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    Chiến dịch gây quỹ của ông Trump hiện đang phá kỷ lục so với các tổng thống tái tranh cử khác trong lịch sử. 

Theo số liệu được công bố hồi tuần trước, Tổng thống Donald Trump đang nắm trong tay một “cỗ máy kiếm tiền”, và 

hiện có chiến dịch tái tranh cử được tài trợ nhiều nhất trong lịch sử. 

Tờ Politico hôm 21/10 đưa tin, Tổng thống Trump và Liên minh Quốc gia Cộng hòa (RNC) đã huy động được hơn 

300 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2020. Trong đó riêng ông Trump đã kiếm được 158 triệu 

USD tiền mặt, nhiều hơn chiến dịch tái tranh cử của bất kỳ tổng thống nào ở thời điểm tương tự trong lịch sử…. 

 

Những con số trên đã khiến Đảng Dân 

chủ phải lo lắng, và ít nhất một chiến 

lược gia Đảng này đã phải thốt lên 

rằng: “Số tài nguyên ông ấy sở hữu có 

thể được đầu tư vào bất cứ nơi nào 

ông ấy cảm thấy sẽ có được phiếu 

bầu, và Đảng Dân chủ sẽ không bao 

giờ đuổi kịp. Số tiền đó quá lớn”, ông 

Chris Lippincott, chiến lược gia Dân 

chủ ở Texas nói…… 
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Tài của Ông thật là vĩ đại, 

Ai đấu với ông cũng đều thất bại. 

Tướng số, tài ba của ông là kiếm ra tiền. 

Vậy chớ tay nào khờ dại mà nổi máu điên 

Chọi với ông, phải chết trước tiên. 

Đấu chi thì đấu, đấu kiếm tiền thì chết đó nghe ! 

Nếu ông làm đúng tay nghề, 

Nước giầu dân mạnh, mọi bề…number One ! 

Bà con khỏi sợ thiếu ăn, 

Béo tròn trùng trục, cứ lăn đầy đường. 

Cuộc đời sẽ sống đế vương, 

Thiên hạ khiếp vía, dám coi thường nỗi chi ?  

Bà con khoái chí…cười khì… 

 

                              Phan văn Toét 
 



 

 


