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Fox News – Thông tín viên Douglas Shoen của hãng 

tin Fox News hôm thứ ba 15/1 nhận định là ‘nếu như 

TT trump muốn tái đắc cử vào năm 2020, thì ngay lập 

tức ông cần phải chấm dứt chuyện đóng cửa chính phủ 

liên bang hiện nay’ 

Theo lý luận của ông Shoen thì vì 800,000 nhân viên 

không có lương để sống và hiện nay đa số cử tri Hoa 

Kỳ quy trách nhiệm chính cho vụ đóng cửa chính phủ 

lên TT Trump, nên hậu quả chính trị sẽ tai hại cho TT 

Trump nếu tình trạng này kéo dài. 

Vì chính ông Trump, trong những ngày trước khi diễn 

ra vụ đóng cửa chinh phủ, đã tuyên bố ông sẽ nhận 

lãnh hoàn toàn trách nhiệm trong việc đóng cửa, hầu 

có thể tìm được 5.7 tỉ đô la tài trợ cho bức tường biên 

giới, nên hiện nay dư luận công chúng Hoa Kỳ ‘nhắm’ 

vào ông nhiều hơn là quy lỗi cho Dân Chủ. 

Kết quả thăm dò công luận của đại học Quinnipiac 

University cho thấy có 56% người Mỹ cho TT Trump 

có trách nhiệm trong vụ đóng cửa chính phủ. Từ 9 

ngày qua, kết quả các cuộc thăm dò của Washingon 

Post/ABC, của CNN, của CBS/YouGov, của 

Reuters/Ipsos và của Politico/Morning Consult đều cho 

ra kết quả tương tự. 

Từ tháng 11 năm 2018 đến nay, chỉ số tán thưởng của 

TT Trump trong lòng công chúng cứ tuột dần, theo số 

liệu của RealClear Politics khi công bố tính toán chỉ số 

tán thưởng cộng lại của nhiều cuộc thăm dò cho thấy. 

Ông Shoen cho là TT Trump không chịu thấy điều mà 

chính các cố vấn thân cận của ông và nhiều nhà lập 

pháp Cộng Hòa cũng thấy, đó là “cứ mở cửa lại chính 

phủ, rồi tìm cách điều đình vấn đề an ninh biên giới 

sau” 

Vì thế ông Shoen cho là ‘nếu TT Trump muốn tái đắc 

cử vào năm 2020 thì ngay lập tức ông cần cho mở cửa 

chính phủ liên bang lại và nhận bất cứ khoản tài trợ 

nào cho an ninh biên giới mà Dân Chủ đề nghị, vì có 

như thế ông Trump muốn có cơ hội tuyên bố đã ‘chiến 

thắng’ với cử tri, hơn là cứ để tình trạng bế tắc nguy 

hiểm như thế này cứ kéo dài…. 

                             * 

      Rứa cho nên mới có Thơ như vầy 

                              * 
Đâu có ngán ! Xưa nay là rứa ! 

Đã là Vua, muốn mần chi cứ….bứa mà đi ! 

Trên đời ông cóc sợ gì, 

Đã mần là mần tưới, sợ chi, kể luôn  ông Trời. 

Lũ dân như đám …đười ươi, 

Làm Vua mà sợ thì thôi còn gì ! 

Ta đang tính chuyện đường đi 

Make America great ! Kể chi chuyện tầm phào .. 

Đám dân là lũ tào lao, 

Làm Vua mà sợ làm sao nên trò ? 

Ta lo đại sự, việc to, 

Chứ lo vớ vẩn làm trò trống chi ! 

Làm Vua là phải ù lì, 

Phải gan, đếch ngán thứ chi ở đời. 

Làm Vua mà cứ khơi khơi, 

Mai sau chúng chửi tơi bời lỗ tai. 

Noi gương những bậc đại tài : 

Hitler với lão đường ngoài Putin  

 

 
 

Hai tay đáng giá… bạc nghìn, 

Tiền triệu, tiền tỉ, ngó tin chưa nào ? 

Đừng nghe cái đám tào lao, 

Nó ganh nó ghét làm sao…đừng buồn ! 

Mai kia keo nữa thắng luôn, 

Nều không thắng được…đi buôn kiếm tiền. 

Đô - la là vũ khí thần tiên, 

Oánh đâu thắng đó, khỏi phiền lôi thôi. 

Chiếm luôn nhà Trắng thì rồi, 

Nếu không chiếm được, nghỉ chơi dẫu hơi buồn… 

Ở đời cái giốp… đi buôn 

Cũng oai lắm chớ…luôn luôn…đả đời ! 

Khỏi lo đại sự lôi thôi, 

Đau đầu nhức óc, được cười mấy khi ? 

                          * 

                                      Lão Phan 
 



 


