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Thơ…đỡ buồn :  Ông rút ! Ông rút ! 

                           *** 

Tổng thống Trump dọa rút Hoa Kỳ ra khỏi WTO 
Nguồn: BBC Tiếng Việt Ngày đăng: 2018-09-01 

 

 

Ông Trump bị lôi kéo vào một 

cuộc chiến thương mại ngang 

ngửa trên nhiều mặt trận trong 

những tháng gần đây 

 

Tổng thống Donald Trump đe 

dọa sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO) nếu 

tổ chức này không thay đổi cách 

đối xử với nước Mỹ. 

"Nếu họ không sửa đổi, tôi sẽ rút 

khỏi WTO, " ông Trump nói trong 

một cuộc phỏng vấn với 

Bloomberg News. 

    WTO được thành lập để cung cấp quy tắc cho các tranh chấp thương mại và tranh chấp toàn cầu giữa các quốc gia. 

Nhưng ông Trump, người đã thúc đẩy các chính sách bảo hộ, nói rằng Mỹ bị tổ chức này đối xử bất công. 

Hôm thứ Năm, ông Trump cho biết thỏa thuận thành lập WTO năm 1994 là "một thoả thuận thương mại tồi tệ nhất từ 

trước đến nay," mặc dù ông thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã giành được một số phán quyết trong năm qua.  

Lời cảnh báo của ông về việc Mỹ có thể rút khỏi tổ chức làm nổi bật những mâu thuẫn giữa chính sách thương mại 

của tổng thống Trump và hệ thống thương mại mở mà WTO giám sát. 

Trong khi đó, Washington gần đây đã chặn cuộc bầu thêm thẩm phán vào hệ thống đánh giá của WTO, hành động có 

thể làm tê liệt khả năng đưa ra phán quyết của tổ chức…… 

                                                                              * 

Rứa cho nên mới có Thơ như vầy : 

                      *** 
Ngài lãnh tụ của tui mần răng mà nóng rửa ? 

Hiệp ước nào ông cũng chê là ba bửa hết trơn. 

Cái gì của Ổng cũng hơn, 

Chỉ ông là số một, ngon hơn mọi người… 

Cái chi ông cũng chê cười, 

Dẹp cha chúng nó cho đời khỏe re. 

Đứa nào mà đứng khác phe 

Là ông chửi tuốt : một bè đại ngu. 

Cáu lên ông muốn bỏ tù 

Nhốt đầu hết cả bọn…bú dù chúng bay. 

Thật ra ông lắm cái hay, 

Nhưng màn ăn nói…thì Lão này phải chê: 

Nói năng ông…chọi tứ bề 

Chửi vung… tí mẹt chẳng hề trừ ai. 

Chẳng cần chửi đúng, chửi sai, 

Ông chê thiên hạ: một loài ngu si,  

Ngu chi mà đốn như ri… 

Bọn bay ống tống cho đi…sang Tầu. 

 

https://www.bbc.com/vietnamese/world-45365078
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Cờ Huê ông …cóc cần đâu, 

Bọn bay sao có cái đầu giống trâu, giống bò. 

Mình ông, ông đủ sức lo 

America First ! Làm cho Huê Kỳ 

Tương lai…số một, cái chi  

Cũng a-lê hấp ! Mỹ đi hàng đầu. 

Tiến lên ! Tiến miết đi đâu ? 

Ông đâu có thấy, mai sau biết liền. 

Trước tiên là chuyện bạc tiền, 

Đô-la rủng rỉnh là tiên trên đời. 

Còn ba cái chuyện trời ơi… 

Đồng minh, đồng miếc, ối xời ! Kệ cha ! 

Ta lo mọi chuyện trong nhà, 

Đồng minh, Tầu cộng, thằng Nga, 

Kệ cha chúng nó, rồi ra sau này 

Chiến tranh nguyên tử, Ta đây 

Đầy kho, đâu sợ bọn này làm chi ? 

Trung Đông, ISIS  thứ gì 

Mình ta dư sức cho chúng đi…sang Tầu. 

Dại chi lo nghĩ đâu đâu, 

Cứ… America First ! Còn sau…hạ hồi… 

Khỏi bàn, khỏi tình lôi thôi, 

Có lo là chuyện…ta chơi keo nhì. 

Đối phương chúng nó rù rì, 

Bàn mưu, tính chuyện cho ta đi…sang Tầu. 

Nghĩa là khăn gói, bạn bầu 

Bái bai Bạch Ốc ! Đi đâu tùy Ngài… 

Bấy giờ mới thấy ta sai, 

Cái mồm cái miệng ăn xài đếch…ke… 

Nói năng cứ sủa…té re 

Ta là…Thượng Đế ! Đíu nghe đứa nào ! 

Miệng mồm ta cứ tào lao 

Nói cho nó sướng…như sao trên trời. 

Đời người phỏng được mấy hơi ??? 

 

                         Lão  Phan 

 

 

 

 

 


