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WASHINGTON, DC (NV) – Các b  n lý l ên ban  hôm Thứ Ha   20 Thán  Chín  côn  bố bản cáo 

trạn  truy tố ha    ớ  chức đ ều hành lâu năm của đản  Cộn  Hòa dùn  t ền có n uồn  ốc n oạ  

quốc đón   óp cho ch ến dịch tranh cử của cựu Tổn  thốn  Donald Trump vào năm 2016. 

Theo cáo trạn  đ a ra tạ  tòa án l ên ban  địa hạt Wash n ton DC  ha  ôn  Jesse Benton và Dou  

Wead    ớ  chức đ ều hành đản  Cộn  Hòa  đã “âm m u chuyển bất hợp pháp t ền đón   óp của 

một côn  dân N a vào quỹ tranh cử chức vụ tổn  thốn  Mỹ ” theo Reuters. 

 

Ứng cử viên Donald Trump trong một cuộc vận động năm 2016. (Hình minh hoạ: Scott Olson/Getty 

Images) 

Luật Mỹ cấm côn  dân n oạ  quốc  óp t ền cho các uỷ ban tranh cử tổn  thốn . 

Theo cáo trạn   ha  ôn  Benton và Wead   úp một côn  dân N a có đ ợc vé tham dự buổ   ây quỹ 

vớ  ôn  Trump ở Pennsylvan a vào Thán  Chín  2016. 

Theo cáo trạn   côn  dân N a l ên quan đến vụ này  n     khôn  đ ợc nêu tên tron  bản cáo trạn   

đã quyên  óp $25 000 cho ủy ban hành độn  chính trị l ên kết vớ  ứn  cử v ên Trump để tham dự 

sự k  n tạ  Pennsylvan a kể trên. 

Nh n  n uồn  ốc thực sự của số t ền quyên  óp này đ ợc   ấu kín vớ  ban tranh cử của Trump  cáo 

trạn  cho b ết  t ền đ ợc bí mật chuyển qua ôn  Benton  theo k ểu “straw donor ” thuật n ữ chỉ về 

cá nhân dùn  t ền của n     khác nh n  đón  vào quỹ chính trị d ớ  tên của mình. 

Ôn  Benton  43 tuổ   từn  đ ều hành các ch ến dịch tranh cử cho các th ợn  n hị sĩ đản  Cộn  hòa 

nh  ôn  M tch McConnell của Utah và Rand Paul của Kentucky. 

Ôn  Benton bị kết tộ  vì thực h  n va  trò “straw donor” nh n  tránh đ ợc th     an n ồ  tù vì đ ợc 

cựu Tổn  Thốn  Trump ân xá hồ  Thán  M    Ha   2020. 

Còn ôn  Wead  75 tuổ   là cố vấn cao cấp tron  nh ều ch ến dịch tranh cử tổn  thốn  và từn  tranh 

cử vào Quốc Hộ  vớ  t  cách là đản  v ên Cộn  hòa năm 1992. (MPL) 
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