TÂM THƯ CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ GỞI THƯỢNG NGHỊ SĨ CHUCK
SCHUMER
Đây là lá thư ông Trump gửi lại cho Chuck Schumer sau khi Schumer gửi thư phàn
nàn và chê bai tổng thống Trump về virus cúm Tàu. Nội dung bức thư này tạm dịch
như sau.
Thượng Nghị Sĩ Schumer thân mến:
Cám ơn bức thư mang tính PR DC của ông và những câu không đúng của nó, bằng
mọi cách khác nhau.
1. Như ông đã biết, Phó tổng thống Pence là người phụ trách Lực Lượng Đặc Nhiệm
này. Ở mọi khía cạnh, ông ấy đã làm thật tuyệt vời.
2. Tôi và đội ngũ làm việc của tôi đã dùng Đạo Luật Sản Xuất Quốc Phòng để mua
hàng tỉ đô la trang thiết bị, vật tư y tế, máy trợ thở và những vật dụng liên quan khác.
Đó là một lợi thể rất lớn, lớn đến nỗi các công ty thường nghe theo lời yêu cầu của
chúng tôi mà không cần phải có một chỉ thị chính thức nào cả. Và họ chỉ cần biết như
thế thôi.
3. Một “sĩ quan quân đội cao cấp” đang phụ trách việc thu mua và phân phối này.
Ông ấy là Thiếu Tướng Hải Quân (Chuẩn Đô Đốc) John Polowczyk. Ông hiện đang
làm việc cả ngày lẫn đêm và rất được mọi người kính nể. Nếu ông còn nhớ thì đội ngũ
của tôi đã thông tin cho ông biết điều này rồi, nhưng với mục đích cho PR nên ông đã
chọn cách là lờ đi.
4. Chúng tôi đã đưa cho New York nhiều thứ rồi, bao gồm các bệnh viện, trung tâm Y
tế, dụng cụ Y khoa, con số kỷ lục các máy trợ thở và những thứ khác nữa. Lẽ ra ông
đã phải chuẩn bị cho New York tốt hơn như thế này mới phải. Các bác sĩ Fauci và
Birx đã nói hôm qua là New York đã quá chậm trễ trong cuộc chiến chống lại virus
này. Như ông đã biết, Chính phủ Liên bang chỉ đơn thuần là những người hỗ trợ cho
các chính phủ tiểu bang thôi. Thật không may là tiểu bang của ông lại cần nhiều hơn
những sự hỗ trợ này hơn các nơi khác.
Nếu các ông dành ít thời gian hơn cho cái trò luận tội lố bịch của mình, điều mà rốt
cuộc nó chẳng đi đến đâu (ngoại trừ việc nó làm cho phiếu thăm dò của tôi tăng lên),
và thay vì tập trung vào giúp đỡ người dân New York, thì New York đã có thể được
chuẩn bị tốt hơn nhiều để đối phó với “kẻ thù dấu mặt” này. Chẳng có gì ngạc nhiên
khi AOC và những vị khác đang nghĩ đến việc ứng cử dành chiếc ghế của ông trong
cuộc bầu cử sơ cấp. Nếu họ ra tranh cử, họ có thể thắng ông đấy.
May cái là chúng tôi đã và đang làm việc với các chính phủ tiểu bang và thành phố
của ông, Thống đốc Andrew Cuomo và Thị trưởng Bill DeBlasio, để cho xong việc
này. Ông đã không có mặt khi mọi người cần, ngoại trừ những lúc xuất hiện trước
“báo chí” mà thôi. Cho dù ông nói là ông không thích Andrew Cuomo nhưng ông
cũng nên làm việc với ông ấy vì người dân New York chứ.
Tôi biết ông đã nhiều năm nay nhưng tôi không hề biết ông là một Thượng Nghị Sĩ tồi
của New York đến như thế cho tới khi tôi lên làm Tổng Thống.

Nếu ông có gì thắc mắc, xin đừng ngại gọi cho tôi hoặc Thiếu Tướng Hải Quân
(Chuẩn Đô Đốc) John Polowczyk.
Lời chào trân trọng,
Wayne Nguyen dịch.

