
 

Thư gửi CNN và Nữu Ước Thời Báo 
 
Thân gửi các công dân Hoa Kỳ 
 
Từ nhiều tháng nay, tôi tình cờ xem những buổi truyền hình chiếu những cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên 
Tổng Thống tại Hoa Kỳ là Bà Clinton và ông Trump. Mỗi lần tôi đều thấy hai vị này tấn công nhau một cách 
không cao thượng gì, điều này gây nên những lời bình phẩm không đẹp mấy của mọi người và của báo chí, 
như là “con mẹ phù thủy” hay “tên tướng cướp” v… v… Mọi người nói rằng cả hai ứng cử viên đều không 
xứng đáng lãnh đạo nước Mỹ và quan trọng hơn nữa họ không có tư cách để gây ảnh hưởng hay thống trị cả 
thế giới. 
 
Riêng cá nhân tôi, tôi tự hỏi tại sao hai đảng phái chính trị là Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa của nước Mỹ lại đi 
chọn hai ứng cử viến ấy trong khi có nhiều chính trị gia sáng giá hơn, đáng kính trọng hơn? 
Suốt một tháng và nhiều đêm tôi đã nằm suy nghĩ và chính tôi bỗng tìm ra câu trả lời: 

  Hoa Kỳ là một quốc gia bao gồm nhiều giống dân, nhiều nền văn hóa và nhiều trình độ trí thức, nhiều 
tôn giáo khác nhau, v.. v… vì vậy nên có nhiều vấn đề nội bộ. Cần phải có một người mạnh về mọi 
khiá cạnh (dù có lương tâm hay không) 

  Hoa Kỳ là một cường quốc thống trị thế giới, tự coi là “sen đầm quốc tế” mà hiện giờ thế giới lại đang 
có: 
 - những vụ khủng bố tác hại cuộc sống của bao nhiêu người dân trên khắp thế giới, 
 - những vấn đề chính trị gây ra bởi phần còn lại của thế giới Cộng Sản, các nuớc này đang đe dọa 

nền hòa bình của vùng Thái Bình Dương 
 
Nên để giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn trên của nước Mỹ và của cả thế giới, Hoa Kỳ cần có một nhà 
lãnh đạo có cánh tay sắt,… có thể nói một con mẹ phù thủy hay một tên tướng cướp sẽ hữu hiệu hơn là một 
bà thánh hay ông thánh. 
 
Vì thế tôi có thể nói rằng quả nhiên hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã lựa chọn đúng người để ứng cử là bà 
Clinton và ông Trump, và dù cho người nào được bầu làm tống thống cũng đều tốt cho nước Mỹ và thế giới. 
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Lá Thư gốc bằng Tiếng Pháp 
 
Lettre à CNN et New York Times 
 
 
Cher citoyens et citoyennes américains,  
  
Depuis des mois et des mois, par hasard, j'ai regardé les missions à la TV "Les débats des deux candidats 
présidentiels aux USA, Mme Clinton et M. Trump". Toutes les fois l'un (l'une) attaque l'autre de manière sous-
noble qui provoque les critiques médisances des gens du monde ou de la presse comme: "la sorcière" ou "le 
gangster" ou etc. et que l'un ou l'autre ne mérite pas d'être à la tête du peuple américain et surtout ne peut pas 
avoir l’influence de dominer le monde entier.   
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Et moi-même, je me demande: pourquoi les deux partis politiques des démocrates et républicains des USA" 
ont choisi ces deux personnes-là quand il y a d’autres politiciens (politiciennes) de plus grande valeur, plus 
honorable dans le pays?  
Passé des mois et des nuits réfléchies... tout un coup j'ai trouvé la réponse moi-même:   
 
* USA c'est un pays avec différents peuples, différents cultures et niveaux intellectuels, différentes religions 
etc. qui donnent tellement des problèmes internes.  Il faut avoir quelqu'un fort de tout (malgré honnête ou 
malhonnête)   
 * USA c'est un grand pays fort qui domine le monde, considéré comme police mondiale et que actuellement    
   - des problèmes de terrorisme qui nuisent la vie des peuples dans le monde;      
   - des problèmes politiques avec le reste des pays communistes qui menacent la paix dans les pays de la 
zone Océan-Pacifique 
 
 
Et pour régler tous les problèmes des USA et du Monde entier, les USA ont besoin un Chef ou une Cheffe 
d'Etat fort/e, bras de fer... soi-disant une Sorcière ou un Gangster mieux qu'un Saint ou une Sainte.   
Alors, je disais que les deux partis politiques Démocratique et Républicaine des USA ont bien choisi les deux 
candidats Madame Clinton ou Monsieur Trump et quiconque devient Président des USA, celui là est bon pour 
tous.  
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