
Tổng thống Donald Trump - Kỳ 2: “Hãy nhớ rằng tôi sẽ
giành chiến thắng. Tôi luôn luôn chiến thắng”
Đường Thư

“Những gì tôi đã làm ra cái gia tài của nước
Mỹ hơn 3 năm qua đều gần như đã mất và tôi
sẽ làm lại lần thứ hai sẽ vĩ đại hơn và nhanh

hơn.”
Bất động sản là đam mê mà ông theo đuổi
cả cuộc đời, nhưng đến lúc ông nhận ra,
mảnh đất lớn nhất, vĩ đại nhất nơi mà ông
và người dân thuộc về, là NướcMỹ!

“Mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều thư, hàng chồng thư. Không lâu trước đây tôi đã nhận
được một lá thư từ cô giáo mầm non của tôi. Tôi đã nói vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp nó
trong hàng đống những chồng thư. Cô nói rằng điều cô nhớ nhất về tôi là việc tôi không
bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Tôi là học sinh hay hỏi nhất mà cô từng biết. Tôi trả lời
thư rằng có một số thứ trên đời không bao giờ thay đổi, tôi vẫn đặt rất nhiều câu hỏi -
nhưng chính sự tò mò và óc khám phá của tôi đã mang lại cho tôi thành công trong suốt
thời gian qua. Tôi cũng nói lời cảm ơn cô, một lời cảm ơn hơi muộn một chút, vì sự kiên
nhẫn cô đã dành cho tôi nhiều năm trước đây, kiên nhẫn và lắng nghe tất cả những câu hỏi
của tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ về những ngày tháng đầu tiên đó, mỗi câu hỏi của tôi lúc đó đều chính là
điểm bắt đầu của một khám phámới và đến giờ cũng vậy...” (Donald Trump)
Thói quen đặt câu hỏi là sự khởi đầu cho sự khám phá và bằng cách đó ông đã nhận ra
quá nhiều điều bất ổn và phi lý đang xoay chuyển nước Mỹ, theo một cách khiến ông vừa
kinh ngạc vừa phẫn nộ.

Thói quen đặt câu hỏi là sự khởi đầu cho
sự khám phá và bằng cách đó ông đã nhận ra
quá nhiều điều bất ổn và phi lý đang xoay
chuyển nước Mỹ. (Getty)
Nó dẫn lối ông đến sự thật, giúp ông thấu
hiểu những gì đang diễn ra trong thế giới này,
dù sự thật ngày càng hiện ra dưới những cái
vỏ của sự lừa dối đáng sợ về mức độ nham
hiểm, tàn ác của cá nhân hay thể chế, quốc
gia.

“Cái quái gì đang xảy ra ở đất nước này thế?”
Trong nhiều thập niên, ông đã chứng kiến nước Mỹ bị “xé toạc”, ngày càng lao xuống dốc,
một nước Mỹ đã từng vĩ đại và chiến thắng, giờ đây, đang chìm trong thảm họa suy thoái
kinh tế bởi những con người ưu tú mà không có việc làm, những kẻ bóc lột tiền thuế của
dân, khủng bố hoành hành, và đáng sợ hơn cả là những kẻ cầm quyền đang cố huỷ hoại
nước Mỹ từ bên trong...



Trong cuộc phỏng vấn của Donald đã thực hiện với Oprah Winfrey vào năm 1988, ông
nói về cơ hội trở thành tổng thống: “Tôi nói rằng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng bởi vì tôi
không biết khán giả của bà cảm thấy thế nào nhưng tôi nghĩ mọi người đã mệt mỏi khi
thấy nước Mỹ đang bị xé toạc.”
Tháng 3/1990, ông nói với Playboy: "Tôi không muốn làm tổng thống, tôi chắc chắn 100%.
Tôi thay đổi quyết định chỉ vì tôi thấy đất nước đang ngày càng xuống dốc".
"Tôi không muốn làm tổng thống, tôi chắc chắn 100%. Tôi thay đổi quyết định chỉ vì tôi
thấy đất nước đang ngày càng xuống dốc".
Vị doanh nhân hết sức thành công và chẳng tha thiết gì giới chính trường màu mè giả tạo,
đã không thể yên tâm thỏa mãn trong lĩnh vực vô cùng yêu thích của mình, để nghĩ
về những điều lớn hơn.
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