
Thủ tướng Angela Merkel

Nước Đức chào tạm biệt Thủ tướng Angela Merkel bằng
sáu phút vỗ tay nồng nhiệt.
Người Đức đã bầu bà làm lãnh đạo của mình, và bà đã
dẫn dắt hơn 80 triệu người Đức suốt 18 năm trời bằng
tài năng, bằng sự tận tụy và lòng chân thành.
Trong suốt mười tám năm bà lãnh đạo đất nước, không
ghi nhận một hoạt động nào chống lại bà. Bà không bổ
nhiệm bất kỳ người thân nào của mình làm thư ký. Bà
không khẳng định rằng mình là người làm nên vinh
quang.

Bà không chống lại những người tiền nhiệm hoặc không vừa lòng bà. Bà không nói
những điều ngu ngốc. Bà không xuất hiện ở những con phố nhỏ của Berlin để được
chụp hình.

Hôm qua, bà Angela Merkel đã rời vị trí lãnh đạo đảng và giao nó cho những người kế
nhiệm, và nước Đức cũng như nhân dân Đức đang ở trong tình trạng tốt nhất.

Người Đức có phản ứng chưa từng có trong lịch sử - cả dân tộc bước ra ban công ngôi
nhà của mình và tự động vỗ tay tiễn bà liên tục trong 6 phút. Cả nước Đức, muôn người
như một, đứng lặng chia tay nhà lãnh đạo của mình, bà không mua bất động sản, xe hơi,
du thuyền và máy bay riêng.
Bà rời nhiệm sở của mình sau 18 năm không thay đổi trang phục.

Tại một cuộc họp báo, một nữ nhà báo hỏi Angela Merkel: “Chúng tôi nhận thấy trang
phục bà cứ lặp đi lặp lại mãi. Tại sao?".
Bà trả lời: "Tôi là công chức, chứ không phải người mẫu".
Tại một cuộc họp báo khác, bà được hỏi: "Bà có người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nấu
ăn, v.v... không?"
Và bà trả lời: “Không, tôi không có người giúp việc và tôi không cần họ. Vợ chồng tôi
hằng ngày tự làm lấy việc nhà".
Sau đó, một nhà báo khác hỏi: "Ai giặt quần áo, bà hay chồng bà?"
Trả lời: "Tôi cho quần áo vào máy, còn chồng tôi điều khiển máy, và chúng tôi thường
giặt vào ban đêm"
Cuối cùng, bà nói: "Tôi chờ bạn hỏi tôi về những thành công và thất bại trong công việc
của chính phủ chúng tôi".
Angela Merkel sống trong một căn hộ bình thường như bao công dân Đức khác. Bà sống
trong căn hộ này trước khi được bầu làm Thủ tướng Đức cho đến nay, bà không có biệt
thự, người hầu, bể bơi và trang trại.
Bà là Angela Merkel, Thủ tướng Liên bang Đức, một nền kinh tế lớn nhất Châu Âu !!!


