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Khi còn ở Việt Nam tôi đọc rất nhiều thông tin xấu về Trump nhưng khi tôi đặt chân
đến Mỹ tôi thấy mọi thứ không đúng như vậy.
Tôi cực kì hài lòng với nhận thức từ bạn trẻ Tran Uyen Nhu, dù chỉ là thường trú
nhân , nhưng tuổi trẻ ham tìm tòi và có nhận thức , đã nhận ra lẽ phải và những điều
đúng đắn mà nhiều kẻ bằng cấp đầy mình nhưng bán linh hồn cho quỷ dữ , tàn phá
giá trị Mỹ và quỳ gối trước đồng tiền của ngọai bang tàu khựa. Sự nhận thức từ bạn
là sự động viên cho chính cá nhân tôi ở trên con đường làm di trú Hoa kỳ miễn phí ,
vì nước Mỹ cần những người như bạn.

MỜI CÁC BẠN CÙNG ĐỌC
( Bài viết được thể hiện bằng song ngữ Anh- Việt , và tôi mong bài viết này được lan
tỏa trong những cộng đồng hiểu tiếng Anh)
When I lived in Vietnam, I read a lot of news about the media gossiping about Trump.
But since I came to the United States I found that the gossip was entirely false, even
though there are many networks here that only focus on defaming Trump. The news
can talk about how bad he is for an hour but will only cover the riots, looting, fires,
and domestic terrorism in a minute. Even on Facebook, they can spread many
negative articles about Trump, but almost anything negative (and true) about Joe was
blocked or deleted. What's going on with the media? Eventually, I realized that there
are many hands trying to control the media much in the same way China’s media is
controlled.

Even in schools and universities, many teachers encourage students to vote for
Democrats because of the High Grant, the high Retirement, free Health, Housing
provision... Oh! If the teachers teach the young generation only to enjoy and rely on
the free of society, where will the country go? Who will work and creates wealth for
society? What will the future young generation be like? I am in the immigrant
community, so I understand that many people tried to take advantage of social
benefits and become lazy, not willing to work. Then who will pay the tax to feed the
lazy people? Of course hard working people! The people who are using social welfare
to be lazy they all want Trump out of the office.
Illegal immigrants also want trump out of office. It is a violation of the law to
immigrate illegally. Why do some people want to delay or stop illegal immigration?
Why did Democrats agree to provide health insurance for illegal immigrants in the
upcoming election? (Take from tax money!) Is illegal immigration from South
American countries through the Mexico gateway is a rich source of profits that only
politicians or groups take advantage of that can understand clearly?
Then a lot of illegal immigrants (I don't say all) are mostly from poor countries,
wishing for a better life. But when they came to America, things weren't as good as
they might think. If you want to have a better life you have to work, learn a new
language to integrate into the community, learn how to behave, and be civilized like
local white people. That is not easy for most immigrants at all including me and many
illegal immigrants. Some people are not well educated or have a bad sense.
They become criminals, robbers, fraudsters ... because they think that's the easiest
way to make money. So California, where people get a lot of free benefits and benefits,
is also the most concentrated place for crimes and robberies. The fact that your
window car was broken and you lost your things often happen there. They certainly
want Trump out of the office because they still want to be in a place where everything
is free.
A place that I am right now, the leader of Democracy allows homeless people to set
up tents to live everywhere, regardless of the green and nice landscape. They throw
garbages everywhere, use everywhere like their toilet... I don't hate homeless people,
I even hope they have a better life. But if you allow homeless people to live in your
state, you must have a designated area for them. It is the irresponsibility of the state
leaders to let things happen indiscriminately everywhere without working on it.
About the environmental protection or organizations. Doug Wead, a great author
wrote that when Trump announced the US withdrawal from the “Paris climate
change agreement”, environmental activists, the media, the opposition party booed.
Most people also cursed him without understanding what the agreement was about.
Yes, the agreement is for the US to participate in spending money, investing in
technology and machinery to clean up the environmental pollution of countries such
as China, India, South Africa ... Where does the money come from? the US citizen tax
money.
When Obama signed to join the Paris 2016 agreement, the media did not specify the
content about it to the American people, all was written briefly that it was good for

protecting the environment. Thanks to the cover-up of the media, Obama became a
gentleman style who loves the environment. But the truth is that things have violated
the Byrd-Hagel Resolution charter passed in 1997 which stipulates that the United
States cannot sign any agreements on environmental cleaning in the countries
mentioned above without accompanying regulations. The intention is to force those
countries to take measures to limit pollution in their own country. When Trump
withdrew from the agreement, the United States screamed and cursed.
Because of the nickname “the world's oldest brother”, America must be cover the
military fee for Korea, Japan, Arab, NATO... until President Trump brings the
balance back. Why the United States had to spend billions of dollars creating
warheads, missiles, and weapons and giving it away to countries that are considered
the superpowers of the world.
Economically, what Trump has done to change difficulties for domestic business since
Clinton, Bush, and Obama time made factories across to the other side of the
hemisphere. What did he do to bring factories back to America? As a businessman,
Trump understands that free trade completely does not bring equal benefits to both
parties, it is the trap of the winning side. Imagine that with a factory opened in China
from an American enterprise, it means that a factory in the US is shut down or
disappeared.
When the Chinese people have jobs, the American people will lose their jobs. We
believe that bringing jobs to low-wage countries in exchange for cheaper products is
beneficial for both sides, but it's a trap. Right now, the trap that is not only for the US
but all the world. It shows clearly through the shortage of medical supplies due to
depending on production from China during Coronavirus time. Unfortunately, when
President Trump has not been able to clear this trap yet, he is being criticized from
many sides on the current situation.
Trump is not the cause made Corona Virus. Every country has damaged because of it.
While the United States is an economic huge country, hundreds of flights in and out
every day. During the outbreak of the US epidemic, the world still had not much
damages from the virus. Who would accept at that point if Trump deflected the
economic shutdown and wore a mask? Or will people do massive protests that will
make the virus spread faster like recent smashing protests?
I never even had corona even though during a time of epidemic I encountered
thousands of people during a festival in Louisiana. Or maybe I got the virus but my
immunization is good so I was not sick and I did not know? I have a couple of friends
who are tested positive for the virus and they have symptoms like flu: cough, fever
then heal. All healed themselves at home, and their two-year-old baby is also positive
but only has a mild cough then healed.
Some doctors who worked in the hospital said that the number of people who died
from the virus was not correct by the media. A virus that spreads quickly is correct
because it's the flu. But the death cases are almost serious diseases. Every year there
are more deaths because of diseases than that, but hospitals do not disclose clear
details to put on the media. Why now they put details and publicize it everywhere?
Furthermore, if the hospitals do this, they will be able to have the amount of

compensation for casualties, why not?
From economic, military, diplomatic negotiation to the liberation of American
hostages, destroying terrorists .. Trump completed quickly. But most media and
opposition parties do not easily acknowledge those achievements, only focus on how
many people die in the epidemic? Who can prevent the flu from spreading in a big
economic country that people always feel free even they don’t want to wear a mask
when the Virus come? No big country with huge numbers of the population can do it.
Let go back that the Virus came naturally or Someone made it? China or America?
And why they made it? Or it is just a political conspiracy?
President Trump is a thorn that has caused so much damage to many groups that they
will have to use all means to uproot. That why it is necessary to create a hypothesis
that Trump has joined hands with Russia to cheat in the election (it costs 40 million
dollars to investigate from the taxpayer money!) When there is no evidence, it creates
a trial. Unreasonable impeachment but how the result is everyone knows. No doubt
Trump will face more difficulties until the opposition party and groups achieve their
goals.
I am a new immigrant, I can not vote. I stay between and see information from many
sides. And I see the media being unfair to Trump. In the book INSIDE TRUMP'S
WHITE HOUSE, Doug Wead let people discover more of what Trump has really
really done for America. When Wead interviewed Trump’s children they talked about
seeing him in frustration ripping articles the US government had just signed a
harmful deal for America. Trump was exasperated when he saw thousands of jobs in
the US being moved elsewhere. Agreements, where benefits are only returned to other
countries like China, Western Europe... and it made the American middle class must
carry those benefits through a thing called TAXES.
Because he used to be a senior consultant at the White House, he understood the
mechanism behind those agreements, understood the groups behind the strings and
dark, understood how the media made brainwashing people.
Although Wead used to be a senior adviser to two US presidents, he said winning
presidents in both the Republic and the Democrat is dominated in some parts by the
forces behind, the powerful forces can make media work for them. But Trump is
different, he is a billionaire, he does not need the money of those forces as a stepping
stone to jump on, and he also does not need to use those forces to have a good life
after leaving his term.
As a successful businessman who has never stepped into politics, Trump didn’t follow
stereotyped thinking, not getting into pre-packaged boxes like politicians before. This
liberation helped him see the "sickness" of America in a different direction and had
more suitable plans. However, the fact that President Trump step by step broke the
unwritten rules in the political world, threatening the benefits of the groups behind,
made him like a lone wolf being attacked by many sides all the time.
Any words from Trump is gouged out by the media. But I have to really respect
ignorance of the media of him. When Trump said he was planning to work on
America, it would make the US economy increase, make America great again.

Journalists jerked "Pigs can't fly"; "Trump is dreaming" ... Hollywood, billionaires
limited and researchers against Trump. All the media, the opposition and even the
same Republican politicians, all five US presidents at that time did not choose Trump,
but in the end, he won while everyone was surprised. Is that a luck?
I just hope that he will win again. Because I want the man that really really loves his
country like himself will be president of his country. I also hope my country will have
leaders love our country as much as Trump loves America.
DỊCH
Khi còn ở Việt Nam tôi đọc rất nhiều thông tin xấu về Trump nhưng khi tôi đặt chân
đến Mỹ tôi thấy mọi thứ không đúng như vậy. Ở đây có rất nhiều kênh suốt ngày chỉ
tập trung nói xấu Trump, trong một bản tin họ có thể nói xấu về trump suốt 1 giờ
nhưng chỉ nói về vấn đề chính là khủng bố hay đập phá một vài phút. Kể cả Facebook
họ có thể cho lan truyền rất nhiều bài viết xấu về Trump nhưng một bài viết hay video
không tốt (đúng sự thật) về Joe lại bị Facebook xoá đi. Chuyện gì đang xảy ra với
truyền thông? Cuối cùng tôi nhận ra có nhiều thế lực đang cố kiểm soát truyền thông
theo hướng họ muốn, giống cách mà truyền thông Trung Quốc đang làm với dân
chúng họ.
Thậm chí ở nhiều trường học, rất nhiều giáo viên khuyến khích học sinh, sinh viên
bầu cho đảng Dân Chủ, vì Trợ Cấp cao, tiền Hưu Trí cao, Y tế miễn phí, cung cấp
Housing... Lạy chúa! Nếu giáo viên dạy thế hệ trẻ chỉ biết hưởng thụ và trông chờ vào
sự miễn phí của xã hội thì ai tạo ra của cải đây, đất nước sẽ đi về đâu? Thế hệ trẻ
tương lai sẽ thế nào? Tôi ở trong cộng đồng những người nhập cư nên tôi hiểu rõ
nhiều người nhập cư họ lợi dụng những phúc lợi xã hội để trở nên lười nhác, không
chịu lao động. Rồi sau này những người đóng thuế cho nhà nước sẽ phải nuôi những
người lười nhác hay sao? Những người này họ đều muốn Trump rời khỏi văn phòng
tổng thống.
Những người nhập cư bất hợp pháp cũng vậy. Khi nhập cư một cách bất hợp pháp
chính là đã vi phạm luật pháp rồi. Tại sao lại trì hoãn ngăn chặn dân nhập cư bất
hợp pháp? Tại sao đảng Dân Chủ đưa ra ý kiến đồng thuận việc cấp bảo hiểm y tế
cho dân nhập cư lậu trong cuộc bầu cử sắp tới? (lại lấy từ tiền thuế!) Liệu có phải di
dân lậu từ các nước Nam Mỹ thông qua cửa ngõ Mexico là một nguồn lợi nhuận dồi
dào mà chỉ có dân chính trị gia, lợi ích nhóm ngầm thỏa hiệp với nhau mới hiểu rõ?
Rồi rất nhiều những người nhập cư bất hợp pháp (tôi không nói tất cả) họ hầu như
đều đến từ những đất nước nghèo khổ, mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi
đến Mỹ mọi thứ không tốt đẹp như bạn nghĩ. Nếu bạn muốn có cuộc sống tốt bạn phải
lao động, phải học ngôn ngữ mới để hoà nhập với cộng đồng, phải học tập cách ứng
xử và lối sống văn minh của người da trắng. Điều đó không dễ dàng cho đa số người
nhập cư chút nào. Và nhiều người không được giáo dục tốt hay ý thức kém. Họ trở
thành tội phạm, cướp bóc, lừa đảo... bởi vì họ nghĩ đó là cách dễ kiếm tiền nhất. Vậy
nên ở bang California nơi mọi người được hưởng nhiều trợ cấp và phúc lợi miễn phí
cũng là nơi tập trung nhiều tội phạm cướp bóc nhất. Chuyện bạn bị đập cửa kính xe
và mất đồ là chuyện hay xảy ra ở đó. Họ chắc chắn muốn Trump rời đi vì họ vẫn
muốn ở một nơi mà họ được chu cấp miễn phí mọi thứ.

Hay chỗ tôi đang ở bây giờ người lãnh đạo Dân Chủ cho phép người vô gia cư dựng
lều sinh sống khắp nơi, bất kể cảnh quan xấu đẹp, họ vứt rác thải khắp nơi, đi vệ sinh
bừa bãi, còn đâu cảnh quan của thành phố xanh sạch? Tôi không ghét người vô gia
cư, thậm chí tôi thương và mong họ có cuộc sống tốt hơn, tìm được công việc tốt.
Nhưng nếu bạn chấp nhận cho người vô gia cư vào sinh sống ở bang của mình thì
bạn phải có sự thiết lập một khu vực dành riêng cho họ. Đó là sự vô trách nhiệm của
những ngươi lãnh đạo tiểu bang khi để mọi thứ xảy ra bừa bãi khắp nơi.
Về việc bảo vệ môi trường hay thực hiện các tổ chức cộng đồng xã hội. Doug Wead
một tác giả uy tín viết rằng khi Trump tuyên bố Mỹ rút lui khỏi hiệp định biến đổi khí
hậu Paris, giới hoạt động môi trường, truyền thông, đảng đối lập phản đối la ó. Dân
chúng phần lớn cũng chửi ông mà không hiểu rõ cái hiệp định đó là về gì. Vâng, cái
hiệp định ấy là để Mỹ phải tham gia bỏ tiền, đầu tư công nghệ, máy móc để dọn dẹp
việc ô nhiễm môi trường của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ , Nam Phi... Tiền từ
đâu , từ tiền thuế dân Mỹ mà ra cả. Những người chửi Trump liệu khi biết tiền thuế
của mình trước giờ phải cõng luôn cái việc dọn dẹp vệ sinh cho những nước chuyên
gây ô nhiễm đó liệu có còn vui?
Khi Obama kí tham gia hiệp định Paris 2016 , truyền thông đã không hề nêu rõ nội
dung về nó cho dân Mỹ biết, tất cả chỉ được viết ngắn gọn rằng nó tốt cho việc bảo vệ
môi trường. Nhờ truyền thông che đậy, Obama lại được thêm lòng dân qua phong
cách quí ông lịch lãm biết yêu môi trường. Nhưng sự thật thì Obama đã vi phạm điều
lệ Byrd-Hagel Resolution thông qua năm 1997. Điều lệ qui định rằng Mỹ không được
kí kết bất cứ hiệp định nào về việc làm sạch môi trường ở các nước đã nêu ở trên mà
không kèm theo những quy định bắt buộc những nước đó phải có biện pháp hạn chế
việc gây ô nhiễm ở chính nước của mình. Thế mà khi ông Trump rút lui khỏi hiệp định,
nước Mỹ gào lên chửi. Wead châm biếm, dường như truyền thông đã nhào nặn thành
công một hình tượng Obama bóng láng không tì vết trong lòng hơn một nửa dân
chúng Mỹ.
Vì mang danh là anh cả của thế giới, Mỹ phải đang è cổ bao bọc quân sự miễn phí
cho các nước Hàn, Nhật, Ả rập, khối NATO ...cho tới khi TT Trump đem bàn cân ra
đặt lại. Ông cho rằng thật vô lý khi Mỹ phải bỏ ra hàng tỉ mỹ kim để tạo nên những
đầu đạn, tên lửa, vũ khí và tặng không cho các nước đang được coi là siêu cường của
thế giới.
Về kinh tế, Trump đã làm gì để thay đổi những luật lệ gây khó khăn cho doanh nghiệp
trong nước từ thời Clinton, Bush và Obama để khiến cho các hãng xưởng dần bốc hơi
qua bên kia bán cầu. Ông đã làm gì để mang các hãng xưởng về lại Mỹ? Là một nhà
kinh doanh ông Trump hiểu rõ cái gọi là thương mại tự do hoàn toàn ko mang lại lợi
ích bằng nhau cho đôi bên, mà đó là cái bẫy bên được bên mất. Hãy tưởng tượng với
1 hãng xưởng được mở ra tại Trung Quốc từ doanh nghiệp Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc
1 hãng xưởng tại Mỹ bị đóng đi. Khi dân Trung quốc có việc làm, dân Mỹ sẽ bị mất
việc.
Chúng ta tin rằng việc mang việc làm sang những nước có giá nhân công thấp để đổi
lại được mua sản phẩm rẻ hơn là điều có lợi cho đôi bên nhưng thật sự đó là cái bẫy.
Ngay lúc này, cái bẫy mà không riêng gì Mỹ mà cả thế giới đang mắc phải đã lộ rõ
qua việc thiếu hụt đồ y tế do phụ thuộc vào khâu sản xuất từ Trung Quốc trong thời

điểm dịch bệnh. Thật tiếc khi TT Trump chưa kịp dẹp hết cái bẫy này thì lại đang bị
chỉ trích từ nhiều phía về tình hình hiện tại.
Về chuyện Corona virus, Trump không phải là nguyên nhân của nó nên hãy ngừng đổ
lỗi và phán xét. Đất nước nào cũng có thiệt hại lớn. Trong khi Mỹ là một đất nước lớn
về kinh tế, hàng trăm ngàn chuyến bay ra vào Mỹ vẫn diễn ra mỗi ngày. Trong thời
điểm dịch bùng phát ở Mỹ thì thế giới vẫn chưa có nhiều thương vong từ Virus thậm
chí tất cả mọi người đều xem thường nó. Mấy ai sẽ chấp nhận ở thời điểm đó nếu
Trump ra lệch đóng cửa kinh tế và đeo khẩu trang? Hay mọi người sẽ làm những
cuộc biểu tình lớn rồi sẽ làm virus lan truyền nhanh hơn như những cuộc biểu tình
đập phá gần đây?
Thậm chí tôi chưa hề bị corona mặc dù trong thời điểm dịch bệnh tôi tiếp xúc hàng
ngàn người trong lễ hội ở Louisiana. Hoặc có thể tôi đã bị mắc virus nhưng sức đề
kháng tốt nên tôi không biết? Tôi có vài người bạn đi khám dương tính với virus và họ
có triệu chứng y chang bệnh cúm, ho, sốt rồi lành, tất cả đều tự chữa lành tại nhà,
còn con của họ mới hai tuổi cũng dương tính nhưng chỉ ho nhẹ rồi lành. Có nhiều bác
sĩ làm ở trong bệnh viện kể rằng số người chết vì virus mà truyền thông đưa là không
đúng. Virus lan truyền nhanh là đúng, vì nó là cúm mà. Nhưng người chết hầu như
đều là người bệnh nặng.
Hàng năm số người chết còn nhiều hơn như vậy nhưng các bệnh viện không kê khai
chi tiết rõ ràng để đưa lên truyền thông. Tại sao bây giờ cũng những người bệnh nặng
chết lại phải khai chi tiết và công khai khắp nơi như vậy? Hơn nữa nếu các bệnh viện
làm điều này họ sẽ được hưởng khoảng trợ cấp đền bù thương vong lớn, tại sao
không làm chứ?
Từ kinh tế, quân sự, đàm phán ngoại giao cho đến giải thoát con tin Mỹ, tiêu diệt
khủng bố .. Trump đều hoàn thành nhanh gọn. Nhưng phần lớn truyền thông và đảng
đối lập sẽ không dễ dàng thừa nhận những thành tựu đó mà chỉ tập trung vào việc
ông làm nhiều người chết trong dịch bệnh? Trump làm hay Trung Quốc làm hay chỉ
là âm mưu chính trị?
Trump đang là cái gai đã gây tổn thất quá nhiều cho lợi ích nhóm mà họ sẽ phải dùng
mọi thủ đoạn để nhổ bỏ đi. Đó là lí do tại sao phải tạo ra giả thuyết tố cáo Trump đã
bắt tay với Nga gian lận trong bầu cử (tốn 40 triệu $ để điều tra từ tiền thuế dân!)
Khi không tìm được chứng cớ thì lại tạo ra phiên tòa luận tội vô lý mà kết quả là ông
vô tội. Chắc chắn ông Trump sẽ còn chịu nhiều chống đối khác cho đến khi đảng đối
lập và các nhóm lợi ích đạt được mục đích của họ.
Tôi là người mới nhập cư, tôi không được quyền bầu cử. Tôi cũng đứng trên lập
trường của một người ở giữa và xem thông tin từ nhiều phía. Và tôi thấy truyền thông
không công bằng với Trump. Trong cuốn sách INSIDE TRUMP’S WHITE HOUSE,
Doug Wead để mọi người khám phá thêm nhiều điều Trump đã thực sự thực sự làm
cho nước Mỹ. Khi Wead phỏng vấn các con của Trump, Ivanka, Eric và Don Jr.,
Wead không ngạc nhiên khi họ kể về những lần nhìn thấy cha họ bực tức xé toạt bài
báo khi biết chính phủ Mỹ vừa kí kết một hiệp định nào đó gây bất lợi cho Mỹ. Trump
bực tức khi nhìn thấy hàng trăm ngàn công việc ở Mỹ được mang đi nơi khác.
Trump nhìn thấy cái hố mà Mỹ đang từ từ lún xuống vì những kí kết ông thẳng thắng
lên tiếng là cực kì nguy hại cho Mỹ từ những người đi trước (1 lí do bị ghét tơi bời là

đây). Những kí kết mà lợi ích chỉ đem lại cho các nước khác từ Trung Quốc cho đến
Tây Âu, và càng đè gánh nặng lên vai tầng lớp trung lưu Mỹ khi cõng những lợi ích
đó qua cái gọi là THUẾ .
Wead không ngạc nhiên vì sao, vì ông đã từng là thành viên tư vấn cấp cao ở Nhà
Trắng, ông hiểu rõ cơ chế đằng sau những kí kết đó, hiểu rõ những nhóm lợi ích đứng
sau giật dây, hiểu rõ truyền thông đã bị mua chuộc như phương tiện tuyệt vời để đánh
lạc hướng dư luận hay nói nặng hơn thì đó gọi là tẩy não.
Dù từng là cố vấn cấp cao của hai đời tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa, Wead
nhận định thẳng thắng rằng tổng thống Mỹ ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ít
nhiều đều bị chi phối bởi các thế lực ngầm đứng sau, những thế lực có thể ôm trọn
truyền thông và bắt nó hoạt động theo ý mình. Nhưng Trump lại khác, ông ấy đã là tỷ
phú, ông không cần tiền của những thế lực đó làm bàn đệm để nhảy lên, ông ấy cũng
không cần phải lấy lòng những thế lực đó để dọn đường cho cuộc sống hưởng thụ an
nhàn sau khi rời nhiệm kì.
Wead cho rằng là một doanh nhân thành đạt chưa từng bước vào con đường chính trị,
ông Trump không bị dẫm vào lối nghĩ gò bó rập khuôn, không bị chui vào những cái
hộp được đóng sẵn như các chính trị gia trước đây. Sự giải phóng này giúp ông nhìn
rõ "bệnh tình" của nước Mỹ theo một hướng khác và rõ ràng đã có những kế hoạch
phù hợp hơn. Tuy nhiên việc Trump từng bước phá vỡ nhưng quy luật bất thành văn
trong giới chính trị, gây đe dọa đến những lợi ích nhóm đứng sau đã khiến ông giống
như một con sói đầu đàn đơn độc bị cả đàn vây hãm tấn công trong suốt thời gian
qua. tôi phải thật sự là nể sự phớt lờ của ông Trump với cánh truyền thông. Bất kể
phát ngôn nào của Trump cũng bị truyền thông moi móc.
Khi Trump nói ông có kế hoạch sẽ mang việc làm về Mỹ , sẽ làm cho kinh tế Mỹ tăng
lên, làm cho Mỹ hùng mạnh trở lại.... Cánh nhà báo giật tít chửi rủa, chính trị gia ở
cả 2 đảng cười nhạo như "Heo thì làm sao biết bay" ; " hắn có cây phép thuật à" ; "bí
mật ở các kế hoạch của hắn là hắn chả có kế hoạch nào cả"; "Trump đang mơ đấy"...
Cả Hollywood , các giới tỷ phú, giới nghiên cứu học thuật đều chống lại Trump.
Bỏ ngoài tai tất cả những châm biếm, tấn công từ truyền thông, sự chống đối từ đảng
đối lập và ngay cả những chính trị gia cùng đảng Cộng Hòa, cả 5 đời cựu tổng thống
Mỹ thời điểm đó đều không chọn Trump, nhưng cuối cùng ông đã thắng trước sự ngỡ
ngàng của tất cả mọi người khắp nơi. Đó có phải là may mắn?
Tôi mong ông sẽ thắng cử lần nữa. Vì tôi muốn người đàn ông thực sự yêu đất nước
mình chứ không phải yêu túi tiền hay địa vị của mình sẽ là tổng thống. Cũng cầu
mong những người lãnh đạo quê hương tôi cũng yêu đất nước như chính Trump yêu
Mỹ.
There are Some Ann Ng’s review about the book INSIDE TRUMP'S WHITE HOUSE
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