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Vốn là người Việt nay mang căn cước nước Mỹ, chúng ta hẳn phải tìm hiểu lịch sử và chính trị 

của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và hẳn phải biết ít nhất những tổng thống đã có liên quan ít nhiều 

đến vận mệnh Việt Nam.  

Bắt đầu có thể là Tổng thống Franklin D. Roosevelt (1930-45), người nổi tiếng trong hai 

thành tích lịch sử: sáng lập chế độ An sinh Xã hội (Social Security) cho người Mỹ phòng thân 

gặp khi khó khăn kinh tế hay tuổi già túng thiếu, và lãnh đạo nước Mỹ trong Đệ nhị Thế chiến.  

Sau Roosevelt là một tổng thống Dân Chủ khác, Harry Truman, người xác lập sự lãnh 

đạo của Mỹ đối với Thế giới Tự do khi chiến tranh lạnh khởi sự (1948) và Mao Trạch Đông đánh 

đuổi Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan và lập chế độ cộng sản trên toàn lục địa Trung Hoa.  

Năm 1953, Tướng Dwight Eisenhower của Cộng Hòa vào Nhà Trắng, Phó tổng thống là 

Richard Nixon. Eisenhower dã dụ dự khi Pháp cầu cứu trong trận chiến Điện Biên Phủ (đầu năm 

1953) nhưng cũng chính là người đưa ra thuyết domino để xác định trách nhiệm của Mỹ phải bảo 

vệ Việt Nam Cộng Hòa, “tiền đồn của Thế giới Tự do” ở Đông Nam Á.  

Sau Eisenhower, Mỹ lại có một tổng thống Dân Chủ trẻ tuổi là John Kennedy; ông đã 

đương đầu với Liên Xô từ Bức tường Berlin đến phong tỏa Cuba cùng sự thách đố của cộng sản 

ở Miền Nam Việt Nam. Kennedy bị ám sát vào ngày 22-11-1963, chỉ sau khi Tổng thống Ngô 

Đình Diệm bị sát hại 21 ngày trong cuộc khủng hoảng Phật giáo ở Miền Nam.  

Thay thế Kennedy, Tổng thống Lyndon Johnson Dân Chủ đi vào lịch sử với chương trình 

Đại Xã Hội (Great Society) vả cùng với chính sách leo thang chiến tranh Việt Nam để cứu chế 

độ Saigon. Ông đã suýt thành công nếu Việt Cộng không thâm độc và phi nhân mở cuộc Tổng 

tấn công Tết Mậu Thân 1968.  

Johnson rút lui và Nixon bước vào Tòa Bạch Ốc với chương trình Việt Nam hóa chiến 

tranh, dẫn đến Hiệp định hòa bình Paris 1973 – chính là một âm mưu bán đứng chế độ Saigon. 

Năm 1974, Nixon phải từ chức để không bị truất bãi trong vụ Watergate. Năm 1975, Saigon thất 

thủ, chủ yế vì quân Miền Bắc được Liên Xô và Trung Cộng vũ trang đến tận răng và còn đóng 

trên đất Miền Nam trong khi chế độ Saigon không giữ được tất cả lãnh thổ rộng lớn của mình.  

Trong bầu cử tổng thống năm 1976, Mỹ lại có một tổng thống Dân Chủ Jimmy Carter. 

Ông chỉ ngồi được bốn năm thì bị Ronald Reagan đánh bại. Tổng thống Reagan cầm quyền tám 



năm, là người đã đem Chương trình Ra đi Trật tự (ODP) đến với người Miền Nam chúng ta. Ông 

cũng nổi tiếng do sự tan rã của khối Liên Xô, sụp đổ của Cộng Sản Quốc tế trong thời kỳ đó.  

Đến năm 1989, ông Bush cha (George H.W. Bush) cũng là ngưòi Cộng Hòa lên thay, nổi 

tiếng với Chiến tranh Vùng Vịnh.  

Năm 1993, đảng Dân Chủ trở lại Nhà Trắng với Bill Clinton, là người đã bình thường 

hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Rồi ông Bush con của Cộng Hòa thay Clinton trong thiên 

niên kỷ mới, đánh dấu với sự bành trướng của các lực lượng Hồi giáo khủng bố quốc tế (vụ tấn 

công Tòa Tháp đôi ở New York ngày 11-9-2001) và đảo lộn trât tự ở Trung Đông. George W. 

Bush muốn làm lịch sử nhưng không kết thúc được trong cả hai cuộc chiến Afghanistan (2001) 

và Iraq (2003). Ông còn để lại cho Barack Obama, tổng thống da đen đầu tiên (và có lẽ duy nhất) 

của nước Mỹ, một di sản lớn: Đại Suy Thoái (Great Recession).  Obama có công lớn là đưa kinh 

tế Mỹ vào thời phục hồi, kéo dài từ 2009 cho đến nay, và mở ra chương trình Obamacare – 

tương tự như bảo hiểm y tế đại chúng, có nghĩa là ai cũng có thể có bảo hiểm. Nhưng cũng vì 

ông mà một số lớn người da trắng phát điên, kết quả là Tổng thống Donald Trump, sản phẩm của 

chủ nghĩa bạch chủng siêu đẳng.    

Trong tất cả tổng thống Mỹ, có lẽ người Việt chúng ta biết hai ông Richard Nixon và 

Donald Trump nhiều nhất. Lý do là vì hai ông đều có liên hệ với kết thúc thảm khốc, bi đát của 

cuộc chiến tranh Việt Nam. Chính vì quyết định Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon mà Miền 

Nam cuối cùng sụp đổ. Trong thời gian đó, ông Trump, mới hăm mấy tuổi, bị “sưng gót chân” 

nên được miễn dịch. Nhiều thanh niên Mỹ cũng hoãn dịch vì lý do “long thể bất an”. Cho nên 

Mỹ không có lính, chiến tranh không được dân Mỹ ủng hộ. Sau này ông xác nhận mình là người 

“phá chiến”. Chính vì thế mà ông là tổng thống Mỹ được Hà Nội hâm mộ nhất từ trước đến nay. 

Và ông là tổng thống Mỹ duy nhất đã ca ngợi không tiếc lời mô hình phát triển không cần dân 

chủ của Hà Nội. 

Thực ra, hai ông Tricky Dick và Don Trump cũng khá giống nhau trong nhiều chuyện. 

Trong bầu cử tổng thống Mỹ năm 1968, Nixon đã phải nhờ đến Tổng thống Nguyễn Văn 

Thiệu phá ứng cử viên của đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống đương nhiệm Hubert Humphrey 

bằng cách lần lửa, không chịu quyết định về việc tham dự hòa đàm Paris. Nixon không liên lạc 

trực tiếp với ông Thiệu mà nhờ bà Anna Chennault, người Mỹ gốc Đài Loan, chuyển lời nhắn 

nhũ, khoan quyết định đã. Bà Chennault vốn là một phóng viên chiến trường, bà cũng là một 

người Cộng Hòa trong cuộc vận động bảo vệ Đài Loan. Sau này Nixon cứ phủ nhận chuyện “đi 

đêm” này, nhưng cựu Tổng thống Johnson cứ đề quyết và có ý muốn có một cuộc điều tra. Trong 

thực tế, chưa hẳn Nixon cần cuộc vận động “ma giáo” này, nhưng ông quá muốn bảo đảm chiến 

thắng, không để vuột như năm 1960 nữa. 

Trong cuộc vận động tranh cử năm 2016 của Trump, ông đã công khai kêu gọi người Nga 

tiếp tay xâm nhập vào máy chủ của bà Hillary Clinton để tìm cách bươi móc những chuyện xấu 

xa (dirt) có thể nằm trong hàng chục ngàn email mà bà Clinton đã xóa. Chẳng thể phủ nhận Tồng 

thống Nga Putin đã ủng hộ ông Trump hết mình trong cuộc bầu cử này vì ông Trump đã gợi ý 

thần phục Putin từ mấy năm trước trong kế hoạch xây Trump Tower ở Moscow. Trump có cần 

sự giúp đỡ này để thắng cử hay không? Và rõ rệt nay ông vẫn tỏ ra mang ơn sâu đậm rõo rệt? Rõ 



ràng là có một thỏa thuận “qua lại” (quip pro quo) giữa hai bên Trump và Putin, cho nên cả hai 

người vẫn có những lời lẽ qua lại nồng hậu với nhau. Như chứng ta đã biết, cuộc điều tra của 

Biện lý đặc biệt Robert Mueller cuối cùng đã không giải kết nghi án này cho ông Trump. 

Năm 1972, Nixon đương nhiên tái tranh cử nhằm một nhiệm kỳ thứ hai, và ông muốn 

triệt hạ đối thù là Thượng nghị sĩ phản chiến George MacGovern, cho nên có vụ đột nhập trung 

tâm Watergate. Người ta vẫn chưa biết có phải chính Nixon ra lệnh đột nhập Watergate hay 

chăng, nhưng chắc chắn ông đã tìm cách che đậy. Vụ tai tiếng này đã dẫn tới điều tra truất bãi và 

cuối cùng ông Nixon đã quyết định từ chức đề tránh sự luận tội. Rõ rệt Nixon đã tái đắc cử dễ 

dàng trước một đối thủ nhẹ ký. Như thế, tại sao ông để cho xảy ra vụ Watergate? Có lẽ ông mắc 

chứng bệnh đứng ngồi không yên, hay nghi ngại, lo sợ. 

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã trắng trợn (hay trơ tráo) gọi điện thoại cho Tổng 

thống Ukraine, Zelensky, để buộc ông này phải giúp ông một điều (favor): mở cuộc điều tra bươi 

móc cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Người ta gọi là “quid pro quo”, trao đi, đổi lại, có 

nghĩa là nếu ông Zelensky chịu làm chuyện điều tra, thì nước Mỹ, hay đúng hơn ông Trump, với 

tư cách là tổng thống nước Mỹ, sẽ tái tục viện trợ cho Ukraine. Và sẽ thưởng ông Zelensky bằng 

một cuộc thăm viếng chính thức Tòa Bạch Ốc. Cú điện thoại này nay chúng ta đều hiểu, quá vội, 

quá không cần thiết, và quá tai hại cho ông Trump: việc luận tội truất bãi đang chuyển qua giai 

đoạn công khai vì chuyện lạm dụng quyền lực trắng trợn, thô thiển này. Chỉ vì ông dễ ngươi, 

chắc ông tưởng mình là thái thượng hoàng, muốn làm gì cũng được, và không cần người ta 

khuyên can bởi vì mình là nhất (Me First, không phải America First). 

Trở lại chuyện Nixon. Vào tháng giêng năm 1973, theo Hiệp định Paris về “ngưng bắn và 

tái lập hòa bình” ký với Việt Cộng, Nixon đã không đếm xỉa gì đến ông Thiệu và cũng để kệ số 

phận của hơn 20 triệu dân Miền Nam, nên ông đã rút hết quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Thực ra, từ 

1969 cho đến hết năm 1972, Mỹ đã rút đến 550.000 quân khỏi Miền Nam. Tuy thế, Bắc Việt  

được quyền giữ lại cả 100.000 quân tại Miền Nam cùng với hàng trăm ngàn bộ đội đang chầu 

chực sẵn từ Lào, từ Miên để đánh vào nam. Đó chính là lý do Miền Nam thất thủ, khiến cho 

hàng trăm ngàn người phải vào trại “học tập, cải tạo”, và hàng trăm ngàn người phải bỏ nước ra 

đi. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, đến 400.000 thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả. Và 44 

năm sau khi thống nhất đất nước dưới sự cai trị độc đảng của Cộng Sản Việt Nam, với ma lực 

của đồng tiền, chế độ vô sản chuyên chính thời chiến nay đã thành một chế độ độc tài tư bản 

tham nhũng thối nát, sự giàu có và sức mạnh bóc lột, đàn áp tập trung vào một thiểu số trong 

đảng. Và để duy trì đặc quyền đặc lợi, người ta đã chà đạp lên những quyền tự do, dân chủ, nhân 

quyền của người dân.  

Đối với Chiến tranh Việt Nam, Tổng thống Trump gần đây đã phán quyết: “Tôi chưa hề 

khoái cuộc chiến đó. Tôi xin nói thật. Tôi nghĩ đó là một cuộc chiến tồi tệ. Tôi nghĩ cuộc chiến 

đó quá xa vời... Vào thời đó, có ai biết nước đó”. Quả thật là đáng tiếc, bây giờ đã là tổng thống  

Mỹ, ông vẫn chẳng hiểu gì ý nghĩa cuộc chiến ở chốn “tiền đồn Đông Nam Á của Thế giới Tự 

do” đối với nước Mỹ trong thời Chiến tranh Lạnh (Hy vọng ông hiểu Chiến tranh Lạnh là gì và 

nó đã kéo dài bao nhiêu thập niên). Ông vẫn chưa hiểu được khối ASEAN khó thể tồn tại nếu 

chế độ Saigon sụp đổ từ đầu thập niên 60, hay Saigon có thể đã thất thù từ năm 1965 nếu Tổng 

thống Johnson không quyết định đưa bộ binh Mỹ đến Đà Nẵng vào tháng ba năm 1965. 



Chúng ta có thể nhắc lại Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng viết trong hồi ký 

“Từ Thế giới Thứ ba đến Thứ nhất” về quyết định của Johnson can thiệp vào Chiến tranh Việt 

Nam: “Hành động của nước Mỹ đã giúp cho vùng Đông Nam Á không cộng sản chỉnh đốn lại cơ 

đồ của mình. Đến năm 1975, những nước trong vùng đã vững vàng hơn để đối đầu với cộng sản. 

Nếu không có sự can thiệp của Hoa Kỳ, ý chí của những nước này chống lại cộng sàn sẽ tan rã 

và Đông Nam Á có nhiều khả năng rơi vào tay cộng sản”. Trump đi Singapore vào năm 2018 để 

gặp Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên, nhưng điều này chẳng có nghĩa là ông ta biết Lý Quang 

Diệu là ai và ông Lý này đã từng vĩ đại như thế nào trong chính trị khu vực.  

Vào tháng mười vửa qua, ông Trump vẫn còn tìm cách chứng tỏ sự gắn bó trung thành 

với mục tiêu của Putin tại Syria, nên ông ra lệnh kéo toàn bộ quân Mỹ ra khỏi nước Trung Đông 

này, nhường sân chơi hoàn toàn cho Nga, và đặt sự an toàn của một triệu người Kurd, vốn là 

đồng minh chặt chẽ nhất của Mỹ tại Syria trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo 

trong mười năm qua, trong tay kẻ thù số 1 của dân tộc Kurd: Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Trump bào chữa 

cho quyết định của mình: Người Kurd có giúp gì Mỹ trong Đệ nhị Thế chiến đâu! Bởi vậy mà 

người ta thực tin ông Trump chẳng hiểu mấy về người Mỹ và lịch sử nước Mỹ. Nay Mỹ không 

còn nữa, Nga và Thổ đã ký một thỏa ước cùng chia nhau quyền kiểm soát khu vực. Và để bày tỏ 

sự cảm kích của mình, Putin đã nhiệt liệt ca ngợi ông Trump đã giết được lãnh tụ Nhà nước Hồi 

giáo Baghdadi, sau khi Trump đích thân cho Putin biết việc này. Trong khi đó, bà chủ tịch Hạ 

Viện Nancy Pelosi chẳng được thông báo gì cả, Trump nói “sợ bị lộ!”.   

Tuy nói thế, ông Nixon cũng khác Trump rất nhiều. Bà Nixon là một phụ nữ Mỹ được 

kính trọng đặc biệt. Hai người cũng có hai cô con gái tuyệt diệu, đẹp đẽ, dịu dàng, không hề dính 

líu đến việc làm của cha. Con gái ông Trump là “cố vấn cao cấp” của tổng thống, và chàng con 

rễ cũng là cố vấn cao cấp. Cả hai người đều nhàn hạ, tập trung chủ yếu vào “business” của cha. 

Còn hai cậu con trai cũng lo làm ăn để phát triển gia sản! 

Nixon đã có hai chuyến đi lịch sử đến Bắc Kinh và Moscow trong năm 1972, mở đường 

cho thế giới tiếnj váo giai đoan toan cau hoa. Cho nên, Margaret MacMillan, một nữ tác già nổi 

tiếng, đã thêm nổi tiếng với tác phẩm “Nixon and Mao”. 

Trump có ba chuyến đi vớ vẩn tới Singapore, Hà Nội, và Bàn Môn Điếm, trong khi ông 

tin rằng toàn cầu đang phi-Mỹ-hóa. Bởi vậy chẳng ai viết cuốn “Trump and Kim”. 

Nixon là một chính khách chuyên nghiệp, ông hiểu văn minh chính trị là gì, và khi nào 

thì phải rút lui trước khi quá trễ. Ông từ chức năm 61 tuổi . 

Ông tổng thống “học việc” (apprentice president), nay đã hơn 73, vẫn không thể có kiến 

thức đó, hiểu biết đó. 
 


