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Đối với những người không hiểu Tổng thống Donald Trump, sự xung đột giữa ông và một số 

tướng lĩnh cao cấp, tướng đương nhiệm cũng như cựu tướng, trong những ngày cuối năm cũ, đầu 

năm mới, là điều khá bất ngờ. Ai cũng biết ông Trump thích gây hấn và lăn xả vào tất cả mọi 

người, không riêng gì phụ nữ là nạn nhân truyền thống của ông. Tất cả trừ ra quân đội. Ông có 

thể lì lợm, nói xấu cả FBI hay CIA, mặc dù ông thừa biết tất cả những bí mật về ông đã nằm 

trong tay họ. CKSL (ông không sợ lở). Nhưng ông đặc biệt “chiếu cố” quân đội – một thế lực 

khổng lồ, vĩ đại nhất nước Mỹ, tương đương với giới tài phiệt. Chẳng những không đụng đến họ, 

ông còn cố xây dựng ảnh hưởng, tạo sự ủng hộ trong giới quân nhân. Đương nhiên để cho họ 

thấy ông là “của họ, do họ, vì họ”. Cho dù ông cũng hiểu chẳng dễ làm cho họ là của ông. Suy 

cho cùng, thường Tòa Bạch Ốc cần Ngũ Giác Đài, còn Ngũ Giác Đài đã có giang san riêng biệt, 

cần gì Tòa Bạch Ốc? 

Ông là tổng thống đầu tiên trong hơn hai thập niên qua đã quyết liệt gia tăng ngân sách 

quốc phòng bất kể thu-chi liên bang thiếu hụt như thế nào (nhờ chính sách giảm thuế của ông mà 

thiếu hụt ngân sách và nợ liên bang đang đạt được mức kỷ lục ở con số 21.909 tỷ, trung bình hơn 

66.000 đô la trên đầu người), cũng như sẵn sàng đồng tình với những quyết định của những 

người lãnh đạo Ngũ Giác Đài - đặc biệt trong những hoạt động quân sự tại vùng Biển Đông cũng 

như tăng cường hiện đại hóa quân đội Mỹ và tối tân hóa những phương tiện quân sự chiến lược 

như các hạm đội, máy bay, vũ khí… Ông từng có hai ông tướng làm cố vấn an ninh quốc gia, 

một ông tướng làm đổng lý văn phòng, một ông tướng làm bộ trưởng quốc phòng. Giao cho các 

ông tướng những nhiệm vụ này, họ đương nhiên thỏa mãn tự ái, không thể hài lòng hơn, bởi vì 

giới quân đội vẫn cho rằng đây là chỗ của họ, với kiến thức và kinh nghiệm trong ngành. 



Người ta nói đó cũng là điều dễ hiểu. Ông đương nhiên thuộc loại vẫn có những mặc cảm 

trước những người mặc quân phục. Người ta nay lại đang kể lại câu chuyện cổ tích “miễn dịch” 

của ông, không phải đi lính trong thời chiến tranh Việt Nam, nhờ “phúc đức ông bà” (mặc dù 

cũng có kẻ nhắm mắt ca ngợi ông như Phù Đổng Thiên Vương, nhờ ông lớn lên từ trường  

“Thiếu Sinh Quân” của ông. Ông bác sĩ cho ông giấy chứng nhận có cục xương lòi ra ở gót chân 

cho nên đi đứng, chạy nhảy khó khăn, khiến nhiều phụ nữ thương cảm. Ngươi ký giấy này chinh 

là người đã có văn phòng trong tòa nhà của cha ông. Hai cô con gái của bác sĩ này kể chuyện đời 

xưa 50 năm trước, cha của hai cô vì chuyện tinh nghĩa mà nhắm mắt ký tờ giấy này. Thông 

thường những người trốn lính hễ gặp người nào trong quân đội thì cũng sợ vì tưởng là quân 

cảnh. Không sợ thì cũng “nể mặt”.  

Người ta vẫn nói chuyện ông Trump đã vào Tòa Bạch Ốc được hai năm mà không chịu đi 

ra chốn trận tiền để thăm lính cho biết sự tình. Người của ông nói rằng ông sợ bị ám sát. Chẳng 

biết địch (khủng bố Hồi giáo) hay ta. Bởi thế, trong Giáng Sinh vừa qua, trước áp lực của dư 

luận, ông đã bất đắc dĩ đột ngột đi thăm binh sĩ Mỹ tại Iraq, không ai biết trước và cũng không 

thông báo với nước chủ nhà cho phải phép. Chính quyền Baghdad xem chuyện ông ngang nhiên 

vào lãnh thổ nước họ mà không thông báo gì cả là “một hành động công xúc quốc sĩ”. Lý do 

thực sự ông không muốn tiếp xúc với binh sĩ có thể là vì ông sợ bị ông G.I. nào cắc cớ hỏi: 

“Thưa Tổng thống, trong Chiến tranh Việt Nam, ngài làm gì”. Nhiều người Việt cuồng Trâm vẫn 

ca ngợi ông Trump là người can đảm, dũng cảm, không việc gì không dám làm, không điều gì  

không dám nói, không người nào không dám chơi, nhưng họ không hề đặt ra câu hỏi đó cho ông 

Trump, hay cho mình!  

Nhưng nói chính xác hơn, trong thái độ của ông Trump đối với giới quốc phòng và tướng 

lãnh phản ảnh chủ trương của ông “America First” và “Make America Great Again”. “Nước Mỹ 

trước hết” để “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhiều người không tin, nói rằng ông Trump mà 

“America First” cái gì, “Trump First” thì có (ông đã để lộ bản chất này trong những phát biểu 

của ông về cách tính thuế với nhà nước). Đương nhiên, ông Trump căn bản vẫn là một nhà kinh 

doanh lý tài nổi tiếng. “Trump First” là đương nhiên. Đến mức có lúc ông phải hy sinh “America 

First” cũng chẳng là điều đáng ngạc nhiên. Ông cũng chẳng phải là một nhà chính trị thuần 

thành, hiểu theo nghĩa sống và hành động trong lý tưởng vì dân, vì nước. Dân giàu và hạnh phúc 

trong bình đẳng xã hội. Nước mạnh để giữ được độc lập, chủ quyền và tiếng nói công chính vì tự 

do, dân chủ toàn cầu. Nhưng sự thực thì ông Trump chỉ là một nhà chính trị cơ hội chủ nghĩa – 

Me First.  

Đặc tính nổi bật nơi nhà chính trị hiện nay chỉ biết mỗi một chuyện xây tường không chỉ 

là Me First, đối lại với “Me-Too” của những phụ nữ ông quen biết, chính là tính cơ hội chủ 

nghĩa. Mà chủ nghĩa cơ hội đối với một nhà chính trị trưởng thành trong lò kinh doanh là gì? 

Thứ nhất, ông Trump xác định rất rõ “thị trường” và “khách hàng” của mình. Ông không có ảo 

tưởng những con số như 100% hay 80% hay 50% quần chúng chạy theo ông. Ông biết dù không 

nói ra con số tối đa ông có thể mong đợi là khoảng 40% hay thấp hơn nữa nếu ông không khéo 

giữ, tức làm hài lòng những người suy tôn ông làm lãnh tụ Mỹ Quốc Xã. Các thăm dò trong cả 

hai năm nay không nói khác đi được. Thứ hai, món hàng ông bán phải ngày càng hợp khẩu vị 



của khách hàng. Đây là một trường hợp kinh doanh chính trị kỳ lạ. Người ta xác định khách hàng 

trước, sau đó tùy thời cơ mới quyết định sản phẩm sau. Sản phẩm phải độc đáo theo nghĩa người 

tiêu dùng không thể bỏ được – như thể đã ghiền, đã nghiện. Từ nhu cầu “America First”, “Make 

America Great Again” mà khách hàng chính là quần chúng da trắng từng sống trong mơ tưởng 

nước Mỹ là một đất nước của “white settlers”, America là của họ, nhưng ngày nay giới “bạch 

chủng siêu đẳng” này đang cảm thấy mất mát. Nước Mỹ nay là của di dân hỗn tạp, tứ xứ, làm 

cho nước Mỹ không còn là của họ. Cho nên khi nói “America First”, chúng ta phải hiểu chính là 

họ muốn nói “White America First”, và “Make America Great Again” (MAGA) chính là “Make 

America White Again”.  

Những sản phẩm mà ông Trump đã làm để tung ra thị trường chính là bức tường, ngăn 

chận di dân Latino. Đây đúng là mối lo tâm phúc của người da trắng, vì dân số Latino và 

Hispanic ngày nay đã lên đến gần 20%, và người ta tính ra đến năm 2045 dân da trắng sẽ trở 

thành “dân tộc thiểu số”! Các qui định ngăn chận di dân Hồi giáo từ một số nước Trung Đông. 

Quá hay! Di dân Hồi giáo vừa là một đe dọa đối với đạo Cơ Đốc, Tin Lành, vừa là một hiểm họa 

an ninh quốc gia! Chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc? Đúng là phải mạnh tay với “hiểm họa 

da vàng” (yellow peril), không phải như xưa họ quá đông, quá nghèo, mà ngày nay họ tràn đến 

Mỹ quá giàu và quá chọn lọc! Cứ xem những gian hàng Sushi tràn ngập trong các chợ, mượn 

tiếng là món ăn quốc hồn quốc túy của Nhật, nhưng chính ra là con đường đi vào của bao nhiêu 

người Hoa. Xa dần quĩ đạo của các nước đồng minh phương tây châu Âu thời trước, nhất là 

NATO! Đúng quá – nay người ta không thể lạm dụng Mỹ như thời còn chiến tranh lạnh… 

Trong tất cả mọi chuyện, quyền lợi của nước Mỹ luôn luôn phải là hàng đầu. Và nước 

Mỹ nay phải được làm cho vĩ đại trở lại. Giới phê bình vẫn xem đây là những khẩu hiệu “sáo và 

rỗng”. Người thì nói “mỵ dân”. Nhưng nói gì thì nói, tin ông Trump hay không tin, nhưng ông 

Trump đúng là không hứa suông. Như những việc ông đã và đang làm mà chúng ta vừa kể. 

Chẳng hạn cụ thể như chuyện bức tường. Ông đã nói khi tranh cử ông đã hứa thì nay ông giữ lời. 

Ông nói thẳng với ông Chuck Schumer, chủ tịch Dân Chủ tại Thượng Viện, người ta sẽ nhìn ông 

chẳng ra làm sao cả nếu ông không có được ngân quỹ 5.6 tỷ cho bức tường, trong khi Dân Chù 

chỉ chấp thuận tối đa 1.3 tỷ, mà không phải cho tường mà cho an ninh biên giới.  

Nhưng nên hiểu rằng ông Trump mạnh tay như thế là vì ông tin có thể nắm được quân 

đội nói chung, cụ thể là các ông tướng, như một phương tiện cho những mục tiêu America First 

và MAGA, và để đạt được phương tiện này, ông đã xem họ như “cứu cánh”. Để cho nước Mỹ 

“vĩ đại trở lại” trong mắt người Mỹ và người nước ngoài, thì sức mạnh quân sự của Mỹ phải 

vượt trội và hành động quân sự của Mỹ trên thế giới phải quyết liệt, tích cực, ví dụ như ở Thái 

Bình Dương, chận đứng sự đe dọa của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, hay ở Trung Đông, tăng 

cường sự can dự của Mỹ ở những nơi đang nhiễu loạn.  Bởi vậy, ông Trump có thể liều lĩnh 

thách đố mọi thế lực chính trị dân sự, nhưng khó nghĩ ông dám đụng đến các ông tướng, vì đụng 

đến các ông tướng là đụng đến Ngũ Giác Đài. Cho đến những ngày cuối năm 2018 vừa qua! 

Cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của ông Trump là một ông tướng – Michael Flynn. Ông 

từng hoạt động trên chiến trường Iraq và Afghanistan, tập trung vào phản gián chống khủng bố. 

Ông là giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng từ 2012-2014, sau đó ông bị Tổng thống Obama 



áp dụng biện pháp kỷ luật phải rời quân ngũ vì bất tuân thượng lệnh. Ông ở trong hàng ngũ cận 

tướng của ông Trump trong cuộc vận động tranh cử năm 2016, sau này người ta mới biết ông là 

đầu mối cho ông Trump với giới tình báo Nga – tương tự như Paul Manafort. Cho nên, ông chỉ 

đảm nhận chức cố vấn trong 23 ngày thì ông Trump bị buộc phải sa thải. Trong cuộc điều tra về 

ông Trump của Biện lý Đặc biệt Robet Mueller, ông Flynn đã hợp tác để được nhẹ tội. Ông 

Trump than phiền ông Flynn bị “ép cung”. 

Thay thế ông Flynn là Tướng H.R. McMaster, 56 tuổi, từng là đại úy Thủy quân Lục 

chiến trong cuộc chiến Vùng Vịnh của Tổng thống Bush cha (1990) và tướng tham mưu trong 

cuộc chiến tại Afghanistan của Tổng thống Bush con. Ông còn nổi tiếng là một tiến sĩ, giáo sư và 

tác giả sử học (ông là tác giả cuốn: Dereliction of Duty: Lyndon Johnson, Robert MacNamara, 

the Joint Chief of staff, and the Lies that Led to Vietnam).  Ông được ông Trump mời thay ông 

Flynn đảm nhận chức cố vấn an ninh quốc gia, là lĩnh vực chuyên môn của ông. Chỉ hơn một 

năm sau đó ông từ chức vì khẳng định Nga đã xâm nhập và phá bầu cử tổng thống Mỹ. Ông 

Trump “trách” ông McMaster không nói rõ ông đắc cử nhờ dân bầu, không phải nhờ Nga hỗ trợ. 

Một ông tướng thứ ba là John Kelly. Ông là một tướng bốn sao từng chỉ huy quân đội Mỹ 

trong vùng Trung Mỹ, Nam Mỹ và biển Carribean. Con trai ông tử trận ở Afghanistan. Một con 

trai khác hiện là thiếu tá trong binh chủng Thủy quân Lục chiến. Ông Kelly được mời ngay từ 

đầu, làm Bộ trưởng An ninh Nội địa cho ông Trump. Đến tháng bảy năm 2017, ông được chuyển 

qua làm chánh văn phòng thay ông Reince Priebus. Ông Kelly từng mơ tưởng có thể áp dụng kỷ 

luật quân đội để đem lại trật tự, kỷ cương ở Nhà Trắng cùng kềm chế Tổng thống Trump trong 

lời ăn tiếng nói cùng hành động. Ông Kelly thất bại, như ta thấy ông Trump không bỏ được thói 

quen tweet mỗi sáng. Kelly từng được nhắc đến với lời bình phẩm của ông về Tổng thống 

Trump: “Ông này idiot”, tương đương với nhận xét của cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson của ông 

Trump, gọi ông Trump là “moron” (thằng đần). Ông Kelly cũng từng nói ông đã là “cứu tinh dân 

tộc” biết bao lần. Nhưng rõ rệt, ông Kelly đã thất bại. Người ta nói vài tháng gần đây, ông tổng 

thống và chánh văn phòng của mình không nhìn mặt nhau. Ông Kelly phải đi vì thực tế, không ai 

đủ sức làm chánh văn phòng cho ông Trump cả.     

Ông tướng thứ tư là Jim Mattis, bốn sao, 68 tuổi, có sự nghiệp lẫy lừng nhất, tham dự đủ 

cả ba mặt trận Vùng Vịnh, Iraq và Afghanistan. Ông từng là chỉ huy trưởng Thủy quân Lục chiến 

và là tư lệnh trung tâm điều hợp (Central command). Ông rời khỏi hàng ngũ lãnh đạo quân sự 

dưới thời Tổng thống Obama vì ông muốn Obama hành động trừng phạt Iran trong khi Obama 

chủ trương hòa hoãn để đạt được hiệp định quốc tế về kiểm soát hạt nhân. Ông Mattis là người 

có cá tính mạnh, đến mức từng được gọi là “chó điên”. Ông chưa hề lập gia đình. Là quân nhân 

mỗi khi phải thay đổi nhiệm sở, ông bao giờ cũng mang theo mình một thư viện cá nhân có đến 

7.000 đầu sách lịch sử, chính trị, văn hóa. Ông vẫn nhấn mạnh con người phải có cái đầu; là 

tướng, là người lãnh đạo phải có sách lược hành động dựa trên nghiên cứu sử sách. Chính ông đã 

từng hợp tác với Tướng David Petraeus (tư lệnh chiến trường Iraq/Afghanistan) ra cẩm nang về 

chiến tranh Afghanistan, nhờ thế đảo ngược được tình thế của Mỹ ở đất nước chống loạn quân  

Taliban này. Đảm nhận chức bộ trưởng quốc phòng từ đầu năm 2017 trong những lời ca ngợi 

nhiệt thành của ông Trump, ông luôn luôn nhấn mạnh chủ trương bạn thù phân minh, củng cố 



các quan hệ đồng minh và những cam kết quốc tế, đồng thời phải cảnh giác trước những kẻ thù 

rõ rệt, ông nêu đích danh Nga và Trung Quốc. Ngày 20-12, ông đưa đơn từ chức gởi đến Tống 

thống Trump, chỉ một ngày sau khi ông Trump thông báo quyết định rút quân khỏi Syria và sẽ 

rút 7.000 quân khỏi Afghanistan. Người ta hiểu ngay lý do quyết định rút quân của ông Trump 

và quyết định từ chức của ông Mattis. Nhưng trước đó, dư luận đã nói đến sự mâu thuẫn và xung 

đột giữa Trump và Mattis về chuyện ai là bạn ai là thù của nước Mỹ.  

Trong dịp ông Trump bay đi Helsinki thủ đô Phần Lan vào tháng bảy năm 2018 để gặp 

Tổng thống Vladimir Putin, hai người đã có dịp họp báo chung và ông Trump đã phản bác tất cả 

những quan điểm nghi kỵ nhằm vào ông Putin. Ông John Brennan, cựu giám đốc CIA, đã gọi 

động thái của Trump là “phản bội và gian trá” (treasonous, treacherous). Ông cũng nói ông 

Trump thực sự chẳng là “America First” hay “Trump First” mà chính là “Russia First”. Quyết 

định rút quân Mỹ ra khỏi Syria nay đưọc xem như là một sự thể hiện chủ trương Russia First: 

Trong cả mười năm qua, Nga đã đứng ra chống đỡ cho chế độ độc tài Rashar al-Assad ở 

Damacus khỏi sụp đổ trước sự nổi dây của nhiếu lực lượng tôn giao và quần chúng. Cho nên cả 

Nga và Syria hết lòng ca ngợi. Và cả Taliban và Iran cũng đều biểu lộ sự hân hoan.  

Điều đáng nói là Trump đã làm quyết định mà chẳng hỏi ý kiến của ai, đến mức người ta 

cho rằng ông Trump mới thực là cố vấn của chính ông trong mọi vấn đề. Ngay cả “cố vấn Trung 

Đông” chàng con rễ  Jared Kushner cũng ngồi chơi xơi nước.  

Hồi giữa tháng 11, ông Trump cũng đụng dộ với Đô đốc William McRaven, từng chỉ huy 

cuộc hành quân đột kích giết Osama Bin Laden tại Pakistan vào tháng năm năm 2011. McRaven 

đã gọi sự công kích của Trump vào giới truyền thông là phá hoại nền dân chủ. Ông Trump gọi 

ông Raven là “người yêu Hillary” và “thủ hạ của Obama”, và còn hỏi: “Tại sao ông Raven không 

đi bắt Bin laden sớm hơn?”. Ông Albert Einstein nói đúng: “Không có giới hạn nơi sự ngu xuẩn 

của con người”.  

Tướng Stanley McChrystal, từng là tư lệnh chiến trường Afghanistan, đã lên tiếng phê 

phán ông Trump đã không nói sự thật khi phát biểu là lực lượng Nhà nước Hồi giáo đã bị đánh 

bại ở Syria. Ông cho rằng ông Trump “vô đạo đức và không lương thiện” (immoral and 

dishonest). Ông nói sẽ không bao giờ phục vụ cho ông Trump. Đại tướng David Petraeus cũng 

nói sẽ không bao giờ phục vụ trong chính quyền Trump. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa tân cử Mitt 

Romney, từng là ứng cử viên tổng thống năm 2012, đã lên tiếng: ông Trump không đủ tiêu 

chuẩn và đẳng cấp để làm tổng thống Mỹ.  

Vấn đề chính là của nước Mỹ mà nay họ phải giải quyết càng sớm càng tốt: ông Donald 

Trump. 


