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LBJ can đảm trước cái chết đang đến: 

 “Con cho cha hút một điếu cuối cùng”  

 

 

Change is the law of life. And those who look only to the past or 

 present are certain to miss the future. 
 

Phàm đã là (“là”, không phải “làm”) người, thông thường ai cũng chú trọng đến “di sản” của 

mình - tức những gì định để lại cho “hậu thế”. Di sản khác gia sản ở chỗ gia sản, hiểu theo nghĩa 

thông thường, là nhà cửa, của cải, vật chất, thưòng khi phảỉ trả thuế. Còn di sản là cái to lớn hơn 

nhiều, tiếng tăm, uy tín, thành quả… mình đã có trong những ngày “tận thế”. Bởi vậy, trước 



những ngày mình sẽ trôi giạt ở dòng sông vĩnh biệt (river of no return!), người ta càng thêm nôn 

nóng, bồi hồi, đứng ngồi không yên. Cứ mất thì giờ kiểm điểm, kiểm điểm, đại kiểm điểm mà 

không hiểu dục tốc bất đạt, và đó không phải là chuyện của mình mà là chuyện của đời sau. 

Người thường mà còn quan tâm đến di sản như thế - trừ những người dân lao động đầu tắt mặt 

tối sống dưới chế độ mang danh xã hội chủ nghĩa không có tương lai để nhìn tới, quyền lợi cá 

nhân chỉ dành cho lớp người ăn trên ngồi trước trong đảng và nhà nước. Huống chi những người 

ngồi cực cao như nguyên thủ quốc gia làm sao không thể nghĩ lịch sử sẽ viết thế nào về mình. Và 

nhất là người ở những ngày tháng cuối của nhiệm kỳ. Đó là tâm trạng của ông Tổng thống sắp ra 

đi Barack obama hiện nay. Ông mãi đốt nến để đi tìm quá khứ, đèn ngã không hay để cho ngọn 

lửa bùng lên, rối bây giờ hối hả chưa cháy. Tuy nhiên, gặp cơn cuồng phong “dân tộc bạch 

chủng” (white nationalism), e rằng chỉ có trời mới cứu nổi. 

Làm người có di sản đã là khó. Làm tồng thống, tưởng là dễ hơn, nhưng cũng vẫn khó 

theo cách của nó. Cứ xem từ năm Bính Tuất đến nay, năm sinh ra của bao nhiêu bậc “vĩ nhân”, 

từ đó đến nay đã 70 năm, Mỹ có 13 đời tổng thống, bao nhiêu người có di sản cho lớp sau nhìn 

lên hay chỉ để lại những lời bình nghiêm khắc về những sai sót từ những người viet sử chính trị 

khó tính.  

Tồng thống Franklin Roosevelt (Dân Chủ) đáng là một bậc vĩ nhân khi ông đưa nước Mỹ 

vượt qua Đại Khủng Hoảng (Great Depression), đóng dấu vào chương trình An sinh Xã hội 

(Social Security), lãnh đạo nước Mỹ trong Thế chiến Đệ nhị rùng rợn (chắc chắn chẳng tổng 

thống nào về sau này ham).  Thế nhưng trong những ngày cuối đời, người ta phải hỏi “What’s 

wrong with him?” khi ông tỏ ra yên phận để cho ông trùm Điện Cẩm Linh Josef Stalin vẽ lại bản 

đồ thế giới mà Thủ tướng Anh Winston Churchill không cản được. Chúng ta nên hiểu rằng ông 

lúc đó đã đến gần bờ, chỉ buồn rầu nhìn phía trước mà chẳng hiểu chuyện gì đang chờ đợi, không 

còn nuối tiếc gì với hiện tai hay quá khứ nữa (Chỉ mấy tháng sau ông qua đời vì nan y kéo dài cả 

bốn năm cuối cuộc đời).  

Người thay ông là Harry Truman, ở Tòa Bạch Ốc tám năm (bốn năm đầu 45-49) là hưởng 

phúc ấm của ông Roosevelt), có trách nhiệm trong quyết định thả bom nguyên tử lên nước Nhật, 

có công trong việc xây dựng Liên Hiệp Quốc và hình thành Thế giới Tự do với chương trình 

Marshall tại châu Âu, sau này chống lại sự bành trướng của Cộng Sản trong thời Chiến tranh 

Lạnh, nhưng để mất Trung Hoa vào tay Mao Trach Đông, và còn đề cho cuộc nội chiến Cao Ly 

giỡn mặt một đại cường như Mỹ. Về mặt quốc nội, ông Truman xướng xuất dân quyền và muốn 

đưa ra chương trình y tế đại chúng, nhưng đảng Cộng Hòa đã bó tay ông ngay tức thì.  

Tướng năm sao Eisenhower “đăng quang” từ năm 1953 - tổng thống Cộng Hòa đầu tiên 

sau 20 năm. Về mặt quốc tế, ông phải củng cố Thế giới Tự do, cụ thể là chống lại những thách 

thức từ Liên Xô và tăng cường ủng hộ và viện trợ cho Đài Loan và Việt Nam Cộng Hòa của 

chúng ta sau khi đã không ra tay kịp để cho Pháp thất thủ ở mặt trận Điện Biên. Về mặt quốc nội, 

ông vốn là người bảo thủ ôn hòa, đã dẹp tan phong trào “truy lùng cộng sản” McCarthyism, áp 

dụng các chương trình phúc lợi của đảng Dân Chủ một cách cởi mở và mở con đường chinh trị 

sau này cho Richard Nixon. 

Hai tổng thống sau đó đều là người Dân Chủ. Cho dù đó là thời “sống chung hòa bình” 

của Nikita Khruschev, John F. Kennedy cũng không ngồi yên được với cuộc khủng hoảng hỏa 

tiễn Nga cắm trên đất Cuba và bức tường Bá Linh không cho người qua lại. Ông đưa ra chính 

sách Biên Cương Mới là một cái nhìn táo bạo về sự mở rộng ảnh hưởng của Mỹ, nhưng đã 

không khéo trong giải quyết hai vụ Vịnh Con Heo và khủng hoảng Phật giáo ở Saigon. Những 

cam kết về dân quyền của ông tan vỡ khi ông bị ám sát vào ngày 22-11-1963 – 21 ngày sau khi ở 

Saigon Tồng thống Ngô Đình Diệm chết trong tay một lũ tướng hèn nhát.  



Ông Phó tổng thống Lyndon Johnson lên thay, và đắc cử trong cuộc bầu cử 1964. Ông có 

thể được xem là tống thống thành công lớn trong những chương trình xã hội và dân quyền qua 

chương trinh “Đại Xã Hội” của ông chống nghèo đói và bất công chủng tộc (Medicare và 

Medicaid đều mang chữ ký LBJ). Là người Dân Chủ, nhưng ông vẫn quyết tâm theo đuổi cuộc 

chiến chống Cộng của Việt Nam Cộng Hòa đến cùng (ông quyết định đưa quân chiến đấu đến 

VN từ tháng ba năm 1965). Tuy nhiên, ba năm sau đó, khi Mỹ đã có đến 550.000 quân ở Miền 

Nam, sau khi VC sẵn sàng thí mạng hàng chục ngàn lính của mình và gieo tang tóc cho hàng 

trăm ngàn ngưòi dân Miền Nam qua cuộc tổng tấn công Mậu Thân, Johnson quyết định không ra 

tranh cử nữa và mở ra cánh cửa hòa đàm với địch: luc do ong da biet minh mac benh ung thu. Đó 

là thời cao điểm của phong trào phản chiến, thực sự là một bài học cho chúng ta hiểu về người 

Mỹ: phần lớn chẳng bao giờ nhìn xa hơn nước Mỹ. Và chúng ta cũng nên hiểu tam su cua mot 

nguoi song chi de cho doi ngay nam xuong: ông mat nam 1973, khi chi moi 64, vi truy tim, 

nhung t ư nam 45, ông đ ã b ị benh tim.va da bi nghi ngo co ung thu t úi m ât.  

Nixon đưa người Cộng Hòa trở lại Nhà Trắng năm 1968 với lời hứa chấm dứt chiến tranh 

Việt Nam. Nhiệm kỳ đầu cho người ta hiểu vì sao Miền Nam Việt Nam đã chết trong tay tổng 

thống Cộng Hòa này, đã nổi tiếng ở Mỹ với tên “Tricky Dick”. Chương trình Việt Nam hóa 

chiến tranh vội vàng, rõ ràng không có kế hoạch, chỉ nhằm rút quân ồ ạt cho đúng hạn kỳ bầu cử 

tổng thống năm 1972; bỏ rơi đồng minh, mật đàm với Hà Nội chỉ để thỏa hiệp theo cách nhượng 

bộ phi nhân là để cho lính miền bắc cứ ở lại trong miền nam, và bỏ mặc chính trị Saigon trong 

tay kẻ lạm quyền cùng đối lập mù quáng và không lãnh đạo. Ông thảnh thơi  đè bẹp Thượng 

nghị sĩ phản chiến McGovern trong bầu cử 1972, chỉ để chưa đến hai năm sau (8-74) phải từ 

chức sau khi bị phế truất vì vụ tai tiếng Watergate - chấm dứt tệ hại cho một sự nghiệp không 

hẳn tệ (ông có hai công du đột phá nổi tiếng: đi Bắc Kinh gặp Mao và đi Moscow gặp Brezhnev 

năm 1972). Thay ông là Phó Tổng thống Gerald Ford, một người “có số làm quan”. Ford từng là 

chủ tịch Hạ Viện, khi Phó tổng thống Spiro T. Agnew bị truất bãi, ông lên thay. Nay đến phiên 

Tổng thống Nixon bị sa thải, Ford cũng lên thay. Chúng ta chỉ nhớ một điều: Tồng thống Cộng 

Hòa này tiếp nối “sự nghiệp” của Nixon đóng lại trang sử “chiến tranh Việt Nam” vào ngày 30-

4-1975 sau khi lưỡng viện Quốc Hội đã quyết định ngoảnh mặt. Ông Ford thực sự chẳng làm 

được gì. 

Tổng thống Dân Chủ Jimmy Carter, vốn là thống đốc ở tiểu bang đậu phọng Georgia,  là 

một con người lý tưởng trên nhiều mặt (Tác phẩm năm 90 tuổi của ông: Sống với tuổi già). Ông 

đã chiến đấu anh dũng trong Đệ nhị Thế chiến và ở trong Hài quân cho đến năm 40 tuổi. Con 

một điền chủ giàu, nhưng ông và gia đình phải chui rúc ở housing trong khi sống bằng nghề 

trồng đậu. Ông là một tổng thống hiếm hoi, tay trắng làm nên. Ông vẫn được xem là người có 

tâm, và sau khi ông hết làm tổng thống, ông dành cả gần 40 năm (1980) cho xã hội. Nhưng trong 

khi làm tổng thống, ông đúng là kém may mắn. Bên ngoài, Mỹ khoanh tay bất lực khi Liên Xô ra 

quân “chinh phạt” Afghanistan. Gần đó, Iran làm cách mạng Hồi giáo, Giáo chủ Khomeini lật  

Vua Pahlavi củ a Mỹ  (có bà vợ Soraya xinh đẹp nhất vào thời của bà, chẳng may không có con 

nên bị đưa ra khỏi hoàng cung) và bắt giam làm con tin 52 nhân viên sứ quán Mỹ đến hơn hai 

năm. Về mặt chính trị quốc nội, kinh tế Mỹ đang lâm vào suy thoái, và Êdward Kennedy tìm 

cách lật đổ Carter – tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị thach đố bởi người trong đảng. 

 Tổng thống Ronald Reagan, mà nhiều người không biết từ những năm 50 đã là một tài tử 

phim cao bồi hạng C, khi vào đường chính trị lên đến chức thống đốc California, là tổng thống 

Cộng Hòa được đảng thần tượng hóa nhất trong thời hiện đại. Thời ông, kinh tế Mỹ lại hồì phục 

nhằm lúc chu kỳ kinh tế đi lên. Bởi vậy, nhiếu nhân vât Cộng Hòa về sau này cứ coi mình như là 

học trò ruột của ông, là đệ tử chân chính của Reaganomics (cứ tạo điều kiện cho người ta làm ăn, 



thế nào kinh tế cũng đi lên - supply side economics). Đối ngoại, vào năm 1983 ông có thành tích 

đưa một lực lượng quân Mỹ hung hậu chinh phạt nạn độc tài ở “Cộng Hoa Grenada”, một đảo 

quốc dân số vào thời đó chưa đến 92.000! Người Cộng Hòa cũng xem nhờ sự “cứng rắn” đối đầu 

của ông mà khối Cộng Sản Quốc tế chịu không nổi phải sụp đổ… sau khi ông Reagan xuống 

(1988). Và người Việt Nam vẫn xem ông là đại ân nhân khi mở cửa cho chương trình H.O.  

Đúng là hay không băng hên. 

Kế nhiệm là Tổng thống George H.W. Bush, lẽ ra phải là ngôi sao sáng nhất của Cộng 

Hòa trong thời hậu chiến tranh lạnh. Ông từng là giám đốc CIA, đại sứ đầu tiên tại Bắc Kinh và 

thượng nghị sĩ. Ông đã dám mở chiến tranh Vùng Vịnh đánh Iraq, chinh phạt Panama, và chứng 

kiến toàn bộ sự sụp đổ của Liên Xô và những nước Cộng sàn Đông Âu. Ông gặp một thời kinh tế 

khó khăn khi chu kỳ đi xuống (Reagan không ngăn chận nổi), và cho thấy sẵn sàng đi ngược lại 

giáo điều, tăng thuế để chống thiếu hụt ngân sách và có ngân quỹ cho phúc lợi. Lỗi lầm duy nhất 

của ông có lẽ là bổ nhiệm ông Clarence Thomas da đen làm thẩm phán Tối cao Pháp viện. Ông 

thua Clinton một phần vì bị Chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich trong đảng Cộng Hòa phá, một 

phần vì tỷ phú Ross Perot ra tranh cử làm ông bị mất phiếu. Nhưng từ khi từ giã chính trường 

đến nay 24 năm, ông vẫn đáng được ngưỡng mộ như một chính khách có tâm, có trí. Bình luận 

về ông, người ta chỉ có thể nói: Không hên cũng chịu.  

Bill Clinton đưa đảng Dân Chủ trở lại White House sau 12 năm. Ông hên quá cỡ, cho nên 

vượt qua bao nhiêu tai tiếng từ khi còn làm thống đốc cho đến tám năm ngồi ở Nhà Trắng. Kinh 

tế dưới thời ông đi lên, ngân sách thăng bằng, có khi thặng dư, cho nên ông cũng được “thơm 

lây” phần nào. Clinton chủ trương “pragmatic liberalism” – có nghĩa là theo trường phái “tự do” 

của Dân Chủ một cách thực tiễn. Tuy nhiên, trong thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, ông không 

chuẩn bị được cho nước Mỹ vào thời hậu chiến (tranh lạnh), thề giới đang cần trât tự mới. và 

những thách đố đang nổi lên từ Hồi giáo, Nga và Trung Cộng lẽ ra phải được thấy trước, khi tập 

sách The Clash of Civilizations đã ra đời (1996). Có lẽ vì ông đang ham vui bò dưới mấy cái bàn 

trong Oval Office. Ông rời Tòa Bach Ốc trong tai tiếng tệ hại, nhưng lạ thay cả hai vợ chống ông 

vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, và còn hăng hái ráo riết chạy theo “tiền tài, danh vọng”. 

Tiền tài là Clinton Foundation, tuy mang “tiếng” nhưng “cái miếng” quan trọng hơn. Danh vọng 

là bà Clinton tuy không quản lý nổi ông Clinton “ưa quậy” nhưng lại đòi quản lý hơn 310 triệu 

ngườì. Đối với Bill Clinton, liêm sĩ là “non-existent”. Bởi thế ông không phải trả giá gì cả. Và 

cái giá mà nguời dân Mỹ phải trả chính là ông Donald Trump. 

Ông George W. Bush đã làm thỏa nguyện cha khi trở thành tổng thống thứ 43 (cha ông 

41), và ông còn may mắn hơn ngồi đủ hai nhiệm kỳ. Ông không có kinh nghiệm thực tế chính 

quyền như cha, nên bị lũ cận thần điều khiển, lung lạc, nhất là Phó tổng thống Dick Cheney, Bộ 

trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và những  chiến lược gia Cộng Hòa tin rằng cái thời của 

“siêu đế quốc” đã đến. Đối ngoại, ông Bush lao vào cuộc chiến Iraq. Đối nội, ông chuộc “lỗi 

lầm” của cha có chính sách “sưu cao thuế nặng” đối với  người giàu bằng hai đạo luật đại xá thuế 

cho tầng lớp trên. Và ông rốt cuộc lãnh đủ chỉ vì quen ngồi trong tháp ngà. Kinh tế suy thoái tệ 

hại nhất và tình hình Trung Đông nhiễu nhương nhất. Bởi vậy ông đã im lặng một cách có liêm 

sĩ từ năm 2009, nay chỉ có thể hàn huyên tâm sự với bà Michelle Obama! 

Viết về tồng thống thứ 44 của nước Mỹ, Barack Obama, người da đen đầu tiên vào Nhà 

Trắng, là điều rất khó. Có đủ điều để nói về “legacy” của ông: kinh tế hồi phục, y tế đại chúng 

hóa, và quốc tế giải kết, thoát nguy. Giá mà ông không có nhiệm kỳ 2 thì dễ viết chừng nào! Hay 

không có năm 2016 này. Kinh tế thực sự vẫn trầy trật, chẳng phài lỗi của ông, nhưng người ta dễ 

chụp mũ cho ông. Y tế đương nhiên phải tăng giá bảo hiểm Obamacare vì “một cây làm chẳng 

nên non, hai cây chẳng chụm lại làm sao nên được hòn núi cao”. Quốc tế thì Sa Hoàng ngày 



càng xem như Mỹ không có, đến mức Putin ngang nhiên xía mũi vào bầu cử Mỹ, mà kết quả là 

“vịt kêu quang quác nghe đầy lỗ tai”. Và còn nhiều chuyện bùng nổ nữa chỉ vì Mỹ có một ông 

tổng thống hợp chủng (vừa đen vừa trắng): di dân, súng đạn, chủng tộc, bạo lực cảnh sát… Nguy 

cơ lớn nhất là cách mạng dân tộc bạch chủng, tức là quyết tâm của ngưòi da trắng “giành lấy 

chính quyền về tay nhân dân” bởi vì “white is most beautiful”. Cái lỗi nặng nhất của Obama là 

không đầu tư được vào ai xứng đáng tranh cử tổng thống và ủng hộ bà Clinton không chừng 

mực. Ông có công đưa nước Mỹ nhìn thẳng thực tại của thời nay trong và ngoài nước, nhưng 

người ta trách ông không chỉ được lối ra thì thắp sáng làm gi cho chóa mắt? 

Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ thứ 45 thì đúng là người Mỹ nói đúng. Ai cũng 

có thể là tổng thống của nước Mỹ, nếu là “siêu quậy”… Ông đang đưa người da trắng nước Mỹ 

trở lại cuồng tín như thời Nội chiến 150 năm trước đây. Nội chiến thời trước là giữa da trắng và 

da trắng. Thời nay, Hispanic,da đen, Do Thái, người Hoa, người Ấn,  ngưòi Hồi… loạn xạ. 

Trump có thể chỉ có bốn năm, nhưng chắc chắn đó là bốn năm dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Và nước Mỹ còn gì khi vô cớ quá điên rồ si mê lầm lạc trong lá phiếu của mình? 

 

 

 

 

 


