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Sau ngày bầu cử vào tháng 11 này, 
một trong hai người, Donald Trump 
hay Hillary Clinton sẽ trở thành tổng 
thống Hoa Kỳ. Nhiều điểm khác biệt 
phân cách hai người ứng cử viên 
này. Nhưng một điều gần như chắc 
chắn sẽ xảy ra. Là dù người nào lên 
làm tổng thống đi nữa, bộ mặt quân 
sự cũng sẽ khác hẳn cho Hoa Kỳ 
trong những năm đến. 
Lý do là hiện nay dân chúng Hoa Kỳ 
đã chán cảnh Obama quá bồ câu về 
quân sự và cho rằng hai đối phương 
quan trọng nhất của Hoa Kỳ là Trung 
Hoa và Nga đã lợi dụng điểm này để 
vươn lên và tìm cách ngăn chặn 
quyền lực của Hoa Kỳ về quân sự 
trên toàn cầu. Ngoài ra đe dọa 
khủng bố từ Islamic State đã làm dân 
Hoa Kỳ ủng hộ những biện pháp 
quân sự diều hâu hơn, kể cả việc 
đưa quân sang Syria và Iraq. Ngay 
sau vụ khủng bố của Islamic State 
tại Paris cuối năm ngoái, một cuộc 
thăm dò dư luận đã cho thấy dân 
chúng Hoa Kỳ có đa số 53% ủng hộ 
việc đem quân sang Syria để diệt 
Islamic State. Điều này trái ngược 
hẳn với mấy năm trước của Obama 
khi dân chúng Hoa Kỳ gần như hoàn 
toàn không muốn dính vào bất cứ 
cuộc chiến nào khác tại vùng Trung 
Đông. 
Thực sự chính sách của các chính 
quyền Hoa Kỳ thường phải phản ảnh 
ý muốn của đa số quần chúng. 
Obama được bầu lên vì dân Mỹ đã 
quá chán ngán với hai cuộc chiến 
Afghanistan và Iraq của George W 
Bush. Vì thế Obama  chủ trương rút 
hết quân từ Iraq về, cũng như 
Afghanistan dù hiện nay vẫn không 
thể là được. Và Obama cũng phản 
ảnh ý muốn của dân chúng khi 
không muốn dính sâu vào Lybia sau 
khi Qaddafi bị hạ, đem đến tình trạng 
hỗn loạn hiện nay tại Lybia, gọi là 
failed state, quốc gia tan hàng! Tại 
Syria, Obama đã cương quyết không 
dính vào dù cuộc nội chiến đã làm 
chết hơn hai trăm ngàn người và cả 
hơn 10 triệu người phải tỵ nạn, dẫn 
dắt đến khủng hoảng hiện nay tại Âu 

Châu do làn sóng tỵ nạn của dân 
này. 
Nhưng quả lắc về quân sự  bồ câu – 
diều hâu cũng đã đi quá đà với 
Obama hoàn toàn ở thế thụ động, bồ 
câu quá đáng, không muốn dính líu 
bất cứ điều gì về quân sự, chỉ muốn 
yên lành chờ ngày hết nhiệm kỳ để 
phủi tay đứng dậy! Tình trạng này đã 
làm Hoa Kỳ suy yếu nhiều về thế 
đứng quân sự trên toàn cầu. Vì gần 
như tất cả các thủ lãnh quốc gia 
khác đều tính toán là Obama sẽ 
không bao giờ dùng đến biện pháp 
quân sự. Nên từ Tập Cận Bình, 
Putin, Khameni của Iran, Kim Jong 
Un của Bắc Hàn và Islamic State 
đều cảm thấy vững tâm không sợ 
phải đối phó với những trừng phạt 
bằng quân sự của Hoa Kỳ một khi 
Obama còn tại vị. Điều này đã làm 
Hoa Kỳ suy yếu rất nhiều trên lãnh 
vực ngoại giao cũng như chiến lược 
địa dư trên toàn cầu. 
Với cuộc bầu cử tổng thống mới, quả 
lắc bồ câu – diều hâu về quân sự đã 
nghiêng lại về diều hâu. Bên phía 
Cộng Hòa, ứng cử viên Ted Cruz đòi 
dội bom như trải thảm, carpet 
bombing, các căn cứ của Islamic 
State cho đến khi cát ngoài sa mạc 
phải chảy óng ánh! Donald Trump 
đòi cấm dân Muslim không được vào 
Hoa Kỳ, cũng như sẵn sàng dùng tra 
tấn dã man hơn cả chuyện water 
boarding, cực hình dội nước , để lấy 
tin tức từ quân khủng bố bị bắt! Một 
số viên chức quân sự đã phản kháng 
những lời tuyên bố này của Trump và 
cho biết nếu Trump làm tổng thống 
và hạ lệnh cho tra tấn,  giới quân sự 
sẽ không theo lệnh! 
Thực ra thái độ diều hâu quá đáng 
của các ứng cử viên Cộng Hòa chỉ là 
hình thức vận động tranh cử và mị 
dân vì biết dư luận quần chúng Hoa 
Kỳ hiện nay muốn sự cứng rắn hơn 
về quân sự, thay thế cho chủ trương 
bồ câu của Obama. Nhưng Cruz hay 
Trump hoàn toàn không có chút kinh 
nghiệm và ý thức về quân sự, khác 
biệt hẳn với Hillary Clinton.  
Theo một cuốc sách mới xuất bản về 
Hillary Clinton của ký giả Mark 
Landler, Hillary từ nhỏ đã thiên về 
quân sự, theo bố Hugh Rodham là sĩ 
quan hải quân và chống cộng triệt 
để. Từ bé, Hillary đã muốn trở thành 

astronaut, và khi mới lớn nộp đơn xin 
vào NASA nhưng bị từ chối. Năm 
1975, sau khi đã ra trường thành luật 
sư và đã lấy Bill Clinton, Hillary năm 
1975 khi trở về Arkansas đã vào văn 
phòng tuyển mộ Marines ở đây để 
xin gia nhập, nhưng cũng bị từ chối! 
Trong thời gian Bill Clinton làm tổng 
thống, Hillary giúp chồng và ở cương 
vị đệ nhất phu nhân, không tham gia 
trực tiếp đến những chính sách quân 
sự của chính quuyền Bill Clinton. 
Nhưng sau khi ra và đắc cử Thượng 
Nghị Sĩ tại New York, Hillary đã tích 
cự dính líu đến các vấn đề quân sự, 
ngồi trong Uûy Ban Quân Lực 
Thượng Viện và vây quanh mình 
những cố vấn quân sự cao cấp nhất, 
như Bill Perry, cựu bộ trưởng quốc 
phòng thời Bill Clinton, cũng như 
Ashton Carter, hiện nay là bộ trưởng 
quốc phòng của Obama. Hillary cũng 
thường xuyên vào Ngũ Giác Đài để 
bàn luận chiến lược quân sự với các 
chiến lược gia hàng đầu tại đây, 
trong đó có Andrew Marshall, hơn 80 
tuổi nhưng được coi là một thứ thánh 
sống về chiến lược cho Ngũ Giác Đài 
với các tiên đoán xảy ra chính xác, 
được mệnh danh là Yoda như trong 
phim Star Wars! 
Sau khi ra tranh cử tổng thống kỳ 
trước và thua Obama, Hillary nhận lời 
là bộ trưởng ngoại giao nhưng về các 
quyết định quân sự của Obama, 
Hillary đã tỏ ra rất diều hâu trong các 
buổi họp nội các. Hillary thường đứng 
về phía của bộ trưởng quốc phòng 
Robert Gates, là bộ trưởng từ thời 
Geroge W Bush nhưng được Obama 
lưu nhiệm để tiếp tục. Gates được 
Hillary ủng hộ hết mình trong việc đòi 
tăng thêm quân ở Afghanistan, cũng 
như việc để lại quân Hoa Kỳ không 
rút hết tại Iraq. Obama không nghe 
lời và rút hết quân lực Hoa Kỳ về, tạo 
thành môi trường thuận lợi cho 
Islamic State phát ttriển và chiếm cứ 
được gần nửa phần đất của Iraq, 
điều hiện nay Obama đã hối hận là 
không nghe lời Gates và Hillary 
Clinton lúc trước! 
Năm 2009, khi tình hình tại 
Afghnistan đã quá tồi tệ, tướng 
Stanley Mc Chrystal chỉ huy quân lực 
Hoa Kỳ đòi tăng thêm 40,000  quân 
để cứu vãn tình thế, Obama cho họp 
nội các để bàn luận, Hillary đã về 



 

phe với các tướng lãnh để tăng quân 
tối đa. Chỉ đến khi bộ trưởng quốc 
phòng Gates cắt xuống 30,000 quân 
để làm phe bồ câu với phó tổng 
thống Biden cầm đầu được hài lòng, 
lúc đó Hillary mới chịu rút xuống 
30,000. Hillary được coi như diều hâu 
còn hơn cả Gates nữa nên rất được 
lòng các tướng lãnh. Hiện nay Hillary 
Clinton có bộ tham mưu về các vấn 
đề quân sự gồm các nhân vật nổi 
tiếng diều hâu nhất như David 
Petraeus, tướng 4 sao, chỉ huy các 
chiến trường Afghnistan và Iraq trước 
kia, cũng như cầm đầu CIA, trước khi 
phải từ chức vì vụ scandal không bảo 
mật tin tức cấm, lộ ra cho cô tình 
nhân! Tướng Stanley McChrystal nói 
đến phần trên hiện cũng là cố vấn 
cho Hillary. Cựu bộ trưởng Robert 
Gates, các tướng 4 sao về hưu Jack 
Keane, Buster Hagenbeck, đều ủng 
hộ Hillary và hy vọng sau này sẽ 
nắm giữ chức vụ trong chính quyền 
trở lại nếu Hillary đắc cử kỳ này! 
Điều đặc biệt khác về chủ trương 
diều hâu quân sự của Hillary là trên 
vùng Đông Á. Hillary rất cứng rắn với 
Trung Hoa và Bắc Hàn. Một thí dụ 
điển hình là hồi tháng 7, năm 2010 
khi Bắc Hàn dùng thủy lôi đánh đắm 
một chiến hạm loại corvette của 
Nam Hàn làm thiệt mạng 46 thủy 
thủ. Chính quyeên Obama hồi đó 
cho một hàng không mẫu hạm sang 
vùng biển ngoài khơi Bắc Hàn như 
một hình thức cảnh cáo. Nhưng 
Hillary Clinton và bộ trưởng quốc 
phòng Gates hồi đó muốn làm một 
màn trình diễn quân lực mạnh hơn là 
cho hàng không mẫu hạm lên vùng 
biển Hoàng Hải Yellow Sea, nằm 
giữa Bắc Hàn và Trung Hoa, điều 
Trung Hoa tối kỵ và lên tiếng cảnh 
cáo Hoa Kỳ! 
Gates và Hillary trong buổi họp nội 
các nhất quyết giữ vững lập trường 
và muốn phải tỏ ra cứng rắn hơn nữa 
ngay cả với Trung Hoa như một thứ 
dằn mặt. Nhưng Obama sau cùng 
phủ quyết vì không muốn gây ra 
chuyện đụng chạm đến Trung Hoa! 
Điều này cho thấy tại sao Tập Cận 
Bình hiện giờ quá lộng hành vì không 
coi Obama ra thể thống gì nữa, khi 
biết Obama quá nhút nhát, mới chỉ bị 
dọa xuông đã co vòi rút lui ngay!  

Nhưng Hillary đã chứng tỏ cho giới 
quân sự là sẵn sàng đi tới, đụng 
chạm với Trung Hoa là đi đến cùng! 
Một chứng tỏ khác nữa là lúc còn 
làm bộ trưởng ngoại giao, Hillary đã 
đe Trung Hoa về tranh chấp biển 
Đông và nghiêng hẳn về phía Việt 
Nam lúc đó. Nên với việc Trung Hoa 
cho xây các hòn đảo nhân tạo và các 
căn cứ quân sự cùng phi đạo trên 
nhiều đảo này tại Hoàng Sa, Hillary 
nếu lên làm tổng thống chắc chắn sẽ 
có thái độ mạnh bạo hơn là của 
Obama bây giờ, chỉ cho các chiến 
hạm đi ngang qua, chứng tỏ là giữ 
đường hải đạo lưu thông không bị 
ngăn trở nhưng không dám làm gì 
khác! 
Thực sự với Donald Trump thắng cử 
và thành tổng thống , việc đụng độ 
với Trung Hoa sẽ là điều không tránh 
khỏi khi Trump cho ngăn chặn hàng 
hóa nhập cảng của Trung Hoa và 
gây ra cuộc chiến kinh tế trước. 
Nhưng câu hỏi là khi phải đụng độ về 
quân sự, liệu Trump có còn hung 
hăng và bạo dạn đủ để diệt Trung 
Hoa về quân sự hay không? 
Hillary Clinton nếu lên làm tổng 
thống sẽ hành xử ngược lại với 
Trump. Vì Hillary rất thực dụng, 
pragmatic, sẽ không dùng kinh tế để 
chơi Trung Hoa như Trump vì sẽ thiệt 
hại nặng đến nền kinh tế của chính 
Hoa Kỳ.  
Nhưng Hillary với tinh thần diều hâu 
về quân sự, có thể sẽ ra mặt để triệt 
hạ Trung Hoa về quân sự trước. Tiên 
hạ thủ vi cường, có thể đây sẽ là 
chiến lược của Hillary đối phó về 
quân sự với Trung Hoa, nhằm triệt 
tiêu tiềm năng quân sự của Trung 
Hoa trước khi Trung Hoa mạnh lên 
đủ để uy hiếp ngay lực lượng hải 
quân của Hoa Kỳ trên vùng biển 
Đông Hải.  
Như chiến lược gia lão thành Andrew 
Marshall, cố vấn về chiến lược cho 
Hillary đã từng tiên đoán về một cuộc 
chiến tranh với Trung Hoa là điều 
không thể tránh khỏi được. Nếu 
Hillary Clinton thành tổng thống kỳ 
này, cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ 
và Trung Hoa có thể sẽ trở thành sự 
thực ngay trong năm đầu tiên cầm 
quyền của tổng thống Hillary Clinton! 
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