
THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG VÀ THÀNH TÍCH HAI 
NĂM  CẦM QUYỀN CỦA TỔNG THỐNG TRUMP. 
 
Thiện Ý 
 
Theo thông lệ hàng năm, Tổng thống Hoa Kỳ thường đọc một 
thông  điệp đầu năm vào tháng Giêng. Nhưng năm nay, do tình 
trạng đóng cửa chính phủ phá kỷ lục 35 ngày, nên mãi đến ngày 5-
2-2019 Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đọc thông điệp đầu 
năm tại tòa nhà Quốc hội ở Washington, với sự tham dự của lưỡng 
viện quốc hội, các thẩm phán Tối cao Pháp viện, các tướng lãnh 
quân đội, đại diện một số ban ngành dân sự cũng như quân sự, an 
ninh, tình báo và một số người dân tiêu biểu được mời. Nội dung 
thông điệp thường nói về tình hình Liên bang, các thành tích chính 
phủ đạt được và chưa đạt được trong năm qua và các dự hoạch sẽ 
thực hiện trong năm mới về đối nội cũng như đối ngoại. Sau đây là 
một vài nhận định của chúng tôi. 
 
1.- Về cung cách trình bày và tác dụng của thông điệp đầu năm 
của Tổng thống Donald Trump. 
 
Với cung cách quen thuộc mạnh bạo, sôi nổi và đầy tự tin, cùng 
với tài hùng biện và những ngôn từ đánh động lòng người các giới, 
đã lôi cuốn được sự chú ý cao độ của mọi giới tham dự và cũng 
được hàng triệu nhân dân Hoa Kỳ và nhiều người quan tâm trên 
thế giới  theo dõi từng lời, từng cử chỉ điệu bộ của Tổng thống thứ 
45 của Hoa kỳ. 
 
Theo sự dánh giá khách quan chung, bài diễn văn dài hơn một 
tiếng đồng hồ của Tổng thống Donald Trump được coi là độc đáo, 
thành công, có tác dụng lay động lòng người, làm mọi giới phải 
quan tâm đến các trọng điểm của chính sách đối nội, đối ngoại mà 
chính phủ đang theo đuổi với nhiều khó khăn trở ngại, song đã 
thành tựu ít nhiều, có thể kiểm chứng qua thực tế. Tác dụng này, 



có người cho rằng “mang nhiều kịch tính” và “cường điệu quá 
đáng một số thành tích”,  đã được nhóm chuyên soạn diễn văn hay 
do chính Tổng thống Trump đạo diễn và thực hiện hoàn hảo. Vì 
trước những trọng điểm được sự quan tâm của mọi giới người dân, 
bài diễn văn đã đưa ra những nhân chứng được chọn mời tham dự. 
Tỷ như đưa ra những người từng bảo vệ biên giới, những nạn nhân 
của các băng đảng nhập cư trái phép… để củng cố cho lập trường 
quyết xây bức tường biên giới cho kỳ được của Tổng thống 
Trump; hay việc vinh danh các cựu chiến binh từ Thế chiến II đến 
các cuộc chiến tranh ngoài nước Mỹ trong qua khứ xa gần, những 
kẻ phạm tội sau mãn tù hoàn lương v.v…Tất cả đã gây xúc động 
đến rơi lệ của những người được vinh danh và nói lên được sự 
quan tâm của chính quyền Trump với mọi giới người dân. Đồng 
thời, qua thông điệp, Tổng thống Trump dường như muốn mọi 
người thấy các chính sách đối nội đối ngoại của chính phủ Ông đều 
lấy dân làm gốc, đều dựa trên ý nguyện của dân, nên dù bị chống 
đối nhiều phía, gặp nhiều “gió bão” Ông vẫn quyết tâm thực hiện.   
 
Ngoài ra tác động tốt của bài diễn văn về tình trạng Liên Bang, còn 
là do chính cung cách trình bày tự tin, sôi nổi, đầy cá tính của 
chính Tổng thống Trump. Tác động tốt này thấy được qua các cuộc 
thăm dò mới nhất sau Thông điệp Liên bang là trên 50 % nhân dân 
Hoa kỳ ủng hộ cung cách lãnh đạo của Tổng thống Trump. Đồng 
thời, tình hình căng thẳng chính trị sau vụ đóng cửa chính phủ 
dường như đã dịu lại sau bài diễn văn về tính trạng liên bang của 
Tổng thống.Thực tế người ta hy vọng trước ngày chấm dứt “hưu 
chiến” vào Thứ sáu 15-2 này, Tổng thống Trump không cần tuyên 
bố đóng cửa chính phủ trở lại. Vì tin truyền thông cho hay đã có sự 
thỏa thuận giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại lưỡng viện quốc 
hội, sẽ cung cấp ngân sách nhiều hơn 1.375 tỷ, thay vì chỉ để dùng 
vào việc bảo vệ an ninh biên giới, thì được phép xây một hàng rào 
thép không phải bức tường bê-tông, dài 55 dặm trên một vùng biên 
giới phía Nam (El Paso,) thuộc tiểu bang Texas vốn có nhiều 
người nhập cư trái phép.Vấn đề chỉ còn là liệu Tổng Thống Trump 



có chấp nhận hay phia đối lập có nhượng bộ thêm để hình thành 
một giải pháp khả thi. 
 
2.-Về thành tích hoạt động của chính phủ Trump. 
 
Trên nguyên tắc thông điệp về tình trạng liên bang một năm qua 
(2018) nhưng bài diễn văn cho thấy cũng là thành tích nối dài của 
hai năm đầu nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Trump (2017-2021), 
nên có người cho rằng, về căn bản nội dung gần giống với thông 
điệp Liên bang năm đầu cầm quyền của Tổng thống Trump, chỉ 
khác ngôn từ được gọt dũa cẩn trọng và cung cách trình bày sôi 
nổi, lôi cuốn hơn. 
 
Tuy nhiên có thể nói những thành tích của chính phủ cả hai năm 
đầu nhiệm kỳ 4 năm, đều  gặt hái được trong “gió bão”. Cái “gió” 
mà nhiều người cho rằng do chính Tổng thống Trump gây ra từ 
cung cách lãnh đạo đặc thù, cách ứng xử và lời ăn tiếng nói bộc 
trực đầy cá tính vượt ra ngoài khuôn phép vốn có của 44 vị Tổng 
thống Hoa Kỳ tiền nhiệm, dễ đụng chạm, gây bất bình, tao thêm 
thù bớt bạn; đến việc thực hiện những chính sách đối nội và đối 
ngoại táo bạo, độc đáo mang tính cách mạng, mạo hiểm…Vì thế, 
Tổng thống Trump đã bị phe đối lập và giới truyền thông thường 
chống đối ông triền miên từ lúc tranh cử đến khi đắc cử, khai thác 
triệt để những “gió” do Ông gây ra, biến thành “ bão táp” đổ lên 
đầu Ông. Đúng như tục ngữ Việt Nam có câu “Gieo gió, gặt bão”.  
 
Nhưng những “gió” mà Tổng thống Trump gây ra dù bị chống hay 
ủng hộ Ông khách quan ai cũng phải công nhận mang ý nghĩa tốt. 
Vì nó đều xuất phát từ sự trung thực của cá tính (nghĩ sao nói vậy) 
và việc thực hiện các chính sách đối nội đối ngoại táo bạo đều xuất 
phát từ nhiệt tình yêu nước muốn làm điều tốt đẹp cho đất nước 
(nước Mỹ trên hết, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại…). Vì Ông 
muốn giữ trọn lời hứa lúc ra tranh cử với những cử tri đã tín nhiệm 
mình, dù có trái ý với phe chính trị gia đối lập (đảng Dân Chủ), 
những người dân bất đồng chính kiến và giới truyền thông từng 



chống đối quyết liệt đến độ Ông phải võ đoán “báo chí là kẻ thù 
của nhân dân”. Chính bão táp do phe chính trị gia đối lập và 
những người dân bất đồng chính kiến, đã làm lu mờ những thành 
tích có thật (cho dù có cường điệu đôi chút) mà Tổng thống Trump 
đã đạt được cho đất nước, trong ngôi vị lãnh đạo hành pháp. Hệ 
quả là, người dân Hoa Kỳ đã không thống nhất trong việc đánh giá 
thành tích của Tổng thống Trump sau hai năm cầm quyền. Nước 
Mỹ đang trong tình trạng chia rẽ, và người ta đổ lỗi phần nhiều do 
cho Tổng thống Trump gây ra.Vì vậy mở đầu bài diễn văn Tổng 
thống Trump đã kêu gọi sự đoàn kết. Ông nói: 
 
“Chúng ta gặp nhau tối nay tại một thời điểm tiềm năng không 
giới hạn. Khi chúng ta bắt đầu một đại hội mới, tôi đứng đây sẵn 
sàng hợp tác với bạn để đạt được những bước đột phá lịch sử cho 
tất cả người Mỹ. 
 
Hàng triệu đồng bào của chúng ta đang theo dõi chúng ta bây giờ, 
tập trung tại căn phòng tuyệt vời này, hy vọng rằng chúng ta sẽ 
điều hành quốc gia không phải là hai đảng mà là một quốc gia. 
Chương trình nghị sự tôi sẽ trình bày tối nay không phải là chương 
trình nghị sự của đảng Cộng hòa hay chương trình nghị sự của 
đảng Dân chủ. Đó là chương trình nghị sự của người dân Mỹ….” 
 
Sau đó, nội dung bài diễn văn lần lượt nhắc lại những thành 
quả tổng quát trên các chính sách đối nội, đối ngoại của chính 
phủ Trump, xen kẽ những nhắc nhớ, vinh danh một số nhân 
chứng tiêu biểu cho các trọng điểm của chủ trương chính sách của 
mình. 
 
Theo đó, nhìn chung bài diễn văn đầu năm của Tổng thống Trump 
đã lần lượt nhắc lại việc thực hiện và thành quả của chính sách đối 
nội và đối ngoại của chính phủ Ông trong hai năm qua được thể 
hiện cụ thể  qua việc thực hiện hầu hết những gì mà Ông đã hứa 
với cử tri khi tranh cử. Qua đó người ta thấy rõ nét hơn về chính 
sách đối nội cũng như đối ngoại của Hoa Kỳ trong ngắn hạn cũng 



như dài hạn.Thêm vào đó là cung cách thực hiện các chủ trương 
đối nội cũng như đối ngoại đều mang tính mạnh bạo, quyết liệt, đột 
phá khó lường, đảo lộn hầu hết các chính sách đối nội cũng như 
đối ngoại của Tổng thống dân chủ Barrack Obama và khác với 
truyền thống nếu so với các Tổng Thống tiền nhiệm.Vì thế có 
người cho rằng Tổng thống Trump là một nhà cách mạng, đang 
làm cách mạng, khác với một chính trị gia chuyên nghiệp, là chỉ 
hành động theo điều mình cho là đúng, dù chủ quan, nếu cho rằng 
có lợi cho dân, cho nước, bất chấp hậu quả cho tương lai sự nghiệp 
chính trị cá nhân như sự dè dặt vốn thường thấy nơi các chính trị 
gia chuyên nghiệp. 

Mở đầu, diễn văn đầu năm, Tổng thống Trump đã giới thiệu 
tổng quát chủ điểm của chính sách đối nối và đối ngoại như 
sau: 

“Nhiều người trong chúng ta vận động theo cùng một lời hứa căn 
bản: bảo vệ công ăn việc làm của Mỹ và yêu cầu thương mại công 
bằng cho người lao động Mỹ; để xây dựng lại và khôi phục cơ sở 
hạ tầng của quốc gia chúng ta; để giảm giá chăm sóc sức khỏe và 
thuốc theo toa; để tạo ra một hệ thống nhập cư an toàn, hợp pháp, 
và an toàn; và để theo đuổi một chính sách đối ngoại đặt lợi ích 
của Mỹ lên hàng đầu...” 

Bài diễn văn tiếp tục triển khai các chủ điểm trong chính sách 
đối nội và đối ngoại vừa nêu. 

Trước hết, Tổng thống Trump đã nhắc lại sự đóng góp to lớn của 
Hoa Kỳ cho thế giới trong  và sau Thế chiến II, vinh danh vài ba 
cựu chiến binh tham gia cuộc chiến này còn sống; nhắc lại thanh 
quả chinh phục không gian của Hoa Kỳ, vinh danh “những phi 
hành gia Apollo 11 đã cắm lá cờ đó: Buzz Aldrin…” và “Năm nay, 
các phi hành gia Mỹ sẽ quay trở lại không gian trên các hoả tiễn 
của Mỹ…”. Tất cả quá khứ ấy, được nhắc lại là nhằm nâng cao 
lòng tự hào dân tộc, kích động lòng yêu nước. Tổng thống nói 
“Trong thế kỷ 20, Mỹ đã cứu tự do, biến đổi khoa học và xác định 



lại mức sống của tầng lớp trung lưu cho toàn thế giới nhìn thấy.”; 
để rồi Tổng thống Trump như muốn hiệu triệu toàn dân, rằng “  
Bây giờ, chúng ta phải mạnh dạn và dũng cảm bước vào chương 
tiếp theo của cuộc phiêu lưu vĩ đại này của nước Mỹ, và chúng ta 
phải tạo ra một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21.  Một chất 
lượng cuộc sống tuyệt vời cho tất cả các công dân của chúng ta là 
trong tầm tay của chúng ta…”. 

Tất cả như tạo khí thế để lần lượt “khoe thành tích” về đối nội 
cũng như đối ngoại. 

(1) Thành tích đối nội, Tổng thống Trump nói “Trong 2 năm qua, 
Chính quyền của tôi đã di chuyển với sự nhanh chóng lịch sử để 
đối diện với các vấn đề bị bỏ rơi bởi các nhà lãnh đạo của cả hai 
bên trong nhiều thập kỷ…” 
 
- Về kinh tế, diễn văn nêu lên“Chỉ trong hơn 2 năm kể từ cuộc 
bầu cử, chúng tôi đã phát động một sự bùng nổ kinh tế chưa từng 
có - một sự tăng trưởng hiếm khi được nhìn thấy trước đây. Chúng 
tôi đã tạo ra 5.3 triệu việc làm mới và quan trọng là đã thêm 
600,000 công việc sản xuất mới - điều mà hầu hết mọi người đều 
nói là không thể làm được, nhưng thực tế là, chúng tôi mới bắt 
đầu”.  
 
Đồng thời, tiền lương tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập 
niên qua; gần 5 triệu người Mỹ đã không cần tem thực phẩm. Thất 
nghiệp đã đạt tỷ lệ thấp nhất trong nửa thế kỷ… 
 
- Về thuế vụ,”Chúng tôi cắt giảm thuế lớn cho các gia đình lao 
động và tăng gấp đôi tín dụng thuế trẻ em… đã chấm dứt bất động 
sản, hoặc dẹp bỏ, thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ, trang trại, và 
trang trại gia đình…” Và rằng “Các công ty đang quay trở lại Hoa 
Kỳ với số lượng lớn nhờ giảm thuế và các quy định lịch sử…” 
 



- Về y tế “Chúng tôi đã loại bỏ hình phạt ủy thác cá nhân 
Obamacare rất không phổ biến - và để cho các bệnh nhân bị bệnh 
nghiêm trọng với các phương pháp cứu sống tân tiến, chúng tôi đã 
sẵn sàng vượt qua để thử nghiệm…”. 
 
- Về năng lượng Ông Trump khoe “Hoa Kỳ hiện là nhà sản xuất 
dầu và khí tự nhiên số một trên thế giới. Và bây giờ, lần đầu tiên 
sau 65 năm, chúng ta là một nước xuất khẩu năng lượng cao nhất 
thế giới”. 
 
Sau khi đưa ra những thành tích kinh tế tài chánh tiêu biểu, Tổng 
thống Trump nhấn mạnh: “. Đất nước chúng ta sôi động và nền 
kinh tế của chúng ta đang phát triển mạnh hơn bao giờ hết” , để 
rồi cảnh báo về các cuộc điều tra nhắm vào Ông kéo dài gần 2 năm 
qua “ là điều duy nhất có thể ngăn chặn nó là những cuộc chiến 
ngu ngốc chính trị, hoặc những cuộc điều tra đảng phái lố bịch”. 
 
- Về lập pháp, Tổng thống Trump phàn nàn, rằng “ 300 dự luật có 
giá trị cao vẫn đang bị mắc kẹt tại Thượng viện - một số sau nhiều 
năm chờ đợi. Thượng viện đã không hành động theo các đề cử này, 
đó là không công bằng cho các dự luật nàỳ và đất nước chúng ta”. 
Ông kêu gọi sự hợp tác lưỡng đảng để thông qua các dự luật này. 
Ông kể ra một số dự luật tiêu biểu và một số nạn nhân của sự chậm 
trễ thông qua các dự luật liên quan, như vụ án năm 1997 về, Alice 
Johnson bị kết án chung thân với tư cách là một tội phạm ma túy 
phi bạo lực lần đầu tiên để đòi đẩy mạnh tiến trình thông qua các 
đạo luật cải cách, để “sự chênh lệch và không công bằng có thể tồn 
tại trong bản án hình sự - và sự cần thiết phải khắc phục sự bất 
công này”. 
 
Theo chiều hướng này, Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết 
lưỡng đảng để Quốc hội sớm thống qua dự luật ngân sách cho Ông 
có tiền xây dựng bức tường biên giới.Ông nói “Quốc hội còn 10 
ngày để thông qua dự luật sẽ tài trợ cho Chính phủ, bảo vệ quê 
hương và bảo đảm biên giới phía Nam của chúng tôi. Bây giờ là 



lúc để Quốc hội cho thế giới thấy rằng Mỹ cam kết chấm dứt nhập 
cư bất hợp pháp và đưa những kẻ buôn bán tàn nhẫn, các băng 
đảng, buôn bán ma túy và buôn người ra khỏi doanh nghiệp…” 
 
Tổng thống đã dành thời gian khá dài trong bài diễn văn để 
chứng minh  tính khẩn cấp, cần thiết phải xây dựng bức tường 
biên giới. Ông đưa bằng chứng điển hình “Trong 2 năm qua, các sĩ 
quan ICE dũng cảm của chúng tôi đã thực hiện 266.000 vụ bắt giữ 
người ngoài hành tinh hình sự, bao gồm cả những người bị buộc 
tội hoặc kết án gần 100,000 vụ tấn công, 30,000 tội phạm tình dục 
và 4,000 vụ giết người…”Rồi cho rằng  “Khoan dung cho nhập cư 
bất hợp pháp không phải là từ bi - nó là tàn nhẫn. Một trong ba 
phụ nữ bị tấn công tình dục trên hành trình dài về phía bắc. Những 
kẻ buôn lậu đã xử dụng trẻ em di cư như những con chốt để khai 
thác luật pháp của chúng ta và vào đất nước chúng ta…” 
 
(2) Thành tích đối ngoại. 
 
- Về quan hệ mậu dịch với Trung Quốc, Tổng thống Trump đã 
đề cậu đến quan hệ mậu dịch đang gây căng thẳng với Trung 
Quốc. Ông nói “Chúng tôi hiện đang nói rõ với Trung Quốc rằng 
sau nhiều năm nhắm vào các ngành công nghiệp của chúng ta và 
đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta, hành vi trộm cắp công việc 
và sự giàu có của Mỹ đã chấm dứt” 
 
Một kết quả bước đầu lạc quan có thể giải quyết mối quan hệ mậu 
dịch căng thẳng trước ngày hết hạn hưu chiến vào đầu tháng 3-
2019 tới đây. Ông nói “Do đó, gần đây chúng tôi đã áp dụng thuế 
quan đối với 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc - và hiện tại Kho 
bạc của chúng ta đang nhận được hàng tỷ đô la mỗi tháng từ một 
quốc gia không bao giờ cho chúng ta một xu. Nhưng tôi không đổ 
lỗi cho Trung Quốc vì đã lợi dụng chúng ta - tôi đổ lỗi cho các nhà 
lãnh đạo và đại diện của chúng ta đã cho phép những hợp đồng 
này xảy ra. Tôi rất tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình và chúng tôi 
hiện đang thực hiện một thỏa thuận thương mại mới với Trung 



Quốc. Nhưng nó phải bao gồm thay đổi thực sự, về cấu trúc để 
chấm dứt các hoạt động thương mại không công bằng, giảm thâm 
hụt thương mại kinh niên của chúng ta và bảo vệ việc làm của 
Mỹ”. 
 
Về quan hệ mậu dịch với Mexico và Canada mà Tổng thống cho 
là “Một sai lầm thương mại lịch sử khác là thảm họa được gọi là 
NAFTA”. Ông khoe là đã sửa chữa được sự sai lầm này với việc 
thành đạt một thỏa thuận mới gọi tắt là USMCA - sẽ thay thế 
NAFTA. Theo ông thủa thuận này là “ giao hàng cho công nhân 
Mỹ: mang lại công việc sản xuất của chúng ta, mở rộng nông 
nghiệp Mỹ, bảo vệ sở hữu trí tuệ và đảm bảo rằng nhiều xe hơi 
được đóng dấu tự hào với bốn từ đẹp: sản xuất tại Mỹ…” 
 
Hướng đến tương lai: 
 
- Về thương mại, Ông Trump nói là sẽ yêu cầu Quốc hội: “ thông 
qua Đạo luật Thương mại đối ứng của Hoa Kỳ, để nếu một quốc 
gia khác áp dụng mức thuế không công bằng đối với một sản phẩm 
của Mỹ, chúng tôi có thể tính cho họ mức thuế chính xác cho cùng 
một sản phẩm mà họ bán cho chúng ta”…. 
 
- Về y tế chăm sóc sức khỏe cho dân, Ông nói “ Ưu tiên chính 
tiếp theo đối với tôi, và đối với tất cả chúng ta, là giảm chi phí 
chăm sóc sức khỏe và thuốc theo toa - và bảo vệ bệnh nhân mắc 
các bệnh từ trước. Vì Ông cho đây là nỗ lực tiếp theo dựa trên “ 
kết quả của những nỗ lực của chính quyền tôi, trong năm 2018, giá 
thuốc đã trải qua sự sụt giảm lớn nhất trong 46 năm…”. Đồng thời 
Ông cũng hứa tìm ngân sách qua việc  “sẽ yêu cầu Đảng Dân chủ 
và Cộng hòa đưa ra cam kết cần thiết để loại bỏ dịch HIV ở Hoa 
Kỳ trong vòng 10 năm. Cùng nhau, chúng ta sẽ đánh bại AIDS ở 
Mỹ”. Ông cũng đề nghị mọi người cùng Ông “tham gia  một cuộc 
chiến khác mà tất cả người Mỹ có thể đứng sau: cuộc chiến chống 
lại căn bệnh ung thư thời thơ ấu” với một số nạn nhân trẻ em điển 
hình được nêu tên như một dẫn chứng cần được mọi người tham 



gia cuộc chiến này.Tổng thống Trump cũng lên án việc phá thai. 
Ông nói trong tương lai, rằng “Để bảo vệ phẩm giá của mỗi người, 
tôi yêu cầu Quốc hội thông qua luật cấm cấm phá thai muộn 
những đứa trẻ có thể cảm thấy đau đớn trong bụng mẹ” 
 
- Về bảo vệ an ninh quốc gia, Tổng thống Trump đã nhắc lại 
“Trong 2 năm qua, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng lại hoàn toàn 
Quân đội Hoa Kỳ - với 700 tỷ đô la vào năm ngoái và 716 tỷ đô la 
trong năm nay…”. Đồng thời Ông cũng khoe thành tích đòi được 
phải chia sẻ gánh nặng ngân sách an ninh quốc tế với Hoa Kỳ. Ông 
nói “ Trong nhiều năm, Hoa Kỳ đã bị NATO đối xử rất bất công - 
nhưng giờ đây chúng tôi đã được đảm bảo tăng thêm 100 tỷ đô la 
chi tiêu quốc phòng từ các đồng minh NATO”. Ông cũng nói đến 
quyết định rút khỏi Hiệp ước về tên lửa ký kết với Nga vì “Trong 
khi chúng ta tuân theo thỏa thuận với những ký kết, Nga liên tục vi 
phạm các điều khoản của nó. Đó là lý do tại sao tôi tuyên bố rằng 
Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Trung 
cấp, hay Hiệp ước INF.”. 
 
Ngoài ra vì an ninh quốc gia, Thông điệp của Tổng thống Trump 
cũng lần lượt đề cập đến một phần của “một nền ngoại giao mới 
táo bạo” là “tiếp tục thúc đẩy lịch sử vì hòa bình trên Bán đảo 
Triều Tiên” với kết quả bước đầu “Con tin của chúng tôi đã về 
nhà, vụ thử hạt nhân đã dừng lại và chưa có vụ phóng tên lửa nào 
trong 15 tháng qua”. Và cường điệu rằng “ Nếu tôi không được 
bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, theo tôi, ngay bây giờ, sẽ xảy ra một 
cuộc chiến lớn với Triều Tiên với hàng triệu người có khả năng 
thiệt mạng”. Ông ca ngợi “mối quan hệ của tôi với Kim Jong Un là 
một điều tốt đẹp” rồi thông báo “ Chủ tịch Kim và tôi sẽ gặp lại 
vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Việt Nam.”. 
 
Nhìn về châu Mỹ, Tổng thống Trump đề cập đến việc “Hoa Kỳ 
chính thức công nhận chính phủ hợp pháp của Venezuela và Tổng 
thống lâm thời mới của nước này, Juan Guaido” và hứa sẽ “ sát 
cánh cùng người dân Venezuela trong hành trình tìm kiếm tự do 



cao cả của họ”. Nhân sự kiện này, Ông cũng cánh báo về điều mà 
Ông gọi là “ những lời kêu gọi mới về chủ nghĩa xã hội ở nước ta” 
Vì theo Ông “ Nước Mỹ được thành lập dựa trên tự do và độc lập, 
không phải sự ép buộc, thống trị và kiểm soát của chính phủ. 
Chúng ta được sinh ra tự do, và chúng ta sẽ ở lại tự do. Tối nay, 
chúng tôi đổi mới quyết tâm rằng Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc 
gia xã hội chủ nghĩa.” 
 
Quay qua Trung Đông , Tổng thống Trump  cho là “Một trong 
những thách thức phức tạp nhất mà chúng ta phải đối mặt là ở 
Trung Đông” Ông  nói “.Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên chủ 
nghĩa hiện thực nguyên tắc - không phải là những lý thuyết mất uy 
tín đã thất bại trong nhiều thập niên để mang lại tiến bộ. Vì lý do 
này, Chính quyền của tôi đã công nhận thủ đô thực sự của Israel - 
và tự hào mở Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem”.Ông cũng nêu ra 
những đóng góp xương máu và tiền bạc trong gần 19 năm ở 
Afghanistang, Iraq, Syria, sự hợp tác với đồng minh tiêu diệt tàn 
quân ISIS, đến cuộc đàm phán với phe Taliban…đã đem lại nhiều 
thành quả, để biện minh cho việc đã đến lúc rút dần quân đội Mỹ 
về nước, rút chân ra khỏ các cuộc chiến ngoài nước Mỹ, vì “quyền 
lợi của Hoa Kỳ trên hết” 
 
-Đối Iran, sau khi giới thiệu người cha của một hải quân tên 
Seaman Craig Wibberley, là một trong 17 thủy thủ đã chết một 
cách bi thảm trong vụ tàu USS Cole bị Iran tấn công, Tổng thống 
Trump nói “Để đảm bảo chế độ độc tài tham nhũng này không bao 
giờ có được vũ khí hạt nhân, tôi đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt 
nhân Iran thảm khốc. Và mùa thu năm ngoái, chúng tôi đã đưa ra 
các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từng áp dụng đối với một 
quốc gia”. Ông cũng nhắc lại vụ 11 người Mỹ gốc Do Thái đã bị 
sát hại dã man trong một cuộc tấn công chống Do Thái vào Giáo 
đường Do Thái  ở Pittsburgh do chủ nghĩa bài Do Thái của Iran 
gây ra, với quyết tâm, rằng “Chúng tôi sẽ không làm ngơ một chế 
độ xua đuổi cái chết sang Mỹ và đe dọa diệt chủng đối với người 
Do Thái. Chúng ta không bao giờ được bỏ qua chất độc ghê tởm 



của chủ nghĩa bài Do Thái, hoặc những người truyền bá tín 
ngưỡng độc hại của nó. Với một giọng nói, chúng ta phải đối đầu 
với sự thù hận này ở bất cứ đâu và ở mọi nơi nó xảy ra” 
 
Phần còn lại của bài diễn văn, Tổng Thông Trump đã nêu lên 
thanh tích chung của quốc gia Hoa Kỳ đã góp xương máu và tiền 
bạc cho thế giới, trong thế chiến II đánh bại chủ nghĩa Phát-xít, 
trong Chiến tranh lạnh làm sụp đổ hệ thống cộng sản quốc tế, nêu 
danh một số chứng nhân…Rồi Ông tự hỏi “Tại sao họ làm điều 
đó?” và tự trả lời, rằng “ Họ đã làm điều đó cho nước Mỹ - họ đã 
làm điều đó cho chúng ta”.Tất cả dường như Tổng thống Trump 
nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc, kích động lòng yêu nước của 
nhân dân Hoa Kỳ. Ông nói “ Mọi thứ xuất hiện từ đó - chiến thắng 
chủ nghĩa cộng sản, bước nhảy vọt về khoa học và khám phá, tiến 
bộ vô song của chúng ta đối với sự bình đẳng và công bằng - tất cả 
đều có thể nhờ vào máu và nước mắt và lòng can đảm và tầm nhìn 
của người Mỹ trước đây”. 
 
Sau khi nêu ra những thành tích gần trong hai năm cầm quyền 
của chính phủ Trump, xa là của các thế hệ Hoa Kỳ đóng góp 
cho nước Mỹ và thế giới, Tổng thống Trump kêu gọi quốc hội, 
những người có mặt trong hội trường này hãy đoàn kết, vượt qua 
mọi bất đồng để làm cho “nước Mỹ vĩ đại trở lại” theo cách nói 
của Ông và “ngày càng vỉ đại hơn” theo ý nghĩ chung của nhân 
dân Hoa Kỳ. Vì nước Mỹ đả vĩ đại, chỉ cần làm cho nó ngày càng 
vĩ đại hơn thôi. 
 
Sau cùng, Tổng thống Donal Trump đã kết thúc bài diễn văn về 
tình trạng Liên bang mà có người cho là đầy kịch tính mà chân 
thành, bằng sự xác tín niềm tin hữu thần, rằng “Chúng ta phải giữ 
nước Mỹ đầu tiên trong trái tim của chúng ta. Chúng ta phải giữ tự 
do sống trong tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta phải luôn giữ 
niềm tin vào vận mệnh của nước Mỹ - rằng một quốc gia, dưới 
Chúa, phải là niềm hy vọng và lời hứa và ánh sáng và vinh quang 
giữa tất cả các quốc gia trên thế giới! 



Cảm ơn bạn. Chúa phù hộ bạn, Chúa phù hộ nước Mỹ, và chúc 
ngủ ngon! ” 

KẾT LUẬN. 

Tựu chung, trong hai năm đầu cầm quyền đầy “gió bão” do cung 
cách hành xử vai trò Tổng Thống Hoa kỳ quá đặc thù với nhiều cá 
tính của Ông Trump, thể hiện chủ yếu qua những tin nhắn trên 
mạng Twitter, đã liên tục gây  “sóng gió”  và bị phe đối lập, truyền 
thông biến thành “báo táp” trên chính trường quốc nội cũng như 
quốc tế. Người bình dân gọi hệ quả này là là do ‘Vạ miệng”. Tất 
nhiên, ở cương vị Tổng Thống người khen chê, yêu ghét là điều 
bình thường. Nhưng chính thiện chí, ý hướng tốt và tài năng lãnh 
đạo quốc gia thực sự chính là thành quả thực tế mà một vị Tổng 
Thống đem lại cho nhân dân và đất nước Hoa Kỳ từ các chủ 
trương, chính sách đối nội, đối ngoại được thực hiện bằng những 
phương cách  hiệu quả. Nhưng phải có thời gian ít nhất 4 năm 
nhiệm kỳ đầu của một Tổng Thống mới có thể đánh giá công bằng 
và chính xác. Tổng Thống Donald Trump mới trải qua hai năm đầu 
trong sóng gió, bão táp, tam tứ đầu thọ địch, vẫn tỏ ra có bản lãnh, 
can trường, tự tin, với một số không ít thành quả đạt được bên cạnh 
những thất bại ngoài ý muốn.Ngươi ta hy vọng Ông sẽ rút kinh 
nghiệm để trong 2 năm tiếp theo nhiệm kỳ đầu này Ông sẽ thực 
hiện được điều Ông nói là làm cho “nước Mỹ vĩ đại trở lại” mà 
đúng ra là làm cho “nước Mỹ vĩ đại hơn nữa” như ý nghĩ của đa 
số người dân Hoa Kỳ. Vì thực tế nước Mỹ đã vĩ đại và vĩ đại từ lâu 
rồi.  

Thiện Ý 

Houston, ngày 12-2-2019 


