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Bà Hong Le Webb, Một Người Mỹ Gốc Việt Tỵ 
Nạn Cộng Sản có thể trở thành Đệ Nhất Phu 

Nhân Hoa Kỳ? 
 

 
 

Bà Clinton Có Thể  Thua Nếu Jim Webb Ra Tranh Cử 

Tống Thống. 

 

Người Mỹ gốc Việt sẽ quan tâm về một cơ hội: một phụ nữ 

Mỹ gốc Việt, bà Hong Le Webb có thể có cơ may trở thành 

Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, nếu chồng bà là cựu Thượng 

nghị sĩ Jim Webb đắc cử Tổng Thống Mỹ năm 2016. 

 

Con đường đi tới của Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary 

Clinton để được Đảng Dân Chủ đề cử tranh chức Tổng thống 

năm 2016 có thể có nhiều rắc rối, nếu cựu Thượng Nghị Sĩ 

Liên Bang Hoa Kỳ đại diện Virginia Jim Webb quyết định 

ném cái nón của ông vào vòng đua, theo một bài quan điểm 

trên báo The New York Times cho biết. 

 

Theo bài quan điểm được viết bởi Jacob Heilbrum, nhược 
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điểm lớn nhất của bà Clinton là hồ sơ chính sách đối ngoại. 

TNS Webb, một anh hùng Chiến Tranh Việt Nam, và cựu Bộ 

trưởng Hải Quân dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan, có 

thể cung cấp một thay thế mà hấp dẫn đối với các nhà cấp 

tiến, những người phân ra từ các chức vụ trong quốc tế vụ 

của bà Clinton. 

 

Webb đã có sẵn ủy ban thăm dò, và trong khi ông ấy có thể 

chạy đua lâu dài, tài hùng biện của ông chống lại những tinh 

hoa, và các khuynh hướng cô lập có thể thu được sự thu hút 

trong số những nhà cấp tiến, và tạo làn sóng trong cuộc bầu 

cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, theo Heilbrum. 

 

Heilbrum nói rằng: Webb cung cấp một đối nghịch với bà 

Clinton,  người đã cố gắng tạo thay đổi quan điểm và hồ sơ 

về chính sách ngoại giao của bà. Kinh nghiệm của Webb 

trong thời gian ở nước ngoài của ông cũng giúp ông có quan 

điểm độc đáo về vai trò của Mỹ trên thế giới. 

 

Một điểm đặc biệt được chú ý trong đời Jim Webb: vợ của 

ông là Luật sư Hong Le Webb, một phụ nữ gốc Việt. 
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