
Tổng Thống Hoa Kỳ 
 

Từ ngày lập quốc đến nay Hoa Kỳ đã có 44 vị tổng thống. 34 vị tổng thống đầu tiên đều là người da trắng 
(White) , thuộc gốc Anh Cát Lợi (Anglo-Saxon) và theo đạo Tin Lành (Protestant). Do đó mà người ta đã nói 
muốn trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ thì phải có căn bản là WASP (White Anglo-Saxon Protestant)’ 
 
Nhưng căn bản đó đã bị thay đổi khi Tổng Thống  John F. Kennedy thắng cử năm 1960. 
Ông là vị Tổng Thống theo Công Giáo đầu tiên được bầu vào chức vị này. 
 
Căn bản đó bị phá bỏ hoàn toàn vào năm 2008, khi một người Mỹ gốc Phi-Châu, Ông Barack Obama, được bầu 
làm Tổng Thống.  Và vài tháng nữa đây, một phụ nữ, Bà Hillary Clinton, có rất nhiều hy vọng sẽ trở thành vị 
Nữ Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ. 
 

Con đường vào Toà Bạch Ốc đã rộng mở. 
 
Người ta không thể không tự hỏi bao giờ thì sẽ có Một Tổng Thống Hoa- Kỳ Gốc Việt Nam? 
Phải chăng để trả lời câu hỏi đó mà trong bữa tiệc mừng Sinh Nhật Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm ngày Chủ 
Nhật 28 tháng 8 này, tác giả Phạm Hữu Bính sẽ ra mắt sách Tập Truyện  

MỘT TỔNG THỐNG HOA KỲ GỐC VIỆT NAM  
VÀ NHỮNG TRUYỆN KHÁC. 

 
Sách in khổ lớn (6” x 9”) dày 542 trang gồm 22 truyện ngắn và dài với nhiều đề tài khác nhau về cuộc sống của 
Người Việt ở Hoa-Kỳ. 

  
            Tập Truyện này cũng được tác giả Phạm Hữu Bính viết sang Anh Ngữ với tựa đề: 
  

A U.S.  PRESIDENT OF VIETNAMESE DESCENT 
AND OTHER STORIES 

  
Xin mời quí vị hội viên và độc giả đón đọc. 

 

                 


