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Hầu như không được giới truyền thông Việt ngữ biết đến nhiều cho đến khi tờ 
LA Times giới thiệu về người phụ nữ gốc Việt Elizabeth Phú, 39 tuổi vừa tháp 
tùng phái đoàn Tổng Thống Barack Obama sang dự Hội Nghị Thượng Đỉnh 
Châu Á-Thái Bình Dương vừa qua, người ta mới biết rằng cô là Giám Đốc Đông 
Nam Á và Châu Đại Dương Sự Vụ (Southeast Asia and Oceania Affairs) kiêm 
thành viên Ban Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ tại Bạch Ốc. 
 Quả không có nhiều thông tin về Elizabeth Phú, tuy nhiên chuyên mục cũng đã 
tra tầm và tổng lược được những nét chính về nữ cố vấn tổng thống trẻ tuổi và 
tài năng với nhiều kinh nghiệm đối ngoại này để giới thiệu đến các bạn trên số 
báo hôm nay. 
Trong bối cảnh thế giới đang đối diện vấn đề người tị nạn với những chính sách 
và dư luận khác nhau, tờ LA Times chạy tít, “Cô đã đến như một người tị nạn và 
bây giờ làm việc tại Bạch Ốc” (She arrived as a refugee and now she works at 
the White House) khi viết về Elizabeth Phú, cô bé thuyền nhân người Việt hơn 
ba tuổi ngày đến Mỹ tị nạn 36 năm trước và hiện đang nắm giữ một trọng trách 
lớn lao tại Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài, cũng như nằm trong số những người đóng 
vai trò quyết định cho các vấn đề đối ngoại thế giới mà cô chuyên trách. 
 Nhưng như cái tựa và mục đích bài báo, LA Times dường như chỉ mô tả hành 
trình vượt biển củaElizabeth cùng gia đình như những người tị nạn, và rồi vào 
làm việc tại Bạch Ốc khi trưởng thành, như là một minh chứng để ủng hộ chính 
sách nhận người tị nạn mà TT Obama cam kết, hơn là kể về chi tiết con đường 
cô trở thành một cố vấn an ninh quốc gia ra sao. 
 Chính vì vậy, bài báo cho độc giả một cảm giác như rằng Elizabeth làm việc tại 
Bạch Ốc mới chỉ vài ba năm. Sự thực là, Elizabeth Phú đã có 15 năm kinh 
nghiệm làm việc qua hai đời Tổng Thống George W. Bush và Barack Obama 
cùng các Bộ Trưởng Quốc Phòng đương thời hay tiền nhiệm trong các chính 
sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Quả là một sự bất ngờ về chặng đường đáng 
ngưỡng mộ của cô gái chưa đầy 40 tuổi mà tài năng và tương lai còn rất nhiều 
hứa hẹn này, khi chuyên mục tra tầm lại hồ sơ của cô. 
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Có người cha là một nhân viên từng làm việc cho quân đội Mỹ trước 75, gia 
đình Elizabeth là một trong những làn sóng thuyền nhân Việt Nam đầu tiên, 
những người xuống tàu ra khơi vào những năm 1977-1978, sau đợt người Việt tị 
nạn 1975. Trong chuyến vượt biên bất thành đầu tiên, gia đình Elizabeth bị bắt 
và bị đưa vào trại “cải tạo” vài tháng trời. 
 Nhờ ông bà của cô lo lót nên cả gia đình được thả và lại kiếm đường vượt biên. 
Chiếc ghe vượt biên hai máy nhỏ bé, nhét đến 253 người bắt đầu hành trình tìm 
tự do đã bị chết máy khi ra đến hải phận. Trôi dật dờ ba ngày giữa biển cả, tàu 
vượt biên gặp tàu hải tặc kéo đến, không cướp mà đòi vàng bạc để kéo vào 
Malaysia nhưng sau đó bỏ rơi. Tàu vượt biên của Elizabeth lại gặp tàu hải tặc 
lần thứ hai, lại bị trấn lột và bị đập bể các thùng chứa nước uống. Tàu trôi dạt 
trên biển thêm bốn ngày trước khi được tàu của Malaysia kéo vào một trại tị nạn 
gần Pulau Bidong, nơi gia đình cô đã được nhận tị nạn trước khi đến Mỹ. 
Được nhận vào Mỹ, gia đình Elizabeth định cư tại Bắc California và mẹ cô trở 
thành một y tá, nuôi dạy hai con gái và cha cô làm việc cho một hãng tài chính 
cho đến nay. Năm 1997, Elizabeth tốt nghiệp ưu hạng bằng Cử Nhân Chính trị 
học tại Đại Học Berkeley chuyên ngành Đối Ngoại, sau đó theo học Cao Học tại 
ĐH UC San Diego về Quốc Tế Vụ chuyên sâu về Châu Á-Thái Bình Dương. 
 Cô sinh viên gốc Việt đã tỏ rõ sự đam mê về Việt Nam và Châu Á của mình rất 
sớm, khi trả lời trên tờ báo trường Berkeley vào năm 1995 rằng, “Bấy lâu nay 
tôi chỉ biết về Việt Nam qua chiến tranh, nhưng thật là tuyệt vời khi có thể được 
học sâu hơn về văn hóa và lịch sử của mình qua môn học này. Cũng ngạc nhiên 
là Berkeley mà chưa giảng dạy môn sử Việt cho đến năm nay”. 
 Đó lần đầu tiên ĐH Berkeley đưa giáo trình Lịch Sử Đông Dương Hiện Đại, 
dạy về lịch sử Việt Nam cùng các nước Đông Nam Á vào năm 1995, sau khi TT 
Bill Clinton bỏ lịnh cấm vận Việt Nam lúc bấy giờ. Rồi trả lời trên tờ báo của 
ĐH San Diego sau khi đã vào làm tại Bạch Ốc, Elizabeth cho biết lý do cô chọn 
đại học này để học cao học vì đây là một trong những trường ít ỏi có ngành học 
về Đông Nam Á rất mạnh, đòi hỏi sinh viên biết một, hai ngoại ngữ liên quan 
đến ngành học để có thể làm việc hiệu quả hơn với các quốc gia này, nếu không 
nói là cần thiết cho những chuyên việc đặc trách khu vực. 
Dù vậy, sau khi ra trường, Elizabeth lại khởi đầu công việc với Bộ Quốc Phòng 
vào năm 2002 như một trợ lý về các chính sách liên quan đến các vấn đề giữa 
khối NATO với Ukraine và Nga, đòi hỏi những sự phối hợp và thương thuyết 
bao quát giữa các cơ quan và các chính phủ thay vì khu vực Đông Nam Á.  
Khoảng một năm sau, tháng 4 năm 2003, cô sinh viên trẻ chỉ có dăm năm kinh 
nghiệm đã được bổ nhiệm vào chức vụ Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ của Bộ 
Quốc Phòng, dưới quyền của Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld thuộc 
nội các Tổng thống George W. Bush lúc bấy giờ, đúng vào chuyên môn khu vực 
những quốc gia Đông Nam Á mà cô đã học và nghiên cứu. 
 Trong ba năm rưỡi làm việc trên cương vị này tại Bộ Quốc Phòng, Elizabeth 
tham gia việc hoạch định các chính sách và thương thuyết về các vấn đề liên 



quan đến chiến lược quân sự với các nước đồng minh của Hoa Kỳ tại Châu Á - 
Thái Bình Dương như Singapore, Philippines, Úc châu... Cô cũng tham gia 
nhóm đặc nhiệm của Bộ Quốc Phòng trong các chương trình cứu trợ và khắc 
phục hậu quả của cơn sóng thần tsunami đánh vào Đông Nam Á hồi năm 2004. 
 
Chuyển sang làm việc một năm trời trong ban chính sách và chiến lược về hạn 
chế vũ khí của Bộ Quốc Phòng, đến năm 2007, Elizabeth được bổ nhiệm vào 
ban cố vấn an ninh quốc gia trong cương vị Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ và 
rời Bộ Quốc Phòng, về làm việc tại Bạch Ốc. 
 Ở cương vị này, Elizabeth phác thảo những chính sách về quan hệ đối ngoại với 
các quốc gia Đông Nam Á cùng khối ASEAN. Cô điều hợp việc đưa ra các 
chính sách và phản ứng của Hoa Kỳ về các mặt ngoại giao, quân sự, kinh tế... 
trước các phong trào cách mạng tại Miến Điện hồi 2007 hay cơn bão Nargis làm 
thiệt mạng hàng trăm ngàn người Miến Điện hồi năm 2008. 
 Phối hợp với Bộ Ngân Khố, Elizabeth giám sát toàn bộ các biện pháp chế tài và 
lịnh cấm vận kinh tế với chế độ quân phiệt Miến Điện vì đã đàn áp các phong 
trào dân chủ Miến Điện. Trong vai trò cố vấn và tham gia những quyết định 
quan trọng đến Miến Điện, có thể nói rằng Elizabeth là một trong những cố vấn 
an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã ít nhiều góp phần giúp Miến Điện đạt đến con 
đường dân chủ như vừa qua. 
Năm 2009, sau khi TT Obama nhậm chức, Elizabeth được tu nghiệp tại Học 
Viện Dwight D. Eisenhower về tiềm lực và chiến lược an ninh quốc gia gần một 
năm trời. Đây là học viện quân sự mà tiền thân là Đại Học Kỹ Nghệ về Vũ 
Trang ICAF thuộc Đại Học Quốc Phòng Hoa Kỳ, nơi huấn luyện những sĩ quan 
cao cấp trong quân đội hay các viên chức chính phủ cao cấp được chọn lọc, 
những người có triển vọng trở thành những cấp chỉ huy quân đội hay những lãnh 
đạo chính phủ cấp cao trong tương lai. 
 Không ít những người được huấn luyện tại đây đã trở thành những vị tướng, đô 
đốc, đại sứ hay nhân viên cấp cao của Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao. Hàng 
năm có khoảng hơn 300 người được chọn vào khóa huấn luyện tại học viện này 
và được cấp bằng Cao Học về Chiến Lược Tiềm Lực Quốc Gia (National 
Resource Strategy) sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện.  
Thông thường đây là nhóm những sĩ quan hay viên chức chính phủ xuất sắc và 
có thâm niên trên 20 năm, trong khi Elizabeth chỉ là một thiếu nữ trẻ và bắt đầu 
làm việc với Bộ Quốc Phòng từ 2002, tức chỉ bảy năm kinh nghiệm nhưng đã 
được chọn huấn luyện cho nguồn nhân sự lãnh đạo tương lai, chứng tỏ tài năng 
của cô trong các trọng trách đã nắm giữ và hứa hẹn một con đường thăng tiến 
trong tương lai. 
Tốt nghiệp khóa huấn luyện, năm 2010 Elizabeth quay về làm việc tại văn 
phòng Bộ Trưởng Quốc Phòng trong chức vụ Giám Đốc về Những mối đe dọa 
toàn cầu (Global Threats) , quản trị một nhóm sĩ quan và nhân viên dân sự 



chuyên trách về các chính sách và biện pháp chế tài với các thể chế độc tài, 
chống lại việc rửa tiền các tổ chức khủng bố, các tổ chức tội phạm xuyên quốc 
gia và cướp biển. 
 Cô cũng hoạch định các thoả thuận về hợp tác và phân bổ ngân sách giữa Bộ 
Quốc Phòng cùng Bộ Tư Pháp, Bộ Nội An, FBI, DEA... trong việc chống lại các 
tổ chức tội phạm kể trên. Và từ giữa năm 2013, Elizabeth lại được bổ nhiệm vào 
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia với chức vụ Giám Đốc Đông Nam Á và Châu Đại 
Dương Sự Vụ tại Bạch Ốc cho đến nay.  
Đây là ban tham mưu cao cấp tại Bạch Ốc làm nhiệm vụ cố vấn cho tổng thống 
trong các vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Chuyên trách về khu 
vực Đông Nam Á, Elizabeth đánh giá về các tác động kinh tế, chính trị và diễn 
biến an ninh của những quốc gia này đến chính sách Hoa Kỳ. Cô cũng tham gia 
việc chuẩn bị và dàn xếp các thoả thuận về chính trị, quốc phòng và kinh tế cho 
các cuộc họp giữa TT Obama với hàng chục nguyên thủ quốc gia trong khu vực, 
bao gồm cả những cuộc gặp gỡ giữa T.T Obama và Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng hay Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của nhà cầm quyền cộng sản Việt 
Nam từng đến Mỹ. 
 Không chỉ vậy, Elizabeth còn tham gia soạn thảo các đường lối cố vấn tổng 
thống cho vấn đề ngân sách khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, như đã từng 
đứng đầu việc soạn thảo chương trình Hoa Kỳ viện trợ đô la thiết bị và huấn 
luyện cho các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia và Indonesia với ngân sách 
khoảng 150 triệu. Từ khi chính sách Hoa Kỳ chuyển trục về Châu Á, cùng với 
những bất ổn biển Đông do Trung Cộng gây nên trong thời gian qua, chắc chắn 
cương vị đứng đầu sự vụ về khu vực này không phải là một công việc dễ dàng 
để có thể cố vấn cho tổng thống những chính sách đối ngoại thích hợp của Hoa 
Kỳ đến các quốc gia trong khu vực, mà đòi hỏi một bản lãnh và tài năng của 
người đương nhiệm, tức Elizabeth Phú - người được những giới lãnh đạo cao 
cấp của Hoa Kỳ tín nhiệm giao cho trọng trách này. 
 Ứng xử và những nước cờ của Hoa Kỳ tại Biển Đông hay Châu Á nói chung và 
Việt Nam nói riêng ắt không thể thiếu sự dự phần của Elizabeth Phú trong thời 
gian sắp đến. Chúng ta chúc cô sẽ tròn trọng trách ở mức cao nhất với không chỉ 
Hoa Kỳ, mà với cả đất nước Việt Nam nơi cô đã sinh ra. 
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