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Chiến tranh Việt Nam hay Chiến tranh Chống Mỹ
Sau khi xem 3 tập đầu của bộ phim The Vietnam War của đạo diễn Ken Burns và Lynn
Novick, anh chị hãy viết bài viết phản hồi cá nhân bằng cách chọn trả lời một (hay nhiều)
trong số những câu hỏi sau:
1. Niềm tin chắc chắc (xác tín) của Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy và nội các của
mình về chủ định chiến tranh của Bắc Việt Nam là gì? Niềm tin chắc chắn của các
lãnh đạo Việt Nam về chủ định chiến tranh của Hoa Kỳ ở Việt Nam là gì? Liệu việc
cả hai bên tin vào niềm tin chắc chắn của mình về chủ định của bên kia là nguyên
nhân dẫn đến chiến tranh và nguyên nhân chiến tranh bị kéo dài và leo thang?
2. Đây là bộ phim hiếm hoi về Chiến tranh Việt Nam do Hoa Kỳ làm mà đã coi Lê
Duẩn là lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Bắc Việt Nam trong cuộc chiến tranh.
Anh/chị có đồng ý với cách mô tả của bộ phim về Lê Duẩn như là một người lãnh
đạo phe “cứng rắng” (hardliner) trong Bộ Chính trị Bắc Việt Nam vào đầu những
năm 1960 rồi sau đó là người lãnh đạo đã vận động cho việc đẩy mạnh vũ trang để
thống nhất đất nước?
3. Anh/chị đánh giá thế nào về sự lãnh đạo của Ngô Đình Diệm?
4. Anh/chị nhìn nhận thế nào về phong cách lãnh đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa
Kỳ Robert McNamara?
5. Tại sao các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ từ tổng thống (John F. Kennedy, Lyndon B.
Johnson) đến Bộ trưởng Quốc phòng (Robert McNamara) đến tướng lĩnh chiến
trường (William Westmoreland) lại đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác trong
cuộc chiến tranh ở Việt Nam?

Yêu cầu bắt buộc là các anh/chị phải liên hệ với các bài đọc trong môn học.

Bài viết bài có độ dài trong khoảng 700-1.000 chữ.
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