
PHẲNG LẶNG TRƯỚC CƠN BÃO? 
 Hoàng Ngọc Nguyên 

 

 
 

Ngày 8-1, Tổng thống Donald Trump đã tường trình trước quốc dân về biến cố xảy ra năm ngày 

trước đó (3-1), Mỹ đã giết một viên tướng cao cấp người Iran đang hoạt động yểm trợ các nhóm 

bán quân sự chống Mỹ tại Iraq, và Iran đã “trả đũa” vào ngày 7-1 bằng cách phóng hỏa tiễn vào 

hai căn cứ Mỹ tại nước Trung Đông này. Ông nói: “All’s well (that ends well) - Mọi chuyện tốt 

đẹp, chẳng có người Mỹ nào chết cả. Và ông cũng nói Iran đã “chùn bước” (stand down), cho 

nên Mỹ cũng chẳng toan tính gì thêm.  

Quyết định của Tổng thống Trump hạ thủ Tướng Qassim Suleimani bằng cách cho máy 

bay không người lái oanh kích đoàn xe của ông tướng cao cấp này của Iran tại phi trường 

Baghdad là một quyết định táo bạo, động trời (hay tày trời), phi thường. Suleimani vẫn được 

xem là nhân vật nổi bật nhất trong lãnh đạo của nước Hồi giáo Shai này, chỉ đứng sau Giáo chủ 

Khameini. Ông chỉ huy một quân đoàn tinh nhuệ bậc nhất của Iran (Quds - Vệ binh Cách mạng 

Hồi giáo), chuyên lãnh đạo các cuộc chiến nước ngoài. Ông hiện đang điều khiển, yểm trợ những 

nhóm dân quân người Shai tại Iraq chống sự có mặt và can thiệp của quân Mỹ trên đất nước này, 

giữa khi chính quyền Baghdad, trong tay nhóm Shai đa số, cũng muốn thay ngựa giữa dòng, bỏ 

Mỹ theo Iran là nước Shai mạnh nhất trong vùng.  

 Điều khôi hài, hay oái oăm, cần nhắc lại là chế độ hiện tại ở Baghdad là do chinh Mỹ 

(Tổng thống George W. Bush), dựng lên sau khi Mỹ chinh phạt Saddam Hussein và làm tiêu 

tùng các lực lượng theo Hồi giáo Sunni của ông ta ở Iraq năm 2003. Nay chế độ Baghdad vẫn 

còn phải tìm cách dẹp các lực lượng Sunni nổi loạn, như Nhà nước Hồi giáo (ISIS) chẳng hạn, 

nhưng lãnh đạo nước này đang tìm đến với Iran như một nguồn hỗ trợ bền vững hơn. 

Lại cũng nên nhắc lại Iraq, dưới thời của Hussein, đã có một cuộc chiến kéo dài tám năm 

(1980), Iraq đánh vào Iran nhưng rồi lại đình chiến theo dàn xếp của Liên Hiệp Quốc. Nhưng 

nay Iraq đã “đổi chủ” (từ Sunni qua Shai) cho nên Iran lại có mặt bảo trợ Iraq. Có lúc người ta 

nói Iran và Mỹ đã hợp tác với nhau để tiêu diệt loạn quân Sunni (nhất là Nhà nước Hồi giáo), 

nhưng đó là chuyện xưa rồi, thời Barack Obama làm tổng thống, và sáu nước lớn (Mỵ, Nga, 

Pháp, Anh, Đức, Trung Quốc) trong Hội đồng Bảo an năm 2015 đã ký với Iran một hiệp định 

thúc đẩy chế độ Tehran hạn chế vũ khí nguyên tử (de-nuclearization).  



 Tình hình đã khác từ khi ông Trump vào Tòa Bach Ốc. Một trong những quyết định đầu 

tiên của ông là Mỹ rút khòi hiệp định nói trên (Mỹ còn rút khỏi nhiều cam kết quốc tế khác, như 

hiệp định về hợp tác chống hiện tượng toàn cầu hâm nóng, hay những thỏa ước song phương, đa 

phương về thương mãi quốc tế - người ta nói ông Trump muốn phá sập hết những trật tự dưới 

thời Obama và “làm lại từ đầu”). 

 Ông Trump đã lên tiếng giải thích quyết định của ông có sự ủng hộ của các tướng lãnh và 

cố vấn trong Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm vào một nhân vật vẫn được xem là sát thủ khét 

tiếng nhằm vào người Mỹ ở Iraq. Do đó, tổng thống Mỹ nói khi giết một “lãnh đạo khủng bố”, 

nước Mỹ đã “stop a war, not start a war”. ngừng, không phải khởi đầu, một cuộc chiến, lý luận 

rằng nếu Suleimani còn sống thì ông ta sẽ tiến hành hàng loạt chiến dịch sát hại người Mỹ tại 

Iraq.  Trump cũng đã lên tiếng tweet đe dọa Iran chớ “trả thù”, bởi vì Mỹ đã “có sẵn 52 địa điểm 

mục tiêu cho trả đũa” – có nghĩa là Mỹ có quyền sát phạt như thế. Ông tweet: “Hãy xem cái 

tweet này như một cảnh cáo, nếu Iran tấn công bất cứ người Mỹ nào, cơ sở nào của Mỹ, chúng ta 

đã nhắm vào 52 địa điểm thể hiện 52 con tin người Mỹ bị Iran bắt giữ nhiều năm trước) một vài 

nơi là cấp cao & quan trọng đối với Iran & văn hóa Iran, và những mục tiêu đó, và ngay cả Iran, 

SẼ BỊ ĐÁNH RẤT NẶNG VÀ RẤT NHANH”. Ông vẫn quen xem mình là một đại đế và nước 

Mỹ của ông là đế quốc toàn quyền hành động toàn cầu. Theo thói quen khiếm nhã, ông Trump 

cũng tweet lời nhắn đến Quốc Hội Mỹ, như lời phán của hoàng đế: Những thông báo trên mạng 

truyền thông này sẽ có công dụng thông báo cho Quốc Hội Hoa Kỳ là nếu Iran tấn công bất cứ 

người Mỹ nào hay mục tiêu nào, Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng và đầy đủ đánh lại & có thể còn dữ dội 

hơn nhiều. Một thông báo pháp lý như thế không cần thiết, nhưng (tôi) vẫn gởi ra”. Ý ông nói là 

nếu Iran tấn công trả thù, ông sẽ toàn quyền hành động đáp trả, không cần xin phép hay bàn bạc 

gì với Quốc Hội.  

Những người Dân Chủ đã tức thì chỉ trích, nói rằng “tweet” không phải là phương tiện 

hợp pháp để truyền thông trong chính phủ. Và cũng rõ rệt ông Trump muốn lạm quyền khi cho 

rằng mình có quyền khai chiến. Một người nhắc lại: “You’re not a king, Mr. President”. Mặt 

khác, chuyện ông đe dọa sẽ tàn phá các di tích văn hóa của Iran đang gây ra những phàn ứng 

“bất lợi” cho ông. Tuy thế, với tầm hiểu biết và sự khôn ngoan cố hữu của một “thiên tài rất ổn 

định”, cùng quyền tự do ngôn luận tuyệt đối vượt khỏi giới hạn của “political civility” (văn hóa 

chính trị), thì ông chỉ nhún vai! 

 Đương nhiên, có nhiều câu hỏi và vấn đề được bàn cãi trong biến cố này.  

Một câu hỏi chính: ai thực sự quyết định trong vụ “không tập” thanh toán này. Câu trả lời 

có thể là sự hợp tác tuyệt hảo giữa những ông tướng diều hâu ở Ngũ Giác Đài và chủ nhân Tòa Bạch 

Ốc. Chẳng phải là điều bí mật lắm giới quân sự Mỹ tại Iraq vẫn xem Suleimani là một hiểm họa cần trừ 

khử. Ông có thế lực lớn trong chế độ Iran. những quan điểm chiến lược của ông về trật tự Trung Đông và 

Hồì giáo cực kỳ nguy hiểm; ông là người có tham vọng và còn là người “dám nghĩ dám làm”. Ví dụ như 

cho dân quân Shai tấn công và quấy phá các căn cứ quân sự Mỹ tai Iraq nhằm làm nản lòng Mỹ, vốn là 

chỗ dựa chiến lược của chế độ hiện nay ở Baghdad. Bởi thế, giới quốc phòng Mỵ quyết định nay đã đến 

lúc phải ra tay. Chúng ta đã biết ngày thứ sáu, 29-12, Mỹ đã cho máy bay không người lái tấn công vào 

năm căn cứ dân quân người Shia thuộc quyền của Suleimani, giết chết 19 người và gây thương tích cho 

35. Từ đó xảy ra vụ xuống đường của người Iraq ủng hộ dân quân Shia tấn công và phá hoại sứ quán Mỹ 

tại Baghdad ngày 31-12. Có một điều lạ, Suleimani vẫn được xem là một “lãnh đạo quân sự lỗi lạc”, như 

thế mà ông ta không đủ cảnh giác để thấy nguy cơ hiển hiện Mỹ sẽ tìm cách sát hại ông sau bao nhiêu 

biến cố quyết liệt như thế! 

Vào khoàng giữa năm 2019, báo chí đã viết nhiều về việc ông Trump chống lại áp lực của những 

tướng lãnh muốn Mỹ phải hành động trước sự thách đố của Iran trong vùng, nhưng ông Trump nói “ông 

không muốn chiến tranh với Iran”. Nay thì ông nhượng bộ, có thể vì Suleimani làm tới quá đáng để thúc 

ép Mỹ rút ra khỏi Iraq sớm hơn. Đồng thời, các tướng hiểu được sức mạnh chính trị của họ nên làm áp 



lực với ông Trump mạnh hơn. Có thể nói ông Trump không có sự lựa chọn nào khác trước thế lực 

quân đội của các tướng - nhất là trong một năm bầu cử?  

Nhưng sự lựa chọn mở ra chiến tranh với Iran cũng phù hợp với sách lược đối ngoại của 

Trump,  thế giới nói chung và Trung Đông nói riêng. Một sách lược giản dị: làm ngược lại bất cứ 

gì ông Obama tiền nhiệm đã làm, tức làm sụp đồ trật tự thế giới thời hậu chiến tranh lạnh mà 

những người tiền nhiệm đã tìm cách bảo vệ, để xây dựng một trật tự thế giới mới mang tên 

Trump và phù hợp với những lợi ích, mưu định riêng tư của ông và gia đình. Obama giữ khoảng 

cách và luôn luôn cảnh giác, đề phòng Putin; Trump thì sấn tới, vồ vập, tin cậy. Obama cố giữ tư 

thế quốc tế của Mỹ là một nước lãnh đạo NATO; Trump thì chẳng thân thiện được với nước nào 

trong khối “đồng minh phương tây ỷ lại và lạc hậu” này. Obama ký vào hiệp ước quốc tế chống 

thay đổi khí hậu; Trump rút nước Mỹ ra khỏi thỏa ước này - một cách không cần thiết.  

Sách lược của Obama (người bị vu là “gốc châu Phi Hồi giáo) ở Trung Đông, nói tóm 

gọn, là “kính nhi viễn chi”, đứng giữa và tránh xa cuộc xung đột giữa hai giáo phái Shia-Sunni,  

không ủng hộ nước nào. Obama cũng nỗ lực tạo hòa hoãn với Iran, bằng cách ủng hộ hiệp định 

quốc tế về giải giới hạt nhân. Ông Trump thì khác. Ông đứng hẳn về Saudi Arabia - nước Sunni 

hàng đầu (với lý do Mỹ được Riyadh mua “hàng trăm tỉ đô la hàng hóa”) cho dù nước này đầy  

tai tiếng về nhân quyền. Mỹ thương lượng với lực lượng Taliban cho dù chỉ khuyến khích phiến 

quân gia tăng khủng bố giết thường dân vô tội ở Afghanistan. Mỹ rút khòi Syria bỏ mặc lực 

lượng đồng minh người Kurd để Trump khỏi mất lòng Putin - nhờ thế Nga rảnh tay xâm nhập 

công khai vùng Trung Đông này. Và với Iran, Mỹ nay hủy bỏ mọi cơ hội, khả năng đối thoại - 

không nói đến thỏa hiệp. Kể như ông Trump đã hoàn thành sở nguyện và cam kết chặt đứt hết 

các cầu có thể dẫn tới Tehran. 

Trump đã nói đúng: ông không khởi sự một cuộc chiến; ông nói sai: ông chẳng chấm dứt  

cuộc chiến.  Đúng nhất là ông đã leo thang cuộc chiến bởi vì hai nước Mỹ và Iran đã chính thức 

xung đột ít nhất từ cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979. Chúng ta còn nhớ trong cuộc 

cách mạng cách đây 40 năm, người bị lật đồ chính là Hoàng đế Shah Pahlavi do Mỹ lập nên từ 

năm 1953! Mỹ đã dính váo tình hình Iran ít nhất từ thời này, chính quyền của Tổng thống 

Eisenhower đã hỗ trợ một cuộc đảo chánh lật đổ một thủ tướng Iran cởi mở, thế tục, có tinh thần 

dân tộc, để tái dựng ché độ quân chủ lâu đời. Ông Pahlavi ham cải cách quá, và xem thường giáo 

hội, cho nên bị những người lãnh đạo giáo phái Shia lật đổ, phải lưu vong ở Mỹ. Cũng trong 

cuộc nổi dậy này (thời Tổng thống Jimmy Carter) gây ra  biến cố các lực lượng dân quân tràn 

ngập sứ quán Mỹ tại Tehran và bắt giữ 98 người, trong đó 52 người bị giam đến hơn 400 ngày 

mới được phóng thích. Từ đó đến nay, Mỹ và Iran vẫn chưa nhìn mặt nhau trở lại. 

Khi quyết định hạ sát Suleilmani, ông Trump hẳn phải toan tính trong đầu nhiều thứ.  Lập 

một thành tích đối ngoại vĩ đại vừa cho thấy “sức mạnh vô địch” cũa nước Mỹ vừa cho thấy con 

người quyết đoán của ông nguy hiểm không kém kẻ thù. Thành tích lớn lao này sẽ làm cho nhiều 

thành tích đối ngoại khác của ông sẽ được quên đi. Ví dụ như sự tuyệt vọng trước Kim Jong-un 

của Bắc Triều Tiên hay Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela. May ra, nếu hai ông này mà 

biết sợ thì đúng là ông Trump được trời thương, trừ phi Kim bị Tập Cận Bình nắm chặt quá, còn 

Maduro đã được Putin bảo vệ. Một tác động khác là cuộc bầu cử tuy chưa tới nhưng có thể 

đưoọc coi là sắp tới. Khối cử tri của ông Trump, không đa số nhưng trung kiên, những người da 

trắng thượng đẳng (America First, MAGA – Make America Great Again) sẽ hả dạ và bỏ qua 

những câu chuyện khác – như những nỗ lực bế tắc của đảng Dân Chủ muốn truất bãi ông chẳng 

hạn vì chuyện ông dùng quân viện cho Ukraine để buộc tống thống nước này điều tra bôi bẩn cha 

con ông Joe Biden. Đầu tháng giêng này, ông sẽ khiếm diện trong phiên tòa xử ông tại Thượng 



Viện, nhưng cũng chẳng sao. “Bồi thẩm đoàn” với đa số là người Cộng Hòa thì phán quyết đã có 

sẵn. Đó là điêm son” của Amerivan democracy! 

Một số nhà chính trị và luật học đang phân tích về tính “hợp pháp” trong hành động trên 

đất người, Mỹ cho máy bay oanh kích sát hại kẻ thù. Lý do Mỹ đưa ra là để “tự vệ”, Tổng thống 

Trump nói rằng giết được “con quỉ” (monster) này đã cứu mạng biết bao nhiêu người. Nhưng 

đây là lối lý luận hết sức nguy hiểm: không lẽ cứ lấy lý do tự vệ, tiên hạ thủ vi cường, rồi cứ 

muốn giết ai cứ giết? Còn chuyện trên đất người ta mà mình cứ tự do hành động như chỗ không 

người (no man’s land), không cần biết luật pháp và chủ quyền của nước chủ nhà? Trả lời câu hỏi 

này, Quốc Hội Iraq đã (có cớ) yêu cầu Mỹ rút quân toàn bộ khỏi Iraq để cho đất nước Iraq không 

bị “nội chiến” giữa Iran và Mỹ. Trump đáp: thân thiện thì Mỹ rút, thù nghịch thì Mỹ sẽ cứ ở đó. 

Làm gì nhau nào! Ông còn đòi Iraq phải trả tiền cho Mỹ xây dựng một căn cứ rất tốn kém thì Mỹ 

mới chịu đi (nếu không Mỹ sẽ cứ ở lì). Tuy nhiên chuyện đi hay ở phức tạp chính là từ phía Mỹ. 

Ông Trump muốn rút từ lâu, nhưng Ngũ Giác Đài thấy cần đóng lại để giữ trật tự toàn vùng, 

chống sự thách đố của Nga – Iraq, Syria, Afghanistan... Bộ trưởng Quốc phòng John Esper nói: 

“Không có kế hoạch rút”, sau khi người ta tiết lộ một ông tướng Mỹ tầm bậy ở Iraq viết thư 

thông báo cho phía Iraq về ý định rút lui này.    

Câu hỏi thực sự hiện nay là chuyện gì sẽ xảy ra? Iran đã nhanh chóng chấm dứt Hiệp 

định giải giới nguyên tử. Hàng triệu người Iran đã tràn ra đường than khóc trong tang lễ của 

Suleimani, hơn 50 người chết vì bị giẫm đạp. Giáo chủ Khameini thề không đội trời chung với 

Mỹ. Và ngày 7-7 tháng giêng, hai căn cứ lớn của Mỹ tại Iraq đã bị pháo kích với 12 hỏa tiễn. 

Nhưng có lẽ... rồi thôi. Khả năng vũ khí hạt nhân của Iran được coi là nguy hiểm nhất ở Trung 

Đông. Và Nga sau khi đóng đô được tại Syria thì từ 2-3 năm qua cũng đã đứng sau lưng lãnh đạo 

Tehran. Người ta đang nói đến một liên minh quân sự Iran-Nga. Nhưng cũng có thể Iran cũng sợ 

Mỹ. Iran là nước không lớn, lại có nhiều tài nguyên dầu hỏa phải bảo vệ. Mà Mỹ cũng không 

dám phiêu lưu thêm có thể vì Putin đã email cho người bạn của mình ở White House: “That’s 

enough!”. Ai nói thì ông Trump không nghe, nhưng ông Putin đã bảo thì... Tổng thống Trump 

không muốn phải dở khóc dở cười trong năm bầu cử. Dĩ hòa vi quí. Tiền hung hậu kiết. Cho nên 

ông Trump mới nói “All’s well that ends well”.  

Hay cũng có thể đây chỉ là “a calm before the storm”? 

 


