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Năm 2016 sẽ là năm của Islamic 
State. Những vụ khủng bố do 
nhóm này chủ trương hay khích 
động trong những tháng vừa qua 
như tại Paris hay tại San 
Bernadino mới chỉ là những màn 
mở đầu. Nhiều phần năm 2016 
sẽ thấy những vụ khủng bố lan 
tràn khắp nơi tại Tây Aâu hay tại 
chính Hoa Kỳ do Islamic State 
cho xúc tiến như một cuộc chiến 
lan rộng giữa Hồi Giáo và Tây 
Phương với cực điểm là năm 
2016 này. 
Lý do cho sự xung đột lên tới mức 
tận cùng nằm trong sự tin tưởng 
của các người quá khích Hồi 
Giáo. Là một thứ tận thế 
Armageddon sẽ xảy ra giữa Hồi 
Giáo và phương Tây, không tránh 
khỏi được. Điều nguy hiểm là 
hiện nay Islamic State đã có vài 
chục ngàn tay quá khích này sẵn 
sàng chết như một thứ tử vì đạo 
cho cuộc chiến sau cùng. Và đối 
với những người này,  không gì 
bằng chết trong những cuộc 
khủng bố lớn lao ngay trên phần 
đất của Tây Aâu hay tại chính 
Hoa Kỳ. 
Hiện nay làn sóng tỵ nạn từ Syria, 
Lybia, Afghanistan đổ xô vào Aâu 
Châu cả hàng triệu người, đã có 
sự xâm nhập của Islamic State 
như trong vụ thảm sát tại Paris đã 
chứng minh. Nguy hiểm nhất sẽ 
là nước Đức. Lòng vị tha và 
thương người tỵ nạn khốn khổ đã 
làm bà thủ tướng Merkel của Đức 
mở rộng cửa để đón nhận cả 
trăm ngàn người tỵ nạn. Nhưng 
như câu thành ngữ “Không có 
chuyện phúc đức nào lại không bị 
trừng phạt (no good deed goes 
unpunished)”,  một vụ khủng bố 
lớn lao có thể sẽ xảy ra trên một 
thành phố lớn của nước Đức như 
Berlin, Frankfurt.. dễ dàng. Lý do 

là trong số những người tỵ nạn 
được định cư tại đây, nhiều tên 
khủng bố Islamic State đã trà trộn 
vào và chỉ chờ lệnh từ thủ đô 
Raqqa của Islamic State để ra 
tay thực hiện.  
Điều đáng sợ nhất là với số tiền 
lớn lao hàng trăm triệu Mỹ Kim 
mỗi tháng do bán dầu hỏa trên thị 
trường chợ đen qua ngả Thổ Nhĩ 
Kỳ, Islamic State đã dư thừa tiền 
bạc để tài trợ cho một cuộc 
khủng bố lớn lao. Như mua được 
một quả bom nguyên tử  loại nhỏ, 
chiến thuật, chứa đựng trong một 
chiếc va li cầm tay, thất thoát từ 
kho vũ khí nguyên tử của Sô Viết 
thuở trước. Hay giới hạn hơn. 
Islamic State có thể tạo ra một 
quả bom loại “dirty bomb”, dùng 
chất phóng xạ từ những cơ sở y 
khoa để chế tạo ra bom giết hại 
cả hàng ngàn người dễ dàng. 
Như thế một vụ khủng bố lớn lao 
tại các thủ đô của Tây Aâu   như 
Berlin, Paris, London, Bruxelles 
hay Madrid là mục tiêu cho 
Islamic State để thực hiện cho 
năm 2016 này! Tại Hoa Kỳ, một 
vụ khủng bố lớn khó thực hiện 
hơn vì Islamic State chỉ có thể 
xâm nhập Hoa Kỳ qua biên giới 
hoặc từ Mexico hay từ Canada, 
nhưng đều khó gấp bội so với 
Aâu Châu. Ngoài ra các cơ quan 
an ninh chống khủng bố của Hoa 
Kỳ hữu hiệu hơn của Aâu Châu 
nhiều. Nên Islamic State chỉ làm 
được những vụ nhỏ như tại San 
Bernadino vừa qua, do các người 
Hồi Giáo ssinh sống ngay tại đây 
gọi là “lone wolves”, hoạt động 
độc lập, không do chỉ huy trực 
tiếp từ trung ương hay một tổ 
chức nào. Nhưng điều gì cũng có 
thể xảy ra! Một cuộc khủng bố 
lớn lao ngay tại Hoa Kỳ cũng có 
thể xảy ra, dù khó khăn hơn. 
Một vụ khủng bố lớn xảy ra trên 
phần đất Tây Aâu sẽ làm thay đổi 
bộ mặt chính trị của nhiều quốc 
gia. Hiện nay làn sóng cực hữu 
đang lan tràn khắp nơi. Như tại 

Pháp, đảng cực hữu quá khích 
National Front của Marie LePen 
lên như diều sau vụ thảm sát tại 
Paris. Đảng này chống di dân, 
hạn chế tỵ nạn, cũng như chống 
lại European Union nên nếu có 
thêm một vụ khủng bố nữa, Marie 
LePen sẽ thắng dễ dàng trong 
cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp 
kỳ tới. Nhiều xứ Aâu Châu khác 
như Hungary cũng đã bầu lên 
chính phủ theo cực hữu. Ngay tại 
Anh,  chính phủ của thủ tướng 
Cameron cũng muốn tách ra khỏi 
European Union và đi về cực 
hữu. Như vậy nếu cực hữu thắng 
thế tại thêm nhiều quốc gia khác, 
Liên Hiệp Aâu Châu sẽ tan vỡ dễ 
dàng và giấc mộng đoàn kết Aâu 
Châu từ sau Đệ Nhị Thế Chiến sẽ 
tan thành mây khói. 
Tại vùng Trung Đông, năm 2016 
sẽ cho thấy cuộc chiến giữa hai 
giáo phái Hồi Giáo Sunni và 
Shiite càng ngày càng khốc liệt 
hơn. Ngay trong ngày đầu năm 
dương lịch 2016, Saudi Arabia đã 
cho xử tử bằng cách chặt đầu 47 
người thuộc phe Shiite bị buộc là 
khủng bố, trong đó có lãnh tụ là 
Sheikh Nimr. Iran là kẻ thù không 
đội trời chung với Saudi Arabia, 
thuộc phe Shiite, đã cho biểu tình 
và đốt tòa đại sứ của Saudi 
Arabia tại Tehran. Các phe Shiite 
khác như thủ tướng Abadi của 
Iraq cũng lên tiếng phản đối, phe 
Houthi theo Shiite  tại Yemen và 
nhóm Hezbollah tại Lebanon đều 
lên tiếng kết án Saudi Arabia về 
vụ xử tử lãnh tụ Shiite này. 
Điều này cho thấy cuộc chiến 
giữa Sunni do Saudi Arabia cầm 
đầu và Shiite do Iran lãnh đạo sẽ 
trở thành lớn lao hơn nhiều. Hiện 
nay hai phe đang tranh chấp tại 
Syria với Saudi Arabia ủng hộ 
các nhóm quân chống Assad, 
trong khi Iran giúp Assad với hiện 
nay thêm không lực của Nga khi 
Putin quyết định giúp Assad đứng 
vững. Tại Yemen là xứ sát ranh 
giới với Saudi Arabia, Iran yểm 



 

trợ nhóm quân Houthis theo 
Shiite chiếm được thủ đô Sana 
của chính quyền. Nhưng Saudi 
Arabia đã đổ quân vào và dùng 
phản lực dội bom các cứ điểm 
của quân Houthis, gây ra thiệt hại 
nhân mạng nặng nề kể cả thường 
dân. 
Việc Saudi Arabia ra lệnh chặt 
đầu xử tử Shiekh Nimr, lãnh tụ 
Shiite, là nhóm thiểu số tại Saudi 
Arabia ngay đầu năm 2016 cho 
thấy một cuộc chiến trực tiếp giữa 
xứ này và Iran dễ dàng xảy ra.  
Tình hình có thể nổ bùng bất cứ 
lúc nào, nhất là khi gần đây Iran 
tuyên bố sẽ tiếp tục với việc chế 
tạo các hỏa tiễn bắn tầm xa, có 
thể bắn thẳng từ Iran đến Saudi 
Arabia. Dù Hoa Kỳ phản đối và 
dọa việc chế tạo hỏa tiễn này có 
thể ảnh hưởng đến việc thực thi 
thỏa ước nguyên tử giữa Hoa Kỳ 
và Iran, tổng thống Iran đã phe lờ 
và hạ lệnh cho quân lực Iran tiếp 
tục. Điền này chứng tỏ Iran có thể 
sẽ tấn công Saudi Arabia bằng 
cách bắn loại hoả tiễn tầm xa 
này.  
Lý do Iran muốn chơi Saudi 
Arabia thẳng cánh không kien2 
dẻ gì Hoa Kỳ vì Iran đã quá uất 
ức vì kinh tế thiệt hại nặng nề do 
Hoa Kỳ chế tài việc bán dầu hỏa. 
Nay có thỏa ước nguyên tử và 
Iran sắp được bán ra dầu vào đầu 
năm 2016, lại bị Saudi Arabia 
chơi đòn bơm dầu tối đa bắt ép 
giá dầu xuống quá thấp để chặt 
nguồn lợi của Iran khi bắt đầu 
được bán dầu hỏa trên thị trường. 
Việc Iran tấn công Saudi Arabia 
trực tiếp bằng cách bắn hỏa tiễn 
tầm xa để phá hủy các giếng 
bơm dầu của Saudi là điều dễ 
dàng xảy ra vào năm 2016 này. 
Điều này sẽ giúp Iran hai điều, 
trước hết chứng tỏ Iran là bá chủ 
tại vùng Trung Đông, có khả 
năng ttriệt hạ kẻ thù Sunni. Sau 
nữa, việc bắn hỏa tiễn phá các 
mỏ dầu của Saudi Arabia sẽ làm 

giá dầu lên vọt 100, 200 Mỹ kim 
một thùng dầu ngay lập tức! 
Nga hiện nay cũng đang khốn 
đốn vì giá dầu quá thấp làm Nga 
rơi vào suy thoái kinh tế nặng với 
tiền ruble của Nga xuống thấp 
đến mức kỷ lục từ trước đến nay. 
Nên việc Putin cho Nga tham 
chiến tại Syria, giúp Assad và hỗ 
trợ Iran trong việc chống Saudi 
Arabia, cũng có thể nằm trong 
chiến lược diệt Saudi Arabia và 
để giá dầu tăng trở lại giúp chính 
nền kinh tế của Nga và giúp cho 
Putin được tại vị! 
Vùng Trung Đông ngoài chuyện 
Islamic State, chiến tranh Iran – 
Saudi, còn thêm hiểm họa tại 
Afghanistan cho năm 2016. 
Obama đáng nhẽ định rút hết 
quân về cuối 2016, nhưng đã đổi 
ý để lại quân không dám rút hết. 
Nhưng dù thế, nhóm Taliban đã 
bắt đầu phản công và chiếm cứ 
nhiều thành phố. Năm 2016 này 
nhiều phần sẽ thấy Taliban chiếm 
đa số lãnh thổ và đe dọa thủ đô 
Kabul. Hoa Kỳ dù giữ lại một số 
quân để yểm trợ quân lực chính 
qui, có thể cũng không giữ nổi và 
Obama sẽ phải cho rút hết quân 
để mặc cho Taliban chiếm lại 
Afghanistan. Điều nguy hiểm 
không phải chỉ là xứ này. Nhưng 
sẽ là đổ vỡ cho Pakistan lân 
bang, cũng sẽ rơi vào tay quá 
khích Hồi Giáo Taliban của 
Pakistan. Viễn ảnh kho vũ khí 
nguyên tử với hàng trăm quả bom 
nguey2n tử nằm trong tay quá 
khích Hồi Giáo sẽ là điều chính 
quyền Obama mất ăn mất ngủ và 
sẽ không biết giải quyết bằng 
cách nào! Lý do là nếu Pakistan 
rơi vào tay quá khích Hồi Giáo, 
Islamic State đương nhiên sẽ có 
vũ khí nguyên tử trong tay, cũng 
như bất kỳ nhóm Hồi Giáo nào 
khác trên toàn cầu! Và chiến 
tranh nguyên tử dễ dàng xảy ra 
toàn diện! 
Obama dĩ nhiên hiện chỉ còn 
cách ngồi cầu mong chuyện này 

đừng xảy ra trong năm 2016, đợi 
đến khi Obama hết nhiệm kỳ cho 
người khác lên giải quyết! Nhưng 
tình hình chính trị và bầu cử hiện 
nay cho thấy nhiều phần sẽ là 
cuộc tranh cử giữa Hillary Clinton 
của Dân Chủ và Donald Trump 
của Cộng Hòa. Với Trump là ứng 
cử viên, Hillary sẽ là tổng thống 
phụ nữ đầu tiên cho Hoa Kỳ. 
Nhưng nếu có một vụ khủng bố 
lớn lao trên chính nội địa Hoa Kỳ, 
Trump có thể thắng cử. Và đây 
sẽ là đại họa cho Hoa Kỳ cũng 
như toàn cầu! Vì chiến tranh 
nhiều phần sẽ xảy ra khắp nơi với 
chính quyền Trump, kể cả chiến 
tranh nguyên tử! 
Nếu Hillary Clinton thắng cử, 
nguy cơ chiến tranh cũng không 
phải sẽ giảm đi. Lý do là với 
Hillary là phụ nữ, bà này sẽ phải 
tỏ ra cứng rắn hơn cả đàn ông 
trước những khó khăn về chính trị 
địa dư. Ngoài những khủng 
hoảng tại Trung Đông, Hillary sẽ 
phải đối phó với Trung Hoa với 
cuộc tranh chấp trên biển Đông 
Hải. Ngay từ khi còn là bộ trưởng 
ngoại giao, Hillary đã tỏ ra rất 
diều hâu với Trung Hoa, đặc biệt 
trong cuộc tranh chấp biển Đông 
Hải. Nên trong những tháng đầu 
của nhiệm kỳ của Hillary Clinton, 
xung khắc lớn lao với Trung Hoa 
nhiều phần sẽ xảy ra. Một tính 
toán sai lầm của Tập Cận Bình 
và thái độ khinh miệt phụ nữ của 
tay này sẽ làm Hillary cứng rắn 
hơn và nhất quyết triệt hạ các 
hòn đảo nhân tạo hiện nay Trung 
Hoa đang cho xây cất. Chỉ cần 
một phi cơ bị bắn rơi hay một 
chiến hạm bị thủy lôi bắn chìm, 
chiến tranh dễ dàng bùng nổ giữa 
Trung Hoa và Hoa Kỳ. 
Đây có lẽ là điều Hoa Kỳ cần 
phải làm để triệt hạ toàn diện 
Trung Hoa, cả về kinh tế lẫn 
quân sự. Obama trong hai nhiệm 
kỳ đã tỏ ra quá yếu ớt và bị Trung 
Hoa lấn lướt mọi mặt. Hillary 
Clinton nhiều phần là khắc tinh 



 

của Tập Cận Bình nên có thể sẽ 
giải quyết vấn đề Trung Hoa một 
cách mạnh bạo và nhanh chóng 
hơn. Dù nhiều nguy cơ lan rộng 
và nhiều thiệt hại sẽ xảy ra, cuộc 
chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung 
Hoa là điều không tránh khỏi 
được và cần đến một tổng thống 
phụ nữ đầu tiên cho Hoa Kỳ để 
làm được việc này. 
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