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Tối thứ năm 6 tháng 4, 2017 vừa 
qua, Donald Trump và Tập Cận Bình 
đang dự bữa tiệc ăn tối  tiếp đón họ 
Tập tại Mar a Lago, biệt thự của 
Trump tại Florida. Cuối bữa tiệc, 
Trump quay sang họ Tập thông báo 
cho biết Hoa Kỳ vừa bắn hoả tiễn 
Tomahawk vào Syria để trừng phạt 
nhà độc tài Assad về tội dùng vũ khí 
hóa học giết hại thường dân hôm thứ 
ba 4 tháng 4. Theo ngoại trưởng 
Tillerson ngồi kế bên kể lại, Tập Cận 
Bình trả lời Trump là một trả lời quân 
sự là điều cần thiết khi “Người ta giết 
hại cả trẻ con” ! 
Việc Trump làm Tập Cận Bình phải 
nể mặt là thành quả đầu tiên của 
Trump trong lãnh vực ngoại giao 
quốc tế kể từ khi nhậm chức. Và 
quyết định của Trump chấp thuận 
cho quân lực Hoa Kỳ dùng hỏa tiễn 
cruise missile loại Tomahawk bắn 59 
hoả tiễn từ hai chiến hạm loại 
destroyers tên là USS Porter và USS 
Ross ngoài biển Địa Trung Hải, chỉ 
mới được chính thức ban hành lúc 4 
PM trong ngày thứ năm 6 tháng 4, 
trước bữa tiệc chính thức với Tập 
Cận Bình. 
Quyết định nhanh chóng này của 
Trump để cho bắn hoả tiễn 
Tomahawk vào phi trường Al Shayrat 
của Syria, nơi không lực của Assad 
đã cho bay phi vụ dùng vũ khí hóa 
học, đã tình cờ trùng hợp với cuộc 
gặp gỡ của Trump với Tập Cận Bình. 
Hay đã được dàn dựng để Trump 
chứng tỏ cho Tập Cận Bình là Trump 
sẵn sàng dùng quân sự để giải quyết 
vấn đề, không ngần ngại và yếu kém 
như Barack Obama trước kia? Điều 
này dĩ nhiên chính quyền Hoa Kỳ 
không bao giờ cho minh bạch.  
Nhưng điều ai cũng có thể thấy được 
là đã gần 100 ngày kể từ khi Trump 
lên thành tổng thống và gặp toàn 
những khó khăn, bị thế giới và các 
nhà lãnh đạo quốc gia khác nghi kỵ 
và chế diễu, Trump cần phải có một 
thành quả nào đó trên lãnh vực 
ngoại giao. Và không gì bằng trong 
bữa dạ tiệc với họ Tập, Trump đã 
làm Tập Cận Bình phải sửng sốt và 

không biết phải làm gì, chỉ nói hùa 
theo khi Trump cho biết đang cho 
đánh Syria! Đây là một hình thức dằn 
mặt Trung Hoa trực tiếp và trắng 
trợn, mạnh bạo nhất, cho họ Tập 
thấy khả năng quân sự của Hoa Kỳ, 
sẵn sàng chơi ngay bằng vũ khí tối 
tân và chính xác nhất! 
Điều quan trọng là hàm ý cho Tập 
Cận Bình biết về vấn đề Bắc Hàn. 
Trước đó ít lâu,  Kin Jong Un nhà độc 
tài của Bắc Hàn đã cho bắn hoả tiễn 
rơi vào Sea of Japan như một hình 
thức khiêu khích trước bữa họp mặt 
của Trump và Tập Cận Bình. Theo 
tin tình báo, họ Kim cũng có thể 
đang cho sửa soạn để cho nổ thử 
bom nguyên tử lần thứ sáu, để chào 
đón Trump cũng như Bắc Hàn trước 
đây đã cho nổ thử bom uranium 
chào đón Obama khi mới lên! 
Ngoại trưởng Rex Tillerson đã lên 
tiếng là nếu Trung Hoa không ngăn 
chặn Bắc Hàn, Hoa Kỳ có thể sẽ đơn 
phương đối phó để triệt hạ tiềm năng 
nguyên tử của Bắc Hàn, có nghĩa đe 
dọa Hoa Kỳ có thể sẽ tấn công Bắc 
Hàn nếu Trung Hoa vẫn tiếp tục ủng 
hộ xứ này. 
Trong cuộc gặp gỡ giữa Trump và 
Tập Cận Bình,  họ Tập không đưa ra 
một hứa hẹn hay đề nghị gì mới cho 
vấn đề Bắc Hàn. Nhưng với cuộc tấn 
công Syria bằng hoả tiễn 
Tomahawk, Trump đã khẳng định 
cho Tập Cận bình thấy rõ là Hoa Kỳ 
sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết 
vấn đề Bắc Hàn, không phải chỉ ngồi 
vào bàn thương thảo xuông và tiếp 
tục để Bắc Hàn gạt gẫm, hức hẹn 
xuông để đổi lấy viện trợ và vẫn tiếp 
tục phát triển vũ khí nguyên tử và 
khả năng bắn hỏa tiễn tầm xa. Theo 
nhiều chuyên viên, chỉ cần vài năm 
nữa, Bắc Hàn sẽ có thể bắn hoả tiễn 
liên lục địa với đầu đạn nguyên tử tới  
thềm lục địa của Hoa Kỳ. 
Nhưng dĩ nhiên Bắc Hàn không phải 
là Syria! Syria không có khả năng trả 
đũa lại khi Hoa Kỳ bắn Tomahawk. 
Nhưng Bắc Hàn đã có bom nguyên 
tử và hỏa tiễn đe dọa Nam Hàn cũng 
như Nhật Bản. Nếu tấn công Bắc 
Hàn và không tiêu diệt được hoàn 
toàn tiềm năng quân sự của xứ này, 
Bắc Hàn trả đũa lại được sẽ làm thủ 
đô Seoul quá gần vùng phi quân sự 
thành bình địa và Nhật Bản thiệt hại 

nặng. Cũng như quân lính Hoa Kỳ 
đồn trú tại hai xứ thiệât mạng nhiều.  
Cách thức duy nhất Hoa Kỳ chỉ có 
thể làm mà không tổn hại nhiều là áp 
lực Trung Hoa để không tiếp tục 
việân trợ cho Bắc Hàn nữa và đưa 
đến thay đổi lãnh đạo tại Bắc Hàn. 
Tập Cận Bình không muốn thấy Hoa 
Kỳ tấn công Bắc Hàn và đưa đến 
thống nhất hai miền dưới sự cai trị 
của Nam Hàn, với quân lực Hoa Kỳ 
tới sát cửa ngõ của Trung Hoa.  
Với các chính quyền trước của Hoa 
Kỳ, Trung Hoa không sợ Hoa Kỳ tấn 
công Bắc Hàn. Nhưng với Trump, 
các tính toán thay đổi hẳn vì Trump 
được coi như thay đổi vô chừng, 
không lường trước được. Với cuộc tấn 
công Syria, Trump đã thành công 
trong việc dằn mặt Tập Cận Bình là 
Trump có thể quay chiều bất cứ lúc 
nào và không cần tính toán hơn thiệt, 
sẽ cho tấn công Bắc Hàn như đã cho 
đánh Syria, muốn ra sao thì ra! 
Như thế việc Assad cho dùng vũ khí 
hóa học là sarin để giết hại thường 
dân tại thành phố Khan Sheikhoun 
thuộc vùng Idlib Province, nơi quân 
phiến loạn nắm giữ, đã xảy ra đúng 
lúc khi Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ 
để gặp Trump. Đây là cơ hội bằng 
vàng để Trump chứng tỏ sức mạnh 
quân lực Hoa Kỳ với họ Tập. Cũng 
như dằn mặt Tập Cận Bình cho thấy 
Trump không phải như Obama, ngại 
ngùng không muốn dùng sức mạnh, 
chỉ muốn mọi sự thương thuyết hòa 
bình! Nhưng đây là một trùng hợp 
quá thuận tiện và quá có lợi cho Hoa 
Kỳ cũng như cho Donald Trump. Nên 
nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Quả 
thật đây chỉ là trùng hợp. Hay dã có 
sự tính toán, xếp đặt trước? 
Điều khả nghi nhất là câu hỏi tại sao 
Assad lại cho lệnh dùng vũ khí hóa 
học để giết hại thường dân khi không 
có mục tiêu quân sự nào đáng kể tại 
thành phố Khan Sheikhoun?  Assad 
không có lợi gì khi ra lệnh tấn công 
bằng vũ khí hóa học sarin như thế và 
biết rằng sẽ đem lại những phản ứng 
bất lợi đến từ khắp nơi, nhất là khi 
Hoa Kỳ có tổng thống mới, không 
phải là Obama như trước! Năm 2013, 
khi Assad cho giết hại hơn 1000 
thường dân bằng vũ khí hóa học, 
Obama coi đây là lằn ranh đỏ, muốn 
tấn công Syria và diệt Assad. Nhưng 



 

sau cùng chùn tay vì không muốn bị 
sa lầy tại Syria như Bush đã sa lầy 
tại Iraq. Nên Obama vào phút chót 
đổi ý đưa ra Quốc Hội để xin chấp 
thuận tấn công Syria. Dĩ nhiên Quốc 
Hội từ chối! Sau cùng Obama nhận 
lời của Nga đứng ra trung gian để 
Nga thu hết vũ khí hóa học của 
Assad và phá hủy. Đổi lại Hoa Kỳ 
không tấn công Syria. Năm 2015, 
Putin cho quân nga trực tiếp tham 
chiến và cho không quân Nga tấn 
công quân phiến loạn, giúp Assad 
đứng vững.  
Hiện nay có thể nói không quân Nga 
đã kiểm soát hoàn toàn không lực 
của Syria. Và dĩ nhiên việc dùng phi 
cơ thả bom hóa học như vụ tấn công 
thành phố Khan Sheikhoun vừa qua, 
Nga phải biết rõ hay phải có bàn tay 
của Nga dính vào! Trong hai năm 
qua, Assad với Nga tham dự đã 
thắng thế, chiếm lại được nhiều đất 
đai của quân phiến loạn. Assad 
không có lý do gì để dùng vũ khí hóa 
học như thời trước khi sắp thua đến 
nơi. Nên chuyện Assad ra lệnh dùng 
sarin để giết thường dân khi không 
có lý do quân sự, chỉ vì tính tàn ác và 
muốn dân chống đối sợ hãi mình, là 
điều không hợp lý! 
Một số nhân chứng là nạn nhân 
người Syria cho biết thấy phi cơ loại 
Su-22 là máy bay của Nga cho dội 
bom, cũng như thấy có phi cơ không 
người lái drones của không lực Nga 
bay đến trước khi phi cơ oanh tạc. 
Nên câu hỏi được đặt ra, có phải 
chính Putin đã ra lệnh cho không lực 
Nga trực tiếp dùng bom hóa học. 
Hay gián tiếp điều động không lực 
Syria để tấn công bằng sarin? 
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra khi Hoa 
Kỳ cho bắn 59 hoả tiễn Tomahawk 
vào phi trường Al Shayrat, chỉ phá 
hủy các nhà kho, vài chiếc máy bay 
của không lực Syria, nhưng không 
phá hủy phi đạo. Vì chỉ ngay ngày 
hôm sau, phi trường này đã hoạt 
động lại và phi cơ đã lên xuống được 
với phi đạo còn nguyên! Cũng như 
bộ chỉ huy quân lực Hoa Kỳ đã thông 
báo cho Nga 90 phút trước khi bắn 
hoả tiễn, để các phi công của Nga 
vbà lính Nga khoảng 100 người ttại 
phi trường này tìm chỗ an toàn. 
Không có người lính Nga nào bị thiệt 
mạng tại phi trường Al Shayrat. Đây 

là điều Hoa Kỳ muốn tránh không 
muốn làm tổn thương nhân mạng 
cho Nga. Nhưng cũng có thể hiểu 
khác là việc cho bắn Tomahawk này 
chỉ là vấn đề trình diễn và có sự xếp 
đặt trước! 
Nếu quả thật đây là một âm mưu của 
Putin, câu hỏi đặt ra là Putin có lợi gì 
khi làm việc này. Gần đây chính 
Putin đã than phiền là với việc Quốc 
Hội Hoa Kỳ và FBI điều tra về việc 
Nga dính vào cuộc bầu cử tổng 
thống Hoa Kỳ vừa qua và giúp cho 
Trump thắng, nước Mỹ đã trở thành 
bệnh tưởng paranoid và làm việc 
giao hảo giữa Nga và Hoa Kỳ khó 
khăn hơn. 
Trump bị vụ điều tra về mối liên hệ 
giữa các người trong ban tranh cử 
cuả Trump với Nga như một thứ lưỡi 
gươm Damoclès treo trên cổ. Cũng 
như bị mất uy tín nhiều trong các 
thăm dò dư luận, chỉ còn 30 -40% 
ủng hộ. Nên với việc tỏ ra cứng rắn, 
sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết 
Syria, Trump đã lên lại như diều và 
được sự ủng hộ khắp nơi, kể cả phe 
Dân Chủ chống đối. Nên dù chuyện 
dùng vũ khí hóa học giết hại thường 
dân tại Syria có do Assad hay do 
chính Putin,  hậu quả đối với Trump 
là một cơ hội bằng vàng thuận tiện 
trên mọi phương diện. Về phương 
diện đối nội, vụ này sẽ làm việc điều 
tra về liên hệ giữa Trump với Nga 
giảm cường độ đi rất nhiều. Nhất là 
khi Nga lên tiếng phản đối việc Hoa 
Kỳ tấn công bằng hỏa tiễn vào Syria 
và đe dọa là sẽ làm thương tổn ngoại 
giao giửa hai nước.  
Về đối ngoại, ngoài chuyện dằn mặt 
Trung Hoa, Trump được các đồng 
minh ủng hộ hết mình. Nhất là khi Âu 
Châu, Nhật, Đại Hàn thấy Trump 
cứng rắn và sẵn sàng dùng quân sự, 
các đồng minh tỏ ra tin tưởng vào 
Trump hơn trước! 
Điều lợi cho Putin sẽ xảy ra trên con 
đường về lâu về dài! Là với Trump 
tăng uy tín và bớt sự nghi ngờ  trong 
cuộc điều tra về liên hệ với Nga, 
Trump sẽ dễ dàng hơn trong việc bỏ 
các điều khoản cấm vận trừng phạt 
Nga, cũng như Putin có thể dễ dàng 
hơn trong việc giữ Crimea, chiếm 
Ukraine mà không sợ Hoa Kỳ chống 
đối như trước. 

Tóm lại, việc Assad dùng vũ khí hóa 
học giết hại thường dân và tạo cho 
Trump cơ hội bằng vàng có bàn tay 
của Putin dính vào với âm mưu ghê 
gớm của tay cựu trùm tình báo KGB 
này hay không? Điều đó nhiều phần 
sẽ không bao giờ có câu trả lời thỏa 
đáng. Nhưng chuyện gì cũng có thể 
xảy ra. Kể cả những âm mưu ghê 
gớm nhất sau hậu trường chính trị 
thế giới của bàn tay phù thủy của tay 
cựu tình báo Putin này vậy! 
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