
 

Đào hố tự chôn 
 
Khuất Phong Nguyễn Đình 
Phùng 
 
Như thường lệ từ hơn hai năm 
nay, mỗi khi có những vụ khủng 
hoảng bất lợi cho mình, Trump 
tìm cách để tạo ra  một vụ nổ 
lớn khác để đánh lạc hướng dư 
luận.  
Trước vụ điều tra để truất phế 
Trump do Hạ Viện mở ra về vụ 
Ukraine, tiếp tục là đề tài sôi 
bỏng trang nhất của báo chí và 
TV, Trump muốn tạo ra đề tài 
khác để mọi người không nói 
đến vụ điều tra này. Và Trump 
đã moi óc để cho một quả bom 
nổ tại vùng Trung Đông, hy 
vọng sẽ tạo ra một cuộc chiến 
tranh để ai cũng phải chú ý, 
quên đi chuyện Hạ Viện sửa 
soạn truất phế Trump sắp đến! 
Tuần lễ vừa qua, Trump gọi 
điện thoại cho tổng thống của 
Turkey là Recep Tayyip 
Erdogan, báo cho biết là Trump 
sẽ ra lệnh để rút hết quân của 
Hoa Kỳ ra khỏi Syria, bật đèn 
xanh cho Erdogan để xâm lăng 
Syria và tấn công quân Kurds 
tại vùng biên giới giữa Turkey 
và Syria. 
Dân Kurds là giống dân vô tổ 
quốc, sinh sống tại vùng phía 
Nam của Turkey, phía Bắc của 
Syria và tại Đông Bắc của Iraq. 
Dân Kurds có khát vọng là tự 
tạo một quốc gia riêng cho 
giống dân của mình, gọi là 
Kurdistan. Nhưng đã từ gần 
một thế kỷ, dân Kurds luôn luôn 
bị  các chính quyền của ba xứ 
Turkey, Syria và Iraq áp chế, 
không cho thực hiện ước muốn 
của giống dân này. Như tại Iraq 
trước kia, dân Kurds nổi dậy 

chống Saddam Hussein vì 
được Hoa Kỳ hứa hẹn giúp đỡ. 
Nhưng khi Saddam Hussein 
tấn công dân Kurds bằng vũ khí 
hóa học, giết hại nhiều thường 
dân vô tội, Hoa Kỳ cũng làm 
ngơ và bỏ rơi dân Kurds! 
Tại Turkey, dân Kurds tại đây 
đã dùng đến chiến thuật du 
kích và khủng bố để chống 
chính quyền và đòi tự trị từ 
nhiều năm và bị Erdogan đàn 
áp, gọi là quân khủng bố.   
Tại Syria, dân Kurds chống 
chính quyền của tổng thống 
Assad. Nhưng khi nhóm ISIS 
nổi lên chiếm được 1/3 lãnh thổ 
của Syria và một nửa lãnh thổ 
của Iraq, tạo thành quốc gia gọi 
là caliphate, dân Kurds đã hợp 
tác với Hoa Kỳ để chiến đấu với 
ISIS. 
Sự hy sinh của dân Kurds cho 
cuộc chiến với ISIS này rất lớn, 
Khoảng gần 12,000 quân lính 
của Kurds đã chết trong các 
cuộc tấn công để chiếm lại các 
vùng đất do ISIS kiểm soát. 
Hoa Kỳ thực sự chỉ yểm trợ về 
tiền bạc, vũ khí đạn dược và 
không lực trong các cuộc tấn 
công ISIS. Tổn hại về nhân 
mạng toàn do dân Kurds lãnh 
chịu, Hoa Kỳ không chịu tổn 
thất nào đáng kể. Nhờ dân 
Kurds, ISIS mới bị tiêu diệt và 
tất cả các phần đất nhóm này 
kiểm soát đã bị Kurds chiếm 
hết. 
Như vậy có thể nói nếu không 
có dân Kurds hy sinh, Hoa Kỳ 
không khi nào có thể diệt được 
ISIS, tránh cho những khủng bố 
của ISIS trên phần đất Hoa Kỳ 
hay Tây Âu. Dĩ nhiên dân Kurds 
được hưởng lợi là đã chiếm 
được đất của ISIS, nay đã kiểm 
soát được 1/3 lãnh thổ của 

Syria về phía Bắc. Và với chính 
quyền của tổng thống Assad lo 
chiến tranh với các nhóm 
kháng chiến, dân Kurds đã 
được để yên tự trị. Như thế 
mộng thành lập lãnh thổ 
Kurdistan phần nào đã được 
thực hiện với 1/3 đất của Syria. 
Nhưng điều này đã làm Turkey 
hết sức lo ngại. Vì một khi dân 
Kurds tạo được lãnh thổ tự trị tại 
phía Bắc của Syria, sát với biên 
giới Turkey, nhóm dân Kurds 
tại phía Nam của Turkey dễ 
dàng nổi loạn để đòi sáp nhập 
với Kurds tại Syria. Đấy là chưa 
kể nếu dân Kurds của Iraq 
cũng hợp nhất, đây sẽ là đe 
dọa lớn cho lãnh thổ của 
Turkey vì sẽ phải đối phó với 
một quốc gia Kurdistan thù 
nghịch ngay sát nách. 
Vì thế chính quyền Erdogan đã 
muốn tấn công quân Kurds tại 
Syria để dập tắt mầm mống đe 
dọa này. Tuy nhiên Erdogan 
không dám làm vì sự hiện diện 
của quân lính Hoa Kỳ trên vùng 
đất này yểm trợ quân Kurds. Số 
quân của Hoa Kỳ đóng tại đây 
thực ra rất ít ỏi, tất cả chỉ 
khoảng 1000 lính cho cả xứ 
Syria. Ngay tại biên giới với 
Turkey, Hoa Kỳ chỉ có khoảng 
50 lính thuộc Lực Lượng Đặc 
Biệt, đi sát với các đơn vị của 
quân Kurds để huấn luyện và 
số lính này được coi là dây báo 
động gọi là tripwire, nhằm ngăn 
chặn quân Turkey nếu có vượt 
biên giới tấn công quân Kurds, 
Hoa Kỳ sẽ biết ngay! 
Như vậy sự hiện diện của quân 
lực Hoa Kỳ tại Syria quá ít ỏi và 
không đáng kể. Nhưng đã đủ 
để cho Turkey không dám tấn 
công. Ngoài ra còn ngăn chặn 
được cả quân đội của Assad, 



 

cũng như kiềm chế không cho 
Nga và Iran, vốn đang yểm trợ 
cho Assad để đánh nhau với 
quân kháng chiến, không có 
thêm được ảnh hưởng tại vùng 
đất này và chặn Nga cũng như 
Iran không cho đổ thêm quân 
nhiều hơn vào Syria. 
Có nghĩa chỉ tốn phí không 
đáng kể về nhân lực cũng như 
về tiền bạc, Hoa Kỳ đã giữ được 
một trạng thái quân bình, có lợi 
về chiến lược ổn định vùng 
Trung Đông của Hoa Kỳ, cũng 
như không để Assad có cơ hội 
chiếm lại được lãnh thổ và 
quyền lực như trước. 
Tuy nhiên tất cả những điều 
này đã bị Trump gạt bỏ hết! Lấy 
cớ là muốn thực hiện lời hứa khi 
ra tranh cử là sẽ rút hết quân 
Hoa Kỳ ra khỏi vùng Trung 
Đông, muốn ra sao thì ra, hồi 
đầu năm Trump đã thả bóng 
thăm dò, tuyên bố sẽ tìm cách 
rút ra khỏi Syria. Bộ trưởng 
quốc phòng là tướng Mattis lúc 
đó đã phản đối kịch liệt. Sự bất 
đồng ý kiến giữa Trump và 
Mattis đã lên đến cực điểm và 
sau cùng Mattis đã gửi thư lên 
từ chức, không thể làm việc với 
Trump được nữa! 
Mattis là tướng được nhiều uy 
tín trong quân lực Hoa Kỳ nên 
việc Mattis đi ra đã làm Trump 
phải ngưng không nói đến 
chuyện rút quân ra khỏi Syria 
nữa. Mattis được coi là bộ 
trưởng quốc phòng có tư cách 
nhất trong nội các của Trump. 
Nay Mattis từ chức, tướng Kelly, 
chief of staff của Trump cũng đi 
ra, nội các của Trump chỉ còn 
lại toàn những kẻ vô tư cách, 
chỉ biết nói hùa theo Trump và 
không dám làm gì trái ý Trump.  

Vì thế một khi Trump thấy thế 
nguy do cuộc điều tra truất phế 
của Hạ Viện càng ngày càng 
lớn và các viên chức ngoại giao 
không còn sợ lệnh cấm của tòa 
Bạch Cung, đều ra điều trần 
trược Hạ Viện, Trump dùng 
ngay đòn rút quân ra khỏi Syria 
để hy vọng cứu nguy. Và dĩ 
nhiên chung quanh Trump chỉ 
còn toàn những nhân vật thiếu 
tư cách, chỉ biết nịnh bợ, nên 
không còn người như Mattis 
hay Kelly để ngăn chặn Trump 
làm bậy! 
Vì chuyện Trump cho lệnh rút 
hết quân Hoa Kỳ ra khỏi Syria 
là một điều hết sức ngu xuẩn, 
không ai có thể bào chữa được. 
Không những thế còn điện 
thoại nói chuyện với tổng thống 
Erdogan của Turkey trước đó, 
bật đèn xanh để Erdogan ra 
lệnh xâm lăng Syria và tấn 
công quân Kurds ngay ngày 
hôm sau! Đây là hành động 
đâm sau lưng chiến sĩ là đồng 
minh Kurds, phản bội những kẻ 
đã mang mạng sống của mình 
hy sinh để giúp Hoa Kỳ tiêu diệt 
ISIS.  
Đối với những người biết suy 
nghĩ, có ý thức phải trái và còn 
chút tư cách, chuyện làm này 
của Trump không thể chấp 
nhận được. Vì đã đi ngược lại 
với tất cả những gì cao đẹp Hoa 
Kỳ đã tôn trọng và bảo vệ từ khi 
quốc gia Hoa Kỳ được thành 
lập. Chưa kể đến sự vô nhân 
đạo khi biết đám dân Kurds  
khốn khổ kia sẽ bị thảm sát do 
chuyện xâm lăng của Turkey, 
sẽ tạo nên những dã man và 
kinh hoàng khổ ải ngoài mức 
tưởng tượng. 
Những người lính Hoa Kỳ khi 
được lệnh rút lui, để mặc lại 

đồng minh Kurds đã bưng mặt 
khóc. Vì biết trước được những 
người bạn đồng minh của mình, 
đã cùng chịu nhiều gian lao khổ 
ải, sống chết có nhau, nay bị bỏ 
rơi sẽ bị thảm sát. Và sự thực 
đã xảy ra đúng như thế. 
Hàng ngàn người đã bị chết vì 
trọng pháo của Turkey đã bắn 
sang các thành phố dọc biên 
giới, Cả trăm ngàn thường dân 
đã phải bỏ nhà cửa kéo nhau đi 
tỵ nạn nhưng không biết đi đâu. 
Amnesty International cho biết 
những hành động tội ác chiến 
tranh của nhóm quân bảo trợ 
do Turkey đã xảy ta nhan nhản. 
Bà Hevrin Khalaf, một viên 
chức của dân Kurds đã bị nắm 
tóc kéo ra khỏi xe, đánh cho 
gẫy chân và đập vào mặt và 
xương sọ, trước khi bị bắn vào 
đầu. Khi một người bạn gọi cell 
phone cho bà này, đám quân 
dã man của Turkey đã trả lời 
:”Bọn Kurds chúng bay đều là 
những kẻ phản bội”. Đã có 
những báo cáo là dân Kurds đã 
bị bom phosphorus và napalm 
xử dụng trên thường dân,  theo 
cơ quan Amnesty International. 
Và tất cả những chuyện này đã 
xảy ra chỉ vì hành động ngu 
xuẩn của một nguời. Là Trump, 
muốn tự cứu mình vì bị điều tra 
truất phế, đã tạo ra chiến tranh 
và thảm sát cho dân Kurds, để 
tìm cách đánh lạc hướng dư 
luận. 
Nhưng Trump đã nhầm lẫn lớn! 
Vì phản ứng của dư luận và dân 
chúng Hoa Kỳ nhất là những 
người có uy tín nhiều đều lên án 
Trump về chuyện này. Như 
tướng McRaven, cựu chỉ huy 
trưởng Người Nhái và các lực 
lượng đặc biệt, chỉ huy vụ tìm ra 
và giết được Osama bin Laden 



 

tại Pakistan. Ông này viết bài 
Op-Ed trên báo New York 
Times, cho rằng Trump đã phá 
nát nền dân chủ của Hoa Kỳ và 
phải bị truất phế.  
Ngay chính thủ lãnh thượng 
viện là Mitch O’Connell đã viết 
Op-Ed trên tờ Washington Post 
gọi chuyện rút quân ra khỏi 
Syria là sai lầm lớn lao. Hạ Viện 
đã bỏ phiếu lên án chuyện rút 
quân ra khỏi Syria với tỷ lệ 354 
– 60. Đặc biệt là 2/3 số dân biểu 
Cộng Hòa cũng bỏ phiếu theo 
phe Dân Chủ để lên án Trump. 
Chuyện này hầu như khó tin mà 
có thật! Có nghĩa dù cho là dân 
biểu Cộng Hòa, trước giờ chỉ 
biết phục tòng Trump, cúi đầu 
làm ngơ trước những sai quấy 
của Trump, nay thấy Trump 
làm bậy để dân Kurds bị thảm 
sát và đem lại lớn cho Nga, Iran 
và Assad, cuũng phải thấy 
được là Trump đã quá bậy! 
Vì một khi Hoa Kỳ rút ra khỏi 
Syria, Nga và Iran sẽ mạnh hơn 
nhiều trên địa bàn Trung Đông. 
Và Assad nay được nhóm 
Kurds bị Hoa Kỳ bỏ rơi, chạy 
đến cầu cứu, đã lấy lại được 1/3 
lãnh thổ bị mất, không chút khó 
nhọc nào! 
Câu hỏi cũng được đặt ra là tại 
sao Trump làm chuyện gì từ 
trước đến nay cũng đem lại lợi 
cho Vladimir Putin của Nga? 
Ngay chính bà Nancy Pelosi 
khi họp với Trump tại Bạch 
Cung đã nói thẳng vào mặt 
Trump là sao mọi chuyện 
Trump làm đều dẫn dắt về 
Putin như vậy! Sau đó Trump 
đã nổi khùng ngay và cuộc họp 
chấm dứt. Pelosi đã gọi Trump 
là bị điên loạn nát bấy 
meltdown vì câu hỏi này! 

Điều này cho thấy Trump hiện 
nay như con cá sa vào lưới. 
Càng vùng vẫy càng bị thắt 
chặt, Và những phản ứng của 
Trump  như vụ cho rút quân 
khỏi Syria là hành động đào hố 
tự chôn mình. Ngay cả phe 
Cộng Hòa bây giờ đã nao núng 
và muốn xoay chiều! Như vụ bỏ 
phiếu tại Hạ Viện vừa qua cho 
thấy sự ủng hộ Trump của 
Cộng Hòa phải đặt nhiều dấu 
hỏi. 
Thủ lãnh Cộng Hòa tại Thượng 
Viện Mitch O’Connell viết bài 
chê trách Trump trên báo là 
dấu hiệu đáng chú ý. Hơn nữa 
O’Connell còn tuyên bố sẽ đưa 
vụ xử truất phế Trump một khi 
Hạ Viện bỏ phiếu thông qua 
truất phế và đưa lên Thượng 
Viện, sẽ làm mau chóng trước 
cuối năm 2019. Điều này đưa 
đến nghi vấn phải chăng 
O’Connell cho rằng Trump khó 
thoát khỏi vụ xử truất phế này? 
Vì phiên tòa xử Trump tại 
Thượng Viện sẽ do chánh án 
Tối Cao Pháp Viện Roberts 
chủ tọa. Và phải cần 2/3 số 
Thượng nghị Sĩ bỏ phiếu thuận 
truất phế, lúc đó Trump mới bị 
mất chức. nếu tất cả phe Dân 
Chủ bỏ phiếu thuận, phải cần 
20 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa 
bỏ theo, mới đủ số 67 phiếu để 
hạ bệ Trump. 
Theo cựu thượng nghị sĩ Cộng 
Hòa Jeff Flake, nếu bỏ phiếu 
kín, sẽ có 35 thượng nghị sĩ 
Cộng Hòa truất phế Trump! 
Điều này có thể xảy ra nếu 
Mitch O’Connell là thủ lãnh 
thượng viện cho bỏ phiếu kín, 
không cho biết ai bỏ thuận hay 
chống. Nhưng với chuyện 
Trump tự đào hố chôn mình, dù 
cho bỏ phiếu công khai, con số 

thượng nghị sĩ Cộng Hòa thấy 
rằng không thể để Trump tiếp 
tục làm bậy phá tan nền dân 
chủ của Hoa Kỳ, càng ngày sẽ 
càng tăng lên dần. 
Hiện nay những người này có 
thể kể là Mitt Romney của 
Utah, Susan Collins của Maine, 
Cory Gardner của Colorado, 
Thom Tillis và Lamar 
Alexander của Tennesse, 
Martha Mc Sally của Arizona, 
Lisa Murkowski của Alaska, 
Mike Lee của Utah, Jerry 
Moran của Kansas, Rob 
Portman của Ohio. Một số khác 
có thể kể đến là Chuck 
Grassley, Mike Enzi, Pat 
Toomey, Roy Blunt, Richard 
Burr, Marco Rubio, Ben Sasse 
gần đây đều có thấy lên tiếng 
công kích Trump. 
Dĩ nhiên một khi có vài người ra 
mặt như Mitt Romney đứng ra 
hô hào, sẽ còn thêm nhiều 
thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ rơi 
Trump và con số 67 thượng 
nghị sĩ bỏ phiếu thuận truất phế 
Trump có thể đạt được. 
Tóm lại, Trump hiện đang đào 
hố tự chôn và gần như chắc 
chắn Hạ Viện sẽ thông qua đạo 
luật truất phế. Vụ xử án Trump 
tại Thượng Viện có thể sẽ xảy 
ra vào cuối tháng 12 năm nay 
hay vào tháng 1/2020.  
Và nếu vận mệnh quốc gia Hoa 
Kỳ còn khấm khá, lịch sử sẽ ghi 
lại là Trump là người tổng thống 
đầu tiên bị xử thua tại phiên tòa 
xử án truất phế Trump tại 
Thượng Viện. 
Chuyện này có xảy ra hay 
không? Chúng ta hãy chờ xem! 
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