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Hoa Kỳ và Iran tưởng chừng 
như sẽ đi đến chiến tranh 
không thể tránh khỏi được, sau 
khi Trump ra lệnh ám sát tướng 
Qassim Suleimani, người cầm 
đầu quân lực của Iran và là 
nhân vật thứ hai chỉ sau 
Ayatollah Khameni, thủ lãnh tối 
cao. 
Suleimani bị Hoa Kỳ dùng 
drone bắn ngay sau khi ra khỏi 
phi trường Baghdad của Iraq. 
Cùng bị chết với Suleimani là 
al-Muhandis, người Iraq chỉ huy 
nhóm Kataib Hezbollah, là 
nhóm thân Iran và đã tấn công 
bằng cách bắn phi đạn vào căn 
cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq, 
ngày 27 tháng 12,làm thiệt 
mạng một người  Hoa Kỳ gốc 
Iraq làm việc tại đây. 
Thực sự theo kế hoạch của 
tướng Suleimani, là người đã 
tạo dựng ra các lực lượng thân 
Iran trên khắp vùng Trung 
Đông, nhóm Kataib Hezbollah 
được lệnh chỉ bắn phi đạn quấy 
rầy các căn cứ quân sự Hoa Kỳ 
đóng tại Iraq, nhưng không 
được nổ lớn và gây thiệt hại 
nhân mạng. Trước đó, nhóm 
này đã cho bắn 5 vụ như thế 
trên các khu quân sự Mỹ nhưng 
không chết ai. Chỉ riêng lần bắn 
vào căn cứ Mỹ đóng gần thành 
phố Kirkuk về phía Bắc hôm 27 
tháng 12, không may cho người 
Mỹ gốc Iraq tên Nawres 
Waleed Hamib bị trúng miểng 
thiệt mạng. 
Trump chỉ chờ có thế! Nguyên 
cớ là hồi tháng 6, 2019 sau khi 

Iran bắn hạ một chiếc drone 
của Mỹ, Trump bị cố vấn an 
ninh Bolton áp lực để trả đũa và 
đã ra lệnh cho máy bay oanh 
tạc vài căn cứ quân sự của Iran. 
Nhưng Trump vốn chết nhát về 
quân sự, không muốn gây ra 
một cuộc chiến tranh với Iran 
và nhất là bị Tucker Carlson 
của đài Fox khuyên là muốn 
thắng cuộc bầu cử tới, chớ có 
gây ra chiến tranh với Iran. 
Trump là người chỉ nghe lời 
khuyên của mấy tay giữ các 
chương trình bảo thủ của đài 
Fox, tin tưởng hơn những cố 
vấn trong tòa Bạch Cung. Nên 
chỉ còn 10 phút trước khi phi cơ 
Hoa Kỳ bay oanh tạc Iran, 
Trump ra lệnh rút lui, lấy cớ Iran 
không làm chết người Mỹ nào, 
nếu oanh tạc căn cứ của Iran 
sẽ có vài trăm người chết, 
không cân xứng. Nên vì lòng 
nhân đạo, Trump cho lệnh rút 
lui vào phút chót! 
Sau vụ này uy tín của Trump về 
quân sự bị tổn thương nặng nề. 
Ai cũng cho Trump là gà nuốt 
giây thung, chỉ dọa mồm, lúc 
phải đánh thật là lạnh cẳng, xin 
thôi! Các cố vấn đều cho là 
Trump đã làm Iran hung lên 
hơn nhiều vì quyết định bất 
nhất. Sau vụ này, Trump cho 
đuổi cố vấn an ninh Bolton vì 
cho Bolton đã áp lực Trump về 
Iran, làm Trump mất mặt sau 
vụ gọi phi cơ oanh tạc trở về. 
Nhưng người thay Bolton là 
O’Brien làm cố vấn an ninh 
quốc gia và giám đốc CIA là bà 
Gina Haspel đều cho rằng cần 
phải cứng rắn hơn với Iran để 
ngăn chặn. 
Và việc nhóm Kataib Hezbollah 
bắn phi đạn làm chết một người 
Mỹ là đầu dây mối nhợ cho các 

cố vấn nói trên dục Trump có 
phản ứng mạnh. Sau ngày lễ 
Giáng Sinh tại Mar a Lago, 
Trumnp bằng lòng để tấn công 
5 địa điểm của nhóm Kataib 
Hezbollah tại Iraq và cả Syria, 
làm chết 25 người và bị thương 
hơn 50 người . 
Hai ngày sau đó vào ngày cuối 
năm 31 tháng 12, dân Iraq 
được nhóm militia Kataib 
Hezbollah hỗ trợ, đã biểu tình 
chống Mỹ vì bắn chết dân Iraq 
và bao vây tòa đại sứ của Hoa 
kỳ tại Baghdad. Mặc dù không 
chết ai, nhưng dân biểu tình 
cho đốt và phá phòng đợi của 
tòa đại sứ. Bị lính Thủy Quân 
Lục Chiến canh phòng dùng 
lựu đạn cay giải tán và trực 
thăng quần ngày đêm trên trời 
đe dọa, cuộc biểu tình sau đó 
đã tan và bị quân lực Iraq cho 
giải tán. 
Tuy nhiên Trumo nổi điên lên vì 
hình ảnh trên TV với dân biều 
tình đốt phá và bao vây đã làm 
so sánh lại với thời Iran chiếm 
tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran 
năm 1979 thời Carter và bắt 52 
người Mỹ của tòa đại sứ, giam 
giữ 444 ngày. Vì vụ này Carter 
đã mất hết uy tín và thua 
Reagan kỳ bầu cử sau đó. 
Trump bị ám ảnh vì chuyện 
này, thề là sẽ không bao giờ 
giống như Carter, không dám 
có quyết định mạnh bạo để sau 
cùng thua Reagan. 
Một yếu tố khác nữa là bộ 
trưởng ngoại giao Mike 
Pompeo. Tay này vốn trước kia 
là dân biểu tại Hạ Viện, đứng 
đầu cuộc điều tra về vụ dân 
khủng bố  tại Lybia đốt phá và 
giết đại sứ Hoa Kỳ tại Benghazi 
thời tổng thống Obama. 
Pompeo là người đã quay 



 

Hillary Clinton về vụ này, kết tội 
Hillary đã không bảo vệ được 
tòa đại sứ và làm chết đại sứ 
Hoa Kỳ cùng vài người giữ an 
ninh khác. 
Pompeo sợ rằng nếu để cho 
Iran và nhóm militia Ketaib 
Hezbollah do Iran điều khiển 
tiếp tục làm những chuyện tấn 
công tòa đại sứ, Pompeo sẽ đi 
vào bước sa lầy của Hillary 
Clinton trước kia. Nên Pompeo 
là người thúc đẩy mạnh nhất để 
Trump chơi Iran và các nhóm 
militias của Iran trên vùng đất 
Iraq cũng như các xứ khác như 
Yemen, Lebanon, Syria.v.v.. 
Với các cố vấn đều khuyến cáo 
một phản ứng mạnh của Hoa 
Kỳ đối với Iran và Trump nổi 
điên lên với những hình ảnh 
trên TV của dân Iraq và nhóm 
militia bao vây và đốt tòa đại sứ 
Baghdad, quyết định của 
Trump giờ đây là chọn phản 
ứng nào của Hoa Kỳ.  
Cố vấn an ninh quốc gia Robert 
O’Brien đưa ra một danh sách 
những mục tiêu để tấn công 
Iran. Trên danh sách này là một 
cơ sở năng lượng của Iran, một 
chiếc tàu chỉ huy của Iran điều 
khiển các thuyền nhỏ 
speedboats, tấn công và phá 
hoại các tàu chở dầu đi ngang 
eo biển Hormuz. Ngoài ra danh 
sách trả đũa Iran để Trump 
chọn còn liệt kê 2 người để ám 
sát! Một người là Abdul Reza 
Shalai, chỉ huy lực lượng militia 
của Iran tại Yemen. Người kia 
quan trọng hơn là Trung Tướng 
Qassim Suleimani, chỉ huy lực 
lượng Quds của Iran, nhân vật 
số hai chỉ sau Ayatollah 
Khameni.  
Suleimani là người đứng đầu, 
phối hợp tất cả các lực lượng 

militia của Iran tại Iraq, Syria, 
Lebanon và Yemen. Suleimani 
cũng đã lập chương trình đặt 
bom bên đường tại Iraq thời 
Bush, làm thiệt mạng tối thiểu 
là 600 lính Mỹ tại Iraq trước kia.  
Từ hơn 20 năm nay, tướng 
Suleimani là người CIA muốn 
ám sát, cũng như Ngũ Giác Đài 
tìm cách giết. Nhưng các kế 
hoạch giết Suleimani sau cùng 
đều bị hai tổng thống George 
W Bush và sau này Barack 
Obama đều phủ quyết, không 
cho đụng đến Suleimani. Lý do 
là tay này được dân Iran sùng 
bái, coi như anh hùng và nếu 
ám sát Suleimani, hậu quả 
không biết đâu mà lường được. 
Chính vì biết thóp được điều 
này, Suleimani cho rằng mình 
bất khả xâm phạm, Hoa Kỳ 
không dám ám sát. Nên 
Suleimani không cần che dấu 
hành tung, đi đâu không cần có 
an ninh đi cùng, không bao giờ 
mặc áo giáp. Suleimani đi qua 
đi lại giữa các vùng của Iraq, 
Syria, Lebanon, Yemen, gặp 
các tay lãnh đạo các tổ chức 
này, ăn uống với các lính 
militia, chường mặt không cần 
dấu diếm. 
Tuy nhiên gần đây những 
thành quả của Suleimani càng 
ngày càng nhiều. Tại Syria, 
Suleimani đã giúp cho tổng 
thống Assad được tại vị với 
quân militia của Iran đổ vào 
cùng với nhóm Hezbollah của 
Lebanon sang giúp. Gần như 
Assad bây giờ đã thắng thế 
khắp nơi và diệt được nhóm 
kháng chiến chống Assad, đẩy 
sang Turkey và chiếm lại đất 
gần hết. Đây là công của 
Suleimani, cùng với trợ giúp 
của Nga với Putin cho phi cơ 

Nga oanh tạc quân kháng 
chiến để giúp Assad. 
Thành quả quan trọng khác 
của Suleimani là đã chỉ huy 
nhóm militia tại Iraq để đánh 
bại được ISIS. Trong cuộc 
chiến nhống ISIS này, 
Suleimani là đồng minh với 
Hoa Kỳ để cùng diệt ISIS. Đây 
cũng là một trong những lý do 
CIA và Pentagon chưa muốn 
ám sát Suleimani ngay! Đợi 
diệt xong ISIS, không cần đến 
Suleimani nữa, CIA cho ám sát 
sau cũng không muộn gì! 
Tại Lebanon, Suleimani cũng 
đã củng cố được lực lượng của 
Hezbollah do Hasan Nasrallah 
cầm đầu và đã chuyển đến 
hàng trăm ngàn phi đạn để 
Nasrallah sẵn sàng bắn sang 
Do Thái một khi có chiến tranh 
bùng nổ trở lại với Do Thái. Do 
Thái với thủ tướng Netaynahu 
cũng mong muốn để diệt 
Suleimani. Nhưng dĩ nhiên nhờ 
tay của Hoa Kỳ vẫn hơn. Và Do 
Thái tuy hả hê nhưng vẫn phủi 
tay, cho đây là chuyện của Hoa 
Kỳ.  
Như thế chương trình để ám sát 
Suleimani đã được đặt ra và chỉ 
đợi lệnh của Trump để thi hành. 
Ngay từ hồi tháng 5, 2019, khi 
Iran cho tấn công một số tàu 
chở dầu, chương trình ám sát 
Suleimani đã được John 
Bolton, cố vấn anh quốc gia lúc 
đó, thúc giục Ngũ Giác Đài và 
CIA để thực hiện. Sau khi 
Trump cho Bolton về vườn, 
chương trình này vào tay 
Robert O’Brien kế vị Bolton. 
Việc ám sát Suleimani cũng 
được giám đốc CIA Gina 
Haspel hoàn toàn đồng ý và 
cho rằng Suleimani dự tính tấn 
vài tòa đại sứ của Hoa Kỳ trên 



 

khắp vùng Trung Đông, dù 
không có bằng chứng rõ ràng, 
việc ám sát Suleimani không 
thể chần chờ hơn nữa. Ngoài ra 
giám đốc CIA Gina Haspel 
cũng cho rằng, Iran sẽ không 
dám trả đũa mạnh nếu Hoa Kỳ 
có giết Suleimani.  
Haspel còn tiên đoán là sau khi 
Suleimani bị giết chết, nhiều 
lắm Iran chỉ dám cho bắn hoả 
tiễn sang căn cứ quân sự của 
Hoa Kỳ tại Iraq. Và sẽ chỉ là một 
cuộc trả đũa vô hiệu quả. Và 
những diễn biến sau đó đã 
chứng tỏ tài tiên tri, nhìn xa 
trông rộng của nữ giám đốc CIA 
đầu tiên của Hoa Kỳ này! 
Như thế số mệnh Suleimani đã 
được an bài khi Trump được 
Ngũ Giác Đài cho danh sách 
những chọn lựa để trả đũa Iran. 
Việc giết Suleimani được coi là 
một chọn lựa sau cùng, chỉ để 
Trump lạnh cẳng vì sợ hậu quả 
của vụ ám sát, sẽ như Bush và 
Obama trước kia, không dám ra 
lệnh giết. Nhưng không ngờ 
Trump đã bị ngoại trưởng 
Pompeo thúc đẩy, cùng với 
giám đốc CIA Haspel. Và để 
chứng tỏ mình không phải là 
con gà nuốt giây thung như 
Carter trước kia. Cũng như 
chứng tỏ mình ngon lành hơn 
Bush và Obama, Trump chọn 
ngay quyết định tối hậu là cho 
giết Suleimani, muốn ra sao thì 
ra! 
Sau khi Suleimani chết, cả triệu 
dân Iran xuống đường biểu tình 
chống Mỹ và các đám ma cho 
Suleimani tổ chức trên toàn cõi 
Iran, đã cho thấy dân Iran phẫn 
uất vì việc giết Sulemani  và đòi 
trả thù. Ayatollah Khameni 
cũng đòi Iran phải ra mặt để trả 

đũa, không dùng quân proxy 
che đậy như trước. 
Tuy nhiên như bà Gina Haspel, 
giám đốc CIA đã tính trước, việc 
cho bắn hoả tiễn sang căn cứ 
quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq, 
nhưng cố tình nhắm bắn để 
không gây thiệt mạng nào cho 
lính Mỹ, đã chứng tỏ Iran cũng 
chùn bước, không dám đi xa 
hơn để gây ra chiến tranh toàn 
diện. 
Ngoài ra còn vụ nổ máy bay 
của Ukraine vừa rời khỏi phi 
trường Tehran bị nổ và chết 
176 người, trong số có 57 người 
Canada. Mới đầu Iran chối 
nhưng tình báo Hoa Kỳ đưa ra 
video bằng chứng là hỏa tiễn 
phòng không của Iran đã bắn 
vào máy bay này, tưởng rằng 
đây là phi cơ của Hoa Kỳ tấn 
công ngay sau khi Iran cho bắn 
hoả tiễn sang căn cứ quân sự 
Hoa Kỳ tại Iraq. 
Như thế với những phản ứng 
này và những khó khăn do việc 
bắn máy bay Ukraine, Iran đã 
phải chịu lép vế, để Hoa Kỳ 
chiếm thượng phong trong vụ 
trả đũa qua lại. Thực sự 
Suleimani là nhân vật rất quan 
trọng cho Iran về quân sự, cũng 
như tham vọng bành trướng 
ảnh hưởng của Iran lên toàn cõi 
Trung Đông. 
Mất Suleimani, Iran khó lòng 
kiếm ra người thay thế và mang 
lại nhiều hiệu quả như 
Suleimani. Vì thế trên lãnh vực 
ngăn chặn ảnh hưởng của Iran 
này, Hoa Kỳ đã thắng thế. 
Tuy nhiên như Iran đã tuyên bố, 
việc trả đũa vừa qua chỉ là mở 
đầu. Có thể Iran sẽ cho các lực 
lượng proxy tấn công mạnh hơn 
trong vòng mấy tháng đến. 
Cũng như sẽ cho tấn công các 

tòa đại sứ Hoa Kỳ tại khắp nơi. 
Hay mở ra các chiến dịch ám 
sát các tay lãnh đạo của Hoa 
Kỳ để trả đũa việc giết 
Suleimani. Điều này có thể 
phải một thời gian nữa mới biết 
được là Iran sẽ cho phát động 
hay không. 
Tuy nhiên nghị viện của Iraq đã 
bỏ phiếu để đòi Hoa Kỳ phải rút 
hết quân lực gồm 5400 quân sĩ 
ra khỏi Iraq. Nếu việc này xảy 
ra, Hoa Kỳ sẽ mất chân đứng 
và các căn cứ quân sự tại Iraq, 
sẽ là cơ hội để ISIS tái tạo và 
hoạt động trở lại. Đây sẽ là 
điểm thua cho Hoa Kỳ.  
Chưa kể đến việc Iran giờ đây 
hoàn toàn bỏ hẳn thỏa ước 
nguyên tử trước kia và sẽ gia 
công để đạt được tinh luyện 
uranium càng sớm càng tốt để 
chế được bom nguyên tử. Nếu 
điều này xảy ra sớm và Hoa Kỳ 
và Do Thái không dám ra tay 
dội bom để tiêu diệt hậu họa, 
để cho Iran thành công trong 
việc chế bom nguyên tử, đây sẽ 
là điều thua lớn cho Hoa Kỳ. 
Tóm lại, cuộc diện tại Trung 
Đông vẫn tiếp tục sôi động và 
chiến tranh còn tiếp tục đe dọa 
cho các quốc gia trong vùng, 
cũng như cho sự an ninh của 
toàn cầu. 
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