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Có chăng những dị biệt giữa Vũ khí Hoá chất‐chemical‐weapon arsenal‐
CWA‐ tại Syria vào năm 2013 và Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt‐weapon of mass
destruction‐WMD‐ tại Iraq vào năm 2001? Vũ khí hóa hóa chất‐CWA‐ tai Syria xảy
ra vào thời đại Chủ thuyết Obama (Obama’s Doctrine). Vũ khí hủy diệt hàng loạt‐
WMD‐ xảy ra vào thời đại Chủ Thuyết Kỷ Nguyên Mới của Mỹ (New American
Century) của G.W.Bush.
Với tư cách là vị Chỉ huy tối cao của Quân Đội Mỹ, Tổng thống Hoa kỳ, theo ‘Chủ
thuyềt Obama’ (Obama’s Doctrine), có toàn quyền, ngay cả vượt qua đầu luật
pháp quốc tế nếu cần, sử dụng sức mạnh thượng thặng tối ưu của Quân đội
Hoa kỳ tiêu diệt bất cứ kẻ đối trọng nào gây phương hại trực tiếp đến nền an
ninh, quyền lợi và tài sản của Hoa kỳ. Việc tổng thống Hoa kỳ, Barack Obama tiêu
diệt Osama Bion Laden tại Abbottabad, Afghanistan vào ngày 2‐4‐2011 là một
điển hình. Những hiểm họa khác không thực sư trực tiếp đe dọa quyền lợi của
Mỹ, như vấn đề Gaddafi của Libya, vũ khí hạt nhân của Trục ma quỹ: Bắc Triều
Tiên và Iran, chính phủ Mỹ sẽ không đơn phương hành động. Trong những
trường hợp như thế này, tất cả mọi hành động của Tổng thống Hoa kỳ sẽ dựa
vào nghị quyết của LHQ (UN Mandate). Nếu cần can thiệp, chính phủ Mỹ luôn
luôn kêu gọi sự hợp tác của các đồng minh có chung quyền lợi với Mỹ như Liên
Hiệp Âu Châu‐EU, Anh quốc, Nga và các quốc gia ảnh hưởng của Mỹ
(protectorates) như Nhật Bản, Nam Triều Tiên…
Chủ thuyết “Kỷ Nguyên Mới của Mỹ‐ New American Century” là sản phẩm của
thời đại Mỹ thống trị toàn thế giới vào những năm đầu của thập niên đầu tiên
của thế kỷ XXI. Đó là chủ thuyết của nhóm Tân Bảo Thủ Cộng Hòa‐
Neoconservative GOP‐ mà đại diện là Tổng Thống Mỹ đương thời, G.W.Bush. Để
thể hiện tham vọng của chủ thuyết này: Khống chế thế giới nhất là các quốc gia
Á Rập Bắc Phi và Trung Đông, trong suốt 8 năm làm chủ Nhà Trắng (1‐2001 ‐1‐

2009), nguyên tổng thống Hoakỳ, G.W.Bush theo đuổi chính sách ‘ tạo chấn động
làm khiếp nhược‐Shock & Awe‐’ hầu khống chế các quốc gia Hồi giáo Bắc Phi và
Trung Đông dám ngoan cố chống lại chính sách ngoại giao của Mỹ (1). Trong
trường hợp nếu cần Mỹ không ngần ngại dùng võ lực can thiệp nội bộ các nước
này, như việc Mỹ đơn phương tiến công, chiếm đóng Iraq tháng 3‐2003 với một
lý do ai cũng biết hoàn toàn bịa đặt: Iraq đắc thủ ‐WMD‐ vũ khí hủy diệt hàng
loạt.
Hôm 21/8 tại buổi họp báo, người phát ngôn của tòa Bạch Ốc, Josh Earnest, lên
tiếng tố cáo ông Bashar‐al‐Assad, Tổng thống của Syria, là người đứng sau việc
sử dụng vũ khí hóa chất‐CWA‐ trong các vụ xung đột tại Syria, có hơn 200 nạn
nhân đã chết trong 1 cuộc tấn công bằng hóa chất‐chemical attack‐ tuần vừa rồi.
Trước đó, Tổng Thư Ký LHQ, ông Ban Ki moon, lên tiếng nhấn mạnh rằng: Bất cứ
bên nào tại Syria sử dụng vũ khí hoá chất đều vi phạm nghiêm trọng nhân quyền.
Do đó ngày 18/8 các thanh sát viên LHQ đã đến thủ đô Damacus của Syria để
điều tra liệu vũ khí hoá học đã từng được bên nào sử dụng trong các cuộc đụng
độ tại Syria hay không? Thời gian điều tra nghiên cứu của các thanh sát viên LHQ
ít nhất là 3 tuần lễ hoặc có thể kéo dài thêm nhiều tuần lễ nếu cần. Hôm 24/8 có
nguồn tin cho hay là chính phủ Mỹ đang gia tăng áp lực với Tổng thống Syria,
Bashar‐al‐Assad, bằng cách di chuyển quân sư và chiến hạm vào gần hải phận
Syria, sau khi Tổng thống Obama lên tiếng tố cáo: Vụ tấn công bằng hóa chất là
quan ngại nghiêm trọng.
Có câu hỏi đặt ra trong lúc này:
‐ Liệu vũ khí hóa chất‐CWA‐ sẽ là xung lực giải quyết dứt khoác vấn đề Syria?
‐ Liệu vũ khí hóa chất‐CWA‐ tại Syria sẽ là chủ đề cho kich bản tiến công Iraq tái
diễn?
Câu trả lời chắc chắn nhất: Nếu vấn đề sử dụng vũ khí hóa chất‐CWA‐tại Syria
(dù thật hay bịa đặt) xảy ra vào thời điểm Kỷ Nguyên Mới của Mỹ‐New American
Century‐thì chắc chắn Mỹ đã đơn phương tiến công và chiếm đóng Syria từ lâu
rồi.
Trong tình hình hiện tại, mối tương tác giữa Mỹ với thế giới còn lại hoàn toàn
đổi khác. Vị trị lãnh đạo thế giới của Mỹ đã và đang bị Trung Quốc và Nga cạnh
tranh ác liệt, nhất là tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương quyền lực của Mỹ bị

Trung Quốc lung lay tận gốc rể. Chủ thuyết Obama‐Obama’s doctrine‐đang là căn
bản, nền móng cho chính sách ngoại giao thích hợp với hoàn cảnh lịch sử của Mỹ
hôm nay.
Với Hoa Kỳ, Syria ở vào vị trí địa chính trị xa vời và thắp kém. Những biến động
xảy ra tại Syria, ngay cả việc sử dụng vũ khí hoá chất tại Syria có thật đi nữa,
cũng không thể gây phương hại trực tiếp đến Mỹ. Syria không thề nào là kẻ thù
trực tiếp đe dọa nền an ninh và quyền lợi của Mỹ. Do đó, không ai ngạc nhiện,
hôm 23/8 ngay sau khi phát biểu những lo ngại sâu sắc của ông về việc sử dụng
vũ khhí hoá chất tại Syria, Tổng thống Obama cũng không quên nhấn mạnh rằng
Mỹ sẽ không vội vàng bước vào cuộc chiến mà Mỹ sẽ phải trả giá quá đắt!
Trong buổi họp báo hôm thứ sáu 23/8, Josh Earnest, người phát ngôn toà
Bạch Ốc, cho hay rằng: Trong tình hình hiện tại của Syria, Tổng thống Obama
chưa hề có ý kiến hay kế hoạch nào cho quân đội Hoa Kỳ tiến công đánh chiếm
Syria. Tổng thống Obama am hiểu về sư chán ngáy chiến tranh của người dân
Mỹ hôm nay. Họ đã hy sinh xương máu quá nhiều cho những cuộc chiến phi
nghĩa với các quốc gia ÁRập Hồi giáo trong thập niên vừa qua.(2)
Trong buổi phóng vấn của phóng viên CNN, Chris Cuomo, hôm trưa thứ sáu 23/8,
trong chương trình với chủ đề ‘NEW DAY’, Tổng thống Obama đã thẳng thừng
tuyên bố: Vấn đề quan trọng hàng đầu hôm nay là lợi ích lâu dài của nước Mỹ.
Với tinh thần này, người dân Mỹ sẽ không chấp nhận chính phủ dấn thân vào
những cuộc chiến làm đổ máu người dân Mỹ, làm hao mòn kinh tế và quyền lực
của nước Mỹ, mặc dầu chúng ta vẫn biết rằng Hoakỳ là một thế lực cần thiết
cho Bắc Phi và Trung Đông, những khu vực luôn luôn hỗn loạn vì chính biến.(3)
Theo thông tin nhận được hôm 24/8: Các nhà Ngoại giao Nga và Mỹ sẽ họp tại
La Hay‐Hà Lan‐ vào ngày 28/8 sắp tới để tìm biện pháp chấm dứt cuộc nội chiến
của Syria. Ai cũng biết rằng Nga và Mỹ là hai thế lực đầu xỏ trong cuộc chiến
Syria. Do đó, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng những buổi họp sắp tới tại
La Hay giữa Nga và Mỹ sẽ đem lại những kết quả cụ thể, qua hòa đàm thương
thảo, nhầm chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.(4)
Nếu quả thật được như vậy, thượng đỉnh La Hay giữa Nga và Mỹ vào ngày 28/8
sắp tới sẽ là biểu tượng cho một thế giới đa cực đang hình thành. Lãnh đạo thế
giới không còn là cai trị thế giới, biến thế giới thành một mặt phẳng dưới sức ép
độc quyền của một thế lực đơn cực. Thế giới toàn‐cầu‐hóa hôm nay không còn

là một thế giới hoàn toàn phẳng. Thế giới Toàn Cầu Hóa hôm nay hàm chứa
những khác biệt giữa các nền văn minh của nhân loại từ văn hóa chính trị và tôn
giáo. Mọi quốc gia trong thế thế giới TCH hôm nay đều có quyền bảo tồn cũng
như phát triển bản sắc văn hóa đặc thù và niềm tin của họ trong ý thức canh
tranh lành mạnh. Lãnh đạo thế giới hôm nay có nghĩa là cùng các đối tác chia sẻ
trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh, xây dựng ổn định, phát triển kinh tế toàn
cầu hầu tạo ra thế giới phồn vinh về kinh tế, ổn định về chính trị, hài hòa về văn
hóa. Hơn bao giờ hết, hôm nay, ngay trong lúc này, các nước lớn, các thế lực
lớn quốc tế cần phải có tầm nhìn mới về quan điểm lãnh đạo thế giới, cần phải
thể hiện sâu sắc trách nhiệm lớn và cao cả đó./.
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