Bình luận thời sự:

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA HÔM NAY GIỮA
MỸ VÀ THẾ GIỚI HỒI GIÁO?

Hôm thứ sáu 2‐8‐2013 báo mạng AsiaNews.It (1) đưa tin Chính phủ Hoa kỳ
vừa ra lệnh các toà đại sứ và các tòa lãnh sự Mỹ ở các quốc gia Á Rập, Cận Đông,
Trung Đông, và Trung Á: Bahrain, Israel, Kuwait, Libya, Oman, Ai cập, Qtar, Saudi
Arabia, Yemen, Afghanistan, Bangladesh…sẽ phải đóng cửa ít nhất 1 ngày vào
ngày Chủ nhật Aug‐4‐2012, và cũng có thể kéo dài nhiều ngày hơn nữa tùy theo
đòi hỏi của tình hình khu vực và toàn cầu.
Nguyên do của lệnh khẩn cấp này: Theo thong tin của ‘AsiaNews.It’ trong
chuyến viếng thăm Pakistan hôm thứ năm 1-8-2013 khi được báo chí phỏng vấn
về việc chính phủ quân phiệt của Ai Cập dùng bạo lực lật đổ Tổng thống dân cử
hợp hiến của nước này, ngoại trưởng Hoa kỳ John Kerry tuyên bố: Việc Quân
Đội Ai Cập lật đổ Tổng Thống của nước họ, Mohamed Morsy, là hành động chính
đáng nhầm tái tạo lại nền dân chủ (Restoration of Democracy) cho Ai Cập, mặc
dầu ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry, dư biết rằng hôm 26‐7 trong cuộc đụng độ
với đoàn người AI Cập Hồi giáo biểu tình ủng hộ ông Morsy, Quân Đội Ai cập đã
xả súng bắn vào đoàn người này, đưa đến 72 người chết và một số lớn hơn bị
thương. Hôm 27-7 được báo chí hỏi về hành động của Quân Đội Ai Cập giết
người như vậy, ngoại trưởng John Kerry đã lên án gắt gao và cho đây là một
hành động không thể nào chấp nhận được. Do đó lời phán quyết đầy mâu
thuẫn của ngoại trưởng John Kerry hôm 2/8 đã gây nên một nỗi uất hận của các
nước Á Rập Hồi Giáo, chống lại chính sách ngoại giao của HoaKỳ mãnh liệt chưa
từng có. Có nhiều cơ nguy cuộc cách mạng Hoa lài tại Bắc phi có cơ trở thành
một cuộc Thánh Chiến giữa các quốc gia Hồi giáo nổi lên chống Mỹ. Đây không

những là nỗi lo sợ của Mỹ mà còn là một sự hâm dọa nghiêm trọng cho nền hòa
bình, an ninh và thịnh vượng kinh tế của nhân loại.
Trong khi đó, tại Chicago trong suốt buổi chiều ngày 2/8, kênh truyền hình
CNN liên tục đưa tin vê việc chính phủ Hoa Kỳ đang ban hành lệnh khẩn cấp là sẽ
đóng cửa 21 toà đại sứ và Lãnh sự của Mỹ tại các nước Á Râp Hồi giáo, Trung
Đông, Cận Đông kể cả tòa đại sứ Mỹ tại Ai Cập vào ngày chủ nhật 4/8. Đồng
thời chính phủ Hoa kỳ cảnh cáo công dân Hoa kỳ phải thận trọng trong lúc di
chuyển đi lại trên toàn cầu và nhất là tại vùng Bắc Phi và Trung Đông…Lý do theo
nguồn tin bắt được Tổ chức Khủng bố toàn cầu alQaeda đang tung ra kế họach
sau cùng đánh phá bạo động toàn cõi các nước Á Rập Hồi giáo, Bắc Phi, Cận
Đông, Trung Đông nhầm vào các ơ quan, các toà đại sứ và lãnh sự của Mỹ.
Hôm 2/8 báo NewYork Times lúc 20:30 cũng đưa tin: Theo nguồn tin chận bắt
đươc biết rằng Tổ chức khủng bố alQaeda đang tung ra chiến dịch tấn công,
đánh phá và bạo đông trên toàn cõi thế giới Hồi giáo nhất là nhầm vào các toà
đại sứ và lãnh sự của Mỹ trên các quốc gia hồi giao (Intercepted electronic
communication in which senior operatives of al Qaeda discussed attack in the
Middle East and North Africa led the United States to issue a global alert to its
citizens, officials..).
Báo Washington Post hôm 2/8 cũng đưa tin như vậy và nói thêm rằng chính
phủ Mỹ đã ra lệnh đóng cửa các toà đại sư, lãnh sự của Mỹ tại các quốc gia Hồi
giáo vì sợ những đợt tấn công có thể xảy ra của al Qaeda (US issues Worldwide
Travel alert amid terrorism fear‐Alert follows the decision to close 21 US
embassies across the Muslim World over a suspected al Qaeda threats)
Điều đáng chú ý cả 3 nguồn tin trên: CNN, NYT, WP đều nêu ra những lý do
rất mờ hồ tại sao tổ chức khủng bố quốc tế al Qaeda lại quyết định tung đợt tấn
công toàn diện lần này.
Nếu những gì đã xảy ra nếu đúng theo sự đánh giá của nguồn tin của
AsiaNews.It về lời phát biểu của John Kerry tại Pakistan hôm 1/8, thì đây là một
hậu quả nghiêm trọng, nước Mỹ và thế giới đang đứng trước hiểm hoạ của
một cuộc chiến mang tính cuồng tín theo kiểu thánh chiến. Đây là một cuộc

chiến trường kỳ, hao tiền tốn của, hy sinh nhân mạng, bại hoại đạo đức, tôn
giáo, và văn hóa nhân loại. Có phải chăng vì thế, nên chính phủ Hoa Kỳ, vô cùng
tế nhị và khéo léo đã chuyển hướng những cuộc tấn công của thế giới Á Rập Hồi
giáo chống Mỹ (nếu có và trong tuần này) trở thành những hành động chống Mỹ
và nhân loại của Tổ chức Khủng bố‐al Qaeda. Như vậy Chính phủ Hoa Kỳ có chính
nghĩa và được sự ủng hộ của thế giới khi Mỹ đánh trả những cuộc tấn công của
thế giới Hồi giáo vào các cơ sở của Mỹ.
Dù sao đi nữa, với tư cách là công dân Mỹ, Cộng đồng người Việt chúng ta
cũng như các cộng đồng khác của Hoa kỳ, đều mong muốn và cầu nguyện từ đây
đến Chủ Nhật và những ngày tháng sau đó Hoa Kỳ sẽ không vướng bận vào cuộc
thánh chiến nào, vào bất cứ tai biến chiến tranh phá hoại nào, sẽ không bao giờ
có sự cố‘Benghazi lần thứ 2’ trên bất cứ quốc gia Hồi giáo nào trên thế giới./.
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(1)‐US to close Embassies and Consulates in Middle East because of security‐
threats.
http://www.asianews.it/new‐en/U.S.‐to‐close‐embassies‐and‐consulates‐in‐
Middle‐East‐for‐a‐day:‐‘Security‐Threats’‐28642.html

