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Nhiều người lầm tưởng rằng SEAL có rất đông thành 
viên. Tuy nhiên, thực tế là đội này chỉ có 2.000 người. 
SEAL là lực lượng tham chiến tinh nhuệ nhất của Mỹ. 
Họ được huấn luyện ở mọi lĩnh vực mà các đội đặc 
nhiệm khác của Mỹ được học, nhưng ở mức cao hơn. 
 
Khóa huấn luyện của SEAL kéo dài hơn 1 năm và đòi 
hỏi người tham gia phải trong độ tuổi 17 tới 28, con 
trai, tỷ lệ nhìn nhầm không dưới 20/200 ở mỗi mắt, tỷ 
lệ đọc đúng là 20/20, phải trải qua các cuộc kiểm tra 
thể chất. 
 

Sau khi đáp ứng những điều kiện khó khăn, quá trình huấn 
luyện bắt đầu. Trong vòng 24 tuần, những người được 
chọn sẽ trải qua những cuộc diễn tập như lặn, chiến đấu 
trên mặt đất, thử thách về thể chất. Tiếp đó, lại có 26 tuần 
huấn luyện cho đủ tiêu chuẩn của SEAL. Tiếp đó, họ sẽ đi 
vào các lĩnh vực chuyên sâu mà một đội của SEAL cần có, 
từ bắn tỉa tới chuyên gia về ngôn ngữ, leo dây, lặn, bí mật 
đột nhập... 
 

 
 
Lực lượng đặc biệt trên thế giới luôn tạo nên 
các câu chuyện đầy huyền thoại về các 
chiến công. Mời quý đọc giả xem qua hình 
ảnh và thông tin về lực lượng đặc biệt của 
US Navy SEAL. 
NAVY SEALS (SEa Air and Land)  
 



      
 

    
 
 
Là lực lượng thủy quân chiến đấu đặc biệt trực thuộc Hải quân Hoa kỳ, 
được tham chiến trong một số nhiệm vụ khó khăn mà Marine không 
thực hiện được hoặc hỗ trợ cho Marine như phòng thủ một số phòng 
tuyến quan trọng trong và ngoài nước (Đại sứ Mĩ ở một số khu vực 
“nhạy cảm” thuộc vùng Vịnh), xung kích chiến dịch, chống khủng bố và 
tham sát chiến trường. 
 
Đơn vị đặc nhiệm tiêu diệt thành công Bin Laden là đội 6 thuộc Lực 
lượng SEAL của Hải quân Mỹ. SEAL là một trong những lực lượng tác 
chiến đặc biệt có sức chiến đấu hiệu quả nhất, bí mật nhất trên thế giới 
và đội 6 là đội quân tinh tú của lực lượng này. Được thành lập sau nỗ 
lực giải cứu bất thành 52 con tin Mỹ ở Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tehran, 
Iran năm 1980, đội 6 có nhiệm vụ tiến hành những nhiệm vụ có độ bí 
mật cực cao. Đó là những nhiệm vụ mà cả quân đội và chính phủ Mỹ 
thường xuyên phủ nhận. Vì thế, đội 6 SEAL thường được gọi là đội 
“mật vụ đen". 

 



 
Tính bí mật của đội 6 SEAL còn được thể hiện qua 
việc rất ít người bên ngoài quân đội Mỹ biết được 
chính xác đội này gọi là gì. Tên mà người ta hay 
dùng để gọi đội 6 SEAL là NAVSPECWARDEVGRU. 
Đây là những chữ cái viết tắt cho từ Nhóm Phát triển 
Chiến tranh Đặc biệt của Hải quân và thường người 
ta gọi vắn tắt là DEVGRU. 
 
Tuy nhiên, từ tuần này, sau chiến dịch tiêu diệt Bin 
Laden, có vẻ như công chúng đã quên cái tên dài 
loằng ngoằng trên mà chỉ nhớ đến cái tên Đội 6 
SEAL. 
 
SEAL là lực lượng đột kích mạnh nhất của Mỹ và 

cũng được coi là mạnh nhất trên thế giới. Cái tên SEAL được lấy ra từ những từ viết tắt của từ biển, không 
khí và mặt đất. Theo tin tức được công bố, toàn bộ quân đội Mỹ chỉ có hơn 200 binh sĩ thuộc lực lượng 
SEAL. Lực lượng này bao gồm những binh sĩ có khả năng chiến đấu đột kích tinh nhuệ. Điểm đặc biệt của 
lực lượng này là hoạt động chiến đấu đột kích đêm, nên yêu cầu thị lực rất cao. SEAL là lực lượng tác 
chiến đặc biệt mạnh nhất và thần bí nhất trên thế giới. 
 
Đội 6 SEAL là đội quân tinh tú trong lực lượng tinh nhuệ SEAL. Đóng quân tại căn cứ không quân Oceana 
của Hải quân Mỹ ở Virgina, các thành viên trong đội 6 SEAL không chỉ là những chiến binh cực kỳ xuất sắc 
và ưu tú mà họ còn sở hữu rất nhiều ưu điểm khác. 
 
Hầu hết các thành viên của đội 6 SEAL đều thông thạo hơn một ngoại ngữ. Các ứng cử viên được chọn 
tham gia chiến dịch tiêu diệt Bin Laden đều là người phải nói được tiếng Pashto – ngôn ngữ của người dân 
Afghanistan và người vùng tây bắc Pakistan. Ngoài ra, những người này còn được chọn dựa vào tiêu chí 
về khả năng trà trộn vào bất kỳ môi trường nào. 
 
Không có gì đáng ngạc nhiên khi những lính biệt kích trong đội 6 SEAL phải trải qua quá trình tập luyện vô 
cùng gian khổ. Nhiều người đã bị thương trong những bài tập đánh giáp lá cà hầu hết được tiến hành bằng 
cách bắn đạn thật. Chế độ tập luyện hà khắc và nguy hiểm này là để chuẩn bị cho các thành viên của đội 
biệt kích luôn sẵn sàng cho các cuộc chiến thực sự và việc toàn bộ đội 6 SEAL không bị hề hấn gì trong 
cuộc đột kích kéo dài 40 phút vào hang ổ của Bin Laden là một minh chứng rõ ràng nhất cho tính hiệu quả 
của lực lượng này. 
 
Ngoài chiến thắng giành được trong cuộc chiến chống Bin Laden, Đội 6 SEAL đã từng thực hiện một loạt 
các nhiệm vụ thành công khác trước đây. Mặc dù người ta không thể biết được tường tận tất cả các chiến 
dịch của đội 6 SEAL nhưng đơn vị này được cho là đã tham gia giải cứu thành công Toàn quyền Grenada 
trong cuộc tấn công của Mỹ vào hòn đảo Grenada nhằm phá vỡ một cuộc đảo chính ở đây. Trong những 
năm 1990, đội 6 SEAL đã tham gia vào chiến dịch truy bắt một loạt tội phạm chiến tranh ở Bosnia. 
 
Tất nhiên, giống như tất cả các đơn vị khác, đội 6 SEAL không tránh khỏi những thất bại trong quá trình 
hoạt động của mình. Vào tháng 3 năm 2002, trên một ngọn núi được gọi là Takur Ghar ở phía đông nam 
Afghanistan, một chiếc trực thăng Chinook chở các thành viên của đội 6 SEAL đã gặp nạn khi trúng phải 
một quả lựu đạn. 
 
Trong khi viên phi công đang cố kiểm soát chiếc máy bay thì một thành viên của đội 6 có tên là Neal 
Roberts đã bị trượt ra ngoài và rơi xuống đỉnh ngọn núi. Theo những bằng chứng thu thập được sau đó, 
Roberts được cho là đã có cuộc đối đầu ác liệt với các chiến binh Al Qaeda. Anh này được cho là đã 
chống đỡ và đẩy lui được các chiến binh Al-Qaeda trong suốt 30 phút trước khi bị giết chết. 
 
Tuy nhiên, trong lịch sử hình thành và tồn tại chưa lâu của mình, những vụ việc như trên hiếm khi xảy ra 
với đội 6. Với việc tiêu diệt thành công Bin Laden, đội 6 SEAL được dự báo sẽ là nguyên mẫu để ngành 
công nghiệp phim cảnh và trò chơi điện tử đẻ ra một loạt sản phẩm sau này. 
 
 
Dưới đây là một số hình ảnh về đội 6 SEAL: 



    

    

    

 

 

 



   

    

   Biệt kích Mỹ thuộc Navy Seals trên sông Mekong năm 1967 

 

Đội đặc nhiệm ST6  

 Biệt đội bí mật bắn hạ Bin Laden 

Những biệt kích được giao nhiệm vụ tiêu diệt Osama bin 
Laden được tuyển chọn từ lực lượng đặc nhiệm SEAL thuộc 
hải quân Mỹ, đơn vị vốn được coi như huyền thoại của quân 
đội nước này. 

Hơn 20 biệt kích Mỹ được trực thăng thả xuống gần bức 
tường cao 4,5 mét bao quanh khu trú ẩn của Bin Laden tại 
Abbottabad, phía tây bắc Pakistan. Họ nhanh chóng tiếp cận 
ngôi nhà cao 3 tầng nằm giữa khu đất được bảo vệ chặt chẽ 
và lần lượt tiêu diệt 5 người bên trong, gồm Osama bin 
Laden bằng viên đạn vào đầu. 

 
Các tay súng bảo vệ trùm Al-Qaeda bắn trả dữ dội nhưng tất cả biệt kích Mỹ tham gia chiến dịch đều 
không có ai bị thương. Kỹ năng chiến đấu tốc độ cao và chính xác đến từng chi tiết của biệt kích SEAL thể 
hiện qua việc trong thời gian ngắn, họ vừa tiêu diệt các mục tiêu vừa thu thập tất cả ổ đĩa máy tính, đĩa 
DVD và các tài liệu trong khu nhà rồi rút đi êm thấm cùng với xác của Osama bin Laden. 
Theo quan điểm của giới chức quân sự Mỹ, chiến dịch tiêu diệt Bin Laden mang mật danh Geronimo nói 
trên không thể diễn ra hoàn hảo hơn. Điều này đã phản ánh quá trình chuẩn bị chi tiết và kỹ năng chiến 
đấu cao của lính biệt kích SEAL, những người được tin tưởng giao nhiệm vụ mang tính lịch sử. 

Đơn vị tiền thân của SEAL có từ Chiến tranh thế giới thứ II là lực lượng chuyên phá huỷ mục tiêu của đối 
phương do hải quân Mỹ tổ chức, với kỹ năng chiến đấu đặc biệt là đổ bộ tấn công từ tàu. Lực lượng này 
từng tham gia cuộc tiến chiếm Bắc Phi năm 1942.  



Sự phát triển của SEAL đi tới bước ngoặt kể từ sau sự kiện Tổng thống Mỹ John Kennedy công bố gói 
kinh phí trị giá 100 triệu USD, nhằm tăng cường sức mạnh các đơn vị đặc nhiệm của nước này trong 
những năm 60 của thế kỷ trước. Sau đó biệt kích SEAL đã được tung vào hàng loạt các chiến trường từ 
Việt Nam, Grenada tớ Panama.  
 
Trong những năm gần đây, lực lượng SEAL thường xuyên tham gia các sứ mệnh tại chiến trường 
Afghanistan và Iraq. Tuy nhiên, vai trò của biệt đội này trong vụ tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda Osama 
bin Laden sẽ là chương mới trong lịch sử đặc nhiệm Mỹ, do biệt đội tinh nhuệ nhất của SEAL là ST6 thực 
hiện.  
 
Phục kích  
 

Theo các nguồn tin Anh và Mỹ, từ ba năm qua, đội ST6 đã nhiều lần 
tập kích vào các mục tiêu ở Somalia và đặc biệt là Yemen, nước hiện 
bị Phương Tây cho là "tuyến đầu của nạn khủng bố quốc tế". 
Lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ cũng chính là đơn vị thực hiện 
vụ cứu thuyền trưởng Richard Phillips bị bắt cóc bởi cướp biển Somali 
năm 2009. Họ đã bắn tỉa từ một chiến hạm, giết chết ngay ba trong số 
bốn kẻ hải tặc. 
 
Nhưng hồi năm 2005, trong một phi vụ tại Afghanistan, lực lượng Hải 
Cẩu bị thiệt hại nặng, với ba quân nhân bị bắn chết hôm 28/6 khi lùng 
bắt một lãnh đạo Taliban, và 16 binh sĩ bay đến bằng trực thăng 
Chinook cũng bị chết khi chiếc phi cơ trúng đạn, rơi xuống đất. 
Lý do là vụ lùng bắt nhân vật Ismail của Taliban chỉ là một quả lừa và 
phía Mỹ đã bị phục kích. 
 
Sự kiện đó được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử lực lượng đặc nhiệm 

có lịch sử từ Thế Chiến 2 nhưng được tăng cường sau diễn văn của Tổng thống JF Kennedy năm 1961. 
Ông Kennedy bản thân từng phục vụ trong hải quân nên có ý muốn phát triển các nhóm biệt kích của binh 
chủng này thành một lực lượng quan trọng. 

Và từ đó, hoạt động của biệt kích hải quân Navy Seals không chỉ giới hạn đến các vùng biển. 
Bản thân chữ viết tắt Seals là ghép lại của Sea, Air và Land, cho thấy họ có thể tập kích các mục tiêu cả 
trên biển, trên không và trên bộ.  
Trong Cuộc chiến Việt Nam, các quân nhân Navy Seals đã có mặt tại Nam Việt Nam trong các điệp vụ 
riêng bên cạnh công tác huấn luyện giúp quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 
 
Đình Nguyễn + BBC  
 

 

 

 

 

 

 

 


