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Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, hiện có từ 10.000-40.000 công dân Mỹ kẹt lại ở Afghanstan chủ yếu là ở
Kabul bao gồm cả những công dân 2 quốc tịch (Afghanistan và Mỹ), con cái của người Mỹ với người bản xứ
mà chưa có hộ chiếu thích hợp. Có những tin lan truyền rằng Taliban đã đặt ra một thời hạn cho những người
này phải rời A Phú Hãn, điều bất khả thi cho việc di tản số người khổng lồ trong 1 thời gian ngắn (ngày hôm
qua chỉ có 750 người rời khỏi Kabul). Các quan chức Biden đã đến Kabul để đàm phán với Taliban.
Thượng nghị sĩ Ben Sasse, thành viên của Ủy ban lựa chọn về tình báo, cho biết:
“Nhiệm vụ lúc này rất đơn giản: tăng cường sức mạnh và hỏa lực cho quân đội Mỹ cho đến khi chúng
tôi có thể thực hiện các chuyến bay suốt ngày đêm. Taliban không được ra lệnh cho đến khi mọi người
Mỹ và các đối tác Afghanistan can đảm của chúng tôi cùng gia đình của họ đã rời khỏi đường băng.”
Thay vì nghiền nát Taliban như Trump làm với Iran, việc này còn dễ dàng hơn thì đảng Dân chủ quỳ
gối. Người Mỹ bắt đầu luyến tiếc: Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - 4 năm. Bốn năm Donald Trump các nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới tôn trọng nước Mỹ. Các chính phủ của các quốc gia nhỏ hơn
như Đài Loan, Israel, Nam Hàn… thở phào nhẹ nhõm.
Ảnh : Sân bay Kabul.
Sau đó là Biden, chui ra từ tầng hầm nhà mình, chỉ trong vòng vài
tháng, Iran hung hăng, Bắc Hàn dọa phóng tên lửa, Tàu cộng bóp
chết Hồng Kông, đe dọa xâm lược Đài Loan, ngang nhiên bắn đạn
thật trên Biển Đông và Taliban đã chiếm lại Afghanistan. Lạm phát
tăng. Biên giới đã sụp đổ. Và những lời thì thầm về “tổng thống
tem phiếu” bắt đầu vang lên từ đôi môi của những người đóng
thuế bất đắc dĩ trên toàn quốc.
Điều này luôn xảy ra khi đảng Dân chủ nắm giữ các vị trí quyền lực
quan trọng trong Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ - thế giới bắt đầu rung chuyển, các nền tảng bắt đầu lung lay, sự
ổn định và hòa bình cùng sự bình lặng tương đối bắt đầu biến mất.. Nó đã xảy ra dưới thời Jimmy Carter. Nó
đã xảy ra dưới thời Barack Obama. Nó xảy ra với Joe Biden nhưng nghiêm trọng hơn : Đảng Dân chủ
điên cuồng chống người Mỹ, đánh phá nước Mỹ, coi những người đảng viên Cộng hòa , thậm chí
người dân Mỹ bình thường chọn quyền không tiêm vaccine như kẻ thù trong khi xoa dịu kẻ thù của
nước Mỹ.
Nước Tàu tuyên bố nước Mỹ của Biden không được rũ bỏ trách nhiệm với Afghanistan trong việc tái thiết lại
đất nước này thời hậu chiến. Hóa ra người đóng thuế Mỹ lại phải nuôi kẻ thù của mình?
Mọi việc sẽ đơn giản khi kẻ thù giấu mặt lộ diện. Người Mỹ đã nhận ra kẻ thù thực sự của mình là ai và họ
đang nổi giận.

