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Xã hội Hoa Kỳ theo truyền thống sẽ trở lại sinh hoạt bình thường sau cuối tuần
dài nghỉ Lễ Lao Động báo hiệu chấm dứt sự nhàn nhã của mùa Hè. Năm nay việc
trở lại nếp sống sẽ đánh dấu bắt đầu cuộc điều tra kỹ về những biến cố và thảm
kịch xảy ra gần một tháng trước khi Mỹ rút khỏi A Phú Hãn. Hầu như mọi người
Mỹ đều đồng ý việc chấm dứt cuộc chiến tranh dài 20 năm, bắt đầu với lý do
chính đáng để trừng phạt tụi Taliban cầm quyền cho phép khủng bố Hồi Al Qaeda
dùng A Phú Hãn để lập trung tâm huấn luyện và lập kế hoạch tấn công Hoa
Kỳ,nhưng sau đó cứ kéo dài với thay đổi mục tiêu không cần thiết nhất là sau khi
trùm khủng bố Osama Bin Laden bị đền tội.
Bộ Ngoại Giao của chinh phủ TT Trump thương thuyết với kháng chiến Taliban
và chính quyền thân Mỹ tại A Phú Hãn để thỏa thuận các điều kiện đưa tới việc
Hoa Kỳ từ từ rút khỏi nơi ấy.
Không may khi TT Biden định ngày 31 tháng Tám 2021 để rút quân và chấm dứt
chiến tranh thì thảm họa bùng nổ. Quân lực A Phú Hãn do Mỹ huấn luyện và
trang bị đổ nhào lẹ như ván bài domino trước lực lượng Taliban. Hàng ngàn công
dân Mỹ và người A Phú Hãn cộng tác bị kẹt đằng sau vùng Taliban và tại phi
trường Kabul. Các giải pháp của chinh phủ Biden quá rụt rè và nhu nhược đến độ
gần như kỳ cục, đưa đến khủng bố tấn công tại phi trường gây tử vong cho 13
người linh Mỹ và rất nhiều người A Phú Hãn cùng rất nhiều người nữa bị thương.
Cuối cùng, sau khi linh Mỹ hoàn toàn rút đi và TT Biden tuyên bố chấm dứt chiến
tranh A Phú Hãn, mấy trăm và có lẽ cả hàng ngàn công dân Mỹ vẫn còn kẹt lại
trong tay tụi Taliban.
Thái độ không chịu giúp đỡ cùng với sự hèn kém của chinh phủ Biden đối với
công dân Mỹ không may bị kẹt ở A Phú Hãn là điều chưa hề xảy ra trước đây và
người Mỹ không bao giờ chấp nhận được.
Cho đến bây giờ, không ai trong chinh phủ đã giải thích thỏa đáng cho chuyện tồi
bại đó. Không ai giải thích được tại sao bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từ chối không cho
công dân Mỹ và các người hội đủ điều kiện được vào phi trường Kabul dể di tản
hoặc được phép khởi hành tại các địa điểm khác. Chưa ai trong chinh phủ Biden
xin từ chức vì tắc trách hay nhận lãnh trách nhiệm. Các giới chức không trả lời
câu hỏi của báo chí, quay lưng bỏ đi để đi nghỉ mát.

Bà con ơi, Lễ Lao Động xong rồi, người Mỹ chúng ta phải đòi hỏi các vấn đề ở A
Phú Hãn được giải thích thỏa đáng. Viên chức tắc trách phải chịu trách nhiệm . Và
dẫu sau này hóa ra bi kịch này được dàn dựng để CS Trung Quốc được đóng vai
người hùng, dùng thế lực của chúng có trên đầu tụi tu sĩ Hồi chóp bu ở Ba Tư và
A Phú Hãn để giải cứu và hồi hương đồng bào Mỹ trong tuyệt vọng thì chúng ta,
người Mỹ, có quyền biết tất cả sự thật.
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