
J. Biden không thể xóa được vết nhơ về sự thất bại của
ông ấy ở Afghanistan"...

Người dẫn chương trình Eric Bolling đã
mở cho Thượng nghị sĩ Graham xem
đoạn video của CNN về một chiến binh
thánh chiến thề không lùi bước trong
việc truyền
bá chế độ Hồi giáo cực đoan trên khắp
thế giới. “Khi các bạn nghe nói đến
Taliban, hãy nghĩ đến al-Qaida. Khi bạn
nghe nói đến al-Qaida, hãy nghĩ đến sự
kiện
ngày 11/9,” ông Graham nói với người
dẫn chương trình Bolling, đồng thời nói

thêm rằng không thể tin tưởng vào việc Taliban sẽ ngăn chặn những kẻ khủng bố gia
tăng trong nước và tiến hành thánh chiến với Hoa Kỳ trong tương lai. “Tất cả đều có thể
tránh được. Không thể đổ lỗi cho ai được. Cựu Tổng thống Trump đã đặt ra điều kiện
khi rút lui. Ông Joe Biden đã từ chối lời khuyên quân sự đúng đắn một lần nữa, và
những gì các bạn thấy là thế đấy.”

Thượng nghị sĩ Graham nói thêm, điều nghiêm trọng nhất trong cuộc tiếp quản của
Taliban là việc thả những kẻ cuồng “giết người” nhân danh phiên bản Hồi giáo
cực đoan của chúng. Ông McConnell nói với các phóng viên hôm 16/8: “Tôi đã
tham dự một số cuộc họp trong vài tháng qua; tôi khá rõ ràng điều gì sẽ xảy ra.”
“Tôi đã dự đoán điều này – dù tôi không làm trong lĩnh vực tình báo – nhưng Taliban sẽ
nắm quyền vào ngày 11/9, đó là ngày có ý nghĩa lịch sử, dựa trên những gì chúng tôi
nghe được trong các cuộc họp này.”Ông Biden đã được các nhà lãnh đạo quân sự cảnh
báo rằng, Taliban sẽ nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan nếu việc rút toàn
bộ quân đội của Mỹ hoàn tất, nhưng ông Biden phớt lờ hết thảy.

Ông McConnell nhấn mạnh: “Tôi biết một thực tế là các nhà lãnh đạo quân sự
của Biden đã phản đối quyết định này. Tôi nghĩ rằng tổng thống đã suy nghĩ rất kỹ về
điều này..........Ông Biden đã bác bỏ ý kiến của các nhà lãnh đạo quân sự của chính mình
để làm điều đó, và ông ấy phải thừa nhận .Chỉ có ông Biden là ‘người đáng trách ở đây. ”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Ông này tiến thân bằng đầu..gối! Trước thì không biết, lúc ra tranh cử cho tới giờ đã 3
lần rồi! Sau này các lãnh đạo thế giới gặp mặt nên yêu cầu ông ta quỳ để diện kiến. Nhất
là Tập cận Bình buộc ông ta quỳ để đối thoại!.

Ông..Biden..quen..cách..quỳ..gối..nên..không..còn..nhớ..địa..vị..của..mình..là..đâu!!!!!!
chuyên gia nghiên cứu chính trị kỳ cựuWayne Lesperance đã nói với FoxNews :



Đầu tiên, Ong Biden đã đầu hàng COVID và dịch bệnh đang bùng phát trở lại. Sau đó,
ông ta đã đầu hàng Taliban và nhóm này đã nhanh chóng tiếp quản Afghanistan và phá
hủy niềm tin vào sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ… Tiếp theo, Joe Biden sẽ đầu
hàng ai hay điều gì?”
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