
Kẻ đánh bom liều chết sát hại 13 quân nhân TQLC là tù
nhân được thả tự do sau khi ông Bảy ra lệnh rút lui bí mật
vào ban đêm

https://www.youtube.com/watch?v=rcbum
RubOCU
Joe Biden đã từ bỏ Sân bay Bagram của
Afghanistan sau gần 20 năm vào tháng 7
bằng cách tắt điện và bỏ trốn trong đêm
mà không thông báo cho chỉ huy
Afghanistan của căn cứ, người đã phát
hiện ra sự ra đi bí mật của người Mỹ hơn
hai giờ sau khi họ rời đi.

Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm
soát Căn cứ Không quân Bagram, chỉ cách
thủ đô Kabul 30 dặm về phía bắc, vào

ngày 15 tháng 8 và thả hàng ngàn phần tử khủng bố bị giam giữ tại nhà tù của lực
lượng này. Người Mỹ và Afghanistan bỏ lại quân trang, quân phục, khẩu phần ăn
và thậm chí cả đồ uống thể thao cho Taliban.

Hiện nay, có thông tin cho rằng kẻ đánh bom liều chết đã sát hại 13 quân nhân
TQLC Hoa Kỳ cùng 169 người Afghanistan, chính là người đã được Taliban thả
khỏi nhà tù Căn cứ Bagram vào tháng Bảy vừa rồi.

Kẻ đánh bom liều chết, Abdul Rehman, đã bị giam giữ tại nhà tù Bagram trong 4
năm qua cho đến khi được nhóm Taliban trả tự do.

Trang Firstpost đã đưa tin:
Kẻ đánh bom liều chết của Nhà nước Hồi giáo giết chết ít nhất 169 thường dân
Afghanistan và 13 binh sĩ Hoa Kỳ bên ngoài sân bay Kabul vào tháng trước đã bị
giam trong nhà tù Bagram khét tiếng của Afghanistan trong 4 năm qua, nhờ
những nỗ lực của Ấn Độ, Firstpost đã biết được thông qua các nguồn tin tình báo
đáng tin cậy.

Các nguồn tin tình báo cấp cao của Ấn Độ quen thuộc với vụ án đã nói với
Firstpost rằng anh ta đã được Cánh Nghiên cứu và Phân tích bàn giao cho Cơ
quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên, chiến binh
thánh chiến đã tự do vào ngày 15 tháng 8 cùng với hàng nghìn kẻ khủng bố nguy
hiểm khác đang bị giam giữ trong nhà tù an ninh cao, lợi dụng tình trạng hỗn
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loạn xảy ra sau khi Hoa Kỳ vội vã rút lui và Taliban nhanh chóng chiếm toàn bộ
đất nước.

Được xác định là Abdul Rehman là cựu sinh viên của một trường cao đẳng kỹ
thuật ở Ấn Độ và đến từ tỉnh Logar của Afghanistan. Ông là con trai của một
thương gia người Afghanistan thường xuyên đến Ấn Độ để kinh doanh.

Hơn tất cả những điều gì, đây lại là một tai họa cho chính ông 46 gây ra. Nếu
Hoa Kỳ rút lui có tổ chức, có thông báo thì sao có thể để những tên nguy hiểm
này lọt ra ngoài. Và chúng cũng sẽ không khiến 13 vị anh hùng của chúng ta phải
ra đi mãi mãi.


