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BIDEN và A PHÚ HÃN 

Tác giả: LANG THANG 

Kính thưa quý vị và các bạn, 
      Hôm nay đọc một tin trong Le Figaro nói về tình hình ở Kaboul (A 
Phú Hãn) làm Lang Thang bùi ngùi nhớ lại thảm cảnh của dân Việt 
chúng ta vào tháng Tư Đen 1975!  
      Tuy lúc đó Lang Thang không ở tại xứ nhưng cũng đã thấy được 
trên các đài truyền hình cảnh người dân bỏ trốn  trước bước xâm lăng 
của cộng sản từ Miền Bắc tấn công Miền Nam thân yêu với súng ống, 
xe tăng, thiết giáp của Nga và Tàu cộng! 
      Một lần nữa, chính quyền Hoa Kỳ lại bỏ rơi đồng minh! Và dân 
tộc A Phu Hãn sẽ bị hảm hại, tiêu diệt bởi bọn cuồng tín Talibans 
như Dân Tộc Việt Nam đã và đang bị bọn việt cộng đày đọa!

 

      
Xin mời quý vị và các bạn đọc vài hàng bình luận của langthang đã 

đưọc đăng trên báo Le Figaro hôm nay thứ hai 16/08/2021.
 

                                Cám ơn, 
                                  NCĐ 

  
  

https://www.lefigaro.fr/international/une-des-plus-grandes-defaites-dans-
l-histoire-americaine-trump-appelle-biden-a-demissionner-20210816 

  
  

«Une des plus grandes défaites dans l'histoire américaine» : Trump 
appelle Biden à démissionner 
L'ex-président avait pourtant supervisé les négociations avec les 
talibans de retrait d'Afghanistan de l'armée américaine. 
Par Le Figaro avec AFP 

Mis à jour il y a 52 minutes 

Donald Trump a estimé dimanche que Joe Biden devait démissionner 
du fait de la victoire des talibans en Afghanistan, mais aussi en raison 
de la mauvaise gestion, selon lui, par son successeur à la Maison-
Blanche d'autres dossiers comme celui de la pandémie. 
«Il est temps que Joe Biden, discrédité, démissionne pour avoir permis 
ce qui s'est produit en Afghanistan, mais aussi en raison de la hausse 
vertigineuse du Covid, du désastre à la frontière, de la suppression de 
notre indépendance énergétique et de la paralysie de notre économie», 
a écrit l'ancien président républicain dans un communiqué. «Cela devrait 
être chose facile étant donné qu'au départ il n'a pas été élu de façon 
légitime», a ironisé M. Trump, qui continue d'affirmer à tort avoir 
remporté la présidentielle 2020. 
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L'ex-magnat des affaires a beau avoir supervisé les négociations avec 
les talibans de retrait d'Afghanistan de l'armée américaine, il compte 
bien faire porter le chapeau de la débâcle des militaires afghans 
uniquement à son successeur. «Ce que Joe Biden a fait avec 
l'Afghanistan est mythique. Cela restera comme l'une des plus grandes 
défaites dans l'histoire américaine», avait-il raillé dimanche dans un 
précédent communiqué. 
  

BẢN DỊCH 
«Một trong những  thua trận  lớn nhứt trong lịch sử Nước Mỹ »: Trump 
kêu gọi Biden từ chức 

Mặc dù cựu tổng thống đã giám sát những thương lượng với bọn 
talibans về việc rút quân ra khỏi A Phú Hãn 

Le Figaro và AFP 

Cập nhật cách đây 52 phút (18/08/2021) 
Donald Trump đã cho rằg Joe Biden phải từ chức vì chiến thắng của 
bọn talibans ở A Phú Hãn, nhưng cũng là vì lý do sự quản lý xấu, theo 
ông, bởi ông kế vị ở Toà Bạch Ốc, trên các hồ sơ khác như vụ bịnh 
dịch. 
«Đã đến lúc Joe Bide, bị mất tín nhiệm, phải từ chức vì đã để cho 
những gì đã xảy ra ở A Phú Hãn, mà cũng là vì đã để cho Codid lên 
cao chóng mặt, vì tan hoang nơi biên giới, vì bãi bỏ sự độc lập 
năng lượng và sự tê liệt của nền kinh tế của chúng ta », cựu tổng 
thống Mỹ đã viết trong một thông cáo.«Chuyện này đã dễ xảy ra vì từ 
lúc khởi đầu ông ta đã thắng cử một cách không chính đáng », ông 
Trump đã mĩa mai, khi ông vẫn tiếp tục quả quyết sai là đã thắng trong 
kỳ bầu tổng thống năm 2020. 
Cựu trùm dịch vụ đã cố gắng giám sát những thương lượng với bọn 
talibans chuyện rút quân đội Mỹ ra khỏi A Phú Hãn, nhưng ông muốn 
bắt người kế vị phải một mình gánh chịu sự thảm bại của quân đội A 
Phú Hãn. 
«Những gì mà Joe Biden đã làm với A Phú Hãn là huyền thoại. 
Chuyện này sẽ trở thành một trong những cuôc thua trận lớn nhứt 
trong lịch sử Nước Mỹ », ông đã chế diễu hôm chủ nhựt trong một 
thông cáo trước đó. 
  
  

langthang 

le 16/08/2021, 14:39 
 

Donald Trump a entièrement raison ! Quand il était au pouvoir, Donald 
Trump avait l’intention de retirer les forces armées américaines de 
l’Afghanistan, oui mais dans bon ordre ! Quant à Joe Biden, il a fait 
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retirer les soldats américains précipitamment après avoir déclaré 
officiellement leur départ ! C’était une invitation lancée aux talibans : « 
Venez à Kaboul, vous avez le champ libre » ; 
Même la Chine a ces dernières semaines qualifié «d'irresponsable» le 
retrait américain d'Afghanistan, craignant par-dessus tout une guerre 
civile à outrance chez son voisin. 
En "fuyant" l'Afghanistan, Biden a laissé aux mains des talibans 
d'énormes quantités d'armes et de matériels militaires! Ce qui renforce 
beaucoup ces terroristes. A voir sur les écrans la panique de la 
population cherchant à tout prix d'avoir une place dans des avions 
quittant Kaboul, je ne peux pas m'empêcher de penser aux mêmes 
images de l'aéroport Tân Son Nhât à Saigon (ex capitale de la 
République du Viet Nam) dans les jours précédant la chute de cette ville 
aux mains des communistes venus du Nord Viet Nam le 30 avril 1975! 
Aujourd'hui, Joe Biden répète la même erreur menant à la débandade 
des USA devant l'avancée des ennemis jurés durant 20 ans! Joe Biden 
ouvre donc la porte à la Chine! En effet la porte parole du ministère 
chinois des Affaires Etrangères a déclaré aujourd'hui que la Chine tient 
à développer les relations amicales avec les Talibans! Mais la Chine a 
oublié que les Talibans sont musulmans! 
 

BẢN DỊCH 

langthang 

ngày 16/08/2021, lúc 14:39 
 

Donald Trump hoàn toàn có lý! Khi ông đang nắm quyền, Donald 
Trump đã có ý định rút quân lực Mỹ ra khỏi A Phú Hãn, đúng vậy 
nhưng trong vòng trật tự! Về phần Joe Biden, ông ta cho rút quân 
vội vã sau khi đã tuyên bố một cách chính thức chuyện rút quân 
này! Đúng là lời mời gởi cho bọn talibans :  « Quý vị cứ vào Kaboul 
đi, quý vị được cửa mở trống». Ngay cả xứ Tàu, trong vài tuần nay, 
đã đánh giá là «vô trách nhiệm » việc Mỹ rút khỏi A Phú Hãn, và trên hết 
lo ngại rằng sẽ có một cuộc nội chiến kinh khủng trên xứ láng giềng của 
họ. 
Trong lúc "chạy trốn" khỏi A Phú Hãn, Biden đã để lại trong tay bọn 
talibans những số lượng khổng lồ súng ống và quân cụ ! Điều này 
làm cho bọn khung bố mạnh hơn rất nhiều. Nhìn trên màn hình sự 
hốt hoảng của người dân bằng mọi giá tìm một chỗ trên nhữg phi 
cơ rời Kaboul, tôi không thể không nghĩ đến những hình ảnh của 
phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn (cựu thủ đô của Việt Nam 
Cộng Hoà) trong những ngày trước sự sụp đổ của thành phố này 
vào tay cộng sản đến từ Bắc Việt Nam ngày 30 tháng Tư năm 1975! 
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Ngày hôm nay, Joe Biden lập lại sai lầm cũ đã dẫn đến sự thảm bại 
của USA trước bước tiến của quân thù trong 20 năm! Đúng là Joe 
Biden mở cửa cho Xứ Tàu! Đúng vậy, bà phát ngôn viên ủa Bộ 
Ngoại Giao Tàu hôm nay đã tuyên bố rằng Xứ Tàu quyết phát triển 
những giao dịch thân hữu với bọn Talibans! Nhưng xứ Tàu quyên 
rằng bọn Talibans là dân đạo Hồi! 
  

 

Chuyển Đến: Ngô Minh Hằng – Ngày 17/8/2021 
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