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TRÙM KHỦNG BỐ OSAMA BIN LADEN ĐỀN TỘI 

Nam Phong tổng hợp 

 

 

Nội Dung 

   1- Vụ Tiêu Diệt Osama Bin Laden: Những bí mật .. 

   2- Bin Laden Bị Lộ Nơi Ẩn Náo Vì Dây Phơi Quần Áo 

   3- Đặc Nhiệm SEAL Tiết Lộ Cái Chết Hãi Hùng Của Bin Laden 

 

 

Vụ tiêu diệt Osama bin Laden:  

Những bí mật ít được nhắc đến 
Thứ Bảy, 12:09, 08/05/2021 

VOV.VN - CIA - lực lượng tình báo nổi tiếng thế giới của Mỹ đã dành 10 năm để 
truy tìm trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới Osama bin Laden - một 
cuộc săn lùng sử dụng công nghệ và phương tiện tinh vi nhất, nhưng trong đó, 
yếu tố con người vẫn là tối quan trọng. 

Chìa khóa giúp CIA lần ra bin Laden là nhân viên liên lạc 

Erik Dahl - Giáo sư tại Trường Cao học Hải quân ở Monterrey (California) và là sĩ quan 
tình báo hải quân nghỉ hưu đã phân tích quá trình truy lùng kẻ khủng bố nổi tiếng nhất 
Osama Bin Laden. Theo đó, Abu Ahmed al Kuwaiti - người liên lạc thân tín của kẻ cầm 
đầu Al Qaeda là nhân viên liên lạc giữa bin Laden và các chiến binh của hắn, bởi vì dinh 
thự ba tầng - nơi thủ lĩnh Al Qaeda tá túc - không có điện thoại, hay internet. 

Trong nhiều năm, các lực lượng quân đội và tình báo Mỹ đã lùng sục khắp thế giới để 
tìm nơi ẩn náu của Bin Laden, và vào tháng 9/2010, từ một cuộc điện thoại do Abu Ahmed 
al Kuwaiti - người liên lạc thân tín của kẻ cầm đầu Al Qaeda - thực hiện, bị Mỹ chặn, CIA 
đã có được manh mối mà họ cần khi sử dụng các bức ảnh giám sát và báo cáo tình báo 
để xác định một nhân viên liên lạc của al Qaeda đang đến thăm một khu nhà ở 
Abbottabad, Pakistan. 

Theo tiết lộ của các quan chức Mỹ, mỗi khi Al Kuwaiti hoặc những người khác trong 
nhóm chỉ huy chóp bu của Bin Laden muốn nói chuyện điện thoại, chúng phải lái xe hơn 
một tiếng rưỡi trước khi lắp pin vào điện thoại. Thông qua người liên lạc thân cận của 
Bin Laden, các điệp viên Mỹ đã phát hiện được một biệt thự kín đáo tại Abbottabad, nơi 
có một người hàng ngày đi dạo trong sân trong của biệt thự, nhưng không bao giờ đi ra 
ngoài. 



- 2 - 

 

Trong vài tháng tiếp theo, CIA đã sử dụng những người cung cấp thông tin, giám sát và 
các biện pháp thu thập thông tin tình báo khác và đi đến kết luận rằng Bin Laden và gia 
đình ông ta đang trốn trong khu nhà. Nhưng cho đến khi vụ tấn công diễn ra, không có 
bằng chứng chắc chắn rằng lúc đó, bin Laden đang có mặt ở đấy, chỉ theo phỏng đoán. 

Lẩn trốn ở Islamabad 

Mười năm làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng trong đó trí tưởng tượng là quan trọng, mặc dù đôi 
khi nó không thật hiệu quả, nhưng giai thoại yêu thích của Erik Dahl là, một vài năm sau 
vụ 11/9, CIA đã nhờ đến một chuyên gia về chim để xác định loại chim được nghe thấy 
tiếng hót líu lo ở hậu cảnh trong một đoạn video của Bin Laden. Trí tưởng tượng đã 
không phát huy tác dụng ngay lúc đó, nhưng nó chứng tỏ có nhiều mưu mô mà người 
Mỹ đã phải nghĩ đến để lần ra tung tích của bin Laden. 

Theo Keith Cozine - Giáo sư An ninh Nội địa tại Đại học Saint Johns - phải mất mười 
năm để tìm ra tung tích của Bin Laden, là vì họ đã tìm nhầm chỗ. Ý nghĩ chung là y sẽ 
trốn ở một địa điểm xa xôi, chứ không phải ở Abbottabad. Việc Bin Laden sống ở 
Abbottabad, cách Islamabad 60 km, khác xa với những gì người ta nghĩ trong nhiều năm. 

Cuộc truy lùng đó là một trong những cuộc tìm kiếm quan trọng, tiền hô hậu ủng nhất 
trong lịch sử hoạt động gián điệp ở Mỹ, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm áp dụng 
trong những năm gần đây, chẳng hạn như vụ ám sát thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi 
giáo (IS), Abu Bakr al- Baghdadi, vào năm 2019 trong một chiến dịch của Mỹ ở miền Bắc 
Syria. Sau cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden, Tổng thống Mỹ lúc đó là Obama đã bình 
luận về quyết định tấn công với chương trình truyền hình “60 phút”, coi đó là một quyết 
định rất khó khăn, một phần vì bằng chứng người Mỹ có được không phải là hoàn toàn 
chính xác. 

 

Dù rất cẩn trọng, bin Laden đã không thể giấu được hành tung và đã phải trả giá. Nguồn: 

thesaxon.org 

Obama cho biết, ông và ekip của mình không ngạc nhiên khi thấy Bin Laden ẩn náu trong 
tầm mắt, nhưng rất ngạc nhiên khi biết rằng kẻ bị truy nã đã ở khu nhà đó quá lâu mà 
không có thông tin về nó bị rò rỉ. Hình ảnh mà Bin Laden đã cố gắng quảng bá y là một 
người khổ hạnh, sống trong một hang động… nhưng y đang sống tại một khu nhà hàng 
triệu USD trong một khu dân cư… 

Chiến dịch Neptune Spear 
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Nhờ các hình ảnh vệ tinh, tình báo Mỹ đã thu thập đủ thông tin về nước da và chiều cao 
mà họ không bao giờ có được hình ảnh khuôn mặt rõ ràng, đủ để xác định, kẻ vẫn xuất 
hiện tại tòa nhà ba tầng nọ chính là Bin Laden. Mục tiêu đã được xác định và chỉ còn chờ 
các điều kiện tối ưu xảy ra để quyết định ngày hành động của quân đội Mỹ - 2/5/2011. 
Đêm đó có trăng khuyết và nhiệt độ ở Abbottabad khoảng 32 độ. 

Đô đốc nghỉ hưu William H. McRaven - người giám sát chiến dịch quân sự - đã tiết lộ 
trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí CTC Sentinel của Học viện Quân sự West 
Point danh tiếng rằng, họ dựa vào chu kỳ Mặt Trăng để trời càng tối càng tốt và nhiệt độ 
không quá cao. Các cơ quan tình báo Mỹ đã mất một thập kỷ kể từ sau vụ tấn công 11/9 
để truy tìm tung tích của bin Laden và họ không muốn mạo hiểm, có thể gây ra sự cố. 

Cuộc đột kích khu nhà của Bin Laden được gọi là Chiến dịch Neptune Spear - theo tên 
cây đinh ba xuất hiện trên phù hiệu Chiến tranh Đặc biệt của Hải quân Mỹ. Vào đêm xảy 
ra vụ xâm nhập định mệnh, hai chục lính đặc nhiệm SEAL đã sử dụng hai máy bay trực 
thăng bay dưới tầm radar và thay đổi các tuyến đường để tránh bị phát hiện. Một trong 
những chiếc trực thăng bị “va chạm nhẹ”, không gây ra thương tích lớn, mặc dù bản thân 
chiếc trực thăng đã bị phá hủy để không một công nghệ nào của nó rơi vào tay kẻ xấu. 

Sử dụng kính nhìn đêm (nguồn điện đường phố đã bị cắt), lính đặc nhiệm SEAL thâm 
nhập vào khu nhà, giết bất kỳ ai chống cự, thu dọn kho vũ khí, đồng thời lấy đi bất cứ 
thứ gì có thể chứa thông tin bí mật, bao gồm cả ổ cứng và điện thoại di động. Trên tầng 
ba, họ tìm thấy thủ lĩnh khủng bố trong phòng ngủ và đã giết hắn. Khi cuộc đột kích kết 
thúc, lực lượng SEAL đã sơ tán khỏi khu vực có xác Bin Laden bằng một chiếc trực 
thăng Chinook. Từ đầu đến cuối, chiến dịch diễn ra trong chưa đầy 40 phút. 

Sử dụng các bức ảnh đã biết và phần mềm nhận dạng khuôn mặt, cũng như đo xác chết, 
các chuyên gia CIA xác định chắc chắn 95% rằng thi thể đó là của Osama bin Laden. 
Các chuyên gia khác trong cộng đồng tình báo đã thực hiện phân tích ADN ban đầu, kết 
quả là ADN của thi thể này trùng khớp 100% với ADN của một số thành viên gia đình 
Bin Laden. Bin Laden được "chôn cất" trên biển. 

Thay lời kết 

Theo ý kiến của Colin Clarke - Giám đốc Chính sách và Nghiên cứu của Công ty tư vấn 
tình báo The Soufan Group - nếu có một bài học áp dụng cho đến nay, thì đó là 
Washington “chưa bao giờ thực sự tin tưởng Pakistan”, vì có nỗi sợ rằng Islamabad sẽ 
cảnh báo cho Bin Laden. Trước việc quân đội Mỹ sắp rút khỏi Afghanistan, Clarke cho 
rằng, thật “ngây thơ” khi nghĩ Mỹ phụ thuộc vào Pakistan để duy trì sự ổn định trên đất 
Afghanistan, vì Islamabad sẽ không làm gì có lợi cho Washington trừ khi điều đó phù 
hợp với lợi ích của họ. 

Mười năm sau cái chết của Bin Laden và sau cái chết của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo 
Abu Bakr al- Baghdadi vào năm 2019, các tổ chức khủng bố vẫn tồn tại nhưng đã suy 
yếu hơn. Và trong một thế giới mà ở đó, nước Mỹ cạnh tranh quyền bá chủ thế giới với 
Trung Quốc, những người lãnh đạo tình báo Mỹ hiện có những ưu tiên và mối quan tâm 
khác ngoài chủ nghĩa khủng bố./. 

CTV Lê Ngọc/VOV.VN (tổng hợp) 
Nguồn: https://vov.vn/the-gioi/ho-so/vu-tieu-diet-bin-osama-bin-laden-nhung-bi-mat-it-duoc-

nhac-den-854742.vov 

https://vov.vn/the-gioi/ho-so/vu-tieu-diet-bin-osama-bin-laden-nhung-bi-mat-it-duoc-nhac-den-854742.vov
https://vov.vn/the-gioi/ho-so/vu-tieu-diet-bin-osama-bin-laden-nhung-bi-mat-it-duoc-nhac-den-854742.vov
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Osama bin Laden bị lộ nơi ẩn náu  
vì dây phơi quần áo 

 

Vi Trân 

Một trong những manh mối giúp lực lượng tình báo Mỹ xác định nơi ẩn náu 

của trùm khủng bố Osama bin Laden là vì các bà vợ của ông ta phơi quá 

nhiều quần áo. 

 

Nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden 
AFP/REUTERS 

Nếu mua cho vợ chiếc máy sấy quần áo, có lẽ Osama bin Laden đã không 
bị tình báo Mỹ phát hiện. Là trùm khủng bố khét tiếng bậc nhất thế giới, 
nhưng Osama bin Laden lại bị tiêu diệt vì sơ suất an ninh hết sức sơ đẳng. 

Cựu phân tích viên an ninh quốc gia của CNN Peter Bergen trong cuốn 
sách sắp xuất bản ngày 3.8 cho rằng việc các bà vợ của bin Laden phơi 
nhiều quần áo bên ngoài là một trong những manh mối giúp tình báo Mỹ 
phát hiện tung tích trùm khủng bố, theo tờ New York Post. 

Osama bin Laden được cho là có đến 3 người vợ. Sau vụ khủng bố ngày 
11.9.2001, thủ lĩnh al-Qaeda bị truy lùng gắt gao và phải lẩn trốn ở nhiều 
vùng tại Afghanistan, Pakistan. 

Năm 2004, bin Laden yêu cầu cấp dưới mua một mảnh đất tại thành phố 
Abbottabad ở Pakistan để xây nơi trú ẩn. Cận vệ Ibrahom Saeed Ahmed 
abd al-Hamid mua miếng đất 50.000 USD để xây căn nhà 3 tầng. Tầng 1 
và 2 có 4 phòng ngủ với nhà vệ sinh riêng mỗi phòng. Tầng trên cùng 
dành cho bin Laden với một phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng đọc sách và 
ban công được vây kín bằng những bức tường cao. 

https://thanhnien.vn/author/vi-tran-1343.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/
https://thanhnien.vn/new-york/
https://thanhnien.vn/bin-laden/
https://thanhnien.vn/the-gioi/my-tuong-niem-su-kien-119-1125110.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/my-tuong-niem-su-kien-119-1125110.html
javascript:void();
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Gia đình trùm khủng bố dọn vào nơi này vào năm 2005. Các thành viên 

gồm có 3 người vợ, 8 người con và 4 cháu. Đến tận tháng 8.2010, nguồn 
tin của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) mới phát hiện người khả nghi 

là tên cận vệ Ibrahim tại thành phố Peshawar và lần theo di chuyển của y 
đến khu nhà có nhiều đặc điểm đáng ngờ. 

 
Osama bin Laden xem truyền hình trong căn nhà không có điện thoại lẫn Internet 

AFP 
Quanh tòa nhà là bức tường rào cao hơn 5 m với dây thép gai ở bên trên. 
Tòa nhà không có đường dây điện thoại hay Internet dù chủ nhà chắc 
chắn đủ điều kiện sử dụng những tiện ích đó. Tòa nhà chính chỉ có vài cửa 
sổ và ban công của tầng trên cùng được bao quanh bằng một bức tường 
cao. Trong một cuộc họp, Giám đốc CIA Leon Panetta đặt nghi vấn: “Ai lại 
dựng bức tường quanh một cái sân trong nhà như thế?”. 

Sau khi theo dõi, CIA phát hiện người trong nhà thường đốt rác sinh hoạt 
dù hàng xóm để rác bên ngoài cho xe rác đến thu gom. Bên trong khuôn 
viên khu đất là một mảnh vườn trồng táo, rau, nho, nuôi ong, gà và bò. 

Manh mối cuối cùng là số lượng quần áo được phơi bên ngoài mỗi ngày, 
có quần áo phụ nữ và trẻ em, trang phục truyền thống của nam giới 
Pakistan, nhiều hơn mức mà gia đình của người cận vệ có thể mặc. 

CIA ước tính trong nhà phải có một người đàn ông, nhiều phụ nữ và ít 
nhất 9 trẻ em. Ngày 14.12.2010, Giám đốc CIA Panetta trình bằng chứng 
cho Tổng thống Barack Obama. 

Tổng thống Obama được thuyết phục và chỉ thị hải quân Mỹ lên kế hoạch. 
Ngày 1.5.2011, đặc nhiệm Mỹ đột kích vào nơi trú ẩn và tiêu diệt Osama 
bin Laden./. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/the-gioi/osama-bin-laden-bi-lo-noi-an-nau-vi-day-phoi-quan-ao-

1423956.html 

 

Đặc nhiệm SEAL tiết lộ cái chết hãi hùng của bin Laden 

https://thanhnien.vn/the-gioi/can-ve-cua-bin-laden-bi-bat-tai-duc-977138.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/truyen-hinh/
https://thanhnien.vn/the-gioi/hoi-ky-cua-ong-obama-hua-hen-lap-ky-luc-1306712.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/osama-bin-laden-bi-lo-noi-an-nau-vi-day-phoi-quan-ao-1423956.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/osama-bin-laden-bi-lo-noi-an-nau-vi-day-phoi-quan-ao-1423956.html
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Thứ Tư, ngày 03/05/2017 12:00 PM (GMT+7) 

  

Đặc nhiệm SEAL tự nhận mình là người bắn trùm khủng bố Osama bin Laden, mới đây đã 

ra cuốn sách tiết lộ chi tiết những gì xảy ra trong cuộc đột kích 6 năm trước. 

 
Cựu đặc nhiệm SEAL Robert O'Neill  chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo Business Insider, nhân kỷ niệm tròn 6 năm ngày bin Laden bị tiêu diệt, cựu đặc 
nhiệm SEAL Robert O'Neill đã ra mắt cuốn sách có tên “The Operator: Firing the Shots 
that Killed Bin Laden”. 

Theo lời kể của O’Neill, anh cùng các đồng đội tiến vào khu nhà 3 tầng nghi là nơi bin 
Laden ẩn náu ở Pakistan. 

Toán đặc nhiệm SEAL sớm đụng độ con trai trùm khủng bố ở góc cầu thang. Khalid bin 
Laden (23 tuổi), luôn mang theo súng trường AK-47 bên người. 

Một chuyên viên phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trước đó đã 
thông báo cho các binh sĩ: "Nếu tìm thấy Khalid thì Osama ở tầng kế tiếp". 

"Khalid, tới đây", một đặc nhiệm SEAL nói thầm bằng tiếng Ả Rập. Ngay khi Khalid vừa 
ló đầu ra để xem ai đang nói, con trai trùm khủng bố bị trúng phát đạn vào mặt. 

 
Trùm khủng bố Osama bin Laden. 

http://www.facebook.com/fan24h
https://www.24h.com.vn/donald-trump-c415e4024.html
https://www.24h.com.vn/osama-bin-laden-da-chet-c46e1828.html
https://www.24h.com.vn/osama-bin-laden-da-chet-c46e1828.html
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Trong khi các đặc nhiệm SEAL tản ra để lục soát, O'Neill và người chỉ huy bước lên 
tầng 3 đối mặt với trùm khủng bố khét tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ. 

O'Neill viết trong cuốn sách: "Chỉ huy nói nên đợi thêm người nhưng tôi cần phải lên đó 
ngay... Tôi nảy ra một ý định rõ ràng như có ai đó đang nói trong đầu mình. Tôi đã chờ 
đợi quá đủ rồi…" 

O'Neill và người chỉ huy bắt gặp hai người phụ nữ ở phòng ngủ trên tầng 3. Người chỉ 
huy lập tức ghì chặt họ xuống sàn nhà với suy nghĩ nếu họ đeo đai bom tự sát, cơ thể 
anh sẽ cản được sức ép từ vụ nổ. 

Trong khi đó, O’Neill nhanh chóng nã súng về phía trùm khủng bố, vốn đang dùng một 
người vợ khác làm lá chắn. 

"Trong chưa đầy một giây, tôi nhắm phía trên vai phải của người phụ nữ và bóp cò hai 
lần", cựu đặc nhiệm SEAL viết trong cuốn sách mới ra mắt. "Đầu bin Laden vỡ ra, và 
ông ta gục gã. Tôi bắn thêm phát đạn nữa. Cho chắc". 

O'Neill kể lại, các thành viên khác trong nhóm đặc nhiệm nhanh chóng lao vào phòng, 
trong khi vợ bin Laden và một cậu bé 2 tuổi được đặt ngồi lên giường. 

"Giờ ta làm gì?", O'Neill hỏi, đầu óc trống rỗng. Một trong những đồng đội của anh nói: 
"Bây giờ chúng ta đi tìm máy tính". 

 
O'Neill nói anh là người trực tiếp bắn hạ trùm khủng bố bin Laden. 

"À, đúng rồi", O'Neill nói. “Tôi tỉnh rồi. Chết tiệt". Người lính kia trả lời: "Vâng, anh vừa 
giết Osama bin Laden". 

O’Neill nói phát đạn ở cự ly gần đã khiến đầu bin Laden bị cắt thành hình chữ V. Trong 
cuốn sách, O’Neill nói rằng, các đặc nhiệm đã phải ép sát đầu bin Laden lại để chụp 
ảnh nhận dạng. 

Một chuyến bay dài 90 phút sau đó đưa đội đặc nhiệm về căn cứ ở Afghanistan cùng 
thi thể Bin Laden. Kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi, thi thể được đưa lên tàu sân 
bay USS Carl Vinson (CVN-70) để thực hiện nghi lễ an táng ngoài biển. 

O’Neill cũng lý giải vì sao ảnh chụp bin Laden không bao giờ được công bố. “Bức ảnh 
chắc chắn sẽ tạo nên làn sóng phản đối dữ dội vì tính chất bạo lực của nó. Một cuộc 
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điều tra sẽ diễn ra, khiến cho tính chất bí mật của chiến dịch bại lộ”, cựu đặc nhiệm 
SEAL viết. 

Nhà xuất bản Scribner cho biết, cuốn sách của O'Neill sẽ "cung cấp những câu chuyện 
đầy sức mạnh cũng như những góc nhìn mới về cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, 
và sẽ cho thấy tình đồng đội giữa những người lính SEAL, nhiều người trải qua hàng 
trăm ngày xa gia đình và dựa vào đồng đội để sống sót". 

 

Theo Đăng Nguyễn - Business Insider (Dân Việt) 

Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/dac-nhiem-seal-tiet-lo-cai-chet-

hai-hung-cua-bin-laden-c415a872116.html 
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