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Sở Tình Báo Hoa Kỳ CIA không phải là ba đầu sáu tay, nhưng cũng có những độc
chiêu kinh dị. Thí dụ, một trong những khả năng là dò tìm và xét nghiệm DNA (tiếng
Việt thường viết là ADN) để kiểm tra các nghi vấn. Phải nói đây là độc chiêu.
Có thể nêu ra một nghi vấn, như thế, CIA có thêå sử dụng xét nghiệm DNA để xem có
phải ông Nông Đức Mạnh là con rơi ông Hồ hay không, và các nghi vấn tương tự. Có
thể, CIA đã biết trước hồ sơ naỳ, rồi nhưng vẫn còn giữ bí mật.
Một bản tin báo The Guardian hôm Thứ Hai 11-7-2011 nói rằng CIA đã dàn dựng, tổ
chức một đợt chích ngừa giả mạo nhằm tìm lấy DNA của gia đình Osama Bin Laden.
Chiến dịch chích ngừa giả mạo này tổ chức ở thị trấn Abbottabad, nơi CIA nghi ngờ
Bin Laden đang ẩn trốn. Một cách kiểm chứng là: cần tìm DNA của gia đình Bin
Laden trong ngôi nhà nghi là nơi trú ẩn đó.
Gián điệp CIA tại Pakistan đã tuyển mộ một bác sĩ Pakistna cao cấp để tổ chức đợt
chích ngừa tại Abbottabad, lúc đầu cho khởi sự chích ngừa từ các xóm nghèo trong
thaàh phố để trông có vẻ như là chích ngừa thật, theo cuộc điều tra của báo The
Guardian qua tiết lộ của các viên chức Mỹ, Pakistan và cư dân địa phương.
Bác sĩ này tên là Shakil Afridi hiện đã bị bắt bởi Sở Tình Báo Pakistan (ISI) vì lý do
hợp tác với gián điệp Mỹ.
Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan đã bị căng thẳng từ chiến dịch biệt kích SEAL nhảy
toán xuôáng ngôi nhà Osama Bin Laden ẩn trốn để hạ sát lãnh tụ khủng bố này, bây
giờ lại căng thẳng thêm vì vụ bác sĩ naà bị bắt. Phía Mỹ lo ngaạ về an toàn của bác sĩ
naỳ, và đã can thiệp nhưng vô ích.
Thoạt tiên, CIA dò ra người giao liên al-Qaeda có tên là Abu Ahmad al-Kuwaiti, và
dò ra ngôi nhà của Bin Laden ẩn trú. CIA dùng vệ tinh quan sát và từ một ngôi nhà bí
mật của CIA để quan sát ráo riết, nhưng cần xác minh rõ rằng có Bin Laden trong

nhà này trước khi đưa lính Mỹ nhảy toán vào hạ sát.
Chỉ cần DNA từ bất kỳ đứa con nào của Bin Laden trong căn nhà này đối chiếu với
mẫu DNA từ người em của y, nguyên đã chết tại Boston năm 2010, là có chứng cớ gia
đình Bin Laden đang ở trong nhà này.
Do vậy, CIA tìm tới Afridi, giám đốc sở y tế Khyber, một phần trong khu vực bộ tộc
giáp biên giới Afghanistan.
Bác sĩ này tới Abbottabad hồi tháng 3-2011, nói rằng ông có ngân sách để chích ngừa
miễn phí viêm gan B. Qua mặt giới chức y tế Abbottabad, ông bơm tiền rộng rãi cho
nhân viên y tế cấp nhỏ để họ thực hiện chiến dịch mà không biết gì vụ này liên hệ tới
Bin Laden. Vài nhân viên y tế trong khu vực này trong quá khứ từng được vào khu
nhà Bin Laden để chích ngừa polio cho một số trẻ em.
Afridi mới dán bích chương về chương trình chích ngừa quanh Abbottabad, nói về
thuốc chủng laà bởi Amson, hãngd ược có bản doanh ở ngoạị ô Islamabad.
Vào tháng 3-2011, nhân viên y tế chích ngừa trong xóm nghèo ở biên Abbottabad có
tên là thị trấn Nawa Sher. Chủng ngừa viêm gan B thường cho 3 liều lượng, liều thứ 2
là một tháng sau liều thứ nhất. Nhưng vào tháng 4-2011, thay vì chích liều thứ 2 ở
Nawa Sher, bác sĩ này vào Abbottabad và đưa các y tá tới thị trấn Bilal Town, ngoaị
ô nơi Bin Laden đang cư ngụ.
Không rõ chính xác làm sao bác sĩ này hy vọng lấy DNA từ việc chích ngừa, dù các y
tá có thể được huấn luyện để lấy máu từ kinh chích sau khi thực hiện.
Một viên chức Pakistan nói Bilal Town là xóm nhà giàu, sao lại chọn nơi đó chích
miê phí, thêm nữa, sao một bác sĩ từ Khyber lại tới làm gì ở Abbottabad.
Một cô y tá tên là Bakhto, tên đầy đủ là Mukhtar Bibi, đã vào được nhà của Bin
Laden để chích ngừa. Theo nhiều nguồn tin, bác sĩ này đứngc hở ngoài cổng, dặn cho
là cầm theo túi xách trong đó có một thiết bị điện tử. Không rõ đó là thiết bị gì, không
rõ cô có để lại trong nhà Bin Laden hay không. Cũng không rõ CIA có lấy được DNA
nào liên hệ Bin Laden hay không, mặc dù 1 nguồn tin nói voơi Guardian rằng chiến
dịch không thành công.
Cô Bibi không biết mục tiêu thật cuả chiến dịch, bây giờ đang giữ im lặng.
Tình báo Pakistan điều tra ra bác sĩ này, khi điều tra về chiến dịch biệt kích Mỹ nhảy
toán hạ sát Bin Laden. Một trùm tình báo Pakistan nói, việc bắt bác sĩ kia là phải, vì

ông ta hoạt động cho tình báo nước ngoài.
Nhiều người đã bị tình báo Pakistan bắt đề điều tra sau chiến dịch Mỹ nhảy toán hạ
sát Bin Laden, nhưng bác sĩ này là người duy nhất còn bị ISI giam giữ.
Pakistan nổi giận vì Mỹ nhảy toán vào lãnh thổ Pakistan, nhưng tập trung điều tra chỉ
xem vì sao CIA có thể dò ra Bin Laden, mà không tập trung điều tra xem vì sao Bin
Laden có thể trốn ở đây nhiều năm bình an.
Hôm cuối tuần, quan hệ lại căng thẳng, khi Mỹ loan báo cắt 800 triệu đô quân viện
cho Pakistan để trừng phạt vì Pakistan không hết lòng giúp chống khủng bố.
Câu hỏi nơi đây rằng, có phải CIA đã có DNA của ông Hồ, của Nông Đức Mạnh, và
của các người trong dòng tộc họ Hồ và họ Nguyễn ở làng Kim Liên, Nghệ An?
Nếu có, đây quả nhiên là một hồ sơ lý thú vậy, sẽ củng cố thêm câu trả lờøi của họ
Nông, người từng nóí rằng “ai cũng là con của Bác Hồ...”Dù vậy, nếu xét nghiệm
DNA thì không phải ai cũng có DNA của ông Hồ, có lẽ chỉ trừ hậu duệ họ Nông ở
vùng núi Tây Bắc thôi.

