Tướng Michael Flynn "Vũ khí thượng Thặng" giúp TT Trump
Mộc Trà
Tướng Flynn được cho rằng sẽ trở lại Bộ Quốc phòng và tận dụng
các nguồn lực sẵn có của DoD nhằm tiêu diệt những kẻ phản bội
nhà nước sâu sắc và bảo vệ nền cộng hòa Mỹ chống lại những kẻ
thù trong nước... Ngay khi tướng Michael Flynn được Tổng thống
Donald Trump ân xá, chính trường Mỹ bùng lên nghi vấn rằng tướng
Flynn đang được đưa trở lại hoạt động tại Bộ Quốc phòng, nơi ông
sẽ quay trở lại làm việc cùng với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Chris Miller và Quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ezra CohenWatnick - để triển khai tất cả các nguồn lực sẵn có của DoD nhằm
tiêu diệt những kẻ phản bội nhà nước sâu sắc và bảo vệ nền cộng
hòa Mỹ chống lại những kẻ thù trong nước...
Một kỳ tài trong ngành tình báo

Michael Thomas Flynn sinh năm 1958 tại Middletown, Rhode Island. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình
Công giáo Ái Nhĩ Lan gồm bố mẹ và 9 người con, anh đã được thừa hưởng sự giáo dục và tình yêu thương
vô bờ bến của người cha Charles Flynn - một cựu trung sĩ Quân đội, và người mẹ Helen.
Michael Flynn có niềm đam mê với thể thao từ thuở niên thiếu, đặc biệt là bóng rổ và lướt sóng. Anh cũng là
chân sút xuất sắc trong môn bóng đá tại trường trung học Middletown, từng dẫn dắt đội bóng đến chức vô
địch cấp tiểu bang Division B vào năm 1976. Sau đó anh đăng ký học tại Đại học Rhode Island, nơi anh tham
gia chương trình ROTC và lấy bằng về ngành quản lý năm 1981.
Sĩ quan quân đội Hoa Kỳ
Năm 1981, Flynn gia nhập quân ngũ với quân hàm thiếu úy,
chuyên ngành tình báo quân đội. Anh được điều động
đến Căn Cứ Bragg (bang Bắc Carolina) - một cơ sở quân sự
của Quân đội Mỹ và là một trong những cơ sở quân sự lớn
nhất trên thế giới, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, và
sau đó được bổ nhiệm làm trung đội trưởng nhận lệnh tới đảo
Grenada vào năm 1983.
Từ đó, Michael Flynn đã thăng tiến trong quân đội và được
điều động tới Schofield Barracks ở Hawaii, Fort Polk ở
Louisiana và Fort Huachuca ở Arizona. Anh đã tham gia cuộc
chiến tại Haiti và được bổ nhiệm làm trưởng ban kế hoạch

chiến tranh của Mỹ tại đây vào năm 1994.
Giám đốc tình báo
Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9
năm 2001, Michael Flynn đã đóng một vai trò chủ chốt trong lĩnh
vực tình báo: anh đã là Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Liên
hợp 180 ở Afghanistan, và chỉ huy Lữ đoàn Tình báo Quân đội
111. Năm 2004, Tư lệnh Stanley McChrystal bổ nhiệm Flynn
làm giám đốc Bộ Chỉ huy Các Chiến dịch Đặc biệt Liên hợp
(JSOC) ở Iraq. Flynn khai thác những nhu liệu của điện thoại di
động và sử dụng máy bay không người lái để xâm nhập vào các
ổ của Al Qaeda - hòa lẫn với dân thường trong khu vực. Chiêu
trò lấy dân thường làm bia đỡ đạn của các lực lượng khủng bố
đã bị phá hủy dưới sự chỉ huy tài giỏi của Thiếu tướng Michael
Flynn.
Tướng Flynn còn được gọi là "Cha đẻ của
JSOC - Joint Special Operations Command
tổ chức bí ẩn nhất trong quân đội Mỹ. Lữc
lượng JSOC được thành lập năm 1980 để
giải cứu con tin vốn rất ít được dùng đến.
Nhưng hiện nay JSOC đã trở thành đội
quân thần bí của Mỹ trong những chiến dịch
tiêu diệt hoặc bắt giữ kẻ thù, trải dài từ Iraq
và Afghanistan cho tới tận khu ẩn nấp của
trùm khủng bố Osama Bin Laden ở
Pakistan.
Từ năm 2007, tướng Flynn lần lượt đảm nhận vị trí giám đốc tình báo của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ,
giám đốc tình báo Bộ Tham mưu liên quân và giám đốc tình báo của lực lượng Bảo an Quốc tại Afghanistan
khi mà tướng McChrystal nắm quyền chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ ở Afghanistan.

Tháng 9 năm 2011 Flynn được vinh thăng Trung tướng và được triệu về Mỹ, năm sau Tướng Michael Flynn
được cất nhắc làm giám đốc đời thứ 18 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA).
Những năm tháng thăng trầm
Năm 2013, sau 1 năm nhận vai trò giám đốc DIA, tướng Flynn được tổng trưởng tình báo quân đội Nga Igor
Sergun mời sang thăm trụ sở của tình báo quân đội Nga (viết tắt là GRU). Trung tướng Flynn là quân nhân

đầu tiên và duy nhất của Mỹ được đến đây. Năm 2014, Mỹ và Nga cắt đứt quan hệ tình báo vì Nga đã tiến
hành xâm lược Crimea. Sau đó Tướng Michael Flynn bắt đầu bị nghi ngờ tiếp tục tư thông với Nga.
Trong những năm làm việc dưới thời chính quyền Obama, tướng Flynn kiên quyết chống đối chính sách thiếu
minh bạch về khủng bố Hồi giáo của Obama. Ông cảnh cáo chính quyền Obama về hậu quả thảm khốc của
cuộc chiến Syria, ví lý do những phần tử nổi dậy mà Obama giúp chống lại tổng thống Assad chính là các
phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, Obama đã bỏ mặc ngoài tai các cảnh báo của tướng Flynn
và nhiều quan chức cao cấp khác của Lầu Năm Góc, Obama nói rằng phe nổi dậy là những tay súng “ôn hòa”.
Thực ra, Obama không phải không biết bản chất khát máu của
các phần tử này, mà âm mưu của Obama là sử dụng CIA để
hợp tác với một số đồng minh là Anh, Ả Rập và Qatar nhằm
bán vũ khí đạn dược cho các phần tử nổi dậy ở Syria, một
nguồn lợi nhuận khổng lồ cho thế lực ngầm. Vì vậy tướng
Flynn trở thành người ngáng đường và vị tổng thống da màu
này bắt đầu tìm cơ hội để loại trừ.
Thực tế đã chứng minh: Không có tay súng ôn hòa nào ngoài
những tay Hồi giáo cực đoan và tàn bạo đang làm loạn ở
Syria- ISIS. Con quái vật ISIS này đã ra đời với sự “mát tay” của mụ đỡ Obama và CIA. Những tin đồn về sự
rối loạn trong DIA đã được tung ra, những lời đồn đãi xấu xa về tướng Flynn đã được thêu dệt lên. Cuối cùng,
năm 2014 tướng Flynn buc phải rời chức vụ giám đốc DIA và mang theo nhiều bí mật tình báo kinh thiên động
địa.
Bị thế lực ngầm hãm hại và gài bẫy
Trung tướng Flynn là người ủng hộ đầy nhiệt thành cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016, mặc
dù trước đó ông là đảng viên trung thành của Đảng Dân chủ. Ông nhận thấy Tổng thống Trump có chung
quan điểm với mình trên nhiều vấn đề, như quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, việc đàm phán với Iran và việc
ngăn chặn mối đe dọa từ các phần tử quá khích Hồi giáo

Đến năm 2016, Tổng thống Trump đã mời tướng Flynn làm Cố vấn An ninh Quốc gia, một chức vụ dân sự
nhưng có vai trò vô cùng quan trọng. Lo sợ tướng Flynn sẽ dần dần tiết lộ những bằng chứng về những vụ
mờ ám của mình, cựu Tổng thống Obama đã liên tục tìm cách nói xấu Flynn với nhóm chuyển tiếp của chính
quyền Trump, nói rằng Flynn là một mối nguy cơ an ninh vì thông đồng với Nga.
Nhóm chuyển tiếp lúc đó đã nghi ngờ về cảnh báo của Obama về ông Flynn, khi thấy chính quyền Obama đã
gia hạn quyền hạn an ninh cho ông Flynn vào tháng 4 năm 2016 khi ông Flynn đã rời D.I.A: "Nếu Tổng thống
Obama thực sự quan tâm đến Tướng Flynn, tại sao họ không đình chỉ việc kiểm tra an ninh của ông ấy như
họ đã phê duyệt vài tháng trước đó? Họ không chỉ nói mà không thực hiện điều gì để đình chỉ quyền của
Flynn” ông Sean Spicer thư ký báo chí của Nhà Trắng đã tuyen bố.

Cựu Tổng thống Obama đã liên tục tìm cách nói xấu Flynn với
nhóm chuyển tiếp của chính quyền Trump, nói rằng Flynn là
nguy cơ an ninh và có thông đồng với Nga.
Sean Spicer nói rằng điều đó làm người ta nghi ngờ về lời cảnh
báo của ông Obama trong cuộc gặp của Obama vói Trump vào
tháng 11. Bất chấp lời cảnh báo của Obama, tổng thống Trump
vẫn lựa chọn tướng Flynn làm Cố vấn an ninh quốc gia, một vị
trí không cần sự xác nhận của Thượng viện, một bổ nhiệm cao
cấp đầu tiên của chính quyền Trump sau khi đắc cử.
Nhưng, đáng buồn thay, tướng Flynn chỉ đảm nhận vai trò cố
vấnvấn an ninh quốc gia - cố vấn chính của tổng thống về các
vấn về quốc tế và quốc phòng trong vỏn vẹn có 23 ngày. Những kẻ thuộc bộ máy nhà nước ngầm đã hãm hại
tướng Flynn – và gài bẫy ông vào tội lừa dối FBI về nội dung liên lạc của ông với Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, ông
Kis Kislyak. Năm 2017, Tướng Flynn đã bị kết tội vu khống với FBI trong cuộc điều tra của Muller về sự can
thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016

Bộ Tư pháp, FBI, Tòa án và một hệ thống quan chức cũ thuộc chính quyền Obama muốn dồn Flynn lâm vào
cảnh tù đày để chôn vùi các bí mật mà ông nắm giữ trong thời gian phục vụ trong chính quyền Barack Obama.
Trong khi đó, ngày 6/10/2016, các tài liệu giải mật của Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ John Ratcliffe đã chứng
minh chính bà Hillary Clinton mới là người ra lệnh dàn dựng "một vụ bê bối" quy kết Tổng thống Trump thông
đồng với Nga trong năm 2016, và Tổng thống bấy giờ là ông Barack Obama đã biết về việc này.
Tướng Flynn bị vướng vào một màn đấu tố có một không hai của bộ sậu Obama – Hillary – FBI, tố cáo ông tội
tư thông với Nga bằng những màn gài bẫy siêu tinh vi. Obama chưa bao giờ thực sự từ bỏ giấc mộng can
thiệp vào chính trường và khuynh đảo nước Mỹ và tướng Flynn đã trở thành cái gai cản mũi, không để vị tổng
thống da màu này có thể tiến tới hoàn thành âm mưu đó. Màn đấu tố này cũng là khởi đầu cho vụ Obama
Gate - một vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử của các đời tổng thống Mỹ.
Vào tháng 12 năm 2017, trả lời
phỏng vấn Fox News Channel,
ông Dershowitz đã từng lập
luận rằng lời nhận tội của
Tướng Flynn là một “sự thể
hiện sự yếu kém” đối với cuộc
điều tra của ông Mueller: “Bất
kỳ công tố viên nào cũng đều
không muốn buộc tội nhân
chứng chính của ông ta về tội
nói dối. Bởi vì nếu bạn buộc tội nhân chứng của mình về tội nói dối, điều đó thực sự có nghĩa là ông ta không
hữu ích với tư cách là nhân chứng, ông ta không có uy tín”.

“Tôi chắc chắn rằng công tố viên đang cố gắng truy tố Flynn vì một số kế hoạch hoặc âm mưu liên quan đến
những người khác trong Nhà Trắng, nhưng không có gì ở đó, và cuối cùng ông ta phải xuống thang và buộc tội
Flynn nói dối..."
Đảng Cộng hòa mô tả ông Flynn là một người hùng bị truy tố bất công. Thượng nghị sĩ South Carolina,
Lindsey Graham, nói: "Tướng Flynn KHÔNG phải là đặc vụ Nga. Thay vào đó, ông ấy là nạn nhân của một
cuộc điều tra và truy tố có động cơ chính trị mà mục đích biện minh cho phương tiện."
Chuyên gia bình luận Mike Adams nhận định: “Tướng Michael Flynn đã bị phỉ báng bởi nhà nước tham nhũng,
phản quốc chỉ vì từ chối phản bội đất nước của mình, không chấp nhận phục vụ như một con rối ở Bộ Quốc
phòng dưới thời của Obama”.
Cuộc chiến pháp lý chống lại tướng Flynn kéo dài suốt 3 năm, FBI thậm chí còn muốn đóng hồ sơ vì cuộc điều
tra hoàn toàn không mang lại kết quả. Có lẽ tình yêu nước nồng nàn, quyết tâm sắt đá ngăn chặn những âm
mưu khuynh đảo đất nước của tướng Flynn đã lay động đến cả trời cao, ông được nữ luật sư kỳ cựu Powell
minh oan và được ân xá bởi tổng thống Donald Trump cuối năm 2020.
Michael Flynn: “Vũ khí thượng thặng” của Tổng thống
Trump
Ông Trump nhận xét: “[Flynn] là người vô tội, một
người rất tốt. Ông ấy từng là mục tiêu của chính quyền
Obama nhằm làm tổn hại đến Tổng thống. Những gì họ
làm là đáng xấu hổ. Trong lịch sử, đất nước chúng ta
chưa từng có chuyện như vậy. Tôi hy vọng nhiều kẻ rồi
sẽ phải trả giá, vì đó là bè lũ lừa lọc bất lương. Những
kẻ vô lại, tôi nhấn mạnh: những kẻ vô lại. Đó là một âm mưu, một trò dàn dựng. Với tôi, tướng Flynn là anh
hùng”. “Họ đã tìm cách hành hạ để huỷ diệt tướng Michael Flynn. Nhưng ông ấy sẽ quay trở lại. Trở lại với một
giá trị cao hơn và tốt hơn”.
Ông Trump nhận xét: “[Flynn] là người vô tội, một người rất tốt.
Ông ấy từng là mục tiêu của chính quyền Obama nhằm làm tổn
hại đến Tổng thống. Những gì họ làm là đáng xấu hổ".
Ngay khi tướng Flynn được Tổng thống Donald Trump ân xá,
chính trường Mỹ bùng lên nghi vấn rằng Flynn đang được đưa
trở lại hoạt động tại Bộ Quốc phòng, ông sẽ quay trở lại làm
việc cùng với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller và
Quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ezra Cohen-Watnick - để
triển khai tất cả các nguồn lực sẵn có của DoD nhằm tiêu
diệt những kẻ phản bội nhà nước sâu sắc và bảo vệ nền cộng
hòa Mỹ chống lại những kẻ thù trong nước.

Mặc dù tướng Flynn không nhất thiết phải giữ một vị trí chính thức trong chính phủ, nhưng bây giờ ông có thể
tự do chia sẻ mọi thứ mình biết mà không sợ vướng mắc pháp lý nào. Tướng Flynn, mang trong mình một kho
bí mật chiến lược, có thể ông đã đặt tất cả bí mật này lên bàn làm việc của Chris Miller và thậm chí của chính
Tổng thống Trump.
Và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tướng Michael Flynn vẫn có
một người thân tín luôn ở bên cạnh, ngay cả trong những tháng
ngày phong ba nhất của cuộc đời. Đó là Ezra Cohen-Watnick,
quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Anh từng là cấp dưới của
tướng Flynn và được ông vô cùng tin tưởng. Ngay khi đảm
nhận vị trí Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia và chuyển đến
Nhà Trắng, tướng Flynn đã đưa Ezra Cohen-Watnick đi cùng.
Khi tướng Flynn vướng vào vụ truy tố bất công và buộc phải từ
chức, những kẻ chủ mưu trong vụ án “thông đồng với Nga”
cũng tìm mọi cách loại bỏ người trợ lý thân tín này của tướng
Flynn, nhưng Tổng thống Trump đã lập tức điều Ezra đến giám
sát Bộ Tư pháp. Tại đây, anh có nhiệm vụ phải thu thập bằng chứng để giúp đội ngũ chiến dịch của Tổng
thống Trump hoàn thành sứ mệnh lịch sử: Quét sạch đầm lầy Nhà nước Ngầm.

Ezra Cohen-Watnick chính là cánh tay đắc lực giúp tướng Flynn có được bằng chứng cho những hoạt động
của thế lực ngầm tại nước ngoài.
Ezra Cohen-Watnick chính là cánh tay đắc lực giúp tướng Flynn có được bằng chứng cho những hoạt động
của thế lực ngầm tại nước ngoài. Anh là người có thể truy cập vào chương trình máy chủ SCYTL của
CIA ở Frankfurt (Đức) để hack và theo dõi tin tặc - đây là phần vô cùng quan trọng của chương trình
hack bí mật có biệt danh “Thủy quái Kraken” - một chương trình Tác chiến không gian mạng của Bộ Quốc
phòng nhằm theo dõi và tấn công các hệ thống máy chủ để thu thập bằng chứng về các hoạt động bất chính
của các quốc gia và kẻ thù của nước Mỹ.
Lời kết:
Giờ đây, tướng Flynn đã được tự do. Việc ân xá của Tổng
thống đối với ông có những tác động to lớn tới chính trường Mỹ
và dự báo sẽ sôi động trong vài tuần tới. Chính trường Mỹ dấy
lên nhận định rằng, tình hình với cánh tả sẽ còn tồi tệ hơn rất
nhiều khi việc ân xá tướng Flynn bắt đầu có tác dụng. Không có
gì có thể nghi ngờ rằng vị tướng yêu nước này là một nguồn
cung cấp các thông tin tối mật về thế lực ngầm cho luật sư
Sidney Powell.

Các hành động của Tổng thống Trump, dù lớn hay nhỏ, dù để tung hỏa mù nhằm che giấu một mục đích khác
vẫn là các hành động chiến thuật định trước và bài bản. Việc ân xá tướng Flynn có lẽ không chỉ đơn thuần là
một hành động thượng tôn pháp luật của chính quyền Tổng thống Trump, và người dân Mỹ yêu nước chân
chính cũng như người dân yêu chuộng tự do, bác ái trên toàn thế giới đang chờ đợi nhiều một cái gì khác lạ.
Mộc Trà
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