
Cựu Tướng Flynn ủng hộ đảo chánh quân sự như Miến Điện 

tại Mỹ 

 gư i  iệt  May 31, 2021  

DALLAS, Texas (NV) – Ông Michael Flynn  từng là cố vấn của cựu Tổng Thống Donald Trump  

lên tiếng hôm Chủ  hật  30 Tháng  ăm  ủng hộ một cuộc đảo chánh kiểu Miến Điện tại Mỹ. 

Trên các trang diễn đàn mạng xã hội của nhóm QAnon  trong nhiều tháng qua  ca ngợi cuộc đảo 

chánh quân sự lật đổ chính quyền dân sự tại Miến Điện  và đặt vấn đề tại sao không thực hiện việc 

này tại Mỹ để đưa ông Trump trở lại làm tổng thống. 

 

Cựu Tướng Michael Flynn tham gia biểu tình phản đối kết quả bầu cử trước Tối Cao Pháp Viện hồi 

Tháng Mười Hai, 2020. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images) 

Cựu Tướng Flynn đã đưa ra l i bình luận về việc này khi tham gia sự kiện của nhóm QAnon tại 

Dallas hôm Chủ  hật. 

Một thành viên của QAnon  tự nhận là Marine  đặt câu hỏi với ông Flynn rằng: “Tại sao những gì 

xảy ra ở Miến Điện không thể xảy ra ở Mỹ?” 

“Không có lý do gì ngăn cản việc đó cả. Ý của tôi là chuyện đó nên xảy ra tại Mỹ ” ông Flynn trả 

l i. 

Đám đông reo hò cổ vũ  tán thưởng trước gợi ý dùng quân đội đảo chánh thay đổi chính quyền tại 

Mỹ. 

Ông Flynn đã đưa ra bình luận trên tại hội nghị có tên For God & Country Patriot Roundup 2021 

của nhóm QAnon kéo dài bốn ngày diễn ra ở Dallas.  

Ông này được xếp vào danh sách diễn giả chính của sự kiện.  

Cựu Tướng Flynn là cố vấn an ninh quốc gia của Trump trong chưa đầy một tháng và đã từ chức 

sau khi có thông tin tiết lộ rằng ông đã nói dối về các cuộc trò chuyện với đại sứ  ga tại Hoa Kỳ.  

Ông Trump đã ân xá Flynn vào Tháng Mư i Một sau hai lần nhận tội nói dối FBI. (MPL) [kn] 
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