
Tin Cập Nhật Tổng Hợp_18



























Thousands of National Guard forces have been called to the DC area ahead of
President-elect 's inauguration.

https://www.facebook.com/joebiden/?__cft__[0]=AZUOxb6sM8LzkPdCarc9YkqmArOKlU62yZZQ5Mg1AKLXA1RC2FPLfLwgfO6yXllu8MmcXe8oDbBcwMPucWlpi40kDMO3AcGhr0kQVZSP03Uv-lH1AQdpXMY0MCWSdV3zIQMOgu9CE2PbZsLBpnEq_bV5rSeGH5hTlv9wAiX-kOxFLSQdPrKLxxUzn4kCIJe61MM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/joebiden/?__cft__[0]=AZUOxb6sM8LzkPdCarc9YkqmArOKlU62yZZQ5Mg1AKLXA1RC2FPLfLwgfO6yXllu8MmcXe8oDbBcwMPucWlpi40kDMO3AcGhr0kQVZSP03Uv-lH1AQdpXMY0MCWSdV3zIQMOgu9CE2PbZsLBpnEq_bV5rSeGH5hTlv9wAiX-kOxFLSQdPrKLxxUzn4kCIJe61MM&__tn__=kK-R




(Tin chưa được kiểm chứng độ chính xác tùy nhận định của người đọc)

TƯ LỆNH THUỶ QUÂN LỤC CHIẾN PHẢN ĐỐI BÀ NANCY PELOSI .
Tướng David H. Berger, Tư lệnh Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, đã từ chối
yêu cầu của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về việc sử dụng Quân đoàn để bảo vệ lễ
nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 của Biden trước những người ủng hộ Trump.
Một nguồn tin ngũ giác nói với Real Raw News rằng Pelosi đã liên hệ với Tướng
Berger vào đêm thứ Hai với sự cầu xin ông cam kết 5.000 quân để giúp đảm bảo quá
trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và ngăn chặn lặp lại cuộc bao vây
Capitol ngày 6 tháng 1.
Không hiểu tại sao Pelosi lại cần thêm binh sĩ để tăng cường một lực lượng vốn đã
rất ấn tượng do các quan chức liên bang và tiểu bang tập hợp. Lực lượng đó bao gồm
15.000 Vệ binh Quốc gia từ D.C., Delaware, Massachusetts, và Đảo Rhode, và một số
đặc vụ FBI và DHS không được tiết lộ đã đến D.C.
Penlosi nói rằng bà muốn quân tiếp viện “sẵn sàng chiến đấu” vì “những người ủng
hộ Trump cực đoan và những người theo âm mưu kooky Qanon” sắp hội tụ về DC. Bà
ấy cầu xin Tư lệnh Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ xem xét lại, và bà cho
rằng nhiệm vụ yêu nước của vị tướng là phải dập tắt các cuộc nổi dậy và đảm bảo
việc Biden tiến lên Bầu cử.
Đáp lại, Tướng Berger đã trà lời:
“Đừng giảng cho tôi về lòng yêu nước, thưa bà . Tôi đã phục vụ đất nước này một
cách xuất sắc trong 40 năm. Tôi đã đổ máu cho đất nước của chúng tôi. Còn bà, một
quan chức dân cử tự phục vụ, đã làm được gì cho đất nước này? ” Tướng Berger
càng tức giận hơn khi Pelosi hăm dọa ông có thể phải trả lời chất vấn trước Quốc hội,
ông cảnh cáo:
“Tôi chỉ trả lời với Tổng Thống, và theo tôi hiểu, Donald J. Trump vẫn là Tổng
Thống và Tổng Tư lệnh. Tôi tuân theo Hiến pháp như nó đã được viết, không phải
cách giải thích của bà về nó ”
Khi chiến thuật đe dọa của không làm Tướng Berger sợ hãi, Pelosi đã chuyển sang
chiến thuật "Ăn xin và xu nịnh":
Pelosi khen “những chiến binh cuối tuần” của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã không
chuẩn bị tốt để đẩy lùi một đội quân “những người theo chủ nghĩa Trump điên loạn”.
Nhưng, thuỷ quân lục chiến thì thiện chiến hơn và có khả năng đánh bại 'những kẻ
cuồng bạo':
“Bạn có những người lính được đào tạo tốt nhất trên thế giới, và nước Mỹ cần họ.”
Tướng Berger không bị lay chuyển, ông nói:
“Nếu bà muốn chúng tôi giúp chống lại những người ủng hộ TT Trump, tôi khuyên bà
nên gọi điện thoại cho ông ấy và nói với ông về lời yêu cầu này. Nếu TT Trump ra
lệnh cho tôi, tôi sẽ làm. Nếu không, tôi khuyên bà đừng thốt nên lời cay độc và đòi hỏi
những điều phi lý nữa vì nó có thể tương đương với tội phản quốc đấy!”
Safechat Du Khánh.










