Vụ chuyến bay MH370 trở thành một điệp vụ nóng bỏng
NN
Câu chuyên dưới đây lây ra từ một bai viết cua môt độc ̣ gia sau khi xem một ban
tin cua hang thông tân Reuters vê ̀ chuyến bay MH370 cua hang hang không Ma Lai
A.

Ngay từ luc đâu khi chuyến bay mât tich một cach huyên bi chung ta không nghe
thây phia Hoa ky binh luân gi nhiêu – cung như vê phia Nga – vê sư viêc nây.
Cac quôc gia khac như Trung Cộng, Ma Lai, Thai Lan, Viêt Nam đa tham gia vao
công cuộc tim kiếm va ho cung câp cac hinh anh chup đươc từ vê tinh cac tâm
hinh nghi la cua chiếc may bay đang trôi trên măt biên. Một vai hinh anh nay do
công ty Inmarsat , một hang vê tinh chuyên vê thương mai tai Anh Quôc, cung câp.
Nhưng tuyêt nhiên chung ta không nghe thây từ cac vê tinh do tham, gian điêp cua
Bộ Quôc Phong Hoa Ky.
Một điêu chăc chăn la Hoa Ky sơ hưu một hê thông vê tinh quôc phong tinh vi va
co ky thuât rât cao, rât chinh xac, hơn hăn cac vê tinh chuyên vê “lam business”,
re tiên. No co thê nhân diên ngay cac hoa tiễn băn ra từ đât liên hay từ ngoai khơi
ơ bât ky nơi nao trên thế giới , vươt xa cac vê tinh “thương mai” tư nhân, như hê
thông cua Inmarsat , Anh Quôc, tuy đo cung la một hê thông tương đôi tôi tân nhât
nhi trong luc nây.
Thât la kho ma tương tương một may bay lớn như chiếc Boeing 777 tư nhiên biến
mât trên không trung , ha canh đâu đo trên đât liên hay rơi xuông biên ma My
không biết gi hết. Sau vu xi căng đan do Edward Snowden tao ra, chung ta đươc
biết nước My đa co kha năng siêu viêt vê ky thuât nghe ngong va nhân ra cac tin
hiêu vê viễn thông trên toan thế giới.

Qua viêc tim ra thu pham cua vu 911 Bin Laden tai Hôi Quôc, chung ta đươc biết
một điêu la cac phi cơ trưc thăng tôi mât cua Hoa Ky đa bay một cach im lăng, ha
canh an toan ngay trên noc va sau vươn cua nha ông Bin Laden ma không một ai
trong đam cân vê cua ông ta nghe đươc va may may hay biết, cho đến khi qua trê.
Chuyên nây con hâp dân va đây bât ngơ, con hơn ca cac canh trong cac
phim ”action” do Hollywood lam ra.
Cho đến khi chung ta tim ra chuyến bay MH 370 va biết đich xac nhưng gi đa xay
ra cho no, thi thiên ha đăt ra nhiêu gia thuyết va tương tương ra cac âm mưu do ai
đo gây ra.
Và rôi đây là câu chuyện:
· Chuyến bay Malaysian Airlines MH370
· Tên mât ma: Operation Sky Fall – Xin tam dich la “Chiến Dich Rơi Từ Không
Trung”
Trong qua trinh rut quân từ A-Phu-Han cua quân đội Hoa Ky, một hê thông chi
huy va kiêm soat dung trong viêc điêu khiên cac may bay nho không ngươi
lai (drones) cua ho trong luc di chuyên từ căn cư trên đôi xuông đa bi quân dân
Taliban tân công rôi tich thu. Quân Taliban đa phuc kich va giết chết đoan công
voa , gôm ca hai ngươi linh tinh nhuê trong nhom “ngươi nhai”, lây toan bộ hê
thông điêu khiên trên, năng 20 tân , rôi ho chia ra bo vao 6 cai thung nho, trôn đi.
Chuyên nây xay ra vao khoang Thang Hai, 2014. Phiến quân Taliban muôn rao ban
hê thông nây cho Nga hay Trung Cộng đê lây tiên vi Taliban đâu co xai no đươc vi
không co may bay drones. Thơi điêm nây thi Nga đang bân rộn lo vu lây lai
Ukraine. Trung Cộng thi rât cân ky thuât tôi tân nây cua My. Ho muôn mua no vê
mơ toanh ra nghiên cưu, hoc hoi, xem trong đo no co ky năng nao rôi tim cach vô
hiêu hoa cac may bay drones cua My. Đây la cơ hội ngan năm một thuơ cho Hoa
Luc !
Thế la Trung Quôc gơi tam chuyên viên quôc phong thương thăng cua ho qua xem
va đông y mua no với gia hang triêu đô la. Vao khoang đâu thang Ba, tam khoa
hoc gia cua Trung Cộng va sau “thung đô” trên di chuyên đến đươc Ma Lai, vi ho
cho răng đây la con đương duy nhât ma ho tranh đươc sư kham pha cua bât ky ai.
Nguyên ca một “lô hang quy” đươc đem dâu vao toa đai sư TQ tai Ma Lai, vi đươc
sư bao vê cua quy chế ngoai giao đoan.
Trong khi đo cơ quan phan gian cua My, với sư trơ giup cua gian điêp Do Thai đa
quyết đinh theo doi vu viêc nây va cô lây lai vât đa bi đanh căp. Vê phia Trung
Cộng thi ho cho la cach tôt nhât la chuyên lô hang quy nây vê cô quôc băng
đương hang không dân sư đê không ai biết va đoan ra. Lai thêm cai lơi nưa la từ
Ma Lai đi Băc Kinh chi cân co 4 giơ 30 phut va phia My se không bao giơ “bao
vây” va “đanh căp” một may bay dân sư, vi lam như vây dư luân My va thế giới tư
do se lên an găt gao. Do đo chon chuyến bay MH370 la hơp ly va “an toan” nhât !
Ngay từ đâu gian điêp My đa gai trên chuyến bay MH370 năm ngươi gôm ca điêp
viên Do Thai. Nhưng ngươi nây la chuyên viên rât ranh re vê may bay Boeing, đăc
biêt la Boeing 777. Hai ngươi Ba Tư ma lâu nay chung ta nghe noi la ho dung
thông hanh gia, cung la hai tong sư, cộng tac viên do My chế ra !

Hôm sang sớm Thư Bay, ngay 8 Thang 3, khi chuyến bay MH370 săp ra khoi không
phân Ma Lai va đang trên đương tới không phân Viêt Nam, thi trên không trung
gân đo một may bay quân sư tôi tân cua My thuộc hê thông AWAC S (Airborne
Warning And Control System) đa nhanh chong lam hong hê thông bao hiêu, hê
thông lai tư động va sau đo ho dung “remote control” đê điêu khiên chiếc may bay
MH370. Đo la luc chung ta nghe noi la chiếc may bay MH370 co luc đa bi mât
cao độ một cach tam thơi.
Cung nên nhớ la sau vu khung bô 911, cac may bay Boeing va Airbus đa đươc đăt
cai hê thông “remote control” điêu khiên bơi may bay AWAC S đê chông lai không
tăc như đa xay ra cho nước My. Va kê từ đo cac may bay Boeing chuyên chơ hanh
khach co thê đươc điêu khiên bơi cơ quan quan tri hang không FAA/ATC từ cac
tram kiêm soat ơ dưới đât, khi cân.
Hê thông “remote control” nây cung đa đươc dung đê điêu khiên may bay không
ngươi lai, hay cac drones ,một cach thanh công trong viêc tiêu diêt khung bô quân
trên khăp thế giới.
Sau đo 5 ngươi điêp viên My / Do Thai hoan toan kiêm soat chiếc may bay, tăt hê
thông bao hiêu (transponder) va cac thông tin viễn thông trên may bay. Rôi ho cho
may bay chuyên hướng bay ngươc vê hướng Tây, thay vi qua không phân Viêt Nam.
Di nhiên la ho biết la không nên bay qua hướng Đông , qua nga Phi Luât Tân, hay
đao Guam vi ca vung biên nây co đây rây cac hê thông phong không Trung Cộng
va radar cung vê tinh cua ho theo doi.
Hê thông radar quân sư cua Ma Lai, Thai Lan va Ân Độ di nhiên co nhân ra một
“may bay la” trong không phân cua ho, nhưng tât ca đêu “không co phan ưng
gi” ! . Sau đo chiếc may bay MH370 bay qua Băc Sumatra, Anabas, phia Nam cua
Ân Độ, rôi ha canh xuông đao Maldivas.
Mây ngay đâu tiên khi may bay “mât tich”, chung ta co xem trên TV thây ngươi ta co
phong vân một vai dân trên đao Maldivas va ho cho biết co nghe thây một chiếc
may bay rât lớn bay qua lang ho. Nhưng nay thi tin nây bi cho “chim xuông”, không
ai nhăc đến nưa!.
Sau khi đô thêm xăng, chiếc may bay trên lai cât canh bay đến đao Garcia Diego,
một căn cư không quân cua Hoa Ky, năm ngay giưa Ân Độ Dương. Sau đo tât ca
“lô hang quy” va ngay ca cai “Black Box” đươc thao gỡ ra khoi chiếc may bay.
Trong luc nây thi tât ca cac hanh khach khac đa chết từ lâu vi trước đo co luc
chiếc may bay đa đươc cho bay đến cao độ la 45,000 ft. Ơ cao độ nây, hanh khach
ngôi trong phi cơ đa chết hết vi thiếu dưỡng khi la oxygen. Di nhiên nhân viên
gian điêp thi đa chuân bi trước.
Chiếc may bay với cac hanh khach không hôn, sau đo lai đươc cho bay lên trơ lai,
qua hê thông “remote control” , rôi từ từ rơi xuông Nam Ân Độ Dương, dan canh
như thê la no bay đến luc không con một giot xăng nao. Diễn biến nây xem ra ngươi
ta co thê đô lôi cho phi công chinh va phi công phu. Luc đâu thiên ha đoan la phi
cơ đa rơi tai biên Nam Trung Hoa, trong khi may bay đa bay vê hướng Ân Độ
Dương. Ho con đưa ra nhiêu tuyên bô mâu thuân với nhau đê lam lac hướng ca thế
giới. Trong viêc nây, Uc Đai Lơi la một ngươi đông tinh.

Trong khi đo, ngay từ đâu Trung Cộng biết la minh đa bi “phông tay trên” va đa
dung moi nô lưc đê tim ra tông tich cua chiếc may bay MH370, với vô sô phi cơ, tau
be, vê tinh, trước la nhăm vao biên Nam Trung Hoa, sau đo trong vinh Malacca, rôi
sau cung la Ân Độ Dương. Điêu nây chưng to cho ta thây răng Trung Cộng quan
tâm rât đăc biêt đến vu “mât tich” nây, không hăn la ho đau buôn mât đi mây trăm
công dân ma la ho mât đi một “lô hang” rât cao quy vê ky thuât, kho tim đâu ra,
với 8 khoa hoc gia sang gia, cung kho ma co ngươi thay thế !

