
 

Số 38 - Thơ…cà chớn :  Từ chức hay bị sa thải ? 

                             ---- 

John Bolton nói tôi đã từ chức, sau khi 

Trump tuyên bố sa thải 
September 10, 2019 
   
Trump: Tôi đã sa thải cố vấn an ninh quốc gia John 

Bolton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tuyên bố 

rằng ông đã từ chức, điều này trái với tuyên bố của TT 

Trump là ông John Bolton bị sa thải 

Ông Trump viết trên Twitter rằng: “Tôi đã thông báo 

với John Bolton rằng công việc của ông ấy tại Tòa 

Bạch ốc đã chấm dứt. Tôi không đồng ý với nhiều ý 

kiến của ông ấy, cũng như của nhiều người khác trong 

chính quyền. Tôi cảm ơn John vì những gì ông ấy đã 

làm. Tôi sẽ công bố cố vấn an ninh quốc gia mới vào 

tuần tới”. 

Bolton cho hay, ông đã xin từ chức vào tối qua nhưng 

chính Tổng thống Trump đã trì hoãn quyết định này. 

“Tôi đã xin từ chức đêm qua và Tổng thống Trump 

nói, Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai” – ông 

Bolton tweet. 

Sau khi chia sẻ trên Twitter, cựu cố vấn Mỹ cũng liên 

lạc với các nhà báo để trình bày về vụ việc. Ông 

Bolton đã nhắn cho nhà báo Robert Costa của 

Washington Post rằng: “Chúng ta phải rõ ràng, tôi đã 

từ chức – tôi đã đề nghị như vậy từ đêm qua”. 

Nội dung tương tự cũng được ông Bolton gửi cho nhà 

báo Peter Baker của New York Times: “ 

 

Tôi] đã đề nghị [từ chức] từ đêm qua, mà không phải 

ông ấy yêu cầu”. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Hogan 

Gidley cũng nhắc lại tuyên bố của ông Trump liên 

quan tới vụ việc. 

 Xuất hiện trên Fox News, Gidley nói rằng Bolton đã 

bị sa thải chứ không từ chức. Điều đó rõ ràng mâu 

thuẫn với phát ngôn nêu trên của ông Bolton. 

 

                          * 

   Lạ lùng ghê gớm quá đi thôi 

Cố vấn an ninh bị đuổi dễ như chơi . 

Bao nhiêu chức sắc đà tóe khói 

Vào ra tán loạn, cứ tơi bời…. 

    Mà sao thiên hạ chưa biết tởn, 

Leo lên, tụt xuống cứ theo nhau 

Báo chí cười toe, rồi nói bậy : 

Bảo rằng chúng nó chạy như... trâu. 

    Chính chị, chính em là thế đó, 

Ham hố nhào dzô tưới hạt sen, 

Hục hặc, húc nhau đầu chưa bể, 

Có ngán chi mô, sức mấy hèn !!! 

    Thế rồi thù hận chất trong tim 

Quay ra đấu đá nổi như chìm, 

Thiệt hại nhỏ to, ai bị lãnh ? 

Đất nước, người dân ? – Chẳng ai tin !!! 

 

 
 

 

                                              Lão  Phan 
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