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Bản tin : TT Trump chọn Robert O’Brien làm Cố vấn An ninh quốc gia
2019
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lựa chọn nhà đàm
phán về vấn đề con tin Robert O’Brien thay thế ông
John Bolton giữ chức Cố vấn An ninh quốc gia
Ông Robert O’Brien, hiện là đặc phái viên của Tổng
thống phụ trách vấn đề con tin tại Bộ Ngoại giao Mỹ, đã
có nhiều kinh nghiệm về chính sách đối ngoại của đảng
Cộng hòa.
“Tôi vui mừng thông báo rằng tôi sẽ bổ nhiệm Robert
O’Brien, đang đảm nhiệm rất thành công vị trí Đặc phái
viên của Tổng thống về Vấn đề con tin tại Bộ Ngoại
giao, làm tân cố vấn an ninh quốc gia. Tôi đã làm việc
lâu dài và gắn bó với ông Robert. Ông ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ!”, Trump viết trên Twitter ngày 18/9.
Đề cử cho ghế cố vấn an ninh quốc gia sẽ không cần phải được Thượng viện phê chuẩn. Theo đó, ông O’Brien sẽ trở
thành cố vấn an ninh quốc gia thứ tư dưới thời ông Trump, sau 3 người tiền nhiệm đã ra đi là các ông Michael
Flynn, H.R. McMaster và John Bolton.
Theo hãng tin Reuters, ông O’Brien là người có thời gian làm việc nhiều năm với giới hoạt động về chính sách đối
ngoại của đảng Cộng hòa.
Ông Trump công bố tân cố vấn an ninh quốc gia mới chỉ một tuần sau khi nói ông đã sa thải cố vấn quốc gia John
Bolton……
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Chúc mừng ông, được Ngài lụa chọn
Thế Bolton …mới dọn, chạy ra,
Số người …bị đuổi là ba,
Ông vào là bốn, bà con ta chào mừng.
Chúc ông may mắn không ngừng,
Mần ăn hợp ý, Ngài đừng nổi điên…
Cố vấn là chuyện hiển nhiên,
Nhưng mà phải khéo, chớ phiền lòng ai,
Người ta nói đúng, nói sai,
Liệu mà…cố vấn lọt tai của Người,
Nhớ đừng trái ý lôi thôi,
Mà a-lê-hấp ! Cuộc đời …ớ ờ…đi đoong…
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