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TT Trump mới ra quyết định giải nhiệm tổng thanh tra bộ Ngoại giao Steve Linick.
Không có lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên ai cũng hiểu đây là một quyết định nằm
trong kế hoạch tát đầm lầy, thay thế các công chức hoặc là quá lão làng thuộc khối
Nhà Nước Ngầm tuy không ai bầu bán, nhưng lại nắm quá nhiều quyền, hoặc là do
TT Obama bổ nhiệm, rất ít thiện cảm với TT Trump.
TTDC dĩ nhiên đã nhao nhao công kích, cho là TT Trump chỉ chấp nhận ‘lapdog’
nghĩa là những con chó ngoan ngoãn thôi. Ông Linick là tổng thanh tra thứ tư bị TT
Trump giải nhiệm. Trước đó, ông đã giải nhiệm tổng thanh tra của bộ Y Tế, Quốc
Phòng, và An Ninh Tình Báo.
Việc TTDC công kích TT Trump không có gì đáng nhạc nhiên. TTDC vẫn giữ đúng
chính sách công kích bất cứ chuyện gì TT Trump làm hay không làm, nói hay không
nói.
Theo Hiến Pháp và tất cả các luật lệ hiện hành, tổng thống do dân bầu, là người duy
nhất chịu trách nhiệm trước toàn dân về tất cả mọi quyết định của Hành Pháp. Trong
tư thế đó, ông có toàn quyền bổ nhiệm hay sa thải bất cứ quan chức nào của Hành
Pháp, và tất cả đều phục vụ theo ý thích của tổng thống, mà Mỹ gọi là ‘serve at the
president’s pleasure”. Người duy nhất trong Hành Pháp mà tổng thống không đụng
tới được là phó tổng thống vì ông này được dân bầu đàng hoàng.
Trước đây, TTDC cũng đã từng ồn ào công kích việc TT Trump thay đổi tất cả các đại
sứ và các công tố liên bang -US Attorneys-, mặc dù đó là việc tất cả các tổng thống
đều làm từ trước đến nay.

Nhìn dưới khía cạnh thực tế, chuyện tổng thống lựa người phụ tá mà ông có thể tin
tưởng được, đó là việc tất nhiên, sao lại có thể chỉ trích? Chẳng lẽ ông lại phải bổ
nhiệm những quan chức chống ông hay ông không tin tưởng được sao? Ta đừng quên
cả bốn ông tổng thanh tra mà TT Trump giải nhiệm đều do TT Obama bổ nhiệm.
Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo khối đa số CH, cho biết TT Trump có toàn
quyền giải nhiệm ông Linick hay bất cứ viên chức Hành Pháp nào.
Hạ Viện đã mau mắn đòi ‘điều tra’ việc sa thải ông Linick. Điều tra về tội gì?
Báo Washington Post đã mau mắn đặt nghi vấn, loan tin dường như ông tổng thanh
tra Linick bị ngoại trưởng Pompeo yêu cầu TT Trump cất chức vì ông thanh tra này
đang điều tra việc ngoại trưởng Pompeo bắt ông tùy viên dắt con chó của ông đi đái
ngoài nhà.
Câu chuyện nghe thật nhỏ mọn và bẩn thỉu. Tổng Thanh Tra bộ Ngoại Giao mà phải
lo điều tra chuyện dắt chó đi đái? Điều tra xem con chó đi đái một ngày mấy lần?
Giờ nào? Bao lâu?
Ông Linick là tổng thanh tra bộ Ngoại Giao dưới thời bà ngoại trưởng Hillary
Clinton khi bà dính dáng vào nhiều xì-căng-đan động trời như cho phép một công ty
Nga mua một mỏ uranium là khoáng chất làm bom nguyên tử của Mỹ, cả trăm triệu
được các tay lãnh tụ độc tài và đại tài phiệt trên thế giới đổ vào Quỹ Clinton
Foundation, và nhất là mở hệ thống emails riêng tại tư gia, vi phạm luật của bộ
Ngoại Giao. Khi đó ông tổng thanh tra Linick ở đâu mà chẳng một ai nghe đến tên
ông?
https://www.usatoday.com/…/pompeos-firing-state…/5206160002/
State Department Inspector General Steve Linick joins ousted Intelligence IG Michael
Atkinson and Defense IG Glenn Fine. Trump's also nominated a new HHS IG.
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