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Tổn  Thanh Tra M chael Atk nson tạ  quốc hộ  n ày 4 Thán  M     2019. (Hình: Photo by W n 

McNamee/Getty Images) 

WASHINGTON, DC (NV) – Ôn  M chael Atk nson  n     vừa bị sa thả  khỏ  chức vụ Tổn  

Thanh Tra tình báo  tuyên bố: ôn  bị mất chức vì làm trọn bổn phận theo luật định. 

Báo The Hill trích tron  tuyên bố đ a ra n ày Chủ  hật  5 Thán  T   Tổn  Thanh Tra Atk nson 

v ết: “Thật khó để n hĩ rằn   Tổn  thốn  mất n ềm t n chỉ vì tô  đã tận tụy th  hành bổn phận của 

một tổn  thanh tra. Một va  trò  theo đún  quy định của pháp luật  là phả  độc lập và khôn  đản  

phá . Một n hĩa vụ mà tô  cam kết vẫn t ếp tục th  hành.” 

Thứ Sáu  3 Thán  T   Tổn  Thốn  Mỹ Donald Trump thôn  báo cho ủy ban tình báo Th ợn  V  n 

quyết định sa thả  ôn  Atk nson  tổn  thanh tra tình báo đặc trách vụ đơn tố   ác mà kh ến ôn  

Trump bị luận tộ . 

Tron  th   ôn  Trump nó  ôn  “nhất th ết” phả  t n t ởn  nhữn  n     đ ợc bổ nh  m làm tổn  

thanh tra  nh n  “vớ  vị tổn  thanh tra này thì khôn .” 

Một n uồn t n thôn  thạo cho b ết Thomas Monhe m  một đạ  tá khôn  quân về h u  sẽ đảm nh  m 

vị trí quyền tổn  thanh tra  theo VOA. 

Ôn  Atk nson  đ ợc Tổn  Thốn  Trump đề cử chức vụ Tổn  Thanh Tra n ành tình báo vào Thán  

M    Một  2017. Sau đó  Th ợn  V  n chuẩn thuận ôn  vào chức vụ trên n ày 14 Thán   ăm  

2018. 

Tron  va  trò tổn  thanh tra  ôn  Atk nson là n     đầu t ên thôn  báo cho Quốc Hộ  Mỹ b ết đơn 

tố   ác nặc danh năm n oá   theo đó  Tổn  Thốn  Trump  ây áp lực buộc Ukra ne đ ều tra ha  cha 

con cựu Phó Tổn  Thốn  Joe B den. 

Tổn  Thanh Tra Atk nson lo n ạ  rằn  ôn  Trump có thể đã đặt quyền lợ  chính trị cá nhân trên 

nhữn  vấn đề an n nh quốc   a n h êm trọn  kh  hố  thúc ôn  Volodymyr Zelensky  tổn  thốn  

Ukra ne  đ ều tra cựu phó tổn  thốn  Joe B den và n     con tra  tron  cuộc đ  n đàm vào n ày 25 

tháng 7. (MPL) 
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