
Đệ Nhất Phu Nhân Melania khuyên TT Trump ‘đến lúc 

chấp nhận kết quả’ 

N        r  Nov 8, 2020  

WASHINGTON, DC (NV) – Đ  Nhất Phu Nhân Melan a Trump khuyên tổn  thốn  đến lúc chấp 

nhận thua cuộc  CNN dẫn một n uồn t n thân cận cho b ết vào sán  Chủ Nhật  8 Thán  M    Một. 

Mặc dù  đ  nhất phu nhân khôn  đ a ý k ến tron  th     an tranh cử  bà chỉ đ a ý k ến tron  chốn 

riên  t   theo n uồn t n.  “Bà đã khuyên tổn  thốn   nh  bà vẫn th  n  làm.” 

 

Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump.  

(Hình: Drew Angerer/Getty Images) 

Truyền thôn  cũn  loan t n ôn  Jared Kushner  cố vấn và con rể của tổn  thốn  cũn  có hành độn  

t ơn  tự. 

Có ha  n uồn t n cho phón  v ên Ka tlan Coll ns  đặc phá  v ên đà  CNN tạ  Tòa Bạch Ốc  b ết rằn  

ôn  Kushner đã khuyên cha vợ nên chấp nhận kết quả thua cuộc. 

Tuy nhiên, theo nhật báo New York T mes và tran  t n Ax os  ôn  Kushner lạ  là một tron  số 

nhữn  n     tạ  Tòa Bạch Ốc mạnh mẽ thúc đẩy ch ến thuật pháp lý để thách thức kết quả bầu cử. 

T  n  thuật của New York T mes nó  rằn  ôn  Kushner là một tron  nhóm th ểu số thân cận n h  

n   ch ến thắn  của cựu Phó Tổn  Thốn  Joe B den. 

Theo t  n  thuật của truyền thôn  sán  Chủ Nhật  có ha  khuynh h ớn    ữa các cố vấn tổn  

thốn   một bên muốn thúc đẩy v  c thách thức kết quả đếm ph ếu tạ  tòa  bên còn lạ  cho rằn  đã 

đến lúc thừa nhận khôn  còn cơ may thắn  cử. 

G a đình của tổn  thốn  có vẻ thuộc khuynh h ớn  muốn t ếp tục “ch ến đấu.” 

 ề phía ban tranh cử  các phụ tá n hĩ rằn  khôn  có ph ơn  cách rõ ràn  để đ  đến ch ến thắn   tuy 

nh ên  các cố vấn thân cận vớ  tổn  thốn  man  ý k ến khác  theo đà  CNBC t  n  thuật. 

Ôn  Rudy G ul an   luật s  r ên  của ôn  Trump  là một tron  nhữn  n     khuyên tổn  thốn  t ếp 

tục cuộc đua và là n     thúc đẩy t ến hành các vụ k  n. 

Còn ôn  Larry Kudlow  cố vấn k nh tế Tòa Bạch Ốc  cho b ết tổn  thốn  vẫn bàn tính đến chuy n 

“t ếp tục ch ến đấu” nh n  sẽ có một chuyển   ao quyền lực “êm thắm” nếu thua cuộc. (MPL) [kn] 
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