
TT Trump thú nhận trên radio: ‘Tưởng rằng không qua khỏi’ 

N        t  Oct 9, 2020 cập nhật lần cuố  Oct 9, 2020 

WASHINGTON, DC (NV) – Tổn  Thốn  Donald Trump thú nhận b nh tình nặn  đến mức ôn  

n hĩ “khôn  thể qua khỏ ” nếu khôn  có thuốc của côn  ty Re eneron. 

Trên ch ơn  trình rad o vớ  ôn  Rush L mbau h hôm Thứ Sáu  9 Thán  M     tổn  thốn  t ết lộ 

tình trạn  sức khỏe nặn  hơn nhữn   ì đ ợc chính thức đ a ra tron  nhữn  n ày vừa qua. 

 

Tổng Thống Trump trên đường ra trực thăng Marine One để đi vào quân y viện Walter Reed hôm 

Thứ Sáu, 2 Tháng Mười. (Hình: Drew Angerer/Getty Images) 

“Tô  khôn  khỏe tí nào ” l   nhà lãnh đạo quốc   a nó  trên ch ơn  trình của ôn  L mbau h. 

“Tuy nh ên  tô  phục hồ  n ay lập tức  hầu nh  n ay lập tức. Tô  có thể khôn  qua khỏ  nếu khôn  

có thuốc của Re eneron ” theo l   ôn  Trump. 

Nhữn  l   mà chính Tổn  Thốn  Trump nó  ra hôm Thứ Sáu khác hẳn toàn bộ câu chuy n đ ợc 

n he qua sự trình bày của Tòa Bạch Ốc và qua nhữn  đoạn v deo đ ợc đăn  trên Tw tter của tổn  

thốn . 

 ớ  nhữn   ì tổn  thốn  kể trên ch ơn  trình ôn  L mbau h  khác hẳn câu chuy n mà Bác Sĩ Sean 

Conley t  n  thuật về d ễn t ến b nh của nhà lãnh đạo n ớc Mỹ. 

 

Tổn  Thốn  Trump (phả ) và ôn  Rush L mbau h  

n     dẫn ch ơn  trình  hôm 21 Thán  M    Ha   

2019. (Hình: Nicholas Kamm/AFP via Getty 

Images) 
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Mặc dù  l   t  n  thuật của vị bác sĩ Tòa Bạch Ốc về sức khỏe của tổn  thốn  khả quan  nh n  

nhữn  loạ  thuốc dùn  cho tổn  thốn  lạ  nó  một câu chuy n khác. 

Theo các chuyên   a y tế  nhữn  thuốc đ ợc dùn  cho tổn  thốn  là thuốc để chữa nhữn  b nh 

nhân nặn . 

Tố  Thứ Năm  tron  cuộc phỏn  vấn trên đà  Fox News vớ  n     dẫn ch ơn  trình nổ  t ến  Sean 

Hann ty  ôn  Trump khôn    ấu đ ợc tình trạn  b nh kh  ho và phả  tằn  hắn  nh ều lần để lấy 

  ọn . 

H  n nay  tình trạn  sức khỏe của tổn  thốn  khôn  rõ ràn     ữa lúc Tòa Bạch Ốc luôn từ chố  t ết 

lộ lần cuố  cùn  ôn  xét n h  m CO ID-19 âm tính là lúc nào. 

Tron  cuộc phỏn  vấn vớ  ôn  L mbau h  n     đ ợc tổn  thốn  trao huân ch ơn  tron  n ày đọc 

Thôn  Đ  p L ên Bang, ông Trump nói rằng loại thuốc ông dùn  là “thuốc đặc trị” CO ID-19 là 

đ ều ch a đ ợc các cơ quan y tế xác nhận. (MPL) [qd] 

 


