'Tôi chỉ quỳ gối trước một người': Một cảnh sát da đen nói với người
biểu tình Mỹ
LC3000

Câu nói của quân nhân này đã nhận được nhiều lời ủng hộ: "Đừng đến đó bằng sự
tôn kính. Tôi tôn kính rất nhiều, nhưng tôi chỉ quỳ gối vì một người."

Một quân nhân thuộc lực lượng thực thi pháp luật của bang Georgia (Mỹ) đã từ chối
quỳ gối cùng người biểu tình ở Hartwell, bang Georgia hôm Chủ nhật (7/6).
Thay vào đó, quân nhân O’Neal Saddler nói với đám đông biểu tình rằng anh chỉ quỳ
gối "vì một người, đó là Chúa".
O’Neal Saddler nói: "Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi đã có kế hoạch đưa vợ đi
chơi dịp cuối tuần này. Nhưng giờ tôi có mặt ở đây để đảm bảo các bạn và mọi người
được an toàn."
Anh nhắn nhủ người biểu tình nên có thái độ phù hợp: "Đừng đến đó bằng sự tôn
kính. Tôi tôn kính rất nhiều, nhưng tôi chỉ quỳ gối vì một người, và đó là Chúa".
Đoạn video này đã thu hút nhiều bình luận ủng hộ trên mạng xã hội:
"Một câu trả lời tuyệt vời từ một trong những người cao quý nhất mà tôi từng biết"
(Lana Miles)
"Đó chính là điều tôi nói với mọi người khác. Thật tự hào với các quân nhân của
chúng ta. Các anh có thể ủng hộ người biểu tình mà không cần quỳ gối". (Rebecca
Tabb)
"Câu trả lời tuyệt vời. Không nên quỳ gối trước bất cứ ai, trừ Chúa" (Barbara Vick)
"Phong trào thức tỉnh của người Mỹ hiện nay cho thấy sự thật rằng một nửa đất nước
đang bị mất trí". (Chuck full of tears)
Trong khi đó, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, ngày 31/5, đã đăng bức
ảnh quỳ gối trò chuyện với một người da màu tại khu vực diễn ra biểu tình.

Ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden quỳ gối tại hiện trường
cuộc biểu tình ở Wilmington. (Ảnh: Twitter)

Thủ tướng Canada Trudeau ngày 5/6 cũng quỳ gối cùng người biểu tình trước quốc
hội nước này nhằm phản đối phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau quỳ gối cùng người biểu tình ở thủ đô Ottawa ngày
5/6. (Ảnh: Canadian Press)
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hôm 1/6 đã có phát biểu chia sẻ và đồng
cảm về cái chết của George Floyd.
"Tất cả người Mỹ đã rất buồn và sốc sau cái chết đau lòng của George Floyd. Chính
quyền của tôi hoàn toàn cam kết với George và gia đình anh rằng công lý sẽ được
thực thi. Anh sẽ không chết vô nghĩa, nhưng chúng ta không thể cho phép những tiếng
kêu than chân chính và những người biểu tình hòa bình bị lấn át bởi một đám côn đồ
giận dữ”, ông Trump nói.
"Bây giờ tôi sẽ bày tỏ sự kính trọng của mình đến một nơi rất, rất đặc biệt", Tổng
thống Mỹ nhấn mạnh.
Sau đó, Tổng thống Trump đã có hành động mang tính biểu tượng khi ông cùng các
cộng sự đi bộ đến nhà thờ bị đốt phá gần đó và giơ cao cuốn Kinh Thánh.

Tổng thống Trump giơ cao cuốn Kinh Thánh khi đến thăm nhà thờ St. John bị nhóm
bạo loạn đốt phá, chiều 1/6. Ảnh: Getty Images.
Tổng thống Trump chụp ảnh khi cầm cuốn kinh thánh bên ngoài Nhà thờ St. John và
nói: "Chúng ta là quốc gia vĩ đại nhất thế giới".
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