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Cựu ngoại trưởng Rex Tillerson cảnh báo "khủng hoảng đạo đức và ngay thẳng ở Mỹ" trong bài 

diễn văn đọc tại trường Virginia Military Institute. (Hình: NBC News) 

 

LEXINGTON, Virginia (NV) – Cựu ngoại trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson, hôm Thứ Tư có lời 

cảnh báo về “cuộc khủng hoảng đạo đức và ngay thẳng,” cùng là sự nguy hiểm về điều gọi là “các 

thực tế khác” (alternative realities) và về các nhà lãnh đạo “muốn che giấu sự thật.” 

Bản tin của ABC News cho hay trong bài diễn văn đầu tiên đọc trước đông đảo người nghe kể từ 

khi bị Tổng Thống Trump giải nhiệm hồi Tháng Ba, ông Tillerson khi đến dự lễ mãn khóa của 

sinh viên đại học Virginia Military Institute ở thành phố Lexington, tiểu bang Virginia, có vẻ đã 

nói đến người sếp cũ của mình, dù rằng không hề nêu tên ông Trump. 

“Nếu các nhà lãnh đạo của chúng ta tìm cách che giấu sự thật, hay người dân chúng ta bằng lòng 

chấp nhận cái gọi là ‘các thực tế khác’ vốn không còn dựa trên các dữ kiện thật sự, thì chúng ta, 

các công dân Mỹ, cũng đang trên đường từ bỏ sự tự do của chúng ta,” ông Tillerson nói với các 

sinh viên hiện diện và gia đình họ. 

Ông Tillerson cho hay điều căn bản trong cuộc “khủng hoảng ngày càng lớn về đạo đức và ngay 

thẳng” là việc tấn công vào sự thật, vốn là “nguyên tắc chính yếu của một xã hội tự do.” 

Ông Tillerson khẳng định, “Khi chúng ta, những con người tự do, tìm cách làm chao đảo sự thật, 

ngay cả trong những vấn đề coi là tầm thường nhất, chúng ta làm chao đảo nước Mỹ.” 

Ông nói thêm rằng “nếu những người dân Mỹ chúng ta không đứng lên đối phó với cuộc khủng 

hoảng về đạo đức và ngay thẳng trong xã hội chúng ta, cũng như trong giới lãnh đạo – ở cả lãnh 

vực công và tư – và đáng tiếc là có khi ở ngay trong lãnh vực thiện nguyện, thì nền dân chủ Mỹ 

như chúng ta đang có ngày hôm nay đang khởi sự đi vào tàn lụi.” 

Trong tình trạng đó, ông Tillerson kêu gọi mọi người dân Mỹ hãy có trách nhiệm đối với nhau là 

“duy trì và bảo vệ tự do của chúng ta bằng cách công nhận cái gì là sự thật và cái gì không phải là 

sự thật, cái gì là sự kiện thật sự và cái gì không, và khởi sự có trách nhiệm đối với chính chúng ta 

bằng cách cư xử thành thật và đòi hỏi tương lai của nước Mỹ phải dựa trên những gì là sự kiện 

thật sự,” ông nói, cũng theo ABC News. (V.Giang) 
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