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Dư luận công chúng Hoa Kỳ đã bàng hòang xúc động trước các vụ cuồng sát 

liên tục xẩy ra trong vòng mấy  tuần qua. 
         Vụ thứ nhất xẩy ra tại  Tiểu bang Alabama hôm 11-3-2009. Theo  đài truyền hình CNN và  
Fox News, một tay súng bắn chết một phụ nữ khi hắn nã đạn vào trạm xăng ở thị trấn Samson, bang 
Alabama. 5 người khác thiệt mạng khi hắn bắn vào một căn nhà. Sau đó kẻ sát nhân đã lái xe tới thị 
trấn Geneva, cách đó hơn 10 dặm, xả đạn vào một số xe cộ trên xa lộ và giao đấu với cảnh sát. Cuối 
cùng, y giết chết một số người trong các cửa hàng ở Geneva và tự sát. Được biết hai trong số người 
thiệt mạng là vợ và con của một cảnh sát tại Geneva.Hiện chưa rõ động cơ của vụ bắn giết điên loạn 
này. 

       Vụ cuồng sát thứ hai diễn trong nhà thờ Tin Lành tại bang Illinois hôm 8/3. Kẻ sát nhân đã bắn 
vào ngực một mục sư khi ông đang hành lễ với sự có mặt của khoảng 150 tín đồ. Những người có 
mặt tại đó đã tìm cách chế ngự tay súng và hai người bị y đâm bị thương. Hiện danh tính của tay 
súng này vẫn chưa được tiết lộ.  

        Tất nhiên những vụ cuồng sát trên đây không phải lần đầu tiên xẩy ra tại Hoa Kỳ, mà chỉ là 
những vụ mới nhất và sẽ không dừng lại ở đây. Thực tế đã từng xẩy ra những vụ thảm sát với hậu 
quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đứng trước thực tế này, người ta đã nói đến một trong những 
nguyên nhân đưa đến các vụ thảm sát là do  việc chính quyền cho phép mua bán súng tự do ở Hoa 
Kỳ. Đã có ý kiến và đòi hỏi của một số nhà lập pháp và người dân Hoa Kỳ, cho rằng chính quyền 
cần xét lại chủ trương này, nếu thấy việc cho phép mua bán súng tự do như bao lâu nay lợi bất cập 
hại, thì nên cấm chỉ hay đặt giới hạn thật nghiêm ngặt đối với quyền tự do mua bán súng của cá 
nhân. Nghĩa là giữa cái lợi của việc cho phép mọi công dân Hoa Kỳ có đủ điều kiện mua súng đạn 
tự vệ so với cái hại là các vụ thảm sát do sự lạm dụng quyền mua giữ súng ngày một gia tăng trong 
xã hội, đe dọa mạng sống, tài sản của công dân. Theo ý kiến này, thì sự so sánh cho thấy dường như 
số vụ việc các công dân lương hảo dùng súng để tự vệ thành công thì ít, mà kẻ bất hảo, gian ác, tâm 
lý bệnh họan lợi dụng quyền tự do mua bán và giữ súng làm phương tiện ăn cướp,  thảm sát người 
thì nhiều. Đó là chưa kể các vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn gia đình giữa vợ chồng, tình 
nhân hay sự bất cẩn của những bậc cha mẹ có quyền giữ súng tự vệ để con cái đem vào trường học 
thự chiện các vụ thảm sát kinh hòang như đã từng xây ra tại Hoa Kỳ. Và do đó, đã có lúc người ta 
đề nghị chính quyền cần cấm chỉ hẳn việc buốn bán và tàng trữ vũ khí của các công dân như ở các 
nước Châu Âu và hầu hết trên thế giới, mà hãy tăng cường các biện pháp bảo vệ an tòan cá nhân và 
an ninh trật tự xã hội. Vì vũ khí và các phương tiện giết người khác chỉ nên coi là công cụ độc 
quyền của chính quyền, trang bị cho các nhân viên công lực và quân đội trong việc bảo vệ an tòan 
cho mọi người dân, an ninh trật tự xã hội và quốc phòng. Một khi nền an ninh trật tự xã hội và an 
tòan cá nhân được bảo đảm, công dân không cần phải có súng để tự vệ nữa. 

       Tất nhiên lý luận và đề nghị trên của một số ít nhà lập pháp và nhiều người dân Hoa Kỳ đã gặp 
sự chống đối mạnh mẽ của các nhà sản xuất và hệ thống cửa hàng buôn bán súng đạn đạn. Vì nếu 
đề nghị  và yêu cầu chính đáng này được chính quyền nghe theo, hàng năm sẽ mất đi một số lợi 



nhuận lớn của các nhà tài phiệt dầu tư vào ngành sản xuất kinh doanh vũ khí này. Vì vậy thực tế, dù 
có áp lực quần chúng mạnh mẽ đến đâu, e rằng một chính quyền có bản chất như là “Một chính 
quyền của tư bản, do tư bản và vì tư bản” như chính quyền Hoa Kỳ, quá lắm cũng chỉ đưa ra những 
điều kiện khắt khe hơn trong việc sản xuất, buôn bán và tàng trữ vũ khí, chứ cũng không dám đưa ra 
quyết định cấm chỉ. Vì coi đó là quyền hiến định. Và như thế, những vụ thảm sát, cuống sát sẽ vẫn 
là điếu không tránh khói trong tương lai, nó sẽ tiếp tục xây ra, gia tăng số lượng và cường độ thảm 
sát trong xã hội Hoa Kỳ. 

         Chính vì vậy, những người dân Hoa Kỳ có yêu cầu cấm chỉ việc mua bán súng đạn tư do như 
hiện nay, vẫn mong muốn chính phủ,lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ và các nhà bảo hiến thuộc Tối 
Cao Pháp Viện Hoa Kỳ khi xét định “quyền tự do buôn bán súng đạn”  thiết tưởng cần thốnh nhất 
quan điểm về mối tương quan lợi ích giữa quyền tự do cá nhân và trật tự an tòan xã hội. Theo đó, 
khi con người từ bỏ cuộc sống đơn lẻ hoang dại, vô tổ chức, có  tự do cá nhân tuyệt đối, qui tụ thành 
xã hội có tổ chức, là mong muốn tìm một môi trường sống ổn định, an tòan để mưu cầu hạnh phúc 
riêng cũng như chung, dù phải chấp nhận một cuộc sống tự do cá nhân tương đối, vì lợi ích chung, 
trên căn bản như là một khế ước xã hội (Social Contrat). Đã là một khế ước xã hội để sống chung, 
để bảo vệ môi trường xã hội chung sống trật tự, an tòan và ổn định, một số quyền lợi và quyền tự do 
cá nhân phải bị hy sinh hay hạn chế đến mức cần thiết để duy trì sự tồn vững và phát triển xã hội 
ngày một thăng tiến. Quyền tự do buôn bán súng trên thực tế đã chứng tỏ lợi bất cập hại, xâm phạm 
trật tự, an tòan xã hội ngày một nghiêm trọng. Thiết tưởng đã đến lúc, các nhà lập pháp, hành pháp 
và bảo hiến Hoa Kỳ cần  xét lại tính hiến định của quyền tự do buôn bán súng đạn, để có quyết định 
và hành động phù hợp với thực tiễn và ý nguyện của người dân.Quyền tang trữ và xử dụng súng đạn 
chỉ nên coi là độc quyền của chính quyền, là phương tiện của các nhân viên cộng lực, quân đội hành 
xử để bảo vệ an ninh trật tự xã hội, an tòan tính mạng, tài sản cá nhân và quốc phòng mà thôi. 

Từ Linh 

Houston, ngày 16-5-2009  

 
 
 
 
 
 
 


