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Nước Mỹ quá rộng lớn, 50 tiểu bang mà giống như 50 nước, cho nên có nhiều việc xảy ra ở nơi 

này, ở nơi khác người ta coi như tin ngoại quốc, không đủ bắt được sự ghi nhận đúng mức của 

quần chúng – đó là lý do nhiều nan đề của quốc gia cứ chồng chất không giải quyết được. Tuần 

lễ giữa tháng sáu vừa qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện “ngoại hạng” (exceptional), tuy 

chúng chẳng có liên quan gì đến nước Mỹ “ngoại hạng” mà nhiều người Cộng Hòa vẫn ca tụng 



để chứng tỏ lòng yêu nước của mình. Những sự kiện ngoại hạng trong tuần qua thì chẳng có gì 

để ca tụng, ngược lại, có thể làm cho chúng ta phát điên lên được vì không thể hiểu, vì giận dữ, 

vì buồn bã… Chúng ta phải mô tả như thế nào những chuyện xảy ra tuần qua?  

Đêm thứ tư 17-6, một người da trắng 21 tuổi xách súng vào một ngôi nhà thờ cổ kính của 

người da đen ở Charleston, South Carolina, bắn chết chín người vô tội, gồm sáu phụ nữ, ba nam 

giới, trong đó có một linh mục chánh xứ. Người ta gọi đây là một tội ác do thù ghét (hate crime). 

Hung thủ đã chẳng ngại ngùng bảo thẳng mặt những nạn nhân da đen trước khi hắn ta hạ thủ: 

“Tụi mày đã hiếp đàn bà. Tụi mày muốn chiếm lấy tất cả nước này. Không. Không. Tụi mày 

phải chết”. Sau khi bị bắt, hắn ta còn bình tĩnh nói với người điều tra: “Tôi muốn dấy lên một 

cuộc chiến tranh chủng tộc”. 

 Đương nhiên, trong xã hội hiện nay, sự thù ghét chủng tộc giữa người da trắng và người 

da đen vẫn còn đó, và xem chừng có thể đã gia tăng trong những ngày gần đây. Nhưng thù ghét 

đến mức hành động ngu xuẩn, độc ác như thế, đem súng vào tận nhà thờ để giết người, làm sao 

con người có thể tồi tệ đến như thế, và xã hội làm sao có thể ngăn chận được những chuyện như 

thế xảy ra. Một nhà bình luận viết tức thì trên tờ The Washington Post. “Giới truyền thông da 

trắng vẫn gọi những kẻ phạm tội da đen như thế là tội đồ, vô lại, nhưng khi kẻ phạm tội là người 

da trắng họ lại tức thì cho rằng đây là một hành động của một kẻ có vấn đề tâm thần. Không, 

chúng ta phải nói rằng đây là một hành động khủng bố”. Đừng nói rằng hệ thống điều trị tâm 

thần của chúng ta đã hỏng do đó mới có những hành động tàn sát, xả súng bắn vào người da đen. 

Và xem tội phạm là nạn nhân của xã hội! Đáng gọi là hỏng chính là nền văn hóa “đa chủng” 

không dung chấp hiện nay. Hay cái hỏng của hệ thống bảo vệ luật pháp, an ninh, trật tự. Vụ án 

này đã làm nổi lên cuộc tranh luận dai dẳng ở nước Mỹ về chủng tộc, tôn giáo, và quyền có súng.  

Năm nay chúng ta có dịp kỷ niệm 50 năm ngày Phong trào Dân quyền của người da đen 

xuống đường tại Washington, D.C., với sự dẫn đạo của mục sư Martin Luther King, Jr., và 

những đạo luật tăng cường quyền hạn của người da đen mà Tổng thống Lyndon Johnson đã ban 

hành. Rất khó nêu bật những tiến bộ thực sự đã đạt được trong thời gian qua cho người da đen, 

và cũng rất khó nói rằng chẳng có gì đã cải thiện thưc sự. Nhưng có điều chắc chắn là, tuy chúng 

ta đã có một tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử, quan hệ giữa những người da trắng và da 

đen trong xã hội xem chừng gần đây đang xấu đi. Có thể chẳng sai lầm khi nói rằng chính sự có 

mặt của một người da đen ở trong Nhà Trắng đã khiến cho sáu năm qua, một số người da trắng 

phát điên căm giận và quan hệ chủng tộc đang trở nên tồi tệ. Những chính sách của ông Obama 

nhằm tới sự giảm thiểu bất bình đẳng kinh tế trong xã hội đã bị một số người da trắng Cộng Hòa 

nhìn đến như một âm mưu lật đổ sự thống trị của người da trắng nói chung và thiểu số lớp trên 

1% hay 5% nói riêng.  Những tiểu bang miền nam, về căn bản, vẫn là hang ổ của sự kỳ thị từ 

những người da trắng có quyền lực trong tay. Không kể siết những chuyện đã xảy ra trong thời 

gian gần đây, cảnh sát da trắng ngược đãi, bạo hành người da đen. Thực sự, những nhóm da 

trắng như kiểu Ku Klux Klan vẫn còn tồn tại ở North Carolina, South Carolina, Oklahoma… 

Gần đây, chúng ta đã thấy vụ án 4,5 thanh niên da trắng ở Texas dồn một người công nhân da 

đen ra môt bãi xe trống vắng và cán chết nạn nhân như một trò vui. Ngay trong học sinh cũng có 

những nhóm da trắng theo đuổi chuyện kỳ thị chủng tộc. Sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội 

giữa hai màu da đang trở nên nghiêm trọng hơn nữa, ví dụ như trong gần 50 triệu người trong 

mức nghèo tuyệt đối thì người da đen cũng chiếm đến 40%, cho dù họ chỉ có 10% trong tổng dân 

số. Tỷ lệ thất nghiệp nơi người da đen lên đến 19% trong khi người da trắng chỉ có 4.5%. Lý do 

hai màu da không chơi được với nhau có thể có nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự bất tín 

nhiệm qua lại vẫn còn đó, và dường như cả xã hội thiếu những nỗ lực thuyết phục người ta sống 

phải tin nhau. Đó là ý nghĩa của multi-culturalism: mạnh ai nấy sống!  Cho nên nỗ lực này không 



đến từ đâu cả: nhà nước, nhà trường, nhà thờ… Và đương nhiên, nhà tù. Họa may chỉ có tại nhà 

chứa là đen trắng có thể đồng cảm được với nhau! 

Dĩ nhiên, vụ nổ súng này đã gây chấn động, kinh hoàng nơi những cộng đồng da đen. 

Người ta hốt hoảng. Người ta kinh hoàng. Người ta căm phẫn. Người ta lắc đầu. Bà Roxanne 

Jones, một thành viên sáng lập hãng ESPN chuyên về tường thuật và bình luận thể thao, đã viết 

trên CNN :”Tôi chẳng có thể nhớ lại được trong đời của mình có bao giờ tôi từng cảm nhận sự 

thù ghét và rùng rợn đến mức đó” (I can't recall any other time in my life that I've felt this much 

hate and terror).  Bà Jones là người da đen thật, có uy tín, chẳng như bà Rachel Dolozal đang làm 

người ta điên đầu vì chuyện bà là người da trắng mà lâu nay vẫn giả dạng làm người da đen và là 

chủ tịch chi hội NAACP (Hiệp hội Quốc gia Thăng tiến Người Da màu – National Association 

for the Advancement of Colored People)) tại Spokane, Washington (tuần qua bà đã phải từ chức 

nhưng vẫn nói cứng: Tôi chọn màu da nào là quyền của tôi!).  

Nếu nhìn mặt thủ phạm, Dylann Storm Roof, một thanh niên không có công ăn việc làm, 

không có cả bằng lái xe, thật khó nghĩ anh ta có thể phạm tội sát nhân trầm trọng đến thế. Bởi thế 

tự nhiên bất giác những người da đen nay phải nhìn những người chung quanh mình có người da 

trắng nào lọt vào hay không. Nhưng điều đáng nói thêm ở đây chính là sự đồng lõa qua thái độ 

tiêu cực của tôn giáo, của những nhà thờ da trắng. Người Mỹ da trắng vẫn tự hào nói rằng nước 

Mỹ là một nước “đặc biệt” nhờ sự hữu thần, một nước Cơ Đốc giáo tin có Thượng Đế, nhờ 

Thượng Đế sắp đạt tất cả, dành mọi sự ưu đãi cho ngưòi da trắng định cư ở đây. Thượng đế cho 

người da trắng có quyền làm người thụ hưởng, làm chủ sai khiến nô lệ. Thượng đế cho những 

người khác chủng tộc chỉ đáng làm nô lệ. Cho nên Thượng Đế quay lưng lại trước tội ác chủng 

tộc? Có bao nhiêu vị “chân tu” (linh mục, mục sư các giáo xứ), đứng trước thảm kịch “hận thù 

chủng tôc” này, rao giảng con người phải coi nhau là anh em, người da trắng và người da đen chỉ 

khác nhau màu da, và xóa bỏ hận thù là qui luật sống còn, là đạo làm người và sống thì phải để 

cho người khác sống (livre and let live). Bởi thế, mà không phải ít số người thất vọng vì tôn giáo, 

không còn lòng tin nữa vào tôn giáo (Nước Mỹ ngày nay có đến 1/5 là vô thần)!   

  Vụ án thảm sát này đương nhiên nhắc chúng ta nhớ một quốc nạn bấy lâu nay đang trở 

nên ngày càng tồi tệ hơn: sự bất lực của một quần chúng đông đảo muốn tăng cường kiểm soát 

súng đạn (gun control) trước một thiểu số thế lực vô song bảo vệ “quyền có súng” (gun rights) 

“truyền thống” và “hợp hiến” bằng mọi giá như một “”tự do căn bản” không thể thiếu được của 

công dân Mỹ. Những bi kịch về văn hóa súng đạn xảy ra như cơm bữa ở nước Mỹ. Đau lòng như 

vụ nổ súng nhằm bà dân biểu Gabrielle Giffords ở Tucson, Arizona đầu năm 2011 – sáu người 

chết, gần 20 người bị thương. Những người bình thường cũng đều có thể nhớ vụ án một thanh 

niên 21 tuổi (Adam Lanza) xách súng vào trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut, 

giết chết 22 học sinh chỉ mới 6-7 tuổi (chưa kề đến 6 người lớn – trong đó có cả mẹ hung thủ). 

Hay câu chuyện xảy ra ở một nhà hát ở Aurora, Coloraodo, vào tháng bảy năm 2012, James 

Eagan Holmes, một sinh viên ngành não học bắn chết 12 người . gây thương tích cho 70 người, 

vừa ở rạp hát ra.  

Người ta những tưởng sau những vụ án như thế, những người có trách nhiệm trong 

những ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp… sẽ nhanh chóng hành động để cho chuyện mua bán 

súng, giữ súng phài được kiểm soát chặt chẽ hơn. Hay nói chung, trong xã hội, trong gia đình, 

người ta sẽ cẩn trọng hơn trong súng đạn. Tâm thần và hận thù chủng tộc khiến cho súng đạn trở 

nên cực kỳ nguy hiểm – dứt khoát phải ngoài tầm tay của mọi người. Roof có đủ hai mặt tâm 

thần và hận thù. Nhưng trong ngày sinh nhật thứ 21 vừa qua của anh ta, cây súng giết người 

chính là món quà sinh nhật người cha tặng người con vô công rỗi nghề này. Nói như nhà bình 

luận Eric Liu: “Sự thù ghét chủng tộc quá sâu đậm trong xã hội, cực kỳ nguy hiểm là vì nó được 



vũ khí thúc đẩy làm tới (race hatred, which is weaponrized by easy access to guns, is a sickness 

in America). Nó làm cho nước Mỹ bệnh hoạn. Nước Mỹ văn minh mặt nào chưa rõ, nhưng nhiều 

người trên thế giới cứ nhìn chuyện súng đạn ở Mỹ để cho rằng đây là một đất nước bán khai. 

Chuyện súng đạn vẫn bế tắc! Những người dân cử tắc trách hay vô đạo đến mức chẳng 

hiểu họ là của dân, do dân, vì dân, do đó bảo vệ cho sự an toàn của người dân phải là mục tiêu 

hàng đầu. Cả đảng Cộng Hòa lại nghĩ rằng bảo vệ sự an toàn của Hiệp hội Súng Quốc gia NRA 

là mục tiêu hàng đầu. Hôm thứ sáu, ông Charles Cotton, một thành viên trong hội đồng điều 

hành của tổ chức NRA, tỏ ý tiếc rằng nếu trong nhà thờ có một người đi lễ có vũ trang, câu 

chuyện đã không xảy ra. Ông Cotton đổ lỗi chủ yếu cho mục sư chánh xứ Clementa Pinckney 

nhất định không chịu để vũ khí dấu trong nhà thờ phóng thân khiến cho tín đồ chết oan theo ông. 

Đảng Dân Chủ thì thế nào? Vào tháng tư năm 2013, những người Dân Chủ tại Thượng Viện đã 

để lỡ một cơ hội lịch sử. Họ phải biểu quyết chống sự lưu hành của súng tấn công và gần đủ túc 

số chiến thắng. Nhưng có ba nghị sĩ phản thùng, trở cờ, với lý do họ phải tái tranh cử và một số 

cử tri của họ gốc nông dân nên muốn có súng trong nhà. Cho nên, bên thắng cuộc là NRA! Bên 

thua cuộc: ông Barack Obama! 

Cho nên, sáu năm của ông Obama vốn chống gun rights cũng chẳng đi đến đâu. Lần nào 

có vụ bắn súng chết người hàng loạt, người ta cũng hy vọng lần này giới chính trị sẽ chuyển 

biến. Và lần nào cũng mừng hụt. Hôm thứ năm, trong khi ngậm ngùi cùng phẫn nộ trước hung 

tín ở Chrleston, ông Obama, theo nhận định của nhà báo Chris Cillizza của The Washington 

Post, đã giương cờ trắng “đầu hàng”. Ông nói trong đau buồn: “Có một lúc, đất nước chúng ta sẽ 

phải nhìn thẳng vào sự thật là nạn bạo lực tập thể này không có ở những nước tiên tiến khác. Nó 

không xảy ra ở những nơi khác một cách thường xuyên như thế. Thế mà chúng ta không phải 

không có khả năng để hành động trong vấn đề này. Tôi muốn nói rằng những nhà chính trị ngay 

bây giờ đã đóng lại nhiều con đường để tiến tới. Hẳn là sai lầm khi chúng ta không nhìn nhận 

thực tế này. Nhưng phải có một lúc nào đó, người Mỹ chúng ta phải hiểu điều quan trọng chính 

là phải dám hành động, phải có thể cùng nhau thúc đẩy tạo chuyển biến trong nhận thức vế vấn 

đề bạo lực súng đạn”. Theo ông Cillizza, “Đây là nhà chính trị quyền lực nhất đất nước nhìn 

nhận rằng ông không có mấy năng lực, thậm chí chẳng có gì, để tạo ra được sự thay đổi mà rõ rệt 

ông tin rằng cần phải có”. Ông Obama cũng từng nói: “Chẳng thể hiểu được tại sao chúng ta 

không chịu hành động. Đây đúng là điều ô nhục cho Washington”.  

Bỗng nhiên, chúng ta có cảm tưởng đang đứng trước những trọng đề hết sức to lớn, hết 

sức nan giải của đất nước. Một đất nước mà cứ sáu người lại có một người tâm thần. Một đất 

nước đa chủng mà giữa chủng tộc này và chủng tộc khác chỉ có sự hận thù. Một đất nước phân 

hóa chủng tộc cùng chịu nạn tâm thần mà súng đạn lại tự do lưu hành thì quả thật mạng sống của 

con người bao giờ cũng như treo sợi chỉ mành. Một đất nước mà tôn giáo vô tâm trước những 

vấn đề của xã hội cua con người ắt chỉ mở ra “a walk on the wild side” – con đường đi vào bờ 

vực.  

Cho nên, bắt chước cố mục sư Martin Luther King, Jr., chúng ta phải hỏi: “Where Do We 

Go From Here?” 


