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     Chẳng cần phải nghiên cứu nhiều tài liệu người ta cũng có thể kết luận rằng trong số
những kẻ phạm pháp thì đa số là phái nam. Phái nữ cũng có nhưng có lẽ ít hơn. Chúng ta
thử kể ra vài vụ án mà trong đó kẻ phải ra trước “vành móng ngựa” là phụ nữ như sau đây.
 
Bà mẹ vướng lao lý vì cho con ngồi nóc ôtô:

     Tại Illinois (Mỹ) cảnh sát nhận được tin báo về một chiếc ôtô đi trên cao tốc nhưng phần
trên nóc lại để một cái bể bơi bơm hơi và có hai đứa trẻ ngồi bên trong. Cảnh sát đuổi theo
chiếc xe, yêu cầu tài xế tấp vào lề đường. Tài xế là Jennifer A. Janus Yeager (49 tuổi) nói
phải để hai con ngồi trong bể bơi nhằm giữ cho bể bơi khỏi bị tung bay khi xe chạy.
     Bà này bị bắt với cáo buộc Gây nguy hiểm cho trẻ em và Có hành vi bất cẩn gây nguy
hiểm. Bà còn bị phạt hành chính vì không thắt dây an toàn cho hành khách dưới 16 tuổi. Bà
được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Nếu bị kết tội, bà có thể bị phạt tối đa một năm
tù và 2.500 USD cho mỗi tội danh.
     Chao ơi! Cái bể bơi lại quý giá hơn sinh mạng của con mình hay sao?

 Bà mẹ hầu tòa do dùng thìa gỗ đánh con:

     Năm 2018 bé gái 9 tuổi lôi thịt trong tủ lạnh ra ăn nhưng bị bà mẹ tên Tania ngăn cản vì
đó là thực phẩm để qua ngày, đã được trộn cùng thuốc tẩy giun để cho chó ăn. Thấy con
gái vẫn không nghe lời, người mẹ lấy thìa gỗ đánh con, gây một vết thâm tím ở vùng mông.
Bà mẹ sau đó bị khởi tố tội Gây thương tích có tình tiết tăng nặng và Có hành vi bất cẩn khi
chăm sóc con có thể dẫn tới thương tích. Tại tòa, luật sư bào chữa nói rằng bé gái 9 tuổi
mắc vài chứng bệnh rối loạn hành vi, khi ấy vẫn đang trong giai đoạn điều trị nên khó tránh
khỏi có những việc làm không vừa ý mẹ.
     Tòa án Australia nhận định rằng sự việc xảy ra do người mẹ nhất thời bực tức, khả năng
tái diễn không cao, thẩm phán hủy bỏ cáo trạng về tội Có hành vi bất cẩn và chỉ đưa ra mức
phạt 750 AUD với Tania về tội Gây thương tích. Theo đó, nếu không vi phạm pháp luật
trong thời gian thử thách, người bị kết tội sẽ không phải trả tiền phạt.

Phải hầu tòa vì quên trả sách thư viện:

     Bà Melinda mượn hai cuốn sách từ thư viện công cộng tại Charlotte (Michigan) từ năm
2017 nhưng chưa trả. Quay lại thư viện vào năm 2019, bà mới phát hiện mình bị cấm dùng
máy in vì chưa trả sách. Bà bèn mang sách trả và chờ hóa đơn yêu cầu thanh toán từ thư
viện. Nhưng sau đó bà được báo tin là cơ quan công tố có lệnh bắt giữ bà về tội “Không trả
lại tài sản cho thuê”.
     Theo thư viện, nhân viên tại đây sẽ gọi điện, nhắn tin, hoặc gửi mail tới người mượn lần
lượt vào các mốc một tuần, hai tuần, một tháng và ba tháng sau khi quá hạn. Nếu người
mượn vẫn không đem trả, vụ việc sẽ được coi là trộm cắp. Tuy nhiên, Melinda cho biết
không bao giờ nhận được thông báo từ thư viện vì luôn phải đổi nơi sống để tránh người
chồng bạo hành. Nếu bị kết tội vì hai quyển sách có giá trị dưới 200 USD, bà sẽ bị phạt tối
đa 93 ngày tù và 500 USD, theo luật hình sự Michigan. 
     Ham đọc sác nhiều khi cũng lâm nạn!

Bà chủ vướng lao lý vì để mặc con chó chết đuối:

     Tại New Hampshire (Mỹ) bà Nancy Bucciarelli (66 tuổi) đưa một con chó 11 năm tuổi
thuộc giống Golden Retriever tới một hồ nước. Từ trên chiếc cầu gỗ, bà đẩy con chó xuống



nước rồi thờ ơ nhìn nó giãy giụa rồi chìm nghỉm. Một số nhân chứng chạy lại lôi được chú
chó lên bờ và tiến hành sơ cứu nhưng đã quá muộn. Những người này cho biết trước khi bị
đẩy xuống, con vật đã có vẻ thở hổn hển và mất sức khi bị dắt bộ quá lâu. Bà già sau đó bị
bắt nhưng đã được cho tại ngoại. Ngày hầu tòa nếu bị kết tội Ngược đãi động vật, bà sẽ đối
mặt với án phạt tối đa một năm tù kèm hình phạt tiền.
     Quả thật sinh mạng chú chó này còn được quý trọng hơn thân xác nhiều công dân trong
những quốc gia độc tài cộng sản!
 
Mẹ say rượu lái xe gây tai nạn làm 1 con chết, 1 con bị thương nặng:

     Năm 2019 một bà mẹ ở Houston, Texas (Mỹ) bị truy tố tội sát nhân sau khi bà lái xe
trong lúc say rượu. Bà đâm vào rào ngăn đường rồi sau đó ủi vào một cột trụ bên lề đường,
vào lúc sáng sớm, khiến đứa con trai 3 tuổi thiệt mạng và đứa con trai 8 tuổi bị thương trầm
trọng. Kết quả điều tra sơ khởi cho thấy độ cồn trong máu bà này “cao gấp ba lần mức giới
hạn”. Bà đang lái với tốc độ từ 40 dặm/giờ (64 km/giờ) tới 55 dặm/giờ (88 km/giờ) thì xảy ra
tai nạn. Bà mẹ này cũng đang được điều trị trong bệnh viện với các thương tích trầm trọng,
nguy hiểm tới tính mạng. Đứa bé 3 tuổi chết tai bệnh viện, trong khi đứa bé 8 tuổi bị các vết
thương nặng nề, gồm cả bị gãy xương đùi. 
     Nhà tù lại có dịp được chào mừng một nữ “đệ tử Lưu Linh” thuộc loại “cao thủ võ lâm”!
     
Cô gái bị tù vì thô bạo với cánh cửa tòa án:

     Bạn trai của cô Sonnia Gaston phải hầu tòa vì tội trộm, sử dụng ma túy và chửi bới cán
bộ quản chế. Anh ta vì thế bị phạt 90 ngày tù. Thấy bạn trai bị dẫn đi, cô Sonnia (18 tuổi),
giận dữ xông ra khỏi phòng xử án, đẩy cánh cửa phòng va mạnh vào tường. Một lát sau cô
mới quay lại để lấy chiếc kẹp tài liệu để quên nhưng không hề mở miệng xin lỗi.
     Cô bị thẩm phán tòa án thành phố Virginia Beach (Virginia, Mỹ) phạt 10 ngày tù về tội Coi
thường tòa án. Sonnia phản đối cáo buộc này. Tuy nhiên, thẩm phán nói, sự tôn nghiêm của
phòng xét xử cần được coi trọng. 
     Đừng nên rỡn mặt “ba tòa quan lớn”! Cô bé này quả thật xứng đôi với tên “boy friend”!

Cụ bà 78 tuổi định bắn chết luật sư:    
 
     Cụ bà Patricia Currie, 78 tuổi, ở tiểu bang Louisiana (Mỹ) đến văn phòng của luật sư,
người từng đại diện bà trong một vụ khai phá sản. Bà ngồi ngoài phòng đợi, đeo găng tay
cao su và hai chân bọc lại bằng bao nhựa. Bà phủ một khăn lớn trên người. Khi luật sư hỏi
bà đến có việc gì, bà này trả lời là đến để giết ông ta. Bà lấy tấm khăn che ra, đưa khẩu
súng bắn đạn ghém (shotgun) lên và chĩa về phía luật sư. Nhưng ông này giằng được khẩu
súng khỏi tay bà. Khẩu súng có lắp đạn và bà có thêm bốn viên đạn nữa dấu trong người,
cùng là một hộp đạn trong xe.
     Phải ra tòa vào năm 2019 bà Currie khai là bà chỉ muốn dọa luật sư chứ không có ý định
giết. Ông luật sư này chỉ vài tuần trước đó đã xin tòa cho ông rút khỏi việc đại diện bà trong
vụ kiện khánh tận, nhưng không thành công. Thẩm phán nói rằng mức độ nguy hiểm của vụ
này, các chuẩn bị che giấu tội pnạm như đeo găng tay, đeo bao ni lông che giấu giày, cùng
là việc bà Currie không thành thật nhận tội, không cảm thấy hối lỗi, khiến ông phải cho bà
bản án 22 năm tù với tội âm mưu sát nhân cấp hai. Bồi thẩm đoàn chỉ mất 15 phút thảo luận
trước khi đi đến phán quyết là bà có tội âm mưu giết người. 
     Đúng là “bà già gân”! Nếu phải ở hết hạn tù, khi ra tù cụ bà sẽ được 100 tuổi. Tuổi
“thượng thọ” rồi đấy! Nghề “thầy cãi” cũng nguy hiểm quá nhỉ? 

 Cô gái tự mang thai bằng tinh trùng lấy cắp của triệu phú:

     Khoảng 4 năm trước một triệu phú lúc đó mới chỉ 24 tuổi đến nghỉ tại một khách sạn ở
Las Vegas (Mỹ) là nơi cô Jane 36 tuổi đang làm phục vụ phòng. Jane đã ăn cắp bao cao su



đã xài rồi của vị triệu phú. Sau đó cô đã tự thụ tinh cho mình bằng tinh trùng lấy cắp được từ
bao cao su đó và đã mang thai rồi sanh được một bé trai hiện tại đã 4 tuổi.
     Trong phiên tòa về việc cấp dưỡng cho con mình, Jane thừa nhận là mình chưa bao giờ
ngủ với triệu phú kia và cô cũng nói là mình tự thụ thai cho mình bằng tinh trùng lấy được từ
bao cao su của anh ta. Jane nghĩ là cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nếu có con với một
người giàu có. Xét nghiệm ADN cũng đã xác định rằng đứa bé là con của vị triệu phú trẻ
tuổi kia và tòa án cũng đã yêu cầu anh trả 2 triệu USD cho cô coi như là tiền cấp dưỡng
trong 3 năm qua. Phía luật sư vị triệu phú cho hay là họ đang tiến hành vụ kiện ngược lại
Jane vì hành vi ăn cắp tinh trùng trái phép.
     Nàng này quả thật đã “phát minh” ra một cách làm giàu rất độc đáo. Còn cậu triệu phú
trẻ tuổi kia thì quả thật nhiều tiền cũng khổ! Chưa được “sơ múi” chút gì mà đã thành ra con
nợ của người đẹp mất rồi! 

Cô gái trộm 108 phong bì viếng đám ma:

     Tại Việt Nam, một ngày Phạm Thị Lan Anh (23 tuổi) và mẹ đến nhà bà Chanh (60 tuổi) ở
thôn Sy, xã Nội Hoàng để làm thuê chuẩn bị đồ tang lễ. Khoảng 6h30 lợi dụng mọi người
đưa linh cữu đi hỏa táng, Lan Anh lẻn vào buồng ngủ của gia chủ rồi cậy nắp hòm tôn chứa
phong bì tiền phúng viếng. Chị ta sau đó bỏ toàn bộ 108 cái phong bì vào túi xách để bỏ
trốn thị bị người dân phát hiện, bắt quả tang. Số tiền ăn trộm tổng cộng khoảng 36,7 triệu
đồng. Lan Anh bị công an tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn thân trộm quà cưới của cô dâu:

     Tại Việt Nam, Lưu Thị Kim Anh (20 tuổi) bị Công an huyện Yên Lạc tạm giữ để làm rõ
hành vi ăn trộm ba chiếc kiềng bằng vàng trong ngày cưới của bạn gái. Theo cảnh sát, sau
khi dự đám cưới của bạn học tại nhà trai, Kim Anh cùng một số người quay lại nhà gái ở xã
Đồng Văn theo phong tục địa phương. Tại đây Kim Anh giúp cô dâu tháo ba chiếc kiềng
vàng là quà cưới (tương đương 11 chỉ), đưa cho người thân cất vào tủ. Kim Anh sau đó lợi
dụng sơ hở của gia đình cô dâu đã lấy trộm số vàng, đem về nhà cất giấu.
     Sau trình báo của gia đình nạn nhân, tối cùng ngày Kim Anh bị bắt. Nghi phạm và cô dâu
là bạn thân nhiều năm.

Bà vợ bắn chết ông chồng lén xem phim khiêu dâm:

     Tại tiểu bang Arkansas (Mỹ) một ngày tháng 7 năm 2018, phòng cảnh sát quận Jefferson
nhận được cuộc gọi của bà Patricia Hill (69 tuổi) nói bà đã bắn chồng bị thương. Khi tới nơi,
lực lượng chức năng thấy nữ gia chủ đứng trước cửa nhà chờ sẵn để bị bắt.
     Bà vợ kể thấy chồng mình là ông Frank Hill (65 tuổi) đặt xem kênh truyền hình phim
khiêu dâm nên đã hủy đăng ký. Nhưng một tháng sau, bà lại thấy tiền xem kênh truyền hình
này xuất hiện trong hóa đơn. Vì chồng không giữ lời hứa, tức giận, bà xông vào xưởng làm
việc của chồng, hất đổ bàn, yêu cầu ông ra khỏi nhà. Bị từ chối, bà nổi giận vào nhà lấy
khẩu súng ngắn cỡ đạn 5,6 mm bắn khi ông chồng đang nhặt đồ bị rơi khỏi bàn. Nạn nhân
trúng hai phát đạn vào chân và đầu, tử vong lập tức. Bà vợ cất hung khí rồi gọi cảnh sát và
xe cứu thương. Bà vợ nói là bắn chỉ để cho chồng phải chú ý (to get his attention) chứ
không nghĩ rằng bắn vào dưới chân chồng có thể làm chồng chết (could kill him). 
     Tại tòa án luật sư của bà vợ bào chữa rằng: “Trước khi sự việc xảy ra quan hệ vợ chồng
của thân chủ đã lạnh nhạt. Ông chồng đa phần ở trong xưởng làm việc của mình. Hành vi
xem phim khiêu dâm của ông là "sự xúc phạm" với vợ. Bà vợ nhiều lần dặn chồng ngừng
xem "phim đen", dù đồng ý song người chồng vẫn thất hứa khiến bà vợ mất lý trí và gây
án”. Khi tuyên án, với tội Giết người bà vợ có thể bị án tử hình. Nhưng bà được cải tội danh
thành nhẹ hơn và chỉ bị 16 năm tù.  
     Nhớ lại Bergson từng đưa ra “triết lý”: “Có người vợ dù hiền dù dữ bạn đều có lợi. - Nếu
có vợ hiền bạn là người đàn ông sung sướng. - Nếu bạn có vợ dữ bạn sẽ thành một triết



gia.” Than ôi! Ông chồng trong vụ này chưa kịp trở thành “triết gia” thì đã bị “oan gia” mất
rồi! Buồn!

*

     Theo những lời nhạc dịu dàng êm ái của nhạc sĩ Y Vân thì lòng Mẹ thường được ca
tụng là: “bao la như biển Thái Bình rạt rào” và tình Mẹ thì “tha thiết như giòng suối biển ngọt
ngào”. Điểm qua một số vụ án thật đặc biệt dưới đây ta thấy những lời triết lý nêu trên
không còn luôn luôn là “chân lý” nữa? Buồn!

Bà mẹ bị truy tố tội treo cổ hai con nhỏ:

     Vào cuối năm 2019 công tố viên ở Pennsylvania (Mỹ) sau khi điều tra về cái chết của hai
đứa nhỏ, gồm một bé trai 8 tuổi và bé gái 4 tuổi, đã truy tố bà mẹ của chúng về tội sát nhân,
đó là bà Lisa Snyder (36 tuổi). 
     Hai đứa con được tìm thấy chết do treo cổ bằng dây dắt chó ở căn phòng hầm tại căn
nhà của gia đình. Hai đứa nhỏ bị treo cổ bằng cùng sợi dây cột trên xà ngang của trần nhà,
cách nhau chưa tới 3 foot, dưới chân chúng là hai cái ghế bị đạp lăn ra. Sợi dây dắt chó này
được mua vào buổi sáng hôm đó. Bà mẹ nói với nhân viên tổng đài 911 rằng đứa con trai tự
tử vì bị bắt nạt ở trường và giết đứa em gái vì “không muốn đi một mình.” 
     Các nhân viên điều tra nói với nhiều nhân viên trường học, thành viên gia đình cùng bạn
học của nạn nhân và không thấy có chứng cớ gì là từng xảy ra việc bắt nạt và đứa con trai
cũng không hề có ý tự tử hay. Sau khi gọi 911, bà mẹ thờ ơ và không hề trở xuống căn
phòng hầm nơi các nhân viên cấp cứu đang tìm cách cứu sống hai đứa con của bà khi đó.
Theo hồ sơ truy tố trước đó một ngày bà mẹ tìm kiếm tin tức về treo cổ trên Google và vào
một trang web có chỉ dẫn chi tiết về cách treo cổ. 
     Vụ án thật thương tâm dù cho nguyên nhân thực sự là thế nào chăng nữa! 

Bà mẹ buồn bực chuyện ly dị chồng, bắn chết ba con rồi tự sát:

     Vào tháng 11 năm 2019 bà Ashley Auzenne, 39 tuổi ở thành phố Deer Park, tiểu bang
Texas (Mỹ), do buồn bực vì mới ly dị chồng, đã bắn chết ba đứa con nhỏ 7 tuổi, 9 tuổi và 11
tuổi, trong căn nhà của gia đình, trước khi quay súng tự sát. Bà Ashley chỉ mới hoàn tất thủ
tục ly dị một tuần trước đó. Cảnh sát nói họ tìm thấy một khẩu súng lục trong căn nhà của
gia đình này. Ông nội của các đứa nhỏ nói rất đau đớn về cái chết của các đứa cháu. 

Mẹ giết con riêng vì “mê trai”:

     Tại Việt Nam, Dương Thị Lưu (29 tuổi) ngụ tại Lạng Sơn sống với Dương Doãn Thanh
(36 tuổi) như vợ chồng. Nhiều lần bàn chuyện đám cưới nhưng người đàn ông này gạt
ngang bởi cho rằng không thể sống hạnh phúc nếu bé Lân (con trai riêng của Lưu) tồn tại.
Say mê người tình đến mù quáng, Lưu đã gật đầu đồng ý tìm cách giết chết con mình. Đầu
tiên, Lưu đến nhờ em rể của mình xuống tay giết bé Lân nhưng bị người này từ chối. 
     Sau một thời gian vào tháng 10/2004, Thanh mua một vỉ thuốc ngủ mang về nhà. Tối đó,
người này bảo Lưu nghiền 2 viên cho vào nước, dụ cậu bé uống. Khi bé Lân chìm vào cơn
mê man vì ngấm thuốc, đôi nhân tình bế cậu bé đến thả tại mương nước mà hằng ngày Lân
vẫn tắm để tạo hiện trường em bị chết đuối. Tuy nhiên, ngay sau đó, bé Lân tỉnh giấc, vùng
vẫy vì gặp nước lạnh. Lúc này, người mẹ nhẫn tâm lặng thinh để người tình dìm con trai
mình đến chết.
     Tháng 3/2005, tòa án tỉnh Lạng Sơn đã đưa vụ án ra xét xử về tội “giết người” và tuyên
phạt Dương Doãn Thanh mức án tử hình, Dương Thị Lưu nhận án chung thân.

Mẹ giết con chung vì hận chồng:

     Tại Việt Nam, khoảng tháng 7/2008, Lê Thị Thúy Loan (29 tuổi), ngụ tại An Giang bị
chồng nghi ngờ lấy trộm tiền nên mang hận trong lòng, cho rằng bản thân không làm ra tiền



nên mới bị chồng khinh rẻ. Nhìn bé Linh, đứa con gái nhỏ mới gần hai tuổi quấn lấy mình
không rời, Loan nghĩ con chính là nguyên nhân khiến mình không có cơ hội làm việc kiếm
tiền. Do vậy, người mẹ này nảy sinh ý định giết con để trả thù chồng và được rảnh rang.
     Một buổi sáng, khi bé Linh vừa thức dậy, Loan cho con ăn sáng rồi lợi dụng lúc vắng
người, đè con xuống ép uống hết chai thuốc trừ sâu. Vùng thoát khỏi tay mẹ khi chai thuốc
đã cạn, bé Linh thấy nóng rát cổ họng nên chạy ra bể múc nước uống. Thấy vậy, Loan cũng
lao theo. Chụp lấy bé Linh, người mẹ nhẫn tâm nhấc bổng cô bé lên rồi ném hình hài bé nhỏ
của con xuống nền nhà. Bỏ qua tiếng thét hãi hùng của con trẻ, Loan vớ tấm ván gần đấy
vụt mạnh vào đầu khiến con chết tại chỗ. Với hành vi tàn bạo trên người mẹ vô lương tâm
này đã phải lãnh nhận mức án 20 năm tù.

Mẹ giết 2 con vì hận chồng:

     Tại Việt Nam, Nguyễn Thị Xuyến (29 tuổi), ngụ tỉnh Thái Bình đã đẩy hai đứa con mình
xuống sông rồi nhảy theo. Cuối cùng, chỉ duy nhất người mẹ này thoát khỏi tay thủy thần,
còn những sinh linh bé bỏng kia đã nằm mãi dưới đáy sông lạnh lẽo.
     Tại cơ quan điều tra, Xuyến khai nhận, cách đó vài ngày, chồng cô đi làm xa về ăn lễ với
gia đình. Hết hạn nghỉ phép, người chồng dứt khoát ra đi. Nghi ngờ chồng lập “phòng nhì”
tại nơi làm việc, Xuyến khuyên ngăn không được nên quẫn trí nghĩ đến việc cùng các con
quyên sinh để trả thù chồng và giải thoát cho mình.

Mẹ giết 2 con vì hận chồng:

     Tại Việt Nam, Lê Thị Thanh Thảo, ngụ tại Bình Dương, người đàn bà trẻ có hai đứa con
gái này đã phải sống cảnh “sóng gió” với chồng suốt một thời gian dài. Đã từng ra tòa ly
hôn, nhưng cuối cùng vợ chồng Thảo vẫn quay về với nhau vì người chồng còn thương hai
đứa con thơ dại. Tuy nhiên, tình cảm của anh này đã không còn như trước nữa.
     Biết chồng lăng nhăng với người con gái khác, Thảo rất buồn nhưng không thể ngăn cản
anh. Tháng 3/2008, Thảo chở hai con xuống nhà chồng để “nói cho ra nhẽ” nhưng anh này
kiếm cớ bỏ đi đến vài ngày không về. Hai ngày sau đó, Thảo cùng các con quay trở về lại
nhà mình trong đau đớn tuyệt vọng. Đêm hôm đó, sau khi uống hết vài chai bia, người mẹ
trẻ này đã dùng dao lần lượt đâm chết hai con gái của mình rồi uống hết chai thuốc rầy để
tự tử. Tuy nhiên, thật trớ trêu thay, Thảo đã không chết.

     Mấy vụ án tại Việt Nam liên quan tới tình huống Mẹ giết Con vì “mê trai” và “hận chồng”
nghe thật xót xa về cái đạo đức xuống cấp thê thảm trong xã hội hiện tại. Hy vọng rằng đó
chỉ là những trường hợp cá biệt mà thôi!

__________________________________________________


