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Tiểu bang Bayern/ Bavaria thuộc miền Nam nước Đức, đời sống an toàn ít xảy ra những tội phạm xã hội 
như cướp giật, cạy cửa nhà ăn trộm…, số người thất nghiệp thấp nhất theo thống kê của sở lao động. Rồi 
những ngày qua biến động làm cho nhiều người lo sợ, vì xảy ra các vụ giết người được các cơ quan 
truyền thông Đức cũng như Quốc tế đã phổ biến. 
 
Chiều thứ Sáu 22/7 tôi ở Stachus – Marienplatz trung tâm thành phố München/ Munich nơi nhiều du khách 

dạo phố hay mua sắm. Tôi về tới nhà thì xảy ra biến động 
khoảng 17h30. tại OEZ (Olympiaeinkaufzentrum), một thanh 
niên người Đức gốc Iran 18 tuổi đã nổ súng tại McDonald's 
và trung tâm thương mại đông người, nơi nầy cách trung 
tâm thành phố khoảng 11km. 
 
Báo động đỏ có khủng bố tại trung tâm thành phố, Tivi thông 
báo yêu cầu mọi người ở nhà không nên ra ngoài đường và 
yêu cầu các Bác sĩ, Y tá trực phải vào bệnh viện… các hệ 
thống xe, tàu điện đều ngưng chạy, các shopping đóng cửa 
(nội bất xuất ngoại bất nhập). Cảnh sát phải sơ tán số người 

bị kẹt xe, kẹt tàu ờ ga chính đến một địa điểm an toàn. 
 
Ngày hôm sau những người bạn ngày đó bị kẹt trong giờ „giới nghiêm“ kể lại thành phố đang vui vẻ tấp 
nập buổi chiều có nắng đẹp, bổng dưng trở nên thành phố chết, tiếng còi ò e của xe Cảnh sát khắp mọi 
nẽo đường, họ mặc áo giáp tay cầm súng sẵn sàng tác chiến. Hơn 2300 Cảnh sát các loại, cả xe bọc thép, 
trực thăng tham dự chống khủng bố, còn tăng cường thêm Cảnh sát của Áo, tội phạm khó có thể chạy 
thoát. Không những báo động khủng bố ở Munich, tại Berlin chính phủ phải họp Nội Các khẩn cấp để đối 
phó với sự việc ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia.  
 
Phóng viên báo chí, đài truyền hình đều ở xa nơi xảy ra khoảng 1 km, vì báo động theo tin đồn có 3 tay 
súng xử dụng súng trường dài bắn người đang chạy trốn.  Cảnh sát truy lùng tại hiện trường và vùng 
chung quanh. Cho đến nửa đêm kiểm chứng lại sự việc, chỉ có một người xử dụng súng ngắn Glock 17, 
nòng 9 Millimeter. Loại súng bán tự động có thể bắn 18 phát trong 32 giây, thủ phạm bắn hết 58 phát đạn 
giết chết 9 người và bị thương 35 người,  (3 người 14 tuổi, 2 người 15 tuổi;  3 người tuổi từ 17-18-20 và 
một người đàn bà 45 tuổi) trong số này 10 người trong tình trạng bị thương nặng. Hung thủ tự sát ở 
Moosch cách hiện trường 1 km. Cây súng bị xóa số chưa tìm ra nguồn gốc và hung thủ làm sao mua được 
hơn 300 viên đạn còn trong balô?  

23h30 CS kiểm chứng tin không còn hoài nghi là vụ khủng 
bố lớn giết người, các phương tiện giao thông công cộng 
hoạt động trở lại để những người bị kẹt trước đó có thể về 
nhà. 
 
23/7  Cảnh sát họp báo cho biết tay súng giết người bị bệnh 
„tâm thần“ từng điều trị ở bệnh viên 2 tháng, „ám ảnh bởi 
các vụ xả súng giết người hàng loạt“. Hung thủ từng có liên 
hệ với Anders Behring Breivik (37 tuổi), bắn chết 77 người  
ở đảo UTOYA Oslo Norwegen cũng là ngày thứ Sáu, 22 

tháng 7 năm 2011.  
 
Hung thủ giết người ở Munich, còn ở với Cha mẹ gốc người Iran hắn sinh ra và lớn lên tại Munich, Cha là 
tài xế Taxi, Mẹ làm thợ may, gia đình ở nhà của xã hội. Cảnh sát lục soát nhà không tìm thấy bất cứ liên hệ 
gì với khủng bố của IS, nhưng họ tin rằng vụ tấn công này là một “vụ xả súng bừa bãi cổ điển”, ảnh hưởng 
một cuốn sách tìm thấy trong phòng của đương sự có tên “Nghĩ tới một cuộc tấn công bừa bãi - Vì sao các 
học sinh giết người. ” “Why Kids Kill Inside the Minds of School Shooters”; "Amok im Kopf - warum Schüler 
töten" 
 
Dưới đây là lời dịch đối đáp của hung thủ giết người chửi rủa: 



“Vì chúng mày mà tao bị miệt thị, 7 năm trời, tao cần phải mua súng để bắn tất cả bọn mày- Bọn Thổ chó 
chết- Tôi là người Đức- Tôi sinh ra ở đây, trong một khu có nhiều người nhận trợ cấp xã hội- Tôi từng phải 
nằm viện điều trị Tôi không hề làm gì…..hãy câm mồm đi ” 
 
Theo điều tra hung thủ không có liên hệ với Nhà Nước Hồi giáo, mà thuộc „Rechtsextremist“ nhóm cực 
đoan. Cảnh sát theo dõi các đối tượng nghi ngờ có liên hệ với vụ án trên, chiều Chúa nhật lúc 16 giờ Cảnh 
sát bắt giử một thiếu niên 16 tuổi ghi ngờ chiều thứ Sáu 22/7 có liên lạc qua Whatsapp và gặp kẻ giết 
người, có thể biết trước sự việc sẽ bắn người xảy ra, nhưng không báo cho Cảnh sát biết để ngăn chận! 
Theo hồ sơ hai người đã quen nhau trong thời gian chửa bệnh tâm thần ở bệnh viện và sau đó thường liên 
lạc với nhau qua internet. Cảnh sát lục soát nhà ở Laim, không tìm thấy vũ khí vì trẻ vị thành niên bị bắt 
phỏng vấn và cho tại ngoại điều tra. Ngày thứ Ba ngày 28/7 Cảnh sát tiếp tục bắt thiếu niên 15 tuổi ở 
Ludwigsburg in Baden-Württemberg có liên hệ với kẻ giết người ở München, Cảnh sát lục soát nhà hắn có 
vũ khí và chuẩn bị cho việc khủng bố….  
 
Việc xảy ra bắn người ở München ngày 22/7 chính phủ Đức ra lệnh nghiêm ngặt hơn trong việc mua bán 
vũ khí. Thật ra ở Đức không ai bỏ tiền mua súng làm gì cho rắc rối cuộc đời, chỉ những người thợ săn có 
Hiệp hội, mua súng phải đăng bộ ở Cảnh sát, Những kẻ lạm dụng vũ khí gây nên tôi phạm mua súng qua 
Darknet, hay mua lậu ở các nước Đông Âu có thể qua mặt Cảnh sát.  
 
Sau một ngày tình hình ổn định, bà Thủ tướng Angela Merkel, bộ truởng Nội vụ liên bang, cùng Thủ hiến 
tiểu bang Bayern Ô. Seehofer và bộ nôi vụ Ô. Herrmann… đến thăm nơi xảy ra bắn người. Cũng như tham 
dự Thánh lễ truy điệu, đặt vòng hoa tưởng niện những người vô tôi bị giết trong tuần qua. 
Đáng lẻ ra tôi viết bài tường thuật ngay sau đó để thân hữu xa gần biết sự việc, và cám ơn những người 
đã phone cũng như viết mail thăm hỏi. Rất tiếc tôi bị đau mắt phải đi bác sĩ cho thuốc Posiformin 2% nhỏ 
mắt  4 ngày hôm nay mới khỏi. Ở tiểu bang Bayern xảy ra hai vụ khủng bố có liên hệ với IS nhưng không 
phải ở München, đó là ngày 18/7 một thanh niên 17 tuổi người Afghanistan tuyên bố trung thành với IS, 
dùng rìu tấn công trên tàu lửa ở Würzburg làm 3 người bị thương nặng 4 người bị thương nhẹ. Thủ phạm 
xuống tàu bỏ chạy, cảnh sát truy đuổi bắn hạ kẻ tấn công. 
 
Tối Chuá nhật ngày 25/7 một người đàn ông 27 tuổi Syria, bị từ chối không cho vào lễ hội âm nhạc đã 
khủng bố tự sát cho nổ qủa bom tự chế làm 12 người khác bị thương. Người này hai năm trước xin tỵ nạn 
bị từ chối vì hồ sơ khai không rỏ ràng, nhưng ông vẫn được tạm thời cư trú ở Đức vì hoàn cảnh chiến 
tranh xảy ra ở Syria và được cấp nhà ở. Cảnh sát tìm được tuyên bố trong đoạn video của kẻ đánh bom 
"nhân danh thánh Allah, hắn nguyện trung thành với (lãnh đạo IS) Abu Bakr al-Baghdadi... và tuyên bố 
hành động tấn công của mình là để trả thù người Đức vì ngăn cản đạo Islam,". Chính phủ Đức đã đón 
nhận hơn 1 triệu người xin tỵ nạn năm qua phần lớn theo Hồi giáo!  
 
Vấn đề khủng bố xảy ra khắp nơi trên thế giới do bọn IS chủ trương gây đau khổ cho nhiều người vô tội. 
Mọi người đều mong ước đời sống an bình, trong vòng tay nhân ái, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, 
nhưng những kẻ cuồng tín, mắc bệnh tâm thần đi giết người lương thiện, chính những thành phần điên rồ 
này cuớp đi niềm vui của con người.  
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