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... Năm 1995 trên đảo Sardegna (Nam Ý) thị trưởng cùng giới chức chính quyền và 

nhân dân thành phố Villasimius đã trồng cây ôliu tha thứ nơi công viên dành cho 

công dân danh dự của thành phố là kỹ sư Giancarlo Bussi. Kỹ sư là một trong những 

nạn nhân đầu tiên của tệ nạn bắt cóc người đòi tiền chuộc mạng của các băng đảng ở 

đảo Sardegna. Cây ôliu cao lớn 100 năm dành để tưởng niệm vị kỹ sư của hãng chế 

tạo xe đua Ferrari của nước Ý, nổi tiếng thế giới. Kỹ sư bị bắt cóc ngày 4-10-1978, bị 

đòi tiền chuộc 2 tỉ 500 triệu lire (tương đương với khoảng 1 tỉ 400 triệu mỹ kim). Sau 

mấy tháng trời thương lượng, kỹ sư Giancarlo Bussi bị bọn bắt cóc thủ tiêu, hưởng 

dương 46 tuổi. Một số thủ phạm có dính líu tới vụ bắt cóc đã bị bắt và bị kết án tù. 

Có người bị lao động khổ sai. Có người 30 năm tù. Có người 20 năm tù. 

 

Góa phụ trẻ Edda Bussi, trong cơn đau đớn khốn cùng, đã không bao giờ nguyền rủa và oán hận những kẻ đã giết chết chồng 

và gieo tang thương cho gia đình. Bà nói: 

- Ngay từ đầu, tôi đã sẵn sàng tha thứ cho họ. Tha thứ thật trong lòng, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tha thứ cho kẻ 

ám sát ngài, mặc dù sự tha thứ của Đức Thánh Cha không làm giảm thiểu những năm tháng tù tội của kẻ sát nhân, bởi vì công lý 

phải được tôn trọng. Phần tôi, tôi không bao giờ đối xử tàn nhẫn với kẻ thù, không nguyền rủa họ, cũng không kiện cáo đòi bồi 

thường. Nhiều người thân không hiểu và trách cứ tôi. Nhưng tôi vẫn một mực tha thứ vì tôi là tín hữu Kitô, là người Công Giáo. 

Khi bạn nguyền rủa ai, thì chính bạn cũng mất đi niềm an bình nội tâm. 

 

Niềm an bình của bà góa phụ Edda Bussi đến từ thái độ nhẫn nhục, chấp nhận thử thách. Bên ngoài bà có dáng vẽ của một phụ 

nữ hiền dịu mảnh mai, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức chịu đựng phi thường. 

 

Sau bao năm trôi qua kể từ khi xảy ra biến cố đau thương, bà Edda Bussi vẫn còn nhớ như in những tháng ngày thử thách. Bà kể 

lại như sau. 

 

Hôm ấy là ngày 4-10-1978, hai vợ chồng chúng tôi đang tận hưởng những giây phút thoải mái êm đềm. Chúng tôi cùng với hai 

đứa con, một trai một gái, đến nghỉ nơi dinh thự của người anh rể của chồng tôi. Dinh thự nằm trong một địa điểm thật đẹp 

của đảo Sardegna. Vì phải nhập học, nên hai con tôi phải trở về nhà trước. Chỉ còn lại hai vợ chồng chúng tôi. Khi toán người võ 

trang đột nhập vào nhà, thật ra họ chủ ý tìm bắt cóc người anh rể của chúng tôi. Không tìm thấy anh, họ bắt chồng tôi. Thoạt 

nhìn thấy họ, tôi cứ ngỡ đây là bọn người chỉ muốn cướp của, nên cố gắng giữ bình tĩnh và tìm lời đối thoại, thoát hiểm nguy .. 

Đến khi chồng tôi bị bắt đưa đi rồi, tôi mới hiểu đây là bọn bắt cóc người đòi tiền chuộc mạng. 

 

Ngay cả khi đối diện với những người trông thật dữ dằn, hung ác, tôi vẫn không oán ghét căm thù họ. Tôi chỉ cảm thấy xót 

thương họ, bởi vì họ thật là những kẻ đáng thương, tự đánh mất cuộc sống và phần rỗi đời đời .. 

 

Những tháng ngày tiếp đó thật là thời gian vô cùng đau khổ. Bọn người bắt cóc đòi tiền chuộc tương đương với 1 tỉ 400 triệu 

mỹ kim. Một món tiền khổng lồ. Tìm đâu cho ra? Sau đó họ giảm xuống. Nhưng tôi vẫn không chạy được số tiền mà bọn bắt cóc 

đòi hỏi. Một ngày, tôi nhận được cú điện thoại đe dọa: 

- Bà nên nhớ rằng, khi chúng tôi bắt cóc người nào thì có nghĩa là người đó vĩnh viễn nằm trong tay chúng tôi. Bà không bao giờ 

trông thấy mặt chồng bà nữa! 

 

Sau cùng, chồng tôi bị thủ tiêu. 

 

Khi những thủ phạm bị kết án, có người nhận tội để được ân xá. Ông viết thư xin lỗi bà Edda Bussi và xin trả tiền bồi thường. Bà 

Edda Bussi sẵn sàng tha thứ như vẫn tha thứ ngay từ đầu. Tuy nhiên bà trả lời: 

- Ông chỉ có thể chuộc lại lỗi lầm của ông bằng cách theo đúng tiếng nói của lương tâm, kêu xin THIÊN CHÚA Nhân Từ tha thứ 

cho ông. Xin kính chào ông. 

 



... Khi ấy Đức Chúa GIÊSU phán. Anh chị em đã nghe Luật dạy rằng: ”Mắt đền mắt răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo anh 

chị em: Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh 

để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai 

dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh chị em đã nghe Luật dạy rằng: “Hãy yêu đồng loại và hãy 

ghét kẻ thù”. Còn Thầy, Thầy bảo anh chị em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh chị em. Như vậy, 

anh chị em mới được trở nên con cái của CHA anh chị em, Đấng ngự trên Trời, vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng 

kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu anh chị em yêu thương 

kẻ yêu thương mình, thì anh chị em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh 

chị em chào hỏi anh chị em mình thôi, thì anh chị em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả những người ngoại giáo cũng chẳng 

làm như thế sao? Vậy anh chị em hãy nên hoàn thiện, như CHA anh chị em trên Trời là Đấng Hoàn Thiện (Mátthêu 5,38-48). 

 

(”Famiglia Cristiana”, n.5, Gennaio/1997, trang 40-42) 
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