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 Lên tiếng trước  Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 5 tháng 4, qua trực 
tiếp truyền hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhân danh 
một nước hội viên của tổ chức quốc tế này để nói lên một sự thật mà nhiều 
người đã muốn nghe từ lâu: Nếu tổ chức này không thực sự hành động để 
chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine do Nga gây ra thì nên tự giải tán. 
Sau khi chỉ ra cho thấy cuộc chiến tranh ấy tàn bạo ra sao, Tổng thống 
Zelensky hỏi những người chức trọng nhưng vô quyền đang hội họp với 
nhau rằng cuộc chiến ấy đã vi phạm ngay điều khoản thứ nhất của Hiến 
Chương Liên Hiệp Quốc và hỏi: “Quý vị có sẵn sàng để đóng cửa chưa? 
Đâu là sự an ninh mà Hội Đồng Bảo An được cho là bảo đảm?” 

 
Sự hiện diện của Nga như một hội viên thường trực tại bàn họp của Hội Đồng Bảo An – đặc biệt là ngay bây 
giờ, đối diện với các hình ảnh bệnh hoạn của những tội ác chiến tranh ở Bucha -  tạo ra một sự chế giễu cả 
Liên Hiệp Quốc như một tổ chức quốc tế và những nguyên tắc mà nó tuyên bố bảo vệ. Ông Zelensky đã so 
sánh những hành động của quân Nga ở Ukraine “không khác gì” bọn khủng bố ISIS. Ông Zelensky đã kêu gọi 
một cuộc bỏ phiếu loại Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc – một hội đồng đầy những 
quốc gia thành viên vi phạm nhân quyền, cả bên cánh tả lẫn cánh hữu. Bằng cớ là Nga đã dội bom nhà hộ 
sinh và tàn sát thường dân. Những quốc gia có chủ quyền không còn có thể trông cậy vào sự bảo vệ của 
luật pháp quốc tế hiện có, nhưng chỉ còn do sức mạnh của chính các quốc gia ấy. Những tội ác của Nga tại 
Bucha, Mariupol, Kharkiv... đã chứng minh cho những lời nói của ông Zelensky và phơi bày sự đạo đức giả 
được làm nền tảng cho rất nhiều phe nhóm nhân danh bảo vệ nhân quyền. 
 

Cuối cùng, ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu tạm thời 
loại trừ Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc với tỉ số phiếu 93-24, 
và 58 quốc gia vắng mặt, không bỏ phiếu. Trước khi bỏ phiếu, đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp 
Quốc, Sergiy Kyslytsya, đã nói với các đại biểu tại Đại Hội Đồng LHQ rằng sự cần thiết 
phải loại Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền đặt trụ sở tại Geneve càng trở nên thúc bách 
tiếp theo sau những phúc trình đen tối mới nhận được trong những ngày gần đây từ 
Bucha, một vùng ngoại ô của Kyiv, và các làng mạc khác đã bị quân Nga chiếm giữ. Ông 
Kyslytsya nói: 

“Bucha và hàng chục thành phố cùng làng quê tại Ukraine, nơi nhiều ngàn thường dân đã bị quân đội 
Nga giết chết, hãm hiếp, bắt cóc và cướp đoạt tiền của, là bằng chứng cho thấy sự cách biệt giữa hành 
động và những lời tuyên bố của Liên bang Nga trong lãnh vực nhân quyền.” 

 
Tin tức về những tội ác diễn ra tại Bucha đã được loan truyền nhanh chóng sau sự phổ biến những tấm ảnh 
hắc ám phơi bày hàng trăm thi thể thường dân – cả người lớn và trẻ em – tìm thấy trên đường phố và trong 
những hố chôn tập thể sau khi quân chiếm đóng Nga rút lui. Các viên chức LHQ cho biết Liên bang Nga đã 
trở thành nước thứ hai bị trục xuất ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền trong lịch sử LHQ. Libya đã là nước 
đầu tiên bị cấm cửa khi Đại Hội Đồng LHQ bỏ phiếu năm 2011 trong cảnh hỗn loạn tại nước này tiếp theo sau 
cuộc bạo động lật đổ nhà độc tài Moammar Gadhafi. 
 
Nga có một phiếu phủ quyết với tư cách là một trong 5 thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ, 
nhưng không ngăn cản được cuộc bỏ phiếu, vì cần có đa số 2 phần 3 để thông qua. Phó đại sứ Nga 
Gennady Kuzmin đổ tội cho chánh quyền Biden về việc gây áp lực cho cuộc bỏ phiếu trong khi một số thành 
viên khác nói rằng cần có một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh trước khi bỏ phiếu. Ông ta nói: 

“Cái chúng ta đang thấy hôm nay là một cố gắng của Hoa Kỳ để duy trì vị trí khống chế và kiểm soát 
hoàn toàn. Chúng tôi bác bỏ những cáo buộc sai sự thật chống lại chúng tôi, dựa trên những cảnh dàn 
dựng và loan truyền sự gian dối.” 

 



Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói rằng sự treo 
giò Nga là cần thiết bởi vì sự vi phạm nhân quyền do nước này gây ra 
là “rộng lớn và có hệ thống.” 
 
Nga đã nhiệt liệt bác bỏ cáo buộc quân đội nước này phạm tội ác 
chiến tranh, nhưng giới chức tình báo Đức nói rằng họ có bằng 
chứng sự tàn ác như cho thấy đã là một phần trong chiến lược của 
ông Putin từ khi ông ta bật đèn xanh cho cuộc xâm lăng Ukraine. Cơ 
quan tình báo hải ngoại BND của Đức cho biết đã xâm nhập được làn 
sóng truyền tin của quân đội Nga hành quân trong khu vực gần Kyiv, 
nơi Bucha tọa lạc. Theo tạp chí Đức Der Spiegel, tờ báo đã loan tải tin này, có thể nghe rõ ràng quân lính Nga 
nói họ đã bắn bỏ thường dân. Der Spiegel tường trình như sau:  

“Những gì nghe được như thể bọn lính (Nga) nói về những chuyện giết người tàn ác mà như đang đơn 
giản thảo luận về chuyện đời sống hàng ngày của họ. Những sự tàn ác nhắm vào thường dân tại 
Bucha không phải là những hành động may rủi, cũng không phải là sản phẩm của cá nhân những 
người lính vô kỷ luật.” 

 
Vậy thì ông Putin có phải là một “tội phạm chiến tranh”, (a war criminal) như Tổng 
thống Joe Biden đã tuyên bố trong chuyến đi họp “thượng đỉnh và khẩn cấp” tại Âu 
Châu vừa qua và đã gây ra vài phản hồi, kể cả từ ông Putin? Câu hỏi này cũng đã 
được một luật gia Mỹ đặt ra - ông Andrew P. Napolitano, giáo sư luật khoa và cựu 
thẩm phán Tòa Thượng Thẩm New Jersey, đã xuất bản 9 cuốn sách về Hiến Pháp 
Hoa Kỳ. Ông Napolitano đã dùng câu hỏi “Is Putin a war criminal?” để làm tựa đề 
cho một bài đăng trên tờ The Washington Times ra ngày 24 tháng 3, và cũng tự trả 
lời ngay: “If Biden is right, then he, Bush and Truman are war criminals”. Ông ta 
giải thích như sau: 
 
“Tội phạm (criminals) là những người đã bị kết án một cách hợp pháp bởi một tòa án 
có thẩm quyền tài phán đối với họ và nơi chốn họ bị cáo buộc và nơi mà những tội 
có ghi trong luật và đã được chấp nhận trước khi có hành vi phạm pháp bị cáo buộc. 
Putin không ở trong những trường hợp này.” 

 
Tác giả cho rằng từ ngữ “tội phạm” đã được dùng có tính cách chính trị để chỉ những viên chức của chính 
quyền mất lòng dân đã ra lệnh dùng sức mạnh của quốc gia trong cách được báo chí mô tả là bất hợp pháp 
hay không phù hợp. Thế nào là bất hợp pháp và thế nào là không phù hợp có tính cách chủ quan và do phe 
chiến thắng quyết định. Vì vậy, những kẻ chiến thắng không bao giờ là những tội phạm chiến tranh, do 
sự chiến thắng của họ, họ kiểm soát bộ máy công tố hay những cơ chế khác sẽ miễn trừ họ khỏi bị truy tố. 
Ông Napolitano đã đưa ra dẫn chứng trường hợp Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman trong cuộc Thế Chiến 
II,  dù đã được tin tình báo cho biết Nhật đang chuẩn bị đầu hàng trong vài ngày, ông đã ra lệnh thả hai 
quả bom nguyên tử nhắm vào thường dân Nhật trong tháng 8 năm 1945, khiến hàng trăm ngàn người đã chết 
thảm khốc và không biết bao nhiêu người khác chết dần chết mòn trong đau đớn, tàn tạ. Vì Hoa Kỳ thắng 
trận Thế Chiến ấy, Ông Truman đã không bao giờ bị truy tố. 
 
Trở lại với ông Putin, ông Napolitano nói rằng ông Biden đã dùng cụm từ “war criminal” mà làm ngơ chuyện 
người Mỹ dùng bạo lực quốc gia. Chính ông Biden, trong khi là một nghị sĩ, đã ủng hộ cuộc xâm lăng  
Iraq của Tổng thống George W. Bush, tàn sát hàng ngàn người cho mục đích thay đổi chế độ. Nếu ông 
Biden muốn nói những gì ông ta nghĩ thì ông Bush, cũng như ông Truman và cả chính ông ta, cũng đều là 
những tội phạm chiến tranh. Ông Napolitano nhận xét rằng tất cả tổng thống (Mỹ) sau thế chiến II – kể cả 
ông Biden – đều đã giết những người ngoại quốc vô tội, và họ đã sống tự do để ba hoa về chuyện ấy. 
 
Có lẽ người Ukraine biết chuyện đó hơn ai hết nên trong khi Liên Hiệp Quốc bàn cãi ở New York, nhà ngoại 
giao cao cấp nhất của Ukraine có mặt tại trụ sở NATO ở Brussels đang gia tăng áp lực để có thêm vũ khí cho 
đất nước ông ta chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của Mạc-Tư-Khoa. Bộ trưởng ngoại giao Ukraine,  



Dmytro Kuleba, nói với các phóng viên báo chí rằng ông ta chỉ có độc 
nhất một món trên bản yêu sách khi vào họp với đại diện các nước trong 
khối NATO: “Vũ khí, vũ khí, vũ khí.” Ông ta quả quyết: 
“Chúng tôi tin rằng cách hay nhất để giúp Ukraine bây giờ là cung cấp 
cho chúng tôi tất cả những gì cần thiết để chặn đứng Putin và đánh bại 
quân Nga tại Ukraine. Càng nhiều vũ khí chúng tôi nhận được và nhận 
được càng sớm thì càng có nhiều người dân được cứu mạng.” Ông 
Kuleba nói rằng tất cả vũ khí quân đội Ukraine đang sử dụng trên đất 
Ukraine để chống lại quân ngoại xâm đều là có mục đích tự vệ, theo định 
nghĩa. 

 
Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã khẩn cấp viện trợ cho quân đội Ukraine vũ khí chống chiến xa và chống 
máy bay giúp nước này đẩy lui quân xâm lược Nga đông hơn và được võ trang hùng hậu hơn nhiều. Tuy 
nhiên, đang có căng thẳng giữa NATO và Tổng thống Zelensky về việc Ukraine muốn được cung cấp phản 
lực cơ chiến đấu và tuyên bố vùng cấm bay trên không phận nước này, trong khi Hoa Kỳ và các nước đồng 
minh tiếp tục giữ lập trường không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga. 
 
Các nhà ngoại giao Ukraine và Nga đang tham dự một loạt các cuộc đàm phán trực tiếp để mưu tìm một cuộc 
ngưng bắn nhưng đều không đi đến đâu. Phó Tổng thư-ký LHQ Martin Griffith, người có tiếp xúc với cả hai 
phía, nói với hãng tin Associated Press ngày 7 tháng 4: “Tôi nghĩ sẽ không phải là chuyện dễ vì cả hai phía 
đều có rất ít sự tin cậy lẫn nhau. Tôi không lạc quan.” Có lẽ ý kiến của ông Phó Tổng thư-ký LHQ cũng không 
có gì mới mẻ vì những “thành tích” của ông Putin. Bằng cớ là chỉ một ngày sau những lời tuyên bố bi quan 
trên đây của ông Griffith với Associated Press, thì cũng hãng thông tấn này đã loan tin rằng Tổng thống Nga 
Vladimir Putin có thể dùng sự ủng hộ Ukraine của chính quyền Biden như một tiền đề để tung ra một 
chiến dịch mới nhằm can thiệp vào chính trị nước Mỹ. 
 
Theo AP, cho tới nay, các cơ quan tình báo Mỹ chưa có bằng chứng nào cho thấy Putin đã cho thi hành 
những phương cách được tin là người Nga đã làm để can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ năm 
2016 và 2020 nhằm ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, theo nhiều người quen thuộc với vấn đề này đã 
xin ẩn danh khi nói về những phát hiện nhạy cảm. Những người này là ai và “phát hiện nhạy cảm” phải chăng 
là những câu chuyện dựng đứng về sự “thông đồng Trump-Nga” do những kẻ thù của Trump tung ra trong 
quá khứ và đã thất bại? 
 
Theo AP, “người ta” nói rằng với ác cảm sẵn có với phương Tây của Putin và những cáo buộc liên tiếp 
Ukraine của ông ta, các giới chức Mỹ tin rằng Putin có thể xem việc Hoa Kỳ hậu thuẫn sự đối kháng của 
Ukraine như là một sự lăng mạ trực tiếp đối với ông ta, cho ông ta sự thúc đẩy xa hơn để nhắm vào một cuộc 
bầu cử khác nữa tại Hoa Kỳ. Hiện chưa rõ những ứng cử viên nào có thể được Nga chọn để ủng hộ và những 
phương thức nào sẽ có thể được áp dụng. Cũng theo AP, Nga hiện đang xem xét hệ thống bầu cử gây nhiều 
tranh cãi của Mỹ. Công luận Mỹ vẫn còn chia rẽ sâu sắc về cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và cuộc nổi loạn 
tiếp theo sau tại Điện Capitol, khi những người ủng hộ Trump cố gắng ngăn chặn Quốc hội hợp thức hóa sự 
đắc cử cho ông Biden, bị cáo buộc là đã đánh cắp chức tổng thống của ông Trump. Ông Trump đã liên tiếp 
tấn công các viên chức tình báo và tuyên bố những cuộc điều tra về ảnh hưởng của người Nga trong chiến 
dịch tranh cử của ông ta là mối huyết thù chính trị. 
 

     
 
Những sự căng thẳng giữa Washington và Mạc-Tư-Khoa đã lên tới mức độ chưa từng thấy kể từ khi chấm 
dứt cuộc Chiến Tranh Lạnh. Tòa Bạch Ốc đã gia tăng hậu thuẫn quân sự cho Ukraine, giúp tạo nên một cuộc 



đối kháng mạnh mẽ chống lại quân đội Nga đang bị tố cáo phạm tội ác chiến tranh, và giúp thiết đặt những 
biện pháp chế tài toàn cầu làm đình trệ nền kinh tế nước Nga. 
 
Mặc dầu theo Newsmax, ông Putin tuyên bố “chiến tranh Ukraine sẽ chấm dứt vào ngày 9 tháng 5(?)”, hiện 
không có dấu hiệu nào cho thấy chiến tranh sẽ sớm kết thúc trong khi Nga bị cáo buộc đang cố loan truyền 
những tin tức thất thiệt, phóng đại những tiếng nói thân Nga ở phía Tây và tìm mọi cách lũng đoạn nội tình các 
nước thù nghịch. Các viên chức tình báo Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục những chương trình cho một trung tâm 
mới được Quốc Hội giao đặc trách tập chú vào những chiến dịch gây ảnh hưởng do Nga, Trung Cộng và 
ngoại bang thù địch khác chủ trương nhằm lũng đoạn nội tình nước Mỹ, đặc biệt là can thiệp vào các cuộc 
bầu cử. Mới tháng trước đây, Bộ Tư Pháp đã truy tố năm người với hành động nhân danh Trung Cộng để 
quấy nhiễu những người Hoa chống đối Bắc Kinh sinh sống tại Mỹ và phá hoại cuộc tranh cử của một ứng cử 
viên vào Quốc Hội mà được ít người biết. 
 
Sự kiện này xảy ra cùng câu chuyện về cái laptop ly kỳ của Hunter Biden đã nhắc nhở người Mỹ đừng vì cuộc 
xâm lăng liều mạng của ông Putin vào nước Ukraine mà quên rằng Trung Cộng với “đồng chí” Tập Cận 
Bình mới chính là kẻ thù số một của Mỹ với mộng làm trùm cả thế giới một ngày không xa. Vậy mà so 
với “người hiền” Tập Cận Bình rất thân thiện và biết điều với con trai Tổng thống Biden thì anh Putin chỉ là thứ 
“du côn khu vực”. Đã vậy còn bị ông tổng thống Mỹ nhiếc là “tội phạm chiến tranh”, để bị sửa sai là nói xàm. 
 
Không biết cái dại nào hơn cái dại nào! 
  
Ký Thiệt 
  

 


