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Văn hóa ký hiệp định của người Mỹ. 

 

Figure 1. Ảnh: Triết gia Lê Minh Tôn trong giờ làm việc. 

Tôi là một trong những sinh viên được đào tạo về công pháp quốc tế đầu 
tiên ở Việt Nam. Tôi nhận thấy có sự khác biệt trong văn hóa ký hiệp định 
giữa nước Mỹ và nước Pháp. 
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Để mở đầu, xin dùng mấy ví dụ. 

Ví dụ 1: Một người ở một quốc gia A, bị công an tra tấn, đi sang nước khác tị 
nạn. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc xem xét các trường hợp người tị 
nạn bị đưa lên đồn công an, tra tấn, sau đó ép ký vào tờ khai. Những tờ khai 
này, theo cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, là không có giá trị. 

Ví dụ 2: Người Pháp, ép vua nhà Nguyễn lên chiến thuyền Pháp để ký hiệp 
định Mậu Tuấn 1858. 

Ví dụ 3, nước Pháp, khi ép vua Việt ký hiệp định, thì chỉ Pháp và Việt biết. 
Mỹ, khi mời nước nào ký hiệp định, thì gọi cả thế giới đến xem cho biết. 

Hiệp định này, không có giá trị, mặc dù có chữ ký của vua Nguyễn và tướng 
Pháp. Vua Bảo Đại lục lại mấy hiệp định này, đưa cho các bạn bè Pháp xem 
và họ giúp vua đòi lại chủ quyền. 

Người ta nói rằng, những hiệp định của nước Pháp ký với nước Đại Việt 
không có giá trị. Qủa vậy, vua Bảo Đại, chỉ cần bằng ngòi bút, bắt nước Pháp 
phải dần dần và trình tự trả lại các lãnh thổ đã mất của nước Việt. Những 
hiệp định ký trong phòng kín thì không có giá trị. 

Người Mỹ, khi ký hiệp định với nước khác, họ luôn tổ chức ở một nước thứ 
ba. 

Đất nước Việt Nam đang được chi phối trên 2 định ước quốc tế là Hiệp định 
Giơ-ne-vơ 1954 và Hiệp định Pa-ri 1973. Cả hai hiệp định này đều được ký 
kết ở nước trung lập không tham gia chiến tranh của người Mỹ, để đảm bảo 
rằng không có tình trạng ép cung, mớm cung…Một khi đã ký rồi là không 
thể ra được nữa. 

Người ta nói rằng, Mỹ là đại ca, chơi đẹp hơn Pháp. Pháp hơi đàn bà, làm gì 
cũng kín. Mỹ là đàn ông, chơi gì cũng công khai. Là nước đi sau (tách ra từ 
nước Anh), người Mỹ có tầm nhìn xa hơn người Pháp. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng 05 năm 2022. 
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Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Bài viết đã được đưa vào phần mở đầu của sách Công pháp quốc tế của 
nhà văn Tôn Phi sáng nay. 
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Mục lục: 

 

Xác định quyền sở hữu lãnh thổ theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc: tính công khai, 

tính hòa bình và tính liên tục.  

Page 03 

Tòa án hình sự quốc tế, áp dụng được cho Nam Tư và không áp dụng được cho 

Nga. 

Page 06 

Swift là gì và tại sao tổng thống Nga Putin lại sợ Swift cắt đến như vậy? 

Page 14 

Gặp gỡ người học trò cuối cùng còn sót lại của giáo sư Quốc Gia Hành Chính 

Nguyễn Văn Bông. 
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Xác định quyền sở hữu lãnh thổ theo Hiến 
chương Liên Hiệp Quốc: tính công khai, 
tính hòa bình và tính liên tục. 

Viết tặng các ông bà đang đi đòi lại chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa cho Việt Nam.  

Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1945. Năm 1951, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức hội nghị Hòa Bình 

tại San Francisco, nước Mỹ. Trong hội nghị này, 50 nước tham dự đã đồng ý với tuyên bố của ông 

Trần Văn Hữu- thủ tướng của chính phủ Quốc gia Việt Nam – do vua Bảo Đại vẫn còn lãnh đạo- 

rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. 

Trong hiến chương của Liên hiệp quốc có cương mục về xác định quyền sở hữu lãnh thổ. Ba điều 

kiện đó là: tính công khai, tính hòa bình và tính liên tục. 

Hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của nước nào, và đang được quản lý bởi lãnh tụ nào, trong con 

mắt của tòa quốc tế . Ở trong nhà hay trong làng xã thì nói thế nào cũng được, ra ngoài tòa quốc 

tế đòi hỏi phải có giấy tờ. 

Vì sao tòa án của Liên Hiệp Quốc mời Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa lên về vấn đề quần đảo 

Hoàng Sa thì nước này không dám đến dự phiên tòa? Bởi vì nước này dùng vũ lực để cưỡng chiếm 

Hoàng Sa năm 1974, tức là vi phạm “tính hòa bình”, điều kiện thứ hai trong 3 điều kiện kể trên. 

Nước Mỹ ngồi im cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, và cũng ngồi im cho Trung Quốc tự đăng 

báo ca ngợi công ơn giải phóng Hoàng Sa, mục đích để cho Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tự nhận 

tội vi phạm điều kiện thứ 2 ( nước Mỹ chẳng cần ghép tội cho Trung Quốc). 

Vì sao chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không dám kiện Cộng Hòa nhân dân Trung 

Hoa lên tòa án của Liên Hiệp Quốc? Giả sử bạn có nghe thì cũng chưa thấy đơn kiện, nếu có thì 

đã thấy. Vì sao vậy? Vì không có tính liên tục. Vua Bảo Đại trao quyền lãnh thổ cho chính phủ 

Quốc gia Việt Nam (lúc ấy do thủ tướng Ngô Đình Diệm chấp chính). Năm 1975, Việt Nam Cộng 

Hòa có ý định bàn giao lại quốc gia cho Bắc Việt. Bùi Tín- sĩ quan cao cấp bảo rằng các anh thua 

rồi thì không còn có gì để bàn giao. Có nghĩa là, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không nhận bàn 

giao từ đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, do đó không có tính liên tục. Nếu ngày ấy đại tá Bùi Tín nhận 

bàn giao từ công chức Việt Nam Cộng Hòa thì bây giờ đã có thể nói chuyện biển Đông. Nhưng 

không, Bùi Tín không được học về luật pháp quốc tế, không được học về Hiến chương Liên Hiệp 

Quốc, cho nên dù là sĩ quan cao cấp nhưng cũng đã nói một câu hết sức liều lĩnh: “Các anh thua 

rồi thì không còn có gì để bàn giao.” 

Trở lại câu hỏi, lãnh tụ nào đang nắm chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? 

Đây là câu hỏi mà đáng lẽ những người Việt ở hải ngoại phải trả lời, còn chúng tôi sống trong 
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nước, trả lời câu hỏi này nguy hiểm cho chính người viết. Nếu chúng tôi không viết thì quý vị còn 

lừa dối dân nước đến bao giờ nữa? Bao nhiêu tờ báo in cổ vũ tặng cờ cho ngư dân đi vào chỗ chết. 

Bao nhiêu nhân sĩ, trí thức, bao nhiêu cây bút vô tình tiếp tay cho kẻ thù phương Bắc.   Do đó, 

chúng tôi quyết định phải viết để quý vị có một định hướng đúng đắn để hành động. 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam (vua Bảo Đại đại diện, thủ tướng Trần Văn Hữu làm thủ tướng) đã 

trao lãnh thổ cho Chính phủ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, một cách hòa bình.  Vì vậy, tổng thống 

của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là lãnh tụ có quyền quản lý Hoàng Sa-Trường Sa, được Liên Hiệp 

Quốc công nhận. 

Chính phủ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa trao lãnh thổ cho Chính phủ đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, 

một cách hòa bình.  Vì vậy, tổng thống của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa là lãnh tụ có quyền quản 

lý Hoàng Sa-Trường Sa, được Liên Hiệp Quốc công nhận. 

Từ đó, bạn đọc có thể suy luận tiếp, hiện nay ai là lãnh tụ đang quản lý quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa, được Liên Hiệp Quốc công nhận. 

Bao nhiêu tờ báo, bao nhiêu nhân sĩ trí thức, bao nhiêu con người yêu nước đang đi chửi người 

này. Chúng tôi- Trung tâm Văn bút Việt Nam (mà sắp tới có thể sát nhập với Văn bút hải ngoại) 

đang làm việc với các hãng thông tấn lớn- VOA, BBC, RFA để giúp họ viết bài đúng đắn, hay ít 

nhất là đừng viết sai. Ở Việt Nam, giảng viên trường luật không dạy Hiến chương liên hiệp quốc 

cho sinh viên, các chủ tòa soạn không dạy hiến chương nghĩa đạo báo chí cho ký giả, cho nên dẫn 

tới một Việt Nam như bây giờ. 

Ngày nay, quân đội Hoa Kỳ, quân đội của Liên hiệp Anh,…muốn đi vào biển Đông thì chắc chắn 

phải đi vào vùng 12 hải lý, mà muốn đi vào vùng 12 hải lý thì họ buộc phải xin được chữ ký của 

lãnh tụ đang nắm chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, Hoa Kỳ cần vị 

lãnh tụ người Việt này, hơn là vị lãnh tụ ấy cần Hoa Kỳ. 

  

Ngày 07 tháng 06 năm 2020. 

Tôn Phi cẩn bút. 

Liên lạc góp ý với tác giả để sửa bài hoặc hồi âm về bài viết: tonphi2021@gmail.com 

Phụ lục: Một số bình luận của khách. 

7 BÌNH LUẬN VỀ “XÁC ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU 
LÃNH THỔ THEO HIẾN CHƯƠNG LIÊN HIỆP 
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QUỐC: TÍNH CÔNG KHAI, TÍNH HÒA BÌNH VÀ 
TÍNH LIÊN  TỤC.”  

1. Ngô Thị Hồng Lâm 

7 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:08 SÁNG SỬA 

Với bài viết này dựa trên cơ sở khoa học là “Luật quốc tế” của Tôn Phi thực sư đi vào 
từng con tim của con dân đất Việt. Tôi ủng hộ bài viết này như một tuyên bố của tiếng 
nói Việt Nam về HS và TS. Cám ơn bạn trẻ Tôn Phi 

Thích 

TRẢ LỜI  

2. Lê Trọng Hùng Gàn 

7 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:08 SÁNG SỬA 

Vì Cộng sản quá ngu dốt nên ngạo mạn! 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2020/06/07/xac-dinh-quyen-so-huu-lanh-tho-theo-hien-chuong-lien-hiep-quoc-tinh-cong-khai-tinh-hoa-binh-va-tinh-lien-tuc/#comment-972
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/972
https://saigonpick.com/2020/06/07/xac-dinh-quyen-so-huu-lanh-tho-theo-hien-chuong-lien-hiep-quoc-tinh-cong-khai-tinh-hoa-binh-va-tinh-lien-tuc/?replytocom=972#respond
https://saigonpick.com/2020/06/07/xac-dinh-quyen-so-huu-lanh-tho-theo-hien-chuong-lien-hiep-quoc-tinh-cong-khai-tinh-hoa-binh-va-tinh-lien-tuc/#comment-973
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/973
https://saigonpick.com/2020/06/07/xac-dinh-quyen-so-huu-lanh-tho-theo-hien-chuong-lien-hiep-quoc-tinh-cong-khai-tinh-hoa-binh-va-tinh-lien-tuc/?replytocom=973#respond


Page 8 of 28 
 

Page 8 of 28 
 

3. Nguyễn Trần Thọ 

7 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:24 SÁNG SỬA 

Ủng hộ quan điểm này. mạnh dạn nói ra vị lãnh tụ đang nắm chủ quyền hợp pháp của 
HS và TS được không Tôn Phi 

Thích 

TRẢ LỜI  

4. Minh Do 

7 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:58 SÁNG SỬA 

Gần đây tôi cảm nhận được CQcsvn đang mắt la mày lét rón rén đến với điều đó : Công 
nhận vnch là một chính thể song hành với vndcch ĐỒNG tiền thân hợp pháp của CP 
chxhcnvn đương thời !. 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2020/06/07/xac-dinh-quyen-so-huu-lanh-tho-theo-hien-chuong-lien-hiep-quoc-tinh-cong-khai-tinh-hoa-binh-va-tinh-lien-tuc/#comment-974
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/974
https://saigonpick.com/2020/06/07/xac-dinh-quyen-so-huu-lanh-tho-theo-hien-chuong-lien-hiep-quoc-tinh-cong-khai-tinh-hoa-binh-va-tinh-lien-tuc/?replytocom=974#respond
https://saigonpick.com/2020/06/07/xac-dinh-quyen-so-huu-lanh-tho-theo-hien-chuong-lien-hiep-quoc-tinh-cong-khai-tinh-hoa-binh-va-tinh-lien-tuc/#comment-975
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/975
https://saigonpick.com/2020/06/07/xac-dinh-quyen-so-huu-lanh-tho-theo-hien-chuong-lien-hiep-quoc-tinh-cong-khai-tinh-hoa-binh-va-tinh-lien-tuc/?replytocom=975#respond
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5. Đặng Phước 

7 THÁNG SÁU 2020 LÚC 12:55 CHIỀU SỬA 

Tôn Phi! Bạn đã chỉ ra đúng bản chất của vấn đề ở đây theo Hiến chương LHQ thì chính 
phủ csVN không chính danh chủ quyền HS – TS với phân tích rất thuyết phục. Hy vọng 
người dân VN hãy tìm ra giải pháp thông minh nhất để bảo toàn lãnh thổ VN 

 

 

 

 

 

Tòa án hình sự quốc tế, áp dụng được cho Nam Tư và không 

áp dụng được cho Nga. 

 

ICTY do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tạo ra qua biểu quyết: . 

 

Một tòa án quốc tế với mục đích duy nhất là xét xử những người chịu trách nhiệm về 
những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế được thực hiện trên lãnh thổ của 
Nam Tư cũ. 

 

Nghị quyết 827 của Hội đồng Bảo an, ngày 25 tháng 5 năm 1993 

https://saigonpick.com/2020/06/07/xac-dinh-quyen-so-huu-lanh-tho-theo-hien-chuong-lien-hiep-quoc-tinh-cong-khai-tinh-hoa-binh-va-tinh-lien-tuc/#comment-976
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/976
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ICTY có lẽ do Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết, chứ không phải do Hội Đồng 
Bảo An Liên Hiệp Quốc tạo ra. 

 

 

Tòa án Hình sự Quốc tế cho Nam Tư cũ (ICTY) được Liên hợp quốc thành lập để xét xử 
những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh ở vùng Balkan trong các cuộc xung đột 
của những năm 1990. 

 

Tòa án Hình sự Quốc tế dành cho Nam Tư cũ chính thức buộc tội ông Slobodan 
Milosevic  với tội ác chống lại loài người. 

 

 

Kể từ khi được thành lập vào năm 1993, Tòa án đã thay đổi hoàn toàn cục diện quốc tế. 
luật nhân đạo và cho phép các nạn nhân được lắng nghe, làm chứng cho những hành 
động tàn bạo và mô tả nỗi đau khổ của họ. 

Thông qua các quyết định mang tính bước ngoặt về tội ác diệt chủng, tội ác chiến tranh 
và tội ác chống lại loài người, ICTY đã nhiều lần cho thấy rằng chức vụ cấp cao do một cá 
nhân nắm giữ không còn là bức tường thành chống lại việc truy tố. 

Điều này cho thấy ngày nay, những cá nhân được cho là phải chịu trách nhiệm chính về 
những tội ác gây ra trong các cuộc xung đột có thể phải chịu trách nhiệm về hành động 
của họ. Tòa áp dụng nguyên tắc rằng tội lỗi phải là cá nhân, để tránh kỳ thị cả cộng đồng. 

Triển lãm: Người Serb từ vùng Konjic bị giam giữ trong trại Čelebići 

Tòa án đã đặt nền móng cho cái mà hiện nay là nguyên tắc được quốc tế công nhận để 
thúc đẩy việc giải quyết các xung đột và trở lại bình thường ở các khu vực bị ảnh hưởng 
bởi chúng: các nhà lãnh đạo bị nghi ngờ là tội phạm chiến tranh phải bị đưa ra công lý. 
ICTY đã chứng minh rằng có thể thực hiện được tư pháp quốc tế hiệu quả và minh bạch. 
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Không nghi ngờ gì nữa, Tòa án đã đóng góp vào việc xác lập sự thật lịch sử, chống lại sự 
phủ nhận Holocaust và giúp các cộng đồng đối mặt với lịch sử gần đây của họ. Bây giờ 
không thể phủ nhận rằng tội ác đã được thực hiện trong khu vực. Do đó, người ta không 
nghi ngờ hợp lý rằng vụ thảm sát Srebrenica là tội diệt chủng. 

 

 

     Liên Hiệp Quốc chỉ là 1 tổ chức chính trị thôi. Họ cũng có, nhưng yếu ớt,  là Cảnh sát 
Quốc Tế , cơ quan điều tra đâu và đòi bắt người.  Tòa án hình sự quốc tế thì dường như 
đâu có trực thuộc Liên Hiệp Quốc .....Mỹ và Nga chưa là thành viên chính thức , cho nên 
đâu dễ gì họ giao nạp người cho tòa án hình sự quốc tế . Ai có thể bắt được Putin giao 
cho tòa án hình sự quốc tế? Nói cao hứng chơi cho vui câu chuyện cuối tuần . 

 

 

A.- PHẢI ĐEM PUTIN RA TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ LA HAYE VẾ TỘi CHIẾN 
TRANH:  

 

  

 

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC, trong tiếng Anh là Tòa án Hình sự Quốc tế hoặc ICC) là 
một cơ quan tài phán hình sự quốc tế thường trực, với nhiệm vụ chung, chịu trách 
nhiệm xét xử những người bị buộc tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội xâm 
lược và tội phạm chiến tranh. 

  

Tòa án cũng đặt hành động của mình theo chiều hướng phòng ngừa và chống đối: mục 
tiêu là buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm, cho dù là chính quyền dân sự hay quân 
sự. 
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B.- Tổng thống Slobodan Milosevic của Nam Tư cũ, bị Tòa án Hình sự Quốc tế buộc tội 
với tội ác chống lại loài người. 

 

  

 

Vào ngày 27 tháng 5 năm 1999, người từng là tổng thống của Serbia và sau đó là Cộng 
hòa Liên bang Nam Tư, Slobodan Milosevic, đã bị tòa án bắt. Tòa án Hình sự Quốc tế 
dành cho Nam Tư cũ chính thức buộc tội ông ta với tội ác chống lại loài người. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Liên bang Nga  30 năm tồn tại hai cuộc xung đột ở Chechnya, một cuộc xung  

 

đột ở Gruzia, một cuộc xung đột ở Syria và hai cuộc chiến ở Ukraine. 

 

Từ Chechnya đến Syria qua Ukraine, nước Nga của Vladimir Putin đã tham gia vào một 
số cuộc chiến kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Một chính sách mạnh mẽ mà cuộc tấn 
công quân sự vào Ukraine vào sáng thứ Năm dường như vẫn tiếp tục. 
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Kể từ khi Liên bang Nga ra đời vào năm 1991, chủ nhân hiện tại của Điện Kremlin đã lôi 
kéo Nga vào nhiều cuộc xung đột, được thúc đẩy bởi một mục tiêu: hỗ trợ các cường 
quốc có lợi cho Moscow, bằng cách nghiền nát đối thủ của họ. Một tư tưởng theo chủ 
nghĩa bành trướng, theo quyết định được đưa ra bởi Vladimir Putin, thứ Năm, 24 tháng 
2, vào rạng sáng, dường như lặp lại: sau nhiều tháng căng thẳng, Tổng thống Nga đã 
tuyên bố một "hoạt động quân sự" ở Ukraine để bảo vệ "các nước cộng hòa" tự xưng. 
những người ly khai khỏi miền đông của đất nước, những người mà ông đã công nhận 
nền độc lập. 

 Hai cuộc chiến đẫm máu ở Chechnya 

Vào cuối năm 1994, sau khi đã chấp nhận sự độc lập trên thực tế của Chechnya trong ba 
năm, Moscow đã đưa quân đội của mình vào để đưa nước cộng hòa Caucasus thuộc Nga 
này vào hàng ngũ. Trước sự kháng cự quyết liệt, quân đội liên bang rút lui vào năm 
1996. 

Nhưng vào tháng 10 năm 1999, dưới sự thúc đẩy của Thủ tướng Vladimir Putin, sắp 
được bầu làm tổng thống, các lực lượng Nga lại tiến vào Chechnya cho một "chiến dịch 
chống khủng bố", sau một cuộc tấn công của quân ly khai Chechnya nhằm vào nước 
cộng hòa Caucasian thuộc Dagestan của Nga. và một số vụ tấn công chết người ở Nga, 
do Matxcơva gây ra cho người Chechnya. 

Tháng 2 năm 2000, Nga tái chiếm thủ đô Grozny, bị pháo binh và không quân Nga bắn 
phá. Nhưng chiến tranh du kích vẫn tiếp tục. Năm 2009, Điện Kremlin ra quyết định 
chấm dứt hoạt động, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng sau hai cuộc xung đột xảy 
ra sau hai cuộc xung đột này. 

"Chiến tranh chớp nhoáng" Nga-Gruzia 

Vào mùa hè năm 2008, Gruzia đã tiến hành một chiến dịch quân sự chết chóc nhằm vào 
Nam Ossetia, một lãnh thổ ly khai thân Nga đã thoát khỏi sự kiểm soát của Tbilisi kể từ 
khi Liên Xô sụp đổ và một cuộc chiến vào đầu những năm 1990. 

Nga đã đáp trả ồ ạt bằng cách đưa quân đội của mình đến lãnh thổ Gruzia và gây ra, 
trong vòng 5 ngày, một thất bại nặng nề đối với nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Cuộc 
giao tranh khiến hàng trăm người chết. 

Trong quá trình này, Điện Kremlin đã công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và 
Abkhazia, một tỉnh ly khai khác, và kể từ đó đã duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở 
đó. Người phương Tây tố cáo một sự chiếm đóng trên thực tế. 

Sự can thiệp ở Syria 
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Kể từ năm 2015, Nga đã triển khai quân sự ở Syria để hỗ trợ lực lượng của Tổng thống 
Bashar al-Assad. 

Cuộc can thiệp, với rất nhiều cuộc bắn phá chết người và sự tàn phá lớn, đã thay đổi cục 
diện cuộc chiến và cho phép chế độ ở Damascus giành được những chiến thắng quyết 
định, giành lại nền tảng đã mất trước quân nổi dậy và các chiến binh thánh chiến. 

Moscow có hai căn cứ quân sự ở Syria: sân bay Hmeimim, ở phía tây bắc đất nước và 
cảng Tartous, xa hơn về phía nam. Hơn 63.000 quân nhân Nga đã phục vụ trong chiến 
dịch ở Syria. 

Xung đột lần đầu ở Ukraine 

Năm 2014, sau phong trào ủng hộ Liên minh châu Âu của Maidan và chuyến bay đến 
Nga của Tổng thống Viktor Yanukovych, Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, 
một cuộc sáp nhập không được cộng đồng quốc tế công nhận. 

Sau đó, các phong trào ly khai thân Nga nổi lên ở miền đông Ukraine, ở các vùng 
Donetsk và Luhansk, Donbass giáp biên giới với Nga. Hai nước cộng hòa tự xưng, dẫn 
đến một cuộc xung đột vũ trang dữ dội. 

Kiev và phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ quân ly khai bằng cách cử người và thiết bị. 
Matxcơva luôn phủ nhận, công nhận sự hiện diện ở Ukraine chỉ là của các "tình nguyện 
viên" Nga. Xung đột giảm cường độ từ năm 2015 và việc ký kết Hiệp định Hòa bình M 
Các cuộc đụng độ ở Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 14.000 người kể từ năm 
2014. 

Xung đột lần thứ hai ở Ukraine 

Từ cuối năm 2021, Moscow đang tiến hành các cuộc diễn tập quân sự trên bộ, trên 
không và trên biển xung quanh lãnh thổ Ukraine, bố trí hơn 150.000 binh sĩ ở biên giới 
của mình. Sau nhiều tháng căng thẳng, vào ngày 21 tháng 2, Vladimir Putin đã công 
nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa ly khai và ra lệnh cho quân đội của ông triển 
khai ở đó, trước khi tuyên bố, ba ngày sau, một "hoạt động quân sự". Tôi đăng ký 

Khủng hoảng Ukraine: "Mục tiêu của Putin là chia cắt hoàn toàn Ukraine" 
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Swift là gì và tại sao tổng thống Nga Putin 
lại sợ Swift cắt đến như vậy? 
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Tôn Phi là một trong những người dùng Paypal đầu tiên của nước Việt 
Nam. Cũng không hẳn là sớm nhất, song, dưới đôi bàn tay của Tôn Phi, 
mọi thứ đều được cải tiến, nên trông chuyên nghiệp nhất. 

Năm 2019, công an kêu Tôn Phi lên đồn và thẩm vấn: 
“ Ai cho anh Phi sử dụng Paypal? Anh có biết là Paypal chưa được cấp 
phép không?” 

Tôn Phi bật cười, nói với chú công an: 
“Vậy tôi không dùng nữa.” 
Tôi ra về mà thấy buồn cho nền giáo dục đại học của Việt Nam. Cười ra 
nước mắt. 
Tất cả các nước tham gia hệ thống Swift thì chiếu theo công pháp quốc 
tế, Paypal là hợp pháp tại quốc gia đó. Văn hoá chính trị tại Việt Nam là 
văn hoá cán bộ xã ấp. 

Văn minh Việt Nam chưa tiến bộ bằng văn minh Trung Quốc. Bên Trung 
Quốc, ăn mày cũng biết sử dụng smartphone. Bạn này muốn bố thí cho 
người ăn mày kia thì cũng dùng smartphone, không ai xài tiền mặt nữa 
cả. 

Hệ thống ngân hàng thế giới đang đo khối La Mã cai quản. Chỉ cần ngắt 
Swift một cái, thì nước Nga trên đà vỡ nợ. Chú công an Vladimir Putin 
giở trò cướp của người giàu, một cách công khai, nói là trưng thu tài sản 
cho chiến tranh vệ quốc ở Ukraine. 
“Bất hạnh cho nước Nga, đáng lẽ phải một văn hào cỡ Anton Chekhov 
lên làm vua, đằng này lại cho một tên võ biền lên làm vua.”- nhà báo Lê 
Phú Khải tâm sự, phê phán chính sách cai trị hà khắc của tổng thống Nga 
Putin. 

Trước khi chiến tranh xảy ra, Putin sang Trung Quốc nhiều lần để tìm 
kiếm đồng minh. EU cho giật sập tập đoàn Evergrande-tập đoàn bất động 
sản lớn nhất Trung Quốc, để cảnh báo Tập Cận Bình: Nếu mày nhảy vào 
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chơi trận này; chúng tao sẽ chia nước Trung Quốc ra làm 5 mảnh. Vì vậy 
khi chiến tranh xảy ra, Tập Cận Bình không dám ủng hộ Putin, cùng lắm 
kêu gọi hoà bình. 

Trở lại câu chuyện Paypal hợp pháp hay không thì Tôn Phi khẳng định 
với quý vị rằng Paypal hợp pháp. Xem trong sách Công pháp quốc tế và 
hệ quả của Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. 

Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Chúng tôi kêu gọi mỗi một gia đình, ký 
hợp đồng với một công ty luật nước ngoài. Thời trắng đen lẫn lộn, không 
đến khi xảy ra sự cố mới kêu luật sư. Văn hoá của ngành luật Việt Nam 
tồi tệ ra sao thì các bạn đã biết rồi. Việt Nam chưa phải là nền kinh tế tri 
thức. 

Trung Quốc rất văn minh. Trung Quốc đã công nhận Paypal, Payoneer. 
Nghĩa là, Trung Quốc đã là một nền kinh tế thị trường đầy đủ. Họ xứng 
đáng là thiên triều Trung Hoa, cai quản toàn cõi Á đông. 

Sài Gòn. 08/03/2022. 

Địa chỉ Paypal của Tôn Phi, nếu các bạn thấy bài viết này hữu ích: 
tonphi93@icloud.com 
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Gặp gỡ người học trò cuối cùng còn sót lại của giáo 

sư Quốc Gia Hành Chính Nguyễn Văn Bông. 
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Chiều thứ Năm ngày 31 tháng Ba năm 2022, nhà văn Tôn Phi, giám đốc 
nhà xuất bản Sống Mới đến gặp và giao cuốn Folk Tales of Vietnam (by 
Vuong Dang) cho luật sư Lê Văn Thài, người bạn già của ông. 
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Giáo sư Nguyễn Văn Bông là tiến sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Đông 
Nam Á tại đại học Sorbone, Pháp. Đại học Sorbone là đại học nổi tiếng 
Pháp lúc bấy giờ. 

 
Về nước, giáo sư Nguyễn Văn Bông là viện trưởng trường quốc gia hành 
chính. 

 
Người trong ảnh này là luật sư Lê Văn Thài, người học trò của giáo sư Lê 
Văn Thài, ngành công pháp quốc tế. Sau khi ông Bông mất thì không còn 
người tài giỏi về công pháp quốc tế tại đại học Luật Khoa Sài Gòn. 
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Đại học Luật khoa Sài Gòn bây giờ đã bỏ khoa công pháp quốc tế. Vì vậy, 
Việt Nam không có luật sư đấu toà quốc tế (trừ Lê Công Định mới nổi tiếng 
sau này). 

 
Cậu sinh viên Lê Văn Thài gặp giáo sư Nguyễn Văn Bông một lần để được 
hướng dẫn về luận án. Một tuần sau giáo sư Nguyễn Văn Bông bị ám sát. 
Lúc đó giáo sư Nguyễn Văn Bông mới 42 tuổi, đang dạy luật Hiến pháp. 

 
Nguyễn Văn Bông, giáo sư luật khoa tài giỏi nhất Việt Nam mọi thời đại. 

Bài viết đã được đưa vào sách Công pháp quốc tế của nhóm tác giả Tôn 
Phi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


