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Ngày hôm qua, thứ tư 9 tháng 
3, Nga cho bắn vào  nhà 
thương tại thành phố Mariupol 
về phía đông của Ukraine. 
Nhiều người thiệt mạng và bị 
thương, video chiếu cho thấy 
những sản phụ phải 
khiêng ra để di tản. Những 
hình ảnh tàn khốc này cho thấy 
Putin bây giờ đã là kẻ thù của 
cả nhân loại. Và những tội ác 
chiến tranh của tên quái 
vật điên cuồng này đã lên đến 
mức độ kinh hoàng. 
 
Thực sự trong hơn 20 năm nắm 
quyền tại Nga, Putin đã có 
thành tích giết hại thường dân 
trong nhiều cuộc chiến. Thời 
cuối thập niên 90's, tên này đã 
ra lệnh tàn phá thành 
phố Grozny của vùng Chechen 
khi đám dân Hồi Giáo tại đây 
nổi loạn. Putin cho lệnh bắn 
phá vào các khu thường dân, 
san bằng thủ đô này của vùng 
Chechen, thiệt mạng cả chục 
ngàn người, để dẹp yên được 
cuộc chiến đòi tự trị của vùng 
theo đạo Hồi này. Cũng nhờ 
thế, Putin mới được lên làm 
tổng thống kế vị Boris Yeltsin 
và uy tín với dân Nga mới tăng 
lên. 
 
Trong cuộc chiến tranh tại 
Syria, Putin ủng hộ tay độc tài 
Assad, cho máy bay oanh tạc 
tan tành thành phố Alleppo, lớn 
thứ nhì chỉ sau Damascus, giết 
hại cả chục ngàn người dân 
Sunni chống Assad. Với những 

thành tích này của Putin, không 
lạ gì khi cuộc xâm lăng Ukraine 
không nhanh chóng theo như ý 
muốn, Putin đã ra lệnh tàn sát 
dân lành Ukraine, bất kể luật lệ 
về chiến tranh. Và không 
màng đến những công kích và 
nguyền rủa của toàn thể nhân 
loại. 
 
Đoàn quân xâm lăng của Nga 
hiện đang bị chặn đứng khắp 
nơi do sự chống trả anh dũng 
của quân lực Ukraine. Điển 
hình là đoàn xe tăng, xe vận tải 
dài 40 miles, cách xa thủ đô 
Kyiv có 15 miles, cả tuần 
nay đã không nhúc nhích 
gì được và bị tỉa dần do 
quân đội Ukraine. Được trang 
bị với các hoả tiễn bắn trên vai 
Javelin phá hủy thiết giáp do 
Hoa Kỳ cung cấp, hỏa tiễn 
Stinger bắn trực thăng và các 
máy bay bay thấp của Nga, 
Ukraine đã làm thiệt hại cho 
Nga nhiều.  Trên 11,000 lính 
Nga đã tử trận. Hai tướng cao 
cấp của Nga cũng bị bắn sẻ 
chết. Không lực Ukraine vẫn 
còn giữ vững và vẫn cho các 
chiến đấu cơ bay lên để chống 
trả với Nga. tuy nhiên chương 
trình cung cấp các máy bay 
Mig-29 của Poland cho 
Ukraine đã bị Hoa Kỳ bác bỏ vì 
không muốn Putin nổi khùng 
thêm và mở rộng cuộc chiến. 
 
Tuy nhiên những hình ảnh thê 
thảm do Nga dội bom và pháo 
kích vào Mariupol, Kharkiv và 
nhiều thành phố khác đã 
bắt đầu làm dư luận quần 
chúng tại Âu Châu đòi hỏi 
NATO phải tham chiến hay ít 
nhất phải lập vùng cấm bay no-
fly zone để Nga mất uy 

thế  và để giúp Ukraine chống 
trả được. 
 
Những tội ác chiến tranh của 
Putin lần này không che 
dấu được vì bị video thu 
thập đầy đủ và lan truyền khắp 
nơi nhanh chóng bằng social 
media. Cuộc chiến Ukraine 
chưa biết bao giờ mới chấm 
dứt. Nhưng điều gì cũng có thể 
xảy ra và 
không ước đoán được. Và chắc 
chắn là tội ác chiến tranh của 
tên quái vật Putin này cũng 
sẽ đến ngày phải trả giá. Bằng 
cái chết của Putin do những thủ 
hạ trung thành ra tay. Hay bằng 
một vụ xử án tại tòa án quốc tế 
nếu tên này còn sống sót.. 
Nhân loại cũng chỉ chờ đợi có 
thế. 
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