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SỰ QUAN HỆ GIỮA 
LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

 

KKHHỦỦNNGG  BBỐỐ  DDƯƯỚỚII 
LLĂĂNNGG  KKÍÍNNHH  PPHHÁÁPP  LLÝÝ  

  
     Thế kỷ 21 bắt đầu ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vào 
tháng 6 năm 1914, vụ ám sát Công tước Áo Francis 
Ferdinand tại Serajevo (Thủ đô của Bosnia và 
Herzegovina trong Liên bang Nam Tư cũ) đã khiến Ðệ 
Nhất Thế Chiến bùng nổ sớm hơn, và sự kiện đó nêu 
rõ bản sắc của thế kỷ 20.       
     Cuộc khủng bố không tặc ngày 11 tháng 9 năm 
2001 vào Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới ở Nữu Ước 
và Ngũ Giác Ðài ở Hoa Thịnh Ðốn khởi điểm hình thức 
một cuộc chiến tranh mới, đặc trưng của thế kỷ 21 này. 
Cuộc chiến tranh đó diễn ra trong bóng tối, và kẻ thù 
sẽ tiếp tục cố nhắm vào mục tiêu giết thường dân vô 
tội không được bảo vệ để gây kinh hoàng và phá vỡ 
trật tự thế giới (1).       
     Hoa Kỳ nhận thấy an ninh quốc gia bị đe dọa chưa 
từng thấy nhưng có cơ hội thuận lợi nhất tìm được sự 
yểm trợ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và sự đoàn 
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kết quốc gia để tiến hành trận chiến chống khủng bố 
toàn cầu. Cuộc chiến tại A Phú Hãn nhằm bắt Osama 
bin Laden, nghi can chính trong vụ khủng bố không tặc 
ngày 11/09 và lãnh tụ Taliban Mullar Mohammad Omar 
đã chứa chấp Laden chỉ là giai đoạn đầu tiên trong trận 
chiến lâu dài. Hoa Kỳ và liên minh các quốc gia chống 
khủng bố quốc tế sẽ nhắm tới, vào giai đoạn kế tiếp, 
không những mạng lưới Al Qaeda do Laden điều khiển 
mà còn tìm cách phá vỡ nhiều nhóm khủng bố đang 
hoạt động trên 60 quốc gia khác nhau (2).  
     Tổng Thống George W. Bush tuyên bố “chúng ta 
lâm chiến” (We are at war) và xét lại sách lược dưới 
mọi hình thức qua cuộc tái tổ chức các cơ cấu trong 
chính quyền sao cho phù hợp với tình trạng khẩn cấp 
ký ngày 14.09.2001. Theo các nhà nghiên cứu chiến 
lược, tình báo và an ninh đứng hàng đầu để tìm kẻ thù 
không có biên giới, không có chủ quyền quốc gia, 
không có chính phủ, không có quân đội hùng hậu và 
không có gì ngăn cản họ dùng bạo lực chống lại nền 
văn minh và chế độ pháp trị.       
     Quan trọng hơn hết, và cấp thời phải có hành động 
tích cực ngăn chặn nhóm khủng bố quốc tế có thể sử 
dụng vũ khí vi trùng, hóa học hoặc nguyên tử loại cặp 
sách tay giết người hàng loạt chống lại tất cả các quốc 
gia tìm tự do, hòa bình và sự ổn định trên hành tinh 
này. Một loạt biện pháp đã được ban hành như kiểm 
soát chặt chẽ biên giới, di dân, du lịch, tài chánh, bưu 
điện, luật pháp... nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của tổ 
chức khủng bố gieo rắc hoảng loạn trong dân chúng.    
     Về mặt pháp lý, Tổng Thống Bush đã ký ngày 
26.10.2001 ban hành Luật USA PATRIOT cho phép 
các nhân viên công lực và tình báo nhiều quyền hạn để 
điều tra thu thập bằng chứng đối với những người bị 
tình nghi giúp đỡ kẻ khủng bố phá hoại. Ngoài ra, với 
tư cách Tổng Tư Lệnh Quân Ðội, Tổng Thống George 
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W. Bush đã ban hành “Quân Lệnh” (Military Order) ký 
ngày 13.11.2001 cho thiết lập Tòa Án Quân Sự Ðặc 
Biệt để xét xử thường dân ngoại kiều bị cáo về tội 
khủng bố hay giúp đỡ bọn khủng bố thực hiện ở trong 
cũng như ngoài nước Mỹ.   
     Trong khi đó, Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc 
cũng tham gia vào đầu tháng 11 năm 2001, Hội Nghị 
Ngoại Giao tại Liên Hiệp Quốc để soạn thảo Hiệp Ước 
chống khủng bố nhưng chưa đạt được sự đồng thuận 
của 57 quốc gia Hồi Giáo về sự định nghĩa tội danh 
khủng bố cùng các tổ chức khủng bố trên thế giới.        
     Sau biến cố ngày 11/09, nhiều sử gia và học giả 
cùng truyền thông báo chí đã so sánh vụ khủng bố 
không tặc ở Nữu Ước và Hoa Thịnh Ðốn với cuộc 
chiến chống nạn hải tặc ở Ðịa Trung Hải, nhắm vào đội 
hàng hải thương thuyền Hoa Kỳ diễn ra cách đây hơn 
200 năm, trong trận chiến kéo dài 30 năm với các quốc 
gia Hồi Giáo ở Bắc Phi gây ra. Tiếp theo, cuộc không 
tập Nhật đánh úp Trân Châu Cảng, những vụ đặt bom 
phá hủy Tòa Ðại Sứ cùng các căn cứ quân sự của Mỹ 
ỡ hải ngoại lẫn vụ đặt chất nổ vào hầm đậu xe phá 
hoại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới cũng được đề 
cập khá nhiều.       
     Với đề tài rộng lớn nói trên, người viết xin trình bày 
một số sự kiện chính liên quan tới khía cạnh pháp lý để 
tìm hiểu các vụ khủng bố hoặc hành động chiến tranh 
đó đã được giải quyết hoặc xét xử ra sao?  
  

MỤC I 
KHỦNG BỐ TRONG QUÁ KHỨ 

  
1-Ba Cuộc Chiến Chống Hải Tặc Tại Ðịa Trung Hải       
(1785-1815)        
     Hơn 200 năm qua, Hoa Kỳ không tuyên chiến 
nhưng đã phải đương đầu với 3 cuộc chiến kéo dài 30 
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năm để chống lại bọn cướp biển cùng các nước tổ 
chức cướp biển hoành hành dữ dội tại Ðịa Trung Hải.        
     Các nước Ả Rập Hồi Giáo ở Bắc Phi gồm có Tripoli 
(sau đổi tên Libya), Tunisia, Algeria và Morocco được 
gọi chung “các quốc gia ở bờ biển Barbary” (Barbary 
States) đã tổ chức và chứa chấp bọn hải tặc mà ngày 
nay ta gọi là khủng bố hải tặc cướp hàng hóa, tàu bè 
cùng bắt cóc hay giết thủy thủ đoàn để đòi hối lộ và 
tiền chuộc. Chúng không có mục đích chính trị mà chỉ 
đòi tiền. Chúng nằm trong tổ chức của các lãnh tụ cao 
cấp Hồi Giáo quân sự cũng như dân sự (pasha) chủ 
trương nghề cướp biển được coi như một kỹ nghệ 
quốc gia.  
  
2- Algeria và Tripoli Tuyên Chiến với Hoa Kỳ      
      Algeria tuyên chiến với Hoa Kỳ 2 lần: lần thứ nhất 
vào năm 1785 và lần thứ hai vào năm 1815. Còn 
Tripoli tuyên chiến năm 1801.       
     Hai nước đầu sỏ Tripoli và Algeria gây chiến vì Hoa 
Kỳ từ chối không còn nạp tiền hối lộ chuộc con tin. Vào 
đầu thập niên 1780, đội hàng hải thương thuyền Hoa 
Kỳ đã mua sự thông thương an toàn và hòa bình trên 
Ðịa Trung Hải với số tiền đáng kể, chỉ riêng cho người 
Algerian thôi, 900.000 Mỹ Kim trong khi đó lợi tức quốc 
gia tổng cộng chỉ có 7 triệu Mỹ Kim. Ðó là chưa kể tiền 
“mãi lộ” cho Tripoli.       
     Vì quyền lợi quốc gia và về mặt chính trị, Tổng 
Thống George Washington cho pháo thuyền hộ tống 
đoàn thương thuyền và ra lệnh cho đóng tàu phát triển 
hải quân sao cho đuổi kịp Pháp và Y Pha Nho. Vào 
thời điểm đó, hải quân Hoàng Gia Anh chúa tể trên 
biển cả nhưng đóng một vai trò rất lu mờ trong việc 
tuần tiễu hải tặc. Không thể hình thành được một liên 
minh quân sự để chống hải tặc làm rung chuyển Âu 
Châu vì các đại cường chỉ nghĩ tới quyền lợi riêng để 
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trục lợi. Tổng Thống Thomas Jefferson tiến hành cuộc 
chiến, cho điều động pháo thuyền tiến vào Ðịa Trung 
Hải đánh chiếm hải cảng Derna (Tripoli) năm 1805 
nhưng cuối cùng phải rút Thủy quân lục chiến vì thất 
bại không giúp được phe nổi dậy lật đổ chế độ Tripoli. 
Mười năm sau, Quốc Hội cho phép một lực lượng hải 
quân do sĩ quan hải quân Stephen Decatur chỉ huy tấn 
công Algiers. Năm 1815 chính quyền Algiers phải thả 
hết con tin cùng tàu thuyền Mỹ không còn đòi tiền 
chuộc nữa.       
     Ðặc điểm của cuộc chiến kéo dài 30 năm không có 
mục tiêu bắt hải tặc để đưa chúng ra xét xử trước công 
lý. Theo nhận xét của chuyên gia chiến lược quân sự 
Dave Mc Intyre, những tên hải tặc tự đặt mình ra ngoài 
sự bảo vệ của luật pháp vì hành động của chúng đi ra 
ngoài luật lệ của các quốc gia cùng luật nhân đạo quốc 
tế. Dave nói: “Khi trông thấy hải tặc chỉ nên tấn công 
chứ không bắt giữ.”       
     Một trong những bài học được ghi vào sử sách 
trong chiến dịch Barbary là không bao giờ nhượng bộ 
kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Ðó là “những hang ổ 
của bọn cướp” (nests of banditti) những người cha lập 
quốc Hoa Kỳ đã gọi bọn hải tặc ở bờ biển Barbary như 
vậy. Theo các sử gia, có một sự tương đồng giữa 
chính quyền Jefferson và chính quyền Bush ở điểm 
sau: Hoa Kỳ không tuyên chiến nhưng đánh vào đầu 
não của các nước tổ chức hay chứa chấp bọn khủng 
bố mà vẫn tránh gây ra cuộc thánh chiến với thế giới 
Hồi Giáo (3).       
     Sau vụ khủng bố không tặc 11/09, giáo sư luật 
Jonathan Turley Ðại Học George Washington cố vấn 
cho một vài vị dân cử ở Quốc Hội Hoa Kỳ, đã viện dẫn 
tiền lệ vụ hải tặc ở bờ biển Barbary (Barbary pirates) 
cho rằng “Hoa Kỳ có đủ mọi lý lẽ để tấn công và diệt kẻ 
lãnh đạo khủng bố mà không cần tuyên chiến” 
(America had every right to attack and destroy the 
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terrorist leadership without declaring war.The 
Washington Post, Monday, October 15, 2001.)  
  

MỤC II 
CÔNG LÝ VÀ CHIẾN TRANH 

 
1-Cuộc Tấn Công Trân Châu Cảng và Biến Cố ngày 
11/09       
     Phần đông các sử gia và học giả thường hay so 
sánh vụ khủng bố không tặc ngày 11/09 với cuộc tấn 
công bất ngờ của không quân Hoàng gia Nhật ngày 
7.12.1941 vào Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) tại Hạ 
Uy Di đã kéo Mỹ nhảy vào Ðệ Nhị Thế Chiến. Sự so 
sánh đó làm nổi bật các điểm sau: Cuộc tấn công bất 
ngờ Trân Châu Cảng đã đưa tới sự ra đời Ðạo Luật An 
Ninh Quốc Gia 1947 (National Security Act of 1947) 
thiết lập Cơ Quan Trung Ương Tình Báo (CIA). Biến cố 
ngày 11/09 đã thúc đẩy ban hành mau chóng Luật 
USA PATRIOT viết tắt nằm trong tiêu đề: Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA 
PATRIOT ACT) Act of 2001. Section I. Short Title).         
     Bộ Luật này đã cho phép Cơ Quan Trung Ương 
Tình Báo và Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang (FBI) rất 
nhiều quyền hạn. Không còn bức tường ngăn cách 
theo luật định, nay hai cơ quan này cùng nhau sát 
cánh điều tra và ngăn ngừa khủng bố tỷ như thâu băng 
nghe lén điện thoại, theo dõi hệ thống lưới điện 
Internet, khám xét hồ sơ học vấn của sinh viên du học, 
trao đổi tin tức tình báo của ngoại quốc, khi có án lệnh 
của Tòa có thể khám xét tư gia ở khắp nơi tại Hoa 
Kỳ...   
2- Mục Tiêu Khác Nhau       
      Cuộc dội bom bất ngờ của không quân Nhật vào 
Trân Châu Cảng nhằm mục tiêu quân sự để tiêu diệt 
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chủ lực của Hạm Ðội 7 của Hoa Kỳ trên Thái Bình 
Dương. Cuộc tấn công đó đã giết và gây thương tích 
3.478 quân nhân, 68 thường dân chết và 35 bị 
thương(4).       
     Trái lại, vụ khủng bố không tặc ngày 11/09 lại cố ý 
nhắm mục tiêu vào thường dân vô tội để phá vỡ sự ổn 
định và sự phồn thịnh của Hoa Kỳ. Số nạn nhân bị chết 
tại Nữu Ước và Hoa Thịnh Ðốn gấp 3 lần số tử vong ở 
Trân Châu Cảng.  
  
3- Trách Nhiệm Khác Nhau       
     Các phi công Nhật nhân danh Nhật Hoàng và thi 
hành lệnh của thượng cấp dội bom vào Trân Châu 
Cảng không có trách nhiệm cá nhân về cuộc tấn công 
đó. Qua nhiều thế kỷ trước năm 1945, chỉ có quốc gia 
và dân tộc mới có nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp 
luật quốc tế.        
     Học thuyết này đã hoàn toàn bị đảo ngược khi Tòa 
Án Quân Sự Quốc Tế Nuremberg xét xử Ðức Quốc Xã 
năm 1946, đưa ra tiền lệ xác nhận cá nhân phải chịu 
trách nhiệm hình sự trước luật pháp quốc tế. Do đó, từ 
nguyên thủ quốc gia tới nhân viên cao cấp trong chính 
quyền hay thuộc cấp không thể nại hành vi quản lý đất 
nước hay tuân hành lệnh của thượng cấp để miễn trừ 
trách nhiệm tỷ như can tội diệt chủng hoặc những tội 
phạm chống nhân loại (5).       
     Lãnh tụ khủng bố Osama bin Laden và nhà lãnh 
đạo Taliban Mullar Mohammad Omar cũng như những 
người tham gia mạng lưới khủng bố Al Qaeda đều có 
trách nhiệm hình sự như nhau. Nay nếu bị bắt, các can 
phạm đó không phải là công dân Hoa Kỳ sẽ bị đưa ra 
xét xử trước Tòa Án Quân Sự Ðặc Biệt mới được thiết 
lập do Quân Lệnh (Military Order) của Tổng Thống 
Bush ký ngày 13.11.2001. Quân Lệnh còn áp dụng cho 
tất cả những kẻ khủng bố bị bắt ở khắp nơi trên thế 
giới và cho cả ngoại kiều cư ngụ tại Mỹ nếu họ can tội 
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xâm phạm nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tòa này 
đã bị các nhà tranh đấu cho nhân quyền chỉ trích mãnh 
liệt về thẩm quyền và thủ tục xét xử.        
     Trước khi thành lập Tòa Án Ðặc Biệt nói trên, các 
can phạm bị cáo về tội khủng bố thực hiện ở trong và 
ngoài nước Mỹ đều bị đưa ra xét xử trước Tòa Án Liên 
Bang Hoa Kỳ. Xin đề cập tóm tắt hai vụ án đáng chú ý 
sau đây.       
     - Vụ thứ nhất: Ngày 26.02.1993, bọn khủng bố lái 2 
xe chở chất nổ vào hầm đậu xe của Trung Tâm Mậu 
Dịch Thế Giới. Chúng chuyển tất cả chất nổ vào một 
xe van rồi lái xe khác chạy đi. Vụ phá hoại đó đã giết 
chết 6 thường dân và gây thương tích 1.042 người. 
Can phạm Omar Abdul Rahman, Ramzi Yousel, Eyad 
Ismoil và một tòng phạm, đều gốc Trung Ðông, bị Tòa 
Án Liên Bang Manhattan Nữu Ước phạt mỗi bị can 240 
năm tù vào năm 1994.      
      - Vụ thứ hai: Vụ đặt bom phá hủy Tòa Ðại Sứ Mỹ ở 
Kenya và Tanzania vào ngày 07.08.1998 đã gây 
thương tích 4.000 người, giết chết 224 người, trong đó 
có 12 quân nhân Hoa Kỳ. Can phạm Mohammed 
Saddiq Odeh và Mohammed Rashed Daoul Dwhali 
cùng 2 tòng phạm, đều gốc Trung Ðông, bị Tòa Án 
Liên Bang Manhattan phạt mỗi bị can tù chung thân 
vào tháng 10 năm 2001. Sau 13 ngày vụ đặt bom phá 
hủy Tòa Ðại Sứ Mỹ, Tổng Thống Clinton đã cho phóng 
hỏa tiễn vào Sudan và A Phú Hãn nhằm phá hủy trại 
huấn luyện khủng bố cùng diệt Osama bin Laden bị 
nghi ngờ đặt kế hoạch vụ khủng bố đó.  
 

 
Kết luận 

     Tai biến thảm khốc ngày 11.09.2001 đã thay đổi 
mọi chuyện đối với mọi người. Người dân Hoa Kỳ 
không còn nếp suy tư và lối sống như trước nữa. Niềm 
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tự hào về sự phồn thịnh và lòng tự kiêu về sức mạnh 
quân sự siêu việt bảo vệ hữu hiệu an ninh quốc gia 
cùng sự an toàn cho mọi người dân cần được xét lại. 
Không giải quyết công bằng vụ tranh chấp đẫm máu 
giữa Do Thái - Palestine và quay lưng lại những vùng 
rộng lớn trên trái đất đang chìm đắm triền miên trong 
các vụ xung đột vũ trang về sắc tộc, tôn giáo, nạn đói, 
mù chữ, bệnh hoạn hiểm nghèo, ô nhiễm môi trường, 
nước Mỹ khó có thể duy trì sự ổn định lâu dài riêng cho 
đất nước mình trong một thế giới đầy biến động hiện 
nay. Chia rẽ, hận thù và chủ nghĩa khủng bố nảy sinh 
ở miền đất bất hạnh đó.       
     Gần 3 thập kỷ vừa qua, Hoa Kỳ đã phải đối phó với 
các tổ chức khủng bố toàn cầu nhắm vào lực lượng 
gìn giữ hòa bình trên thế giới và các cơ sở ngoại giao 
ở hải ngoại cũng như các cơ cấu đầu não tiêu biểu cho 
sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị tại nội địa Hoa 
Kỳ. Các chuyên gia chống khủng bố và các cố vấn 
trong Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia, dưới chính quyền 
Reagan và Clinton, đã đề ra các biện pháp quân sự 
hợp pháp để trả đũa thích đáng những vụ khủng bố 
giết hại công dân Hoa Kỳ hoặc phá hủy các cơ sở nói 
trên. Vì lý do chính trị, đề nghị đó không được chấp 
thuận nhưng áp dụng đường lối khác: bắt và đưa bị 
cáo can tội khủng bố ra Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ xét 
xử.       
     Ðường lối nói trên lại được thay đổi khi Tổng Thống 
Bush tuyên bố coi vụ khủng bố không tặc ngày 
11.09.2001 là một hành động chiến tranh và ra lệnh 
thiết lập Tòa Án Quân Sự Ðặc Biệt để xét xử các bị 
cáo không phải là công dân Hoa Kỳ can tội khủng bố.         
     Theo Giáo Sư Luật George P. Fletcher dạy Ðại Học 
Columbia, chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa công lý 
và chiến tranh có sự khác biệt để chọn lựa trong khi 
đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.  
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Công Lý hay Chiến Tranh? 
     Công lý có nhiệm vụ khôi phục lại đạo lý và trật tự 
xã hội lại còn có mục đích trừng phạt cá nhân phạm tội 
phải đền bù thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân.       
     Chiến tranh có mục đích thi hành sách lược quốc 
gia để bảo vệ quyền lợi thiết yếu của đất nước đang bị 
lâm nguy.       
     Ðó là hai lãnh vực khác nhau. Nếu coi chiến tranh 
như công lý sẽ dẫn tới nguy cơ rơi vào cuộc thánh 
chiến. Những vấn đề chính trị liên quan tới quyền lực 
và sức mạnh cần được giải quyết thường phải đi trước 
pháp luật.       
     Nước Mỹ không còn có sự lựa chọn nào khác là 
phải tiến hành cuộc chiến chống khủng bố cho dù có 
muốn tìm công lý cũng không ở vào vị thế để tìm được. 
Chúng ta không thể vừa là chiến sĩ lâm trận vừa là 
quan tòa để xét xử đạo đức của chính chúng ta.  
  

Chiến Tranh và Luật Nhân Ðạo 
     Khác với chiến dịch dội bom ở Kosovo-Serbia 
(trong Liên Bang Nam Tư cũ), khối Minh Ước Bắc Ðại 
Tây Dương (NATO) viện dẫn quyền can thiệp nhân 
đạo để mở chiến dịch trên nhắm vào các cứ điểm quân 
sự để ngăn chặn cuộc chiến có thể lan tràn qua các 
quốc gia lân cận. Chiến dịch dội bom này không được 
Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chấp thuận nên bị 
các nhà tranh đấu cho nhân quyền phản đối kịch liệt về 
500 thường dân bị tử thương. Các nhà tranh đấu đó 
gồm một số luật gia tên tuổi Nga, Âu Châu và Gia Nã 
Ðại thỉnh nguyện Bà Louise Arbour, Trưởng Phòng 
Công Tố Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, cho mở cuộc điều 
tra các giới chức cao cấp trong khối NATO bị cáo buộc 
vi phạm những tội phạm chống nhân loại trong cuộc 
dội bom đó (6).       
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     Trái lại, liên minh quốc tế chống khủng bố quốc tế 
hành quân tại A Phú Hãn được sự chấp thuận của 
Toàn thể hội viên trong Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp 
Quốc như yêu cầu chính quyền Taliban giao Osama 
bin Laden cho quốc gia thích hợp nhất, ủng hộ các 
biện pháp chống khủng bố và phong tỏa tài sản của 
các tổ chức khủng bố qua Nghị quyết số 1373 ngày 
28.09.2001.  
     Rút kinh nghiệm chiến dịch dội bom ở Serbia, các 
chiến lược gia quân sự đã cố gắng giảm thiểu tối đa 
gây thiệt hại về tài sản và nhân mạng đối với thường 
dân vô tội. Do đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh thả dù 
lương thực, thuốc men cùng nhu cầu thiết yếu cứu trợ 
dân chúng bị hoạn nạn chiến tranh theo đúng tinh thần 
nhân đạo được qui định trong 4 Công Ước Geneva. 
Các Công Ước này đã được Hội Ðồng Bảo An Liên 
Hiệp Quốc đúc kết gọi chung là Luật nhân đạo quốc tế 
đối với thường dân và tù binh chiến tranh theo Nghị 
quyết số 827 ngày 25.05.1993 đang được áp dụng tại 
Tòa Án Hình Sự Quốc Tế.       
     Liên minh quốc tế chống khủng bố có cơ sở pháp lý 
vững vàng, có lẽ phải và chính nghĩa, sẽ chiến thắng 
trong cuộc chiến tranh mới chống lại nạn khủng bố 
toàn cầu đang đe dọa hủy diệt giá trị nhân bản và nền 
văn minh nhân loại.  
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