
Thư Tháng Ba 

 Các Bạn Thân Mến, 

Thư tháng ba viết trong tâm 

trạng không vui. Nghĩa là 

buồn. Mình buồn! Buồn vì 

còn bị ám ảnh của những 

chuyện của quá khứ. Buồn về 

chuyện hiện đang xảy ra.  

Chuyện quá khứ xa, nhưng vẫn rất gần và mãi mãi gần 

trong tâm trí mình. Đó là chuyện dài của cuộc xâm lược 

giữa thế kỷ 20 diễn ra trên đất nước Việt Nam, phải nói 

cho đúng là “trên nửa đất nước” hình chũ S. Cuộc xâm 

lăng được chính thức phát động chỉ sau sáu năm ký hiệp 

định đình chiến Genève 1954. Nên nhớ cho rằng, sau hiệp 

định đó, chính phủ Miền Nam không hề để lại ngoài Bắc 

một lực lượng “nằm vùng” nào cả, cũng không chuyển vận 

vũ khí ra Bắc hoặc thành lập bất cứ một lực lượng nào bên 

trên vĩ tuyến thứ 17. Ngược lại, người anh em ở mạn trên 

đã làm những chuyện như thế ngay sau khi vừa hoàn 

thành cuộc tập kết ra Bắc. Và rồi chiêu bài “mặt trận dân 

tộc giải phóng Miền Nam” chính thức công khai và tấn 

công vào dân chúng Miền Nam. Diễn biến và hệ lụy thế 

nào thì dân Việt đã hiểu rõ. Dĩ nhiên vẫn có một số người 



không thèm hiểu, đó là những kẻ tự cho mình là “bên 

thắng cuộc”.  

Tháng ba và tháng tư là dịp để nhớ lại chặng đường lịch sử 

của một dân tộc bất hạnh, mỗi người một cách nhớ, chẳng 

ai giống ai. Thôi thì các bạn cứ nhớ theo cái kiểu của các 

bạn đi nhé… 

Chuyện quá khứ gần. Đó là một cuộc sát nhân tập thể đầu 

thế kỷ 21, vào tháng ba cách nay hai năm – năm 2020, một 

loại vũ khí “siêu độc” – gọi theo kiểu người dân trong nước 

để chỉ những thứ “ghê gớm” lắm, như “siêu sạch” để chỉ 

nước cống nấu hủ tiếu, “siêu độc” để chỉ các thức ăn có 

chất độc từ chợ Kim Biên, “siêu láo” để chỉ mấy anh công 

an đánh chết người trong đồn rồi nói họ treo cổ tự tử, 

“siêu bịp” để chỉ mấy ông lãnh đạo đỉnh cao bịp dân đủ 

thứ chuyện…vân vân và vân vân. Vũ khí “siêu độc” đó là 

loại vũ khí sinh học mà cựu bộ trưởng quốc phòng trung 

cộng Trì Hạo Điền nói “phải xử dụng mới đánh thắng được 

Hoa Kỳ”(chắc nhiều người đã quên chuyện này. Mình thì 

không quên!). Hậu quả thế nào thì cho tới nay nhân loại 

đang và sẽ tiếp tục đối đầu với con quái covid – 19. Riêng 

Việt Nam có một thời khắc “tự sướng”, đã muốn thiên hạ 

phải cúi đầu bái phục khi tuyên bố “chúng ông là đã đánh 

thắng covid – 19” và chiến thắng đó đã khiến cho dân tình 

vô tội phải xếp hàng vào lò nung Bình Hưng Hòa.  



Chuyện đang diễn ra. Là chuyện Nga đã xua quân xâm lược 

Ukraina hôm 24 tháng 2. Lấy lý do gì đây? Chỉ có một lý do 

duy nhất mà toàn thế giới đồng thuận là “xâm lược”. 

Không có một loại ngôn ngữ nào để chỉ rằng một đạo quân 

hùng hậu với số lượng dư thừa các loại vũ khí “siêu hiện 

đại” (thêm chữ siêu cho nó hách), xe tăng, thiết giáp, hỏa 

tiễn, các loại máy bay chiến đấu, lực lượng bộ binh, không 

quân và hầu như tất cả các phương tiện dành cho chiến 

tranh đều được Nga cho vào trận chiến không phải là xâm 

lược, trừ những kẻ mất trí hoặc bại tim hoại não. Bất kể 

nhà thương, trường học, khu dân cư, cầu cống đường 

sá…đều nằm trong tầm nhắm của quân Nga. Người già trẻ 

em chết! Nhà tan cửa nát, phải tìm đường lánh nạn.  

Giữa lực lượng của quân xâm lược Nga và lực lượng của 

những người yêu nước – quân và dân Ukraina thì chỉ cần 

lấy sự so sánh giữa lực lượng của danh tướng Việt Nam 

vào thế kỷ thứ 11 là Lý Thường Kiệt hai lần đánh quân xâm 

lược phương Bắc là giặc Tống thì sẽ hình dung ra được 

như hai câu thơ dân gian đã được ghi vào trang sử Việt: 

Nực cười châu chấu đá xe…                          

Hy vọng nhân dân Ukraina sẽ hát khúc khải hoàn bằng câu: 

Tưởng rằng chấu ngả ai dè xe nghiêng                  

Xin cầu nguyện cho Ukraina sớm đuổi quân xâm lược ra 

khỏi bờ cõi.  



Cả thế giới đều lên án cuộc xâm lược của Nga với dân số 

gần 150 triệu so với chưa dầy 50 triệu dân Ukraina. Nga có 

diện tích đất là trên 17 triệu ký lô mét vuông, nay muốn 

xơi thêm diện tích chỉ hơn nửa triệu ký lô mét vuông của 

Ukraina sau khi đã nuốt bán đảo Krimea năm 2014 và gián 

tiếp cai trị hai vùng đất Donestk và Luhansk. 193 quốc gia 

dự đại hội đồng liên hiệp quốc hôm 2 tháng 3 đã có 141 

nước lên án Nga xâm lược, 35 nước bỏ phiếu trắng trong 

có nước Việt Nam anh hùng. Lý do bỏ phiếu trắng, theo 

thiển ý: sợ Nga mắng: Chúng mày xua quân xâm lăng Miền 

Nam thì chúng tao bảo chúng mày đi giải phóng, nay chúng 

mày “bỏ phiếu trắng” và không gọi chúng tao bằng ba chữ 

“quân xâm lăng” là phải đạo làm người…đàn em, biết đạo 

lý làm người “ơn đền nghĩa trả” vậy! 

Viết về thảm cảnh đang diễn ra ở Ukraina với tâm trạng 

không vui và trước mắt mình lại hiện ra cảnh “mùa hè lửa 

đỏ” 1972 trên đại lộ kinh hoàng khi dân chúng kéo nhau 

chạy giặc thì quân “giải phóng” đã cho giải phóng vô số 

đạn pháo vào đoàn người dân đang bồng bế gồng gánh 

nhau chạy về phía Quốc gia. Lại nữa, đoàn quân cách mạng 

đi giải phóng Miền Nam vào thành phố Huế vào đêm giao 

thừa dạo tết Mậu Thân (phá lệnh hưu chiến 3 ngày để lính 

hai bên ăn tết) đã để lại gần năm ngàn xác dân trên khắp 

các nẻo đường, góc phố, bụi bờ… quanh kinh đô  Huế.  



Bây giờ là 7 giờ 10 phút tối (giờ miền Trung Hoa Kỳ) ngày 9 

tháng 3 – 2022, mình vừa nghe tin tức từ đài VOA cho biết 

đã có 38 trẻ em Ukraina chết vì bom đạn của quân xâm 

lược Nga. Cái đầu “lệch lạc” của mình lại lan man nhớ đến 

32 trẻ em của trường tiểu học Cai Lậy (tỉnh Định Tường) 

được pháo cối 82 ly của cái gọi là “quân giải phóng” phóng 

vào sân trường giữa lúc các em đang giờ ra chơi, chính xác 

là lúc 2 giờ 55 phút chiều ngày 9 tháng 3 – 1974, đúng 

ngày hôm nay của 48 năm về trước. Hai năm trước đó 

quân giải phóng cũng đã nả pháo vào trường tiểu học Song 

Phú của quận Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long làm cho nhiều em 

tử vong.                                                           

Cũng hôm nay, hãng AP đưa tin: trong khi ngưng bắn, máy 

bay chiến đấu Nga đã oanh kích vào một bệnh viện dành 

cho nhi đồng và các sản phụ ở thành phố Mariupol! Nga đã 

giải phong thêm trẻ em và phụ nữ… 

Nga gọi “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraina, người 

anh em gọi là “giải phóng” tại Miền Nam Việt Nam. Hậu 

quả trước mắt: Trẻ em là nạn nhân của những kẻ xâm 

lược. Không hơn không kém. 

Xin cầu nguyện cho dân Ukraina “không được” giải phóng 

bởi Nga. 

Phong Châu            

Ngày 9 tháng 3 – 2022 
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