
Phiếm Loạn 

(Bài thứ hai) 

Từ ngày đại quân của đồ tể Vladimir Putin tràn qua biên 

giới đánh Ukraine, kẻ viết bài này mất khá nhiều thì giờ để 

theo dõi tin tức chiến sự hàng ngày trên các hệ thống 

truyền hình, youtube, báo chí… Tin tức tràn ngập từng giờ! 

Chắc chắn các bạn có theo dõi nên đã biết tất cả những 

diễn biến đã xảy ra hơn một tháng nay. “Phiếm” kỳ này 

tiếp tục “loạn” về một “ranh tướng” của cộng sản Việt có 

nhắc tới trong “Phiếm loạn số 1”. Đó là ranh tướng Lê Văn 

Cương, nguyên viện trưởng viện “khoa học chiến lược 

quốc gia” thuộc bộ công an. Ngay sau khi đồ tể Putin xua 

quân đánh Ukraine thì ranh tướng này đã hùng hồn tuyên 

bố: “Nội trong hai tuần Nga sẽ chiến thắng, cùng lắm là 

cuối tháng ba là thanh toán xong”. Và ranh tướng Cương 

sau đó tiếp tục lên đài nói chuyện phải trái cho đảng và 

nhà nước cùng với đám “cuồng Pu” có thêm cơ hội “tự 

sướng”.  

Ranh tướng nói như thế này, nguyên văn: “Zelensky mang 

3 trọng tội, một là không hiểu lịch sử nước mình, hai là 

nghiêng về tây phương là hỏng, ba là ngờ nghệch, ấu trĩ về 

chính trị quốc tế…” 

Ranh tướng phán tiếp: “Một thằng hề 43 tuổi làm sao mà 

đọ được với ông Putin 70 tuổi…Hắn không hiểu lợi ích Hoa 



Kỳ ở Nga là 100 lần lợi ích  Ukraine chỉ có 1 thôi. Ukraine là 

con bệnh của Âu Châu, Anh Pháp Đức không bao giờ đấu 

với Nga để cứu con bệnh. Không có thằng điên nào đi đấu 

với võ sĩ Nga để đi cứu một con bệnh cả, đấy là cái ngu của 

thằng Zelensky…”   

Ranh tướng Cương quơ tay, trợn mắt, há mồm nói oang 

oang nguyên văn những lời trên. Bây giờ thì tui nói chuyện 

“trái phải” với ranh tướng Cương, hay nói cách khác là 

“bình loạn” cho vui chứ thực sự cả thế gian này ai ai cũng 

biết chuyện gì đúng - sai - phải - trái dưới anh sáng mặt 

trời này rồi, chứ chẳng lẽ cả loài người đều đui mù câm 

điếc, chỉ mình ranh tướng là “sáng sút” hay sao?! 

Ranh Cương tướng phán: “Zelensky không hiểu lịch sử 

nước mình”. Chuyện này nó dính dáng tới câu “suy bụng ta 

ra bụng người”. Có nghĩa là ranh tướng không hiểu lịch sử 

gần năm nghìn năm, chính xác là 4,899 năm (2879 TCN – 

2022) của dân tộc Việt Nam, trong đó đã có hơn nghìn 

năm bị giặc phương Bắc (nói trắng ra là Tàu khựa) đô hộ. 

Ranh tướng này chắc hồi nhỏ chỉ đi chăn lợn, không học 

hành gì, ngụ tại làng Củ Tỏi, gần làng Củ Sen ở tỉnh Nghệ 

An. Vì không học lịch sử nước mình nên ranh tướng đã vỗ 

tay hoan hô khi lão ma sư Thích Chân Quang lên đồng và 

phán: “Lý Thường Kiệt mang quân đi đánh Tàu là hỗn…” 

(*). Theo đó ranh tướng Cương cho rằng tổng thống 



Zelensky chống lại cuộc đại xâm lược của Nga là hỗn…Nhắc 

nhỏ ranh tướng: Thằng hề được dân Ukraine bầu làm tổng 

thống với 73% số phiếu, chả bù với đất nước của ranh 

tướng, chẳng có ai bầu mà cả đám lên tranh nhau làm hề 

rất ẹ và đưa dân lao xuống vực thống khổ… 

Ranh tướng phán: “Ukraine nghiêng về tây phương là 

hỏng…”. Loại chữ nghĩa của ranh tướng dùng trong các lần 

“nổ” không có bất cứ một chữ nào ra vẻ là loại ngôn ngữ 

của một nhà nghiên kiếu chiến lược ở tầm mức quốc gia 

(đừng nói chi tới tầm mức quốc tế). Nói rõ là ranh tướng 

chỉ chuyên nghiên kiếu chiến lược ở tầm mức phương xã! 

Kiểu nói của ranh tướng được ví von như chuyện một bà 

già ở quê vào thế kỷ thứ 19 gặp một cô gái đẹp bị ép 

duyên với anh trọc phú to con rỗng óc, bà phán: “mày 

không chịu lấy thằng trọc phú, đi theo người mày yêu là 

hỏng…” 

Ranh tướng phán: “Hắn ngờ nghệch, ấu trĩ về chính trị 

quốc tế…”. Cái đầu ốc sên đầy nhớt bệnh hoạn, tự cao của 

ranh tướng khi phát biểu câu này đã chứng minh chính 

ranh tướng là kẻ (xin phép không gọi bằng thằng) không 

ngờ nghệch, ấu trĩ về chính trị quốc tế nên cái đảng ăn hại 

đã “từng bước từng bước thầm” nhường thác Bản Giốc, 

đảo Hoàng Sa (ký giấy công nhận chủ quyền), ra lệnh cho 

lính không được đánh với nước mẹ khi lính nước mẹ đánh 



vào đảo Trường Sa, đất đai ở phía Bắc nước Việt ngày càng 

lùi dần xuống phía Nam… và người của nước mẹ đang điều 

hành guồng máy cai trị tại Việt Nam. Theo cao kiến của 

ranh tướng, nếu “thằng hề” đưa tay đầu hàng ông võ sĩ 

“đệ cửu huyền đai” sẽ là người không ngờ nghệch, không 

ấu trĩ. Rất tiếc là “thằng hề” vì ngờ nghệch và ấu trĩ nên võ 

sĩ nhà ta phải ôm đầu máu, mặt mày nhăn nhó như người 

mắc bệnh trĩ kinh niên… 

Ranh tướng phán: “Một thằng hề 43 tuổi làm sao mà đọ 

được với ông Putin 70 tuổi…”. Mang danh là nhà “nghiên 

kiếu chiến lược” mà lời lẽ nói trước giới truyền thông (dù 

là truyền thông thổ tả) và công chúng lại dùng thứ ngôn 

ngữ “kẻ chợ” “thằng này thằng nọ” thì đúng là thứ ngôn 

ngữ của đám du thủ du thực “dư loạn viên” không hơn 

không kém. Trong suốt hơn một tháng qua, chắc ranh 

tướng đã ngồi nhà xem trận đấu giữa “thằng hề 43 tuổi” 

và “ông võ sĩ 70 tuổi”. Không biết giờ này ranh tướng đã có 

lời nào kết luận cho trận đấu không ngang ngửa tài lực, vật 

lực, khí lực và nhân lực hay chưa nhỉ? 

Ranh tướng phán: “Hắn không hiểu lợi ích Hoa Kỳ ở Nga là 

100 lần lợi ích Ukraine chỉ có 1 mà thôi…”. Kẻ viết bài này 

xin mượn mấy chữ của ranh tướng là “ngờ nghệch và ấu 

trĩ ” để tặng lại cho ranh tướng! Thiên hạ thường nói “dốt 

hay nói chữ” là thế! Có lẽ ngày mới khởi đầu cuộc xâm 



lăng, ranh tướng nghe ông tổng thống “ưa nói nhầm” của 

nước Cờ Hoa có nhắn cho “thằng hề” là nên trốn ra khỏi 

Ukraine cho yên thân nên những tưởng Cờ Hoa sẽ khoanh 

tay đứng ngó “ông võ sĩ huyền đai” vật “thằng hề” chỉ hai 

ngày là tắt thở…Ranh tướng những tưởng rằng Nga có 

dầu, có khí đốt là có thể khuynh loát thiên hạ được hết hay 

sao? Mời ranh tướng trố mắt để xem. Có một điều ranh 

tướng phán đúng là “Hoa Kỳ có lợi ích ở Ukraine chỉ 1 so 

với 100 ở Nga”. Con số 1 đó là Tự Do, Dân Chủ. Hai món 

hàng này ở xứ của ranh tướng lẫn xứ của “võ sĩ” đều 

không có! 

Ranh tướng phán: “Ukraine là con bệnh của Âu Châu, Anh 

Pháp Đức không bao giờ đấu với Nga để cứu con bệnh. 

Không có thằng điên nào đi đấu với võ sĩ Nga để đi cứu 

một con bệnh cả, đấy là cái ngu của thằng Zelensky”.  

Có lẽ ranh tướng thấy hình ảnh của anh tổng thống Pháp 

Emmanuel Macron (người bị dân Pháp tát tai và cho ăn 

trứng thối) lăng xăng chạy đi gặp võ sĩ Pu và nhớ lại thời kỳ 

nữ thủ tướng Đức Angela Merkel lúc nào cũng có tâm lý sợ 

hãi Nga (và Tàu) nên đưa đến kết luận Âu Châu bó tay ngồi 

coi “võ sĩ” bóp mũi “thằng hề”. Đúng vậy! Âu châu không 

đưa quân sang Ukraine đánh với Nga mà chỉ mới tiếp viện 

Ukraine vài món vũ khí “ăn chơi” mà đã thấy quân của võ 

sĩ chạy tóe khói. Vậy xin hỏi ranh tướng “Ai ngu hơn ai? 

Thằng hề hay võ sĩ ?”. Âu châu và Hoa Kỳ có “cứu con 



bệnh” hay không thì cứ xem máy bay và xe tăng của đồ tể 

rơi rụng như lá mùa thu  thì ắt rõ. 

Viết đến đây tui đọc lại thì thấy giống như là mình làm một 

bài luận văn để bình về “lời hay ý đẹp” của một ranh 

tướng Việt Nam. Lại có dịp để cho cái đầu tui suy nghĩ phải 

- trái - đúng – sai, cũng có lợi cho tuổi già của tui lắm! 

Nhưng rồi nghĩ cho cùng, dù mai - tê - mốt - nọ, ranh 

tướng có nói năng kiểu “con thuyền Nghệ An” tui cũng sẽ 

không tốn một chữ nào để “bình loạn” thêm nữa. Ranh 

tướng không đáng để tui phải viết thêm! 

Để kết thúc “phiếm loạn”, tui sẽ nắm nửa nắm đất thảy 

xuống mồ ông võ sĩ “đệ cửu huyền đai” bên trời Âu, còn 

nửa nắm dành cho ranh tướng sinh ra ở làng Củ Tỏi gần 

làng Củ Sen…Nghệ An… 

Phong Châu 

(*) Vắn tắt việc danh tướng Lý Thường Kiệt hai lần đánh 

thắng giặc Tàu (nhà Tống). Giặc Tống chuẩn bị binh lính, 

lương thực, khí giới để xâm lược nước ta, căn cứ đặt tại 

Ung châu, Khâm châu và Liêm châu (Quảng Tây và Quảng 

Đông ngày nay). Năm 1072 Lý Thường Kiệt mang 10 vạn 

quân tiến đánh thẳng vào đất giặc. Sau 42 ngày quân ta 

tiêu diệt toàn bộ lục lượng binh lính và khí tài, lương thực 

của giặc. 



Để phục thù, năm 1076 quân Tống xua quân sang xâm lấn 

nước ta và dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, quân ta đã 

anh dũng đánh đuổi quân thù, quân Tống đại bại, đặc biệt 

là các trận đánh bên bờ sông Như Nguyệt, chúng thua và 

tháo chạy về nước. 


