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Chuyện giữa ban mặt ban ngày, đông tây nam bắc ai ai cũng rõ: 

Nga xua 120 ngàn quân và đủ loại vũ khí tối tân, xe tăng tàu bò, 

phi đạn, máy bay trên trời, tàu chiến dưới biển với cả trăm viên 

tướng và nghìn viên tá để nuốt chửng Ukrana. Hung thần Putin 

khẳng định: “Đây là chiến dịch quân sự đặc biệt” chỉ cần 48 hoặc 

72 tiếng đồng hồ là xong ngay! Hôm nay đã là những ngày cuối 

tháng ba. Có lẽ cựu trùm KGB bấm đốt ngón tay lộn nên mới ra 

nông nổi như hiện nay. Nông nổi thế nào? Tui xin miễn bàn vì 

bàng dân thiên hạ nếu còn đủ hai con mắt, hai lỗ tai và một tí tẹo 

suy nghĩ thì biết cục diện đã, đang và sẽ đi về đâu rồi… 

Có hai chuyện tui biết xảy ra tại xứ Diệt (tui người Nam) liên quan 

đến việc Nga xâm lăng Ukraina. 

Thứ nhất: bà đại sứ. Nhớ dạo đầu tháng ba, đại hội đồng liên hiệp 

quốc họp để lên án Nga xâm lăng Ukraina thì nước cộng hòa xã 

nghĩa Diệt bỏ phiếu trắng, không lên án! Không lên án theo tui là 

đồng tình với Nga. Chuyện quá dễ hiểu, chẳng cần phải lý giải, 

bình luận chi cho dài dòng. Vài ngày sau đó bà đại sứ lâm thời 

Ukraina tại Việt Nam là Nataliya Zhynkina có phát biểu bẳng tiếng 

Việt Nam: “Việt Nam ơi! Quê hương thứ hai của tôi. Tôi rất thất 

vọng…”. Ấy thế là cỗ máy mang “hệ tư tưởng đỉnh cao ” của đảng 

và nhà lước cùng một lúc bật đèn xanh cho cả nghìn “dư luận 

viên” xỉ vả, chửi bới bà đại sứ không tiếc lời. Dĩ nhiên là họ không 

được dùng thứ ngôn ngữ ngoại giao để nói chuyện phải trái mà 



ngược lại, họ vẫn dùng loại ngôn ngữ “ba đình” đối với bà này để 

“chửi hội đồng”. Văn hóa Diệt Nam xã nghĩa là thế!  

Chuyện thứ hai: ông thiếu tướng. Ở xứ Diệt có gần cả ngàn viên 

tướng mà toàn là tướng tài (mở ngoặc: tài = tiền). Trong số đó có 

ông tướng tên Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu 

chiến lược và khoa học thuộc bộ công an (ông này chắc đã nghiên 

cứu rất kỹ chiến thuật chiến lược trước khi cho công an và quân 

đội tấn công vào xã Đồng Tâm, Hà Nội để giết cụ Lê Đình Kình 

tháng giêng 2020). Khi biết Nga xâm lược Ukraina thì tướng 

Cương đã “cương” những câu như vầy : 1/ Nga không xâm lược. 

2/ Nga chỉ đánh phá hạ tầng cơ sở quân sự của Ukraina mà thôi. 

3/Độ chính xác xác phi đạn, hỏa tiễn oanh kích của Nga là 99 % . 

4/ Nga đã phá hủy 812 căn cứ quân sự của Ukraina. 5/ Ukraina là 

một cái giỏ thủng, không thay đổi cục diện (? không hiểu nói chi). 

6/ Người dân và quân đội Ukraina không muốn chiến đấu chống 

lại Nga. 7/ Nga không sa lầy ở Ukraina, bằng mọi cách để kết thúc 

chiến sự đặc biệt này, sớm nhất là trong tuần tới, và muộn nhất là 

cuối tháng ba. 8/ Đảo chánh ở Ukraina và Zelensky bất lực, từ 

chức và bỏ ra nước ngoài…vân vân và vân vân… 

Nếu đọc những lời “cương” của ông Cương chắc hung thần Putin 

sẽ gửi máy bay riêng sang Việt Nam mời ông Cương “cương” sang 

Nga mần cố vấn nghiên kiếu chiến lược nhằm để: 1/ Sau hai ba 

bữa “giải phóng” ngay Ukraina. 2/ Để phi đạn phóng chính xác, 

không đụng vào dân. 3/ Để quân dân Ukraina phải bó tay đầu 

hàng. 4/ Để Nga không sa lầy ở Ukraina… 

Sau hơn một tháng đã có tám ông tướng Nga đi đoàn tụ với Lê 

Nin và Stalin, cấp tá chắc phải nhiều hơn, lính Nga chết trên chục 



ngàn (không dám nói theo Ukraina là chết và bị thương bốn chục 

ngàn), tàu chiến bị đắm, máy bay rụng, xe tăng tàu bò bị thiêu rụi, 

cả bầy lính Nga ra đầu hàng. Theo kiểu “cương” của ông Cương thì 

các phi đạn Nga biết tránh dân Ukraina, điển hình khi đánh chiếm 

thành phố Mariupol, các loại phi đạn Nga đã bay tới đích chính 

xác 99% nên chỉ giết hai ngàn năm trăm (2,500) thường dân. 

Hung thần Putin tuyên bố: “chiến dịch quân sự đặc biệt đã xong 

giai đoạn một”. Vậy là sẽ còn giai đoạn hai, giai đoạn ba…và nếu 

thừa thắng xông lên chắc chắc Putin sẽ cho thêm máy bay để chở 

thêm một lô tướng tá đi gặp Lê Nin và Stalin… 

Cuối tháng ba rồi mà chưa nhận được tin vui “giải phóng” nên tui 

viết lạng quạng cho vui làng vui phố. Ai hổng ưa, xin tha lỗi cho 

tui… 
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