
     Phiếm Loạn        

          (Bài 3) 

Tính từ ngày 24 tháng hai – 2022 là ngày đại quân Nga xâm lược 

Ukraine dưới sự thống lãnh của đại nguyên soái “Pu Xì Tin”, đến 

nay đã là ngày thứ 54.  

Số là, sau khi bác Pu Xì Tin gặp bác Xập Cạn Bình ở thủ đô “Bắt 

Kinh” nhân thế vận hội mùa đông, nhớ lời “rặn rò” của bác Xập 

“bác ráng giải phóng thằng U Kờ Ren trước, tui sẽ giải phóng 

thằng Tài Cổn sau, chúng ta sẽ lần lượt bóp mũi thằng Mỹ và các 

nước bên trời Âu để bác và tôi chia nhau thống trị thiên hạ”. 

 “Được lời như cởi tấc lòng” (Nguyễn Du), bác Pu Xì Tin, năm đêm 

liền thao thức không ngủ vì nghĩ tới cái ngày quang vinh đang chờ 

bác. Thế là bác Pu Xì Tin ra lệnh cho các quân đoàn bộ binh, lực 

lượng không quân, hải quân, các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ đã 

từng bắn giết không gớm tay trên các chiến trường Trung đông và 

Trung á; mang toàn bộ các loại vũ khí hiện đại của thế kỷ 21 tràn 

sang biên giới nước U Kờ Ren để giải phóng vì bác nói nơi đó bấy 

lâu nay bị bọn phát xít ác ôn cai trị, đè đầu cỡi cổ người dân, đời 

sống dân tình rất lầm than khổ cực, dân chúng U Kờ Ren đã làm 

sẵn cờ đại Nga xanh trắng đỏ và hoa tươi để đón chào đoàn quân 

giải phóng. Ngoài ra, bác Pu Xì Tin cũng ra lệnh cho các đơn vị 

hành chánh từ trung ương xuống tới địa phương chuẩn bị lễ đón 

mừng chiến thắng vào ngày 26 tháng hai, tức là hai ngày sau khi 

tiêu diệt toàn bộ bọn phát xít ở U Kờ Ren. 

Thế nhưng Pu Xì Tin tính không bằng dân U Kờ Ren tính. Hai ngày 

đi qua. Hai tuần đi lại. Một tháng đi qua luôn…Xin mở ngoặc: viết 

tới đây tui nhớ ông tướng mắm tôm “Nghệ An” gia hạn hai tuần 



để cho Pu Xì Tin chiến thắng, sau đó lại gia hạn một tháng! Vậy mà 

sắp sửa hai tháng rồi mà bác Pu Xì Tin nhà ta vẫn chưa nhận được 

tin vui từ các mặt trận gửi về. Bác nhớ hôm nói chuyện với me xừ 

tổng tư lệnh của xứ Cờ Huê là ông lão Bai Đần bảo “thằng 

Zelensky” hãy leo lên máy bay để chuồn sang nước khác, nếu nó 

nghe theo lời ông lão Bai Đần thì Pu Xì Tin sẽ có mặt ngay thủ đô 

Kiev để chủ tọa lễ ăn mừng chiến thắng. Khổ nỗi! Cái “thằng 

Zelensky” (1) nhỏ con bướng bỉnh không chịu xách gói ra đi. Đã 

thế, hắn ta còn trực tiếp điều động toàn quân  toàn dân chống lại 

công cuộc giải phóng của bác Pu Xì Tin. Thật là quá quắc! Tin vui 

không có thì chớ, tin buồn tới tấp bay về kinh đô Mút Cờ Va với 

danh sách 8 (tám) hòn tướng và 33 (ba mươi ba) hòn tá khác phơi 

thây trên đất địch; bọn cù ke lục chốt chết gần hai vạn. Thủ đô 

Kiev và thành phố Mariupol là hai nơi mà “quân giải phóng” phải 

chiếm cho bằng được nên phi đạn nả vào Mariupol liên tục hơn cả 

tháng nhắm vào thường dân, vào trường học và bệnh viện, vào 

giáo đường. Thành phố tan hoang đổ nát. Các mũi tiến quân 

nhắm vào thủ đô Kiev gặp sự phản kháng mạnh mẽ của đạo quân 

ma U Kờ Ren. Quân giải phóng bị phỏng nặng nên phải quay đầu 

rút lui các mặt trận quanh Kiev. Bây giờ thì quân của U Kờ Ren 

quét sạch quân của bác Pu Xì Tin ra khỏi các vùng chúng chiếm 

giữ. Riêng thành phố Mariupol đang bị uy hiếp nặng nề… 

Khi quân giải phóng “thứ thiệt” phất cờ chiếm lại những nơi quân 

Nga bỏ chạy, đặc biệt là thị trấn có tên là Butscha cách thủ đô 

chừng ba chục cây số ngàn, quân U Kờ Ren đã thấy một cảnh 

tượng vô cùng kinh hoàng. Đó là có hơn bốn trăm (400) thường 

dân đã bị quân của bác Pu Xì Tin hành quyết. Kẻ bị trói tay, người 

bị xẻo tai, chặt chân…xác nằm trên khắp các đường phố gồm 



người già, trẻ con và phụ nữ, nhiều người bị quăng xuống hố chôn 

tập thể, nhiều phụ nữ bị lính bác Pu Xi Tin cưỡng hiếp rồi bắn vào 

đầu. Báo chí các nước tây phương và vệ tinh ghi được nhiều hình 

ảnh khủng khiếp tại thị trấn Butscha và đều kết luận rằng bác Pu 

Xì Tin là thủ phạm mang tội diệt chủng. Ông tổng thống Cờ Huê 

cũng hùng hồn tuyên bố “Pu Xì Tin là kẻ diệt chủng!” Thế nhưng 

bác Pu Xì Tin cứ chối bai bải “em không…em không…” rồi nói 

“thằng Zelensky” nó làm vụ này để đổ tội cho bác.  

Viết tới đây, tui xin “phiếm loạn”: Cách nay hơn nửa thế kỷ, vào 

dịp Tết Mậu Thân – 1968, có một ông lão đang nằm trên giường 

bệnh chờ ngày đi gặp ông cố Lệ Nín đã ra lệnh cho lính Bắc việt và 

bọn Mặt trận Phỏng…cùng đám nằm vùng tại Miền Nam “tổng 

tiến công” vào các tỉnh và đô thị miền Nam để giải phóng nhân 

dân Miền Nam đang bị “Mỹ Ngụy” kềm kẹp. Đặc biệt ở thành phố 

Huế, lính dép của lão ta tràn vào và giết tổng cộng 7,600 thường 

dân, theo tác giả Ngô Xuân Hùng trong cuốn “Vietnamese 

Communistt ’s Crimes During The 1968 Massacre.” Con số hơn 

400 thường dân bị quân Nga hạ sát tại thị trấn Butscha so với 

7,600 thường dân bị lính dép của lão hồ sát hại tại Huế thì số 

người bị giết tại Huế gấp gần 20 (hai mươi) lần ở Butscha. Giết 

bốn trăm mạng người thì cả thế giới kết là tội diệt chủng! Vậy giết 

7,600 mạng người có phải là tội diệt chủng hay không? Hơn nửa 

thế kỷ trước, đối với cuộc chiến tại Việt Nam, đa phần truyền 

thông tây phương đều có khuynh hướng khuynh tả cùng với đám 

phản chiến Cờ Huê đã cùng mang “dép râu” và đội “nón cối” tung 

hê cuộc “nổi dậy” Mậu thân. Chúng nghe theo những gì phía “dép 

râu” nói chứ không hề thắc mắc, không đòi mở cuộc điều tra tội 

ác như hiện nay ở xứ U Kờ Ren. Hai sự hiện: Mậu thân 1968 và 



Butscha 2022 giống nhau ở chỗ: Sau 26 ngày dùng AK lựu đạn để 

giải phóng, lính dép đã chạy vào rừng, để lại 7,600 xác chết. Còn 

tại Butscha, sau 30 ngày đem phi đạn xe tăng tàu bò…đi giải 

phóng, đại quân của Pu Xì Tin quay đầu chạy trốn, để lại hơn 400 

xác dân lành. Bài học lịch sử về sự dã man được lặp lại! Thêm một 

chi tiết nữa là dạo đó những cái loa tuyên truyền Hà Nội ầm ỉ rêu 

rao rằng: chính quyền Miền Nam giết dân ở Huế rồi và đổ tội cho 

chúng. Ngày nay Nga học lóm được thói láu cá côn đồ của đàn 

em, nói rằng chính quyền của “thằng Zelensky” sát hại dân ở 

Butsch rồi đổ lỗi cho Pu Xì Tin…. Bọn ác ôn đều một guộc với nhau 

cả! Ngựa rống theo kiểu ngựa! Trâu rống theo kiểu trâu là thế… 

Trở lại chuyện U Kờ Ren. Khi quân giải phóng “thứ thiệt” của U Kờ 

Ren rượt cho quân đại Nga chạy về phía biên giới Belarus thì khám 

phá ra rằng: đại quân của bác Pu Xì Tin trên đường rút lui đã mang 

theo rất nhiều “chiến lợi phẩm” chôm chỉa của dân U Kờ Ren. 

Những mặt hàng này theo lính đại Nga qua biên giới Belarus và 

chúng lập một khu để bán hàng chôm chỉa, mặt khác chúng rủ 

nhau đến các trạm bưu điện hoặc các dịch vụ gửi hàng để gửi các 

“chiến lợi phẩm” về cho thân nhân ở Nga. Những “chiến lợi 

phẩm” được mô tả là máy giặt, máy rửa chén, tủ lạnh, xe hơi, xe 

gắn máy, xe đạp, máy pha cà phê, đồ trang sức, bát dĩa, dụng cụ 

nấu ăn, thảm lót nhà, các tác phẩm nghệ thuật, mỹ phẩm, đồ chơi 

trẻ em và…cả đồ lót của phụ nữ…Không có thứ gì mà quân của Pu 

Xì Tin không vơ vét… 

Phiếm loạn tiếp: Chắc hẳn dân Việt không quên hình ảnh các anh 

bộ độ dép râu khi tràn vào Sài Gòn và các tỉnh Miền Nam cách nay 

47 năm cũng đã có hành vi giống như mấy chú lính Nga ngày nay. 

Đây cũng là bài bản đã diễn ra cách nay hơn một thế kỷ khi hồng 



quân của Lệ Nín tràn vào các đô thị Nga tháng 10 – 1917 thì chúng 

cũng thu được rất nhiều “chiến lợi phẩm” y chang như bộ đội dép 

râu của hậu bán thế kỷ 20 và lính đại Nga đầu thế kỷ 21. Hình ảnh 

mấy anh bộ đội đi giải phóng tivi, quạt máy, radio, xe gắn máy, các 

mặt hàng gia dụng và vô số các thư “linh tinh” khác là hình ảnh 

biểu tượng cho cuộc cách mạng đã thành công. Hình ảnh này 

được dân Miền Nam mô tả bằng mấy chữ: vội vàng vào vơ vét về 

vui vẻ vung vít với…dzợ… 

Chính quyền Việt cộng thời đó đã xác nhận chuyện “vơ vét về…” 

của lính ông Hồ là đúng trăm phần trăm (100%) bằng cách cho loa 

cột đèn liên tục ra rả phát câu “quân giải phóng, bộ đội cụ Hồ 

không bao giờ đụng đến cây kim sợi chỉ của nhân dân Miền 

Nam!”. Quả đúng như vậy! Nhờ không vơ vét “cây kim sợi chỉ” mà 

nhân dân Miền Nam có những thứ để mà khâu áo vá quần rách để 

mặc… 

Phong Châu 

(1) Tướng “chiến lược” Lê Văn Cương gọi tổng thống U Kờ Ren là 

“thằng Zelensky” (xin đọc phiếm loạn số 2) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

     Ca khúc: Vội vàng vào…… 

 



                                             


