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Chiến binh Ukraine hôn con trong bụng mẹ trước khi ra trận | Photo credit: Unknown
Chúng ta đang sống ở Thế kỷ thứ 21 đầy những kẻ giả hình, che đậy sau bức màn
nhung hào nhoáng với những mỹ từ chính trị! Hai quốc gia được xem là siêu cường,
nằm trong tay ma quỷ và kẻ hèn hạ! Ma quỷ bên những đoàn quân hùng hậu đi xâm
chiếm một quốc gia hiền hoà, nhỏ bé, bom đạn tàn phá không gớm tay! Chính trị gia
hèn hạ, đạo đức giả hình, thu người trong bóng tối, ngoảnh mặt trước tang thương
của đồng loại vì sợ hãi xúc phạm ma quỷ.
Lạy Chúa Phật, xin cho chúng con một ngày được sống làm người, hằng đêm thắp
nến hướng về kinh thành Kyiv đang bị ma quỷ bao vây, bom đạn của Vladimir Putin
cầy nát quê hương Ukraine, hằng triệu triệu trái tim nhân hậu ở khắp nơi trên thế
giới bị thắt nghẹt theo từng tiếng nổ trên đường phố Chernihiv, Enerhodar!
Người Việt chúng con đã trải qua những năm tháng kinh hoàng, khi An Lộc bị cộng
quân san thành bình địa, không một bức tường nào cao hơn nửa thước đứng vững,
gạch ngói đổ nát pha trộn máu người dân vô tội, em bé sơ sinh nằm trên xác mẹ đã
chết, ngậm vú tìm chút hồi sinh! Đau thương đến tận cùng!
Hơn một tuần nay, cả thế giới mất ăn mất ngủ, giáo đường vang lời cầu nguyện,
chúng tôi hướng về Thủ đô Kyiv với trái tim tan tác. Hình ảnh tòa nhà bốc cháy từ
tầng cao nhất tại Kharkiv do hoả tiễn của Vladimir Putin gây ra, khác gì một An Lộc

hoang tàn 50 năm trước, xin chia sẻ cùng các bạn mùi khói độc của bom đạn, những
đám khói bụi tàn ác đó đã ám ảnh chúng tôi cho đến hôm nay, và mãi mãi sau này.
Súng đạn của Vladimir Putin có sức hủy diệt đến mấy, cũng sẽ không bao giờ tàn phá
được ý chí và tinh thần Ukrainians. Hãy cầm súng và chiến đấu, không riêng gì cho
đất nước Ukraine, nhưng cho tự do và hoà bình của thế giới. Nhân loại đang cầu
nguyện cho các bạn, hỡi những chiến binh anh hùng trên khắp nẻo đường Ukraine.
VÒNG NGUYỆT QUẾ CHO UKRAINE.
Chúng tôi có một niềm tin vững vàng, hun đúc từ tinh thần An Lộc 50 năm trước:
Bom đạn tàn phá nhà cửa vật chất, giết hại sinh linh, nhưng không thể nào phá huỷ
được niềm tin vào chính nghĩa của con người.
Tinh thần kháng chiến Ukraine là vũ khí quan trọng nhất để bảo vệ quê hương, của
các bạn. Khi Tổng thống Zelenskyy, người thanh niên 44 tuổi ra chiến hào, chính là
tiếng kèn xung trận vang vọng khắp năm châu.
Hằng triệu người đứng kín từ Cổng thành lịch sử Brandenburg nằm ở phía tây của
Đại lộ Unter den Linden, Thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã nghe lời kêu
gọi của Volodymyr Zelenskyy, tên của anh là tên của Ukraine, làn sóng vượt qua kinh
thành Rôma, Ý Đại Lợi, khắp Âu Châu, tiến về Châu Mỹ và vượt Thái Bình Dương
đến những quốc gia Á Châu. Ukrainians, các bạn không cô đơn! Chúng tôi ở bên các
bạn trong trận chiến chống lại ác quỷ Vladimir Putin, chúng ta không còn chọn lựa
nào khác.

Chiến binh Iryna Tsvila | Photo credit: Unknown.
● Thứ năm 24/2/22, nữ văn sĩ Iryna Tsvila, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine, xếp
bút nghiên lên đường bảo vệ Thủ đô Kyiv, và chị đã trở về đất mẹ với nước mắt tiếc
thương của đồng bào. Chị không ra đi trong im lặng, viên đạn thù đã đưa chị lên đài
vinh quang của những ai yêu chuộng hoà bình thế giới. Ra đi cùng chị là người bạn
đồng hành trong đời, anh Dmytro, cuộc tình đẹp bên cái chết đau thương, cả hai để
lại cho đất nước Ukraine năm đứa con mồ côi. Không, cho tôi xin lỗi ngàn lần, năm

hậu duệ của anh chị sẽ được đất nước, dân chúng Ukraine và thế giới bảo bọc, các
em chính là những hạt giống anh hùng.
Iryna Tsvila, giấc mơ của chị được viết lên một tác phẩm tựa đề “Tiếng nói của chiến
tranh” kể về cuộc chiến đấu dũng cảm của 22 Chiến binh ở Donbass, trong cuộc
xung đột Ukraine & Nga năm 2014. Sách chưa in, nhưng nhân loại đã được đọc bằng
chính sự hy sinh của anh chị. Ngủ yên trong vòng tay ôm ấp Ukraine, bình an bên lời
cầu nguyện của chúng tôi. Khi anh chị yên nghỉ, chính là giây phút chúng tôi tiến
bước trên hằng vạn nẻo đường khác nhau. Súng đạn sẽ tiếp tế bên chiến hào, mỗi góc
đường Ukraine sẽ là mồ chôn chiến xa quân thù, hãy chờ chúng tiến vào Thủ đô Kyiv,
lửa tự do sẽ hỏa thiêu hung tàn. Chúng tôi sẽ viết lên những bài thơ, thiên anh hùng
ca bên giao thông hào cùng anh chị. Washington D.C., Chicago, New York, Los
Angeles, Westminster, sẽ không ngồi yên, những bác sĩ, y tá, sinh viên Việt Nam khắp
nơi trên thế giới sẽ lên đường ra trận cùng các bạn.
● Ánh sáng và bóng tối ở đâu cũng giống nhau. Vài ngày trước, khi quân Nga tiến
chiếm hai khu vực vùng biên giới Ukraine: Donetsk và Luhansk, qua truyền hình thế
giới được biết đến lòng nhân đạo giả hiệu của Vladimir Putin. Không tấn công vào
thường dân và khu dân cư. Chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng, tự nhủ: Hoá ra quân Nga
còn nhân đạo gấp vạn lần Việt cộng! Ai không tin, xem lại hình ảnh Quảng Trị với
Đại lộ Kinh hoàng, hay An Lộc tử thủ năm 1972, bạn sẽ thấy lính “cụ” Hồ tàn sát
anh em đồng loại dã man như thế nào, người dân trên đường di tản, chết nhiều hơn
các chiến binh Việt Nam Cộng Hoà. Có những em bé nằm bên đường, nhay vú mẹ đã
qua đời, có hai chị em nhỏ tuổi sống trong hầm như người tiền sử gần mấy tháng trời,
cho đến ngày được các chiến sĩ Biệt Cách 81 Dù giải cứu ... Chúng tôi lại lầm thêm
một lần nữa, tên tội phạm chiến tranh Vladimir Putin chẳng khác gì đồ tể Hồ! Nhân
danh giải phóng bọn chúng giết người không gớm tay. Putin tàn sát người khác chủng
tộc, Hồ giết ngay đồng bào mình!
Sáu ngày bao vây, tấn công, Nga không đạt được mục tiêu mong muốn! Bóng tối hiện
nguyên hình, theo Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, trong buổi họp báo Thứ tư
2/3/22, chính thức công bố: “Ngày Thứ ba 1/3/22, 450 Hoả tiễn của Nga đã bắn vào
Thành phố Kharkiv, Ukraine, bàn tay Vladimir Putin dính máu dân lành!” [Fox News
2/3/22] thành phố gần 3 triệu dân đưa lưng chống hoả tiễn Nga, tin sơ khởi cho biết
hằng tá người dân Ukraine đã thiệt mạng, và nhiều người khác bị thương.
(https://mainstreetgazette.com/russia-ramps-up-brutal-rocket-attacks-on-civilians-kill
ing-dozens-in-kharkiv/).
Các bạn Ukrainians không hề sợ bóng tối! Còn hình ảnh nào đẹp hơn hằng trăm
người dân Thủ đô Kyiv xếp hàng dài trên đường phố, ghi danh nhập ngũ. Hằng chục
ngàn người khác lên xe hoả, ra phi trường nơi các quốc gia bình an trở về vùng chiến
địa, những nụ hôn đầy nước mắt chia tay vợ con, có thể anh sẽ không trở về cùng em,
nhưng anh phải đi để quê hương mình không rơi vào tay quân thù!
(https://mainstreetgazette.com/russia-ramps-up-brutal-rocket-attacks-on-civilians-kill
ing-dozens-in-kharkiv/).
Cuộc chiến bảo vệ tổ quốc không phân biệt giới tính! Nữ Hoa hậu Anastasia Lenna,
Miss Grand Ukraine 2015, tuyên bố: “Bất cứ ai tiến vào nội địa Ukraine với mục
đích xâm lăng, sẽ bị tiêu diệt.” [Everyone who crosses the Ukrainian border with the
intent to invade will be killed!]
(https://www.express.co.uk/celebrity-news/1572840/Miss-Grand-Ukraine-Anastasiia-

Lenna-russia-invasion-gun-instagram-news-latest-update) Sức mạnh của ý chí sẽ là
kẻ chiến thắng cuối cùng.
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● Buổi tối Thứ ba 1/3/22, chúng tôi chăm chú lắng nghe bài diễn văn đọc trước Quốc
hội Hoa Kỳ của ông Joe Biden, với niềm tin mong manh bên lời cầu nguyện vị Tổng
thống thứ 46 tỉnh giấc qua cơn mê, cứu vãn lại uy tín đang xuống dốc thê thảm của
mình. Nhưng chẳng có gì thay đổi, nhà lĩnh đạo lú lẫn, lụm khụm Hoa Kỳ vẫn yếu
bóng vía trước Gấu Nga Vladimir Putin!
Thượng Nghị sĩ Joe Manchin, đảng Dân chủ tuyên bố sau bài diễn văn: “Thật vô
nghĩa, khi Hoa Kỳ mua hằng triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu khí khác của Nga,
trong khi họ tấn công quốc gia tự do và có chủ quyền là Ukraine. Đó là lý do tại sao
tôi kêu gọi ông Joe Biden ngưng ngay lập tức chuyện nhập khẩu dầu từ Nga.” Vô ích,
chẳng ai buồn nghe tiếng nói của người chân chính, trong thế giới ma quỷ thống trị.
Chính trị gia đạo đức giả là đây phải không nhân loại? Vâng, ông tổng thống bỏ ra
10 phút tung hô Ukraine, nhưng sau lưng chính quyền “Brandon” vẫn mua dầu của
Nga!
(https://americanwirenews.com/entire-world-is-watching-manchin-joins-calls-for-rus
sian-oil-import-ban/?utm_medium=Newsletter&utm_source=Get%20Response&utm
_term=EMAIL&utm_content=Newsletter&utm_campaign=bizpac).
Hãy đứng cùng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, thay vì trông chờ phép lạ tại đầm
lầy Hoa Thịnh Đốn. Nước Mỹ chúng tôi có những tên hề thứ thật, không phải anh
hùng giả hề như Tổng thống Zelenskyy của các bạn! Chúng sẵn sàng quỳ lạy xác chết
tội phạm miễn là xin được phiếu!
Hơn một năm nay, chúng câm miệng khi bọn trộm cướp BLM đòi cắt giảm và giải thể
cảnh sát, bất ngờ đêm hôm qua gã hề “Brandon” đòi nâng cao ngân sách cảnh sát!
Từ mấy tháng trước các bạn cần hoả tiễn FIM-92 Stinger, bắn máy bay, hay súng
Javelin hạ chiến xa, chúng không cho, nhưng tối qua lại hứa sẽ gửi ngay! Chẳng yêu
thương gì Ukraine, bọn chúng sợ mất ghế vào bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/22 !
KẾT LUẬN.
Số phận đất nước chúng ta khác nhau! Không ai đoán được bao giờ Ukraine ngưng
tiếng súng, khi Biden vẫn âm thầm mua dầu khí của Nga, tiếp sức cho ma quỷ. Cuộc
chiến sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, hy vọng sẽ không quá lâu như An Lộc,
khi đồng tiền Nga nay đã mất giá $1 USD = 119.25 Russian ruble. Đoàn quân xa ma
quỷ, nằm dài 60 cây số trên đường xá mùa đông, lương thực, nhiên liệu, và tinh thần
binh sĩ kiệt quệ. Viên Trung tướng Nga Andrey Sukhovetsky đã nằm xuống vì viên đạn
trừng phạt của người chiến binh Ukraine!

Trung tướng Nga Andrey Sukhovetsky đã bị giết chết vào ngày 2 tháng 3 năm 2022
tại Ukraine
Vòng Nguyệt quế đang chờ các bạn trong một ngày không xa.
Chúng tôi cầu nguyện cho người chiến binh Ukraine quỳ xuống hôn con trong bụng
mẹ trước khi lên đường ra trận, xin Thượng Đế bảo bọc anh bình an trong ngày vinh
quang trở về, xin Ngài hãy thương xót một sinh linh nhỏ bé để ngày em chào đời được
ôm ấp trong vòng tay cha. Cầu xin những cha, mẹ, anh chị em Ukrainians sớm vượt
qua cuộc chiến hung tàn. Mong rằng thế giới không bắt Ukraine phải trải qua 100
ngày địa ngục An Lộc như chúng tôi!
Tự do không miễn phí! Amen.
Nguyễn Tường Tuấn
04/03/22

