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 Chiến Cuộc Ukraine 

  

Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược, 
Đưa quân Nga sang tàn phá Ukraine! 

Đàn áp láng giềng nhược tiểu đã quen, 
Dàn binh hùng hậu, lấy mười đè một. 
  

Dùng chiến thuật đánh phủ đầu đột ngột, 
Thiết giáp vào Kiev, vây kín Thủ đô, 
Trận chiến đẫm máu trên sông Dniepro! 

Mig 15 dội bom, hăm ba (23) thành phố! 
  

 

  

Hỏa tiễn bộc phá, những dinh cơ đồ sộ! 

Quân đội xâm lăng, theo lệnh Putin. 
Dốc toàn lực lượng, tốc chiến thật nhanh, 
San bình địa: Kherson, Mariupol, Kharkiv 
  

Khói lửa ngút trời: Irpin, Sumy, Mykolaviv 
Rosket vào: trường học, bệnh viện nhi đồng! 

Tiếng khóc trẻ thơ, nghe đến não lòng! 

Giữa lúc, hàng triệu người tìm đường tỵ nạn!            
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 Cả dân tộc Ukrain, bi thương ai oán! 

Xúc động lương tâm Thế Giới cộng đồng. 
Liên Hiệp Quốc chống đối, cũng như không. 
Tòa Án Quốc Tế, vô phương ngăn chận. 
  

Thế Giới thấy rõ, chuyện giặc Nga xâm lấn! 

Nhưng Putin, vẫn tuyên bố ngang xương, 
Rằng  – “Ukraine cấu kết với Tây Phương 

Sắp tấn công Nga, nên Nga đánh trước!” 

  
  

Lời lẽ  Putin, thật vô cùng ngang ngược! 

Y tin rằng, chiến thắng nắm trong tay, 
Ukraine phải đầu hàng… chỉ trong một vài ngày. 
Ai đâu ngờ … cục diện không như thế! 
  

Quân lực  Ukraine tuy ít, nhưng tinh nhuệ, 
Với lòng ái quốc, như ngọn lửa thiêng. 
Kết hợp toàn dân, thành sức mạnh vô biên! 

Giặc vào nhà, tất cả là chiến sĩ ! 
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 Với yểm trợ dồi dào từ Âu Mỹ, 
Máy bay, hỏa tiễn, ngân quỹ quốc phòng, 
Ukraine vùng lên dũng mãnh, phản công 
Diệt năm Tướng Nga, trong ba tuần lễ (*) 
  

Lính Nga đầu hàng Ukraine nhiều vô kể ! 

Số quân thương vong, trên hai mươi ngàn, 
Xác phi cơ thiết giáp, nằm ngổn ngang, 
Mức chiến thắng, nghiêng về bên nhược tiểu! 
  

  

 
   

 Tổng Thống Zelensky, nhân vật tiêu biểu, 
Cho tinh thần Ái quốc của Ukraine. 
Quyết bảo vệ giang sơn, không yếu hèn! 

Vị Tổng Tư Lệnh vẹn toàn tài đức. 
  

Lại có Đệ Nhất Phu Nhân hợp lực, 
Hai vợ chồng sát cánh với dân quân. 
Cuộc chiến tranh này, thắng bại chưa phân, 
Nhưng Chính Nghĩa, bên Ukraine sáng tỏ ! 
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Được Liên Hiệp Quốc, Vatican ủng hộ. 
Còn phía Nga, riêng Trung Cộng vuốt ve, 
Một nửa tán dương, một nửa e dè, 
Miệng lưỡi tầu phù, nhiều đường lắt léo! 
  

Cả Thế Giới, lo ngại tương lai xui xẻo, 
Mồi lửa chiến tranh, lan rộng toàn cầu, 
Các Đại Cường Quốc, một khi đối đầu… 

Đệ tam Thế chiến, ắt vô cùng kinh khủng! 
  
   

Bom nguyên tử, tàn sát nhau tuyệt chủng! 

Ước mong… “Ác Mộng” ấy sẽ không sảy ra. 
Nguyện xin Hòa Bình, hãy ở mãi cùng ta.(**) 

Nhân loại vẫn giữ được chữ “Nhân” làm gốc! 
  

            Trần Quốc Bảo 

                    Richmond, Virginia 

              Địa chỉ điện thư của tác giả:quocbao_30@yahoo.com 
 
(*) Xin đọc Bản tin Chiến sự (Attachment 1) 

(**) Mời đọc thêm: Cuộc Chiến Nga-Ukraina và câu Chuyện 

         Con Rể tôi của Trần Quốc Quân(Attachment 2) 

 

www.vietnamvanhien.org 

 

mailto:quocbao_30@yahoo.com
http://www.vietnamvanhien.org/

