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Khi đoàn quân “giải phóng” trở thành bọn hôi của! 

 

Lúc đi vào giải phóng và sau khi giải phóng về. 

 

Figure 1. Quân Nga hôi của song nồi tại Ukraine. Báo Saigon Post đưa tin. 

 

Figure 2. Quân Nga háo hức gửi quà về cho quê hương. 

Nĩa, thìa, bát đĩa, dụng cụ nhà bếp cũng trở thành dụng cụ của quân đội Nga. 
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Figure 3. Lính Nga bị bắt và bị làm nhục vì tội ăn cướp. 

Một tên lính Nga ăn cướp, bị bắt. Anh bị lột trần, bị trói vào trụ điện vì tội ăn cướp. 

Xe máy điện, xe điện, máy giặt, tivi…Cùng vô số vật dụng sinh hoạt khác.  

 

Figure 4. Xe Nga chở chiến lợi phẩm cướp được từ Ukraine. 

Nhiều đoàn xe Nga ngày đêm chạy ngược xuôi, chở hàng ăn cướp.  
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Figure 5. Lính Nga ăn cắp từ trong một siêu thị. 

 

 

Figure 6. Nhân dân Belarus phản đối hành động Nga ăn cắp của dân thường Ukraine. 
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Nhân dân Belarus phản đối hành động Nga ăn cắp của dân thường Ukraine. 

Các đội quân vô nhân đều giống nhau màn hôi của...!!! 
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3 loại triết lý hình thành đế quốc. 

 

Figure 7. Ảnh trong phim: Vua Càn Long-triều nhà Thanh Trung Quốc. 

Ở viễn Đông, đế quốc lớn nhất là đế quốc Trung Hoa. Cho đến bây giờ, cả Việt Nam, 

Lào, Cam-bốt vẫn là chư hầu của đế quốc Trung Hoa. Đến như Thái Lan, ở xa, gồm 

các vị vua tốt nghiệp các nước tư bản, không tiếp giáp địa lý, cũng không dám bứt 

ra khỏi Trung Hoa để chạy sang Mỹ. 

Bình thường, Trung Quốc không xâm lược nước nào, nhưng nước nào muốn tồn tại 

phải quy phục họ. Thường Trung Quốc đợi cho các nước xaỷ ra cướp chính quyền 

thì sẽ đưa quân sang phân xử công lý. Ví dụ, nhà Lý cướp ngôi nhà Đinh, vua Tống 

cho quân sang đánh nước Đại Việt. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, thiên triều Mông-

Nguyên cho quân sang đánh 3 lần. Lúc Hồ Qúy Ly cướp ngôi nhà Trần, thì nhà Minh 

của Chu Nguyên Chương lại cho quân sang đánh nhà Hồ. Cái lý của Trung Hoa 

không hề vừa vặn. 
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Figure 8. Cảnh trong phim: Tể tướng Lưu Gù và quan nhất phẩm Hòa Thân. 

Trong kho tàng văn học Trung Quốc, có tiểu thuyết Tể tướng Lưu Gù cực kỳ nổi 

tiếng. Tể tướng Lưu gù, đã nói lên hết đặc điểm của triết lý hình thành của các triều 

đại nối tiếp Trung Hoa. 

Triết lý hình thành đế quốc Nga là đưa quân đi xâm lược. Danh nghĩa của họ là bảo 

tồn sự chính thống của nước Chúa. Sau khi đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ sụp 

đổ, thì nước Nga là thành trì cuối cùng của Chính Thống Giáo. Vladimir Putin không 

thể tồn tại nếu không có sự ủng hộ của nhóm giám mục Chính giáo đông phương. 

Đất nước Ukraine của người Cô-dắc nằm trong cái lý của nhóm giám mục Chính 

giáo, mà Putin chỉ là đại diện về chính trị. Ukraine không bao giờ thoát ra được đế 

quốc Nga, giống như Việt Nam, Cam-bốt không bao giờ thoát ra được khỏi đế quốc 

Trung Hoa. Các bạn đừng có chửi Putin lắm bởi đứng sau Putin là các giám mục 

Chính giáo đông phương Nga. Giả sử có lật đổ được Putin thì tổng thống tiếp theo 

của nước Nga cũng sẽ do các giám mục Nga điều khiển. 
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Figure 9. Triết gia, nhà toán học, và sau này là tổng thống Mỹ, Benjamin Franklin. 

Ở bên kia địa cầu, doanh nhân Benjamin Franklin vạch ra triết lý cho sự hình thành 

đế quốc Mỹ. Họ dùng chính sách chiêu dụ. Ví dụ, để sát nhập nước Ha-oai vào đế 

quốc Mỹ, thì người Mỹ không sử dụng quân đội, mà sẽ cho thuyết khách sang Hawai, 

mời nữ hoàng Hawai gia nhập liên bang để được hưởng vô số quyền lợi. Với hình 

thức chiêu dụ kiểu này, chắc chắn là không có ai thoát ra được. Bang Texas đòi tách 

ra khỏi Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, song, họp lên họp xuống cũng không thể ly khai, 

mặc dù Hoa Kỳ không đánh. 

Hoa Kỳ có nền tảng thần học tốt hơn Nga và Trung Quốc. Mới đây, họ-người da 

trắng xâm lược châu Mỹ buổi lập quốc-đã lập đàn tế trời, xin lỗi người da đỏ. Ở Úc, 

thủ tướng da trắng quỳ xuống xin lỗi người da đỏ, thủ lĩnh da đỏ cầm chai nước phép 

đi rắc lên đầu các nghị viên da trắng. Văn hóa Anh-Mỹ từ văn hóa côn đồ thực dân 

đã tiến hóa lên thành văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, từ bất hợp pháp trở thành hợp 

pháp. Các nước thuộc thiên triều Hoa Kỳ, chẳng có nước nào có lý do để ly khai. 
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Trong ba loại đế quốc kể trên, Trung Hoa là đế quốc tốn kém nhất. Một đoàn sứ giả 

của Việt Nam đi bằng voi sang yết kiến Trung Quốc, Trung Quốc tốn cả tháng lương 

của một thành phố để đãi. Lúc ra về, hoàng đế Tàu còn phải tặng mấy rương vàng 

bạc cho sứ giả Việt. Hoàng đế Tàu nom thì thấy rất thích đàn voi của nước Việt Nam, 

gạ sứ giả bán voi. Sứ giả Việt không bán, vua Càn Long cũng chẳng làm được gì. 

Sách giáo khoa lịch sử Việt Nam viết sai, theo chiều hướng nhồi thù hận vào đầu 

con trẻ. Giả sử có cuộc cạnh tranh sòng phẳng và công bằng thì nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam không thể đua với nhà xuất bản Sống Mới của Tôn Phi về văn -sử -

triết. Chỉ có chúng tôi phân tích đúng về triết lý hình thành mỗi đế quốc. 

Trong khi đó, Hoa Kỳ hút vàng bạc của các nước chư hầu sang Washington, mà các 

nước không biết. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam gọi người da trắng 

là lũ quỷ Tây dương, không hề sai. 

Chuyện kể rằng, sau khi tiêu diệt được giặc cỏ Tây Sơn, vua Gia Long lập nên triều 

đình nhà Nguyễn, lên ngôi hoàng đế. Nước Việt Nam lúc đó là đế quốc, Lào, Cam-

bốt chỉ là đàn em. Vua Gia Long bèn muốn đổi tên nước từ “Đại Nam” (Đại Việt) 

lên thành “Việt Nam”. Nhưng hoàng đế Tàu không cho. Cho nên, phải đổi tên nước 

thành Nam Việt, rồi nhân lúc Tàu loạn lạc, nhà Nguyễn mới đổi tên nước thành nước 

Việt Nam như hôm nay. Chính trị cực kỳ phức tạp. Chính trị học khoa học càng khó 

hơn, cần bàn tay bác sỹ vô cùng chính xác “giải phẫu”. 

Thiên triều Trung Hoa, có triết lý lãnh đạo, là triết Nho. Trong ba loại triết lý hình 

thành đế quốc, triết lý của Trung Hoa là tốt nhất. Mời xem sách Cửa Khổng của 

giáo sư Lương Kim Định. 

Bài viết đã được đưa vào sách Chính trị học đại cương của tác giả Tôn Phi. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 
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Chính lược quốc gia của tổng thống Ukraine Vorodimir 

Zelensky. 

 

Figure 10. Zelensky phát biểu trước quốc hội Đức. 

Tổng thống Ukraine nói với Quốc hội Đức: “Sự giúp đỡ đến quá muộn”  

(24/02/2022). 

Chính lược của tổng thống Zelensky là một quá trình phục hồi đất nước Ukraine 

trong vòng 100 năm. 

Văn hóa của Ukraine là văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo. 

Văn hóa của nhà nước Nga thời Putin là văn hóa thi hành công lý tự phát. Đến nỗi, 

nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cũng không ủng hộ Putin nữa, quay sang 

ủng hộ Ukraine. 
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Figure 11. Thị trưởng Ukraine và đại sứ Trung Quốc. 

Trong hai văn hóa ấy, văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo rồi sẽ được Đức Chúa Trời chúc 

phước và chiến thắng. Đức, Ba Lan, và tất cả các quốc gia đặt Kinh Thánh làm trọng 

điểm, tấp nập gửi vũ khí sang Ukraine. 

Tại Việt Nam, doanh nhân Lê Hoài Anh và nhà toán học Nguyễn Ngọc Chu đã lập 

ra tài khoản ngân hàng dưới đây để quyên góp nhằm chia sẻ với nhân dân Ukraine 

đang trong hoạn nạn chiến tranh. Tài khoản được minh bạch hàng ngày. Toàn bộ 

tiền quyên góp sẽ được chuyển cho đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, xin ghi rõ: 

“Ủng hộ Ukraine.” 

Thông tin về tài khoản: 

Tên tài khoản: Nguyễn Ngọc Chu 

Số tài khoản: 21510004332108 

Ngân hàng: BIDV 

“ 

Cầu mong cho hòa bình sớm đến với nhân dân Ukraine! 
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Lê Hoài Anh 

Nguyễn Ngọc Chu.” 

 

Figure 12. Nhà toán học Nguyễn Ngọc Chu 
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.

 

Figure 13. Doanh nhân Lê Hoài Anh. 

Mọi thắc mắc về cuộc quyên góp nuôi Ukraine, mời quý bạn liên lạc với anh Nghiêm 

Sỹ Cường, Hà Nội, người đưa tin: nghiemsicuong@gmail.com. Chúng tôi cố gắng 

giải đáp nhanh cho quý vị. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng Ba năm 2022. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Trường hợp khẩn cấp, gọi: 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Mối quan hệ giữa nước Ukraine và thiên triều Nga. 

 

Figure 14. Ảnh: Một cô lính Ukraine. 

Tác giả Tôn Phi ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine. Nhưng đáng lẽ, 

và tốt hơn, là đã không xảy ra cuộc chiến này. 

 

Bài này nói về Ukraine, nói về Nga, nói về tôi và cũng nói về bạn, nói về những sự 

vô lý trên cuộc đời này. Bạn phải thật bình tĩnh để đọc bài này. 

Chiến tranh Nga-Ukraine đã không xảy ra nếu nước Nga áp dụng thể chế quân chủ 

lập hiến. 

Putin, một anh trùm mật vụ, không hiểu về lịch sử Nga. Anh không biết các sa hoàng 

đã duy trì thiên triều như thế nào và tại sao các nước chư hầu, vệ tinh dần dần tách 

khỏi anh. Putin không phải là nhà cách mạng. Đáng lẽ, sau khi bình định được toàn 

bộ quyền lực trong nước Nga, Putin phải lên ngôi hoàng đế, tuyên bố nước Nga từ 

bỏ nền Cộng Hòa, trở lại nền quân chủ, nhưng không phải là quân chủ chuyên chế 

như thời vua Nicolai mà là nền quân chủ lập hiến. 
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Đây mới là nước cờ cao. Tiếc là bọn cố vấn ngồi bên không anh nào nhìn ra để bày 

cho Putin. 

 

Một khi tái lập thành công nền quân chủ (lập hiến), thì lúc đó, các nước chư hầu cũ 

(Ukraine, Belarus) không có lý do gì để gia nhập NATO. Cũng giống như, Nepal 

không có lý do gì để đi theo Mỹ và Trung Quốc cũng không có lý do gì để đánh 

Nepal. 

 

Những người giỏi sử đều biết, “thiên triều” nghĩa là gì. Cấu trúc thiên triều được 

miêu tả bằng một chòm sao, trong đó, có một ngôi sao ở chính giữa và những ngôi 

sao vệ tinh, luật trời định không thể bứt ra được. Quang Trung Nguyễn Huệ cướp 

một ngai vua (nhà Lê) được bảo lãnh bởi thiên triều Bắc Kinh. Kết quả của Quang 

Trung như thế nào thì chúng ta đều đã biết, cả gia tộc bị trả thù tàn khốc. 

 

Trên đây là tính toán sai của Putin. Bây giờ là tính toán sai của Zelensky. Thực ra 

Putin không hề muốn lấy Ukraine. Putin, trùm mật vụ, tư duy cái búa, chỉ muốn 

Ukraine là vệ tinh mãi mãi nằm trong thiên triều Nga, thế là đủ. Zelensky, vì quá 

yêu nước, lại tưởng Putin muốn cướp Ukraine. Zelensky trưởng thành từ học vấn 

Âu-Mỹ, bị Media Cabal dắt mũi bởi hai chữ “dân chủ” và “nhân quyền”, không 

lường trước được hậu quả của tội dám bứt khỏi thiên triều. Bảo Đại đòi đổi tên nước 

thành “Đế quốc Việt Nam”, thiên triều Trung Hoa cho cướp chính quyền ngay lập 

tức. 

Thế kỷ XX, Pháp xâm lược và khai hóa nước Đại Nam. Pháp rủ Việt Nam (triều 

Nguyễn) tách ra khỏi thiên triều Trung Hoa. Thiên triều Trung Hoa cười khẩy: 

“Chúng tao sẽ đánh Mỹ-Pháp cho đến người Việt Nam cuối cùng.” Và họ đã làm 

được điều đó. Cho đến tận bây giờ, năm 2022, Việt Nam vẫn là một nước chư hầu 

nằm trong thiên triều Trung Hoa. 

Zelensky rất cao tay. Zelensky là trùm truyền thông, anh hiểu truyền thông có sức 

mạnh như thế nào và Zelensky biết dựa vào văn minh tin lành và mạng Internet để 

làm truyền thông. Cho đến giờ này, nhiều nhà đài ở Nga đã công khai chửi Putin, 

nhưng chưa có đài nào ở Ukraine dám phản Zelensky. Song Zelensky là người Do 

Thái chứ không phải người Ukraine. Đây là chỗ chết của Zelensky. Anh không được 

học kinh điển dân tộc của Ukraine và không biết các vua của Ukraine đã lách như 

thế nào để vừa sống được giữa thiên triều Nga, vừa sống được bên thiên triều La Mã 
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mà không bị thiên triều nào trong hai thiên triều kia đè bẹp. Nepal sống ngay bên 

cạnh Trung Hoa nhưng Trung Hoa không làm gì cả. 

Zelensky, một luật gia (hoặc có thể đã lên đến luật sư) xuất sắc, nhưng tính toán sai 

ở chỗ, đòi bứt ra khỏi thiên triều Nga. Điều này là không thể. Hưng Đạo Đại Vương 

Trần Quốc Tuấn đánh xong giặc Mông-Nguyên thua tơi tác, song vẫn không dám 

chỉ đạo nhà Trần tách khỏi thiên triều Trung Hoa (thời điểm đó chưa cho phép). 

Hưng Đạo Đại Vương, biết là sẽ bị Trung Hoa trả thù. Ông lẳng lặng đưa vợ con và 

dòng họ vào trốn trong làng Trúc Lâm, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tổng thống Zelensky là đại diện tiêu biểu nhất của một luồng ý thức: Giới trẻ 

Ukraine, tiếp thu học vấn Âu-Mỹ và quay lưng với văn hóa Đông Âu. 

Chúng tôi, các nhà khoa học được đào tạo bài bản, nhận biết làng đó là làng Trúc 

Lâm vì Trúc Lâm là tên của Hưng Đạo Đại Vương, không ai dám lấy. 

Hãy nhìn bài học Tây Tạng đòi thoát khỏi thiên triều Trung Hoa, và bây giờ Tây 

Tạng đã chẳng còn gì. Chỉ có thể chung sống với thiên triều, như nhà Lê ở Việt Nam 

và triều đình hiện tại bên Nê-pal. Thái Lan cũng rất giỏi, tất cả chúng ta đều biết họ 

theo văn minh phương Tây nhưng Trung Quốc không cướp, vì Thái Lan không có ý 

muốn thoát ra khỏi thiên triều Trung Hoa. Mấy ví dụ trên cho chúng ta thấy, không 

thể thoát ra được khỏi thiên triều các bạn ạ. Phải tìm cách sống chung với nó. 

Bây giờ, tất cả có lẽ đã muộn. Tất cả đã chìm sâu vào khủng hoảng. Bạn nghĩ chiến 

tranh sẽ kết thúc ư? Nếu một người tướng của một trong hai bên kêu gọi kết thúc 

chiến tranh thì người đó nhiều khả năng sẽ bị tổ chức thanh trừng. Tình trạng dở 

sống dở chết của cả hai đất nước, thiên triều Nga và chư hầu Ukraine, sẽ còn kéo 

dài, cả thế giới phải chuẩn bị cho những ngày đói kém sắp tới. Ai mạnh người đó 

sống, ai yếu người đó chết. 

Bây giờ, cái lý đang nghiêng về Ukraine. Putin và Nga đang đuối lý. Đây là điều 

nguy hiểm. Putin không còn chút sĩ diện, đang trong hoảng loạn, và có thể làm liều. 

Chúng ta biết Putin đi đâu cũng xách theo va-li hạt nhân, nếu bị dồn vào đường cùng, 

một cái bấm nút là Putin chôn cả thế giới. 

 

Giải pháp duy nhất lúc này là trở lại với Đức Chúa Giê-su. Tất cả các bên phải coi 

Chúa Giê-su là hướng đạo sư duy nhất. “Phước cho những kẻ làm cho người hòa 

thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!” Ma-thi-ơ chương 5 câu số 9. 
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Bài viết sẽ được đưa vào sách Lịch sử văn minh thế giới của tác giả Tôn Phi. 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng Ba năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 
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Quân lực Ukraine Cộng Hòa tiêu diệt lính giải phóng Nga 

như thế nào? 

 

Figure 15. Hoạt hình mô phỏng cách lính chống tăng Ukraine thiêu đốt xe tăng Nga. 

 
Kính thưa quý vị, 

 

Đây là bài mô phỏng toán học-vật lý cách quân đội Ukraine Cộng Hòa tiêu diệt lính 

Nga. 

 

Quân Ukraine đang sử dụng triết lý « thập diện mai phục » đối với quân Nga. 

 

Những binh đoàn Ukraine đào hầm, nấp sẵn. Lúc xe tăng Nga chạy đến thì lính 

Ukraine lủi xuống đất. Họ đã đào những hầm sâu tới 200m. (lăng Ba Đình chỉ sâu 

20m mà đã tuyên bố tránh được bom nguyên tử). Nga hiện tại chưa dám sử dụng vũ 

khí hạng nặng khoan đất ở Ukraine. Tạm thời những người lính Ukraine sẽ an toàn. 

Đợi đến khi xe tăng Nga đi qua, lính Ukraine lại trồi lên mặt đất, dùng súng phòng 

không hoặc súng chống tăng bắn vào xe tăng Nga. 
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Đặc điểm của xe tăng là nặng và bền. Đối đầu trực diện với xe tăng Nga thì chỉ có 

chết. (Xe tăng Mỹ cũng nể xe tăng Nga). Súng chống tăng ngày nay không thiết kế 

theo hướng phá hủy vỏ tăng nữa, mà thiết kế theo hướng, dùng lực đẩy hất tung xe 

tăng, qua đó tạo ra lúc lắc va chạm trong thùng tăng, giết chết tài xế trong xe tăng. 

 

Tài xế xe tăng Nga đã quá mỏi mệt sau hành quân đường dài không được phép lùi. 

Cho nên, tài xế xe tăng Nga không thể tập trung. Họ đang đi, thì bị đánh từ phía sau 

lưng. Không có gì bất lợi hơn thế. Địa hình Ukraine vừa giống địa hình Trung Đông 

ở độ bằng phẳng, vừa giống địa hình ở Việt Nam ở chỗ nhiều núi rừng. Vì vậy, rất 

bất lợi cho hành quân với số lượng đông như Nga lúc này. Càng đông, quân Nga 

càng dễ bị lộ vị trí. (Máy cảm biến nhiệt đo được cách xa 12 km). Không cần bom 

hạt nhân, chỉ cần một quả bom CPU nhè nhẹ là thổi bay cả một sư đoàn quân Nga. 

 

Bởi vậy, mấy ngày nay, chúng ta thấy, nhiều quân đoàn Nga đã đầu hàng. Không 

những vậy, họ báo cho quân Nga phía sau là đã thắng. Cứ thế lần lượt từng quân 

đoàn Nga tiến lên, chưa bước vào trận địa, thì đã quy thuận quân đội Ukraine. 

 

Người đang lo lắng nhất lúc này là Putin. 30 năm sự nghiệp chính trị huy hoàng. Chỉ 
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vì một phút nông nổi, tin vào báo cáo láo của các lực lượng tình báo thừa thù hận, 

thiếu cơm ăn, cho nên giờ không có đường lùi. 

 

Có lẽ sẽ có một hội nghị hòa bình diễn ra, để đỡ mất mặt cho Putin. Khoản chi phí 

bồi thường chiến tranh khá là lớn. Nhưng nếu Putin cho ngừng, hay chấm dứt cuộc 

chiến, sẽ có người thay Putin trả cho dân Ukraine. 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng Ba năm 2022. 

 

Bài viết đã được đưa vào sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine, tác giả Tôn 

Phi (triết gia Lê Minh Tôn), đã phát hành trên Amazon. 

 

Triết gia Lê Minh Tôn 

 

Liên lạc tác giả : 

 

Tonphi2021@gmail.com hoặc tonphi@shop-charlie.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tonphi@shop-charlie.com


Page 24 of 44 
 

Page 24 of 44 
 

Ukraine ủng hộ (Bắc) Việt Nam trong tranh chấp biển 

Đông với Trung Quốc như thế nào? 

 

Tác giả: Nghiêm Sỹ Cường. 

Khi còn tồn tại, Liên Bang Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết ( gọi tắt là Liên 

Xô) có diện tích 22.402.200 km², dân số 293 triệu người, bao gồm 15 nước cộng hòa 

hợp lại: Nga, Ukraina, Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, Tajikistan, 

Moldova, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Gruzia, Armenia, Litva, Latvia, Estonia (hồi 

xưa được gọi là 15 chị em). 

Trong Liên bang Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, nước Nga có diện tích 

17.130.000 km², dân số khoảng 146 triệu người. Ukraine có diện tích 603.548 km², 

dân số khoảng 45 triệu người. 13 nước cộng hòa còn lại chiếm diện tích là 4.669.452 

km² và dân số 103 triệu người. 
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Figure 16. Em bé giương cao cờ Ukraine. 

Như vậy trong Liên Xô, diện tích nước Nga rộng hơn Ukraine khoảng 28 lần, dân 

số Nga đông gấp Ukraine khoảng 3,2 lần. 

Theo con số thống kê, Ukraine đã đóng góp khoảng 1/4, Nga đã đóng góp khoảng 

2/4 và 13 nước Cộng hòa còn lại đã đóng góp nốt khoảng 1/4 trong tổng số hàng 

Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam (quân đội Bắc Việt) trước đây. 
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Kết luận, thời còn Liên Xô: 

1. Nếu xét về mặt dân số : mỗi người dân Ukraine đã nỗ lực viện trợ cho Việt 

Nam (miền Bắc) nhiều gấp khoảng 1,6 lần so với mỗi người dân Nga. 

2. Nếu xét về mặt diện tích đất đai : mỗi người dân Ukraine đã nỗ lực viện trợ 

cho Việt Nam (miền Bắc) nhiều gấp khoảng 14 lần so với mỗi người dân Nga. 

Lưu ý: Những con số tương ở mục kết luận chỉ mang tính tương đối và đã được đơn 

giản hóa. Trong kinh tế học, không thể tính toán đơn giản như thế, mà phải phức tạp 

hơn. 

Nghiêm Sỹ Cường 

Liên lạc tác giả: nghiemsicuong@gmail.com 

Tôn Phi phục chế. 

Góp ý người biên soạn: tonphi2021@gmail.com 

Mời quý vị xem clip một buổi làm việc của đội ngũ Charlie: 

Mời các bạn đặt mua sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine. Tác giả Tôn 

Phi. Nhà xuất bản Sống Mới. 

Giá sách in: 450 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Có thể nhận sách trước 

và trả tiền sau. 

Tải sách xuống trước (thanh toán khi nào bạn dư giả) tại đây. Số tài khoản nhận tiền 

sách (in và PDF): 142720499-Ngân hàng ACB, chi nhánh tỉnh Nghệ An. Chủ tài 

khoản: Tôn Phi. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, 

Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

2 comments 

1. Nghiêm Sỹ Cường 

MARCH 13, 2022 AT 09:32 EDIT  

Ok Tôn Phi. Cậu soát lại chính tả và chế bản cho chuẩn nhé. 

Like 

REPLY  

2. Ha Thanh 

MARCH 13, 2022 AT 10:07 EDIT  

Vậy mà khi bên ấy gặp chuyện thì bên này… 
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28 năm sau ghi nhớ Budapest (1994) 

Sơ lược về Bản ghi nhớ Budapest: 

 

Figure 17. Tổng thống Nga Boris Yeltsin, trái, tổng thống Mỹ Bill Clinton, tổng thống Ukraine Leonid Kuchma và thủ tướng Anh 
John Major ký Bản ghi nhớ Budapest ngày 5 tháng 12 năm 1994. 

Bản ghi nhớ Budapest được ký kết vào ngày 5 tháng 12 năm 1994 bởi: 

1.-Ukraine (tổng thống Ukraine Leonid Kuchma) 

2.-Liên bang Nga (tổng thống Nga Boris Yeltsin) 

3.-Hoa Kỳ (tổng thống Mỹ Bill Clinton) 

4.-Vương quốc Anh (thủ tướng Anh John Major) 

5.- Pháp và Trung Quốc tham gia muộn hơn. 

Thỏa thuận này quy định tất cả các bên cam kết “tôn trọng độc lập, chủ quyền và các 

biên giới hiện có”. 
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Ba quốc gia cũng tái khẳng định “nghĩa vụ kiềm chế trước các mối đe dọa hoặc sử 

dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Ukraine, và 

không có vũ khí nào của họ được sử dụng chống lại Ukraine ngoại trừ để tự vệ”. 

Hai hiệp định giống hệt nhau đã được ký cùng năm với Belarus và Kazakhstan. 

 

Figure 18. Ukraine thương đau 

“Lý giải vì sao người dân Ukraine đồng lòng ngã theo phương Tây và tránh xa nước 

Nga độc tài của Putin, vì sao tổng thống đương nhiệm của Ukraine không chịu di 

tản mà khoát áo trận, sát cánh cùng các binh sỹ trong chiến hào chống lại quân xâm 

lược, để bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ mà nhân dân Ukraine đã lựa chọn.” 

 

Ukraine Thương Đau 

 

Ukraine đã có một lịch sử huy hoàng trong suốt 400 năm, từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 

12. Thời đó, Kiev là thủ đô của vương quốc Kyivan-Rus, còn được gọi là Rus-Kiev, 

chính là tiền thân của các nước Nga, Belarus và Ukraine ngày nay. Sau thế kỷ thứ 

12, người Nga mới dần tách khỏi vùng đất Ukraine và hình thành một quốc gia riêng. 

 

Khi quân Mông Cổ xâm chiếm châu Âu vào đầu thế kỷ 13 thì toàn bộ Rus-Kiev bao 

gồm cả nước Nga bị tàn phá nặng nề và trở thành nô lệ của con cháu Thành Cát Tư 

Hãn hơn 200 năm. Người đã chinh phục và cai trị Rus-Kiev đầu tiên là Bạt Đô, cháu 
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nội của Thành Cát Tư Hãn và là anh họ của Hốt Tất Liệt, một nhân vật mà mọi người 

Việt Nam đều biết tên. 

Sau khi Mông Cổ suy yếu, vùng đất Ukraine bị các nước Nga, Balan và Thổ Nhĩ Kỳ 

xâu xé, đến đầu thế kỷ 19 thì hầu như toàn bộ Ukraine đã bị sát nhập vào Đế Quốc 

Nga, từ đó trở về sau, người Ukraine không ngừng nổi dậy giành độc lập và nhiều 

lần bị đàn áp đẫm máu. 

Tháng 3 năm 1917, cách mạng Tư Sản Nga xoá bỏ chế độ quân chủ Sa Hoàng, chính 

phủ lâm thời Nga trao quyền tự trị cho Ukraine và nhà nước Ukraine Cộng Hoà ra 

đời. Nhưng chỉ 8 tháng sau, chính phủ lâm thời Nga bị những người Cộng sản Nga 

lật đổ trong Cách mạng Tháng Mười, những người cọng sản Ukraine đã hợp tác với 

quân Nga tấn công Kiev, xoá sổ Cộng Hoà Ukraine, thành lập nhà nước Ukraine Xô 

viết do đảng Cộng Sản Ukraine lãnh đạo, nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào Moscow. 

Nhiều đảng viên Cộng Sản Ukraine có tinh thần quốc gia bị đình chỉ công tác, bị thủ 

tiêu hoặc bị đày sang Siberia. 

 

Figure 19. Vladimir Putin suy sụp sau chiến tranh Nga-Ukraine. 

Các chính sách thử nghiệm chủ nghĩa xã hội cuối năm 1920 như quốc hữu hoá toàn 

bộ các xí nghiệp và thu mua nông sản với giá rẻ mạt đã gây ra nạn đói trong hai năm 

sau đó, làm hơn một triệu người Ukraine thiệt mạng. Lê Nin phải sửa sai bằng cách 
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trả lại các xí nghiệp cho tư nhân và cho nông dân buôn bán các sản phẩm do họ làm 

ra. 

Tháng 12/1922, Liên Bang Xô Viết ra đời, Ukraine trở thành một thành viên của 

Liên Xô. Trong thời kỳ đầu của Liên Bang, để đánh lừa và xoa dịu những người theo 

chủ nghĩa quốc gia, Moscow có những chính sách cởi mở cho các nước thành viên. 

Nhưng chỉ vài năm sau, các cụm từ như: “chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi” hoặc “lập 

trường quốc tế vô sản” được sử dụng để siết chặt tư tưởng và nhiều người Ukraine, 

trong đó có cả bộ trưởng giáo dục Oleksander Shumskyi, bị đưa đi học tập cải tạo 

dài hạn ở Siberia. 

Năm 1928, Stalin lên nắm quyền, bắt đầu phát động các cuộc đấu tố nhằm vào địa 

chủ, trí thức và các nhà tu hành, làm hàng triệu người Ukraine bị giết hoặc bị đi đày. 

Văn hào Khwylovyi, nhân vật số 2 lãnh đạo đảng Cộng Sản Ukraine, từng một thời 

ca tụng chế độ, đã phải uống thuốc độc tự tử. Vài chục năm sau, các bài học đấu tố 

này đã được Trung Quốc và Việt Nam áp dụng trong cải cách ruộng đất và cách 

mạng văn hoá. 

Các chính sách của Stalin gây nhiều bức xúc trong dân chúng, để dập tắt tư tưởng 

phản loạn ở Ukraine, Stalin đánh vào dạ dày của người dân bằng cách cho quân đội 

thu gom hết lương thực và đưa ra khỏi Ukraine. Đòn đánh này đã gây ra nạn đói 

khủng khiếp vào năm 1931-1932, nạn đói lần này làm hơn 6 triệu người Ukraine 

thiệt mạng nhưng sản lượng lương thực xuất khẩu của Ukraine được báo cáo là tăng 

vọt so với các năm trước. 

Sau nạn đói, Stalin lùa dân Nga sang để tái phân bố dân số trên các ruộng vườn 

hoang tàn của Ukraine và để thực hiện kế sách thống trị lâu dài. Nhiều đảng viên 

Cộng Sản Ukraine bắt đầu bừng tỉnh và tỏ ý chống lại chính sách của Stalin, một 

trong số các lãnh tụ đầu tiên của đảng Cộng Sản Ukraine là Mykola Skrypnyk đã tự 

sát bằng một khẩu súng lục vào năm 1933. Trong cuộc thanh trừng từ năm 1936 đến 

1938 do Stalin cầm đầu, có 99 trong số 102 uỷ viên trung ương đảng Cộng Sản 

Ukraine đã bị hành quyết và sau năm 1938, nhà nước Ukraine được lãnh đạo bởi đa 

số các đảng viên Cộng Sản là người Nga. 

Trong chiến tranh thế giới thứ 2, khi quân Đức tràn vào lãnh thổ Ukraine để tấn công 

Liên Xô, các sỹ quan và binh lính Đức rất ngạc nhiên vì đi đến đâu cũng được người 

dân Ukraine hoan hô nhiệt liệt như những vị anh hùng. Ngày đó, dân Ukraine đã 

xem quân Đức như những người đến giải phóng họ khỏi ách thống trị của người 



Page 32 of 44 
 

Page 32 of 44 
 

Nga, nhưng rồi tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, quân đội của Hitler đối xử với dân 

Ukraine cũng tàn bạo không kém so với Stalin trước đó. 

Vì bị tấn công bất ngờ và trước sức mạnh của quân Đức, Stalin ra lệnh thực hiện 

chính sách vườn không nhà trống trên đường rút lui. Hầu hết trâu bò gia súc được 

chở về Nga, số còn lại không mang đi được thì bị bắn bỏ, phần lớn các thiết bị máy 

móc trong các xí nghiệp cũng bị tháo dỡ đưa sang Nga, các phương tiện vận tải, cầu 

cống và kho tàng bị phá huỷ. Vài năm sau, trên đường tháo chạy, quân đội của Hitler 

cũng làm tương tự như Stalin. 

Hai lần bị quân Nga và Đức phá huỷ để tạo “vườn không nhà trống” cộng với bom 

đạn chiến tranh khiến đất nước Ukraine tan tành. Ước tính có khoảng 8 triệu người 

Ukraine thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó có 1,4 triệu là quân 

nhân. 

Ngay từ đầu chiến tranh Xô – Đức, tổ chức quân kháng chiến Ukraine (Ukrainian 

People’s Revolutionary Army, gọi tắt là UPA) đã được thành lập và do những 

người Ukraine Quốc Gia lãnh đạo. Với quân số gần 200 ngàn người, UPA chiến đấu 

chống lại cả quân Đức lẫn hồng quân Liên Xô. Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết 

thúc, UPA vẫn tiếp tục chiến tranh du kích chống lại Liên Xô trong sự che chở của 

dân Ukraine cho đến năm 1954 mới hoàn toàn bị tiêu diệt. 

Cuối tháng 3/2019, các thành viên kháng chiến UPA đã được chính phủ Ukraine trao 

danh hiệu cựu chiến binh và ghi nhận công lao trong cuộc đấu tranh giành độc lập 

cho tổ quốc. 

Hôm nay là ngày thứ năm của cuộc chiến Nga – Ukraine, tôi nhắc lại các sự kiện 

lịch sử này, dưới tựa đề “Ukraine thương đau”, để lý giải vì sao người dân Ukraine 

đồng lòng ngã theo phương Tây và tránh xa nước Nga độc tài của Putin, vì sao tổng 

thống đương nhiệm của Ukraine không chịu di tản mà khoát áo trận, sát cánh cùng 

các binh sỹ trong chiến hào chống lại quân xâm lược, để bảo vệ các giá trị tự do và 

dân chủ mà nhân dân Ukraine đã lựa chọn. 

Nguyễn Quang Trí-Tôn Phi biên tập. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Cố vấn học thuật: Giáo sư sử học Hoàng Anh Khiêm: hoanganhkhiem@gmail.com 
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4. VUONG DANG 
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Làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam. 

 

Chuyện kể rằng, làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam. Đó là ông 

Tú Hương, một người vào lúc đó trẻ tuổi như tôi bây giờ. 

Thuở đó, Tú Hương đã nổi tiếng lắm. Kinh thành Huế và Kinh thành Thăng Long 

đều biết ở Hà Tĩnh có Tú Hương. Đương thời cũng có  2 người khác làm chức ứng 

cử viên cho ngôi vị thủ tướng, một là Trần Trọng Kim, hai là Ngô Đình Diệm. 
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Quãng năm 1945, vua Bảo Đại, sau khi thu hồi được chủ quyền, có kế hoạch thành 

lập Đế quốc Việt Nam, với thể chế quân chủ lập hiến (một thuật ngữ chính xác và 

khách quan về mặt khoa học) phân vân chưa biết nên chọn ai làm thủ tướng. Thực 

ra các bạn quốc tế đã giúp Bảo Đại lấy lại toàn vẹn chủ quyền từ 3 năm trước đó (từ 

năm 1942). Người Pháp cũng đã chịu nhượng bộ từ lâu. Cả Pháp và Trung Hoa đều 

chịu cho vua Bảo Đại đặt quốc hiệu là “Đế quốc Việt Nam”. 

Trần Trọng Kim, một nhà giáo sử học, có bằng cấp Tây phương, với phong cách hàn 

lâm, cho làm bộ trưởng bộ giáo dục thì được, cho làm thủ tướng ắt không làm nổi. 

Ngô Đình Diệm, nhân tướng bất trắc, cho làm bộ trưởng bộ công an thì được, cho 

làm thủ tướng cũng không được. 

Vua Bảo Đại tốt nghiệp trường danh giá của Pháp, song không hiểu được mưu đồ 

của các tập đoàn quân sự thời bấy giờ. Các cụ thượng thư trong triều nói với vua, để 

cứu vãn tình hình Việt Nam lúc nãy, chỉ có cách đến làng Đông Huề, xã Vượng Lộc, 

khi đó còn nằm trong trấn Can Lộc, Hà Tĩnh, mời Tú Hương ra làm thủ tướng. 

Thế là, vua Bảo Đại cho người về làng tôi, hỏi mời cụ Tú Hương ra làm thủ tướng. 

Cụ Tú Hương cười mỉm, nói không làm. Vì sao? Vì cụ nhìn thấu suốt được tương 

lai rất đen tối của đất nước những ngày tháng sắp tới. Sau đợt đó, cũng không rõ gia 

đình Tú Hương đi đâu. Nghe nói bây giờ đã sang nước ngoài cả, và rất giàu. Cũng 

có người nói gia đình Tú Hương chạy vào Vũng Tàu, mai danh ẩn tích. Tú Hương 

là anh em của Bạt Xu, địa chủ giàu tương đương với gia đình họ Tôn tôi thời bấy 

giờ. Dân Hà Tĩnh ai cũng biết hai nhà này. 

Tôi vẫn kêu gọi tất cả bạn bè của mình về nước, để bơm dòng máu mới vào đất nước 

Việt Nam. Giờ nghĩ lại, thấy sự lựa chọn của Tú Hương ngày đó là đúng. Vấn đề 

nằm ở văn hóa. Hai đế quốc là Pháp và Trung Hoa đã phá tan văn hóa Việt Nam, 

cho nên Tú Hương có lên làm thủ tướng thì cũng vậy. Ông chọn cách ra đi. Nếu 

không, làng tôi đã có một thủ tướng. Nhưng một điều chắc chắn là, làng tôi chắc 

chắn sẽ có một thủ tướng. 

Bài viết đã được đưa vào sách Làng tôi của nhà văn Tôn Phi, (đang) phát hành trên 

Amazon.  Số ISBN: 9898804773220 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 04 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 
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Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Cháu giỏi lắm. Chúc an vui thành đạt 

o Tôn Phi 

APRIL 18, 2022 AT 08:02 EDIT  

Tình Quê Hồn Nước Cám ơn bác ạ. 

2. Nguyễn Hữu Quý 
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Cụ Trần Trọng Kim là một đại trí thức, nổi tiếng nhất thời bấy giờ, rất xứng đáng đi vào 

lịch sử Việt Nam. Tiếc là trí thức như Cụ không đủ lưu manh để giúp Bảo Đại giữ được 

nhà nước ĐẾ QUỐC VIỆT NAM! (Được thành lập ngày 14/3/1945 thì phải?!) 

3. Nguyen Duy Khoa 

APRIL 18, 2022 AT 08:24 EDIT  

Như vậy ông Tú Hương đâu có giỏi, ông thấy tương lai đen tối và 
chạy mất xác, kẻ giỏi là kẻ phải thực sự dám đương đầu khó khăn 
để tìm giải pháp thì mới gọi là kẻ giỏi. 
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Quân chủ lập hiến là thể chế chính trị tốt nhất. 

 

 

Figure 20. Hun Manet. Ảnh hoàng gia Campuchia. 

Nhà Nguyễn của vua Bảo Đại không phải là quân chủ chuyên chế mà là quân chủ 

lập hiến. 

Tương truyền, hiệu trưởng trường đại học đầu tiên của Nhật Bản là một ông giáo sư 

người Anh, do hoàng gia Nhật Bản thuê về. Ông này thiết kế hệ thống đại học Nhật 

Bản tân tiến. 

Hun Manet-con trai cả của Hunxen. 

 

Theo triết gia Lương Kim Định, thể chế chính trị tốt nhất là thể chế quân chủ lập 

hiến. 
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Cam-pu-chia có tỉ lệ công chức bằng với tỉ lệ công chức ở Trung Quốc, và chỉ bằng 

1/10 so với Việt Nam. Bạn lớp tôi nói rằng, người Việt Nam có mộng khoa bảng quá 

lớn, học để làm công chức, chứ không phải học để vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp. 

Hun Manet, tốt nghiệp đại học quân sự Mỹ West Point, về chuẩn bị thay cha làm thủ 

tướng nước Cam-bốt. 

Các vị thay nhau làm thủ tướng, thi triển chủ thuyết. Nhà vua đóng vai trò tượng 

trưng, nhưng vẫn là hình ảnh quốc gia. Thủ tướng vì vậy không dám làm bậy. 

Tầng lớp du học sinh Âu-Mỹ bơm dòng máu mới vào châu Á như thế nào? 

Ở Á châu, từng có nền thiên trị. Thiên trị khác với quân chủ khác với phong kiến. 

Trong nhiều sách sử, kể cả sách sử của giáo sư Hoàng Anh Khiêm, vẫn sai, và Tôn 

Phi vẫn phải sửa lại cho tác giả. 

Nói chung, sinh viên khoa văn viết sử hay hơn sinh viên khoa sử và làm triết hay 

hơn sinh viên khoa triết. Ở xứ văn hiến chi bang, dốt văn là không thể làm được văn-

sử-triết. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

Trân trọng cám ơn quý bạn. 

Bài viết được đưa vào sách Chính trị học đại cương của tác giả Tôn Phi đã phát hành 

trên Amazon. 
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Giới thiệu sách "Khi đoàn quân “giải phóng” trở thành bọn hôi của!" của nhà văn 

Tôn Phi. 

Cảm động cảnh lính địa phương Ukraine cho binh sỹ Nga 

ăn uống. 

 

Figure 21. Cô lính Ukraine đang cho người lính Nga ăn uống. 

Đây là một cô lính Ukraine. Cô đang cho anh binh sỹ Nga uống sữa, ăn thức ăn bánh 

mì và lại còn cho anh được gọi video call về cho mẹ già ở Nga. 

Tấm lòng của nhân dân Ukraine thật là rộng lượng. Không những không trả thù, họ 

còn nuôi nấng những người binh sỹ Nga. Những người mà, theo họ, là những người 

anh em lầm đường lỡ bước.  

Một hình ảnh đẹp, đáng được nâng niu. Trong chiến tranh hung ác, người ta vẫn thấy 

có tình người. Tình người không biên giới. 

Gây ra chiến tranh Nga-Ukraine là các nhà lãnh đạo tôn giáo, chứ không phải lý do 

chính trị, kinh tế, hay thảo phạt cabal. Những người lính Nga ngây thơ, hoàn toàn 

vô tội. Họ bị Putin xua ra chiến trường mà không hề hiểu ra đó để làm gì. May mà 

họ được nhân dân Ukraine che chở. Người lính Nga cảm nhận rằng Ukraine như mái 

nhà thứ hai.  
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Nhân dân tiến bộ toàn thế giới đang kêu gọi giải pháp hòa bình, đối thoại cho cả hai 

đất nước Ukraine và Nga. 

Mời quý vị và bạn đọc mua sách « Khi đoàn quân “giải phóng” trở thành bọn hôi 

của! »  của nhà văn Tôn Phi. Đã phát hành trên Amazon. 
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