
             *SỨ  GIẢ  HÒA  BÌNH* 
  

-Trên thế giới có biết bao Sứ giả Hòa bình, 

Nhưng làm nhiệm vụ không biết có được tận tình, 

Hay chỉ là đòn ngoại giao thêm bày vẽ ? 

Hòng lừa bịp mọi người vì đã thoát chiến chinh ! 

 

-Đảng tự hào mười hai nữ Sứ giả Hòa bình, 

Gia đình, tuổi trẻ, nhan sắc cũng phải quên mình, 

Lăn lội sang Xu- đan làm nhiệm vụ quốc tế, 

Thật đỉnh cao trí tuệ luôn phấn đấu hy sinh !   

 

-Mỹ tuyển chọn chưa tìm ra Sứ giả Hòa bình, 

Đành dựng một nhân vật giả tưởng trên truyền hình, 

Đó là phim Peacemaker vừa mới sản xuất, 

Siêu anh hùng cứu đời sáng rực tựa bình minh ! 

 

-Ngưỡng phục nhân vật nhận giải Sứ giả Hòa bình, 

Malada mười một tuổi đón sứ mệnh quang vinh, 

Sứ giả Hòa bình đặc biệt về ngành giáo dục, 

Nâng đỡ tuổi trẻ thế giới không được học hành. 

 

-Mẹ Teresa Liên Hiệp Quốc tặng Sứ giả Hòa bình, 

Cả đời vì người nghèo khổ phục vụ hết mình, 

Nhận thấy nhiều người đáng thương qua hình ảnh Chúa , 

Dâng hiến cuộc đời trải bao khó nhọc hy sinh. 

 

-Đặc biệt vừa xuất hiện một Sứ giả Hòa bình, 

Cụ già tám mươi lăm tuổi như người thường tình, 

Nhưng lại là nhân vật cả thế giới kính phục, 

Đó là Giáo Hoàng Phanxicô mọi người tôn vinh. 

 

-Bỏ qua thông lệ ngoại giao Sứ giả Hòa bình, 

Đến tòa đại sứ Nga bày tỏ ý kiến mình, 

Để ngăn cản cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ. 

Muốn sống Hòa bình xin đừng diễn cuộc đao binh ! 

 

Đinh văn Tiến Hùng 
(*)Ghi chú : 

1- Ngày 25/2/22 vừa qua ĐGH Phan-xi-cô đã đích thân đến tòa đại sứ Nga để bày tỏ sự quan ngại 

về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. 

2- Theo tin từ CSVN ngày 8/3/21 đã cử 12 nữ chiến sĩ sứ giả hòa bình sang làm nhiệm vụ y tế tại 

Xu-đan thuộc Đông Phi. 

3-Năm 2022, Mỹ sản xuất phim Sứ giả Hòa bình- Peacemaker với những diễn viên gạo cội như : 

John Cena- Robert Patrick- Jenifer Holland 



  


