CSVN TRÊN CON ĐƯỜNG KIỆT
Nguyễn Quang

Nhân đọc bài “ Sự chuyển hướng của 3X: Theo Nga thì còn đảng còn Nước?” trên
mạng “ Dân làm báo” bàn về “ con Đường Kiệt của đảng CSVN “ :
I.- Theo Tàu thì mất Nước!
II.- Theo Nga thì còn Đảng còn Nước ?
III.- Theo Hoa Kỳ thì mất Đảng!
Đây là những vấn đề lớn, con đường kiệt do đảng CSVN gây ra có ảnh hưỡng quyết liệt
đến vận mạng của Dân tộc cũng như vận hệ của mọi công dân Việt Nam.
Lại đọc thêm “Những bài học kinh nghiệm đấu tranh” ( phần I ) của Tâm Duyên cũng
trên “ Dân làm báo “, bài viết cống hiến kinh nghiệm về công cuộc đấu tranh.
Cả hai bài đều có liên quan đến vấn đề Đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền tại Việt
Nam, tuy sống ở nước ngoài, nhưng chúng tôi cũng muốn góp một vài ý kiến cho rộng
đường dư luận, may ra có giúp ích được chút nào vào công cuộc chung, bài viết nặng
mặt Văn hoá Dân tộc, có lên quan đến vấn đề Nhân sinh, thiển nghĩ đây là mạch sống
của Tổ tiên xưa đã giúp Dân tộc giữ vững Non Sông bở cõi suốt gần 5000 năm, ngoài ra
còn có một vài hiểu biết về nền Dân chủ Hoa Kỳ, những vần đề này cũng có liên quan
đến nền tảng của Văn hoá Dân tộc.

A. Theo Tàu thì mất nước
1.- Các nhà cầm quyền Tàu là những ai?
Thủy Tổ khai sáng ra nước Tàu là Hiên Viên, một lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua
phía trên sông Hoàng Hà, rồi xuống vùng Sông Dương Tử đánh chiếm các vùng Nông
nghiệp trù phú của chủng Việt- Bách Việt -. Qua ba trận lớn với Si Vưu - lãnh tụ Nông
nghiệp,- , trong trận thứ ba ở Bản Tuyền, Trác Lộc, Si Vưu bị thua, máu của chủng Việt
chảy ra hàng dặm, Hiên Viên thâu tóm hết mọi thứ, lên làm Vua xưng là Hoàng Đế .
Du mục là những người chuyên chăn nuôi súc vật, luôn ngồi trên lưng ngựa với cây gậy
mục đồng hay dùng chó để điều khiển súc vật, họ di chuyển liên miên, ở lều vải, ăn thịt,
nhiều khi giết súc vật rất dã man, họ chiếm đồng cỏ từ Tây ( miền Oural ) qua Đông (
mặt Bắc của Á châu ) để chăn nuôi súc vật. Do nếp sống đó họ rất bạo động, giỏi chiến
tranh để bành trướng, chứ họ có thì giờ đâu chiêm ngưỡng Trời mây như Tổ tiên chúng
ta mà có Văn với Hoá .
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Khi lên làm Vua, họ hầu hết là những Võ biền,, chỉ dùng quyền lực trị vì để giữ ngôi, còn
việc cai trị phải nhờ đến các quan thuộc chủng Việt, nhất là Văn hoá thì chỉ các quan
thuộc chủng Việt mới thấu hiểu nền tảng văn hoá Tổ tiên đã được kết tinh từ ngàn đời
mới có, một vài thế kỷ cũng chưa kết tinh được, nên chỉ có họ mới viết lách, soan ra Tứ
thư Ngũ kinh. Khi được giao việc được nghiên cứu để phát triển Văn hoá của Tổ tiên
mình thì sao mà không tham gia, chắc ý tưởng này không phải là võ đoán. Cứ nhìn vào
các Vua Tàu và Vua Việt Nam, có ông vua Tàu nào để lại những tác phẩm Văn chương
thi phú nổi tiếng như các Vua Việt Nam không. Trong các nhà Văn Thi sĩ của Tàu, các
tác phẩm nào của họ mang tính cách khoan nhu trử Tình của Nho Vương đạo thì thuộc
chủng Việt. Nếu có thì tác phẩm nào, thì có thể do các quan viết mà Vua giữ tác quyền.
Tuy ngôn ngữ và Văn tự Việt Tàu khác nhau, nhưng tại sao khi đọc những bài thơ Tàu thì
âm điệu và luật bằng trắc rất trôi chảy?
Chúng tôi nêu lên vấn đề này như là một gợi ý, cần phải tìm thêm chứng cớ thêm nữa cho
rõ ràng.
Hiên Viên Hoàng Đế là Thuỷ Tổ của các nhà cầm quyền nước Tàu. Các nhà cầm quyền
Tàu từ đời nhà Chu, qua Tần Thuỷ Hoàng, đến nhà Hán và các triều đại về sau đa phần
theo nếp sống Du mục, họ đã thôn tính hết Bách Việt và thâu tóm hết mọi thứ từ dân số (
70% - 90% Dân số Tàu đều thuộc đại chủng Việt ), đến các phát minh như cách làm
giấy, luyện Đồng và luyện Sắt, nhất là Văn hoá của Bách Việt, sau đó Tàu muốn dành
mọi thứ làm của riêng, nên họ đã xuyên tạc, cạo sửa, xen dặm vào Văn hoá, biến Văn
hoá “ khoan nhu “ của chủng tộc Việt thành Văn hoá “ Bạo động “ Hán Nho, Vua tôn
xưng lên làm Thiên tử. Đây là một chế độ chuyên dùng Bạo lực, gây chiến tranh để bành
trướng mà ăn cướp.
Vào đời nhà Chu nước Tàu còn nhỏ lắm, khi Triều đình có biến loạn, các chư hầu chỉ
chạy ngựa từ sáng tới chiều đã đến kinh đô, đất nước Tàu đâu có mênh mông như sau đó
và ngày nay. Những thứ khổng lồ vĩ đại của Tàu hầu hết là của ăn cướp của đại chủng
Việt mà có.
Các nhà cầm quyền Tàu đã cai trị Việt Nam hơn 1000 năm, gây ra 7, 8 đại chiến, làm
cho Việt Nam ngóc đàu không nổi, ngoài các cuộc ngoại xâm, Tàu còn dùng nhiều lối
tàm thực thâm hiểm để thôn tính và tiêu diệt Dân tộc Việt Nam.
Gốc nguyên thủy của ( các nhà cầm quyền ) Tàu là từ nếp sống Du mục, từ chế độ Nô lệ
của Tây phương, nhưng Tàu còn thâm hiểm hơn Đế quốc Thực dân và CS Tây phương
nhiều. Nhìn vào cái bản đồ Lưỡi bò cùng lời nói và hành động của Tàu thì biết rõ bản
chất Tham tàn và Cường bạo của họ.
Vì Hán nho là món tạp tìn lù giữa văn hoá bá đạo của Hán Nho và vương đạo của chủng
Việt, do Đức Khổng Tử thuật lại từ Văn hoá phương Nam. Do đó ta không nên lầm lẫn
nếp sống giữa các nhà cầm quyền Tàu với đa số dân chúng thuộc Nông nghiệp của Tàu,
họ đều thuộc Chủng Việt, họ vẫn giữ được nếp sống văn hoá khoan nhu nhiều hơn lớp
dân chúng thiểu số theo nếp sống bạo động Du mục chuyên về Công Thương.
Vì “ Tham quá hoá Lú “, nên CSVN ăn phải bùa Lú: 4 Tốt , 16 chữ vàng, cùng một số “
câu Tương liên hàm hồ bằng chữ Nho”của Giang Trạch Dân, nào là Tương liên, Tương
quan, Tương đồng kiểu “ Núi liền Núi sông liền Sông” để rủ nhau đi tới Tương đố,
Tương diệt, nên cái vòng Kim Cô cứ lần được xiết chặt không những vào cổ đảng, mà
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còn vào Vận hệ của Dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh tưởng cứ leo dây mà thoát được,
nhưng cuối đời Hồ Chí Minh đã bị nhóm thân Tàu loại trừ cho cho ra rìa, nếu Hồ quả là
Hồ Tập Chương thì nó là tên gián điệp Tàu vô cùng nham hiểm, và CSVN là những tên
bán nước từ ngày đầu của cái gọi là cách mạng vô sản ăn cướp, với tội phản quốc chủ
tâm thì tội càng lớn gấp bội.
Từ năm 1951 trở đi, đảng CSVN hoàn toàn thi hành chiến lược và chiến thuật cũng như
phương tiện chiến tranh của Tàu để tiêu diệt sinh lực Việt Nam hầu cắt đứt dây Achille
của Dân tộc Việt Nam. Qua các cuộc phát động phong trào cách mạng triệt để vô sản
cũng như hai cuộc chiến tranh ngụy tạo, CSVN đã làm theo lệnh Tàu là huỷ diệt Hạ tằng
Cơ sở và Thượng tằng Kiến trúc, nhất là tiêu diệt Văn hoá cũng như diệt cho hết thành
phần yêu nước, thành phần tinh hoa của Nông nghiệp. công thương nghiệp cũng như trí
thức Việt Nam và nhất là lực lượng Thanh niên trong cuộc chiến Tương tàn “ sinh Bắc tử
Nam “ của CSVN. Ngày nay CSVN đã nhường lãnh Hải, lãnh Thổ miền biên giới phía
Bắc, cho tụi Tàu lập căn cứ địa và đô thị khắp nơi trên Đất nước ta để Hán hoá, chúng
là dùng Binh lính trá hình Dân thường làm ăn, đến lúc hữu sự là chúng đứng lên vác
AK cướp nước. CSVN cho Tàu qua lại không kiểm soát để cho tình báo Tàu lộng hành
xâm nhập vào các Cơ chế Quốc gia làm cho Quốc gia rổng ruột về mọi mặt. Tóm lại mặt
Bắc, mặt Đông mặt Tây cũng như trong nước, CSVN đã dẫn đường cho Tàu án ngư khắp
mặt. Chúng ta nên biết rõ những điều đó mà có hành động thích đáng.
2.- Theo Tàu thì đương nhiên mất Nước
Tàu là kẻ thù truyền kiếp của nhân dân Việt Nam đã hơn 4 ngàn năm, gây khổn nguy
triền miên cho Dân tộc, làm cho Dân tộc Việt Nam ngóc đầu không nổi, chẳng người Việt
Nam nào mà không biết, thế mà đảng CSVN đã cúc cung tận tuỵ trong 70 năm, nay vẫn
còn cố bám!
Vì Tham quá hóa Lú, làm cách mạng bằng nước bọt để cõng rắn và rước voi Tàu về dày
xéo Giang Sơn VN, nên mới bị còng làm kiếp Nô lệ, ngay đến lá Cờ VC cũng có nền màu
đỏ và có 1 ngôi sao như cờ Trung Cộng, 4 ngôi sao chầu quanh ngôi sao lớn tượng
trưng cho 4 chư hầu cướp được: Tạng, Hồi, Mông, Mãn! Tất cả Nước Tàu khổng lồ cho
là vĩ đại gồm Tinh thần lẫn vật chất toàn là nhờ của Ăn cướp mà có!
Từ ngày đầu của Hồ Chí Minh về nước, Đảng CSVN đã cúi đầu bí mật dâng nước Việt
Nam cho Tàu để Tàu bày đường chỉ lối cho làm cách mạng Ăn Cướp Thuê, Chỉ có Dân
tộc Việt Nam mất lần Giang Sơn gấm vóc của Tổ tiên đã xây dựng gần 5000 năm mà
đâu có hay, còn đảng CSVN làm Cách mạng Vô sản chỉ xuất nước bọt để tuyên truyền
giúp thứ đại Bịp của CS Nga Tàu, nên nay mới bị đại Bịp vây khổn và cũng đang lừa bịp
nhau để cấu xé Danh Lợi.
Nhưng nay, cháy nhà mới ra mặt chuột, sinh mạng của Đảng CSVN ngày càng bị uy hiếp
từ mọi phía, đảng CSVN đang bị đẩy vào con đường Kiệt, đảng đang bị nghiền giữa hai
thớt cối xay, thớt cối trên bị Tàu ép xuống đòi nhường hết nước cho mau, thớt dưới bị
Nhân dân dấy lên vạch mặt bán nước, nên phải bắt những người yêu nước cầm tù. Tư
Sâu, Trọng Lú thì đang run, cúi đầu phủ phục Thiên triều mong được yên thân, mà tiếp
tục xin làm Thái thú, vì chưa hiểu những kẻ đã phản bội cả Dân tộc làm sao mà Chủ mới
tin dùng được, thói thường khi đã bắt được Cá ( Cứu cánh ) thì ai còn dùng Nơm (
Phương tiện ) đơm cá để làm gì phòng tránh hậu hoạn.
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Những bí mật Cướp nước của Tàu và bán nước của đảng CSVN nay đã rô mồn một. Từ
Hồ Chí Minh đến các Tổng Bí thư nào của Đảng CSVN cũng đều là tội đồ của dân tộc.
Một bàn tay công khai tiếp tục vấy máu đồng bào còn bàn tay kia dính mực ký giấy tờ bí
mật bán nước cũng như bày đường dẫn lối cho vi khuẩn Tàu xâm nhập vào cơ thể Việt
Nam. Vậy trong ba triệu đảng viên CSVN có còn ai thuộc về Dân tộc Việt Nam nữa
không ?
Vừa rồi đảng trưởng CSVN Nguyễn Phú Trọng qua Thái Lan lấy tư cách gì mà ký kết
này nọ với Thái Lan, cũng vậy Trung Tấn Sang lờ quên Nhân dân ngang nhiên qua ký 10
văn kiện “ Bán đoạn Nước Việt Nam cho Tàu “ với Tập Cẩm Bình, thế mà vẫn còn rêu
rao nhân danh Hoà bình Hữu nghị!!!.
90 triệu Nhân dân Việt Nam nhất là những người CSVN tự phong là yêu nước sao để cho
lũ sài lang Bộ Chính Trị ngang nhiên bán nước như thế ? Nhân dân Việt Nam nhất là
Quân đội gọi là Quân đội nhân dân phải làm những gì để giải trừ quốc nạn?

B.- Theo Nga thì còn Đảng còn Nước không ?
I.- Putin là ai? Nước Nga thế nào ?
Nguyễn Tấn Dũng thì trí trá hơn, nên cũng lại học theo Cha già đội lốt Trần Dân Tiên
bắt cá hai tay, cho con gái làm dâu nước Dân chủ Cờ Hoa, để phòng có sinh lộ, nhưng
gẫm lại, tới ở nước Cờ Hoa xem ra dễ, nhưng ở được lâu dài tại Hoa Kỳ lại khó yên thân,
nên tìm nẻo thoát thân khác, đó là lối tháo cáy theo cách “: Ruộng gần Dân xa “,
Nguyễn Tấn Dũng không muốn làm Nô lệ “ thầy Gần “ thâm hiểm “ nữa , nên chọn
đường làm Tôi tớ “ thầy xa lắm mưu sâu “. Đâu có dè khi có nguy biến đợi Thầy xa tới
cứu chưa kịp, thì đã bị Thầy gần nuốt chửng!
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cứu tinh nơi cái dù của Tổng
thống Putin, nhưng Ông Putin xưa là nhân vật quan trọng của KGB, KGB là những
Bolchevick khát máu, Bolchevick nào cũng khét tiếng bạo tàn và gian hiểm. Nhân dân
Nga đang biểu tinh chống đối chế độ Putin khắp nơi, cứ xem cái trò trồi lên thụp xuống
làm Tổng Thống rồi Thủ tướng,rồi Tổng thống . . . thì biết cái Liêm sỉ của Người đó ra
sao, chế độ đó như thế nào, mà Dân Nga cứ biểu tình phản đối. Tuy hình thức nước Nga
có thay đổi nhưng bản chất của nhà cầm quyền thì vẫn còn y lốt “ Tham tàn và Cường
bạo” nhưng mà biết che dấu khôn ngoan hơn đôi chút mà thôi.
Nên nhớ Nước Nga ngày xưa đánh cướp được 27 chư hầu con Trung cộng mới có 4, cả
Nga và Tàu đều có gốc từ nếp sống Văn hoá Du mục, nghĩa là chuộng bạo lực gây chiến
tranh và Bành trướng để làm chuyện Bất Nhân và Bất Nghĩa, mà Cướp, họ đã giết hàng
trăm triệu người không gớm tay!. Nhưng, khi cùng nhau “ làm nhiệm vụ ăn cướp thì
thương nhau, đến lúc đã cướp được thì lại giết nhau “ , “ Tham thì Thâm” có bao giờ
sai! CSVN cũng mê lối ăn cướp nên đã đầu quân làm Nô lệ cho cả hai!
II.- Vẫn Xanh Vỏ Đỏ Lòng
Xanh vỏ là mặc lốt ngoại hình Dân chủ, còn Đỏ Lòng là nội tạng vẫn Độc tài.
Nguyễn Tấn Dũng chỉ tìm cách thay đổi Hiện tượng mà còn giữ nguyên Bản chất Tham
tàn và Cường bạo, bài học của CS Quốc tế còn lù lù ra đó, họ gây ta cơn hồng thuỷ gây
tai họa khôn cùng cho nhân loại thì làm sao cứu được chính mình, vì cái họa nằm trong
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bản chất của chính mình, mình Gieo Gió thì chính minh phải gặt Bão, vì thế mong chi
cứu được con Người, Đất nước nay đang trên bờ vực thẳm, Đất nước đã bị Kẻ thù truyền
kiếp vây hãm ba bề mặt Ngoài và bên Trong đã làm cho rổng ruột . Những thứ rặc tinh
thần nô lệ nhưng bạo tàn thì làm sao mà cứu nước được.
III.- Chỉ rước thêm còng số 8
Việc Nguyễn Tấn Dũng đi theo Nga để còng thêm cho Viêt Nam một cái Còng số 8, cả
Nguyễn Tấn Dũng và gia đình cũng chẳng được lộc gì ngoài thảm họa, do họ gây ra. Khi
cái vòng Kim Cô và cái Còng số 8 được kéo theo hai ngả ngược chiều thì Dân tộc Việt
Nam chẳng khác nào bị cảnh voi dày ngựa xé!
Vì quên Mình và Dân Tộc, nên CSVN chạy từ ảo tưởng này đến ảo tưởng khác, càng
chạy theo ảo tưởng mà làm càn thì càng rước thêm thảm họa! Từ “ Tham quá hoá Lú “,
và Khôn quá hoá Dại “ không những đã dẫn CSVN vào hố diệt vong mà còn gây tai họa
ngàn trùng cho Dân tộc. Ngày xưa có Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc phản quốc, . . .
nhưng chỉ là cá nhân đã gây vết nhơ lịch sử từ đó tới nay, không biết có bao nhiêu trong
3 triệu đảng viên CSVN đã và đang dấn thân làm Nô lệ cho hai quan thầy “ Tham tàn và
Cường bạo “. Trong hơn 70 năm nay, đã khủng bố, cướp boc, tiêu diệt con Người đủ
kiểu dã man và Bán nước âm thầm thì chưa có cái tội nào lớn lao bằng. Làm sao con
Rồng Cháu Tiên đã sản sinh ra lũ cường tặc quái đản này? ! Đảng CSVN là con đẻ của
hơn 1000 năm Đô hộ của Tàu và gần 100 năm Pháp cai trị, do “ Cái Khó bó cái Khôn
và “ Bần cùng sinh đạo Tặc” đa phần do giặc truyền kiếp mà ra, cảnh này chẳng khác
nào CS Quốc Tế là con đẻ của Chế độ Nô lệ và Đế quốc Thực dân tại Âu Châu.
C.- Chúng ta theo ai ?
Câu trả lời là chúng ta chỉ theo Chính đạo của Tổ Tiên xưa, Chính đạo đó là “ Thiên lý
tại Nhân tâm” chung cho cả nhân loại, ngoài ra không theo ai một cách nô lệ cả, nhưng
phải cố học hỏi tinh hoa của người ngoài mà vun bón cho Gốc Văn hoá Dân tộc được
phong phú và nhất là phải học Khoa học kỷ thuật để cho được đầy đủ yếu tố hầu nâng
cao Dân sinh, Dân Trí và Dân khí, khi đó mới mới đủ Nội lực để thoát ra cái Óc Nô lệ, vị
kỷ và Ỷ lại mà vươn lên vực dậy, hầu sánh vai cùng công đồng Quốc tế mà mưu hạnh
phúc chung cho cả Dân tộc.
1.- Tại sao phải theo Tổ tiên xưa ?
Thưa vì khi lập quốc Tổ tiên chúng ta đã xây dựng nên một nền tảng Quốc gia vững bền
như bàn thạch, nơi đó mọi con dân Việt quy tụ hòa vui với nhau theo Đạo lý Nhân Nghĩa
chung. Đạo lý là đường lối sống theo Tình Lý hài hoà :
Nhân là lòng Nhân ái, không những yêu mọi người kể cả kẻ Vô đạo ( Bất báo vô
đạo ), mà còn Yêu muôn loài trong vũ trụ qua mối Liên hệ mật thiết ( Tình ) và Trách
nhiệm liên đới với nhau ( Lý ) , không những với vạn vật mà cả môi trường sống nữa, nhờ
ý tưởng « Vạn vật đồng nhất thể và Vạn vật tương liên »’
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Nghĩa là bổn phận mọi người phải sống hai chiều « có Đi có Lại với nhau
« nghĩa là hành xử công bằng hay theo Lý công chính để sống Hoà với nhau, Hoà là
nguồn cội của đoàn kết Quốc gia.
Sống hài hoà theo Nhân Nghĩa thì đạt đức Dũng, khi có đức Dũng thì con
Người mới đủ nghị lực tự chế để không làm điều Vô đạo, gây ra cảnh phân hoá, làm
mất đoàn kết.
Nền tảng tinh thần của Quốc gia nằm trong Biểu tượng Tiên Rồng : Mẹ Tiên Âu Cơ là
nguồn Tình bao la như Biển Thái Bình dạt dào, Cha Rồng Lạc Long là nguồn Lý Rộng
Sâu như Đại dương, Con Hùng Vương là Kết tính của nguồn Tình Lý sâu rộng nên hùng
Dũng.
Hùng Vương là biểu tượng cho những con Người Trai hùng Gái đảm. Tất cả Trai
hùng Gái đảm đều được ấp ủ trong bọc của Mẹ Âu Cơ, nên gọi là Đồng bào :
Đồng bào sống với nhau theo nguồn Tình : Lá lành đùm lá rách, Chị ngả em
nâng, Tay đứt ruột xót, Máu chảy ruột mềm, luôn nâng đỡ, bao bọc, che chở cho nhau ,
khó khăn thuận lợi, sống chết bao giờ cũng có nhau .
Đồng bào hành xử ở đời thì theo nguồn Lý Công bằng : Có Đi có Lại cho toại
lòng nhau, Cục Đất ném Đi, hòn Chì ném Lại. Phải Người phải Ta, ngoài ra còn có Minh
triết của Kho tàng ca dao tục ngữ, kho minh triết này giúp mọi người biết sống « Dĩ Hòa
vi qúy «.
Sở dĩ có tình trạng phân hoá như ngày nay vì chúng ta bỏ Gốc Tổ, vì tránh lối Tu thân
theo cách « Vi nhân nan hĩ « nên sinh ra khiếp nhược, lại đổ lỗi cho Tổ tiên quê mùa
lậc hậu.
Xin quý vị đừng bực mình khi bài viết của chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại về cái Gốc Dân
tộc này, vì không đề cập vấn đề này từ Gốc tới Ngọn theo mạch lạc thì vấn đề đem ra bàn
chẳng còn là vấn đề Quốc gia, mà cũng chẳng góp ích gì !
2.- Lối Dân chủ và Độc tài
Có sống theo Nhân, Trí, Dũng thì mới gữ được mối Hòa với nhau, việc này đòi hỏi mọi
người phải Tu thân để trau dồi đức Dũng mới thực hiện nổi, nếu sống cứ xích mích kèn
cựa với nhau vì những chuyện nhỏ vặt cá nhân làm hại cả Quốc gia, cảnh đó đã làm cho
Dân tộc chúng ta điêu đứng
Nếu tình thế quốc gia hỗn loạn,thì phả nhà cầm quyền dẹp loạn, nếu là nhà cầm quyền
độc tài CS thì họ cai trị dân theo con đường sắt máu, dân không tự ý đoàn kết thì lấy luật
mà trói buộc mọi người lại với nhau, vì Chế độ độc tài coi con Người là một phương tiện,
nên xử sự với nhân dân như súc vật. CSVN đã Nhân dân Cứu nước bằng cách bắt Dân
làm tập đoàn tập thể, đoàn ngũ hóa để tiêu diệt ý chí tự Chủ của con Người, cấp phát
tem phiếu thực phẩm để thắt bao tử, lập tổ Dân phố để kiểm soát chặt chẽ từng đường đi
nước bước của dân, dùng hàng đàn Công an với còng số 8 để khủng bố và khống chế
cách sống làm Chủ, dùng luật rừng kiểu nghị định, nghị quyết để tiêu diệt ý chí bất đồng.
Việc này tuy khó, nhưng xét ra dễ hơn nhiều theo lối cai trị theo lối Tự do Dân chủ, vì cứ
theo bản năng như thú vật mà cai trị.
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Chỉ có hai lối cai trị theo Tư do và Nô lệ :
Muốn cai trị theo lối Tự do thì phải giúp mọi người tự ý trau dồi Nhân Nghĩa mà sống
Hoà với nhau, cũng như phải có chế độ Dân chủ mới mưu phúc lợi cho dân được, nếu
không giúp dân tự ý sống theo Tự do, thì dùng pháp luật bắt buộc phải theo, không muốn
cũng phải làm, thế thôi, để cai tri cho dễ và cho mau, nên chế độ độc tài thường có mặt
khắp nơi để nhà cầm quyền thoả mãn Tham, Sân, Si.
Vua Hùng đã chọn cho Dân tộc con đường sống Tự do để trau dồi và duy trì Nhân
phẩm, nên ai cũng phải trau dồi Nhân cách cả. Con người thiếu nhân cách thì không
bao giờ được thở không khí Tự do .
3.- Nguồn cơn sa đọa
Vì thế khi đánh chiếm mà cai trị Việt Nam, Người Tàu luôn tịch thu sách vở để tiêu diệt
mạch sống Văn hoá Tổ Tiên để làm cho con nguời Việt Nam trở nên ươn hèn mà cai trị,
điều này chứng tỏ hai nền Văn hoá Việt và Tàu rất khác nhau, do đó Tổ Tiên chúng ta đã
biết cất dấu nền tảng nguồn Văn hoá Thái hoà trong văn chương truyển khẩu để gieo
Tinh thần « Văn hoá Chất gia :Tầng lớp bình dân « vào sâu trong huyết quản mọi
người dân Việt, tụi Tàu không biết đàng nào mà rờ, nhờ đó mà hơn 4 ngàn năm Dân Việt
Nam vẫn duy trì được nền Độc lập.
Ngoài ta Tổ tiên Chúng ta cũng đã cất dấu nền tảng « Văn hoá Văn gia : Tầng lớp Nho
gia « có Gốc Dịch lý qua Huyền thoại Tiên Rồng, Ngọc Long Toại, cũng như Trống
Đồng, vì không phải là chủ nhân nên người Tàu chỉ học được cái Ngọn 64 quẻ dùng để
bốc phệ, lại nữa họ khoái nền Văn hoá Du mục Bạo động, để gây chiến tranh và bành
trường mà cướp, đâu có cần nếp sống Khoan nhu Nhân Nghĩa để làm gì !
Vì bị sống trong cảnh « cái Khó bó cái khôn « , nên chúng ta vấp phải hai điều quan
trọng :
Thứ nhất là khi tiếp xúc với Tây phương, thấy nền văn minh của họ choáng loà
quá, nhìn lại quê hương chỉ thấy cái gì cũng quê mùa lạc hậu thuộc Hán Nho của Tàu,
nên một số người khinh khi mà bỏ Gốc Tổ tiên, vì không nhận ra cái tinh hoa ẩn dấu
trong Văn hoá xưa để phục hoạt mà sống cho viên mãn, khốn thay một Dân tộc mất Gốc
thì tan đàn xẻ nghé !.
Thứ nữa, khi đi học người ngoài thì chỉ học được cái Ngọn mà không nhận ra cái
Gốc tinh hoa của người ta, mà cái Ngọn cũng học được cái dở của người ngoài, tuy còn
bị nô lệ đoạ đày mà cứ đua nhau mê say tính thần lãng mãn, Cá nhân chủ nghĩa phóng
túng, nhất là thứ Duy Lý đánh mất Tình Người, còn Tinh hoa ẩn sâu ở trong thì không
nhận ra mà học, nghĩa là chỉ học vẹt ( périteur ), lắp theo mà không tiêu hóa nổi.
Thành ra một số trí thức chúng ta thấy mình văn minh quá, cao sang quá, tự tách ra khỏi
đại khối dân tộc mà đứng trên, đứng ngoài Dân tộc theo từng cõi riêng, do đó mà Vô cảm
và thiếu tinh thần Trách nhiệm liên đới, nên dù nhân dân có đói khổ, đất nước có nguy
biến cũng chẳng mấy quan tâm, vì đất nước có mất đi, mình vẫn còn có nơi khác để dung
thân.Tình trạng đó được gọi là Lạc Hồn Dân tộc.
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4.- Mặc cảm mất nước
Khi nói đến những thứ thuộc Văn hoá này, nhiều người cứ tin là của Tàu mà khinh khi xa
lánh, thưa chỉ đúng có một phần, vì hai bên có chung một nền Văn hoá có đại đồng
nhưng cũng có tiểu dị. Tiểu dị nơi tính chất « khoan nhu của Việt Nho và bạo động
của Hán Nho « rất khác biệt và rất quan trọng, do sự khác biệt đó mà Hán Nho chẳng
khác gì qua cam chỉ còn vỏ mà đã bỏ ruột. Còn đại đồng vì vua chúa Tàu đã ăn cướp cái
nền tảng của của đại chủng Việt mà xây dựng nên phần văn tự, nhưng Việt Nam là nơi
được ký thác nhiều nhất, thứ văn hóa có bản chất khoan nhu « Dĩ Hoà vi quý « đã in
dấu sẵn trong Tim Óc người Viêt Nam, do đói khổ mất ý thức mà quên đi, nhưng nó còn
âm ỉ trong Tim Óc người Việt, chúng ta cần phục hoạt lại, do đó xin đừng có mặc cảm
sai lầm.
Thế là : « Cá không ăn muối cá ươn, cháu con cưỡng Tiên Tổ trăm đường con cháu hư
« . Đời sống Tinh thần của Dân tộc được « Ướp bằng Muối hay Mộc dược : Nhân , Trí,
Dũng « . Cháu con bỏ Nhân phẩm quý giá này thì cháu con đốn mạt, đốn mạt đến như
CSVN là sơn cùng thủy tận rồi !
Nguồn cơn sa đọa là bỏ Gốc Tiên Tổ cho là quê mùa không hợp thời, mà không biết
rằng, khi còn là con Người thì giá trị Nhân Nghĩa vẫn không bao giờ thay đổi được,tuy
có nói theo nhiều danh từ khác nhau, nhưng bản chất của con Người bất cứ ở Không và
Thời gian nào cũng chẳng khác nhau. Vì lạc Hồn, nên Nhân, Trí, Dũng chỉ còn là những
chữ đã mất hồn Người !
5.- Vô tri bất mộ: không rõ khó yêu
Cái Tinh hoa của Tây phương có nền tảng từ Kitô giáo, đó là Bác ái Công bằng và Tha
thứ, nhưng nền tảng đó có khác gì nền tảng Nho giáo của Tổ tiên xưa, đó là lòng Nhân
ái, Lý công chính và Bao dung, tuy danh xưng khác nhau, nhưng bản chất vẫn là HÒA,
tinh thần hai bên đâu có khác nhau, ai tôn trọng thứ nào thì sống theo tinh thần đó, cách
sống này giúp cho nền Văn hoá Dân tộc thêm nhiều sắc thái sinh động và phong phú,
hơn thua là độ sâu rộng của cuộc sống từng người, được thể hiện bằng cách xử sự Hoà.
Thực ra, Vạn giáo nhất lý : Lý Thái cực : Lý của « Âm Dương hoà «.
Cựu Ước cho chúng ta biết chúa Yêsu là nguồn Sống và nguồn Sáng ( Ngôi Lời ), nguồn
Sống tương tự với Âm, nguồn Sáng là Dương thì cũng là Thái Cực, cũng « Âm Dương
hoà «, nói cách khác là Bác ái, Công bằng và Tha thứ hay cũng là Nhân, Trí, Dũng mà
thôi. Có hiểu được như thế thì người trong nước chúng ta dễ thông cảm mà sống hoà với
nhau.
Trong các nước Tây phương thì Hoa Kỳ là nước biết Đem Đạo vào Đời môt cách tuyệt
hảo. Các Tổ phụ Hoa Kỳ đã đem Tinh thần Bác ái vào Đời bằng cách thực thi Công lý
vào xã hội ( Tinh thần Công Lý và Hoà bình trong Cộng Đồng Vatican II ) vào mọi ngỏ
ngách của các Cơ chế xã hội để mưu phúc lợi cho toàn dân, mưu tìm lợi ích Quốc gia để
bảo đảm cho lợi ích của mỗi công dân, họ không « Tham Dĩa Bỏ Mâm, Khôn Độc Dại
Đàn « mà xây dựng cái To chung để bảo đảm cho cái Nhỏ Riêng của mỗi công dân, nên
mới mong Xã hội được được Hoà bình và công dân được Hạnh phúc.
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6.- Việt và Tàu khác nhau thế nào ?
Dân tộc chúng ta có chung với Tàu cái Gốc Nhân quyền từ Nguyên Nho của Đức Khổng
Tữ, ( chứ cái gốc Nho của chủng Việt đã được thai nghén từ nên Văn hoa Hoà bình và
thời Tam Hoàng ), Nguyên Nho được đức Khổng thuật lại từ nền Văn hoá phương Nam
của chủng Việt ( Yue people, thứ này không phải là thứ gọi là Nhân quyền của Tàu cộng
hiện nay thuộc Hán Nho bá đạo ) còn Dân quyền lại khác nhau, vì hoàn cảnh cảnh Địa
lý, Văn hoá, tập quán. . khác nhau, nên không bao giờ rập khuôn được như CSVN đang
tuân theo, vì Ngu quá hóa Lú, nên Trương Tấn Sang qua triều cống Tàu « tự tiện ký 10
văn kiện nô lệ « để đồng nhất mọi lãnh vực của Việt Nam với Tàu, tức là dâng Việt Nam
thành một bộ phận của Tàu,vì tính chất độc tài của CS là Thượng Đồng, nghĩa là đồng
nhất với cấp trên, nên việc gì cũng « nhất trí trăm phần trăm » tưởng như thế là hay là
đoàn kết, nhưng đó là Tinh thần nô lệ, cả xã hội toàn rặc một thứ Hoa « Cỏ Cứt Lợn tức
là cỏ Cụ Hồ » ( Lời của Cụ Phan Khôi trong Phong trào Nhân Văn giai phẩm ).
Điều mà mỗi người Việt Nam nên ghi lòng tạc dạ là sự khác nhau giữa Bản chất của hai
nền Văn hoá :
Các nhà cầm quyền Tàu hầu hết theo nền Văn hoá bạo động Du mục, nên luôn gây
Chiến tranh bành trướng mà ăn cướp, Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt tuyệt vời bằng 4 chữ
THAM TÀN CƯỜNG BẠO và tóm tắt nền Văn hoá Việt Nam bằng : CHÍ NHÂN
ĐẠI NGHĨA ( trong Bình Ngô đại cáo ).
Tập Cẩm Bình đang Khuyến dụ CSVN truyền bá cho Dân chúng Việt Nam bỏ Vương đạo
mà theo Bá đạo, nghĩa là bỏ Nhân đạo mà theo Bá đạo Sài Lang ! Cứ lướt qua Sử Việt
Nam và Tàu hàng hơn 4 ngàn năm thì biết, chẳng cần chứng minh mới rõ, suốt dòng lịch
sử hơn 4 ngàn năm, Dân tộc Viêt Nam liên tục chống giặc Tàu Tham tàn và Cường bạo.
Nhưng CSVN đầu rặc Tham, Sân, Si, làm sao mà phân biệt !
7.- Thử xem Nho có thực sự là của Tàu không ?
Trung cộng đang cố lập nhiều Viện Khổng Tử để bịp Thiên hạ, họ muốn khoác « áo
Khoan nhu của Khổng Tử « để che lấp bản chất « Cường bạo của nếp sống Du mục
Hán Nho « , cứ nhìn vào hành tung cuả họ thỉ biết họ muốn thực tâm truyền bá thứ văn
hoá nào !
Nhà Chu cho bộ sách của Tam Hoàng là ngoại sử nên đã làm mất, đó là Tam phần, Ngũ
Điển, Bát Sách, Cửu khâu, đó là nguồn gốc của Nho, sau Thái Nho.
Đến đời Tần Thủy Hoàng thì « Phần thư khanh Nho : Đốt sách và chôn Nho sĩ «
Nhà Hán thì đạp lên mũ nhà Nho, mãi sau thấy không bỏ Nho được mới cho lập thư
viện Thạch Cừ để xuyên tạc Nho giáo, bằng cách cho 50 Bác sĩ giải thích Nho theo chủ
trương bạo lực Tôn quân, chứ Nguyên Nho của Khổng Tử có nền tảng là « Dân vi bang
bản », các bác sĩ giải thích Kinh điển một cách xuyên tạc, cạo sửa, xen dặm, đem các
nhân vật Văn hoá chủng Việt vào huyền sử Tàu, biến Nho Vương đạo thành Hán Nho bá
đạo.
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Nhà Nguyên thì xếp Nho sĩ dưới hàng con Đĩ nhưng được ngồi trên Ăn mày ( Công, Đĩ,
Sĩ , Khất )
Mao Trạch Đông thì bảo « Khổng Khâu nghiết phẩn chi học : Học Nho của khổng
Khâu là cái học ăn c. « , nên Trung cộng phải làm cách mạng văn hoá, nhưng không biết
thay thế Nho bằng thứ Văn hoá nào, có lẽ là « Hồng hơn chuyên » !.
Nay Trung cộng vừa ra sức lập Viện Khổng Tử, lại vừa Tôn thờ Mao Trạch Động, hai
bên như Nước với Lửa, một bên Khổng « Khoan nhu « , bên Mao « Bạo lực « , sao
Trung cộng « khéo ép duyên « Cha Ông đến thế, nay Trung cộng vất bỏ Văn hoá
« Hồng hơn Chuyên « mà đành phải « Nghiết phẩn Hán Nho « , nhưng Hán Nho không
phải là Nguyên Nho của Khổng Tử, mà Nguyên Nho thuộc Văn hoá phương Nam của
chủng Việt !
Chúng ta có biết không, suốt dòng lịch sử khi nào các nhà cầm quyền Tàu cũng hãm
hại Nho, khi nguýt, khi lườm, khi bách hại, nhưng không làm sao bỏ Nho được, nếu
bỏ Nho thì trở về thời mông muội, nên phải sửa đổi Bản chất Nho cho hợp với khẩu bị
bá đạo !
Lại nữa khi đánh chiếm Việt Nam, khi nào cũng tịch thu hết sách Nho về không biết để
làm gì, nếu không để học hỏi Việt Nho, thì chắc chắn bản chất Nho Việt Nam chống Tàu,
nhưng tịch thu được thứ Nho này thì Tổ tiên Việt đã có sẵn thứ Nho khác phổ biến hơn,
đó là văn chương truyền khẩu, cả một kho tàng Minh triết về Ca dao Tục ngữ và Truyền
kỳ, những thứ đó là Nho Bình dân hay Chất gia, cũng Lễ Nghĩa Liêm Sỉ đủ đường, có
khác chi Tứ thư Ngũ kinh. Tổ tiên Việt Nam đâu có ác và ngu như các nhà cầm quyền
Tàu.
Trong các tội trên đời, cái tội độc ác nhất là tiêu diệt văn hoá, tức là tiêu diệt Thiên lý
nơi con Người !
Như thế khi đa số chúng ta ghét Nho mà không nhận ra có nhiều thứ Nho mà trong hai
thứ Nho, một bá đạo của Tàu, một Vượng đạo của Việt, nên khi ghét Nho của Tàu mà
không phân biệt được khác Nho của Ta, thành ra chúng ta ghét Tổ tiên chúng ta ! Cái
ghét này đưa chúng ta tới tình trạng ngày nay !
Sỡ dĩ chúng tôi nêu lên Vấn đề là để giải tỏa một số ngộ nhận về Việt Nho, cứ cho Việt
Nho là của Tàu mà xa lánh, nay phải nhận diện lại chủ quyền của Nho Vương đạo, cùng
nhau phục hoạt lại mà vươn lên vực dậy, chúng tôi không có ý lấy đó mà tự hào, chỉ vì
xa lánh Gốc Tổ nên chúng ta còn là kẻ đang thua cuộc.
Có điều quan trọng mà chúng ta phải thú nhận với nhau, rằng là chúng ta cũng chưa
đạt tới « Chí Nhân và Đại Nghĩa « như Tổ tiên xưa, nên mới mắc đại nạn để mặc
sức cho CSVN làm càn !

C.- Theo Tàu, Liên Xô thì con Người đồi truỵ, Đất Nước suy vong
Hồ Chí Minh đã viết Mỹ là một nước Xấu, vì thân sinh bị chính phủ Nam triều cách chức,
còn con Tất Thành thì xin làm nô lệ cho Thực dân không xong, lại bị Cụ Phan Bội Châu
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cảnh cáo đừng theo CS, nên Hồ Chí Minh tức khí theo CS Nga Tàu đễ trả thù Đế quốc
Thực dân, Tư bản cùng Quốc gia. Cũng vì Tham quá hoá Lú, nên Hồ Chí Minh đã dâng
hồn cho Quỷ, để được Ma đưa lối Quỷ đưa đường, đem đảng CSVN và Bần cố nông theo
đoạn trường Dân tộc mà vong thân. Cuối đời đã bị Thân tàn Ma dại, vì Hồ Chí Minh
luôn dạy “con Người là Vốn quý của Dân tộc “ ( tức con Người không là « Nhân linh ư
vạn vật « mà chỉ là phương tiện để cho đảng CSVN xài phí ) , nên đã “ đem thí mạng “
không biết bao nhiêu Đồng bào Việt Nam trong cuộc cách mạng sắt máu vô sản,và hai
cuộc chiến tranh ngụy tạo, ngay đến cái vốn xác khô của Hồ còn bị đàn em cho trưng
bày nơi vườn hoa để làm bùa hộ mạng cũng như tiếp tục lừa dân, nhưng trở thành cái
bia bị xỉ nhục !.
Khi đã cúc cung làm tôi đòi rồi, Quan Thầy mới xiết vòng Kim Cô cho hết thở để dâng
trọn cả nước cho mau, nên CSVN tứ bề đều bị thọ địch. Trong nước, ngày xưa họ lừa
công nông hùa theo để tiêu diệt trí thức, Địa chủ, Công thương gia, rồi tiêu diệt
Quân,Cán, Chánh miền Nam, nay đến lượt Công nhân bị ăn chặn lương và đem bán chợ
trời quốc tế, còn Nông dân ( Bần cố nông ) thì bị chính sách Mặt bằng bần cùng hoá,
chẳng còn ai trong Dân tộc là bạn, ngay các đảng viên trong đảng từ Trung Ương đến
Địa phương, mạnh ai nấy cướp, cũng đang cấu xe nhau.
Còn mặt ngoài thì quan Thầy truyền kiếp một mặt đem bùa Lú Hoà bình mà vổ về trần
an, còn mặt khác thì dơ Tay chôm mọi thứ để Tiên chiếm giả đắc, khi mọi thứ đã vào tay
kẻ cướp cường bạo rồi thì lại nhờ ai lấy lại đây, toàn đảng toàn Quân chỉ im lặng, cúi
đầu khấu đầu cường Tặc! Cả thế giới Tây phương đang kết án CSVN đàn áp Nhân
quyền!
Sao Dân tộc chúng ta cứ để cho đảng CSVN- Đỉnh cao trí tuệ và Đỉnh cao lương tâm
nhân loại trường trị hoài hoài ???

D.- Theo Hoa Kỳ được không ?
I.- Nhân dân Hoa Kỳ là những ai?
Chúng ta thử hỏi xem đảng CSVN có theo Hoa Kỳ được không ? Có thể lắm với điều kiện
CSVN phải thay đổi bản chất tham tàn và cường bạo, và phải rèn luyện Nhân Nghĩa
cùng nhân dân đi vào con đường Dân chủ chân chính. Và Chúng ta có nên theo Hoa Kỳ
được không? Được lắm, nhưng phải phục hoạt lại Chính nghĩa quốc gia mà xây dựng
cho được nhiều Trai hùng Gái đảm để biết rõ chuyện Nên, Không.
Ta nên biết Dân tộc Hoa kỳ là một Dân tộc gồm vô vàn con người tự Chủ, tự Lực tự
Cường. Ta cứ nhìn khắp nơi trong Vũ trụ, đâu đâu cũng có mặt của người Hoa Kỳ : trên
Bắc cực, Nam cực, khắp mọi nẻo trên Địa cầu, trong mọi lãnh vực khoa học, cũng như
ngoài Không gian, không đâu người Hoa Kỳ vắng mặt.
Nhờ giàu có, lại thêm lòng Bác ái, một người Dân bình thường, khi ngồi xem TV, thấy
những cảnh thiên tai, nhân họa nơi Phi Châu, Á Châu hay bất cứ nơi đâu, làm động lòng
trắc ẩn, họ liền viết cái check giúp đỡ, « Phú quý sinh Lễ Nghĩa « là thế.
Hoa Kỳ là môt Hợp chủng Quốc của hàng trăm sắc tộc, đây là một cộng đồng thế giới,
bất cứ ai ở nơi đâu bị áp bức, hành hạ, nguy hiểm đến tính mạng chạy đến đều được ân
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cần tiếp nhận sống chung một cách bình đẳng. Người Tỵ nạn được cung cấp tiền bạc cho
của ăn nhà ở, phương tiện giao thông, được đi học chữ, giúp học nghề để tự mưu sinh để
xây dựng con người Nhân chủ. Còn con cái buộc phải đi học cho đến hết trung học, khi
lên đại học thì được học bổng hay được vay nợ để tiếp tục theo học cho đến khi náo
muốn dừng, khi ra trường làm việc mới trả nợ. Đó là cách nuôi dưỡng Nhân tài. Khi bị
bệnh tật được chăm nom săn sóc tử tế. Đó là sự thể hiện lòng Bác ái đối với đồng loại
nơi Xã hội.
Nói giản đơn, đây là cách Dân tộc Hoa kỳ lấy Tư cách của con Người đối xử với con
Người, còn chế độ độc tài thì xem con Người như súc vật hay phương tiện để bóc lột!
Khi còn ở Á Đông, khi chúng tôi bị giam ở trại tỵ nạn Thái lan, một nước 90% là Phật
giáo, trong các trại Tỵ nạn chẳng thấy bóng một vị Tu sĩ Phật giáo hay một phật tử nào,
ngoài mấy Lm Điạ phương cũng như Hoa Kỳ qua cứu giúp, nhiều khi các Lm phải đút lót
cho trại trưởng mới được vào trại mà cứu giúp nạn nhân, nếu không có các vị này thì
chắc các người tỵ nạn chẳng kém gì tù nhân CS. Đó là chưa nói đến bọn hải tặc Thái Lan
cướp bóc, hiếp dâm, bắt cóc thuyền nhân thật thê thảm.
Sỡ dĩ chúng tôi phải nêu ra sự kiện này, thực sự không dám để chê trách, dầu sao Nhân
dân Thái Lan cũng là ân nhân của chúng tôi, không có họ thi chúng tôi đã thành mồi cho
cá đại dương rồi, nhưng chỉ để nói lên một điều quan trọng hơn, rằng là Tôn giáo ở một
số nước Á Đông của chúng ta chỉ lo việc « độc thiện kỳ thân « , mà chẳng mấy quan tâm
đến việc cứu đời trong lúc con người gặp nguy khốn, nói Từ bi Trí huệ hay Bác ái Công
bằng cũng như Nhân Nghĩa mà nhân dân bị áp bức cơ cực, đất nước trên bờ vực thẳm
mà xem ra đa số cứ bình chân như vại ; nói Hỷ xả, Tha thứ, Bao dung mà cố chấp nhau
không thôi, có một số người cứ một mực tranh dành hơn thua nhau làm xé tan bọc Âu Cơ
Tổ mẫu, mỗi người mỗi phe phái một góc cứ âm ỉ gườm nhau, vì thế để xã hội cho CS
thao túng lừa đảo, khủng bố áp bức bóc lột và giết chóc,thậm chí còn có thành phần Tôn
giáo theo CS nữa ! Nghĩ lại Đức tin các Tín đồ các Tôn giáo chúng ta đang rất yếu,
không đủ sức sống động để biết đem Đạo cứu Đời.
II.- Tổ phụ Hoa Kỳ đã xây dựng những gì?
Sở dĩ Hoa kỳ trở thành một nước như thế, là nhờ Tổ phụ họ là những vị Lòng rộng Trí
sâu của Kitô giáo, biết đem sự « Công bằng » thể hiện vào « các cơ chế xã hội « để
con dân sống Hoà với nhau mà xây dựng và bảo vệ đất nước, chẳng mấy chốc mà Hoa
Kỳ trở nên giàu mạnh nhất thế giới.
Để bảo đảm cho sự bền vững của Đất nước, các Tổ phụ Hoa kỳ đã thiết lập « Hiến pháp
Dân chủ « để luật pháp hóa các tiêu chuẩn Công bằng vào các cơ chế xã hội « để bảo
vệ Nhân quyền và Dân quyền. Mỗi người công dân không những phải học hiểu Nhân
quyền là những gì mà còn phải tu dưỡng lòng Nhân và luyện Trí để có khả năng thực
hiện Dân quyền thì mới có đủ khả năng và Tư cách làm Chủ nhân ông Đất nước. Việc
trau dồi Tư cách mặc nhiên được giao phó cho các Tôn giáo và các nhà làm Văn hoá, vì
vậy nên cần phải có những thứ Tự do Tôn giáo và Văn hóa.
Chính quyền thì lo việc phát triển Khả năng cho mọi công dân, nên phải lo liệu cho có
đủ phương tiện và cơ hội nhất là Tự do giúp cho mọi người dân chọn lựa cách lập thân.
Đây là nền tảng của chế độ Dân chủ. Khi mọi người công dân được học hành tử tế để
mở rộng Tâm hầu có Tư cách và mở rộng Trí để có Khả năng thì người Dân mới thực sự
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được giải phóng, khi đó họ mới có khả năng làm Chủ Đất nước. Khi người dân được giải
phóng thật sự và có đủ mọi cơ hội và phương tiện cho mọi thành phần phát triển thì làm
sao mà đất nước chẳng phồn vinh.
Còn CS cũng như chế độ độc tài khác thì đều thi hành chính sách ngu dân và bần cùng
hoá cho dễ cai trị, họ dùng dân như Nô lệ để thần phục cá nhân cao cấp CS và làm nô lệ
cho đảng CS, để dễ áp bức bóc lột .
Bên Dân chủ thì lo mọi việc cho toàn Dân có Tư cách và khả năng làm Chủ, bên Độc tài
thì thiểu số làm Chủ mà đầy đọa toàn Dân làm Nô lệ.
Muốn thay đổi một chế độ chính trị thì phải thay đổi nền tảng con Người và Xã hội, thay
đổi nơi Bản chất con Người qua đường Nhân Nghĩa, và nền tảng Xã hội qua Hiến pháp
Dân chủ. Hạ tằng Cơ sở và Thượng tằng Kiến trúc cũng như các cơ chế xã hội, tất cả
làm thành một hệ thống có liên hệ cơ thể với nhau, mới mưu phúc lợi đắc lực cho nhân
dân. Tiên vàn làm sao có được những con người Nhân chủ, biết cách Tự Chủ Tự Lực Tự
Cường thì mọi sự sẽ tuần tự lần ra .
Vậy rõ ràng theo Dân chủ thì mất Bản chất Độc Tài, nhưng đâu có mất đảng, nước Mỹ
lại có hai đảng đảng chính là Dân chủ và Cộng hoà để phục vụ Nhân dân và Đất nước,
đất nước có thêm chứ đâu có mất đảng, mà chỉ mất tình chất Tham,Sân, Si của con người
và tính chất Bạo tàn của đảng mà thôi, vì Bạo tàn có hại cho mọi người và đất nước và
ngay chính kẻ bạo tàn ! Theo Dân chủ thì có lợi cho Dân cho Nước và cũng an toàn cho
tính mạng và không gặp khổn nguy như Độc tài.
Vậy theo Hoa Kỳ trên con đường Dân chủ thì cần thay đổi bản chất Tham, Sân, Si
của con Người cũng như của Tính chất Tham tàn của đảng mà thôi, sự thay đổi này
tránh cho đảng bị diệt vong mà còn cứu được chính mình và đất nước nữa.
III.- Đường lối của Hoa Kỳ ra sao ?
Điều quan trọng mà chúng ta nên biết Hoa Kỳ đã có một trật tự Thế giới để kiến tạo
Hoà Bình, Hoa kỳ không phân biệt Bạn thù ( Bất báo vô đạo ) , mà đem Tinh Dân chủ
Nhân quyền làm tiêu chuẩn chung để sống với nhau, Hoa kỳ cần những đối tác có Tư
cách và Khả năng để mưu lợi ích cho nhau, và cùng nhau bảo vệ Quyền lợi đã tạo ra
được, chứ Hoa kỳ không cần người Nô lệ, vì người Nô lệ không có khả năng ăn nên làm
ra, và không đủ Tư cách để biết đối xử tương đối công bằng với nhau, tệ hơn là đày đọa
con người trong đói khổ và ngu dốt .
Vì thế mới có câu : « Làm kẻ thù Hoa Kỳ thì dễ mà làm Bạn với Hoa Kỳ thì khó » , vì
không hiểu đường lối Tòng cách ( Nương theo để sửa đổi ) của Hoa Kỳ, cứ đem tư tưởng
có tính cách nô lệ ỷ lại của mình mà hiểu người Hoa kỳ, nên bị lầm. Nền Văn minh Hoa
Kỳ là Văn minh Vật chất, nên khi đi vào Thị trường chung là để kiếm lời cho Nhân dân,
khi không có lời là rút chân, không có gì để cắn rứt lương tâm, nhưng tựu trung lại có
Tinh thần Hiến pháp ( Nội ) và Đạo trường chung ( Ngoại ) là Dân chủ Tự do và Nhân
quyền. Đại diện cho Đạo Trường chung là Liên Hiệp quốc, tuy giữa cặp đối cực Thị
trường Chung ( Đời ) va Đạo Trường Chung ( Đạo) chưa được tương xứng, nhưng là chế
độ Dân chủ của Hoa Kỳ tương đối tốt nhất cho cả nhân loại
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Nói như thế Hoa Kỳ không phải là nước tuyệt hảo, nhưng Đất nước Hoa kỳ là xứ sở của
Tự do, có đủ Cơ hội và Phương tiện để cho mỗi cá nhân Tiến Thối, ai muốn sống Tốt
lành lên Thiên đàng thì có đủ mọi phương thế để đạt tới, ai muốn sa vào Hoả ngục cũng
dễ lắm, cứ phóng túng mà sống càn, nên sự Tự do lựa chọn cá nhân trở nên vô cùng
quan trọng.
Cứ thử đem so sánh Lời nói và Việc làm của Tàu xưa và Trung cộng hiện nay trong mọi
lãnh vực thì thấy rõ bản chất của họ ra sao. Lời nói và Việc làm của họ không những
khác nhau mà còn ngược chiều 180 độ : khi nói Thiện là làm Ác, khi nói Tự do là Nô lệ,
khi Miệng nói Hoà Bình là Tay ăn cướp, hành tung bá đạo của họ đang bày ra trước mắt
Thế giới, có hiểu họ như thế thì khi ứng xử với họ khọi bị sai lầm..
IV.- Cơ chế và sinh hoạt của Hoa Kỳ
1.- Cách nhìn theo Dịch lý
Nếu chúng tôi không lầm thì Cơ chế cũng như lối sinh hoạt của Hoa kỳ có phần tương tự
như nền tảng Dịch lý của Tổ tiên Việt.
Chúng ta dùng Đồ hình và Số độ Ngũ hành để tìm hiểu :

Ngũ hành đồ hình và số độ
Để hiểu Dịch Lý chúng ta phải vận dung đến Đồ hình Ngũ hành. Ngũ hành có 4 hành
xung quanh, ghép thành hai cặp đối cực :
*Cặp đối cực hàng Dọc Thuỷ Hỏa, tượng trưng cho Nước Lửa. Nước được gán
cho là nguồn gốc của Vạn vật ( Thuỷ : vạn vật chi nguyên ), nên Thuỷ Hỏa được xem là
Vật chất và Năng lượng.
Cặp đối cực hàng Ngang Mộc Kim tượng trưng cho sinh vật và khoáng chất.
Do tương tác với nhau mà các cặp đối cực tạo nên Vạn vật, cho nên khung Ngũ hành có
thể xem như lò Tạo hoá hay Tạo hoá lư, tức là thế giới Hiện tượng, thế giới Hữu ( 4 hành
xung quanh ). Các cặp đối cực đạt tỷ lệ quân bình động theo tỷ lệ 3/2 : Đông / Nam (
Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số ). Đó là cơ cấu của nền Văn hoá Thái hoà Đông Nam
của chủng Việt.
*Còn Hành Thổ ở giữa đóng vai trò Dung hóa giúp cho các cặp đối cực hoà hợp
mà biến hoá khi đạt trạng thái quân bình động, Thổ tượng trưng cho Thế giới Vô.( Hành
Thổ ở giữa ). Người Tàu không bàn tới những thứ nền tảng này.
Lấy một ví dụ, tuy khiên cưỡng, nhưng có thể giúp chúng ta phần nào có ý niệm về « Âm
Dương tương thôi « để đạt trạng thái « Âm Dương hoà « mà Biến hoá .
Khi nấu nước ta dùng nồi Đất ( Thổ ) đựng Nước ( Thuỷ ; Vật chất ) , dùng Lửa ( Hỏa :
năng lượng ) đốt thì nước sôi và thay đổi trạng thái từ thể Nước qua thể Hơi, tạo nên sự
Biến hoá. Nhờ Hoả đóng vai trò Dung hoá tính tương khắc của đối cực, giúp cho cặp đối
cực Thuỷ Hỏa cũng như Mộc Kim hòa hợp với nhau để đạt thế Quân bình động mà biến
hoá. Các Thiên thể trong Không gian nhờ sự quân bình giữa sức Ly tâm và quy Tâm, mà
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di chuyển không ngừng trong Không gian. Trong Vũ trụ nhìn đâu chúng ta cũng thấy sự
biến hoá bất biến của các cặp đối cực.
Ngũ hành chỉ là biểu tượng để giúp giải thích Thế giới Hiện tượng tức là thế giới HỮU
và Thế giới Tâm linh thuộc thế giới VÔ, đây cũng là cặp đối cực ngược chiều, muốn đi
vào thế giới Hữu thì phải dùng Lý trì mà « Suy ĐI », còn muốn đi vào Thế giới Tâm linh
thì đi ngược lại bằng Tình để cảm nhận mà thể nghiệm, thì phải « Nghĩ LẠI « . Sống làm
sao cho hai lãnh vực ngược chiều « Suy Đi Nghĩ Lại « tức Lý Tình được hài hoà hay kết
hợp nên Một thì đạt Minh triết.
Theo Tổ tiên Việt thì trong Vũ trụ có 3 luật lớn : Luật Biến động theo Dịch lý, luật loại Tụ
tức là luật « Đồng thanh tương ứng đồng Khí tương cầu « và luật Giá Sắc, tức là luật
Gieo Gặt, nhà Phật gọi là Nhân quả, cả ba đều là Thiên lý.
2.- Nhìn Cơ cấu Xã hội và Trật tự Thế giới của Hoa Kỳ qua lăng kính Dịch lý
a.- Đảng phái
Tuy có nhiều đảng, nhưng Hoa Kỳ có hai đảng lớn chính, đó là đảng Dân chủ và Cộng
Hoà, tuy đều lo việc chung của đất nước, nhưng Đảng Dân chủ thiên về Nội trị, còn
Công hoà lại nặng về Ngoại giao, khi cả hai hoà hợp trong mọi việc nước với nhau thì
gọi là Hợp Nội Ngoại chi đạo. Đây là cặp đối cực tương tác với nhau giúp các cơ chế
Xã hội đạt thế quân bình động để tiến bộ trong trạng thái cân bằng . Khi có vấn đề bất
đồng giữa hai đảng không giải quyết nổi về vấn đề Quốc gia thì Tối cao Pháp viện đóng
vai trò phân giải nhờ tính chất Competency ( chuyên viên thông thạo mọi vấn đề của
quốc gia ) có thể xem như tính chất Dung hoá như hành Thổ trong Ngũ hành.
b.- Bầu Cử
Trong cuộc bầu cử Tổng Thống, Phiếu Dân bầu ( Majority ) và phiếu Cử tri đoàn (
minority ) là cặp đối cực. Khi có sự dằng co thắng bại giữa hai loại phiếu thì Tối cao
Pháp viện đóng vai trò phân giải như trung cung hành Thổ của Ngũ hành. Trường hợp
hai ứng cử viên Tổng thống George W. Bush và Al Gore là thí dụ cụ thể.
c.- Tam quyền Phân lập
Ngành Lập pháp đại diện cho toàn dân thuộc về đa số ( Majority ), lo về việc soạn thảo
những luật pháp con theo tinh thần Hiến pháp là luật Mẹ
Ngành Hành pháp là chính quyền thuộc về Thiểu số ( Minority ), ngành hành pháp lo
việc thi hành Luật pháp để phục vụ nhân dân . Hành và Lập pháp là cặp đối cực
Ngành Tư pháp phụ trách việc duy trì công bằng xã hội để thể hiện lòng Bác ái.Ngành
này cũng kết hợp với b=hai ngành trên thanh các cặp đồi cực.
Cả ba ngành hợp tac và kiểm soát nhau lẫn nhau để cho Cơ cấu xã hội được cân bằng (
check and Balance ), không có một chiều như CS, khi mất cân bằng thì bị đổ nhào cả hệ
thống.
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Tối cao Pháp viện. Khi có sự bất đồng giữa thuộc các ngành thì Tối cao pháp viện
đóng vai trò giống như Trung cung Hành Thổ trong Ngũ hành để giữ cho đường lối
Quốc gia được đi đúng hướng với Tinh thần Hiến pháp.
Qua Tam quyền phân lập ta thấy đường lối của quốc gia Hoa Kỳ không thuộc ngành nào
quyết định hoàn toàn, mà theo lối “ chấp kỳ Lưỡng đoan: Có cả đoan Hành pháp và
đoan Lập pháp cũng như Tư pháp “, không hoàn toàn thuộc Hành pháp Lập pháp, hay
Tư pháp, không bên nào quyết định hoàn toàn được mọi sinh hoạt của quốc gia, vì mọi
sự đều được biến hoá theo sự tương tác của cặp đối cực hay theo Dịch lý. Sự quân bình
động không nghiêng về bên nào, nên không thể theo ngành nào mà nắm phần chắc, mà
phải theo sự đấu tranh trong nghị trường hay chính trường của đôi bên mà luôn biến đổi
theo lối dàn hoà theo tinh thần Hiến pháp.
Do đó các quốc gia nhược tiểu được sự giúp đỡ của bất cứ ngành nào của Hoa Kỳ, hay
cả ba ngành, nếu cứ đặt niềm tin vào thành phần nào của Hoa Kỳ kiểu tinh thần Nô lệ.
rốt cuộc sự biến chuyển trong đường lối của Hoa Kỳ gây Bất lợi cho nước mình thì thất
vọng mà oán trách, cứ xem tình trạng VNCH trước đây, Iraq và Afghanistan ngày nay thì
rõ, chỉ nước nào có Tinh thần tự Chủ, tự Lực, tự Cường để uyển chuyển nương theo hay
lẫn tránh thì mới mong đóng nổi vai trò đối tác, mới mong biết cách thoát ra khỏi con cờ
quốc tế! Ở Á Đông có Nhật bản, Singapore, và Nam Hàn phần nào có thể chơi nổi vai trò
đối tác, vì họ biết lấy Đại Nghĩa đề xây dựng việc Lớn cho nước được giàu mạnh để đủ
sức ứng phó với tình hình, chứ không có mưu vặt lưu manh để làm việc nhỏ bé cho Quốc
gia!
Trong bàn cờ quốc tế, những tiểu nhược quốc nào rơi đúng vào vị trí mấu chốt của cuộc
dằng co giữa đối cực hai đại khối, thì dễ bị đem thí. Nước Việt Nam ở trong trường hợp
như một vị trí mấu chốt quốc tế, lại quá nhược tiểu nên luôn là một con tốt không thể qua
sông. Để sống được với công đồng Nhân loại ngày nay mà thiếu Trai hùng Gái đảm thì
thật khó vươn lên.
d.- Trật tự Quốc tế
Dân chủ và Độc tài, Tự do ( Thế giới Tự do ) và Nô lệ ( Thế giới CS ) là cặp đối cực,
hai bên vừa đấu tranh với nhau vừa hợp tác với nhau ( tương tác) để làm ăn cho có lợi
và đồng thời giữ cán cân hòa bình tương đối mà bảo vệ quyền lợi.
Trong công việc làm ăn trên thế giới thì Thị trường chung và Đạo trường chung cũng
là cặp đối cực. Tinh thần của Đạo trường chung là Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
mà cơ quan cầm chịch là Tổ chức Liên hợp quốc. Đây là đường lối “ Tòng cách: Đi theo
mà sửa đổi nhau “ không phân biệt bạn thù, cứ làm ăn với nhau theo Tiêu chuẩn chung
mà biến đổi nhau.
Do đó, trong Thế giới lúc nào cũng có hai cực để tương tác với nhau trong mọi sinh hoạt,
lúc trước là Liên Xô Trung cộng và chư hầu một bên, Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh
trong thế giới Tự do một bên, Khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì Hoa kỳ giúp Trung
cộng tạo ra đối cực mới để làm đối tác cân xứng làm ăn với nhau, đây là cách làm ăn
mới không ăn cướp như Đế quốc thực dân và CS, và kìm hãm không cho đối cực khác
gây chiến tranh. Vì Hoa Kỳ còn mạnh quá chưa có đối cực nào tương xứng và nhất là
Tinh thần Dung hợp chưa được cân xứng để lập thế quân bình động cho Thế giới, nên
Hoà bình chưa được ổn định một cách linh động.
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Những cơ chế và sinh hoạt như trên là đúng theo tinh thần Dịch lý, tức là lối Thuận
với Thiên lý, cũng là lối sinh hoạt Dân chủ. Lối sinh hoạt này hai bên phải biết chấp
nhận khác biệt của nhau , dựa vào tinh thần Đạo lý mà chung tranh biện cho tới
cùng, để tìm ra một giải pháp nằm đâu đây giữa hai bên để có lợi chung cho đất nước,
chứ không dành hơn thua cá nhân, phe nhóm, cách đó Tổ tiên chúng ta gọi là « Chấp
kỳ Lưỡng đoan : giữ được cả hai đầu mối « , không bên nào dành hết, nên cũng «
Phải Người phải Ta «
Tóm lại nơi đất nước Hoa Kỳ có vô số tinh hoa cho chúng ta học hỏi, nhưng phải là
những thứ hợp với nội tạng của Dân tộc chúng ta, chúng ta quen ăn cơm, chưa quen
dùng hamburger, nhưng chúng ta nên học tinh thần tiện dụng của món ăn Hamburger
giúp tiện lợi trong việc « ăn nên làm ra « , được lấy làm ví dụ ; không chỉ có món
hamburger mà tất cả mọi lãnh vực khác đều phải biết chọn lọc lấy cái tinh hoa hợp với
khẩu vị Việt Nam. Đây là viêc khó khăn và lâu dài, miễn là kiên trì thì tới đích. Không
những học tinh hoa nơi Hoa kỳ mà bất cứ nơi đâu chúng ta tìm kiếm được để vun cho cái
Gốc Việt Nam được vững mạnh thì cái Ngọn mới đơm nhiều hoa trái, nhất định không
học một cách tuỳ tiện và nô lệ.

E.- Kết luận:
Lối thoát rộng thênh thang, nhưng đầy chướng ngại vật
Con đường Kiệt do CSVN gây ra những khó khăn không riêng cho CSVN, vì « vì Con dại
Cái mang » nên toàn dân Việt Nam cũng phải gánh chịu. Chúng ta đang tìm về con
Đường thông suốt rộng thênh thang, đó là con đường « Tự do, Dân chủ và Nhân
quyền », đó là những yếu tố nền tảng của chế độ Dân chủ.
Tuy trên bước đường xây dựng Dân chủ đầy chông gai, có vô vàn trở ngại, đòi hỏi nhiều
công phu, nhưng chúng ta cũng đã có những thuận lợi nền tảng :
Việc tiên quyết là chúng ta phải tập hợp cho được những Trai Hùng Gái đảm có khả
năng Tự Chủ, Tự Lực, Tự Cường để cùng nhau bắt đầu mọi việc. Nay các thanh niên
non trẽ đã lắng nghe lời réo gọi của Non Sông, Đây là một Ơn phúc lớn cho Dân
tộc.Chúng ta phải nuôi dưỡng nâng nịu lấy mạch sống đó.
Ngày nay đã có Kinh nghiệm của các nước Tây cũng như Đông dẫn đường trên đại lộ
Dân chủ, miễn là chúng ta biết học hỏi thâu tóm cho được tinh hoa của họ sao cho phù
hợp với con Người và hoàn cảnh nước nhà thì mới đắc dụng. Có làm được như thế
chúng ta mới rút ngắn được thời gian dựng nước.
Chúng ta đã có Gốc Tổ Tiên xưa, tuy đã lảng quên, nhưng nó còn âm ỉ trong huyết quản
dân Việt, cứ xem tinh thần các Thanh niên non trẻ yêu nước ngày nay, họ đã bị nhồi
sọ trong chế độ CHXHCN mà không bị ô nhiễm thì nhận rõ. Mao trạch Đông đã dùng
phương pháp Tẩy não để mong tẩy xóa Nhân tính, nhưng đà thất bại, đó là Thiên
tính phú bẩm nơi con người, gặp khi bị đè nén thì nép xuống, chỉ cần biết khơi
nguồn và nuôi dưỡng nguồn Tình Lý trong thế hệ trẻ cho ngày một lớn lên thì toàn
dân có đủ Nội lực vươn lên.
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Mặt khác Dân tộc chúng ta đã có hàng triệu con cháu rải khắp các nước văn minh trên
thế giới ,họ đã thủ đắc được những tinh hoa mọi ngành, nếu chúng ta thiết lập được
một chế độ Dân chủ biết cách giải phóng con người toàn diện để phụng sự con người thì
tất cả con cái Việt tứ phương đều hăng hái tuôn về quê xây dựng đất nước, như thế thì
ngày làm cho đất nước phồn vinh sẽ không xa, con cháu chúng ta tất sẽ được ấm no hạnh
phúc, Việt Nam có thể sánh vai cùng với các quốc gia văn minh trên thế giới, nhất là
rửa được mối nhục ngàn đời của quốc gia do những con cái hoang đàng khắp nơi tạo
nên! Ở nơi nào cũng có số người Việt Nam bêu xấu quốc gia, làm mờ nhạt phần nào hình
ảnh những cháu con làm vẻ vang Dân Việt, đây cũng là điều thật đáng cho chúng ta quan
tâm!
Trong khi đấu tranh để dẹp chế độ độc tài CSVN để xây dựng chế độ Dân chủ, chúng ta
không thể quên việc Phá hoại và Xây dựng luôn phải đi đôi, nên phải đồng thời chuẩn
bị Quốc kế dân sinh cho sẵn sàng để không bị vấp ngả như các cuộc cách mạng hoà lài
hiện nay. Mặt khác công trình nào cũng phải có chương trình kế hoạch đàng hoàng,
chứ cứ làm bừa, không tính toán đủ, tất không những sẽ gặp nhiều bế tắc khó vượt qua
mà còn uổng công.
Việc khẩn cấp là Đồng bào hải ngoại, nhất là trong nước mỗi người một sáng kiến, một
hành động cụ thể, mỗi Tổ chức một kế hoạch để thực hiện, các Tôn giáo cùng Tri thức
có một Chủ trương chung để dẫn đường, tất cả phải tìm mọi cách để yểm trợ mọi thứ
có thể được, giúp một cách tích cực cho phong trào Dân chủ trong nước ngày một lớn
lên, thì tất không những giải thoát Quốc nạn, mà ngày thành công cũng không xa.
Việc cứu nước và dựng nước là việc vô cùng to lớn, tất phải gặp trăm ngàn khó khăn, cần
phải có sự tiếp sức của mọi người dân, mọi thành phần Dân tộc, nhất là thành phần
Lãnh đạo Tôn giáo và Trí thức, cầu Xin Ơn Trên và Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng độ
trì và ban sức mạnh cho chúng ta vươn lên làm Người Nhân chủ mà Cứu nước và Dựng
nước.
Chúng tôi chỉ học hỏi về Văn hoá Dân tộc, mà không chuyên môn về Luật pháp và Chính
trị, nếu bài viết có điều sai lầm xin quý vị chỉ điểm cho để sửa chữa lại, Đa tạ.
Hy vọng thay!

Nguyễn Quang
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