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● Tích cốc Ngô Văn Phát

Tuổi Dậu con gà vàng lông
Có mỏ có mồng gáy ò ó o…
Người Việt Nam, ai cũng biết năm „Dậu“ là năm
con Gà. Nó được xếp vào hàng thứ 10 trong 12 con
vật của một Giáp (Thập-Nhị-Chi). Năm 2017, nó lại
đứng vào hàng thứ tư trong Thập Can nên nó còn
được mang thêm một cái tên nữa là „Đinh“ nên gọi là
„Đinh Dậu“

● Nói về Gà
Tất cả các con vật
khác đều có hai loại
giống mà người Việt
Nam ta gọi là giống Đực
hay Cái, như Khỉ Đực
hay Khỉ Cái. Chỉ riêng có
Gà và các loại có lông
như chim chóc vv…cũng
có hai loại giống, nhưng ta lại gọi là Trống hay Mái.
Như Gà Trống hay Gà Mái, hoặc Chim Trống hay Chim
Mái, chớ không bao giờ ai gọi Gà Đực hay Gà Cái cả
(các cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên lưu ý
điều này).
Gà là giống vật có hai chân, mỗi chân có 4 ngón
với móng chân rất bén và nhọn để bươi cào đất tìm
thức ăn, có lông che phủ toàn thân, có hai cánh
nhưng không thể bay như các loài chim đuợc. Mỏ gà
rất cứng và nhọn dùng để mổ thức ăn. Gà là loài vật
ăn tạp, ngoài thức ăn lúa, bắp, nó được thả rong
ngoài đồng hay trong vườn để tự đi tìm thức ăn thêm
như rau, cỏ, dế, gián, giun, cào cào, châu chấu vv…

● Gà Trống
Gà trống trông rất oai
vệ, đẹp mã, có lông dài
óng ả với màu trắng,
vàng hay nhiều màu sắc
trộn lẫn khác nhau. Trên
đầu có mồng, dưới cổ
có tích đỏ chói rất to, lại
có thêm một cái bầudiều ở cổ còn gọi là cái túi chứa đồ ăn. Đặc biệt là mỗi
chân của gà trống đều có cựa. Chính nhờ đôi cựa này
mà loại gà trống được nổi tiếng qua việc đá gà trong
dân gian từ xưa tới nay.
Gà trống còn có một điểm rất đặc biệt khác khiến
người dân ở thôn quê coi nó như cái đồng hồ vì tiếng

gái ò-ó-o của nó gần như đúng giờ vào lúc trời sắp
sáng, nhứt là qua câu thơ trong truyện Kiều của
Nguyễn Du „Gà đà gáy sáng, trời vừa rạng đông“ để
chứng minh điều này.
Gà trống không bòn đãi, tốt bụng và rất thảo ăn,
khi kiếm được thức ăn nó gọi bạn bè, gà mái và gà
con đến cùng ăn.
Trong một gia đình, người ta nuôi một đàn gà mái
độ 5-10 con thì chỉ nuôi một con gà trống mà thôi, vì
nó đủ sức truyền giống không thua gì chú dê đực.

Gà mái
Gà mái lông không mướt
nên trông không đẹp mã, nó
cũng có mồng có tích nhưng
nhỏ hơn và không có bầudiều như gà trống.
Khi nó lớn độ 6 tháng thì
bắt đầu đẻ mỗi ngày một
trứng, đẻ độ từ 10-12 trứng thì ấp. Sau mỗi lần đẻ, nó
tự nhiên rời ổ vừa chạy vừa đập hai cánh vừa kêu cục
tác… cục tác… để cho mọi người biết rằng nó mới vừa
đẻ xong. Cho nên thành ngữ Việt Nam mới có câu „
Gà đẻ Gà cục tác, Ác đẻ Ác la“ (Ác là con quạ). Có
ẩn ý muốn nói là trong một đám đông, người nào lên
tiếng trước để phanh phui một việc gì mờ ám, nhứt là
cố tỏ ra mình là người ngay thật, thì 10 lần hết 7-8
lần, chính người ấy là thủ phạm.
Gà mái ấp khoảng 21
ngày sau thì gà con bắt
đầu lần lượt tự mổ lớp vỏ
bao bọc để chui ra ngoài.
Sau đó chúng chung dưới
thân mẹ để được mẹ ấp ủ
bằng cách bung hai cánh ra
bao trùm đàn con dại. Gà con mới nở, độ vài tiếng
đồng hồ sau là tự biết mổ ăn. Tối ngày, chúng lẩn
quẩn bên chân mẹ, trước là để tìm thức ăn do mẹ
bươi đất rác lên, sau là để mẹ che chở cho khi có
chồn hay diều hâu tấn công.
Viết tới đây, tôi xin mở ngoặc nói đến câu ca dao:

Mẹ gà con vịt chắt chiu
Mấy đời mẹ ghẻ thương yêu con chồng
Câu thứ hai nói về Mẹ Ghẻ Con Chồng thì ai ai
cũng biết. Còn câu thứ nhứt Mẹ Gà Con Vịt thì không
phải người nào cũng hiểu nếu họ chưa từng sống ở
nông thôn.
Số là ở vùng quê xa chợ búa, hầu như mỗi gia đình
ngoài việc nuôi heo, gà còn nuôi thêm một bầy độ 510 con Vịt Ta, có nơi gọi là Vịt Bầu. Loại này thường là
màu trắng, lớn con, mập béo. Thức ăn của nó cũng
giống như của heo là cám trộn với chuối cây xắc rồi
quết nhỏ. Điểm đặc biệt của loại vịt này là vịt mái
không tự làm ổ để đẻ trứng, ấp và nuôi con. Ban ngày
nó được thả ra khỏi chuồng đi mênh mông tìm thức
ăn, tối về chuồng đẻ trứng rớt xuống đất. Ngày hôm
sau, người nhà ra lấy trứng. Ở quê làm gì có máy ấp
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trứng, nếu người nào muốn có vịt con nuôi thì phải
cho gà ấp dùm. Khi còn nhỏ, tôi thường làm cái việc
mà Ba Má tôi gọi là „Dồn Trứng“, có nghĩa là lấy hết
trứng của con gà mái A đang ấp đem qua cho con gà
mái B ấp, rồi lấy trứng vịt để vào ổ của con gà mái A
ấp dùm.
Làm việc này có cái lợi mà cũng có cái hại. Lợi là
nhờ gà ấp nên khỏi phải đi xa ra chợ thuê người ta ấp
bằng máy tốn tiền; Hại là dồn nhiều trứng quá cho
một con, nếu lúc đó chỉ có hai con mái đang ấp, nên
nó ấp không hết, dùng mỏ trộn trứng không đều cho
nên có một số trứng bị thúi vì không đủ độ ấm (xem

hình phía trên thấy con gà mái đang ấp, có một số
trứng lòi ra ngoài).
Khi vịt nở ra, gà mẹ
không cần biết con mình
là gà hay vịt, tự nhiên
thương yêu ấp ủ đàn
con và dẫn dắt chắt chiu
chúng nó từng chút nên
mới có câu ca dao dân gian nêu trên. Tuy nhiên gà
sống trên đất, còn vịt ở dưới nước. Khi còn nhỏ thì vịt
con theo gà mẹ, khi lớn lên mẹ gà phải đứng trên bờ
nhìn theo đàn con vịt lội dưới nước. Rồi đến một ngày
nào đó, Mẹ Gà Con Vịt phải chia tay nhau, trở về cuộc
sống của hai loại khác nhau là Gà - Vịt, chớ không
phải kỳ thị vì Vịt - Gà.

Loại gà
Gà có rất nhiều loại, sống khắp mọi nơi trên thế
giới. Giống chưa được thuần hóa thì đuợc gọi là gà
rừng, gà nước v.v…, chúng nó nhỏ con, bay cũng gần
như chim.
Giống được thuần hóa rồi thì ở chung với con
người, được lai giống nên có rất nhiều loại lớn nhỏ và
tên khác nhau, tôi xin kể vài loại gà ở Việt Nam:
Gà Tây: còn được gọi là
Gà Lôi, lớn con, lông đen,
trắng hoặc lốm đốm trắng
đen, con trống lớn bằng ba
con mái, đầu sần sùi, tích dài
lòng thòng, đuôi xòe rộng

thận và huyết v.v….
Gà Nòi: giống gà lông ít, có
cựa, mình nhẹ, nuôi để đá độ.
Trước kia, gà nòi nổi tiếng nhứt
ở miền Nam là gà Cao Lãnh,
nên mới có câu ca dao:

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân (tỉnh Sa Đéc)
Nhưng sau này, nó không còn hiếm hoi rặc nòi hay
nữa, bị mất tiếng vì người nuôi ham lợi nên cho lai
giống ra nhiều để bán.
Đá gà đã có từ lâu đời ở Việt Nam, mới đầu được
coi như là môn thể thao, là môn chơi của bậc Vương
Giả thuộc các triều đại Vua Chúa thường dùng súc vật
để thi đấu trong các lễ hội để mua vui. Rồi theo thời
gian, đá gà nó lan dần sang dân gian không phải để
mua vui nữa, mà để đen đỏ, sát phạt nhau!.
Theo dòng lịch sử, có những ông quan mê đá gà
mà bỏ bê việc nước hay trễ buổi thiết triều, còn người
dân thường thì bất hiếu với mẹ cha. Điển hình là hai
câu chuyện đưới đây:

1.- Lê Văn Duyệt trễ buổi thiết triều
Tả quân Lê Văn Duyệt (1763-1832) từ trẻ đã rất
mê đá gà. Năm 1785, Ngài theo phò chúa Nguyễn
Ánh. Khi non sông được thống nhất, Chúa lên ngôi
Hoàng đế tức vua Gia Long. Ngài nghiễm nhiên là bậc
khai quốc công thần, quyền uy tột đỉnh nhưng vẫn mê
đá gà.
Một hôm vua Gia Long thiết triều, Tả quân đến
chậm hơn các quan khác, nên bị vua phán hỏi vì nghi
ngờ Ngài mê đá gà mà bỏ bê việc nước. Ngài bình tỉnh
quỳ tâu:
Muôn tâu bệ hạ, những thành quả mà hạ thần đã
thâu đạt được để đem ra phục vụ bệ hạ là nhờ gà cả.
Rồi ông tự biện luận để giải tội khi đưa ra 5 Đức Tính
Lớn của gà là:

như đuôi công.
Gà Tàu: có nơi gọi Gà Ta,
hầu như ở nông thôn nhà nào
cũng có nuôi loại gà này, vì
thân nó trung bình độ 2-3 kg,
lông nhiều, da vàng, thịt
nhiều và ngon.
Gà Ri: hay Gà Ác, nhỏ con,
mặt đỏ gay, lông trắng mịn, da
và thịt màu đen lợt. Thịt gà ri
có giá trị cao về mặt dinh
dưỡng, theo Đông y, thịt gà ri
vị ngọt, hương vị thơm, không
độc, có công hiệu trị bổ gan,

1. Đầu có mồng như đội mão là VĂN
2. Chân gà có mang cựa nhọn như gươm giáo là
VÕ
3. Thấy kẻ địch trước mặt vẫn xông vào là
DŨNG
4. Khi kiếm được cái ăn, lập tức phân chia cho
đồng loại là NHÂN
5. Ngày ngày cứ tới đúng giờ thì gáy là TÍN
Đây là 5 đức tính, chẳng những cần cho văn thần
võ tướng trong sứ mạng an dân, trị quốc, mà còn giúp
cho thế nhân hành sự đúng đạo làm người.
Tâu xong, Tả quân dập dầu lạy. Vua Gia Long tha
tội và khen ngợi Ngài có những nhận xét hết sức sâu
xa, có tình, có lý.
Viên Giác 216 tháng 12 năm 2106
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2.- Mê gà chôn sống mẹ
Trong tác phẩm „Công Dữ Tiệp Ký“ của Vũ Phương
Đế, làm quan Đông Các Học Sĩ thời Lê Trung Hưng –
Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, có câu chuyện như sau:
Tại Thất Huyện, tỉnh Hải Dương, có một công tử
nhà giàu, mê đá gà. Trong nhà anh ta có nuôi được
một con gà nòi quý, đá rất hay, nhiều người tới trả giá
rất cao mua lại, nhưng anh nhứt định không bán.
Ngày nọ, anh đi vắng, con gà nòi được thả ra, nó cứ
tới chỗ người vợ anh đang sàng gạo phá phách. Vì
đuổi hoài không được, giận, chị vợ ném cái nia, chẳng
may trúng chỗ nhược gà ngã lăn ra chết. Tình cảnh
bất ngờ như vậy, khiến vợ cuốn quít sợ hãi, vì biết
chồng về sẽ không tha mạng mình, bởi anh ta coi gà
còn quý hơn mọi người trong gia đình.
Mẹ chồng biết, bèn nghĩ kế giúp dâu. Lát sau
người con về, không thèm chào hỏi ai, mà chỉ xồng
xộc tìm gà và được mẹ anh cho biết, mình đã lỡ tay
làm chết gà. Rồi mẹ hứa sẽ bán mấy mẫu ruộng
dưỡng già để anh ta mua một con gà khác. Nghe
xong câu chuyện, anh ta không nói gì, chỉ bảo mẹ dọn
cơm cho mình ăn. Sau đó, anh lấy một cái cuốc và
vừa lôi tay mẹ đi vừa nói lớn:“Bà giết gà tôi, bà phải

rước Hán cộng, kẻ thù truyền kiếp đến hãm hại người
thân của mình, đó là hành động phản quốc, hại dân!
Đảng Việt cộng không biết nhục nhã, cuối đầu
khom lưng hiến dâng đất, biển và đảo cho Hán cộng,
những nơi quan trọng chiến lược quốc phòng như
dưới đây, để cầu quyền và cầu lợi:
* Hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa
* Một dải đất biên giới 789 km2, gần bằng tỉnh
Thái Bình
* Trọn Ải Nam Quan, di tích lịch sử dân tộc
* Một nửa thác Bản Giốc, giang sơn gấm vốc của
Tổ Tiên
* Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một đại Bố
già tàn ác, tham nhũng, làm bất cứ việc gì dù nghịch
lý, vô đạo đức, kể cả buôn dân bán nước miễn sao có
thật nhiều tiền bỏ vào túi tham không đáy…, bất chấp
mọi kiến nghị của giới khoa học trí thức, phản kháng
của dân, đã hiến dâng vùng Tây Nguyên cho Hán
cộng để chúng trọn quyền khai thác Bô-xít, gây ô
nhiễm về môi sinh, ảnh hưởng trầm trọng đến sức
khỏe của người địa phương và làm xáo trộn đời sống
của người dân toàn vùng,

chết“.

* Giao quyền khai thác rừng đầu nguồn

Đứa con bất hiếu lôi mẹ ra bãi tha ma, đào một lỗ
lớn, định chôn sống mẹ mình để trả thù cho gà.
Nhưng Trời Đất có bao giờ tha cho những kẻ bất hiếu,
bất nhân, bất nghĩa, nên cho sét đánh chết tên
„nghịch tử“ để làm gương cho nhân thế. Hiện ở Hải
Dương, còn có tấm bia đá, ghi lại câu chuyện này như
là một bia miệng, nhắc nhở mọi người đừng bao giờ
gây nhân ác, kẻo có ngày sẽ nhận quả báo như tên
„nghịch tử“ này!.

* Đông Đô Đại Phố ở tỉnh Bình Dương
* Đặc khu kinh tế Vũng Áng của tập đoàn
Formosa, cắt đôi Việt Nam. Nơi có bảng “Nghiêm
Cấm Người Việt Lai Vãng”!!!. Nơi đã vừa xảy ra vụ
cá chết dọc theo bờ biển của 4 tỉnh Hà Tỉnh, Quảng
Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên vì Formosa lén xả thải
chất độc ra biển.
* Phố Tàu xuất hiện ngày một nhiều ở mọi miền
đất nước v.v..và..v.v.

● Thành Ngữ về Gà
Hiện nay, trong những thành ngữ liên quan tới gà,
câu: “ Cõng Rắn Cắn Gà Nhà” được hầu hết người
dân Việt nói tới. Vì sao? Vì chỉ có 5 chữ mà nó diễn tả
được hết sự hèn hạ, khiếp nhược, hèn với giặc, ác với
dân của đảng Việt cộng:
•

Cõng: là cúi đầu, khom lưng cho người khác
leo lên cỡi, hay cúi đầu khom lưng rước giặc
thù.

•

Rắn: biểu tượng cho kẻ xấu, độc ác hại
người, hoặc ám chỉ là kẻ thù, là giặc.

•

Cắn Gà Nhà: Gà là con vật được nuôi trong
nhà, cần được chăm sóc, bảo vệ chu đáo, nên
theo nhận thức nhân gian, gà là biểu tượng
cho tình anh em ruột thịt, nên mới có câu ca
dao: “khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà

cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.
Nhưng thay vì bảo vệ, trớ trêu thay đảng Việt cộng
lại cõng rắn cắn gà nhà, hàm chỉ là cúi đầu khom lưng

Áp dụng sách lược “ Tằm Ăn Dâu”, đảng Việt cộng
hiện cầm đầu bởi 4 tên thân Hán là: (từ phải) CTN
Trần Đại Quang, TBT Nguyễn Phú Trọng, TT. Nguyễn
Xuân Phúc, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân lần lượt cắt
đất và biển dâng cho Hán cộng để hoàn tất việc đưa
nuớc Việt vào vòng Bắc thuộc lần thứ 5.
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Sau khi Hán cộng chiếm được Việt Nam
thì những việc gì sẽ xảy ra?:
1.- Cả triệu Hán cộng tràn sang cướp nhà, cướp
đất, trấn áp, bốc lột người dân Việt…
2.- Để triệt tiêu sức đề kháng, quân đội và công
an nhân dân bị tước ngay khí giới. Tướng Tá, ngoài
những tên đã làm tay sai cho giặc Hán thì được
thưởng công cho ngồi chơi xơi nước; số còn lại sẽ bị
lột lon, tập trung cải tạo trong rừng sâu núi thẳm, nơi
đèo heo hút gió tận bên Tàu để học tập theo đường
lối mới của Hán cộng. Còn bộ đội và công an bị cưỡng
bức đưa sang trấn thủ phía biên giới Ấn Độ, Pakistan,
Tân Cương, đánh nhau chết ở đó. Quân đội Hán sẽ
tràn sang trấn thủ các thành phố lớn Hà Nội, Hải
Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ…
3.- Khai tử đảng Việt cộng. Những Dân biểu được
đảng cử dân bầu, những đảng viên không thân Hán
trong bộ máy nhà nước sẽ bị đàn áp và lần lượt bị thủ
tiêu.

4.- Áp dụng sách lược “Phân tán để trị”, người Việt
sẽ bị chia ra từng nhóm nhỏ, bị cuỡng bức đưa đi qua
nhiều nơi hẻo lánh của nước Tàu, để không còn đủ
sức kháng cự, không thể tập hợp lại được để khôi
phục đất nước.
5.- Các nhân sĩ yêu nước bị đàn áp dã man và bị
thủ tiêu.
6.- Áp dụng sách lược “Diệt Chủng”, phụ nữ Việt,
kể cả vợ con của đảng viên, bộ đội, công an “chỉ biết
còn đảng còn mình” sẽ đều bị cưỡng bức lấy chồng
người Hán, trước là để giải quyết nạn trai thừa, gái
thiếu ở bên Tàu; sau là để lần lần đồng hóa người Việt
trở thành người Hán (Hán hóa).
7.- Hai chữ “Việt Nam” bị xóa bỏ. Chữ Hán là ngôn
ngữ chính. Tiếng Việt mất, nước Việt sẽ không còn!!!
8.- Lịch sử Việt Nam sẽ bị viết lại hoàn toàn. Như
các cuộc khởi nghỉa phục quốc anh hùng của Tổ Tiên
ta là Hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lý Thường Kiệt,
Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… bị viết thành
các cuộc nổi loạn chống lại Hán triều.
9.- Hằng triệu triệu người bỏ nước ra đi. Lần thứ
ba vượt biên, vượt biển chạy trốn CS, chắc chắn lần
này sẽ bị Hán cộng giết chết một cách dã man không
sao kể xiết được: Vì sao? Vì ngay trong nước cũng
như ở ngoài biển đều có chúng nó sẳn sàng tiêu diệt
những người chống nó.
Nói tóm lại, những gì mà đảng cộng sản miền
Bắc đối xử tàn tệ với người miền Nam sau ngày
30.04.1975, thì Hán cộng sẽ áp dụng giống y
như vậy, nhưng còn tàn ác, man rợ hơn cả ngàn
lần.
Điển hình, xin quý vị hãy nhìn thấy cái bi thảm
cảnh của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và người

dân Tây Tạng đã và đang chịu đựng dưới sự thống trị
dã man của Hán cộng.

Cuối cùng, Dải đất Việt hình chữ S vẫn
còn, nhưng dân tộc Việt sẽ không còn !!!
Đến đây không còn “Cõng Rắn Cắn Gà Nhà
nữa”, mà là “Rước Voi Về Giày Mả Tổ”. Khi đó
Nguyễn Phú Trọng (bị dân mỉa mai gọi là Trọng lú),
cựu TBT đảng Việt cộng sẽ được Tập Cẩn Bình phong
cho chức Thái Thú hạng 2, đầu đội mão cánh chuồn,
thân mặc áo hữu - nhiệm (a) coi một tỉnh lỵ nhỏ nào
đó ở miền Thượng du. Tại sao Thái thú hạng 2 ?. Tại
vì trên Trọng còn có một quan Hán theo dõi hành vi
của Trọng. Tại sao phải theo dõi? Tại vì Tập Cẩn Bình
cho rằng Tổ Quốc, nơi Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ và
ngay cả Trọng cùng các tên phản quốc khác đã được
sanh ra, được nuôi dưỡng và lớn lên mà chúng nó còn
đem bán đứng bằng văn tự (Lnv: Hiệp Ước Thành Đô)
thì làm sao Tập tin tưởng chúng nó được. Thật là
nhục nhã cho gia phả, một vết nhơ lưu lại muôn đời
được ghi trong lịch sử tên Nguyễn Phú Trọng và
những tên phản quốc khác dưới thời đại Hồ Chí Minh.
Viết tới đây, tôi nhớ đến câu nói ngu ngược để đời
trong lịch sử Việt Nam của cựu TBT Nguyễn Văn Linh
tự Mười Cúc: (1.7.1915 – 27.4.1998) “ Tôi cũng biết
rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng
mất nước còn hơn mất đảng”.
Ông Linh ơi, làm tới TBT mà sao ô. ngây thơ (ngu)
quá vậy! Ông phải tự biết rằng khi dựa vào Trung
Quốc chẳng những mất nước mà còn mất luôn đảng
nữa, tức là mất cả hai “Chài lẫn Chì”. Tại sao? Tại vì
khi mất nước rồi, Tập Cẩn Bình, nó đâu có để cái đảng
của ông hoạt động để tiếp tục tham nhũng, bốc lột
dân. Việc này quan trọng nó phải giành lấy cho phần
nó chớ. Nếu ông còn sống, ông sẽ thấy là khi Hán
cộng cưỡng chiếm được Việt Nam rồi, nó sẽ lập tức
khai tử cái đảng của ông để vừa giành lấy quyền lợi,
vừa diệt trừ sức kháng cự, giống như ông và các đồng
chí của ông đã từng khai tử đứa con nuôi là cái “Mặt
Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” sau ngày
30.04.1975 khi các ông vừa cưỡng chiếm được miền
Nam vậy.

Câu hỏi được đặt ra cho những đảng viên
chóp bu còn tại chức hay đã về hưu trong đảng
Việt cộng là:
Hiện tại, các người là ai? Người Hán hay người
Việt? Kẻ phản quốc, hay người yêu nước? Nếu là
người Việt, được sanh ra, được nuôi dưỡng và lớn lên
trên dải đất hình chữ S, thì các người phải tự hiểu
biết rằng Tổ Tiên của chúng ta đã từng bị 4 lần Bắc
thuộc, tổng cộng là 1.114 năm (b). Bị Hán tặc cai trị
bằng hình luật vô nhân đạo, độc ác, man rợ đối với Tổ
Tiên. Nhưng tại sao các người lại bán, dâng nước cho
chúng nó? Tại vì bản tánh vô tri vô giác, tham nhũng
Viên Giác 216 tháng 12 năm 2106
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lại say mê quyền lực, nên các người quên cội nguồn,
không còn biết nhục nhã, nhẫn tâm đã và đang đưa
đất nước và dân tộc vào vòng Bắc thuộc lần thứ 5.
Những kẻ phản quốc như các người, sớm muộn gì rồi
cũng sẽ phải ra đứng trước vành móng ngựa để trả lời
những tội ác đã gây ra.

cùng nắm tay nhau vùng lên như trận cuồng phong
sóng thần Tsunami lật đổ cuốn trôi đảng Việt cộng
độc tài, tham nhũng, phi nhân, buôn dân bán nước để
thực hiện Tự Do – Dân Chủ cho Dân cho Nước trước
khi bị Hán hóa.

Lời cuối

Người viết 88 tuổi, hy vọng sẽ nhìn thấy ngày tàn
của đảng Việt cộng trước khi thân Tứ Đại phải trả về
lại cho Tứ Đại!. (c)

Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến,
biên thùy rung chuyển ?

Chắp tay nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi, Anh
Hùng Tử Sĩ Vị Quốc Vong Thân hãy:

“Thậm cấp chí nguy”, chúng ta hiện đang đối
đầu với hai đại họa:
1. Giặc nội xâm là Việt cộng

2. Giặc ngoại xâm là Hán cộng
Tuy nói là hai, nhưng khi ta diệt được cái đại họa
số 1 rồi, thì cái họa số 2 sẽ không còn đáng sợ nữa.
Thảm họa Bắc thuộc lần thứ 5, bị diệt chủng cũng
như cái chết đang đến với mình và con cháu mình
không còn xa. Không ai có thể cứu dân tộc VN thoát
khỏi thảm họa này, ngoài nguời Việt. Vì vậy, chúng tôi
khẩn, khẩn thiết kêu gọi toàn dân, kể cả những đảng
viên, những người bộ đội, công an hãy quay về với
nhân dân, đoàn kết cùng nhau đứng lên lật đổ cái
đảng Việt cộng tham nhũng, buôn dân, bán nước, hèn
với giặc ác với dân là con đường duy nhứt để tự cứu
mình, cứu lấy quê hương và Dân Tộc.
Đừng trông chờ đợi ai giúp mình, mà mình hãy tự
giúp mình, rồi Trời (hay người khác) sẽ giúp mình
theo như câu châm ngôn của người Tây phương

* Làm thức tỉnh lương tri những đảng viên
đảng Việt cộng độc ác, để họ biết ăn năn sám
hối tội lỗi, biết tin có luân hồi, có nghiệp báo
trả vay để quay đầu hướng thiện.
* Phù hộ cho người con dân nước Việt vượt
qua khỏi nạn bị diệt chủng, Bắc thuộc lần thứ
5 dưới thời đại Hồ Chí Minh.

XIN CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN
● Tích Cốc Ngô Văn Phát
Laatzen ngày 30.10.2016
a)- Áo hữu - nhiệm: Là áo có hàng nút đơm phía mặt
(phải) do quan Tàu dạy người VN phải may mặc cho giống
người Tàu dưới thời Bắc thuộc.
b)- Lần I: Từ năm 218 TTL (Trước Tây Lịch) đến năm
39 STL (Sau Tây Lịch) (257 năm)
Lần II: Từ năm 43 đến 544 (501 năm)
Lần III: Từ năm 603 đến 939 (336 năm)

* Hilf dir selbst, so hilft dir Gott (Đức)
* Aide-toi, et le Ciel t’ aidera (Pháp)
* Heaven helps those who help themselves
(Anh)

Lần IV: từ năm 1407 đến 1427 (20 năm)
(Tổng cộng: 257+501+336+20= 1.114 năm)

c)- Tứ Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa.

Câu sấm của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:

“Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình”. Nhưng chú
Khỉ sắp đến ngày ra đi, chú Gà sẽ thay thế mà sao
chẳng thấy thái bình, chẳng thấy ánh sáng nào dù nhỏ
nhoi lấp lóe cuối đường hầm; chỉ thấy mấy ông quan
đỏ, những người ngồi bàn độc cứ tiếp tục diễn các trò
khỉ làm người dân dở khóc dở mếu, như đàn áp, đánh
đập dã man, bắt bỏ tù v.v… những người xuống
đường kể cả đàn bà con nít biểu tình đả đảo Hán cộng
xâm lăng…
Một lần nữa trước khi dứt lời, sang năm mới con
Gà, chúng tôi trân trọng kính chúc quý vị người Việt
không phân biệt thành phần xã hội, Tôn Giáo, trong
cũng như ở ngoài nước dồi dào sức khỏe, trẻ mãi
không già, nhiều nghị lực, nhứt là đầy đủ 5 Đức
Tính Lớn như chú Gà Nòi để không còn sợ hãi,
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