
 

9 “Bước Khởi Đầu”để cứu Hoa Kỳ  
9 “Starter Steps” to Save America From Socialism 
Trevor Loudon,  

 
Trevor Loudon  là một nhà văn kiêm làm điện ảnh gia, ông là một bình luận 
gia nổi tiếng thế giới với nhiều bài viết về Hoa Kỳ. Trên 30 năm ông đã 
nghiên cứu về các nhóm cực tả, chủ nghĩa Marxist, và những phong trào 
khủng bố gây ảnh hưởng tới chính trị.  

Bài quan điểm này đăng trên The Epoch Times ngày 5/4/2021. 
 
Mặc dầu tôi là một người Tân Tây Lan, tôi biết nước Mỹ và dân Mỹ rất rõ. Tôi đã du lịch qua tất cả 48 tiểu 
bang vùng dưới (Lower 48) và đã nói chuyện trên 500 lần với thính giả trên toàn quốc Chủ đề thuyết trình của 
tôi luôn luôn là: Hoa Kỳ đang trên đường đi tới một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa độc tài tàn bạo -The 
United States is heading toward a brutally tyrannical socialist revolution - và nếu nước Mỹ đi xuống, tất cả các 
quốc gia khác xuống theo. Hiện nay nó đang xẩy ra trước mắt chúng ta. 
Vậy chúng ta phải làm gì? Có thể nào nền Cộng Hòa được cứu vãn? Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi có thể đề 
nghị vài bước ít ra nó sẽ giúp nước Mỹ một cơ hội chống trả. 
 
1- Đối Diện Thực Tế (Face Reality) 
 
Hàng triệu dân Mỹ vẫn còn hoàn toàn trong trạng thái chối bỏ (denial). Nhiều người nghĩ rằng quân đội hoàn 
toàn kiểm soát- điều này chỉ là thời gian cho tới khi công lý được phục hồi và Tổng Thống Trump trở lại. Có 
một chương trình mật “secret plan”- cứ có niềm tin (just “have faith”). Thực tế Trump đã bị áp đảo do sự kết 
hợp giữa những tên cộng sản (communists), những tên chủ trương toàn cầu hóa (globalists), và ngay cả 
những kẻ phản bội (traitors) trong đảng của họ. Thế lực ngầm (deep state) hiện nay gần như hoàn toàn kiểm 
soát. 
 
Trump sẽ không trở lại trước năm 2024 - nếu tới đó chúng ta vẫn còn có cuộc bầu cử có ý nghĩa (meaningful 
election).  Để bảo đảm không bao giờ chúng bị loại ra khỏi những cơ quan, đảng Dân Chủ hoạch định chấp 
nhận 22 triệu dân bất hợp pháp, loại bỏ Cử Tri Đoàn (Electoral College), có thêm ít nhất 4 thượng nghị sĩ thiên 
tả qua Puerto Rico và DC trở thành tiểu bang, và tràn ngập đất nước với thêm hàng chục triệu di dân và di 
dân bất hợp pháp. Chúng cũng hoạch định “cải tổ” luật bầu cử toàn quốc chẳng hạn như đa số bầu 
cử qua bưu điện, bãi bỏ đòi hỏi về căn cước cá nhân (ID) v.v…như vậy sẽ bảo đảm vĩnh viễn dưới sự kiểm 
soát của Đảng Dân Chủ. 
 
Nếu Đảng Dân Chủ có thể bãi bỏ filibuster (một hình thức Thượng Viện dùng để ngăn cản một dự luật mang 
ra bỏ phiếu) và đặt thêm 4 thẩm phán thiên tả vào Tối Cao Pháp Viện, sẽ không có gì ngăn cản nổi những việc 
này nếu chúng ta dựa vào những đường lối chính trị truyền thống (traditional political methods) 
 
Thời gian hiện tại chúng ta đang bị đưa vào cuộc cách mạng theo chủ nghĩa Marx Lenin (chủ nghĩa công sản 
Marx-Lenin) do Tầu điều khiển.  Quân đội không thể cứu chúng ta, ngay cả Trump. Trái lại, nó tùy thuộc vào 
những người yêu nước (patriots) bảo vệ Trump và Các Binh Chủng (Armed Services) khỏi những cuộc tấn 
công không ngừng của Đảng Dân Chủ /cộng sản. 
 
2- Chấm Dứt Những Cuộc Trình Diễn Bạo Động (Stop All Violent Rhetoric) 
 
Bạo động không cứu được Mỹ Quốc. Thực tế phũ phàng là Tổng Thống Barack Obama đã có 8 năm thay thế 
những tướng lãnh yêu nước bằng những người có khuynh hướng thiên tả. Ông ta đã làm rất tốt. Nếu bạo 
động bộc phát (Xin Thượng Đế ngăn cản việc này), quân đội sẽ đứng về phía chính phủ chứ không phải với 
nhóm nổi dậy. Có ai sẽ nghĩ là Nga, Tầu, Bắc Hàn, Cuba và Iran sẽ đứng yên trong khi đồng minh Dân Chủ 
của họ bị đánh bại bởi nhóm người yêu nước? Không nghi ngờ gì là họ sẽ lợi dụng thời cơ để dứt điểm (finish 
off) kẻ thù chính (main enemy) của họ vĩnh viễn. 
 
Luôn cảnh giác nếu ai đó khích động bạo động trên mạng (on-line), trong đám đông công cộng, hay trong các  



cuộc họp riêng tư. Nên tránh xa. Đó là ngây ngô vô vọng, và là những khiêu khích chính phủ tồi tệ nhất. Tụi 
thiên tả cầu mong bạo động của phe hữu (right-wing violence). Nó sẽ cho họ lý do truy lùng càn quét hàng loạt 
những người Mỹ yêu nước. Đất nước này sẽ được cứu vớt trong yên ổn hoặc sẽ không có gì cả. Nếu bạo 
động đáng kể xẩy ra, coi như chấm dứt (it’s over). 
 
Nói như vậy, Tu Chính Án Số 2 (Second Amendment) phải được bảo vệ bằng mọi giá. Với một dân chúng võ 
trang tối thiểu đó là một cách để kiềm hãm chuyên chế độc tài, mặc dầu nó vô dụng đối với cuộc tấn công 
bằng vũ khí hạt nhân hay hóa học. Dân Mỹ phải giữ súng ống của họ và hàng ngày bảo đảm không phải xử 
dụng chúng để chống lại chính dân họ. 
 
3- Tái Lập Sự Toàn Vẹn về Bầu Cử tại Tất cả Những Tiểu Bang  Đỏ (Cộng Hòa)-Restore Election 
Integrity in All Red States 
 
Nếu niềm tin của cử tri không được phục hồi trong vài tháng tới, đảng Cộng Hòa coi như đi đoong. Cử tri Dân 
Chủ tiếp tục bầu. Phần lớn cử tri Cộng Hòa ở nhà. Họ không tin tưởng vào bầu cử và từ chối tham gia. Chúng 
ta đã chứng kiến trong cuộc bầu cử Thượng Nghị Sĩ tại tiểu bang Georgia. Hiện nay tại ba mươi tiểu bang có 
cơ quan lập pháp đảng Cộng Hòa chiếm đa số. Vài nơi đang nghiên cứu sửa chữa những thiếu sót trong luật 
bầu cử. Phần lớn sẽ không đi tới đâu nếu không có sự tham gia mạnh mẽ của quần chúng. Nếu kết quả đề 
nghị không có việc loại bỏ những máy móc bầu cử điện tử (electronic voting machine) và trừng phạt nặng nề 
những tổ chức bầu cử gian lận, thì nó giống như việc trang trí cửa sổ (window-dressing). Phải cảnh giác (Be 
alert). 
 
Các nhà ái quốc phải phục hồi sự toàn vẹn của bầu cử trước tiên tại những tiểu bang đỏ (CH), rồi tới những 
quận hạt đỏ trong các tiểu bang xanh (DC) – sau năm 2022 là trên toàn quốc. 
Tham gia vào tiến trình này. Đó là ưu tiên hàng đầu. 
 
4- Loại bỏ những cuộc Bầu Sơ Bộ của đảng Cộng Hòa Ngay Lập Tức- Close the Repubican Primaries 
Immediately 
 
Chuyện này đáng lý không cần suy nghĩ, nhưng chẳng được ai nói tới. Chỉ có 5 tiểu bang là thực sự loại bỏ 
bầu sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Như vậy có nghĩa là phần lớn những tiểu bang đảng viên Dân Chủ và Độc 
Lập (ngay cả cộng sản) có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu sơ bộ của đảng Cộng Hòa - thực tế là họ đã làm 
như vậy. Trên toàn quốc, kẻ thù của đảng Cộng Hòa (GOP’s enemies) đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu 
sơ bộ của Cộng Hòa, họ chọn ứng cử viên nào yếu kém nhất. Do đó nền tảng của đảng Cộng Hòa 
(Republican base) rất yêu nước nhưng những người đại diện được bầu ra trong nhiều tiểu bang lại giống như 
thuộc Dân Chủ cấp tiến “progressive Democrat”. 
 
Hỡi các nhà ái quốc Cộng Hòa hãy loại bỏ bầu sơ bộ. Nó sẽ chuyển đổi đảng của các bạn. 
 
5- Tổ Chức một Khối Những Tiểu Bang Tự Do -Organize a Compact of Free States 
 
MAGA cần tạo dựng một quốc gia trong một quốc gia (nation within a nation). Đây không phải là tách rời ra – 
Nga và Tầu sẽ nhanh chóng lợi dụng khai thác như là một sự chia cắt - Điều cần là tái khẳng định những 
quyền hạn trong Tu Chính Án 10 (10th Amendment) đã được ghi rõ trong Hiến Pháp Hoa Kỳ. Việc lạm quyền 
(out-of-control) của chính quyền liên bang như chuẩn bị càn quét những hình thức độc lập tự do còn sót lại 
của quốc gia. Các tiểu bang đỏ có can đảm thì ngay bây giờ phải kết hợp thành một khối nhỏ đồng lòng chống 
lại những gì mà chính phủ liên bang vượt quá quyền hạn. Liên minh như vậy nên bắt đầu với Florida và 
Texas, rồi nới rộng mời thêm Oklahoma, những tiểu bang ở Đồng Bằng (Plains states), phần lớn những tiểu 
bang miền Nam (Southern states), New Hampshire, những tiểu bang Midwest, rồi những tiểu bang miền Bắc 
và miền Tây do Cộng Hòa lãnh đạo. 
 
Liên minh như vậy, chạy dài từ Florida Keys tới  Vịnh Mễ Tây Cơ đi thẳng tới Các Hồ Lớn (Great Lakes) và 
biên giới Canada, ngay cả Alaska, sẽ chia cả nước làm hai. 
Thêm vào đó các quận hạt đỏ tại các tiểu bang xanh như Virginia, Maryland, New Jersey, Massachusetts, 
Illinois, Minnesota, New Mexico, Colorado, Washington, Oregon và California sẽ tạo nên một khối phiếu và 
kinh tế mà Hoa Thịnh Đốn sẽ thấy rất khó chống trả. 



 
Mới đây chính quyền Biden đề nghị Thống Đốc Ron Desantis của Florida đóng cửa những nhà hàng ăn trong 
tiểu bang để ngăn chặn vi khuẩn CCP lan rộng, Thống Đốc lịch sự từ chối- nêu ra hệ quả tai hại về kinh tế do 
việc đóng cửa. Biden tỏ ý muốn ra lệnh ngoài phạm vi hiến pháp cấm du lịch bằng hàng không và đường 
bộ tới và từ Florida. Việc cấm này có thể chống lại một mình Florida. Nó sẽ không thể chống lại Florida, Texas 
và Oklahoma cùng 10 tới 25 tiểu bang khác. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đúng nghĩa là một liên bang gồm nhiều 
tiểu bang tự do và độc lập.  Đây là thời điểm cần phải hoàn toàn am hiểu ý niệm đó. 
 
Các tiểu bang miền nam sẽ sớm bị tràn ngập bởi những làn sóng di dân bất hợp pháp. Chính phủ liên bang sẽ 
không làm gì để ngăn chặn. Texas, Florida, Arizona, và các quận hạt tự do tại New Mexico và California ngay 
bây giờ hãy chuẩn bị bảo vệ biên giới của mình. Đây không phải là vấn đề di dân, đây là điều hiến pháp dành 
cho chính phủ liên bang- đây là vấn đề an sinh công cộng (state public welfare issue).   
 
Đương nhiên chính quyền Biden/Harris dự trù tăng thêm Thẩm Phán thiên tả vào Tối Cao Pháp Viện để tất cả 
những điều họ sẽ làm đều hợp hiến. Nhưng vấn đề này không cần phải ra tòa. Chính quyền tiểu bang đã có 
quyền theo Tu Chính Án 10 là vô hiệu hóa những gì liên bang đi quá đáng (overreach); họ chỉ cần liên kết 
đồng lòng đặt liên bang vào đúng vị trí hiến pháp ấn định. Nền Cộng Hòa sẽ được cứu bởi việc can đảm thi 
hành Tu Chính Án số 1 (tự do ngôn luận) và Tu Chính Án 10 (chủ quyền của tiểu bang (state sovereignty). 
 
6 - Tái Xét Nền Cộng Hòa - Republic Review  
 
Tất cả những tiểu bang tự do ngay lập tức tham gia việc “Tái Xét Nền Cộng Hòa”. Đã có một số ít, nhưng 
đang lớn mạnh, phong trào trong vài tiểu bang miền Tây và Bắc họ xét lại việc cam kết của tiểu bang với chính 
quyền liên bang để loại bỏ hoặc vô hiệu hóa những liên hệ vi hiến (unconstitutional relationships). 
Theo Hiến Pháp, những tiểu bang trên nguyên tắc cao hơn chính quyền liên bang (superior to the federal 
government). Họ có toàn chủ quyền theo thuyết bình đẳng (equal footing doctrine) khi gia nhập Liên Bang Hoa 
Kỳ và có quyền hợp pháp từ chối tham gia những chương trình vi hiến (unconstitutional programs). Chẳng hạn 
như mỗi tiểu bang chỉ nhận được 10% ngân sách giáo dục của tiểu bang do liên bang trợ cấp - nhưng gần 
như hoàn toàn là phương tiện để Bộ Giáo Dục áp đặt chỉ thị. Nhưng tại sao không từ chối 10% nhỏ nhặt 
này để trả lại cho địa phương quyền kiểm soát tất cả ngành giáo dục công? Mỹ quốc đang mất đi những trẻ 
em của họ tại các trường công. Tất cả cha mẹ yêu nước đều biết vậy. Điều này sẽ giúp cho các phụ huynh 
kiểm soát chặt chẽ hơn về giáo dục của con cái và phục hồi quyền kiểm soát của quần chúng đối với chính 
phủ của họ. Như vậy có đáng 10% ngân sách giáo dục của tiểu bang không? 
 
Nếu những tiểu bang tự do muốn đứng lên chống lại việc làm quá đáng của liên bang, họ phải chuẩn bị từ 
chối tiền vi hiến của liên bang (unconstitutional money). Một cuộc tái kiểm toàn diện về “Tái Xét Nền Công 
Hòa” sẽ sớm trả lại quyền cho các cơ quan lập pháp tiểu bang- là nơi chính của nó. 
 
7 - Thành Lập một Liên Minh Quần Chúng Đa Tiểu Bang “Mỹ Quốc Trước Tiên-America First)–Form a 
Multi-State “America First” Popular Alliance 
 
Thiên tả có “Cách Mạng của chúng ta-Our Revolution”một liên minh trên toàn quốc gồm 600 nhóm hoạt động 
trong và ngoài đảng Dân Chủ. Điều khiển bởi Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Mỹ (Democratic Socialist of 
America) và đảng Cộng Sản Hoa Kỳ (Communist Party USA), Cách Mạng của Chúng Ta – Our Revolution - 
hoạt động trong các cuộc bầu sơ bộ để chọn lựa những ứng cử viên cực tả như dân biểu Alexandria Ocasio 
Cortez, ILhan Omar và Rashida Tlaib đưa vào cơ quan. Cách Mạng của Chúng Ta không phải là mục đích 
kỷ luật của đảng Dân Chủ mà là để chọn lựa ứng cử viên. 
 
Chúng ta cần một nhóm “Mỹ Trước Tiên-America First” hoạt động trong và ngoài đảng Cộng Hòa- ngay cả có 
thể tại vài nơi trong đảng Dân Chủ. Tổ chức này chú trọng vào tất cả nghị trình của MAGA/Mỹ Trước 
Tiên “America First” trong mọi từng lớp trong chính quyền, trong tất cả các tiểu bang của Hiệp Chủng Quốc. 
Phong trào này có thể thu hút năng lực của tất cả 70 tới 80 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho Trump mà không nằm 
dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. 
 
Mỹ Trước Tiên có thể sẽ đoàn kết Đảng Tea Party với những phong trào MAGA, đảng viên chính thống 
Cộng Hòa (grassroots Republicans), những nhà ái quốc Dân Chủ, và độc lập, huy động hàng chục triệu cử tri 



để biến đổi GOP (CH) thành đảng của quần chúng (populist) thật sự, đảng ái quốc MAGA nó luôn luôn phải 
như vậy (it should always have been). Nhớ điều này Mitch McConnell ! Trump đã điều nghiên những ứng cử 
viên sẽ ra tranh cử chống lại những Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã phản bội lại gốc gác của họ 
sau cuộc bầu cử 2020. 
 
Những Người Mỹ Trước Tiên (America Firsters) hãy ghi danh hàng chục triệu cử tri Cộng Hòa để họ tham 
gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu sơ bộ cho năm 2022, hầu loại bỏ những tên Cộng Hòa đã bị mua chuộc 
(sell-out). Phong trào Mỹ Trước Tiên/MAGA có thể sẽ nắm trọn tất cả mọi từng lớp GOP trong năm 2024. 
GOP cần đường lối của phong trào MAGA hơn là MAGA cần nhãn hiệu Cộng Hòa (Republican brand). 
Trong lúc này có khoảng 70 Dân Biểu Dân Chủ trong Quốc Hội tại những tiểu bang đỏ. Chỉ cần phục hồi sự 
toàn vẹn của bầu cử là có thể đánh bại vài tên trong năm 2022. 
 
Những ứng cử viên của MAGA được Trump hậu thuẫn trong mọi cuộc tranh cử có thể gặt hái nhiều hơn. 
Không chỉ đơn giản là chiếm lại đa số tại lưỡng viện mà còn làm Biden trở nên tổng thống “vịt què - lame-
duck”. 
 
8 - Tẩy Chay Rộng Lớn-Boycott/Buycott Bigtime 
 
Tất cả những người yêu nước hãy rời bỏ Google, Facebook, Twitter v.v… thay vào đó bằng những 
chương trình (honest platform) ngay thẳng hơn. Họ nên hăng hái ủng hộ cố gắng của DeSantis trừng phạt 
nặng nề những nhà điều hành Kỹ Thuật Lớn (Big Tech) đã bãi bỏ (cancel) trương mục của những nhà ái 
quốc. Nếu từ 25 tới 30 tiểu bang tự do cùng làm như vậy thì Kỹ Thuật Lớn (Big Tech) sẽ sớm trở 
thành Kỹ Thuật Nhỏ (Little Tech). 
 
Những người yêu nước cần tổ chức trên toàn quốc tẩy chay tất cả những công ty không yêu nước và ủng 
hộ những công ty trung thành với Mỹ như My Pillow và Goya Foods. Nhiều nhóm địa phương đã soạn 
thảo một danh sách những công ty bản địa “không thân thiện- unfriendly” và các công ty thân thiện (friendly), 
vậy những người yêu nước hãy ngưng ủng hộ đối phương của những công ty này và chi tiêu nhiều hơn với 
họ cùng những người ủng hộ MAGA. 
 
Khéo léo lần lượt loại bỏ những công ty không yêu nước đang trong tình trạng bấp bênh (vulnerable). 
Hãy hình dung nếu ngay bây giờ 80 triệu người yêu nước MAGA quyết định bắt đầu tẩy chay trên toàn 
quốc những công ty loại này. Việc tẩy chay sẽ kéo dài vô tận cho tới khi công ty mục tiêu (targeted 
companies) bị phá sản, hoặc họ phải xin lỗi về việc bãi bỏ trương mục của những người yêu nước. Nếu khả 
thi, tất cả những gia đình MAGA cùng cam kết mua ít nhất một sản phẩm của những công ty có trương 
mục bị bãi bỏ trong năm nay. 
 
Ngày 1 tháng 4 nhắm vào 1 công ty, ngày 1 tháng 5 nhắm vào 1 công ty khác và 1 tháng 6 một công ty 
khác và tiếp tục như vậy. Sau khi hai hoặc ba công ty bị sập tiệm hay xin lỗi, chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy 
nhiều công ty bắt đầu tách xa rời xu hướng “văn hóa Hủy bỏ - Cancel Culture”. 
 
Hỡi các bạn, những người yêu tổ quốc có mãnh lực chi tiêu (spending power) trên đất nước này. 
Chúng ta cần bỏ đói những kẻ thù và nuôi dưỡng những bạn bè của chúng ta. Một lần nữa, những 
người yêu tổ quốc cần xây dựng một quốc gia trong một quốc gia. 
 
Tất cả chúng ta nên tẩy chay tất cả những sản phẩm của Tầu tại bất cứ nơi nào có thể. Kiểm soát nhãn hiệu. 
Mua sản phẩm của Tầu trong năm 2021 như là mua sản phẩm của Phát Xít (Nazi) năm 1939. Đó là vô lương 
tâm và là tự sát (immoral and suicidal). Đảng Cộng Sản Tầu mới làm què quặt nền kinh tế của Mỹ 
qua vi khuẩn CCP. Rồi, tụi thiên cộng sản Tầu súi dục Black Lives Matter bạo loạn. Cũng chính Tầu đã 
gây ảnh hưởng kết quả bầu cử 2020. Đã tới lúc người dân Mỹ chấm dứt tài trợ cho kẻ thù số 1-Đảng Cộng 
Sản Tầu (CCP). 
 
9 - Loại Ra Ảnh Hưởng Ngoại Bang Độc Hại ở Cấp Tiểu Bang- Remove Malign Foreign Influence at 
State Level 
 



DeSantis tuyên bố luật loại bỏ hàng loạt những hoạt động của Cộng Sản Tầu tại Florida. Luật này cũng 
nhắm vào các quốc gia thù địch khác bao gồm Nga, Iran, Bắc Triều Tiên, Cuba, và Venezuela- tất cả những 
quốc gia này đều gây ảnh hưởng tới các vấn đề nội tình của đất nước này. Tháng 12, 2020 Giám Đốc 
Cơ Quan An Ninh Quốc Gia thời Trump, ông John Ratcliffe cho hay Đảng Cộng Sản Tầu đang tiến 
hành “hàng loạt chiến dịch gây ảnh hưởng–massive influence campaign” nhắm vào một số thành viên quốc 
hội và cố vấn của họ, bao gồm cả việc blackmail và hối lộ. 
 
Hiện nay, hàng ngàn công ty ngoại quốc của những chính quyền không thiện cảm đang mua đất đai, cơ 
xưởng sản xuất thực phẩm, công ty kỹ thuật, cơ sở giáo dục và hạ từng cơ sở tại Mỹ. Hàng ngàn nhân 
viên tình báo (agents) ngoại quốc có liên hệ với những công ty không yêu nước, các chính trị gia không nhân 
cách, những nhà báo thiên Tầu và các tiểu bang vô trách nhiệm. Dưới chính quyền Biden-Harris sẽ không làm 
gì để ngăn cản những hoạt động này ở cấp liên bang-nhưng những tiểu bang tự do có thể làm rất nhiều. Nếu 
tất cả những tiểu bang tự do đều truy bắt gắt gao những vụ ngoại bang hối lộ, gián điệp, và phá hoại, 
đất nước này sẽ thay đổi. Nếu hàng trăm học giả (academics), nhà báo (journalists) nhà buôn 
(businessmen) và chính trị gia (politicians) (thuộc cả 2 đảng) tham nhũng bị phơi bầy và trừng phạt, đất nước 
này sẽ sớm trên đường phục hồi phẩm cách (moral), kinh tế (economie) và chính trị. 
 
Bạn Nghĩ sao- What Do You Think? 
Chỉ riêng những bước này không, sẽ không cứu được Mỹ Quốc-nhưng tôi nghĩ nó là bước khổng lồ đi đúng 
hướng (huge step in the right direction). Tôi sẽ theo dõi và có những đề nghị và chương trình tiếp sau. 
 
 
 


