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Lịch sử Việt Nam và phương pháp luận. 

 

Figure 1. Ảnh bìa sách Việt sử đại cương của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. 

 

Figure 2. Tác giả Tôn Phi. Ảnh chụp năm 28 tuổi. (2020). 
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are strictly prohibited from reading, using, disclosing, copying or distributing 

this book. If you received this book in error, please immediately notify the 
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Điểm yếu của vua Quang Trung 
Nguyễn Huệ 

Lê Minh Tôn 

Một bạn thúc giục, chúng tôi phải viết bài này. Mong là món ăn tinh thần ngày chủ 

nhật cho quý vị. 

Trước hết chúng tôi nhìn nhận Quang Trung là một anh hùng, anh hùng kiểu Nguyễn 

Chí Thanh, tướng điều binh thắng trận Điện Biên Phủ. 

 

Figure 3. Tranh mô phỏng vua Quang Trung-Nguyễn Huệ. 

Có những người ủng hộ Quang Trung. Chúng tôi hỏi, nếu Quang Trung còn sống, 

hỏi lương thực đâu để đánh tiếp? Người này nói, lương thực như thời đánh nhà 

Thanh. Chứng tỏ không biết, thời nhà Thanh, Quang Trung cho nấu bánh chưng để 

quân đi thần tốc ra Bắc. Nhưng chẳng lẽ, quân sĩ cả đời ăn bánh chưng? 
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Lưu ý rằng nhà Tây Sơn không hề thống nhất đất nước như trong sách giáo khoa hay 

tài liệu của các sử gia thiêú am hiểu công pháp quốc tế. Giang sơn chia hai, Nguyễn 

Nhạc làm vua trong nam, Quang Trung làm đế ngoài bắc. Người xưng đế, người 

xưng vua, vua to hơn đế, lộn tùng phèo còn hơn cả thời Đàng Trong-Đàng Ngoài. 

Một đất nước có hai ông vua thì không thể gọi là thống nhất về mặt khoa học. Không 

khoa học thì không thể tồn tại lâu. Xem đến trận Nguyễn Ánh thắng Nguyễn Nhạc 

là biết nhà Tây Sơn sẽ thua. 

Khi vua Quang Trung lên, thì đã được hẹn giờ thất bại. Mặc dù được các quân sư 

như Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, quân Tây Sơn vẫn quá nghèo đói so với quân 

đội tư bản của Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh, thù giết cha làm nhục cố chất chứa trong 

lòng đã lâu, vẫn nhịn nhục chuẩn bị cho đến khi tương quan lực lượng gấp 10 lần 

quân Tây Sơn. Quân Tây Sơn có phần giống quân Tây Lương của Lã Bố trong Tam 

quốc chí diễn nghĩa. Lã Bố võ nghệ tuyệt luân, dù có ghê gớm thật, quân Tây Lương 

có dũng mãnh thật, lại có quân sư Trần Cung vô cùng giỏi giang đi nữa, song có 

thoát được vòng vây của quân Tào Tháo không? Không thể. Cái thế đó buộc họ phải 

thua. 

Điểm yếu của vua Quang Trung, như đã phân tích ở trên. Có nhiều yếu tố. Quang 

Trung không được học về quản trị. Quản trị là cả một khoa học. Vì vậy, đế quốc Đại 

Hàn phải đào tạo thái tử từ thuở còn thơ. Mỗi ngày 17 tiếng, đến năm 18 tuổi thuộc 

lòng Kinh Thư, thành thạo võ nghệ, cẩn trọng trong phép tắc cung đình. Cách đào 

tạo vua của Hàn Quốc có phần giống nền giáo dục cung đình mà vua Nguyễn Ánh 

đã trải qua. Cho nên, phần thắng dành cho Nguyễn Ánh chỉ là sớm muộn. 

Có người nói, Quang Trung phổ cập giáo dục. Giả sử người đó nói đúng, thì Quang 

Trung phổ cập giáo dục bằng chữ Nho ( chữ Hán bổ sung) hay bằng chữ a-bê-xê ( 

chữ Quốc Ngữ ngày nay)? Chữ Nho rất khó. Đây là linh tự. Thời giảng đường, chúng 

tôi thấy học chữ Nho cũng khá, ra trường chỉ đọc được 10% chữ, nhưng phải với sự 

giúp đỡ của tự điển. Đoàn quân của Quang Trung, cho là con nhà nghèo học giỏi, có 

thể phổ cập chữ viết cho ai? 

Trong khi đó, ở phương nam, có chữ la-tinh. Ngày nay dân tộc Việt Nam lấy đó làm 

chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ phổ cập cho dân chúng dễ dàng, nhìn mặt chữ có thể 

phát âm mà không phải ghi nhớ như chữ Nho. Trong nam lại có đội ngũ phổ cập 

giáo dục hùng mạnh, là các thương gia và các giám mục truyền giáo. Về trí thức đầu 

sỏ thì Bắc Hà hơn, còn về mặt bằng dân trí thì Nam Hà hơn. 
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Lại nói về văn hóa Bắc Hà. Đó là văn hóa ngàn năm văn hiến. Rất khó để ra lệnh 

cho dân Bắc Hà : 

 

Quan cần nhưng dân không vội 

Quan có vội quan lội mà đi. 

Quân sĩ của Quang Trung gặp phải sự bất hợp tác của nhân dân Bắc Hà. Sĩ phu Nghệ 

An chạy sang Thái Lan tị nạn. Nông dân Bắc Hà từ chối nộp gà, vịt, lúa cho quân 

Quang Trung. Lại không có tiếp viện từ trong nam ra nữa, quân Quang Trung lấy gì 

để sống? Mặc dù binh tướng của Quang Trung còn đủ. Bánh chưng đã hết rồi. 

Phượng Hoàng Đài ( Đô) ở Nghệ An cũng đành phải đắp chiếu, không thể khánh 

thành. 

Điều này làm chúng ta liên tưởng đến tình hình Liên Xô. Quân đội của thế giới tư 

bản vây vòng ngoài, chứ không dám bén mảng vào một vùng đất có quân Liên Xô 

chiếm đóng. Thời đó khẩu AK47 của Liên Xô vẫn còn là vua trên chiến trường, ai 

cũng sợ. Vì vậy, nói có một thứ gọi là “Diễn biến hòa bình” nào có thể giật sập Liên 

Xô thì đó là điều không thể có. Liên Xô sụp đổ vì cung không đủ cầu. Các nhà khoa 

học của Liên Xô phải vượt biên sang Mỹ. Trước khi đi, họ phải đóng cho KGB một 

số tiền. KGB mỗi ngày một đông. Nuôi lực lượng KGB cực kỳ tốn kém. Bộ Tài 

chính của Liên Xô không thể in thêm tiền được. Nếu in tiền bậy bạ, Anh-Mỹ và cả 

khối Commonwealths sẽ cấm vận hàng hóa Liên Xô. Không in được tiền, bộ máy 

càng to, Liên Xô ắt tan vỡ, không có diễn biến hòa bình nào ở đây cả. Trên bản đồ 

thế giới, Liên Xô không cướp thêm được một nước nào nữa, trừ Afghanistan nghèo 

đói. Sức cùng lực kiệt, Liên Xô tuyên bố giải tán. Gorbachev, tổng thống, làm điều 

đó để giải thoát cho ông bộ trưởng tài chính. 

Việc lương thực trong chiến tranh giữa nhà Nguyễn Tây Sơn và nhà Nguyễn Gia 

Long cũng vậy. Trong nam, khí hậu ưu đãi, rất dễ về lương thực. Bạn có biết nuôi 

một con gà ngoài Bắc khó khăn đến thế nào không? Sương buốt, sương giá, gà chết 

hàng đoàn, chưa kể mùa dịch, mùa hạn hán. Trong nam thì quanh năm mát mẻ, súc 

vật sinh sản ầm ầm. Vì vậy, một cô gái Bắc Ninh, Nam Định chắc chắn đảm đang 

hơn một cô gái miền Tây. Lấy được nàng cũng rất khó. Ngoài Quang Trung ra, 

không có anh lính nào của Tây Sơn lấy được vợ Bắc Hà cả, xứ phong kiến. Nhưng 

quân chúa Nguyễn lại được dân gả con gái cho rất nhiều, đến khi nào dành được 

chiến thắng thì thôi, sinh lý phủ phê. Trong chiến tranh cận đại, và cả hiện đại, sinh 

lý quyết định phần lớn cuộc thắng thua. 
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Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

8 BÌNH LUẬN VỀ  “ĐIÊ ̉M Y ẾU CU ̉A VUA QUANG 
TRUNG NGUY Ễ N HUÊ ̣”  

1. Bình Tôn 

11 THÁNG BẢY 2021 LÚC 11:58 CHIỀU SỬA 

Trong cuốn LA SƠN PHU TỬ đã nói tất cả về thiện và ác của QUANG 
TRUNG… 

Thích 

TRẢ LỜI  

1. Tôn Phi 

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:00 SÁNG SỬA 

Bình Tôn tớ chưa được đọc cuốn này. 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/#comment-1981
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1981
https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/?replytocom=1981#respond
https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/#comment-1982
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1982
https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/?replytocom=1982#respond
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1. Bình Tôn 

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:01 SÁNG SỬA 

La sơn phu tử (nguyễn thiếp) khi lên ngôi quang trung có những 
hành vi bạo tàn nên ông đã từ quan ẩn dật…và vua quang trung 
đã 3 lần đến nơi ở nguyễn thiếp mong giúp kế đánh bại quân 
thanh và ông đã chấp nhận…và khi đánh tan quân thanh vua 
quang trung thay đổi từ đó. 

Thích 

2. Tôn Phi 

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:02 SÁNG SỬA 

Bình Tôn Bạn viết một bài đi. 

Thích 

3. Bình Tôn 

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:03 SÁNG SỬA 

https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/#comment-1983
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1983
https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/#comment-1984
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1984
https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/#comment-1985
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1985
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Tôn Phi ngày trước mình bán sách cũ đã mua đc cuốn la sơn phu 
tử xuất bản 1903 khổ lớn và để lại cho 1 anh nghiên cứu về lịch 
sử…nay cuốn đó đấu giá lên tới gần 300t vnđ. 

Thích 

4. Bình Tôn 

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:03 SÁNG SỬA 

Tôn Phi có gì mình qua mượn lại cuốn đó viết tóm tắt lại…mình 
rất mê lịch sử và tôn giáo các nước… 

Thích 

2. Đinh Bảo Châu 

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 12:05 SÁNG SỬA 

Quang Trung là một người hiếu sát. 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/#comment-1986
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1986
https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/#comment-1988
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1988
https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/?replytocom=1988#respond
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3. Y Jao Buon Ja 

12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 6:49 CHIỀU SỬA 

Bình thường thì một đế chế được xây dựng bằng gươm giáo thì không trụ 
được lâu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu Quang Trung còn sống, Quang Toản 
có chống lại được Nguyễn Ánh hay không? 

https://saigonpick.com/2021/07/11/die%cc%89m-yeu-cu%cc%89a-vua-quang-trung/#comment-1994
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1994
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Figure 4. Chúa Nguyễn Ánh thời trẻ. Ảnh tư liệu. 
Lê Minh Tôn. 

Dân Bình Định có câu hát: 

Ai về Bình Định mà coi 

Con gái Bình Định múa roi đi quyền. 

Cho đến tận ngày nay, những người hâm mộ Quang Trung tỏ ra tiếc rẻ, giá chi Quang 

Trung còn sống thì Quang Toản và nhà Tây Sơn đâu có thua Nguyễn Ánh. 

Sự thực, giả sử Quang Trung còn sống, thì cũng không phải là đối thủ của Nguyễn 

Ánh. 

Trận đầm Thị Nại 1801, quân Nguyễn Ánh nã đại pháo đốt rụi toàn bộ tàu bè của 

Tây Sơn. Hải quân Nguyễn Ánh quá mạnh, chưa kể thủy quân lục chiến. Cho thấy, 

tổ chức quân sự của các bậc vua chúa quả là tài tình. 

Nhà Tây Sơn có thống nhất đất nước không? Thưa không. Chúng lại chia đất nước 

ra làm hai, vua anh Nguyễn Nhạc trong nam, vua em Quang Trung ngoài bắc. Hai 
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anh em đánh nhau để ăn chia kho báu nhà vua Lê- chúa Trịnh. Tình trạng sau lại tồi 

tệ hơn tình trạng trước. Thống nhất đất nước là nhà Nguyễn. 

Nguyễn Ánh tổ chức được quốc tế vận. Các nước Ai Lao, Chân Lạp, Pháp, Bồ Đào 

Nha vào phe với Nguyễn Ánh để bủa vây Tây Sơn. Quang Trung ngoại giao hơi 

kém, không gọi được nước nào vào giúp mình. 

Giới quân sự nghiên cứu vì sao Quang Trung hành quân được thần tốc. Quang Trung 

luyện quân bằng võ Bình Định, thứ võ không văn vẻ nhiều, quyền nào chết người 

quyền đó. Khi mới bắt đầu chiến tranh, thứ võ này gây bất ngờ đối với cả chúa 

Nguyễn phương Nam và chúa Trịnh ngoài Bắc. Võ này dạy quân rất nhanh, học 

khoảng 3 ngày là thuộc. 

Ông cha ta dạy: Tiền nào của nấy. Võ Bình Định tuy chết chóc, chỉ đánh được cự ly 

gần. Nhà Nguyễn, tinh hoa võ học Huế, tìm ra được cách hóa giải võ Bình Định. 

Quân Tây Sơn không còn lợi thế gì nữa. Quang Trung có sống lại thì cũng võ đó, 

một lính ngự lâm quân của Nguyễn Ánh cũng đủ để khống chế Quang Trung. Trong 

máy tính cũng vâỵ, hệ điều hành chỉ có khoảng 7 loại mã, thời gian bẻ khóa là 30 

ngày, cứ 24 ngày Microsoft đổi mật khẩu một lần thì tin tặc lắc đầu lè lưỡi. Quân 

Tây Sơn cũng vậy, quân Tây Sơn cũng như mấy anh tin tặc, đã được huyền thoại 

hóa quá mức. Giả sử Tây Sơn có võ, làm sao chống lại được hỏa lực Tây phương? 

Quang Trung không thoát ra được lũy tre làng là văn minh Trung Hoa. Cách tổ chức 

và cách tuyên truyền của Quang Trung sắc máu bội phần. Đánh thuế, bắt lính và 

cướp bóc. Công an của Quang Trung báo cáo láo, rằng dân chúng hết lòng ủng hộ. 

Nếu dân chúng ủng hộ, tại sao thi hào Nguyễn Du phải chạy vào nam theo Nguyễn 

Ánh? Đặc biệt Quang Trung không cho lính nghỉ, trong lòng lính rất bất mãn. Có 

những tướng giữ ải của Quang Trung tự giác mở cửa cho Nguyễn Ánh vào trong. 

Có những đoàn dân, không chịu được ách cai trị tàn khốc của nhà Tây Sơn, phải bỏ 

nước ra đi. Hiện tại họ đang ở Thái Lan, vẫn còn biết nói một thứ tiếng Việt của 150 

năm trước. 

Vì sao gọi Nguyễn Ánh là nhà tư bản? Các chúa Nguyễn ở miền nam rất biết làm 

kinh tế. Cùng lúc đó, các chúa Trịnh ở ngoài Bắc chỉ biết làm giàu bằng cách áp thuế 

thật cao. Đánh nhau 200 năm, ngoài Bắc ngày càng nghèo ( so với lực phát triển), 

trong Nam ngày càng giàu. Chúa Nguyễn đầu tư khắp nơi. Khi chúa Nguyễn bị cướp 

chính quyền, các nước làm ăn lâu đời với chúa Nguyễn đương nhiên sẽ cử quân sang 

để giao hảo. Chúa Trịnh ngoài Bắc quá cô độc. Người Trung Hoa rơi vào bẫy nợ của 
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bát quốc liên quân thế nào, Quang Trung rơi vào bẫy cô lập của Nguyễn Ánh như 

thế. Nói chung là, anh nông dân chỉ có thua trước nhà tư bản. 

Quang Trung chết. Quang Toản, con trai Quang Trung lên thay. Là dân gốc Bình 

Định, Quang Toản nhận thức được rằng đội quân của mình khó mà trụ lại Thăng 

Long, vì văn hóa không hợp. Quang Toản dường như đã tự nguyện thua Nguyễn 

Ánh. 

Các bạn Bình Định vẫn phải phục là chúng tôi đúng. Động đến dân Bình Định chẳng 

khác nào đụng đến dân Thanh Hóa. Chúng tôi làm việc dựa trên kinh điển dân tộc 

và công pháp quốc tế nên rất vững vàng, như tòa án Tây phương. Tòa án phương 

Tây làm việc, đến khi nào tội nhân hết đường cãi chày cãi cối thì thôi. 

Về đám giáo sĩ Pháp giúp Nguyễn Ánh đánh Quang Trung. Sau khi Nguyễn Ánh 

mất, các con lên thay, triều thần sợ hãi trước tốc độ truyền giáo của đạo Công giáo, 

tổ chức bế quan tỏa cảng, dẫn đến mất nước sau này. Vua Bảo Đại nhìn ra được ý 

đồ của Pháp, chỉ có tự do giao thương, khai khoáng và tự do truyền đạo. Vua Bảo 

Đại giành độc lập, thống nhất đất nước chỉ cần một cây bút. Có thể nói, trong đám 

con cháu nhà Nguyễn, chỉ có vua Bảo Đại, đời cuối, là tiệm cận đẳng cấp với vua 

Gia Long ( Nguyễn Ánh) đời đầu. 

Trong tương lai, các chính phủ sẽ thuê công ty quân sự quốc tế. Khi một băng nhóm 

cướp chính quyền nổi lên, có thể chúng sẽ cướp được chính quyền. Khi ấy, công ty 

quân sự quốc tế vào cuộc, thay cho liên quân. Như vậy, chính phủ quốc gia sẽ không 

mang tiếng ” Cõng rắn cắn gà nhà”. 

Sài Gòn, 07 tháng 07 năm 2021 

Tonphi2021@gmail.com 

3 BÌNH LUẬN VỀ  “NẾ U QUANG TRUNG CÒN 
SỐ NG, QUANG TOA ̉N CÓ  CHỐ NG LA ̣I ĐƯƠ ̣C 
NGUYỄ N ÁNH HAY KHÔNG?”  
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1. Y Jao Buon Ya 

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:54 CHIỀU SỬA 

Hình như ngự lâm quân của vua Gia long tuyển toàn thanh niên người Thượng thì phải .còn hải 

quân nhà Tây Sơn thì toàn cướp biển Chăm pa và mã lai 

Thích 

TRẢ LỜI  

2. Ngô Thuận- Thuận Lú 

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:54 CHIỀU SỬA 

Quang trung còn sống thì quang toản mắc gì chống ạ, đất nước của cha quang toản mà. 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. Huy Nguyen 

https://saigonpick.com/2021/07/07/neu-quang-trung-con-song-quang-toa%cc%89n-co-chong-la%cc%a3i-duo%cc%a3c-nguye%cc%83n-anh-hay-khong/#comment-1956
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1956
https://saigonpick.com/2021/07/07/neu-quang-trung-con-song-quang-toa%cc%89n-co-chong-la%cc%a3i-duo%cc%a3c-nguye%cc%83n-anh-hay-khong/?replytocom=1956#respond
https://saigonpick.com/2021/07/07/neu-quang-trung-con-song-quang-toa%cc%89n-co-chong-la%cc%a3i-duo%cc%a3c-nguye%cc%83n-anh-hay-khong/#comment-1957
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1957
https://saigonpick.com/2021/07/07/neu-quang-trung-con-song-quang-toa%cc%89n-co-chong-la%cc%a3i-duo%cc%a3c-nguye%cc%83n-anh-hay-khong/?replytocom=1957#respond
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12 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:17 SÁNG SỬA 

Rất logic! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến tranh Việt Nam: Nguyễn Ánh chặn 
đường tiếp viện của Quang Trung như 

thế nào? 

https://saigonpick.com/2021/07/07/neu-quang-trung-con-song-quang-toa%cc%89n-co-chong-la%cc%a3i-duo%cc%a3c-nguye%cc%83n-anh-hay-khong/#comment-1989
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1989
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Figure 5. Chúa Nguyễn Ánh và cố vấn Pháp. 

Nguyễn Gia Long đánh nhau với Quang Trung ngoài Bắc. Hai bên đều cầu cứu viện 

trợ. Pháp, Bồ Đào Nha, Xiêm La ( Thái Lan ngày nay) chi viện cho Nguyễn Ánh. 

Hà Lan chi viện cho Quang Trung. Lúc này, Quang Trung là nhánh duy nhất còn sót 

lại của nhà Tây Sơn. 

Nguyễn Ánh, thừa hưởng thành quả lâu đời của các chúa Nguyễn đi trước, làm chủ 

về công pháp quốc tế đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đó, tàu bè đi 

lại trên biển Đông đều phải triều cống Nguyễn Ánh. Khi triều cống, họ đã xác nhận, 

Nguyễn Ánh là chủ sở hữu của hai quần đảo này. 

Phe Hòa Lan chi viện cho Quang Trung. Họ biết đi đường nào? Đi bộ từ châu Âu 

sang Trung Quốc rồi xuống An Nam? Không thể, như thế mất quá nhiều thời gian. 

Đi đường Ấn Độ, gồ ghề. Họ phải đi đường biển. Ra đến biển, Hòa Lan gặp phải các 

cố vấn quân sự Pháp, Bồ Đào Nha dong thuyền sắp hàng, quân Hòa Lan ngậm ngùi 

quay về. Các tướng Tây của Nguyễn Ánh như Philippe Vannier, Jean-Baptist 

Chaigneu…tinh thông hàng hải quốc tế. Bên phía nhà Tây Sơn không có nhân vật 

nào đủ sức làm đối trọng. 
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Phe Quang Trung chỉ trích Nguyễn Ánh cõng rắn ( Xiêm La) cắn gà nhà. Phe Nguyễn 

Ánh cũng không phải dạng vừa, thu thập bằng chứng phe Quang Trung sử dụng 

người Hà Lan trong chiến tranh. Phe Nguyễn Ánh còn thu thập được bằng chứng, 

phe Quang Trung ăn cướp của nhân dân Bắc Hà. Các sổ ghi chép của các tu sĩ dòng 

Tên ( Jesuits) ghi rõ từng chi tiết một. 

Chúng ta thử đặt câu hỏi, quân Quang Trung có thể không ăn cướp của dân không. 

Quân đội Quang Trung quá đông. Để nuôi một đội quân lớn như vậy, cần có đường 

tiếp vận lương thực dồi dào. Song, phía nam, Nguyễn Ánh đã đánh được Nguyễn 

Nhạc, Nguyễn Nhạc không còn cơm đưa ra cho Quang Trung. Ngoài biển, như đã 

phân tích ở trên, không một nước nào có thể vượt qua vòng vây để đưa lương vào 

cho Quang Trung. Quân đội một ngày ăn như núi lở. Lại thêm miền Bắc mất mùa 

nữa, cho nên, đàn em của Quang Trung, vì bị áp lực từ Quang Trung, đã phải cướp 

bóc của dân. Tất nhiên, không có một mệnh lệnh nào từ Quang Trung truyền xuống 

phải cướp lương thực. Song, bọn này phải cướp để nuôi quân, không còn lựa chọn 

nào khác. Một vài đứa tuyên truyền hay hơn: “Quang Trung đem của cải trong kho 

chúa Trịnh phân phát cho quân sĩ.” Hỡi ôi. Chúa Trịnh sau 200 năm giao chiến chẳng 

còn của cải gì, miền Bắc nghèo mạt vận, cho nên mới phải đi cướp miền Nam. Của 

cải trong kho chúa Trịnh là Zê-rô. Quân đội Tây Sơn không được Nho sĩ Bắc Hà ủng 

hộ. Người Bắc Hà không gả con gái cho quân Tây Sơn. Bạn hãy tưởng tượng, quân 

Tây Sơn đi đánh lâu như vậy, lấy gì để giải tỏa sinh lý? Vâng, họ phải cướp bóc và 

khủng bố dân thường. Nhà nào không nghe quy cho tội phản quốc. Như vậy, anh 

nông dân Quang Trung Nguyễn Huệ càng rơi vào bẫy của chúa Nguyễn Ánh. Quân 

Lào, nghe tin giặc Tây Sơn vô đạo, cũng viện trợ 1 vạn tượng binh cho Nguyễn Ánh. 

Vua Chân Lạp cũng viện trợ voi cho Nguyễn Ánh. 

Quang Trung không dám đánh Quảng Đông, Quảng Tây như hứa hẹn với dân chúng. 

Vua Lê Lợi đánh sang đó, thắng được, nhưng cũng phải về. Lý Thường Kiệt đánh 

được sang đó, rồi cũng phải về. Quang Trung biết vậy, cho nên nài nỉ xin cho được 

Càn Long ban cho mình chức vua chư hầu, An Nam Vương. Thế là Quang Trung 

thành công đường binh nghiệp. Khổ nổi, các anh Nguyễn Nhạc trong nam không giữ 

được thành Phú Xuân ( Huế). Nguyễn Ánh đánh đuổi được nhà Tây Sơn trong nam, 

phục quốc thành công, tổ chức cấm vận, cắt đứt từng mạch máu nuôi nhà Tây Sơn 

ngoài Bắc. Trong một tư thế không có gì phải vội, Nguyễn Ánh nắm chắc phần 

thắng. Thủy quân lục chiến của liên quân Nguyễn Ánh một khi đã dàn trận, đội quân 

ô hợp nhà Tây Sơn lâý gì đỡ nổi? Tàu chiến không, hỏa mai không. Quang Trung 

nắm chắc phần thua. 
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Dầu sao cũng phải công nhận, quân Quang Trung làm truyền thông giỏi. Đến nỗi, 

người có học cũng bị lừa. Các bạn tôi học khoa triết đã gửi lời khen bài trước (1). 

Một người thừa nhận là mình bị “ô nhiễm” bởi sách vở. Giới triết học trẻ của Việt 

Nam nhìn nhận về Quang Trung như sau: 

“Như cậu đã bình luận, Quang Trung là tướng võ, việc kéo quân xưng đế là cái nhìn 

nóng vội trước thời cuộc. Ngay cả lá cờ hay cách muốn được người đời ca tụng cũng 

nói rõ ông muốn được ghi nhận như tướng võ. Trước tình thế liền kề anh bạn to xác 

thiên triều mà trong bối cảnh mới có một nước Lang Sa nào đó muốn dòm ngó thì 

không thể tư duy chắp vá, tất nhiên rồi.” 

“Cái mà ta cần suy nghĩ cho thấu là làm sao hợp tác cùng tây mà sửa cái phong khí 

này, mấy kiểu sếp quan liêu có vài thứ sau đâu cũng như nhau: 1-nghèo, 2-lính đâm 

sau lưng do ấu trĩ; 3-có tính triệt kẻ giỏi nên chẳng mướn được thằng nào ra trò; 4-

công nghệ hay văn hoá cái gì cũng tạm bợ. Cơ bản, đó là kẻ yếu như nhà nước Hồi 

Giáo tự xưng vậy”. 

“Còn đương nhiên sử gia e sợ giữ mạng thì trở thành sử nô, rồi thì thói quen này 

truyền lại cho con cháu. Khi đó con cháu có muốn biết sự thật đầy đủ cũng không 

có, nhưng chẳng kẻ độc tài nào lừa dối được thiên nhiên. Mình thấy có vài điểm 

chung của độc tài: sống không quá 50 tuổi, vương triều không last-long và sự ca 

tụng của người đời nó không tự nhiên như kể chuyện, nó vẫn có nét hùng biện.” 

Như bài trước đã nói, Quang Trung rất khôn ( ranh). Đuổi được vua Lê Chiêu Thống 

chạy sang Tàu rồi, Quang Trung đưa Lê Duy Cẩn lên làm giám quốc (cố vấn). Điều 

này vẫn không xóa được vết nhơ cướp chính quyền. Quan dân nhà Lê, ngàn năm văn 

hiến, không có nhu cầu được Quang Trung giải phóng. Nền văn hóa của nhà Lê cao 

hơn hẳn nhà Tây Sơn. 

Thừa nhận, Quang Trung là thiên tài quân sự, nhưng dốt nát về công pháp quốc tế. 

Về ngoại giao, Quang Trung không vận động được nổi phương Tây nên phải cầu 

cạnh nhà Thanh. Nguyễn Ánh không giỏi binh pháp ( đoản trận) bằng Quang Trung, 

song là một tay có đầu óc làm kinh tế tư bản chủ nghĩa và có tầm nhìn của bậc đế 

vương. Nguyễn Ánh nhìn ra được, tử huyệt của Quang Trung là không có chính 

nghĩa quốc gia, và không có khả năng chạy đường dài. Quang Trung sang quỳ bên 

nhà Thanh ( hoặc cho người đóng giả sang đó quỳ), Nguyễn Ánh hay các vua Nguyễn 

chưa bao giờ quỳ bên nhà Thanh. Đồng bào coi đó để biết ai có quốc sỉ, ai không. 
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Vì sao Quang Trung đánh thua 
Nguyễn Ánh? 

 
Tác giả: Lê Minh Tôn. Cử nhân triết văn ( philo-lettres). 

 

Mong chờ sự đóng góp của bạn về địa chỉ điện thư: tonphi2021@gmail.com 

Phần cuối của chiến tranh Trịnh- Nguyễn kéo dài 200 năm khủng khiếp, người ta 

chứng kiến cuộc chiến tranh giữa nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn. 

Quang Trung còn gọi là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ) tiến quân ra Bắc, đánh vua 

Lê-chúa Trịnh. Vua Lê thua chạy, sang Trung Quốc gọi thiên triều xuống phân xử. 

Thiên triều đem 20 vạn quân ( đây có thể là báo cáo nhầm lẫn) vào Thăng Long, bị 

Quang Trung đánh nốt. Đánh xong, Quang Trung xưng đế ( hoàng đế). 

Việc xưng đế là sai lầm chiến lược của Quang Trung. Bởi, các chúa Nguyễn ở trong 

nam lâu như vậy cũng không dám xưng vua chứ đừng nói xưng đế. Khi vua Lê còn 

sống đó sờ sờ, các chúa Trịnh- cha truyền con nối chức tể tướng ở miền Bắc, không 

dám phế vua để xưng đế, chỉ dám “giữ chùa ăn oản”. Các chúa Nguyễn ở miền nam, 

cách nhau đèo Ngang, cũng không dám xưng đế, xưng vua. Mặc dù, vua quan nhà 

Lê không có khả năng nam tiến vào nam. Xưng một danh hiệu là rất khó khăn, thuở 

con người còn biết liêm sỉ. 
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Figure 6. Chúa Nguyễn Ánh lúc đang chạy nạn và chưa xưng vua. 

Dân Bình Định kể: Bữa Quang Trung xưng đế, có một thầy tướng số đi qua và nói: 

“Ngài chỉ làm được tướng (quân) thôi, không làm được vua. Nếu ngài xưng vua thì 

ngài sẽ chết.” 

Quang Trung có ước mơ lấy lại lưỡng Quảng, tức Quảng Đông và Quảng Tây cho 

Việt Nam. Cho tới tận thế kỷ XXI này, bên đó vẫn còn nhiều người ăn trầu. Đảo Hải 

Nam vẫn còn đền thờ Trần Hưng Đạo. Nói vậy để biết rằng lãnh thổ của đế quốc 

Viêm Việt xưa kia rộng lớn thế nào. 

Quang Trung định đánh lưỡng Quảng. Nhưng vua này lưỡng lự. Thứ nhất, chế độ 

mới thành lập, lương thực đâu để đánh? Thứ hai, giả sử đánh được, thì có thể trụ lại 

được bao lâu? Nên nhớ rằng hồi ấy, Trung Quốc là một nước đế quốc rất khủng 

khiếp, các nước châu Âu nườm nượp kết giao. Bởi vậy, Quang Trung đòi đem quân 

sang đánh Trung Quốc chẳng khác nào Nguyễn Tấn Dũng đòi đánh Vatican bây giờ. 
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Quang Trung rất khôn. Một mặt, nói với dân chúng, ta sẽ đem quân sang lấy lại 

lưỡng Quảng, để lấy le. Mặt khác, cho người sang Tàu kết thân, xin cho được sắc 

phong chức vua An Nam, để được thiên triều Trung Hoa bảo hộ. Cùng lúc Chúa 

Nguyễn Ánh nương nhờ các linh mục Pháp, tức là nhờ Vatican bảo hộ, từ đó nhận 

được từ khối nước Tây phương viện trợ dồi dào. Đẳng cấp của chúa Nguyễn cao hơn 

hẳn đẳng cấp vua Quang Trung. 

Có thể nói, tư duy của Quang Trung là tư duy bần cố nông. Bần cố nông hay đe dọa, 

thậm chí sẵn sàng giết người trong nước, nhưng rất sợ hải ngoại, và dốt đặc công 

pháp quốc tế. Quang Trung vận động được Hà Lan bán vũ khí. Song, Nguyễn Ánh 

vận động được Pháp và Bồ Đào Nha, vừa bán vũ khí, vừa ủng hộ mình trong tư cách 

quốc gia. Trong một thế trận lâu dài, Quang Trung khó lòng đỡ nổi. Tên bần cố nông 

không thể đánh lại nhà tư bản. Đây là cách nói ẩn dụ, Quang Trung là địa chủ ở núi 

Bình Định, chứ không phải là bần cố nông. Nhưng, đội quân của Quang Trung phần 

lớn là bần cố nông, không thích nghi được ở xứ kinh kỳ là nơi có ngàn năm văn hiến. 

Đó là chưa kể, tầng lớp sĩ phu Bắc Hà từ chối, hoặc hợp tác bằng mặt không bằng 

lòng với Quang Trung. Không biết thằng ngu nào đã bày cho Quang Trung vẽ một 

lá cờ dốt nát như vậy. Lá cờ đó, nền đỏ chấm vàng, đi ngược với chính nghĩa quốc 

gia của người Việt. Lá cờ của Việt Nam là lá cờ nền vàng: 

 

“Đầu voi phất ngọn cờ vàng 

Đạp luồng sóng dữ đánh tan tành giặc Ngô.” 

 

Figure 7. Long tĩnh kỳ của Nguyễn Ánh. 
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Phía Nguyễn Ánh sử dụng Long tinh kỳ, nền vàng, ruột đỏ, thể hiện sắc thái dân tộc. 

Vì thế Nguyễn Ánh được lòng Nho sĩ Bắc Hà. Mỗi dân tộc đều có chính nghĩa quốc 

gia, trải suốt dòng lịch sử. Ví dụ, dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, thì cờ phải nền 

vàng sọc/ruột đỏ. Đảo ngược lại điều đó là đảo ngược lại chính nghĩa quốc gia, và 

đương nhiên, sẽ bị dân tộc tính đào thải. Các thầy hướng đạo đã chỉ cho Nguyễn Ánh 

chọn đúng lá cờ. 

Quang Trung thua ngay từ lá cờ, tức là thua từ bước xây dựng nền móng. Không có 

Quang Trung phản loạn, thì quân Tàu vào Việt Nam để làm gì? Thấy Quang Trung 

không có chính nghĩa quốc gia, giới sĩ phu Bắc Hà tìm đường bỏ trốn. Thi hào 

Nguyễn Du chạy vào nam theo Nguyễn Ánh, chẳng may bị nhà Tây Sơn bắt. 

Ở trong nam, dân chúng mong sao sớm thoát được ách cai trị tàn bạo của loài quỷ 

đỏ Tây Sơn. Họ sáng tác những câu vè: Lạy trời cho gió nồm thổi, để chúa tôi ( 

Nguyễn Ánh) về cứu tôi. Nhà Tây Sơn nghe được câu đó, tan nát cõi lòng, mặc dầu 

họ còn đầy đủ binh tướng. 

Việc Quang Trung cướp được chính quyền miền Bắc lại là món quà vô giá đối với 

chúa Nguyễn Ánh. Vua Quang Trung hạ bệ vua Lê, thế là chỉ cần hạ vua Quang 

Trung, Nguyễn Ánh sẽ thống nhất hai miền nam bắc, mà không cần trải qua bước 

cướp chính quyền. Nhà Nguyễn sẽ là sự tiếp nối của nhà Lê, chính danh và hợp pháp 

trước công pháp quốc tế. Nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn tàn khốc, lý do: giúp vua 

Lê diệt trừ mấy tên giặc cỏ. Chúa Nguyễn không mắc tội “Cõng rắn cắn gà nhà”, bởi 

ngoài miền Bắc, Quang Trung cũng mượn người Hà Lan tham gia chiến tranh đó 

thôi. Nhà Nguyễn Ánh cao tay hơn nữa , khi lá cờ của họ là sự tiếp nối lá cờ của nhà 

Lê, tiếp nối lịch sử dân tộc. Ở đây người ta nói, nhà Nguyễn học hành có bài bản 

hơn nhà Tây Sơn. Nguyễn Ánh, chàng thư sinh nghèo khổ, cả đời chạy giặc, nhưng 

có những ông thầy tốt, nắm được chính nghĩa quốc gia. Sau khi nắm được chính 

nghĩa quốc gia, chúa Nguyễn Ánh cùng đồng minh trở về phục quốc, đập cho quân 

Quang Trung những trận tơi bời. Quang Trung, phía Bắc bị Trung Quốc nghi ngờ, 

mặc dầu đã quỳ, phía tây bị Lào và Cam – bốt từ chối cống nạp, phía nam là bức 

tường, phía đông là biển. Không lương thực để dành, không ngân sách dự trữ, vua 

Quang Trung giãy chết. Thiếu ăn, quân Tây Sơn nghĩ ra các trò ăn cướp của dân 

chúng. Ngoài khơi, chúa Nguyễn Ánh dư thừa vàng bạc, dư thừa lương thực. Việc 

chúa Nguyễn đuổi được Quang Trung ra khỏi miền Bắc Việt Nam chỉ còn là vấn đề 

thời gian. Nhà Nguyễn về nước sớm, thay đổi tài công, còn là vấn đề nhân đạo, khi 

tướng tá Quang Trung bắt đầu có dấu hiệu ăn thịt lẫn nhau. Trận đánh cuối cùng, các 

tướng giữ ải của nhà Tây Sơn cúi đầu quy phục Nguyễn Ánh. Nhiều nơi không cần 

phải đánh. 
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Quang Trung, dầu sao, là một người vĩ đại. Biết mình thua, Quang Trung không làm 

hại nền văn hiến. Ông không chửi “địt mẹ”, không khủng bố giới sĩ phu. Các công 

trình văn học vẫn được bảo tồn. Quang Trung là một người trí thức. Bạn coi đó, nền 

văn hiến ở Bắc Hà không bị tiêu diệt như ngày nay. 

Những đứa cầm đầu tổ chức đều biết, lãnh thổ Việt kéo ra đến tận sông Dương Tử, 

tức là cả miền nam nước Tàu rộng lớn. Bờ nam sông Dương Tử có nền văn minh 

Nho giáo. Quang Trung có ước mơ lấy lại lưỡng Quảng, giống như Việt linh nguyên 

lão Kim Định muốn đặt lại triết Nho làm chủ đạo cho Việt Nam. 

Tu sĩ dòng Tên cho biết, vua Quang Trung đã tự thua, tức là tự đầu hàng, có giai 

đoạn, trước vua Nguyễn Ánh, để tránh đau thương cho dân tộc. Song, Nguyễn Ánh 

không cho Quang Trung đổi màu. Xin giới thiệu với quý bạn bộ triết lý An Vi của 

Lương Kim Định ( tốt hết nên đọc bản gốc thời Văn Khoa, bản ngày nay bị sửa qúa 

nhiều). Một người học trò của Kim Định là một người làm theo di chúc của ông. 

Vua Quang Trung đã thua ngay từ lá cờ. Người Việt Nam máu đỏ da vàng, vàng bọc 

ngoài, đỏ nằm trong, máu phải nằm trong da. Nguyễn Ánh thắng là thắng ở lá cờ. 

Lúc chạy trốn, Nguyễn Ánh và hoàng gia không còn gì cả, chỉ còn mỗi lá cờ tươi 

thắm. Nhưng đó là lá cờ thiêng liêng, lá cờ quyết định vận mệnh cả một dân tộc, cả 

một triều đại. 

5 BÌNH LUẬN VỀ  “VÌ  SAO QUANG TRUNG ĐÁNH 
THUA NGUYỄ N ÁNH?”  

1. Y Jao Buon Ja 

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:39 CHIỀU SỬA 

Xét về góc độ của tôi thì, Bởi vì mấy đời Chúa Nguyễn dân Nam Bộ chỉ trung 
thành với dòng họ Chúa Nguyễn ,nên dân Nam Bộ luôn ủng hộ Nguyễn ánh,và 
Nguyễn ánh Thắng Quang Trung là bình thường 

https://saigonpick.com/2021/07/04/vi-sao-quang-trung-danh-thua-nguye%cc%83n-anh/#comment-1945
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1945
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Thích 

TRẢ LỜI  

2. Hà Huy Toàn 

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:40 CHIỀU SỬA 

OK! 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. Đặng Phước 

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:40 CHIỀU SỬA 

Mỗi con người trong mối tương quan THIÊN ĐỊA NHÂN đều có một cái thế 
nhất định, cái thế ấy người ta gọi nôm na là “mệnh trời” 
Ngài Nguyễn Huệ không có mệnh Hoàng đế mà dùng ý chí để soán đoạt, sớm 
lên ngôi hoàng đế hiệu Quang Trung, tức là trái mệnh trời. Trái mệnh trời thì 
lòng người không tụ, lòng người không tụ ắt sẽ bị diệt vong! 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/07/04/vi-sao-quang-trung-danh-thua-nguye%cc%83n-anh/?replytocom=1945#respond
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4. Nam Ttng 

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:41 CHIỀU SỬA 

Tư liệu quí , chú có nhiều kiến thức quí, hiểu biết rộng, mong ngày càng có 
nhiều hiệp sĩ trí thức như chú 

Thích 

TRẢ LỜI  

5. Vũ Hoàng 

8 THÁNG BẢY 2021 LÚC 8:42 CHIỀU SỬA 

Lá cờ Quang Trung dùng nó na ná cờ phúc kiến thặc😄. Bài viết rất sâu sắc 
đó Phi! Đặc biệt nó được nhắc đi nhắc lại trong bài rất rõ. 
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Vai trò của giám mục Bá Đa Lộc trong 
công cuộc phục quốc của Nguyễn Ánh. 

Lê Minh Tôn 

 

Figure 8. Giám mục Bá Đa Lộc. Ảnh tư liệu. 

Trong chiến tranh giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn, có một nhân vật tuy 
thầm lặng nhưng đã ảnh hưởng đến toàn bộ thắng thua trong cả cuộc chiến. 
Đó là giám mục Bá-Đa-Lộc, môt giám mục rất nổi tiếng từ Á sang Âu. 

Chuyện kể rằng, cả vương tộc nhà Nguyễn bị nhà Tây Sơn tàn sát. Ban đầu, 
nhà Tây Sơn dấy binh bằng khẩu hiệu phù chúa Nguyễn, dẹp loạn thần 
Trương Phúc Loan. Sau này, khi đã dẹp được Trương Phúc Loan, nhà Tây 
Sơn lại muốn diệt luôn cả nhà Nguyễn, đối tượng phụng sự của họ lúc ban 
đầu. Việc làm đó tự đốt đi chính nghĩa của nhà Tây Sơn. Gia đình của thế tử 
Nguyễn Ánh bị giết không còn một mống. 

Vì sao tác giả gọi Nguyễn Ánh là “thế tử” chứ không gọi là “thái tử”? Danh từ 
“thái tử” chỉ dành cho hoàng tử nào được chỉ định sau này sẽ kế vị vua. Nhà 
Nguyễn trong nam chưa dám xưng là triều đình. Người lãnh đạo cao nhất, 
chúa Nguyễn, chỉ cấp bậc chúa, chứ không dám xưng vua. Bởi vậy, các con 
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của chúa Nguyễn, cùng lắm gọi là thế tử, vương tử. Đây là sự tôn trọng của 
nhà Nguyễn ở Đàng Trong dành cho nhà Lê ở Đàng Ngoài. Vua Lê còn sống 
đó, chúng thần trong nam này không dám xưng độc lập, tiếm mạo ngai vàng. 
Ta hãy cùng coi chỗ ngồi của các chúa Nguyễn truyền cho đến các vua 
Nguyễn, không phải là ngai vàng, mà làm bằng gỗ, rất đơn sơ. 

Thế tử Nguyễn Ánh bỏ trốn, trong tay không còn một cắc bạc, chỉ có con 
dấu của nhà Nguyễn, sau này sẽ gọi là “quốc ấn” cho nó sang. Trong lúc quan 
binh Tây Sơn truy đuổi, thế tử Nguyễn Ánh chạy vào nhà một con hát. Cậu 
bé nhà con hát chỉ cho Nguyễn Ánh chui vào bồ thóc nằm im. Quan binh 
Tây Sơn vào nhà lục lọi không thấy gì rồi cho đi qua. 

Thời ấy, kép hát được coi là mạt nghề của xã hội, thân phận thấp hèn. 
Thường sau khi hát, cô đào phải dâng rượu, và sau đó nhạc công lui ra, cô 
đào phải dâng thân xác cho quan khách mua nhạc. Bởi vậy, ngoài miền Bắc 
có luật cấm con trai của kép hát đi thi, sợ nó thi đỗ sẽ làm ô uế triều đình, ô 
uế chốn quan trường. Người ta nói, trong sỏi đất có chạch vàng. Có một con 
trai tên là Đào Duy Từ, có mẹ rất đẹp làm nghề kép hát nên không được đi 
thi. Mẹ phải chịu về làm thiếp ( vợ lẽ) cho một ông quan rồi mới được ông 
đó sửa hồ sơ cho mà đi thi. Không phụ lòng mẹ và ông cha dượng, cậu bé 
Đào Duy Từ thi đỗ rất cao. Nhưng cái kim trong bọc giấu mãi cũng lòi, một 
ngày nọ có một người tố cáo với vua Lê chúa Trịnh rằng, Đào Duy Từ là con 
kép hát. Anh hoảng sợ, bỏ ấn từ quan, chạy vào nam theo chúa Nguyễn 
Hoàng. Tại đây, Đào Duy Từ cố vấn cho vị chúa đầu tiên của nhà Nguyễn 
đắp Lũy Thầy, làm cho quân Trịnh 200 năm không thể nam tiến. Dân gian 
vẫn còn câu hát: 

Khôn ngoan qua được Thanh Hà 

 
Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy. 

Lịch sử lặp lại. Lần này, lại một con hát cứu con trai của chúa Nguyễn thoát 
nạn. 

Song, quan binh Tây Sơn rải khắp các hang cùng ngõ hẻm, cậu bé Nguyễn 
Ánh ở nhà con hát, sớm muộn cũng sẽ lòi ra. Nghe nói, các cố đạo Tây 
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phương hào hiệp trượng nghĩa, Nguyễn Ánh thử vận may, chạy đến nhà thờ 
xin gặp giám mục Bá Đa Lộc. 

Tại đây, giám mục Bá Đa Lộc nghe chuyện của cậu bé tự xưng là Nguyễn 
Ánh. Một đệ tử của Bá Đa Lộc nhận ra, bảo đúng đây là vương tử nhà Nguyễn 
thật rồi, đã có dịp gặp trong hội chợ. Nguyễn Ánh lại đưa ấn tín của nhà 
Nguyễn ra. Giám mục Bá Đa Lộc quỳ xuống, tuyên thệ phò trợ chúa Nguyễn 
Ánh. Bên ngoài tiếng chó sủa, đoàn cảnh binh Tây Sơn không thể ngờ được 
rằng chúa Nguyễn Ánh trốn trong nhà thờ. 

Hàng ngày, giám mục Bá Đa Lộc nói chuyện với chúa Nguyễn Ánh. Nói 
chuyện về Đức Giê-su. Song, trong lúc này, Nguyễn Ánh kệ Chúa, anh chỉ 
nghĩ làm sao phục quốc, làm sao trả được mối thù giết cha làm nhục chú. 
Nếu vậy, Bá Đa Lộc bày cho một cách, đó là liên minh với nước Pháp, một 
dân tộc tuy ở rất xa nhưng đánh giặc giỏi. Nguyễn Ánh cả mừng, gật đầu 
đồng ý. Ánh phong cho Bá Đa Lộc làm quốc sư, làm toàn quyền. Rồi Ánh trao 
con trai cho Bá Đa Lộc làm con tin, trao ấn tín cho Bá Đa Lộc làm chứng. Vị 
giám mục cùng ấu chúa giăng buồm sang Pháp kết thân. 

Khốn nỗi, nước Pháp lúc đó đang rất lộn xộn. Cách mạng vừa phế bỏ chế độ 
quân chủ có vua để thành lập chế độ tổng thống của giai cấp tư sản. Nội các 
mới của Pháp từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho chúa Nguyễn, dù Bá Đa 
Lộc hứa hẹn sẽ cho Pháp nhiều cơ hội giao thương, và cả đảo Côn Lôn nữa. 
Xin nước Pháp chủ trì chính nghĩa không được, giám mục Bá Đa Lộc gạt 
nước mắt ra khỏi cung điện. Ông mời gọi các nhà giàu Pháp hãy cùng đầu 
tư cho chúa Nguyễn ở An Nam. Nhìn ra được triển vọng của chúa Nguyễn 
Ánh, người thì góp vàng, người thì góp bạc cho Bá Đa Lộc mua được nhiều 
chiến thuyền. Nghe được chuyện nhà Tây Sơn diệt chủng rồi quật mồ đào 
mả nhà Nguyễn ở Huế, người Pháp không ai là không đau lòng. Vốn quen 
biết sẵn giám mục Bá Đa Lộc, họ bảo ông cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ quyên 
góp đủ. Tuyệt vời hơn nữa, một số kỹ sư tàu thủy, kỹ sư công binh, cùng một 
số sĩ quan hải quân của Pháp nhập trận. Thế là đoàn chuyên gia giương 
buồm về An Nam. 

Về đến An Nam đã có sẵn tin mừng. Các quần thần trung thành của Nguyễn 
Ánh đã chiếm được thành Gia Định, tức đô thành Sài Gòn ngày nay. Gia Định 
là thành có vị thế chiến lược. Tại đây, đoàn chuyên gia Pháp bày cho quân 



Việt sử đại cương. Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 
Tôn Phi. Charlie publishing corporation. 

đội mới chiêu mộ của Nguyễn Ánh cách đóng tàu thủy quân sự chuẩn châu 
u, cách chế tạo hỏa lực, cách bài binh bố trận, cách đương đầu thuỷ chiến. 
Quân nhà Nguyễn, gồm cả người Hoa bị Nguyễn Nhạc nhà Tây Sơn tàn sát, 
làm việc ngày đêm để chờ hiệu lệnh tiến quân ra Bắc. 

Quân nhà Tây Sơn cũng giỏi chớ không phải dạng vừa. Thủy quân của Tây 
Sơn là người Hòa Lan trực tiếp sang cố vấn. Những anh nông dân học rất 
nhanh. Nhà Tây Sơn nghĩ ra cách buộc pháo súng lên lưng voi. Vì vậy thời 
gian đầu nhà Nguyễn mới thua liểng xiểng. 

Nhưng nay tình hình đã rất khác. Nhà Nguyễn vừa làm việc có bài bản, vừa 
có thế chiến lược. Dân Công giáo ở miền nam nô nức đầu quân cho Nguyễn 
Ánh. Giám mục Bá Đa Lộc kêu gọi được nhiều viện trợ tài chính nữa. Hai bên 
dường như hẹn nhau ở trận đầm Thị Nại năm 1901. 

Trận đầm Thị Nại là một biến cố quan trọng. Nếu thắng, nhà Tây Sơn không 
được gì. Nêú thua, họ mất tất cả. Nhà Nguyễn, nếu thua trận đầm Thị Nại, 
họ lại rút vào nam cố thủ. Nếu thắng, họ lại dùng đó làm bàn đạp tiến quân 
ra Bắc nữa. Nhà Tây Sơn rất anh dũng trong trận đầm Thị Nại. Sĩ quan hải 
quân Pháp của Nguyễn Ánh đánh mãi không được, nản quá muốn rút về. 
May sao lúc đó, gió bỗng thổi ngược hướng tính toán của cả hai bên, thành 
ra thế có lợi cho nhà Nguyễn, bất lợi cho nhà Tây Sơn. Chỉ chờ có thế, quân 
nhà Nguyễn dùng máy móc phóng hỏa đốt sạch chiến thuyền của nhà Tây 
Sơn. Đến rạng sáng mai, khắp doanh trại Tây Sơn chỉ còn nghe tiếng khóc. 

Đánh xong Nguyễn Nhạc, chúa Nguyễn Phúc Ánh cho lính nghỉ ngơi dài hạn. 
Họ chậm rãi lấy nốt thành Phú Xuân và các tỉnh miền trung Việt Nam. Tin 
thua trận báo ra ngoàu Bắc, mà Tây Sơn Nguyễn Huệ cũng bất lực nhìn thời 
cuộc. Địa hình Việt Nam hẹp bề ngang ở khúc Hà Tinh-Quảng Binh-Quảng 
Tri-Thừa Thiên. Cho nên, Quang Trung muốn tiến quân vào nam bằng 
đường bộ thì rất khó. Đường biển thì công pháp quốc tế nào giờ công nhận 
chủ quyền nhà Nguyễn đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kể cả 
khi Nguyễn Nhạc còn sống cũng không vận động được tàu bè quốc tế công 
nhận nhà Tây Sơn làm chủ hai quần đảo này. Thắng thua ở đường biển, ở hải 
quân. Mất đường biển, đoàn chuyên gia Hòa Lan muốn về nước gọi thêm 
viện trợ cho quân Tây Sơn cũng đành kẹt lại. Vừa mất đường bộ, vừa mất 
đường biển, cậu em Quang Trung Nguyễn Huệ, nhánh duy nhất còn sót lại 
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của nhà Tây Sơn âu sầu đến mức sinh bệnh. Không có ai đầu độc Quang 
Trung ở đây cả. 

Thế rồi Quang Trung chết. Quang Toản còn nhỏ quá, 6 tuổi lên ngôi. Các 
tướng võ thì kiên quyết cố thủ Thăng Long đến cùng. Các tướng văn thì thấy 
thế lực của nhà Nguyễn Ánh quá vượt trội, lần lượt cởi áo từ quan đi ở ẩn 
như Nguyễn Thiếp. Một vài trận càn nhẹ nhàng nữa, chúa Nguyễn Ánh, tức 
Nguyễn Gia Long, hoàn toàn xóa sổ nhà Tây Sơn. 

Tóm lại, tổng kết cả một cuộc chiến, người ta thấy phần trăm thắng bại nằm 
ở tay của một thầy tu, đó là giám mục Bá Đa Lộc. 

Nếu ngày nguyễn Ánh chạy vào nhà thờ xin ẩn nấp, giám mục Bá Đa Lộc vào 
phe với nhà Tây Sơn, thì chúa Nguyễn Ánh chết chắc chắn rồi. Nhà Nguyễn 
sẽ bị xóa sổ mãi mãi. Nếu giám mục Bá Đa Lộc cùng đoàn chuyên gia Pháp 
về Gia Định muộn mấy tháng, có lẽ các quan thần nhà Nguyễn cũng không 
giữ nổi thành Gia Định, rồi phải đầu hàng nhà Tây Sơn. Nhưng giám mục Bá 
Đa Lộc đã chọn đúng chúa, về nước đúng lúc, cho nên mới thống nhất đất 
nước, kết thúc cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử của dân tộc 
Việt Nam. 

  

Sài Gòn 12 tháng 07 năm 2021. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 

 

 

Phân tích lập luận “Trung Quốc là anh, Việt Nam 
là em” của sư Thích Chân Quang. 
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Figure 9. Sư Thích Chân Quang- Ảnh tư liệu. 

 

Viết tặng thầy Đặng Đăng Phước. 

Sư Thích Chân Quang nói: 

“Trung Quốc là anh, Việt Nam là em”. 

Không biết ai đã dạy Thích Chân Quang như vậy? 

Thực chất, hai chủng Hoa tộc và Việt tộc không thể nào là anh em. Thời hồng hoang, 

hai dân cách nhau con sông Hoàng Hà là sông rất to bên Tàu. Chứng tỏ không thể 

nào là anh em được. Mãi về sau này, nhờ tàu bè có chút tiến bộ, người Hoa mới vượt 

qua sông Hoàng Hà ở khúc hẹp nhất là cửa sông Vị. 

Huyền sử gọi đó là cuộc chiến giữa Hiên Viên (Hoàng Đế) với Suy Vưu. 

Sự may rủi đầy trớ trêu của lịch sử, Hiên Viên thắng, Suy Vưu thua. Con cháu liên 

bang Viêm Việt chạy loạn khắp nơi. Câu văn “nhân giả hạp sơn, trí giả hạp thủy” 

nói về điều này. Những người nhân nghĩa không thể sống chung với Hoa tộc thì bỏ 

lên núi. Những người giàu mưu trí chấp nhận ở lại, sống lẫn lộn với loài du mục 

chém giết. 

Vì sao Lý Thường Kiệt biết quân Tống chuẩn bị sang xâm lược nước ta để mà sang 

đánh trước? 

Thưa, bên nước Tàu, vẫn có nhiều người biết mình là người Việt. 
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Vì sao sư Thích Chân Quang nói Trung Quốc là anh, Việt Nam là em? Vì sư Thích 

Chân Quang đọc trong Việt định khâm sử đoạn Đế Lai đi tuần thú núi Ngũ Lĩnh, 

cưới nàng Vụ Tiên, sinh con là Kinh Dương Vương. Trước đó, Đế Lai đã có con bên 

Tàu tên là Đế Nghi. Vậy, Đế Nghi là anh, Kinh Dương Vương là em, anh em cùng 

cha khác mẹ. Thầy giáo dạy Thích Chân Quang như vậy thì Thích Chân Quang nói 

theo, chứ ông cũng không biết người cha Đế Lai là người Việt, bởi nếu là người Tàu 

thì tên ông phải là Lai Đế. Tên gọi của Hoàng Đế (chữ Đế viết sau) bắt đầu giai đoạn 

người Hoa đồng hóa người Việt, đến nỗi không còn nhận mặt được tiên tổ nữa. Sư 

Thích Chân Quang cũng chỉ là sản phẩm của nền đào tạo mì ăn liền, chứ thực ra sư 

này không ác như quần chúng đang quy chụp. 

Sư Thích Chân Quang chưa ác đâu, thưa quý vị. Vũ Dương Ninh chủ biên sách giáo 

trình Lịch sử văn minh thế giới còn ác hơn. Y viết như thể Hoàng Đế dạy được cho 

dân Tàu mọi nghề. Hoàng Đế xâm lược Viêm Việt, hưởng các nghề nông. Dân du 

mục quy hết công lao đó cho Hoàng Đế. Đến đứa ngu dốt nhất cũng biết chẳng ai 

làm được nhiều nghề như thế cả, huống hồ Hoàng Đế. Các nghề trong dân gian thảy 

đều là các cuộc chạy tiếp sức. Vũ Dương Ninh viết như vậy, môn Lịch sử văn minh 

thế giới lại là môn bắt buộc. Chàng sinh viên Thích Chân Quang cũng đọc sách đó 

của “thầy” Ninh mà ra. Nát cả đất trời. Tôi rất thương Thích Chân Quang bởi ông 

ấy không biết việc mình làm. 

Tôi có thằng bạn đồng trang lứa. Thằng này giờ làm công an. Nó chỉ cho tôi cách 

nhận biết một người là Trung Quốc hay Việt. Người Trung Quốc thì mắt một mí. 

Người Việt thì mắt hai mi. Đùa thế thôi chứ bây giờ lai tạo, bố người Hoa mẹ người 

Việt đã quá nhiều rồi, nên không còn nhận ra ai là dân nào. 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 06 năm 2020. 

Tôn Phi. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

7 BÌNH LUẬN VỀ  “PHÂN TÍCH LẬP LUẬN “TRUNG 
QUỐC LÀ ANH, VIỆT NAM LÀ EM”  CỦA SƯ  THÍCH 
CHÂN QUANG.”  

1. Nguyen Phuong 
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1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:56 CHIỀU SỬA 

Thích chân Dài … 

Thích 

TRẢ LỜI  

2. Quý Phạm 

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:56 CHIỀU SỬA 

Sư thì lo tụng kinh, gõ mõ đi. Tại sao lại liên quan đến chính trị làm gì vậy ? 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. Hong Quang Nguyen 

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:58 CHIỀU SỬA 

Thầy Thích Chân Quang tu theo phái Phật Mao Đài, ông giảng đúng với Mao 
Mác Lê. 
Không gì phải bàn. 
Phật giáo cái chánh ngôn là quan trọng trong Bát Chánh Đạo mà ông ta ngụy 
ngôn, ngoa ngôn. 

Thích 

https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-951
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/951
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/?replytocom=951#respond
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-952
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/952
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/?replytocom=952#respond
https://saigonpick.com/2020/06/01/phan-tich-lap-luan-trung-quoc-la-anh-viet-nam-la-em-cua-su-thich-chan-quang/#comment-953
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/953


Việt sử đại cương. Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 
Tôn Phi. Charlie publishing corporation. 

TRẢ LỜI  

4. Khai Hoan Pham 

1 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:58 CHIỀU SỬA 

Đã là sư thì ; Tri phải thấu ! Tâm phải tịnh – Lòng phải thanh ! Ngôn phải thật 
!!! 

Thích 

TRẢ LỜI  

5. Dat To 

2 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:01 SÁNG SỬA 

Nhìn cái thần mắt ông trọc này mang đầy tà khí. Chắc chắn không phải là bậc 
chân tu của nhà Phật 

Thích 

TRẢ LỜI  
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6. Nguyễn Quốc Vinh 

2 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:01 SÁNG SỬA 

Tôi thấy bài nói của Thích Chân Quang có ý nghĩa về mặt chính trị hơn tất cả 
các mặt khác. Mà suy ra, ổng là người họ hàng của chủ tịch Hồ Chí Minh, thì 
ông ta nói vậy là đúng mục đích tuyên truyền . 

Thích 

TRẢ LỜI  

7. Hai Nguyen Thanh 

2 THÁNG SÁU 2020 LÚC 4:05 CHIỀU SỬA 

VỀ NGUYÊN TẮC 
thì công cụ sản xuất là mang tính kế thừa. Do đó mà lịch sử mới có tính kế 
thừa. Đó là lý lẽ vững chắc nhất để các học thuyết duy tâm về lịch sử bị tróc 
nã khỏi những căn hầm trú ẩn cuối cùng! 
Thế nhưng do sự mù quáng với những cách thức khác nhau, một bộ phận 
người Việt, đặc biệt là giới tinh hoa – “đội ngũ trí thức do giai cấp công nhân 
[?] đào tạo cho chính mình”, Vũ Dương Ninh, Thích Chân Quang là những ví 
dụ, cứ quả quyết rằng văn minh Trung Hoa là nguồn cội của tất cả và chỉ 
trong “một lần” do Hoàng Đế Trung Hoa làm ra. “Nghiêu rủ áo mà thiên hạ 
được trị yên, đẽo gỗ làm thuyền, chặt cây làm mái chèo, thuần dưỡng trâu 
ngựa, chế ra chày cối, làm ra cung tên”. (Chu Dịch, Hệ từ truyện). 
Thối! 
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Nước Mỹ đã cứu dân tộc Việt Nam khỏi bị 
Hán hóa lần thứ ba như thế nào? 

 

Figure 10. Giám đốc CIA Sidney W. Souers (1892-1973) 

Đây là đại tướng Sidney W. Souers, giám đốc đầu tiên của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, 

tên vắn tắt là CIA. Trông ông giống một giáo sư văn khoa hơn là một người thuộc về quân đội. 
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Năm 1945, sự thực là Hoa Kỳ chưa có CIA. Đơn vị sang tham chiến tại Viễn Đông là tiền thân 

của CIA sau này. Tháng 10 năm 1945, Hoa Kỳ mới tổ chức được hội nghị đầu tiên để tiến tới 

thành lập Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Pháp trả lại các thuộc địa ở châu Phi, Anh trả lại Philipines, 

Bồ Đào Nha trả lại Ma Cao. Trong giây phút nhập nhòe này, hoàng đế của một phần hai Trung 

Quốc tên là Mao Trạch Đông muốn tổ chức cho cướp chính quyền tại một số quốc gia. CIA bắt 

được thông tin rằng Trung Quốc muốn thôn tính nước Việt Nam thông qua một vụ cướp chính 

quyền. Song, hồi đó, Hoa Kỳ chưa thể đem quân sang giúp Việt Nam. 

Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Minh. Việt Minh được thành lập bởi cụ Nguyễn Hải Thần. Hồ Chí Minh 

được cụ Nguyễn Hải Thần chọn làm người cầm quân về Việt Nam để tổ chức kháng chiến. Cụ 

Nguyễn Hải Thần không hề biết Hồ Chí Minh là ai. Cũng như, Hồ Chí Minh không hề biết biệt 

đội Con Nai là ai. 

Biệt đội Con Nai đến huấn luyện cho quân đội của Hồ Chí Minh. Thông qua một nhân vật có tên 

là Cù Huy Cận, CIA đã soạn thảo tuyên ngôn độc lập cho nước Việt Nam. Cù Huy Cận, một tay 

văn hào, có bài Tràng Giang được đưa vào sách giáo khoa, viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có 

quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những 

quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Giống như khách hàng 

mua bảo hiểm không bao giờ đọc bản hợp đồng, Thấy hay hay, Hồ Chí Minh ký vào bản tuyên 

ngôn do Cù Huy Cận soạn sẵn mà không biết mình đã đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo hòa bình của 

Hoa Kỳ và Do Thái. Năm 1945, tuyên ngôn Mỹ đã đọc tại quảng trường Ba Đình. 

Đến đây, quý vị đã biết, Võ Nguyên Giáp và Cù Huy Cận là ai. Tất cả các nhân vật tai to mặt lớn 

thực chất chỉ là con cờ của quốc tế. Hoa Kỳ đã đi một nước cờ cực kỳ cao siêu. Tình báo do Hoa 

Kỳ cài cắm các nơi là những con người văn hiến, chứ không phải điệp viên cướp bóc và báo cáo 

láo như văn hóa tình báo Trung Quốc. Văn hóa tình báo của Hoa Kỳ là văn hóa văn hiến. Cù Huy 

Cận đã giúp đặt nền tảng Mỹ cho đất nước Việt Nam. Nếu không có câu văn đó, nước Việt Nam 

đã rơi vào tay Trung Quốc. Tức là, Hoa Kỳ đã cứu dân Việt Nam. Nước Việt Nam hiện nay là một 

vệ tinh của nước Mỹ. 

Nguyên văn tiếng Anh của câu văn lẫy lừng trên, lưu trữ tại thư viện quốc hội Mỹ: “We hold these 

truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator 

with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” 

Nếu không có câu văn này, có lẽ Trung Quốc đã giết được cả nước Việt Nam. 

Tiểu sử của tướng Sydney W.Souers. 

1944 (24 tháng 7) Trở thành trợ lý giám đốc Văn phòng Tình báo Hải quân, Văn phòng Giám đốc 

Tác chiến Hải quân, Cục Hải quân Hoa Kỳ. 

1945 (8 tháng 11) Được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tình báo Hải quân Hoa Kỳ, với cấp 

bậc hàm đô đốc. 

1946 (23 tháng 1) Được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung ương Cục Tình báo Trung ương Cục Tình 

báo Trung ương (CIA). 
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Con trai của Cù Huy Cận, ông Cù Huy Hà Vũ, là tiến sĩ luật học Pháp, thạc sĩ văn chương Pháp, 

hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. 

Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn đại tướng quân đội Hoa Kỳ Sidney W. Souers. 

God bless you, God bless America. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi. (triết gia Lê Minh Tôn) 

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741 

4 BÌNH LUẬN VỀ  “NƯỚC MỸ  ĐÃ  CỨU DÂN TỘC 
VIỆT NAM KHỎI  B Ị  HÁN HÓA LẦN THỨ  BA NHƯ  
THẾ  NÀO?”  

1. Quoc Viet Tran 

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG SỬA 

Hay,giờ mới biết… 

Thích 

TRẢ LỜI  
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2. Nguyễn Hữu Quý 

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG SỬA 

Một tư liệu rất quý! 
Lần đầu tiên được biết cụ Cù Huy Cận là người chắp bút cho bản Tuyên ngôn 
lịch sử này. 
Trong một vài tư liệu thì nói rằng ông Hồ nhờ một sĩ quan tình báo Mỹ gửi giúp 
cho ông ấy, và ông Hồ viết nó tại căn nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội. 
Chú Quý chia sẻ bài này nhé! 
Nếu Tôn Phi dẫn nguồn bài này thì hay biết mấy! 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. Long Nguyen Thanh 

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:24 SÁNG SỬA 

TQ thủ cựu và xảo trá….. Rơi vào vòng tay CS TQ là tàn lụi. Hãy xem họ đã làm 
những gì ở : Tân cương, Nội mông, người Duy Ngô Nhĩ, Hồng công…. 

Thích 

TRẢ LỜI  
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4. Trường Thân Văn 

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 8:33 SÁNG SỬA 

Phi đưa ra thêm những chi tiết này đáng để mọi người suy gẫm. Hồi năm 2003, 
tôi có 8 tháng đầu trong trại giam B5, làm việc với điều tra viên chủ yếu xoay 
quanh bản Tuyên Ngôn này. Ngao ngán đến mức mình nói với đtv Nguyễn Ngọc 
Thành rằng, tôi nói chuyện với đầu gối tôi, dễ nghe hơn với dtv có 4 bằng đại 
học, do Thành tự khoe. Tôi nói anh Thành không phân biệt được từ loại trong 
câu văn, làm sao hiểu bản Tuyên Ngôn bất hủ, không ai chối cãi được. Thành 
muốn chối bỏ Đấng Tạo Hóa nên cãi chày cối. Trong bản tiếng Anh của Mỹ, 
Creator viết hoa. Chỉ danh từ riêng mới viết hoa, danh từ chung thì không, động 
từ hay tính từ cũng không, trừ ra nó đứng đầu câu văn. Đây là kiến thức phổ 
thông cơ sở, không phải đại học, mà điều tra viên an ninh có 4 bằng học cố tình 
cãi cùn. Vậy nên tôi nói 100% các thế hệ bộ chính trị Đảng ta và đại đa số người 
Vietnam chống nghịch Tuyên Ngôn của mình, vì cớ không biết. Lấy súng đan, 
máu xương đồng bào kháng chiến, đốt cháy cả dãy Trường Sơn để có tự do, 
đến giờ vẫn chưa được. Trong khi đó, tự do ở ngay trên miệng Hồ Chí Minh, từ 
2. 9. 1945. Đúng như Kinh Thánh chép: “Dân ta bị tiêu diệt, vì cớ thiếu sự thông 
biết.” (Ô sê 4: 6). Làm điều tra viên có 4 bằng đại học, không phân biệt được từ 
loại trong 1 câu văn, bảo sao không chết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saigonpick.com/2022/01/13/nuoc-my-da-cuu-dan-toc-viet-nam-khoi-bi-han-hoa-lan-thu-ba-nhu-the-nao/#comment-3719
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/3719
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Trận Thị Nại 1801: Vì sao nhà Tây Sơn 
đánh thua nhà Nguyễn? 



Việt sử đại cương. Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 
Tôn Phi. Charlie publishing corporation. 



Việt sử đại cương. Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: 
Tôn Phi. Charlie publishing corporation. 

 

Viết tặng chú Hiệp Phạm cựu sinh viên Văn Khoa, đang sống ở Úc. 

Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, trận đánh ngang ngửa và hùng hồn nhất 
là trận đầm Thị Nại, 1801, giữa hai nhà Tây Sơn ở phía Bắc và nhà Nguyễn ở 
phía Nam. 

 
Trước khi trận này xảy ra, nhiều nhà trí thức đã biết là Tây Sơn thua. Nếu 
nhà Tây Sơn không thua thì cũng chỉ là cầm quyền gắng gượng. Quang 
Trung quá dốt nát, vẽ một lá cờ giống hệt lá cờ Tàu, nên sĩ phu Việt Nam 
đương nhiên không đời nào chấp nhận. Không biết thầy bói ba Tàu nào đã 
bày cho ba anh em Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ) vẽ một 
lá cờ ngu như vậy, cờ đó không phải là cờ của nước Việt Nam. Đại thi hào 
Nguyễn Du biết vậy nên bỏ trốn vào trong nam theo chúa Nguyễn Ánh, 
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chứng tỏ sự bất tuân của dân Bắc đã lên đến tột cùng. Ở một xứ văn hiến 
chi bang, dốt văn là thua cả trận chiến. 

 
Trận đầm Thị Nại, nhà Tây Sơn thua, vì nhà Nguyễn quá mạnh. Chúa Nguyễn 
Ánh ký được hợp đồng bảo trợ quân sự từ khối Tây phương. Các tướng Pháp 
nhập “quốc tịch” Đàng Trong và phục vụ chúa Nguyễn đánh Quang Trung. 
Vua Quang Trung, chiến thuyền nhập ít ỏi, và khoa học quân sự cũ kỹ từ văn 
hóa Trung Quốc, tất nhiên không thể đánh lại văn minh Pháp đang ở buổi 
hoàng kim. 

 
Trong trận đầm Thị Nại, có chi tiết, một đoàn thuyền của tướng Đàng Trong 
lọt qua được khe cửa, nhân lúc trời trở gió, phóng hỏa đốt thuyền của Đàng 
Ngoài. Người ta nói, trong chiến tranh hiện đại, bên nào có hỏa lực, bên đó 
thắng trận. Việc Triều Tiên tuyên bố thắng Mỹ chỉ là nói điêu, vì với hỏa lực 
của Mỹ chỉ cần một quả bom nhè nhẹ là thổi bay cả dân tộc Triều Tiên. Mỹ 
không bao giờ làm điều đó. Trận đầm Thị Nại, hỏa lực nhà Nguyễn vượt về 
kỹ nghệ, lại được gió nam thổi, cho nên, quân dân miền Bắc không thể nào 
đỡ được. 

 
Người ta nói, trận gió thổi ngược vào đêm không trăng ấy là nguyên nhân 
thắng trận của chúa Nguyễn, người sau này sẽ lên ngôi hoàng đế Gia Long. 
Hỏi, nếu không có trận gió ấy, chúa Nguyễn có thắng được không? Thưa, 
không thể thắng được. 
Cho nên, thi hào Nguyễn Du mới viết: 
“Ngẫm chăng muôn sự tại Trời”. (trích Truyện Kiều) 
Trời làm cho trận gió, nhà Tây Sơn từ thắng thành thua. 

 
Sau thất bại ở đầm Thị Nại năm 1801, nhà Tây Sơn mất luôn cả kinh thành 
Phú Xuân-Huế, vốn là của cha con chúa Nguyễn. Từ Phú Xuân, chúa Nguyễn 
Ánh từ từ chỉ đạo, lấy luôn từng tỉnh miền Bắc. Đến khi Quang Trung chết, 
Nguyễn Ánh vẫn không tha, cho voi giày mả Quang Trung để rửa hận năm 
xưa Quang Trung giết chết cả nhà Nguyễn Ánh, còn mỗi Nguyễn Ánh trốn 
thoát được. 
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Cuộc đời Nguyễn Ánh thần kỳ. Vua đáng lẽ chết nhiều lần. Nguyễn Ánh quá 
đỏ, quá may mắn, khi Quang Trung tự diệt. Quang Trung cho người sang 
Trung Quốc thay mình quỳ trước vua Càn Long. Hành động đó làm nhục 
quốc sỉ hết sức. Cho nên, Quang Trung không được lòng sĩ phu Bắc Hà. Mặc 
dù đã duy trì chế độ hà khắc, Quang Trung vẫn không thể giữ được Bắc Hà 
lâu. Ông chết khi còn rất trẻ, độ 33 tuổi. 

 
Sau chiến tranh, Nguyễn Ánh có đi những nước cờ rất khá. Đáng tiếc là con 
cháu sau này làm sai. Trầm trọng nhất là cha con Bảo Đại dời đô ra Thăng 
Long. Nếu họ để đô ở Phú Xuân thì có lẽ Việt Nam bây giờ là một nước quân 
chủ lập hiến, tựa như Thái Lan. 

 
Quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng Một năm 2022. 
Tôn Phi. Triết gia Lê Minh Tôn 
Hậu tạ chú Hiệp Phạm vì chậm trễ giao phát sách. 
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

P/S: Tác giả xin lỗi và đính chính: Pháp dời đô ra Thăng Long chứ không 
phải cha con Bảo Đại dời. 
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Vì sao nói Việt Nam khó tiến lên nền kinh tế 

tri thức? 
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Văn hóa ở Việt Nam hiện nay là văn hóa tin đồn. Do nó là văn hóa tin đồn 
nên rất khó cho người giỏi phát triển. 

 
Ví dụ, xưa nay chúng ta đều khen Quang Trung đại phá 25 vạn quân 
Thanh. Khi tôi nói Quang Trung là tà quyền thì nhiều người sẽ ghét, vì 
Quang Trung có công đại phá 25 vạn quân Thanh. Nhưng hãy suy nghĩ có 
tri thức, không có anh em nhà Tây Sơn phá hoại miền Bắc Việt Nam thì 
quân Thanh sang Việt Nam làm gì và có cớ gì để phát động chiến tranh? 
Còn chiếu theo công pháp quốc tế thì 100% Quang Trung cướp chính 
quyền nhà Lê và đó là tội chết. Chỉ từng đó thôi, chúa Nguyễn Ánh đủ lý 
do để quật mả nhà Tây Sơn, tận diệt con cháu và lính lác của vua Quang 
Trung. Sử học là một môn cực kỳ khó khăn và cực kỳ tàn nhẫn. 

 
Trong những ngày này, vũ khí, đạn dược của NATO ồ ạt đến Ukraine. Nước 
Nga vi phạm công pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, điều đó 
không chối cãi được. Công pháp quốc tế là rất cao. Vì vậy, năm 1972, anh 
em Lê Duẩn-Lê Đức Thọ phải sai sứ sang Paris năn nỉ vua Bảo Đại về làm 
vua nước Việt Nam, nhưng vua-vì đã bị chửi mắng thậm tệ-từ chối. 

 
Văn hóa tin đồn rất tàn nhẫn. Ở quê tôi, người ta đồn rằng, vua Bảo Đại 
bán nước cho Nhật Bản, hoặc thân phát xít Nhật. Hỏi thân thế nào, hiệp 
ước nào của vua Bảo Đại bán nước cho Nhật, thì không ai trả lời được. 
Thù người lành là điều được nói đến trong Kinh Thánh. II Ti-mô-thê 3:2-
5, bản dịch gốc tiếng Việt, mà tất cả các đạo đang dùng, bản Việt 1925 có 
ghi: 

 
“Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, 
nghịch cha mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay 
phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay 
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nóng giận, lên mình kiêu-ngạo, ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức 
Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân-đức, nhưng chối-bỏ quyền-phép của 
nhân-đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.” 

 
Một sai lầm của tôi suốt thời thanh niên là quá để ý đến chuyện lịch sử-
chính trị, đến nỗi như con thiêu thân chấp trì chân lý. Điều đó không nên. 

 
“Lý lẽ thường xám xịt, 

 
Cây đời mãi xanh tươi.” 

Vì vậy các bạn ạ, hãy tránh nói đến chuyện chính trị. Đổi lại, hãy thờ 
phượng Đức Chúa Trời và làm kinh tế. Điều đó an toàn cho các bạn hơn, 
và cho cả tôi nữa. Từng bài viết của tôi, từng cuốn sách của tôi đã cùng 
được lưu trữ tại nhiều nơi. 

 
Tôi mong sao khoảng năm 2025, Việt Nam tiến lên nền kinh tế tri thức. 
Lúc ấy, bạn đọc hãy nhớ đến tôi, như một người tiên phong, mở đường 
cho Việt Nam tiến lên nền kinh tế tri thức thực thụ. 

 
Cám ơn quý bạn, 

 
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 09 tháng Hai năm 2022, 

 
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 
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Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

 
Ảnh: Khách cầm cuốn Hướng dẫn khởi nghiệp của triết gia Lê Minh Tôn. 
Bản quyền ảnh: Tôn Phi. 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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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. 
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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. 

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 
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Giới thiệu về Hội thánh của Đức Chúa Trời 

Tin mừng Giăng, chương 6, câu 53 đến câu 56, làm chứng rằng Chúa Giê-su hứa 

ban sự sống đời đời cho ai giữ lễ Vượt Qua giao ước mới: 

“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, 

nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng 

có sự sống trong các ngươi đâu. 

 
54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến 

người đó sống lại. 

 
55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. 

 
56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.” 

Trên thế giới hiện nay, chỉ có Hội thánh của Đức Chúa Trời (Church of God parents) 

vẫn còn giữ lễ Vượt Qua giao ước mới đó. Năm 325, tại cộng đồng Nicea, người ta 

đã bỏ lễ Vượt Qua giao ước mới đi. Nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời, ông 

An-Xang-Hồng, đã tái lập nó: 

 

Figure 11. Từ trái sang phải. Ông An-Xang-Hồng, nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời. Bà Zang Jah Gil, người vợ thiêng 
liêng. Mặc áo vest bên phải: Ông Kim Joo-Cheol, mục sư tổng hội trưởng, đóng vai trò như Phi-e-rơ của hội thánh sơ khai. 

 

Hội thánh của Đức Chúa Trời này chính là hội thánh sơ khai, đã được làm chứng 

trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. 
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Figure 12. Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ảnh tư liệu. 

 

Theo như niềm tin của các tín đồ Hội thánh của Đức Chúa Trời, ông An-Xang-Hồng 

chính là đấng Christ (Đức Chúa Giê-su) tái lâm. Điều này được làm chứng trong Hê-

bơ-rơ (thư gửi tín hữu Do Thái) chương 9, câu 27 đến câu 28: 

27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 

 
28 cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều 

người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng 

để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. 

 

 

Họ cũng tin rằng, bà Zang Jah Gil, người vợ thiêng liêng của ông An-Xang-Hồng, 

là Đức Chúa Trời Mẹ. Điều này làm cân bằng các định luật vật lý.  

Đây cũng là một trong những hội thánh duy nhất giữ lễ Sabath hiện nay.  

Mời các bạn ghé và tìm hiểu. Tôn Phi chấm điểm Hội thánh của Đức Chúa Trời 

9/10. 

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

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Trân trọng cám ơn quý vị đã đọc bài.  
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