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This book may be confidential and/or privileged and is intended to be viewed
only by the recipient(s) who bought it. If you are not the intended recipient,
you are strictly prohibited from reading, using, disclosing, copying or
distributing this book. If you received this book in error, please immediately
notify the author, and permanently delete this book and any attachments.

This book belongs to mr/mrs.................................Only..................................and
her/his family can use this book for reading and printing personally.

Cuốn sách này thuộc về ông/bà Xuân Nguyễn. Chỉ có ông/bà Xuân Nguyễn và
thân hê trưc tiêp là đươc in ấn, sư dung cuốn sách này.
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Giới thiệu sách Các nghiệp đoàn nổi tiếng thế giới của
tác giả Tôn Phi.

Tôi viết cuốn sách này, để dành tặng tất cả những nhà hoạt động nghiệp đoàn lao
động khắp thế giới.
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Các bạn đã đấu tranh để cải thiện cuộc sống cho người dân, người lao động, trí
thức, công chức…

Sách Các nghiệp đoàn lao động nổi tiếng thế giới.

Tác giả: Tôn Phi.

Ảnh: Ông Lech Walesa, nhà lãnh đạo công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, người sau này
sẽ trở thành tổng thống Ba Lan và mang đến cho người dân nước này một cuộc đời
êm ấm.

Giá sách:

PDF: 150 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn
Phi.

Liên lạc tác giả và mua sách: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Cho đến thời điểm này (15:18:43 ngày 19/05/2022), nhà xuất bản Sống Mới đã bán
được 16 cuốn Các nghiệp đoàn nổi tiếng thế giới. Trân trọng cám ơn các bạn.
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Nghiệp đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan cứu nguy dân tộc
Ba Lan.

Hoạt động tập trung vào Ba Lan, quốc gia đông dân nhất trong số các nước vệ tinh
của Liên Xô ở Đông Âu. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tin rằng Ba Lan có thể
tách ra khỏi quỹ đạo của Liên Xô một khi được cung cấp phương tiện để gây bất
ổn cho chính phủ Ba Lan.

Họ sẽ giữ cho nghiệp đoàn Đoàn kết tồn tại hoạt động ngoài vòng pháp luật sau
khi nhà nước ban bố thiết quân luật vào năm 1981.

Đại sứ quán Mỹ tại Warsaw đã trở thành trạm CIA quan trọng trong xã hội cộng
sản và là nơi hoạt động hiệu quả nhất.
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Trong khi đó, nghiệp đoàn lao động AFL-CIO, vốn là nguồn ủng hộ lớn nhất của
Mỹ đối với Công đoàn Đoàn kết trước khi thiết quân luật, họ coi cách tiếp cận của
Chính quyền Reagan là quá chậm và không đủ sức đối đầu với chính quyền Ba Lan.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin tình báo, chủ tịch AFL-CIO Lane Kirkland và trợ lý
của ông Tom Kahn đã tham khảo thường xuyên với Poindexter, Clark và các quan
chức khác tại Bộ Ngoại giao và Hội đồng an ninh quốc gia về các vấn đề như cách
thức và thời điểm chuyển hàng hóa và thiết bị vào Ba Lan, để xác định xem thành
phố nào Công đoàn Đoàn kết đặc biệt cần hỗ trợ , và kiểm tra xem Công đoàn
Đoàn kết và AFL-CIO có thể hợp tác như thế nào trong việc chuẩn bị các tài liệu
tuyên truyền.

Cho đến khi địa vị pháp lý của Solidarity được khôi phục vào năm 1989, tổ chức
này đã phát triển ngấm ngầm, họ được cung cấp, nuôi dưỡng và cố vấn phần lớn
bởi mạng lưới được thành lập dưới sự bảo trợ của Reagan. Hàng tấn thiết bị như
máy fax (đầu tiên ở Ba Lan), máy in, điện thoại, radio sóng ngắn, máy quay video,
máy photocopy, máy telex, máy tính, máy xử lý văn bản - được nhập lậu vào Ba
Lan qua các đường dây bởi được thiết lập, bởi các điệp viên của Mỹ và bởi các đại
diện của AFL-CIO cùng với các phong trào lao động châu Âu. Tiền gửi cho nghiệp
đoàn đến từ các quỹ của CIA, từ Quỹ Quốc gia vì Dân chủ, và từ các tài khoản bí
mật ở các tổ chức công đoàn của phương Tây.

Reagan nói "Cả hai chúng tôi đều cảm thấy rằng một sai lầm lớn đang diễn ra tại
Yalta và một điều gì đó cần được thực hiện". Công đoàn Đoàn kết là vũ khí chính
để mang lại điều này, bởi vì nó là một tổ chức của những người lao động tại Ba
Lan." Không có gì hoàn toàn giống như Đoàn kết từng tồn tại ở Đông Âu", Reagan
lưu ý, nói thêm rằng nghiệp đoàn công nhân "đi ngược lại với bất cứ điều gì mà
Liên Xô muốn hoặc những người cộng sản(ở Ba Lan) mong muốn".

Theo các nhà lãnh đạo của Công đoàn Đoàn kết, Walesa và các phụ tá của ông đều
biết rằng cả Reagan cam kết cho sự tồn tại của Công đoàn Đoàn kết. Wojciech
Adamiecki, người tổ chức và biên tập cho các tờ báo Đoàn kết hoạt động bí mật
và hiện (1992) là cố vấn tại đại sứ quán Ba Lan ở Washington. Người ta phân phối
máy in các loại, cung cấp địa điểm để tổ chức các cuộc họp ngầm, tổ chức các
cuộc biểu tình đặc biệt.
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Thu thập tin tức

Lech Walesa và các nhà lãnh đạo khác của Tổ chức Đoàn kết đã nhận được các
hướng dẫn có tầm chiến lược - thường được các chuyên gia lao động Mỹ và châu
Âu làm việc bí mật ở Ba Lan - phản ánh kế hoạch của chính quyền Reagan. Khi
hiệu quả của cuộc kháng chiến ngày càng tăng, luồng thông tin được chuyển đến
phương Tây nhiều như dòng nước chảy, gồm các báo cáo về nội tình của chính
phủ Ba Lan và nội dung các cuộc liên lạc giữa Warsaw với Moscow. Các tin tức
còn đến từ các gián điệp trong chính phủ Ba Lan.



Trang 8 của 39
Các nghiệp đoàn nổi tiếng thế giới. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. All rights reserved

Cấm phô-tô, lưu hành không phép. Cấm tải về, chụp, phân phát mọi tài liệu.

Trang 8 của 39

Đi vào cuộc sống của nhân dân

Với thiết bị phát thanh bí mật do CIA và AFL-CIO cung cấp, CĐ Đoàn Kết
thường xuyên làm gián đoạn chương trình truyền hình và truyền thanh của chính
phủ, để cài vào thông điệp kêu gọi "Đoàn kết thì sống!" hoặc " hãy Chống đối!"

Họ được trang bị một máy phát do CIA cung, công đoàn Đoàn Kết đã làm gián
đoạn chương trình truyền hình bằng cả tin nhắn âm thanh và hình ảnh, bao gồm cả
lời kêu gọi đình công và biểu tình.

"Có một khoảnh khắc tuyệt vời ở hiệp một của giải vô địch bóng đá quốc gia" đã
xảy ra. "Ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên, biểu ngữ CÔNG ĐOÀN
ĐOÀN KẾT MUÔN NĂM xuất hiện trên màn hình và tiếng nói phát ra từ cuộn
băng ghi âm, kêu gọi dân chúng phản kháng. Điều đặc biệt khéo léo là họ chờ đến
giờ nghỉ giữa hiệp mới cho phát đoạn băng; Nếu như có sự gián đoạn trong khi
dân chúng đang coi trận đá bóng nó có thể khiến mọi người xa lánh, mất tác
dụng." Như Brzezinski tóm tắt lại, "Đây là lần đầu tiên cuộc trấn áp của công an
cộng sản không thành công.”
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Kỹ nghệ xuất bản

Đến năm 1985, chiến dịch trấn áp Công đoàn Đoàn kết của chính phủ Ba Lan đã
hoàn toàn thất bại. Theo báo cáo của Adrian Karatnycky, người đã giúp tổ chức
AFL-CIO hỗ trợ Công đoàn Đoàn kết, đã có hơn 400 tạp chí định kỳ xuất bản ở Ba
Lan, một số có số lượng phát hành vượt quá 30.000 ấn bản. Hàng nghìn cuốn sách
thách thức chính quyền cộng sản đã được in ra. Truyện tranh dành cho trẻ em tái
hiện những câu chuyện ngụ ngôn và truyền thuyết của Ba Lan, với thủ tướng
Jaruzelski trong vai kẻ phản diện, chủ nghĩa cộng sản trong vai con rồng đỏ và
Walesa trong vai hiệp sĩ anh hùng. Trong tư gia của hàng triệu khán giả đã xem các
đoạn phim tài liệu được sản xuất và chiếu trên các thiết bị được nhập lậu vào nước
này.

Ở hầu hết các thành phố và thị trấn, các tờ báo được phân phát kín đáo và các bản
tin giả đã xuất hiện, thách thức các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm
soát. Truyền đơn của Công đoàn Đoàn kết, được sao chụp trên các thiết bị do Mỹ
cung cấp, được dán vào các bảng thông báo. Những tấm áp phích bằng giấy nến
được dán đậm trên các đồn cảnh sát và các tòa nhà chính phủ và thậm chí trên các
lối vào trung tâm truyền hình do nhà nước kiểm soát, nơi các sĩ quan quân đội phát
thanh tin tức.
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Nhà lãnh đạo Walesa bị bỏ tù

Chiến dịch của Washington đề xuất nhằm giữ cho Công đoàn tồn tại, và chiến
dịch được khởi động ngay sau khi tướng quân Jaruzelski tuyên bố thiết quân luật
vào ngày 13 tháng 12 năm 1981. Trong những giờ phút đen tối đó, liên lạc của Ba
Lan với thế giới phi cộng sản đã bị gián đoạn; 6.000 lãnh đạo của Tổ chức Đoàn
kết đã bị bắt giam; hàng trăm người bị buộc tội phản quốc, phạm tội lật đổ và phản
cách mạng; chín người bị giết; và Công đoàn đã bị cấm hoạt động. Nhưng hàng
ngàn người khác đã trốn, nhiều người lẩn trốn vào các nhà thờ, nhà xứ, tìm kiếm
sự bảo vệ từ các dân thường. Phía nhà chức trách đã bắt giữ Walesa và giam giữ
anh ta tại nơi hẻo lánh trong một căn nhà dùng cho người đi săn bắn nghỉ ngơi.

Ngay sau khi lực lượng an ninh Ba Lan tiến vào các đường phố, Reagan đã gọi
điện cho Giáo hoàng để chia sẻ tin tức. Tại một loạt cuộc họp sau đó, Reagan đã
thảo luận về các lựa chọn của mình. Cựu Ngoại trưởng Haig nhớ lại: “Chúng tôi đã
có một cuộc tranh cãi gay cấn trong Nội các và Hội đồng An ninh Quốc gia về việc
đưa ra các biện pháp chống lại." Họ cho rằng nếu dùng biện pháp trừng phạt có
thể sẽ ảnh hưởng đến Ba Lan , còn nếu dùng biện pháp cứng rắn có nguy cơ tạo ra
một tình huống khác như Hungary năm 1956 hoặc Tiệp Khắc vào năm 1968.
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Lech Walesa thoát án tù

Figure 1. Chủ tịch Lach Walesa của công đoàn Đoàn Kết đang phát biểu. Ảnh tư liệu.

Các nhà tù đã bị bỏ trống, phiên tòa xét xử Walesa về tội vu khống các quan chức
nhà nước đã bị hủy bỏ, đảng cộng sản Ba Lan trở thành huynh đệ tương tàn, và nền
kinh tế đất nước sụp đổ trong khói mù của các cuộc đình công, biểu tình và các
lệnh trừng phạt.

Figure 2. Tổng thống Lach Walesa bên tượng của tổng thống Ronald Reagan.
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Thời kỳ hoạt động tư do

Theo Đô đốc John Poindexter, Phụ tá quân sự của Cố vấn An ninh Quốc gia cho
hay, khi lệnh thiết quân luật được ban hành ở Ba Lan, Reagan tin rằng những
người cộng sản đã thực hiện một tính toán sai lầm lớn: thời gian 16 tháng trước đã
cho phép Công đoàn Đoàn kết hoạt động công khai nay lại bị đàn áp, qua hành
động này chính phủ Ba Lan tạo sự xa lánh với những người đồng bào của mình
bằng cách cố gắng làm tê liệt phong trào lao động và.
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Lech Walesa trở thành tổng thống Ba Lan

Vào ngày 19 tháng 2 năm 1987, Reagan đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Chính phủ Ba Lan không thể cai trị nếu không có sự hợp tác của công đoàn Đoàn
kết. Ngày 5 tháng 4 năm 1989, hai bên đã ký các hiệp định nhằm hợp pháp hóa
công đoàn Đoàn kết và kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội công khai vào tháng Sáu.
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Vào tháng 12 năm 1990, chín năm sau khi ông bị bắt và liên đoàn lao động của ông
bị cấm hoạt động, Lech Walesa trở thành Tổng thống Ba Lan.

Giới thiệu sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư
Nguyễn Đình Cống.

Figure 3. Ảnh bìa sách: Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Nhà xuất bản Sống Mới hân hạnh giới thiệu sách Cùng học để giáo dục con trẻ của
giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Mã ISBN: 9798798227167 (hợp pháp trên toàn cầu)

“Đó là nhu cầu về tình cảm được quan tâm, được yêu thương. Cha mẹ, đặc biệt là
mẹ phải hiểu rõ nhu cầu này và học cách thể hiện hợp lý để tránh bất lợi cho cả hai



Trang 16 của 39
Các nghiệp đoàn nổi tiếng thế giới. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. All rights reserved

Cấm phô-tô, lưu hành không phép. Cấm tải về, chụp, phân phát mọi tài liệu.

Trang 16 của 39

phía. Thông thường trẻ sẽ bất an khi cảm thấy bị bỏ quên một mình, trẻ cảm thấy
sự đơn độc. Để tránh việc này thì trong khi trẻ thức, tuy chơi một mình, cần có
người lớn bên cạnh. Người lớn có thể làm việc của mình, thỉnh thoảng thể hiện cho
trẻ biết có mình bên cạnh, miễn làm sao trẻ cảm nhận được.

Khi nhu cầu về quan tâm không được thỏa mãn, trẻ sẽ thể hiện những dấu hiệu
đòi hỏi, bé thì khóc, quấy, lớn một chút thì có những hành động khác lạ để gây chú
ý (làm nũng hoặc giả vờ gây ra chuyện gì đó). Những hành động này thường gây
khó chịu cho bố mẹ, cho rằng bị con quậy phá, dẫn đến la mắng, quở trách .Nếu
như vậy không khéo sẽ tạo nên ấn tượng rằng bố mẹ không yêu thương, không
quan tâm đến con. Những lúc như thế người lớn cần dịu dàng đến với trẻ kịp thời,
thể hiện sự quan tâm và lựa cách để động viên trẻ tiếp tục chơi một mình khi người
đó cần làm tiếp công việc. Còn khi công việc chưa cần lắm thì nên chơi với trẻ
một lúc.

Một điều quan trọng là vào tháng đầu tiên, có em rất ngoan, ăn xong là ngủ. Có
những em thường khóc dai, không vì một lý do nào cả, không dỗ được, thường
khóc vào một giờ nhất định, khóc một lúc lâu rồi tự nín và ngủ, chúng gây ra khó
chịu và lo lắng cho cha mẹ. Có con ngoan chưa nên vội mừng vì những em như thế
lớn lên thường chậm chạp, ít năng động trong cuộc sống. Những em tự nhiên khóc
nhiều mà không vì lý do bị đau hoặc bị đói thì đó là điều đáng mừng vì chúng lớn
lên thường trở thành người năng động, có bản lĩnh. Với trường hợp con khóc như
thế cha mẹ nên tìm cách để yên cho trẻ tự khóc, tự nín, có thể đây là cơ chế tự
động do tiềm thức của trẻ.”

Nguyễn Đình Cống.

Cùng học để giáo dục con trẻ

Gía bìa: 450 000 VNĐ.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com hoặc contact@shop-charlie.com

Điện thoại đặt sách: 0344331741

Tài khoản: 142720499- ACB-Tôn Phi.
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Figure 4. Ảnh chân dung giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Đặt mua sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ

19,56 US$

Trân trọng cám ơn quý vị.

Published by Charlie Saigon
Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal,
Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon
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Tuyêt vời ��

2. Nguyễn Ngọc Hùng Lâm
JANUARY 13, 2022 AT 16:30 EDIT

Hồi xưa mình học bê tông 2 sách của thầy Cống. Một vị giáo sư đầu ngành
xây dựng của Việt Nam.

3. John Tornado.
APRIL 1, 2022 AT 06:39 EDIT

Cám ơn bạn Ton Phi đã có nhã ý tặng sách giáo dục trẻ em
tại Việt-Nam cho tôi cụ già 80 +. Giáo dục trẻ em thời đại này khó lắm vì
chúng thuộc thời đại máy tính,

Theo tôi muốn dạy trẻ trở thành người tốt, cần phải cải tổ giáo dục, nên đưa
môn Công Dân giáo dục và Đức Dục của thời VNCH trở lại học đường.

Nếu bạn còn ở Sài Gòn mong, một ngày được gặp bạn uống cà fê và đàm
đạo thơ văn nhé.

Shalom.

John Tornado, USA.
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4. Nguyễn Văn Nam
APRIL 3, 2022 AT 19:14 EDIT

Con tôi thành đạt hết.
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Sự thật lớn lên cùng năm tháng

Figure 5. Tác giả Tôn Phi. Ảnh chụp năm 28 tuổi. Ảnh Tôn Phi.

Tôi muốn nói với mẹ tôi rằng, gia đình nào chịu khổ sở vì có con cái phục vụ cho
chính nghĩa quốc gia, thì sẽ được thưởng công gấp trăm ngàn lần.

Tôi muốn nói với ba tôi rằng, gia đình nào bị chửi rủa, bị triệt hạ nhân cách, người
nào gặp thập giá khó khăn vì làm chứng cho Đức Chúa Trời, cũng sẽ được thưởng
công gấp triệu, vạn lần.
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Bởi, sự thật lớn lên cùng năm tháng.

Năm 2022 này có lẽ là một năm tuyệt vời. Tất cả những mệnh đề mà tôi phát biểu
năm 2021 đều đã (được Đức Chúa Trời) làm cho ứng nghiệm. Để khỏi mất thời
giờ quý báu của bạn đọc, tôi chỉ xin tóm tắt các ý đó như sau:

1/ Đất nước đang ở trong pha cuối cùng của văn minh Phật giáo (Phật giáo và triết
học Lê-nin là một).

Bằng chứng: Tất cả đều tranh nhau đi bắt tau với tổng thống của Hiệp chúng quốc
Hoa Kỳ. Tất cả đều muốn đi theo văn minh Cơ-đốc giáo.

2/ Thế giới ngày càng tự do, dân chủ, như các giá trị mà Chúa Giê-su đề cập trong
Kinh Thánh.

Bằng chứng: Ngoài tự do, dân chủ, các cơ hội học tập, làm việc cũng đều được mở
ra. Thời đại cơ học lượng tử đã được các phần tử ý thức nhất khai thác.

3/ Về nguồn với chủ đạo tộc Việt.

Không tin, bạn đọc thử hỏi nhà xuất bản Hội Nhà Văn mà xem: sách Kim Định bán
được vô vàn. Người người, nhà nhà biết căn nguyên đau khổ của dân tộc, của xã
hội, và tìm về với chủ đạo tộc Việt, suối nguồn tươi trẻ của dân tộc ta.

Năm 2022 này, bất ngờ thay, chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra. Kỹ sư Nguyễn Kim
Khánh có câu nói giá trị :“Không có sự dối trá nào có thể đứng vững trước thời
gian. Không có sự thật nào không lớn lên cùng năm tháng”
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Chiến tranh xảy ra là điều tất yếu, chúng tôi hưởng lợi từ chiến tranh. Chiến tranh
Nga-Ukraine làm lộ ra hết thảy những dối trá, bạo lực trên đời. Nếu không có nó,
thì thế giới này sẽ càng đau khổ hơn nữa, nên Đức Chúa Trời làm cho nó xảy ra.
Khi nó xảy ra, sự thật được nảy mầm từ đống tro tàn và vươn lên mãi, như câu nói
của kỹ sư Nguyễn Kim Khánh: “Sự thật lớn lên cùng năm tháng.”

Chúng ta đã thắng lợi bước đầu rồi, thưa quý vị. Tuy thắng lợi như vậy, nhưng vẫn
chưa xong đâu, còn cần thêm một số thời gian. Trong quãng đường ấy, mỗi người
còn cần phải tự bứt phá lên nữa, dưới sự giúp đỡ, động viên, chúc phúc từ Thượng
Đế và từ những người xung quanh.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng 05 năm 2022

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal, Telegram, Viber: +84344331741

One comment



Trang 23 của 39
Các nghiệp đoàn nổi tiếng thế giới. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. All rights reserved

Cấm phô-tô, lưu hành không phép. Cấm tải về, chụp, phân phát mọi tài liệu.

Trang 23 của 39

1. Thanh Sớmmai
MAY 17, 2022 AT 20:53 EDIT

“Sự thật lớn lên cùng năm tháng”
thật tuyệt vời quá ạ.

Giới thiệu sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn
Đình Cống.
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Figure 6. Ảnh bìa sách Cùng học để làm người của tác giả Nguyễn Đình Cống đã phát hành trên Amazon.
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Khi giảng bài ở các lớp cao học tôi thường từ chối vai trò người dạy và nói với học
viên: “Tôi chỉ có thể hướng dẫn các anh chị học, không thể dạy bất cứ cái gì nếu
các anh chị không muốn học”.

Đó là lời của giáo sư Nguyễn Đình Công, mở đầu sách Cùng học làm người, mà
ông nhờ nhà xuất bản Sống Mới phát hành trong năm 2022.

Sáng nay, có một vị khách ở quận 5 đánh xe lên quận 7 để gặp ông Tôn Phi, nhà
xuất bản Sống Mới để mua cuốn “Cùng học để giáo dục con trẻ” của giáo sư
Nguyễn Đình Cống. Dân Sài Gòn khi biết tin cuốn sách này thì rất chuộng.

Qủa như giáo sư Nguyễn Đình Cống nói, ngoài cha mẹ ra ít ai có thể dạy ta làm
người.

Vì thế nếu bạn nào phát hiện những điều tôi viết chưa phù hợp với suy nghĩ của
mình thì xin cứ bình tĩnh, suy ngẫm dần dần. Biết đâu bây giờ bạn thấy chưa hợp
nhưng thời gian sau lại thấy hợp. Nếu có điều nào bạn phản bác được trên cơ sở
thực tiễn và lý luận, lại được nhiều người tử tế tán thành thì xin chúc mừng vì bạn
đã có phản biện và tôi sẽ vô cùng biết ơn khi bạn chỉ ra cho thấy.

Tôi đã công bố nhiều bài trên Facebook, một số ít đã được đưa vào sách “Cùng học
để giáo dục con trẻ” và sách “Học làm phản biện”, sách này có chép lại, bổ sung,
sửa chữa một số bài trong đó. Phải chăng như thế là “tự đạo văn”. Tôi nghĩ là
không phải, vì ở đây tôi làm việc tường trình sự hiểu biết do học được chứ không
phải công bố kết quả nghiên cứu.

Đặt tên sách là “Cùng học làm người” với suy nghĩ rằng tôi đang tiếp tục học. Đã
có khá nhiều quyển sách, nhiều tài liệu về “Học Làm Người”. Tôi chỉ xin viết lại
những điều đã học được và quan trọng hơn là đã phần nào vận dụng được, mong có
thể làm phong phú thêm nhận thức. Đã có nhiều phương châm rất hay dạy làm
người, tôi tâm đắc nhất là hai câu thơ của Nguyễn Trãi: “Làm người mựa (chớ) cậy
khi quyền thế. Có lúc bàn cờ tốt đuổi xe”.

Tự biết rằng có một số điều trong sách này là tương đối bình thường, nhiều người
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đã nắm được, nhưng tôi vẫn viết ra nhằm bảo đảm tính hệ thống. Tôi cố viết những
điều như vậy một cách ngắn gọn.

Nội dung sách được chia thành các chương theo chủ đề. Mỗi tiểu mục trong các
chương trình bày ngắn gọn về một vấn đề Cuối một số chương có các bài đọc thêm.
Đó là các câu chuyện hoặc tiểu luận.

Viết sách này với mong ước được đóng góp chút ít cho các bạn trẻ trên con đường
trưởng thành. Đành rằng mỗi thế hệ có hoàn cảnh và sự quan tâm khác nhau,
không nên áp đặt chân lý của mình cho người khác. Nhưng rất nên trình bày những
điều mà mình cho là hay, là cần để người khác tham khảo và lựa chọn. Đó là mong
ước thiết tha của một người U90, đã gần Đất xa Trời. Tôi đã cố gắng nhiều trong
chuẩn bị bản thảo, nhưng chắc không tránh khỏi thiếu sót, mặc dù đã cố tìm nhưng
không phát hiện được. Kính mong bạn đọc, nếu phát hiện thấy điều gì cần góp ý
hoặc phản biện, xin được trao đổi, tôi sẽ vô cùng biết ơn. Ý kiến gửi vào thư điện
tử: ndcong37@gmail.com

Cùng học làm người (Together we learn to be human).

Nhà xuất bản Sống Mới.

ISBN-13 : 979-8411024791

Năm phát hành: 2022.

Gía sách: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Khuyến khích các bạn đọc sách
điện tử để giảm áp lực môi trường- lời cô giáo Đào Nguyễn Hồng Hiếu-cô giáo của
Tôn Phi).

Trân trọng cám ơn quý vị.
Sau khi chuyển khoản, quý vị gửi mail đến tonphi2021@gmail.com để nhận sách.

Sách PDF giao đến quý vị trong 30 phút. Sách in dự kiến trong 1 tuần.

Đặt sách tại số tài khoản: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.
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Email dự phòng: tonthanck@gmail.com . Số điện thoại hỗ trợ: 0344331741 (gặp
ông Tôn Phi)

Điện thoại dự phòng: 090 8599066 (gặp trực ban)

Liên lạc nhà xuất bản: huonggiang@shop-charlie.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Hệ thống thanh toán và nhận thanh toán của chúng tôi đã tự động hóa.

Đặt mua sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống.
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Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

Đặc biệt, các bạn ở Mỹ có thể mua sách ngay, trên Amazon:

Mời các bạn xem clip Trong sách của giáo sư Nguyễn Đình Cống có tình yêu
thương:

Published by Charlie Saigon
Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal,
Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon
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1. nguy huu Tam
FEBRUARY 4, 2022 AT 15:14 EDIT

tks

2. DINH CONG NGUYEN

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/02/04/gioi-thieu-sach-cung-hoc-lam-nguoi-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
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FEBRUARY 5, 2022 AT 19:40 EDIT

Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản
Sông Mới là quá hiên đại.
Xin chúc mừng nhà xuất bản Sống Mới.

3. Văn Huy Phạm
FEBRUARY 15, 2022 AT 09:19 EDIT

Cháu đã nhận đươc sách.
Cháu cám ơn chú ạ!

4. Minh Lộc Phan
FEBRUARY 15, 2022 AT 09:43 EDIT

Em cám ơn anh rất nhiều ạ.

5. Nguyễn Đức Tùng
FEBRUARY 17, 2022 AT 18:23 EDIT

https://shop-charlie.com/2022/02/04/gioi-thieu-sach-cung-hoc-lam-nguoi-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/730
https://shop-charlie.com/2022/02/04/gioi-thieu-sach-cung-hoc-lam-nguoi-cua-giao-su-nguyen-dinh-cong/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/827
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https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/828
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cảm ơn thầy và anh Tôn Phi đã cho xuất bản một cuốn sách đọc rất
hay . nhiều điều trong sách lần đầu em đươc đọc và cảm thấy nó rất
thú vị!

6. John Tornado
MARCH 7, 2022 AT 05:11 EDIT

Muốn học làm người mời bạn đọc Kinh Thánh, Chúa
sẽ dạy cho bạn phải sống thê nào cho đẹp lòng Chúa,
và đẹp lòng người.

7. Nguyễn Đan Quê
MARCH 7, 2022 AT 19:51 EDIT

Cám ơn nhà Xuất Bản nhiều.
Bác sỹ Quê.

8. Nguyễn Đình Cống
MARCH 8, 2022 AT 17:12 EDIT

Chào Tôn Phi.
Xin gưi cho một quyển CÙNG HỌC LÀM NGƯỜI
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9. Nguyễn Văn Nam
APRIL 3, 2022 AT 19:18 EDIT

Tôi không hoc mà vẫn có con thành đat..

10. han le
APRIL 6, 2022 AT 13:24 EDIT

CHÂN THÀNH ĐA TẠ Ô. TÔN PHI
GĐ TRUNG TÂM VĂN BÚT VN
ĐA TẠ Ô. CHIA SẺ
CHÚNG TÔI GHI NHỚ & LIÊN LẠC
TRỌNG KÍNH
SA CHI LỆ

11. Sách Hiêm.

APRIL 12, 2022 AT 20:47 EDIT

Thanks.
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12. Nguyễn Đình Nhân
APRIL 18, 2022 AT 16:27 EDIT

Tôi đã gưi ngay cho gia đình họ hàng bạn hữu tại Viêt Nam Và bên
Mỹ như tổ chức điên ảnh Viêt Nam tổ chức của ba nancy bùi Tổ
chức của ông Viêt Hưng vân vân vân vân
Nhân

Published by Charlie Saigon Publishing Corporation
Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal,
Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon
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Phu luc:

Một số hình ảnh của Lach Walesa:
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