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Số trang (dự kiến): 150 trang
Giá: Sách PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.
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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 ……………... Chỉ có ông/bà ……………… và thân hê
trưc tiêp là đươc in ấn, sư dung cuốn sách này.
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3 loại triết lý hình thành đế quốc.

Figure 1. Ảnh trong phim: Vua Càn Long-triều nhà Thanh Trung Quốc.

Ở viễn Đông, đế quốc lớn nhất là đế quốc Trung Hoa. Cho đến bây giờ, cả Việt
Nam, Lào, Cam-bốt vẫn là chư hầu của đế quốc Trung Hoa. Đến như Thái Lan, ở
xa, gồm các vị vua tốt nghiệp các nước tư bản, không tiếp giáp địa lý, cũng không
dám bứt ra khỏi Trung Hoa để chạy sang Mỹ.
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Bình thường, Trung Quốc không xâm lược nước nào, nhưng nước nào muốn tồn
tại phải quy phục họ. Thường Trung Quốc đợi cho các nước xaỷ ra cướp chính
quyền thì sẽ đưa quân sang phân xử công lý. Ví dụ, nhà Lý cướp ngôi nhà Đinh,
vua Tống cho quân sang đánh nước Đại Việt. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, thiên
triều Mông-Nguyên cho quân sang đánh 3 lần. Lúc Hồ Qúy Ly cướp ngôi nhà Trần,
thì nhà Minh của Chu Nguyên Chương lại cho quân sang đánh nhà Hồ. Cái lý của
Trung Hoa không hề vừa vặn.

Figure 2. Cảnh trong phim: Tể tướng Lưu Gù và quan nhất phẩm Hòa Thân.

Trong kho tàng văn học Trung Quốc, có tiểu thuyêt Tể tướng
Lưu Gù cưc kỳ nổi tiêng. Tể tướng Lưu gù, đã nói lên hêt đặc
điểm của triêt lý hình thành của các triều đại nối tiêp Trung
Hoa.
Triết lý hình thành đế quốc Nga là đưa quân đi xâm lược. Danh nghĩa của họ là bảo
tồn sự chính thống của nước Chúa. Sau khi đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ sụp
đổ, thì nước Nga là thành trì cuối cùng của Chính Thống Giáo. Vladimir Putin
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không thể tồn tại nếu không có sự ủng hộ của nhóm giám mục Chính giáo đông
phương. Đất nước Ukraine của người Cô-dắc nằm trong cái lý của nhóm giám mục
Chính giáo, mà Putin chỉ là đại diện về chính trị. Ukraine không bao giờ thoát ra
được đế quốc Nga, giống như Việt Nam, Cam-bốt không bao giờ thoát ra được
khỏi đế quốc Trung Hoa. Các bạn đừng có chửi Putin lắm bởi đứng sau Putin là
các giám mục Chính giáo đông phương Nga. Giả sử có lật đổ được Putin thì tổng
thống tiếp theo của nước Nga cũng sẽ do các giám mục Nga điều khiển.

Figure 3. Triết gia, nhà toán học, và sau này là tổng thống Mỹ, Benjamin Franklin.

Ở bên kia địa cầu, doanh nhân Benjamin Franklin vạch ra triết lý cho sự hình thành
đế quốc Mỹ. Họ dùng chính sách chiêu dụ. Ví dụ, để sát nhập nước Ha-oai vào đế
quốc Mỹ, thì người Mỹ không sử dụng quân đội, mà sẽ cho thuyết khách sang
Hawai, mời nữ hoàng Hawai gia nhập liên bang để được hưởng vô số quyền lợi.
Với hình thức chiêu dụ kiểu này, chắc chắn là không có ai thoát ra được. Bang
Texas đòi tách ra khỏi Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, song, họp lên họp xuống cũng
không thể ly khai, mặc dù Hoa Kỳ không đánh.
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Hoa Kỳ có nền tảng thần học tốt hơn Nga và Trung Quốc. Mới đây, họ-người da
trắng xâm lược châu Mỹ buổi lập quốc-đã lập đàn tế trời, xin lỗi người da đỏ. Ở Úc,
thủ tướng da trắng quỳ xuống xin lỗi người da đỏ, thủ lĩnh da đỏ cầm chai nước
phép đi rắc lên đầu các nghị viên da trắng. Văn hóa Anh-Mỹ từ văn hóa côn đồ
thực dân đã tiến hóa lên thành văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, từ bất hợp pháp trở
thành hợp pháp. Các nước thuộc thiên triều Hoa Kỳ, chẳng có nước nào có lý do để
ly khai.
Trong ba loại đế quốc kể trên, Trung Hoa là đế quốc tốn kém nhất. Một đoàn sứ
giả của Việt Nam đi bằng voi sang yết kiến Trung Quốc, Trung Quốc tốn cả tháng
lương của một thành phố để đãi. Lúc ra về, hoàng đế Tàu còn phải tặng mấy rương
vàng bạc cho sứ giả Việt. Hoàng đế Tàu nom thì thấy rất thích đàn voi của nước
Việt Nam, gạ sứ giả bán voi. Sứ giả Việt không bán, vua Càn Long cũng chẳng
làm được gì. Sách giáo khoa lịch sử Việt Nam viết sai, theo chiều hướng nhồi thù
hận vào đầu con trẻ. Giả sử có cuộc cạnh tranh sòng phẳng và công bằng thì nhà
xuất bản Giáo dục Việt Nam không thể đua với nhà xuất bản Sống Mới của Tôn
Phi về văn -sử -triết. Chỉ có chúng tôi phân tích đúng về triết lý hình thành mỗi đế
quốc.
Trong khi đó, Hoa Kỳ hút vàng bạc của các nước chư hầu sang Washington, mà
các nước không biết. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam gọi người da
trắng là lũ quỷ Tây dương, không hề sai.
Chuyện kể rằng, sau khi tiêu diệt được giặc cỏ Tây Sơn, vua Gia Long lập nên
triều đình nhà Nguyễn, lên ngôi hoàng đế. Nước Việt Nam lúc đó là đế quốc, Lào,
Cam-bốt chỉ là đàn em. Vua Gia Long bèn muốn đổi tên nước từ “Đại Nam” (Đại
Việt) lên thành “Việt Nam”. Nhưng hoàng đế Tàu không cho. Cho nên, phải đổi
tên nước thành Nam Việt, rồi nhân lúc Tàu loạn lạc, nhà Nguyễn mới đổi tên nước
thành nước Việt Nam như hôm nay. Chính trị cực kỳ phức tạp. Chính trị học khoa
học càng khó hơn, cần bàn tay bác sỹ vô cùng chính xác “giải phẫu”.
Thiên triều Trung Hoa, có triết lý lãnh đạo, là triết Nho. Trong ba loại triết lý hình
thành đế quốc, triết lý của Trung Hoa là tốt nhất. Mời xem sách Cửa Khổng của
giáo sư Lương Kim Định.
Bài viết đã được đưa vào sách Chính trị học đại cương của tác giả Tôn Phi.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng Ba năm 2022.
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Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Trung Quốc có khả năng soán ngôi số một về kinh tế của Mỹ
hay không?

Figure 4. Cuộc gặp gỡ giữa Steve Jobs và Lee Byung Chul-chủ tập đoàn Samsung. Ảnh tư liệu.

Về GDP, Trung Quốc có khả năng soán ngôi số một về kinh tế của Mỹ. Nhưng bạn
đừng để bị đánh lừa về con số GDP.
Trong khi Mỹ còn có những Steve Jobs, Bill Gates, thì Trung Quốc không bao giờ
có thể soán ngôi được của nước Mỹ. Trung Quốc chỉ mua lại phát minh chứ Trung
Quốc không có phát minh. Vì vậy, Trung Quốc về căn bản không thể đua được với
Mỹ.
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Ở Mỹ, những sinh viên năm hai mở ngân hàng là bình thường. Học sinh lớp 11 ở
Mỹ làm chủ tiệm bánh mì...Nền kinh tế Mỹ có nền tảng hơn hẳn nền kinh tế Trung
Quốc.
Cách thức tổ chức nền kinh tế Mỹ cực kỳ siêu việt. Lót dưới sàn chứng khoán là 27
tập đoàn đại tư bản, đảm bảo cho không xảy ra dumping. Trong khi ấy, lót dưới
sàn chứng khoán Trung Quốc không có gì. Khi tập đoàn Ever Grand của Trung
Quốc vỡ nợ, cả sàn chứng khoán quốc gia sập theo. Cũng tương tự như Trịnh Văn
Quyết và Bamboo Airways bên Việt Nam.
Nước Mỹ, một đất nước đặt nền tảng quốc gia trên Kinh Thánh, có tích lũy tư bản.
Trung Quốc tuy giàu, nhưng không có tích lũy tư bản. Ông cha Việt Nam gọi đó là:
"Giàu con nít, béo lợn con."
Nước Mỹ có các đồng minh kinh tế rất rõ ràng: Hàn Quốc, Nhật Bản, trong khi
Trung Quốc không có đồng mình nào thực sự. Người ta chơi với Trung Quốc chỉ là
giao thương. Hàn Quốc sụp đổ kinh tế năm 1987, Mỹ cứu. Bây giờ giả sử nếu
Trung Quốc sụp đổ kinh tế, ai cứu?
Nền giáo dục này lừa con người bằng con số GDP. GDP có thể được cho nhảy múa
trên máy tính được. Con số thật không những phụ thuộc vào GDP, mà còn phụ
thuộc vào tình người.
Trung Quốc hủy hoại môi trường để đổi lấy GDP. Cứ tính GDP thế này, Trung
Quốc sẽ phá hủy cả thế giới chỉ để tranh ngôi quán quân. Điều đó Mỹ không cần
và cũng không thèm chấp.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 05 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Vì sao Vinfast thất bại trong việc phát hành cổ phiếu ra
công chúng tại Mỹ?

Figure 5. Ô-tô Vinfast. Ảnh Vinfast.

Tôi là đòng hương cùng huyện ở Hà Tĩnh với tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đúng sai
không cần biết, Phạm Nhật Vượng là niềm tự hào của quê hương tôi.
Vinfast đã thất bại trong việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ và
đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Kế hoạch giao xe coi như phá sản. (1)
Không ngạc nhiên khi sản xuất mà không có công nghệ. Công nghệ không thể mua
được như mua một ly trà đá. Nó đòi hỏi một sự chuẩn bị khoảng 2-3 thế hệ.

Page 11 of 30

Page 12 of 30

Có nhiều người khuyên anh Vượng lại về Việt Nam phân lô kiếm tiền. Vin Group
làm khá tốt về bất động sản. Các khu đô thị Vin Homes khá là hoành tráng. Vin
Group nên làm bất động sản, chứ không nên đua sản xuất xe hơi. Người Âu Mỹ đã
làm rất tốt với giá vừa phải rồi.
Chúng ta đặc biệt phê phán bộ phận truyền thông của tập đoàn Vin Group. Những
người này bị chứng ảo tưởng, cứ tưởng là dân Mỹ giống dân Việt hoặc Liên Xô cũ.
Cụ thể, sàn chứng khoán Mỹ có 27 tập đoàn đại tư bản lót chân (27) (mà Apple chỉ
là con muỗi). 27 tập đoàn đó duyệt cho hay không cho một tập đoàn hay một công
tu lên sàn chứng khoán Mỹ. Họ trừng trị rất nặng tội nói dối. Tập đoàn Vin Group
của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chưa đủ trưởng thành để chơi với văn hoá Mỹ.
Ngoài tài làm mì gói, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài quản trị đất đai. Ở Việt Nam
triết lý về đất đai hết sức mơ hồ. Đất đai là của dân, do quan nhà nước quản lý. Giờ,
Vin Group sẽ lại quay về làm lại xây căn hộ giá rẻ để hòng tâng giá cổ phiếu.
Phạm Nhật Vượng không lên được sàn chứng khoán Mỹ, không phải vì do anh ấy
kém. Mà vì, nguyên lý tổ chức nền kinh tế của khối Commonwealth (Anh-MỹCanada ) khác với cách thức tổ chức kinh tế của khối nước Đông Âu, nơi anh
Vượng đã từng thành công đậm đà. Người ta thường nói con người nào phù hợp
với môi trường nấy, quả không sai.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng 05 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741
Chú thích:
(1): Tin từ nhà báo nổi tiếng Cao Sơn ở Hải Dương.
(2): Theo lời ông Dương Trần, Hoa Kỳ.
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Published by Charlie Saigon
Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal,
Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon

2 comments

1.

Nguyen Duy Khoa
MAY 13, 2022 AT 07:53 EDIT
Đúng lắm

2.

Nguyễn Thanh Trúc
MAY 13, 2022 AT 07:53 EDIT
E viết ẩu vừa thôi. E biết Vượng làm đất ntn để giàu lên k? Tham nhũng
chính sách, câu kết với chính trị thu hồi đất giá rẻ của dân rồi bán với giá
trên trời. dân oan mất đất từ đấy mà ra đấy.
Nguyên cái cụm từ “đúng sai k cần biết” với “tự hào” của em đã sai rồi.
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Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Page 14 of 30

Page 15 of 30

Hinh 1. Tác giả và một bạn nữ cùng lớp. Ảnh chụp tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Văn Khoa Sài Gòn cũ) năm 2016.

Báo giá bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:
Find and read the book of author Ton Phi publishing on Amazon:
1. Cơ học lượng tử và mạng Internet
(Viết chung với bác sỹ Nguyễn Đan Quế).
2. Nền kinh tế tri thức
(Viết chung với Trần Nhật Vy)
3. Giáo trình văn học dân gian.
4. Giáo trình văn học Trung Quốc
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5. Làm giàu với Amazon
( Sách hướng dẫn bạn đọc cách đưa hàng hoá của mình lên Amazon).
6. Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.
(Sách quốc dân)
7. Nguồn gốc văn hóa Việt Nam.
(Viết chung với thầy Nguyễn Việt Nho)
8. Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh.
Lê Hà chủ biên, Tôn Phi biên tập.
9. Những bài học trong sách Châm Ngôn
Tôn Phi chủ biên.
10.Thái Bình minh triết
Thầy Nguyễn Việt Nho chủ biên, Tôn Phi đồng tác giả.
11.Giáo trình văn học Tây Âu 1 (Tôn Phi chủ biên, với sự tham gia của các bạn
khoa Văn học, Khóa 2014-2018 trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn
TP.HCM.)
12.Giáo trình văn học Tây Âu 2 (Tôn Phi chủ biên, với sự tham gia của các bạn
khoa Văn học, Khóa 2014-2018 trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn
TP.HCM.)
13.Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yếu.
14.Viết một bài văn như thế nào?
(Sách khuyến học)
15.Phương pháp học ngoại ngữ. Nguyễn Thị Huyền Anh chủ biên.
(Sách khuyến học).
16.Hướng dẫn sử dụng Paypal cho người Việt. Dùng để nhận tiền thanh toán
khách mua hàng nước ngoài.
Tôn Phi chủ biên.
17.Chính tả, viết sao cho đúng.
18.Nguồn gốc của bệnh tật-Nguyễn Việt Nho.
(Sách được hội An Việt toàn cầu bảo lãnh).
19.Bình giảng các tác phẩm trong văn học nhà trường.
(Sách trợ giá).
20.Bảng chuẩn hóa ngữ âm- Nguyễn Tự Quyết Thắng.
21.Tiểu thuyết: Bố và con gái.
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22.Tiểu thuyết: Cô hàng xóm.
23.Tinh thần dân tộc. Tác giả: Nhà giáo Lê Trọng Hùng.
24.Đạo đức kinh doanh nửa sau thế kỷ XXI
25.Lịch sử văn minh thế giới.
26.Triển vọng của nông nghiệp xanh. (Tôn Phi chủ biên)
(Sách khuyến nông)
27.Luật bản quyền quốc tế- Tôn Phi.
28.Chiếc đồng hồ của dượng-Tiểu thuyết-Tôn Phi.
29.Biến đổi khí hậu- Nhiều tác giả- Tôn Phi chủ biên
30.Nghiệp vụ ngành xuất bản. (Tôn Phi chủ biên).
31.Ngữ pháp tiếng Việt. (Tôn Phi chủ biên).
32.Những phép toán cơ bản của thị trường chứng khoán. (Nguyễn Tấn Quan
chủ biên, Tôn Phi biên tập.) ( Sách đang ở dạng bản thảo).
33.Người Nam Đảo ở Nam Dương. Y Jao Buồn Ya chủ biên, Tôn Phi biên tập.
34.Nghiệp vụ ngân hàng. (Viết chung với kỹ sư Nguyễn Hữu Quý. Tôn Phi chủ
biên).
35.Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. (Hoàng Văn Thân chủ biên, Tôn Phi biên tập).
36.Nghiệp vụ báo chí quốc tế. Tôn Phi chủ biên, cố vấn Lê Phú Khải.
37.Văn hóa doanh nghiệp. Tôn Phi chủ biên
38.Nền nhân bản Nho giáo. Tôn Phi.
39.Ăn uống mạnh khỏe. Hoàng Diệu.
40.Phương pháp học toán học 8.
41.Cơ sở vật lý. Nguyễn Văn Lợi chủ biên, Tôn Phi biên tập.
42.Giáo trình văn học Nga. Tôn Phi chủ biên.
43.Siêu hình thời gian.
44.Đám cưới trong văn minh Trung Hoa. Tôn Phi chủ biên.
45.Giáo trình văn học so sánh. Tôn Phi chủ biên.
46.Sáng tác kịch bản điện ảnh. Tôn Phi chủ biên.
47.Giáo trình văn học Nhật Bản
48.Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 1 By Tôn Phi
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49.Giáo trình văn học Ấn Độ
50.Giáo trình văn học Triều Tiên
51.Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 2
52.Chính sách tài chính của vua Sa-lô-môn
53.Phát minh xây nhà không khói bụi-Cao Văn Việt
54.Phân tích truyện Kiều-Tôn Phi
55.Triết lý giáo dục- Tôn Phi (chủ biên).
56.Hành trang vào đời thời kinh tế số.
57.Quân phân ruộng đất.
58.Trợ cấp xã hội phổ biến. Tác giả: Xuân Nguyễn.
59.Cùng học để giáo dục con trẻ-Tác giả: giáo sư Nguyễn Đình Cống.
60.Đường vào triết học của tôi- Tôn Phi chủ biên.
61.Cùng học làm người- Nguyễn Đình Cống.
62.Giáo trình ngành tái chế thông tin-Tôn Phi.
63.Để trở thành nhà khoa học. Tôn Phi.
64.Hữu thể và thời gian-Nguyễn Huy Canh
65.Sáng tạo bậc đại học-Tôn Phi
66.Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine. Tôn Phi chủ biên.
67.Tham nhũng, căm giận và bất bình. Lê Minh Tôn.
68.Truyện cười ý nhị của người Mỹ, tác giả Vương Đằng.
69.Shakespeare và chúng ta. Lê Phú Khải và Tôn Phi.
70.Diệp Vấn tôn sư. Phạm Hùng Đức.
71.Giày thủy tinh. Tôn Phi.
72.Các vấn đề nhân quyền cơ bản. Tôn Phi.
Những sách trên ở phân khúc giá tốt, chất lượng cao. Đừng tiếc tiền cho việc học.
Cái giá của sự ngu dốt cao hơn gấp nhiều lần. Không có tiền mua sách, Charlie cho
quý vị trả góp.
Sở hữu trí tuệ sẽ được định giá rất cao tại Việt Nam, những ngày tháng sắp tới.
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Chúng tôi đi trước, để mở con đường sống cho cử nhân khoa học văn chương và
khối ngành văn-sử-triết tại Việt Nam.
Kính mời các bạn đọc sách.
Liên lạc góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com
Cám ơn quý vị.
Tôn Phi.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
P/s:
Bảng giá sách:
Cuốn số 1, 22, 26, 45 giá 1500 000 VNĐ.
Cuốn 59 giá 1100 000 VNĐ.
Cuốn số 43, cuốn số 44, cuốn số 53 giá 1 triệu.
Cuốn số 6, 8, 12, 28 giá 800 000 VNĐ.
Cuốn số 54, 57, 68 giá 700 000 VNĐ
Cuốn số 41, 66 giá 700 000 VNĐ.
Cuốn số 40, 67 giá 600 000 VNĐ.
Cuốn số 2, cuốn số 14, 18, 23, 25, 27, 35, 52, 55 giá 500 000 VNĐ.
Cuốn 58, 64 giá 450 000 VNĐ.
Cuốn số 62, 65 giá 400 000 VNĐ.
Cuốn 39, 56, 70 giá 340 000 VNĐ.
Cuốn số 3, 4, 7, 11, 32 giá 400 000 VNĐ.
Cuốn số 60, 61, 63 giá 250 000 VNĐ.
Cuốn số 5, 17, 20, 29, 31, 33, 34 giá 230 000 VNĐ.
Cuốn số 24, 30 giá 200 000 đồng.
Cuốn số 13, 15, 21 giá 100 000 VNĐ.
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Cuốn số 9, 19 giá 70 000 VNĐ.
Cuốn số 10, 69 giá 46 000 VNĐ.
Cuốn số 42 giá 15 triệu.
Thanh toán ở số tài khoản: 142720499-Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản: Tôn Phi.
Đối với người nước ngoài chỉ cần ghi thêm swift code: ASCB VNVX.
P/s: Khách ở nước ngoài thanh toán qua địa chỉ:
Paypal: tonphi93@icloud.com
Payoneer: tonphi2021@gmail.com
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

6 comments

1.

Trung Đoàn Trần
JANUARY 11, 2022 AT 08:48 EDIT
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con bố hiểu giỏi quá
tự hào người con vượng lộc

2.

THE CUONG PHAM
FEBRUARY 2, 2022 AT 10:45 EDIT

Cám ơn anh ạ. Chúc anh và gia đình năm mới an lành, tấn tài tấn lộc.

3.

Thuận Lê
FEBRUARY 2, 2022 AT 10:46 EDIT

Hi! vui quá!
Chúc em luôn bình an vui vẻ và thành công!

4.

Điệp Mỹ Linh
FEBRUARY 17, 2022 AT 21:04 EDIT

Hi, bạn Tôn Phi!
Cảm ơn Bạn đã chuyển tin vui.
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Amazon đã xuất bản sách của ĐML từ lâu rồi; còn 02 tác phẩm đang đọc/dò
lại để gửi đến Amazon.
Chúc Bạn và cháu luôn được an lành và mọi điều tốt đẹp.
Quý mến,
ĐML

5.

Vương Đằng
FEBRUARY 22, 2022 AT 17:54 EDIT

HẾT LÒNG HOAN NGHÊNH CÁC CÔNG TÁC BIÊN SOẠN VÀ TỔ
CHỨC CỦA Giám đốc trẻ tuổi.
Tác giả Vương Đằng sẽ gởi chuyển danh sách kể trên cho gia đình và thân
hữu khắp thế giới.
Tác giả Vương Đằng bây giờ chỉ lảnh lương hưu Hoa Kỳ đủ sống nên rất
tiếc không khả năng mua sách của Giám đốc Tôn Phi hay công ty Charlie.
Chân thành,
Tác giả Vương Đằng

6.

Lê Xuân Cảnh
APRIL 6, 2022 AT 21:51 EDIT

Xin cám ơn Tôn Phi đã chia xẻ.
Rất ấn-tượng người tuổi trẻ tài cao,
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Nước Việt có thể tự-hào,
Về sự dồi-dào đóng góp của Phi,
Chỉ xin đề-nghị bạn ghi,
Tên sách xong, giá tiền chi ngay liền,
Đỡ mất thì giờ search thêm !
Xin cám ơn Tôn Phi nghen !
Chúc thành-công.
Lê Xuân Cảnh
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Giới thiệu sách Đường lối chính trị của Hiệp chúng quốc
Hoa Kỳ của soạn giả Tôn Phi.
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Đặt mua sách Đường lối chính trị của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ
Tác giả: Tôn Phi
Nhà xuất bản Sống Mới
Page 25 of 30

Page 26 of 30

Năm phát hành: 2022
Góp ý tác giả: tonthanck@gmail.com
Giá sách:
PDF: 160 000 VNĐ.
Sách in: 300 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản:
Tôn Phi.
Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com
Sau khi gởi tiền sách, quý vị gửi thư về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi sách in
đến tận nhà cho quý vị sau 1-2 tuần.
Trân trọng cám ơn quý vị.
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Chris Patten: Lòng tham của phương Tây khiến chính quyền Tập Cận Bình
thuận buồm xuôi gió
Lý Hoài Quất

Nhân dịp ra mắt cuốn sách mới, Thống đốc cuối cùng của Hồng Kông, ông Chris
Patten, đã nhận lời phỏng vấn của “The Guardian” và nói thẳng rằng các chính phủ
phương Tây mắc sai lầm “vì lòng tham“, khiến chính quyền Tập Cận Bình thuận
buồm xuôi gió.
Tháng 7 này đánh dấu kỷ niệm 25 năm chuyển giao chủ quyền Hồng Kông, ông
Chris Patten sẽ xuất bản cuốn sách mới vào ngày 21/6 có tựa đề “The Hong Kong
Diaries” (Nhật ký Hồng Kông), kể lại những năm tháng làm việc trong Chính phủ
Hồng Kông thuộc Anh.
Theo kênh truyền thông trực tuyến Commons của người Hồng Kông ở hải ngoại
đưa tin, ông Patten đã đề cập trong cuộc phỏng vấn của mình rằng khi các nhà lãnh
đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hứa rằng Hồng Kông sẽ không thay đổi
trong 50 năm, ông đã hỏi ngược lại ĐCSTQ: Rốt cuộc có hiểu lối sống vốn có ở
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Hồng Kông không? Ông nói rằng trong cuốn sách mới, ông đã nói về việc từng cố
gắng giải thích cho Bắc Kinh hiểu thế nào là pháp trị, và “50 năm không thay đổi”
không phải là “cai trị Hồng Kông theo luật”. Ông Patten nói tiếp, các nhà lãnh đạo
Bắc Kinh chỉ nhìn ông một cách nghi ngờ, khái niệm pháp trị đối với họ mà nói là
khó có thể hiểu được, trong mắt ĐCSTQ, Hồng Kông chỉ là một nơi làm giàu cho
mọi người.
Ông Patten chỉ ra rằng từ những sự kiện xảy ra trong 10 năm qua, có thể thấy rằng
quan niệm chủ nghĩa tự do của tự do thị trường và tự do chính trị đã bị lật đổ, và
tình trạng này không chỉ diễn ra ở Trung Quốc. Ông cũng cho rằng các chính phủ
phương Tây đã phạm sai lầm “vì lòng tham”, khiến cho chính quyền Tập Cận Bình
“thuận buồm xuôi gió hơn” so với chính quyền Putin, ông lo lắng tình vở kịch này
đang tái diễn tại Hồng Kông, từ bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đến ông Lý Gia Siêu,
“những ngôn từ họ sử dụng chính là những ngôn luận lạnh lùng của chủ nghĩa
cộng sản”.
Ông Patten cũng nói về Đức Hồng Y Trần Nhật Quân là giám mục danh dự của
Giáo phận Công giáo Hồng Kông và là 1 trong 4 người được ủy thác của “Quỹ Hỗ
trợ Nhân đạo 612”, quỹ này đã ngừng hoạt động. Vào ngày 11/5 năm nay, cảnh sát
đã tiến hành bắt giữ 4 người được ủy thác, trong đó có Hồng y Trần Nhật Quân,
năm nay 90 tuổi. Cảnh sát cho biết 4 người bị bắt bị tình nghi phạm tội “âm mưu
cấu kết với thế lực nước ngoài hoặc thế lực bên ngoài lãnh thổ gây nguy hiểm cho
an ninh quốc gia”, vi phạm Điều 29 của “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”.
Ông Patten nói rằng ông cảm thấy bất an về việc ông Trần Nhật Quân bị bắt. Ông
nói, ông quen biết ông Trần Nhật Quân khi ông ở Hồng Kông, ông cho rằng ông
Trần Nhật Quân là người sôi nổi, cứng rắn, mục vụ và vui tính, nhưng đây chính là
những điều chính quyền Bắc Kinh không ưa.
Page 28 of 30

Page 29 of 30

Ông Patten cũng đề cập rằng vào năm 2017, ông đã nhận lời mời của Hoàng Chi
Phong phát biểu trước các sinh viên đang biểu tình. Vào thời điểm đó, ông tin rằng
mọi người nên thúc đẩy đàm phán hơn là trực tiếp đòi độc lập, và sau đó có người
đã hỏi trong phần vấn đáp: “Chúng tôi đã lắng nghe ông, nhưng nếu ông sai thì làm
sao? Giả dụ ĐCSTQ bắt đầu bắt giữ chúng tôi, nhốt chúng tôi vào tù, vậy chuyện
gì sẽ xảy ra?”
Vào thời điểm đó, ông Patten đã trả lời bằng cách trích dẫn câu nói nổi tiếng của
cựu Tổng thống Nam Phi Mandela “bạn không thể đóng khung vào một tư tưởng”
(you can’t lock up an idea). Hồi tưởng lại câu trả lời của mình hồi đó, ông Patten
thở dài rằng nếu thời điểm đó câu nói này đã khó thuyết phục sinh viên, vậy thì vào
năm 2019, khi cuộc trấn áp bạo lực người biểu tình của lực lượng cảnh sát Hồng
Kông xảy ra liên tiếp, thì lại càng khó thuyết phục họ hơn.
Ông Patten là thống đốc cuối cùng của Hồng Kông, nhiệm kỳ của ông từ ngày
9/7/1992 đến ngày 30/6/1997. Tuy chỉ sống ở Hồng Kông 5 năm nhưng ông được
người dân Hồng Kông vô cùng yêu mến. Sau khi rời nhiệm sở, ông Patten vẫn luôn
chú ý đến Hồng Kông và liên tiếp lên tiếng cho Hồng Kông.
Vào tháng 7/2020, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNBC tại Mỹ, ông
Patten gọi Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carri
Lam) là “một nhân vật kiểu nội gián gây thất vọng rất lớn” (a lamentable quisling
figure) trong lịch sử Hồng Kông. Ông chỉ trích bà Lâm vì đã cưỡng chế thúc đẩy
việc sửa đổi Dự luật Dẫn độ Hồng Kông, dẫn đến phong trào biểu tình phản đối dự
luật.
Ông cũng chỉ trích rằng việc ĐCSTQ thực thi “Luật An ninh Quốc gia Hồng
Kông” là đang hủy hoại Hồng Kông. Không có gì phải giấu giếm khi nói rằng
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“ĐCSTQ đã hủy hoại Hồng Kông ngay từ khi bắt đầu (thúc đẩy chuyển giao chủ
quyền), và trong vài thập kỷ qua vẫn luôn rất thành công.”
Ông Patten nói rằng Hồng Kông là một trong những thành phố tự do nhất trên thế
giới và là một trung tâm tài chính ở châu Á, người Hồng Kông hành động theo
cách truyền thống, nhưng ĐCSTQ dùng sự sợ hãi để cai trị đất nước. Ông mô tả,
“ĐCSTQ giống như một con mãng xà đang cheo leo trên đèn chùm. Bạn không thể
biết khi nào nó sẽ rơi xuống, nhưng bạn nhận thức rõ ràng về mối nguy hiểm mà
nó sẽ mang lại.” Đây chính là thủ đoạn mà ĐCSTQ hủy hoại các giá trị như pháp
trị, độc lập tư pháp của Hồng Kông một cách toàn diện.
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