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Ký giả Lê Mạnh Hà: tên tuổi và sứ mệnh. 

 

Figure 1. Ký giả Lê Mạnh Hà. Bản quyền ảnh: Nhà xuất bản Sống Mới. 
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Thời đại này, ai lo thân người nấy. Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Thiên 

chức ký giả của nhà báo Lê Mạnh Hà khiến anh không thể ngồi một chỗ. Dân 

oan ba miền đất nước kêu cứu anh. Trong một vụ án đòi đất, luật pháp chiếm 

40%, truyền thông chiếm 60%. Luật pháp phải đi trước, vì vậy, ông luật sư vẫn 

đắt giá hơn ông nhà báo. Tuy nhiên nếu không có ông nhà báo tạo ra dư luận thì 

quan tòa không coi ông luật sư ra gì. Văn hóa pháp đình của Việt Nam dở tệ. 

Nói gì thì nói, ông quan tòa vẫn sợ dư luận, nếu gặp dư luận quá mạnh, ông 

không dám xử điêu. 

 
Figure 2. Nhà báo Lê Hà bên một cây cầu thủy điện 

 

Vì vậy ở Việt Nam, nghề nhà báo gặp rủi ro nhiều hơn nghề cảnh sát hoặc nghề 

bộ đội. 

Sự ra mắt của bộ đôi luật sư Lê Đình Việt-nhà báo Lê Mạnh Hà là một hình 

mẫu cho ngành pháp lý- truyền thông tương lai của Việt Nam. Nếu không có 

luật sư Lê Đình Việt và nhà báo Lê Mạnh Hà, việc cướp đất của nông dân sẽ 
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được hợp pháp hóa, tức là, từ A đến Z đều “đúng quy trình”. Chúng ta đang 

sống trong một thời kỳ lẫn lộn, lúa mì và cỏ lùm mọc san sát nhau và bề ngoài 

giống nhau, không thể phân biệt được bằng hình thức bên ngoài, mà phải đến 

khi cùng trưởng thành thì một trái sinh hoa lợi, một trái không và nhờ đó mới 

phân biệt được chúng với nhau. 

Ý nghĩa cái tên nhà báo Lê Mạnh Hà. 

河 đọc là Hà, bộ thủy. Nước Là Hà. Nước đưa thuyền. Nước cũng lật thuyền. 

Nước có thể cuốn phăng mọi thứ, nhấn chìm toàn bộ. Nước xói mòn núi cũng 

đổ. 

 
                                                          Figure 3. Ký giả Lê Hà trên một cây cầu. 

 

Ta hãy chú ý về họ Lê (梨) của anh. Nhà Lê (梨) là nhà thành công nhất trong 

lịch sử nước Đại Việt. Luật pháp thời nhà Lê tiến bộ đến nỗi, đại học Harvard 

lừng danh cũng phải nghiên cứu luật Hồng Đức. Thời ấy có thể nói cả nước 
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không có án oan, không có hiện tượng nhà giàu cướp của, hiếp đáp dân nghèo. 

Trong thời nhà Lê, Nho giáo phát triển cực thịnh: 

 

Thời vua Thái Tổ, Thái Tông, 

 

Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng thèm ăn. 

 

Thời nhà Lê, đất nước có nhiều tiến bộ về nữ quyền. Người chồng không được 

phép bỏ vợ, trừ khi vợ ngoại tình, hoặc có nết gì xấu. Những thời trước như Lý, 

Trần, thân phận người phụ nữ hết sức thấp hèn. Nếu bị chồng bỏ thì xấu hổ, sao 

về nhà cha mẹ đẻ được? Chuyển sang thời nhà Lê, người đàn bà có địa vị rất 

cao trong xã hội. Sử gia, thủ tướng Trần Trọng Kim của Chính phủ quốc gia 

Việt Nam lâm thời do vua Bảo Đại ủy nhiệm đã có lời khen ngợi như vậy trong 

sách Việt Nam sử lược. 

 

Bà con dân oan ba miền bị cướp đất, hãy gọi đến: 0985174398, gặp ký giả Lê 

Mạnh Hà. Bạn đọc hãy lưu số vào máy, tương lai sẽ dùng đến. Anh Hà đã giúp 

đỡ được rất nhiều thân chủ đòi đất thành công. Trong làng báo chí Việt Nam 

hiện tại, có thể nói Lê Mạnh Hà là người đấu tranh có phương pháp nhất, có nền 

tảng luật học vững vàng nhất. Bao nhiêu người bị bắt, riêng anh vẫn an 

toàn.Dân oan thủy điện tuyên tuyên Quang cũng được hưởng. Ở Tuyên Quang, 

thiên đường của thủy điện cóc, không ai là không biết Lê Hà và kênh truyền 

hình tự phát Tiếng Dân Tivi Tuyên Quang. 

 

Dấu ấn với tháp Chàm và đồng bào Chăm-pa. Bà con Chăm-pa tỉnh Ninh Thuận 

lưu luyến đón nhận dòng sông lô ( Mạnh Hà ). 
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Figure 4. Lê Hà với đồng bào Chăm. 
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                                                                     Figure 5. Lê Hà ở Tây Ninh 

 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 08 năm 2021. 

Lê Minh Tôn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 
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9 BÌNH LUẬN VỀ  “KÝ GIẢ  LÊ MẠNH HÀ: TÊN TUỔI  

VÀ SỨ  MỆNH.”  

1. Trần Phúc 

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:20 SÁNG  

Các bạn hãy đọc lời luận của ls của tôn phi để ngẫm nghĩ và hay đồng lòng biết ơn và bảo vệ 

nhà báo vì họ ngày đêm lò đi đòi quen lợi cho dân nghèo nên trách nhiệm người dân phải 

mạnh mẽ đứng lên bảo vệ những con người như thế này thì cuộc sống dân nghèo mới ko bị 

bọn quan tham cướp ngày này cướp tài sản của chính minh 

Thích 

TRẢ LỜI 

1. Tôn Phi 

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 12:23 CHIỀU  

Em là nhà văn, chứ không phải luật sư anh ơi. Khà khà khà. 

Thích 

TRẢ LỜI 

2. Minh Ngoc 

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:21 SÁNG  

Chúc sức khỏe luôn thành công 

3. Surin Surin 

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:22 SÁNG  

Hai e này rất vinh dự đc chụp ảnh chung với a nhà báo tài giỏi 

4. =My Sa 

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:22 SÁNG 

Tên tuổi anh vang xa quá 

https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/#comment-2663
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/?replytocom=2663#respond
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/#comment-2671
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/?replytocom=2671#respond
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/#comment-2664
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/#comment-2665
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/#comment-2666
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5. Nguyễn Hữu Quý 

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:32 SÁNG  

Tôn Phi còn nghiên cứu cả tiếng Tàu nữa hả? Giỏi! 

1. Tôn Phi 

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:34 SÁNG  

Nguyễn Hữu Quý Chương trình đào tạo văn học có 3 học kỳ Hán-Nôm. Cháu dừng lại ở trình 

độ khá. 

6. Lê Hà 

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:33 SÁNG  

Xin cảm ơn tác giả bài viết , và lời nhận xét , diễn giải 

7. Đặng Phước 

17 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:33 SÁNG  

Lê Việt Hà dám nói, dám làm đặc biệt thách thức với bọn tham quan thế lực. 

 

 

 

 

 

 

 

Vì sao nói tự do báo chí rất quan trọng? 

https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/#comment-2667
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/#comment-2670
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/#comment-2668
https://saigonpick.com/2021/08/17/ky-gia-le-manh-ha-ten-tuoi-va-su-menh/#comment-2669
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Người ta thường nói: Sự thật lớn lên cùng năm tháng. Càng đi sâu vào cơ cấu 

thì càng sáng rõ.  

Tự do báo chí rất quan trọng, vì nó làm cho thông tin được sáng tỏ. Chẳng hạn 

như, nhà báo người Đức gốc Do Thái Theodor Herzl đã đặt nền móng cho 

phong trào dân tộc Sion, tái lập nên quốc gia Do Thái ngày nay.  

Tự do báo chí cũng rất quan trọng, nó cho bạn biết ở đâu có những kho tài 

nguyên, mà nếu bạn tự đi tìm thì sẽ rất lâu. Hãy để những nhà báo làm hộ bạn 

công việc gian nan đó. Một số nhà báo làm việc quá công suất, như nhà báo 

Phạm Chí Dũng, hy sinh quá lớn cho dân tộc. 
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Bạn có thể thấy, nghề viết văn rất nguy hiểm, cho nên không có tác giả nào dám 

ký tên, để lại số điện thoại và emai dưới mỗi bài viết. Mỗi nhà báo có lương tâm 

đều đáng trân quý. Chẳng hạn như anh Cao Sơn, ảnh trong bài này.  

Tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản đã bị khai thác gần như cạn kiệt để rồi môi 

trường bị phá hủy. Nhà báo Đỗ Cao Cường, người thân chinh đi đến hiện 

trường, đã chứng kiến biết bao nhiêu đồng xôi ruộng mật bị phá đi. Anh mạo 

hiểm tính mạng để quý khán thính giả có những thước phim chân thật về sự bế 

tắc của con người. Muốn giàu có thì phải phát triển kinh tế mà muốn phát triển 

kinh tế thì phải hủy hoại môi trường.  

Một số nhà báo tên tuổi như bác sỹ Nguyễn Đan Quế cho rằng không nên khai 

thác tài nguyên khoáng sản, mà nên khai thác tài nguyên tri thức, gọi là tài 

nguyên “ảo”. Một đất nước không có nhiều tài nguyên là Singapore đã trở nên 

cực kỳ giàu có nhờ biết khai thác những tài nguyên ảo này. Kỹ sư Trần Huỳnh 

Duy Thức có phát minh ứng dụng nghe gọi Internet, liền được Singapore mời 

cho nhập tịch. 

Tự do báo chí còn đem đến đời sống bình an cho nhân dân. Những luật sư giỏi 

như luật sư Lê Công Định cũng phải viết báo để dạy cho người dân khai thác 

những quyền lợi của mình. Hiểu biết là sức mạnh, ông Nguyễn Quang Thạch 

ngày đêm xây dựng các tủ sách nông thôn, trong đó chủ yếu có sách tiếng Anh.  

Kho tài nguyên là vô tận, và nếu bạn không đọc báo, thì bạn không biết cách 

khai thác. Bạn đọc có thể đọc những bài của tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu, 

bài của giáo sư toán học Hoàng Xuân Phú, hay của giáo sư vật lý cơ học phá 

hủy Nguyễn Đăng Hưng. Họ đều nói rằng khả năng của con người là vô tận và 

bạn cũng có thể làm được như họ.  

Trình độ luật pháp ở Việt Nam hiện tại chưa cao. Nhà giáo cao đẳng sinh học 

Lê Trọng Hùng phân tích rằng khoảng 30 năm nữa văn hóa pháp đình Việt Nam 

mới theo kịp Hồng Kông những 30 năm trước. Luật pháp chưa cao nên Việt 

Nam là xứ sở của những chuyện cười. Đọc những câu chuyện cười của nhà báo 

Chu Vĩnh Hải ở Vũng Tàu thật là thú vị.  

Ở Việt Nam, nhà báo thường bị coi khinh hơn những nghề khác: “Nhà văn nói 

láo, nhà báo nói phét.” Nhưng, khi một nhà báo có trong tay một nhà xuất bản, 

thì chuyện hoàn toàn khác. Một nhà báo tên tuổi, ông Phạm Nguyên Trường ở 

Vũng Tàu, có những tác phẩm dịch danh tiếng, các bạn làm học thuật chuyên 

nghiệp nên tìm đọc.  
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Văn minh các nước gần như không tiến kịp khoa học. Trong quá trình đó, hy 

vọng không một ai bị bỏ lại phía sau. Như cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng 

Tâm ở Hà Tây cũ, Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Hải Long, hay tiến sĩ khoa học 

Chu Ngọc Anh ở Hà Nội đã làm hết sức mình, song do văn hóa Việt Nam quá 

thấp nên kết quả chưa được như mong muốn.  

Việt Nam cần có những người trí thức giàu có. Vấn đề nan giải nhất là nơi thu 

mua sản phẩm lao động. Nhất là đối với văn chương, chữ nghĩa, vì nó vô hình, 

còn cõi chúng ta đang sống, là cõi hữu hình. May sao, có những nhà tư bản tài 

giỏi như Jeff Bezos của hãng Amazon đã làm ra một nơi thu mua sản phẩm sáng 

tạo cho bạn.  

 

 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng 06 năm 2022 

Tôn Phi (Lê Minh Tôn) 

Tổng thư ký, Liên đoàn ký giả Á Châu (AJC)  

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.  

Góp ý tác giả : tonphi2021@hotmail.com  

Trợ lý : tonthanck@gmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal : +84344331741 
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✒ TỪ NGÒI BÚT ĐẾN TRÁI TIM 💛 

--- 

Nhắc đến nhà báo là nói đến những người cầm bút, mặc dù thời đại ngày nay 

nhà báo đâu chỉ cầm bút và cũng không nhất thiết soạn thảo văn bản bằng bút 

nữa đâu.  

Nhà báo bây giờ là người cầm chuột máy tính, là người cầm máy ảnh, máy 

quay, là người ngồi cạnh máy ghi âm, đứng trước máy ghi hình.  

Nhưng dù tác nghiệp ở bất kỳ loại hình báo chí nào, báo giấy, báo điện tử, báo 

tiếng hay báo hình, người làm báo đều hướng đến việc chuyển tải thông tin ý 

nghĩa, lan toả giá trị tích cực đến độc giả, thính giả, khán giả. 

Công cụ tác nghiệp, tư thế tác nghiệp có thể khác nhau, điều quan trọng là giá 

trị của sản phẩm, của tác phẩm báo chí. Đằng sau mỗi sản phẩm, tác phẩm báo 

chí không chỉ là dòng chữ, bản tin, khuôn hình, mà là thông điệp, là câu chuyện, 

là cảm xúc,...  

Đặc điểm của báo chí không chỉ phục vụ một số ít người, mà mang tính chất xã 

hội rộng rãi. Người làm báo khắc hoạ cảm xúc xã hội, và ở chiều ngược lại, tác 

phẩm báo chí lại tạo ra và đôi khi định hướng cảm xúc xã hội. 

Xã hội là tập hợp đông đảo con người, trong đó có nhiều cảm xúc đôi khi đối 

kháng nhau, ngược chiều nhau. Luồng cảm xúc tích cực sẽ tạo ra một xã hội 

tích cực, giàu năng lượng, khiến mọi người hăng say làm việc, cống hiến hết 

mình.  

Ngược lại, khi luồng cảm xúc tích cực bị lấn át bởi quá nhiều thông tin tiêu cực, 

con người dễ mất thăng bằng, mất phương hướng, muốn buông xuôi tất cả.  

Một bản tin, một chuyên mục có thể thoả mãn mong muốn của nhóm người này, 

nhưng đôi khi lại gây bức xúc cho nhóm người khác. 

Trong kinh tế học hiện đại, vốn xã hội, vốn văn hoá được xem là nguồn vốn vô 

hình, nguồn vốn ngoại kinh tế. Vốn xã hội, vốn văn hoá có thể chuyển hoá 

thành nguồn vốn kinh tế, nguồn vốn hữu hình.  

Vốn xã hội bao gồm hệ thống các mạng lưới xã hội, niềm tin của con người 

trong xã hội, khả năng kết nối để thực hiện các công việc trong xã hội.  

Một khi xã hội tràn đầy niềm tin, con người dễ tìm đến nhau, hợp tác với nhau, 

đồng hành vượt qua những khó khăn, thách thức phía trước. Một khi xã hội mất 

niềm tin, con người có xu hướng tự co mình lại, dò xét, nghi ngờ người khác. 
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Khi ấy, xã hội bị cắt rời từng mảnh, con người chỉ tự biết mình, tự bảo vệ mình, 

tự chăm lo cho mình. Khi ấy, sức mạnh của sự hợp tác, động lực phát triển của 

xã hội, sẽ bị bào mòn. 

Con người chúng ta thường quan sát sự vật, hiện tượng thiên về hữu hình, điều 

dễ nhìn thấy, dễ diễn đạt. Trong khi ẩn dưới điều hữu hình là những yếu tố vô 

hình.  

Hữu hình thường hữu hạn. Vô hình thường không có giới hạn. Vậy, nông 

nghiệp có thể tích hợp các yếu tố vô hình để tăng thêm giá trị cho những kết 

quả, chỉ số hữu hình như năng suất, sản lượng?  

Và nhà báo không chỉ phản ánh, thông tin về những số liệu, mục tiêu tăng 

trưởng ngành nông nghiệp, mà còn có thể đào sâu, tìm kiếm, chạm đến những 

giá trị vô hình của tài nguyên bản địa, truyền thống văn hoá, lịch sử, tinh thần 

cố kết cộng đồng,… 

Nền nông nghiệp trải qua quá trình phát triển từ thuở hồng hoang - săn bắt hái 

lượm là chủ yếu, đến trồng trọt, chăn nuôi dần phổ biến, đáp ứng nhu cầu tự sản 

tự tiêu, tự cung tự cấp, rồi dư thừa nông sản để trao đổi, mua bán.  

Có nhóm người chuyên trồng trọt chăn nuôi. Có nhóm người chuyên cung cấp 

vật tư, nguyên liệu đầu vào. Có nhóm người đưa nông sản thu hoạch bán cho 

người khác. Mua bán chợ gần thì ít khách hàng, mua bán chợ xa thì nhiều người 

tham gia - người vận chuyển, người tồn trữ, người ngồi sạp chợ,...  

Từ những ngôi chợ làng truyền thống tiến đến những ngôi chợ hiện đại, những 

hệ thống phân phối, những chuyến hàng vượt trùng dương tham gia chuỗi cung 

ứng toàn cầu, số người tham gia càng ngày càng đông đảo.  

Từ tầng lớp một thời được gán cho hình ảnh “chạy chợ”, “mua đầu chợ, bán 

cuối chợ”, tầng lớp doanh thương ra đời, bao gồm thương lái, nhà vựa, cho đến 

các doanh nghiệp tiêu thụ và kinh doanh nông sản. 

Một hệ thống càng mở rộng với sự tham gia của nhiều người, càng thêm nhiều 

“mắt xích”. Tính gắn kết, bền chặt giữa các mắt xích dựa trên sự cân bằng, hài 

hoà về lợi ích, sự trân trọng, tin tưởng lẫn nhau. Lợi ích là điều kiện cần. Và 

niềm tin là điều kiện đủ, giữ cho các mối quan hệ xã hội phát triển bền vững.  

Lợi ích mất đi có thể bù lại, nhưng niềm tin mất đi, con người dễ rơi vào cảm 

xúc bị tổn thương, không dễ bù đắp ngày một ngày hai. Xây dựng niềm tin như 

tích củi bao năm, nhưng đánh mất niềm tin như đốt trụi trong một giờ. 
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Ngành nông nghiệp phát triển bền vững, khi mỗi ngành hàng nông sản trở thành 

chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị đó có sự tham gia của nhiều “mắt xích”. Không một 

“mắt xích” nào có thể tồn tại riêng lẻ.  

Nếu vì bất kỳ nguyên nhân gì đó, một trong những “mắt xích” bị đứt gãy, thì 

chuỗi giá trị cũng sẽ bị đứt gãy. Khi ấy, giá trị ngành hàng không những không 

được tăng thêm, mà lại bị sụt giảm, thậm chí mất đi. Vậy, khi viết về nông 

nghiệp, nhà báo không chỉ đưa tin, không chỉ phản ảnh hiện thực về những tồn 

tại, hiện tượng tiêu cực đây đó. Nhà báo biết cách khéo léo giữ lửa niềm tin cho 

những “mắt xích” tham gia chuỗi giá trị ngành hàng. 

Cảm xúc xuất phát từ trái tim, nhà báo tác nghiệp, hành nghề không chỉ dựa vào 

kiến thức, kỹ năng báo chí, truyền thông, mà cũng xuất phát từ trái tim. Ngòi 

bút chuyển tải những rung động của trái tim với nhiều cảm xúc tích cực. Khi ấy, 

xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Nông nghiệp không còn bi kịch, nông thôn không còn bi 

thương, nông dân không còn bi luỵ.  

Động lực thôi thúc mỗi người làm báo xuất phát từ tiếng nói sâu thẳm của trái 

tim! Như lời tâm sự của một nhà báo nổi tiếng: “Tôi trở thành nhà báo để có thể 

tiến gần hơn đến trái tim của nhân loại”. 

--- 

✍️  TDTV Lê Hà. 06/01/2021 : 
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Viết một bài báo như thế nào? 
 

Bài này chỉ dành cho các nhà báo tư do. Chúng tôi sẽ chỉ viết nó trong một 

Trang A4. 

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nói với nhà báo Lê Phú Khải: “Những vấn đề phức 

tạp, truyền tải được thành dễ hiểu cho dân chúng, đó là nhà báo.” 

Viết một bài báo mỗi ngày một khó khăn. 

Nhà báo có vai trò vô cùng quan trọng. 

Tôn Phi. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 10 năm 2021. 
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Lê Phú Khải, người thầy dạy báo chí 

của tôi. 
 

Tôn Phi. 
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                                            Figure 6. Nhà báo lão thành Lê Phú Khải đang truyền nghề. 

 

 

 

Dân gian Việt Nam, khoảng 150 năm trở lại đây, có câu: “Nhà văn nói láo, nhà 

báo nói phét”. 

 

Bạn biết không, ở các xứ theo văn minh tin lành; bạn phải giỏi cỡ nào mới được 

gọi là nhà văn, bạn phải giỏi cỡ nào mới được gọi là nhà báo? Để được gọi là 

nhà trong lĩnh vực nào, bạn phải có thâm niên trong lĩnh vực đó, âm hiểu sâu 

sắc và có cống hiến được xã hội, khách hàng tin cậy. Tóm lại, để được gọi là 

“nhà” rất khó. Vậy mà người ta dùng cho mấy chữ rất rẻ rúng: “nhà văn nói láo, 

nhà báo nói phét”. 

 

Song, những ngày tối tăm sắp qua đi rồi. Văn minh  đang từng bước hoá giải thế 

trận của văn hoá  tại Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nhà văn, nhà 

báo sẽ có lương cực kỳ cao. 
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Bây giờ, mặc dù đứng đầu ngành xuất bản Việt Nam về số lượng tác phẩm, tôi –

Tôn Phi vẫn thừa nhận một điều, mình còn thua xa người thầy dạy báo chí Lê 

Phú Khải. 

 

 

Khi dạy cho tôi, bác Khải đã không giấu nghề. Trong 1 xã hội không còn ai tin 

ai, bác Khải đã tin tưởng tôi biết mấy để truyền những “bí quyết” cuối cùng của 

nghề báo chí. Vinh quang này nên dành cho bác Lê Phú  Khải, hơn là dành cho 

tôi.  

 

Bác Khải nói rằng: “Một người thầy giỏi là một người thầy đào tạo ra được 

những học trò giỏi hơn mình. Mày (Phi) giỏi hơn tao chứng tỏ tao là người thầy 

giỏi”. Một câu nói chí lý. Một người thầy, đã dám đảm xuống nước, thừa nhận 

học trò giỏi hơn mình, chính là một người thầy vĩ đại.  

 

Cùng với nhà báo Chu Vĩnh Hải, bác Khải đã bảo vệ tôi Tôn Phi, rất nhiều, khi 

có làn sóng triệt hạ nhân cách cực kỳ bài bản và có chiến dịch nhắm lên tôi. Đến 

khi ra được loạt tác phẩm trên Amazon, những cuốn sách thuộc hàng kinh điển, 

có thể nói rằng tất cả kẻ thù của tôi đã câm mồm.Họ thua tôi nhưng họ dám 

không từa nhận, vì họ có quyền trong tay. May mà giữa cơn bão, tôi có bác 

Khải và anh Hải tin tưởng và bảo vệ. 

 

 

Vì vậy, tôi cũng đã chép ra tất cả những điều mình biết về nghề báo chí trong 

cuốn Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh để đào tạo lứa nhà báo chân chính kế 

cận. Cuốn này, tôi viết chung với ký giả Lê Hà, Tiếng Dân Tivi Tuyên Quang. 

Lê Hà thực sự là một con người vĩ đại, bảo vệ cho muôn dân. So với Lê Hà, tôi 

chỉ là đàn em. Tôi hơn Lê Hà về câu chữ, nhưng về kiến thức luật pháp nội địa 

và kinh nghiệm chiens trường hì Lê Hà thực sự là bậc đàn anh. 

 

Các sinh viên ngành báo chí, truyền thông, ở Việt Nam và trên thế giới nên mua 

cuốn sách này, vì có tập hợp các bài giảng của nhà báo Lê Phú Khải. Một nhà 

báo số 1 của làng báo chí Việt Nam. 
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10 năm sau, các bậc phụ huynh sẽ mong con em của mình thành nhà báo, nhà 

văn. Lúc ấy, chúng ta sẽ nhớ về nhà báo Lê Phú Khải, một nhân cách báo chí đã 

đứng vững cùng năm tháng. 

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng Mười năm 2021. 

Tôn Phi. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 
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Tự thuật- nhà văn, nhà báo Tôn Phi 

Đầu năm 2020, tôi được mời làm thư ký của Liên đoàn ký giả Á châu (Asian 

Journalists Confederation), vì vậy, có đôi lời tự thuật, để giới thiệu cùng mọi 

người. 

 
Figure 7. Ảnh chụp làm hồ sơ thi đại học năm lớp 12. 

Tôi là Tôn Phi, sinh năm 1993 tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Cựu học sinh trường trung 

học phổ thông Nghèn, nay là chuyên gia triết Việt Nho. Khác với những nhà văn, 

nhà báo, nhà biên khảo thông thường khác, tôi là người có khả năng thiết kế những 

chương trình hành động trong vòng 10 năm, 20 năm. Sáng chủ nhật hàng tuần, 

chúng tôi đào tạo ký giả cho Việt Nam, những người muốn dấn thân vào nghề 

truyền thông. Tôi luôn sẵn sàng trả lời phỏng vấn của báo, đài trong ngoài nước. 

Liên lạc của tôi ở dưới bài này. 

Tôi đã từng làm nhiều nghề để kiếm sống. 

Từ bán rau ở chợ: 
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Figure 8. Tôn Phi đang bán rau trong làng đị học Linh Trung 

Đến phụ hồ: 
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Đến bắt cá trộm: 
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Đến tài xế xe công nghệ: 
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Cạo râu, cắt tóc đều ra quán, dù có thể tự làm: 
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Hiện  tôi đang làm công việc chính là liên lạc cho văn sĩ, nghiên cứu độc lập với 

các nhà bảo trợ. Tôn chỉ làm việc: Tận nhân lực, tri thiên mệnh. 

Tình trạng hôn nhân: chưa có vợ, nhưng đã có con gái: 
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Chàng sinh viên Tôn Phi và cô con gái của chủ nhà trọ, hay qua phòng tôi chơi. 

Ảnh chụp 2018 tại làng đai học. 

Tôi là sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí 

Minh khóa 2014-2018. Bạn bè cấp 3 của tôi, cùng tuổi, nếu học hành ổn định thì 

xong đại học trong khóa 2011-2015. 

Đường học hành trắc trở. Học công nghệ thông tin bỏ dở, học y …đều không xong. 

Bao nhiêu chuyện còn dang dở, cùng bao nhiêu giấc mộng đua đòi. 

Chỉ có học ngành văn ở trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ 

Chí Minh khóa 2014-2018 tạm coi là đến nơi đến chốn, đã hoàn thành chương 

trình học. Chưa nhận bằng. Tuy lâu rồi không về lại thăm trường, nhưng các thầy 

cô trong trường vẫn thư từ với tôi. 

Trong lúc học, có những lúc, cô giáo đọc bài của tôi cho cả lớp nghe để dùng làm 

văn mẫu. Thích gọi trường là Văn khoa Sài Gòn hơn. Vì, trường này có nhiều kỷ 
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niệm hơn. Nơi đây, tôi là một trong các lãnh đạo của phong trào sinh viên Việt 

Nam. 

Anh cả và 

em út của lớp tiếng Pháp cô Hồng Hiếu. Tháng 5 năm 2016. 
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Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi 

Rực chiếu bao nhiêu giấc mộng đua đòi 

Như những mặt trời con thật dễ thương 

Sẽ rơi rụng dọc đường lên dốc tuổi 

Mỗi sáng trưa chiều tối đêm khuya 

Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi 

Coi chuyện đó như lần đi tuyệt tích 

Trong nước trời lãng đãng nghìn trùng 

Không nghe thấy cả tiếng mình độc thoại 

Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi 

Thấy trong lòng đời nở thật lẻ loi 

Một cành mai nhị độ 

Thấy tình yêu như vận hội tàn đời 

Để xé mình khỏi ác mộng 

Mà người đàn ông mê tưởng suốt thanh xuân 

Đoạn thơ này trích trong bài  Chiều trên phá Tam Giang của nhà thơ Tô Thùy Yên, 

bài thơ tôi yêu thích nhất. Tác giả của nó cũng sinh viên cùng trường với chúng tôi. 

Về ngoại ngữ, biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Ảnh chụp với cô Đào Nguyễn Hồng 

Hiếu, cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi, cô cấm tôi không được nói là học trò của cô 

vì học dốt nhất lớp. Ảnh chụp hồi năm hai. Sang đến năm thứ tư tôi điểm cao nhất 

lớp. 
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Cô giáo và học trò. Ảnh chụp 2016. 

Tôi là người thiết kế website (miễn phí) cho một số tổ  chức xã hội dân sự ở Việt 

Nam. Lưu ý rằng tôi không đấu tranh cho dân chủ hay nhân quyền. Tôi đấu tranh 

cho chính nghĩa quốc gia, bình sản và tình huynh đệ phổ biến, tứ hải giai huynh đệ. 

Ai cũng biết là cần phải cứu nước Việt Nam. Nói thật bạn đừng buồn nhé, các hội 

đoàn xã hội dân sự, dân chủ, nhân quyền, không hội đoàn nào cứu nước được đâu. 

Chỉ có chính nghĩa quốc gia, có công hàm ngoại giao của quốc tế (và Hoa Kỳ, 

Anh, Pháp, Liên hiệp Âu châu và nhiều nước nữa) mới cứu nước được thôi. 

Xã hội gọi tôi là nhà văn, nhà báo. Ừ thì cũng đúng vậy thật. Tôi là học trò ngành 

báo chí của nhà báo lão thành Lê Phú Khải: 
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Thực ra tôi cũng không phải nhà văn hay nhà báo. Tôi là nhà biên khảo. Nhưng vì 

hiện tại Việt Nam chưa có cơ quan biên khảo nào phù hợp cho tôi cả, nên tôi phải 

làm nhà văn, nhà báo sống qua ngày. 

Ảnh chụp tại Văn 

Khoa Thủ Đức, 2017, lúc còn đang sinh viên năm ba. 

Tôi cảm thấy một nguồn suối sinh sinh bất tức chảy ra trong lòng mình. Ngày nào 

không viết một bài văn gửi cho bạn bè đọc, ngày ấy tôi không chịu được. Vào cuối 

năm thứ tư trường Văn Khoa,  đọc sách của triết gia Lương Kim Định, tôi mới biết, 

ấy là do dòng máu văn hiến chi bang chảy khắp người mình. Theo lời thầy Kim 

Định để lại cho các học trò, chúng tôi quyết định mở Trung tâm Văn bút Việt Nam. 

Những ngày đầu bác Phạm Thành làm chủ tịch, tôi là thư ký. Nay, bác Phạm 

Thành già yếu, bác nghỉ chức chủ tịch, thầy giáo Đặng Đăng Phước ở Đăk Lăk vào 

làm thư ký, tôi đang làm chủ tịch lâm thời. 

Bài vở cộng tác với Trung tâm Văn Bút Việt Nam, bạn đừng gửi cho tôi, mà gửi 

cho thầy giáo Đặng Đăng Phước: dangphuoc2007@gmail.com 

Tấm hình cuối cùng ở trường Văn Khoa, chụp với bạn cùng lớp, không phải ảnh 

cưới: 
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Tháng 6 năm 2018. 

Sau này đất nước thanh bình, mong được làm hiệu trưởng trường cấp Một để gõ 

đầu mấy đứa nhỏ: 

 

Cám ơn quý bạn đã đọc tới đây. 
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Tôi cần một người nào đó, ở nước ngoài, thay tôi đứng ở vị trí chủ tịch cho Trung 

tâm Văn Bút, để giải tỏa áp lực cho tôi. 

Liên lạc: 

Email: tonphi2021@hotmail.com 

Whatsapp: +84344331741 

Signal: +84344331741 

Tôi luôn trực điện thoại và thư của khách thường xuyên, mọi ngày trong tuần, trừ 

thứ Ba và thứ Bảy. 

3 BÌNH LUẬN VỀ  “TỰ  THUẬT- NHÀ VĂN TÔN  PHI”  

1. Phan Phúc Vũ 

25 THÁNG BA 2020 LÚC 9:46 SÁNG 

Chà chà, anh này mà bán hàng chắc mấy em tập trung lại trên 30 người là phải close đó kkk. Chúc e 

trai bán đắt hàng và phải đeo khẩu trang nha. 

Thích 

TRẢ LỜI 

2. Nguyễn Thị Mỹ 

25 THÁNG BA 2020 LÚC 9:47 SÁNG 

Đàn ông ở nước ngoài họ làm bình thường mà, bán bình thường bất chấp… 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Nguyễn Văn Lợi. 

26 THÁNG TÁM 2020 LÚC 7:37 SÁNG 

Cám ơn anh Tôn Phi rất nhiều. Tuổi nhỏ mà làm việc lớn thì rất vất-vã. Nhưng, nếu làm được 

thì sẽ có công-ngiệp lớn. Thân. Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi Nếu có dịp đi Việt Nam, tôi rất 

muốn ghé thăm Hà Tĩnh. 

https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/#comment-671
https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/?replytocom=671#respond
https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/#comment-672
https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/?replytocom=672#respond
https://saigonpick.com/2020/03/25/tu-thuat-nha-van-ton-phi/#comment-1326
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Thân Văn Trường: Cảm ơn nhà văn 

Tôn Phi. 
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Thư Ngỏ 

 

Cảm ơn nhà văn Tôn Phi. 

 

Mình mới nhận sách in trên giấy của nhà văn lớn Tôn Phi (Lê Minh Tôn) gửi 

tặng, như trong hình dưới. 

 

Rất cảm ơn Nhà Văn lớn. Tôn Phi vừa làm bảo vệ kiếm cơm vừa viết văn, có 

sách phổ biến trên toàn thế giới. Sách viết về Tin Lành chứ không phải tin dữ, 

nhưng là một đề tài cực kỳ khó, đầy thách thức và cực kỳ nguy hiểm. Suốt 20 

thế kỷ đã qua, không khi nào Tin Lành ngừng bị nhạo báng, bắt bớ và vu oan. 

Tin Lành đã sanh ra Anh quốc, để rồi đem văn minh đến cả vùng bắc Âu, Mỹ, 

Cannada… Tôn Phi là tác giả rất hiếm ở Vietnam, viết thành công về Tin Lành 

và có tác phẩm dài hơi về chủ đề nhạy cảm này. Mình đã gửi Tôn Phi cho một 

người bạn fb từng trải, đồng hương Hà Tĩnh đọc, đó là cựu bộ trưởng Võ Hồng 

Phúc. Sau khi đọc, vị cựu Bộ trưởng chỉ nhận xét có 1 chữ duy nhất, về Tôn 

Phi: 

GIỎI! 

 

Chỉ tiếc Tôn Phi chưa nghiên cứu về môn Giải Kinh, nên viết liên quan đến 

niềm tin Kinh Thánh, có bị loạng choạng chút. Điều đó có thể khắc phục được, 

để trình bày chân lý. Tiện đây, xin được nhắc lại với nhà văn lớn Tôn Phi, lời 

khuyên bảo của vua David, bố vua Solomon, chứ không phải của bác Trường. 

Vua cha Do thái, căn dặn vua con và toàn thế giới, rằng: 

 

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, 

Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119, 105, bản dịch cụ Phan Khôi). 

 

Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên Tôn Phi, để Nhà Văn có nhiều tác phẩm 

tốt, đem ánh sáng đến cho Vietnam. Cầu xin Chúa cho Tôn Phi trở nên nguồn 

phước cho người Vietnam đắc thắng, văn minh. Muốn thật hết lòng. Rất quý 

mến! 

Chiều 22. 10. 2021 
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Thân Văn Trường. 

 

3 BÌNH LUẬN VỀ  “CẢM ƠN NHÀ VĂN  TÔN  PHI.”  

1. Vân Vũ Quốc 

25 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 3:16 CHIỀU 

Chúc mừng nhà văn Tôn Phi có một bước tiến dài. 

Thích 

TRẢ LỜI 

2. Nguyễn Thị Hiền 

25 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 3:17 CHIỀU 

Tôn Phi là người nắm và hiểu Kinh Thánh một cách rõ nét, chắc chắn, sâu sắc từng câu, từng 

chữ, từng ý.. mà chưa một người nào đạt được. Dạ thưa bác Trường đây là ý kiến riêng của 

cháu. 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Phan Thị Thu Hương 

25 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 3:17 CHIỀU 

Có bán không anh?? 
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Nhà báo và ký giả khác nhau như 

thế nào? 

 

Figure 9. Cô bé Cát Linh. 

Đây là Cát Linh, bạn tôi, sinh năm 1998, quê Hà Tĩnh với tôi. Tôi hơn em 5 tuổi 

(1993). Nay em đang sống ở Hà Nội. Thấy có mấy kẻ nặc danh vào chưởi: “Học 

hành gì Cát Linh mà gọi là nhà báo?” Tôi vào đây viết bài này và có mấy lời 

cho những người như vậy. 

Ký giả là người đưa tin. Khi nào người đưa tin ấy trở thành nhà báo? Có ba 

trường hợp: 

một là, khi người đưa tin đó phát biểu được một tư tưởng sắp xếp được thành 

một hệ thống. 
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hai là, khi người đưa tin đó tạo ra được một trào lưu sống trong xã hội, hay có 

thể viết được những bài “bom tấn” có khả năng xoay chuyển toàn bộ xã hội hay 

một khâu hành chính nhỏ trong xã hội. 

ba là, khi người đó trở thành chỗ dựa cho những ký giả khác thì được gọi là 

“nhà”, bộ miên. Một người làm báo lão làng, nhiều kinh nghiệm và quen biết, 

giúp được người khác mở tòa soạn báo riêng, ấy cũng xứng đáng được gọi là 

nhà báo. 

Xét 3 điều kiện ấy, cô bé Cát Linh có thể không là ký giả, nhưng cô là một nhà 

báo. Thuận Hữu là ký giả chứ không phải nhà báo. Hội của Thuận Hữu gọi là 

“Hội ký giả Việt Nam” thì đúng hơn là “Hội nhà báo Việt Nam”. Nhà báo chân 

chính là người có tinh thần truy tìm tư liệu gốc. Nói gì nghe nấy, hoặc nghe 

người ta bảo thế, lấy quả quyết thay vì chứng minh…mức như Thuận Hữu bảo 

sao truyền đạt lại như thế thì chỉ là người chỉ huy ký giả mà thôi, không thể gọi 

là nhà báo. Viết được ba bài loeo ngoeo cũng vỗ ngực xưng mình là nhà báo, 

loại này ở quê có đầy. 

Chữ “nhà” rất ghê gớm, nếu không đủ trình độ thì tốt nhất đừng rước chữ đó 

vào thân. Lên BBC, VOA hay RFA trả lời dăm ba cuộc phỏng vấn thì cũng chỉ 

là văn hóa hậu trường. Những người đưa tin nóng, tin giật gân, chỉ là ký giả mà 

thôi. Cũng đừng tham đưa tin tổng hợp, dàn trải trên nhiều lĩnh vực, nếu bạn 

chưa được trang bị căn bản triết lý. 

Một người viết bài về 10 sự kiện trong 10 ngày chưa chắc đã là nhà báo. Nhưng 

người viết cả 1 năm chỉ 1 bài thôi cũng có thể là nhà báo. 

Người ta nói Cát Linh không đi học đại học thì không phải là nhà báo. Xin lỗi, 

Trương Vĩnh Ký chỉ học hết cấp 3, vậy bạn có xóa được danh hiệu nhà báo của 

Trương Vĩnh Ký không? Trương Vĩnh Ký cũng không có thẻ nhà báo, chưa 

nghe nói vua Bảo Đại đòi thu hồi tước hiệu của Trương Vĩnh Ký bao giờ. 

Cát Linh không cho tôi cái gì. Tôi cũng không cho được Cát Linh cái gì. “Thế 

giới chìm đắm trong đau khổ không chỉ vì tội ác của kẻ xấu mà còn vì sự im 

lặng của người tốt. “- chỉ câu này của cô thôi cho thấy nhân phẩm của Cát Linh 

còn cao quý hơn biết bao nhiêu người bước vào cổng trường đại học lấy bằng. 

Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn đồng ý với tôi rằng, xã hội cần có nhiều người 

như Cát Linh. Nếu không có Cát Linh, nhiều người đã phải vào tù. Các bạn vào 

tìm trên fanpage Cô bé Cát Linh sẽ hiểu lý do. 
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Hai tháng nay, tôi suy ngẫm câu “Quân tử thời trung.” Thực không có sự định 

nghĩa nào hay hơn được. Những bạn 50-60 tuổi rồi mà nấp lùm chửi Cát Linh, 

một cô gái mới 21 tuổi, tôi nghĩ các bạn không phải là quân tử trung thực. Cát 

Linh tạo ra được một chương trình hành động, cô xứng đáng được gọi là nhà 

báo. 

Nếu bạn là một người đưa tin trung thực và muốn mở tòa soạn báo riêng cho 

mình, hãy liên lạc với chúng tôi- có quen biết với các nhà báo quốc tế. Chúng 

tôi sẽ tư vấn và cung cấp một số hỗ trợ cơ bản giúp đỡ bạn. 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 09 năm 2019. 

Tôn Phi, một con người. 

(đã tốt nghiệp) 

Liên lạc tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com 

  

82 BÌNH LUẬN VỀ  “NHÀ BÁO VÀ KÝ GIẢ  KHÁC 

NHAU NHƯ THẾ  NÀO?”  

ĐIỀU HƯỚNG BÌNH LUẬN 

Bình luận cũ 

1. Ngocquang Tran 

24 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 10:21 CHIỀU 

Sứ mạng và Thiên chức của người làm báo là rất Cao Quý bởi họ Cảnh Báo cho xã hội những 

Nguy Cơ giống như loài Chim Báo Bão vậy .!!!./ Nhanh Nhậy và Chính Xác đó là tiêu chuẩn 

đầu tiên của Tin Tức về bất cứ Sự Kiện nào xảy ra trong đời sống Nhân Loại .!!!/ Nghề làm 

báo đòi hỏi có tư chất độc lập để làm tròn bổn phận như một sứ mệnh dự báo và bảo vệ Sự 

Thật đối với Cộng Đồng .!!!/ CÁT LINH xuất hiện trên Mạng Xã Hội gần đây được đông đảo 

khán thính giả ở mọi lứa tuổi cũng như các thành phần xã hội khác nhau theo dõi và nhiệt 

tình ủng hộ / .!!!./ Đó là do Cát Linh bẩm sinh đã có Tố Chất của Người Làm Báo Độc Lập 

được rồi vậy .!!!/ Tiếng nói của cô ấy không giống bất kỳ giọng điệu ăn theo nói leo nào cả 

.???./ 

Thích 
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TRẢ LỜI 

2. Hoang Nguyen The 

24 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 10:22 CHIỀU 

Bài viết HAY . Người có học bằng này bằng nó thấy việc sai và chưa đúng ko giám ra mặt 

nói nhưng cho mình KHÔN NGOAN thật ra NGỤY QUÂN TU HAY TRẠNG GIẤY. Tôi 

ỦNG HỘ CÁT LINH , tuổi trẻ hiện nay học theo hướng xã hội chủ nghĩa trừu tượng nên cứ 

cho mình giỏi CHỈ BIẾT MÌNH VÀ ĐCS CHỈ VÌ ĐCS. 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Nguyễn Thuý 

24 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 10:23 CHIỀU 

Cô bé hạt tiêu 

Thích 

TRẢ LỜI 

4. Vu Du 

24 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 10:24 CHIỀU 

Biết em từ lúc tập tẹ laitrym ở góc bếp ….giờ e đã là 1 người có ảnh hưởng lớn trong xh…. 

Tuổi trẻ tài cao là đây chứ đâu…. Mong e cống hiến nhiều hơn nữa…. 

Thích 

TRẢ LỜI 

5. Hien Duy 

24 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 10:24 CHIỀU 

Quá tuyệt 

Thích 
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TRẢ LỜI 

6. Hai Nguyenvan 

24 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 10:25 CHIỀU 

Học hành cũng như không có khán giả mới là đẳng cấp 

Thích 

TRẢ LỜI 

7. Chung Thanh Nguyen 

24 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 10:26 CHIỀU 

Quê choa đấy. Cát Linh cố lên con gái.bọn núp lùm xán đá không nên chấp 

Thích 

TRẢ LỜI 

8. Ny Ken Biă 

24 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 10:27 CHIỀU 

Cố lên em Cát Linh 

Thích 

TRẢ LỜI 

9. Mạnh Tường Lê 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:08 SÁNG 

Kí giả là nhà báo, nó chỉ là một nghề nghiệp chứ không phải là phẩm chất. CS có hơn 800 tờ 

báo và cả chục ngàn kí giả, nhà báo. Đại đa số đều đáng khinh. Họ chẳng là gì cả. 

Cát Linh không phải nhà báo thì có sao ? Càng tốt ! 

Nguời ta cảm phục Cát Linh kg phải vì cô ta là nhà báo mà vì nhân cách cua cô ta và những 

gì cô ta làm. 
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Thích 

TRẢ LỜI 

10. Dung Bui Lan 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:09 SÁNG 

Tôi đồng ý gọi em là nhà báo nhà báo xông sáo và dũng cảm 

Thích 

TRẢ LỜI 

11. Ngô Đức Duy 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:11 SÁNG 

Cô gái nhỏ này hay hơn khối thằng “bự” đó 

Thích 

TRẢ LỜI 

12. Thu Tran 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:12 SÁNG 

Em gái này hay không thì chưa biết. Nhưng thấy em nó xinh thật 

Thích 

TRẢ LỜI 

13. Nguyễn Văn Thủy 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:12 SÁNG 

Cả đoạn dài cũng chỉ cần có câu. 

Thuyền chìm ko chỉ vù nước vào thuyền và còn cả người ngồi trên thuyền! 

Thích 

TRẢ LỜI 
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14. Liên Hương 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:13 SÁNG 

Điều đầu tiên là sự công chính. 

Thích 

TRẢ LỜI 

1. Thien An Nguyen 

6 THÁNG MƯỜI 2019 LÚC 1:19 CHIỀU 

Nếu ở HK em có giỏi nửa 

Em gái tuyệt vời 

Thích 

TRẢ LỜI 

15. Lê Dũng Vova 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:13 SÁNG 

Số người Việt được giác ngộ để làm việc công chính là rất hiếm, nguyên nhân thì rõ rồi : thể 

chế lạc hậu áp đặt giáo dục ấu trĩ làm ngu dân để cai trị. 

Số được giác ngộ nhờ ơn trên là rất hiếm trong số 96 triệu dân. 

Thích 

TRẢ LỜI 

1. Lê Trọng Hùng 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:14 SÁNG 

Vâng điều￼ Đó là quan trọng nhất￼! Người Việt không thiếu vắng trí thông minh chỉ thiếu 

vắng sự công chính! 

Thích 

TRẢ LỜI 

https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2019/09/24/nha-bao-va-ky-gia-khac-nhau-nhu-the-nao/comment-page-2/#comment-330
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2019/09/24/nha-bao-va-ky-gia-khac-nhau-nhu-the-nao/comment-page-2/?replytocom=330#respond
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2019/09/24/nha-bao-va-ky-gia-khac-nhau-nhu-the-nao/comment-page-2/#comment-374
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2019/09/24/nha-bao-va-ky-gia-khac-nhau-nhu-the-nao/comment-page-2/?replytocom=374#respond
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2019/09/24/nha-bao-va-ky-gia-khac-nhau-nhu-the-nao/comment-page-2/#comment-331
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2019/09/24/nha-bao-va-ky-gia-khac-nhau-nhu-the-nao/comment-page-2/?replytocom=331#respond
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2019/09/24/nha-bao-va-ky-gia-khac-nhau-nhu-the-nao/comment-page-2/#comment-332
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2019/09/24/nha-bao-va-ky-gia-khac-nhau-nhu-the-nao/comment-page-2/?replytocom=332#respond


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. 

 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ 

tài khoản: Tôn Phi. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

 

 

Page 52 of 
194 

Page 52 of 
194 

16. Thich Tam Thien 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:14 SÁNG 

Cat linh van con bu sua nhung noi chuyen de nghe hon May ong bo ….Giam doc vv toan bon 

bat luong noi mot duong lam mot neo 

Thích 

TRẢ LỜI 

17. Hoang Le 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:14 SÁNG 

Tài đức vẹn toàn . Không cần chỉnh những việc con làm cho xã hội , cám ơn con nhiều , chúc 

con và gia đình ,bạn bè con nhiều sức khoẻ phục vụ cho xã hội . ? 

Thích 

TRẢ LỜI 

18. Lê Đình Vinh 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:15 SÁNG 

Ở Việt Nam không thiếu gì Hoàng Chí Phong. 

Thích 

TRẢ LỜI 

19. Nguyễn Thiện Nhân 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 6:15 SÁNG 

Cát Linh, K phải là nhà báo quốc doanh 

Thích 

TRẢ LỜI 

20. Nguyễn Văn Trấn 
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25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 8:02 SÁNG 

Không biết Cát Linh là ai, nhưng bài viết này hay, thú vị, bổ ích! Xin cám ơn tg Tôn Phi! 

Thích 

TRẢ LỜI 

21. Le Rayna 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 8:03 SÁNG 

Đây là con tốt thôi.đungwf thần tượng a ơi 

Thích 

TRẢ LỜI 

22. Làng Tề Bé Nhỏ 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 4:13 CHIỀU 

Bài viết ngắn gọn và rất sâu sắc. Rất nhiều đứa như Thuận Hữu của các tờ báo quốc doanh từ 

báo to đến báo nhỏ rất hay vỗ ngực xưng tên là “nhà báo”, mà không biết chúng chỉ là bồi 

bút. 

Thích 

TRẢ LỜI 

23. Khanh Nguyen Hong 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 4:13 CHIỀU 

Chẳng qua bọn chúng thấy nhiều người khen Cát Linh.. với lại bọn chúng không bằng em ấy 

rồi ganh tị nói xấu… nhưng xã hội bây giờ cái xấu cái tốt người ta biết hết… cũng như cái 

thằng tá Minh Heo.. nói xấu Hoàng Chí Phong vậy.. 

Thích 

TRẢ LỜI 

24. Ái Diễm 
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25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 4:14 CHIỀU 

Hoang hô các linh 

Thích 

TRẢ LỜI 

25. Phong Kieu 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 8:22 CHIỀU 

Cát Linh là nhà báo chính tông. 

Thích 

TRẢ LỜI 

26. An Nhonle 

25 THÁNG CHÍN 2019 LÚC 8:23 CHIỀU 

Được đấy. 

Thích 

TRẢ LỜI 

27. Vu Thắm 

6 THÁNG MƯỜI 2019 LÚC 1:19 CHIỀU 

Chúng ta đang chìm đắm trong bản ngã nên hay rạch ròi nặng về hình thức,sa lầy vào danh 

xưng…mà bỏ qua cái cốt lõi của nội dung. Báo cũng là một thể loại truyền tin đến công 

chúng. Nếu bạn viết bài mang nội dung thúc đẩy xã hội tiến bộ ,đi lên phù hợp nền văn minh 

tiến bộ được công chúng thích và ủng hộ (có thể nhiều thể loại ,hoặc chuyên đề) và có thâm 

niên ,có nghiệp vụ của ngành báo chí -thông qua các bài viết xác nhận-thì bạn chẳng cần một 

loại giấy tờ nào xác nhận ,đương nhiên bạn vẫn xứng đáng được gọi là nhà báo! Trường hợp 

của cô bé cát linh tôi cho rằng có một số nhà báo nên tự nhường trao lại thẻ nhà báo của mình 

cho cát linh để đi làm hiệu quả sẽ cao hơn! 
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Vì sao nhà báo càng giỏi càng ít 

sáng tác? 

 
                      Figure 10 Một nhà báo Đức trong Chiến tranh thế giới. Hulton Archive/Getty Images 

Tôn Phi. 
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Thầy dạy của tôi là một ký giả Pháp. Ông mở một tờ báo in. Những ngày đầu, nuôi 

tờ báo, khổ như Rech. May mà ông có khiếu hài hước (và nhờ đó chúng tôi gặp 

nhau). Một ngày nọ, hãng hàng không Singapore Airlines đặt quảng cáo trên tờ báo 

in của ông. Kể từ đó, ông nuôi sống được cả tòa soạn báo, tuyển thêm các cây 

viết…tạo được biết bao nhiêu việc làm. 

Trong một thời gian rất dài trước khi bán lại tờ báo in đó. Qua lời kể của người chủ 

bút, tôi nhận thấy, ông thành công bởi vì giữ được đức tính trung dung. Tờ báo ra 

hàng tháng. Các hội đoàn rủ ông chủ bút đi biểu tình, ông không đi, họ bảo ông là 

gián điệp. Ông cười bảo: Thế thì mỗi năm tôi làm gián điệp 12 lần. 

Nghĩa vụ cốt lõi nhất của nhà báo là nạp ngôn, tức là ghi lại lời nói của dân chúng. 

Ai làm được đúng nghĩa vụ đó, ấy là nhà báo cao cả.  Ngày nay, người ta quên đi 

thiên chức của mình: nhà báo lên mặt dạy đời. Sự hiểu biết của mình có hạn, mình 

đừng ép dân nghe theo mình, đừng đòi làm hướng đạo sư cho quần chúng trong khi 

mình chưa hề được trang bị kinh điển dân tộc. Trái lại, người được học kinh điển 

kỹ thì không sáng tác. “Tín nhi hiếu cổ, thuật nhi bất tác.” Nói vậy nhưng họ đã 

sáng tác rất tinh vi. Chỉ những người học kinh điển mới biết tác giả bài báo mình 

đang đọc có được học kinh điển hay không. Nhà báo càng giỏi càng ít sáng tác. 

Nhà báo giỏi là nhà báo nạp ngôn những gì dân chúng nói, chỉnh lại cho đúng 

chính tả, đúng ngữ pháp, cô đọng đến mức tinh ròng. Tỉ lệ ký giả có tài sáng tác 

cực kỳ quý hiếm, họ xưng mình là ký giả, không dám xưng mình là nhà báo. Đa số 

phóng viên còn lại chỉ là chế tác mà lại tưởng mình sáng tác. Nhiều người đạo văn 

mà không biết mình đạo văn. Nhiều người chửi Khổng, mà suốt ngày lại dùng 

những câu xào lại trong triết Khổng. Lý do là không được học hành đến nơi. 

Người ta hỏi: “Ông này là người xấu, bạn đừng có đăng bài của ông này nhé.” 

Người chủ bút trả lời: “Ông đó xấu tốt mặc kệ. Tôi chỉ quan tâm đến chất lượng 

bài viết.” 

  

Chúng tôi làm báo ngược với những người xung quanh. Những người xung quanh 

muốn quần chúng chạy theo mình. Chúng tôi chạy theo quần chúng. Triết lý của 

chúng tôi là hạn chế phỏng vấn giám đốc- trưởng ty-giáo sư-tiến sĩ, khuyến khích 

các phóng viên đi phỏng vấn những người lao động, những người lao công, những 

người thấp bé…Kết quả thật bất ngờ, dân chúng cực kỳ yêu mến. Vì sao? Vì 

những người ở tầng dưới của xã hội thì nói thật, chẳng cần gì phải giả dối. Dân cần 

gì mình làm đề tài đó, dân nói gì, mình chép lại lời nói đó. 
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Tôi rất ghét cái gọi là “chúng ta làm vì lý tưởng, không vì tiền nong”. Khổng nói: 

“Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử. Văn chất bân bân, nhiên hậu quân 

tử”. Chất phác nhiều hơn văn vẻ thì thô lậu, văn vẻ nhiều hơn chất phác thì giả dối. 

Văn vẻ và chất phác hoàn mỹ, sau đó mới có thể thành quân tử. Nếu nói, mở một 

xã hội dân sự 100% vì tiền thì là thô lậu. Nếu mở một xã hội dân sự 100% vì lý 

tưởng thì là giả dối, dễ sập. Phải cân đối giữa lợi ích và lý tưởng thì mới tồn tại lâu. 

Và thực tế cũng đã chỉ ra như vậy. 

Vì chúng tôi (Tôn Phi và các người bạn) không chịu đứng về một phe nào, cho nên 

người ta chửi không tiếc lời, tội chẳng đứng vào hàng ngũ của người ta. 

Hiện nay, tôi đang đi kỳ nghỉ, có lương thụ động. Trong lúc này có người thay 

phiên canh gác tòa soạn. Có người nói với nhân viên tòa soạn của tôi. 

Tôi hỏi chị: “Chị ơi, người nói xấu em với chị, họ có sống theo hiến chương 

không?” 

Chị trả lời: “Không”. 

Tôi hỏi tiếp: “Một người sống không có hiến chương, đi chửi một người có hiến 

chương, thì ai đúng ai sai?” 

Chị: “Hihi. Chị hiểu rồi.” 

Nếu một tòa soạn không công khai minh bạch, không có hiến chương, thì cũng 

đừng bao giờ chửi một chính phủ là không công khai minh bạch. Sự công bằng 

phải hơn đối phương thì mới có tư cách chửi đối phương. Nhất là khi những tòa 

soạn xung quanh đã tiến tới minh bạch, thì mình không thể lấy lý do này nọ bào 

chữa. Tôi còn thấy một số tổ chức về lao động chửi Tổng liên đoàn lao động Việt 

Nam (của chính phủ Hà Nội) là không minh bạch. Tôi hỏi: các bạn có minh bạch 

các khoản thu-chi, cho-tặng với công nhân không? Không. Thế thì tại sao lại chửi 

Tổng liên đoàn của Hà Nội? 

Thế kỷ 21 (XXI), mỗi người cầm một cái điện thoại, chúi mắt chúi mũi vào đó suốt 

ngày. Người ta thử hỏi, liệu báo in có tồn tại được trong thế kỷ mới này? 

“Tại sao kinh điển lại có một uy tín lâu dài, được rất nhiều người tin theo như kinh 

thánh, nên nó vươn lên vòm trời văn hóa, oai nghi như mặt trời, lấn át hết mọi tia 

sáng của các vì sao khác. Vì thế, mỗi câu của nó có sức mạnh ngàn cân, vượt xa 

bất cứ quyển sách nào đời nay, dù có hay đến đâu cũng chỉ được chú ý một thời, 

giữa bao nhiêu sách khác.” 

Chính vì vậy, người đọc một cuốn Kinh bằng người đọc một tủ sách. Thậm chí, 

đọc kinh không bị lạc lối, trong khi đọc sách dễ bị lạc lối trong rừng sâu. Nhà báo 
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chép nguyên bài văn Facebook dài của một cây viết cũng không tốt, như vậy là làm 

mất thời gian của người ta. Phải viết thật ngắn, nếu có trích thì chỉ trích vài ba câu 

cốt lõi của bài tham khảo, để cho phụ nhi lão ấu ai ai cũng đọc rồi đi làm, ai có thời 

gian thì tự đào sâu thêm. 

Trở lại câu hỏi, liệu báo in có tồn tại được trong thế kỷ XXI, khi con người mỗi 

ngày một nông cạn? Câu trả lời là có, với điều kiện đội ngũ nhân viên tòa soạn 

phải đi thật đúng đường. 

Nếu bạn muốn mở một tòa soạn mà chưa có điều kiện hay chưa có kinh nghiệm, 

hãy liên lạc với chúng tôi. 

Liên lạc tác giả: tonphi40@gmail.com 

6 BÌNH LUẬN VỀ  “VÌ SAO NHÀ BÁO CÀNG GIỎI  

CÀNG ÍT SÁNG  TÁC?”  

1. Trần Dung Nghi 

11 THÁNG HAI 2020 LÚC 4:20 CHIỀU 

Ai xa xứ sở cũng đều nhớ quê hương (sinh viên đi du học, những người vn sống lưu vong, 

những người tự ý rồi quê hương, v.v…) 

Ai cũng có sự chọn lựa của mình 

Nhưng thiết nghĩ, ai ai cũng cùng một tâm trạng : VN có ra sao đi nữa, mình cũng thương quê 

hương mình nhất 

Thích 

TRẢ LỜI 

2. Royal A Club 

11 THÁNG HAI 2020 LÚC 4:30 CHIỀU 

Vậy ý nói báo chí theo định hướng XHCN là sao ad ? 😅 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Bach Lien Chapelle 
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11 THÁNG HAI 2020 LÚC 8:01 CHIỀU 

KHÔNG CẦN THEO PHE NÀO HẾT , NHƯNG PHẢI CÓ CHÍNH KIẾN RÕ RÀNG , ở 

VN là CHỐNG CS ÁC ÔN và CHỐNG GIẶC TÀU . Thế thôi ! CÒN BA PHẢI là KHÔNG 

PHẢI NHÀ BÁO CAO CẢ . 

Thích 

TRẢ LỜI 

4. Phạm Thị Lan Anh 

11 THÁNG HAI 2020 LÚC 8:02 CHIỀU 

Khi thế giới phân hóa rõ rệt, mỗi người phải tự biết nhận rõ chánh tà suy thịnh. 

Nếu nói đứng giữa khi rõ gió đã đổi chiều là cố tình đứng về phía phe yếu thế, kéo dài sự tồn 

tại ngắc ngoải đau đớn của nó mà thôi… 

Trong khi đứng trước sự chết không thể chọn lựa không ai không muốn một cái chết nhẹ 

nhàng. 

Thích 

TRẢ LỜI 

5. Đồng Vũ 

11 THÁNG HAI 2020 LÚC 8:02 CHIỀU 

Viết báo làm Văn kết hợp với nhau nên chẳng ra làm sao, báo thời nay. 

Thích 

TRẢ LỜI 

6. Bá Phạm 

11 THÁNG HAI 2020 LÚC 8:03 CHIỀU 

Chào anh Phi: 

Bài nầy hay lắm! Chắc anh sẽ đăng nhiều nơi cho có nhiều người đọc. Tôi học được các điểm 

tốt trong bài nầy để viết các bài khác. 

Thân mến, Ba’ 

ps. Keep up the good work! We need you! 

https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/02/11/vi-sao-nha-bao-cang-gioi-cang-it-sang-tac/#comment-566
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/02/11/vi-sao-nha-bao-cang-gioi-cang-it-sang-tac/?replytocom=566#respond
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/02/11/vi-sao-nha-bao-cang-gioi-cang-it-sang-tac/#comment-567
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/02/11/vi-sao-nha-bao-cang-gioi-cang-it-sang-tac/?replytocom=567#respond
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/02/11/vi-sao-nha-bao-cang-gioi-cang-it-sang-tac/#comment-568
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/stmtbacvyrk/p2/2020/02/11/vi-sao-nha-bao-cang-gioi-cang-it-sang-tac/?replytocom=568#respond
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ 

 
Hình 1. Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, và một bạn nữ làm kế tòa nhà. Quận 7 Sài Gòn năm 2022. 

New Live publishing house, a miracle story. Ở đây là nơi trao đổi phát minh, 

tức là nơi trao đổi những giá trị sống có thể trao đổi được để duy trì cả cuộc 

sống nhân sinh lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về nhân sinh. Gần 1 

triệu cuốn sách của ông Tôn Phi đã đến với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn 
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một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triệu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng 

yêu thích sách của chúng tôi. 

 
Figure 11. Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ 

nghĩa Tư Bản của ông Tôn Phi. 

Chúng tôi rất hãnh diện được các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những 

đứa con tinh thần của họ, để phổ biến ra trong nhân gian. Chúng tôi bán sách 

với bất kỳ giá nào, cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau không thành vấn đề, 

miễn là sách ở đẳng cấp cao nhất được xuất bản ra. 
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Figure 12. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi. 

Cuộc đời là một cuộc chiến. La vie c’est un combat. Chúng ta là những chiến sĩ 

trên mặt trận văn hiến, phục vụ cho chủ đạo Việt. 

Chủ đạo Việt, còn gọi là triết Việt, hay Thái Bình minh triết, đã trường tồn cùng 

đất nước qua nhiều ngàn năm lịch sử. Có sách nói là trên 12 000 năm. Triết gia 

Lương Kim Định, giảng dạy triết tại đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã vực dậy triết 

Việt cho dân tộc Việt Nam. Xin trang trọng cám ơn Kim Định, vị hướng đạo sư 

vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

Các mạnh thường quân 
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Figure 13. Ảnh minh họa: Ông Charlie và bà Charlie. Ảnh chụp thời sinh viên, USSH  2016. 
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Tối giao thừa năm 2022 (ngày 01 tháng 01 năm 2022), nhà báo Nguyễn Đức, 

người bảo vệ tử tù Hồ Duy Hải gửi 1 000 000 VNĐ đến nhà xuất bản Sống 

Mới. Chúng tôi dùng 1 triệu đó để hỗ trợ nhà trọ cho một bạn sinh viên tại Sài 

Gòn, theo diện ngân hàng Charlie cho vay trước, lấy lại sau. Hằng ngày, chúng 

tôi bán được sách. Tiền vào và tiền ra đều đều. 

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Chỉ với hai nhân viên, 

chúng tôi xuất bản các ẩn phẩm điện tử lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thế giới. 

Bạn cũng sẽ làm được như chúng tôi. 

Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ. 

 

Figure 14. Sếp Phi và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Highlands. Quận 

7. 

 

Tháng trước, có một ngày, tôi và cô thư ký viết được cuốn sách rất hay. Chúng 

tôi đưa lên mạng, cửa hàng tự phục vụ. Ai mua thì tự lấy xuống, và tự trả tiền. 

Làm xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể dục, giãn gân giãn cốt, 30 phút sau vào 
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làm tiếp. 30 phút sau, về mở thống kê mặc định ra, thấy có 3000 lượt tải sách. 

Có 1000 lượt trả tiền. Số tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên 200 triệu (lương 

của chủ tịch nước mới chỉ đầy 40 triệu). Nghĩa là, một buổi sáng, tôi và bạn làm 

được 200 triệu, chỉ từ việc bán sách PDF. 

Tôi phải nói với độc giả rằng, khi nào các bạn trả tiền cũng được, không nhất 

thiết phải trả ngay. Thế mà họ vẫn cứ trả. 

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin 150 triệu. Vui vui, ông chủ và nhân 

viên tập đoàn Charlie cho hết luôn. 

 

Figure 15. Triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong phòng làm việc của tập đoàn Charlie, nhà xuất bản Sống Mới. 

Đội hình nhà xuất bản Sống Mới toàn con nhà giàu học giỏi cả, nên chủ yếu làm 

vì đam mê, có lương cũng được không có lương cũng được. Ông chủ làm cuối 

ngày dư 300 000 là được, tiền nhiều để mà làm gì. 

Có kỹ sư Đỗ Như Ly, ông già sắp xuống lỗ, đặt mua sách của chúng tôi và được 

chúng tôi cho thấy tận mắt tỉ suất lãi này. Ông nói rằng Tôn Phi của chúng ta là 

một nhà sáng chế lớn của thế kỷ XXI. 

Mời bạn tải xuống các sách của nhà xuất bản Sống Mới. Mặt bằng giá các cuốn 

sách là 250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài khoản nhận 

tiền đặt sách: 142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài khoản Tôn Phi. Sách 

đọc được trên máy tính bảng, laptop và điện thoại rất đẹp. 
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Đặc biệt, tại nhà xuất bản Sống Mới, các bạn được trả sau. Nghĩa là, các bạn cứ 

tải sách xuống, phục vụ cho con đường học vấn của mình trước.  Khi nào có 

tiền, các bạn trả cho chúng mình cũng được, không có cũng không sao. Trân 

trọng cám ơn các bạn.   

Sự kỳ diệu của nhà xuất bản Sống Mới Charlie. 
Đây là nhà xuất bản về file PDF lớn thứ ba châu Á hiện nay.  

Chúng tôi cung cấp cho độc giả những cuốn sách tốt nhất thị trường.  

Cùng với đội ngũ cố vấn, là các bậc trưởng thượng, các giáo sư, tiến sĩ đầu 

ngành, nhà xuất bản Sống Mới học cùng học sinh, sinh viên. Các em cùng các 

thầy cô tìm ra chân lý và hưởng hoa lợi từ kết quả học hành.  

Trong nhà xuất bản Sống Mới, không có ai lãnh đạo ai. Mọi người tự lực cánh 

sinh, dưới sự giúp đỡ của những người khác. Mọi người bên nhau, cùng nhau 

học hành và cùng nhau thăng tiến. Mỗi thành viên của nhà xuất bản Sống Mới 

đều được cung cấp thiết bị, máy móc, sách vở và chi phí để nghiên cứu, làm 

việc như những nhà khoa học thực thụ. 
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Figure 16. Hai bạn nữ người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới đang cầm trên tay cuốn sách Nền kinh tế tri thức của 

chúng tôi. 
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Năm 2021 là một năm đáng nhớ. Vào tháng Mười 2021, Tôn Phi mở nhà xuất 

bản Sống Mới, người ta hay gọi là nhà xuất bản Charlie. 

Nhà xuất bản của chúng tôi cài chế độ tự động. Cụ thể, chị Hương Nguyễn bên 

Úc mua sách, lên website, nhập vào là thanh toán được luôn. Khoảng 30 phút, 

mà chậm lắm là 3 ngày, chị sẽ nhận được sách, ship tận nhà. 

Hình thức xuất bản trực tuyến này, chỉ có ông Tôn Phi nghĩ ra. Mình rơi vào thế 

buộc phải có phát minh. Những người khác, họ không có phát minh, bởi họ 

không ở vào thế phải có phát minh. 

Nhà xuất bản Charlie kỳ diệu đến nỗi, cục trưởng cục xuất bản Việt Nam phải 

gửi công văn vào Sài Gòn chúc mừng ông Tôn Phi. Mới chỉ thành công trên 

nguyên lý mà đã như vậy, mai này chúng tôi sẽ mở rộng hơn. 

Đây không chỉ là một nhà xuất bản, đây còn là một trang web hết sức quan 

trọng. Tác giả nào có phát minh, nộp lên đây, chúng tôi đề số tài khoản của tác 

giả bên dưới. Nhà giàu đi qua đọc thấy, ghé lại, mua phát minh cho tác giả. Ông 

Tôn Phi là trung gian nhưng không cần biết đến số tiền mà nhà giàu cho anh tác 

giả, vì thanh toán là một chạm, đến ngay với tác giả sau 5 giây. Bản thân ông 

Tôn Phi cũng là một tác giả nên thiết kế được một nhà xuất bản vượt thời gian. 

Nhà xuất bản Charlie cứ như là một cậu bé đến từ tương lai, cực kỳ hiệu quả và 

cực kỳ sáng tạo. 

Ngày hôm qua, có một thầy trưởng khoa trong trường chạy lên quận 7, gặp nhờ 

nhà xuất bản Sống Mới đưa sách lên Amazon. Tất cả chỉ mất 2h đồng hồ. Ai 

nhờ, chúng tôi cũng đều giúp cả, giúp miễn phí, giúp tận tình. Một sinh viên đại 

học dưới Cần Thơ mới tốt nghiệp, gửi tác phẩm lên in, từ khi nhận bản in, sửa 

bản in cho đến khi in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng Charlie là một nhà xuất bản 

giỏi. 

Các bạn ạ. Tôi kể câu chuyện ra đây để các bạn cũng sáng tạo như tôi. Tôi tin 

rằng các bạn sẽ còn làm được hơn thế nữa. Tôi là thế hệ đầu tiên, tự mình mày 

mò từ A đến Z. Sang các bạn, các bạn sẽ được chúng tôi chuyển giao công nghệ 

cho, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Chúa dạy: Càng dạy nghề thì sẽ càng 

được giàu thêm. Cho nên, chúng tôi không tiếc bí mật, chúng tôi luôn luôn sẵn 

sàng dạy nghề cho các bạn. 

Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyện thần kỳ. Nó đến giữa mùa dịch đói 

kém. Một cách khiêm tốn, tôi nói, nó là một món quà từ nơi Thượng Đế. 
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Chúng tôi có thể giúp gì bạn? Đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi. 

Tôn Phi và Hương Giang. 

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741 

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com 

huonggiang@shop-charlie.com (gặp cô Hương Giang) 

beauteme@gmail.com (gặp cô Nguyễn Hạnh). 

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741 

Nếu ở nước ngoài thì có thể gọi điện cho chúng tôi bằng Telegram, Viber, 

Whatsapp, Signal: +84344331741 

Góp vốn hưởng cổ tức, hoặc đài thọ cho nhà xuất bản Sống Mới: 

Ngân hàng ACB: 142720499- Chủ tài khoản: Tôn Phi. 

Ngân hàng Quân đội MB: 0344331741- Chủ tài khoản: Tôn Phi. 

Paypal, Payoneer, Wise: teacherkimngan@hotmail.com  

Trân trọng cám ơn quý vị. 

mailto:tonphi2021@hotmail.com
mailto:huonggiang@shop-charlie.com
mailto:teacherkimngan@hotmail.com
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Figure 17. Ảnh minh họa: Hai bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn năm 2022. 
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Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, 

Signal, Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

3 comments 

.  

Bạch Sơn Hải 

 

JANUARY 2, 2022 AT 07:16   

 

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới 
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Tình Quê Hồn Nước 

 

JANUARY 2, 2022 AT 07:16   

 

Hoan hô các cháu. 

 

 

DINH CONG NGUYEN 

 

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34   

 

Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản Sống Mới là 

quá hiện đại. 
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Bài tham luận gửi đến đại hội của Liên đoàn ký giả Á 

Châu năm 2020. 

 

                                                 Figure 18. Ký giả Tôn Phi. Ảnh chụp 2014. 

Chào các bạn. 
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Tôi là Tôn Phi. Tạm thời tôi là thư ký của Liên đoàn ký giả Á Châu Asian 

Journalists Confederation. Xin đừng hiểu tôi nhận tiền đế quốc hay tư bản gì cả, 

chức vụ này tôi làm tình nguyện và không được hưởng lương. Vì không sang 

được Pakistan trong năm 2020 này nên tôi viết tham luận này và cho người dịch 

sang các tiếng để mọi người cùng trao đổi. 

Trong những ngày này, cộng đồng ký giả thế giới bàng hoàng vì cái chết của 

Aziz Memon, người đồng nghiệp Pakistan dũng cảm đã điều tra hồ sơ tham 

nhũng của vô số quan chức xứ này. Anh bị giết chết và quẳng xác xuống rạch 

Canal. 

Việc tìm được đích danh kẻ giết chết Aziz Memon, cũng như băng đảng quan 

chức tham ô ở Pakistan cũng cần, nhưng ở đây tôi muốn đề cập một điều khác 

trọng đại hơn: dân tộc Pakistan cần tổ chức đời sống thế nào để mọi người đều 

được an vui. 

Công lý không phải từ luật pháp, người làm luật, người thi hành luật, người xử 

kẻ vi phạm luật. . . 

Công lý cũng không phải là phần thưởng cho những ai thắng cuộc 

Công lý cũng không phải là hình phạt những người thua cuộc 

Công lý là. . .nơi lương tâm công thẳng hiện hữu, là những gì trái tim hằng khắc 

khoải, quan tâm đến. . . 

Cơ khí tiến quá nhanh, mà triết lý thì không tiến triển cho kịp. Con người bị 

chọn lọc. Các ngành nghề chuyên môn hóa lao động đến mức điên rồ, theo nhận 

xét của giáo sư vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận. Tình trạng thừa thù hận, 

thiếu cơm ăn lan tràn ở mọi nước. Kể cả hai nước giàu nhất Á Đông: Nhật Bản, 

thanh niên không dám lấy vợ. Hàn Quốc, sinh viên không đủ tiền tụ tập ở quán 

trà chanh với bạn bè. Đây không phải cuộc sống của con người. Phẩm giá của 

con người cao hơn hiện tại rất nhiều. 

Ở Việt Nam, quê hương chúng tôi, ngay trước lễ mừng năm mới cổ truyền của 

dân tộc, mấy trăm sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát đi giết một cụ già, lấy 

một miếng đất nhỏ bằng cái chén. 

Về vấn đề này, dân tộc Việt Nam chúng tôi, ngày trước là nhà nước liên bang 

Viêm Việt đã có câu trả lời: 

Kinh lễ chương  XXI  Tiết 21: 

“Ở tiệc thết bô lão và năm lão thành giàu kinh nghiệm thì chính thiên thử phải 
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xắn tay, cắt thịt, tẩm giấm và đưa tới mỗi vị. Cuối bữa vua dâng chén rượu để 

các ngài tráng miệng, rồi vua ra đội mũ cầm thuẫn (múa cho các lão xem) để 

dạy chư hầu biết kính tuổi già…” 

Kinh lễ chương  XXI Tiết 22: 

“Khi thiên tử đi kinh lý phải đến viếng các cụ già bắt đầu từ người già trăm tuổi, 

muốn hỏi ý kiến về chính trị vua phải đi tìm đến nhà.” 

Nền tảng thư tịch ấy cực kỳ vững chắc. Một giáo sư chủ sự tòa hòa giải quốc tế, 

người có quyền cấp bằng và chứng chỉ cho bất kỳ sinh viên bất kỳ nước nào 

nói: trong pháp lý quốc tế, truyền thống dân tộc hàng ngàn năm thì có giá trị cao 

hơn bất kỳ điều nào, khoản nào trong luật pháp của một chế độ. 

Về mặt giáo dục, hỏi, 140 tín chỉ bậc đại học hay 70 tín chỉ trường trung cấp 

ngoài giá trị trang trí ra thì có giá trị gì, khi chính nó làm cho con người vong 

thân? Vì một miếng đất hoặc vì một người đàn bà đẹp, người ta sẵn sàng chém 

giết nhau. Vậy cần đặt lại nền tảng, nên dạy gì trong nhà trường, dạy kinh điển 

dân tộc hay bắt học sinh thuộc lòng mấy môn nay còn mai mất? Ngày nay các 

trường trung học và đại học có những môn bắt sinh viên chạy đua với thời gian, 

điều mà giáo sư toán học Nguyễn Lê Anh ở nước tôi gọi là kiểu giải đua chó 

cho việc tuyển lựa con người, nơi con nào chạy nhanh thì con đó giật giải. Điều 

này sai lầm ngay từ chiến thuật giáo khoa. 

Á Đông thì cực kỳ vững chắc. Trung Đông thì chưa biết, và tôi đề nghị ký giả 

đoàn Pakistan cố tìm trong kinh điển dân tộc mình những dòng, những đoạn 

minh chứng cho một nền triết lý mà các bạn đang vươn tới. Triết văn là ngành 

khởi nguyên của xã hội, đừng tìm ở kỹ thuật hay những tác phẩm văn nghệ, văn 

hóa hậu trường. Á Đông chúng tôi thuận lợi hơn Trung Đông các bạn. Chúng 

tôi là văn minh cồng, các bạn là văn minh lệnh. Chúng tôi có một nền luân lý 

độc lập với thể chế và độc lập với tôn giáo. 

Nền tảng thư tịch vững chắc như vậy, đáng tiếc là ít lãnh tụ chính trị, lãnh đạo 

hội đoàn dân sự hay người đứng đầu một tôn giáo bảo con em mình đọc kinh 

điển dân tộc. Thời nay, kiếm được một bà lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc mà mặc 

trang phục Hanbok truyền thống của nữ lưu dân tộc Hàn cũng là chuyện cực kỳ 

khó và may mắn họa hiếm. 

Phương thuốc ấy, về mặt chính trị thì gọi là “chính nghĩa quốc gia”, về mặt triết 

lý như trong tham luận này, chúng tôi dùng từ “truyền thống dân tộc”. Chính 

nghĩa quốc gia như gốc rễ, mà “dân chủ”, “nhân quyền” là cành lá, để rồi nở 

hoa là bình sản và trái là tình huynh đệ phổ biến. 
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Chúng tôi không hề có ý nói rằng các lời tốt đẹp trên đây đều thực thi cả. Trái 

lại không thiếu những thực tại tàn nhẫn, mạng người vẫn bị coi rẻ. Những lời 

trên đây chỉ trưng ra làm tang chứng cố gắng của một nền triết lý đã hết sức tìm 

cách thể hiện lòng nhân đạo, đức hiếu sinh, để chống với sự tàn bạo của loài 

người đâu đâu cũng nghiêng nặng về phía ác. 

Cái gọi là toàn cầu hóa thực chất là chuyện đổ khuôn, chiếc máy đúc tấp-lô, bắt 

tất cả châu Á, châu Phi, phải giống Âu-Mỹ một cách tự nguyện. Căn bệnh nhị 

nguyên của Âu Mỹ là dùng mét, lít, thước, thốn vốn dùng để đếm đồ vật sang 

dùng để đo đếm con người. Khi áp dụng cho các xứ nhược tiểu, kết quả giống 

như khổ nạn của Sisyphe, càng ăn càng đói, càng uống càng khát. Tự do gắn 

liền với chế độ quân phân tài sản; nếu không thì chỉ là hò hét theo đuôi, theo lũ 

đông vậy thôi, chứ thực ra thiếu nền tảng, và do đó thiếu hiệu năng. 

Đây là bài tham luận sẽ gửi đến meeting của liên đoàn này sắp tới. Vì vậy tôi 

muốn mọi người cùng góp ý cho nó, còn tôi là người biên tập cuối cùng, bằng 

cách nhắn tin đến cho tôi và tôi gửi đến những người cần thiết. Tôi còn phải 

chỉnh sửa kỹ trước khi gửi cho ông chủ tịch. 

Khi viết những dòng này, tôi thấy bụng mình sôi lên. Tôi thấy một sự hưng 

phấn đến cực độ. Tôi không thể đợi cho viết xong bài rồi mới đăng. Được đoạn 

nào, tôi đăng lên đoạn đó. 

Khi tuổi đời còn quá trẻ (27 tuổi) và thể lực thì quá yếu ( 1 mét 60, 50 kg), tôi 

không muốn tham luận này chỉ là của riêng mình gửi đến đại hội, vì như thế 

chẳng khác nào tôi đầu cơ ngành truyền thông Việt Nam. Tham luận triết phải 

mang tính khoáng đại. Dù người tôi gặp là người lao công, anh thợ hồ, hay 

người không biết chữ, tôi vẫn phải ghi lời của người ấy vào bài tham luận này, 

chỉ cần lời của người ấy có ơn ích và gây hứng thú cho cuộc tồn sinh. Về lý 

thuyết, mọi người đều là ký giả. Chỉ có ký giả chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp. Người ký giả chuyên nghiệp sẽ lọc lụa và gọt dũa câu văn giúp những 

người không chuyên và gửi đến hội nghị của đoàn ký giả châu Á, trong vòng 

1500 chữ, tức là 3 trang A4. Mỗi câu nói của bạn nói ra đều đã là một câu văn. 

Mọi người đều hàng ngày viết nên bài báo của cuộc đời mình và cuộc đời của 

những người xung quanh. Mỗi người đều hòa vào tổng số câu văn trên toàn thể 

địa cầu. 

Vì vậy, mỗi người dân, tìm được gì thì hãy cứ viết ra bằng đó, chứ không chờ 

đầy đủ mới xuất bản. 
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Việt Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2020. 

Tôn Phi. 

Liên lạc tác giả: tonphi40@gmail.com 

(Bài này được tác giả cho phép tự do sao chép, chia sẻ, in ấn mà không cần xin 

phép trước về bản quyền.) 

7 BÌNH LUẬN VỀ  “BÀI THAM LUẬN GỬI ĐẾN ĐẠI  

HỘI  CỦA LIÊN ĐOÀN KÝ GIẢ  Á CHÂU NĂM  2020.”  

1. Ngô Thuận 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 10:09 SÁNG 

Chúc mừng tolphi. Tuổi đó quá đẹp, chiều cao chỉ tính từ đầu trở lên, cụ Giáp theo google chỉ đến 

1,52m. 

Thích 

TRẢ LỜI 

2. Phan Vân Bách 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 10:09 SÁNG 

Hay 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Ngô Thị Hồng Lâm 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 10:10 SÁNG 

thể lực yếu thì tập thể dục hàng ngày để tăng lên con ạ. Cô chưa đọc bài tham luận của con, nhưng tin 

con sẽ là tiếng nói của VN với quốc tế. 

Thích 

TRẢ LỜI 

4. Thai Ton 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 2:05 CHIỀU 
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Cháu giỏi lắm Tạm thời cứ củng là khả năng của mình Chơ o chức dự bị củng nỏ có mô 

Thích 

TRẢ LỜI 

5. Xuân Xuân 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 2:05 CHIỀU 

Chúc mừng e 

Thích 

TRẢ LỜI 

6. Tanhia Nguyen 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 2:06 CHIỀU 

Chúc mừng bạn vì sự can đảm và dấn thân. 

*** 

Bài viết công phu nhưng theo thiển nghĩ của tôi thì có ba luận điểm bạn cần suy nghĩ và thẩm định lại. 

Thứ nhất đã nói đến công lý thì phải nói đến pháp luật và thực thi pháp luật một cách nghiêm minh 

ngoài ý chí và tình cảm của cá nhân con người, không thể chỉ nói đến “lương tâm và trái tim khắc 

khoải”. 

Thứ hai dân chủ, nhân quyền nói chung là một giá trị hiện đại của nhân loại, nó không thể gắn liền và 

vì thế không thể tìm thấy nó trong “truyền thống (cổ truyền) dân tộc ” của người Á châu hay thế giới 

nói chung. 

Chỉ có đạo đức mới có thể gắn liền với truyền thống dân tộc. 

Và cuối cùng ở Á châu nói riêng và trên thế giới nói chung các thể chế chính trị và đạo đức chưa bao 

giờ độc lập khỏi tôn giáo trừ các chế Cộng sản vô thần coi “tôn giáo là thuốc phiện, hay nô dịch tinh 

thần” 

Thích 

TRẢ LỜI 

7. Phạm Đình Bá 

27 THÁNG HAI 2020 LÚC 10:44 CHIỀU 

Hay và chuẩn lắm! 

 

Sự thật lớn lên cùng năm tháng 
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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. 

 

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: 
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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” 

 

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 
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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 nhân của tập đoàn xuất bản Charlie. 

 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

 

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram, Viber: +84344331741 

 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, 

Whatsapp, Signal, Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

One comment 

1. Thanh Sớmmai 

MAY 17, 2022 AT 20:53 EDIT 

“Sự thật lớn lên cùng năm tháng” 

mailto:tonphi2021@hotmail.com
https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/05/15/gioi-thieu-sach-su-that-lon-len-cung-nam-thang-cua-tac-gia-ton-phi-2/#comment-1966
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1966


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. 

 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ 

tài khoản: Tôn Phi. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

 

 

Page 82 of 
194 

Page 82 of 
194 

 

thật tuyệt vời quá ạ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà báo Lê Trọng Hùng, một con người văn hiến. 

 

Ở Hà Nội, có nhà báo Lê Trọng Hùng là một con người rất can đảm. Anh chỉ ra 

rằng, Hiến pháp của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2013 có 



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. 

 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ 

tài khoản: Tôn Phi. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

 

 

Page 83 of 
194 

Page 83 of 
194 

trên 200 lỗi. Nhưng anh Trọng Hùng không biết nguyên nhân sâu xa vì sao Hiến 

pháp lại có nhiều lỗi đến vậy. 

 

Triết học Phật giáo là triết học “rắn cắn đuôi”. Biểu tượng của Phật giáo cũng là 

con rắn, Vì vậy, khi triển khai ra luật pháp thì sẽ được một mê trận các điều luật 

chồng chéo lên nhau, điều luật này mâu thuẫn với điều luật kia, luật đầu tiên cắn 

vào đuôi luật cuối cùng. Các nước Phật giáo không bao giờ có một bản hiến 

pháp đúng tiêu chuẩn khoa học luật học. Vì vậy nhà giáo Lê Trọng Hùng mới 

tìm ra nhiều lỗi trong hiến pháp 2013, sau đó anh vào tù. 

 

Nhà nước này thực chất là nhà nước Phật giáo. Phật giáo có triết lý khởi 

nguyên: “Có thể tự đắc đạo, tự giải thoát mà không cần một sự kết nối huyết 

thống với Thượng Đế.”. Nhà nước này có triết lý khởi nguyên: “ Vật chất là tồn 

tại khách quan và quyết định ý thức chủ quan”, nghĩa là, nhà nước này chỉ là 

một chi nhánh, một đại lý của giáo hội Phật giáo toàn cầu. 

 

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có 3 nền chủ đạo chính. Thời nhà Lý, nhà 

Trần, nhà “Hồ”, áp dụng triết lý Phật giáo. Thời nhà Lê, đầu nhà Nguyễn áp 

dụng triết Việt, còn gọi là triết lý Nho giáo. Thời mạt Nguyễn, đất nước áp dụng 

triết lý Cơ-đốc, do thực dân Pháp mang sang. Trong ba nền triết lý đó, đâu là 

nền triết lý ám hợp với dân tộc Việt nhất. Xin trả lời rất rõ ràng: Đó là triết lý 

Nho giáo. Bằng chứng, thời nhà Lê là thời cực thịnh nhất trong lịch sử dân tộc: 

 

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông 

Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng thèm ăn. 

 

Con người thời nhà Lê sống với nhau nhân ái, đêm nằm không cần khóa cửa 

chặt – sử gia Lê Văn Hưu. Kể cả học giả Tây phương cũng công nhận thời nhà 

Lê là cực thịnh của văn hóa-chính trị-kinh tế Việt, đại học Harvard nghiên cứu 

bộ luật Hồng Đức. Nho giáo lập luật rất vững. Luật Hồng Đức không có mâu 

thuẫn nội hàm như luật “nhà Hồ” . Hiến pháp của “Nhà Hồ” có quá nhiều lỗi và 

kéo theo đất nước lụn bại, bởi “nhà Hồ” là một triều đại Phật giáo. Đó là căn 

nguyên sâu xa. 
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Đặc trưng của Nho giáo là quần áo lĩnh áo the, chính là trang phục nhà giáo Lê 

Trọng Hùng mặc trong những kỳ lễ quan trọng của dân tộc. Chẳng có tôn giáo 

nào muốn tu sĩ của mình mặc trang phục dân tộc cả. Trừ Nho giáo, hay còn gọi 

là Thái Bình minh triết. 

 
     Figure 19. Ảnh: Nhà giáo Lê Trọng Hùng mặc bộ quần áo truyền thống của dân tộc. Quần áo này là quần áo                              

Thái Bình minh triết. 

 

Bi kịch của đất nước Việt Nam là khi rơi vào tay Phật giáo. Phật giáo sai người 

đi lừa dân rằng: Nho giáo là đạo Khổng Mạnh, đạo của Tàu. Trong khi ấy, Phật 

giáo cũng từ Ấn Độ sang, chứ đâu phải của dân tộc Việt Nam này. Ông thẩm 

phán ở Việt Nam muốn chế biến một bản án bao nhiêu cũng được. Triết học rắn 

cắn đuôi phá tan đất nước Việt Nam. Nhưng số tăng lữ Phật giáo quá đông, có 

mặt trong mọi ban ngành, mọi bộ máy của đất nước, tinh vi gấp 10 lần trước. 

Văn hóa Phật giáo là văn hóa xảo ngôn, hệt như loài rắn có hai lưỡi, là biểu 

tượng của Phật giáo. Nói về trình độ mị dân của đám sư ni, đạo sĩ, vua Lê 

Thánh Tôn lắc đầu ngán ngẩm: “Hỡi ôi”. 

 

Ngôn ngữ tiếng Việt gọi là “mặt trời” chứ không gọi là “vầng nhật”. Việt Nam 

là một dân tộc Nho giáo, một dân tộc thờ trời. Chính vì vậy tiềm thức cộng 

thông chảy trong huyết quản của con người. Nho giáo tất yếu sẽ sản sinh ra 

những con người văn hiến. Nhà báo Lê Trọng Hùng là một con người văn hiến. 
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Không có Lê Trọng Hùng này thì cũng có Lê Trọng Hùng khác, mẹ Âu Cơ sinh 

được vô số con trai làm sống lại được nền văn hiến. Thích Ca không thể giết hại 

hết được con cái của mẹ Âu Cơ. Xin lỗi tôi hơi nặng lời. Tác giả bài luận này 

sinh ra trong gia đình có truyền thống Cơ-đốc nhưng không cho rằng nền chủ 

đạo của dân tộc Việt Nam là Kinh Thánh. Nền chủ đạo đó phải là Thái Bình 

minh triết, tức dân tộc Việt Nam phải quay lại với mẹ Âu Cơ. 

 

Nhà báo Lê Trọng Hùng có những bài tranh luận về văn học và văn hiến rất 

hay, vẫn còn đăng trên Văn Bút Việt Nam của chúng tôi. Ở Hà Nội chỉ có Lê 

Trọng Hùng công khai ủng hộ Nho giáo làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. 

Ai cũng biết điều đó. Anh dẫn đầu về nghiên cứu chủ nghĩa hợp hiến tại Việt 

Nam. Theo Lê Trọng Hùng, một hiến pháp đúng nghĩa cho một quốc gia là một 

kết tinh nền văn hiến của một dân tộc. Trong một thời buổi không còn ai tin ai, 

chúng ta vẫn có thể tin tưởng nhà giáo Lê Trọng Hùng. Trung tâm Văn Bút Việt 

Nam của chúng tôi lưu trữ toàn bộ các bài viết đáng chú ý của anh. 

 

Mọi nhà bác học đều biết rằng, nền văn hiến đang sống lại một cách mạnh mẽ, 

tự năm 2018. Vì nền văn hiến sống lại nên khắp ba miền đất nước người người 

viết văn, nhà nhà viết văn, một điều không bao giờ có trước năm 1997. Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Đó là một xu thế không thể đảo ngược.” Nói 

xong thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vườn. Nói chung trong xã hội, có nhiều 

người sẽ chấp nhận triết lý của Phật giáo, cũng có người chấp nhận Nho giáo. 

Có người (chẳng hạn như tác giả bài này độ năm 2017) đề nghị tái thiết đất 

nước bằng văn minh Cơ-đốc (Christ giáo). Sau khi làm việc có khoa học, dưới 

sự hướng dẫn từ các tác phẩm của triết gia Lương Kim Định, chúng tôi (Tôn Phi 

và Lê Trọng Hùng) công nhận rằng Nho giáo đã và sẽ là nền chủ đạo của dân 

tộc Việt Nam. Tất nhiên, những giáo phái xung quanh không chấp nhận điều 

này. Vì họ là tôn giáo ( Phật giáo là religion), đương nhiên không chấp nhận để 

cho Nho giáo là một nền luân lý độc lập (education) cầm trịch tại Việt Nam. 

Mặc dù vậy, Nho giáo vẫn cố gắng vươn lên, để sáng rực như buổi bây giờ. Các 

sách của triết gia Lương Kim Định ngập tràn nhà sách Fahasa, nhà sách Phương 

Nam, nhà sách trong ngoài nước. Rõ ràng, người Việt, dù theo tôn giáo 

(religion) nào, vẫn còn tình cảm với Nho giáo (education). 

Thế kỷ này, chỉ cần kết hợp Nho giáo và Christ giáo, chúng ta sẽ có một nước 

Việt Nam xinh đẹp, Sài Gòn một hòn ngọc viễn đông. 
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Sài Gòn, 25 tháng 08 năm 2021. 

Tôn Phi- cử nhân triết văn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

5 BÌNH LUẬN VỀ  “NHÀ BÁO  LÊ TRỌNG HÙNG, MỘT 

CON NGƯỜI VĂN  HIẾN.”  

1. Đặng Phước 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:54 CHIỀU SỬA 

Một bài viết mà tôi thích nhất của Tôn Phi bởi ngoài luận triết con đường phát triển tương lai 

của quốc gia là phải dùng Triết Việt, tác giả còn bảy tỏ thái độ bênh vực nhà giáo chân chính 

Lê Trọng Hùng. 

Thích 

TRẢ LỜI 

2. Joseph Trần Đăng Khoa 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:35 CHIỀU SỬA 

Good 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Phạm Hồng Thơm 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 7:01 SÁNG SỬA 

Cảm ơn em đã dày công nghiên cứu viết ra những bài viết hay . 

Thích 

TRẢ LỜI 

4. Y Jao Buon Ya 

https://saigonpick.com/2021/08/25/nha-bao-le-trong-hung-mot-con-nguoi-van-hien/#comment-2867
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2867
https://saigonpick.com/2021/08/25/nha-bao-le-trong-hung-mot-con-nguoi-van-hien/?replytocom=2867#respond
https://saigonpick.com/2021/08/25/nha-bao-le-trong-hung-mot-con-nguoi-van-hien/#comment-2868
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2868
https://saigonpick.com/2021/08/25/nha-bao-le-trong-hung-mot-con-nguoi-van-hien/?replytocom=2868#respond
https://saigonpick.com/2021/08/25/nha-bao-le-trong-hung-mot-con-nguoi-van-hien/#comment-2871
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2871
https://saigonpick.com/2021/08/25/nha-bao-le-trong-hung-mot-con-nguoi-van-hien/?replytocom=2871#respond
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26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:18 SÁNG SỬA 

ông ấy được ra tù chưa 

Thích 

TRẢ LỜI 

5. Gam Ngo 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 9:18 SÁNG SỬA 

Bài viết rất ý nghĩa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saigonpick.com/2021/08/25/nha-bao-le-trong-hung-mot-con-nguoi-van-hien/#comment-2872
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2872
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Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đã chọn đúng nền 

chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. 

 
Hình 2. Tác giả và hai người bạn Nhã Uyên, Phúc Hảo cùng lớp k14. Ảnh chụp trước sân trường 2015. 

 

 

 

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một dân tộc chọn sai 

nền chủ đạo? Một dân tộc không biết lịch sử của mình là một dân tộc mất tự do. 

Bởi vậy, khi tác giả bài này phát biểu câu truy vấn: “Nền chủ đạo cho dân tộc 

Việt Nam là gì?” đã gây ra một cơn bão trong cộng đồng người Việt khắp thế 

giới. Hôm đó là độ 2018, cho đến tận hôm nay. 

 

Trong thế kỷ XX, giáo sư Lương Kim Định và nhóm “nguyên lão” thiết đặt 

được thành công triết Việt làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. Tôi là người 
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duy nhất hiểu được công trình đó, và tiếp nối chương trình khai sáng cho dân 

tộc. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối. Nhờ phúc đức của mẹ Âu Cơ, tất cả đều vượt 

qua. Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa biết tôi tốt nghiệp kiểu gì, và tại sao lại 

có bằng hạng ưu tú nữa. Bữa sau khi tôi đăng ký học tiến sĩ (hệ tuyển thẳng 5 

năm) thì quá thần kỳ. 

 

Một đứa em cùng khoa Văn học nhưng khóa sau báo cho anh biết như sau: 

“Bấy lâu cũng muốn nhắn với anh làm quen, gặp anh ở trong lớp thầy Lý. 

Lúc lên đồn mới biết anh là người Chính Nghĩa 

 

Trân trọng anh. Hì hì 

 

công an mời em lên đồn, hỏi em có trong nhóm anh ko 

 

. Dù em chủ yếu chỉ làm thơ vì quá chướng tai gai mắt 

. 

Xong rồi họ nói xấu anh thậm tệ, mưu đồ xấu độc,.. Anh cất một tiếng nói 

mới, có khả năng nhiều người chả hiểu “Nho” theo ý Việt, nên sẽ gặp phản 

đối. Càng thêm nữa lại đụng đến tôn giáo, Việt Nam mình hiếm ai nhận ra 

“tôn giáo là phương tiện” để đến chân lý, giác ngộ. Mà người ta xem nó là 

mục đích phải đạt được. Nên việc anh làm dù đúng cũng gặp đợt chống đối 

thứ 2. Họ càng bôi nhọ ai 

 

thì người đó làm cho họ sợ . 

. 
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Mong anh bình an hen. Thầy cô trong trường cũng kể về anh. Cũng nói 

anh giống trường hợp như em.” 

 

“Dù sao đi nữa Nho Việt, từ xưa vẫn kỵ rơ Nho Tàu. Chuyện đúng sai em 

không dám bàn, vì tất cả đều là “phương tiện”. “Miễn hợp lòng dân, và cái 

mình muốn truyền tải sẽ mưa dầm thấm lâu.” 

 

“Em nghĩ, ngoài việc biên soạn và giới thiệu lại Triết Nho Việt Nam làm 

chủ đạo, anh nên tối giản hóa, dân gian hóa cái Việt Nho mà anh muốn 

truyền tải sao cho hợp lòng dân nhất có thể, dễ thuộc nhất có thể.” 

 

Nói về triết lý, các trường khác ở Việt Nam, dù là Khoa học xã hội nhân văn Hà 

Nội hay công an, bộ đội tuyên giáo, chính trị…đều không có cửa chọi lại với 

trường đại Văn Khoa Sài Gòn. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, áp bức, bao nhiêu 

lần đổi tên, trường vẫn sừng sững đứng đó. Khi tôi đưa được cuốn sách thuộc 

hàng kinh điển lên mạng lớn nhất thế giới Amazon, tất cả đều bất ngờ. Cuốn 

sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” gây ra tiếng 

vang chưa từng có trong giới xuất bản ở Việt Nam. Mặc dù, tác giả không cần 

thuê dịch vụ quảng cáo. 

 

Một người em trong trường gửi lời chúc mừng tôi: “Chúc mừng anh, vốn liếng 

tự thân anh ha.”, “Mong anh thành công hơn, tư tưởng của anh lan tỏa 

hơn” . 

 

“Chúc mừng anh. Anh Phi sắp thành đại gia rùi. Sắp thành triệu phú rồi.” 

 

“Anh bán được nhiều sách chưa mà cho em. Mùa dịch này có anh là ấm. 

Em thất nghiệp mấy tháng không có đồng nào.” 

Quảng cáo 

REPORT THIS AD 

 

Sinh viên trường Nhân Văn, thực sự đoàn kết hơn những trường khác. Những 

trường khác dốt nát về tư tưởng, nếu có đoàn kết thì chỉ đoàn kết vì lợi ích. 
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Riêng trường Nhân Văn, sinh viên đoàn kết vì ai nấy trước khi bước chân vào 

trường đều có tư tưởng. Khi chúng tôi làm phép chứng minh Nền chủ đạo của 

dân tộc Việt Nam là triết Nho (Thái Bình Minh Triết) thì có thể coi như trường 

Nhân Văn đã có một thắng lợi đậm chưa từng có trong lịch học thuật, không 

những của nước nhà mà còn của cả thế giới. Tôi tìm lại từng người bạn một để 

chia sẻ niềm vui. Bạn bè ở làng khoa học tự nhiên cũng chúc mừng tôi: “Chúc 

mừng bạn nhé. Mình rất ngưỡng mộ đó. Xưa mình viết sách Vật lí xong nghĩ 

cảnh xin phép ngán quá nên thôi, chỉ gửi cho sinh viên đọc làm cẩm nang.” 

 

“Em đi trước, mở đường cho các bạn học Khoa học xã hội. Lâu nay, chỉ kỹ 

sư, khoa học tự nhiên mới có tiền. Dân Nhân Văn nghèo đói. Nay em làm 

một cách mạng triệt để luôn.“ 

 

Thời thế đang thay đổi hẳn. Việt Nam sắp tiến lên nền kinh tế tri thức. Khi ấy, 

tác giả văn học còn giàu gấp bội kỹ sư kỹ thuật. Bạn thử nghĩ, bạn viết được 

một cuốn sách thật hay, chỉ cần bán cho một triệu người, một triệu người ấy mỗi 

người chỉ cần trả 60 000 VNĐ, thì bạn sẽ có bao nhiêu? 

 

Khi tôi viết loạt bài, có đề cập đến Phật giáo và các chủ nghĩa đại lý của nó. Bạn 

tôi ở trường, mấy đứa em khóa sau, đều đồng ý rằng, đây là những phút giây 

cuối cùng của văn minh Phật giáo trên mảnh đất hình chữ S. “Đi chùa nhiều sẽ 

biết điều đó anh ha 

 

. Nản lắm 

 

. Hiện tại chắc là u minh chứ chẳng còn văn minh nữa.” 

 

Qua ngày mai, sẽ là bình minh Christ giáo. Sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc, 

Nhật Bản và Mỹ đang chuyền tay nhau đọc sách “Nền đạo đức tin lành và tinh 

thần của chủ nghĩa Tư Bản” của tôi. Có người đọc sách trước, trả tiền sau. Ai 

nấy đều mến mộ, bởi công trình lột tả hết mọi nguyên lý trong xã hội. Có bạn 

làm nghề thiết kế mến mộ nội dung cuốn sách còn thiết kế bìa miễn phí. Phải 



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. 

 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ 

tài khoản: Tôn Phi. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

 

 

Page 92 of 
194 

Page 92 of 
194 

nói là cháy hàng. Tôi cả bán, cả cho, thu tiền mỏi tay. Cũng cậu em trên đây gửi 

lời chúc: “Chúc mừng anh, vốn liếng tự thân anh ha.” Có những đứa chưa có 

tiền mua nhưng vẫn đặt sách trước: “Khi rỗi rãi tiền bạc, em chắc chắn sẽ 

mua tác phẩm này của anh.” 

 

Tôi biết đây là quà của Chúa. Nên tôi đã cho gần hết tiền. Mà vẫn cứ dư. Đây là 

chiếc niêu cơm Thạch Sanh, cách dùng từ rất hay của Y Jao Buon Ja, người 

quân nhân, người bạn mới quen trên Facebook. 

 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 08 năm 2021 

Đặt mua sách Nền kin tế tri thức của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên 

Amazon: 

Nếu không muốn rườm rà, đặt sách trực tiếp từ tác giả Tôn Phi. 

tonphi2021@hotmail.com 

16 BÌNH LUẬN VỀ  “TRƯỜNG ĐẠI  HỌC VĂN KHOA 

SÀI GÒN ĐÃ CHỌN ĐÚNG NỀN CHỦ  ĐẠO CHO DÂN 

TỘC VIỆT NAM.”  

1. Vũ Hoàng 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:42 CHIỀU 

Muốn Việt Nam sánh vai và vượt qua các nước,điều đầu tiên là xây dựng nền tảng 

Nho Giáo kết hợp nền đạo đức tin Lành của chủ nghĩa tư bản và loại bỏ một số hạn 

chế không còn hợp thời của Nho Giáo cổ điển.Như vậy chúng ta mới tiến nhanh tiến 

mạnh,tiến vững chắc . 
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0. Tôn Phi 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU 

Vũ Hoàng Chuẩn xác. Ohlala. 

 

0. Vũ Hoàng 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU 

Tôn Phi Không còn con đường nào đúng hơn thế này nữa em ah.Chỉ có 

nó ,nhưng những nhà lãnh đạo tương lai cần phải biết kết hợp cái hay 

của chủ nghĩa tư bản và loại bỏ một số hạn chế từ nho giáo của tổ tiên 

chúng ta để lại.Có như thế Việt Nam chúng ta mới sánh ngang và chắc 

chắn vượt qua thằng láng giềng khốn nạn mà trường tồn vĩnh cửu.Phải 

cần có những con người lãnh đạo biết nhìn xa hàng chục,hàng trăm thế 

kỷ. Ngoài ra không còn con đường nào khác khi muốn vượt qua người 

ta mà chỉ có tầm nhìn ngắn hạn. 

 

2. Nguyễn Hữu Qúy 
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26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU 

Có lẽ, đã đến lúc cân một minh triết Việt để làm nền móng cho dân tộc Việt làm điểm 

tựa để đi lên. 

Người Việt không thể u mê mãi được nữa! 

Đặc biệt, học thuyết Mác Lênin tàn bạo, đẫm máu…đã chứng minh sự sai lầm của nó 

trong thế kỷ 20 và nay vẫn đang tồn tại đầu thế kỷ 21 này phải bị đào thải. 

Phật giáo từ Ấn Độ vào Việt Nam qua ngã China nay đã bị biến tướng dưới thời cộng 

sản, bị gọi là “sư quốc doanh”, “sư hổ mang”…đang trên đường suy tàn. 

Nên chăng, người Việt nên học hỏi người Nhật Bản, người Hàn Quốc trong xây dựng 

quốc gia, mà vẫn giữ được truyền thống? 

Tôn Phi còn trẻ mà đã nghĩ được vấn đề lớn mang tầm thời đại, giỏi! 

0. Vũ Hoàng 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU 

Nguyễn Hữu Quý Đã có đang có và đang phát triển đó add. 

3. Trường Thân Văn 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:52 CHIỀU 

Tôn Phi khá. Cafe trong hồ đá. 
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4. Đồng Vũ 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:22 CHIỀU 

chúc anh sẽ thực hiện được ý nguyện của mình. 

0. Tôn Phi 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU 

Đồng Vũ Hello cu em. Học hành tốt nhé. Hẹn một ngày tại trường. 

Thích 

TRẢ LỜI 

0. Đồng Vũ 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU 

Tôn Phi em rất mong được gặp anh 
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5. Tam Nguyen 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:12 CHIỀU 

Một câu hỏi cho sự hy vọng: “Đồng môn, đồng trang lứa của bạn có bao nhiêu phần 

trăm có suy nghĩ, tư tường, khả năng tư duy và khả năng viết nh 

6. Davit Cob 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:13 CHIỀU 

Đúng vậy, cnxh xem con người như rơm rác, thì một phần Nho giáo và Christ giáo sẽ 

nâng cao xem trọng mỗi một con người như viên ngọc. 

7. Trần Đình Khoa 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:14 CHIỀU 

” Tôi ủng hộ việc làm của bạn Tôn Phi và các bạn Nhân Văn.” 

Tôi ủng hộ các bạn. 
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8. Quỳnh Quỳnh 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:20 CHIỀU 

Chúc mừng a thêm lần nữa, mong anh giữ vững tinh thần để hoàn thành mọi ý nguyện 

đã nung nấu bấy lâu. 

9. Y Jao Buon Ya 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:24 CHIỀU 

Khi Đa Vid chưa đánh bại gooliat dân Israel ai cũng sợ sệt ,run rẩy , nhưng sau khi 

David đánh bại gã khổng lồ gooliat ,thì trong dân Israel liền xuất hiện những chiến 

binh khác đánh bại được những kẻ khổng lồ như gô li at. 

 

10. Bảo An 

27 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:40 SÁNG 

Có những cau chuyện đọc rồi mà vẫn thấy xúc tích và thời sự nha! 
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11. Nhan Nguyen Dinh 

12 THÁNG HAI 2022 LÚC 9:07 CHIỀU 

Cảm ơn Tintin, tôi đã dọc Bài viết và những bình luận. 

Thân mến 

Nhân. 
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Giới thiệu sách Cách viết một bài văn 

(How to write an essay) của tác giả 

Tôn Phi trên Amazon. 

 
Figure 20. Ảnh bìa cuốn Cách viết môt bài văn xuất bản lần đầu trên Amazon 
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Sài Gòn 25 tháng 08 năm 2021. 

Giới thiệu cuốn sách thứ hai của tác giả Tôn Phi trên Amazon. 

Kính thưa quý vị, 

Tiếp theo sự thành công của cuốn sách thứ nhất (Nền đạo đức tin lành và tinh 

thần của chủ nghĩa Tư Bản), tác giả Tôn Phi viết một cuốn thứ hai nộp cho 

Amazon. Sách “Cách viết một bài văn” (tiếng Anh: How to write an essay, tiếng 

Pháp: Comment ecrire une letrre). 

Đây là cuốn sách thể hiện chuyên ngành văn học. Tác giả và các bạn học cùng 

lớp văn học K14 (2014-2018) của trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn 

thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian khá lâu, cho nên rất công phu. 

Là các sinh viên đào tạo hệ cử nhân khoa học văn chương, chúng tôi giới thiệu 

trong phần đầu cuốn sách cách đặt dấu câu. Đặt dấu câu là cả một khoa học. 

Hiện nay nhiều người học lên đến tiến sĩ vẫn không biết đặt dấu câu. Sách sẽ 

giải quyết dứt điểm tình trạng này. Các cô giáo sư phạm ngữ văn cũng cần đọc 

sách. 

Bạn Q, một người có công thực hiện cuốn sách, đề nghị giá bán là 200 000 

VNĐ đổ lại. Sách rẻ chút thì dễ tiếp cận nhiều người. Vì vậy chúng tôi niêm yết 

với giá 5 USD (115 000 VNĐ) để các bậc phụ huynh mua được sách cho con 

học. Cuốn này cả bán cả cho như khuyến mại (khuyến học).. Cuốn tiếp theo 

chúng tôi sẽ làm giàu. 

Sách song ngữ Anh-Việt, có phần hiệu đính của giáo sư đại học Khoa học xã 

hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và các học giả tên tuổi. Cho đến tận lúc 

này sách vẫn chưa hoàn chỉnh và chờ các đợt hiệu đính tiếp theo. Vì chưa hoàn 

chỉnh nên sách chưa đóng dấu của Amazon, tuy nhiên quý vị vẫn có thể đặt 

trước. Lưu ý là bây giờ chưa có sách ngay, đến ngày 1 tháng 9 năm 2021 mới có 

sách. 

Các vị phụ huynh có thể mua sách về cho con học. Độ tuổi thích hợp nhất để 

đọc cuốn sách này là bậc trung học và năm nhất, năm hai đại học đại cương. 

Ngoài ra, nếu bạn lãnh đạo hội nhóm cũng nên đọc cuốn sách này bởi một ngày 

nào đó bạn sẽ phải thuyết trình trước đám đông và không thể đạo văn của bất kỳ 

ai, bạn phải dùng năng lực sáng tạo văn chương của chính mình. Sách dùng để 

ôn thi chuyển cấp thì rất tốt. 
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Tác giả Phi Tôn (viết theo thứ tự tên trước họ sau của Tây phương) là người bị 

đạo văn nhiều nhất Việt Nam, từ dân thường cho đến công lực. 

 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn. 

12 BÌNH LUẬN VỀ  “GIỚI  THIỆU SÁCH CÁCH VIẾT 

MỘT BÀI VĂN (HOW TO WRITE AN ESSAY) CỦA 

TÁC GIẢ  TÔN PHI TRÊN  AMAZON.”  

1. Tiep Nguyen Van 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:12 CHIỀU SỬA 

Anh đặt cuốn nhé. 

Thích 

TRẢ LỜI 

1. Tôn Phi 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:13 CHIỀU SỬA 

Tiep Nguyen Van Ok ạ. Em đã nhận được đơn đặt hàng của anh. 

Thích 

TRẢ LỜI 

2. Bảo An 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:12 CHIỀU SỬA 

Cuốn này cả bán cả cho? Quấn này vừa bán vừa như ckhuyến mại(khuyến học)…! 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Bảo An 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:13 CHIỀU SỬA 

https://saigonpick.com/2021/08/25/gioi-thieu-sach-cach-viet-mot-bai-van-how-to-write-a-lettre-cua-tac-gia-ton-phi-tren-amazon/#comment-2854
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2854
https://saigonpick.com/2021/08/25/gioi-thieu-sach-cach-viet-mot-bai-van-how-to-write-a-lettre-cua-tac-gia-ton-phi-tren-amazon/?replytocom=2854#respond
https://saigonpick.com/2021/08/25/gioi-thieu-sach-cach-viet-mot-bai-van-how-to-write-a-lettre-cua-tac-gia-ton-phi-tren-amazon/#comment-2857
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2857
https://saigonpick.com/2021/08/25/gioi-thieu-sach-cach-viet-mot-bai-van-how-to-write-a-lettre-cua-tac-gia-ton-phi-tren-amazon/?replytocom=2857#respond
https://saigonpick.com/2021/08/25/gioi-thieu-sach-cach-viet-mot-bai-van-how-to-write-a-lettre-cua-tac-gia-ton-phi-tren-amazon/#comment-2855
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2855
https://saigonpick.com/2021/08/25/gioi-thieu-sach-cach-viet-mot-bai-van-how-to-write-a-lettre-cua-tac-gia-ton-phi-tren-amazon/?replytocom=2855#respond
https://saigonpick.com/2021/08/25/gioi-thieu-sach-cach-viet-mot-bai-van-how-to-write-a-lettre-cua-tac-gia-ton-phi-tren-amazon/#comment-2856
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2856


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. 

 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ 

tài khoản: Tôn Phi. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

 

 

Page 102 
of 194 

Page 102 
of 194 

Rất tuyệt vời! Ủng hộ luôn. 

Thích 

TRẢ LỜI 

4. Phạm Hồng Thơm 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:25 CHIỀU SỬA 

Tuyệt vời quá em ơi 

Thích 

TRẢ LỜI 

5. Nghia Hoai 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:25 CHIỀU SỬA 

Một trí tuệ lớn của vn đã xuất hiện chúc mừng em 

Thích 

TRẢ LỜI 

6. Hồng Phương Phương 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:26 CHIỀU SỬA 

Chúc mừng em nhé! 

Thích 

TRẢ LỜI 

7. Gam Ngo 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:26 CHIỀU SỬA 

Chúc mừng em 

Thích 

TRẢ LỜI 

8. Thinh Quoc Nguyen 
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25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:28 CHIỀU SỬA 

Tên sách có chơi chữ lettre gì ko bạn? Vì nó có vẻ là tiếng Pháp. 

Thích 

TRẢ LỜI 

1. Tôn Phi 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:46 CHIỀU SỬA 

Dạ. Chúng em chọn chữ essay tiếng Anh không ổn, chữ literature không ổn, cuối cùng phải chọn chữ 

lettre. Ví dụ, Faculte de lettre là đại học Văn Khoa Sài Gòn. Cách dịch không thể chuẩn hơn. 

Thích 

TRẢ LỜI 

1. Thinh Quoc Nguyen 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:46 CHIỀU SỬA 

Tôn Phi nếu lettre theo nghĩa “bài văn” thì chữ letter trong tiếng Anh cũng có nghĩa đó, ngoài nghĩa là 

“thư từ”. Vậy mình đoán các bạn sợ họ hiểu sang nghĩa “thư từ” nên dùng tiếng Pháp. Mình hiểu đúng 

ko nhỉ? 

Thích 

2. Tôn Phi 

25 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:47 CHIỀU SỬA 

Thinh Quoc Nguyen Dạ anh, đúng rồi. Anh tiến sĩ vật lý mà cũng rất khá văn chương. 
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Đất nước cần nhiều nhà báo như 

Trương Châu Hữu Danh. 

 
                                                              Figure 21. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh. 

Mới đây, lên đọc mấy báo nặc danh, thấy người ta chửi Trương Châu Hữu 

Danh. Anh Danh thuộc thế hệ “nhà báo oan”. Dù chửi Trương Châu Hữu Danh 

là “nhà báo bất lương” thì trước đó, bạn cũng đã phải công nhận anh ta là một 

“nhà báo”. 

Ví dụ: người bố đi làm nuôi gia đình, không đủ tiền nộp BOT, thế là về nhà trút 

giận lên vợ con. Gia đình tan vỡ. Hỏi, ai gây ra tan vỡ các gia đình Việt Nam. 
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Không thể không nói đó là đám chủ BOT. Lưu ý: đó chỉ là một phần, còn có 

những yếu tố khác. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ để biết công ơn của nhà báo Trương 

Châu Hữu Danh đối với dân tộc Việt. Anh chấp nhận nguy hiểm, hy sinh thời 

gian sức lực và cả an toàn để giữ gìn hạnh phúc cho bao nhiêu gia đình. 

Hai thế hệ nhà báo làm tên tuổi trên mạng. Một là thế hệ nhà báo Lê Phú Khải, 

nặng về lý thuyết, ít có chương trình hành động làm nên cốt lõi. Hai là thế hệ 

nhà báo Trương Châu Hữu Danh, hành động ào ào nhưng rất ít có lý thuyết. 

Điều này không nằm ngoài dự đoán của tiền nhân: Học nhi bất tư tắc võng, tư 

nhi bất học tắc đãi. 學而不思則罔，思而不學則殆. Học mà không làm không 

nghĩ thì mờ tối không hiểu gì, làm và nghĩ mà không học thì khó nhọc, mất 

công không. Nhà báo cũng cần có tiền để sống, và đôi khi phải làm thuật. Ví dụ, 

vụ  giải cứu asanzo 1 doanh nghiệp mà cộng đồng chửi là “bẩn”, nhiều người 

không ưng anh Danh cứu doanh nghiệp đó,  họ nói “Em có biết Danh nhận bao 

nhiêu tiền không?”. Vì không học kỹ mà làm ào ạt nên khi thiếu lý thuyết phải 

làm liều. Chưa kể, một số người đi theo anh Danh gặp nạn mà anh không chữa 

được. Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi.  

Đối với các chủ BOT, người dân Việt Nam cần thương lượng với họ, chỉ dùng 

biện pháp với họ khi không còn nói chuyện được nữa. Sinh viên Hồng Kông 

đẩy một cuộc nói chuyện triết lý thành một cuộc cách mạng. Điều này ví như 

trái cây chín ty. Chín ty là chín trước tuổi. Ví dụ, những trái khế chín trước đồng 

bọn gọi là khế chín ty, nhìn vẹo tôn rất đẹp nhưng ăn thì không ngon. Cái gì 

cũng phải đúng thời của nó. Bài hát “Hỏi anh, hỏi em” nhận thức về chữ Thời 

rất hay. Trương Châu Hữu Danh hành động phải nhìn thời, mà thầy Khổng đã 

khuyên rằng “Quân tử thời trung”. Chúng tôi cũng có một người bạn, người bạn 

này chửi mạnh quá, không nhà mạng FPT, Viettel, VNPT nào lắp Internet cho 

anh. Chúng tôi góp ý với anh rằng, đừng chửi nhà mạng làm gì, nói chuyện với 

họ tử tế, trên cơ sở công pháp quốc tế. Cuối cùng, cả ba nhà mạng gặp anh, năn 

nỉ xin được lắp Internet cho anh. 

Trở lại chuyện giới chủ BOT. Dân tộc Việt Nam nên đối xử với chủ BOT như 

thế nào? Chỉ có 3 hình thức đối xử với họ. 

Nếu lấy ân báo oán thì chúng sẽ càng thu nhiều hơn. Vì vậy dĩ ân báo oán 以 恩 

報怨 là đạo đức giả. Điều này hay thấy ở các chính trị gia sa-lông quen diễn 

thuyết trong phòng trà. 

Còn nếu lấy oán báo oán 以 怨 報 怨 (dĩ oán báo oán) thì sau một ngày ai nấy 

đều sắm dao sắm súng để thi hành công lý tự phát. 
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Thầy Khổng dạy: 以 直報 怨. Lấy sự chính trực để đối đãi với oán thù, dĩ trực 

báo oán. Thật không có gì đúng hơn. Cho nên, Viễn Đông tình nguyện tôn đức 

Khổng Tử lên làm vạn thế sư biểu của cả một khối dân. 

Thừa nhận là chúng tôi không làm được như nhà báo Hữu Danh. Cứu cho dân 

khỏi mất tiền tỷ vào tay bọn tư bản, tự xưng là chính quyền trong khi chẳng có 

văn bản nào cho thấy ấn tín của “chính quyền”. Chủ BOT mượn tay “chính 

quyền” để dập Trương Châu Hữu Danh, mặc dù họ không phải là “chính 

quyền”, trần gian quen lừa dối điêu ngoa. Đối với chủ BOT, tôi gửi lời khuyên 

như sau: “Các bạn mượn tay chính quyền để hại Trương Châu Hữu Danh được, 

thì người ta cũng mượn tay Trời để xử các bạn được. Cần đối thoại để hai bên 

đều được lợi. Chúng ta cần bảo vệ nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Chúng tôi 

không nói rằng anh đúng hoàn toàn. Vấn đề cũng không nằm ở đòi lại một, hai 

tỷ bạc. Vấn đề nằm ở chỗ đang đi đòi lại nhân phẩm cho con người. 

Thế nên, tuy chúng tôi không có kết giao gì với nhà báo Trương Châu Hữu 

Danh nhưng có nghĩa vụ phải lên tiếng cho đồng bào ấy. Đối với ông Danh, 

chúng tôi giữ thái độ “Kính nhi viễn chi.” Xã hội này cần có cần đủ loại người, 

mọi tính cách, không một ai là tội phạm, không một ai bị gạt ra ngoài dòng đời 

cả. Đất nước Việt Nam cần nhiều nhà báo như Trương Châu Hữu Danh. 

 

Việt Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2020. 

Tôn Phi, một con người. 

Liên đoàn ký giả Á châu – Asian Journalists Confederation. 

Email: tonphi2021@hotmail.com 

8 BÌNH LUẬN VỀ  “ĐẤT NƯỚC CẦN NHIỀU NHÀ BÁO 

NHƯ TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH.”  

1. Ngô Thuận 

4 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 7:14 SÁNG SỬA 

Dân cần nhưng quan căm. Khg biết danh có toàn mạng khg nữa 

Thích 

TRẢ LỜI 

https://saigonpick.com/2020/09/04/dat-nuoc-can-nhieu-nha-bao-nhu-truong-chau-huu-danh/#comment-1414
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1414
https://saigonpick.com/2020/09/04/dat-nuoc-can-nhieu-nha-bao-nhu-truong-chau-huu-danh/?replytocom=1414#respond


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. 

 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ 

tài khoản: Tôn Phi. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

 

 

Page 107 
of 194 

Page 107 
of 194 

2. Nguyễn Thanh Trúc 

4 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 7:21 SÁNG SỬA 

Hết thuốc chữa. 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Lê Trường Yến 

4 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 7:27 SÁNG SỬA 

Mong sao nhà báo luôn bình an. 

Thích 

TRẢ LỜI 

4. Cát Tường 

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 8:21 SÁNG SỬA 

NHÂN VÔ THẬP TOÀN. MIỄN SAO LÀM VIỆC CÓ TÂM CÓ ĐỨC. K NÊN CẦU 

TOÀN DIỆN . BỞI AI CŨNG PHẢI MANG THÂN CON NGƯỜI. 

Thích 

TRẢ LỜI 

5. Gam Ngo 

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 8:22 SÁNG SỬA 

Anh danh bị sao vậy tôn phi 

Thích 

TRẢ LỜI 

6. Hùng Gàn Lê 
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5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 8:22 SÁNG SỬA 

Báo sạch nhưng chắc gì đã sạch!? 

Thích 

TRẢ LỜI 

7. Nguyễn Đình Ngọc 

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 8:24 SÁNG SỬA 

Tôi cũng công nhận TCHD là nhà báo. Vì vậy, phải thừa nhận TCHD với tư cách 1 phóng 

viên là trách nhiệm đối với xã hội. Không thể dùng chữ “biết ơn”. Chính vì cách ca ngợi như 

vậy làm cho câu chuyện mất đi ý nghĩa mang tính BỔN PHẬN. Điều này đúng với cả những 

người mang danh “đấu tranh dân chủ” cũng như những ai đang ca ngợi Hải Cẩu, tức là ca 

ngợi tầm bậy (vì Hải Cẩu là đảng viên => bổn phận đảng viên là phải hy sinh, phục vụ, cống 

hiến cho dân => ko có biết ơn gì ráo trọi!) 

Thích 

TRẢ LỜI 

8. Duc Le Viet 

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 8:25 SÁNG SỬA 

Việc tốt như Danh làm cứ nên khen. Nhưng phía sau nó lại là câu chuyện khác. 
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Đính chính và xin lỗi về một bài viết 

trên trang Văn Bút. 
 

 
Figure 22. Hình minh họa vụ việc vua Bảo Đại bàn giao lại ấn kiếm năm 1945” – Nhấn mạnh rằng hình ảnh này chỉ mang 

tính chất minh họa. 

Kính gửi : Gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và qúy vị đọc giả gần xa. 

Ngày 3 tháng 09 nă m2020, tôi đã viết bài viết: “Hồi âm tiến sĩ luật Cù Huy Hà 

Vũ về bài viết ấn kiếm vua Bảo Đại.” (1) 

Trong bài viết đó, tôi có dùng từ “mã tặc” đối với những người cướp chính 

quyền của vua Bảo Đại. Sự thực dùng từ “mã tặc” là không chuẩn xác đối với 

hai ông Cù Huy Cận và Trần Huy Liệu. 
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Dùng từ như vậy là xúc phạm quý bậc đàn anh. Vì vậy, tôi-Tôn Phi xin rút lại 

danh từ này khỏi bài viết, nhưng giữ nguyên khung sườn các ý chính của bài 

viết. 

Đồng thời, chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình tác giả Cù Huy Hà 

Vũ, con trai tác giả Cù Huy Cận và những người liên quan. 

Ngày 03 tháng 09 năm 2020. 

Tôn Phi. 

Email: tonhi2021@gmail.com 

Whatsapp: +84331741 

Chú thích: 

(1) Hồi âm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về bài viết ấn kiếm vua Bảo Đại. 

https://saigonpick.com/2020/09/03/hoi-am-tien-si-luat-cu-huy-ha-vu-ve-bai-viet-an-kiem-

vua-bao-dai 

6 BÌNH LUẬN VỀ  “ĐÍNH CHÍNH VÀ XIN LỖI  VỀ  

MỘT BÀI VIẾT TRÊN TRANG VĂN  BÚT.”  

1. Nguyễn Trần Thọ 

3 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 10:07 SÁNG SỬA 

Thành viên của băng cướp thì gọi là cướp, sai lỗi gì. 

Thích 

TRẢ LỜI 

1. Trịnh Du 

3 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 10:08 SÁNG SỬA 

Nguyễn Trần Thọ 

Dùng từ như vậy là nhẹ lắm rồi …. 

Bọn cướp thì nói bọn cướp – sợ ai ? 

Thích 
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TRẢ LỜI 

2. Trịnh Du 

3 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 10:08 SÁNG SỬA 

Sự thật họ là cẩu tặc chứ không phải mã tặc. Thầy có biết là thằng cù huy hoà vũ bị cộng 

đồng Hải ngoại tẩy chay không? Chúng tôi khinh nó hoen khinh bố nó. 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Huỳnh Thị Xuân Mai 

3 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 10:26 SÁNG SỬA 

Nếu viết đúng sự thật lịch sử thì không có gì phải xin lỗi. 

Thích 

TRẢ LỜI 

4. Tuyen Huynh Tan 

3 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 10:36 SÁNG SỬA 

Thay vào đó là từ gì?chứ không lẽ để trống. 

Thích 

TRẢ LỜI 

5. Minh Do 

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 8:30 SÁNG SỬA 

Rất ngưỡng mộ TÀI-TÂM đậm chất VH văn minh của một cây bút hiếm trong làng báo DÂN 

LUẬN vn đương thời: Tôn Phi !. 
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Ông Nguyễn Văn Lợi- Người San Jose bán giải-pháp 

chống ngập hiệu-quả 100%, chi-phí thấp, dùng được 

cho cả nước. 

 
Figure 23. Ông Nguyễn Văn Lợi-Người San Jose 

Ông Nguyễn Văn Lợi, 73 tuổi,  ở San Jose có giải-pháp chống ngập hiệu-quả 

100%, chi-phí thấp, dùng được cho cả nước. Ông muốn bán giải-pháp này cho 

nhà-nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

“Việc chống ngập ở Việt Nam hiện nay rất bức-thiết, nhà-nước đã đổ ngót-

nghét 100.000 tỷ đồng xuống cống mà ngập vẫn hoàn ngập. Như vậy là họ đang 

bế-tắc, không có giải-pháp hiệu-quả. Nhìn như vậy sẽ thấy giải-pháp của tôi có 

giá-trị rất lớn.”- ông Nguyễn Văn Lợi viết. 

Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị người dân là nạn-nhận của nước ngập  ủng-hộ 

việc chống ngập, ủng-hộ việc nhà nước trả tiền bản-quyền chống ngập. Kế-

hoạch hành-động trong vòng 3 năm sẽ có kết-quả. 
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Ông Nguyễn Văn Lợi cử tôi -Tôn Phi- làm người đại diện cho bản quyền chống 

ngập. 

“Anh là người đầu-tiên và duy-nhất mà tôi mời hợp-tác. 

Xin anh giúp tôi với. 

Trang-trọng cám ơn anh. 

Nguyễn Văn Lợi” 

Liên lạc: 

Tôn Phi 

tonphi2021@hotmail.com 

5 BÌNH LUẬN VỀ  “ÔNG NGUYỄN VĂN LỢI BÁN 

GIẢI-PHÁP CHỐNG NGẬP HIỆU-QUẢ  100%, CHI-PHÍ 

THẤP, DÙNG ĐƯỢC CHO CẢ  NƯỚC.”  

1. Đặng Phước 

19 THÁNG SÁU 2020 LÚC 3:05 CHIỀU SỬA 

Hay lắm, nếu được vậy thì còn gì bằng! 

Thích 

TRẢ LỜI 

2. Ngô Thị Hồng Lâm 

19 THÁNG SÁU 2020 LÚC 3:07 CHIỀU SỬA 

không được đâu ông Lợi, giải pháp này của ông áp dụng thì bọn thảo khấu nó không đút túi 

được dễ gì nó cho thực hiện 

Thích 

TRẢ LỜI 
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1. nguoisanjose.wordpress.com 

19 THÁNG SÁU 2020 LÚC 3:30 CHIỀU SỬA 

Nếu vậy, thì đáng thất-vọng. 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. nguoisanjose.wordpress.com 

21 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:23 CHIỀU SỬA 

Công-trình 10.000 tỷ của Trung Nam chỉ để ngăn triều cường, không hề chống được nước 

ngập. 

Nếu không ngăn được triều cường, thì cái công-trình 10.000 tỷ này phá-sãn 100%. 

Tình-trạng ngập nước ở Việt Nam chỉ có tăng mà không có giãm. 

Đặc-biệt là từ năm nay, tốc-độ ngập nước tăng rất nhanh. 

Mực nước ngập cũng tăng lên theo hàng năm. 

Công-trình chống ngập 10.000 tỷ sẻ hiệu-quả 50% hoặc ít hơn cho việc ngăn triều cường, 

phần chống ngập hoàn toàn thất bại. 

Dù thất-bại họ vẫn lấy đủ tiền, đáng lý ra họ chỉ được trả tiền 50% hoặc ít hơn. 

Trung Nam trúng xổ số, vớ được hơn 5.000 tỷ từ trên trời rơi xuống. 

40% tỉnh-thành của Việt Nam sẻ bị ngập vào mổi mùa mưa, đây là con số tính nhẫm. 

Tôi có hai giải-pháp chống ngập, muốn bán một cái hoặc cả hai. 

Dỉ-nhiên là, nếu không hiệu-quả thì nhà nước ngu gì mà trả tiền, dù một đồng cũng không. 

Tôi đả 73 tuổi, không biết xuống hố lúc nào, nếu nhà-nước không nhanh lên thì tôi mang giải-

pháp xuống lổ. 

Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc và hai ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong có 

lương-tâm với người dân đang khốn-khổ vì nước cống, thì nên đọc cái comment này. 

Trong vòng 10 năm tới, Việt Nam chưa tìm ra giải-pháp chống ngập. Sau thời-gian đó muốn 
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kiếm tôi thì cứ xuống Âm-phủ. 

Chúc khỏe-mạnh để vui-vẻ trong bì-bõm. 

* 

Công-cuộc chống ngập của nhà nước từ trước tới nay luôn làm theo cách ‘cầm dao đằng 

lưởi.’ 

Nhà-nước cứ đổ hàng đống tiền cho đầu-nậu, để họ làm voi làm chuột mặc tình, không cần 

xem-xét hiệu-quả. 

Bọn đầu-nậu cứ bôi trét ba-bứa rồi lấy tiền đút túi. 

Bọn họ nói bao nhiêu thì nhà-nước trả đủ bấy nhiêu, không thiếu một đồng. 

Nay, tôi đề-nghị với nhà-nước cách giao-dịch mới: 

Nhà nước ‘nắm đằng cán’, tôi nắm đằng lưởi. 

Nếu “Giải-pháp chống ngập” của tôi không hiệu-quả, thì nhà-nước không trả tiền, dù chỉ một 

đồng. 

Tôi mời nhà-nước nắm đằng cán. 

Đằng lưởi cứ để cho tôi. 

Nguyễn Văn Lợi 

Viế 

Thích 

TRẢ LỜI 

1. nguoisanjose.wordpress.com 

21 THÁNG SÁU 2020 LÚC 8:34 CHIỀU SỬA 

Viết thêm: 

“Giải-pháp chống ngập” Phần I của tôi đa-dụng trong việc giải-quyết các vấn-đề về nước. 

Riêng Phần II của giải-pháp thì hiệu-quả rất rộng: 

– Chống ngập. 

– Chống kẹt xe. 

– Chống ô-nhiễm môi-trường. 

– Phát-triển công-trình công-cộng. 

– Giãm mật-độ khu trung-tâm. 

Cứ thử thì biết. 
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Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đã chọn đúng 

nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. 

 

Hình 3. Tác giả và hai người bạn Nhã Uyên, Phúc Hảo cùng lớp k14. Ảnh chụp trước sân trường 2015. 

 

 

 

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một dân tộc chọn sai 

nền chủ đạo? Một dân tộc không biết lịch sử của mình là một dân tộc mất tự do. 

Bởi vậy, khi tác giả bài này phát biểu câu truy vấn: “Nền chủ đạo cho dân tộc 

Việt Nam là gì?” đã gây ra một cơn bão trong cộng đồng người Việt khắp thế 

giới. Hôm đó là độ 2018, cho đến tận hôm nay. 
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Trong thế kỷ XX, giáo sư Lương Kim Định và nhóm “nguyên lão” thiết đặt 

được thành công triết Việt làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. Tôi là người 

duy nhất hiểu được công trình đó, và tiếp nối chương trình khai sáng cho dân 

tộc. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối. Nhờ phúc đức của mẹ Âu Cơ, tất cả đều vượt 

qua. Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa biết tôi tốt nghiệp kiểu gì, và tại sao lại 

có bằng hạng ưu tú nữa. Bữa sau khi tôi đăng ký học tiến sĩ (hệ tuyển thẳng 5 

năm) thì quá thần kỳ. 

 

Một đứa em cùng khoa Văn học nhưng khóa sau báo cho anh biết như sau: 

“Bấy lâu cũng muốn nhắn với anh làm quen, gặp anh ở trong lớp thầy Lý. 

Lúc lên đồn mới biết anh là người Chính Nghĩa 

 

Trân trọng anh. Hì hì 

 

công an mời em lên đồn, hỏi em có trong nhóm anh ko 

 

. Dù em chủ yếu chỉ làm thơ vì quá chướng tai gai mắt 

. 

Xong rồi họ nói xấu anh thậm tệ, mưu đồ xấu độc,.. Anh cất một tiếng nói 

mới, có khả năng nhiều người chả hiểu “Nho” theo ý Việt, nên sẽ gặp phản 

đối. Càng thêm nữa lại đụng đến tôn giáo, Việt Nam mình hiếm ai nhận ra 

“tôn giáo là phương tiện” để đến chân lý, giác ngộ. Mà người ta xem nó là 

mục đích phải đạt được. Nên việc anh làm dù đúng cũng gặp đợt chống đối 

thứ 2. Họ càng bôi nhọ ai 
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thì người đó làm cho họ sợ . 

. 

Mong anh bình an hen. Thầy cô trong trường cũng kể về anh. Cũng nói 

anh giống trường hợp như em.” 

 

“Dù sao đi nữa Nho Việt, từ xưa vẫn kỵ rơ Nho Tàu. Chuyện đúng sai em 

không dám bàn, vì tất cả đều là “phương tiện”. “Miễn hợp lòng dân, và cái 

mình muốn truyền tải sẽ mưa dầm thấm lâu.” 

 

“Em nghĩ, ngoài việc biên soạn và giới thiệu lại Triết Nho Việt Nam làm 

chủ đạo, anh nên tối giản hóa, dân gian hóa cái Việt Nho mà anh muốn 

truyền tải sao cho hợp lòng dân nhất có thể, dễ thuộc nhất có thể.” 

 

Nói về triết lý, các trường khác ở Việt Nam, dù là Khoa học xã hội nhân văn Hà 

Nội hay công an, bộ đội tuyên giáo, chính trị…đều không có cửa chọi lại với 

trường đại Văn Khoa Sài Gòn. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, áp bức, bao nhiêu 

lần đổi tên, trường vẫn sừng sững đứng đó. Khi tôi đưa được cuốn sách thuộc 

hàng kinh điển lên mạng lớn nhất thế giới Amazon, tất cả đều bất ngờ. Cuốn 

sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” gây ra tiếng 

vang chưa từng có trong giới xuất bản ở Việt Nam. Mặc dù, tác giả không cần 

thuê dịch vụ quảng cáo. 

 

Một người em trong trường gửi lời chúc mừng tôi: “Chúc mừng anh, vốn liếng 

tự thân anh ha.”, “Mong anh thành công hơn, tư tưởng của anh lan tỏa 

hơn” . 

 

“Chúc mừng anh. Anh Phi sắp thành đại gia rùi. Sắp thành triệu phú rồi.” 

 

“Anh bán được nhiều sách chưa mà cho em. Mùa dịch này có anh là ấm. 

Em thất nghiệp mấy tháng không có đồng nào.” 

Quảng cáo 
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REPORT THIS AD 

 

Sinh viên trường Nhân Văn, thực sự đoàn kết hơn những trường khác. Những 

trường khác dốt nát về tư tưởng, nếu có đoàn kết thì chỉ đoàn kết vì lợi ích. 

Riêng trường Nhân Văn, sinh viên đoàn kết vì ai nấy trước khi bước chân vào 

trường đều có tư tưởng. Khi chúng tôi làm phép chứng minh Nền chủ đạo của 

dân tộc Việt Nam là triết Nho (Thái Bình Minh Triết) thì có thể coi như trường 

Nhân Văn đã có một thắng lợi đậm chưa từng có trong lịch học thuật, không 

những của nước nhà mà còn của cả thế giới. Tôi tìm lại từng người bạn một để 

chia sẻ niềm vui. Bạn bè ở làng khoa học tự nhiên cũng chúc mừng tôi: “Chúc 

mừng bạn nhé. Mình rất ngưỡng mộ đó. Xưa mình viết sách Vật lí xong nghĩ 

cảnh xin phép ngán quá nên thôi, chỉ gửi cho sinh viên đọc làm cẩm nang.” 

 

“Em đi trước, mở đường cho các bạn học Khoa học xã hội. Lâu nay, chỉ kỹ 

sư, khoa học tự nhiên mới có tiền. Dân Nhân Văn nghèo đói. Nay em làm 

một cách mạng triệt để luôn.“ 

 

Thời thế đang thay đổi hẳn. Việt Nam sắp tiến lên nền kinh tế tri thức. Khi ấy, 

tác giả văn học còn giàu gấp bội kỹ sư kỹ thuật. Bạn thử nghĩ, bạn viết được 

một cuốn sách thật hay, chỉ cần bán cho một triệu người, một triệu người ấy mỗi 

người chỉ cần trả 60 000 VNĐ, thì bạn sẽ có bao nhiêu? 

 

Khi tôi viết loạt bài, có đề cập đến Phật giáo và các chủ nghĩa đại lý của nó. Bạn 

tôi ở trường, mấy đứa em khóa sau, đều đồng ý rằng, đây là những phút giây 

cuối cùng của văn minh Phật giáo trên mảnh đất hình chữ S. “Đi chùa nhiều sẽ 

biết điều đó anh ha 

 

. Nản lắm 

 

. Hiện tại chắc là u minh chứ chẳng còn văn minh nữa.” 
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Qua ngày mai, sẽ là bình minh Christ giáo. Sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc, 

Nhật Bản và Mỹ đang chuyền tay nhau đọc sách “Nền đạo đức tin lành và tinh 

thần của chủ nghĩa Tư Bản” của tôi. Có người đọc sách trước, trả tiền sau. Ai 

nấy đều mến mộ, bởi công trình lột tả hết mọi nguyên lý trong xã hội. Có bạn 

làm nghề thiết kế mến mộ nội dung cuốn sách còn thiết kế bìa miễn phí. Phải 

nói là cháy hàng. Tôi cả bán, cả cho, thu tiền mỏi tay. Cũng cậu em trên đây gửi 

lời chúc: “Chúc mừng anh, vốn liếng tự thân anh ha.” Có những đứa chưa có 

tiền mua nhưng vẫn đặt sách trước: “Khi rỗi rãi tiền bạc, em chắc chắn sẽ 

mua tác phẩm này của anh.” 

 

Tôi biết đây là quà của Chúa. Nên tôi đã cho gần hết tiền. Mà vẫn cứ dư. Đây là 

chiếc niêu cơm Thạch Sanh, cách dùng từ rất hay của Y Jao Buon Ja, người 

quân nhân, người bạn mới quen trên Facebook. 

 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 08 năm 2021 

Đặt mua sách Nền kin tế tri thức của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên 

Amazon: 

Nếu không muốn rườm rà, đặt sách trực tiếp từ tác giả Tôn Phi. 

tonphi2021@hotmail.com 

16 BÌNH LUẬN VỀ  “TRƯỜNG ĐẠI  HỌC VĂN KHOA 

SÀI GÒN ĐÃ CHỌN ĐÚNG NỀN CHỦ  ĐẠO CHO DÂN 

TỘC VIỆT NAM.”  

Vũ Hoàng 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:42 CHIỀU 
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Muốn Việt Nam sánh vai và vượt qua các nước,điều đầu tiên là xây dựng nền tảng 

Nho Giáo kết hợp nền đạo đức tin Lành của chủ nghĩa tư bản và loại bỏ một số hạn 

chế không còn hợp thời của Nho Giáo cổ điển.Như vậy chúng ta mới tiến nhanh tiến 

mạnh,tiến vững chắc . 

0. Tôn Phi 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU 

Vũ Hoàng Chuẩn xác. Ohlala. 

 

0. Vũ Hoàng 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU 

Tôn Phi Không còn con đường nào đúng hơn thế này nữa em ah.Chỉ có 

nó ,nhưng những nhà lãnh đạo tương lai cần phải biết kết hợp cái hay 

của chủ nghĩa tư bản và loại bỏ một số hạn chế từ nho giáo của tổ tiên 

chúng ta để lại.Có như thế Việt Nam chúng ta mới sánh ngang và chắc 

chắn vượt qua thằng láng giềng khốn nạn mà trường tồn vĩnh cửu.Phải 

cần có những con người lãnh đạo biết nhìn xa hàng chục,hàng trăm thế 

kỷ. Ngoài ra không còn con đường nào khác khi muốn vượt qua người 

ta mà chỉ có tầm nhìn ngắn hạn. 
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Nguyễn Hữu Qúy 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU 

Có lẽ, đã đến lúc cân một minh triết Việt để làm nền móng cho dân tộc Việt làm điểm 

tựa để đi lên. 

Người Việt không thể u mê mãi được nữa! 

Đặc biệt, học thuyết Mác Lênin tàn bạo, đẫm máu…đã chứng minh sự sai lầm của nó 

trong thế kỷ 20 và nay vẫn đang tồn tại đầu thế kỷ 21 này phải bị đào thải. 

Phật giáo từ Ấn Độ vào Việt Nam qua ngã China nay đã bị biến tướng dưới thời cộng 

sản, bị gọi là “sư quốc doanh”, “sư hổ mang”…đang trên đường suy tàn. 

Nên chăng, người Việt nên học hỏi người Nhật Bản, người Hàn Quốc trong xây dựng 

quốc gia, mà vẫn giữ được truyền thống? 

Tôn Phi còn trẻ mà đã nghĩ được vấn đề lớn mang tầm thời đại, giỏi! 

0. Vũ Hoàng 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU 

Nguyễn Hữu Quý Đã có đang có và đang phát triển đó add. 

Trường Thân Văn 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:52 CHIỀU 
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Tôn Phi khá. Cafe trong hồ đá. 

Đồng Vũ 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:22 CHIỀU 

chúc anh sẽ thực hiện được ý nguyện của mình. 

0. Tôn Phi 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU 

Đồng Vũ Hello cu em. Học hành tốt nhé. Hẹn một ngày tại trường. 

0. Đồng Vũ 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU 

Tôn Phi em rất mong được gặp anh 
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Tam Nguyen 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:12 CHIỀU 

Một câu hỏi cho sự hy vọng: “Đồng môn, đồng trang lứa của bạn có bao nhiêu phần 

trăm có suy nghĩ, tư tường, khả năng tư duy và khả năng viết nh 

Davit Cob 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:13 CHIỀU 

Đúng vậy, cnxh xem con người như rơm rác, thì một phần Nho giáo và Christ giáo sẽ 

nâng cao xem trọng mỗi một con người như viên ngọc. 

Trần Đình Khoa 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:14 CHIỀU 

” Tôi ủng hộ việc làm của bạn Tôn Phi và các bạn Nhân Văn.” 

Tôi ủng hộ các bạn. 

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/#comment-2887
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Quỳnh Quỳnh 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:20 CHIỀU 

Chúc mừng a thêm lần nữa, mong anh giữ vững tinh thần để hoàn thành mọi ý nguyện 

đã nung nấu bấy lâu. 

Y Jao Buon Ya 

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:24 CHIỀU 

Khi Đa Vid chưa đánh bại gooliat dân Israel ai cũng sợ sệt ,run rẩy , nhưng sau khi 

David đánh bại gã khổng lồ gooliat ,thì trong dân Israel liền xuất hiện những chiến 

binh khác đánh bại được những kẻ khổng lồ như gô li at. 

 

Bảo An 

27 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:40 SÁNG 

Có những cau chuyện đọc rồi mà vẫn thấy xúc tích và thời sự nha! 

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/#comment-2890
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Nhan Nguyen Dinh 

12 THÁNG HAI 2022 LÚC 9:07 CHIỀU 

Cảm ơn Tintin, tôi đã dọc Bài viết và những bình luận. 

Thân mến 

Nhân. 
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Table 1. Tôn Phi trong hồ Đá. Ảnh Thân Văn Trường. 
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Thư mời học lớp báo chí do liên đoàn ký giả Á châu 

tổ chức 

Địa điểm: Học hàng tuần trên Zoom hoặc Google Meeting, Hangout meeting. 

Giảng viên: Liên đoàn ký giả Á Châu. 

Đơn vị bảo trợ: Liên đoàn ký giả Á châu (Asian Journalists Confederation). 

Trung tâm Văn bút Việt Nam (Vietnamese Pen Association). 

Học viên đủ yêu cầu là trên 17 tuổi, có năng lực hành vi dân sự, biết đọc và biết 

viết. 

Thời gian học: Sáng Chủ nhật hàng tuần, 20h tối thứ Năm hàng tuần giờ Việt 

Nam, học online. Học viên cài sẵn  ứng dụng hội họp trực tuyến là Hangout 

Meeting để họp, cài thêm  Zoom, Gotomeeting để dự phòng. 

 
Figure 24. Ứng dụng Google Hangout 

 

Ứng dụng Hangouts Meet có trên Appstore của Iphone lẫn CHPlay của 

Samsung phone. 

Nội dung: Hướng dẫn làm báo cơ bản, phân tích các lỗi sai trên các tờ báo để 

làm ví dụ, ngoài ra còn có thể giới thiệu công ăn việc làm cho các ký giả trẻ mới 

vào nghề.  Nội dung các buổi học được phép công khai và đăng tải trên trang 

Trung tâm Văn bút Việt Nam và trang của Liên đoàn ký giả Á châu những ý 

chính của cuộc họp. 
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Lớp học miễn phí. Có thể tham gia và ngừng tham gia bất kỳ lúc nào. Lớp học 

có dự khán  của một ký giả quan trọng quốc tế và  Việt Nam. Các học viên 

chuẩn bị sổ tay để ghi chép những điều mình tâm đắc nhất. 

Dung lượng buổi học: 60 phút. 

1 BÌNH LUẬN VỀ  “THƯ MỜI HỌC LỚP BÁO CHÍ DO 

LIÊN ĐOÀN KÝ GIẢ  Á CHÂU TỔ  CHỨC.”  

1. Lê Phương 

5 THÁNG CHÍN 2020 LÚC 8:41 SÁNG  

Tôi cần ghi danh khoá học nguyên tắc viết báo và bình luận. 
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Nguyễn Việt Nho: Âm dương tương đồng và viễn ảnh 

liên bang Đông Việt sẽ được hình thành. 
 

 

 
                                                           Figure 25. Tác giả Hòe Nguyễn và vợ. 
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(Góp ý sau khi đọc “TÔI BIẾT GÌ VỀ TRUNG QUỐC” của kiến trúc sư Trần 

Thanh 

Vân:                       https://www.facebook.com/traonha/posts/500070410674436 ) 

Việt Miên Lào tái hình thành 

Liên bang Đông Việt định ranh với Tàu 

Lưỡng Quảng gia nhập vào sau 

Thành vùng “Đông Việt” ÂM DƯƠNG TƯƠNG ĐỒNG (1) 

Từ đây chấm dứt Bắc xâm 

Từ đây hoàn tất địa tâm vùng  nầy (2) 

Càn Khôn/Trời Đất đặt bày 

Hiểu Dịch thì rõ SỰ (3) nầy như nhiên (4)! 

(1): ÂM DƯƠNG TƯƠNG ĐỒNG: Sự tương hợp của Âm Dương/Càn Khôn hiển 

lộ do “Núi sông thiên định đặt bày” (Lời mở đầu Sấm Trạng), qua đó giúp ta có thể 

dự báo mà không sợ sai là: cái địa tâm nầy hiển lộ nầy sẽ dẫn đến sự hình thành 

Liên Bang Đông Việt trong tương lai vì nó hội đủ những điều ắt có và đủ của Dịch 

tính là: 

_ Biển Đông là Thái Âm 

_ Biển Hồ ở Campuchia là Thiếu Âm 

_ Dãy Trường Sơn là cái cột xương sống của Liên Bang, là Thái Dương 

_ Đảo Hải Nam thuộc Bách Việt cũ là Thiếu Dương. Vào thế kỷ 18, vua Quang 

Trung đòi Lưỡng Quảng (Quang Đông và Quảng Tây) từ tay Nhà Thanh nhưng vì 

Ngài chết sớm nên sự bất thành. Âu đó cũng là định số (vì chưa phải chưa hợp thời 

vị) vậy! 

(2): Địa tâm (tâm điểm địa dư) 

https://www.facebook.com/traonha/posts/500070410674436
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(3): SỰ (Viết Hoa) là Sự Lý hay Đạo Lý là điều tự nó chưng ra chứ không phải là 

do ta tưởng nghĩ rồi nói về nó 

(4): Như nhiên: Nó như chính là nó là (It is as it is) 

Hòe Nguyễn (Nguyễn Việt Nho) 

nguyenvietnho1943@yahoo.com 
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Phnôm-pênh: Những ngày tươi đẹp. 
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Năm 2018, tôi có sang Ph-nôm-pênh, thủ đô Cam-pu-chia. Chuyến đi 

được đài thọ bởi một tổ chức con của Tổng liên đoàn lao động thế giới 

(ILO). Một người Pháp gốc Việt làm phiên dịch viên giữa đoàn Việt Nam, 

đoàn Cam-bốt và đoàn Pháp. 

Làm doanh nhân mới có tiền, làm nhà báo không có tiền. Song, tuổi trẻ 

làm nhà báo rất vui. Có nhiều người, làm kinh tế sớm quá, giàu có sớm 

quá, và bể nợ cũng sớm. Khi một nhà báo giỏi ra làm doanh nhân, mở tập 

đoàn thì cực kỳ dễ dàng. Ông nhà báo biết phải sản xuất chỗ nào, hối lộ 

chỗ nào, làm truyền thông các bước như thế nào. Nói thật với các bạn, xã 

hội này không hối lội là không qua. Tôi nói vậy, không phải khuyến khích 

các bạn hối lộ, bản thân tôi làm giàu nhờ phát minh, không bao giờ tôi hối 

lộ để cưỡi lên đầu lên cổ người ta. Mình có một sản phẩm sáng chế, mình 

sẽ vươn lên. Nếu không có sản phẩm sáng chế, buộc phải hối lộ. 

Người giỏi tất yếu sẽ bị người dốt ghen ghét rồi trù dập. Ở Việt Nam có 

một sếp rất giỏi tên là bầu Kiên. Bầu Kiên sáng lập ngân hàng ACB. Bầu 

Kiên vào tù, có kẻ hại giết bầu Kiên mà không giết nổi, vì bên ngoài, bầu 

Kiên có những người bạn quá vĩ đại. 

Tại Ph-nôm-pênh, tôi quen một cô gái rất dễ thương tên là Sờ-rây-nếch. 

Tôi có lời hứa với nàng, ai giàu trước thì giúp người kia. Nếu tôi giàu thì 

sang giúp nàng, nếu nàng giàu thì sang Việt Nam giúp tôi. Từ đó đến nay 

chưa có tin gì. 

Tôi đi chơi tại một địa danh nổi tiếng ở Cam-pu-chia là Biển Hồ (Tôn-Lê-

Xáp). Nhiều gia đình còn sống trên thuyền tại đây, tất cả mọi sinh hoạt đều 

cho xuống dòng sông. 

Tuổi trẻ làm nhà báo. Khi bắt đầu tuổi 30, tuổi tráng niên, thì không nên 

làm nhà báo đi chiến trường nữa, rất nguy hiểm. Mình phải nghĩ ra những 

hình thức cao siêu hơn. Khi tôi phát minh ra hình thức nhà xuất bản trực 

tuyến thì tất cả đã phải chào thua tôi. Giới ký giả tại Á Châu ở Cam, Israel, 

Lào,…nhiều người biết chúng tôi. Chúng tôi có một lý thuyết đúng (Thái 

Bình minh triết của triết gia Lương Kim Định). 
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Ở quê, người dân đi nước ngoài ( Lào, Thái, Anh, Pháp, Nga). Chủ yếu là 

mơ ước đổi đời. Để đổi đời, cần gì phải đi đâu? Dì tôi, một nhà tư bản, nói 

rằng, không nơi nào làm giàu dễ bằng tại quê hương ta, nơi pháp lý của ta 

đầy đủ. 

Tôi chụp khoảng 100 bức ảnh khi đi Cam chơi. Chỉ đưa về khoảng 7-8 

bức. Những bức còn lại đang do bạn tôi bên Pháp giữ hộ, vì tính bảo mật 

vào thời điểm đó. Nay, nếu tôi sang lại làng cũ, thì những người trong làng 

vẫn còn biết mặt tôi. Tên tôi (Tôn Phi) rất dễ dịch ra tiếng nước ngoài ( 

mít-tờ Tôn-Phi). Tên những người khác không được thuận lợi như vậy. 

Sau đó 2 năm, người ta nói về tôi với ông Mohamed Sulahri, trưởng ký giả 

đoàn quốc gia Pakistan. Ông này đang tính lập Liên đoàn ký giả Á Châu, 

chủ tịch, và chọn tôi làm tổng thư ký. Do khả năng từ chối rất kém nên tôi 

đành nhận lời ngay. 

Tại Cam-pu-chia, tôi đã có những ngày tươi đẹp. Năm 2018, một năm 

không thể quên. 

Sài Gòn, ngày 03 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi. 

tonphi2021@hotmail.com 
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Truyện ngắn: Nhà báo và con chó. 

 

Chuyện kể rằng, chiều chiều, Tôn Phi đi dạo bờ hồ. 

Một ngày nọ, tôi lại đi dạo lúc 5h chiều. Có một người gọi: 

• Anh gì ơi! 

• Ơi. Tôi trả lời. 

• Anh mua giúp tôi con chó này đi. Tôi bán chó để lấy tiền ăn, tiền trọ. 

Tôi suy nghĩ thoáng về lời mời đó. Thực ra, không phải lúc nào tôi cũng có 

tiền. Song, ai mời mua gì, tôi cũng mua ủng hộ họ. Nhiều khi thương quá. 

Tôi nói với người bán chó: 

• Anh có số tài khoản không? Tôi nhờ bạn chuyển khoản vào cho. Nay 

tôi không mang theo tiền mặt. 
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• Dạ không ạ. Em có học hành gì đâu mà có ngân hàng ạ. 

• Anh thiếu bao nhiêu đóng phòng? 

• Dạ thiếu 1 triệu ạ. 

• Đợi đây 30 phút nha, tôi về nhà lấy tiền ra. 

• Dạ. 

Tôi bước chân đi. Người đó chạy lại víu vào áo: 

Anh gì ơi. Anh cầm chó về trước đi. 

Tôi cười, hỏi người bán chó: 

• Thế anh không sợ tôi lấy chó của anh rồi đi luôn không trả tiền à? 

• Không ạ. Chiều nào em cũng thấy anh đi dạo hồ này. Em đoán anh là 

người tử tế. 

• Vậy thì bạn đi cùng tôi về nhà. 

Tôi dẫn người đó và con chó về phòng. Người Sài Gòn qua mùa dịch không 

còn gì. Nhiều người phải bán đi những thứ cuối cùng. Mình mà giúp họ 

nhiều, coi chừng mình cũng chết đói. May mà, ngày mai sẽ có người mua 

sách cho mình. 

Thế là, trong xóm trọ tôi nuôi toàn chó và mèo. Chó và mèo ăn hết nhiều hơn 

người ăn. 

Tôi vào, rút tiền xong, đưa cho người chủ chó. Người chủ chó trao chó cho 

tôi. Tôi bảo anh: 

• Thôi, anh dắt con chó về đi. Chó là bạn của người, đừng có bán đi. Để 

mà nuôi. Sau này có thì gửi lại tôi tiền. 

Thực ra, tôi không dám nuôi chó trong nhà nữa. Một mình mình còn chưa lo 

được, thêm một miệng chó nữa lấy gì nuôi. 

• Dạ, cám ơn anh Phi. 

• Sao bạn biết tôi tên Phi? 
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• Nãy chị chủ nhà gọi tên anh thì tôi biết thôi. 

• Ừ cám ơn bạn. 

• Mình đi dạo bờ hồ chút nhỉ. 

• Dạ vâng anh. 

Tôi và người đó ra bờ hồ. Tôi bảo người đó, đi gom giấy rồi làm hộp bán. 

Người ấy bảo: 

• Dạ, em sẽ làm theo lời anh. 

Rồi chúng tôi chia tay. 

Từ đó, đến nay hai bên không có tin tức gì. 

Trong lòng tôi tin tưởng rằng, người bạn đã khởi nghiệp thành công. Có gì 

khó đâu, ở quận 7 này buôn ve chai cũng đủ sống. 

Một truyện ngắn của nhà văn Tôn Phi. 

Ủng hộ quỹ viết văn của nhà văn Tôn Phi: 

142720499-ACB Nghệ An- Tôn Phi 

0344331741-MB Nhà Bè-Tôn Phi 

tonphi2021@hotmail.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Óc hài hước của nhà khoa học. 

 
Figure 26. Tôn Phi và em gái cùng lớp. Đến ngày tan trường mới biết tên em. 

Bức ảnh độc đáo, hợp với chủ đề hiện tại. Tôi đã đặt cho nó một tựa rất hài 

hước: “Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó trong sân trường.” Bạn và mình trong 

sân trường USSH năm 2018. Ba năm đã trôi qua. Bạn bè trong khoa đều biết, 

trước đây tôi rất nóng tính và rất “độc tài”. Giờ có khi còn “độc tài “hơn, nhưng 

“độc tài” đúng chỗ. Câu chuyện thần thoại của tập đoàn Charlie. 
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Trong cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản, tác giả 

Tôn Phi nói rằng, Việt Nam cần tư bản hóa đất nước. Ở cấp độ nhỏ hơn, trường 

đại học và các trường cần kêu gọi các nhà tư bản vào đầu tư. Vai trò hoạch định 

chiến lược của hiệu trưởng, hiệu phó rất quan trọng. 

Là một người làm việc “hạng nặng”, bao nhiêu gánh nặng của hội An Việt đè 

lên vai chàng sinh viên bé nhỏ. Tuy rất vất vả nhưng chúng tôi vẫn luôn hài 

hước.Tôi nói dóc nhưng có phát minh để bảo trợ cho việc nói dóc và có chương 

trình hiện thực hóa phát minh đó từ ý tưởng thành thực nghiệm và mọi người 

đều khâm phục rằng chúng tôi đúng. Thực ra mình không nói dóc mà là mình 

nói về bản thảo mà như nói về thực tế, rồi ngày qua ngày mình bồi đắp cho đến 

khi bản thảo đó thành hiện thực. Không dễ gì tập đoàn Charlie gây dựng được 

một thế quốc dân và thế quốc tế như hôm nay. (Người ngoài cuộc khó thấy). 

Điều kiện ban đầu của Tôn Phi thì không có, song nhờ biết lấy hài hước làm 

niềm vui, làm động lực để lấy ngắn nuôi dài nên mỗi ngày được thêm nhiều. 

Đất đai nhà cửa thì không có, vậy chúng ta làm giàu bằng phát minh. Các tập 

đoàn khác khoe tiền, tập đoàn Charlie của Tôn Phi khoe phát minh. 

Bây giờ, nhà khoa học dổm đi đầy đường. Nguyễn Hiến Lê chỉ mới là nhà bác 

học (biết nhiều), chưa phải là nhà trí thức (nhà hoạch định chiến lược). Tôi 

thuộc loại thứ hai. 

Trong một thế giới đổ nát, chúng tôi vẫn phải luôn hài hước. Hài hước đúng 

chỗ. Những gì xảy ra cho chúng tôi một năm qua quả là thần kỳ. Trong mùa 

dịch Covid, tôi thuộc loại may mắn, mọi người dân ngoài kia nhìn mà buồn và 

thương. Rồi ta cũng thương cho cả bản thân ta.! Bạn không biết đứng sau bức 

màn sắt là ai đâu. Thủ tướng Trần Trọng Kim viết trong sách <<Nho giáo>>, 

quyển sách trứ danh của ông rằng, mạnh thì sống, yếu thì chết. Chuyện của bạn 

quá nhỏ bé với thực tế khắc nghiệt ngoài kia, cho nên bạn phải giúp mình trước 

rồi trời mới giúp bạn sau. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho những tình huống xấu 

nhất, bao gồm phá sản, tù ải, vân vân. Bạn tôi, nhà báo Lê Mạnh Hà ở Tuyên 

Quang, vừa bị bắt. Cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ anh. 
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Figure 27. Nhà báo Lê Mạnh Hà, kênh Tiếng Dân Tivi Tuyên Quang. 
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Khôn ngoan và khôn ranh là khác nhau. Nhà khoa học phải là người khôn 

ngoan. Tạo ra một cộng đồng thông minh gồm 30 người. Dễ hơn tạo ra 30 

người thông minh. Tôi đã tạo ra cộng đồng đó, gói gọn trong nhà xuất bản 

Sống Mới. Ở đây, và cũng như ở trong tập đoàn Charlie, bạn phải rất sáng tạo 

và tự chủ thì mới thích ứng được. 

Không có nghề nào hạnh phúc hơn nghề làm nông dân. Bạn tôi có vườn rau của 

thời thanh xuân. Cô dì chú bác ở quê, những hôm mưa dầm gió rét, phải ở nhà 

hết đi ra rồi lại đi vào. Đất nước mỗi ngày một thay đổi. Ngoài kia toàn là 

“doanh nhân văn hóa”. Hãy làm người tiêu dùng thông minh. Người thì đầu cơ 

đất, người thì đầu cơ cổ phiếu. Đố bạn biết Tôn Phi đang đầu cơ cái gì? 

Chúng tôi có một kho báu rất lớn, không phải ở trên đất này song vẫn dùng 

được, nương tựa được ngay ở trên đất này. Đố các bạn biết là ở đâu? 

Chúng ta ra đi với hành trang là Đức Chúa Trời. Chị tôi đưa cho tôi một lá thẻ 

bằng gỗ, trong đó có ghi: 

“Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương-náu tôi, và là đồn-lũy tôi; 

Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin-cậy nơi Ngài.” (Thi Thiên 91:2). 

Xin cám ơn các bạn đã giúp đỡ Tôn Phi trong suốt thời kỳ qua. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 12 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:tonphi2021@gmail.com
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Con người chết không có chỗ gối đầu. 
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Sáng nay, nhà báo độc lập Lê Hà bị bắt. Điều đó có nghĩa là, nhà báo độc lập 

Tôn Phi cũng chẳng còn an toàn. 

 

Việt Nam là một trường hợp quá đặc biệt. Một đất nước cười ra nước mắt. 

 

“Giang cũng đã trải qua như Gióp đấy, nhưng thời gian ngắn hơn. thương xót 

cũng đã ban nhiều đieu lắm ạ. 

Anh Phi đừng để ma môn cám dỗ nhé ạ, vì tất cả đều là thử thách, cũng đừng 

ôm quá nhiều việc, tay ôm không xuể đâu ạ, tập trung nhiều hơn trong việc 

làm vườn nho thì sẽ ban cho tất cả ạ.” 

 

Tôi đã làm xong sứ mệnh phục hưng triết Việt. Toàn bộ tài sản, bản quyền 

các sách, dành tặng cho Hội An Việt toàn cầu (nếu tôi bị bắt). Quả thực số 

lượng tác phẩm quá lớn (trên 70 cuốn) trong thời gian quá ngắn (chưa đến 7 

tháng), không thể nào coi đó là bình thường được. 

 

Một điều tôi chắc chắn là, một ngày mai tươi sáng hơn cho dân tộc Việt 

Nam. 

Ngoảnh mặt nhìn lại, thấy một khối lượng công việc khổng lồ, có ngồi tù 

cũng sung sướng. Người ta tưởng tôi được triết gia Lương Kim Định bảo vệ, 

nhưng Kim Định cũng chết rồi. Vào thời điểm tranh tối tranh sáng này, ngoài 

Đức Chúa Trời ra, không ai thừa hơi dư sức bảo vệ được mình cả. 

 

Mỗi lần nghĩ đến cuốn tiểu thuyết “Bố và con gái” là không nhịn được cười. 

Mấy người bạn cũ của mình, biết nguồn gốc câu chuyện của bố Phi và bé An, 

ai cũng cười ngả miệng. 
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Một năm 2021 quá thành công. Năm 2022 bảo vệ thành quả. Bản quyền các 

sách của tác giả Tôn Phi được bao lưu đến tận muôn đời. 

 

Vào thời điểm này, tôi không nghĩ đến đất nước nhiều nữa. Tôi nghĩ nhiều về 

gia đình. Đã đến lúc có một gia đình. Mình sẽ thắng, nhưng: “Được cả thế 

gian mà mất linh hồn nào có ích gì.” Các bên đều đã cài đặt xong thế trận. 

Đến giờ phút này tôi vẫn chưa hiểu vì sao nhà báo Lê Mạnh Hà bị bắt. Nền 

móng cho một Việt Nam trong tương lai đã được định đoạt xong cả rồi. 

 

Nguyện xin Thượng Đế ban phước lành cho dân tộc Việt Nam. 

 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 12 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 
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Nhà báo Tôn Phi và nhà báo Nguyễn Đức: Bao giờ 

còn biết ơn, bấy lâu còn hạnh phúc.  
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Đây là tôi, và anh Nguyễn Đức, nhà báo. Anh Nguyễn Đức là sinh viên cùng khoa 

với tôi. Anh học K02 (khóa 2002-2006). Tôi học K14 (2014-2018). 

Sáng nay tôi gọi anh đến cà phê. 

Ra trường, anh Đức đi làm báo. Anh là phóng viên đã cùng với luật sư Trần Hồng 

Phong bảo vệ Hồ Duy Hải suốt 10 năm qua. 

Bây giờ, còn sợ gì nữa, mà không làm một cuộc phục hưng văn hóa trong đất nước 

Việt Nam. Nguồn gốc của đau khổ, nghèo đói là do văn hóa thấp. 

Lần gặp này, tôi gặp anh trong tư cách chủ nhân của nhà xuất bản Sống Mới, tập 

đoàn Charlie. 

Những gì xảy ra đối với chúng ta thật thần kỳ. 

Bao giờ còn biết ơn, bấy lâu còn hạnh phúc. 

Happy New Year. Năm mới, thắng lợi mới. 

Sài Gòn, ngày 20 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi và Nguyễn Đức. 

Bản quyền ảnh: Đài VOA. 

1 BÌNH LUẬN VỀ  “BAO GIỜ  CÒN BIẾT ƠN, BẤY LÂU 

CÒN HẠNH PHÚC. PHẦN 3:”  

1. Nguyen Duy Khoa 

20 THÁNG MỘT 2022 LÚC 7:11 CHIỀU   

Làm cuộc cách mạng đi 

https://saigonpick.com/2022/01/20/bao-gio-con-biet-on-bay-lau-con-hanh-phuc-phan-3/comment-page-1/#comment-3746
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ÔNG CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM LÀ MỘT NGƯỜI TIN CHÚA. · 

 
Đây là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ngàn kinh tế học, chủ tịch của Hội nhà báo độc lập Việt Nam 

(Independent Journalists Association). 

Tôi là nhà báo Tôn Phi, trưởng thành từ "lò đào tạo" của Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Sau này 

tôi tách ra lập tập đoàn Charlie.  

Hồi trước khi bị bắt, anh Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam, nói rằng, anh 

sinh ra trong gia đình bên lương, nhưng tin rằng có Đức Chúa Trời. Điều này anh nói riêng với 

tôi lúc chỉ có 2-3 người.  

Bạn có biết đằng sau bức màn sắt là ai không? 

Đằng sau bức màn sắt là thiên triều Trung Hoa.  

Dân tộc Việt Nam có truyền thống thờ Trời. Vì vậy Việt tộc gọi là "Mặt Trời" chứ không gọi là 

"Vầng Nhật". Ai giỏi chiết tự sẽ thấy điều này.  

Đúng sai ở Việt Nam không rõ ràng. Chúng ta cùng cầu xin Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng, là 

thần trên hết mọi thần, bảo vệ bình an, tính mạng cho nhà báo Phạm Chí Dũng.  

Viết từ quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng Một năm 2022 (sáng 29 tết năm Nhâm Dần) 

Liên lạc tác giả: tonphi@shop-charlie.com  

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
Ha Thanh 

Xin ĐCT CM ban phước lành cho nhà báo Phạm Chí Dũng  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ha.thanh.94695?comment_id=Y29tbWVudDoyNDA4MDk3MDQ1OTk5MDEwXzI0MDgzMTU4OTI2NDM3OTI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUNYI4tcsZa9rHT3aG_w8r-HDRrPSNsbQksXLuDjSh2kPzHgPscgJRz917PXGwhihK37Blz0PV_kFTt5_brsEVOOF2M764AamW3zjHC2QfsruxSiWByx7mWLFKNwA6JTFc&__tn__=R%5d-R
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CÁC NHÀ BÁO CỦA ĐÀI VOA MỸ NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI. 

 
Trong đài VOA, vào buổi sáng, trước khi bắt đầu làm việc, các nhà báo mỗi 

người một ô, dâng ngợi khen lên Đức Chúa Trời. 

Ở Mỹ, người ta nói: “In God we trust”. Nghĩa là, chúng tôi đặt niềm tin tưởng 

vào Đức Chúa Trời. Cuốn Kinh Thánh chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của 

nhân dân Mỹ, từ tầng lớp trí thức đến giới cần lao. 

Nghề làm báo là nghề khổ cực. Qúy vị thoạt trông thấy, những phát ngôn viên 

nữ xinh đẹp, những phát ngôn viên nam mặc áo vest lịch lãm. Đằng sau vinh 

quang ấy là những giờ làm việc khổ sở. Họ phải đọc và xử lý một khối lượng 

thông tin khổng lồ, y như bò nhai lại. 

Tôi có chơi thân với đài VOA. Phóng viên đài này hay gọi điện hỏi han, nhất là 

khi tôi lập tập đoàn Charlie năm tôi 28 tuổi (2021). Mấy anh đề nghị trả tiền 

nhuận bút cho người trả lời phỏng vấn nhưng tôi bảo không cần, gửi lại ủng hộ 

các anh chị em trong đài uống cà phê. 

Người bạn lớn tuổi trong đài VOA, vẫn lịch sự gọi Tôn Phi là anh, nói: 

- Anh Tôn Phi nói đúng, làm doanh nhân mới có tiền, làm nhà báo không có 

tiền. 

Làm nhà đài chuyên nghiệp ở Mỹ thường là con nhà Cơ-đốc giáo. Con nhà khác 

vào thì họ vẫn cho làm, song, không thích ứng được với môi trường, nên thường 

phải chuyển việc. Con nhà Cơ-đốc giáo có cơ sở khá vững vàng, được ghi trong 

sách Thi Thiên (Thánh Vịnh, Psalms) chương số 121: 
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Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? 

2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Ðức Giê-hô-va, Là Ðấng đã dựng nên trời và đất. 

3 Ngài không để cho chơn ngươi xiêu tó; Ðấng gìn giữ ngươi không hề buồn 

ngủ. 

4 Ðấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ. 

5 Ðức Giê-hô-va là Ðấng gìn giữ ngươi; Ðức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu 

ngươi. 

6 Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi 

trong ban đêm. 

7 Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn 

ngươi. 

8 Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời. 

Những nỗ lực của đài VOA đã đưuọc đền đáp. Các công ty như Thế Giới Di 

Động ở Việt Nam vẫn thường trích dẫn VOA, không tin bạn lên Google. Khoa 

văn học của tôi cũng hay trích dẫn đài VOA, chủ yếu các bài của giáo sư 

Nguyễn Hưng Quốc, Úc, trong các tài liệu chuyên ngành. 

Năm mới, từ Việt Nam, chúng tôi xin kính chúc quý anh chị em VOA dồi dào 

sức khỏe, bình an trong Chúa. Make America great again! 

Đức Chúa Trời vẫn giao phó cho nước Mỹ vai trò tể trị toàn cầu. Nước Mỹ tuân 

thủ hiến chương Liên Hiệp Quốc, tài trợ nhiều nhất cho Liên Hiệp Quốc và đài 

thọ cho nhân tài từ các nơi trên thế giới. Để làm được điều đó, báo chí phải 

được tự do. Nhà bác học Benjamin Franklin, sau này là tổng thống Mỹ, đã ban 

hành điều luật tự do báo chí cho các nhà báo Mỹ, cả trong tuyên ngôn độc lập 

lẫn cả trong Hiến pháp. 

Báo chí Mỹ và tòa án Mỹ khá trung thực, tuân theo Phục truyền luật lệ ký 

chương 16: 

“18 Ngươi phải tùy từng chi phái mình lập những quan án trong các thành mà 

Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi; những quan án ấy sẽ xử đoán 

dân sự cách công bình. 

19 Ngươi chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của 

hối lộ; vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan, và làm rối lời của người 

công bình.” 

Tuân thủ Kinh Thánh, mà tổng thống đặt tay lúc nhậm chức, nước Mỹ được trù 

phú y như lời hứa chắc thật của Đức Chúa Trời: 

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là 

mọi phước-lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi: Ngươi sẽ được phước trong 

thành, và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân-thể ngươi, hoa-quả 

của đất ruộng ngươi, sản-vật của sinh-súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và 

chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ 

được phước! Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi 

vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù-nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại 
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trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường 

chạy trốn trước mặt ngươi.” (Phục truyền luật lệ ký chương 28). 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 2 tết Nhâm Dần. 

Tôn Phi-một bạn nghe đài VOA. 

Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com (thường trả lời sau 5 giờ). 

Ảnh: Logo của đài VOA.  

 

 

 

 

GÓC NHÌN BÁO CHÍ, CÔNG DÂN-VỚI NHÀ BÁO ĐỨC NGUYỄN. 
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Đây là nhà báo Đức Nguyễn, bạn tôi. Đức Nguyễn đưa tin vụ án Hồ Duy Hải. Nếu không có Đức 

Nguyễn, Hồ Duy Hải đã chết từ lâu. 
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Vụ án Hồ Duy Hải là vụ án hài hước nhất thế giới. Hồ Duy Hải, đêm 13 tháng 01 năm 2008 còn 

đi phụ đám ma cho ông Tư Lan trong thôn, thế mà anh bị buộc tội cùng đêm đó đã đến bưu điện 

Cầu Voi để giết hai cô Hồng và Vân, nhân viên bưu cục. 

 

Không phải là nền tư pháp của Việt Nam xuống cấp, đó chỉ là bề nổi, nguyên nhân sâu xa là, văn 

hóa của nước ta, hay nói riêng là văn hóa của chốn pháp đình, xuống cấp.  

 

Đức Chúa Trời ban phước cho những nhà báo bảo vệ cho sự thật, lẽ phải. “Người công bình được 

cứu khỏi hoạn nạn; Rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người” (Châm Ngôn 11:8). Vì vậy, các nhà 

báo như Đức Nguyễn mới được tai qua nạn khỏi, cho đến nay vẫn an toàn.  

 

Chính phủ Na-Uy đã đài thọ cho Hồ Duy Hải 2 triệu đô-la. Chỉ mỗi Hồ Duy Hải mà 2 triệu đô-la 

thôi, cho thấy trong văn minh Tây phương, người ta quý trọng mạng sống con người biết dường 

nào.  

 

Tất cả những người tham gia giải cứu Hồ Duy Hải đều ít nhiều được chúc phước: “Đức Giê-hô-

va ban thưởng theo sự công chính của tôi” (II Sa-mu-ên 22:21). Đức Chúa Trời ở cùng những 

người như vậy. 

Ngài là Đấng Toàn tri, khôn ngoan và là Đức Chúa Trời của sự công bình. Nhưng người công 

bình phải thật khôn ngoan. Sách Khải Huyền cho biết rằng con cái của ma quỷ Satan cực kỳ hung 

ác: “Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết 

điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi 

gánh nặng khác.” Khải Huyền chương 2 câu số 24.  

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa ( từ để nói về Đức Chúa Trời-chú 

thích của tác giả) 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" . Khi nhà thơ Cù Huy Cận soạn câu 

văn nói trên cho chủ tịch đọc và ký thì tức là nhà thơ Cù Huy Cận đã trao nước Việt Nam vào 

trong bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời. Dân tộc Việt Nam biết ơn Cù Huy Cận vì đã đặt một nền 

tảng đúng cho đất nước.  

Không có một nước nào như nước Việt Nam. Từ một xứ “văn hiến chi bang” đã trở thành một xứ 

“nhà văn nói láo, nhà báo nói phét”. Vậy mà, vẫn có những ngôi sao sáng như nhà báo Nguyễn 

Đức, và vô vàn nhà báo trẻ ngoài kia đang dấn thân vì một nước mới của Chúa, như lời tuyên bố 

trên quảng trường Ba Đình năm nào. 

Nền văn hiến của Việt Nam đang sống lại, nhờ nền văn hiến Mỹ. 

God bless you. God bless America. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng Hai năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741  
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This book belongs to.................................Only..........................and her/his 

family can use this book for reading and printing personally. 

 

Cuốn sách này thuộc về ông/bà Cao Sơn HD.  Chỉ có ông/bà Cao Sơn HD và 

thân hệ trực tiếp là được  sử dụng cuốn sách này.  

 

 

 

 

This book was written to train the next journalist generation for Vietnam.We 

use comparence method, which used by professor Luong Kim Dinh who had 

teaching in Fuculte de lettres in Sai Gon before 1975. 

 

 

Cuốn sách này ra đời, với mục đích đào tạo lứa nhà báo, ký giả độc lập kế cận 

cho Việt Nam. Sử dụng phương pháp so sánh tỉ giảo của triết gia Lương Kim 

Định. 

 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng Tám năm 2021. 

Lê Mạnh Hà. 

 

Trợ lý:  Tôn Phi. 

Email: tonphi2021@hotmail.com 

Điện thoại: +84344331741  (Phone, Whatsapp, Signal, Viber). 
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Phương pháp giảm giá sách giáo khoa của Nhà xuất 

bản Sống Mới Việt Nam 

Ảnh 1: Nhà 

toán học Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Field danh giá, năm 2010. 

Ngày 11 tháng 5 năm 2014, giáo sư Ngô Bảo Châu viết: “Tại sao phải dùng 

ngân sách để làm ra những quyển sách mà người dân vẫn phải mua, vẫn bắt 

buộc phải mua hằng năm với một số lượng lớn. Vốn là một người làm toán, 

người làm toán thích những suy nghĩ đơn giản và ngây thơ, tôi thấy có một 

phương án đơn giản, ngây thơ để giải quyết sự bất công kể trên: đó là công 

bố hoàn toàn nội dung sách giáo khoa lên mạng.” 

Nhà xuất bản Sống Mới Charlie của Tôn Phi là một  mô hình mẫu cho việc 

này. Năm 2021, triết gia Tôn Phi phát minh ra hình thức nhà xuất bản PDF. 

Hình thức này đã đẩy nhanh tốc độ đọc sách cho học sinh, sinh viên Việt 

Nam. 

Việt Nam chưa phải là nền kinh tế tri thức, nên các tác giả sách, như giáo sư 

Nguyễn Đình Cống, mới không giàu được. Một khi Việt Nam tiến lên nền 

kinh tế tri thức, ông Nguyễn Đình Cống ở Hà Nội, hay ông Nguyễn Đình 

Đầu ở Sài Gòn, sẽ là tỷ phú lớn. Gần như không có sinh viên ngành xây dựng 

nào ở Việt Nam là không mua sách phô-tô lậu của ông Cống. 
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Có thể nói, cơ học lượng tử đã bao trùm khắp cả Việt Nam, nhà nào cũng có 

mạng Internet. Vậy thì, có gì ngăn cản người ta bán sản phẩm trí tuệ của 

mình, cho dù còn đang là học sinh và ngồi trên ghế nhà trường? Vấn đề 

không hẳn nằm ở công nghệ hay kỹ nghệ xuất bản, vấn đề nằm ở triết lý. Tại 

Sài Gòn, vào thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, cậu học sinh lớp lá Nguyễn 

Xuân Vinh đã xuất bản sách Bài tập hình học không gian và trở nên giàu có. 

Nền kinh tế theo Tư Bản chủ nghĩa, y cứ trên kinh điển dân tộc, đã mang lại 

sự phồn vinh cho người trí thức. 

Vì sao chúng tôi hay nói những chuyện này? Vì sinh viên khối ngành khoa 

học xã hội ra trường giờ đây gần như thất nghiệp, hoặc lương mặt bằng rất 

thấp, nhìn sang sinh viên khối ngành kỹ nghệ như Bách Khoa, Y Dược, Cảnh 

Sát mà ham. Thực ra, ở vương quốc Anh, lương của một nhà văn giỏi cao 

gấp 20 lần lương những ngành trên. 
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Ở Việt Nam, giá sách giáo khoa lại đang tăng, đều đặn như giá xăng. Triết lý 

quản trị kinh tế vĩ mô quá kém. Vào mùa này, học sinh, sinh viên Việt Nam 

đang nhận ưu đãi, nhận quà đỉnh từ nhà xuất bản Sống Mới. Ông Kenneth P 

Lord khen ngợi đội ngũ biên tập viên của tập đoàn xuất bản Charlie 

rằng:  “Amazing story and so proud of you and your enterprise and the great 

people working there.” ( Một câu chuyện thật đáng ngạc nhiên, rất tự hào về 

bạn, doanh nghiệp của bạn, và những con người tuyệt vời đang làm việc ở đó. 

Kenneth P Lord viết ngày thứ Bảy, 04 tháng 06 năm 2022). 

Mời quý bạn thăm chúng tôi tại địa chỉ website: https://shop-charlie.com 

Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam rơi vào pha dumping, nên, cả Bộ giáo dục lẫn 

nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đều không biết cách làm thể nào để thoát khỏi 

khủng hoảng kinh tế. Ngành nào cũng vậy, nên tìm trong bản chất, nguyên lý, 

hơn tìm trong hiện tượng. Vào thời buổi khó khăn đỉnh điểm này, nên nghe lời 

của các trí thức cỡ lớn, như giáo sư Ngô Bảo Châu. 

Viết tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng 06 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

P/S: Nhân tiện đây, tôi gởi số tài khoản của giáo sư Nguyễn Đình Cống, kỹ sư 

xây dựng nào trong thời sinh viên đọc lậu sách của ông Cống thì gửi tiền cho 

ông: 

107000412875- Ngân hàng Vietinbank-Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Cống. 

Các bạn ạ, nên trả để thực thi lẽ công bằng xã hội. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. 
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Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm việc 

trên số lớn và làm việc trên tư liệu gốc. 

  
Table 7. Nhà khoa học Tôn Phi tại Vũng Tàu. Tháng 2 năm 2022. 

Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm việc trên số lớn và làm 

việc trên tư liệu gốc. 

Làm việc trên số lớn 
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Gieo đồng xu 10 lần, có thể bạn được 6 úp, 4 ngửa. 

Gieo đồng xu 1000 lần, có thể bạn được 550 úp, 450 ngửa. 

Gieo đồng xu 10 000 lần, bạn được 5000 mặt úp, 5000 mặt ngửa. 

Đến đây, tỉ lệ mới ổn định và chính xác. 

Làm việc trên tư liệu gốc 

Tại các nước làm việc trên tư liệu gốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, sách giáo khoa 

có tính kế thừa do đó không cần phải thay mới sách giáo khoa hàng năm. 

Làm việc trên tư liệu gốc là tinh thần truy cầu chân lý đến tận cùng. 

Cái khó của những người có phong cách làm việc như vậy là có thể không gặp 

môi trường thích hợp. Cụ thể, không có nơi thu mua sản phẩm sáng tạo. 

Tôi may mắn tìm được Amazon. Người ta nói: “Cư an, tư nguy”. Tôi và các anh 

nghiên cứu cách để hết phụ thuộc vào Amazon. Chúng tôi chỉ mới thành công 

bước đầu và vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Một người dễ trở thành nhà khoa học nếu may mắn tìm được thầy giỏi, sách 

hay. Có anh nghĩ ra cách lấy cục gôm gắn lên cây bút chì. Một nhà tư bản đi qua 

và mua phát minh đó với giá 5 triệu đô. Đó là một nhà tư bản giỏi. Nếu gặp nhà 

tư bản dở, cùng lắm đó chỉ là trò chơi trẻ con chứ không được tính là phát minh. 

Cơ duyên gặp gỡ con người rất diệu kỳ. 

Làm việc trên tư liệu gốc là chỉ nghe chân lý mà thôi. Ví dụ, sử quan bên Tàu 

chép sử. Vua nước Tàu đi qua, bảo là phải sửa chương sửa viết về mình đi. Sử 

quan đáp: 

– Bệ hạ có chém đầu thần thì thần vẫn không thể viết sử gian dối. 

Nhà vua thấy không đe dọa được sử quan được nữa, nên cũng lặng lẽ đánh trống 

lảng rồi bỏ đi. 
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Khi mới bắt đầu, người làm việc trên tư liệu gốc sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi. 

Càng về sau, vinh quang dành cho người làm việc trên tư liệu gốc sẽ vô cùng to 

lớn. Bởi, sự thật lớn lên cùng năm tháng. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 05 năm 2022 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi). 

  

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, 

Signal, Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

8 comments 

o Võ Ánh Nắng 

MAY 31, 2022 AT 15:48  

Tôn Phi là số 1 
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o Tôn Phi 

MAY 31, 2022 AT 15:50  

Võ Ánh Nắng. Tôn Phi là số 3 thôi được rồi. 

▪ Võ Ánh Nắng 

MAY 31, 2022 AT 15:50  

Tôn Phi Số 3 cũng được nhưng mình bỏ luôn số 1 và 

2 lấy số 3 đứng đầu nhé Tôn Phi 

  

o Võ Ánh Nắng 

MAY 31, 2022 AT 15:49 

Nhìn tướng và dáng đứng là biết bậc Cao Nhân rồi Tôn Phi à.. XUẤT 

SẮC 

o Nguyen Duy Khoa 
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MAY 31, 2022 AT 15:49 

Quá hay 

o Nguyen Duy Khoa 

MAY 31, 2022 AT 15:49  

Trung quốc thực ra sản sinh ra rất nhiều người kiệt xuất 

o Thanh Sớmmai 

MAY 31, 2022 AT 15:49  

 

o Tôn Phi 

MAY 31, 2022 AT 15:52 

Thanh Sớmmai OK chị Mai. Cám ơn chị Mai. 
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Giới thiệu tiểu thuyết “Cảnh sát trưởng New York” của 

nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. 
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Kính thưa quý vị, 

 

Tiếp nối sự thành công của tủ sách triết văn, tác giả Tôn Phi lại phát hành cuốn 

“Cảnh sát trưởng New York” (New York police chief) trên Amazon. 

Các ý tưởng về cuốn sách này được tác giả phác thảo vào tháng 9 năm 2020, 

trong thời gian sống tại thành phố Đà Lạt, Việt Nam. Sau một năm thai nghén, 

nhà văn Tôn Phi tập hợp chúng lại thành một cuốn sách và đăng bán trên 

Amazon. 

Tiểu thuyết kể về cuộc đời 30 năm làm cảnh sát của ông Jefferson Smith, từ lúc 

ông là trung uý cho đến khi lên đến chức cảnh sát trưởng New York. 

Cảnh sát trưởng New York cho ta thấy sự minh bạch trong lối đào tạo cảnh sát 

của thế giới Tư Bản chủ nghĩa. Vì sao tỉ lệ cảnh sát ở Mỹ thấp và ổn định, nằm 

ở mức 800 nghìn cảnh sát/300 triệu dân, không thể tăng cũng như không thể 

giảm. Tại sao cảnh sát Mỹ không ăn hối lộ cũng như không sách nhiễu nhân 

dân? Đó là do họ có nền đạo đức Thanh giáo (Puritans) được các tổ phụ lập 

quốc mang từ Anh sang Mỹ hồi đầu thế kỷ XVII. Cảnh sát Mỹ không bao giờ 

hùa theo các quan chức trong chính quyền để thu thuế của dân. 

Ở Mỹ có police (cảnh sát), sheriff (trưởng cảnh sát), agent (đặc vụ), intelligence 

(tình báo cài cắm). Ở Mỹ không có công an vì danh từ công an chỉ dành để gọi 

các bậc triết gia. Từ “công an” là một từ hết sức bậy bạ dịch từ tiếng Tàu. 

Không biết anh Tàu dốt nào đã sử dụng từ “công an” để rồi bây giờ cả mười 

mấy nước văn hoá Nho mắc phải sai lầm chí tử này. Người Tàu dịch như thế 

nào thì người Việt lấy lại xài như thế. 

Cảnh sát trưởng Jefferson Smith đấu tranh cho cả thành phố New York. Anh 

cùng các đồng đội đã bãi bỏ các điều luật bất công, mang lại lợi ích cho dân. 

Nhiều người dân tìm đến Jefferson đều được bảo vệ. Trợ lý của Jefferson, cô 

đặc vụ Susan, kiến nghị thành phố bãi bỏ các khoản thuế vô lý cho nhân dân và 

cô đã thành công. 

Sau bao lần thoát hiểm khi bị cố thanh trừng, Jefferson Smith bước lên vị trí 

cảnh sát trưởng New York, trở thành niềm tự hào của người Mỹ gốc Anh tại xứ 

này. Nhân dân cả thành phố New York ngưỡng mộ và biết ơn ngài trung úy 

Jefferson. 
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Tiểu thuyết Cảnh sát trưởng New York giải thích tại sao cảnh sát ở các nước 

Cơ-đốc lại nhân bản đến vậy. 

Sách được nhà xuất bản Amazon phát hành. 

 

Giá bìa: 50 usd (sách điện tử, khoảng 1 triệu 2 tiền Việt) và 100 usd (sách in, 

khoảng 2 triệu 3 tiền Việt). Amazon ship sách đến tận nhà cho quý vị. 

 

Sách cải cách học thuật. Ước đoán rằng có khoảng 1 triệu sinh viên cảnh sát 

trên thế giới sẽ mua nó. 

 

Mã số ISBN quốc tế: 9798493537455 (hợp pháp trên toàn cầu). 

 

Mời các bạn đón đọc. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 11 tháng Mười năm 2021 

Tôn Phi. 

9 BÌNH LUẬN VỀ “GIỚI THIỆU TIỂU THUYẾT 

“CẢNH SÁT TRƯỞNG NEW YORK” CỦA NHÀ 

VĂN TÔN PHI ĐÃ  PHÁT HÀNH 

TRÊN  AMAZON.”  

1. Nguyễn Hữu Quý 

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:04 CHIỀU 

https://saigonpick.com/2021/10/11/newyork-police-chief-a-novel-by-tonphi/#comment-3350
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Giỏi thật! Mình chưa thấy bạn nào tuổi trẻ như Tôn Phi viết được như 

vậy! 

2. Phung Hoai Ngoc 

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:05 CHIỀU 

Congratulations ! 

3. Phung Hoai Ngoc 

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:06 CHIỀU 

Ở Mỹ có “Public Security” nghĩa “An ninh công cộng”. “Khái niệm” chỉ 

việc làm, không chỉ tên ngành nghề. Tàu dịch CÔNG AN là đúng. Tàu 

hiện nay cũng dùng cả 2 chữ hơi lẫn lộn CA và CS. như bên ta. 

4. Phung Hoai Ngoc 

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:06 CHIỀU 

Nhà văn O’Henry viết gần trăm truyện có nhân vật cảnh sát, cách đây hơn 

100 năm mà rất thú vị. 

https://saigonpick.com/2021/10/11/newyork-police-chief-a-novel-by-tonphi/#comment-3351
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5. Babi Nguyen Ngoc 

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:07 CHIỀU 

Babi Nguyen Ngoc 

Chúc a ngày càng thành công nhé 

6. Tôn Phi 

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:07 CHIỀU 

Babi Nguyen Ngoc cám ơn Kim Nga. Em cũng vậy. 

7. Mạc Van Trang 

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:08 CHIỀU 

Quá tuyệt vời. Rất khâm phục! 
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0. Tôn Phi 

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:09 CHIỀU 

Mạc Van Trang cám ơn giáo sư Mạc Văn Trang. Chúc giáo sư và 

phu nhân luôn mạnh khoẻ. 

8. Trường Thân Văn 

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:08 CHIỀU 

Tôn Phi khá. Mời đại tướng, tiến sĩ Tô Lâm cùng hàng trăm tướng lĩnh bộ công an, 

viện nghiên cứu chiến lược bộ công an phản biện coi thử. Sao lại im lặng? 
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Những dư âm của một trận thắng lớn 

 

 
Hình 4. Bìa sách ebook phát hành trên Amazon. 

Cho tới bây giờ, sau khi cuốn sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ 

nghĩa Tư Bản”( L’ éthique protestante et l’éprit du Capitalisme) phát hành một 

tháng trên Amazon, ngày nào cũng có người đặt mua sách của tôi. Cuốn sách đã 

gây ra một cơn sốt lớn trên toàn cầu. 

 

Cuốn sách đưa ra 4 luận điểm chính: 

 

Thứ nhất: Các nước như Hàn Quốc, Do Thái, Nhật Bản bỗng chốc trở nên siêu 

cường vì họ đã chọn Kinh Thánh làm nền tảng hiến pháp. Họ phát triển đất 

nước theo chủ nghĩa Tư Bản, tức là theo văn minh tin lành. Kỳ tích hòn ngọc 

viễn Đông của Chính quyền Sài Gòn được xây dựng trên nền tảng Tư Bản- Nho 

giáo, tức là con lai giữa hai nền văn minh Đông Tây. 
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Thứ hai: Nền kinh tế Việt Nam hiện nay thực chất chỉ là nền kinh tế Phật giáo, 

kìm hãm sự phát triển của đất nước. 

Thứ ba: Việt Nam sẽ tiến lên nền kinh tế tri thức trong khoảng năm 2025, cùng 

với sự thâm nhập của các tập đoàn văn minh tin lành như Amazon vào Việt 

Nam khoảng năm 2022. Khi đó người học hành có căn bản và giàu sức sáng tạo 

sẽ là triệu phú, tỷ phú. Người học hành giả sẽ bị đào thải. 

 

Thứ bốn: Nhân lúc này, dân tộc Việt Nam sẽ đặt lại nền móng nhân bản cho 

toàn xã hội. Nền móng đó không gì khác hơn là Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín của 

ông cha ta, tức là Nho giáo, mà tiền thân là Thái Bình minh triết, là triết lý khởi 

nguyên chủ nhân khai sáng nền văn minh nông nghiệp phương Đông. Nền tảng 

giáo dục mới cũng phải y cứ trên kinh điển dân tộc, là thứ trường cửu, chứ 

không phải chạy theo nghị quyết nay còn mai mất hiện nay. 

 

Vô số người bạn đặt mua sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa 

Tư Bản” của tôi. Họ gửi tiền về đều đều cho tôi tiêu. Không biết làm gì, tôi đầu 

tư vào cửa hàng máy tính Charlie và gọi bạn bè vào làm, có trả lương như giá 

thị trường. Mỗi ngày chỉ cần bán được khoảng 4 cuốn là tôi có 1,5 triệu. Chưa 

kể, có những người đặt hàng số lượng lớn cho người thân trong gia đình, dòng 

họ. Trường Văn Khoa mua sách của tôi rất đông. Tôi lập công ty máy tính 

Charlie và giao việc chuyên môn cho rất nhiều người làm, còn tôi chỉ lãnh đạo 

triết lý tổng quát, và làm nghiên cứu chuyên sâu và viết sách vẫn giàu hơn. 
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Hình 5. Một bạn đọc đang cầm trên tay cuốn “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” của ông Tôn Phi. 

 

Cuốn sách của tôi thành công quá dữ dội. “Bởi tác giả quá xịn xò!”. Mình phải 

như thế nào, người ta mới mua sách của mình chứ. Chiều hôm qua, em gái 

người bạn thuở thiếu thời ở quê đặt mua sách và nhắn như sau: “Em học Quản 

trị kinh doanh anh ạ. Em biết anh từ hồi lớp 7 cơ qua lời kể của cô Thuận dạy 

văn. Dạ em có đọc rồi á anh, nhưng nói thật em chưa đủ trình để hiểu hết nó á 

anh. Không biết sao anh ra bài nào là nó hiện hết lên bảng tin của em, chắc cũng 

có duyên, em còn biết anh được duyệt bán sách trên Amazon luôn mà, quá đỉnh. 

Chồi ôi, anh Phi sắp giàu rồi nè, chúc anh mọi sự thuận lợi nè. Dạ anh, mùa dịch 

này em đang làm nghiên cứu về nền kinh tế và các chính sách của chính phủ 

cho mùa dịch, nào xong em gửi anh cho em lời khuyên nhé. Đúng rồi mỗi bài 

em hiểu cái kinh tế anh nhắc đến mà anh hay ghê hiểu biết rộng. “ Hết trích lời 

cô em. 

 

Tác phẩm của tôi đã đặt một thắng lợi căn bản và chiến lược về lý thuyết cho 

hội An Việt toàn cầu. Phần còn lại chỉ là thực hành và thời gian sẽ hoàn thành 
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phần còn lại. Đây có thể nói là tác phẩm kinh tế học lớn nhất trong lịch sử khoa 

học kinh tế của Việt Nam, mặc dù tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp ngành triết 

văn. Tác phẩm của tôi phân tích bản chất nền kinh tế chuẩn hơn cả đại học Kinh 

tế quốc dân. Đến đại học Harvard cũng chưa có một tác phẩm kinh tế học nào 

xuất sắc như vậy. Từ khắp Canada, Đức, Hàn, Nhật, người ta chuyền tay nhau 

tác phẩm của tôi. Đến đứa hái tiêu trên rừng ở Đăk Lăk cũng mua sách của tôi 

đọc: “Không có anh, chúng nó lừa em đến hết đời.” Cuốn sách “Nền đạo đức tin 

lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” chuẩn bị tinh thần cho người dân trước 

một sự thay đổi rất lớn trên đất nước Việt Nam. 

 

Ngoài tác phẩm của tôi, còn có một nhân vật cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo 

Việt Nam đã chịu phép báp-tem để được làm dân Chúa. Nghĩa là, tất cả mọi 

người đều đã nhận ra có một Đức Chúa Trời là nguồn sinh tử họa phúc, giàu 

sang nghèo hèn, … Ngày toàn dân Việt Nam theo văn minh Cơ-đốc chẳng còn 

xa. Điều này sẽ làm ứng nghiệm câu nói của Chúa Giê-su: “Tin Lành nầy về 

nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. 

Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.” Ma-thi-ơ chương 24 câu số 14. Rõ ràng, việc tin 

lành hóa đất nước Việt Nam nằm ngoài ý chí cản trở của con người, bởi vì Đức 

Chúa Trời đã định cho như thế. Thời gian sẽ hoàn thành phần còn lại. 

 

Sự thắng lợi của cuốn sách xua tan đi tất cả những thất bại, nước mắt trước đây, 

ngoài ra còn thu lãi lớn. 

 

Xin tri ân triết gia Lương Kim Định đã dạy cách chúng tôi phân tích vấn đề 

bằng con mắt triết lý. Không có ông làm bàn đạp, chúng tôi đã không thể hoàn 

thành tác phẩm bom tấn này. Xin cám ơn nhà báo Lê Phú Khải đã động viên tác 

giả hoàn thành chương trình bậc đại học. 

 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng 09 năm 2021. 

 

Tôn Phi (Lê Minh Tôn) 

 

Liên lạc mua sách của tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Ảnh làm bìa sách: Đại ca và tiểu muội chụp trong sân trường. 

 
Hình 6. Đôi bạn cùng lớp, USSH 2016. 
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7 BÌNH LUẬN VỀ  “NHỮNG DƯ ÂM CỦA MỘT TRẬN 

THẮNG LỚN”  

1. Quỳnh Quỳnh 

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:57 CHIỀU 

Chúc a bán thêm nhiều sách sớm thành đại gia và xuất bản thêm nhiều tp khác nữa 

Thích 

TRẢ LỜI 

0. Tôn Phi 

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 4:00 CHIỀU 

Quỳnh Quỳnh cám ơn cô giáo Quỳnh Quỳnh. 

Thích 

TRẢ LỜI 

2. Bảo An 

https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/#comment-3124
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/?replytocom=3124#respond
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/#comment-3128
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/?replytocom=3128#respond
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14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:57 CHIỀU 

Viết quảng cáo mà cũng chèn được vô số chủ đề vô! Rất tốt.. 

Thích 

TRẢ LỜI 

3. Khanh Nguyen Van 

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:57 CHIỀU 

Việt Nam Muốn phát triển phải bỏ văn hóa khổng giáo cộng chi phối hơn 2000 năm , chuyển 

sang văn hóa Tin Lành , Thiên Chúa giáo ! 

Thích 

TRẢ LỜI 

4. Thai Ton 

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:58 CHIỀU 

Cháu giỏi lắm 

Thích 

TRẢ LỜI 

https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/#comment-3125
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/?replytocom=3125#respond
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/#comment-3126
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/?replytocom=3126#respond
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/#comment-3127
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/?replytocom=3127#respond
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5. Duong Tran 

17 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:21 SÁNG 

Health and Well Gospel???? 

Thích 

TRẢ LỜI 

6. Thuận Lê 

17 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:21 SÁNG 

Chúc em luôn thành công trên con đường sự nghiệp mà em đã chọn! Cô luôn tin em 

sẽ thành công! 

 

 
 

 

 

https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/#comment-3164
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/?replytocom=3164#respond
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/#comment-3165
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Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên 

Amazon. 

 
Hình 7. 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: 



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. 

 
 

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ 

tài khoản: Tôn Phi. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

 

 

Page 187 
of 194 

Page 187 
of 194 

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 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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@hotmail.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. 
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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. 

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: teacherkimngan@hotmail.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, 

Signal, Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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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. 

Amazon đã xuất bản sách của ĐML từ lâu rồi; còn 02 tác phẩm đang 

đọc/dò lại để gửi đến Amazon. 
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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, 

Nước Việt có thể tự-hào, 

Về sự dồi-dào đóng góp của Phi, 

Chỉ xin đề-nghị bạn ghi, 
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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 

7. Ngọc Diệu 

MAY 23, 2022 AT 16:55 EDIT 

Diệu có xem sơ lược những quyển sách của anh và mục lục quyển sách 

anh tặng lúc sáng cũng khá ân tượng. 
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