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

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

Cuốn sách này thuộc về ông/bà Đỗ Như Ly. Chỉ có ông/bà Đỗ Như Ly
và thân hệ trực tiếp là được sư dung cuốn sách này.
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Truyện ngắn: Chú bé đánh giày.

Image 1. Chú bé đánh giày. Ảnh minh họa tư liệu.

Năm 29 tuổi, ông Tôn Phi lên ngôi chủ tịch của Tập đoàn xuất bản
Charlie.

Ở Sài Gòn, dạo này người ta không biết tên thật của Tôn Phi. Thấy mình
đi lảng vảng ngoài đường, người ta gọi ông Charlie, mời ông Charlie vào
mua hàng ủng hộ họ.

Bữa ấy, hai ông bà Charlie họp Zoom với nhân viên. Từ sáng, hai ông bà
đến quán quen sớm, sưa soạn chỗ ngồi. Tầng trệt, hai ông bà đa thuê
nguyên ngày hôm nay. Các khách khác của quán phải lên tầng lầu.

mailto:tonphi2021@hotmail.com


Tuyển tập truyện ngắn.. Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Page 6 of 77

Page 6 of 77

9h30 mới họp. Từ nay, 8h, đến 9h, ông Charlie đón tiếp những người bạn.
Bạn Nhâm dưới quận 12 lên, bạn Tương dưới quận 9 lên. Những người
bạn thời thơ ấu.

Bạn Nhâm đến quán sớm. Có làm việc ngày chủ nhật cũng không giàu
thêm, bạn lên quận 7 thăm bạn Phi. Ngoài bạn ra, cũng chẳng có đứa nào
chơi được lâu bền với mình cả. Tình anh em chắc gì bền lâu.

Bạn Nhâm không biết công việc sách vở, nên ngồi đánh cờ tướng với ông
chủ quán. Ông chủ quán cũng là một tay cao cờ. Bạn Phi thấp cờ, và giả
sư có cao cờ, cũng đứng coi hai con người ấy đi về xe, pháo, ma. Bà
Charlie chỉ đạo cho nhân viên của quán sắp ghế, sao cho lúc họp Zoom
thì dễ nhìn nhất.

Ông Charlie ngồi trên ghế, nhìn vào bàn cờ tướng đang bày dở. Bạn của
mình đi cờ thật là hay. Đối thủ của bạn cũng không vừa, mà cũng thua
bạn. Chủ nhật hàng tuần, bạn bè đến quán cũ, thăm ông Charlie. Đến đây,
nom thấy nhau vẫn bình an, là đa quá đủ rồi.

Có một đứa nhỏ đánh giày đi vào quán. Nhân viên trong quán định đuổi
ra. Ông Charlie ra hiệu cho bọn chúng, quán hôm nay vắng khách, cứ để
nó vào.

Đứa bé ngoan ngoan cúi đầu chào Tôn Phi. Hình như nó biết mặt mình.

– Ông Tôn Phi ơi. Ông cởi giày ra nhé, em đánh giày
cho ông.

Ông Charlie nhìn bà Charlie cười. Giày mới đánh hôm kia đó, cách đây
có 3 hôm. Bà Charlie gật đầu, ra hiệu cho ông Charlie duỗi chân ra. Em
bé tháo giày trên chân ông, đền cho ông một đôi dép nhựa đi tạm, rồi
mang đôi giày của ông vào một góc, cặm cui đánh.

Ông Charlie nhớ về bố của mình. Một người bố đa hy sinh biết bao tiền
bạc, biết bao công sức cho ông học hành, rồi ông mới có tập đoàn xuất
bản như ngày hôm nay. Ông ngồi ngắm chú bé.

- Con có muốn đi học không? Bà Charlie hỏi đứa nhỏ.
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- Dạ. Con đi đánh giày thôi. Con không học được. Ông
bà để con đánh giày cho ông bà thật đẹp nhé. Cám ơn
ông bà.

Bà Charlie rút tiền ra trả cho đứa trẻ. Bà rút tờ 200k ra, định cho nó hết
luôn. Đứa bé lắc đầu không lấy:

- Con đánh cho ông, con không lấy tiền đâu.

Rồi đứa nhỏ móc điện thoại Iphone trong túi ra, khoe:

- Bà Charlie ơi. Con có sách Ngữ pháp tiếng Việt của
ông Charlie nè. Hằng ngày con lấy ra đọc. Thôi con đi
quán khác nha. Chúc hai ông bà bán được nhiều sách ạ.

- Cô cho con một cái bảo hiểm nhé. Con đi vào đây.

- Dạ.

Bà Charlie bảo bạn làm bảo hiểm cho đứa bé, một cái bảo hiểm bệnh
hiểm nghèo. Bà tính rất xa.

Đợi đứa bé đi rồi, bà Charlie mới che mặt khóc. Bà Charlie hay thương
người, còn ông Charlie thì không thương ai hết.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng 06 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.
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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
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Rất hay

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/06/14/truyen-ngan-chu-be-danh-giay/comment-page-1/
mailto:tonphi2021@hotmail.com


Tuyển tập truyện ngắn.. Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Page 9 of 77

Page 9 of 77

Tôn Phi

JUNE 14, 2022 AT 10:03

Võ Ánh Nắng ok bác Nắng.

Thanh Sớmmai

JUNE 14, 2022 AT 08:48

Tôn Phi
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JUNE 14, 2022 AT 10:03

Thanh Sớmmai OK chị Mai, cám ơn chị Mai.

Lương Trọng Nghĩa

JUNE 14, 2022 AT 09:31

Ông Bà đúng là người của TƯƠNG LAI … Hay góp
phần tích cực mang trí thức giúp cái dân tộc đang bị hủy
hoại này …

Đỗ Như Ly

JUNE 14, 2022 AT 10:01

Lúc đầu thằng bé xưng Ông Bà;sao cuối lại đổi
tông là Cô? phải chăng là hạt sạn của chén cơm
ngon???
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Tôn Phi

JUNE 14, 2022 AT 10:01

Đỗ Như Ly đứa nhỏ gọi Charlie và phu nhân là
ông, bà, vì nó sợ. Bà Charlie xưng là cô, gọi thằng
nhóc là cháu, vì bà Charlie phải luôn luôn trẻ đẹp.

Ngô Thanh Qúy

JUNE 14, 2022 AT 10:02

Yêu mến gia đình Charlie

Tôn Phi

JUNE 14, 2022 AT 10:04

Ngô Thanh Qúy ok bạn Qúy. Cám ơn bạn Qúy.

https://shop-charlie.com/2022/06/14/truyen-ngan-chu-be-danh-giay/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/06/14/truyen-ngan-chu-be-danh-giay/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/06/14/truyen-ngan-chu-be-danh-giay/comment-page-1/
mailto:tonphi2021@hotmail.com


Tuyển tập truyện ngắn.. Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Page 12 of 77

Page 12 of 77

Truyện ngắn: Ông Tôn Phi vào Hội nhà
văn Liên bang Đông Dương.

Image 2. Một buổi họp của các nhà văn, nhà báo. Ảnh tư liệu.

Năm 2026, Liên bang Đông Dương được tái lập. Ông Tôn Phi được mời
vào Hội nhà văn Đông Dương. Hội tổ chức một buổi gặp để giới thiệu
ông Tôn Phi với các hội viên.

Với số phiếu gần như tuyệt đối, mọi người bầu cho Tôn Phi làm đổng lý
(tổng thư ký) của hội nhà văn, vì mọi người biết rằng chỉ có ông Tôn Phi
mới lo được tài chính cho hội. Từ nay, hội sẽ không phải ngưa tay đi xin
nhà nước. Đến cái vé máy bay đi từ Nghệ An ra Hà Nội cũng phải ngưa
tay xin.

Ngay sau khi lên làm đổng lý hội nhà văn Đông Dương, bằng một cách
nào đó, Tôn Phi xin được một gói hỗ trợ cho hội, mỗi nhà văn được cấp
200 triệu đồng, tín dung trả góp vô thời hạn.

Chuyện là như sau : ông chủ ngân hàng Naomi là bạn thân của Tôn Phi.
Ngân hàng Đông Dương lúc đó đa kết nối với ngân hàng Master Card.
Master Card cấp cho mỗi nhà văn một cái thẻ tín dung, trị giá 50 triệu
đồng. Cứ bán được lời 100 000 đồng thì ngân hàng thu 1%, tức là 1000
đồng.
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Cu Nam Trân, chủ tịch hội nhà văn Đông Dương, cấp trên của Tôn Phi,
hỏi :

« Chưa hiểu lắm. Hay mình già rồi? Há! Há!”

Chàng trai trẻ Tôn Phi giải thích với cu:

“Thế này bác ạ. Tín chấp khác với thế chấp. Thế chấp là
mang nhà cửa, ruộng vườn ra vay ngân hàng, không có
trả thì ngân hàng nó siết nợ. Tín chấp là mời ngân hàng
đến thăm nhà mình, thấy uy tín của mình, họ cho mình
vay trả góp. Mà chỉ khi nào mình có thì mình mới phải
trả, còn không có thì thôi.”

Cu Nam Trân vỗ đùi khoái chí:

“Tuyệt vời Tôn Phi. Tôi giao toàn quyền cho bạn phụ
trách tài chính cho Hội nhà văn Đông Dương. »

“Vâng cụ. Xin tuân mệnh. »
Ngân hàng Naomi, người trúng thầu gói dịch vu cho hội nhà văn, « lại
quả » cho cu Nam Trân một cái IPAD, cho ông Tôn Phi một cái máy tính
Apple IMAC, là cái ông hay khoe khi làm việc ở văn phòng. Bạn đọc
đừng tưởng Tôn Phi lời nhé. Người thực sự lời trong thương vu này là
bọn ngân hàng. Chúng không cần làm gì cả, tự dưng có khách hàng thân
thiết.

Các ngân hàng trên khắp liên bang Đông Dương tranh nhau mời ông
Charlie đi dự sự kiện, với mong muốn được làm nhà thầu cung cấp dịch
vu tín dung cho hội nhà văn Đông Dương.

Kể từ khi tôi vào hội, làm một cuộc cách mạng tài chính, hội trở nên một
hội giàu có. Câu nói « Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét » dần biến mất
trong nhân gian. Thay vào đó là câu nói : « Nhà văn là nghề cao quý ».

- Bạn Tôn Phi ơi. Mọi người bầu cho bạn làm chủ tịch Hội nhà văn Đông
Dương, bạn thấy thế nào ?

- Thôi, tôi không làm đâu. Tôi làm chủ tịch Charlie thôi đã đủ rồi. Cám ơn
các bạn.

mailto:tonphi2021@hotmail.com


Tuyển tập truyện ngắn.. Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Page 14 of 77

Page 14 of 77

Bà Charlie nghe câu chuyện, khen là chồng mình khôn. Cái số của chồng
mình làm được đến chức tổng thư ký thôi, không làm chức chủ tịch hội
nhà văn được.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng 06 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả : tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal : +84344331741
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Truyện ngắn: Bố và con gái đi ăn sáng.

Image 3. Bố Phi đang bồng con đi ăn sáng.
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Image 4. Hai cô Nga và My đang chờ bố con bé Bảo An ở quán Greenway.
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Bố Phi và con gái đi ăn sáng. Con gái ngồi trên tay bố, gặp cái gì thích
cũng chỉ chỉ. Dạo ấy, con gái độ 4 tuổi, bố Phi độ 28 tuổi. Bố nhiều hơn
con 24 tuổi.

Năm 29 tuổi, bố Phi ra mắt, trình làng sách Việt sư đại cương. Có thể nói
đây là một cuốn sách chấn động. Có nhiều kẻ vô cùng ghen tức bố. Viện
sư học, gần một ngàn con người, lại thua hai em sinh viên, một em đang
đi thực tập và chưa tốt nghiệp.

Đoàn tàu của bố Phi, đoàn tàu Charlie cứ như thế tiến. Bố Phi có nhiều
bạn nhân viên nam nữ ở nước ngoài nữa. Bạn nào cũng giỏi giang.

 Ai đây hả bố.
 Cô Tình, chị họ của bố ở quê.
 Cô Tình nhắn gì?
 Cô Tình nhắn tin hỏi thăm rằng, bố Phi có gặp khó
khăn gì không. Bố Phi nói có, đang làm hăng thì bị cụt
vốn. Song bố Phi sẽ sớm phục hồi. Cô Tình nói rằng, cô
Tình tin bố Phi sẽ làm tốt.

 Bảo An cũng tin như vậy.
 Cám ơn con. Bố Phi trả lời.

Hai bố con đang đi thì có tiếng “tinh tinh”. Tài khoản của bố Phi được
cộng thêm +250 000 VNĐ. Lý do, có một người mua sách. Bố đem điện
thoại ra cho con gái khoe, rồi hai bố con đi tiếp.

Hai bố con đi ra quán. Cô Nga và cô My, hai biên tập viên của bố, đang
đợi bố trước cưa.

Cô My làm con số báo cáo: Cứ 10 gia đình Việt Nam, thì có 1 gia đình có
sách của nhà xuất bản Sống Mới, khiến bố Phi rất vui.

Cả xa hội là tư duy chiếm đoạt. Tập đoàn Charlie là tư duy sản xuất. Hai
cô Nga, My ăn sáng xong là làm luôn. Hai cô Nga, My vạch kế hoạch để
bố Phi viết sách trên nhiều lĩnh vực.

Có một người bạn cùng trường, học xong không có việc gì làm, làm tòa
nhà kế bên. Bố Phi thương quá, cho một ít. Cho một ít thôi chứ không
cho nhiều. Cho nhiều người ta sẽ không tự lực. Văn hóa Việt Nam hiện
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thấp hơn văn hóa Trung Quốc, bởi nếu cao hơn, khối lượng làm việc của
bố Phi sẽ giảm xuống chỉ còn 1 phần 5 bây giờ.

Tin vui từ bên kia bán cầu. Sách Việt sư đại cương đến tay những gia
đình kỳ cựu. Họ nói rằng chỉ có tập đoàn xuất bản Charlie mới viết được
cuốn sư đặc sắc như vậy. Khi nhận được những cuốn sách chất lượng cao
của bố Phi, tất cả đều rất hạnh phúc. Tiếp tuc đà này, nhà xuất bản Sống
Mới là nhà xuất bản số 1 thế giới, nhưng bố Phi và các cô chỉ cần số 3
thôi, có đúng không?

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng 06 năm 2022

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Bài viết đa được đưa vào sách Bố và con gái của nhà văn Tôn Phi, mời
các bạn đặt mua.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Email: tonphi2021@hotmail.com

3 comments

Chế Diễm Trâm

JUNE 13, 2022 AT 09:05

24 tuổi có con đầu lòng là độ tuổi tuyệt vời!

mailto:tonphi2021@hotmail.com
https://shop-charlie.com/2022/06/13/truyen-ngan-bo-va-con-gai-di-an-sang/
mailto:tonphi2021@hotmail.com


Tuyển tập truyện ngắn.. Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Page 19 of 77

Page 19 of 77

Võ Ánh Nắng

JUNE 13, 2022 AT 10:35

Bố Phi thật vĩ đại.. Ở tuổi này mà Bố Phi đa có tất cả…

Nguyen Tram Anh

JUNE 13, 2022 AT 22:07

Truyện ngắn hay quá. Chúc mừng anh đa bán được sách.
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Những dư âm của một trận thắng lớn

Image 5. Bìa sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của nhà văn Tôn
Phi đa 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 đa 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 đa 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 ham 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 xa 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 duc mới cũng phải y cứ
trên kinh điển dân tộc, là thứ trường cưu, 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 gưi tiền về đều đều cho tôi tiêu. Không biết
làm gì, tôi đầu tư vào cưa 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 lanh đạo triết lý tổng quát, và làm
nghiên cứu chuyên sâu và viết sách vẫn giàu hơn.
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Image 6. 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 đa 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 phần còn lại. Đây có thể nói là tác phẩm kinh tế học lớn nhất
trong lịch sư 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
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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 lanh
đạo Việt Nam đa chịu phép báp-tem để được làm dân Chúa. Nghĩa là, tất
cả mọi người đều đa nhận ra có một Đức Chúa Trời là nguồn sinh tư 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 đa 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 lai lớn.

Xin tri ân triết gia Lương Kim Định đa dạy cách chúng tôi phân tích vấn
đề bằng con mắt triết lý. Không có ông làm bàn đạp, chúng tôi đa không
thể hoàn thành tác phẩm bom tấn này. Xin cám ơn nhà báo Lê Phú Khải
đa 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@hotmail.com

Ảnh làm bìa sách: Đại ca và tiểu muội chup trong sân trường.
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Image 7. Đôi bạn cùng lớp: Tôn Phi và Hoàng Thư. USSH 2016.

7 BÌNH LUẬN VỀ “NHỮNG DƯ ÂM CỦA
MỘT TRẬN THẮNG LỚN”

1. Quỳnh Quỳnh
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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

0. Tôn Phi

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 4:00 CHIỀU

Quỳnh Quỳnh cám ơn cô giáo Quỳnh Quỳnh.

2. Bảo An

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:57 CHIỀU

Viết quảng cáo mà cũng chèn được vô số chủ đề vô!
Rất tốt..

3. Khanh Nguyen Van

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:57 CHIỀU

https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
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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 !

4. Thai Ton

14 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 3:58 CHIỀU

Cháu giỏi lắm

5. Duong Tran

17 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:21 SÁNG

Health and Well Gospel????

6. Thuận Lê

17 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 2:21 SÁNG

Chúc em luôn thành công trên con đường sự nghiệp
mà em đa chọn! Cô luôn tin em sẽ thành công!

https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
https://saigonpick.com/2021/09/14/nhung-du-am-cua-mot-tran-thang-lon/
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Sự thật lớn lên cùng năm tháng

Image 8. Tác giả Tôn Phi, ảnh chụp năm 27 tuổi, bởi một chị em trong hội thánh nơi anh đang
sinh hoạt.

Tôi muốn nói với mẹ tôi rằng, gia đình nào chịu khổ sở vì có con cái phuc
vu 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 chưi 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
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phát biểu năm 2021 đều đa (được Đức Chúa Trời) làm cho ứng nghiệm.
Để khỏi mất thời giờ quý báu của bạn đọc, tôi chỉ xin tóm tắt các ý đó
như sau:

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

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

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

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

3/ Về nguồn với chủ đạo tộc Việt.

Không tin, bạn đọc thư 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 xa 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 mai, như câu nói của kỹ sư Nguyễn Kim Khánh:
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“Sự thật lớn lên cùng năm tháng.”
Chúng ta đa 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 quang
đường ấy, mỗi người còn cần phải tự bứt phá lên nữa, dưới sự giúp đỡ,
động viên, chúc phúc từ Thượng Đế và từ những người xung quanh.

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

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Chủ nhân của tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

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

One comment

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

“Sự thật lớn lên cùng năm tháng”

thật tuyệt vời quá ạ!

mailto:tonphi2021@hotmail.com
https://shop-charlie.com/2022/05/15/gioi-thieu-sach-su-that-lon-len-cung-nam-thang-cua-tac-gia-ton-phi-2/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1966
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ

Image 9. Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, và một bạn Cô-Vy 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 đa đến với các em nhỏ
vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triệu.
Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của chúng tôi.
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Image 10. 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 hanh 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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Image 11. 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, phuc vu cho chủ đạo Việt.

Chủ đạo Việt, còn gọi là triết Việt, hay Thái Bình minh triết, đa trường
tồn cùng đất nước qua nhiều ngàn năm lịch sư. Có sách nói là trên 12 000
năm. Triết gia Lương Kim Định, giảng dạy triết tại đại học Văn Khoa Sài
Gòn, đa 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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Image 12. Ảnh minh họa: Ông Charlie và bà Charlie thời sinh viên, USSH 2016.

Tối giao thừa năm 2022 (ngày 01 tháng 01 năm 2022), nhà báo Nguyễn
Đức, người bảo vệ tư tù Hồ Duy Hải gưi 1 000 000 VNĐ đến nhà xuất
bản Sống Mới. Chúng tôi dùng 1 triệu đó để hỗ trợ nhà trọ cho một bạn
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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 tư 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.

Image 13. 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, cưa hàng tự phuc vu. Ai mua thì tự lấy xuống,
và tự trả tiền. Làm xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể duc, gian gân gian
cốt, 30 phút sau vào 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).
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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.

Image 14. Anh em nhà triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong giờ 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 lai 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.

Đặc biệt, tại nhà xuất bản Sống Mới, các bạn được trả sau. Nghĩa là, các
bạn cứ tải sách xuống, phuc vu cho con đường học vấn của mình
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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 lanh 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 thu.
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Image 15. 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. Cu 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, cuc trưởng cuc xuất bản Việt Nam
phải gưi công văn vào Sài Gòn chúc mừng ông Tôn Phi. Mới chỉ thành
công trên nguyên lý mà đa 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, gưi tác phẩm lên in,
từ khi nhận bản in, sưa 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, hay liên lạc với chúng tôi.

Tôn Phi và Hương Giang.

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

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.
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Image 16. Ảnh minh họa: Hai bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn năm 2022.

3 comments
.
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Bạch Sơn Hải

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới

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.

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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Làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt
Nam.

Hình 1. Ảnh: Bố và con gái đi dạo phố. Bố đang kể cho con gái nghe chuyện làng mình.

Chuyện kể rằng, làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam.
Đó là ông Tú Hương, một người vào lúc đó trẻ tuổi như tôi bây giờ.

Thuở đó, Tú Hương đa nổi tiếng lắm. Kinh thành Huế và Kinh thành
Thăng Long đều biết ở Hà Tĩnh có Tú Hương. Đương thời cũng có 2
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người khác làm chức ứng cư viên cho ngôi vị thủ tướng, một là Trần
Trọng Kim, hai là Ngô Đình Diệm.

Figure 1. Thủ tướng Trần Trọng Kim.

Quang năm 1945, vua Bảo Đại, sau khi thu hồi được chủ quyền, có kế
hoạch thành lập Đế quốc Việt Nam, với thể chế quân chủ lập hiến (một
thuật ngữ chính xác và khách quan về mặt khoa học) phân vân chưa biết
nên chọn ai làm thủ tướng. Thực ra các bạn quốc tế đa giúp Bảo Đại lấy
lại toàn vẹn chủ quyền từ 3 năm trước đó (từ năm 1942). Người Pháp
cũng đa chịu nhượng bộ từ lâu. Cả Pháp và Trung Hoa đều chịu cho vua
Bảo Đại đặt quốc hiệu là “Đế quốc Việt Nam”.
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Figure 2. Vua Bảo Đại, thủ tướng Trần Trọng Kim và nội các của Chính phủ quốc gia lâm thời Việt
Nam.

Trần Trọng Kim, một nhà giáo sư học, có bằng cấp Tây phương, với
phong cách hàn lâm, cho làm bộ trưởng bộ giáo duc thì được, cho làm thủ
tướng ắt không làm nổi.

Ngô Đình Diệm, nhân tướng bất trắc, cho làm bộ trưởng bộ công an thì
được, cho làm thủ tướng cũng không được.

Figure 3. Thủ tướng Ngô Đình Diệm, sau đó đảo chính ôn hòa bằng lá phiếu để lên làm tổng thống
Việt Nam.

Vua Bảo Đại tốt nghiệp trường danh giá của Pháp, song không hiểu được
mưu đồ của các tập đoàn quân sự thời bấy giờ. Các cu thượng thư trong
triều nói với vua, để cứu van tình hình Việt Nam lúc nay, chỉ có cách đến
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làng Đông Huề, xa Vượng Lộc, khi đó còn nằm trong trấn Can Lộc, Hà
Tĩnh, mời Tú Hương ra làm thủ tướng.

Thế là, vua Bảo Đại cho người về làng tôi, hỏi mời cu Tú Hương ra làm
thủ tướng. Cu Tú Hương cười mỉm, nói không làm. Vì sao? Vì cu nhìn
thấu suốt được tương lai rất đen tối của đất nước những ngày tháng sắp
tới. Sau đợt đó, cũng không rõ gia đình Tú Hương đi đâu. Nghe nói bây
giờ đa sang nước ngoài cả, và rất giàu. Cũng có người nói gia đình Tú
Hương chạy vào Vũng Tàu, mai danh ẩn tích. Tú Hương là anh em của
Bạt Xu, địa chủ giàu tương đương với gia đình họ Tôn tôi thời bấy giờ.
Dân Hà Tĩnh ai cũng biết hai nhà này.

Tôi vẫn kêu gọi tất cả bạn bè của mình về nước, để bơm dòng máu mới
vào đất nước Việt Nam. Giờ nghĩ lại, thấy sự lựa chọn của Tú Hương
ngày đó là đúng. Vấn đề nằm ở văn hóa. Hai đế quốc là Pháp và Trung
Hoa đa phá tan văn hóa Việt Nam, cho nên Tú Hương có lên làm thủ
tướng thì cũng vậy. Ông chọn cách ra đi. Nếu không, làng tôi đa có một
thủ tướng. Nhưng một điều chắc chắn là, làng tôi chắc chắn sẽ có một thủ
tướng.

Bài viết đa được đưa vào sách Làng tôi của nhà văn Tôn Phi, (đang) phát
hành trên Amazon. Số ISBN: 9898804773220

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

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

4 comments

1. Tình Quê Hồn Nước
APRIL 18, 2022 AT 08:02 EDIT

Cháu giỏi lắm. Chúc an vui thành đạt
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o Tôn Phi
APRIL 18, 2022 AT 08:02 EDIT

Tình Quê Hồn Nước Cám ơn bác ạ.

2. Nguyễn Hữu Quý
APRIL 18, 2022 AT 08:05 EDIT

Cu Trần Trọng Kim là một đại trí thức, nổi tiếng nhất thời bấy
giờ, rất xứng đáng đi vào lịch sư Việt Nam. Tiếc là trí thức như
Cu không đủ lưu manh để giúp Bảo Đại giữ được nhà nước ĐẾ
QUỐC VIỆT NAM! (Được thành lập ngày 14/3/1945 thì phải?!)

3. Nguyen Duy Khoa
APRIL 18, 2022 AT 08:24 EDIT

Như vậy ông Tú Hương đâu có giỏi, ông thấy tương lai đen tối
và chạy mất xác, kẻ giỏi là kẻ phải thực sự dám đương đầu khó
khăn để tìm giải pháp thì mới gọi là kẻ giỏi.
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Giới thiệu tiểu thuyết “Cảnh sát trưởng New York”
của nhà văn Tôn Phi đa phát hành trên Amazon.

Image 17. Ảnh bìa sách Cảnh sát trưởng New York của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên
Amazon.

Kính thưa quý vị,
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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 phu 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 vu),
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 đa sư dung từ “công an”
để rồi bây giờ cả mười mấy nước văn hoá Nho mắc phải sai lầm chí tư
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 đa bai 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 vu Susan, kiến nghị thành phố bai bỏ các khoản thuế vô
lý cho nhân dân và cô đa 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 tư, 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.

Ma 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 ĐA PHÁT HÀNH TRÊN AMAZON.”

1. Nguyễn Hữu Quý

11 THÁNG MƯỜI 2021 LÚC 9:04 CHIỀU

Giỏi thật! Mình chưa thấy bạn nào tuổi trẻ như Tôn
Phi viết được như vậy!
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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.
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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 phuc!

0. Tôn Phi
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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 thư. Sao lại im lặng?
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Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đa chọn đúng
nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam.

Hình 13. Tác giả và hai người bạn Nha Uyên, Phúc Hảo cùng lớp k14. Ảnh chup trước sân
trường 2015.

Hay 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 sư 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?” đa gây ra một cơn bao 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 lao” 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 đa 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:
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“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 không. 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. .

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 xa hội nhân
văn Hà Nội hay công an, bộ đội tuyên giáo, chính trị…đều không có cưa
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 vu quảng cáo.

Một người em trong trường gưi 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” .
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“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.” Cô em cùng lớp xúc
động khi nhìn khoản tiền anh Phi cho.

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 đa 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 thư 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
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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 xa 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 gưi 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 đa 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 kinh tế tri thức của nhà văn Tôn Phi đa phát hành trên
Amazon. Nếu không muốn rườm rà, đặt sách trực tiếp từ tác giả Tôn Phi.
tonphi2021@hotmail.com
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Món quà đầy nghĩa nhân (cảm ơn cháu Tôn Phi)

Image 18. Tôn Phi gửi sách cho bác Phạm Công Ngụ.
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Image 19. Ảnh bìa sách Lịch sử văn minh nhân loại của Tôn Phi và Hoàng Anh Khiêm.
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Image 20. Tác giả Tôn Phi.

Bác đi công tác về.
Nhận được quà của cháu.
Cảm ơn cháu yêu dấu.
Món quà đầy nghĩa nhân.
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Sách được viết từ tâm.
Tấm lòng qua nét chữ.
Bác trân quý, gìn giữ.
Món quà tình cháu dâng.

Chúc cháu luôn mùa xuân.
Mùa xuân đầy hoa, trái.
Một tấm lòng nhân nghai.
Giữa mùa xuân Việt Nam…

Bác Phạm Công Ngu, thơ ngày 01 tháng Tư năm 2022.

Sách Lịch sư văn minh thế giới.

Tác giả: Tôn Phi, Hoàng Anh Khiêm ( giáo sư sư học)

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

Sách in: 450 000 VNĐ. Sách PDF: 300 000 VNĐ.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

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

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Bài viết đa được đăng vào sách Kỷ yếu nhà xuất bản Sống Mới của tác
giả Tôn Phi.

Share this:
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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
.

Đinh Thị Hạnh

APRIL 1, 2022 AT 17:09

Tuyệt vời

quang nguyen
.

APRIL 1, 2022 AT 20:19
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Thank you.

Nguyễn Khoa Thái Anh

APRIL 13, 2022 AT 19:54

Trận chiến chống lịch sư của Putin: Một ngàn năm tranh giành Ukraina
Nguyễn Khoa Thái An

Anna Reid

(Nguyễn-Khoa Thái Anh dịch)

Lời dịch giả:

Xét người lại nghĩ đến ta. Phải chăng mối giao hảo giữa Ukraine
và Nga không khác gì mấy mối tình môi hở răng lạnh giữa
Việt-Nam và Trung quốc? Có khi nào quan hệ hữu hảo giữa 2
nước anh-em 4 tốt: “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt,
Đối tác tốt,” và 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác
toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” rồi một ngày kia
sẽ trở thành một mối đe dọa của 1 cuộc chiến khốc liệt phản ảnh
cuộc xâm lược của Putin ở Ukraine hiện nay mà chẳng có một
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đồng minh nào sất – kể cả Nga – đến giúp? Hoặc giả, may thay
cho đám con Rồng cháu Tiên, chúng sẽ không phải đương đầu
với một nạn tàn sát da man vì chiến tranh xâm lăng nẩy lưa từ
phương Bắc mà sẽ an cư lạc nghiệp, làm ăn phát tài dưới ô dù
đô-hộ phủ của Bắc triều để rồi sẽ từ từ trở thành một Hồng
Kông thứ 2 nói được nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng mẹ lai-căng?

Vào tối ngày 21 tháng 2 năm 2022, ba ngày trước khi quân lực
Nga bắt đầu cuộc xâm lăng trên bộ lớn nhất luc địa châu Âu kể
từ Thế chiến thứ hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc một
bài diễn văn đầy hằn học trên truyền hình. Ông bày tỏ sự bất
bình cố hữu về sự bành trướng về phía đông của NATO, cáo
buộc Ukraine gây hấn và sự hiện diện của các tên lưa phương
Tây sát biên giới Nga. Nhưng phần lớn sự hô hoán của ông chú
tâm vào một chuyện khác: lịch sư Ukraine. Putin nói: “Đối với
chúng ta, Ukraine không chỉ là một quốc gia láng giềng. Đó là
một phần không thể tách rời của lịch sư, văn hóa và không gian
tâm linh của chúng ta.” Ông khẳng định rằng biên giới của
Ukraine không có ý nghĩa gì khác hơn việc đánh dấu một khu
vực hành chính trước đây của Liên Xô: “Ukraine hiện đại hoàn
toàn do Nga tạo ra.”

Đối với nhiều người Tây phương, những lời tuyên bố lịch sư của
Putin nghe có vẻ quái gở. Nhưng chúng hàm chứa một mức
quan trọng to hơn những lời nói suông. Khác xa với một chế
biến mới biện minh cho cuộc chiến kinh hoàng, nan giải hiện
nay, lập luận xưa nay của Putin cho rằng Ukraine và Nga lúc
nào cũng là một và cho rằng Ukraine đa bị các lực lượng
phương Tây cưỡng bức, từ lâu đa trở nên một quan điểm trong
thế-giới-quan của ông.
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Trong cuộc nổi dậy Maidan của dân Ukraine ở Kyiv năm 2013–14, Putin
hô hoán rằng những người dẫn đầu các cuộc biểu tình lớn là những bọn
phát xít bị Tây phương sách động đang cố gắng chia xé Ukraine khỏi cội
nguồn lịch sư của nó. (Trên thực tế, các cuộc biểu tình này đa làm
phương Tây chưng hưng và mặc dù có phe cực hữu trong các nhóm này,
nhưng không do phe phát-xít sách động) Và vào tháng 7 năm 2021, ngay
trước khi quân đội Nga được tăng cường ở biên giới Ukraine, Điện
Kremlin đa cho công bố một bài báo. Bài luận dài 7.000 chữ của Putin
với tiêu đề “Về sự thống nhất lịch sư của người Nga và người Ukraine.”
Bài viết khẳng định cả Nga và Ukraine không chỉ có nguồn gốc chung về
ngôn ngữ và đức tin mà còn chia sẻ chung một vận mệnh lịch sư. Kể từ
khi được công bố, bài luận này đa trở thành một phần của chương trình
huấn giảng bắt buộc đối với tất cả các quân nhân phuc vu trong quân đội
Nga, kể cả những người đang chiến đấu trong cuộc chiến hiện nay.

Theo logic của Putin, mọi sự chia rẽ giữa Nga và Ukraine là do các cường
quốc phương Tây gây ra. Bắt đầu từ Ba Lan vào thế kỷ XVI đến Đế chế
Áo-Hung vào thế kỷ XIX cho đến Đức Quốc xa trong Thế chiến thứ hai,
Tây phương đa thường xuyên cưỡng chế Ukraine hoặc lèo lái Ukraine đi
chệch hướng. Trong bài tiểu luận này, quan điểm thân Tây phương của
Kyiv trong thập kỷ qua chỉ là hình thức can thiệp mới nhất từ bên ngoài
— lần này là do Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ — nhằm chia rẽ Nga để
chống lại chính mình. Ông Putin viết: “Việc ép buộc thay đổi căn cước”
của Ukraine “có thể so sánh… với việc sư dung vũ khí hủy diệt toàn bộ
chống lại chúng ta”. Theo nghĩa của Putin, “chúng ta” gồm cả người
Ukraine. Nói cách khác, người Ukraine và nước Ukraine không chỉ tự
nhiên là một phần của Nga vì cả hai thậm chí không thực sự hiện hữu.

Ngoài chủ đề “Ukraine không thực sự tồn tại” Điện Kremlin còn khẳng
định thêm một điều nữa: Ukraine là một sự hư hại đa rồi. Theo quan điểm
này – mà lâu nay các nhà bình luận phương Tây đa nhắc lại dưới một
hình thức phức tạp hơn – dựa trên địa lý và lịch sư chính trị của nó:
Ukraine sẽ mai mai bị chia cắt trong nội bộ hoặc bị xé tan bởi các nước
láng giềng hùng mạnh hơn. Đây là lập luận cốt lõi trong tuyên truyền của
Putin trong cuộc xâm lược Ukraine trước đây, khi ông chiếm Crimea và
Donbas sau các cuộc biểu tình Maidan ở Kyiv. Sau đó, truyền thông nhà
nước Nga loan tin rằng Ukraine là một quốc gia thiếu khả năng tự trị vì bị
phe Phát-xít mới chiếm lĩnh và được các lực lượng Nga đến giải cứu. Cố
vấn thân cận của Putin, người chỉ đạo tất cả hoạt động tuyên truyền này là
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cận vệ trở thành chiến lược gia Vladislav Surkov, người đa diễn lại chủ
đề này trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times vào năm ngoái.
Bằng cách so sánh kỳ quái, ông nói: Ukraine giống như “mô mềm” giữa
hai khớp xương, cho đến khi nó bị cắt rời, sẽ cọ xát với nhau một cách
đau đớn. (Với các nhà báo Nga, ông thẳng thừng hơn: “phương pháp duy
nhất có nhiều hiệu quả ở Ukraine mà lịch sư đa chứng tỏ là “cưỡng ép
Ukraine vào mối quan hệ anh em.”)

Những sự kiên cường phi thường và sự đoàn kết của người dân
Ukraine trong cuộc chiến hiện tại đa chứng minh những tuyên
bố này của Nga là vô nghĩa. Nói rằng Ukraine không thực sự tồn
tại cũng vô lý như nói rằng Ireland không tồn tại bởi vì nước
này đa bị Anh cai trị từ lâu, hoặc giả: thực ra người Na Uy là
người Thuy Điển. Mặc dù họ chỉ giành được chủ quyền cách
đây 31 năm, nhưng người Ukraine có một lịch sư quốc hồn quốc
túy từ nhiều thế kỷ trước. Ý kiến cho rằng người Ukraine quá
yếu ớt và chia rẽ để đứng lên chống trả cho chính mình là điều
mà họ đang phản bác một cách ngoạn muc trên chiến trường.

Còn lời lăng mạ chính quyền Ukraine là Phát-xít mới, được
chứng minh trong thực tế: tổng thống Ukraine, ông Volodymyr
Zelensky, là người Do Thái và trong cuộc bầu cư quốc hội gần
đây nhất, vào năm 2019, đảng cực hữu của Ukraine, Svoboda,
đa giành được ít hơn 3% số phiếu. Không như Ukraine tưởng
tượng của Putin, Ukraine thực tế ngày càng khác xa với Ukraine
bịa đặt, huyền thoại của Putin khó có chỗ đứng và mâu thuẫn
quá lớn. Nhưng thay vì điều tiết hoang tưởng lịch sư của mình
nhằm đưa nó đến gần với sự thật hơn, Putin vẫn tiếp tuc bình
chân như vại, áp đặt sức mạnh quân sự, và cố dùng sức mạnh
toàn trị để khống chế kiểm duyệt một cách vô vọng, biến huyền
thoại cho gần với hiện thực hơn. Giờ đây, có lẽ ông ta học được
một thực tế khó có thể chối bỏ: giá phải trả cho một quá khứ đốn
mạt là cái gánh thảm họa trong hiện tại.
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TẬP HỢP NGA

Ám ảnh của Putin về quá khứ của Ukraine có thể bắt nguồn từ
vết thương lòng sau khi Liên Xô sup đổ. Cho đến năm 1991,
phần lớn Ukraine ngày nay đa bị Nga cai trị trong 300 năm —
nói cách khác là lâu hơn sự cai trị Scotland của Anh quốc một ít.
Và với dân số hiện nay xấp xỉ với Tây Ban Nha, so với Nga
trong thời Sô Viết Ukraine vẫn là một nước cộng hòa đáng kể
nhất. Zbigniew Brzezinski, cựu cố vấn an ninh của Hoa Kỳ, đa
viết một cách hùng hồn: “Không có Ukraine, Nga sẽ không còn
là một đế chế”. Điều này không đúng theo nghĩa đen. Nga ngày
nay vẫn là một đế chế đa sắc tộc to lớn, chiếm một diện tích
rộng 3.000 dặm phía bắc châu Á, bao gồm hơn một chuc quốc
gia châu Á, từ 5,3 triệu người Tatars trên sông Volga cho đến
vài nghìn người Chukchi trên eo biển Bering. Nhưng với sự sup
đổ của Liên Xô và Hiệp ước Warsaw, Moscow đa mất đi
phương Tây của mình.

Đối với Putin, đế chế châu Âu của Nga là tất cả. Mặc dù từ lâu
hình ảnh của nước Nga đa mang một chứng tích kỳ diệu đối với
họ – “Vâng, chúng tôi là người Scythia!” nhà thơ thiện lành
Aleksandr Blok đa tuyên bố sau cuộc cách mạng năm 1917 –
nước Nga luôn tự coi mình là một cường quốc châu Âu chứ
không phải châu Á. Các nhà soạn nhạc, tiểu thuyết gia và nghệ
sĩ vĩ đại của Nga đa được định nghĩa theo định hướng châu Âu;
những chiến thắng quân sự lịch sư của Nga — chống lại
Napoléon và Hitler — đa khiến Nga trở thành một cường quốc
cao cấp trong “ban nhạc đại hòa tấu quốc tế” ở châu Âu. Bằng
cách đẩy nước Nga trở lại những cánh rừng thông u ám của
mình, tránh xa những địa danh vang bóng cũ như Odessa và
Sevastopol, sự mất mát của Ukraine, nói riêng, đa làm tổn
thương ý thức về bản sắc của người Nga.
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Trọng tâm của vấn đề Ukraine của Nga là một cuộc chiến với
lịch sư. Trận chiến đầu tiên kết thúc khi câu chuyện khởi sự.
Theo thông lệ, câu chuyện bắt đầu từ thời Trung cổ với một
tướng quân được bao bọc bởi huyền thoại, Volodymyr (hoặc
Vladimir trong tiếng Nga) Đại đế. Là hậu duệ của những kẻ
chinh phạt và thương nhân Bắc Âu đến từ Scandinavia,
Volodymyr đa thành lập nhà nước sơ khai đầu tiên ở Kyiv vào
cuối thế kỷ thứ 10. Một thái ấp lỏng lẻo nhưng rất lớn được gọi
là Rus, tập trung ở Kyiv và bao gồm cả Belarus ngày nay, Tây
Bắc nước Nga và phần lớn lanh thổ Ukraine. Volodymyr cũng
cho Rus những nền tảng tinh thần của mình, chuyển đổi vương
quốc của ông ta sang Thiên Chúa giáo Chính thống.

Theo cái nhìn của Putin, phương Tây đa kéo Ukraine ra khỏi
Nga trong nhiều thế kỷ.

Mặc dù người Nga và người Ukraine đồng tình về tầm quan
trọng của Volodymyr, nhưng họ không đồng ý về những gì đa
xảy ra sau khi vương quốc của Đại Đế Vladimir tan ra. Trải qua
thế kỷ 11 và 12, Rus bị tách ra thành các vương quốc nhỏ đánh
nhau, và vào thế kỷ 13, nó bị quân Mông Cổ, dưới sự chỉ huy
của Batu Khan, lấn chiếm. Theo lời kể của người Nga, dân
chúng — và cùng với văn hoá Rus đích thực — lánh nạn bạo lực,
tản cư về phía Đông Bắc, tới Matxcova và Novgorod. Tuy nhiên,
người Ukraine cho rằng văn hóa Rus vẫn tập trung ở Ukraine và
những gì trổi lên ở Moscow là một truyền thống riêng và khác
biệt. Đối với độc giả phương Tây, những tranh luận này đều là
tiểu tiết: như thể người Pháp và người Đức đang tranh giành
nhau về việc Charlemagne, người sáng lập Đế chế Carolingian ở
thế kỷ thứ 9, thuộc về nước Pháp hiện đại hay nước Đức hiện
đại. Tuy nhiên, người Ukraine hiểu ý nghĩa của các tranh giành
của Nga. Một trong những địa danh của Kyiv là một pho tượng
lớn có từ thế kỷ 19 của Đại đế Volodymyr, tay cầm thập giá
nhìn ra Sông Dneiper. Khi Putin cho đúc bức tượng Vladimir

mailto:tonphi2021@hotmail.com


Tuyển tập truyện ngắn.. Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Page 68 of 77

Page 68 of 77

Đại đế của riêng mình bên ngoài cổng Điện Kremlin vào năm
2016 – còn to hơn Ukraine – người dân Ukraine không coi đó là
một đài tưởng niệm cho một vị vua của thế kỷ thứ 10 mà là một
hành động bóp méo lịch sư trắng trợn.

Trên thực tế, hầu hết trong bảy thế kỷ tiếp nối triều đại của Volodymyr,
Ukraine nằm ngoài sự kiểm soát của Muscovite. Khi sự thống trị của
Mông Cổ sup đổ trong những năm 1300, lanh thổ hiện thời của Ukraine
bị thu tóm bởi Đại công quốc Lithuania mới nổi lên, rồi đến lượt nó được
kết hợp trong cuộc hôn nhân triều đại với Ba Lan, do đó trong hai thế kỷ
rưỡi tiếp theo, Ukraine bị cai trị từ Krakow. Cuối cùng, ngay cả tín
ngưỡng của Ukraine cũng theo một vỏ bọc của phương Tây: vào năm
1596, Liên minh Brest-Litovsk đa tạo ra Giáo hội Công giáo Hy Lạp, hay
Uniat – một sự thỏa hiệp giữa người Ba Lan Công giáo và người Ukraine
Chính thống công nhận Đức Giáo Hoàng theo nghi lễ Chính thống giáo
và cho phép các linh muc được kết hôn. Là một ngôi nhà nưa vời về mặt
chính trị giữa hai tôn giáo, liên minh Brest-Litovsk đa giúp Balan hóa
giới quý tộc Ukraine, một trong những điều Putin coi là mô hình lâu dài
của phương Tây để kéo Ukraine ra khỏi ngôi nhà Chính thống hợp pháp
của mình.

Mai đến cuối thế kỷ XVII, Mátxcơva mới mạnh tay vào cuộc. Một loạt
các cuộc nổi dậy của người Cossack Ukraina – các nhóm quân phiệt ở
biên giới, tập trung vào vùng Dnieper phía Nam – đa làm suy yếu vương
quốc Ba Lan-Litthuania. Sau đó, sau một cuộc chiến tranh giành Ukraine
kéo dài với Ba Lan, Muscovy bành trướng và cuối cùng đa thôn tính Kyiv
vào năm 1686. Đối với người Ukraine, đó là khoảnh khắc “từ chảo nóng
nhảy vào lưa”: Sự cai trị của Ba Lan bị đánh đổi với cai trị của Muscovite
khắc nghiệt hơn. Nhưng theo lời của Putin, đó là khởi đầu của “sự tập
hợp của thế giới Nga”, sư dung một cum từ xưa mà ông đa cho hồi sinh
để biện minh cho cuộc chiến chống Ukraine ngày nay. Một thế kỷ sau, Ba
Lan được phân chia giữa Áo, Phổ và Nga, với Nga cuối cùng là Belarus
và miền trung Ukraine ngày nay, bao gồm Kyiv, và Áo với miền tây
Ukraine ngày nay, khi đó được gọi là miền đông Galicia, bao gồm Lviv.

TRẠNG THÁI CHIẾN LƯỢC
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Phong trào dân tộc hiện đại của Ukraine bắt đầu vào những năm 1840, do
nhà văn nói tiếng Ukraine vĩ đại đầu tiên, Taras Shevchenko lanh đạo.
Sinh ra trong một gia đình nông dân bị trị ở một ngôi làng gần Kyiv, ông
đa kêu gọi người Ukraine vứt bỏ ách thống trị của Nga và lên án nhiều
người đa tự đồng hóa mình với Nga để leo lên nấc thang kinh tế xa hội.
(Những quan điểm này đa chuốc cho ông 10 năm lưu đày ở Siberia.) Khi
thế kỷ này trôi qua, và đặc biệt là sau khi Sa hoàng Alexander II bị ám sát
bởi những quân phiến loạn vào năm 1881, chế độ cai trị của Nga hoàng
trở nên đàn áp hơn. Hàng trăm nhà chủ nghĩa xa hội Ukraine đa theo
Shevchenko đi lưu vong, sách và giáo duc tiếng Ukraine bị cấm. Tại thời
điểm này, sự phân chia đông-tây của Ukraine trở thành một lợi thế – ít
nhất là đối với những người sống ở phần phía Tây – bởi vì ở Galicia do
Áo cai trị, người Ukraine có thể tiếp nhận văn hóa công dân tự do hơn sau
đó bén rễ ở châu Âu. Ở Lviv, họ xuất bản báo chí của riêng mình và tổ
chức các phòng đọc, hợp tác xa, liên hiệp tín dung, các ca đoàn và câu lạc
bộ thể thao — tất cả những đổi mới đều vay mượn từ người Séc do Áo
cai trị tương tự như họ. Mặc dù bị bất lợi bởi một hệ thống đầu phiếu ủng
hộ chủ đất Ba Lan, họ vẫn có thể thành lập đảng chính trị của riêng mình
và cư đại diện đến hội đồng cấp tỉnh của Lviv, mà vị thứ trưởng điển hình
của Ukraine không phải là một nhà cách mạng nẩy lưa mà là một học giả
xa hội chủ nghĩa ôn hòa, mang tính trí thức, hoặc giả là luật sư.

Ukraina nổi tiếng là vùng đất bị nguyền rủa bởi địa chính trị — một phần
của “vùng đất máu” trong tựa đề cuốn sách bán chạy nhất của nhà sư học
Timothy Snyder — đa thu thập được trong nưa đầu thế kỷ XX. Khi chế
độ Nga hoàng đột nhiên sup đổ vào năm 1917, một nghị viện Ukraine,
hay chính phủ “Rada”, đa tuyên bố thành lập ở Kyiv, nhưng nó đa bị quét
sạch chỉ vài tháng sau đó, đầu tiên là bởi các dân quân Bolshevik và sau
đó là quân đội Đức, những người đa chiếm đóng Ukraine dưới quyền
Hiệp ước Brest-Litovsk tháng 3 năm 1918. Sau hiệp định đình chiến vào
tháng 11 kết thúc Thế Chiến thứ nhất, Đức lại rút quân, để lại Hồng quân,
Bạch quân Nga phản động, quân Ba Lan, quân đội Ukraina dưới quyền
bộ trưởng Symon Petlyura của đảng xa hội chủ nghĩa, và một loạt các
lanh chúa độc lập để lấp những lỗ hổng quyền lực. Trong cuộc nội chiến
hỗn loạn xảy ra sau đó, nhóm bị thiệt hại nặng nề nhất là người
Ukraine-Do Thái. Hơn 100.000 người bị giết bởi tất cả các bên vào năm
1919, trong một loạt các cuộc thảm sát chưa từng có kể từ những năm
1600. Bị phe Đỏ đánh bại, Petlyura thành lập một liên minh cuối cùng với
Ba Lan, trước khi chạy trốn qua Paris khi Ba Lan và Liên Xô ký kết hòa
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ước chia cắt Ukraine một lần nữa, người Nga chiếm phía đông và trung
tâm, người Ba Lan ở phía tây. Hai vùng biên giới nhỏ — Bukovina và
Transcarpathia ngày nay — lần lượt thuộc về Romania và Tiệp Khắc mới
được độc lập.

Không ngạc nhiên khi Petlyura là một nhân vật được tranh cai sôi động.
Đối với người Nga, ông ta chỉ là một lanh chúa theo chủ nghĩa pogromist
khác. (Quan điểm đó đa làm bao hòa cuốn tiểu thuyết Người Cận vệ
Trắng của nhà văn Nga gốc Kyiv nhưng lại là người dân tộc Nga Mikhail
Bulgakov, vì những nhân vật mà quân đội của Petlyura được coi là một
đám đông đáng sợ) Ngược lại, đối với người Ukraine, ông là lanh đạo
được thư lưa đầu tiên trong chế độ nhà nước tự lập của đất nước họ, mà
có thể đa thành công nếu Đồng minh chỉ cần dành cho ông sự hỗ trợ
ngoại giao và quân sự giống như họ đa làm với các nước Balts và
với người Armenia (ít thành công hơn), người Azerbaijan và
người Georgian. Trước những cáo buộc về chủ nghĩa dân tộc, họ
phản biện với chuyện chính phủ Rada đa in tiền giấy bằng 4 thứ
tiếng – tiếng Ukraina, tiếng Nga, tiếng Ba Lan và tiếng Yiddish
– và rằng người lanh đạo phái đoàn Ukraina tham dự Hội nghị
Hoà bình Paris năm 1919 là một luật sư Do Thái nổi tiếng,
Arnold Margolin. Quân đội của Petlyura hung han, họ chấp
nhận, nhưng vì ông ta không thể kiểm soát được, và tất cả những
người khác cũng vậy. Cuộc tranh cai nổ ra vào năm 1926 tại một
tòa án ở Paris, sau khi Petlyura bị ám sát bởi một kẻ phiến loạn
Do Thái, hắn tự xưng là báo thù cho các thành viên trong gia
đình bị binh lính Ukraine giết hại. Phiên tòa kéo dài ba tuần đa
gây chấn động quốc tế, với việc bên bào chữa đưa ra một hồ sơ
bằng chứng tàn khốc về các tội ác, trong khi bên công tố tìm
cách cho rằng kẻ ám sát là một điệp viên Liên Xô. Chỉ sau nưa
giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn đa tuyên bố đương sự vô tội và
cuộc tranh luận về vu việc vẫn tiếp diễn gay gắt ngày nay.

GIỮA STALIN VÀ HITLER

mailto:tonphi2021@hotmail.com


Tuyển tập truyện ngắn.. Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Page 71 of 77

Page 71 of 77

Trên thực tế, bạo lực và hỗn loạn của thời đại Petlyura chỉ là
mào đầu cho những thảm kịch lớn hơn nhiều của Ukraine trong
những năm sau đó. Bắt đầu từ năm 1929, Joseph Stalin đa khởi
động Holodomor — nói trắng ra là “giết người bằng cách bỏ đói”
— một quá trình truc xuất cưỡng bức, trưng thu lương thực và
đất đai nhằm muc đích tiêu diệt vĩnh viễn toàn bộ dân số nông
thôn của Ukraine. Được thực hiện song song với một cuộc thanh
trừng giới trí thức thành thị của Ukraine, nó đa dẫn đến cái chết
của gần bốn triệu người Ukraine. Được che đậy trong nhiều thập
kỷ, chắc chắn rằng vu giết người hàng loạt kinh khủng này là có
chủ ý: chính quyền Liên Xô biết rằng dân làng đang chết rất
nhiều, nhưng họ vẫn kiên trì trưng thu lương thực và cấm dân
làng rời khỏi các khu vực đói kém để đến các thị trấn. Lý do
Stalin gây ra nạn đói thì ít rõ ràng hơn. Ước tính có khoảng ba
triệu người Kazakhstan và người Nga cũng chết đói trong cùng
những năm này, nhưng ông ta chọn tấn công Ukraine nặng nề
nhất, có lẽ vì nó thể hiện hai con quỷ của ông ta trong một: tầng
lớp nông dân bảo thủ và một dân tộc lớn, khẳng định mình
không phải là người Nga. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, Nga vẫn
đang cố gắng ngăn chặn sự công nhận của quốc tế về vấn đề
Holodomor là một tội ác diệt chủng. Trong bài luận “Sự thống
nhất lịch sư” của mình, Putin đề cập nạn đói chỉ qua loa một lần,
như một “thảm kịch chung.” Tên của Stalin hoàn toàn không
được nhắc đến.

Chưa đầy một thập kỷ sau, một vòng kinh hoàng mới đa đổ ập
lên Ukraine sau khi ký kết Hiệp ước Molotov-Ribbentrop năm
1939. Hồng quân đa chiếm đóng phần phía tây của đất nước do
Ba Lan cai trị — lần đầu tiên Nga kiểm soát vùng lanh thổ này.
Tuy nhiên, hai năm sau, Wehrmacht vẫn hành quân qua đây, và
hai năm sau đó, Hồng quân quay trở lại. Cả hai quân đội này
đều truc xuất hoặc bắt giữ giới trí thức Lviv — một kết hợp
phong phú giữa người Ukraine, người Ba Lan và người Do Thái
—khi họ đến, và giết các tù nhân chính trị khi họ đi. Trong một
vài tháng vào năm 1943, một đội quân đảng phái Ukraine lớn
theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa đa kiểm soát phần lớn vùng
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đông bắc Ukraine, thiết lập một nền hành chính sơ khai và các
trại huấn luyện cũng như bệnh viện quân sự của riêng họ. Đáng
chú ý, các đơn vị nhỏ của quân đội này đa thực hiện một chiến
dịch ám sát và phá hoại trong nhiều năm sau khi chiến tranh kết
thúc, với vị chỉ huy cuối cùng của quân kháng chiến bị giết
trong một vu xả súng gần Lviv vào năm 1950.

Nhìn chung, 5,3 triệu người Ukraine đa chết trong những năm
chiến tranh, một con số đáng kinh ngạc là 1/6 dân số. Một lần
nữa, nhiều người chết vì đói, sau khi Đức bắt đầu tịch thu ngũ
cốc. Và một lần nữa, người Do Thái phải chịu đựng nhiều nhất.
Trước chiến tranh, họ chiếm 5% dân số Ukraine, tức khoảng 2,7
triệu người; sau đó, chỉ còn lại một số ít. Những người còn lại
đa chạy trốn về phía đông hoặc nằm trong những ngôi mộ tập
thể không được đánh dấu trong rừng hoặc bờ rìa nghĩa trang.
(Vào mùa thu năm 2021, là một phần trong nỗ lực tưởng nhớ
những sự kiện này, Zelensky đa chủ trì lễ khai trương khu phức
hợp mới tại Babi Yar, hay Babyn Yar, công viên cạnh ga tàu
điện ngầm nơi gần 34.000 người Do Thái Kyivan bị thảm sát
vào tháng 9, 1941. Vào ngày thứ sáu của cuộc xâm lăng của
Putin trong năm nay, ba tên lưa của Nga đa bay xuống xuống
công viên, làm thiệt hại nghĩa trang của người Do Thái tại đó.)

5,3 triệu người Ukraine đa thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai.

Đối với Liên Xô, và đối với Putin ngày nay, sự thật quan trọng nhất về
người Ukraine trong chiến tranh không phải sự kiện họ là nạn nhân mà sự
hợp tác – được cho là của họ – với Đức Quốc xa. Nhân vật Ukraine gây
tranh cai nhất trong thời kỳ này là Stepan Bandera, thủ lĩnh của một tổ
chức khủng bố ở miền tây Ukraine thời kỳ chiến tranh do Ba Lan cai trị.
Vốn đa trở nên khó khăn khi khu vực này nằm dưới sự cai trị của Áo,
quan hệ Ba Lan-Ukraine trở nên tồi tệ đáng kể với chính sách Ba lan hóa
của chính phủ mới, trong đó các trường dạy tiếng Ukraine bị đóng cưa,
báo chí Ukraine bị kiểm duyệt nghiêm ngặt, người Ukraine bị cấm làm
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những công việc thấp nhất trong chính phủ, và các ứng cư viên và cư tri
Ukraine bị loại khỏi danh sách cư tri. Sự đàn áp cực đoan hóa thay vì Ba
Lan hóa, do đó đảng quốc hội Ukraine lớn nhất, Liên minh Dân chủ Quốc
gia Ukraine tìm kiếm thỏa hiệp, ngày càng bị những người theo chủ nghĩa
dân tộc ngầm của Bandera bóp nghẹt. Khi Wehrmacht tiến vào miền tây
Ukraine vào tháng 6 năm 1941, Bandera gia nhập lực lượng với quân
Đức, tổ chức hai tiểu đoàn, Nachtigall và Roland, mặc dù ông ta gần như
ngay lập tức bị Đức Quốc xa bắt giữ, vì họ thấy khó bề kiểm soát đương
sự.

Kể từ đó, Nga đa sư dung Bandera như một cây gậy để đánh bại phong
trào dân tộc Ukraine. Không cần biết nhiều người Ukraine đa chiến đấu
trong Hồng quân hơn là trong Wehrmacht và rằng Đức cũng đa tuyển mộ
hàng chuc nghìn tù nhân chiến tranh Nga. Như những ngày ở Liên Xô,
một điển hình tiêu chuẩn dành cho người Ukraine trên các phương tiện
truyền thông nhà nước Nga ngày nay là Banderivtsi— “Những kẻ cướp
Banderites” —và Putin đa thăm lại chiến tích trong một bài phát biểu
thậm chí còn tệ hơn bình thường vào ngày 25 tháng 2, một ngày sau khi
cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, trong đó ông kêu gọi quân đội Ukraine
để lật đổ “những kẻ nghiện ma túy và những người theo chủ nghĩa phát
xít mới” đang nắm quyền ở Kyiv.

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, và đặc biệt là sau cái chết
của Stalin vào năm 1953, Ukraine đa có một vài thập kỷ tương đối ổn
định. So với các quốc gia không phải là người Nga khác ở Liên Xô,
người Ukraine vừa bị đàn áp nhiều hơn vừa có thể được thêm đặc quyền,
họ trở thành nhóm tù nhân chính trị lớn nhất nhưng cũng đóng vai trò đối
tác đàn em của Nga trong liên minh Sô viết. Bộ Chính trị có rất nhiều
người Nga và Ukraine, và ở các nước cộng hòa không thuộc Slav, mô
hình thông thường là một người dân tộc thiểu số được bổ nhiệm làm bí
thư thứ nhất, trong khi một người Nga hoặc Ukraine nắm giữ quyền lực
thực sự ở vị trí số hai. Khi Liên Xô sup đổ, năm 1991, Ukraine giành độc
lập mà không đổ máu, sau khi ban lanh đạo Đảng Cộng sản của chính họ
quyết định cắt dây kéo con tàu mẹ bị chìm. Chính trong mối quan hệ “anh
em nhỏ” thời Liên Xô quá cố này mà Putin đa trưởng thành – và điều mà
ông có thể tin (hoặc đa tin) là người Ukraine sẽ sẵn sàng quay trở về (với
Nga) nếu không có sự can thiệp của phương Tây.
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TÂY TIẾN THỤT LÙI

Đường lối chính trị của Ukraine trong ba thập kỷ kể từ khi độc lập đa làm
nổi bật lên tất cả những lo ngại của Nga. Lúc đầu, có vẻ như Nga và
Ukraine sẽ đi trên con đường song song trong thời kỳ hậu Chiến tranh
Lạnh. Cả hai quốc gia đều đang cưỡi trên tháp ghềnh của sự sup đổ kinh
tế kết hợp với các quyền tự do chính trị mới; dường như không không
nước nào quan tâm đến quá khứ. Ở Ukraine, không ai bận tâm đến việc
gỡ bỏ bức tượng Lenin của Kyiv hoặc đổi tên các đường phố của nó. Về
phần mình, giai cấp thống trị mới của Nga dường như quan tâm đến việc
kiếm tiền hơn là xây dựng lại một đế chế. Thật dễ dàng để hình dung hai
quốc gia phát triển theo những con đường riêng biệt nhưng thân thiện:
như Canada và Hoa Kỳ hay Áo và Đức.

Ảo tưởng hạnh phúc đó chỉ kéo dài vài năm. Hai thời điểm mấu chốt lịch
sư Ukraine sau Chiến tranh Lạnh là hai màn thể hiện sức mạnh nhân dân
có hiệu quả cao và thực sự truyền cảm hứng, cả hai đều được Điện
Kremlin kích động. Năm 2004, Putin cố gắng đưa Viktor Yanukovych,
một cựu tù tội phạm hộ pháp, thủ lĩnh chính trị ở Donetsk, vào vai trò
ứng cư viên tổng thống Ukraine, cùng lúc với một ma-nớp đầu độc đối
thủ bầu cư thân châu Âu của ông ta là Victor Yushchenko. Sau khi
Yushchenko sống sót sau vu tấn công (với khuôn mặt bị hủy), thay vào
đó, lá phiếu đa bị tráo một cách trắng trợn. Mang những chiếc mũ và dải
ru-băng màu cam, hàng trăm nghìn người Ukraine đa đổ xuống đường để
phản đối và ở lại đó cho đến khi ủy ban bầu cư nhượng bộ cho bỏ phiếu
lại, và Yushchenko đa giành chiến thắng. Đối với Putin, các cuộc biểu
tình, được gọi là Cách mạng Cam, là một âm mưu do phương Tây dàn
dựng.

Những người biểu tình ủng hộ châu Âu trong cuộc nổi dậy Maidan, Kyiv,
tháng 12 năm 2013

Valentyn Ogirenko / Reuters
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Năm 2010, Yanukovych rốt cuộc cũng đắc cư tổng thống, sau khi khối
thân châu Âu xâu xé và chia xé. Trong bốn năm sau, ông ta dốc hết tâm
lực trong việc biển thủ kho bạc của Ukraine. Nhưng vào tháng 11 năm
2013, ông ta đa đi một bước quá xa: ngay khi Ukraine chuẩn bị ký kết
một thỏa thuận thương mại được ưa chuộng rộng rai đa được lên kế
hoạch lâu dài với Liên minh châu Âu, ông ta đột ngột hủy bỏ nó và thay
vào đó, dưới áp lực của Putin, tuyên bố hợp tác với Nga. Đối với người
Ukraine, cũng như đối với Putin, đây không chỉ là cách tốt nhất để thúc
đẩy nền kinh tế mà còn là bản sắc của Ukraine. Thay vì hướng về phía tây
– thậm chí có thể một ngày gia nhập Liên minh châu Âu – quốc gia này
đang bị buộc phải quay trở lại quỹ đạo của Nga. Ban đầu, chỉ có một số
sinh viên xuống đường phản đối, nhưng sự phẫn nộ của công chúng đa
tăng lên nhanh chóng sau khi họ bị cảnh sát đánh đập, những nhóm thuộc
cấp trên của Yanukovych đa kết cấu với người Nga. Một trại biểu tình
trên quảng trường ở trung tâm Kyiv, được gọi là Maidan, đa biến thành
một thành phố cố định, giống như lễ hội trong một thành phố, đón một
triệu người vào cuối tuần. Vào tháng 1 năm 2014, cảnh sát bắt đầu một
cuộc đàn áp tàn bạo, đỉnh điểm là vu giết hại 94 người biểu tình và 17
cảnh sát. Khi đám đông vẫn không chịu giải tán, Yanukovych tẩu thoát
qua Moscow, và những đồ nội thất trong khu nhà riêng sang trọng của
ông — dung cu phòng ăn của Hermès, đèn chùm cỡ của ô tô nhỏ, một
con sư tư chết được nhồi bông — được trưng bày trong Bảo tàng Nghệ
thuật Quốc gia Ukraine. Trong khoảng trống quyền lực theo sau chuyến
đào thoát của Yanukovych, Putin xâm lược Crimea trước và sau đó,
thông qua các ủy ban côn đồ địa phương ở các thành phố biên giới phía
đông Donetsk và Luhansk.

Việc chiếm đất làm hài lòng dư luận Nga, nhưng nếu Putin định kéo
Ukraine về phía Nga, thì hành động của ông ta lại bi phản tác dung. Các
cuộc bầu cư tổng thống mới đa mang lại một người ủng hộ châu Âu khác,
Petro Poroshenko, một nhà tài phiệt Ukraine, người đa kiếm tiền từ bánh
kẹo chứ không phải khai thác quặng mỏ hoặc kim loại đầy tham nhũng.
Sau đó, trong những năm sau đó, một nỗ lực dân sự đông đảo đa hỗ trợ
các lực lượng Ukraine trong một cuộc xung đột thấp nhưng đầy cam go
với Nga trong và xung quanh Donetsk và Luhansk. (Cho đến khi Bộ
Quốc phòng được cải tổ, quân đội Ukraine bị lang quên trước đây đa
được huy động vốn trực tiếp từ quần chúng) Sự ủng hộ của Ukraine đối
với tư cách thành viên NATO tăng mạnh, và vào tháng 6 năm 2014,
Ukraine đa ký một thỏa thuận liên kết rộng rai với Liên minh châu Âu.
Biểu tượng phổ biến nhất — hoặc, trong mắt Putin, quỷ quyệt nhất — là
việc Liên minh Châu Âu cấp phép visa Bezviz,năm 2017 cho người
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Ukraine du lịch toàn bộ các nước Schengen 90 ngày miễn (phí) thị thực.
Người Nga vẫn cần thị thực, giá phín khá đắt đỏ và nhiêu khê. Sự tương
phản cấu xé nghiêm trọng: em trai không chỉ bỏ rơi anh trai lớn; bây giờ
chuyện du lịch của em trai cũng tốt hơn.

XƯƠNG NGA, ĐẤT UKRAINE

Tiến bộ của Ukraine trước cuộc xâm lược không nên được phóng đại.
Nhiều kẻ tài phiệt, đầu sỏ gian manh giật dây đằng sau hậu trường, và đất
nước đang bị chao đảo bởi nạn tham nhũng tràn lan. (Chỉ số Nhận thức
Tham nhũng năm 2021 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp Ukraine
ngang hàng với Mexico và Zambia nhưng xếp hạng nước này là ít tham
nhũng hơn Nga một chút). Tuy vậy bất kể tất cả những vấn đề của
Ukraine, lịch sư từ khi lấy được độc lập đa có những thay đổi thật về
quyền lực được mang lại bởi những cuộc bầu cư thật, với các ứng cư viên
thật, được báo cáo bởi các phương tiện truyền thông tự do thực sự.Tấm
gương của người Ukraine đa trở thành một mối đe dọa chính trị trực tiếp
đối với Putin. Điều gì sẽ xảy ra nếu chính dân số của Nga – chứ không
chỉ riêng trong giới trí thức thành thị – bắt đầu đòi hỏi các quyền tự do
tương tự? Trong bài luận “Sự thống nhất lịch sư” của mình, Putin đa giải
thích thực tế rằng thay đổi các tổng thống Ukraine là kết quả của một “hệ
thống” được thiết lập bởi “các tác giả phương Tây trong dự án chống
Nga.” Ông viết, các công dân thân Nga của Ukraine không lên tiếng vì họ
đa bị “tgiật dây ngầm”, “bị đàn áp vì những kết án của họ,” hoặc thậm chí
“bị giết”. Liệu ông có thực sự tin điều này hay không thì chưa rõ, nhưng
nó có thể giải thích cho các chiến thuật hơi đặc biệt được quân đội Nga sư
dung trong tuần đầu tiên của cuộc chiến ở Ukraine. Putin có thể thực sự
mong đợi các tiểu đoàn xe tăng của mình sẽ được chào đón như những
người giải phóng.

Như trong cuộc Cách mạng Cam năm 2004 và cuộc biểu tình Maidan
2013–14, được gọi là Cách mạng Nhân phẩm, quyền tự vệ khốc liệt của
Ukraine ngày nay là sự bảo vệ các giá trị, không phải bản sắc dân tộc hay
một thời huy hoàng ảo tưởng. Ngược lại, nỗi ám ảnh của Putin với lịch sư
là một nhược điểm. Mặc dù trước đó trong những năm đầu của nhiệm kỳ
tổng thống của mình, việc khua chiêng đánh trống về “sự tập hợp của thế
giới Nga” đa nâng cao hậu thuẫn của ông với quần chúng, nhưng giờ đây

mailto:tonphi2021@hotmail.com


Tuyển tập truyện ngắn.. Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Góp ý tác giả:
tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng
ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Paypal: teacherkimngan@hotmail.com. Page 77 of 77

Page 77 of 77

nó đa khiến ông tut xuống đến mức có thể trở thành một ngõ cut chết
người. Chỉ tính riêng về diện tích đất liền, Ukraine là quốc gia lớn thứ hai
ở châu Âu, sau chính Nga. Nếu ta đặt nó ở phía đông Hoa Kỳ, như The
Washington Post đa quan sát gần đây, Ukraine sẽ trải dài “từ Missouri
đến Đại Tây Dương, và từ Ohio đến Georgia”. Chiếm đóng Ukraine vĩnh
viễn sẽ tốn kém rất nhiều quân lực và hao tổn ngân khố. Hơn nữa, cuộc
chiến của Putin đa đoàn kết dân tình Ukraine hơn bao giờ hết. Và cho dù
họ đang nói tiếng Nga hay tiếng Ukraina, tình cảm của họ đều như nhau.
Hiện tại, các video clip đa lan truyền với cảnh babushkas nói với binh
lính Nga rằng họ sẽ để lại xương máu của họ trên đất Ukraine và những
người lính Ukraine vui mừng thề khi bắn súng bazooka vào xe tăng Nga,
tất cả đều bằng tiếng Nga thuần túy nhất. Cuộc chiến có thể sẽ diễn ra
trong một thời gian dài và chưa biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Lịch sư,
Putin có thể đang học, chỉ là một chỉ dấu khi nó là thực tại.

Nguồn bản Anh ngữ
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