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Vì sao các nhà tư bản xe hơi bồi thường lớn cho khách?   Trang 42 

Kế hoạch Marshall-tình anh em của các nước Tây phương.  Trang 46 

Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.   Trang 49 

Sách trắng của tập đoàn máy tính Charlie      Trang 59 

Vì sao nói Tôn Phi là tác giả viết sử hay nhất Việt Nam hiện nay?        Trang 67 

Tập đoàn xuất bản Charlie, 8 tháng nhìn lại.     Trang 71 

Phương pháp giảm giá sách giáo khoa của Nhà xuất bản Sống Mới  

Việt Nam          Trang 74 

Làm việc cho sếp nào sướng nhất Việt Nam hiện nay?   Trang 78 

Lối chân minh triết.        Trang 79 

Thư của bạn đọc Linh Trà gửi ông Tôn Phi, tập đoàn xuất bản Charlie.     Trang 82 

Gặp gỡ nữ thống đốc ngân hàng trung ương Nga Nabiullina  Trang 84 

Lương thấp là do không học hành đến nơi đến chốn.   Trang 87 

Bán Windows bản quyền.       Trang 90 
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Lý giải nguyên nhân thành công của tập đoàn 

Samsung. 

 

Figure 1. Lee Byung Chul (1910-1987) 

Đây là Lee Byung Chul, nhà sáng lập kiêm chủ tịch đời đầu của tập đoàn 

Samsung, một trong tứ đại siêu cường của Hàn Quốc. 

Cũng như các nhà tư bản tự thân, Lee Byung Chul có một tuổi thơ nghèo khó. 

Song, sự nghèo khó của Lee Byung Chul khác với sự nghèo khổ ở các nước có 

không khí gian dối. 
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Hàn Quốc có một thế hệ tư bản công nghiệp kỳ lạ, gọi là thế hệ chaebol. Trên thế 

giới, chỉ Hàn Quốc có hiện tượng chaebol. Các nước khác không thấy xuất hiện 

hiện tượng này. 

Chủ của các chaebol Hàn Quốc đều là những người có bằng sáng chế. Chủ của 

hãng Daewoo chỉ mới học hết lớp 3, nhưng đầy tinh thần sáng tạo. Có thể nói, 

giáo dục gia đình mà họ được tiếp thu là rất tốt. 

Hàn Quốc có văn hoá nói thật. Việt Nam có văn hoá nói dối (văn hoá thờ rồng 

mà rồng là loài hai lưỡi). Các nhà tư bản Hàn Quốc có bảo có, không bảo không. 

Vì vậy, các nhà tư bản Hoa Kỳ đầu tư dồi dào cho các nhà tư bản Hàn Quốc. Còn 

hơn là các tập đoàn Việt Nam, hét là làm được chiếc máy 100%. 

Hàn Quốc là xứ tư bản chủ nghĩa, báo chí tốt. Báo chí tốt thì tri thức thật. Nền 

kinh tế của họ là nền kinh tế tri thức, đương nhiên sẽ có nhiều phát kiến, phát 

minh. 

Ở Hàn Quốc có một sự tiếp nối. Các vị thượng thư lão làng trong triều đình phong 

kiến cuối cùng được cử làm cố vấn để tổng thống Park Chung Hye thiết kế một 

nền kinh tế tri thức. Nhờ những người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, 

thuộc lòng kinh điển dân tộc này, người Hàn giữ được truyền thống dân tộc, các 

món ăn, bài hát, trang phục của tổ tiên. 

Các chủ tập đoàn đời đầu của Hàn Quốc đều là con nhà gia giáo. Cho nên, ở Hàn 

Quốc không có nạn nước mắm giả, tivi giả, ô-tô giả như ở Việt Nam. 

Ba nguyên tắc mà Samsung luôn theo đuổi: (1) Chúng tôi luôn đảm bảo doanh 

nghiệp của chúng tôi đang đóng góp cho nhân loại, (2) Chúng tôi coi trọng 

tài năng, (3) Chúng tôi coi trọng mối quan hệ cùng tồn tại và lợi ích song 

song với các công ty khác. 
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Figure 2. The meeting between Steve Jobs and Lee Byung Chul 

 

Lee Byung Chul đã gặp Steve Jobs vào năm 1983 tại Hàn Quốc. Năm ấy, Steve 

Jobs mới 28 tuổi, gặp Lee Byung Chul lúc này đã 73 tuổi. Chàng thanh niên Mỹ 

được truyền nhiều cảm hứng từ nhà tỷ phú Đại Hàn Dân Quốc. Đế chế Apple của 

Steve Jobs phát triển mạnh, và người ta mãi kể về cuộc gặp lịch sử này. 

Viết bởi Tôn Phi 

Nhà sáng lập kiêm chủ tập đoàn Charlie/Sài Gòn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Mặt hàng mũi nhọn của tập đoàn Charlie chúng tôi là sách. Bạn đọc cần sách gì, 

hãy liên lạc với chúng tôi. 

Góp vốn cùng tập đoàn Charlie: 

142720499- ACB-Tôn Phi 

0344331741-MB-Tôn Phi. 

Trân trọng cám ơn quý vị. 
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Kỳ tích sông Hàn: Vì sao tập đoàn Daewoo khởi 

nghiệp thành công? 

 

 

Figure 3. Kim Cho Woong 

Để nói về thời đại hoàng kim của Hàn Quốc với các nhà tư bản công nghiệp 

chaebol, có kể hàng trăm trang cũng không hết. Trong số những gương mặt ấy, 

đáng kể nhất phải nói đến Kim Cho Woong, nhà sáng lập tập đoàn Daewoo. 

Khởi nghiệp vào thời ấy dễ hơn thời nay. Thời ấy, mọi thứ đều hoang sơ, thế thì 

người đi khai hoang sẽ hưởng tất cả. Vào thời ấy, ngành công nghiệp ô-tô của 

Hàn Quốc còn non trẻ. Kim Cho Woong dẫn đầu, thế là thành đại gia. 

Bây giờ, nếu một người muốn làm như Kim Cho Woong cũng không thể. Thị 

trường ô-tô đã bão hòa, với các doanh nghiệp có tuổi đời hàng trăm năm. Thế thì, 

các tỷ phú mới, ngoại trừ Testla, muốn đi vào ngành công nghiệp ô-tô sẽ không 

cạnh tranh nổi với các tập đoàn đã lâu năm. Họ dành 20 năm để đào tạo một con 

người, mình không thể 2 năm là xong. 
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Sự may mắn của lứa tỷ phú Chaebol Hàn Quốc còn nằm ở chỗ, họ được nảy mầm 

trong môi trường chính trị tốt. Hàn Quốc có một bản hiến pháp tin lành, do Mỹ 

bày cho soạn. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về ngành luật học, thứ hai là Hàn Quốc. 

Vào thời điểm này, Hàn Quốc sinh ra một thế hệ những nhà văn, triết gia thượng 

hạng. Trong số đó, đáng kể nhất là một nhà thần học sinh ra tại Busan, người sẽ 

là viên đá đập tan hết mười ngón chân nửa bằng sắt, nửa bằng đất sét. Hàn Quốc 

có một thế hệ nhân sự tuyệt vời. Sau này, dù ở bất kỳ quốc gia nào, cũng không 

thể có thế hệ đó. Vì vậy, sẽ không có nước nào làm được chaebol như Hàn Quốc 

đã làm được. 

Trở lại câu chuyện tập đoàn Daewoo. Nhà sáng lập chỉ học hết lớp 3. Anh may 

mắn mua lại được xưởng dệt may do quân đội xâm lược của Nhật Bản để lại. Với 

nền tảng đó, anh nâng cấp lên dần dần, cho đến khi thành một tập đoàn ô-tô, máy 

kéo khổng lồ. Hầu như ở Việt Nam, không có công ty xây dựng nào là không mua 

máy Daewoo, vừa khỏe, vừa bền, giá cả phải chăng. 

Thế hệ chaebol đầu tiên của Hàn Quốc, các ông chủ không được học hành cao. 

Thế nhưng, bạn đừng nói họ là những người thất học. Họ đã học rất nhiều. Nền 

giáo dục gia đình của họ tốt. Bản thân họ cũng tự học dữ dội. Có thể nói, thế hệ 

chaebol của Hàn Quốc là thế hệ trời cho. Bây giờ, thế hệ trẻ của Hàn Quốc không 

bằng thế hệ ông cha ngày trước. 

Sự thành công của Daewoo, không phải là hoàn toàn tự thân. Daewoo được chính 

phủ Hoa Kỳ giúp cho kỹ thuật và nhân sự. Hoa Kỳ có chính sách đỡ đầu Hàn 

Quốc kiểu mẹ bồng con. Cho nên, các doanh nghiệp Hàn Quốc được Hoa Kỳ hỗ 

trợ tận răng, cho đến khi mỗi doanh nghiệp trở thành một siêu cường. Samsung, 

Daewoo, LG,…Tất cả đều được Mỹ giúp. May mà xưa kia Hàn Quốc không đánh 

cho Mỹ cút ngụy nhào. Một khi người Washington đã quyết định rót vốn vào 

nước nào, nước đó chẳng chóng thì chầy sẽ trở nên giàu có. Mỹ nuôi Hàn Quốc 

như mẹ nuôi con. 

Ngày nay, ở Hàn Quốc, lương của cô giáo rất cao, vì cô giáo là người ươm mầm 

trẻ thơ. Khi đã có tích lũy tư bản từ thế kỷ XX, Hàn Quốc giờ chi hào phóng cho 

giáo dục. Một thầy giáo hạng giỏi ở Hàn Quốc, chỉ dạy cấp 3 thôi, đã có thể có 

thu nhập lên đến 2 triệu đô-la mỗi năm. 

Nói chung, thế trận của Hàn Quốc là thế trận quốc dân tất thắng. Ngày nay, 50% 

dân số Hàn Quốc là đạo Tin Lành viết hoa. Còn tin lành viết thường thì khoảng 
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80%. Hàn Quốc, người ta vừa làm việc, vừa cầu nguyện dâng cảm tạ lên Đức 

Chúa Trời. Thế thì, kiểu gì người ta cũng thành công. 

 

Cách lý giải của tôi khác cách lý giải của các tác giả khác. Nếu có điều gì sai sót, 

độc giả hãy góp ý bằng địa chỉ liên lạc dưới đây. 

06/01/2021 

Tôn Phi 

tonphi2021@hotmail.com 
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Văn hóa sản xuất các sản phẩm quốc dân của 

các chaebol Hàn Quốc. 

 

Figure 4. Ảnh: Tập đoàn LG 

Hàn Quốc, xứ sở của các chaebol. Các chaebol nước này có văn hóa sản xuất 

một mặt hàng đặc trưng và mặt hàng đó thể hiện bản sắc của dân tộc Đại Hàn. 

Nhìn chung, ở Hàn Quốc không có sản phẩm y tế gian dối vì như thế sẽ lòi ra 

ngay. Ở Hàn Quốc có tự do báo chí. Nếu có gian dối, báo chí phanh phui ngay. 

Không thể dùng quyền lực để dập tắt báo chí Hàn Quốc, cũng không thể dùng 

tiền để bịt miệng dư luận dân Hàn. 

Hàn Quốc có một cục gọi là trung tâm chống độc quyền. Hãng nào mạnh quá sẽ 

được ghì bớt lại. Hãng nào yếu quá sẽ được bơm lên. Bởi vậy các hãng na ná trình 

độ như nhau. LG, Samsung và Sky sản xuất điện thoại không hơn nhau là mấy. 
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Thể chế chính trị của Hàn Quốc tốt. Sâu xa hơn, văn hóa của Hàn Quốc tốt. Một 

nền văn hóa dựa trên kinh điển dân tộc sẽ giữ được dòng chính của nước mình và 

không những vậy, các hãng xưởng của Hàn Quốc sẽ còn vươn xa. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Đón đọc sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebols của tác giả Tôn Phi đã phát 

hành trên Cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn.  
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Hàn Quốc: Tại sao các chaebol thành công? 

 

Hình 1. Anh họ Tôn Phi và em họ Thanh Hương trên bìa sách Bí quyết của sự sáng tạo. Nhà xuất bản Sống Mới. 
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lưu trữ, lưu hành không phép. 
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Bạn Nguyễn Tự Quyết Thắng, đại học Cần Thơ đặt ra so sánh: Ở Trung Quốc, 

học sinh trường quốc tế chỉ học 3-4 tiếng mỗi ngày, học sinh nông thôn học 8-10 

tiếng mỗi ngày. Học sinh trường quốc tế giỏi hơn học sinh nông thôn. 

Tại sao các chaebol của Hàn Quốc thành công mà các giả chaebol ở Việt Nam 

thất bại? Nguyên nhân chính không nằm ở số lượng chuyên già mà nằm ở văn 

hóa. 

Đến nay, Hàn Quốc đã gần làm chủ được công nghệ luyện kim. Việt Nam không 

thể luyện kim thành công. Trung Quốc cũng chưa thể làm chủ công nghệ luyện 

kim, toàn mua của Tây Đức. Hàn Quốc là quốc gia đi sau nhưng tiến tới trước, vì 

họ sáng tạo cao. 

Để đảm bảo cho sự sáng tạo, người Hàn Quốc đã xây dựng hiến pháp dựa trên 

Kinh Thánh (The Holy Bible). Văn hóa Hàn Quốc hiện nay là văn hóa hiệp sĩ Cơ-

đốc giáo. Cho nên họ làm gì cũng thắng cả. Văn hóa Việt Nam hiện nay (thời 

điểm 2021) không biết là văn hóa gì, không có nền tảng, cho nên làm gì cũng 

thua. 

Nhìn từ tập đoàn Huyndai, ông chủ tập đoàn dâng 9/10 tổng hoa lợi để phụng sự 

xã hội, trả lại cho Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời chúc phước cho tập 

đoàn Huyndai, làm ăn mỗi ngày một giàu có. Bạn đừng nói là đóng góp tùy tâm, 

bởi luật một phần mười đã được ấn định. Trong Kinh Thánh Tân ước, vợ chồng 

nhà nọ tên là A-na-nia bán đất, họ dâng 50% cho Phi-e-rơ (Phê-rô) nhưng lại lừa 

Phê-rô là đã dâng 100%. Phê-rô cho thiên sứ đánh chết cặp vợ chồng này ngay 

tại chỗ. Đừng nói là triết lý quản trị tiền bạc không quan trọng. Sai một ly là đi 

một dặm. Đây là chuyện thời Tân ước, thưa quý vị. Luật pháp không đổi một 

chấm một nét, kể cả sang thời Tân ước. 

Các nhà đại tư bản của Hàn Quốc, hầu hết là con nhà tin lành, dâng 1/10 của cải 

tập đoàn cho Chúa, do đó, họ mới có thể thắng trong cuộc đua công nghệ khốc 

liệt. Các hãng sản xuất điện thoại thông minh ở Việt Nam bị dân tố là làm dối, 

mua đồ Trung Quốc về ráp. Các hãng sản xuất ô-tô cũng bị tố làm dối. Chứng 

khoán thì như game lùa gà. Vì sao vậy? Vì gian dối trong luật một phần mười. 

1. Áp-ram dâng phần mười mọi của cải hoặc đúng hơn là của cướp tại trận, cho 

Mên-chi-xê-đéc (Sáng Thế Ký 14:20; Hê-bơ-rơ 7:2, 6). 

http://www.nhulieuthanhkinh.com/index.php/component/zefaniabible/scripture/kinhthanhvitnam/1/14/20/0/0?tmpl=component
http://www.nhulieuthanhkinh.com/index.php/component/zefaniabible/scripture/kinhthanhvitnam/58/7/2/0/0?tmpl=component
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2. Gia-cốp sau sự hiện thấy tại Lu-xơ, dâng phần mười của cải mình cho Ngài, 

miễn là mình trở về bình an (Sáng Thế Ký 28:21-22). 

Nê-hê-mi 12:44 – Bản dịch Truyền thống 

Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phóng kho tàng về của lễ dâng giơ lên, 

về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó, tùy theo đồng của các 

thành, phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi, mà luật pháp đã chỉ định; vì Giu-

đa vui mừng nhơn những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng hầu việc. 

2Sử Ký 31:5 – Bản dịch Truyền thống 

Khi chỉ dụ của vua mới truyền ra, thì dân Y-sơ-ra-ên đem đến rất nhiều sản vật 

đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu, mật, và những thổ sản khác; chúng đem đến một 

phần mười của mọi vật thật rất nhiều. 

Thần học Hàn Quốc đã phát triển vượt xa thần học Đức hay thần học La-Mã. 

Châm Ngôn 3:9-10 – Bản dịch Truyền thống 

9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; 

10 Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu 

mới. 

Cho nên, Hàn Quốc giàu có, nhân đạo là điều tất yếu. Các tập đoàn mới nổi ở 

các nước không thể đua được với các tập đoàn Tư Bản đã có bề dày truyền 

thống ở Hàn Quốc. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 07 tháng Hai năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

 

 

http://www.nhulieuthanhkinh.com/index.php/component/zefaniabible/scripture/kinhthanhvitnam/1/28/21/0/22?tmpl=component
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Bàn về các chaebol của Hàn Quốc 

 

Hình 2. Ảnh: Binh lính Hàn Quốc túc trực bên phủ tổng thống vẫn mặc trang phục truyền thống của ngàn năm. 

Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (Phần 6). Đây là cuốn sách đầu tay của 

Tôn Phi.  

Từ năm 1954, tầng lớp địa chủ ở Hàn Quốc phấn đấu để trở thành Chaebols. Thực 

ra từ năm 1948, một số gia đình doanh nhân trước đó có quan hệ trực tiếp với quân 

đội Nhật ở các lĩnh vực dệt may hoặc sản xuất hàng thiết yếu cho nhu cầu của quân 

đội Nhật và nhu cầu dân sinh. Khi thất trận, quân đội Nhật đã để lại các cơ sở sản 

xuất cho các gia đình này, và, chính họ đã trở thành Chaebols đầu tiên trong khoảng 

thời gian 1948 đến 1960 đó. Quân đội Nhật khi rút đi không phá hủy các xưởng sản 

xuất, là vận may ăn sẵn cho dân tộc Đại Hàn. 

Việt Nam, năm 1975, sau khi các nhà tư bản tháo chaỵ khỏi Sài Gòn, toàn bộ máy 

móc hãng xưởng còn để lại, nhưng kỹ sư miền Bắc, tốt nghiệp Bách Khoa Hà Nội 
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không biết vận hành những dây chuyền sản xuất. Thế là, những máy móc tinh xảo 

phải tháo rời ra bán với giá sắt vụn. Hàn Quốc, vận hành máy được, là do có kỹ sư 

Nhật ở lại hướng dẫn. 

Đúng thời điểm 1970 đó, thế giới tư bản phân chia thị trường: Mỹ giành thị phần khí 

tài quân sự, khoa học không gian và cơ học lượng tử, Đức làm ô-tô và cơ khí chính 

xác, còn lại đồ gia dụng nhường cho Hàn Quốc và Nhật Bản. Buổi tranh tối tranh 

sáng ấy là thời đại hoàng kim. Bây giờ các nước đi sau, ví dụ như Vinfast, có tiền 

làm cũng chẳng được, vì thời đại hoàng kim đã qua, không trở lại. Thị trường đã 

phân chia xong. Không có tư bản Anh-Mỹ ủng hộ thì chẳng làm được gì. Hàn Quốc 

là đất nước ăn may vĩ đại, đúng thời điểm đó thì họ có Samsung, Huyndai, LG. Các 

nhà đại tư bản của Mỹ, là con cháu Tin Lành, các “thú dữ” trong đảng Cộng Hòa rót 

tiền vào Hàn Quốc ngay ở giai đoạn này. Nắng hạn gặp mưa rào. Người Hàn Quốc 

rất sáng tạo. Chẳng mấy chốc họ giàu to. Giàu và lịch sự. 

* Tướng Park Chunghee (Phác Chung Hy) lật đổ Lyngman Rhee (Lee Seungman-

Lý Thừa Vãn), để lên làm tổng thống. Chính ông đã đưa Chaebols lên các tầm cao 

mới với chiến lược công nghiệp hóa nền kinh tế với mức đầu tư thấp. Xin kể về một 

chiến công nhỏ của ông: Ông biết rõ đường cao tốc rất quan trọng trong việc phát 

triển kinh tế nên đã quyết định làn đường Gyeongbu nối thủ đô Seoun tới Busan 

bằng các biện pháp sau: 

– Mời các tỉnh trưởng có đường cao tốc chạy qua lên gặp, ông nói rõ là sẽ làm đường 

và cấp tiền để các tỉnh trưởng mua đất ở những vị trí thiết yếu theo kiểu da báo, sao 

cho người dân không biết chính phủ chuẩn bị làm đường, và đồng thời, cấm các tỉnh 

trưởng để lộ thông tin qua vợ, con, tình nhân…. Đến khi chính phủ công bố việc làm 

đường thì việc mua tiếp các vị trí không thiết yếu với giá rất rẻ, làm cho đường cao 

tốc được hình thành với giá đầu tư không cao. 

– Vĩ đại nhất của ngài tổng thống là sau khi đường Gyeonbu hoàn thành, ngài tuyên 

bố với toàn dân là: Đường cao tốc được hình thành là công của nhà nước, chứ không 

phải là công của dân, vì thế, khi người dân nào bán bất động sản của mình ven đường 

cao tốc thì nhà nước sẽ thu hồi khoản tiền chênh lệch so với giá ruộng. Chính điều 

này đã làm cho giá bất động sản của Hàn quốc trong một thời gian dài không cao. 

Điều này đã giảm nhẹ rất nhiều cho chính phủ Hàn quốc trong việc đầu tư công. 

Công lao của ngài Park Chunghee là vậy, nhưng bây giờ, Hàn quốc còn mấy người 

nhớ tới ông (trường hợp này có giống với Bùi Viện ở đất cảng Hải Phòng không?). 

Lại Thế Hiền: Tư tưởng quy hoạch của Hàn Quốc có khác gì so với tư tưởng quy 

hoạch của người Việt không, thưa tác giả (xin đọc lại bài: “Tư tưởng kiến trúc của 

người dân nông thôn Việt Nam”?. 
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Đáp: Rất khác. Ở họ có sự liên tục, ở ta là sự đứt quãng. Phòng trọ của sinh viên Hàn 

Quốc nghèo không khác phòng ngủ của vợ chồng đại gia. Cuộc sống đã được tối 

giản. Cùng một loại cửa kéo và cùng một loại giấy dán tường. Họ có một truyền 

thống không đứt quãng. Trong khi, người Việt ngày nay, làm nhà không có sự thống 

nhất, mạnh ai nấy làm, không cần kỹ sư. Tính riêng từng nhà Việt Nam thì đẹp, tính 

chung cả khu phố thì như những mảnh ve chai vỡ. 

Lại Thế Hiền: Thực ra thì người Hàn quốc tích lũy vốn ban đầu rất cực nhọc, họ phải 

kiếm tiền từ những “đồng tiền dơ bẩn” do đánh thuê, chẳng hạn. Vì thế, nói tiền đầu 

tư từ nước ngoài chảy nhiều vào Hàn quốc để giúp họ phát triển kinh tế là không 

chính xác cho lắm. 

Đáp: Số tiền đánh thuê không đáng kể, chỉ đủ để nuôi một tỉnh nhỏ của Hàn Quốc. 

Họ giàu có, cơ bản, nhờ đặt được trạm không vận quốc tế. Bên cạnh đó, nền tảng 

văn hóa ” Lễ nghĩa chi quốc”, Hàn bán sản phẩm kèm theo chiến dịch “truyền giáo” 

Han-liu, làm cho dân các nước đang phát triển say mê văn hóa Hàn Quốc lúc nào 

không biết. Say mê văn hóa Hàn rồi lại sẽ mua hàng của họ. Đây gọi là triết lý “lãi 

suất kép”. Nước giàu sẽ càng giàu thêm. Ví dụ: con gái Việt Nam xem phim Hàn rồi 

sẽ mua váy Hàn. Thấy váy Hàn đẹp lại rủ nhau xem phim Hàn. Vòng lặp sinh lời bất 

tận. 

Lại Thế Hiền: Bản nhân không chú ý lắm về các giáo phái này, giáo phái nọ; minh 

triết này, minh triết kia, nên, khi đọc phần 1 của bài này thì bản nhân rất ú ớ không 

hiểu gì. Vì thế, kính mong tác giả phân tích thêm để bản nhân biết được sự giống 

nhau và khác nhau giữa Công Giáo và Tin Lành là như thế nào. Xin chân thành cảm 

ơn! 

Đáp: Công giáo hay Tin Lành là 2 giáo phái trong vô vàn giáo phái xưng mình là sự 

tiếp nối liên tục của giáo hội sơ khai của Đức Giê-su. Công giáo có sở tổng chỉ huy 

là Vatican ở Roma, trong khi Tin Lành không có sở tổng chỉ huy. Vì có sở tổng chỉ 

huy nên giáo lý Công giáo thống nhất, song cũng vì thế mà họ có những cái sai 

không sửa được. Tin Lành không cần sở tổng chỉ huy nên năng động hơn, song lại 

xảy ra tình trạng bát nháo ai cũng cho mình đúng. Công giáo trung thành với giáo 

hoàng và kinh thứ cấp ( sắc lệnh, nghị quyết…), Tin Lành trung thành với kinh sơ 

cấp ( kinh căn bản), tức Kinh Thánh. Tin Lành cho rằng Công giáo mắc bệnh thờ 

tượng ( bị cấm đoán nghiêm ngặt trong điều răn số 2 luật Môi-se), đồng thời cho 

rằng một mục sư phải có vợ để tránh hiểm họa dâm dục. A-đam và E-va cuối cùng 

cũng phải giống A-đam và E-va đầu tiên. Về tổ chức đời sống, Công giáo vẫn xin, 

cho, quyên góp cứu đói mổ tim mổ não, trong khi Tin Lành đã lên tới đợt hiến 

chương, anh đi làm đóng 10% nuôi nhà thờ và nhà thờ giúp đỡ anh khi cần thiết. 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 
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Có 2 mục sư Tin Lành đã lên làm tổng thống, là Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc 

và Kim Nhật Thành ở Bắc Triều Tiên. 

Xin vinh danh ông Lại Thế Hiền đã giúp chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng Sáu năm 2021. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Đây là cuốn sách đầu tay của Tôn Phi. 

 

1 BÌNH LUẬN VỀ  “BÀN VỀ  CÁC CHAEBOL CU ̉A 
HÀN QUỐC”  

1. Lê Trường Yến 

18 THÁNG SÁU 2021 LÚC 5:50 CHIỀU 

Park Chung Hee là con người quá tài năng, Hàn Quốc có được như Hnay là 
một phần công lao của ông ấy. 

 

 

 

 

https://saigonpick.com/2021/06/18/nen-da%cc%a3o-duc-tin-lanh-va-tinh-than-cu%cc%89a-chu%cc%89-nghi%cc%83a-tu-ba%cc%89n-phan-6/#comment-1897


Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
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Giới thiệu về Hội thánh của Đức Chúa Trời. 

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

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

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

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

có sự sống trong các ngươi đâu. 

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

người đó sống lại. 

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

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

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

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

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

An-Xang-Hồng, đã tái lập nó: 

 

Figure 5. Từ trái sang phải. Ông An-Xang-Hồng, nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời. Bà Zang Jah Gil, người vợ thiêng 

liêng. Mặc áo vest bên phải: Ông Kim Joo-Cheol, mục sư tổng hội trưởng, đóng vai trò như Phi-e-rơ của hội thánh sơ khai. 

 

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

trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 
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Figure 6. Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ảnh tư liệu. 

 

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

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

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

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

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

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

cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. 

 

 

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

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

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

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

9/10. 

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

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Trân trọng cám ơn quý vị đã đọc bài.  

 

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Giày thủy tinh, bộ phim ca ngợi nhân cách con 

người Hàn Quốc. 

 
Hình 3. Dàn diễn viên chính phim Giày thủy tinh. 

 

Hình 4. Chiếc giày thủy tinh. 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 
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Hình 5. Nam chính trẻ phim Giày thủy tinh. 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
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Hình 6. Nữ chính trẻ phim Giày thủy tinh. 
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Ở quận 7, đông dân Hàn Quốc, tôi gặp những người bạn của dàn diễn viên đóng 

phim Giày Thủy Tinh. Những người ấy bây giờ tuổi đã 50, và làm ông chủ, bà 

chủ lớn ở Sài Gòn. 

 

Giày thủy tinh là câu chuyện đẫm nước mắt, về một Hàn Quốc buổi giao thời giữa 

văn minh Nho giáo và văn minh Tây phương. Vào một lúc bùng nổ kinh tế chất 

xám tại Hàn Quốc. Câu chuyện lại kể về những người chẳng học hành gì nhiều. 

 

Cô cháu gái của chủ tập đoàn, đi làm tạp vụ suốt tuổi thanh xuân, không mất đi 

dáng vẻ quý phái. Trong cùng một tòa nhà với ông ngoại mình mà không biết. 

 

Cô kết bạn với một chàng trai rất ngây thơ hồn nhiên. Chàng là một người dũng 

mãnh. Phim này tôi say mê suốt thời thiếu nhi mới lên cấp 2. Phim này phải 9x 

đời đầu mới nhớ. Mùa đó là mùa cả nước Hàn Quốc khởi nghiệp. Công ty, tập 

đoàn, nhà máy, hãng xưởng mở ra ầm ầm, bán hàng đi khắp giới, làm nên một 

thời đại hoàng kim. Cả thế giới phải đi làm thuê cho người Hàn Quốc. 

 

Cả hai đại diện cho mẫu thanh niên của Hàn Quốc lối năm 1980. Phim do người 

lớn sáng tác khác phim do con nít sáng tác. Phim Việt Nam đem sang Lào chiếu, 

Lào cũng không xem. Lào thích xem phim Mỹ và phim Hàn Quốc hơn. Phim 

Nhật cũng rất khó chiếu ở Lào. Chứng tỏ, văn hóa Hàn Quốc cao hơn văn hóa 

Nhật Bản. 

 

Buổi này, chúng ta thấy, văn hóa Nhật Bản bắt đầu đổ vỡ. Văn hóa Hàn Quốc lại 

có mòi đi lên. Các gia đình Việt Nam có xu hướng tăng dùng đồ Hàn Quốc so với 

đồ Nhật Bản. Theo bạn, lý do là gì? 

Viết bởi Tôn Phi, nhà sáng lập kiêm chủ nhân tập đoàn xuất bản Charlie Sài 

Gòn. 

Liên lạc tác giả: 

Tonphi2021@hotmail.com. 
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Tổng thống Lý Thừa Vãn, người đặt nền móng văn hóa 

cho các chaebols ở Hàn Quốc. 

 

Figure 7. Tổng thống Hàn Lý Thừa Vãn và đại tướng Mỹ. 

Tổng thống Lý Thừa Vãn (Li Sưng Man) của Nam Hàn là một người gốc Việt. Ông 

là  hậu duệ đời thứ 25 của hoàng tử Lý Long Tường. 

Năm xưa, họ Lý chạy trốn họ Trần, sang đến Triều Tiên, và phát triển thành một 

dòng họ lớn ở bên đó. 

 

Ngày 06.11.1958 thăm viếng Nam Việt Nam, không chỉ  hãnh diện là hậu duệ của 

vua Lý Thái Tổ, ông còn rất ngưỡng phục Việt Nam Cộng Hòa. 

 

Sau năm 1953, Nam Hàn là quốc gia nghèo đói , nhưng 10 đời tổng thống từ Lý 

Thừa - Vãn  đến Park Geun –Hye đều là những lảnh tụ anh minh, yêu nước. 

Với phương châm « học theo gương Mỹ –Nhật để phát triển đất nước »,  họ dẹp bỏ 

sang một bên lòng tự ái dân tộc.  

Nền giáo dục của Hàn Quốc, trong một số môn kỹ nghệ,  sử dụng toàn bộ giáo dục 

của Nhật « để mở mang dân trí , đào tạo và trọng dụng nhân tài , tổ chức guồng máy 

điều hành quốc gia hiệu quả và với tinh thần dân tộc cao độ quyết tâm phát triển đất 

nước. 

 

Đặc biệt, tổng thống Park Chung Hee, xuất thân từ lính chiến trường,  có một lời 

tuyên bố độc đáo : “Ai tham nhũng dù chỉ 1 dollar  cũng sẽ bị xử bắn.” 
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Ngày nay, Nam Hàn  (Hàn Quốc) là quốc gia đứng thứ 7 thế giới về khoa học kỹ 

thuậ , thứ 10 về phát triển kinh tế  ( thời tổng thống Park Chung Hee lợi tức bình 

quân của người Nam Hàn năm 1961 là 80 dollar, năm 2016 dự trù sẽ vượt 21.695 

$). 

 

Về đóng tàu, Hàn Quốc đã là hạng nhất thế giới.  

Về  điện thoại di động, Hàn Quốc đang dẫn đầu. 

Về kỹ nghệ thép, Hàn Quốc đứng thứ 3.  

 

Hãng phân tích Goldman Sachs năm 2007 đã chỉ ra Hàn Quốc sẽ trở thành nước 

giàu thứ 3 trên thế giới vào năm 2025 với GDP bình quân đầu người là 52.000 

USD . 

Tiếp 25 năm sau nữa sẽ vượt qua tất cả các nước ngoại trừ Hoa Kỳ để trở thành 

nước giàu thứ hai trên thế giới, với GDP bình quân đầu người là 81.000 USD ). 

Ai cũng biết «  Giáo Dục là yếu tố quan trọng nhất để phát triển quốc 

gia «  ( gương Singapore , Hàn Quốc  ... ) Ngoài tổng thống Lý Quang Diệu của 

Singapore, tất cả các đời tổng thống Hàn Quốc đều ưu tiên lớn cho giáo dục, đặc biệt 

cho phát minh, sáng chế. Hàn Quốc là nước có nền kinh tế tri thức, văn hóa hiệp sĩ 

nhập từ khối Anh-Mỹ pha trộn theo một tỷ lệ chính xác với văn minh Nho giáo đông 

phương.  

Việt Nam, với văn hóa cán bộ xã ấp, rất khó tiến lên nền kinh tế tri thức như Hàn 

Quốc. Ở Việt Nam ngày nay,  có 24.000 tiến sĩ (số liệu năm 2014), tuy nhiene không 

có 1 phát minh hay sáng kiến nào mang tầm cỡ châu lục, rất hiếm phát minh đẳng 

cấp quốc tế. Lý giải vì sao? Có phải do nghèo hoặc do thiếu khoa học? Thưa, nằm ở 

văn hóa. Văn hóa khác nhau sẽ dẫn đến học vấn khác nhau. Trọng điểm của học vấn 

ở mỗi nước khác nhau. Trọng điểm học vấn ở Việt Nam là hàm thụ (nhập khẩu), 

người học làm theo một mẫu cho trước. Trọng điểm học vấn ở Hàn Quốc là sáng tạo 

(xuất khẩu). Người học được thầy giáo hướng dẫn để phát triển chương trình hành 

động của riêng mình. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3


Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 27 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 27 of 
129 

Nam Hàn hoàn cảnh lịch sử cũng tương tự Nam Việt Nam , với 10 vị tổng thống yêu 

nước, hơn nửa thế kỷ sau trở thành 1 trong 10 quốc gia phát triển hàng đầu thế 

giới. Quốc gia nào cũng có lúc thịnh, lúc suy. Lịch sử thì diễn biến không ngừng. 

Riêng Hàn Quốc, mỗi khi quốc biến đều có anh hùng hào kiệt xuất hiện để cứu dân, 

cứu nước. 

Read more at: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53511646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53511646
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Vì sao đồng đô-la Mỹ đổ vào Hàn Quốc? 

Trong huyền thoại lập quốc, tổ của người Đại Hàn chỉ là một con gấu cái, nhờ chăm 

chỉ tu tiên nên được Trời cho lên làm người. Con cháu họ cũng mới từ thế giới thứ 

ba ( chỉ các nước nghèo không thể cứu vãn) thành siêu cường khoảng mấy chục năm 

trở lại đây. 

Quãng năm 1970, Hoa Kỳ muốn chấm dứt hiện diện quân sự tại châu Á-Thái Bình 

Dương. Vào thời gian này, các nhà đại tư bản muốn chọn một nơi để làm trung 

chuyển quốc tế. 

 

Không thể chọn Nhật Bản vì Nhật Bản là đảo cô lập, lúc cần không có chỗ hạ cánh 

khẩn cấp. Không thể chọn Philipines vì thiên tai bão lũ. Chọn Hàn Quốc lúc đó là 

hợp lý. Ngoài ra còn có các nước mà bạn nghĩ đến, song, các nước này không tổ 

chức tổng tuyển cử nên không thể đặt các trạm không vận quốc tế. 

Vận may đã tới. Khách thập phương kéo đến Hàn Quốc. Đáp máy bay là phải tham 

quan, ăn chơi, du lịch, giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật. Đồng đô-la Mỹ, bảng 

Anh,… từ khắp các nước đổ về Hàn. Việc làm thừa mứa. Thanh niên nam nữ các 

tỉnh nô nức kéo nhau về thủ đô Seoul. 

Trong thế giới các nước Cơ-đốc giáo lại vừa có sự chuyển mình. Sau chiến tranh, 

hàng loạt các giá trị được định hình lại. Italia là ông anh họ già cỗi. Chị gái Pháp lâu 

nay làm trưởng nữ nay lại muốn ẩn thân. Trong làng Cơ-đốc, Hoa Kỳ nghiễm nhiên 

làm ông thị trưởng gánh vác mọi công việc. 

Trong buổi đó, Hàn Quốc là cậu em út đi sau, mà đã đi sau thì sẽ được hưởng lợi từ 

những thằng anh đi trước. Hàn Quốc bê nguyên vẹn bộ luật công nghiệp của Nhật 

Bản làm luật công nghiệp nước mình. Luật pháp Hàn Quốc được Hoa Kỳ tư vấn, vá 

được lỗ hổng trong luật pháp Hoa Kỳ và các nước. Nói cách khác, Hàn Quốc là bản 

cập nhật hoàn hảo nhất. Nước này có tỉ lệ án oan thấp nhất thế giới. 

Với một chế độ tốt như vậy, đô-la Mỹ tiếp tục đổ về Hàn Quốc. Tự do giao thương, 

các đoàn thể Cơ-đốc, từ Công giáo đến Tin Lành cùng đổ về Hàn Quốc truyền đạo. 

Người Hàn Quốc thông minh, nhanh chóng tiếp nhận đạo Tin Lành. Dân Tin Lành 

ở Hàn Quốc vừa giàu, vừa giỏi, làm nên cú đột phá cho xã hội. Chính lược quốc gia 
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của Hàn Quốc ngày nay dường như do dân Tin Lành, hoặc chịu ảnh hưởng của Tin 

Lành, nắm và hoạch định. 

Trong một cuộc cạnh tranh bình đẳng trong xã hội Hàn Quốc, Phật giáo không chạy 

đua nổi với Tin Lành và Công giáo. Khi đất nước còn nghèo, Phật giáo dễ kiếm nhân 

sự từ trẻ sơ sinh, bần cố nông. Bước vào thời khoa học, đất nước giàu mạnh, giáo 

dục phổ thông tốt, Phật giáo không chiêu dụ được tín đồ thuần thành nữa. Một người 

dân, khi gặp câu hỏi sau: Anh gặp ai để được sống, gặp Đức Chía Trời là đấng ban 

sự sống hay gặp Phật là một loài thụ tạo? Thì đương nhiên người ta sẽ chọn một điều 

rõ ràng và chắc chắn. Dân Hàn chọn đạo Tin Lành, cuối tuần cha mẹ lái xe chở con 

cái đến nhà thờ, ông mục sư chạy ra mở cửa ô-tô. Từ 80% dân số theo đạo Phật, 

ngày nay 50% dân số Hàn Quốc theo Tin Lành. Một đời sống văn minh và nền nếp. 

Cùng với đó là chủ nghĩa tư bản. 

Địa chủ ở Hàn Quốc không bị thanh trừng. Đây là tầng lớp tinh hoa về quản lý đất 

đai, quản lý nông nghiệp. Sau chiến tranh, địa chủ Hàn Quốc trở thành tư bản Chê-

bon ( Cheabol). Nhiều nước học theo, đưa Chê-bon cho con nhà xuất thân từ gia 

đình bần cố nông lên làm, kết quả lỗ chỏng vó. Như đã nói, quản trị Chaebols phải 

là những tinh hoa quản lý nông nghiệp, con cháu của những gia đình trâm anh thế 

phiệt giàu có đời đời kiếp kiếp. Chỉ có địa chủ và thầy đồ mới thuộc lòng kinh điển 

dân tộc. Họ kế thừa huyết thống, kế thừa trình độ cha ông đã rất thành công qua 

nhiều chế độ. May mắn cho đất nước Hàn Quốc, tầng lớp địa chủ không bị giết hại. 

Vào lúc nước ngoài đầu tư vào Hàn Quốc, chính tầng lớp này hướng đạo cho dân 

chúng thành công. 

Hàn Quốc là lễ nghĩa chi quốc. Các vị vua, phải cúi đầu chào các vị bô lão trong 

triều ( xem phim Thần y Hơ-Jun hay Truyền thuyết Ju-mông). Thời làm Chê-bon, 

các ông chủ tập đoàn và nhân viên đồng lòng, là nhờ nền tảng lễ nghĩa chi quốc. 

Tầng lớp địa chủ cộng với nền tảng lễ nghĩa chi quốc đã bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc 

cập bến an toàn. 

Vào thời đại lập quốc, Hàn Quốc là một nước thờ Trời. Truyền thuyết buổi sơ khai, 

Hàn Quốc có mẹ là gấu, xin Trời cho làm người, được Trời cho làm cô gái xinh đẹp 

rồi kết hôn với hoàng tử con Trời, đẻ ra cả dân tộc Hàn Quốc. ( Xem Văn học Nhật 

Bản và Triều Tiên). Sau đó, họ có một thời gian lầm lạc thờ rồng rắn và phụt phạp. 

Cuối cùng, dân Hàn Quốc lại theo đạo Tin Lành, tức là quay lại thờ Trời, y như 

nguyên cũ.  

Sài Gòn, ngày 11 tháng 06 năm 2021 
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Tôn Phi 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

 

2  BÌNH LUẬN VỀ “V Ì  SAO ĐỒNG ĐÔ -LA MỸ  ĐỔ  VÀO 

HÀN QUỐC?”  

1. Nguyễn Hữu Quý 

14 THÁNG SÁU 2021 LÚC 5:51 CHIỀU 

Bài viết hay, nhiều thông tin, xin chia sẻ nhé! 

2. Phạm Hồng Thơm 

14 THÁNG SÁU 2021 LÚC 5:52 CHIỀU 

Em thật là người hiểu biết nên viết bài rất hay ! 
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Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee và 
nền độc tài chính trực. 

 

Hình 7. Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee. Ảnh tư liệu. 

Một chế độ, có thể đi lên bằng nhiều thủ đoạn, bằng nhiều phương pháp, miễn là nó 

chính trực. 

Park Chung Hee là một con người như thế. Ông là tổng thống độc tài nhưng chính trực. 

Kỷ nguyên Park Chung Hee, Hàn Quốc có những nhà tư bản chaebol. 

Viết bởi Tôn Phi 

Sài Gòn ngày 08 tháng một năm 2022. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Bài được đưa vào sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebols: Khảo cứu về các đại 

tập đoàn tư bản công nghiệp Hàn Quốc của tác giả Tôn Phi. 
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Đón đọc sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebols của tác giả Tôn Phi. 

 

Hình 8. Ảnh bìa sách: Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com. 
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Hãy giữ lễ Vượt Qua để nhận được sự sống đời đời. 

 
Figure 8. Kiệt tác tranh Bữa tiệc cuối cùng của danh họa Ý Leonard De Vinci. 

 

Kính thưa quý vị, 

Lễ Vượt Qua là lễ giúp tai nạn lướt qua bạn mà không xảy ra với bạn. 

Trong Xuất Hành, chương 12 câu 12 và 13, Môi-se cho biết ai giữ lễ Vượt Qua sẽ 

được thần sát hại bỏ qua. Các gia đình Ai-Cập, không có huyết của chiên con lễ Vượt 

Qua, đã bị diệt sạch mọi con đầu lòng.  

“Ðêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người 

ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Ðức Giê-hô-va. 

Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, 

thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.” 

Lễ Vượt Qua đã từ văn minh Do Thái lan ra toàn cầu.  

Trong thời đại mới, Đức Chúa Giê-su nói rằng, không chỉ người Do Thái, mà người 

ở mọi nơi, giữ lễ Vượt Qua giao ước mới thì sẽ được sống. Trích sách Giăng chương 

6: 

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

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

có sự sống trong các ngươi đâu. 
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54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến 

người đó sống lại. 

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

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

57 Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể 

ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 

58 Ðây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các 

ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. » 

 

Hãy giữ lễ Vượt Qua. 

Nếu cần trợ giúp, đừng ngần ngại gọi cho tôi hoặc đến gặp tôi: 

Tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cha cháu ông ở Hàn Quốc và con cha cháu ông ở Việt 

Nam khác nhau như thế nào? 

mailto:Tonphi2021@hotmail.com
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Hình 9. Ảnh: Cô họ tôi và con trai, em họ, cháu ruột, cháu họ. Hình chụp trong một dịp lễ năm 2014. Đố các bạn biết tôi đang ở 
đâu trong tấm hình. Em gái cho biết, dàn cháu trai trong đội hình này, giờ hết thảy đã trở thành sếp lớn. 

 

Con tỷ phú ở Singapore bắt xe buýt đi học. Con tỷ phú ở Đài Loan cũng đạp xe đạp 

đi học. Nhưng con tỷ phú ở Hàn Quốc đi trực thăng đi học là có thật. 

 

Hình thức Chaebol của Hàn Quốc có khi còn thành công hơn cả hình thức đầu sỏ tài 

chính của Mỹ. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thực sự hiểu, tại sao các tập đoàn 

quốc doanh của Hàn Quốc lại thành công đến như vậy. 

 

Nhiều người bảo Việt Nam nghèo là do nạn con ông cháu cha. Điều này không đúng 

lắm. Hàn Quốc cũng con ông cháu cha. Vào được các vị trí lớn, phải là con ông cháu 

cha. Người ta không bầu phiếu cho người lạ, mà sẽ bỏ phiếu cho con của một vị chủ 

tịch uy tín trong quá khứ. Thế thì, nạn con ông cháu cha không phải là căn nguyên 

chính dẫn đến lụn bại nền kinh tế. 
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Có một nhà doanh nhân ở Hà Nội, gọi điện cho tôi đặt mua cuốn “Nền đạo đức tin 

lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản”. Anh nói chuyện với tôi một giờ. Trong 

suốt một giờ đó, anh giải thích sự khác nhau giữa tư bản Hàn Quốc và con ông cháu 

cha Việt Nam: Hàn Quốc cho con ông cháu cha vào làm, ok, nhưng, chúng mày phải 

đạt hạn mức tối thiểu. Chẳng hạn, một cô gái con ông cháu cha được ưu tiên vào làm 

trong tập đoàn Huyndai (hãng xe Hiện Đại), bộ phận tiếp thị. Huyndai đánh rớt con 

thường dân, cho cô gái con ông cháu cha vào làm. Đừng tưởng bở, Huyndai giao 

cho cô gái con ông cháu cha hạn mức tối thiểu, mỗi tháng phải bán được mấy chiếc 

xe. Thế thì, cô gái con ông cha của Hàn Quốc phải dùng tất cả khả năng, động não, 

hối lộ bằng tiền, hay bằng một bí quyết gì không cần biết, bán cho đủ 4 chiếc xe một 

tháng. Nhờ đó, Chaebol Hàn Quốc ngày càng bành trướng. Các nước châu Phi, châu 

Mỹ La-tinh nô nức mua hàng Hàn Quốc. 

 

Trong khi, ở Việt Nam, con ông cháu cha vào tập đoàn. Bọn này không phải là dốt, 

vì đứa nào cũng được tiếp cận giáo dục đại học. Nền giáo dục đại học ở VN dở là 

một chuyện. Chuyện đó không quan trọng, trường dở thì em về nhà mở sách em tự 

học em sẽ giỏi. Song, khi con ông cháu cha Việt Nam vào được tập đoàn nhà nước 

rồi, chúng chỉ lo giữ ghế. Doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam không giao hạn mức 

tối thiểu cho con ông cháu cha. Thành ra, bọn này sáng vác bụng đến, chiều cắp ô 

về. Đó là chưa kể, tuy là con ông cháu cha nhưng bọn thanh niên Việt không giàu, 

lúc đi học sống hà tiện, ra trường chúng sẽ tìm mọi cách để bù vào thời sinh viên 

nghèo đói. Đây là lý do tại sao Hàn Quốc, bố mẹ tỷ phú dạy con cách đầu tư khi con 

còn mới là học sinh cấp hai. Không giỏi, không thể kế nhiệm tập đoàn của gia đình. 

Về bằng cấp, cậu ấm Việt Nam có thể cao hơn cậu ấm Hàn Quốc. Cái bằng muốn in 

bao nhiêu cũng được. Song, cậu ấm Hàn Quốc thực hành nhiều hơn, mà thực hành 

thì không thể gian dối. 

 

Hai triết lý khác nhau, của hai dân tộc Hàn Quốc và Việt Nam, đã dẫn đến trạng 

huống vô cùng chênh lệch ngày nay. Hàn Quốc là nền kinh tế tri thức thực sự. Tôi 

nói với người anh kia, là sẽ ghi chép điều anh vào cho cuốn sách tiếp theo. (Sách 

Nền kinh tế tri thức giới thiệu sáng nay, đã có 2 người mua với giá Amazon). 

 

Con ông cháu cha Hàn Quốc rất nhân bản. Hàn Quốc là xứ lễ nghĩa chi quốc. Nền 

tảng lễ nghĩa chi quốc là bệ phóng cho trào lưu văn hóa Han-liu, một phong trào 

“truyền giáo” về văn hóa khắp châu Á, mà đến nay con gái Việt Nam đều bị dẫn dụ, 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 37 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 37 of 
129 

cô nào cũng xin bố mẹ tiền mua mặc trang phục Hàn. Trong khi, ở Việt Nam, bà già 

80 tuổi cầm một cái liềm ra chọi nhau với đoàn quân cưỡng chế đất. Làm sao mà 

chọi lại được? Con ông cháu cha bên Hàn Quốc không bao giờ dám cướp đất của bà 

già, nhưng con ông cháu cha của Việt Nam thì sẵn sàng. Vì con ông cháu cha của 

Hàn Quốc có dòng máu anh hùng, dòng máu quý tộc, không bao giờ chúng đổi danh 

dự quý tộc để lấy một miếng đất con con. Nhưng con ông cháu cha của Việt Nam 

thì dám lắm, vì bọn này vô thần, và nhà giàu mới nổi, và chẳng cần danh dự. 

Nền nhân bản đã mất, cửu đỉnh đã rơi xuống vực sâu, chưa có người lặn xuống vớt 

lên. Cửu đỉnh thật sự đã chìm quá lâu, nền văn hóa văn hiến chi bang thực sự đã mất. 

 

Ai là người sẽ vớt cửu đỉnh lên? 

 

Ảnh: Cô họ tôi và con trai, em họ, cháu ruột, cháu họ. Hình chụp trong một dịp lễ 

năm 2014. Đố các bạn biết tôi đang ở đâu trong tấm hình. Em gái cho biết, dàn cháu 

trai trong đội hình này, giờ hết thảy đã trở thành sếp lớn. Mùa dịch làm thay đổi tất 

cả, những ngày tụ họp như thế này chỉ còn là kỷ niệm. 

4 BÌNH LUẬN VỀ  “CON CHA CHÁU ÔNG Ở  HÀN 
QUỐC VÀ CON CHA CHÁU ÔNG Ở  VIỆT NAM KHÁC 
NHAU NHƯ  THẾ  NÀO?”  

1. Bảo An 

23 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 5:21 SÁNG 

Cậu dạng “thấp kém” nhất, nên bị ngồi gần cầu thang là phải rùi!kkk 

https://saigonpick.com/2021/09/23/con-cha-chau-ong-o-han-quoc-va-con-cha-chau-ong-o-viet-nam-khac-nhau-nhu-the-nao/#comment-3266
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2. Ngô Thuận- Thuận Lú 

23 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 5:21 SÁNG 

Vậy mới kiên định ạ 

3. Ariful Islam 

23 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 5:21 SÁNG 

Nice  

4. Đỗ Thái 

23 THÁNG CHÍN 2021 LÚC 5:22 SÁNG 

TT viết hay quá 

 

 

 

https://saigonpick.com/2021/09/23/con-cha-chau-ong-o-han-quoc-va-con-cha-chau-ong-o-viet-nam-khac-nhau-nhu-the-nao/#comment-3267
https://saigonpick.com/2021/09/23/con-cha-chau-ong-o-han-quoc-va-con-cha-chau-ong-o-viet-nam-khac-nhau-nhu-the-nao/#comment-3268
https://saigonpick.com/2021/09/23/con-cha-chau-ong-o-han-quoc-va-con-cha-chau-ong-o-viet-nam-khac-nhau-nhu-the-nao/#comment-3269
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Vì sao chỉ Hàn Quốc mới có chaebol? 
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Figure 9. Lee Byung-chul khoảng năm 1950. Ảnh tư liệu. 

Để làm được chaebol, anh phải được một anh rất giàu và rất giỏi yểm trợ, anh đó là 

nước Mỹ.  

Có những đứa ghen ăn tức ở, sủa rằng: “Nước Mỹ giàu nhờ bán vũ khí.” Thực ra, 

với những mỏ vàng lộ thiên, như những mỏ vàng ở vùng ALASKA, thì nước Mỹ 

ngồi không cũng giàu. Putin biết điều đó, đòi mua lại ALASKA dân Nga đã bán khi 

trước, Mỹ nhất quyết không bán. 

Trở lại câu chuyện, tại sao chỉ Hàn Quốc chỉ có chaebol. Đài Loan cũng không có 

chaebol vì Đài Loan là dân Tàu (Tưởng Giới Thạch) chạy loạn ra đảo, không có 

truyền thống ăn nhập với dân bản địa và do đó không kêu gọi được sức mạnh của 

bản địa. Đài Loan vẫn rất tức khi Hàn Quốc có những chaebol lớn, đẳng cấp tương 

đương với Mỹ, trong khi những hãng như Acer của Đài Loan bập bẹ ao làng. 

Để có tập đoàn chaebol, phải có những con người vĩ đại. Lee Byung-chul của 

Samsung là một trong số đó. Steve Jobs của hãng Apple, sang thăm Hàn Quốc, khi 

về nước đã trầm trồ ngợi khen Lee Byung-chul. Tất cả lãnh đạo chaebol Hàn Quốc 

đều là con nhà địa chủ, được giáo dục tốt, thông thạo kinh điển dân tộc. 

Nhà sáng lập tập đoàn có vai trò rất quan trọng, vai trò đặt viên đá đầu tiên. Một 

ngôi nhà, vững bền hay xiêu vẹo, căn cứ vào hòn đá tảng góc nhà. Lee Byung-chul 

(sinh ngày 12 tháng 2 năm 1910 tại Uiryeong, Gyeongsangnam – mất ngày 19 tháng 

11 năm 1987 ở Seoul) là nhà tư bản công nghiệp, doanh nhân, tỷ phú người Hàn 
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Quốc, nhà sáng lập kiêm chủ tịch thế hệ đầu tiên của tập đoàn Samsung. Sử dụng 

thu nhập từ Cheil Sugar, ông thành lập một số công ty khác nhằm mục đích bán và 

đưa các sản phẩm của mình thâm nhập vào trong một loạt các thị trường mới như: 

dệt may (Cheil Wool Textile Co.), xe hơi, bảo hiểm, cửa hàng bách hóa (Shinsegae), 

và điện tử tiêu dùng. Về sau, ông được bầu làm chủ tịch của Liên đoàn công nghiệp 

Hàn Quốc và được biết đến là người giàu nhất quốc gia này, giàu nhờ đẳng cấp chứ 

không phải giàu nhờ buôn đất.  

Người ngu dốt mấy cũng biết, Samsung được Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ đào tạo. Lại 

được sinh trưởng trong một bầu không khí chính trị tốt của Đại Hàn Dân Quốc, 

Samsung trở thành tập đoàn số Một thế giới, nếu không tính Apple.  

Con trai của một gia đình địa chủ giàu có (một chi nhánh của gia tộc Gyeong-ju 

Lee), học tập tại Đại học Waseda ở Tokyo, Nhật Bản. Người ta nói rằng, bây giờ 

nếu Samsung sụp đổ, nền kinh tế Hàn Quốc cũng sụp đổ theo.  

Bài viết đã được đưa vào sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của tác giả Tôn 

Phi.  

 

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

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com  

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Trợ lý: nguyenduykhoa55@gmail.com  

 

2 comments 

.  

Nguyen Duy Khoa 

.  

mailto:tonphi2021@hotmail.com
mailto:nguyenduykhoa55@gmail.com
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JUNE 6, 2022 AT 16:30  

.  

Tôn phi Vietbol 

 

Tôn Phi 

 

JUNE 6, 2022 AT 16:30  

 

Nguyen Duy Khoa OK Duy Khoa. Cám ơn Duy Khoa. 

 

Vì sao các nhà tư bản xe hơi bồi thường lớn 
cho khách? 

https://shop-charlie.com/2022/06/06/vi-sao-chi-han-quoc-moi-co-chaebol/comment-page-1/#comment-2102
https://shop-charlie.com/2022/06/06/vi-sao-chi-han-quoc-moi-co-chaebol/comment-page-1/#comment-2103
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Hình 10. Ô-tô Huyndai của Hàn Quốc. Ảnh tư liệu. 

Ở các nước Âu-Mỹ ngày nay, sinh viên mới vào trường và ngay cả tầng lớp trí thức 

ghét chủ nghĩa tư bản. Lối học hành chắp vá dẫn đến tư duy mùa vụ. Bài sau đây 

giúp quý vị sáng tỏ những ý niệm về chủ nghĩa tư bản, tại sao người ta gọi Steve 

Jobs là một nhà tư bản trong khi Bill Gates chỉ được gọi là anh mới giàu. 

Ở Mỹ, có một bà già lái chiếc xe Toyota đi vào cửa hàng mua một ly cà phê. Nhân 

viên bán cho bà một tách cà phê đựng trong ly. Bà già để ly cà phê vào cái khung. 

Xe chạy, ly cà phê rung rinh, nước trong ly bắn ra, làm lốt ( nóng) da bà già. Bà kiện 

cả hãng xe lẫn cửa hàng cà phê ra tòa án một cách quyết liệt. Hãng Toyota bồi thường 

cho bà 1 triệu đô- la, vì tội làm xe mà không làm chỗ đựng nước. Cửa hàng bán thức 

uống cũng bồi cho bà mấy trăm ngàn đô, vì tội biết ly cà phê sẽ đổ mà vẫn bán cho 

bà. 

Sau sự việc, hãng Toyota phái một đoàn chuyên gia sang Mỹ để tìm hiểu văn hóa 

Mỹ, trước khi họ sản xuất thêm xe mới. Vì sao Toyota hào phóng bồi thường cho bà 

già số tiền lớn? Vì Toyota là một nhà tư bản. Tinh thần của chủ nghĩa tư bản hết sức 

cao thượng và trung thực. Người dân Mỹ thấy thích sẽ kháo nhau mua xe Nhật. Nhà 

tư bản khác với bần cố nông ở chỗ, nhà tư bản tính cho hàng trăm năm sau. 

Lại nói về tiệm cà phê Mỹ, vì sao họ bồi thường cho bà già? Vì họ thuộc về nền đạo 

đức Tin Lành. 
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“Cơ-đốc” là danh từ mà người Trung Hoa gọi những người tin Chúa Giê-su là đấng 

Christ, dịch từ chữ Christian ( Cơ-rê-ti-ên). Trong các hội đoàn Cơ-đốc giáo, Tin 

Lành là tên gọi các hội đoàn cải cách, cách mạng về nguồn, trung thành với giáo lý 

buổi sơ khai. Trung thành đến đâu thì mỗi nơi một khác. Trong vụ án ly cà phê, nền 

đạo đức Tin Lành ( quán cà phê) và tinh thần của chủ nghĩa tư bản ( hãng Toyota) 

gặp nhau và thành tựu trên đất Mỹ. Nước Mỹ, châu Mỹ được gọi là Tân Thế Giới, 

tức Thế Giới Mới. 

Vì sao có những nước đòi học theo các nhà tư bản mà không được? Ấy là lý do văn 

hóa. Xét hai quốc gia lớn là Trung Quốc và Mỹ. Văn hóa của Trung Quốc là văn hóa 

cướp phát minh. Những tên bần cố nông, khi đã giàu, bản chất của nó vẫn không 

thay đổi. Văn hóa của Mỹ là văn hóa chiêu dụ người có khả năng phát minh. Mỹ 

cướp con người vì bản thân con người đã là sự quý giá. Quán cà phê mời bà già, 

hôm sau bà già và con cháu dòng họ của bà lại đến quán cà phê ấy ăn uống cách vui 

vẻ. Như đã nói, khả năng sáng tạo của con người là vô hạn. Nước Mỹ chỉ cần con 

người. Vì vậy người giỏi các nơi sang Mỹ cách tự nguyện. Để cướp phát minh, Trung 

Quốc phải nuôi mạng lưới tình báo dày đặc. Mạng lưới này tạo ra sự trá ngụy trong 

dân chúng đại lục, và gây nên nỗi kinh hoàng cho dân cư các nước. Đến nỗi, nghe 

nói đến “Sản xuất tại Trung Quốc” ( Made in China) là bọn đế quốc rụng rời chân 

tay. Con người sẽ, mang theo chất xám và vàng bạc, đổ xô sang nước Mỹ và các 

nước Tin Lành là như vậy. 

Văn hóa Mỹ rất cao. Tư duy của người Mỹ là tư duy sản xuất. Tư duy của người 

Trung Quốc là tư duy chiếm đoạt. Cho nên, dù có ” thao quang dưỡng hối” cách nào 

đi chăng nữa, 1000 năm sau nước Tàu vẫn không đuổi kịp nước Mỹ. Trung Quốc 

đầu tư cho Jack Ma làm cheabol mà không làm được, vì Trung Quốc không có nền 

đạo đức Tin Lành. 

10 tháng 6 năm 2021. 

Hết kỳ 1. 

Câu hỏi dành cho bạn và tôi suy nghĩ: “Tại sao có chủ nghĩa tư bản mà không có cái 

gọi là chủ thuyết tư bản? 

Đón đọc bài số 2: Vì sao thế giới tư bản đổ đô-la về cho Hàn Quốc? 
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4 BÌNH LUẬN VỀ  “VÌ  SAO CÁC NHÀ  TƯ  BA ̉N XE 
HƠI BỒ I  THƯỜNG LỚN CHO KHÁCH?”  

1. Joseph Trần Đăng Khoa 

14 THÁNG SÁU 2021 LÚC 5:53 CHIỀU   

Ở Việt Nam thì có video cái anh nào đó phản đối chất lượng hãng xe hơi Vịn Phẹt sao rồi hẹ? 

2. Long Bui Huu 

14 THÁNG SÁU 2021 LÚC 5:54 CHIỀU SỬA 

Lại nước Mỹ với câu truyện cụ già sgk đã viết: cụ đến xem đèn điện của Edison rồi kêu đi xe 

ngựa đau lưng, giá ông Edison làm ra xe chạy bằng điện thì tốt. Thế là Ok 

3. Hoàng Anh Khiêm Samson 

14 THÁNG SÁU 2021 LÚC 5:54 CHIỀU SỬA 

Hồi 60, bọn trẻ chúng tôi gọi là tắc xi hai đầu… 

https://saigonpick.com/2021/06/10/nen-da%cc%a3o-duc-tin-lanh-va-tinh-than-cu%cc%89a-chu%cc%89-nghi%cc%83a-tu-ba%cc%89n-phan-1/#comment-1868
https://saigonpick.com/2021/06/10/nen-da%cc%a3o-duc-tin-lanh-va-tinh-than-cu%cc%89a-chu%cc%89-nghi%cc%83a-tu-ba%cc%89n-phan-1/#comment-1869
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1869
https://saigonpick.com/2021/06/10/nen-da%cc%a3o-duc-tin-lanh-va-tinh-than-cu%cc%89a-chu%cc%89-nghi%cc%83a-tu-ba%cc%89n-phan-1/#comment-1870
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/1870


Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 46 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 46 of 
129 

4. Bào Ngư Cốc Chủ 

14 THÁNG SÁU 2021 LÚC 5:55 CHIỀU  

Rất thú vị Thanks ! 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch Marshall-tình anh em của các nước Tây phương. 

https://saigonpick.com/2021/06/10/nen-da%cc%a3o-duc-tin-lanh-va-tinh-than-cu%cc%89a-chu%cc%89-nghi%cc%83a-tu-ba%cc%89n-phan-1/#comment-1871
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Hình 11. Tướng George Marshall, quân đội Mỹ tổng chỉ huy của chương trình tái thiết châu Âu. Ảnh tư liệu. 

 

Năm 1945, kết thúc chiến tranh thế giới thứ II. Châu Âu kiệt quệ về kinh tế, đau khổ 

về tinh thần. Giữa lúc ấy, Mỹ đề xuất đề án Marshall. Tướng Marshall, một đầu óc 

lớn của quân đội Mỹ, trình bày kế hoạch tái thiết châu Âu. Đồng đô-la Mỹ cứ thế đổ 

về châu Âu bằng cách tưới nước cho từng dự án. Sau khoảng 10 năm, kinh tế châu 

Âu bắt đầu hồi phục. Sau khoảng 20 năm, người châu Âu lại sang trọng, lịch lãm 

như xưa. Từ đó đến nay, thanh niên châu Âu có 3 thế hệ sống sung sướng, cho đến 

năm gặp Covid-19. 

Câu hỏi đặt ra là, mắc mớ gì Mỹ phải cứu châu Âu? (nhất là Đức). Trung Quốc cứu 

châu Phi, xong bắt châu Phi lệ thuộc, càng ngày càng nghèo. Mỹ cứu châu Âu, không 

cần châu Âu trả ơn, còn dạy cho châu Âu cách tự cường. Báo đài gọi “phương Tây 

” tức là ý chỉ Tây Âu cùng với Hoa Kỳ và Canada. Đây đều là các quốc gia thờ Chúa 

Giê-su ( thờ đúng hay thờ sai chúng ta chưa bàn, mà chưa chắc đã có Chúa nữa). 

Nhưng, giả sử có Chúa, thì, trong Chúa, họ là anh em. Các em nghèo khổ, anh sẽ 

mang gạo, bánh đến nuôi các em. 

Ngược lại, khi Trung Quốc cướp Tây Tạng, chẳng có nước Phật giáo nào lên tiếng. 

Cam-bốt, Lào, Thái, hay Hàn Quốc, Nhật Bản đều mặc kệ Tây Tạng, mặc cho Đạt- 

Lai Lạt-Ma khóc hết nước mắt. Nếu ông Phật là Cha của vũ trụ, thì Cam- bốt, Lào, 
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Thái sẽ đem quân đến cứu Tây Tạng. Nhưng không, ông Phật chỉ là người, thậm chí 

là một người đáng thương. Trong xã hội Việt Nam, những người ăn nói ẩu hay dùng 

cụm từ “500 anh em”. Khoa Văn Học của chúng tôi đã thử đi tìm nguồn gốc của 

cụm từ này. Thầy trưởng khoa mới, theo đạo Phật, cho rằng 500 anh em là 500 người 

tu đắc đạo Phật. Không đúng, vì Phật đâu có sinh ra ai trong số đó. Cụm từ “500 anh 

em”, muốn giải thích được, phải tìm trong một mối quan hệ hoặc là huyết thống hoặc 

là thiêng liêng. Phật giáo ngày hôm nay vẫn chưa xây dựng nổi siêu hình về thời 

gian bởi trong kinh điển gốc của họ không có phần sáng thế ký. Trong Phật, các 

nước là bình đẳng, mày đi cứu nó trước đi rồi tao sẽ đi sau, cuối cùng chẳng có ai đi 

cứu. 

Trong kỳ trước ( phần 14), chúng tôi đã phác thảo cho bạn đọc các ý niệm về triết 

học cơ thể/ triết học bộ phận. Ở Mỹ, đã từng có lúc, hãng hàng không quốc gia như 

American Airlines suýt vỡ nợ, thế là chính phủ nhảy vào giải cứu. Công nghiệp ô-tô 

vỡ nợ, ngân hàng nhảy vào giải cứu. Giả dụ FBI có vỡ nợ, điện lực sẽ nhảy vào cứu. 

Giả dụ như vậy, khi một ngành của Mỹ vỡ nợ thì tất cả các ngành khác cùng nhảy 

vào cứu. Đây là tinh thần của chủ nghĩa tư bản, khi một bộ phận của cơ thể bị đau 

thì các bộ phận khác ưu tiên sinh năng cho bộ phận đó. Triết học Mỹ là triết học cơ 

thể, mặc dù nó thử/sai rất nhiều lần. Mỹ có thể sụp đổ chính phủ, nhưng không sụp 

đổ chế độ, vì triết học Mỹ là triết học cơ thể. Phải là anh em chung huyết thống từ 

thời lập quốc thì mới cứu nhau. 

Bây giờ xét về triết học Nga. Lê-nin định nghĩa: ” Vật chất là thực tại khách quan 

tác động vào ý thức để được cảm giác chủ quan.” Lê-nin dường như có ý cho rằng, 

khởi đầu của vũ trụ là một cục đất, là một cỗ xe pháp, thay vì một tồn tại có nhân 

cách. Chính vì vậy, đảng Lê-nin rất giống đảng Phật giáo. Lê-nin biến cả nước Nga 

thành một đất nước Phật giáo. 

Xét về hậu quả của định nghĩa này. Khởi đầu của chúng sinh là vật chất chứ không 

phải một cơ thể. Triết học Lê-nin vì vậy là triết học bộ phận. Ngành khai khoáng lỗ 

nặng, quân đội giàu kếch xù nhưng mặc kệ. Ngành lương thực thiếu vốn, tiền nứt 

núi đổ vách như cơ quan mật vụ KGB vẫn dửng dưng, mày chết kệ mày, tao không 

có thừa tiền. Các bộ phận của Liên Xô không cứu nhau được vì nó là các chi tiết 

máy của một cái bánh xe chứ không phải là các cơ quan của một cơ thể. Cuối cùng, 

Liên Xô vỡ nợ và tan thành 15 mảnh. Liên Xô vỡ nợ vì định nghĩa của Lê-nin, chứ 

không có ” diễn biến hòa bình” nào ở đây cả. 

Marx không vô thần. Marx vẫn thừa nhận có Thượng Đế. Vì vậy thời Marx không 

giết người bừa bãi. Lê-nin chối bỏ Thượng Đế. Vì vậy, không có cái gọi là “chủ 
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nghĩa Marx-Lê-nin”. Các nước vệ tinh theo hầu chủ nghĩa Marx, hóa ra bị Lê-nin ăn 

cắp lương thực, trong lòng sinh bất mãn. Vào năm 1990, các bộ phận trong cơ thể 

Lê-nin bắt đầu thối rữa. Khi các công ty quốc doanh Liên Xô sắp vỡ nợ, người dân 

Ukraina truyền tai nhau rằng: ” Này anh em ơi, quốc gia đến ngày giải phóng!”. 

Chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lê-nin là không đội trời chung. Mục sư Kim Nhật 

Thành ở Triều Tiên nhận ra điều này từ rất sớm. Triều Tiên chỉ theo chủ nghĩa Marx 

chứ không theo cái gọi là chủ nghĩa Marx-Lê-nin. Chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lê-

nin khác hẳn nhau. Karl Marx chưa bao giờ đặt tay lên đầu Lê-nin và nói: ” Này là 

con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng”. Triều Tiên theo chủ nghĩa Junche, về tinh 

thần, coi có Trời, Kim Nhật Thành là con Trời, về vật chất, lấy kinh tế xã hội hóa 

như chủ nghĩa Marx. Nếu không đua đòi nguyên tử, Triều Tiên sẽ giàu hơn cả Hàn 

Quốc hoặc Nhật Bản. Trong trường hợp đó, Mỹ không bao giờ động đến cọng tóc 

của Triều Tiên, vì Triều Tiên cũng thờ Trời, như Mỹ. 

Ngoài các nước Tây Âu, giờ đây các nước Đông Âu cũng lần lượt theo Mỹ. Mỹ là 

người anh thứ, nhưng nắm quyền gia trưởng trong nhà. Nước Nga là anh cả, tộc 

trưởng, song đã bỏ cha mẹ ( Chúa Giê-su) để đi chơi với Phật giáo. Vậy, nước Mỹ 

làm anh cả, dẫn dắt chăm lo cho đàn em, bao gồm Anh, Pháp, Ba Lan, Hàn Quốc, 

Nhật Bản…Không biết là Mỹ sẽ gánh team được bao lâu. Nhưng một điều chắc 

chắn, khối nước này không bao giờ vỡ nợ, vì bọn này là một cơ thể. “In God We 

Trust” trên đồng tiền Mỹ, trong Chúa, chúng ta là anh em. 

Vì vậy, chúng ta hãy cùng lạc quan trong kỷ luật. ” Này anh em ơi, quốc gia đến 

ngày giải phóng.” 

God bless you. God bless America. 

Sài Gòn, 30 tháng 6, 2021. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com 
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Amazon. 
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Hình 12. Tác giả và một bạn nữ cùng lớp. Ảnh chụp tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Văn Khoa Sài Gòn 

cũ) năm 2016. 

Báo giá bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon: 

Find and read the book of author Ton Phi publishing on Amazon: 

1. Cơ học lượng tử và mạng Internet 

(Viết chung với bác sỹ Nguyễn Đan Quế). 
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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. 

18. Nguồn gốc của bệnh tật-Nguyễn Việt Nho. 

(Sách được hội An Việt toàn cầu bảo lãnh). 
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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. 

43. Siêu hình thời gian. 

44. Đám cưới trong văn minh Trung Hoa. Tôn Phi chủ biên. 
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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. 
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Cuốn số 3, 4, 7, 11, 32 giá 400 000 VNĐ. 

Cuốn số 60, 61, 63 giá 250 000 VNĐ. 

Cuốn số 5, 17, 20, 29, 31, 33, 34 giá 230 000 VNĐ. 

Cuốn số 24, 30 giá 200 000 đồng. 

Cuốn số 13, 15, 21 giá 100 000 VNĐ. 

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 

7 comments 

1. Trung Đoàn Trần 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/


Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 56 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 56 of 
129 

JANUARY 11, 2022 AT 08:48  

con bố hiểu giỏi quá 

tự hào người con vượng lộc 

2. THE CUONG PHAM 

FEBRUARY 2, 2022 AT 10:45  

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  

Hi! vui quá! 

Chúc em luôn bình an vui vẻ và thành công! 

4. Điệp Mỹ Linh 

FEBRUARY 17, 2022 AT 21:04  

Hi, bạn Tôn Phi! 

Cảm ơn Bạn đã chuyển tin vui. 

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/#comment-517
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/#comment-712
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/#comment-713
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/#comment-868
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Amazon đã xuất bản sách của ĐML từ lâu rồi; còn 02 tác phẩm đang 

đọc/dò lại để gửi đến Amazon. 

Chúc Bạn và cháu luôn được an lành và mọi điều tốt đẹp. 

Quý mến, 

ĐML 

5. Vương Đằng 

FEBRUARY 22, 2022 AT 17:54  

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  

Xin cám ơn Tôn Phi đã chia xẻ. 

Rất ấn-tượng người tuổi trẻ tài cao, 

Nước Việt có thể tự-hào, 

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/#comment-945
https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/#comment-1458
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Về sự dồi-dào đóng góp của Phi, 

Chỉ xin đề-nghị bạn ghi, 

Tên sách xong, giá tiền chi ngay liền, 

Đỡ mất thì giờ search thêm ! 

Xin cám ơn Tôn Phi nghen !  

Chúc thành-công. 

Lê Xuân Cảnh 

7. Ngọc Diệu 

MAY 23, 2022 AT 16:55  

Diệu có xem sơ lược những quyển sách của anh và mục lục quyển sách anh 

tặng lúc sáng cũng khá ân tượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/#comment-2010
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Sách trắng của tập đoàn máy tính Charlie 

 

Hình 13. Trụ sở nhà điều hành Charlie tại Hà Tĩnh. 

Tập đoàn sách- máy tính Charlie. 

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Tập đoàn Charlie Sài Gòn- Charlie Saigon Group là tập đoàn xuyên quốc gia, có 

trụ sở tại tỉnh Hà Tĩnh, nước Việt Nam. Tập đoàn Charlie hoạt động trên nền tảng 

Thái Bình minh triết của triết gia Lương Kim Định. 

Tập đoàn Charlie Sài Gòn chuyên về 3 mũi nhọn: kinh doanh thiết bị điện toán 

(như laptop, smartphone, máy in, máy fax), xuất bản trực tuyến (trên Amazon), 

trang trại nông nghiệp xanh (kiểu kibbutzim Do Thái). 
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Chúng tôi còn hỗ trợ người Việt Nam cơ hội đến trường. Kẻ cả những người gián 

đoạn học tập, chúng tôi tạo điều kiện cho họ học tập trở lại. Để làm được điều 

này, chúng tôi mở ngân hàng Sinh viên Việt Nam- Bank of the Students. 

Nhà sáng lập: ông Tôn Phi-Sài Gòn và người thân, bạn bè. Ông Tôn Phi là triết 

gia, cố gắng mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Tập đoàn 

Charlie có toàn quyền sử dụng bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến Charlie dưới 

bất kỳ hình thức nào. 

 

Hình 14. Nhà sáng lập tập đoàn Charlie Sài Gòn, ông Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) năm 28 tuổi. (2021). Ảnh chụp bởi một chị 
em trong hội thánh. 

Ông Tôn Phi, còn gọi triết gia Lê Minh Tôn, là tác giả bộ sách trên Amazon (2). 

Ông cũng có quyền sử dụng bất kỳ comment, bình luận nào của khách vào bất kỳ 

bản tin nào. 
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Charlie tuyển nhân viên không quan niệm học cao hay bằng cấp. Với Charlie, số 

năm kinh nghiệm có thể thay thế cho bằng cấp. Nếu nhân viên ham học, chúng 

tôi tạo điều kiện cho đi học hết sức có thể. 

Bạn nộp hồ sơ xin làm việc cho Charlie tại địa chỉ: contact@shop-charlie.com . 

Mời xem thêm: Triết lý cho trả lương cho nhân viên theo % doanh số của tập 

đoàn Charlie.(3) 

Bằng việc gửi bản thảo đến cho ông Charlie (tonphi2021@hotmail.com), bạn đọc 

đã xác nhận giao tác quyền để cho ông Tôn Phi xuất bản thay bạn. Trường hợp 

bạn cần lấy lại tác quyền thì chúng tôi gửi lại cho bạn. 

Trong một số rường hợp, Charlie giới thiệu cho bạn công việc ở ngoài. 

Một số hình ảnh trên trang của chúng tôi có thể mang tính chất minh diễn. Trong 

trường hợp đó, khi bạn đọc hỏi, chúng tôi sẽ giải thích kỹ hơn. 

Chú thích: 

(1) Thông tin trụ sở của tập đoàn Charlie: 

• Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

o Điện thoại hỗ trợ: 090 8599066 (gặp ông Tôn Thân, trụ sở chính 

của tập đoàn Charlie tại Hà Tĩnh). 

o Trưởng đại diện Charlie chi nhánh Sài Gòn: 0344331741 (Zalo, 

gặp ông Tôn Phi) 

(2) Đón đọc bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon: 

https://shop-charlie.com/2021/10/12/don-doc-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-

phi-da-phat-hanh-tren-amazon-2/ 

(3) Triết lý cho trả lương cho nhân viên theo % doanh số của tập đoàn Charlie: 

https://shop-charlie.com/2021/10/12/don-doc-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon-2/
https://shop-charlie.com/2021/10/12/don-doc-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon-2/
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Hình 15. Một nhân viên ngân hàng đang đọc sách Bố và con gái của Nhà xuất bản Sống Mới. Bản quyền ảnh: Charlie. 

Hãy liên lạc với chúng tôi. 

Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc nhân viên và chăm sóc khách hàng thực sự chuyên 

nghiệp. 

Hãy cho chúng tôi nghe yêu cầu quý vị và chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình. 

Email cho chúng tôi ở địa chỉ hộp thư tonphi2021@hotmail.com và theo dõi chúng tôi 

trên:  

Đăng lần đầu ngày 13/10/2021. Cập nhật mới nhất ngày 17/04/2022. 

TÌM THEO TÊN SÁCH HOẶC TÊN TÁC GIẢ 

Search 

• Cửa hàng sách, máy tính Charlie 
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• Website: https://www.shop-charlie.com 

• Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

o Điện thoại hỗ trợ: 090 8599066 (gặp ông Tôn Thân, trụ sở chính 

của tập đoàn Charlie tại Hà Tĩnh). 

o Trưởng đại diện Charlie chi nhánh Sài Gòn: 0344331741 (Zalo, gặp 

ông Tôn Phi). Hoặc tonphi2021@hotmail.com 

• Đối tác bán trả góp laptop Dell, chi nhánh Sài Gòn: ông Chiến Bán Dell 

034 5428453 

• Hộp thư khiếu nại và góp ý: teacherkimngan@hotmail.com 

• Phòng bản quyền: doanh@dslextreme.com Phone: 001 (213) 361-7929 

• Máy tính Charlie, uy tín bậc nhất Sài Gòn. 

• Kể từ tháng Chín năm 2021. 

 
Hình 16. Dịch vụ sửa chữa, bảo trì laptop, máy in Charlie care. 
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Top Posts & Pages 

• Giới thiệu sách "Đánh thức giá trị tiếng Việt" của tác giả Quân Trường và 

Tôn Phi, tái bản lần thứ 02. 

• Vì sao Vinfast thất bại trong việc phát hành cổ phiếu ra công chúng tại 

Mỹ? 

• Giới thiệu sách Biên khảo về nhà toán học Ngô Bảo Châu 

• Khách yêu đang đọc sách của nhà xuất bản Sống Mới trên smart phone. 

• Tập đoàn xuất bản Charlie, 8 tháng nhìn lại. 

• Giới thiệu sách Hacker mũ trắng của soạn giả Tôn Phi. 

• Vì sao chúng ta phải đánh thức giá trị của tiếng Việt? 

• New Live publishing house, a miracle story. 

• Làm việc cho sếp nào sướng nhất Việt Nam hiện nay? 

• Phương pháp giảm giá sách giáo khoa của Nhà xuất bản Sống Mới Việt 

Nam 
Thi công lắp đặt Camera 

 

 

Vi tính HTC-Gần Ngã ba Ông Xã, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

Phân phối laptop HP, Dell, Sony bán lẻ, cài đặt phần cứng, phần mềm. 

Chi nhánh Charlie tỉnh Bình Dương: 

098 9188008- gặp mr.Lương Đức Hùng. 

 
Blog at WordPress.com. 
 

 

 

 

 

 

By sending regular emails (more than 3 times) to author Ton Phi, you consent to the 

author's use of your photos, sounds, and articles for author Ton Phi and Live New 

Publishing House to use as a source of information. documentary images in 

https://shop-charlie.com/2022/03/06/danh-thuc-gia-tri-tieng-viet/
https://shop-charlie.com/2022/03/06/danh-thuc-gia-tri-tieng-viet/
https://shop-charlie.com/2022/05/13/vi-sao-vinfast-that-bai-trong-viec-phat-hanh-co-phieu-ra-cong-chung-tai-my/
https://shop-charlie.com/2022/05/13/vi-sao-vinfast-that-bai-trong-viec-phat-hanh-co-phieu-ra-cong-chung-tai-my/
https://shop-charlie.com/2022/06/05/gioi-thieu-sach-bien-khao-ve-nha-toan-hoc-ngo-bao-chau/
https://shop-charlie.com/2022/05/14/khach-yeu-dang-doc-sach-cua-nha-xuat-ban-song-moi-tap-doan-xuat-ban-charlie/
https://shop-charlie.com/2022/06/06/24171/
https://shop-charlie.com/2022/06/04/gioi-thieu-sach-hacker-mu-trang-cua-soan-gia-ton-phi/
https://shop-charlie.com/2022/06/04/vi-sao-chung-ta-phai-danh-thuc-gia-tri-cua-tieng-viet/
https://shop-charlie.com/2022/06/04/new-live-publishing-house-a-miracle-story/
https://shop-charlie.com/2022/06/05/lam-viec-cho-sep-nao-suong-nhat-viet-nam-hien-nay/
https://shop-charlie.com/2022/06/05/phuong-phap-giam-gia-sach-giao-khoa-cua-nha-xuat-ban-song-moi-viet-nam/
https://shop-charlie.com/2022/06/05/phuong-phap-giam-gia-sach-giao-khoa-cua-nha-xuat-ban-song-moi-viet-nam/
https://wordpress.com/?ref=footer_blog
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publications. 

Best regards, 

 

Ton Phi. 

 

Website: shop-charlie.com 

 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

Bank account to receive support for New Living Publishing House: 

 

142720499- ACB Bank- Account holder: Ton Phi. 

 

Sincerely thank you. 

--- 

Bằng cách gửi email thường xuyên (trên 3 lần) cho tác giả Tôn Phi, quý vị đã đồng 

ý cho tác giả sử dụng ảnh, âm thanh, bài viết của quý vị cho tác giả Tôn Phi và nhà 

xuất bản Sống Mới dùng làm ảnh tư liệu trong các ấn phẩm xuất bản. 

Trân trọng, 

Tôn Phi. 

Website: shop-charlie.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Tài khoản ngân hàng nhận hỗ trợ cho Nhà xuất bản Sống Mới: 

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

Trân trọng cám ơn các bạn. 
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https://saigonpick.com/2022/05/03/bang-cach-gui-thu-tu-qua-lai-voi-ong-ton-phi-

ban-da-xac-nhan-cho-phep-ong-ton-phi-toan-quyen-su-dung-tai-lieu-cua-minh-

hoac-luu-tru-cua-minh/ 
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Vì sao nói Tôn Phi là tác giả viết sử hay nhất Việt 
Nam hiện nay? 
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Năm 2021, khi Tôn Phi lên được sách Việt sử đại cương trên Amazon, nhiều người 

đã biết rằng, chàng sinh viên khoa văn này sẽ là sử gia lớn nhất Việt Nam. 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã xin được mã ISBN quốc tế cho sách: 

9798401916211 

Bây giờ, các sỹ quan quân đội tố cao tên Phan Huy Lê là ngụy giáo sư. Không ai 

trong số đám này, kể cả tên Phan Huy Lê hay tên Trần Đức Cường đã đọc hết 15 tập 

của bộ Thông sử 10.000 trang in ấn năm 2017. Việc huy động một lực lượng lớn tới 

300 người vào nghiên cứu lịch sử là kiểu đánh trống ghi tên phi khoa học gây lãng 

phí nguồn lực và làm suy giảm uy tín của giới tinh hoa nước nhà. Bộ sử đã sai từ 

gốc, Phan Huy Lê hoàn toàn không có phương pháp luận. 

Khắp nơi trên thế giới, người Việt tranh nhau mua sách Việt sử đại cương của tác 

giả Tôn Phi. 
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Vậy là, 300 ông giáo sư, tiến sĩ, thua 2 em sinh viên. Đến đây, thật giả lòi ra cả. Sự 

thật lớn lên cùng năm tháng. 

Với đà này, một ít thời gian nữa, bộ sử của Tôn Phi sẽ được dùng làm sách giáo 

khoa. Sách đã được đăng ký bản quyền toàn cầu theo luật DRM. 

Sài Gòn, ngày 06 tháng 06 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Tác giả sách Việt sử đại cương. 

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +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 

2 comments 

1. Nguyễn Côli 

JUNE 6, 2022 AT 10:23 EDIT  
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https://shop-charlie.com/2022/06/06/vi-sao-noi-ton-phi-la-tac-gia-viet-su-hay-nhat-viet-nam-hien-nay/#comment-2099
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2099
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Đầu óc văn vẻ đỉnh cao, sản xuất từ siêu đẳng cấp 

o Tôn Phi 

JUNE 6, 2022 AT 10:23 EDIT  

Nguyễn Côli ok Huyền Anh. 
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Tập đoàn xuất bản Charlie, 8 tháng nhìn lại. 
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Tôn Phi mở tập đoàn Charlie từ tháng 9 năm 2021. Tháng 10 mới quyết định mũi 

nhọn của nó là tập đoàn xuất bản. 

Ở Việt Nam, danh từ “tập đoàn xuất bản” là hoàn toàn mới. Tôi dặn mẹ tôi rằng: 

“Nếu có ai hỏi, mẹ cứ nói con đi làm bảo vệ.” Ở bên Singapore, đất nước giàu có 

nhờ làm dịch vụ, nhắc đến “tập đoàn xuất bản” thì đứa con nít cũng biết ngay: “Tập 

đoàn Springer “. 

Hiện nay, Tôn Phi đang là vua viết sách PDF ở Việt Nam. Nhà xuất bản Sống Mới 

-Charlie là nhà xuất bản sách PDF lớn thứ ba châu Á. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng 

không mất gì. Chỉ mất công 10 năm ăn học, viết một cuốn, ai mua thì sao ra 1000 

bản để bán cho họ. Bạn của tôi ở quê, nhận được cuốn sách của tôi, vô cùng hạnh 

phúc. 

Để được một tập đoàn Charlie hùng hậu như ngày hôm nay, ông Tôn Phi đã được 

biết bao nhiêu người bạn giúp đỡ: Kỹ sư Đỗ Như Ly, kỹ sư Phượng Hoàng, võ sư 

Thiện Hạnh, dịch giả Đặng Thị Nguyệt Ánh…Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, tiến sĩ 

Phạm Đình Bá…Phải nói rằng Tôn Phi đang có trong tay đội hình mạnh nhất lịch 

sử. 

Xin chúc quý vị độc giả của Tập đoàn Charlie một ngày làm việc đầu tuần mạnh 

khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn. 

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

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). 

Chủ tịch Tập đoàn xuất bản Charlie. 

Ứng tuyển vào Nhà xuất bản Sống Mới, bạn gửi hồ sơ hoặc công trình khoa học về: 

Tonphi2021@hotmail.com 

Hoặc gửi về cho trợ lý: 

Teacherkimngan@hotmail.com 

Trân trọng cám ơn các bạn. 
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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 

2 comments 

1. Nguyễn Duy Khoa 

JUNE 6, 2022 AT 08:52 EDIT 

Chúc TĐ hùng mạnh, nhưng chủ tịch nên cạo trọc lóc cái đầu thì 
nhìn hùng mạnh hơn 

2. Hoàng Thanh Quý 

JUNE 6, 2022 AT 08:53 EDIT 

Rất tốt, Tôn Phi 

 

 

 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/06/06/24171/#comment-2096
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2096
https://shop-charlie.com/2022/06/06/24171/#comment-2097
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2097
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Phương pháp giảm giá sách giáo khoa của Nhà xuất bản 

Sống Mới Việt Nam 

 

Hình 17. 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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Làm việc cho sếp nào sướng nhất Việt Nam hiện nay? 

 

Xin trả lời ngay, đó là làm việc cho sếp Tôn Phi. Khi làm việc cho sếp Phi, bạn 

hưởng mức lương tối thiểu với mức giá nhà nước. Ngoài ra, bạn còn được bao ăn 

trưa, ăn sáng, cộng hai ly cà phê, một ly trà sữa cho cả ngày. 

Tập đoàn xuất bản Charlie của chúng tôi được yêu thích bởi bạn đọc khắp toàn cầu. 

Bạn đọc năm châu tranh nhau mua sách của nhà xuất bản Sống Mới. 

Còn chần chờ gì nữa, gửi tác phẩm khoa học của bạn về cho sếp Phi và trở thành 

chuyên viên của tập đoàn xuất bản Charlie: 

Tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

P/s: Cô nhân viên kêu đau bụng, không uống được trà thạch đào nên một mình sếp 

Phi uống hết 2 ly. 
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Lối chân minh triết. 

 

Hình 18. Ảnh: Ông Charlie dẫn con gái đi dạo phố. 

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: Ai là thủ tướng giỏi nhất nước Tàu mọi thời đại? Câu 

trả lời, đó là Vương An Thạch. 
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Một cậu bé chăn trâu, làm mấy bài thơ phú, tiếng vang đến tận kinh thành Trường 

An. Vua Trung Hoa phải đích thân lặn lội đi tìm cậu bé đó, mời ra làm tể tướng (tên 

gọi chức thủ tướng đương thời). 

Vương An Thạch đi theo lối minh triết. Vào thời Vương An Thạch làm tể tướng, 

nước Đại Việt ta tránh được chiến tranh. Nếu để kẻ khác làm thủ tướng, hẳn là đầu 

rơi máu chảy khắp cõi Việt. Y như tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn nhận xét. 

Vào thời điểm Vương An Thạch lên làm thủ tướng nước Tàu, có những kẻ không 

phục. Chẳng hạn như, đại học sĩ Tô Đông Pha. 

Chuyện kể rằng, Tô Đông Pha sính chữ nghĩa, đậu khoa bảng, có ý khinh thường 

Vương An Thạch xuất thân nông thôn. Về tuổi tác, Vương An Thạch lại lên làm thủ 

tướng nước Tàu đang độ tuổi thiếu niên, nên các bậc trưởng thượng (con nít lớn tuổi) 

của nước Tàu không ưa. Biết vậy, Vương An Thạch nghĩ ra những cách để trị bọn 

này. 

Đến nỗi, học sĩ Tô Đông Pha nghẹn ngào nói trong xúc động: “Người này (tức 

Vương An Thạch) xứng đáng làm thủ tướng nước Tàu.”  Ông hối hận vì đã dèm pha 

Vương An Thạch trong thời gian làm tể tướng. 

Vào thời Vương An Thạch làm tể tướng, nước Tàu nhìn chung yên bình. Giặc giã 

các nơi tự động quy thuận, về làm dân thường. Phong khí đất nước yên vui phát 

triển. Sản vật sinh súc tốt tươi. Luôn với những lứa người xinh đẹp. 

Tổng kết cả quá trình, Vương An Thạch đi theo lối chân minh triết. Nhưng Vương 

An Thạch vẫn chưa phải là người giỏi nhất phim, người giỏi nhất phim là vua Đường. 

Nếu bạn làm vua, bạn có dám giao giang sơn của mình cho một cậu bé không? 

Không. Vậy mà vua Tàu dám giao giang sơn cho cậu bé Vương An Thạch, chứng tỏ 

vua Tàu là người rất giỏi. 

Theo các bạn, Vương An Thạch đã dùng cách gì để cứu dân Tàu ra khỏi nạn đói, 

đồng thời cứu rỗi vua Đường? Không phải là tinh giản biên chế (sa thải chức quan). 

Không phải là trừng trị tham nhũng. Không phải là cúng bái thần quỷ. Cậu bé Vương 

An Thạch đã dùng cách nào để tạo ra một Trung Hoa trù phú? Tôi biết nhưng tôi 

không nói, để cho quý bạn cùng suy nghĩ. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 04 tháng 06 năm 2022 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 82 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 82 of 
129 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie. 

Liên lạc tác giả : tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Thư của bạn đọc Linh Trà gửi ông Tôn Phi, tập đoàn xuất 

bản Charlie. 

 

Hình 19. Bạn đọc Linh Trà, làm việc cho ngân hàng Techcombank gửi thư cho ông Tôn Phi. Bản quyền ảnh minh họa:: Nguyễn 
Hữu Qúy/ Charlie. 

  

Xin chào anh Tôn Phi. Em là Linh Trà, quê Yên Bái, đang làm trong ngân hàng 

Techcombank. Trước em có đi làm trong nhà nước khoảng 10 năm, nhưng em không 

thấy hợp nên em ra ngoài sống tự lập, nay lại vào lại ngân hàng. 

Em cũng là đứa chịu khó đọc sách đó anh, nhưng em bây giờ hay nghe sách nói. 

Trước khi em kết bạn với anh. Em đọc qua facebook của anh rồi, em mới kết bạn. 
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Em cảm ơn anh nhé. Sách anh tặng, em đã nhận được rồi ạ. Mới chỉ làm quen với 

anh thôi mà anh đã tặng em sách rồi. Em cảm ơn anh nhiều nhiều ạ. Em bận lắm, mà 

em cũng chẳng phải văn chương gì. Em chỉ góp ý trên quan điểm cá nhân của em 

thôi nha. 

Cái status 1 em đọc, em còn cố đọc hết để xem rút cuộc anh viết cái gì. Em đọc em 

thấy nó hơi khó hiểu, hoặc anh có thể viết nó dễ tiếp thu được không? Anh đọc Thái 

Bá Tân hay Vũ Thư Hiên, các bác ấy viết rất rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. 

Các bạn trong tập đoàn Charlie phải suy nghĩ là mình viết sách dành cho ai, đừng 

nghĩ rằng mình viết cho tầng lớp mình đọc. Huống chi giới trẻ bây giờ họ rất lười 

đọc sách, họ chỉ thích nghe sách đọc, hoặc mấy thứ nhảm nhí thôi. 

Hoặc là mở đầu anh đưa ra trọng tâm rồi diễn giải nó ra. Hoặc là làm người ta thu 

hút đọc rồi kết ở đoạn cuối. Sách của anh, đọc đi đọc lại vẫn khiến người ta hại não 

quá. Anh hay viết bài tiếng Anh, em không biết đâu. Em chỉ biết chút để giao tiếp 

với bên Trung cộng thôi. Mọi ý kiến chỉ là hình thức tham khảo thôi nhé. 

Hy vọng anh Tôn Phi có thể xuất bản nhiều sách hay để khai dân trí nhé. Đọc sách 

là sự tưởng tượng của mỗi cá nhân mà, viết cho người ít học hơn mình đọc. Vậy phải 

viết như thế nào cho dễ học, dễ hiểu, đi vào lòng người, thì sách đó mới bán được. 

Anh và các bạn nên viết những bài thơ, văn mê hoặc lòng người, những người ngu 

dốt nhất, kém hiểu biết nhất cũng thuộc. Em chẳng có tài năng gì, ba lăng nhăng. 

Đấy là những suy nghĩ chân thành của em. Anh phải tổng hợp lại các ý kiến và tự 

ra quyết định nhé. 

Bản thân mình phải cố gắng để cho thế hệ tương lai mình có cuộc sống tốt hơn. 

Chúc anh luôn may mắn và bán được nhiều sách ạ. 

Yên Bái, thứ Năm, ngày 02 tháng 06 năm 2022. 

Linh Trà. 

Bạn đọc gửi Tập đoàn xuất bản Charlie. 

 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 85 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 85 of 
129 

Gặp gỡ nữ thống đốc ngân hàng trung ương Nga 

Nabiullina 

 

Hình 20. Nabiullina, 58 tuổi, tái đắc cử thống đốc ngân hàng trung ương Nga năm 2022. 

Cuộc chiến Nga-Ukraine, tôi khẳng định cùng quý vị và các bạn, là không bên nào 

có thể giành được chiến thắng, kết thúc được đối phương. 

Bên phía Nga, có bà thống đốc ngân hàng trung ương quá là đẳng cấp, bà Nabiullina. 

100 năm ăn cướp của tập đoàn Sô Viết, vàng bạc chất đầy trong kho như núi. Trong 

khi, Ukraine kêu gọi mãi cũng chỉ được 10 tỷ đô. Đồng bào Ukraine quyên góp thêm 

20 tỷ đô. Vân Vân chi khoản, Ukraine có không quá 200 tỷ đô, đánh lại với một tập 

đoàn cướp có kinh nghiệm và có số lượng. Tính đến nay, Ukraine chưa mất, nói thật 

với các bạn, là do ý muốn của Đấng Tạo Hoá. 

Nước Nga có dự trữ khoảng 2000 tỷ đô, nhưng không rút ra tiêu được. Quốc tế cấm 

vận làm Nga như vua Phổ Nghi của Tàu bị Quốc Dân Đảng và bát quốc liên quân 

giam lỏng trong Tử Cấm Thành năm nào. Chính vì vậy tôi nói rằng, Nga không thể 

thắng và Ukraine cũng không thể thắng. 
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Kho vũ khí của Nga vô tận. Từ rày về sau, không có nước thứ 3 nào dám mua vũ khí 

của Nga. Các loại vũ khí của Nga giờ đây bị coi như là biểu tượng của cái ác. 

Trong binh đoàn Azov, một bình đoàn mới được công nhận và sát nhập vào Ukraine, 

có những người (không phải tất cả) tuyên bố rằng sẽ giết hết cả dân Nga để xả cơn 

giận. Bạn đọc đừng có cho là họ ác. Bên Việt Nam, vua Lê Lợi cùng quân sư Nguyễn 

Trãi cầm kiếm thần sang Tàu, tàn sát cả mấy thành phố, để xả cơn giận. Cho nên 

mới gọi là Bình Ngô đại cáo, chứ không phải gọi là Kháng Ngô đại cáo. Khi Lê Lợi 

về đến quê nhà, kiếm thần đã gãy hết lưỡi, chỉ còn có cán. Vua sai rèn lưỡi gươm 

mới, đem trả cho rùa thần. 

Nước Mỹ rất nhân đạo. Nước Mỹ nói với Cộng Sản Bắc Việt và chính quyền Sài 

Gòn, các anh hãy ngồi lại cùng nhau tại đây, Paris 1973, để ký hiệp ước đình chiến 

và tổng tuyển cử toàn quốc, tránh chiến tranh. Cộng sản Bắc Việt xé hiệp ước, sau 

đó đày ải quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà trong rừng thiêng nước độc. Cho nên, 

bây giờ, dân Ukraine cũng chả dại gì tin vào hiệp ước với Nga. Tổng thống Zelensky 

nhìn sang bài học với Việt Nam, tuyên bố không bao giờ đầu hàng. Vậy là, binh 

đoàn Azov, từ một tổ chức khủng bố, sẽ được phong anh hùng những ngày ắp tới. 

Lại nói về sự cao tay của người Mỹ: Năm 1994, Mỹ mời Nga, Ukraine đến 

Budapest, Hungary để ký hiệp ước đình chiến. Nay Putin xé bỏ hiệp ước. Xét theo 

thần học Kinh Thánh, kẻ xé hiệp ước như Putin chắc chắn sẽ phải chết, và còn phải 

chết trong đau đớn. 

Còn lại bà Nabiullina không biết sẽ cầm cự được bao lâu. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 06 năm 2022. 

Lê Minh Tôn. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com 

Xin chân thành cám ơn quý bạn. 
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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 

2 comments 

1. Huỳnh Ngọc An 

JUNE 3, 2022 AT 19:10 EDIT 

Kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Bài viết của người trẻ mà hay. 

2. Võ Trần Thành 

JUNE 4, 2022 AT 02:15 EDIT 

Con bạn tui. 
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Lương thấp là do không học hành đến nơi đến chốn. 

 

Hình 21. Ảnh: Thầy Phạm Đức Bảo. 

Ông Phạm Đức Bảo đặt ra vấn đề công chức lương thấp. 

Nếu học giỏi, thì lương không thể thấp được. Hơn nữa, người làm trong nhà nước, 

một nhà nước tự do, hạnh phúc, thì lương không thể thấp được. Không có gì cản trở. 

Tăng lương còn chết nữa sẽ bão giá ngay. 
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Vấn đề không nằm ở…..nghiêm và minh của luật pháp. Chẳng hạn, nước Nepal rất 

ít điều luật, mà họ vẫn nghiêm minh. Lý do nằm ở họ có văn hóa tốt. 

Muốn phát triển, Việt Nam cần nâng cao hiệu năng quản lý nhà nước. Muốn nâng 

cao hiệu năng quản lý nhà nước, phải tổ chức lại nền giáo dục. 

Lương thấp là do không học hành đến nơi đến chốn. Nếu bạn học 4 năm, đừng tưởng 

mình có trình độ đại học, học trung cấp saxophone mất 7 năm. Đào tạo ngành gì 

cũng nhét được (vì không ai biết), đào tạo ngành âm nhạc thì không thể gian dối 

được. 

Người nông dân một tháng lương chưa chắc đã được hai triệu đồng mà họ sống tử 

tế, không nghĩ truyện trộm cắp đâu. Ở nông thôn không phát sinh ra nhiều chi phí 

như ở thành phố, nơi mà mỗi mỗi bó rau, con gà cũng có giá cao ngất ngưởng. 

Muốn lương cao cũng không phải cứ giảm biên chế là xong. Tỉ lệ nhà nước Hà Nội 

hiện nay,  9 người dân nuôi 1 ông (bà) công chức. Tức là, tỉ lệ 10%, cũng không phải 

là cao. Vậy thất thoát từ đâu ra, chúng ta cần làm rõ. 

Lương thấp nhưng ai cũng giàu “nứt vách đổ tường”, thực chất là bán tài nguyên. 

 nạn chạy chức,chạy quyền,chạy vào biên chế ? Vì Việt Nam không phải là nền kinh 

tế tri thức. 

Lương thấp nhưng nhà to là xây lén, vỡ quy hoạch. Muốn lương cao, không cần phải 

giảm 50% biên chế….Chỉ cần người Việt thay đổi tư duy. 

Quan chức lương thấp còn kiếm đâu đó được. Còn công nhân lương thấp thì không 

ai giúp họ được, trừ một số rất nhỏ, như nhà toán học Geoge Boon của Anh, vừa làm 

công nhân, vừa sáng tạo ra logique toán. 

Bộ máy công chức ở Việt Nam cứ để nguyên, họ không phải là dốt. Người Việt Nam 

cần bước ra từ tư duy “chín bỏ làm mười” để bước sang tư duy khoa học. Khi ấy, 

hoa trái của nền kinh tế tri thức sẽ đến với các bạn. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 06 năm 2022 

Tôn Phi  (triết gia Lê Minh Tôn) 
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Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +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. Phạm Thu Hương 

JUNE 3, 2022 AT 20:24 EDIT 

Chuẩn là Việt Nam không phải nền kinh tế tri thức. Bất cứ một bằng giáo dục 

nào được đào tạo ở bất cứ trường học nào của Quốc gia Việt Nam, học xong 

bạn vẫn phải tiếp tục học một tấm bằng trường đời, tấm bằng trường đời kiếm 

được tiền nhanh hay chậm do khả năng của chính bạn. Thế nên học sinh bây 

giờ chuyển hướng số đông học xong THCS là đi làm, biết là kiếm được đồng 

tiền rất cực, nhưng các bạn không tiếp tục chấp nhận bị cai ngục trong trường 

học gia đình trị ngu hiến pháp mù pháp luật, tước đoạt quyền trẻ em hợp Hiến. 
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Bán Windows bản quyền. 

 

Cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn, uy tín kể từ tháng 9 năm 2021. 

Khi mua máy về, được một thời gian, Windows đòi bản quyền. 

Your license expire soon. 

Để tránh điều này, bạn hãy mua bản quyền. Theo đà tiến của nhân loại, mọi người 

đều phải dùng Windows bản quyền, thay cho xài phần mềm lậu, phần mềm crack 

như trước. 

Cách đơn giản nhất là mua bản quyền tại Cửa hàng Charlie. 

Gọi: 0344331741, gặp ông Tôn Phi. 
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Giá: 400 000 VNĐ. 

Hân hạnh được phục vụ quý bạn. 

Liên lạc Cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn: 

+84344331741 ( Phone, Zalo, Whatsapp, Signal). 

tonphi2021@hotmail.com 
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Điều khoản về tác quyền. 

 

Hình 22. Ông Tôn Phi ( Charlie) và bạn cùng lớp. Ảnh chụp 2016. 
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Điều khoản về tác quyền của mọi cuốn sách của nhà xuất bản Sống Mới là khá giống 

nhau. Mọi cuốn sách đều thuộc bản quyền của Tập đoàn xuất bản Charlie. Nghiêm 

cấm sao chụp, in ấn, phô-tô, lưu hành khi chưa có phép của nhà xuất bản. 

Phòng bản quyền của nhà xuất bản Sống Mới: doanh@dslextreme.com Phone: 001 

(213) 361-7929. (gặp ông Nguyễn Kinh Doanh). 

Liên lạc trực tiếp với tác giả Tôn Phi. tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal, Momo: +84344331741 

Trợ lý: doanh@dslextreme.com. 

Hiện nay ông Tôn Phi là giám đốc của Trung tâm Văn Bút Việt Nam. 

Nếu bạn nhận được một cuốn sách do sự nhầm lẫn, vui lòng hãy hủy bỏ nó. Nếu 

muốn đọc nó, quý vị phải gửi tiền sách cho tác giả hoặc nhà xuất bản, theo giá tiền 

và thông tin đi kèm trong mỗi cuốn sách. 

Tính đến thời điểm hiện nay ( ngày 04 tháng 06 năm 2022), nhà xuất bản Sống Mới 

đã phát hành được khoảng 5000 cuốn sách trên khắp đất nước Việt Nam và trên toàn 

thế giới. Xem file Excel đính kèm. 

One comment 

1. Linh Trà 

JUNE 4, 2022 AT 10:10 EDIT 

để em xem anh có sách gì phù hợp em sẽ mua ủng hộ. 

 

 

https://shop-charlie.com/2022/06/04/dieu-khoan-ve-tac-quyen/#comment-2088
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/2088
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Giới thiệu sách Quản trị kinh tế vĩ mô của tác giả Tôn Phi. 

 

Hình 23. Ảnh bìa sách Quản trị kinh tế vĩ mô của tác giả Tôn Phi. 

Sách Quản trị kinh tế vĩ mô. 

Tác giả: Tôn Phi (Việt Nam), Phạm Mỹ Vân (USA), Nguyễn Xuân Nam (USA). 
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Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022 

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. 

Email: tonphi2021@hotmail.com. 

Trợ lý: doanh@dslextreme.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:doanh@dslextreme.com
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ 

 
Hình 24. 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 
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ông Tôn Phi đã 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. 

 
Figure 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 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. 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 99 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 99 of 
129 

 

Figure 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, 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 12. 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 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, cửa hàng tự phục vụ. Ai mua thì tự lấy xuống, và tự trả tiền. Làm 
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xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể dục, giãn gân giãn 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). 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 14. 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 
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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, 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 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. 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 16. 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 

 

 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/#comment-450
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/#comment-451
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/#comment-729
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Vì sao nói tự do báo chí rất quan trọng? 

 

Hình 25. Nhà báo Cao Sơn HD. Ảnh tư liệu. 

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.  
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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. 

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.  
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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.  

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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Thông báo: Ông Tôn Phi chuyển sang địa chỉ email mới. 

 
Hình 26. Tác giả, mẹ và em gái. Ảnh chụp năm 2014. 

Kính thưa quý bạn hữu, 

Từ ngày 01 tháng 06 năm 2022, ông Tôn Phi đổi sang dùng địa chỉ điện thư mới: 

tonphi2021@hotmail.com 

( Mãi mãi tuổi hai mươi). 

Tôi tự học để trở thành chuyên gia trong ngành xuất bản. Hiện tôi đang làm chủ nhân 

của nhà xuất bản Sống Mới, Việt Nam. 

Chỉ số NFT của Nhà xuất bản Sống Mới mỗi ngày một cao. Chúng tôi có những 

chương trình làm việc lâu dài, hiệu quả. 
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Trân trọng thông báo cùng quý vị. 

Xin chúc cho Nhà xuất bản Sống Mới ngày càng có nhiều tác phẩm hay. 

Tôn Phi 

tonphi2021@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 115 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 115 
of 129 

 

Sự thật lớn lên cùng năm tháng 

 

 

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 
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năm 2021 đều đã (được Đức Chúa Trời) làm cho ứng nghiệm. Để khỏi mất thời giờ 

quý báu của bạn đọc, tôi chỉ xin tóm tắt các ý đó như sau: 

 

1/ Đất nước đang ở trong pha cuối cùng của văn minh Phật giáo (Phật giáo và triết 

học Lê-nin là một). 

 

Bằng chứng: Tất cả đều tranh nhau đi bắt tau với tổng thống của Hiệp chúng quốc 

Hoa Kỳ. Tất cả đều muốn đi theo văn minh Cơ-đốc giáo. 

 

 

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

Kinh Thánh. 

 

Bằng chứng: Ngoài tự do, dân chủ, các cơ hội học tập, làm việc cũng đều được mở 

ra. Thời đại cơ học lượng tử đã được các phần tử ý thức nhất khai thác. 

 

3/ Về nguồn với chủ đạo tộc Việt. 

 

Không tin, bạn đọc thử hỏi nhà xuất bản Hội Nhà Văn mà xem: sách Kim Định bán 

được vô vàn. Người người, nhà nhà biết căn nguyên đau khổ của dân tộc, của xã hội, 

và tìm về với chủ đạo tộc Việt, suối nguồn tươi trẻ của dân tộc ta. 

Năm 2022 này, bất ngờ thay, chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra. Kỹ sư Nguyễn Kim 

Khánh có câu nói giá trị :“Không có sự dối trá nào có thể đứng vững trước thời 

gian. Không có sự thật nào không lớn lên cùng năm tháng” 

 

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.” 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 117 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 117 
of 129 

 

Chúng ta đã thắng lợi bước đầu rồi, thưa quý vị. Tuy thắng lợi như vậy, nhưng vẫn 

chưa xong đâu, còn cần thêm một số thời gian. Trong quãng đường ấy, mỗi người 

còn cần phải tự bứt phá lên nữa, dưới sự giúp đỡ, động viên, chúc phúc từ Thượng 

Đế và từ những người xung quanh. 

 

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

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

 

Chủ 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 
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1. Thanh Sớmmai 

MAY 17, 2022 AT 20:53 EDIT 

“Sự thật lớn lên cùng năm tháng” 

 

thật tuyệt vời quá ạ!  
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Trí tuệ Mỹ, những phát minh quan trọng cho loài người. 

 

Table 1. Ảnh: Kỹ sư Willis H. Carrier-nhà phát minh điều hòa nhiệt độ. 

Hàng ngày, chúng ta đang sử dụng những hàng hóa Mỹ hay sản phẩm trí tuệ của 

người Mỹ. Khi chúng ta đọc những dòng của bài viết này, chúng ta đang sử dụng 

tích hợp cuả rất nhiều sản phẩm của Mỹ. 

1. Internet 

Được phát triển bởi quân đội Mỹ những năm 1960 nhằm kết nối các máy tính của 

Bộ Quốc Phòng Mỹ. Đây gọi là mạng nội bộ đầu tiên. 

Đến đầu những năm 1970, mạng nội bộ này của Bộ quốc phòng Mỹ được kết nối 

với một số các trường đại học và viện nghiên cứu tạo nên mạng đầu tiên mang tên 

ARPANET. ARPANET là tiền thân của Internet. 

Đến những năm 1980 thì bắt đầu thương mại hóa và 1990 trở đi thì bắt đầu phủ kín 

toàn cầu, Arpanet tiến hóa lên thành Internet. 

Năm 1997, siêu xa lộ Internet đi vào Việt Nam. Người ghi dấu ấn trong giai đoạn 

này là giáo sư Phan Đình Diệu, người Hà Tĩnh. 

2. Điều hòa nhiệt độ 
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Chiếc máy điều hòa nhiệt độ đầu tiên được chế tạo bởi kỹ sư người Mỹ Willis H. 

Carrier năm 1902. Hãng điều hòa Carrier tồn tại cho đến ngày nay, và là một nhãn 

hiệu nổi tiếng. Ở Việt Nam người ta hay dùng các hãng Samsung hoặc LG. 

3. Chip CPU máy tính 

Bất kể chiếc máy tính bạn dùng nhãn hiệu gì, sản xuất ở đâu thì “bộ não” CPU của 

nó chỉ có thể là sản phẩm của Intel hoặc AMD, hai hãng điện tử của Mỹ. Phát minh 

này là do một người Mỹ gốc Đức. Mỗi chiếc máy tính sản xuất ra đều phải trích phần 

trăm trả bản quyền cho gia đình nhà phát minh này. 

4. Điện thoại di động 

Trước khi có di động, người ta phải dùng điện thoại bàn. Thường chỉ có nhà giàu 

mới có. 

Chiếc điện thoại di động cầm tay đầu tiên trên thế giới là chiếc Motorola DynaTAC 

800x được chế tạo năm 1983. Khi đó nó có giá 4000 USD và có thể gọi được 30 

phút. 

5. Điện thoại cảm ứng thông minh 

Chiếc Smartphone đầu tiên được hãng IBM chế tạo năm 1992 với tên Simon 

Personal Communicator, giá 899 USD. Chiếc điện thoại này có màn hình cảm ứng 

đen trắng, ngoài gọi điện thoại có thể dùng để nhận gửi email, fax, và nhắn tin. 15 

năm sau, iPhone mới ra đời. Steve Jobs là nhà cách mạng trong lĩnh vực sản xuất 

điện thoại cảm ứng. 

6. Máy bay 

Chiếc máy bay đầu tiên bay thành công do anh em nhà Wright chế tạo và thực hiện 

năm 1903. Đây chỉ là những người thợ, không được học hành bài bản tại trường lớp. 

Hai ông thử lắp chiếc máy có thể bay đơn giản đầu tiên.  Chuyến bay có động cơ, 

điều khiển được và đã bay một đoạn dài 6km. Hai anh em nhà Wright được coi là 

cha đẻ của ngành hàng không thế giới. Cả hai anh em lần lượt tử nạn trong các vụ 

thử máy bay. 

7. Bóng điện 
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Chiếc bóng đèn sợi được sản xuất hàng loạt đầu tiên được chế tạo bởi Thomas Edison 

năm 1879. Trước đó có những chiếc bóng đèn khác, song rất khó để thương mại. 

Một nhà bác học khác đã đi trước Edison. 

Ai phát minh ra bóng đèn không còn quan trọng. 

Thú vị ở chỗ sợi đốt dùng trong những chiếc bóng đầu tiên là sợi tre được phủ các-

bon và có khả năng thắp sáng 1200 giờ. 

8. Truyền hình và TiVi màu 

Hệ thống truyền hình màu đầu tiên thiết kế bởi công ty RCA (Radio Corporation of 

America) bắt đầu phát sóng ngày 17.12.1953.  Không rõ tên kỹ sư trưởng. Chiếc 

TiVi màu đầu tiên cũng được chế tạo bởi hãng này được xuất ra thị trường năm 1954. 

9. Máy photocopy và máy in lade 

Đều được phát triển bởi công ty Xerox những năm 1950 và 1970. Phát minh phô-tô-

cop-py đến từ một sự hài hước. Một nhà báo bỏ cây kẹo trong túi quần, kẹo chảy 

nước và in hình viên kẹo lên túi quần, làm ông nghĩ ra sáng kiến máy phô-tô-cop-

py. Có những phát minh lớn đến từ ý tưởng nhỏ bé ngô nghê như vậy. Phát minh 

không có gì là ghê gớm. Phát minh chỉ là tái chế, phát triển những gì đang có. 

10. Hệ thống định vị GPS… 

Hệ thống định vị GPS do Mỹ phát minh ra và cũng do Mỹ kiểm soát. Người ta thử 

ngắt GPS một giờ xem thế nào. Khi ngắt GPS một giờ, vũ khí của quân đội Nga bay 

xuống chuồng heo, vì không óc GPS.   

Một ông nông dân Việt Nam sáng đi cày, không dùng internet, không có điện thoại, 

không biết xài máy tính, tối về không xem TV, nhà không có điện, chỉ thắp đèn dầu, 

ăn cơm rau muống chấm nước mắm, phủi chân rồi đi ngủ thì xài gì của Mỹ?. 

Xin thưa ông ấy vẫn xài đồ của người Mỹ. Trước đây các cụ ta chỉ thắp nến và dầu 

lạc, chiếc đèn dầu xuất hiện ở VN vào những năm 1920s khi các hãng dầu mỏ trong 

đó có các hãng Mỹ lần đầu vào VN. 

Khi đó, để bán được dầu, họ khuyến mãi và phát không các chiếc đèn đốt dầu có 

bóng như bây giờ. Vì thế các đèn này còn có tên gọi là đèn Huê Kỳ hay đèn Hoa Kỳ, 

tức là hoa kỳ dị. Xài đèn dầu là xài sản phẩm Mỹ rồi! 
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Ông nội và cố nội của Tôn Phi là một trong những người bán bóng đèn Hoa Kỳ đầu 

tiên của Việt Nam. Thuở ấy còn ít người dùng, bây giờ (2021) thì chẳng còn ai dùng. 

Một thời của kỷ niệm. 

Tôn Phi tổng hợp và tái chế. 

Góp ý và sửa chữa: tonphi2021@hotmail.com 
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Khách yêu đang đọc sách của nhà xuất bản Sống 

Mới trên smart phone. 

 

 

 
Hình 27. Anh Võ Trần Thành đang đọc cuốn sách về nhà toán học Tạ Quang Bửu do Tôn Phi chủ biên. 
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Hình 28. Anh Võ Trần Thành đang đọc cuốn sách về nhà toán học Tạ Quang Bửu do Tôn Phi chủ biên. 
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Hình 29.  Anh Võ Trần Thành đang đọc cuốn sách về nhà toán học Tạ Quang Bửu do Tôn Phi chủ biên. 
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Hình 30.  Anh Võ Trần Thành đang đọc cuốn sách về nhà toán học Tạ Quang Bửu do Tôn Phi chủ biên. 
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Hình 31. Anh Võ Trần Thành đang đọc cuốn sách về nhà toán học Tạ Quang Bửu do Tôn Phi chủ biên. 



Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. Tác giả: Tôn Phi. @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022. Cấm sao chép, 
lưu trữ, lưu hành không phép. 

 

Page 128 of 129 
Gía sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Góp ý tác giả: 

tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. Trợ lý: tonthanck@gmail.com 

Page 128 
of 129 

 
Hình 32.  Anh Võ Trần Thành đang đọc cuốn sách về nhà toán học Tạ Quang Bửu do Tôn Phi chủ biên. 

 
Hình 33.  Anh Võ Trần Thành đang đọc cuốn sách về nhà toán học Tạ Quang Bửu do Tôn Phi chủ biên. 
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Đây là anh Võ Trần Thành, đang đọc sách Biên khảo về giáo sư Tạ Quang Bửu. 

Khách là một sinh viên tốt nghiệp Khoa học tự nhiên, đang đọc sách trên điện thoại. 

Xin chúc mừng Tập đoàn xuất bản Charlie đã có những sách đẹp. 

Sách Biên khảo về nhà toán học Tạ Quang Bửu, sách Cùng học để giáo dục con trẻ, 

sách Phân tích Truyện Kiều, cùng nhiều sách nữa. Tất cả đều hiển thị đẹp trên 

Iphone, Ipad và Android. 

Giá sách PDF của chúng tôi thường nằm ở vào khoảng 250 000 VNĐ. Sách in ở vào 

khoảng 450 0000 VNĐ. Bạn đọc có thể đặt ra yêu cầu và chúng tôi làm sách theo 

yêu cầu của bạn. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ 

tài khoản: Tôn Phi. 

Liên lạc nhà xuất bản: 

tonphi2021@hotmai.com 

tonthanck@gmail.com 

 

 


