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

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

Cuốn sách này thuộc về ông/bà Phan Nguyên. Chỉ có ông/bà Phan
Nguyên và thân hệ trưc tiếp là đươc sư dung cuốn sách này.
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Truyện ngắn: Người bạn thời khởi nghiệp.

Image 1. Tôn Phi và Cô Vy. Sài Gòn năm 2021.

Tập đoàn Charlie 20 năm sau.

Sài Gòn năm 2042, thắm thoắt thời gian trôi qua. Tập đoàn Charlie của
Tôn Phi đã trải qua 20 năm thành lập. Bức ảnh này chup 1 tuần sau khi
Tôn Phi mở tập đoàn.

Lúc tôi khởi nghiệp nhà xuất bản toàn cầu, đươc những người bạn tốt như
Nhật Vy giúp.

Đây là Tôn Phi và Nhật Vy, những ngày đầu thành lập tập đoàn. Ngày ấy,
Tôn Phi là nhà văn, Nhật Vy là nhân viên ngân hàng. Nhật Vy gây dưng
cho Tôn Phi cả một đế chế xuất bản, mà không đòi tiền lương. Tôn Phi
làm xong sách Phân tích Truyện Kiều, chạy ra ngân hàng khoe với Nhật
Vy.

Thưc ra, Tôn Phi không phải là người giàu nhất tập đoàn. Mang tiếng là
ông chủ nhưng Tôn Phi chỉ đươc lương 90 triệu VNĐ/tháng. Nhật Vy là
phó nhưng lương đến 200 triệu/tháng. Lương theo doanh thu sản phẩm,
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nhân lên theo số sách bán ra của mỗi người. Cho nên trong môi trường
Charlie, ai càng giỏi người ấy càng giàu.

Cô bạn gái học ngành kinh tế nhưng yêu văn chương. Nếu không có nàng
đồng ý giúp, Tôn Phi đã vỡ nơ. Nhờ cô mà Charlie ngày càng giàu có.
Nhờ Nhật Vy, Charlie phân phối đươc khoảng 15 triệu cuốn sách PDF
khắp toàn cầu, chỉ sau 5 năm.

Trân trọng cám ơn Nhật Vy.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi và Nhật Vy.

Liên lạc:

tonphi2021@hotmail.com

teacherkimngan@hotmail.com.

Published by Charlie Saigon
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Huy Hoàng

JULY 7, 2022 AT 04:38

Cô ấy thật tuyệt vời

Nguyễn Duy Khoa

JULY 7, 2022 AT 04:42

“Đương nhiên là nên kết hôn. Nếu bạn có một người vơ tốt, bạn sẽ đươc
hạnh phúc. Nếu ban có một người vơ tái, ban sẽ trở thành một triết gia.”‘
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Lieu Nguyen

JULY 7, 2022 AT 04:42

Cái hạnh phúc xứ Đông Lào , là mỗi thần dân là phải biết tao cho mình
những giấc mơ đẹp…

https://shop-charlie.com/2022/07/06/truyen-ngan-tap-doan-charlie-20-nam-sau/comment-page-1/
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Trùm cuối của vụ Việt Á đang ngồi bên
Trung Quốc.

Image 2. Ảnh minh họa: Tỷ phú Jack Ma-Trung Quốc.

Vu án kist test Việt Á, giả sản xuất và mua đồ sản xuất giả, đã làm triệt hạ
nhân cách của cả dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, vẫn chưa biết ai là trùm
cuối.
Theo tác giả Tôn Phi, trùm cuối của vu Việt Á hiện đang ngồi bên Trung
Quốc.

Facebooker Nguyễn Công Khế, tức ông Nguyễn Công Khế tổng biên tập
báo Thanh Niên hồi nào, người lăng xê cho kist test Việt Á, bình an vô sư.
Tôi nghe vậy thì tôi khen nó vậy, chứ tôi có biết gì đâu, và tôi cũng đâu
có nhận tiền từ nó đâu. Ông Khế trả lời nếu đươc hỏi.

Phan Quốc Việt, chủ công ty Việt Á, hẳn đã đươc tỷ phú Trung Quốc
sang tận nhà để mời mua kist test. Gi ám đốc CDC các tỉnh, không có sư
lưa chọn thứ hai, đã phải dùng sư lưa chọn thứ nhất, mua kist test của
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Việt Á. Họ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân của màn truy quét náo động
thiên đình vừa qua của bộ công an nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam.
Xã hội khen bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu, chú của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng,
lên tiếng cho nền y học nước nhà, nhưng đó là lên tiếng sau. Vào thời
điểm bắt buộc người người phải test bằng kist Việt Á, có mấy bà bán cá
bán tôm ở gần chỗ tôi đang sống bảo: “Kist Test này là của Trung Quốc
chứ Việt Nam sản xuất mẹ gì.” Trong Quốc Hội Việt Nam, không ai dám
nói đến kist test Việt Á, mặc dù, ai cũng biết nó made in China. Bác sỹ
Nguyễn Lân Hiếu không dại gì nói trước khi tai nạn xảy ra. Đơi sau khi
tai nạn xảy ra, người ta mới nói. Đây là văn hóa của dân Việt Nam.

Vậy là, tỷ phú Trung Quốc, vừa không mất gì, vừa đươc lơi, là làm cho
dân Việt Nam bắt bỏ tù lẫn nhau. Thật là một công đôi việc.

Thân phận đất nước Việt Nam là thân phận nhươc tiểu, mãi mãi nằm
trong thiên triều Trung Hoa. Người Việt Nam tiếp tuc bắt nhau, bỏ tù
nhau. Tỷ phú Trung Quốc đang ngồi cười.
Câu hỏi đặt ra là:

Tại sao đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn, mỗi năm ngốn
hàng trăm tỷ, không làm đươc que kist test? Vậy bao nhiêu bằng cấp ban
ra để làm gì?

Ảnh minh họa, không có ý chọc tức Jack Ma.

Bài viết đã đươc đăng vào sách Cải tạo văn hóa ngành y tế Việt Nam của
tác giả Tôn Phi.



Sách Người bạn thời khởi nghiệp. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép,
phô-tô, lưu hành không phép.

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. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý bạn. Page 10 of 19

Page 10 of 19

Published by Charlie Saigon

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

Post navigation

PreviousTruyện ngắn: Người bạn thời khởi nghiệp.

9 comments
.

Nguyễn Duy Khoa

JULY 6, 2022 AT 20:38

Aliabdi Like

Nguyễn Thuý

JULY 6, 2022 AT 20:38

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/07/06/truyen-ngan-tap-doan-charlie-20-nam-sau/
https://shop-charlie.com/2022/07/06/trum-cuoi-cua-vu-viet-a-dang-ngoi-ben-trung-quoc/comment-page-1/
https://shop-charlie.com/2022/07/06/trum-cuoi-cua-vu-viet-a-dang-ngoi-ben-trung-quoc/comment-page-1/


Sách Người bạn thời khởi nghiệp. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022. Cấm sao chép,
phô-tô, lưu hành không phép.

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. Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. Trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý bạn. Page 11 of 19

Page 11 of 19

ông Hiếu là anh ông Thắng không phải là chú đâu

Lieu Nguyen

JULY 6, 2022 AT 20:47

Nếu trùm cuối bên Trung Quốc thì đã xác nhận Việt Nam là phiên thuộc
Trung Quốc

Trịnh Quang
JULY 6, 2022 AT 21:03

hai ông lân thắng ,lân hiếu là con chú ,bác

Tôn Phi
JULY 6, 2022 AT 21:07

Trịnh Quang thương anh Thắng quá.
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Ninh Thu
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Chính xác bạn Tôn Phi Tôn Phi

Canh Nguyen
JULY 7, 2022 AT 05:08

Chí lý cuối cùng tui cũng có chút suy nghĩ như Tôn Phi

Phan Nguyen
.

JULY 7, 2022 AT 05:09

Bài chất lương! Tks tác giả Tôn Phi

Minh Hoà
.
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Sản suất Nano covax thành Nano coca luôn òi.
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Hiện tượng quấy rối người dùng của các
nhà sản xuất phần mềm.

Image 3. Đôi bạn Charlie. Ảnh tư liệu.
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Bạn Hồng Tuấn (Charlie) đem những ý tưởng đến cho đời. (Bring your
ideas to life).

Chúng ta đề xuất một thế giới mà công nghệ phuc vu con người chứ
không phải con người phuc vu công nghệ.

Các nhà sản xuất phần mềm, khi tạo ra một sản phẩm và bán cho khách,
thì muốn bán cho họ suốt đời.

Tôi là người mua máy tính cho khách nên tôi biết rất rõ điều này.

Ngay cả khi bạn muốn xoá phần mềm thì nhà sản xuất vẫn duy trì một
con bị trong máy tính của bạn. (Cho nên muốn xoá tiệt một file trong máy
tính thì người ta cần một phần mềm chuyên dung).

Hiện nay; không có ngành nào có tỉ suất cao bằng ngành sản xuất phần
mềm.

Kỹ sư phần mềm lương cao gấp khoảng 4 lần kỹ sư xây dưng. Các chứng
chỉ tin học văn phòng dường như bắt buộc để sinh viên ra trường. 99%
sinh viên Việt Nam dùng phần mềm lậu (tôi mua và khuyến khích bạn bè
mua phần mềm bản quyền).

Các trang web, mở lên là quảng cáo choáng ngơp.

Một số nước; các hãng như Casio, Microsoft hối lộ, khiến quan chức ra
đề thi cưỡng ép thí sinh phải học tập và ôn luyện trên phần mềm của họ.
Nghĩa là bạn phải mua hàng cho họ.

Một đệ tư của Bill Gates, Bill đã tính toán từng xu với khách hàng. Người
ta nói “Nhân duc với nhai” ( Lòng tham không đáy) quả là rất đúng.
Người giàu nhờ phát minh thì muốn ăn lời vô tận. Điều này quả không
nên.

Bên Tây, có ông Linux làm đươc hệ điều hành miễn phí cho người dân.
Nghĩa là một người sinh viên không cần mất 2 triệu 7 cho Microsoft nữa.
Với Linux, nó hoàn toàn miễn phí.

Con người ngày càng phu thuộc vào máy móc.

Thế giới đang cần những nhà sản xuất không biết quấy rối người dùng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 07 năm 2022.
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Tôn Phi (Lê Minh Tôn)& Hồng Tuấn

Tập đoàn xuất bản Charlie.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

One comment

Hằng Tôn

JULY 7, 2022 AT 05:26

Chị đọc rồi
Chị thấy đúng Em ạ.
Giờ vn ta chi củng lệ thuộc vào phần mềm
Con người ngày càng phu thuộc vào phần mềm.

https://shop-charlie.com/2022/07/06/hien-tuong-quay-roi-nguoi-dung-cua-cac-nha-san-xuat-phan-mem/comment-page-1/
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Chế khoa gặp hội trường văn, Vương, Kim cùng
chiếm bảng xuân một ngày.

Image 4. Nhà văn Tôn Phi ở quận 7, Sài Gòn năm 2022.
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Ở Hà Tĩnh, có hai nhà nền phú hậu bậc tài danh. Một là dòng họ Nguyễn
Tiên Điền ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hai là dòng họ Tôn ở Vương Lộc. Ai
cũng biết, truyện Kiều, mà cu Nguyễn Du viết, đúng trăm phần trăm với
số phận của giới tinh hoa tỉnh Hà Tĩnh, mà tiêu biểu là các nhà tư bản
Nho giáo như nhà họ Tôn.

Trong Truyện Kiều, ở đoạn cuối truyện, hai chàng Vương Quan (em trai
của Kiều) và Kim Trọng cùng đỗ bảng vàng một khóa thi.

Hai chàng này thi đỗ hơi muộn. Nếu ngày trước, Vương Quan thi đỗ bảng
nhãn, Kim Trọng thi đỗ trạng nguyên, thì thách thằng bán tơ và quan tri
huyện cũng không dám động đến nhà họ Vương, và Vương Thúy Kiều
không phải bán mình để chuộc cha.

Trong cõi đời, cười ra nước mắt, Vương, Kim mãi mười năm sau mới thi
đậu.

“Chế khoa gặp hội trường văn.
Vương, Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày.”

Đỗ đạt xong, Kim Trọng mới lên đường tìm Kiều. Năm 2021, bộ giáo
trình ngành văn học của tôi bay khắp toàn cầu, nhiều người mua đươc rất
hạnh phúc. Con nhà địa chủ đươc di truyền gen thông minh, mà các nhà
khác không có. Tôi có phát minh nhà xuất bản Sống Mới. Có tiền rồi, tôi
chu cấp cho anh em, họ hàng. Luân lý bây giờ, với sư tiến bộ của khoa
điện toán, văn minh tin lành, thì hết sức rõ ràng.

“Trời còn để có hôm nay

Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”

Năm 1954, gia đình tôi bị cướp hết đất, dòng họ có mấy người bị giết, mà
không biết nguyên nhân. Nếu năm 1945, Hà Nội có Internet, thì bây giờ,
công tư Bạc Liêu trong nam hay Samsung, Daewoo còn thua xa mấy anh
em nhà họ Tôn con cháu cố Lệ.

May mà các ông của tôi không chết. Thật ứng nghiệm lời trong Truyện
Kiều:
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“Còn duyên may lại còn người

Còn vầng trăng cũ, còn lời nguyền xưa.”

Giống hệt hai anh em Vương Quan-Kim Trọng, nếu ngày đó họ đỗ đạt
sớm, thì không bao giờ có chuyện chị, vơ của họ phải đi làm điếm.

Nhưng lịch sư không có chữ nếu. Khen cho bọn cướp, dám động đến nhà
trâm anh thế phiệt, dám vu vạ cho Vương viên ngoại, bậc hương thân phu
lão, thì phải là một bọn trộm cướp chuyên nghiệp, chứ một hai tên bán tơ
không thể làm đươc. Vậy mà chúng vẫn làm đươc, cho nên phải khen
rằng chúng rất giỏi.

Nay, tình thế đã hoàn toàn đổi khác. Việt Nam đang chuyển mình từ văn
hóa cán bộ xã ấp sang văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo (quá trình chuyển đổi
này sẽ hy sinh nhiều người). Ông Tôn Phi, cháu cu Tôn Lệ, đã là chủ nhà
xuất bản toàn cầu, tình thế hoàn toàn đổi khác. Chưa kể, trong dòng họ
Tôn, đã có những người là chủ ở khách sạn lớn nhất Vũng Tàu. Đó là
chưa kể, trong hội An Việt của Tôn Phi, đã có người là chủ ngân hàng.
Thật đúng là, “cùng chiếm bảng xuân một ngày”.

Đức Chúa Trời cho nhà họ Tôn quá nhiều. Đừng chủ quan. Ông nội tôi
vẫn dặn: “Bây cẩn thận, nếu không sẽ bị cướp lần thứ hai.” Nghe lời dặn
của ông nội, chúng tôi phòng bị rất kỹ, sẵn sàng tinh thần cho ngày mai
phải đi làm phu hồ, thậm chí, đi làm ăn mày, như cu bà của tôi ngày nào.
Từ một địa chủ giàu thứ hai tỉnh Hà Tĩnh, phải đi làm ăn mày, các bạn
biết cay đắng thế nào.

Tập đoàn Charlie đang đầu cơ chất xám. Bạn tưởng tương, mỗi cuốn sách
Tôn Phi bán 20 đô-la, Tôn Phi có 1 triệu người bạn trên thế giới, mỗi
người mua một cuốn ủng hộ, thì Tôn Phi sẽ có bao nhiêu. Đây là ông Trời
bù cho những tháng năm mất mát. Năm nay tôi có tiền mua ba-lô tặng vơ
chưa cưới.

“Những từ trên ngọn đào tơ

Mười lăm năm mới bây giờ là đây.”
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Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Telegram: +84344331741

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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