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Tâm lý thuộc quốc. 

 
Figure 1. Đồng tác giả Nguyễn Duy Khoa. 

Họa xâm lăng đe dọa dân tộc chúng ta đến nỗi, trong suốt một ngàn năm lịch sử từ ngày 

lập quốc, trở thành một ám ảnh cho tất cả các nhà lãnh đạo của chúng ta. Và do đó mà 

lịch sử ngoại giao của chúng ta lúc nào cũng bị chi phối bởi một tâm lý thuộc quốc. 
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Hai lần Lý Thường Kiệt và Nguyễn Huệ tìm cách đả phá không khí lệ thuộc đó. Nhưng 

mặc dầu những chiến công lừng lẫy và tài ngoại giao rất khéo, hai nhà lãnh đạo trứ danh 

của dân tộc vẫn phải khuất phục trước thực tế. 

 

Tâm lý thuộc quốc đè nặng, chẳng những trên sự bang giao, giữa chúng ta và Trung Hoa, 

lại còn lan tràn sang lĩnh vực bang giao giữa chúng ta và các nước láng giềng. Nếu, đối 

với Trung Hoa, chúng ta là thuộc quốc, thì đối với các nước chung quanh, chúng ta lại 

muốn họ là thuộc quốc. Tâm lý đó làm cho sự bang giao, giữa chúng ta và các nước láng 

giềng, lúc nào cũng gay go. Đã đành rằng công cuộc Nam tiến của chúng ta, là một công 

trình mà dân tộc đã thực hiện được, Nhưng chúng ta còn thiếu tài liệu để cho các sử gia 

có thể xét đoán xem, nếu chính sách ngoại giao của chúng ta khoáng đạt hơn, tựa trên 

những nguyên tắc phong phú hơn thì, có lẽ sự bành trƣớng của chúng ta sẽ không một 

chiều như vậy. Ví dụ, một câu hỏi mà chúng ta không thể tránh được: chúng ta là một 

dân tộc ở sát bờ biển, nhưng sao nghệ thuật vượt biển của chúng ta không phát triển? Nếu 

chính sách ngoại giao của chúng ta phong phú hơn, và không bó hẹp vào một đường lối 

duy nhất, có lẽ sự bành trướng của dân tộc chúng ta, đã sớm phát ra nhiều ngõ, và sinh 

lực của chúng ta không phải chỉ dồn vào mỗi một công cuộc Nam tiến. Nước chúng ta ở 

vào giữa hai nền văn minh Trung Hoa và Ấn Độ. Với một chính sách ngoại giao khoáng 

đạt hơn, sự liên lạc quốc tế của chúng ta có lẽ đã rộng rãi hơn, và do đó, vị trí của chúng 

ta sẽ, đương nhiên, được củng cố bằng những biện pháp dồi đào và hữu hiệu hơn. Nhưng 

thực tế là vậy đó. Họa xâm lăng của Trung Hoa đè nặng vào đời sống của dân tộc chúng 

ta, đến nỗi, tất cả các nhà lãnh đạo của chúng ta đều bị ám ảnh bởi sự đe dọa đó. Và, để 

đối phó lại, họ chỉ có hai con đường, một là thần phục Trung Hoa, hai là mở rộng bờ cõi 

về phía Nam. 

 

Sở dĩ, khi bị Tây phương tấn công, mà các nhà lãnh đạo triều Nguyễn của chúng ta lúc 

bấy giờ, không có đủ khả năng quan niệm một cuộc ngoại giao rộng rãi, để khai thác mâu 

thuẫn giữa các cường quốc Tây phương, là vì các nhà lãnh đạo của chúng ta không lúc 

nào vùng vẫy, đả phá nổi không khí tâm lý thuộc quốc đã đời đời đè nặng lên lịch sử 

ngoại giao của chúng ta. Hành động ngoại giao duy nhất lúc bấy giờ là gởi sứ bộ sang 

cầu cứu với Trung Hoa. Chúng ta đã biết Trung Hoa đã hưởng ứng như thế nào lời kêu 

gọi của nhà Nguyễn. Nhưng Trung Hoa cũng đang bị đe dọa như chúng ta, nếu không có 

lẽ Trung Hoa đã lại thừa cơ hội mà đặt lại nền thống trị ở Việt Nam. Các sứ bộ của chúng 

ta gởi sang Pháp lại cũng với mục đích điều đình, thần phục với Pháp như chúng ta quen 

điều đình, thần phục với Trung Hoa, chớ không phải với mục đích đương nhiên phải có 

của một hành động ngoại giao, là khai thác các mâu thuẫn để mưu lợi cho mình. 
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Vì thế cho nên, nếu chúng ta có cho rằng, công cuộc Nam tiến thành công là một kết quả 

của chính sách ngoại giao một chiều như trên đã trình bày, thì cân nhắc kết quả đó với 

những sự thất bại mà cũng chính sách ngoại giao đó đã mang đến cho chúng ta trong một 

ngàn năm lịch sử, thì có lẽ những sự thất bại nặng hơn nhiều. 

 

Sự bành trƣớng của chúng ta đã thâu hẹp lại và chỉ theo có một chiều, bỏ hẳn cửa biển 

bao la đáng lý ra phải là cái cửa sống cho chúng ta. 

 

Nền ngoại giao của chúng ta ấu trĩ nên, lúc hữu sự, không đủ khả năng để bảo vệ chúng 

ta. Trong khi đó, đối với một quốc gia nhỏ lúc nào cũng bị họa xâm lăng đe dọa, thì ngoại 

giao là một trong các lợi khí sắc bén và hữu hiệu để bảo vệ độc lập và lãnh thổ. 

 

Lỗi lầm trước đã như vậy đó. 

 

Trong chín trăm năm, từ ngày lập quốc, chúng ta đã bị ngoại xâm tám lần, bảy lần do 

Trung Hoa và một lần do Tây phương. Chúng ta đẩy lui được sáu lần, chỉ có lần thứ sáu 

nhà Minh đặt lại nền thống trị, trong hai mươi năm, và lần thứ tám đế quốc Pháp xâm 

chiếm toàn lãnh thổ và thống trị chúng ta trong hơn tám mươi năm. 
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3 loại triết lý hình thành đế quốc. 

 

 

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

Ở viễn Đông, đế quốc lớn nhất là đế quốc Trung Hoa. Cho đến bây giờ, cả Việt Nam, 

Lào, Cam-bốt vẫn là chư hầu của đế quốc Trung Hoa. Đến như Thái Lan, ở xa, gồm các 

vị vua tốt nghiệp các nước tư bản, không tiếp giáp địa lý, cũng không dám bứt ra khỏi 

Trung Hoa để chạy sang Mỹ. 

Bình thường, Trung Quốc không xâm lược nước nào, nhưng nước nào muốn tồn tại phải 

quy phục họ. Thường Trung Quốc đợi cho các nước xaỷ ra cướp chính quyền thì sẽ đưa 

quân sang phân xử công lý. Ví dụ, nhà Lý cướp ngôi nhà Đinh, vua Tống cho quân sang 

đánh nước Đại Việt. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, thiên triều Mông-Nguyên cho quân 
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sang đánh 3 lần. Lúc Hồ Qúy Ly cướp ngôi nhà Trần, thì nhà Minh của Chu Nguyên 

Chương lại cho quân sang đánh nhà Hồ. Cái lý của Trung Hoa không hề vừa vặn. 

 

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

Trong kho tàng văn học Trung Quốc, có tiểu thuyết Tể tướng Lưu Gù cực kỳ nổi tiếng. 

Tể tướng Lưu gù, đã nói lên hết đặc điểm của triết lý hình thành của các triều đại nối tiếp 

Trung Hoa. 

Triết lý hình thành đế quốc Nga là đưa quân đi xâm lược. Danh nghĩa của họ là bảo tồn 

sự chính thống của nước Chúa. Sau khi đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ, thì 

nước Nga là thành trì cuối cùng của Chính Thống Giáo. Vladimir Putin không thể tồn tại 

nếu không có sự ủng hộ của nhóm giám mục Chính giáo đông phương. Đất nước Ukraine 

của người Cô-dắc nằm trong cái lý của nhóm giám mục Chính giáo, mà Putin chỉ là đại 

diện về chính trị. Ukraine không bao giờ thoát ra được đế quốc Nga, giống như Việt Nam, 

Cam-bốt không bao giờ thoát ra được khỏi đế quốc Trung Hoa. Các bạn đừng có chửi 

Putin lắm bởi đứng sau Putin là các giám mục Chính giáo đông phương Nga. Giả sử có 
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lật đổ được Putin thì tổng thống tiếp theo của nước Nga cũng sẽ do các giám mục Nga 

điều khiển. 

 

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

Ở bên kia địa cầu, doanh nhân Benjamin Franklin vạch ra triết lý cho sự hình thành đế 

quốc Mỹ. Họ dùng chính sách chiêu dụ. Ví dụ, để sát nhập nước Ha-oai vào đế quốc Mỹ, 

thì người Mỹ không sử dụng quân đội, mà sẽ cho thuyết khách sang Hawai, mời nữ hoàng 

Hawai gia nhập liên bang để được hưởng vô số quyền lợi. Với hình thức chiêu dụ kiểu 

này, chắc chắn là không có ai thoát ra được. Bang Texas đòi tách ra khỏi Hiệp chúng 

quốc Hoa Kỳ, song, họp lên họp xuống cũng không thể ly khai, mặc dù Hoa Kỳ không 

đánh. 
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Hoa Kỳ có nền tảng thần học tốt hơn Nga và Trung Quốc. Mới đây, họ-người da trắng 

xâm lược châu Mỹ buổi lập quốc-đã lập đàn tế trời, xin lỗi người da đỏ. Ở Úc, thủ tướng 

da trắng quỳ xuống xin lỗi người da đỏ, thủ lĩnh da đỏ cầm chai nước phép đi rắc lên đầu 

các nghị viên da trắng. Văn hóa Anh-Mỹ từ văn hóa côn đồ thực dân đã tiến hóa lên thành 

văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, từ bất hợp pháp trở thành hợp pháp. Các nước thuộc thiên 

triều Hoa Kỳ, chẳng có nước nào có lý do để ly khai. 

Trong ba loại đế quốc kể trên, Trung Hoa là đế quốc tốn kém nhất. Một đoàn sứ giả của 

Việt Nam đi bằng voi sang yết kiến Trung Quốc, Trung Quốc tốn cả tháng lương của một 

thành phố để đãi. Lúc ra về, hoàng đế Tàu còn phải tặng mấy rương vàng bạc cho sứ giả 

Việt. Hoàng đế Tàu nom thì thấy rất thích đàn voi của nước Việt Nam, gạ sứ giả bán voi. 

Sứ giả Việt không bán, vua Càn Long cũng chẳng làm được gì. Sách giáo khoa lịch sử 

Việt Nam viết sai, theo chiều hướng nhồi thù hận vào đầu con trẻ. Giả sử có cuộc cạnh 

tranh sòng phẳng và công bằng thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không thể đua với 

nhà xuất bản Sống Mới của Tôn Phi về văn -sử -triết. Chỉ có chúng tôi phân tích đúng về 

triết lý hình thành mỗi đế quốc. 

Trong khi đó, Hoa Kỳ hút vàng bạc của các nước chư hầu sang Washington, mà các nước 

không biết. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam gọi người da trắng là lũ quỷ 

Tây dương, không hề sai. 

Chuyện kể rằng, sau khi tiêu diệt được giặc cỏ Tây Sơn, vua Gia Long lập nên triều đình 

nhà Nguyễn, lên ngôi hoàng đế. Nước Việt Nam lúc đó là đế quốc, Lào, Cam-bốt chỉ là 

đàn em. Vua Gia Long bèn muốn đổi tên nước từ “Đại Nam” (Đại Việt) lên thành “Việt 

Nam”. Nhưng hoàng đế Tàu không cho. Cho nên, phải đổi tên nước thành Nam Việt, rồi 

nhân lúc Tàu loạn lạc, nhà Nguyễn mới đổi tên nước thành nước Việt Nam như hôm nay. 

Chính trị cực kỳ phức tạp. Chính trị học khoa học càng khó hơn, cần bàn tay bác sỹ vô 

cùng chính xác “giải phẫu”. 

Thiên triều Trung Hoa, có triết lý lãnh đạo, là triết Nho. Trong ba loại triết lý hình thành 

đế quốc, triết lý của Trung Hoa là tốt nhất. Mời xem sách Cửa Khổng của giáo sư Lương 

Kim Định. 

Bài viết đã được đưa vào sách Chính trị học đại cương của tác giả Tôn Phi. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng Ba năm 2022. 
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Thiên triều Trung Hoa kiểm soát kinh tế Việt 
Nam như thế nào? 

 

Hình 4. Hai bạn nữ của tập đoàn xuất bản Charlie trong giờ làm việc. 

Bằng con đường xâm lược mềm, thiên triều Trung Hoa kiểm soát kinh tế Việt Nam. Ngồi 

trong đại siêu thị ở Sài Gòn, họ có thể điều khiển mua-bán nông sản ở Bình Thuận, Đăk 

Lăk và nhiều tỉnh thành khác. 

Ví dụ, trong ngành trồng thanh long, Trung Quốc muốn gia thanh long tăng giảm bao 

nhiêu là trái sẽ tăng giảm bấy nhiêu. Lúc nào không vui, họ hạ giá đồng loạt. Nhà nông 

điêu đứng, đốn bỏ cây thanh long mất bao nhiêu năm chăm bẵm. 
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Lãnh đạo các địa phương thường không phải là dân trí thức. Vì vậy, họ rất dễ bị tiểu 

thương Trung Quốc lừa. 

Khác với Trung Quốc, đồng tiền rải đều các tỉnh, thì ở tại Việt Nam, đồng tiền chỉ tập 

trung ở Sài Gòn, Hà Nội,…và điều này tự làm mình nguy hiểm nếu Trung Quốc bóp-thả 

dòng tiền. 

Về lúa gạo, khó thao túng hơn. Trung Quốc đánh sập vựa lúa gạo của Việt Nam bằng 

cách chặn dòng sông Mê-kông. Đến đây thì không ai đỡ được. Ngoài ra, Trung Quốc còn 

có chính sách ép nông dân Việt Nam bán ruộng lấy tiền, rồi lấp ruộng xây nhà máy. Sản 

lượng nông nghiệp của miền Nam Việt Nam mỗi năm một giảm. Đến khoảng 10 năm 

nữa sẽ không đủ để nuôi dân. Dường như không còn cách nào khác, phải chấp nhận làm 

chư hầu cho thiên triều Trung Hoa, nếu giữ tình hình như hiện tại. 

Trung Quốc tạo ra một câu chuyện ‘Vương quốc trung tâm’ gắn kết ở viễn Đông châu Á. 

Họ có đủ thực lực để làm điều đó. 

Thiên triều Trung Hoa thực sự ghê gớm. Ghê gớm hơn những gì chúng ta tưởng tượng. 

Ai nấy lo giữ mạng mình. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 04 tháng 05 năm 2022. 

 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com  

 

Published by Charlie Saigon 
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Figure 2. Ảnh 1: Nhà văn Tôn Phi tiếp “trùm tình báo”, kỹ sư Đỗ Như Ly. 

Nhìn nhận chính trị bằng con mắt văn hoá, chúng ta sẽ thấy, các lực lượng tình báo 

ngày nay chồng chéo lên nhau. 

Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh ẩn dụ rất dễ hiểu để nói về sự chồng chéo này: Trong 

ruộng vừa có cỏ lùm, vừa có lúa mì. Cỏ lùm và lúa mì giống hệt nhau, không thể phân 

biệt được chúng với nhau. 
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Để phân biệt được chúng với nhau, phải đợi cho chúng lớn lên. 

Việc các lực lượng chính trị-tình báo chồng chéo lên nhau có lợi cho các đảng cho vay 

nặng lãi. Bối cảnh nước đục (văn hóa không rõ ràng) ắt dẫn đến béo cò (các tổ chức làm 

giàu dựa trên sự thiếu hiểu biết của người dân). 
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Figure 3. Ảnh 2: Các tác giả sách Nền kinh tế tri thức. 

Các lực lượng tình báo, phe nào cũng muốn thắng lấy được, vô tình làm hại sách giáo 

khoa. Năm-bảy thập kỷ qua, người Việt Nam không có một cuốn sách giáo khoa đạt tiêu 

chuẩn khoa học hàn lâm. Nó cũng biến cho trường đại học Việt Nam trở thành trường 

nghề lúc nào mà không ai biết. 
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Trái lại, việc các lực lượng tình báo chồng chéo lên nhau lại có lợi cho các tác giả muốn 

Việt Nam tiên lên nền kinh tế ti thức. 

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi (Vietnam in transition). Trong giai đoạn này, 

nhiều người sẽ trúng phát lớn, họ lợi dụng được bức thổ cẩm tranh tối tranh sáng. Những 

người học hành thấp, địa vị thấp, có thể bị trầm luân, nói nhẹ nhàng hơn là bị bỏ lại phía 

sau, trong giai đoạn tiến lên nền kinh tế tri thức này. 

Tổng kết: 

Lực lượng tình báo nào giành phần thắng tại Việt Nam? 

Trả lời: Đó là lực lượng tình báo Mỹ. Năm 1945, tình báo Mỹ đã cài cắm thành công 

giá trị Mỹ vào đất nước Việt Nam: “ 

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không 

ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và 

quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 07 năm 2022 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com. 

 

Published by Charlie Saigon 



Quan hệ giữa thiên triều Trung Hoa và Việt Nam qua các thời kỳ. Tác giả: Tôn Phi và Nguyễn Duy Khoa. Nhà xuất bản Sống Mới phát 

hành năm 2022. All rights reserved 

 
Page 18 of 54 
 

Giá sách : PDF : 250 000 VNĐ. Sách in : 500 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách : 142720499- ACB-Tôn Phi. Paypal, Wise : 

+84344331741. Cấm phô-tô, lưu hành không phép. Cấm tải về, chụp, phân phát mọi tài liệu khi chưa có phép của nhà xuất bản.  

 

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

Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

3 comments 

1. Trần Phong 

JULY 18, 2022 AT 18:22 

Nhỏ không được ăn học, lớn comment nói nước ukraine nhỏ bé, ukraine là nước 

rộng nhất Châu Âu đấy nguu lol ạ 

o T-Plus 

JULY 18, 2022 AT 18:22 

Ờ, rộng nhất Châu Âu (hơn 600 nghìn km2) nhưng so với hơn 17 triệu km2 của 

Nga thì cái nào nhỏ bé?  

2. Đỗ Như Ly 

JULY 18, 2022 AT 18:23 
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OMG ! Hôm nay lại được “Triết …ra” cho đội nón “trùm tình báo” KKKK

,các bạn cứ hiểu “tình báo ” là tình được báo cáo.ấy thế là an lành;; còn có hai 

người mà một là “trùm” thì người còn lại là “trùm cuối” kkkk  

 

 

 

 

Vì sao Trung Quốc muốn Việt Nam không chọn bên? 

Trung Quốc, mà chính giới Âu Mỹ quen gọi là thiên triều Trung Hoa, cai quản từ hình 

chiếu của sao Bắc Đẩu đến sao Kim trên quả địa cầu (chi tiết quý bạn xem trong thiên 

văn học Trung Hoa). Họ làm lá cờ đỏ năm ngôi sao vàng. 5 ngôi sao vàng bay lượn chầu 

múa xung quanh ngôi sao to nhất ở chính giữa. Ngôi sao ở chính giữa tượng trưng cho 

dân tộc Hán. Các ngôi sao kia là Đông di, Tây địch, Nam man, theo cách hiểu của người 

Hán. Người Hán tự cho mình sứ mệnh giáo hóa, giáo dục những  dân kia theo phong khí 

Trung Hoa.  

Đương thời, vua Nguyễn Ánh (Nguyễn Gia Long) sau khi đánh được Tây Sơn cũng phải 

sai sứ sang Trung Quốc. Lê Lợi đánh xong giặc Minh, thế ngôi nhà Trần, cũng phải đi sứ 

sang Trung Quốc. (Nguyễn Trãi dường như ép hậu duệ nhà Trần hoặc là uống thuốc độc 

tự tử, hoặc là phải cải họ sang họ Lê, có một người nhà Trần thà chết chứ không theo). 

Tất cả đều phải yết kiến thiên triều Trung Hoa. Bạn có biết ai tài trợ cho Đinh Bộ Lĩnh 

dẹp loạn 12 sứ quân? Cũng thiên triều Trung Hoa nốt. 

Cho đến thời điểm này, năm 2022, Việt Nam vẫn còn đang nằm trong thiên triều Trung 

Hoa. Có lẽ tôi không nên viết sâu thêm vì các trang mạng đã viết đầy (song chưa chuyên 

sâu) về chủ đề này. Thiên triều Trung Hoa có quyền cho ai lên, cho ai xuống trong địa 

hạt cai quản của họ.  

Một đất nước không chọn phe liệu có lừa được thiên triều Trung Hoa chăng? Thưa, không 

lừa được. Hàng lãnh đạo của thiên triều Trung Hoa toàn là các bậc tinh anh, cho nên, 
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đừng nghĩ lừa được họ. Nếu một nguyên thủ quốc gia nào nói lừa được thiên triều Trung 

Hoa thì đó là lừa được Trung Hoa trong nhiệm kỳ (thường là 4 năm) của họ. Hết 4 năm, 

người khác lên thay, và nhận bàn giao  “vết dầu loang” (tình trạng sự đã rồi) từ những 

người đi trước. Mỗi ngày Trung Quốc chỉ lấn 1 km, thì các bạn biết bao nhiêu năm qua 

các nước chư hầu thiệt thòi như thế nào. 

Riêng với Việt Nam, phải nói đây là đất nước mà thiên triều Trung Hoa căm ghét nhất. 

Trung Quốc không lấy đất của Lào, Thái, Cam,…giỏi lắm lập mấy làng người Hoa. Riêng 

Việt Nam, Trung Quốc thực hiện chiến dịch lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai. Đến 

ngày nay có thể nói là, trừ khi có một bậc chân mệnh thiên tử xuất hiện, còn không Việt 

Nam không bao giờ đòi lại được những phần đất mà người Trung Hoa đã cướp.  

Không chỉ Việt Nam thời nay, mà nước Cao Ly (bao gồm Hàn Quốc và Triều Tiên) ngày 

trước cũng gặp nan đề tương tự. Họ có đầy đủ bằng chứng cho thấy thành Mãn Châu là 

của Hàn Quốc, trước khi nó là của thành Trung Quốc. Song Hàn Quốc có khả năng nào 

lấy lại Mãn Châu không? Thưa rằng không thể. Vì các vua chư hầu đời trước đã dâng 

Mãn Châu cho nhà Thanh rồi, một khi đất đai đã rơi vào tay người Hán thì không bao giờ 

chúng nhả ra.  

Vậy mà có người vẫn lấy lại được đất đai của dân tộc mình. Đó là Trịnh Kiểm và các 

chúa Trịnh, đã đòi lại được các phần đất mà vua Mạc Đăng Dung dâng cho Trung Hoa. 

Phải công nhận rằng, các chúa Trịnh đời đầu, tuy có hơi độc tài độc đoán độc tôn, nhưng 

là các tay chính trị gia kiệt xuất. Còn thời nay, chắp hai tay dâng cho Tàu. 

Mỗi lần Trung Quốc cướp được một hòn đảo nhỏ của dân tộc Việt Nam, thì quân đội Việt 

Nam liền ra muốn lấy về. Lúc ấy, những kẻ tay sai cho Trung Quốc trong hàng ngũ Việt 

Nam nói câu quen thuộc: “Muốn đánh Trung Quốc thì chúng ta phải nhờ Mỹ mà nhờ Mỹ 

thì liên minh quân sự với Mỹ, vi phạm chính sách ba không của nhà nước ta.”. Trung 

Quốc biết trước câu nói đó, nên ngày mai họ lại lấn thêm một đảo nhỏ. Cứ thế, Trung 

Quốc hốt hết hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi đã hốt được rồi, Trung Quốc cho 

phụ nữ và trẻ em ra đảo đó để ở. Ai nỡ bắn vào phụ nữ Trung Quốc và trẻ em Trung 

Quốc? Đại sách lược của Trung Hoa là vậy. Họ diễn đi diễn lại một chiêu duy nhất, dựa 

vào chính sách “ba không” hiện nay.  Không chọn bên không phải là trung lập. Không 

chọn bên nghĩa là nhu nhược. Một người Cam nói, Cam không chọn bên, tức là, Cam 

chọn đi theo thiên triều Trung Hoa.  
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May mắn cho dân tộc Cam-bốt, đó là họ không phải cắm lá cờ đỏ ngôi sao vàng của 

Trung Quốc trên nóc dinh độc lập của họ. The symbols rules the world. Những biểu tượng 

(và những lá cờ) cai trị thế giới.  

Trường hợp dòng họ của Tôn Phi lại càng đặc biệt. Có những kẻ bán nước đến nói với 

bác của Tôn Phi: “Hai nước sát nhập vào nhau là hồng phúc của hai dân tộc anh ạ.”. 

Bác tôi im lặng không nói gì. Im lặng nghĩa là khinh bỉ đến tột cùng. 

Từ nước Mỹ, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ chứng minh được rằng, Việt Nam chỉ có thể sống 

sót nếu là đồng minh quân sự của ít nhất một cường quốc hạt nhân. Để nói, liên minh 

quân sự chẳng những là chuyện chẳng đừng mà còn cấp thiết đối với Việt Nam, nhất là 

siêu cường duy nhất này có cả một chiến lược ngăn chặn Trung Quốc bành trướng bằng 

vũ lực ở châu Á-Thái Bình Dương. Kể cả khi liên minh quân sự với Mỹ, chưa chắc Việt 

Nam đã đòi lại được chủ quyền. Bởi, ngay cả chính nội bộ nước Mỹ cũng không thống 

nhất. Nội bộ nước Mỹ không thống nhất, và Mỹ cũng gặp khủng hoảng triết lý (chính họ 

thừa nhận điều này), nếu không nước Mỹ đã thực thi lẽ công bằng trên toàn cõi Đông 

Dương lâu rồi. 

 

Bài này viết cho các bạn, chứ không phải viết cho tôi. Các bạn cần đất. Còn tôi sản xuất 

ra một mặt hàng vô hình (phần mềm, sách) nên ai cướp được nước nào không liên quan 

đến tôi nhiều lắm. Các bạn cũng chớ vội đi theo một hội đoàn yêu nước nào, trước khi đi 

theo phải tìm hiểu kỹ. Còn tôi trong mọi tình huống xảy ra thì tôi vẫn là ông thầy giáo 

dạy văn, có thể dạy được cả tiếng Anh lân tiếng Việt lẫn tiếng Tàu.  

Bài viết đã được đưa vào sách Quan hệ giữa thiên triều Trung Hoa và Việt Nam qua các 

thời kỳ của tác giả Loan Mỹ và Tôn Phi.  

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 05 năm 2022 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Vì sao Trung Quốc muốn Việt Nam không chọn bên? 
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Table 1. Hai viên quan Hòa Thân và Lưu Dung thời nhà Thanh. Ảnh cắt từ phim. 

Trung Quốc, mà chính giới Âu Mỹ quen gọi là thiên triều Trung Hoa, cai quản từ hình 

chiếu của sao Bắc Đẩu đến sao Kim trên quả địa cầu (chi tiết quý bạn xem trong thiên 

văn học Trung Hoa). Họ làm lá cờ đỏ năm ngôi sao vàng. 5 ngôi sao vàng bay lượn chầu 

múa xung quanh ngôi sao to nhất ở chính giữa. Ngôi sao ở chính giữa tượng trưng cho 

dân tộc Hán. Các ngôi sao kia là Đông di, Tây địch, Nam man, theo cách hiểu của người 

Hán. Người Hán tự cho mình sứ mệnh giáo hóa, giáo dục những dân kia theo phong khí 

Trung Hoa. 

Đương thời, vua Nguyễn Ánh (Nguyễn Gia Long) sau khi đánh được Tây Sơn cũng phải 

sai sứ sang Trung Quốc. Lê Lợi đánh xong giặc Minh, thế ngôi nhà Trần, cũng phải đi sứ 

sang Trung Quốc. (Nguyễn Trãi dường như ép hậu duệ nhà Trần hoặc là uống thuốc độc 

tự tử, hoặc là phải cải họ sang họ Lê, có một người nhà Trần thà chết chứ không theo). 

Tất cả đều phải yết kiến thiên triều Trung Hoa. Bạn có biết ai tài trợ cho Đinh Bộ Lĩnh 

dẹp loạn 12 sứ quân? Cũng thiên triều Trung Hoa nốt. 
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Cho đến thời điểm này, năm 2022, Việt Nam vẫn còn đang nằm trong thiên triều Trung 

Hoa. Có lẽ tôi không nên viết sâu thêm vì các trang mạng đã viết đầy (song chưa chuyên 

sâu) về chủ đề này. Thiên triều Trung Hoa có quyền cho ai lên, cho ai xuống trong địa 

hạt cai quản của họ. 

Một đất nước không chọn phe liệu có lừa được thiên triều Trung Hoa chăng? Thưa, không 

lừa được. Hàng lãnh đạo của thiên triều Trung Hoa toàn là các bậc tinh anh, cho nên, 

đừng nghĩ lừa được họ. Nếu một nguyên thủ quốc gia nào nói lừa được thiên triều Trung 

Hoa thì đó là lừa được Trung Hoa trong nhiệm kỳ (thường là 4 năm) của họ. Hết 4 năm, 

người khác lên thay, và nhận bàn giao “vết dầu loang” (tình trạng sự đã rồi) từ những 

người đi trước. Mỗi ngày Trung Quốc chỉ lấn 1 km, thì các bạn biết bao nhiêu năm qua 

các nước chư hầu thiệt thòi như thế nào. 

Riêng với Việt Nam, phải nói đây là đất nước mà thiên triều Trung Hoa căm ghét nhất. 

Trung Quốc không lấy đất của Lào, Thái, Cam,…giỏi lắm lập mấy làng người Hoa. Riêng 

Việt Nam, Trung Quốc thực hiện chiến dịch lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai. Đến 

ngày nay có thể nói là, trừ khi có một bậc chân mệnh thiên tử xuất hiện, còn không Việt 

Nam không bao giờ đòi lại được những phần đất mà người Trung Hoa đã cướp. 

Không chỉ Việt Nam thời nay, mà nước Cao Ly (bao gồm Hàn Quốc và Triều Tiên) ngày 

trước cũng gặp nan đề tương tự. Họ có đầy đủ bằng chứng cho thấy thành Mãn Châu là 

của Hàn Quốc, trước khi nó là của thành Trung Quốc. Song Hàn Quốc có khả năng nào 

lấy lại Mãn Châu không? Thưa rằng không thể. Vì các vua chư hầu đời trước đã dâng 

Mãn Châu cho nhà Thanh rồi, một khi đất đai đã rơi vào tay người Hán thì không bao giờ 

chúng nhả ra. 

Vậy mà có người vẫn lấy lại được đất đai của dân tộc mình. Đó là Trịnh Kiểm và các 

chúa Trịnh, đã đòi lại được các phần đất mà vua Mạc Đăng Dung dâng cho Trung Hoa. 

Phải công nhận rằng, các chúa Trịnh đời đầu, tuy có hơi độc tài độc đoán độc tôn, nhưng 

là các tay chính trị gia kiệt xuất. Còn thời nay, chắp hai tay dâng cho Tàu. 

Mỗi lần Trung Quốc cướp được một hòn đảo nhỏ của dân tộc Việt Nam, thì quân đội Việt 

Nam liền ra muốn lấy về. Lúc ấy, những kẻ tay sai cho Trung Quốc trong hàng ngũ Việt 

Nam nói câu quen thuộc: “Muốn đánh Trung Quốc thì chúng ta phải nhờ Mỹ mà nhờ Mỹ 

thì liên minh quân sự với Mỹ, vi phạm chính sách ba không của nhà nước ta.”. Trung 

Quốc biết trước câu nói đó, nên ngày mai họ lại lấn thêm một đảo nhỏ. Cứ thế, Trung 

Quốc hốt hết hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi đã hốt được rồi, Trung Quốc cho 

phụ nữ và trẻ em ra đảo đó để ở. Ai nỡ bắn vào phụ nữ Trung Quốc và trẻ em Trung 
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Quốc? Đại sách lược của Trung Hoa là vậy. Họ diễn đi diễn lại một chiêu duy nhất, dựa 

vào chính sách “ba không” hiện nay. Không chọn bên không phải là trung lập. Không 

chọn bên nghĩa là nhu nhược. Một người Cam nói, Cam không chọn bên, tức là, Cam 

chọn đi theo thiên triều Trung Hoa. 

May mắn cho dân tộc Cam-bốt, đó là họ không phải cắm lá cờ đỏ ngôi sao vàng của 

Trung Quốc trên nóc dinh độc lập của họ. The symbols rules the world. Những biểu tượng 

(và những lá cờ) cai trị thế giới. 

Trường hợp dòng họ của Tôn Phi lại càng đặc biệt. Có những kẻ bán nước đến nói với 

bác của Tôn Phi: “Hai nước sát nhập vào nhau là hồng phúc của hai dân tộc anh ạ.”. Bác 

tôi im lặng không nói gì. Im lặng nghĩa là khinh bỉ đến tột cùng. 

Từ nước Mỹ, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ chứng minh được rằng, Việt Nam chỉ có thể sống 

sót nếu là đồng minh quân sự của ít nhất một cường quốc hạt nhân. Để nói, liên minh 

quân sự chẳng những là chuyện chẳng đừng mà còn cấp thiết đối với Việt Nam, nhất là 

siêu cường duy nhất này có cả một chiến lược ngăn chặn Trung Quốc bành trướng bằng 

vũ lực ở châu Á-Thái Bình Dương. Kể cả khi liên minh quân sự với Mỹ, chưa chắc Việt 

Nam đã đòi lại được chủ quyền. Bởi, ngay cả chính nội bộ nước Mỹ cũng không thống 

nhất. Nội bộ nước Mỹ không thống nhất, và Mỹ cũng gặp khủng hoảng triết lý (chính họ 

thừa nhận điều này), nếu không nước Mỹ đã thực thi lẽ công bằng trên toàn cõi Đông 

Dương lâu rồi. 

Bài này viết cho các bạn, chứ không phải viết cho tôi. Các bạn cần đất. Còn tôi sản xuất 

ra một mặt hàng vô hình (phần mềm, sách) nên ai cướp được nước nào không liên quan 

đến tôi nhiều lắm. Các bạn cũng chớ vội đi theo một hội đoàn yêu nước nào, trước khi đi 

theo phải tìm hiểu kỹ. Còn tôi trong mọi tình huống xảy ra thì tôi vẫn là ông thầy giáo 

dạy văn, có thể dạy được cả tiếng Anh lân tiếng Việt lẫn tiếng Tàu. 

Bài viết đã được đưa vào sách Quan hệ giữa thiên triều Trung Hoa và Việt Nam qua các 

thời kỳ của tác giả Loan Mỹ và Tôn Phi. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 05 năm 2022 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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2 BÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO TRUNG QUỐC MUỐN 
VIỆT NAM KHÔNG CHỌN BÊN?”  

.  

Nguyen Duy Khoa 

 

19 THÁNG NĂM 2022 LÚC 4:37 CHIỀU  

 

Quá hay 

Quá hay. 

 

Đức Bùi Quang 

.  

19 THÁNG NĂM 2022 LÚC 4:37 CHIỀU 

.  

https://saigonpick.com/2022/05/19/vi-sao-trung-quoc-muon-viet-nam-khong-chon-ben/comment-page-1/#comment-4006
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Bài viế t này đư ợ c. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì sao tòa án Việt Nam có chệt lệệng 
thệp hện tòa án cệa vệệng 
quệc Anh? 
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Image 1. Ảnh minh họa tư liệu. 

 

 
Tòa án của vương quốc Anh, các thẩm phán được sinh ra và trưởng thành trong bầu văn 

hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo nên trình độ của họ rất cao. Khi làm việc, tòa án của vương quốc 

Anh chỉ làm việc trên tư liệu gốc, không làm việc trên tài liệu nghe nói, nếu như, hoặc là. 

 

Việt Nam, vừa bị thiên triều Trung Hoa bọp, vừa bị Mỹ bọp, nên các thẩm phán không 
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thể có trình độ cao. Văn hóa pháp đình xuống thấp, dẫn đến câu nói đỉnh điểm của xã hội 

miền Bắc là: “Mày có biết bố mày là ai không?” 

 

Thẩm phán Anh, thẩm phán Pháp vừa đồng thời là nhà văn. Chúng ta chứng kiến một 

người tốt nghiệp nền giáo dục Pháp, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, đồng thời có những bài 

văn rất hay. 

 

Image 2. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Ảnh tư liệu. 

 

Tòa án Mỹ, xử những vụ trọng điểm, các ký giả quốc tế được phép tới tham dự. Người ta 

nói rằng tòa án ấy có tính khoáng đại. 
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Năm 1965, triết gia Lương Kim Định nói ra một nỗi lo: Người nam ít đọc văn học. Qủa 

vậy, chuyên gia Việt Nam, dù có giàu đến mấy, cũng không đọc tiểu thuyết. Nhìn sang 

bên Mỹ, Steve Jobs sáng lập hãng Apple, Bill Gates sáng lập hãng Microsoft, dù là kỹ sư 

kỹ nghệ, đã đọc sách văn chương rất nhiều. 

 

Văn hóa pháp đình của Việt Nam thấp là do văn chương xuống thấp. Một số nỗ lực khôi 

phục nền văn hiến như thầy giáo Lê Trọng Hùng, tiến sĩ Phạm Cao Dương,…rất đáng 

hoan nghênh. 



Quan hệ giữa thiên triều Trung Hoa và Việt Nam qua các thời kỳ. Tác giả: Tôn Phi và Nguyễn Duy Khoa. Nhà xuất bản Sống Mới phát 

hành năm 2022. All rights reserved 

 
Page 31 of 54 
 

Giá sách : PDF : 250 000 VNĐ. Sách in : 500 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách : 142720499- ACB-Tôn Phi. Paypal, Wise : 

+84344331741. Cấm phô-tô, lưu hành không phép. Cấm tải về, chụp, phân phát mọi tài liệu khi chưa có phép của nhà xuất bản.  

 

 

Image 3. Tiến sĩ sử học Phạm Cao Dương. Ảnh tư liệu. 
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Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 07 năm 2022 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com. 

Phone, Viber, Telegram: +84344331741 

Trợ lý: nguyenduykhoa55@gmail.com. 

2 BÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO TÒA ÁN VIỆT NAM CÓ 
CHẤT LƯỢNG THẤP HƠN TÒA ÁN CỦA VƯƠNG 
QUỐC ANH?”  

 

Anh Nguyen 

22 THÁNG BẢY 2022 LÚC 1:35 CHIỀU 

Cần phải xem xét lại câu dạy của cổ nhân: ” cao nhân tạo tông đồ, tiểu nhân tạo nghịch 

đồ ” 

Cái gì nó cũng có cội nguồn của nó.  

 

https://saigonpick.com/2022/07/22/vi-sao-toa-an-viet-nam-co-chat-luong-thap-hon-toa-an-cua-vuong-quoc-anh/comment-page-1/#comment-4134
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Nguyen Duy Khoa 

22 THÁNG BẢY 2022 LÚC 1:35 CHIỀU 

Quá đúng 
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Tiểu luận triết học: Xã hội tan rã. 

 

Ông Tôn Phi, giám đốc Nhà xuất bản Sống Mới, trong giờ làm việc. 

Buổi chiều quận 7 của ông chủ nhà xuất bản Sống Mới. Ngồi một mình sửa bài cho 

bạn. Bài này sẽ được đưa vào sách Triết lý giáo dục. 

Xã hội bị tan rã 

Như thế nào là một xã hội bị tan rã? 

Một xã hội bình thưuờng, có một nền văn minh đã tiến bộ, đều có một toàn bộ giá trị 

tiêu chuẩn làm mực thước cho hoạt động của xã hội trong mọi lĩnh vực. Những giá trị 

tiêu chuẩn không nhất thiết ảnh hưởng theo một chiều, nhưng tất cả, với thời gian, 

quân bình lẫn nhau và lập thành một trạng thái điều hòa cho toàn bộ. 



Quan hệ giữa thiên triều Trung Hoa và Việt Nam qua các thời kỳ. Tác giả: Tôn Phi và Nguyễn Duy Khoa. Nhà xuất bản Sống Mới phát 

hành năm 2022. All rights reserved 

 
Page 35 of 54 
 

Giá sách : PDF : 250 000 VNĐ. Sách in : 500 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách : 142720499- ACB-Tôn Phi. Paypal, Wise : 

+84344331741. Cấm phô-tô, lưu hành không phép. Cấm tải về, chụp, phân phát mọi tài liệu khi chưa có phép của nhà xuất bản.  

 

Nếu trạng thái điều hòa là một thế thăng bằng động tiến thì nền văn minh của xã hội 

đó đang trong thì phát triển. Nếu trạng thái điều hòa là một thế thăng bằng tĩnh chỉ, ứ 

đọng thì nền văn minh của xã hội đó đang đương lúc ngưng trệ. 

Nhưng trong trường hợp nào xã hội đó cũng sống trong một trạng thái điều hòa và tất 

cả phần tử trong xã hội đều tin tưởng tuyệt đối vào những giá trị tiêu chuẩn trên, và 

mọi người trong xã hội đều cố gắng hành động phù hợp với các tiêu chuẩn trên. Và vì 

mọi người đều tin tưởng vào các tiêu chuẩn trên, nên bất cứ hành động nào phù hợp 

với các tiêu chuẩn trên đều tìm được ở trong tâm hay trí của mỗi người một sự rung 

động ăn nhịp theo. 

Do đó các giá trị tiêu chuẩn là những tín hiệu tập hợp cho các phần tử trong xã hội. 

Ví dụ trong xã hội Việt Nam xưa kia, quan niệm quân tử là một giá trị tiêu chuẩn. 

Trung, hiếu là những giá trị tiêu chuẩn. Nói lên những danh từ quân tử, trung, hiếu, 

mọi người đều hội ý với của người nói. 

Trong một xã hội, những giá trị tiêu chuẩn không phải là bất di bất dịch, bao giờ cũng 

có. Và các giá trị tiêu chuẩn, tùy theo sự tiến hóa của xã hội cũng sinh ra, phát triển, 

trưởng thành, già cỗi và chết đi như một sinh vật. 

Tuy nhiên, lúc nào các giá trị tiêu chuẩn cũng hợp thành một trạng thái điều hòa, có 

khả năng duy trì và nuôi dưỡng sức kết hợp các phần tử trong xã hội thành một cộng 

đồng. Ngược lại, xã hội cũng tan rã khi nào tất cả hay phần lớn các giá trị tiêu chuẩn 

đều phá sản mà không được thay thế. Trường hợp này rất rõ rệt trong xã hội Việt Nam 

sau khi thời kỳ Pháp thuộc. 

Như chúng ta đã thấy rõ sau khi chiến bại, chủ quyền bị mất, trách nhiệm lèo lái con 

thuyền Việt Nam sang tay người ngoại quốc nên dân tộc Việt Nam hoàn toàn mất chủ 

động đối với chính vận mạng của mình. Trong khi đó văn minh của chúng ta bị sự tấn 

công của văn minh Tây phương, nghĩa là các giá trị tiêu chuẩn của chúng ta bị các giá 

trị tiêu chuẩn của Tây phương đả phá. Và chúng ta đã thấy là xã hội chúng ta không 

chống trả nổi. Trước làn sóng ồ ạt của văn minh Tây phương các giá trị tiêu chuẩn của 

chúng ta khô héo và chết dần, và không được thay thế. 
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Ngày nay những danh từ quân tử, trung quân, hiếu tử không còn làm rung động được 

bao nhiêu người. Và chúng ta không còn những tín hiệu để tập hợp những phần tử 

trong xã hội nữa. Không tập hợp được tức là các phần tử sống rời rạc, không còn 

hưởng ứng nhịp nhàng theo một giá trị tiêu chuẩn nào nữa. Và cứ như thế xã hội tan 

rã. 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Khoa. 

Các giá trị tiêu chuẩn cũ đã mất hết uy tín, nhưng những người tự xem mình là theo 

mới lại hướng về những giá trị tiêu chuẩn nào? 

Thật ra, công cuộc theo mới dưới thời Pháp thuộc không được hướng dẫn, nên rất là 

hỗn độn và không mục đích. Vì thế những người theo mới không hề lên được đến trình 

độ tìm ra những giá trị tiêu chuẩn mới để theo. Họ chỉ bắt chước lối ăn mặc và lối sống 

Tây phương. Và chưa bao giờ có ai nghĩ đến việc cần thay thế những giá trị tiêu chuẩn 

đã chết bằng những giá trị tiêu chuẩn khác. 

Vậy, người ta phải làm một công cuộc phục hưng về văn hoá, đưa dân tộc trở lại với 

chủ đạo truyền thống. 
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Nhà xuất bản Sống Mới của ông Tôn Phi là nhà xuất bản duy nhất 1 cuốn cũng in. 

Mời các bạn mua sách ủng hộ. 

Viết bởi Nguyễn Duy Khoa, 

Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn. 

Liên lạc tác giả: nguyenduykhoa55@gmail.com. 

Sửa bài bởi Tôn Phi: tonphi2021@hotmail.com. 

Phone, Whatsapp, Telegram: +84344331741.  
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Chaebols và vai trò dẫn dắt xã hội. 

 

Figure 4. Ảnh: Steve Jobs bay sang Hàn Quốc gặp Lee Byung Chul. 1983. 

Các chaebol của Hàn Quốc không chỉ là các đại gia về kinh tế. Họ còn là những 

hướng đạo sư, dẫn dắn văn hóa cho xã hội nước Đại Hàn. 

Steve Jobs lãnh đạo văn hóa ngành điện toán của nước Mỹ. 

Lee Byung Chul lãnh đạo văn hóa ngành kỹ nghệ nhẹ nói chung của Hàn Quốc. 

Giáo sư triết học nói chưa chắc dân đã nghe, vì giáo sư triết học đã phải dùng đến 

quá nhiều danh từ triết học chuyên môn, là những từ đại chúng không hiểu được. 

Song, dân nhìn vào ông chủ tập đoàn chaebol thì sẽ học theo. 

Nói vậy không có nghĩa Lee Byung Chul, Steve Jobs không có chuyên môn triết học. 

Họ là những triết gia đại tài nhưng thầm lặng, dùng sản phẩm của mình để giáo dục 

dân chúng vô cùng lặng lẽ mà hiệu quả. Đây chính là tinh thần “hối nhân bất quyện” 

của Khổng Tử và Nhan Hồi thuở xưa. 
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Có những giáo chủ lập giáo gây nhầm lẫn cho dân chúng. Cho đến giờ, dân vẫn chưa 

biết được đi theo họ có được cứu rỗi hay không. Mặt bằng dân chúng thấp, không 

biết làm việc theo khoa học và theo tư liệu gốc, nên dễ bị dẫn lừa. 

Dẫn dắt xã hội là chuyện rất khó khăn. Người ta thường nói đó là “Khuyên ông quần 

chúng.” Người dẫn dắt ắt sẽ bị ném đá. 

Có thể nói, thời kỳ của các chaebol đã qua. Nhân loại bước vào giai đoạn buổi chợ 

chiều. Có thể sẽ không có chaebol mới nữa. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 07 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn. 

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com. 

Trợ lý: tonthanck@gmail.com. 
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Làm quen với lối vẽ tranh “Khí vận sinh động” của 

người Trung Quốc. 

 

Những bức tranh của họa sỹ Tàu, nhìn rất đơn giản, chỉ hai màu đen trắng, nhưng lại 

có sức mô tả dường như đến vô tận. 
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Ấy bởi phương pháp vẽ tranh khí vận sinh động: Chỉ vẽ hồn cốt của sự vật, hiện tượng, 

không cần đi sâu vào chi tiết. 

Khí vận sinh động. 

Trong cơ thể con người có khí và máu. Người khỏe là người có khí huyết tốt. Hoạ sĩ 

Tàu khi vẽ một người chỉ tả khí chất của người đó, không vẽ từng sợi lông, cọng lá, 

bài bản như họa sĩ Tây. 

Những bức tranh Tàu ngày nay có giá hàng triệu, hàng tỷ USD, mà phải nói là vô giá. 

Khi làm việc cũng vậy. Đầu tiên: vẽ sơ đồ, làm giàn khung. Ngày hôm sau thêm chi 

tiết. Không thể đúng, đủ trong một ngày. 

Giáo dục cũng vậy. Thầy giáo giỏi không bao giờ chê em này dốt, khen em kia giỏi. 

Thầy giáo giỏi chỉ vẽ chương trình khung rồi để các em phát triển theo lực học cuả 

mình. 

Bức tranh Thanh minh thượng họa đồ, dài 24 mét, rộng 60 cm, vẽ toàn cảnh đất nước 

Trung Hoa. Khi nói điều này với họa sĩ Việt Nam, họ phản đối, trên đời không thể có 

chuyện như vậy, vì tác giả lấy ở góc nhìn nào để vẽ. Nhưng quả thực có bức tranh như 

vậy. Tưởng Giới Thạch cầm theo bản gốc, chạy trốn ra đảo Đài Loan. 

Phần cuối của bức tranh Thanh minh Thượng Họa đồ là nước Kinh Dương Vương. 

Tôi đã giới thiệu với bạn Tạ Đại Hiệp. 

Cô giáo Kim Ngân vẽ tặng tôi tranh Cửu ngư quần tụ, cũng là một lối Khí vận sinh 

động của Việt Nam. 

Nói chung, nhà nào có con cái có năng khiếu vẽ, thì nên cho theo học thầy, chứ không 

nên để con tự học. 

tonphi2021@hotmail.com. 

 

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Người Trung Quốc làm sách giáo khoa như thế nào? 

 

Figure 5. Ảnh: Đôi bạn đọc sách ở SC VIVO CITY. Ảnh chống trôi bài. 
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Người Trung Quốc đã làm một định chế, một cơ cấu để sao cho lên nắm được các chức 

vụ trong xã hội nhất định phải là người giỏi. 

Trong giáo dục Trung Quốc, chỉ những tác phẩm đỉnh cao mới được vào sách giáo 

khoa. Sách giáo khoa của Trung Quốc không cần phải cập nhật theo thời gian. 

Hàn Quốc, họ viết sách nhiều. Việt Nam làm soạn giả không xong. Đội ngũ làm sách 

giáo khoa của Trung Quốc là những người còn trẻ, nhưng là một đội ngũ đẳng cấp quốc 

tế. 

Trong sách giáo khoa Trung Quốc không có những bài thơ củ chuối như thơ Xuân Diệu 

bên Việt Nam. Không nên giao cho người miền Bắc làm sách giáo khoa. Cô giáo Hoàng 

Kim Bảo bất lực: “Mình là thạc sĩ, cựu Chuyên viên nghiên cứu sư phạm, viện Khoa Học 

Giáo Dục Việt Nam, từng là giảng viên Cao Đẳng Sư Phạm. Mình nói họ không nghe 

đâu, họ điếc rồi”. 

 

Figure 6. Ảnh bìa sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi. 
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Người Miền Trung nói ngắn gọn xúc tích vì mang trong mình dòng máu Chăm. Miền 

Nam lại mang văn hóa của người Phù Nam, Chân Lạp. Hai miền này có tố chất làm sách 

giáo khoa hơn người miền Bắc. Người miền Bắc làm đâu lỗ đó. 

Chúng ta khoan đổ lỗi cho thể chế chính trị, bởi, cùng một thể chế, mục sư Tàu giỏi hơn 

mục sư Việt Nam. Ở Việt Nam, giới mục sư ít có người viết được sách. Đào tạo thần học 

của Việt Nam thua xa Trung Hoa. Nên để đánh giá 1 trường thần học…thì người ta phải 

tính đầu sách tại thư viện của trường đó… 

Nói chung, văn minh Tàu cao hơn văn minh Việt Nam rất nhiều. Người Tàu đã thay đổi 

bằng con đường giáo dục. Để thay đổi một dân tộc tính, thói quen vùng miền, hãy dạy 

trong tất cả các chương trình sự tử tế, nhân ái, lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn, bản lĩnh luật 

nhân quả & tính cao thượng. 

Điều này tạo nên một Trung Quốc hùng mạnh, như chúng ta đang thấy ngày hôm nay. 

Hôm nào có những buổi nói chuyện như vậy, tôi sẽ thông báo để các bạn tham gia. 

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 20 tháng 07 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

tonphi2021@hotmail.com. 

Phone, Whatsapp, Telegram: +84344331741 

 

Published by Charlie Saigon 
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Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, Viber, 

Telegram) View all posts by Charlie Saigon 
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1. Đỗ Như Ly 

JULY 20, 2022 AT 18:40 

Sơ lược và không sâu. Trên Phây không thể đề cập đến một vấn đề quá lớn . Trung 

cộng chì như cây gạo to ; nhưng trong thân rỗng dần; không đặc chắc như cây Sưa 

 

2. Văn Phạm Hùng 

JULY 20, 2022 AT 18:41 

Vấn đề quá rộng, dài của lịch sử. Sao chỉ có mấy dòng mà kết luận đây??? 
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JULY 20, 2022 AT 18:42 

Nhảm nhí. Nên biết rằng trong XH này có nhiều người am hiểu uyên bác về nhiều vấn 

đề được đề cập ở trên đây. 

4. Hoàng Kim Bảo 

JULY 20, 2022 AT 18:43 

“Trong giáo dục Trung Quốc, chỉ những tác phẩm đỉnh cao mới được vào sách giáo 

khoa”. Chưa rõ ý “Sách giáo khoa của Trung Quốc không cần phải cập nhật theo thời 

gian”? Xin giảithích 

5. Nguyen Duy Khoa 

JULY 20, 2022 AT 18:44 

tuyệt vời 
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Đất nước Việt Nam có mấy ngàn năm văn hiến? 

 

Figure 7. Thầy giáo Bùi Tiến Lợi trong một giờ đứng lớp. 

Triết gia Lương Kim Định, giáo sư “trưởng” của đại học Văn Khoa Sài Gòn, với học 

thuyết Viêm Việt, cho rằng Việt Nam có khoảng 12 ngàn năm văn hiến. 
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Phe Phan Huy Lê (viện sử học Bắc Bộ phủ) lại dạy học sinh Việt Nam chỉ có khoảng 

2700 năm văn hiến. Nói thế thì cũng như nói rằng, Việt Nam nên làm chư hầu cho 

thiên triều Trung Hoa. 

Nếu quan niệm “văn hiến” là hi hiến thân tâm cho Văn Tổ thì Việt Nam có nhiều ngàn 

năm văn hiến. Đây cũng là quan điểm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Shangrila: 

“Chúng tôi không chấp nhận tình hữu nghị viển vông”. 

Thời gian gần đây, có nhiều tác giả trẻ tìm về nguồn văn hiến. Trong đó, có thầy giáo 

Bùi Tiến Lợi ở trường sỹ quan Công Binh. Có thể lời nói của thầy không giống phần 

đa quần chúng đang suy nghĩ, song có thể thầy đúng. 

Năm 2020, nhóm khai quật quốc tế làm việc tại bờ Nam sông Dương Tử bới xương 

hoá thạch ra, thấy toàn là người Việt. Nghĩa là người Việt là một chủng loài riêng với 

người Hoa, chứ không như tiến sĩ sử học sư Thích Chân Quang dạy: “Trung Quốc là 

anh. Việt Nam là em. Lý Thường Kiệt mang quân sang đánh Trung Quốc là hỗn.” Câu 

nói của sư Thích Chân Quang quả là bá đạo. 

Văn hiến, trong đó chữ Văn kép bởi nét phẩy và nét mác, tượng trưng cho sự giao 

nhau giữa đất và trời. Đây là nguyên nghĩa của danh từ “Giao Chỉ”. 

Giờ đây, dưới ánh sáng của văn minh tin lành, phương tiện học tập ngày càng trở nên 

dễ dàng. Các bạn có thể lên Facebook để đọc các bài về sử học của thầy giáo Bùi Tiến 

Lợi, hoặc đọc sách sử của các sử gia lớn như Phạm Cao Dương, Trần Gia Phụng. Kỹ 

thuật tiến triển mà kém về lịch sử thì quả thực là rất nguy hiểm. 

Mời các bạn đặt mua sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi. Sách đang phát 

hành toàn cầu. 
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Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng 07 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741. 
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Vì sao Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo nhìn ra 

được Đại Việt có thể thắng Mông Nguyên? 

 

Figure 8. Ảnh bìa sách G áo trình văn học cổ điển I của nhà văn Tôn Phi. 

Vì sao Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo nhìn ra được Đại Việt có thể thắng Mông 

Nguyên? 

Đương thời, đế quốc Mông Nguyên gồm các bộ tộc Mông Cổ là tập đoàn quân sự lớn 

nhất thế giới. Nó sinh ra từ tộc Thát nên binh sĩ nước Đại Việt mới khắc lên cánh tay 

là “Sát Thát”. 

Tập đoàn quân sự Mông Nguyên đang nằm ở bên kia thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nó 

có thể chiếm một phần ba thế giới. Song, ở khắp châu Âu, có những bộ tộc châu Âu 

nổi dậy chống lại kỵ sĩ Mông-Nguyên. 
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Vua Trần hỏi Đức Trần Hưng Đạo: (đại ý): 

“Thế giặc mạnh quá. Nên hàng hay nên đánh?” 

Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo trả lời: “Nếu bệ hạ muốn hạng giặc thì hãy chặt 

đầu của thần đi rồi hẵng hàng “. 

Sau câu nói này của Trần Hưng Đạo, vua Trần lấy lại được thần vía. Kế đó, vua tổ 

chức hội nghị Bình Than, hỏi ý kiến các tướng lĩnh quân sự trong nước. Xong rồi, vua 

tổ chức tiếp hội nghị Diên Hồng. Các bô lão nước Đại Việt đồng thanh đáp to: 

“Đánh” 

Bậc tài tình như Trần Hưng Đạo biết Mông-Nguyên đang nằm ở cuối thời sung lực. 

Các khan (tên gọi tù trưởng Mông Cổ) lục đục với nhau và việc tranh giành chức vụ 

kế ngôi Hốt Tất Liệt trở nên phổ biến. Giặc Mông-Nguyễn vẫn lấy các cuộc chinh phạt 

cùng với chiến lợi phẩm để nuôi cỗ máy chiến tranh quá khổng lồ. 

Thời đó, địa hình nước Đại Việt vẫn còn trắc trở, người trong nước thông thuộc đường 

sá đi lại còn khó khăn; đừng nói đến người nước ngoài. Trần Hưng Đạo và Trần Khánh 

Dư bàn với nhau rằng, chặn đầu chặn đuôi, chặn đốt đường lương thực thì tập đoàn 

quân sự ấy tự vỡ, không cần phải đánh. 

Vào buổi sáng, Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo soạn Dụ chư tì hịch, quen gọi là 

Hịch tướng sĩ, vực dậy tinh thần 3 quân. 

Song giặc Mông Nguyên cũng không vừa. Chúng mua chuộc được 1/2 tướng lĩnh 

nước Đại Việt (dẫn đến tâm trạng bi quan của vua nhà Trần ) lúc kể trên. Các tướng 

nhà Trần bắt được bao nhiêu thư từ của tướng nhà Trần đầu hàng quân Mông-Nguyên 

từ trước khi chiến tranh xảy ra. Vào lúc mới xảy ra chiến tranh, giặc Mông-Nguyên 

đánh phủ đầu. Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo suýt mất mạng, chạy trốn được vào 

núi Vạn Kiếp. 
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Cùng lúc đó bên châu Âu người ta chế tạo ra được súng trường, bắn tỉa được kỵ binh 

Mông-Nguyên. Trong nước, anh hùng Trương Vô Kỵ thống lĩnh các môn phái võ lâm 

giành lại quyền làm người cho người Hán. Đế quốc Mông-Nguyên bị tan rã kể từ đây. 

Tổng kết cả ba cuộc chiến tranh, Trần Quang Khải làm bài thơ: 

“Đoạt sáo Chương Dương độ 

Cầm hồ Hàm Tử quan 

Thái Bình tu trí lực 

Vạn cổ thử giang san.” 

Bài viết đã được đưa vào sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I của tác giả Tôn 

Phi 
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Hãy nghỉ ngơi trong ngày thứ Bảy. 
 

 

Figure 9. Hình 9. Một bạn nữ đại học Tôn Đức Thắng đang cầm trên tay cuốn Kinh Thánh. Bản quyền ảnh: Charlie. 

Hãy nghỉ ngơi trong ngày thứ Bảy. 

Ở các nước Tây Âu tiến bộ, trường học và công sở bắt buộc phải nghỉ trong ngày thứ 

Bảy. Tại Mỹ, trường đại học, ngày thứ Bảy các giáo sư được nghỉ có lương. 

Điểm qua một số câu văn trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời nói về ngày thứ Bảy: 
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Trong Sáng thế ký, ngài ban phước cho ngày thứ Bảy. 

Trong Xuất Ê-dip-tô ký, nghỉ ngơi ngày thứ Bảy trở thành pháp luật. 

Tin mừng Ma-thi-ơ ghi lại cảnh Đức Chúa Giê-su thờ phượng trong ngày Sabath. 

Công vụ các sứ đồ cũng ghi lại cảnh các người như Phao-lô vào đền thờ giảng dạy 

trong ngày Sabath. 

Sách Giê-rê-mi ghi lại rằng, ngày Sabath được gọi là một dấu giữa bạn và Đức Chúa 

Trời. Càng nhiều dấu chứng, bạn càng ti rằng, bạn là co cái thật của Đức Chúa Trời. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com 

Trân trọng cám ơn quý bạn. 

 


