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Quang Nguyên - Sứ mạng của người trẻ Việt Nam hải ngoại

01/7/2022

Image 1. Một buổi họp của người Việt hải ngoại. Ảnh tư liệu.

Giới trẻ Việt Nam đang nổi lên như một thế lực thay thế người lớn tuổi thuộc thế hệ thứ 1

đến Hoa Kỳ, hay các nước khác, theo diện tỵ nạn, di dân.

Họ hoạt động trên mọi lãnh vực từ khoa học, kinh tế, chính trị đến triết học, luật, văn

chương, y tế, giáo dục v.v. Không ít người trong họ giữ vai trò quan trọng trong ngành

chuyên môn của họ, và họ cũng nắm tay chặt chẽ với đồng trang lứa hoạt động cùng thúc

đẩy sự tiến bộ toàn cầu. Hội Nghị Thượng Đỉnh tự do Tôn Giáo quốc Tế năm 2022 tổ

chức vào những ngày đầu tuần, cuối tháng 6 tại Thủ Đô Hoa Kỳ minh chứng điều này.

Mục đích của Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế là “tự do tôn giáo cho

mọi người, mọi nơi, và mọi thời điểm.”
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Trong khoảng 800 người tham dự hội nghị, ban tổ chức ước lượng khoảng hơn 100 người

trẻ từ nhiều quốc gia khác nhau, có khoảng 15 người trẻ gốc Việt, kể cả người tị nạn, mới

định cư tại Hoa Kỳ hoặc đang còn ở Thái Lan. Họ cùng những người trẻ của các quốc gia

khác điều hợp, lãnh đạo nhiều hoạt động của hội nghị.

Ngày 28 tháng 6, những người trẻ thuộc 3 tổ chức 21 Wiberforce, Jubilee Campaign và

Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam cùng lãnh đạo cuộc “Tuần hành cho các tù nhân

lương tâm tôn giáo”. Cô Hulda Fahmi, một người trẻ công dân Thuỵ Điển thuộc tổ chức

Jubilee Campaign, là người điều hợp cuộc tuần hành đến đại sứ quán của các quốc gia

giam giữ tù nhân lương tâm tôn giáo tham dự tuần hành cũng hầu hết là người trẻ.

Những người trẻ chia nhau tham gia các buổi hội đàm đấu tranh cho tự do tôn giáo toàn

cầu với các viên chức quốc tế, tại quốc hội, thượng viện Hoa Kỳ, các viên chức bộ ngoại

giao. Họ gặp gỡ quan chức quốc tế, các viên chức cao cấp quốc tế với tư thế chững chạc

và chuyên nghiệp, duyên dáng và trẻ trung gây sự cảm mến cho mọi người.

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6, 4 người trẻ Việt sẽ điều hành Phòng Trung Tâm Chiến

Dịch Toàn Cầu. Nơi đây sẽ diễn ra 19 sự kiện, trong đó 7 sự kiện do các người trẻ điều

phối hoặc có sự tham gia phát biểu của người trẻ đến từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Miến Điện,

Trung Quốc, Việt Nam…

Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng giám đốc kiêm CEO tổ chức BPSOS, vào dịp

cuối năm vừa qua, nhóm NextGen for a Better Future (Thế Hệ Kế Tiếp Cho Một Tương

Lai Tốt Đẹp Hơn) đã có những buổi tường trình tổng kết hoạt động. Nhóm này được hình

thành từ chương trình đào tạo do BPSOS thực hiện vào tháng 7 năm 2019 có khoảng 20

người trẻ từ tuổi 12 đến 25 ở Hoa Kỳ và Anh Quốc. Các bạn trẻ từ trung học cho đến vừa

tốt nghiệp đại học này đã tham gia hàng chục buổi tiếp xúc với các dân biểu và thượng

nghị sĩ Liên Bang Hoa Kỳ để vận động cho tù nhân lương tâm Việt Nam, soạn và nộp
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nhiều bản báo cáo cho Uỷ Ban Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ Em và họp tư vấn với uỷ

ban này trong quá trình soạn câu hỏi cho nhà nước Việt Nam, tham gia nhiều buổi hội

luận trực tuyến về nhân quyền, và mở lớp dậy Anh văn cho các trẻ em thuộc các cộng

đồng thiểu số ở Việt Nam và các gia đình tị nạn ở Thái Lan.

Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, BPSOS có truyền thống huấn luyện các lãnh đạo

trẻ qua chương trình thực tập được thành lập năm 1991. Nhiều thực tập sinh sau đó đã có

nhiều đóng góp cho cộng đồng Việt và dòng chính Hoa Kỳ. Cô Nguyễn Tú Uyên, thực

tập sinh đầu tiên, hiện là giáo sư Đại Học California ở Fullerton; trong vai trò đó, cô đã

hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên phục vụ cộng đồng. Ông Cao Quang Ánh, tham gia

chương trình thực tập của BPSOS ngay sau khi xong đại học, đã trở thành vị dân biểu

Liên Bang gốc Việt đầu tiên. Cô Bee Nguyễn, cách đây 12 năm quản lý chương trình đào

tạo giới trẻ ở văn phòng BPSOS ở Atlanta, hiện là dân biểu tiểu bang Georgia. Và nhiều

người khác nữa.

Giới trẻ Việt Nam tại khắp nơi trên thế giới cũng tích cực tham gia các hoạt động chính

trị trong các nước sở tại. Kỹ sư Nguyễn Quốc Tuấn, một trong những thanh niên nhiệt

huyết tại tiểu bang Florida đang ra sức trong cuộc chạy đua giành ghế thượng nghị sĩ liên

bang Hoa Kỳ.

Người trẻ Việt Nam tại hải ngoại đang cùng “các bạn trẻ biến đổi toàn thế giới” Lược

trích từ Việt Nam Thời Báo.
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Tầng lớp du học sinh Nhật- Hàn đi học về, bơm dòng máu mới vào
cho đất nước Việt Nam.

Image 2. “Đệ nhất phu nhân” Võ Lệ Xuân đang ngồi học bài. Ảnh: Lệ Xuân.
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– Anh Tôn Phi ơi. Khi nào em về Sài Gòn, nhất định em sẽ mời anh cà phê.

– OK baby.

Kính thưa quý vị, đất nước Việt Nam đang thay đổi chóng mặt. Nền văn minh mới đang
thay thế cho nền văn minh cũ.

Vụ án đại học Tôn Đức Thắng như sau. Hiệu trưởng Lê Vinh Danh chi tiền cho giáo sư
Nguyễn Đăng Hưng. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đưa tạp chí APJCEN, chuyên trang
khoa học cơ học về tại đại học Tôn Đức Thắng, làm rạng rỡ gương mặt của nhà trường.
Đùng một cái, hiệu trưởng Lê Vinh Danh kiện giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, bắt giáo sư
Hưng sang nhượng lại trang tạp chí APJCEN cho người. Hành động đó chẳng khác nào
đạp vào mặt của các khoa học gia Việt Nam.

Hành động trên của hiệu trưởng Lê Vinh Danh có thể xảy ra trong nền văn minh cũ, nơi
chất lượng nền tư pháp của Việt Nam còn chưa bắt kịp quốc tế. Sắp tới đây, khi văn minh
Do Thái thẩm thấu hoàn toàn vào Việt Nam, thì những người như hiệu trưởng Lê Vinh
Danh không bao giờ dám kiện những người như giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Trên giấy
tờ của tạp chí APJCEN ghi rất rõ, nhà sáng lập là tập đoàn xuất bản Springer (giống như
tập đoàn xuất bản Sống Mới Charlie); tổng biên tập mà họ mướn là giáo sư Nguyễn Đăng
Hưng, chứ không phải Lê Vinh Danh hay đại học Tôn Đức Thắng. Đại học Tôn Đức
Thắng cho giáo sư Nguyễn Đăng Hưng mướn trụ sở, rồi đòi cuỗm luôn công trình khoa
học của người ta.

Tòa án, biết rõ là Lê Vinh Danh sai, vì vậy không có quyền triệu tập hay bất kỳ điều gì
mất thời gian cho giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Thủ đoạn triệt hạ nhân cách lên giáo sư
Hưng không hề nhẹ, áp lực rất lớn. APJCEN thuộc sở hữu của tập đoàn xuất bản Springer
của Đức.

Có những em du học sinh nói, em về nước, làm cô lao công hay bán xôi ngoài đường
cũng được. Em muốn về nước, thay đổi văn hóa. Qủa vậy, Việt Nam đang tiến gần về
phía văn minh Do Thái, bỏ lại văn minh Trung Hoa. Đích thân đài VTV1 cũng đã ca ngợi
văn minh Do Thái, ca ngợi vua Sa-lô-môn. Một tín hiệu rất tế nhị cho thấy rằng, Việt
Nam sẽ là một đất nước Cơ đốc giáo, như lời tuyên bố trên quảng trường Ba Đình năm
nào: “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”. Khi thi hào Cù Huy Cận soạn câu văn trên, Hồ Chủ Tịch
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đọc cách trang trọng, thì có nghĩa, Hồ Chủ Tịch đã đặt Việt Nam làm một nước Cơ-đốc
giáo, thờ Chúa. Chữ Tạo Hóa trong bản gốc của Hồ chủ tịch in hoa, thể hiện một niềm
tin tuyệt đối vào Thượng Đế.

Tên trường mới: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Tên cũ: Đại học Văn
Khoa Sài Gòn. Tên trường cũ mới đúng. Chữ “Văn” 文 có sức bao quát được các môn,
nghĩa là ngoại hàm lớn.

Từ Sài Gòn ra Hà Nội, từ Thái Lan sang Canada, người người nhà nhà đang truyền tin
nhau: Đất nước Việt Nam đang được phục sinh. Vị hướng đạo tinh thần của cuộc phục
sinh ấy không ai khác là triết gia Lương Kim Định, giáo sư trưởng của đại học Văn Khoa
Sài Gòn.

Trung tâm Văn Bút Việt Nam của Tôn Phi hân hạnh là đơn vị đầu tiên của cả nước đã
xiển dương triết Việt của giáo sư Lương Kim Định trong thời kỳ đất nước còn nhiều khó
khăn.

Việt Nam sẽ tiến lên nền kinh tế tri thức. Điều này rất dễ dàng khi tầng lớp du học sinh đi
học ở Nhật Bản, Hàn Quốc đông như kiến và đang sẵn sàng cho một cuộc đổi đời. Lương
của họ chưa chắc đã cao bằng lương Việt Nam, trường của họ chưa chắc đã tốt bằng
trường Văn Khoa Sài Gòn, nhưng, họ sẽ bơm dòng máu mới, đem về văn hóa hiệp sĩ Cơ-
đốc giáo là điều Việt Nam chưa có.

Chúng ta sẽ gặp nhau tại Sài Gòn.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

3 comments
.
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Kiều Mỵ

.

JANUARY 30, 2022 AT 08:07

.

Cảm ơn Tôn Phi đã tóm tắt thật dễ hiểu . Sau vụ đó , có 2 kẻ nặc danh viết bài bôi nhọ
GS Hưng . Nhưng FB TỄU đã vạch mặt chỉ ảnh – đích danh Lê Văn Út & Nguyễn Tuấn

.

Like

Canh Nguyễn Huy

JANUARY 30, 2022 AT 08:53

Cháu có cái nhìn lạc quan quá. Với các bác chỉ thấy 1 sự lo lắng các thế hệ lưng gù (vừa
theo nghĩa ko ngay thẳg; vừa theo nghĩa cái lưng gù của Lưu Dung trước trời đất, thể chế)
của 1 nền văn hóa hàg k năm, nay lại bị tiếp lối bởi chính thể chế này. Dù có hẳn 1 thế hệ
đc tiếp nhận văn hóa Âu Mỹ, Nhật Hàn thì vẫn bị nuốt chửng vào cái lò văn hóa đó.

https://shop-charlie.com/2022/01/30/tang-lop-du-hoc-sinh-ve-nuoc-bom-dong-mau-moi-vao-quoc-gia-viet-nam/
https://shop-charlie.com/2022/01/30/tang-lop-du-hoc-sinh-ve-nuoc-bom-dong-mau-moi-vao-quoc-gia-viet-nam/?like_comment=660&_wpnonce=1a045eb6f8
https://shop-charlie.com/2022/01/30/tang-lop-du-hoc-sinh-ve-nuoc-bom-dong-mau-moi-vao-quoc-gia-viet-nam/
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Dần Nguyễn

MAY 30, 2022 AT 10:56

Đa tạ

Sự thay đổi cấu trúc sắp xảy ra trong gia đình và xã hội Đông phương

https://shop-charlie.com/2022/01/30/tang-lop-du-hoc-sinh-ve-nuoc-bom-dong-mau-moi-vao-quoc-gia-viet-nam/
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Image 3. Hai bố con trong một gia đình đi chơi. Ảnh tư liệu.

Kính thưa quý vị,
Ở Đông phương, chủ của nền văn minh Nông nghiệp (Nho giáo) chính là Việt tộc, mà
nhánh còn sót lại mạnh mẽ nhất là dân tộc Việt Nam hiện nay.

Trong xã hội Đông phương, đang có sự thay đổi lớn về cấu trúc gia đình.
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Tuần này, có người đến nói với tôi rằng, bên Úc người ta mua 2 usd (46 000 đồng) một
cái lá bàng. Họ mua về nuôi hươu, bao tiền ship. Tưởng chi chứ lá bàng thì quê choa có
đầy. Đúng vậy thưa quý vị, người ở quê đang ngồi trên mỏ vàng mà không biết.

Nếu tôi là nguyên thủ quốc gia thì ngay tuần sau, tôi sẽ ký giấy để Amazon được phép
hoạt động tại Việt Nam. Amazon vào Việt Nam thì sẽ chính thức kết thúc nạn đói kéo dài
quá lâu trên dân tộc ta. Bao nhiêu mạng vớ vẩn như Shoppee của Singapore, Lazada của
Đài Loan vào được Việt Nam, không lẽ một mạng văn minh cao như Amazon lại không
vào được? Nếu Amazon vào được thì nông dân sẽ được hưởng lợi nhất. Như tôi đã nói ở
trên, 1 cái lá bàng giá 2 usd.

Sự mất mát lớn nhất của Việt tộc là quên đi chủ đạo dân tộc, mà chúng tôi gọi đó là Thái
Bình minh triết. Học thuyết Việt Nho của giáo sư Lương Kim Định nhằm dựng lại nền
minh triết đó.

Vì không biết nên sống chen chúc trong các khu nhà trọ. Vì không biết nên vợ chồng bỏ
nhau, con cái ly tán,…
Nay, chúng ta khôi phục lại Thái Bình minh triết. Không cần chửi bới nữa, quý vị, chúng
ta hãy tiến lên.
Nhiều bạn sinh viên du học nói với tôi, các bạn sẽ về. Lúc các bạn về là lúc bơm dòng
máu mới cho Việt Nam. Đất nước sẽ được phục hưng.
Cố gắng lên quý vị, đêm đen này sắp qua rồi. Cụ Ngô Hùng Diễn cho biết thời thịnh trị
của dân tộc Việt Nam sắp đến.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả :
Tonphi2021@hotmail.com
Trợ lý : tonthanck@gmail.com.
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Vì sao Việt Nam ít có phát minh?

Viết bởi Tôn Phi.

Phát minh đồng nghĩa với rủi ro. Nếu mình phát minh mà gặp rủi ro, ai sẽ gánh rủi ro cho
mình? Ở Anh, Pháp, nhà nước sẽ gánh rủi ro cho nhà phát minh. Ở Việt Nam, nếu tôi
phát minh, coi chừng tôi rớt môn, chậm kỳ, do đó không dại gì tôi phát minh cả. Vì vậy,
ở Việt Nam ít có phát minh.

Muốn có phát minh, anh phải có một bầu văn hóa tốt.

Văn hoá Việt Nam hiện nay là văn hóa cán bộ xã ấp, rất kỵ cho phát minh. Tôi đã gặp hết
cán bộ xã ấp ở Việt Nam rồi, cho nên tôi mới khẳng định với quý vị, lực cản của dân tộc
Việt Nam hiện nay là văn hóa cán bộ xã ấp.

Văn minh Tây phương, kể từ sau đêm trường tối tăm tôn giáo, đã khởi công xây dựng các
định đề khá khúc chiết. Nền văn minh ấy bảo trợ cho các nhà phát minh.

Bên Anh là văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo. Người hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, được thụ phong bởi
bá tước lâu đài, rất thượng tôn pháp luật, thượng tôn chân lý. Luật pháp của nước Anh là
đường thẳng, trong khi, luật pháp ở Việt Nam dường như một nhúm bòng bong.

Một đất nước cần có tích lũy tư bản. Nếu không, con người chỉ lo chạy ăn từng bữa. Khi
một đất nước đã có tư bản, người ta thong thả suy nghĩ, để tìm hướng đi mới thích ứng
với thời đại, gọi là phát minh.

Chúng tôi từng thấy bữa ăn sáng của sinh viên Việt Nam có nhiều chất độc hại, song vẫn
phải ăn để sống. Nhiều em phải nhịn ăn sáng. Không ăn sáng thì năng suất làm việc
không cao.
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Cái may cho dân tộc Việt Nam, là chuẩn bị có 5 triệu cái bằng đại học sắp về nước. Tất
nhiên, không dễ gì 5 triệu bạn này được nhường ghế để làm việc. Song, 5 triệu bạn đó sẽ
là những dòng máu mới, bơm vào cơ thể mẹ Việt Nam.

Việt Nam đang có ít phát minh, bởi bệnh đua đòi. Phát minh chẳng phải ở đâu xa, phát
minh là cải tiến những gì đang có, là cải thiện cuộc sống. Bám sát điều này, giáo dục đại
học của Việt Nam sẽ có phát minh.

Hiện nay, Việt Nam đã có một số phát minh, ở cấp độ nhà khoa học tư nhân. Trong sự
giao lưu với các nhà khoa học đào luyện từ văn minh tin lành, các nhà khoa học Việt
Nam đang có vận hội rất lớn để trở thành những triệu phú, tỷ phú trong tương lai gần.

Viết tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 02 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bài viết đã được đưa vào sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi.
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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

4 comments

Hồng Cửu Muội

FEBRUARY 24, 2022 AT 08:25

Dạ vâng

Hung Nguyen Dang

FEBRUARY 24, 2022 AT 08:26

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/02/24/vi-sao-viet-nam-it-co-phat-minh/
https://shop-charlie.com/2022/02/24/vi-sao-viet-nam-it-co-phat-minh/
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Thật là một năm thành công bất ngờ của bạn Tôn Phi.

Thang Chu

FEBRUARY 24, 2022 AT 09:21

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.
Châm 3:5 NVB

Cung Dang Dinh

FEBRUARY 25, 2022 AT 19:12

Xin đề-nghị các Bác tham-khảo bài
“Bảo hộ sở hữu trí tuệ công nghiệp” đăng ở địa-chỉ
https://thesaigontimes.vn/bao-ho-so-huu-tri-tue-cong-nghiep/
Thân,

https://shop-charlie.com/2022/02/24/vi-sao-viet-nam-it-co-phat-minh/
https://shop-charlie.com/2022/02/24/vi-sao-viet-nam-it-co-phat-minh/
https://thesaigontimes.vn/bao-ho-so-huu-tri-tue-cong-nghiep/
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Văn hóa chọn trường của người Việt Nam.
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Image 4. Photo: Tôn Phi Charlie.

Ở miền Nam, nghe nói ăn tiết canh là ai nấy đều sợ. Ở miền Bắc, phải ăn được tiết canh
mới là trang hảo hán.

Văn hóa miền Bắc là một thứ văn hóa phong kiến kinh khủng.

Khi mời đi ăn nhà hàng (70 000/người) thì không ai tới, họ thích tới những chỗ ăn nhậu,
300 000/người hơn, mặc dù họ nghèo. Đó là do, người ta ngồi chuầy (ngồi xổm) đã quen,
không muốn ngồi ghế cao có tựa.

Đến nỗi, chúng ta chỉ nghe câu thành ngữ “Vào Nam lập nghiệp” chứ chưa bao giờ nghe
câu thành ngữ “Ra Bắc lập nghiệp”. Văn hóa miền Nam dễ thâu nạp và dung hòa các yếu
tố ngoại lai hơn văn hóa miền Bắc.
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Văn hóa này một khi đã ăn vào đầu thì không ra được nữa. Chính vì vậy không bao giờ
chúng ta thấy ở Việt Nam có phát minh. Muốn có phát minh, anh phải có một môi trường
bảo trợ cho sự phát minh và một văn hóa đủ mạnh để làm động lực cho anh. Ở Việt Nam
không có điều đó.

Khi có Amazon và Tôn Phi lên được Amazon, bắn phát súng đầu tiên, mọi người Việt
trong nước và hải ngoại biết rằng, bầu văn hóa sẽ thay đổi. Sắp tới đây, những sinh viên
Việt Nam du học về nước sẽ bơm dòng máu mới vào đất nước. Chúng ta có thể chưa cần
kiến thức của họ, nhưng cần văn hóa của họ, văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo học được từ
những năm sống ở các nước Tây phương.

Tập đoàn Charlie của Tôn Phi có văn hóa cao độ. Khác với các tập đoàn khác, chỉ người
sản xuất văn hóa được tiền, người thụ hưởng văn hóa không được tiền, thì Charlie đã
thiết kế ra một bộ môi trường mà cả người nói lẫn người nghe đều được tiền. Đây là văn
hóa bình sản Việt Nho. Nếu nói một chaebol là nơi thể hiện văn hóa quốc gia thì Charlie
Sài Gòn của Tôn Phi và những người bạn là chaebol đầu tiên của Việt Nam.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Ủng hộ quỹ viết văn của tác giả Tôn Phi.

ACB: 142720499

MB: 0344331741

Tất cả cùng tên Tôn Phi.

Trợ lý: beauteme@gmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.
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Giới thiệu sách Biên khảo về tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ của
tác giả Tôn Phi.

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã mạo hiểm cả sự nghiệp, cả cuộc đời mình để đấu tranh cho
dân tộc Việt Nam.

Các bạn trẻ trong nhà xuất bản Sống Mới được làm quen với vợ chồng ông từ năm 2018.
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Chúng tôi xin giới thiệu ấn phẩm “Biên khảo về luật sư Cù Huy Hà Vũ”.

Chúc quý vị đọc sách vui.

Giá bán: Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

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

One comment

Ân Đoàn

JULY 4, 2022 AT 11:58

Cảm ơn Tôn Phi nhé.

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/07/03/gioi-thieu-sach-bien-khao-ve-tien-si-luat-cu-huy-ha-vu/comment-page-1/
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Việt Nam trên con đường trở thành một siêu đế quốc.

Image 5. Ảnh minh họa: Ông Charlie và bà Charlie, USSH 2016.

Hiện nay, đất nước Việt Nam đang có những điều kiện rất thuận lợi để trở thành một siêu
đế quốc.

Năm 1984, tại Pháp, tiến sĩ sử học Phạm Cao Dương, nhà phân tích Truyện Kiều trứ danh,
tiên đoán rằng, nước Việt Nam rồi sẽ trở thành một siêu quốc gia.
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Tác phẩm triết học lớn nhất thế giới trong thế kỷ XXI, tác phẩm Hữu thể và tự do, là của
một người Việt Nam, ông Nguyễn Huy Canh. Bây giờ cần nhất là thay đổi tư duy. Phải
bỏ văn hóa cán bộ xã ấp để tiến lên văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo.

Nhà giáo dục lớn nhất Việt Nam thế kỷ XXI có thể là ông Nguyễn Đình Cống, với hai tác
phẩm “đại thụ”: “Cùng học để làm người” và “Cùng học để giáo dục con trẻ”. Thời đại
bây giờ, học tập rất dễ dàng, mua sách và thuê thầy về học. Phát minh nhà xuất bản số
PDF là của một người Việt Nam.

Mùa sắp tới là mùa của các nhà phát minh. Tư duy đảng phái không còn tồn tại, thay vào
đó là tư duy khoáng đại, bao la như biển Thái Bình.

Về lương thực, thực phẩm, Việt Nam rất phong phú, hơn phần còn lại của thế giới. Nước
Viêm Việt xưa là chủ của nền văn minh nông nghiệp ngày xưa.

Về y dược, Việt Nam có Đông y rất tốt. So với Tây y, mà bất kỳ con người am hiểu nào
đều biết những mặt hạn chế của nó, Đông y là một giải pháp tuyệt vời. Ở Việt Nam hiện
có khoảng 3 vị “thần y” mà thế giới mong muốn không có được.

Dân tộc Việt Nam có một nền chủ đạo tốt, đó là Thái Bình minh triết (hay còn gọi là triết
Việt Nho) của giáo sư Lương Kim Định, người đã phục hồi các kinh điển dân tộc trong
thế kỷ XX, tại trường đại học Văn Khoa Sài Gòn, thời đệ nhị Cộng Hòa.

Có thể nói, thời điểm 2023 này, Việt Nam đã hội tụ đủ mọi điều kiện để trở thành một
siêu đế quốc ở vùng châu Á- Thái Bình Dương.

Viết bởi Tôn Phi,

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.
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