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Giới thiêu sách Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cưu Long.

Image 1. Ảnh bìa sách Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long của tác giả Tôn Phi

Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cưu Long.

Tôn Phi (chủ biên).

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.



Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long. Tôn Phi (chủ biên). 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. Paypal và trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. Trân trọng cám ơn các bạn.

Page 3 of 85

Page 3 of 85

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

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

Paypal và trơ lý: teacherkimngan@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn các bạn.



Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long. Tôn Phi (chủ biên). 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. Paypal và trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. Trân trọng cám ơn các bạn.

Page 4 of 85

Page 4 of 85

Mục lục:

Giới thiêu sách một kê hoạch khu vưc mới cho đồng bằng sông Cưu Long

Trang 02
Trung Quốc sư dung nguồn nước sông Mê Kông: Thương nguồn tích nước, hạ
nguồn khan.

Trang 11
Nhà khoa học Tôn Phi: Các nước phải làm gì trước một Trung Quốc chặn dòng
sông Mê-kông?
Trang 13

Văn hóa bảo tồn thiên nhiên, cánh đồng lúa ở Đài Loan.
Trang 15
Vì sao nói kinh tê Viêt Nam những ngày tới sẽ rất khó khăn?
Trang 19
Ý kiên: Nhà nhập cảng năng lương phải cứu xét "tính khả chấp" thật sư của Thủy
điên Lào
Trang 24
Lần khủng hoảng kinh tê này khác gì với những lần khủng hoảng kinh tê trước?
Trang 29
Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đã chọn đúng nền chủ đạo cho dân tộc Viêt
Nam.
Trang 34
Sư thật lớn lên cùng năm tháng
Trang 46
Bàn về phép “Quân phân ruộng đất”
Trang 50
Quân phân ruộng đất, những câu hỏi của chuyên gia tin học Trust Chan. Trang 54
Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần kỳ. Trang 57
Truyên ngắn: Người bác sỹ thị thành. Trang 68
Nhà xuất bản Sống Mới chúc mừng năm mới các tác giả thành viên. Trang 73
Triển vọng của trang trại nông nghiêp xanh tại Viêt Nam Trang 76
Nhà văn Tôn Phi ký tặng sách “Việt sử đại cương” cho nữ kiến trúc sư Hàn
Quốc. Trang 79

Lê Phú Khải, nhà khoa học số 1 Việt Nam
về đồng bằng sông Cửu Long. Trang 84



Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long. Tôn Phi (chủ biên). 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. Paypal và trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. Trân trọng cám ơn các bạn.

Page 5 of 85

Page 5 of 85

Giới thiêu sách Một kê hoạch khu vưc mới cho đồng bằng sông

Cưu Long

(Introducing a new regional plan for the Mekong Delta)

Royal HaskoningDHV – Bình Yên Đông lươc dịch

NextBlue – June 21, 2022

Vùng cưc nam của Viêt Nam – Đồng bằng sông Cưu Long– là một vùng chiên

lươc có giá trị cao.

Nó là nơi cư trú của 17 triêu người, chứa một phần lớn cưa sông Mekong, với bờ

biển dài trên 700 km từ biên giới Cambodia đên khu đô thị lớn nhất nước, thành

phố Sài Gòn. Đồng bằng sông Cưu Long, đươc biêt như ‘vưa lúa’ của Viêt Nam, là

một trong những vùng đươc canh tác rộng rãi và trù phú nhất ở Á Châu.

Từ năm 2019, Royal HaskoningDHV cầm đầu viêc phát triển Kê hoạch Kêt hơp

Khu vưc Đồng bằng sông Cưu Long (Mekong Delta Integrated Regional Plan
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(MDIRP)) cho Bộ Kê hoạch và Đầu tư ở Viêt Nam. Đươc tài trơ bởi Ngân hàng

Thê giới, MDRIP là kê hoạch đầu tiên như thê đươc soạn thảo dưới Luật Quy

hoạch 2017 bao gồm một cơ chê để cải thiên viêc phối hơp quy hoạch tỉnh và

thành phần ở cấp khu vưc.

Image 2. Thúc đẩy sức chịu đựng cho Đồng bằng sông Cửu Long. [Ảnh: Royal HaskoningDHV]

Quy hoạch cho Đồng bằng sông Cưu Long rất phức tạp.

Vùng rất phì nhiêu và là nơi sản xuất và xuất cảng lúa, trái cây, cá và các sản phẩm

nuôi cá lớn nhất khu vưc, nhưng GDP cho mỗi đầu người thấp hơn trung bình của

quốc gia. Các chánh sách an ninh lương thưc cho lúa gạo đã đóng góp vào sư tư

tin của quốc gia nhưng giới hạn viêc sản xuất hoa màu có giá trị cao hơn và hạn

chê lơi tức tiềm tàng của nông dân.

Ảnh hưởng đang gia tăng từ thay đổi khí hậu và các đập ở thương lưu gây ra bất

định gia tăng. Điều nầy đươc phản ánh trong viêc di cư ra khỏi khu vưc, nhất là các

nhóm trẻ tuổi năng động. Di chuyển từ vùng nông thôn đươc châm ngòi thêm bởi
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mức giáo duc thấp, mất cân bằng trong lương bổng địa phương và sư quyên rũ của

vùng đô thị với cơ hội công ăn viêc làm.

Mặc dù có những chiều hướng nầy, khu vưc có tiềm năng lớn lao để cải thiên tư

thê kinh tê vì vị trí chiên lươc của nó ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, thành công nông nghiêp đên với cái giá của môi trường, với ô nhiễm

các đường nước và bơm nước ngầm rộng rãi gây sut lún đất.

Nó cũng là vùng có ít rừng nguyên sinh bao phủ; những nơi còn lại, nhất là rừng

đước, đang bị áp lưc từ sạt lở bờ biển và nới rộng nuôi cá. Các vấn đề khác gồm

có xả rác bừa bãi và thi hành quy định yêu kém, thí du, khai thác cát trái phép làm

sạt lở bờ sông và giảm phù sa.

Đối mặt với đe dọa kép của mưc nước biển dâng và nước mặn xâm nhập, gần 50%

khu vưc có thể nằm dưới mặt biển vào năm 2050.

Image 3. Đồng bằng sông Cửu Long. [Ảnh: Rowan Heuvel]
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Trong bối cảnh nầy, thiêt lập một chiên lươc đên năm 2030 – với tầm nhìn đên

năm 2050 – với tất cả các bên liên hê then chốt, là một thách thức lớn lao. Giữa

13 tỉnh và nhiều bộ khác nhau, có nhiều quyêt định, kê hoạch, và dư án tiềm tàng

phải cứu xét.

Qua Luật Quy hoạch 2017, Bộ Kê hoạch và Đầu tư có trách nhiêm hướng dẫn và

phối hơp với các bộ khác và các bên liên hê then chốt trong viêc soạn thảo MDIRP.

Hôi đồng Phối hơp Khu vưc Đồng bằng sông Cưu Long, cầm đầu bởi một Phó Thủ

tướng vừa đươc thiêt lập, cho thấy ý định của chánh phủ và giúp tăng cường phối

hơp tổ chức trong khu vưc.

MDIRP cũng đươc soạn trong khuôn khổ của Nghị quyêt 120 (2017) đề nghị “chủ

dộng sống chung với lũ và nước lơ hay nước mặn” và yêu cầu rằng thích ứng thay

đổi khí hậu chú trọng đên cải thiên sinh kê và giảm nghèo. Nghị quyêt nhấn

mạnh đên khái niêm ‘khả năng sống’ và làm thê nào điều đó đươc thưc hiên bởi

các dư án đóng góp vào viêc phát triển khả chấp dài hạn và tăng trưởng tốt hơn

theo 3 tru cột – kinh tê, xã hội và môi trường – cũng như tăng cường sức chịu đưng

khí hậu trong Đồng bằng sông Cưu Long.

Chiên lươc cốt lõi của MDIRP chú trọng đên ‘quản lý thách thức’ và ‘tạo nên giá

trị’. Nó nhằm để bảo vê người dân, cải thiên sinh kê, khuyên khích viêc phát

triển khu vưc cân bằng hơn và cải thiên môi trường. Tầm nhìn tổng quát là “thịnh

vương và giàu có của các cộng đồng, cùng nhau biên những thách thức thành cơ

hội, sư dung và bảo vê tài nguyên của Đồng bằng sông Cưu Long”.

Chiên lươc dưa trên tiền đề đơn giản và đươc công nhận rộng rãi là nông nghiêp là

thành phần có ưu thê nhất trong khu vưc, và rằng hầu hêt đất canh tác hiên không

đươc dùng hêt so với tiềm năng cho hoa màu có giá trị cao hơn.
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Bốn thành phần kêt hơp của chiên lươc là:

1. Nông nghiệp

Khuyên khích và hỗ trơ viêc sản xuất số lương lớn hơn hoa màu có phẩm chất và

trị gíá cao hơn dưa trên sư thích hơp của đất và nước, bằng cách giảm bớt giới hạn

sư dung đất, cung cấp thêm hỗ trơ cho nông dân và khuyên khích cải thiên lề lối

canh tác;

2. Trung tâm kỹ nghệ nông nghiệp

Để thu thập và hơp nhất các sản phẩm nông nghiêp và thủy sản ở địa phương và

trên căn bản phân vùng, và để cộng thêm giá trị, qua viêc phát triển các trung tâm

chê biên, thích hơp nhất ở các trung tâm tỉnh cùng với các dịch vu và các kỹ nghê

khác;

3. Giao thông

Cải thiên từng giai đoạn đường sá, giao thông thủy nội địa (IWT) và cảng, cũng

như yểm trơ khu vưc, để hỗ trơ các trung tâm chê biên và để cải thiên tính tiêp cận

chung bên trong khu vưc để sinh lơi cho các thành phần;

4. Quản lý nước

Bảo vê vùng nước ngọt cốt lõi và vùng ven biển, cải thiên phẩm chất nước (nhất là

nông nghiêp và nuôi cá), thay đổi khí hậu và thích ứng và quản lý rủi ro thiên tai.



Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long. Tôn Phi (chủ biên). 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. Paypal và trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. Trân trọng cám ơn các bạn.

Page 10 of 85

Page 10 of 85

Image 4. Một chiếc thuyền trên sông Mekong. [Ảnh: Claudette Bleijenberg]

Các thành phần khác chẳng hạn như du lịch sẽ đươc lơi từ viêc cải thiên tính tiêp

cận, khuyên khích thêm du khách đên khu vưc để ở lâu.

Với những điều kiên thuận lơi, nó cũng đươc dư đoán rằng viêc sản xuất điên, nhất

là qua năng lương tái tạo chẳng hạn như gió ngoài biển và mặt trời, sẽ trở nên

những nguồn lơi tức và công ăn viêc làm quan trọng cho nhiều tỉnh.

Trong phần phía đông của khu vưc, cũng có tiềm năng để phát triển những loại kỹ

nghê khác, chẳng hạn như vải sơi và điên tư, vì ở gần thành phố Sài Gòn.

Sư cần thiêt để thích ứng rất cấp bách vì áp lưc gia tăng.

và thịnh vương của khu vưc bị đe dọa.

Là môt kêt hơp toàn bộ, MDIRP sẽ thiêt lập “các cộng đồng thịnh vương và giàu

có, cùng nhau biên thách thức thành cơ hội, sư dung và bảo vê tài nguyên của đồng

bằng sông Cưu Long”.
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Trung Quốc sử dụng nguồn nước sông Mê Kông: Thượng

nguồn tích nước, hạ nguồn khan.

02/09/2022

Image 5. photo archives.

Trên 100 triêu người dọc theo lưu vưc sư dung nguồn nước sông Mê Kông để

sản xuất, sinh sống hàng ngày.

Mưc nước sông Mê Kông đang ở mức thấp và có thể tiêp tuc giảm trong những

tuần tới. các đập thủy điên thương nguồn tích nước kỷ luc.

Nhiều hoạt động khai thác tài nguyên nước sông Mê Kông ở phần lãnh thổ Trung

Quốc đươc thưc hiên đơn phương. Mặc dù là một nước nằm trong lưu vưc sông

Mê Kông chảy qua nhưng Trung Quốc không thừa nhận nguyên tắc sư dung nước

sông quốc tê, không tham gia Ủy hội sông Mê Kông. Trung Quốc muốn sư dung

nguồn tài nguyên này tư do, tránh sư can thiêp và gây khó dễ của các nước.
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Theo MDM (Dư án giám sát hoạt động của các đập thủy điên Mê Kông), hồi trung

tuần tháng 8-2022, có đên 15 trong số các đập lớn nhất ở sông Mê Kông đã tích trữ

lương nước lên tới 2,5 tỉ m3. Đập thủy điên lớn nhất ở Trung Quốc – Nọa Trát

Độ, đã lấp đầy hồ 1,5 tỉ m3 nước. Dân gian đúc kêt, “thương nguồn tích nước, hạ

nguồn khan”.

Viêc tích nước trưc tiêp làm dòng chảy tại Chiang Saen (Thái Lan) ước tính thiêu

hut 33%. Ba đập lớn nhất ở Lào hiên cũng đang tích trữ nước. Tác động môi

trường đối với các đập nước gây ra: một lương lớn phù sa sông bị giữ lại, làm cho

chất lương đồng ruộng ở hạ nguồn giảm, thiêu phù sa màu mỡ bồi bổ.

70 – 80 % lương thưc sản xuất ở các quốc gia Thái – Lào – Miên – Viêt đều lấy

nước từ sông Mê Kông, khoảng 50% diên tích lưu vưc sông Mê Kông để sản xuất

nông nghiêp.

Ngày 28-8-2022, tại khu vưc cánh đồng thuộc xã Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên,

An Giang, cá linh xuất hiên thưa thớt, chủ yêu có cá lòng tong, tép rong và cua

đồng.

“Trên đồng nước ít quá, đặt hơn 5 cái dớn mà được chừng 2 kg cua đồng, gần 300

gam cá linh… Bán hết mớ cá, cua, tép thu được hơn 300.000 đồng cho có đồng ra

đồng vô” – “Mấy năm nay nước lũ về muộn, đồng Long Xuyên tầm này mà lúa

chét chưa ngập bông thì kiếm con cá linh cũng mỏi mắt” – “Cá linh sống ở nước

chảy nên khi nuôi trong ao thì nước đứng dễ bị thiếu oxy cục bộ dẫn đến cá chết.

Cái thứ hai nữa là nuôi cá linh càng nhiều thì ảnh hưởng đến tỉ lệ sống càng lớn,

khó nuôi. Nuôi mật độ thưa thì không có năng suất, dày thì cá dễ chết. Do vậy cá

linh chỉ theo mùa nước nổi thôi…”.
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(ý kiên của một số nông dân miêt nội đồng Tứ giác Long Xuyên về vấn đề đường

đi để sinh sản và kiêm ăn của nhiều loại cá sông bị cắt đứt, lương cá trên sông tut

giảm.

Nhà khoa học Tôn Phi: Các nước phải làm gì trước một Trung
Quốc chặn dòng sông Mê-kông?

Image 6. Ảnh: Nhà khoa học Tôn Phi phát biểu tại quận 3, Sài Gòn.

Các nước cần làm trang trại nông nghiêp xanh. Đặc biêt các nước ở Trung Đông và
các nước ở dưới hạ lưu sông Mê-kông.

Cần học tập mô hình Do Thái, làm trang trại xanh ngay giữa những bãi sa mạc khô
cằn. Thần thánh mấy thì cũng phải ăn mà muốn ăn thì phải làm vườn, đổ mồ hôi.

Các đồng bằng tại sông Cưu Long mỗi ngày một khô cằn. Đó là hậu quả của viêc
Trung Quốc chặn dòng phía trên.

Không những vậy, mấy năm gần đây, còn có nước Lào ra sức hút nước của sông
Mê-kông để làm thủy điên, với những lý lẽ cũng có phần xác đáng.
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Ngay lúc này đây, đừng cầu xin sư thương hại của Trung Quốc, cũng đừng năn nỉ
lòng tốt của nước bạn Lào. Viêt Nam phải xây các hồ chứa. Giảm chi phí cho chạy
đua kỹ nghê, an ninh công cộng và tăng chi phí cho nông nghiêp. Có thể thâu nhận
những người thất nghiêp, không bằng cấp, hoặc khiêm thị, khiêm thính, cho vào
những tiểu trang trại có thể đặt tên là kibbutzim. Xem bài “Vì sao nông trại
kibbutzim của Do Thái thành công?” của tác giả Tôn Phi, mở đầu sách Nền đạo
đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.

Các dòng họ lớn nên xây hồ chứa mini, để trữ nước sông và nước mưa. Đừng chờ
đơi lòng tốt của ai. Nêu cần, mời Hà Lan sang xây đê biển.

Người Trung Quốc hiền nhân có câu: “Trời giúp người tư giúp mình.” Đó chính là
mênh lênh cho dân tộc Viêt Nam ở thời điểm này: Cấp tốc xây các hồ chứa nước
sinh thái và đầu tư cho trang trại nông nghiêp xanh, trơ giá cho sản phẩm nông
nghiêp và hải sản.

Do Thái đã làm thành công và Viêt Nam cũng sẽ làm thành cộng.

Liên lạc nhà khoa học Tôn Phi: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.

Văn hóa bảo tồn thiên nhiên, cánh đồng lúa ở Đài Loan.
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Image 7. Cánh đồng lúa ở Đài Loan 1. Bản quyền ảnh: Tôn Phi- Nhà xuất bản Sống Mới.

Nông nghiêp là mạng sống của thê giới lúc này. Có những nước giàu nhanh nhưng
không có ông nghiêp, ông cha ta gọi đó là “Giàu con nít, béo lơn con”, không phải
cái giàu bền vững. Giàu nhờ nông nghiêp mới là cái giàu muôn đời.

Ở Đài Loan, cấm chuyển đổi đất ruộng lúa thành đất xây nhà villa, biêt thư. Chính
phủ khuyên khích công dân làm nông nghiêp.

Một quốc gia rất non trẻ. Tính từ khi Đài Loan có bộ máy như bộ máy nhà nước,
cho đên nay, chưa đầy 100 năm. Vậy mà luật pháp Đài Loan đã vào loại tiên bộ
bậc nhất châu Á, ngang ngưa Hàn Quốc-Nhật Bản và cao hơn Trung Quốc- Viêt
Nam.

Nghề làm nông ở Đài Loan đươc chính phủ trơ giá.
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Ở Đài Loan, nêu bạn bắn một con chim sẻ, bạn sẽ bị tính là phạm pháp. Cảnh sát
sẽ về nhà làm viêc với bố mẹ bạn.

Image 8. Cánh đồng lúa ở Đài Loan 2. Bản quyền ảnh: Tôn Phi- Nhà xuất bản Sống Mới.

Không có đồ công nghê không chêt. Không có lúa để ăn mới chêt. Vì vậy văn hóa
Đài Loan bảo tồn ruộng lúa và thiên nhiên. Đất nước tư bản tin lành, song không
dại gì bỏ nông nghiêp, chạy đua công nghiêp như Trung Quốc. Trung Quốc sẽ đối
mặt với nạn đói trên diên rộng, Đài Loan thì không.

Về công nghiêp, Đài Loan đang dẫn đầu thê giới về một số chất bán dẫn. Hãng
máy tính nổi tiêng thê giới, Acer, mang quốc tịch Đài Loan. 2 chiêc máy tính đầu
tiên của Tôn Phi là hai chiêc Acer.

Đài Loan có diên tích khoảng 38 000 km2, nghĩa là chỉ rộng gấp khoảng 10 lần
tỉnh Nghê An, nước Viêt Nam. Nông dân ở đây có một đời sống phong nhiêu. Nhà
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lãnh đạo Tưởng Giới Thạch thật là sáng suốt khi đặt nền móng nông nghiêp xanh
cho xứ sở mình. Ở Viêt Nam, học dốt cho ở nhà làm nông-bố mẹ dọa con như vậy
để con chăm chỉ học hành. Nhận thức này hoàn toàn sai. Phải rất giỏi mới làm
nông đươc. Nguyên tắc đầu tiên cho mọi thành công. Bất kỳ điều gì anh làm, hãy
làm tới cùng. Phải là con nhà địa chủ rất giỏi giang mới làm nông nghiêp đươc.

Luật pháp Đài Loan hêt sức tiên bộ. Không ai có thể phá hoại nền nông nghiêp của
Đài Loan. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ các nhà quản lý nông nghiêp nước này.

Đây là thành trì cuối cùng của Nho giáo, đất nước cuối cùng trên địa cầu còn sư
dung chữ Hán phồn thể (chữ Nho gốc) trong các văn bản hành chính. Nhiều người
nói, Đài Loan là một tộc người trong số trăm tộc Bách Viêt.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 06 năm 2022

5 comments

Thanh Tâm
JUNE 23, 2022 AT 03:56

VN đã có chương trình nông nghiêp xanh không những thê sẽ có những tài liêu cây
trồng quý của cha ông từ lâu đươc cất giữ tại Pháp. Sau này VN sẽ phát triển mạnh
về nông nghiêp.
Hiên họ đã đang trong lúa ( quên tên rồi) đó 1 người yêu nước có tâm huyêt + kiên
thức đã và đang âm thầm làm viêc) mà không dùng hóa chất

Tôn Phi
JUNE 23, 2022 AT 03:56

Thanh Tâm chị giới thiêu em với tác giả đó nhé. Trang trọng cám ơn chị.

https://shop-charlie.com/2022/06/23/van-hoa-bao-ton-thien-nhien-canh-dong-lua-o-dai-loan/
https://shop-charlie.com/2022/06/23/van-hoa-bao-ton-thien-nhien-canh-dong-lua-o-dai-loan/


Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long. Tôn Phi (chủ biên). 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. Paypal và trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. Trân trọng cám ơn các bạn.

Page 18 of 85

Page 18 of 85

Thanh Tâm
JUNE 23, 2022 AT 03:57

Tôn Phi Xin lỗi. Còn phải giữ bí mật. Trước kia có xuất bị đánh phá dữ lắm!
Nên biên.Khi nào VN không cs tư sẽ biêt. Tài liêu quý còn giữ kín. Chọn mặt
chọn người mới đươc

Tôn Phi
JUNE 23, 2022 AT 03:57

Thanh Tâm OK cô. Các tài liêu đươc bảo quản hêt sức cẩn mật.

Hạnh Tôn

JUNE 23, 2022 AT 03:57

o thích trồng cây xanh trồng rau trồng lúa rứa mà rẻ quá cháu ạ

Vì sao nói kinh tê Viêt Nam những ngày tới sẽ rất khó khăn?

https://shop-charlie.com/2022/06/23/van-hoa-bao-ton-thien-nhien-canh-dong-lua-o-dai-loan/
https://shop-charlie.com/2022/06/23/van-hoa-bao-ton-thien-nhien-canh-dong-lua-o-dai-loan/
https://shop-charlie.com/2022/06/23/van-hoa-bao-ton-thien-nhien-canh-dong-lua-o-dai-loan/
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Image 9. Các giáo sư Pháp đang cầm trên tay cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư
Bản của tác giả Tôn Phi.

Kinh tê toàn cầu đang u ám. Kinh tê Viêt Nam cũng vậy. Gần đây nhất, bên Lào,
quốc gia kề bên Viêt Nam, chính phủ đang trên đường bị vỡ nơ.

Điều đó cho thấy không một chính phủ nào xây dưng ngoài kinh điển dân tộc mà
tồn tại bền lâu đươc.

Đầu tiên, tôi xin khẳng định với quý vị, kinh điển tôn giáo không thay thê đươc
cho kinh điển dân tộc. Kinh tê Viêt Nam những ngày tới sẽ rất khó khăn vì người
dân hoàn toàn mù mịt về kinh điển dân tộc.

Thiên triều Trung Hoa đang nắm đầu sông Mê-kông. Chỉ cần họ bóp nghẹt dòng
sông Mê-kông, thì các nước bên dưới hạ nguồn, bao gồm Lào, Cam-bốt, Viêt Nam
có thể chêt đói. Có giải pháp gì không ngoài cách quy thuận thiên triều Trung Hoa?
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Thuở còn bé, mình cứ bị ám ảnh “Thật thà cũng lọ con buôn” nên rất kỳ thị chuyên
buôn bán . Nhưng lớn lên lại nghe thấy “Phi thương bất phú”, thê là cũng tập tọe;
Nhưng đúng là không có chút chất buôn bán nên nhiều chuyên chêt cười. Có dịp kể
lại sau. Nay mới thấy buôn bán có luật lê hẳn hoi. WTO nên mở măt rộng hơn. Ôi
thời đại văn minh. Viêt Nam đã hòa nhập vào nền văn minh.

Trung Quốc rất là khôn. Trung Quốc biêt Viêt Nam vào WTO nên Trung Quốc cho
các tiểu thương sang nắm các đầu mối sản xuất ở Viêt Nam (người Hoa chơ Lớn).
Chuyên mới hêt mở bài đã…k.ê.t . Bạn thư đọc các báo cáo của các công ty tư bản
của Trung Quốc, xong mới thấy phuc trước trình độ của họ thê nào. Người Viêt
Nam chưa ngấm tư duy tư bản.

Năm 2008, khủng hoảng kinh tê xảy ra bên Hoa Kỳ. Nhà giàu trên thê giới kêu
khóc. Riêng Viêt Nam thì không sao vì lúc đó, thiêu ăn thì có con gà, con vịt, mớ
rau, con tép dưới sông bắt lên ăn. Nay, những thứ dư trữ đó trong thiên nhiên đều
hêt cả. Nêu là tôi, ban đầu, đã định hướng đất nước làm trang trại nông nghiêp
xanh.

Israel là một quốc gia thành công trong làm trang trại ấy. Vì sao Israel có thể phát
triển nông nghiêp trên vùng đất cát sa mạc? Vì họ biêt đặt nông nghiêp xanh làm
trọng tâm phát triển kinh tê. Chỉ có nước nghèo mới hô hào chạy đua công nghê cơ
khí với Tây Âu. Kỹ sư Đỗ Như Ly gọi đó là: “Ếch muốn to bằng bò.”

Tại Israel, công nghê cao chỉ để phuc vu nông nghiêp. Nhà nước cấm chuyển đổi
đất từ đất nông nghiêp sang đất ở (xây nhà), đủ cho biêt tầm nhìn của lãnh đạo Do
Thái, tầm nhìn 400 năm.

Năm 2022, khủng hoảng kinh tê, không biêt đào đâu ra thức ăn cho dân
Viêt. Trong cơn hoảng hốt, người ta khai thác thiên nhiên quá mức. Trong ngành
bò sữa tại Do Thái, người ta đặt cảm biên vào thiêt bị vắt sữa. Cảm biên sẽ nhận ra
nhiêt độ và chất lương sữa của con bò. Khi bạn kiểm tra chất lương sữa, bạn có thể
phát hiên ra bò bị ốm và ngay lập tức dừng vắt sữa, cho bò nghỉ ngơi. Viêt Nam,
nông dân không cho đất nghỉ. Vì cho đất nghỉ thì lấy gì mà ăn?

Điều tiêp theo, luật pháp Viêt Nam quá cứng nhắc. Để sưa 1 mét vuông đường, cần
một xấp giấy. Vì vậy, kinh tê Viêt Nam không có sư linh động. Không có sư linh
động, trong mùa toàn cầu thiêu thốn, kinh tê Viêt Nam sẽ rất khó khăn.
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Tôi có để ý bài viêt của nhiều tác giả nổi tiêng trên mạng. Không một tác giả nào
để lại hộp thư liên lạc. Hoặc nêu có thì rất ít. Không phải chính quyền không muốn
đối thoại với đối lập, mà chính đối lập cũng chưa dám đối thoại với dân.

Tương đài nhà thơ người Nga Pushkin bị phá bỏ ở Ukraina. Thê giới đang thiêu
thốn một nền hướng đạo thống nhất tinh thần.

Các cuộc tách nhập rất duy ý chí để lại hậu quả là lãng phí vô cùng lớn: tru sở bỏ
hoang, xuống cấp, nhân lưc thừa thãi. Tiên sĩ Hán-Nôm Nguyễn Xuân Diên đặt
câu hỏi: Ai chịu trách nhiêm? Thưa, không ai chịu trách nhiêm cả. Văn hóa chính
trị nước ta là văn hóa cán bộ xã ấp. Ngưỡng mộ người dân Hàn Quốc. Dân Viêt
Nam thì mơ.

Những sư chướng tai gai mắt mà chúng ta đang thấy chỉ là hạt sạn của chén cơm
ngon. Tuy nhiên không đên nỗi tăm tối như vậy. Bạn đọc không nên quá chán nản.

Ý kiên của tôi. Viêt Nam bây giờ nên cho sống lại hãng xe La Dalat.

Thương hiêu sách của nhà xuất bản TÔN PHI đã và đang phủ sóng khắp toàn cầu..
Từ thành thị đên tận vùng sâu vùng xa… đâu đâu cũng có ….mại zô mại zô…Bạn
Kiều Trường Lâm, tác giả chữ viêt 4.0 nói rằng: “Rất vui đươc quen biêt bạn “Tôn
Phi” Nhà Xuất Sản sách”.

Nhắc đên dân tộc Viêt Nam là nghĩ ngay đên 1 kho tàng truyên ngắn không giới
hạn… Nền văn hiên của Viêt Nam mãi đỉnh. Truyên nào cũng HAY và rất Ý
NGHĨA ! Hãy làm nữa , và thật nhiều cho dân tộc mình .
Cảm ơn !

Quẹt thẻ lấy sách giáo khoa,sau 10 năm mới trả tiền,ai chẳng mê. Nhưng sau 10
năm tôi……ĐÁNH mất thẻ. Ai ai cũng vậy ,thê là ông Chảlie cùng phu nhân mở
tiêm bán sách theo kiểu tiền trao cháo múc. Chính phủ đừng lo. Dân sẽ không quỵt
tiền đâu. Chính phủ nên làm giải pháp tín dung cho dân. Người dân Viêt Nam đa
số yêu nước, ai nỡ quỵt tiền của chính phủ.

Triêt lý của ngân hàng Visa card cưc hay ý nghĩa và sâu sắc… Ngôn từ Viêt Nam
có phong phú và đa dạng thê nào đi chăng nữa thì cũng không đủ để diễn tả đươc
năng lưc trình độ thuộc hàng khủng của VISA card. Họ không phải là công ty. Họ
là một mạng lưới. Bạn nên tham gia mạng lưới VISA card để đươc mua trước, trả
sau. Chúng tôi chưa đươc gặp VISA CARD nên cả chúng tôi cũng không tin đây là
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sư thật. Một cảm giác của viễn tưởng trên đất Viêt. Nêu tôi nói sai thì thật
mừng

Viêt Nam nên bãi bỏ tất cả các loại thuê râu ria. Chỉ thu 1 loại thuê duy nhất, là
thuê 1 phần 10. Luật thuê 10% đã có từ thời cổ đại trước Công Nguyên hàng ngàn
năm ??? Nó giống như 10% thuê giá trị gia tăng hiên nay vậy. Thuê này ai cũng
phải đóng một cách tư nhiên bởi ai cũng phải tiêu dùng, dù là tối thiểu hay là tối đa.
Ma trận toán học đầu tiên của nhân loại xuất hiên trong phép tỉnh điền của phương
Đông với 9 nguyên số tư nhiên từ 1 đên 9 tạo ra cưu trù & hồng phạm. Ma trận kỹ
thuật số cổ đại này chính là bát quái trận đồ có số 5 ở Trung Tâm & 4 số chẵn ở 4
góc vậy. Các số lẻ thuộc về Bắc Nam & Đông Tây. Thời xa xưa ông cha ta đã quân
phân ruộng đất. Thời nay không nên bán đất.

Các du học sinh Âu-Mỹ đúng là người của TƯƠNG LAI … của dân tộc
Viêt đã góp phần tích cưc mang trí thức giúp cái dân tộc đang bị hủy hoại này.
Ngành giáo duc đang thay đổi chóng mặt. Mình thì không cổ vũ sư hơn thua,
nhưng có sư phản biên từ mọi khía cạnh là điều tốt và cần thiêt để phát triển, dù già
trẻ hay xưa nay đều ko quan trọng, dù có tiêng hay không có tiêng dù giáo viên hay
học sinh,

Giàu nghèo không phải học vấn cao học vấn thấp, mà là do văn hóa cao hay văn
hóa thấp.

Xã hội mới xuất hiên không như thay cái áo. Chỉ có CHẾ ĐỘ cũ, thể chê chính trị,
mới chêt ngủm, túc khắc trong ngày giờ.. Còn cái “xã hội mới” chỉ là khác cũ về
mọi thứ, cơ cấu, tổ chức…. còn VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG, TINH THẦN, ĐỨC
TIN nó còn “quán tính” không ngắn, để níu kéo cái ” xã hội cũ”. Xây dưng một
“xã hội mới” không thể một sớm một chiều, cả một quá trình tiên song song với
nhận thức của mọi người. Đâu dễ như bóc vỏ bánh chưng.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, 19 tháng 06 năm 2022

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Share this:
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Published by Charlie Saigon

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

One comment

Trần Tư Bình

JUNE 20, 2022 AT 04:46

Bài viêt này có nhiều ý tưởng mới lạ và hay.

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/06/19/vi-sao-noi-kinh-te-viet-nam-nhung-ngay-toi-se-rat-kho-khan/
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Ý kiến: Nhà nhập cảng năng lượng phải cứu xét "tính

khả chấp" thật sự của Thủy điện Lào

(Opinion: Energy importers must consider true ‘sustainability’ of Laos

hydropower).

Ming Li Yong – Bình Yên Đông lươc dịch

The Third Pole – August 23, 2022

Image 10. Chùa Lat Tha Hae trong tỉnh Luang Prabang, Lào, phân nửa bị ngập bởi thủy điện Nam Ou 1.
[Ảnh: Ton Ka]

Lưới điên khu vưc như một cách để khuyên khích tăng trưởng kinh tê, an ninh

năng lương và tái tạo ở Đông Nam Á, nhưngvới cái giá nặng nề.

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, viêc nhập cảng 100 MW thủy điên từ Lào đên

Singapore qua Thái Lan và Malaysia đươc ca ngơi như một cái mốc lịch sư. Một

phần của dư án tiên phong đươc biêt như Dư án Kêt hơp Điên Lào PDR-Thái

Lan-Malaysia-Singapore (LTMS-PIP), nó đại diên cho viêc nhập cảng năng lương
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tái tạo đầu tiên của Singapore, và cũng là lần đầu tiên mậu dịch điên xuyên biên

giới liên quan đên 4 quốc gia của Hiêp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ĐNA)

(ASEAN).

Tuy nhiên, lo ngại dâng lên cho tương lai sinh thái của sông Mekong xuyên biên

giới và hàng triêu người dân dưa vào sông. Một nghiên cứu trong năm 2018 của

Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) kêt luận rằng phát triển

thêm thủy điên trên sông sẽ có ảnh hưởng tiêu cưc đên hê sinh thái, và sẽ làm giảm

độ phì nhiêu của đất, sản lương lúa, sản lương cá và an ninh lương thưc, trong khi

gia tăng nghèo khó trong lưu vưc sông.

Sức hấp dẫn của thủy điện và lưới điện khu vực

Đối với quốc gia không có bờ biển Lào, viêc xuất cảng năng lương gần đây sang

Singapore mang họ gần hơn đên viêc đạt đươc tham vọng để trở thành “bình điên

của ĐNA” bằng cách thu hoạch 23.000 MW tiềm năng thủy điên có thể khai thác

từ sông Mekong và các phu lưu. Hiên nay, Lào có trên 70 đập đang hoạt động

với tổng số công suất là 8.880 MW, trong số đó có 2 trên dòng chánh Mekong.

Thêm 7 đập trong các giai đoạn quy hoạch khác nhau trên dòng chánh.

Theo Theo dõi Hạ tầng Cơ sở Mekong của Stimson, khoảng 30 đập đang đươc xây

cất trên khắp nước Lào, và trên 200 đập đươc quy hoạch.

Thủy điên là một tru cột sinh lơi của chánh phủ Lào nhằm đưa quốc gia ra khỏi

tình trạng của một trong các quốc gia kém phát triển nhất trên thê giới. Một đánh

giá năm 2010 của Trung tâm Quản lý Môi trường Quốc tê cho thấy rằng nêu tất cả

các đập đươc đề nghị trên dòng chánh Mekong đươc tiên hành, Lào sẽ thu đươc

đên 2, 6 tỉ USD mỗi năm trong viêc xuất cảng.
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Trên lý thuyêt, viêc thiêt lập các lưới điên khu vưc nối các quốc gia Mekong với

các quốc gia ASEAN sẽ giúp cho mậu dịch điên giữa các quốc gia chẳng hạn như

Lào, sản xuất dư thừa năng lương, và các quốc gia đói năng lương chẳng hạn như

Thái Lan và Viêt Nam. Trong năm 2021, trong số 10.400 MW tổng công suất

thiêt trí của Lào, 80% đươc sản xuất bởi các đập thủy điên, 5.421 MW đươc xuất

cảng sang Thái Lan và 572 MW đươc bán cho Viêt Nam. Những người ủng hộ

mô tả lưới điên khu vưc như một cách để khuyên khích tăng trưởng kinh tê, an

ninh năng lương và phát triển năng lương tái tạo ở ĐNA.

Thê nhưng, điều nầy có thể xảy ra với cái giá của môi trường, đồi sống dưa vào tài

nguyên thiên nhiên và an ninh lương thưc. Một nghiên cứu năm 2018 của Đại

học Mae Fah Luang ở Thái Lan và Đại học Quốc gia Australia ước tính rằng tổng

số chi phí bên ngoài của 11 đập đươc dư trù trên dòng chánh ở hạ lưu Mekong sẽ là

18 tỉ USD, và rằng các dư án không đứng vững kinh tê khi so với mất mát thủy sản,

phù sa và chi phí giảm nhẹ xã hội.

Các đập đại qui mô là động cơ của bất công môi trường

Viêc sản xuất năng lương tái tạo, dù là gió, mặt trời hay thủy điên, đòi hỏi viêc xây

cất hạ tầng cơ sở gánh chịu các mức độ khá nhau của ảnh hưởng đối với môi

trường.

Các đập thủy điên lớn gây tranh cãi về ảnh hưởng tàn phá đối với các hê thống

sông, còn hơn thê trong lưu vưc qua nhiều quốc gia và trong bối cảnh thay đổi khí

hậu. các cộng đồng sống trên bờ sông ở bắc Thái Lan đã báo cáo mưc nước dao

động mà họ nói là do viêc điều hành đập ở thương lưu Trung Hoa mùa khô.

Các đập cũng ngăn chận nguồn phù sa hình thành các đồng lut phì nhiêu. Mekong

thường đuc ngầu trở nên trong xanh, cho thấy bị đói phù sa giàu chất dinh dưỡng.
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Image 11. Các đập quan trọng dọc theo sông Mekong, gồm có những đập đang xây cất hay trong giai
đoạn quy hoạch. [Ảnh: The Third Pole].

các đập thủy điên Mekong ngăn chận các đường di chuyển của cá, đe dọa an ninh

lương thưc của một nền thủy sản nội địa lớn nhất trên thê giới. Thủy sản chiêm

đên 30% của nguồn cung cấp chất đạm quốc gia của Cambodia và Lào, và ngư dân

thường nghèo và các cộng đồng trong hạ lưu vưc Mekong.

chánh phủ Lào nói rằng các đập thủy điên đươc xây phù hơp với viêc bảo vê để

giảm nhẹ ảnh hưởng của chúng, ngươc lại. Trường hơp của dư án Nam Theun

2, đươc hỗ trơ bởi Ngân hàng Thê giới và đươc ca ngơi như ‘mô hình’ cho viêc

xây đập ở Lào, đập Theun-Hinboun, vu vỡ đập Xe Pian-Xe Namnoy trong năm

2018.

Tính khả chấp ra ngoài biên giới
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Bằng cách hỗ trơ kỹ nghê thủy điên ở Lào, viêc nhập cảng năng lương của

Singapore sẽ gây nguy hại môi trường và bất công đối với hê sinh thái của Mekong

và hàng triêu người dưa vào sông để có cuộc sống và an ninh lương thưc. Nhưng

đó cũng là quyền lơi quốc gia của Singapore để cứu xét tính khả chấp môi trường

xuyên biên giới.

Trước hêt, tính khả chấp lâu dài của các đập thủy điên trên Mekong đáng nghi ngờ,

vì những điều không chắc chắn của thay đổi khí hậu có thể gây hạn hán kéo dài và

tình trạng thiêu nước, như đã thấy từ năm 2019 đên 2021, khi mưc nước tut xuống

mức thấp chưa từng thấy. Ảnh hưởng cộng dồn của thay đổi khí hậu cùng với

viêc xây đập của các nhà điều hành tư nhân thiêu phối hơp có thể khiên cho các

nhà điều hành không thể đạt đươc các muc tiêu sản xuất điên.

Thứ nhì, an ninh lương thưccó thể bị ảnh hưởng. Trong năm 2020, gần 65% gạo

của quốc gia đươc nhập cảng từ khu vưc hạ lưu Mekong, với đa số từ Thái Lan.

Viêt Nam. Vì đe dọa của viêc phát triển thủy điên đối với dòng phù sa và do đó sản

lương nông nghiêp, Singapore – và các quốc gia khác – nên cứu xét đươc-mất giữa

năng lương, nước và lương thưc trong vùng một cách cẩn thận.

Trên bề mặt, quyêt định của Singapore để nhập cảng năng lương tái tạo có vẻ là

một cách hữu ích để đạt các muc tiêu khí hậu của mình. 90% năng lương của

Singapore đươc cung cấp bởi khí đốt. Những chọn lưa của đảo quốc để khư

carbon thành phần năng lương qua viêc giảm sư lê thuộc vào nhiên liêu hóa thạch

bị giới hạn vì kích thước đất nhỏ và thiêu tài nguyên thiên nhiên. Trong năm

2021 Thái Lan đồng ý mua điên từ 3 đập đươc dư trù trên dòng chánh Mekong ở

Lào.
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Lần khủng hoảng kinh tê này khác gì với những lần
khủng hoảng kinh tê trước?

Image 12. Ảnh: Những người phụ nữ Hàn Quốc góp vàng nuôi chính phủ năm 1997.

Trong thê kỷ XXI, nhân loại chứng kiên khủng hoảng kinh tê Hoa Kỳ (2007-2009)
là đơt khủng hoảng kinh tê lớn nhất.

Tiêp đên là khủng hoảng kinh tê Hàn Quốc năm 1997.

Lần khủng hoảng kinh tê này khác gì với những lần khủng hoảng kinh tê trước ở
chỗ, các dư trữ thiên nhiên, như thú trong rừng, cá dưới sông, củi trên núi đã hoàn
toàn hêt hẳn.

Năm 1997, Hàn Quốc vươt qua đươc sup đổ kinh tê, là nhờ họ có nền nhân bản
vững. Bây giờ, khi chúng ta xem phim Hàn Quốc, chúng ta thấy tiêu chuẩn khá cao.
(Tác giả của bài này không muốn chê phim Viêt Nam).
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Mùa hè năm 1997 chính là mốc đánh dấu khủng hoảng tiền tê ở châu Á, đặc biêt ở
khu vưc Đông Nam Á cũng như sư sup đổ của nền kinh tê Hàn Quốc. Trong bối
cảnh này, vào ngày 24 tháng 10, hãng xêp hạng tín nhiêm Standard & Poor’s (S&P)
của Mỹ đã đánh giá Hàn Quốc là “yêu kém” về tín dung quốc gia. Dân Hàn Quốc
góp tiền, góp vàng nuôi chính phủ. Chuyên này sẽ không xảy ra ở Viêt Nam năm
2022. Vì sao? Vì cho tới lúc này, vẫn có những quan chức Viêt Nam lừa dân bằng
cách góp tiền mua cổ phiêu, khi thị trường cổ phiêu không có bản vị tích lũy tư bản
để bảo chứng như thị trường chứng khoán Mỹ-Hàn.

Qua thư thách cam go ấy, Hàn Quốc đã tạo bàn đạp cho sư phát triển kì diêu về sau.
Bây giờ nhìn những tập đoàn Hàn Quốc như Samsung, Huyndai, LG, người ta
không khỏi ngưỡng mộ. Thời đại đó khó mà còn trở lại.

Nhìn cuốn sách giáo khoa lịch sư Viêt Nam, buồn. Nhìn cuốn sách giáo khoa văn,
buồn. Nhà xuất bản Giáo duc thì sơ phá sản, mặc dù đươc toàn quyền in ấn và mua
bán. Phu nữ Hàn Quốc xêp hàng trước ngân hàng để tham gia phong trào “Góp
vàng”. Đây mới là đoàn kêt dân tộc thưc sư. Chính phủ Hàn Quốc nói thật, nên
người dân mới giúp.

Khủng hoảng kinh tê Mỹ năm 2008 khác khủng hoảng kinh tê Viêt Nam năm 2022.
Mỹ năm 2008, chỉ mình nước Mỹ chơi một sân. Viêt Nam năm 2022, thiên triều
Trung Hoa đang nắm đầu kinh tê nước Đại Viêt. Bạn có thể thấy, các băng nhóm
cho vay nặng lãi có ở khắp mọi nơi trên đất nước Viêt Nam, gieo rắc nỗi kinh
hoàng trong cộng đồng học sinh, sinh viên.

Hình thái tổ chức kinh tê ở Hàn Quốc giống hêt hình thái tổ chức kinh tê ở Sài Gòn
từ 1930 đên 1975. Nền nhân bản của Hàn Quốc là nền nhân bản Nho giáo lai nhau
với Tư Bản chủ nghĩa kiểu tin lành. (Nho giáo tại Hàn Quốc là Lễ nghĩa chi bang).
Chính quyền Sài Gòn, hòn ngọc viễn Đông, là Nho giáo (Văn hiên chi bang) lai
nhau với Tư Bản tin lành. Viêt Nam hiên nay, 2021, 2022, thưc sư đất nước không
có nền nhân bản. Cho nên, từng ông bộ trưởng một vào tù (Nguyễn Thanh Long,
Chu Ngọc Anh). Toàn là con nhà nghèo học giỏi lên làm cán bộ. Bọn này “ăn của
dân không từ một thứ gì”- lời của phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Hàn Quốc,
toàn con nhà giàu truyền kiêp, trâm anh thê phiêt, khi có khủng hoảng tài chính, họ
có cách ứng phó, y cứ trên kinh điển dân tộc. Tầng lớp giáo sư của Viêt Nam cũng
quá dốt nát. Tầng lớp giáo sư của Hàn Quốc là những con người đại tài.

“Úp mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa,

Cả một thời giả dối đã lên ngôi”– thơ Bùi Minh Quốc (Đà Lạt).



Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long. Tôn Phi (chủ biên). 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. Paypal và trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. Trân trọng cám ơn các bạn.

Page 31 of 85

Page 31 of 85

Những người Hàn Quốc đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng đó chia sẻ. “Tôi
vô cùng bất ngờ. Thật khó khăn để chấp nhận hiên thưc. Tôi cứ ngỡ như đây là
viêc chỉ có trong phim ảnh hay chỉ xuất hiên trong một thê giới khác. Người dân
chúng ta chỉ biêt là quốc gia đã vỡ nơ chứ không hề biêt đươc thưc chất tác động
và những ảnh hưởng cu thể đên thê nào. Cũng bởi chưa có ai kinh qua tình cảnh
này bao giờ.”

Bây giờ, cơ cấu kinh tê đã ổn định. Cho nên, Viêt Nam rất khó vươt qua đươc khó
khăn.

Nhắc lại với các bạn: Cá dưới sông đã hêt. Thú trên rừng đã hêt. Chim trên trời
cũng hêt. Nước ngọt cũng hêt. Những ngày tăm tối sắp đên.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Khái niêm “dumping” trong kinh tê học hiên đại của
các tác giả Tôn Phi và Nguyễn Đình Nhân. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm
2021.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.

5 comments

Nguyen Duy Khoa

JUNE 18, 2022 AT 03:31

Tuy nhiên ko đên nỗi tăm tối như vậy. Tác giả ko nên quá chán nản.

https://shop-charlie.com/2022/06/17/lan-khung-hoang-kinh-te-nay-khac-gi-voi-nhung-lan-khung-hoang-kinh-te-truoc/
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Lương Trọng Nghĩa

JUNE 18, 2022 AT 03:31

Đúng là một TRIẾT GIA . Ngưỡng mộ bạn . Hiểu biêt – mạnh mẽ và trách

nhiêm !!! !

Võ Ánh Nắng

JUNE 18, 2022 AT 03:31

Bài viêt quá hay…. Không lẽ Tôn Phi là 1 vị Thánh hay sao mà biêt nhiều hiểu
rộng đên từng chân tơ kẽ tóc

Đỗ Như Ly

JUNE 18, 2022 AT 03:32

https://shop-charlie.com/2022/06/17/lan-khung-hoang-kinh-te-nay-khac-gi-voi-nhung-lan-khung-hoang-kinh-te-truoc/
https://shop-charlie.com/2022/06/17/lan-khung-hoang-kinh-te-nay-khac-gi-voi-nhung-lan-khung-hoang-kinh-te-truoc/
https://shop-charlie.com/2022/06/17/lan-khung-hoang-kinh-te-nay-khac-gi-voi-nhung-lan-khung-hoang-kinh-te-truoc/
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Liêu có bị tội tuyên truyền nói xấu NN không đấy???

Nguyễn Văn Luận

JUNE 18, 2022 AT 16:30

Ngưỡng mộ người dân Hàn Quốc. Bài viêt thật thấu đáo, xin phép tác giả đươc
chia sẻ bài viêt này.

https://shop-charlie.com/2022/06/17/lan-khung-hoang-kinh-te-nay-khac-gi-voi-nhung-lan-khung-hoang-kinh-te-truoc/
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Trường đại học Văn Khoa Sài Gòn đã chọn đúng nền
chủ đạo cho dân tộc Việt Nam.

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

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: Chuyên gì sẽ xảy ra nêu một dân tộc chọn sai nền
chủ đạo? Một dân tộc không biêt lịch sư của mình là một dân tộc mất tư do. Bởi
vậy, khi tác giả bài này phát biểu câu truy vấn: “Nền chủ đạo cho dân tộc Viêt
Nam là gì?” đã gây ra một cơn bão trong cộng đồng người Viêt khắp thê giới. Hôm
đó là độ 2018, cho đên tận hôm nay.

Trong thê kỷ XX, giáo sư Lương Kim Định và nhóm “nguyên lão” thiêt đặt đươc
thành công triêt Viêt làm nền chủ đạo cho dân tộc Viêt Nam. Tôi là người duy nhất
hiểu đươc công trình đó, và tiêp nối chương trình khai sáng cho dân tộc. Tôi đã gặp
rất nhiều rắc rối. Nhờ phúc đức của mẹ Âu Cơ, tất cả đều vươt qua. Cho đên bây
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giờ, người ta vẫn chưa biêt tôi tốt nghiêp kiểu gì, và tại sao lại có bằng hạng ưu tú
nữa. Bữa sau khi tôi đăng ký học tiên sĩ (hê tuyển thẳng 5 năm) thì quá thần kỳ.

Một đứa em cùng khoa Văn học nhưng khóa sau báo cho anh biêt như sau: “Bấy
lâu cũng muốn nhắn với anh làm quen, gặp anh ở trong lớp thầy Lý. Lúc lên đồn
mới biết anh là người Chính Nghĩa. . Trân trọng anh. Hì hì . Công an mời
em lên đồn, hỏi em có trong nhóm anh ko. . Dù em chủ yếu chỉ làm thơ vì quá
chướng tai gai mắt . Xong rồi họ nói xấu anh thậm tệ, mưu đồ xấu độc,.. Anh
cất một tiếng nói mới, có khả năng nhiều người chả hiểu “Nho” theo ý Việt, nên
sẽ gặp phản đối. Càng thêm nữa lại đụng đến tôn giáo, Việt Nam mình hiếm ai
nhận ra “tôn giáo là phương tiện” để đến chân lý, giác ngộ. Mà người ta xem
nó là mục đích phải đạt được. Nên việc anh làm dù đúng cũng gặp đợt chống
đối thứ 2. Họ càng bôi nhọ ai thì người đó làm cho họ sợ. .

Mong anh bình an hen. Thầy cô trong trường cũng kể về anh. Cũng nói anh
giống trường hợp như em.”

“Dù sao đi nữa Nho Việt, từ xưa vẫn kỵ rơ Nho Tàu. Chuyện đúng sai em không
dám bàn, vì tất cả đều là “phương tiện”. “Miễn hợp lòng dân, và cái mình muốn
truyền tải sẽ mưa dầm thấm lâu.”

“Em nghĩ, ngoài việc biên soạn và giới thiệu lại Triết Nho Việt Nam làm chủ đạo,
anh nên tối giản hóa, dân gian hóa cái Việt Nho mà anh muốn truyền tải sao cho
hợp lòng dân nhất có thể, dễ thuộc nhất có thể.”

Nói về triêt lý, các trường khác ở Viêt Nam, dù là Khoa học xã hội nhân văn Hà
Nội hay công an, bộ đội tuyên giáo, chính trị…đều không có cưa chọi lại với
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trường đại Văn Khoa Sài Gòn. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, áp bức, bao nhiêu
lần đổi tên, trường vẫn sừng sững đứng đó. Khi tôi đưa đươc cuốn sách thuộc hàng
kinh điển lên mạng lớn nhất thê giới Amazon, tất cả đều bất ngờ. Cuốn sách “Nền
đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” gây ra tiêng vang chưa từng
có trong giới xuất bản ở Viêt Nam. Mặc dù, tác giả không cần thuê dịch vu quảng
cáo.

Một người em trong trường gưi lời chúc mừng tôi: “Chúc mừng anh, vốn liếng tự
thân anh ha.”, “Mong anh thành công hơn, tư tưởng của anh lan tỏa hơn” .

“Chúc mừng anh. Anh Phi sắp thành đại gia rùi. Sắp thành triệu phú rồi.”

“Anh bán được nhiều sách chưa mà cho em. Mùa dịch này có anh là ấm. Em
thất nghiệp mấy tháng không có đồng nào.” Cô em cùng lớp xúc động khi nhìn
khoản tiền anh Phi cho.

Sinh viên trường Nhân Văn, thưc sư đoàn kêt hơn những trường khác. Những
trường khác dốt nát về tư tưởng, nêu có đoàn kêt thì chỉ đoàn kêt vì lơi ích. Riêng
trường Nhân Văn, sinh viên đoàn kêt vì ai nấy trước khi bước chân vào trường đều
có tư tưởng. Khi chúng tôi làm phép chứng minh Nền chủ đạo của dân tộc Viêt
Nam là triêt Nho (Thái Bình Minh Triêt) thì có thể coi như trường Nhân Văn đã có
một thắng lơi đậm chưa từng có trong lịch học thuật, không những của nước nhà
mà còn của cả thê giới. Tôi tìm lại từng người bạn một để chia sẻ niềm vui. Bạn bè
ở làng khoa học tư nhiên cũng chúc mừng tôi: “Chúc mừng bạn nhé. Mình rất
ngưỡng mộ đó. Xưa mình viết sách Vật lí xong nghĩ cảnh xin phép ngán quá nên
thôi, chỉ gửi cho sinh viên đọc làm cẩm nang.”

“Em đi trước, mở đường cho các bạn học Khoa học xã hội. Lâu nay, chỉ kỹ sư,
khoa học tự nhiên mới có tiền. Dân Nhân Văn nghèo đói. Nay em làm một cách
mạng triệt để luôn.”

Thời thê đang thay đổi hẳn. Viêt Nam sắp tiên lên nền kinh tê tri thức. Khi ấy, tác
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giả văn học còn giàu gấp bội kỹ sư kỹ thuật. Bạn thư nghĩ, bạn viêt đươc một cuốn
sách thật hay, chỉ cần bán cho một triêu người, một triêu người ấy mỗi người chỉ
cần trả 60 000 VNĐ, thì bạn sẽ có bao nhiêu?

Khi tôi viêt loạt bài, có đề cập đên Phật giáo và các chủ nghĩa đại lý của nó. Bạn
tôi ở trường, mấy đứa em khóa sau, đều đồng ý rằng, đây là những phút giây cuối
cùng của văn minh Phật giáo trên mảnh đất hình chữ S. “Đi chùa nhiều sẽ biết
điều đó anh ha . Nản lắm . Hiện tại chắc là u minh chứ chẳng còn văn minh
nữa.”

Qua ngày mai, sẽ là bình minh Christ giáo. Sinh viên Viêt Nam ở Hàn Quốc, Nhật
Bản và Mỹ đang chuyền tay nhau đọc sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của
chủ nghĩa Tư Bản” của tôi. Có người đọc sách trước, trả tiền sau. Ai nấy đều mên
mộ, bởi công trình lột tả hêt mọi nguyên lý trong xã hội. Có bạn làm nghề thiêt kê
mên mộ nội dung cuốn sách còn thiêt kê bìa miễn phí. Phải nói là cháy hàng. Tôi
cả bán, cả cho, thu tiền mỏi tay. Cũng cậu em trên đây gưi lời chúc: “Chúc mừng
anh, vốn liếng tự thân anh ha.” Có những đứa chưa có tiền mua nhưng vẫn đặt
sách trước: “Khi rỗi rãi tiền bạc, em chắc chắn sẽ mua tác phẩm này của anh.”

Tôi biêt đây là quà của Chúa. Nên tôi đã cho gần hêt tiền. Mà vẫn cứ dư. Đây là
chiêc niêu cơm Thạch Sanh, cách dùng từ rất hay của Y Jao Buon Ja, người quân
nhân, người bạn mới quen trên Facebook.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 08 năm 2021

Đặt mua sách Nền kinh tê tri thức của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

Nêu không muốn rườm rà, đặt sách trưc tiêp từ tác giả Tôn Phi.
tonphi2021@hotmail.com
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16 BÌNH LUẬN VỀ “TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN KHOA
SÀI GÒN ĐÃ CHỌN ĐÚNG NỀN CHỦ ĐẠO CHO
DÂN TỘC VIỆT NAM.”

Vũ Hoàng

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:42 CHIỀU

Muốn Viêt Nam sánh vai và vươt qua các nước,điều đầu tiên là xây dưng nền tảng
Nho Giáo kêt hơp nền đạo đức tin Lành của chủ nghĩa tư bản và loại bỏ một số hạn
chê không còn hơp thời của Nho Giáo cổ điển.Như vậy chúng ta mới tiên nhanh
tiên mạnh,tiên vững chắc .

Tôn Phi
26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU

Vũ Hoàng Chuẩn xác. Ohlala.
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Vũ Hoàng

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:43 CHIỀU

Tôn Phi Không còn con đường nào đúng hơn thê này nữa em ah.Chỉ có nó ,nhưng
những nhà lãnh đạo tương lai cần phải biêt kêt hơp cái hay của chủ nghĩa tư bản và
loại bỏ một số hạn chê từ nho giáo của tổ tiên chúng ta để lại.Có như thê Viêt Nam
chúng ta mới sánh ngang và chắc chắn vươt qua thằng láng giềng khốn nạn mà
trường tồn vĩnh cưu.Phải cần có những con người lãnh đạo biêt nhìn xa hàng
chuc,hàng trăm thê kỷ. Ngoài ra không còn con đường nào khác khi muốn vươt
qua người ta mà chỉ có tầm nhìn ngắn hạn.

Nguyễn Hữu Qúy

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU

Có lẽ, đã đên lúc cân một minh triêt Viêt để làm nền móng cho dân tộc Viêt làm
điểm tưa để đi lên.
Người Viêt không thể u mê mãi đươc nữa!
Đặc biêt, học thuyêt Mác Lênin tàn bạo, đẫm máu…đã chứng minh sư sai lầm của
nó trong thê kỷ 20 và nay vẫn đang tồn tại đầu thê kỷ 21 này phải bị đào thải.

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/
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Phật giáo từ Ấn Độ vào Viêt Nam qua ngã China nay đã bị biên tướng dưới thời
cộng sản, bị gọi là “sư quốc doanh”, “sư hổ mang”…đang trên đường suy tàn.
Nên chăng, người Viêt nên học hỏi người Nhật Bản, người Hàn Quốc trong xây
dưng quốc gia, mà vẫn giữ đươc truyền thống?
Tôn Phi còn trẻ mà đã nghĩ đươc vấn đề lớn mang tầm thời đại, giỏi!

Vũ Hoàng

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:44 CHIỀU

Nguyễn Hữu Quý Đã có đang có và đang phát triển đó add.

.

Trường Thân Văn

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 5:52 CHIỀU

Tôn Phi khá. Cafe trong hồ đá.
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Đồng Vũ

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:22 CHIỀU

chúc anh sẽ thưc hiên đươc ý nguyên của mình.

Tôn Phi

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU

Đồng Vũ Hello cu em. Học hành tốt nhé. Hẹn một ngày tại trường.
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Đồng Vũ

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 6:23 CHIỀU

Tôn Phi em rất mong đươc gặp anh.

Tam Nguyen

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:12 CHIỀU

Một câu hỏi cho sư hy vọng: “Đồng môn, đồng trang lứa của bạn có bao nhiêu
phần trăm có suy nghĩ, tư tường, khả năng tư duy và khả năng viêt như vậy.?”

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/
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Davit Cob

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:13 CHIỀU

Đúng vậy, cnxh xem con người như rơm rác, thì một phần Nho giáo và
Christ giáo sẽ nâng cao xem trọng mỗi một con người như viên ngọc.

Trần Đình Khoa

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:14 CHIỀU

” Tôi ủng hộ viêc làm của bạn Tôn Phi và các bạn Nhân Văn.”
Tôi ủng hộ các bạn.

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/
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Quỳnh Quỳnh

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:20 CHIỀU

Chúc mừng a thêm lần nữa, mong anh giữ vững tinh thần để hoàn thành mọi ý
nguyên đã nung nấu bấy lâu.

Y Jao Buon Ya

26 THÁNG TÁM 2021 LÚC 10:24 CHIỀU

Khi Đa Vid chưa đánh bại gooliat dân Israel ai cũng sơ sêt ,run rẩy , nhưng sau khi
David đánh bại gã khổng lồ gooliat ,thì trong dân Israel liền xuất hiên những chiên
binh khác đánh bại đươc những kẻ khổng lồ như gô li at.
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Bảo An

27 THÁNG TÁM 2021 LÚC 4:40 SÁNG

Có những cau chuyên đọc rồi mà vẫn thấy xúc tích và thời sư nha!

Nhan Nguyen Dinh

12 THÁNG HAI 2022 LÚC 9:07 CHIỀU

Cảm ơn Tintin, tôi đã dọc Bài viêt và những bình luận.
Thân mên
Nhân

https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/
https://saigonpick.com/2021/08/26/truong-dai-hoc-van-khoa-sai-gon-da-chon-dung-nen-chu-dao-cho-dan-toc-viet-nam/


Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long. Tôn Phi (chủ biên). 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. Paypal và trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. Trân trọng cám ơn các bạn.

Page 46 of 85

Page 46 of 85

Sư thật lớn lên cùng năm tháng

Image 13. Tác giả Tôn Phi, ảnh chụp năm 27 tuổi, bởi một chị em trong hội thánh nơi anh đang sinh hoạt.

Tôi muốn nói với mẹ tôi rằng, gia đình nào chịu khổ sở vì có con cái phuc vu cho
chính nghĩa quốc gia, thì sẽ đươc thưởng công gấp trăm ngàn lần.

Tôi muốn nói với ba tôi rằng, gia đình nào bị chưi rủa, bị triêt hạ nhân cách, người
nào gặp thập giá khó khăn vì làm chứng cho Đức Chúa Trời, cũng sẽ đươc thưởng
công gấp triêu, vạn lần.

Bởi, sư thật lớn lên cùng năm tháng.
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Năm 2022 này có lẽ là một năm tuyêt vời. Tất cả những mênh đề mà tôi phát biểu
năm 2021 đều đã (đươc Đức Chúa Trời) làm cho ứng nghiêm. 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 triêt
học Lê-nin là một).

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

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

Bằng chứng: Ngoài tư do, dân chủ, các cơ hội học tập, làm viêc cũng đều đươc mở
ra. Thời đại cơ học lương tư đã đươc các phần tư ý thức nhất khai thác.

3/ Về nguồn với chủ đạo tộc Viêt.

Không tin, bạn đọc thư hỏi nhà xuất bản Hội Nhà Văn mà xem: sách Kim Định bán
đươc vô vàn. Người người, nhà nhà biêt căn nguyên đau khổ của dân tộc, của xã
hội, và tìm về với chủ đạo tộc Viêt, suối nguồn tươi trẻ của dân tộc ta.

Năm 2022 này, bất ngờ thay, chiên 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”

Chiên tranh xảy ra là điều tất yêu, chúng tôi hưởng lơi từ chiên tranh. Chiên tranh
Nga-Ukraine làm lộ ra hêt thảy những dối trá, bạo lưc trên đời. Nêu không có nó,
thì thê giới này sẽ càng đau khổ hơn nữa, nên Đức Chúa Trời làm cho nó xảy ra.
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Khi nó xảy ra, sư thật đươc nảy mầm từ đống tro tàn và vươn lên mãi, như câu nói
của kỹ sư Nguyễn Kim Khánh: “Sư thật lớn lên cùng năm tháng.”

Chúng ta đã thắng lơi bước đầu rồi, thưa quý vị. Tuy thắng lơi như vậy, nhưng vẫn
chưa xong đâu, còn cần thêm một số thời gian. Trong quãng đường ấy, mỗi người
còn cần phải tư bứt phá lên nữa, dưới sư giúp đỡ, động viên, chúc phúc từ Thương
Đê và từ những người xung quanh.

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

Tôn Phi (triêt 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

mailto:tonphi2021@hotmail.com
https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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1. Thanh Sớmmai
MAY 17, 2022 AT 20:53 EDIT

“Sư thật lớn lên cùng năm tháng”

thật tuyêt vời quá ạ!

https://shop-charlie.com/2022/05/15/gioi-thieu-sach-su-that-lon-len-cung-nam-thang-cua-tac-gia-ton-phi-2/
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1966
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Bàn về phép “Quân phân ruộng đất”

Image 14. Tranh sưu tầm.

Viêt trong mùa dịch Covid-19.

Những ngày này, bạn bè và em út dưới Sài Gòn kêu nhao lên, đứa nào cũng kêu
thiêu thốn. “Anh Phi ơi thiêu tiền đóng trọ.” Nêu có giúp thì các bậc đàn anh đi
trước cũng chỉ giúp đươc 1-2 đứa, trong 1-2 tháng, chứ không thể giúp đươc hơn.
Thê hê thanh niên đang sống trong một thời mà ông bà họ không tưởng tương đươc
ra, một thời mà con cháu lớn lên không có đất ở. Đây không phải là vấn đề cá nhân
mà nó đã nằm ở tầm mức dân tộc.

Vấn đề này không hề mới: Nước Anh thê kỷ 17, đất đai mua bán tư do như Viêt
Nam bây giờ. Giới nhà giàu thâu tóm hêt đất đai, nông dân phải lên thành phố. Chủ
xưởng thành phố lại dùng máy thay cho dùng sức người để cạnh tranh cao hơn, thê
là nông dân ra đường nằm. Tư bản –sở hữu tuyêt đối đất đai là một vấn nạn mà
Tây Âu đã ban phát cho nhân loại. Chắc chắn là nhà giàu sẽ mua nhiều đất hơn và
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lại càng giàu. Nhà nghèo thì phải bán đất đi (học hành, chữa bênh, chạy án) và lại
càng nghèo.

Vậy mà, cùng thời, dân Viêt đã tránh xa đươc nạn đó. Ấy là nhờ đình làng. Đình
làng Viêt Nam có khi rộng hàng mấy mẫu, ít lắm cũng một mẫu. Đình làng thưc
hiên triêt lý quân phân ruộng đất, đảm bảo cho mọi nam đinh, phu nữ trong làng
đều đươc có chỗ ở. Nông dân Anh lang thang vật vờ ngoài bờ ruộng hoặc trên
đường phố, nhưng nông dân Viêt cùng thời chưa lâm vào cảnh này.

Thời nay, đất chật người đông, gần như không thể quân phân ruộng đất đươc nữa.
Bởi, có ai chịu nhả miêng đất rộng mà nhà mình đang sở hữu ra cho cộng đồng,
chắc chả có ai.

Cứ khoảng 1-2 người có nhà thì 7-8 người phải ở nhà trọ suốt đời. Năng suất của
một chiêc máy tăng khoảng 5% nhưng tỉ lê người đói kém, bữa ăn không đạt tiêu
chuẩn lại tăng khoảng 20%, một sư vô lý. Các nhà khoa học Do Thái tuyên bố:
“Chỉ cần đưa cho chúng tôi một sân vận động, chúng tôi sẽ cung cấp đủ ra cho
thành phố.” Nghĩa là, cơ khí ngày càng tiên lên thì xã hội ngày càng đói kém. Tuổi
kêt hôn của giới trẻ mỗi ngày càng già, và tỉ lê quái thai-tàn tật của trẻ sơ sinh mỗi
ngày một cao hơn trước.

Cái đang thiêu ở Viêt Nam là một nguyên lý có hoạt lưc để phuc vu cho cuộc tồn
sinh. Bài toán ở đây cưc kỳ phức tạp nhưng lời giải cũng cưc kỳ đơn giản. Điều đó
không gì hơn là phép “Quân phân ruộng đất” mà cha ông ta đã từng làm. Cha ông
ta từ ngàn xưa đã lường trước đươc sau này tranh nhau đất ở, nên mới dặn con
cháu một cách cưc kỳ tê vi trong chữ “tỉnh” của phép tu tỉnh. “Tu tỉnh” nghĩa là
“sưa giêng”. Chữ tỉnh 丼 có một dấu chấm ở giữa 9 ô vuông, chính là hình cái
giêng ở giữa cánh đồng làng.

Mỗi ngày tôi dạy một chữ Nho, đảm bảo nhớ suốt đời. Chữ nho “tỉnh” 丼 này
không cần đặt bút chép lại cũng nhớ. Làng có một cánh đồng, chia thành 9 ô. 8 ô là
8 gia đình làm cho bản thân, 1 ô ở giữa là làm cho vua. Ở bên trong ô giữa, có một
cái giêng để 8 gia đình đó rưa tay rưa chân. Chiêt tư chữ tỉnh là như vậy, còn viêt
chữ tỉnh thê nào cho đẹp thì cần đên học thầy đồ Nho.
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Bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ vứt ra ngoài đồng, nở ra trăm con đều khỏe mạnh,
chạy tung tăng, nghĩa là ngu ý sau này phải chia đều đất đai trên cánh đồng cho
con cái.

Điều ngạc nhiên là, tại sao các tôn giáo lớn, có quyền kiểm soát tâm hồn con người,
lại không ai cổ vũ cho quân phân ruộng đất, mà chỉ có Nho giáo mà thôi? Mặc dù,
Nho giáo không phải là tôn giáo. Khoa triêt cũng vậy. Không bàn về quân phân
ruộng đất, bàn gì về những “siêu hình”, “duy vật”, “duy tâm”, mà lại bàn không
đên nơi. Các triêt học gia như Immanuel Kant, Hegel của châu Âu có ai bàn đên
quân phân ruộng đất? Không một người nào. Chỉ có tổ Phuc Hy của người Viêt.
Thông minh mới biêt cổ nhân tài. Vào lúc cuối đời, Kant cũng không còn ăn nói
như thời trẻ, nghĩa là chính ông ta cũng không hứng thú với thuyêt của ông ta, vì
thuyêt ấy không trung thưc. Đang khi ấy thầy Khổng bên Viễn Đông “hối nhân bất
quyên”, nghĩa là giáo huấn con người không bao giờ ngừng. Người thời nay nhầm
lẫn giữa “triêt học” và “triêt”. Triêt là đúc rút thấu đáo để đưa con người ra khỏi
trạng thái vong thân. Còn thứ gọi là “triêt học” khiên cho con người càng học cao
thì càng thủ đoạn, phá vỡ sư hài hòa của vũ tru, mà Nietzche bên Đức gọi đó là
“cho chó ăn cũng không no.”

Câu thành ngữ “li hương bối tỉnh” 離鄉背井 nghĩa là bỏ làng bỏ nước. Con cháu
Viêt có ngày ra đi thì cũng có ngày trở về.

Phải có người cổ vũ, thì cái giêng mới đươc “tu tỉnh” trong thê kỷ XXI này đươc.
Tất nhiên là không thể trao đất đai bừa bãi. Nhà giáo Lê Trọng Hùng ở Hà Nội cho
rằng, nêu cứ phát đất thì thanh niên không chịu phấn đấu. Tuy nhiên có thể phát
đất cho các cặp hôn nhân. Hoặc ít ra, mỗi đôi kêt hôn cần đươc cấp một khoản
bằng giá phòng cơ bản để duy trì hạnh phúc gia đình.

Chúng tôi tin tưởng rằng lưc lương Nho gia đã chín đủ để phuc vu cho công cuộc
này.
Đi làm về lạnh, uống ly cà phê nóng. Lạm bàn chút cho vui với mọi người.

Đà Lạt, 21 tháng 08 năm 2020.

Tôn Phi.

Tonphi2021@hotmail.com
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2 BÌNH LUẬN VỀ “BÀN VỀ PHÉP “QUÂN PHÂN
RUỘNG ĐẤT””

.

Van Thuan Tran

21 THÁNG TÁM 2020 LÚC 8:54 CHIỀU

Khi THIÊN HA vê môt mói thi điêu gi cung đuoc .

Trần Ngoc Quang

21 THÁNG TÁM 2020 LÚC 9:25 CHIỀU

Tỉnh Táo .!!!/ Nghĩa Hán Viêt Là Giềng & Bêp / Là Hàng Ngày Con Người Phải
Thường Xuyên Dùng Đên .!!!/ Riêng Chữ Tỉnh Trong Hán Tư Là Mô Phỏng Hình
Thù Cái Giêng Thời Cổ Đại .!!!/ Giêng Viêt Cổ Còn Lại Ở Thành Phố Viêt
Trì .Phú Thọ .!!!/

https://saigonpick.com/2020/08/21/ban-ve-phep-quan-phan-ruong-dat/
https://saigonpick.com/2020/08/21/ban-ve-phep-quan-phan-ruong-dat/
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Quân phân ruộng đất, những câu hỏi của chuyên gia tin
học Trust Chan.

Có chị học sư phạm, năm hai, còn hỏi: Quân phân ruộng đất là gì? Thưa, ngắn gọn
và dễ hiểu, đó là phân phát đất đai cho mỗi người dân (hộ dân) trong nước để đảm
bảo mọi người đều có nơi ở và ruộng đất một cách miễn phí và vô điều kiên, chỉ
cần là người dân của một nước, có năng lưc hành vi dân sư. Người sinh viên
trường sư phạm rất hài lòng về câu trả lời này.
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Xung quanh chủ đề quân phân ruộng đất, có chuyên gia tin học Trust Chan (Tín)
đặt mấy câu hỏi, kèm theo đó là câu trả lời của chúng tôi:

Hỏi: Viêt tộc có phải là tộc quân phân ruộng đất đầu tiên trên thê giới?

Đáp: Phải, điều đó nằm trong phép tỉnh điền. Chữ tỉnh 井 gơi nhớ về hình ô
vuông gồm 9 ô vuông nhỏ hơn nằm trong. Trong đó, có 8 ô ngoài chia cho 8 nhà, ô
chính giữa là 8 nhà đó làm cho vua, để vua nuôi bộ máy. Phép quân phân ruộng đất
ấy tên gọi nguyên bản phép tỉnh điền, đã có từ rất sớm tại liên bang Viêm Viêt. Kể
từ khi Hoàng Đê Hiên Viên vươt sông xuống phương Nam đánh bại Suy Vưu thì
dần bãi bỏ phép tỉnh điền và kể tư đó đất đai đươc bán như một loại hàng hóa.

Phép tỉnh điền đươc chép trong sách Kinh Thư, do Khổng Tư san định, ở nhiều
chương và nhiều đoạn đều có.

Hỏi bằng chứng đâu để nói rằng người Viêt là người đầu tiên trên thê giới làm
quân phân ruộng đất? Thưa, có nhiều bằng chứng. Thứ nhất, trong các làng miền
Bắc đên cuối thê kỷ XIX (19) vẫn còn duy trì mỗi đinh (nam đên 18 tuổi) đươc sào
ruộng. Đối với cánh đồng không chia nhỏ hơn đươc nữa thì làm phép rong canh.
Bằng chứng thứ hai nằm trong chiêc bánh chưng, có nhân màu vàng. Bánh chưng
là chữ tỉnh. Năm nào cũng nấu bánh chưng, ông cha nhắc con cháu sau này phải tu
tỉnh, nghĩa là sưa giêng, nghĩa là đên thời đất nước nát bét thì lúc ấy làm quân phân
ruộng đất trở lại.

Ngày nay, trước “ánh sáng” kinh tê, quân sư chói lòa của phương Tây hay Đông
Âu, người Viêt Nam chúng ta đánh mất đi lòng tư tín, nghĩ rằng ông cha mình
không có gì, phải bỏ hêt đi để tìm cứu nơi người khác. Nhiều nhân sĩ, trí thức đòi
đưa Tây về áp dung cho ta, nào Anh-Nga- Pháp-Mỹ, trong khi giáo sư Lương Kim
Định cho rằng chỉ cần phuc hoạt lại truyền thống của dân tộc là chắc chắn sẽ thành
công. Không những vậy, lý tưởng của người Viêm Viêt lại đươc thê giới ao ước
hơn bao giờ hêt. Hội nghị triêt học của thê giới năm 1987 tại Brington, Anh quốc
đã mời giáo sư Lương Kim Định-Viêt Nam đên phát biểu với tư cách là thương
khách. Bởi vì, quốc tê cũng biêt Viêt là tộc đầu tiên trên thê giới làm quân phân
ruộng đất, và cũng có thể là tộc cuối cùng, làm khuôn mẫu cho một đời sống mới
của nhân loại, thay thê cho đời sống của đoàn thú tranh mồi hiên nay. Có nhiều
người chấp nhận đươc cuộc sống này, nhưng một số người không chấp nhận đươc
và họ hành động để có một sư thay đổi.
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Nhiều nhóm cải cách giáo duc, như Bộ giáo duc, hay nhóm Cánh Buồm, Cánh
Bướm,…viêt sách giáo khoa, nhưng lại không đưa kinh điển dân tộc vào (cố ý hay
vô tình?) nên càng cải cách thì càng nát.

Giới trẻ Viêt Nam ngày nay, phần đa không mua nổi nhà, chắc chắn sẽ bầu chọn
cho chính phủ nào thưc hiên quân phân ruộng đất. Vì không có quân phân ruộng
đất thì đất đai đâu mà ở? Chỉ có chính phủ nào có chính nghĩa quốc gia mới làm
đươc quân phân ruộng đất một cách trung thưc.

Đà Lạt, ngày 29 tháng 05 năm 2020.

Tôn Phi.
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần kỳ.

Image 15. Hai anh em ông Tôn Phi, tổng giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam. Liên lạc:
tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

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 đươc để duy trì cả cuộc sống nhân
sinh lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về nhân sinh. Gần 1 triêu cuốn
sách của ông Tôn Phi đã đên với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa
thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triêu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của
chúng tôi.

Chúng tôi rất hãnh diên đươc các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những
đứa con tinh thần của họ, để phổ biên 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 đươc xuất bản ra.
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Image 16. Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của Tôn Phi.

Cuộc đời là một cuộc chiên. La vie c’est un combat. Chúng ta là những chiên sĩ
trên mặt trận văn hiên, phuc vu cho chủ đạo Viêt.

Chủ đạo Viêt, còn gọi là triêt Viêt, hay Thái Bình minh triêt, đã trường tồn cùng
đất nước qua nhiều ngàn năm lịch sư. Có sách nói là trên 12 000 năm. Triêt gia
Lương Kim Định, giảng dạy triêt tại đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã vưc dậy triêt
Viêt cho dân tộc Viêt Nam. Xin trang trọng cám ơn Kim Định, vị hướng đạo sư vĩ
đại của dân tộc Viêt Nam.

Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi chú ý nhiều đên kinh điển dân tộc. Chúng tôi đã
cho ra mắt sách Phân tích Truyên Kiều.



Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long. Tôn Phi (chủ biên). 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. Paypal và trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. Trân trọng cám ơn các bạn.

Page 59 of 85

Page 59 of 85

Image 17. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

Các mạnh thường quân

Tối giao thừa năm 2022 (ngày 01 tháng 01 năm 2022), nhà báo Nguyễn Đức,
người bảo vê tư tù Hồ Duy Hải gưi 1 000 000 VNĐ đên nhà xuất bản Sống Mới.
Chúng tôi dùng 1 triêu đó để hỗ trơ nhà trọ cho một bạn sinh viên tại Sài Gòn, theo
diên ngân hàng Charlie cho vay trước, lấy lại sau. Hằng ngày, chúng tôi bán đươc
sách. Tiền vào và tiền ra đều đều.

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Nhờ các mạnh thường quân
người Viêt trên khắp thê giới, Sống Mới đươc phát triển. Chỉ với hai nhân viên,
Sống Mới xuất bản đươc các ẩn phẩm điên tư lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thê
giới. Bạn cũng sẽ làm đươc như chúng tôi.
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyên thần kỳ.
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Image 18. Sếp và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Quận 7. Sài
Gòn.

Tháng trước, có một ngày, tôi và cô thư ký viêt đươc cuốn sách rất hay. Chúng tôi
đưa lên mạng, cưa hàng tư phuc vu. Ai mua thì tư lấy xuống, và tư trả tiền. Làm
xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể duc, giãn gân giãn cốt, 30 phút sau vào làm tiêp.
30 phút sau, về mở thống kê mặc định ra, thấy có 3000 lươt tải sách. Có 1000 lươt
trả tiền. Số tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên 200 triêu (lương của chủ tịch nước
mới chỉ đầy 40 triêu). Nghĩa là, một buổi sáng, tôi và bạn làm đươc 200 triêu, chỉ
từ viêc bán sách PDF.

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin 150 triêu. Vui vui, ông chủ và nhân
viên tập đoàn Charlie cho hêt luôn.
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Image 19. 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 yêu làm vì
đam mê, có lương cũng đươc không có lương cũng đươc. Ông chủ làm cuối ngày
dư 300 000 là đươc, tiền nhiều để mà làm gì. Tôi phải nói với độc giả rằng, khi nào
các bạn trả tiền cũng đươc, không nhất thiêt phải trả ngay. Thê mà họ vẫn cứ trả.

Có kỹ sư Đỗ Như Ly, ông già sắp xuống lỗ, đặt mua sách của chúng tôi và đươc
chúng tôi cho thấy tận mắt tỉ suất lãi này. Ông nói rằng Tôn Phi của chúng ta là
một nhà sáng chê lớn của thê kỷ XXI.

Mời bạn tải xuống các sách của nhà xuất bản Sống Mới. Mặt bằng giá các cuốn
sách là 250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài khoản nhận
tiền đặt sách: 142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài khoản Tôn Phi. Sách đọc
đươc trên máy tính bảng, laptop và điên thoại rất đẹp.

Đặc biêt, tại nhà xuất bản Sống Mới, các bạn đươc trả sau. Nghĩa là, các bạn cứ tải
sách xuống, phuc vu cho con đường học vấn của mình trước. Khi nào có tiền, các
bạn trả cho chúng mình cũng đươc, 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 hiên nay.
Chúng tôi cung cấp cho độc giả những cuốn sách tốt nhất thị trường.
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Cùng với đội ngũ cố vấn, là các bậc trưởng thương, các giáo sư, tiên 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 lơi từ kêt quả học hành.

Trong nhà xuất bản Sống Mới, không có ai lãnh đạo ai. Mọi người tư lưc cánh sinh,
dưới sư giúp đỡ của những người khác. Mọi người bên nhau, cùng nhau học hành
và cùng nhau thăng tiên. Mỗi thành viên của nhà xuất bản Sống Mới đều đươc
cung cấp thiêt bị, máy móc, sách vở và chi phí để nghiên cứu, làm viêc như những
nhà khoa học thưc thu.

Image 20. Hai bạn nữ người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới đang giới thiệu cuốn sách Nền kinh tế
tri thức của chúng tôi.

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.



Hồ sơ quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long. Tôn Phi (chủ biên). 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. Paypal và trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com. Trân trọng cám ơn các bạn.

Page 64 of 85

Page 64 of 85

Nhà xuất bản của chúng tôi cài chê độ tư động. Cu thể, chị Hương Nguyễn bên Úc
mua sách, lên website, nhập vào là thanh toán đươc luôn. Khoảng 30 phút, mà
chậm lắm là 3 ngày, chị sẽ nhận đươc sách, ship tận nhà.

Hình thức xuất bản trưc tuyên này, chỉ có ông Tôn Phi nghĩ ra. Mình rơi vào thê
buộc phải có phát minh. Những người khác, họ không có phát minh, bởi họ không
ở vào thê phải có phát minh.

Nhà xuất bản Charlie kỳ diêu đên nỗi, cuc trưởng cuc xuất bản Viêt Nam phải gưi
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 hêt 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 biêt đên số tiền mà nhà giàu cho anh tác giả, vì thanh
toán là một chạm, đên ngay với tác giả sau 5 giây. Bản thân ông Tôn Phi cũng là
một tác giả nên thiêt kê đươc một nhà xuất bản vươt thời gian. Nhà xuất bản
Charlie cứ như là một cậu bé đên từ tương lai, cưc kỳ hiêu quả và cưc 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 nghiêp, gưi tác phẩm lên in, từ khi nhận bản in, sưa bản in
cho đên khi in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng Charlie là một nhà xuất bản giỏi.

Các bạn ạ. Tôi kể câu chuyên ra đây để các bạn cũng sáng tạo như tôi. Tôi tin rằng
các bạn sẽ còn làm đươc hơn thê nữa. Tôi là thê hê đầu tiên, tư mình mày mò từ A
đên Z. Sang các bạn, các bạn sẽ đươc chúng tôi chuyển giao công nghê cho, chắc
chắn các bạn sẽ thành công. Chúa dạy: Càng dạy nghề thì sẽ càng đươc giàu thêm.
Cho nên, chúng tôi không tiêc bí mật, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dạy nghề cho
các bạn.

Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyên thần kỳ. Nó đên giữa mùa dịch đói kém.
Một cách khiêm tốn, tôi nói, nó là một món quà từ nơi Thương Đê.

Chúng tôi có thể giúp gì bạn? Đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi.

Tôn Phi và Hương Giang.
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Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

beauteme@gmail.com (gặp cô Nguyễn Hạnh).

Điên thoại đường dây nóng: 0344331741

Nêu ở nước ngoài thì có thể gọi điên 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: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Image 21. Ảnh minh họa: Hai bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn năm 2022.

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
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Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới

Tình Quê Hồn Nước

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Hoan hô các cháu.

DINH CONG NGUYEN

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34

Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản Sống Mới là quá
hiên đại.

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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Truyên ngắn: Người bác sỹ thị thành.

Image 22. Bác sỹ Nghĩa Hoài.

Sáng nay, tôi đi thăm bác sỹ Nghĩa Hoài ở Gò Vấp. Nhà bác sỹ ở gần sân bay Tân
Sơn Nhất, chơ Tân Sơn Nhất. Tôi đi Gò Vấp nhưng không về thăm cô tôi, thăm
ông bác sỹ trước đã.

Một câu chuyên diêu kỳ. Có bênh nhân nọ, 85 tuổi, liêt giường, bác sỹ Nghĩa Hoài
điều trị 6 tháng, đi đứng đươc. Ở Viêt Nam hiên nay chỉ có 3 người có khả năng
như vậy. Mỗi người đều hêt sức đặc thù.

Bác sỹ Nghĩa Hoài kêt bạn với tôi từ khá lâu, trên Facebook, lúc tôi vào lại Sài
Gòn. Ông nói tôi đên chơi, sau 8 tháng mới sắp xêp đươc thời gian để hôm nay bắt
xe buýt đên nhà ông chơi đươc. Trong xã hội, nghề gì cũng phải nói dối. Chẳng
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hạn trong nghề y, các bác sỹ biêt là bênh viên không chữa đươc bênh liêt giường lở
loét, song vẫn phải nói dối với gia đình nạn nhân, để họ thêm một ngày nằm trong
bênh viên. Bênh viên bây giờ vỡ quỹ cả rồi. Với ông Nghĩa Hoài thì không, ông
chữa cho dứt điểm, đứng dậy đi lại đươc và hồng hào khỏe mạnh.

Tôi cấp I học sinh giỏi văn. Sang cấp ii, iii đi thi toán lý. Lên đại học mấy năm đầu
theo toán lý mà không hiểu sao không theo đươc. Cuối cùng trở lại ngành văn. Tôi
kể chuyên này với bác sỹ Nghĩa Hoài. Ông nói, đó là duyên nghề nghiêp. Đi một
vòng phải trở lại với nghề thiên định. Cũng như dòng họ bác sỹ Nghĩa Hoài, chỉ
làm đươc nghề bác sỹ mà thôi.

Image 23. Hộp đồ nghề của bác sỹ Nghĩa Hoài.

Lúc tôi đên, bác sỹ Nghĩa Hoài rất ngạc nhiên. Ông không nghĩ triêt gia Lê Minh
Tôn sẽ đên thăm mình. Tôi vừa cởi cặp ba-lô xuống, ông nói ngay tôi đang bị đau
xương khớp nào, rồi bẻ xương khớp cho tôi, và hẹn giờ lành bênh.
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Tiền nào mua đươc tuổi già của cha mẹ.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 06 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Nhà sáng lập kiêm chủ nhân tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Bài viêt đã đươc đưa vào sách Tuyển tập truyên ngắn của nhà văn Tôn Phi.

Published by Charlie Saigon

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

5 comments
.
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Huy Hoàng

JUNE 26, 2022 AT 13:07

Chúc bác vui vẻ thành công

Nghĩa Hoài

JUNE 26, 2022 AT 13:37

Vậy là tốt rồi em.
Hẹp gặp lại nhé

Nguyễn Văn Luận

JUNE 26, 2022 AT 14:49

Bác cảm ơn nhé.

https://shop-charlie.com/2022/06/26/truyen-ngan-nguoi-bac-sy-thi-thanh/
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Thanh Sớmmai

JUNE 26, 2022 AT 15:09

Vâng. THIÊN thời địa lơi nhân hòa.
Số TRỜI đã định tránh sao cho thoát.
Chúc triêt gia Tôn Phi đươc THIÊN ban cho bình an…

Trần Cúc

JUNE 26, 2022 AT 15:09

Hay quá! Còn hai người nữa là ai vậy nhà Tư bản ơi
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Nhà xuất bản Sống Mới chúc mừng năm mới
các tác giả thành viên.

Image 24. Ông Tôn Phi. Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới. Ảnh chụp hồi sinh viên. 2017.

Có câu danh ngôn: Ngày mai phải tốt hơn ngày hôm qua.

Cám ơn bạn đọc Lê Thị Hương đã có nhiều gơi ý cho chúng tôi làm viêc.

Cám ơn tác giả Nguyễn Đình Cống đã viêt một cuốn sách thật công phu: Cùng học
để giáo duc con trẻ.

Cám ơn tác giả Nguyễn Huy Canh đã gưi đên nhà xuất bản Sống Mới khoản tiền
tài trơ. Đồng thời, chúng tôi xin giới thiêu đên quý vị bạn đọc tác phẩm của ông:
Hữu thể và tư do. 30 trang ngắn gọn cho ai yêu thích triêt học chân chính.
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Năm mới, xin chúc cho tất cả giữ vững phong độ, bước đi một cách ung dung, an
nhàn.

Trân trọng,

Tôn Phi. Nhà sáng lập kiêm giám đốc Nhà xuất bản Sống Mới Viêt Nam.

01/Hai/2022, tức mồng Một têt Nhâm Dần.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trơ lý: tonthanck@gmail.com. (gặp ông Tôn Thân- đại diên của tập đoàn Charlie
tại Hà Tĩnh).

Published by Charlie Saigon

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

DINH CONG NGUYEN

FEBRUARY 1, 2022 AT 11:23

Ngày đầu Xuân Nhâm Dần xin cầu mong, chúc Tôn Phi và gia đình, cộng sư đươc
an khang, hạnh phúc. Xin cầu chúc Nhà Xuất bản Sống Mối đạt nhiều thành công.-
Nguyễn Đình Cống

Hồ Bá Thắm

FEBRUARY 1, 2022 AT 11:28

Đầu năm mới Nhân Dần xin kính chúc NXB SỐNG MỚI và giám đốc NXB nhiều
sức khỏe, an khang, thành công hơn nữa trong sư nghiêp của mình!
Chúc sư hơp tác giưa chúng ta ngày càng tiên bộ!

Canh Nguyễn Huy

FEBRUARY 2, 2022 AT 07:19

https://shop-charlie.com/2022/02/01/nha-xuat-ban-song-moi-chuc-mung-nam-moi-cac-tac-gia-thanh-vien/
https://shop-charlie.com/2022/02/01/nha-xuat-ban-song-moi-chuc-mung-nam-moi-cac-tac-gia-thanh-vien/
http://tonphiblog.wordpress.com/
https://shop-charlie.com/2022/02/01/nha-xuat-ban-song-moi-chuc-mung-nam-moi-cac-tac-gia-thanh-vien/
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Xin đc chúc mừng năm mới nxb SM. Hy vọng rằng nơi đây sẽ trở thành diễn đàn
của những tư tưởng mới đươc xác lập. Nơi đây sẽ là tinh thần phủ định tích cưc
một thê giới đang suy tàn để trên đó một cái nhìn mới, một hiểu biêt mới về TỒN
TẠI về ĐỜI SỐNG ra đời

Triển vọng của trang trại nông nghiêp xanh tại Viêt Nam

Image 25. Ảnh bìa sách Triển vọng của trang trại nông nghiệp xanh tại Việt Nam. Tôn Phi chủ biên.

Nêu có đươc bản vẽ, người Viêt hiên nay có thể sản xuất ra đươc các thiêt bị công
nghê Tây Âu không?

Thưa, không.

Các thiêt bị công nghê Tây Âu là các thiêt bị cơ khí có độ chính xác rất cao. Lúc
nung chảy thanh kim loại, độ chính xác ăn thua từng dấu phẩy, từng phần ngàn độ
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C. Vì vậy một nước Âu-Mỹ sẵn sàng xuất tiền ra để làm những cỗ máy luyên kim
có giá cả tỷ USD, mới mong có đươc một thiêt bị cơ khí chính xác.

Để sản xuất ra đươc một thiêt bị cơ khí, cần có bản vẽ, bộ phận luyên kim (thưc thi
các chi tiêt trong bản vẽ), bộ phận lắp ráp. Viêt Nam hiên nay không có bộ phận
luyên kim như Âu-Mỹ nên rất khó chạy đua công nghê cao. Trung Quốc đã làm
đươc cơ khí công nghê cao, nhưng trong những chi tiêt máy hạng trung, còn những
chi tiêt máy hạng cao, Trung Quốc vẫn phải nhập từ Tây Đức. Điều đó cho thấy sư
bất lưc của người phương Đông trong chạy đua cơ khí với người phương Tây.

Triêt giới suy nghĩ thấu đáo và đi đên kêt luận rằng, Viêt Nam chỉ nên làm trang
trại nông nghiêp xanh. Nêu làm nông nghiêp xanh, đây sẽ là một lơi thê quá lớn
của Viêt Nam mà Âu Mỹ hay Trung Đông không thể chạy đua nổi.

Về các món lương thưc, Viêt Nam rất phong phú. Cần thuê kỹ sư Hà Lan hoặc Do
Thái sang để soạn giải pháp cứu đồng bằng sông Cưu Long khỏi ngập lut dưới biển.
Kể từ khi bỏ ruộng lúa để làm khu công nghiêp, con em miền Tây lên sống lay lắt
tại Sài Gòn, trong các khu nhà trọ xộm xoẹp. Đồng ý rằng bán miêng ruộng đi thì
có lời ngay, bằng 50-60 năm làm nông. Song, ăn hêt cũng rất nhanh. Khi bán đất đi
rồi, muốn mua lại cũng rất khó.

Thưc hiên một quy hoạch còn cần đên các nhà xã hội học, các nhà văn, các hương
thân phu lão địa phương. Không ai am hiểu một vùng đất bằng người địa phương
sống lâu năm ở địa phương đó, hiểu rõ lơi thê, truyền thống của cha ông nhiều năm
canh tác. Bán thiên nhiên để lấy khu đô thị, cuối cùng mất cả khu đô thị (do ngập
lut), mất cả thiên nhiên. Người Nhật Bản còn giữ các khu đất rộng mênh mông,
không cho bán đất, lường trước đươc hậu quả của viêc mất thiên nhiên.

Bên Do Thái, đất ruộng không đươc phép bán. Cho dù ông có nhiều tiền cũng
không đươc chuyển đổi từ đất ruộng (đất trồng cây nho, cây ô-liu) thành đất ở. Chỉ
đươc phép xây nhà trên các bãi đá, bãi khô. Đất ruộng ở Do Thái quý hơn vàng.
Mới ngày nào, nương dâu ấy còn là bãi hoang mạc. Phong trào phuc quốc quãng
năm 1940-1948 tái lập đươc quốc gia Do Thái. Người Do Thái, từ khắp nơi trên
thê giới, bỏ vinh hoa phú quý để về sa mạc Trung Đông. Bằng nền thống nhất tinh
thần là Đức Chúa Trời, họ đã biên những bãi hoang mạc thành những đồng ruộng
xanh tốt. Do Thái dẫn đầu thê giới về nông nghiêp xanh, dù họ chỉ bắt đầu từ con
số 0.

Triển vọng của trang trại nông nghiêp xanh tại Viêt Nam là quá rõ ràng.
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Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triêt gia Lê Minh Tôn)

Nhà sáng lập kiêm chủ nhân tập đoàn Charlie Sài Gòn, tác giả sách Triển vọng của
trang trại nông nghiêp xanh tại Viêt Nam.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.

One comment
.

Hoàng Anh Khiêm Samson

MAY 23, 2022 AT 18:20

Viêt Nam đã bỏ lỡ cơ hội trở thành một cường quốc nông nghiêp hay một nước
nông nghiêp tiên tiên với nền tảng công nghê cao và phát triển du lịch sinh thái, du
lịch lịch sư, văn hoá (10 di sản văn hoá thê giới)… Hiên tại nền kinh tê thị trường
có định hướng XHCN của Viêt Nam đang là nền kinh tê phu thuộc Trung Quốc,
một nền công nghiêp nham nhở, bãi rác công nghê Đông Nam Á…

https://shop-charlie.com/2022/05/23/trien-vong-cua-trang-trai-nong-nghiep-xanh-tai-viet-nam/
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Nhà văn Tôn Phi ký tặng sách “Việt sử đại cương” cho
nữ kiến trúc sư Hàn Quốc.

Image 26. Nhà văn Tôn Phi và bà kiến trúc sư Song. Ảnh chụp tại Sài Gòn tháng Sáu năm 2022.
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Sáng nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, tại quận 7, Sài Gòn, nhà văn Tôn Phi đã ký
tặng sách Viêt sư đại cương ( A brief about Vietnamese history) cho một nữ kiên
trúc sư người Hàn Quốc.

Bà cho biêt đã có 5 năm sinh sống tại Viêt Nam.

Mình tặng sách cho bà. Định đưa xong cuốn sách đi ngay. Bà và bạn gái giữ lại,
bắt ông tác giả phải ký tên mới chịu. (Cuốn sách này có cho không người Viêt
cũng chưa chắc đã lấy, vì người Viêt không thích học sư. Nhưng người Hàn Quốc
thì rất thích sách này của tác giả Tôn Phi).

Tôi và bà kiên trúc sư Song cùng đọc một trang trong sách. Giở ra đươc đúng bài
về Chính phủ quốc gia của thủ tướng Trần Trọng Kim. Bà này biêt đọc tiêng Viêt
và cả tiêng Hán.

Trên 5000 năm lịch sư của Viêt tộc đã đươc tóm tắt chỉ trong trên dưới 200 trang
A4. Tác phẩm có giá trị thần học, sư học, toán học, văn học rất cao. Có thể nói,
Viêt sư đại cương của nhà xuất bản Sống mới là tác phẩm tốt nhất viêt về lịch sư
hôm nay.

- Đây là chính phủ Việt Nam năm 1945, độc lập. Bên Hàn Quốc độc lập năm 1945
hay 1948? Tôn Phi hỏi.

– 1945, bà kiên trúc sư Hàn Quốc trả lời bằng tiêng Anh.

( Năm 1945, Nhật Bản trao trả độc lập cho Triều Tiên và Hàn Quốc. Năm 1948,
Hàn Quốc tuyên bố độc lập- đặt quốc hiêu là Đại Hàn Dân Quốc, thủ đô tại Seoul).

Hình như Hàn Quốc cũng chưa có tập đoàn xuất bản nào. Nêu vậy, hiên tại ở châu
Á chỉ có 2 tập đoàn xuất bản: Tập đoàn Springer của Singapore và tập đoàn
Charlie Sài Gòn của ông Tôn Phi.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Tôn Phi,

Tác giả sách Viêt sư đại cương

Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới- Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.
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Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Zalo, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Về sách Viêt sư đại cương.

Giá: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-
Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Đặt mua sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ

17,86 US$

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

5 comments

Phạm Thu Hương
JUNE 28, 2022 AT 12:58

Chúc mừng em

Phan Huyền
JUNE 28, 2022 AT 13:07

Oà CTCM ạ
Ae cần em phổ bên thêm gi không ạ. Em sẽ giúp nêu có thể

Huy Hoàng Sunflowers
JUNE 28, 2022 AT 13:22

Sách này bác tặng cho ai người Viêt mà ko lấy thì làm ơn tặng lại cho e nhé ? Chúc
bác luôn vươn xa với sư nghiêp trong tương lai HUY HOANG

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/06/28/nha-van-ton-phi-ky-tang-sach-viet-su-dai-cuong-cho-nu-kien-truc-su-han-quoc/comment-page-1/
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Phạm Hùng

JUNE 28, 2022 AT 13:24

Chúc mưngg anh nhé.

Tien Loi

JUNE 28, 2022 AT 13:39

Xin chào nhà văn
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Lê Phú Khải, nhà khoa học số 1 Việt Nam về đồng
bằng sông Cửu Long.

Lê Phú Khải, nhà khoa học số 1 Việt Nam về đồng bằng sông Cửu Long. Bộ
sách của ông cho thấy sự am hiểu cặn kẽ, có lớp lang, khoa học về vùng đất vô
cùng rộng lớn và quan trọng này.

Ông Lê Phú Khải là thầy dạy trưc tiêp của tôi. Những năm học báo chí nơi ông, tôi
đã lĩnh hội đươc rất nhiều kiên thức.

Hơn thê nữa, điều người ta ngưỡng mộ nơi ông, là sư trung thưc, thanh khiêt và
lòng dũng cảm, đúng như tên gọi của ông: Lê Phú Khải.

Cuộc đời người phóng viên giỏi nhất đài tiêng nói VOV, nhà báo Lê Phú Khải đã
20 năm ăn ngủ, nghiên cứu tại hiên trường đồng bằng sông Cưu Long. Ông là cha
đẻ của thuật ngữ “sống chung với lũ”. Khi hêt lũ đó mới là tai vạ, dài không có phù
sa.
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Với công cu toán học và tin học ngày nay, tuổi trẻ như tác giả Tôn Phi hoàn toàn
có thể số hoá những nghiên cứu của nhà báo Lê Phú Khải. Có thể nói, ông là người
duy nhất có thể cứu nguy cho đồng bằng sông ở thời điểm này.

Năm nay 80 tuổi (sinh năm 1942), ở độ tuổi gần đất xa trời, nhà báo Lê Phú Khải
vẫn luôn đau đáu về tình hình sông Cưu Long. Bên Tàu gọi đó là sông Mê-kông.
Dòng sông đang trơ cạn và ông không biêt tương lai những thê hê sinh sau này sẽ
đi về đâu, khi lương thưc cạn kiêt dần.

Vốn sống, vốn hiểu biêt của nhà báo Lê Phú Khải về đồng bằng sông Cưu Long là
quá lớn. Một nhà khoa học có máu báo chí, đã lý giải mọi vấn đề về đồng bằng
sông Cưu Long một cách cặn kẽ.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng 09 năm 2022.

Liên lạc nhà khoa học Tôn Phi: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.
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