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Giới thiệu sách Lịch sử Trung Quốc của nhà văn Tôn Phi.

Image 1. Ảnh bìa sách Lịch sử Trung Quốc đã phát hành trên Amazon.

Giá sách:

PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 vnđ.

Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Đặc biệt các bạn ở nước ngoài, chúng tôi sẽ gửi sách qua đường DHL.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499-ACB-Tôn Phi

Hoặc Paypal: +84344331741

Hộp thư đặt sách: tonphi2021@hotmail.com.
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Trân trọng cám ơn quý bạn.

3 loại triết lý hình thành đế quốc.

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

Ở viễn Đông, đế quốc lớn nhất là đế quốc Trung Hoa. Cho đến bây giờ, cả Việt
Nam, Lào, Cam-bốt vẫn là chư hầu của đế quốc Trung Hoa. Đến như Thái Lan, ở
xa, gồm các vị vua tốt nghiệp các nước tư bản, không tiếp giáp địa lý, cũng không
dám bứt ra khỏi Trung Hoa để chạy sang Mỹ.

Bình thường, Trung Quốc không xâm lược nước nào, nhưng nước nào muốn tồn
tại phải quy phục họ. Thường Trung Quốc đợi cho các nước xaỷ ra cướp chính
quyền thì sẽ đưa quân sang phân xử công lý. Ví dụ, nhà Lý cướp ngôi nhà Đinh,
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vua Tống cho quân sang đánh nước Đại Việt. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, thiên
triều Mông-Nguyên cho quân sang đánh 3 lần. Lúc Hồ Qúy Ly cướp ngôi nhà Trần,
thì nhà Minh của Chu Nguyên Chương lại cho quân sang đánh nhà Hồ. Cái lý của
Trung Hoa không hề vừa vặn.

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

Trong kho tàng văn học Trung Quốc, có tiểu thuyết Tể tướng Lưu Gù cực kỳ
nổi tiếng. Tể tướng Lưu gù, đã nói lên hết đặc điểm của triết lý hình thành của
các triều đại nối tiếp Trung Hoa.

Triết lý hình thành đế quốc Nga là đưa quân đi xâm lược. Danh nghĩa của họ là bảo
tồn sự chính thống của nước Chúa. Sau khi đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ sụp
đổ, thì nước Nga là thành trì cuối cùng của Chính Thống Giáo. Vladimir Putin
không thể tồn tại nếu không có sự ủng hộ của nhóm giám mục Chính giáo đông
phương. Đất nước Ukraine của người Cô-dắc nằm trong cái lý của nhóm giám mục
Chính giáo, mà Putin chỉ là đại diện về chính trị. Ukraine không bao giờ thoát ra
được đế quốc Nga, giống như Việt Nam, Cam-bốt không bao giờ thoát ra được
khỏi đế quốc Trung Hoa. Các bạn đừng có chửi Putin lắm bởi đứng sau Putin là
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các giám mục Chính giáo đông phương Nga. Giả sử có lật đổ được Putin thì tổng
thống tiếp theo của nước Nga cũng sẽ do các giám mục Nga điều khiển.

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

Ở bên kia địa cầu, doanh nhân Benjamin Franklin vạch ra triết lý cho sự hình thành
đế quốc Mỹ. Họ dùng chính sách chiêu dụ. Ví dụ, để sát nhập nước Ha-oai vào đế
quốc Mỹ, thì người Mỹ không sử dụng quân đội, mà sẽ cho thuyết khách sang
Hawai, mời nữ hoàng Hawai gia nhập liên bang để được hưởng vô số quyền lợi.
Với hình thức chiêu dụ kiểu này, chắc chắn là không có ai thoát ra được. Bang
Texas đòi tách ra khỏi Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, song, họp lên họp xuống cũng
không thể ly khai, mặc dù Hoa Kỳ không đánh.

Hoa Kỳ có nền tảng thần học tốt hơn Nga và Trung Quốc. Mới đây, họ-người da
trắng xâm lược châu Mỹ buổi lập quốc-đã lập đàn tế trời, xin lỗi người da đỏ. Ở Úc,
thủ tướng da trắng quỳ xuống xin lỗi người da đỏ, thủ lĩnh da đỏ cầm chai nước
phép đi rắc lên đầu các nghị viên da trắng. Văn hóa Anh-Mỹ từ văn hóa côn đồ
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thực dân đã tiến hóa lên thành văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, từ bất hợp pháp trở
thành hợp pháp. Các nước thuộc thiên triều Hoa Kỳ, chẳng có nước nào có lý do để
ly khai.

Trong ba loại đế quốc kể trên, Trung Hoa là đế quốc tốn kém nhất. Một đoàn sứ
giả của Việt Nam đi bằng voi sang yết kiến Trung Quốc, Trung Quốc tốn cả tháng
lương của một thành phố để đãi. Lúc ra về, hoàng đế Tàu còn phải tặng mấy rương
vàng bạc cho sứ giả Việt. Hoàng đế Tàu nom thì thấy rất thích đàn voi của nước
Việt Nam, gạ sứ giả bán voi. Sứ giả Việt không bán, vua Càn Long cũng chẳng
làm được gì. Sách giáo khoa lịch sử Việt Nam viết sai, theo chiều hướng nhồi thù
hận vào đầu con trẻ. Giả sử có cuộc cạnh tranh sòng phẳng và công bằng thì nhà
xuất bản Giáo dục Việt Nam không thể đua với nhà xuất bản Sống Mới của Tôn
Phi về văn -sử -triết. Chỉ có chúng tôi phân tích đúng về triết lý hình thành mỗi đế
quốc.

Trong khi đó, Hoa Kỳ hút vàng bạc của các nước chư hầu sang Washington, mà
các nước không biết. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam gọi người da
trắng là lũ quỷ Tây dương, không hề sai.

Chuyện kể rằng, sau khi tiêu diệt được giặc cỏ Tây Sơn, vua Gia Long lập nên
triều đình nhà Nguyễn, lên ngôi hoàng đế. Nước Việt Nam lúc đó là đế quốc, Lào,
Cam-bốt chỉ là đàn em. Vua Gia Long bèn muốn đổi tên nước từ “Đại Nam” (Đại
Việt) lên thành “Việt Nam”. Nhưng hoàng đế Tàu không cho. Cho nên, phải đổi
tên nước thành Nam Việt, rồi nhân lúc Tàu loạn lạc, nhà Nguyễn mới đổi tên nước
thành nước Việt Nam như hôm nay. Chính trị cực kỳ phức tạp. Chính trị học khoa
học càng khó hơn, cần bàn tay bác sỹ vô cùng chính xác “giải phẫu”.

Thiên triều Trung Hoa, có triết lý lãnh đạo, là triết Nho. Trong ba loại triết lý hình
thành đế quốc, triết lý của Trung Hoa là tốt nhất. Mời xem sách Cửa Khổng của
giáo sư Lương Kim Định.

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

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trơ lý: tonthanck@gmail.com

Nước Mỹ đã cứu dân tộc Việt Nam
khỏi bị Hán hóa lần thứ ba như

thế nào?

mailto:tonthanck@gmail.com
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Figure 4. Giám đốc CIA Sidney W. Souers (1892-1973)

Đây là đại tướng Sidney W. Souers, giám đốc đầu tiên của cơ quan tình báo trung
ương Hoa Kỳ, tên vắn tắt là CIA. Trông ông giống một giáo sư văn khoa hơn là
một người thuộc về quân đội.

Năm 1945, sự thực là Hoa Kỳ chưa có CIA. Đơn vị sang tham chiến tại Viễn Đông
là tiền thân của CIA sau này. Tháng 10 năm 1945, Hoa Kỳ mới tổ chức được hội
nghị đầu tiên để tiến tới thành lập Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Pháp trả lại các
thuộc địa ở châu Phi, Anh trả lại Philipines, Bồ Đào Nha trả lại Ma Cao. Trong
giây phút nhập nhòe này, hoàng đế của một phần hai Trung Quốc tên là Mao Trạch
Đông muốn tổ chức cho cướp chính quyền tại một số quốc gia. CIA bắt được thông
tin rằng Trung Quốc muốn thôn tính nước Việt Nam thông qua một vụ cướp chính
quyền. Song, hồi đó, Hoa Kỳ chưa thể đem quân sang giúp Việt Nam.
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Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Minh. Việt Minh được thành lập bởi cụ Nguyễn Hải Thần.
Hồ Chí Minh được cụ Nguyễn Hải Thần chọn làm người cầm quân về Việt Nam để
tổ chức kháng chiến. Cụ Nguyễn Hải Thần không hề biết Hồ Chí Minh là ai. Cũng
như, Hồ Chí Minh không hề biết biệt đội Con Nai là ai.

Biệt đội Con Nai đến huấn luyện cho quân đội của Hồ Chí Minh. Thông qua một
nhân vật có tên là Cù Huy Cận, CIA đã soạn thảo tuyên ngôn độc lập cho nước
Việt Nam. Cù Huy Cận, một tay văn hào, có bài Tràng Giang được đưa vào sách
giáo khoa, viết: “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”. Giống như khách hàng
mua bảo hiểm không bao giờ đọc bản hợp đồng, Thấy hay hay, Hồ Chí Minh ký
vào bản tuyên ngôn do Cù Huy Cận soạn sẵn mà không biết mình đã đưa Việt Nam
đi theo quỹ đạo hòa bình của Hoa Kỳ và Do Thái. Năm 1945, tuyên ngôn Mỹ đã
đọc tại quảng trường Ba Đình.

Đến đây, quý vị đã biết, Võ Nguyên Giáp và Cù Huy Cận là ai. Tất cả các nhân vật
tai to mặt lớn thực chất chỉ là con cờ của quốc tế. Hoa Kỳ đã đi một nước cờ cực
kỳ cao siêu. Tình báo do Hoa Kỳ cài cắm các nơi là những con người văn hiến, chứ
không phải điệp viên cướp bóc và báo cáo láo như văn hóa tình báo Trung Quốc.
Văn hóa tình báo của Hoa Kỳ là văn hóa văn hiến. Cù Huy Cận đã giúp đặt nền
tảng Mỹ cho đất nước Việt Nam. Nếu không có câu văn đó, nước Việt Nam đã rơi
vào tay Trung Quốc. Tức là, Hoa Kỳ đã cứu dân Việt Nam. Nước Việt Nam hiện
nay là một vệ tinh của nước Mỹ.

Nguyên văn tiếng Anh của câu văn lẫy lừng trên, lưu trữ tại thư viện quốc hội
Mỹ: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that
they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

Nếu không có câu văn này, có lẽ Trung Quốc đã giết được cả nước Việt Nam.

Tiểu sử của tướng Sydney W.Souers.

1944 (24 tháng 7) Trở thành trợ lý giám đốc Văn phòng Tình báo Hải quân, Văn
phòng Giám đốc Tác chiến Hải quân, Cục Hải quân Hoa Kỳ.
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1945 (8 tháng 11) Được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tình báo Hải quân
Hoa Kỳ, với cấp bậc hàm đô đốc.

1946 (23 tháng 1) Được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung ương Cục Tình báo Trung
ương Cục Tình báo Trung ương (CIA).

Con trai của Cù Huy Cận, ông Cù Huy Hà Vũ, là tiến sĩ luật học Pháp, thạc sĩ văn
chương Pháp, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn đại tướng quân đội Hoa Kỳ Sidney W. Souers.

God bless you, God bless America.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi. (triết gia Lê Minh Tôn)

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741

4 BÌNH LUẬN VỀ “NƯỚC MỸ ĐÃ CỨU DÂN

TỘC VIỆT NAM KHỎI B Ị HÁN HÓA LẦN THỨ

BA NHƯ THẾ NÀO?”

1. Quoc Viet Tran

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG SỬA

https://saigonpick.com/2022/01/13/nuoc-my-da-cuu-dan-toc-viet-nam-khoi-bi-han-hoa-lan-thu-ba-nhu-the-nao/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/3716


Page 12 of 65

Page 12 of 65

Hay,giờ mới biết…

Thích

TRẢ LỜI

2. Nguyễn Hữu Quý

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:15 SÁNG SỬA

Một tư liệu rất quý!

Lần đầu tiên được biết cụ Cù Huy Cận là người chắp bút cho bản

Tuyên ngôn lịch sử này.

Trong một vài tư liệu thì nói rằng ông Hồ nhờ một sĩ quan tình báo

Mỹ gửi giúp cho ông ấy, và ông Hồ viết nó tại căn nhà 48 phố Hàng

Ngang, Hà Nội.

Chú Quý chia sẻ bài này nhé!

Nếu Tôn Phi dẫn nguồn bài này thì hay biết mấy!

https://saigonpick.com/2022/01/13/nuoc-my-da-cuu-dan-toc-viet-nam-khoi-bi-han-hoa-lan-thu-ba-nhu-the-nao/?replytocom=3716
https://saigonpick.com/2022/01/13/nuoc-my-da-cuu-dan-toc-viet-nam-khoi-bi-han-hoa-lan-thu-ba-nhu-the-nao/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/3717
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3. Long Nguyen Thanh

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 6:24 SÁNG SỬA

TQ thủ cựu và xảo trá….. Rơi vào vòng tay CS TQ là tàn lụi. Hãy xem

họ đã làm những gì ở : Tân cương, Nội mông, người Duy Ngô Nhĩ,

Hồng công….

4. Trường Thân Văn

13 THÁNG MỘT 2022 LÚC 8:33 SÁNG SỬA

Phi đưa ra thêm những chi tiết này đáng để mọi người suy gẫm. Hồi

năm 2003, tôi có 8 tháng đầu trong trại giam B5, làm việc với điều

tra viên chủ yếu xoay quanh bản Tuyên Ngôn này. Ngao ngán đến

mức mình nói với đtv Nguyễn Ngọc Thành rằng, tôi nói chuyện với

đầu gối tôi, dễ nghe hơn với dtv có 4 bằng đại học, do Thành tự khoe.

Tôi nói anh Thành không phân biệt được từ loại trong câu văn, làm

sao hiểu bản Tuyên Ngôn bất hủ, không ai chối cãi được. Thành muốn

chối bỏ Đấng Tạo Hóa nên cãi chày cối. Trong bản tiếng Anh của Mỹ,

Creator viết hoa. Chỉ danh từ riêng mới viết hoa, danh từ chung thì

không, động từ hay tính từ cũng không, trừ ra nó đứng đầu câu văn.

https://saigonpick.com/2022/01/13/nuoc-my-da-cuu-dan-toc-viet-nam-khoi-bi-han-hoa-lan-thu-ba-nhu-the-nao/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/3718
https://saigonpick.com/2022/01/13/nuoc-my-da-cuu-dan-toc-viet-nam-khoi-bi-han-hoa-lan-thu-ba-nhu-the-nao/
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/3719
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Đây là kiến thức phổ thông cơ sở, không phải đại học, mà điều tra

viên an ninh có 4 bằng học cố tình cãi cùn. Vậy nên tôi nói 100% các

thế hệ bộ chính trị Đảng ta và đại đa số người Vietnam chống nghịch

Tuyên Ngôn của mình, vì cớ không biết. Lấy súng đan, máu xương

đồng bào kháng chiến, đốt cháy cả dãy Trường Sơn để có tự do, đến

giờ vẫn chưa được. Trong khi đó, tự do ở ngay trên miệng Hồ Chí

Minh, từ 2. 9. 1945. Đúng như Kinh Thánh chép: “Dân ta bị tiêu diệt,

vì cớ thiếu sự thông biết.” (Ô sê 4: 6). Làm điều tra viên có 4 bằng

đại học, không phân biệt được từ loại trong 1 câu văn, bảo sao không

chết.

Vì sao vua Quang Trung phải sang
Trung Quốc để quỳ lạy hoàng đế
Càn Long
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Figure 5. Tranh vẽ chân dung vua Càn Long. Tranh tư liệu.

Đương thời, sau khi đánh thắng vua Lê-chúa Trịnh, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ
của nhà Tây Sơn, tức là tướng quân Quang Trung, phải sang Trung Hoa triều bái.

Chi tiết này gây căm phẫn trong cộng đồng sĩ phu Bắc Hà. Trước đó, vua Lê-chúa
Trịnh chỉ sai sứ giả sang triều cống, chứ không thấy vị vua Việt nào lại sang
Trung Hoa để quỳ lạy bao giờ.
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Các nước chư hầu, ông nào lên làm vua, cũng phải sang triều kiến thiên triều
Trung Hoa. Quang Trung Nguyễn Huệ còn phải làm điều đó. Nhà Tây Sơn thực
chất cướp ngôi nhà Lê. Một vua Lê còn sống, là Lê Chiêu Thống, chạy sang bên
Tàu nhờ thiên triều Trung Hoa phân xử. Cái lý đúng-sai quá rõ ràng. Thiên triều
Trung Hoa ủng hộ chính nghĩa cho Lê Chiêu Thống.

Quang Trung sợ quá, cho người giả làm mình (gọi là ủy thác) sang quỳ lạy thiên
triều Trung Hoa. Qùy như chó quỳ. Quang Trung biết rằng mình không thể thắng
được thiên triều Trung Hoa. Cho nên, sau khi đã thắng 25 vạn quân Thanh (con số
có hơi quá đáng?), Quang Trung vẫn phải sang quỳ lạy vua Càn Long. Không phải
là cho sứ giả sang quỳ, mà là, cho người giả dạng mình để sang quỳ lạy vua Càn
Long.

“Nghĩ mình phương diện quốc gia,

Quan trên trông xuống, người ta trông vào.”

(Truyện Kiều-Nguyễn Du).

Các đời vua Lê, không có ai hèn như vua Quang Trung nhà Tây Sơn. Cho nên, vua
Quang Trung và chính quyền Tây Sơn không được nhân dân Bắc Hà ủng hộ, căn
nguyên cốt lõi dẫn đến sự tan rã chỉ vài năm sau đó.

Một lần nữa chúng ta đặt lại mối quan hệ giữa thiên triều Trung Hoa và nước Đại
Việt. Nếu nhà Tây Sơn không phản loạn thì Trung Hoa chẳng có cớ gì, và cũng
chẳng thế nào, vượt được biên giới của vua Lê. Vua Lê Thánh Tông ra sắc chỉ cho
các tướng trấn giữ biên thùy phía Bắc: “Kẻ nào làm mất một thước đất ở biên giới,
tru di.”. Quang Trung là kẻ phá hoại xã hội. 25 vạn quân Thanh là do Tây Sơn đưa
vào. Nhà Lê đang ổn định, không bao giờ quân Trung Hoa dám vượt qua Ngũ
Lĩnh vào Việt Nam.

Thiên triều chỉ mang quân sang lúc có chuyện phế lập, chẳng hạn chuyện cướp
chính quyền, giặc cỏ Tây Sơn cướp chính quyền văn hiến của vua Lê.

“Đời vua (Lê) Thái Tổ, Thái Tông,

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng thèm ăn.”

(ca dao Việt Nam)
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Đại thi hào Nguyễn Du tức tên giặc cỏ Quang Trung quá, chạy vào nam theo chúa
Nguyễn Ánh (quân Gia Định). Nguyễn Ánh là người thống nhất đất nước Việt
Nam. Dẹp xong loạn đảng Tây Sơn, Nguyễn Ánh được sự ủng hộ của cả trong
nước và quốc tế để xưng hiệu Gia Long, lên ngôi hoàng đế. Một lần nữa, thiên
triều Trung Hoa mời Nguyễn Ánh sang quỳ, như Quang Trung, nhưng Nguyễn
Ánh không sang. Nhà Nguyễn là nhà có tính độc lập rất cao, mời gọi văn minh Tây
phương đến để trung hòa văn hóa Hán ở Đông phương.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

11 BÌNH LUẬN VỀ “VÌ SAO VUA QUANG TRUNG PHẢ I

SANG TRUNG QUỐC ĐỂ QUỲ LẠY HOÀNG ĐẾ CÀN LONG”

1. Truong Pham

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 8:41 SÁNG

Lâu lắm rồi mới đọc được một bài viết ngược dòng lịch sử như thế này..

0. Tôn Phi

mailto:tonphi2021@gmail.com
https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
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27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 8:42 SÁNG

Ok bạn. Cám ơn bạn đã đọc bài.

2. Ngo Thuong

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 10:59 SÁNG

Một góc nhìn khác, vài chi tiết thú vị. Dù sao QT cũng cử người đóng thế sang Tàu!

3. Long Nguyen Thanh

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 10:59 SÁNG

Hướng Thiên Triều… chắc giờ vẫn vậy khi có người đi tiên phong… !!! ???

4. Đường Lâm Khánh

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:00 SÁNG

https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
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Lịch sử đa chiều �

5. Tai Nguyen Xuan

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:00 SÁNG

Đến bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi bàn tay thiên triều

6. Hungnew Nguyen Dang

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:00 SÁNG

Nhận định về Quang Trung Nguyễn Huệ rất sai trái! Một sai trái trầm trọng! Nhiều điều đáng bàn!

7. Đại Định

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:00 SÁNG

https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
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Thời vua Thái tổ, Thái tông; con dắt con bế, con bồng con mang.

8. Lệ Trần Chung

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:01 SÁNG

1 góc nhìn rất thú vị! Xin hỏi TÔN PHI: sao có bao nhiêu triều đại trong 4000 năm lịch sử của
dân tộc cộng sản chỉ cho học chi tiết nhất về nhà TÂY SƠN?
Tôi nghĩ 13 triều đại nhà Nguyễn nối tiếp cho đến tận ngày cộng sản CƯỚP chính quyền còn làm
được nhiều gáp bội những gì mà Tây sơn chỉ làm được trong quãng thời gian ngắn ngủi?

9. Trịnh Hoàng Sa

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:01 SÁNG

Chúa Trịnh đến đời Trịnh Tùng đã không cống nạp rồi, cũng không ngoại giao sứ giả mà họp
Vua, mỗi lần có việc gì quan trọng thì qua biên ải thông báo chọn ngày, 2 bên đem 2 vạn quân lên
biên giới và một người đại diện đi. Gọi là họp Vương. Sau Chúa Trịnh còn đòi được rất nhiều đất
do nhà Mạc cống cho Trung Hoa.

10. Tôn Phi

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:02 SÁNG

https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
https://saigonpick.com/2022/04/27/vi-sao-vua-quang-trung-phai-sang-trung-quoc-de-quy-lay-hoang-de-can-long/
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Bình luận tốt bạn.

Trung Quốc không hề đe dọa Việt
Nam, họ sẽ làm thật.
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Figure 6. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị.

Bạn đọc xem lá cờ Trung Quốc thì biết nguồn gốc của những lá cờ còn lại.

Nhân vụ Nga đánh Ukraine để bắt nước Ukraine quay trở lại thiên triều Moscow.
Vườn Nghị, bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc nói: “Không để thảm kịch
Ukraine xảy ra ở Việt Nam.”

Trung Quốc không hề lấy vụ Ukraine đe dọa Việt Nam, không chừng họ sẽ làm
thật. Bằng chứng, có tên người Việt đến nhà bác tôi ở Vinh nói rằng: “Hai nước
(Trung Quốc và Việt Nam) sát nhập vào nhau là phúc cho cả hai dân tộc.”

Xem chừng, Trung Quốc lấy Việt Nam dễ hơn Nga lấy Ukraine.

Trung Quốc nói với Việt Nam: Không để ‘thảm kịch Ukraine’ lặp lại. Đây không
phải là lời dọa suông. Có thể họ sẽ làm thật.

Khác với những lần xâm lăng trước, lần này, Trung Quốc đã biết rất rõ tư tưởng
của từng người dân Việt Nam. Trong nước, ai yêu nước, ai không, bộ dữ liệu của
Trung Quốc lưu trữ cả.
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Trung Quốc tổ chức biểu tình. Người dân yêu nước ra biểu tình. Ai yêu nước, ai ở
nhà, họ nắm hết. Máy chủ của Trung Quốc là siêu vi tính.

Bạn đọc hãy nhìn 5 ngôi sao màu vàng trên cái khẩu trang màu đỏ của Vương Nghị,
và biết ra vấn đề. Thiên triều Trung Hoa sai khiến được tất cả các nước chư hầu.

Chúng ta hy vọng rằng chuyện đó không xảy ra. Song, đời có câu: “Cư an, tư
nguy”. Phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Ai chưa bị lộ, thì hãy hụp kỹ ở dưới nước sâu, như con cá kình.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 05 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

4 BÌNH LUẬN VỀ “TRUNG QUỐC KHÔNG HỀ ĐE DỌA VIỆT

NAM, HỌ SẼ LÀM THẬT.”

1. Thanh Sớmmai

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:03 SÁNG

�

https://saigonpick.com/2022/04/26/trung-quoc-khong-he-de-doa-viet-nam-ho-se-lam-that/
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2. Long Nguyen Thanh

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:03 SÁNG

Có thể xảy ra…. Khi một người Tàu làm TBT.

3. Nguyễn Thị Minh Trâm

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:03 SÁNG

Xảy ra hay không để ĐCSVN lo liệu . Còn dân VN gần 1 thế kỷ qua đã

đui điếc hết rồi .

Cờ quạt cuốc ca bây giờ chẳng biết của ai nên cũng không biết đâu là

phúc là họa .

Chán .

4. Tai Nguyen Xuan

27 THÁNG TƯ 2022 LÚC 11:03 SÁNG

Tai Nguyen Xuan

Dân Việt bây giờ chẳng mấy ai dám quan tâm nữa

https://saigonpick.com/2022/04/26/trung-quoc-khong-he-de-doa-viet-nam-ho-se-lam-that/
https://saigonpick.com/2022/04/26/trung-quoc-khong-he-de-doa-viet-nam-ho-se-lam-that/
https://saigonpick.com/2022/04/26/trung-quoc-khong-he-de-doa-viet-nam-ho-se-lam-that/
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‘Đoản thi’ của sinh viên trung quốc: một hình thức
phản kháng

Trần Doãn Nho

中国人醒來吧 = Trung Quốc nhân, tỉnh lai ba!

(Hỡi người Trung Quốc, hãy mau thức tỉnh)

Một cuộc thi thơ dành cho sinh viên đã trở thành một cơ hội để bày tỏ nỗi
thất vọng của công chúng về các vấn đề xã hội đang gây xôn xao ở Trung
Quốc trong những tháng vừa qua.

Thơ dự thi là những bài thơ ngắn – đoản thi – bằng Hoa ngữ dành cho sinh
viên đại học, do trường Đại học Jiaotong [Giao thông = Media and
Communication] Thượng Hải tổ chức, năm này là lần thứ năm. Danh sách
người thắng giải sẽ được công bố vào tháng 6/2022, tuy nhiên, một số bài
thơ gửi đến đã được đưa lên mạng từ tháng 4/2022. Trong số những bài thơ
này, ngoài những chủ đề chung chung liên hệ đến giới tính, môi trường, sự
nghèo đói, vấn đề tự do ngôn luận, có nhiều tác phẩm đề cập đến cơn đại
dịch và các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt của nhà cầm quyền Trung
Quốc đang được áp dụng trên toàn quốc như khẩu trang, cách ly, phong tỏa;
và cả chiến tranh ở Ukraine. Đặc biệt, vào thời điểm mà không gian tranh
luận bị nhà cầm quyền Trung Quốc thu hẹp đến tối đa, một số bài thơ hiếm
hoi mang ý thức xã hội rõ nét đã thu hút sự chú ý của người dùng Internet và
được ca ngợi vì sự táo bạo của chúng.

image.png
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Ảnh chụp màn hình bài thơ

“Sử ký” của Trần Vân Tĩnh

Nhật báo The Washington Post số ra ngày 24/4/2022 gọi đó là hiện tượng
“bất đồng chính kiến” diễn ra ngay trong lòng chế độ chuyên chế, qua một
bài viết của Lily Kou, thông tín viên trưởng thường trú tại Bắc Kinh, tựa đề
“Student Poetry Contest in China Becomes Unexpected Outlet for
Dissent”[1] (Cuộc thi thơ sinh viên ở Trung Quốc trở thành kẽ hở bất ngờ
bày tỏ bất đồng chính kiến). Kou dẫn phát biểu của Chris Song, một phụ tá
giáo sư chuyên về dịch tiếng Anh và tiếng Trung tại đại học Toronto
Scarborough (Canada), cho biết: “Thực đáng ngạc nhiên! Tôi rất ngạc nhiên
khi những bài thơ được ra đời trong một môi trường thắt chặt như vậy, nơi
mà nhiều bài thơ miêu tả những mặt tối của xã hội, hoặc thách thức hệ tư
tưởng chung của chính quyền thường bị kiểm duyệt.” Họ tìm thấy trong thơ
một lối thoát mạnh mẽ để biểu tỏ “cảm xúc của mình trong những lúc khó
khăn,” cũng theo Song. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi đưa lên, vào
đầu tuần lễ từ 18-24/4/2022, chúng biến mất khỏi Weibo (微博=Vi Bác),
trang mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc: đại học Jiaotong đã rút xuống tất
cả các bài thơ “có vấn đề,” trong đó có những bài như “Tha đích nha” (Răng
của bà mẹ), “Phi tất yếu ly hiệu” (Rời trường không phải là điều thiết yếu)
và “Sử ký”… và đóng hẳn phần bình luận của hầu hết người dùng. Tuy
nhiên, những người sử dụng Internet đã lập tức chụp ảnh màn hình các bài
thơ, kể cả hình ảnh của các phiên bản viết tay của chúng và tiếp tục phổ biến
trên mạng. Khi được những người dùng Internet thắc mắc về sự biến mất của
các bài thơ, nhà trường không trả lời thẳng câu hỏi, mà chỉ nói một cách mập
mờ qua một vài dòng đưa lên mạng hôm 21/4, rằng: “Cảm ơn các bạn đã
ủng hộ và chú ý. Thơ làm dịu trái tim và mang lại bình yên cho con người.
Chúng tôi tin rằng trong lãnh vực thi ca, tất cả chúng ta sẽ đi xa hơn.” Dẫu
vậy, cũng có một ít bài thơ khác thăm dò các chủ đề nhạy cảm dường như đã
thoát khỏi sự kiểm duyệt. Chẳng hạn bài “Linguists” (Những nhà ngữ học)
mô tả một thế giới ăn nói “hàng hai” (doublespeak)[2] kiểu George Orwell,
nơi số vốn từ vựng của cư dân bị hạn chế và khi nói, họ nói y như thể những
con cá âm thầm “thổi bong bóng nước.”

Tuy giọng điệu những bài thơ trông có vẻ nổi loạn, nhưng theo Chris Song,
ý tưởng chống đối nhà cầm quyền có lẽ không nằm trong đầu óc các nhà thơ.
Một sinh viên có thơ lọt vào danh sách sơ kết đã nói chuyện với phóng viên
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The Washington Post, nhưng rồi sau đó rút lại bình luận của mình, vì lo ngại
sẽ bị nhà cầm quyền làm khó dễ khi xuất hiện trên phương tiện truyền thông
nước ngoài.

Xin lần lượt giới thiệu bốn bài thơ:

– “Tha đích nha” của Hoàng Diễm Phương

– “Kyiv” của Khưu Thạc

– “Phi tất yếu ly hiệu” của Chu Hạo Nguyệt

– “Sử ký” của Trần Vân Tĩnh

Ngoài phần nguyên bản Hán văn, chúng tôi kèm theo bản phiên âm Hán-
Việt, bản dịch tiếng Anh tìm thấy trên mạng và cuối cùng là phần dịch tiếng
Việt; phần này vừa dựa theo nguyên bản chữ Hán vừa dựa theo bản dịch
tiếng Anh.

· Tha đích nha
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Bài thơ dựa vào câu chuyện một phụ nữ tâm thần đẻ tám (8) đứa con ở Từ
Châu, Giang Tô, Trung Quốc, bị chồng xiềng trong nhà kho nhiều năm, lan
truyền trên mạng xã hội Trung Quốc từ tháng 1/2022, gây ra làn sóng phẫn
nộ hiếm hoi trong công chúng.[3]

她的牙

Tha đích nha

tha đích nha

是世界上最脆弱的牙

thị thế giới thượng tối thúy nhược đích nha

嚼也嚼不爛這無妄的苦難

tước dã tước bất lạn giá vô vọng đích khổ nạn

所有牙齒飛離牙床

sở hữu nha xỉ phi li nha sàng
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只消一記耳光

chỉ tiêu nhất kí nhĩ quang

她的牙

tha đích nha

是世界上最堅硬的牙

thị thế giới thượng tối kiên ngạnh đích nha

即使被打落

tức sử bị đả lạc

仍緊咬住鎖鏈

nhưng khẩn giảo trụ tỏa liên
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緊咬住一個民族的良心

khẩn giảo trụ nhất cá dân tộc đích lương tâm

黄艷芳

Hoàng Diễm Phương

(Đại học Sư Phạm Quảng Tây)

Her teeth[4]

Her teeth

The most fragile in the world

Cannot chew off the misery she did not deserve

It only takes one slap

For the gum to shoot them all out

And her teeth

Also the strongest

Even after the slap



Page 31 of 65

Page 31 of 65

Remain on the iron chain

Biting this nation’s heart

Huang Yanfang

Răng mẹ

răng mẹ

mỏng manh nhất trần gian

chẳng thể nhai được nỗi bất hạnh phi lý

chỉ một cái tát vào mặt

là văng hết ra ngoài

nhưng răng mẹ

cũng khỏe nhất trần gian

dù có đánh văng ra

vẫn còn gắn chặt vào xích sắt

cắn nát lương tâm tổ quốc
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· Kyiv

Trong lúc nhà cầm quyền Trung Quốc không lên án (không những thế, còn
ủng hộ) cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, thì bài “Kyiv” cho thấy tác giả
chọn đứng về phía Ukraine:

基辅

Cơ Phụ[5]

棋子落下,冰冷

kỳ tử lạc hạ, băng lãnh

暮色升起在大門

mộ sắc thăng khởi tại đại môn

和廣場
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hòa quảng trường

遠外人們狂歡如古舊祭祀

viễn ngoại nhân môn cuồng hoan như cổ cựu tế tự

於是炮彈在聲聲玩笑中破碎

vu thị pháo đạn tại thanh thanh ngoạn tiếu trung phá toái

彈片穿過我所愛者旳頭顱

đạn phiến xuyên quá ngã sở ái giả đích đầu lô

邱碩

Khưu Thạc

Kyiv[6]
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Chess pieces are placed, cold

Dusk light rises to the gate

And the square

In the distance, some people revel as if in an ancient ritual

In fits of laughter, a bomb explodes,

Shrapnel shoots through my lover’s skull

Qiu Shuo

Kyiv

Những quân cờ đặt xuống, lạnh tanh

Trời chiều rơi ngoài cổng

Quảng trường xa

Người người hoan ca y như buổi tế lễ xưa

Giữa những tràng cười, bom nổ

Đạn từng mảnh xuyên thủng sọ người yêu
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· Phi tất yếu li hiệu

Trong bối cảnh bùng phát của Covid-19, qua đó, sự bưng bít thông tin cũng
như sự kiểm soát dich bệnh khó hiểu và thường mâu thuẫn của nhà cầm
quyền như lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ở hơn 30 tỉnh và khu vực của đất
nước khiến nhiều cư dân đã bị mắc kẹt hoặc bị bỏ quên tại nhà mà không có
đủ thức ăn hoặc không thể tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Hai bài nổi bật trong số
đó là “Phi tất yếu ly hiệu” và “Sử ký.”

非必要离校

Phi tất yếu ly hiệu

實習掛號雅思課算是必要的吧

Thật tập quải hào nhã tư khóa toán thị tất yếu đích ba

那蹲守一朵飛檐上的雲呢

na tồn thủ nhất đóa phi diêm thượng đích vân ni
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捂回一袋板栗呢

ngộ hồi nhất đại bản lật ni

被落葉淋上頭髮呢

bị lạc diệp lâm thượng đầu phát ni

坐兩個小時昏昏欲睡的校車去牽另一半的手呢

tọa lưỡng cá tiểu thì hôn hôn dục thụy đích hiệu xa khứ khiên lánh nhất bán
đích thủ ni

萬一這張照片被傳成經典呢

vạn nhất giá trương chiếu phiến bị truyện thành kinh điển ni

萬一這袋板栗分給了一個瀕臨崩潰的同學呢

vạn nhất giá đại bản lật phân cấp liễu nhất cá tần lâm băng hội đích đồng học
ni
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萬一淋濕的是一個詩人呢

vạn nhất lâm thấp đích thị nhất cá thi nhân ni

萬一這輩子就是他呢

vạn nhất giá bối tử tựu thị tha ni

疫情讓一切都變成了正襟危坐的必要

dịch tình nhượng nhất thiết đô biến thành liễu chánh khâm nguy tọa đích tất
yếu

誒人間是由無數個非必要組成的呀

ai nhân gian thị do vô số cá phi tất yếu tổ thành đích nha.

朱皓月

Chu Hạo Nguyệt
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(中央美術學院)

(Học viện Mỹ thuật Trung ương)

Unnecessary exiting campus[7]

Internship, doctor’s appointment, IELTS courses, should be necessary, right?

So how about squatting and waiting for cloud above cornices?

hiding a bag of chestnuts?

getting hair drizzled by falling leaves?

riding schoolbus for two somniferous hours to hold hands with my
significant other?

What if this photo might be passed around as a legend?

What if this bag of chestnut could be shared with a classmate on the verge of
breakdown?

What if the one got drizzled turned out to be a poet?

What if he was the one of my life?

The pandemic makes everything a solemn straight-up sitting necessity

Eh, life is made up of countless cases of unnecessity
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Zhu Haoyue

Rời trường không phải là điều thiết yếu

Phải chăng thực tập, ghi danh, luyện thi Anh văn[8] mới là điều thiết yếu?

Còn ngồi xổm trên mái hiên đợi một vầng mây trôi thì thế nào?

che giấu một túi hạt dẻ thì thế nào?

đẫm mình trong cơn mưa lá rơi đầy tóc thì thế nào?

hai tiếng đồng hồ ngái ngủ trên xe buýt trường mong nắm tay bạn tình thì
thế nào?

Nếu chuyền nhau tấm ảnh này như một tác phẩm kinh điển thì sao?

nếu chia túi hạt dẻ này cho một người bạn học đang trên đà suy sụp thì sao?

một nhà thơ bị ướt mưa thì sao?

mãi mãi chỉ là hắn ta thôi thì sao?

Cơn dịch quả đã làm mọi thứ thiết yếu trở thành căng thẳng

Chao ôi, nhân loại đầy dẫy những điều không thiết yếu!
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“Phi tất yếu ly hiệu,” được đưa lên mạng Weibo ngày 12/4, lập tức được
truyền đi một cách nhanh chóng, thu hút ngay sự chú ý của công dân mạng.
Toàn bài thơ là những câu hỏi về các biện pháp hạn chế sinh viên đến ký túc
xá của họ ngoại trừ các hoạt động gọi là “thiết yếu” như thực tập, ghi danh
hay học Anh văn. Nhiều người đã nêu lên nhận định, “Cái ngọt ngào của
cuộc sống hóa ra bao gồm rất nhiều những điều được xem như là không-
thiết-yếu. Những ngọt ngào này làm tan loãng đi biết bao điều cay đắng.”
Một người sử dụng bút danh Zhuang Wuxie có hơn 1,7 triệu người theo dõi
trên diễn đàn này cho biết là đã khóc nức nở khi đọc bài thơ này, khen, “Bọn
trẻ quá ngoan. Không chơi chữ, không viết tắt, không sợ hãi.” Theo nhà thơ
Lưu Ích Thiện (Liu Yishan/刘益善), nguyên phó chủ tịch hội nhà văn tỉnh
Hồ Bắc, đây là một bài thơ hiện đại, viết mà không cần đến những hàm ý gì
sâu sắc, chỉ đơn giản dựa trên khái niệm “không-thiết-yếu” vốn nằm trong tư
tưởng của những sinh viên sống trong thời đại dịch. “Người đọc có thể đọc
những bài thơ như thế một cách không- thiết-yếu,” theo ông.[9]

· Sử ký

Nếu “Phi tất yếu ly hiệu” chỉ nhằm bày tỏ một lời than van, thì “Sử ký” ngắn
hơn, hiện thực hơn, nhưng cũng hàm súc hơn, chứa đựng một lời tố cáo trực
tiếp gửi đến nhà cầm quyến Trung Quốc.

史記

Sử ký



Page 41 of 65

Page 41 of 65

兩年前

lưỡng niên tiền

一位医生死了

nhất vị y sinh tử liễu

写下 “吹哨”

tả hạ “xuy tiêu”

以作紀念

dĩ tác kỷ niệm,

兩年后

lưỡng niên hậu

一位护 (護)士死了
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nhất vị hộ sĩ tử liễu,

無語可写

vô ngữ khả tả

以作忘却

dĩ tác vong khước

“白菜！包好!包好!

“Bạch thái! Bao hảo! bao hảo!”

小栓趁着熱閙拼命咳嗽

Tiểu Xuyên sấn khước nhiệt náo, bính mạng khái thấu

狂人蹲在电脑前看 了半夜
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cuồng nhân tồn tại điện não tiền khán liễu bán dạ

明天,他接到了請柬

minh thiên, tha tiếp đáo liễu thỉnh giản

阿 Q与吴妈結婚

A Q dữ Ngô má kết hôn,

生下孔孟的子孙

Sinh hạ Khổng Mạnh đích tử tôn.

陈芸静

Trần Vân Tĩnh
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Records of the Grand Historian[10]

Two years ago,

a doctor died,

writing down ‘whistle-blowing’

for commemoration.

Two years later

a nurse died,

with nothing worth writing,

for obliviation.

‘Bok Choy! Wrap it up well! Wrap it up well!’

Little Shuan amidst bustling, coughed his life out.

The Madman rests his face in front of the computer for half a night,

the next day, he received an invitation:

Ah Q married Amah Wu,

begetting descendants of Confucius and Mencius.

Sử ký
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hai năm trước

một bác sĩ chết

tôi viết “Thổi – Còi”[11]

để tưởng niệm chàng

hai năm sau

một y tá chết

tôi chẳng có chữ

để lãng quên nàng

“Thật hết biết! Đậy thật kỹ! Đậy thật kỹ!”[12]

Giữa ồn ào huyên náo, chàng Tiểu Xuyên[13] ho rũ rượi.

người điên[14] dán mắt vào máy điện toán đến nửa đêm

hôm sau nhận được thiệp mời

đám cưới chàng Q cô Ngô[15]

sản sinh ra con đàn cháu đống Khổng-Mạnh.

“Sử ký” mở đầu với cái chết một bác sĩ ở Vũ Hán, bằng cách chơi chữ: “xuy
tiêu” nghĩa là “thổi còi,” thực ra, để ám chỉ từ ngữ tiếng Anh, whistleblower,
có nghĩa là người tiết lộ thông tin mật, nhằm ca ngợi bác sĩ Lý Văn Lượng
(李文亮), một trong những người đầu tiên báo động về cơn đại dịch Covid-
19 do con siêu vi xuất phát từ chợ hải sản Vũ Hán gây ra hồi cuối tháng
12/2019. Vì những tiết lộ đó mà vị bác sĩ này đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt
vì tội phát tán cái được gọi là đưa “thông tin sai lệch.” Cái chết của ông đã
trở thành một điểm tập hợp để người ta thảo luận về sự cần thiết của tự do
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ngôn luận và sự minh bạch, có thể giúp thế giới chận đứng ngay từ đầu sự
lây lan của cơn đại dịch. Tiếp đó, bài thơ ám chỉ một cô y tá ở Thượng Hải
đã chết vì một cơn hen suyễn sau khi bệnh viện của cô từ chối điều trị cho cô
vì các biện pháp phong tỏa. Trong phần sau của bài thơ, tác giả đã sử dụng
những nhân vật trong ba tác phẩm của Lỗ Tấn – “Dược,” “Cuồng nhân nhật
ký” và “A Q chính truyện” – như ẩn dụ, ám chỉ tình hình tồi tệ hiện nay của
Trung Quốc dưới chế độ toàn trị của Tập Cận Bình, chẳng khác gì hình ảnh
Trung Hoa những năm đầu thế kỷ 20, một đất nước lạc hậu, mê tín dị đoan,
cho con ăn bánh bao ướp máu người mới chết để chữa bệnh.

*

Sự ra đời của những dòng thơ bất thường đó cho thấy sự bất đồng chính kiến
xuất hiện ngày càng trở nên rõ nét ở công chúng Trung Quốc khi họ không
còn kiên nhẫn chịu đựng chính sách zero-covid nghiêm ngặt của nhà cầm
quyền. Vào giữa tháng 4/2022, cảnh sát Thượng Hải đã đóng cửa 30 nhóm
trực tuyến và điều tra hoặc trừng phạt hơn 20 cá nhân vì đã lan truyền “tin
đồn liên quan đến Covid.” Các bức ảnh đưa lên mạng cho thấy một tấm biển
báo phát sáng ở Bắc Kinh cảnh báo người dân không nên “bày tỏ ý kiến trực
tuyến” về chính sách chống Covid của chính phủ. Dẫu vậy, hôm 22/4/22,
những người dùng Internet đã lấn át những nỗ lực chính thức kiểm duyệt
một video dài sáu phút có tựa đề “Phát biểu tháng Tư” ghi âm lời cư dân ở
Thượng Hải van xin thực phẩm hay cầu cứu sự giúp đỡ cho những thân nhân
bệnh hoạn của họ.

Đàn cừu không thể im lặng mãi!

Xin chấm dứt bài viết bằng lời cám ơn gửi đến cô Nguyễn Ngọc Dung,
người đã giúp tìm kiếm nguyên bản những bài thơ bằng chữ Hán trên mạng,
chuyển qua Hán-Việt và góp ý về một số từ ngữ đặc biệt có tính cách ẩn dụ,
mà nếu không nắm vững thì không thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa của các bài thơ.
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Trần Doãn Nho

(Boston, tháng 5/2022)

[1] Lily Kuo, Student poetry contest in China becomes unexpected outlet for
dissent

https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/24/china-poetry-contest-
covid-censor/

[2] doublespeak cũng như doublethink, theo George Orwell trong “1984”, có
nghĩa là “…ý thức rõ sự thật hoàn toàn trong lúc vẫn nói những điều bịa đặt
một cách cẩn thận, giữ đồng thời hai ý kiến trái ngược hẳn nhau, biết chúng
là mâu thuẫn và vẫn tin tưởng ở cả hai…”

[3] Xem: https://kenh14.vn/nguoi-phu-nu-tam-than-de-8-con-bi-chong-xich-
co-nhot-trong-nha-kho-canh-sat-dieu-tra-moi-phat-hien-bi-kich-dang-
thuong-suot-24-nam-20220307004553449.chn

[4] Chris Song dịch ra tiếng Anh. Dẫn theo Lily Kuo

[5]基辅 = Cơ Phụ, phiên âm từ chữ Kyiv, thủ đô nước Ukraine
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[6] Chris Song dịch ra tiếng Anh. Dẫn theo Lily Kuo

[7] Translator: Zhiyiwang (志义旺 = Chí Nghĩa Vượng). Xem:

https://lyricstranslate.com/en/f%C4%93i-b%C3%AC-y%C3%A0o-
l%C3%AD-xi%C3%A0o-unnecessary-exiting-campus.html

[8]雅思課 = nhã tư khóa = IELTS (The International English Language
Testing System)

[9] Zhan Ju Xia Yu, College students’ “non-essential departure” poem
became popular, with a full text of 146 words

https://www.laitimes.com/en/article/3kv9h_41ka4.html

[10] Translator: Zhiyiwang. Xem:

https://lyricstranslate.com/en/translator/zhiyiwang

[11] “xuy tiêu” (吹哨), “thổi còi”, một hình thức chơi chữ bằng cách sử
dụng từ ngữ tiếng Anh “whistleblower” có nghĩa là người tiết lộ thông tin
mật.
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[12] Tạm dịch câu “Bạch thái! Bao hảo! bao hảo!” (Cải trắng! Hãy bọc kỹ!
Hãy bọc kỹ) có tính cách ta thán.

[13]小栓 = Little Shuan (âm Pin Yin) = Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên là con
trai của hai vợ chồng lão Xuyên trong truyện “Thuốc” (Dược/药) của Lỗ

Tấn (鲁迅), bị lao phổi được cha mẹ mê tín dị đoan mua cho cái bánh bao
tẩm máu của người vừa bị hành quyết, với niềm tin rằng ăn bánh này xong
sẽ khỏi bệnh. Câu thơ chữ Hán “小栓也趁着热闹，拚命咳嗽” là nguyên
văn một câu trong truyện ngắn “Thuốc”, chỉ bỏ đi trợ từ也 (dã). Hai chữ
“bao hảo” (包好) trong câu thơ trươc đó, nhà thơ cũng lấy từ trong trích
đoạn này. “Bao” chỉ cái bánh bao ướp máu; “bao hảo” vừa có nghĩa là gói
cho chặt, vừa để ám chỉ sự bưng bít, giấu giếm.

[14] Hai chữ “cuồng nhân” (狂人 = người điên), nhà thơ lấy từ “Cuồng nhân
nhật ký” (狂人日记) = Nhật ký người điên, cũng của Lỗ Tấn. Đây là truyện
ngắn đầu tay của Lỗ Tấn dựa theo truyện ngắn “Nhật ký của một người
điên” của Nikolai Gogol – một nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng người
Ukraine – mà Lỗ Tấn rất yêu thích.

[15] A Q (阿 Q) và Ngô má (吴妈) là hai nhân vật trong “A Q chính
truyện” (阿 Q正傳) của Lỗ Tấn.

(Hình: Nguyễn Ngọc Dung)
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Một vài nhận xét về kỷ nhà Tần bên nước Trung Quốc.

Hơn hai ngàn năm trước, bên Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng (秦始皇), sau khi chiếm
được thiên hạ đã thực hiện chính sách “phần thư, khanh nho” – đốt sách, chôn sống
học trò. Mưu đồ của Tần Doanh Chính là xóa sạch lịch sử và ký ức của nhân dân, bắt
đầu một thời đại mới, thiên thu trường trị mà ông là ông vua đầu tiên, là “thủy hoàng
đế”… Nhưng cây độc không sinh trái ngọt. Do nhiều chính sách tàn ác khiến người
dân oán hận, nhà Tần chỉ tồn tại được 15 năm (221-206 trước Công Nguyên)…
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Hán Cao Tổ Lưu Bang là người Việt.

Image 2. Hán Cao Tổ Lưu Bang

Nhà Hán có nguồn gốc ở đâu?

Hán cao tổ quê làng Bái. Làng Bái ở đâu? Lần mò trong cổ sử, dường như chẳng ở
đâu ở mạn Bắc có làng Bái. Duy nhất chỉ có làng Bái ở miền Thái Bình, nước Việt
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Nam. Những cái tên đường và miếu thờ hiện diện ở Việt Nam như Lữ Hậu, Lữ Gia,
Mai Hắc Đế gợi nhắc nhiều kỷ niệm.

“Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập- Cùng Hán, Đường, Tống,
Nguyên mỗi bên xưng đế một phương”. Theo đó thì cụ Trãi không rành lịch sử. Cả
Nguyễn Trãi và người đọc văn cho ông chép thành thơ, Lê Lợi, đều không hiểu sự
khác nhau giữa “đế” và “vương”.

Người ta gọi Hán Cao Tổ là đế, vì làm chủ thiên triều Trung Hoa, chứ không ai gọi
Lý Công Uẩn hay Trần Cảnh là đế cả. Họ chỉ là vương, tức là làm vua, một nước
vệ tinh của thiên triều Trung Hoa. 1800 năm sau Hai Bà Trưng. Quang Trung liều
lĩnh xưng đế và sau đó là cái chết với biết bao tin đồn. Lịch sử cho thấy cái gì
không phải của mình thì đừng có cầm kẻo e mang vạ.

Vào giai đoạn Hán-Sở tranh hùng, chúng ta biết vua Sở (Hạng Vũ) lông tóc màu
vàng, đặc trưng Hoa tộc, vua Hán Lưu Bang tóc màu đen, nhai trầu, đặc trưng Việt
tộc. Lưu Bang kêu gọi được các tù trưởng người Việt ở mạn nam đánh giúp. Cuối
cùng Lưu Bang thắng được Hạng Vũ, đổi tên Đại Tần sang Đại Hán. Lưu Bang cố
gắng dung hoà Hoa tộc và Việt tộc, với hai nền chủ đạo hết sức trái ngược là Pháp
gia và Nho gia. Nước Việt vẫn nằm trong thiên triều.

Cho nên năm nào vua Việt Nam cũng phải sai sứ đi triều cống thiên triều Trung
Hoa. Vua nhà Trần không triều cống cho quân Mông-Nguyên, quân Mông-Nguyên
nghi ngờ nhà Trần họp nhau với nhà Tống âm mưu lật đổ chính quyền nên đem
quân đánh. Nước nào triều cống thì tha. Chẳng hạn, Tây Tạng và Cao Ly.

Thầy giáo Bùi Tiến Lợi nói đại ý rằng, những giáo sư như Phan Huy Lê nhìn nhận
hoàn toàn sai lệch về lịch sử. Một người tài năng khác, kỹ sư cơ khí Lê Văn Vinh
của đại học Bách Khoa Hà Nội nói thầy giáo Ngô Thuận ăn mày lịch sử mượn cớ
Đinh, Lý, Trần, Lê với cái trò hề kích động bạo lực chiến tranh giành ghế cai trị.

Về lịch sử di dân & định cư, cho đến tận thế kỷ này, Việt Nam luôn yếu thế so với
Trung Quốc không khác gì Ukraine trước Nga bây giờ. Nhưng chắc chắn, cũng
như Ukraine, không đầu hàng nếu bị xâm lược. Đổi lại Đại Việt xâm lược Chăm-
Pa và Chiêm Thành.

Loài người tiến hoá hơn loài voi to xác bởi luật pháp ngôn ngữ chữ viết. Phía sau
đó là trí tuệ dẫn đường. Thương hiệu nước Nhật không dừng lại ở so sánh với
Trung Quốc hay Singapore nhỏ bé về lãnh thổ. Nga cũng không phải hàng so sánh
ở liên hiệp quốc.

Chưa thể kiểm chứng hay kết luận được nếu chỉ dựa vào những chuẩn hiện tại. Ở
bất cứ tổ chức nào trên thế giới hiện tại, chưa tính đến việc chưa khôi phục, chưa
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đánh giá hết những gì rất hay của nhiều dân tộc đã trôi qua. (ngay ở Việt Nam,
những ký tự ở Sa Pa & Sơn Đòng mới chỉ có ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh-hoàn
thành chương trình học ngành văn học ở đại học Văn Khoa Sài Gòn giải mã được).
Những giá trị của các trường ca, các sử thi vĩ đại như Mahabharata đâu đã được
dùng để đo đạc, để định vị & soi chiếu các giá trị của nhân loại trong suốt quá trình
lịch sử. Đó là các mật mã & mật khải bí ẩn mà nhà xuất bản nào giải được, nhà
xuất bản đó sẽ thắng lớn.

Mấy ai chịu nhường ngôi nếu không cưỡng ép? Cũng vậy, khoa sử khó thay đổi
nếu không kèm theo chính biến.

Tác giả Tôn Phi viết sử rất chuẩn. Nền văn minh (Quảng Ngãi), Sa Huỳnh (Đồng
Nai) hiện nay đang ở đâu? Văn minh Đông Sơn ( Thanh Hoá) là gì sau khi phát
hiện trống đồng có niên đại trên 4 ngàn năm rồi ghép ngay lịch sử? Cho nên nói
Lương Kim Định là sử gia lớn nhất thế kỷ XX là hoàn toàn chính xác. Việt Nam có
trên 5 ngàn năm văn hiến.

Thực thú vị khi tìm kiếm sự thật lịch sử: Hoặc là người Việt đã mô phỏng văn
minh Trung Hoa, hoặc là người Hán đã đẩy lùi địa bàn định cư của người Việt cổ
& xóa nhòa cả truyền thống ưu tú của người Việt cổ. Vấn đề là người Việt phải cố
lên, bởi lịch sử cho thấy có những quốc gia đã lần lượt bị tiêu diệt & bị xóa sạch
trên bản đồ thế giới. Đổi lại người Hoa đã tiếp nhận văn hoá Nho của người Việt.

Văn hoá Nho dần được thay thế bởi văn hoá chữ Quốc Ngữ.

Thế độc tôn chữ Quốc Ngữ thực chất là đang hủy diệt các nền văn minh của các
dân tộc khác. Ngày nay người dân tộc Mường, Thái,.. có chữ viết và ngôn ngữ
riêng rất ít người biết. Cần thiết kế ra một môi trường sống ứng hợp với văn hoá
của họ. Nếu cố gắng phổ cập chữ Quốc Ngữ và tiếng Kinh, theo một ý nghĩa nào
đó không khác gì so với những từ như “Hán hoá”, “Tây hoá”, “Nga hoá” … là
cách bành trướng hủy diệt lãnh thổ bằng ngôn ngữ đi trước. Vậy nên cần phải có
giải pháp thay thế, giải pháp song hành.

Trên đây là một giờ dạy lịch sử mà tôi đang dạy cho quý vị. Những lời này là hành
trang quý giá về sau.

Muốn nói đôi điều nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết. Một giờ dạy lịch sử không
nên kéo dài, 15 phút thầy giảng và 30 phút học trò thảo luận nêu suy nghĩ, ý kiến.
Ý của tác giả bài viết “chiến trang không giành cho phụ nữ” đã cho thấy quan điểm
lý luận cũng như nhìn nhận tiếp cận vấn đề khác nhau.

Tôi luôn tâm niệm một điều rằng…. Những điều mình chưa biết là sa mạc mênh
mông, những điều mình biết chỉ là một hạt cát nhỏ. Vì vậy các bạn hãy cùng tôi
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viết bộ sách Việt sử đại cương này. Đương nhiên, có tiền công tương xứng cho các
tác giả thành viên.

Chúc các bạn chọn mua sách lịch sử thành công.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng 09 năm 2022.

Image 3. Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Hoặc doanh@dslextreme.com
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ.

Image 4. 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 được để duy trì cả cuộc sống nhân
sinh lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về nhân sinh. Gần 1 triệu cuốn
sách của ông Tôn Phi đã đến với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa
thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triệu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của
chúng tôi.

Chúng tôi rất hãnh diện được các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những
đứa con tinh thần của họ, để phổ biến ra trong nhân gian. Chúng tôi bán sách với
bất kỳ giá nào, cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau không thành vấn đề, miễn
là sách ở đẳng cấp cao nhất được xuất bản ra.

Cuộc đời là một cuộc chiến. La vie c’est un combat. Chúng ta là những chiến sĩ
trên mặt trận văn hiến, phục vụ cho chủ đạo Việt.

Chủ đạo Việt, còn gọi là triết Việt, hay Thái Bình minh triết, đã trường tồn cùng
đất nước qua nhiều ngàn năm lịch sử. Có sách nói là trên 12 000 năm. Triết gia
Lương Kim Định, giảng dạy triết tại đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã vực dậy triết
Việt cho dân tộc Việt Nam. Xin trang trọng cám ơn Kim Định, vị hướng đạo sư vĩ
đại của dân tộc Việt Nam.
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Image 5. 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.

Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi chú ý nhiều đến kinh điển dân tộc. Chúng tôi đã
cho ra mắt sách Phân tích Truyện Kiều.
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Image 6. 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 vệ tử tù Hồ Duy Hải gửi 1 000 000 VNĐ đến nhà xuất bản Sống Mới.
Chúng tôi dùng 1 triệu đó để hỗ trợ nhà trọ cho một bạn sinh viên tại Sài Gòn, theo
diện ngân hàng Charlie cho vay trước, lấy lại sau. Hằng ngày, chúng tôi bán được
sách. Tiền vào và tiền ra đều đều.

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Nhờ các mạnh thường quân
người Việt trên khắp thế giới, Sống Mới được phát triển. Chỉ với hai nhân viên,
Sống Mới xuất bản được các ẩn phẩm điện tử lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thế
giới. Bạn cũng sẽ làm được như chúng tôi.
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Image 7. Tác giả Tôn Phi và một bạn gái cùng lớp trong sân trường. USSH 2016.

Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ.
Tháng trước, có một ngày, tôi và cô thư ký viết được cuốn sách rất hay. Chúng tôi
đưa lên mạng, cửa hàng tự phục vụ. Ai mua thì tự lấy xuống, và tự trả tiền. Làm
xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể dục, giãn gân giãn cốt, 30 phút sau vào làm tiếp.
30 phút sau, về mở thống kê mặc định ra, thấy có khoảng 30 lượt tải sách. Có 1%
trong số khách tải sách sẽ tự giacs trả tiền và cứ như vậy số tài khoản ngân hàng
của chúng tôi sẽ tăng lên Nghĩa là, chúng tôi làm được cửa hàng sách tự phục vụ,
trả sau, đối với sách PDF đầu tiên trên thế giới.
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Image 8. Sếp và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê Quận 7. Sài Gòn.

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin một số tiền triệu. Vui vui, ông chủ và
nhân viên tập đoàn Charlie cho hết luôn.
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Image 9. Triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong phòng làm việc của tập đoàn Charlie, nhà xuất bản Sống Mới.

Đội hình nhà xuất bản Sống Mới toàn con nhà giàu học giỏi cả, nên chủ yếu làm vì
đam mê, có lương cũng được không có lương cũng được. Ông chủ làm cuối ngày
dư 300 000 là được, tiền nhiều để mà làm gì. Tôi phải nói với độc giả rằng, khi nào
các bạn trả tiền cũng được, không nhất thiết phải trả ngay. Thế mà họ vẫn cứ trả.

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

Mời bạn tải xuống các sách của nhà xuất bản Sống Mới. Mặt bằng giá các cuốn
sách là 250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài khoản nhận
tiền đặt sách: 142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài khoản Tôn Phi. Sách đọc
được trên máy tính bảng, laptop và điện thoại rất đẹp.
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Image 10. 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.

Đặc biệt, tại nhà xuất bản Sống Mới, các bạn được trả sau. Nghĩa là, các bạn cứ tải
sách xuống, phục vụ cho con đường học vấn của mình trước. Khi nào có tiền, các
bạn trả cho chúng mình cũng được, không có cũng không sao. Trân trọng cám ơn
các bạn.

Sự kỳ diệu của nhà xuất bản Sống Mới Charlie.
Đây là nhà xuất bản về file PDF lớn thứ ba châu Á hiện nay.

Chúng tôi cung cấp cho độc giả những cuốn sách tốt nhất thị trường.

Cùng với đội ngũ cố vấn, là các bậc trưởng thượng, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành,
nhà xuất bản Sống Mới học cùng học sinh, sinh viên. Các em cùng các thầy cô tìm
ra chân lý và hưởng hoa lợi từ kết quả học hành.
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Trong nhà xuất bản Sống Mới, không có ai lãnh đạo ai. Mọi người tự lực cánh sinh,
dưới sự giúp đỡ của những người khác. Mọi người bên nhau, cùng nhau học hành
và cùng nhau thăng tiến. Mỗi thành viên của nhà xuất bản Sống Mới đều được
cung cấp thiết bị, máy móc, sách vở và chi phí để nghiên cứu, làm việc như những
nhà khoa học thực thụ.

Năm 2021 là một năm đáng nhớ. Vào tháng Mười 2021, Tôn Phi mở nhà xuất bản
Sống Mới, người ta hay gọi là nhà xuất bản Charlie.

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

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

Nhà xuất bản Charlie kỳ diệu đến nỗi, cục trưởng cục xuất bản Việt Nam phải gửi
công văn vào Sài Gòn chúc mừng ông Tôn Phi. Mới chỉ thành công trên nguyên lý
mà đã như vậy, mai này chúng tôi sẽ mở rộng hơn.

Đây không chỉ là một nhà xuất bản, đây còn là một trang web hết sức quan trọng.
Tác giả nào có phát minh, nộp lên đây, chúng tôi đề số tài khoản của tác giả bên
dưới. Nhà giàu đi qua đọc thấy, ghé lại, mua phát minh cho tác giả. Ông Tôn Phi là
trung gian nhưng không cần biết đến số tiền mà nhà giàu cho anh tác giả, vì thanh
toán là một chạm, đến ngay với tác giả sau 5 giây. Bản thân ông Tôn Phi cũng là
một tác giả nên thiết kế được một nhà xuất bản vượt thời gian. Nhà xuất bản
Charlie cứ như là một cậu bé đến từ tương lai, cực kỳ hiệu quả và cực kỳ sáng tạo.

Ngày hôm qua, có một thầy trưởng khoa trong trường chạy lên quận 7, gặp nhờ
nhà xuất bản Sống Mới đưa sách lên Amazon. Tất cả chỉ mất 2h đồng hồ. Ai nhờ,
chúng tôi cũng đều giúp cả, giúp miễn phí, giúp tận tình. Một sinh viên đại học
dưới Cần Thơ mới tốt nghiệp, gửi tác phẩm lên in, từ khi nhận bản in, sửa bản in
cho đến khi in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng Charlie là một nhà xuất bản giỏi.
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Các bạn ạ. Tôi kể câu chuyện ra đây để các bạn cũng sáng tạo như tôi. Tôi tin rằng
các bạn sẽ còn làm được hơn thế nữa. Tôi là thế hệ đầu tiên, tự mình mày mò từ A
đến Z. Sang các bạn, các bạn sẽ được chúng tôi chuyển giao công nghệ cho, chắc
chắn các bạn sẽ thành công. Chúa dạy: Càng dạy nghề thì sẽ càng được giàu thêm.
Cho nên, chúng tôi không tiếc bí mật, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dạy nghề cho
các bạn.

Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyện thần kỳ. Nó đến giữa mùa dịch đói kém.
Một cách khiêm tốn, tôi nói, nó là một món quà từ nơi Thượng Đế.

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

Tôn Phi và Hương Giang.

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

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

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741

Nếu ở nước ngoài thì có thể gọi điện cho chúng tôi bằng Telegram, Viber,
Whatsapp, Signal: +84344331741

Góp vốn hưởng cổ tức, hoặc đài thọ cho nhà xuất bản Sống Mới:

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

Ngân hàng Quân đội MB: 0344331741- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal, Payoneer, Wise: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

mailto:tonphi2021@hotmail.com
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Image 11. 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

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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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
hiện đại.

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
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