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Lịch sử đánh giá thế nào về Hồ Quý Ly?

Image 1. Hồ Quý Ly

Tầm vóc của thái sư Hồ Quý Ly tương đương với tầm vóc của bá tước
Birkingham trong tiểu thuyết Ba chàng lính ngự lâm quân của Alexandre
Dumas.

Hồ Quý Ly phế truất nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Buổi ấy là bình minh huy
hoàng của triều đại nhà Minh bên Trung Quốc. Vua Minh xem được tấu
chương của Trần Ích Tắc, đem binh sang đánh Hồ Quý Ly.

Buổi ấy Hồ Quý Ly cải cách giáo dục và khoa cử ở Đại Việt. Trong khoa cử,
ông đưa toán học vào như một môn thi bắt buộc, thúc đẩy Nho sĩ phải
có óc khoa học bên cạnh óc văn chương. Hồ Quý Ly thống soái đại binh
vào Chiêm Thành chém chết Chế Bồng Nga.



Rất khó để nói Trần Ích Tắc bán nước cho Tàu. Cũng như, khi Ukraine gọi
Mỹ, Anh vào can thiệp thì không ai dám nói tổng thống Zelensky cõng
rắn cắn gà nhà cả. Đó là phản vệ tự nhiên. Sau này Lê Chiêu Thống gọi
thiên triều Trung Hoa sanh đánh quân Tây Sơn cũng hoàn toàn hợp pháp.

Nhìn chung, nhà Hồ thay thế nhà Trần trong hoà bình. Hoàng tộc nhà
Trần còn sót lại có một nửa ủng hộ, một nửa chống đối. Trần Nghệ Tông,
xét thấy tài cứu nước của Hồ Quý Ly, chong đèn cho Hồ Quý Ly phế vua
Trần.

Nhà Hồ sai lầm ở bước đi: Xoá chữ Hán và thay thế bằng chữ Nôm. Điều
đó có hại cho văn hoá. Bên Hàn Quốc, nhà vua chế được thứ chữ khá
khoa học, phát triển từ chữ Hán, nhìn chữ đánh vần. Bên Việt Nam, nhà
báo Lê Phú Khải nói rằng, các cụ ta chế ra chữ Nôm là thất bại, chữ Nôm
không thống nhất được cách đọc.

Có thể những cải cách của Hồ Quý Ly là đúng. Đất nước vừa thoát qua 4
lần Bắc tiến củ quân đội Chế Bồng Nga. Cộng thêm nạn đói kém mà các
tập đoàn quân sự nhà Trần để lại, nguồn lực đất nước không theo kịp đề
án cải cách của Hồ Quý Ly. Cha con Hồ Quý Ly bị giặc Minh bắt, đưa về
Trung Quốc. Ở Nghệ An, các hương thân phụ lão lập nên nhà Hậu Trần,
tiếp tục bị Trung Quốc đánh. Vào lúc bấy giờ, khi thế lực quân Minh bắt
đầu suy giảm, một hào trưởng của Người Mường là Lê Lợi dấy binh. Một
cận thần của Lê Lợi là Nguyễn Trãi nói về nguyên nhân đất nước tan
hoang, người dân khổ sở rằng:

“Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,

Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn.”

Nhìn chung, thiên triều Trung Hoa không có một cớ gì để đánh nước Đại
Việt. Tần suất đánh nhau giữa Đại Việt và Trung Hoa ít hơn tần suất đánh
nhau giữa Ba Lan và Nga trong lịch sử.

Nhà Lê lên thay, kế thừa được nhà Hồ, phát triển văn hoá và đạt được
đỉnh điểm Nho giáo. Về luật học có một thành tựu huy hoàng là luật
Hồng Đức tiến bộ nhất nước Việt Nam cho đến nay.

Tổng kết, Hồ Quý Ly là một người thành công vì giá trị ông để lại cho dân
tộc Việt là quá lớn. Ông sẽ thành công hơn nữa nếu không soán ngôi nhà
Trần.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 20 tháng 09 năm 2022.
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Hoàng Kim Bảo
SEPTEMBER 20, 2022 AT 18:00

Bạn mâu thuẫn khi lập luận: Nêu như “Trần Nghê Tông, xét thấy tài cứu
nước của Hồ Quý Ly, chong đèn cho Hồ Quý Ly phê vua Trần”, tức
thuận lý, thì kẻ gọi giặc ngoài đánh Hồ Quý Ly sẽ bị lên án mới đúng,
đằng này bạn lại biên hộ cho Trần Ích Tắc. Cũng như Nga đánh U, giêt
ngf cướp của phá nát thủ đô U là sai, bị U gọi các nc dân chủ đánh lại,
bạn k0 định biên hộ cho Nga chứ? Quan điểm mâu thuẫn thê viêt sư sao
ddcj, Tôn Phi?

Vinh Lê Văn
SEPTEMBER 20, 2022 AT 18:00

Hoàng Kim Bảo thời này hành động của Nga như tập đoàn khát máu
huỷ diêt loài người.

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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Hồ Quý Ly viêt cuốn "Minh đạo"

Hồ Quý Ly (1336 -1407), người thất bại trong cuộc cải cách đất nước
những năm ngắn ngủi của nhà Hồ (1400 - 1407). Hồ Quý Ly làm vua, tư
xưng là Thánh Nguyên, rồi làm Thái thương hoàng, đổi tên nước Đại Viêt
và tiên hành cuộc cải cách xã hội toàn diên và táo bạo.

Hồ Quí Ly quyêt định thưc hiên một cuộc cách mạng toàn diên cho dân
tộc Viêt Nam. Xét lại sư liêu, cuộc cách mạng theo nhà Hồ quan niêm,
nêu thành công đã thay đổi hẳn cuộc tiên hóa của dân tộc. Nghĩa là con
đường nhà Hồ đã vạch ra là con đường vô cùng lơi ích cho cộng đồng.

Năm 1392, Hồ Quý Ly viêt "Minh đạo", thành người Viêt Nam đầu tiên
đem sách thánh hiền ra bàn luận, xúc phạm đên khuôn vàng thước ngọc
của mặt trời Khổng Tư, chê bai Chu Trình đại nho thời Tống dưng Lý
học là viển vông không ích lơi cho dân. Họ Hồ còn đưa ra bốn điều nghi
vấn trong sách Luận ngữ, phê phán những cũ mòn của đạo Nho, phỉ báng
những kẻ khư khư ôm chữ trung câu nê, run rẩy không dám bước ra khỏi
tù nguc sách vở. Hồ Quý Ly phổ tư tưởng mới mẻ của mình vào "Minh
đạo", kiên giải nhiều biên pháp, lấy đổi mới cưc nhanh và cải cách xã hội
làm biên pháp hành đạo giải quyêt cơn khủng hoảng cuối đời Trần, chấn
hưng đất nước và đề cao ý thức tư chủ dân tộc. Tiêc thay sách "Minh
đạo" của Hồ Quý Ly với 14 thiên bàn luận sắc sảo, chắt từ bầu máu nóng
mới mẻ của họ Hồ không đủ thời gian để các tầng lớp Nho gia, thương
nhân và người dân quen ăn no ngủ kỹ chấp nhận. Cuốn sách bị vào lưa
ngay sau khi giặc Minh tiêu diêt nhà Hồ.

Chữ “Ngu” trong quốc hiêu “Đại Ngu” của nhà Hồ có nghĩa là “sư yên
vui, hòa bình". “Đại Ngu” có thể hiểu là ước vọng về một sư bình yên
rộng lớn trên khắp cõi giang sơn.



Bill Gates, không chỉ là một thiên tài.

Image 2. Ảnh: Bill Gates thời sinh viên. Ông Nguyễn Kinh Doanh gửi về cho ông Tôn Phi.



Vào lúc khởi nghiêp, Bill Gates chỉ có 25 đô-la Mỹ trong tay. Số tiền ấy
đủ để ăn 5 bữa cơm.

Trước đó Bill Gates đã đươc nhiều loại sách tại hầu hêt các lĩnh vưc: toán
học, vật lý, văn chương, báo chí, sinh học,…Chúng đươc tích hơp lại và
hối thúc chàng sinh viên làm hê điều hành.

Có thể nói, bằng viêc có Bill Gates, nước Mỹ đã chiêm trọn sân chơi điên
toán quốc tê. Chiêc máy tính quan trọng nhất là con chip và hê điều hành
làm môi trường cho các phần me Các nước khác chỉ làm mấy phần mềm
đơn lẻ. Nước Mỹ túm đươc xương sống của ngành điên toán toàn cầu.

Vào mùa ấy, Bill Gates đươc các nhà tư bản và các trùm truyền thông Mỹ
giúp vào, nên viêt xong khung sườn của hê điều hành một cái là cuộc đời
anh lên tiên.

Trong cuộc chiên tranh Nga-Ukraine, tất cả các thiêt bị điên toán của Nga,
bao gồm điên thoại và máy tính, đều sư dung hê điều hành của Mỹ. Mỹ
chỉ cho Ukraine biêt vị trí chính xác của quan quân Nga, sai số khoảng 30
cm. Quân Ukraine cứ theo vị trí ấy mà nã pháo, trăm phát không trươt
phát nào.

Trở lại câu chuyên chàng thanh biên Bill Gates. Đó là một đứa trời sinh.
Khả năng tư học của anh tuyêt vời, và đươc sinh ra trong một đất nước có
nền nhân bản cao như nước Mỹ.

Liêu trên thê gian sẽ còn xuất hiên một Bill Gates nữa không? Thưa
không thể. Sân chơi đã ổn định rồi. Cũng như, nêu ai đó trên quả địa cầu
này sản xuất xe máy thì sẽ không bao giờ theo kịp hãng Honda.

Viêt bởi Tôn Phi,

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Trơ lý: tonthanck@gmail.com.
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SEPTEMBER 20, 2022 AT 18:27

chào buổi sáng bạn thân yêu của tôi
Làm ơn cho tôi biêt bạn có hiểu thông điêp của tôi không?
Đang chờ đơi.

Việt Nam thuộc mẫu hệ, phụ nữ làm chủ gia đình.

Tên gọi sách “Viêt Nam sư lươc” của Trần Trọng Kim hay “Viêt Nam
lươc sư” của Thái Bá Tân là sai, phải đặt tên sách là “Viêt sư đại cương”
như ông Trần Gia Phung mới đúng.

https://shop-charlie.com/2022/09/20/bill-gates-khong-chi-la-mot-thien-tai/comment-page-1/


Ngày đó thuộc mẫu hê người Viêt, phu nữ làm chủ gia đình.

Nam Man (Mạch Hoạch) là phương nam song không có trong sư Viêt…

Có thể tác giả La Quán Trung nhắc đên các bộ tộc Viêt ở vùng núi Tây
Bắc Viêt Nam. Ở vùng núi Tây Bắc có những hang động và Mạch Hoạch
kêu gọi đươc một sư thống nhất tinh thần. Tộc này không đi dép, không
đi giày, bay nhảy giữa các cây. Binh sĩ của Gia Cát Lương sang đên đây
chêt rất nhiều vì lý do khí hậu, mà văn chương gọi đó là lam sơn chướng
khí.

Chiên tranh. Phe tả, phe hữu và phe trung lập tất cả chóp bu đều thắng.
Bên bại trận là người dân nhận tang thương, người lính tư vong cut què,
quốc gia tàn phá.

Sư kể, có một con mãng xà to lớn hay bắt trâu bò của dân. Họ đên bẩm
với Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Đức Thánh Vương Trần Hưng
Đạo nghĩ ra cách bỏ thuốc độc vào trong trứng gà rồi du cho rắn ăn. Rắn
ăn xong lăn đùng ra giãy nãy, quân của Đức Thánh Vương Trần Hưng
Đạo nhảy ra chém vào đầu rắn nhiều nhát cho đên chêt. Vào thời Mông-
Nguyên, Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo chạy trốn vào trong núi Vạn
Kiêp. Tại đây có những hành động và có những đàn rắn mãng xà khổng
lồ, may mà chúng không cắn Đức Trần Hưng Đạo.



Ông Lê Văn Vinh, kỹ sư quê Thanh Hoá kể: “Ở quê mình có con sông
Cầu Chày chó lội đứt đuôi. Huyền thoại kể rằng nước sông rất độc, chó
hai bên bờ bơi qua bị rung đuôi. Cho nên khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
xảy ra, dòng sông này ngăn quân Minh (Chu Nguyên Chương) tràn qua.
Vì người lội qua sẽ đứt đuôi. Cái tên sông Cầu Chày chó lội đứt đuôi từ
đó.”

Share this:

2 comments

Vinh Lê Văn
SEPTEMBER 19, 2022 AT 21:07

https://shop-charlie.com/2022/09/19/viet-nam-thuoc-mau-he-phu-nu-lam-chu-gia-dinh/


Lam Sơn chướng khí chính là vùng đất Lê lơi chống nhà minh sau này

Vinh Lê Văn
SEPTEMBER 19, 2022 AT 21:13

Sư tích sông cầu chày chó lội đứt đuôi không đươc sư sách ghi chép lại
mà chỉ là truyền miêng, rất có thể từ thời khổng minh hoặc về sau này là
chu nguyên chương. Cái tên lam Sơn chướng khí chỉ có ở vùng đất thanh
hoá là cứ điểm thọ xuân của tiền lê hậu lê.

https://shop-charlie.com/2022/09/19/viet-nam-thuoc-mau-he-phu-nu-lam-chu-gia-dinh/


Điều khoản về tác quyền và sở hữu trí tuê.

Image 10. Ông Tôn Phi ( Charlie) và bạn nữ làm kế bên tòa nhà. Quận 7 năm 2022.

Các sách của nhà xuất bản Sống Mới, bản quyền thuộc về nhà xuất bản
Sống Mới, Tập đoàn xuất bản Charlie.

Điều khoản về tác quyền của mọi cuốn sách của nhà xuất bản Sống Mới
là tương đối giống nhau: Mọi cuốn sách đều thuộc bản quyền của Tập
đoàn xuất bản Charlie. Nghiêm cấm sao chup, in ấn, phô-tô, lưu hành khi
chưa có phép của nhà xuất bản. Trong trường hơp khẩn cấp, bạn đọc cần
phô-tô, scan, sao chép,...thì có thể thưc hiên trước nhưng sau đó phải báo
về cho Nhà xuất bản Sống Mới- Tập đoàn xuất bản Charlie sau.



Thắc mắc cần hỗ trơ, mời quý khách liên lạc với:

Phòng bản quyền của nhà xuất bản Sống Mới: doanh@dslextreme.com
Phone: 001 (213) 361-7929. (gặp ông Nguyễn Kinh Doanh).

Đại diên của Tập đoàn Charlie tại Hà Tĩnh: tonthanck@gmail.com.

Trong trường hơp những người trên không giải quyêt đươc khiêu nại,
tranh chấp, yêu cầu hỗ trơ,...mời quý bạn liên lạc trưc tiêp với tác giả Tôn
Phi. tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Viber,Telegram: +84344331741.

Nhà xuất bản Sống Mới là nhà sản xuất sách PDF lớn thứ ba châu Á hiện
nay. Khi nhận được sách PDF vào trong thiết bị của bạn, bạn phải đảm
bảo rằng đã có giấy phép của nhà xuất bản. Nếu không, sách PDF đó bị
tính là không có giấy phép và bạn phải hủy PDF đi khỏi thiết bị điện toán
của mình.

Nếu bạn nhận được một cuốn sách PDF của chúng tôi do sự nhầm lẫn,
bạn vẫn có thể đọc nhưng không được chuyển cho người thứ ba. Sau đó,
bạn phải chuyển khoản tiền sách về cho tác giả hoặc nhà xuất bản. Trong
trường hợp không thể cộng tác một trong hai điều trên, bạn đọc vui lòng
hãy hủy bỏ nó. Nếu muốn đọc nó, quý vị phải gửi tiền sách cho tác giả
hoặc nhà xuất bản, theo giá tiền và thông tin đi kèm trong mỗi cuốn sách.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài
khoản: Tôn Phi. Ở nước ngoài ghi thêm Swift Code: ASCB VNVX.

Trân trọng cám ơn quý vị.
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