
BỨC THƯ  NGỎ     

Tôi vừa nhận được thư của Ông  Nam Nguyên  cho biết Tôn  Phi thách thức hai chúng tôi tranh 

luân trên  Zoom  về chuyện chúng tôi viết đơn kiện Tôn Phi về hai việc :: 

1.-  Tiếm danh An Việt tức là mượn danh sinh hoạt An Việt để nghiên cứu  Việt Nho 

và Triết lý An vi của T.G. Kim Định, mà không nghiên cứu viết lách  gì hết mà chỉ để giảng 

thuyết “ Đảng CSVN vinh quang,và Bác Hồ vĩ đại  “   

2.- Có Tiếm danh mới Tiếm quyền Tác giả để in sách Tiếm lợi  ( Tôn Phi  và những kẻ 

cùng nhóm ), họ đã tiếm quyền tác giả của An Việt, tự động in ấn sách của An Việt toàn cầu  để 

đoạt lợi mà không có phép của An Việt toàn cầu,  

An Việt toàn cầu đã đánh máy tất cả bộ sách của Thầy Kim Đinh đăng lên  trang 

mạng, với mục đích là cung cấp tài liệu cho bất cứ ai muốn nghiên cứu về Văn Hoá Dân tộc 

có thể truy cập mà thôi. 

Số là trước đây,  tôi có viết một bài mang tên  “ Hội An Việt và trang vietnamvanhien.net 

“  tố cáo những kẻ tiếm danh An Việt, tôi  không xưng danh, mà chỉ lấy Bút danh và cũng 

chẳng xưng danh những Kẻ tiếm danh nào. 

Tôi chỉ lấy bút hiệu của tôi về Văn hoá  để chỉ trao đổi với những vị khác muốn học hỏi 

nghiên cứu về Văn Hoá, và tôi cũng chẳng nêu danh bất cứ ai. mà chỉ nêu lên sự việc theo 

tinh thần Văn Hoá chứ tôi không viết bài để  “ chữi bới mất gà  “ như mấy bà nhà quê xưa, 

lại nữa, tôi tin là những kẻ tiếm danh đó còn có chút lương tâm biết nghĩ lại mà ngừng điều 

không thể làm.     

Té ra  Tôn Phi  đã  “ Thưa ông tôi ở bụi này “, nhận rằng Tôn Phi là một trong những kẻ 

Tiếm danh, Tiếm lợi, tôi xin hỏi lại cho chắc: 

 1.- Nhận là Nhân danh hoạt động An Việt, mà Tôn Phi có thực sự hoạt động hay 

không, nếu có xin  trưng bằng chứng về công trình nghiên cứu  để chúng tôi được chia sẻ 

công trình với nhau. 

 2.-Tôn Phi có nhúng tay vào việc in sách Kim Định bán lấy tiền không, Tôn Phi đã  

đã gởi thư cho tôi loan báo về việc  bán và biếu sách. 

 3.- Tôi có gởi đơn nào kiện tên Tôn Phi không, kiện ở toà án nào ?. nếu có , xin cho 

bằng chứng. Đã tốt nghiệp đại học và là nhà văn XHCN mà Tôn Phi chưa biết khi muốn kiện 

ai thì gởi đơn vào đâu, vào e - mail hay trang mạng chăng?    

 Tôi nêu mấy câu hỏi trên là để mong Tôn Phi khi thanh vắng tự trả lời cho lương tâm mình 

được thoả đáng, chứ chúng  tôi đã có câu trả lời rồi. 



4.-  Chúng tôi tố cáo kẻ Tiếm văn, để họ ngưng chuyện đạo chích, chứ không kiên ai 

hết và không có ẩn ý kiếm Danh kiếm Lợi nào hết. 

5.-  Tôn Phi muốn tranh luận về Văn hóa Dân tộc  ( Việt Nho và Triết lý An vi ) chăng, 

vâng, cứ ra viết ra rồi gởi  đăng lên mạng cho mọi người học hỏi với nhau. 

 

Xin nhắc với nhau để thông cảm, sinh hoạt Văn hoá khác với chợ bán cá, vì không để  

tranh dành hơn thua, để tuyên truyền, mà dùng lời Văn vẻ để cảm hoá nhau theo lẽ  

Công chính, khi nêu điều gì cho là trái của người khác thì mình cũng phải nêu lên điều mình 

cho là phải theo Văn Hoá Tổ Tiên, có thế mới giúp nhau làm người Việt tử tế được.   

Đó là Tinh Thần  của Văn Hóa Việt Nho,  tuy  “ Khoan hoà nhu thuận “. nhưng vẫn có thứ 

tự trên dưới, trong ngoài lớp lang, chứ không là  loại ” Cá Đối bằng Đầu, cá Mè một lứa “!   

. 

Đây là thư ngỏ chung, chỉ  nêu lên vài sự kiện  bất công, bất hảo, mong rằng  ai ai cũng nên 

tránh xa!. 

Trân trọng,  

Việt Nhân 

  

 . 


