TỪ VIỆC “ ĐO ẠT VĂN “ TỚI HÀNH VI “ CƯỚP QUYỀN TÁC GỈA ”

Số là trước đây, Tôn Phi của Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam trong nước đã mệnh danh “
Phong trào Việt Hưng “ để tự động in sách của T.G,.Kim Định để kiếm Lợi, nhưng không
sinh hoạt gì về Văn Hoá Viêt .
Hội An Việt Chúng tôi đã thuê đánh máy các sách của T.G. Kim Định, đã đăng lên vài trang
mạng như anviẹttoancau.net, dunglac.net, minhtrietviet.net để giúp cho độc giả có tài liệu
nghiên cứu về Văn Hóa Dân tộc và cũng đã đăng nhiều tác phẩm đóng góp cho công trình
Việt Nho và Triết lý An vi của T. G. Kim Định, chúng tôi đã có lời phản đối việc làm phản
Văn hoá đó .
Vừa đây, khi mở trang “Văn bút Việt Nam trong nước “ chúng tôi lại bắt gặp trường hợp
Lạm danh Tác giả được đăng trên Văn Bút Việt Nam trong nước do Tôn Phi phụ trách về
bài vở.
Số là tôi vừa gởi đi nhiều nơi về Bài Viết : “ Giáo dục đi về đâu “ khi bỏ Châm ngôn: Tiên
học Lễ , hậu học Văn “, của Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm, tôi không gởi cho Tôn Phi
cũng như Văn Bút Việt Nam trong nước, nhưng có người đã báo cho chúng tôi biết bài đã
đăng trên Văn bút Viêt Nam.
Bài đăng cầu thả, các hàng chữ lệch lạc, các hình để kiện chứng lại biến mất, thật là cẩu thả.
Chúng tôi không có liên lạc với Tôn Phi, chưa được gặp ông Vương Trùng Dương bao giờ
và cũng không Chủ trương lập “Tủ sách khuyến học, không có Chủ biên cho Tôn Phi hiệu
đính “ mọi sự do Tôn Phi bày vẽ đặt điều ra, không biết với “ chủ đích ám muội hảo hay
ác ý gì đây“. Chúng tôi không gởi bài cho Tôn Phi, cho Văn Bút,Tôn Phi ngang nhiên lấy
bài của chúng tôi in vào sách mà chẳng báo cho chúng tôi, với hành vi xhcn độc nhất vô nhị
này chúng tôi không tìm ra danh từ nào để gọi tên!
Chúng tôi nay đã già, vô cầu vô cưỡng, chẳng cần danh lợi gì, mà chỉ học hỏi về Văn Hoá,
mong có thể đóng góp chút gì cho nhân dân thoát Quốc nạn và Quốc nhục mà vươn lên vực
dậy, sống cho đẹp kiếp con Người , đừng làm nhục Tổ Tiên!.

Chúng tôi đã viết rất nhiều sách, ai muốn in cũng được, không phải trả quyền tác phẩm,
nhưng chỉ xin thông báo cho chúng tôi biết và cho phép chúng tôi đọc bản in, xem có sai
sót hay có thêm bớt gì không là được.
Chúng tôi xin đính kèm bài viết và hình của Tôn Phi, người đã tự động dùng tên của chúng
tôi và ông Vương Trùng Dương để lập ra Tủ sách khuyến học, và tự động in bài của chúng
tôi, .một lần nữa tôi xin nói rõ là tôi không liên hệ bất cứ việc gì với Tôn Phi và Văn Bút Việt
Nam trong nước .
Xin đính kèm bài của Tôn phi về việc làm của Tôn Phi.

Việt Nhân
Tôi gởi bài này cho hai trang mạng để xin đăng cho rộng đường dư luận và gởi cho Tôn Phi
để xin ngưng ngay việc làm sai trái.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu sách Nhà giáo, nghề nghiệp và sứ
mệnh của tác giả Nguyễn Cảnh Hậu.

Quảng cáo
REPORT THIS AD

Tác giả: Nguyễn Việt Nhân (chủ biên),????? Vương Trùng Dương (Hoa Kỳ)
Mục lục sách:
Lễ nghĩa trong giáo dục- Nguyễn Việt Nhân, nhà giáo, nhà khoa học, Hoa Kỳ,
dài 139 trang.?????
Hiến chương giáo dục-Tôn Nữ Thóc Nâu, nhà giáo, thạc sỹ luật, Hoa Kỳ, dài 10
trang.
Cố vấn học tập trong giảng dạy ở Canada-Tiến sĩ Phạm Đình Bá, đại học Toronto.
Triết lý giáo dục- Giáo sư Bernard Nguyên Đăng (tác giả là chủ sự tòa hòa giải
quốc
tế).
6
trang.
Nhà giáo Hà Mai Anh và tác phẩm dịch Những người khốn khổ- Vương Trùng
Dương,
Hoa
Kỳ,
10
trang.
Lương Kim Định, ?????người thầy của muôn đời-Tôn Phi, 2 trang.
Toàn bộ sách do Tôn Phi hiệu đính.
Gía sách:
PDF: 0 đồng ( miễn phí). Ai xin sẽ cho.
Sách in: 500 000 đồng/cuốn + phí ship nếu có.
Mua sách trực tiếp tại tác giả: Hau Nguyen nvietnhan27@yahoo.com ?????
Hoặc mua sách trên Cửa hàng sách, máy tính Charlie Sài Gòn.
Bản quyền sách thuộc về ông Tôn Phi/Charlie. ??????????
Các tác giả đánh dấu từng cuốn sách số. Nghiêm cấm sao chép, in ấn, phân phối
nếu chưa được sự đồng ý của các tác giả và nhà xuất bản.
Xem chi tiết trong link.
????????????????
Ảnh làm bìa: Tôn Phi và cô giáo dạy tiếng Pháp.
Địa chỉ mua sách: Tôn Phi- 142720499-Ngân hàng ACB-Chi nhánh Nguyễn
Phong Sắc, tỉnh Nghệ An. (tonphi2021@gmail.com)
Paypal: tonphi93@icloud.com

