
 

GIỚI THIỆU SÁCH 

 
"Tác giả 2 cuốn sách là nhà văn Hà Văn Thùy, cử nhân Sinh học Đại học Tổng 
hợp Hà Nội 50 năm trước. Hơn 40 năm cách nay ông chuyển sang viết văn, là 
tác giả tiểu thuyết Nguyễn Thị Lộ và những cuốn sách nghiên cứu,  phê bình 
văn học. 
 
Hơn 10 năm trước, khi tiếp cận những tài liệu di truyền học nói về nguồn gốc 
châu Phi và sự di cư của loài người, ông đã dừng công việc văn chương, tập 
trung tìm hiểu cội nguồn dân tộc Việt. 
Từ khảo cứu của mình, ông phát hiện những cuốn sử hiện có của Trung Quốc 
và Việt Nam đều sai, đều là sự đảo điên, biến mẹ thành con, con thành mẹ, trò 
thành thày, thày thành trò. 
Do vậy từ năm 2006 đến 2011 ông cho xuất bản 3 cuốn sách về nguồn  gốc 
dân tộc Việt. 
 
Trong hai năm 2013 và 2014 ông hoàn thành hai cuốn thứ tư và thứ 5. Nhan 
đề ban đầu là Viết lại lịch sử Trung Hoa và Tiến trình lịch sử văn hóa Việt. Do 
không xin được giấy phép xuất bản, ông cho in tại  California. và phát hành trên 
Amazon. 
 
Mới đây nhà xuất bản Hội Nhà văn đã in hai cuốn với nhan đề:  
Khám phá lịch sử Trung Hoa và Góp phần nhận thức lại lịch sử văn hóa 
Việt. 



Về thực chất, đó là Viết lại lịch sử Trung Hoa và Viết lại lịch sử Việt Nam. 
Nội dung chủ đạo của hai cuốn sách là: 70.000 năm trước, người tiền sử từ 
châu Phi di cư tới Việt Nam. Tại đây, những dòng người gặp gỡ, hòa huyết 
sinh ra người Lạc Việt. 40.000 năm trước, người Việt đi lên khai phá Trung Hoa 
và xây dựng ở đây nền văn hóa nông nghiệp rực rỡ. Người Trung Hoa là con 
cháu của người Lạc Việt. Tiếng việt là chủ thể làm nên tiếng nói Trung Hoa. 
Chữ tượng hình của người Lạc Việt là chủ thể làm nên chữ viết Trung Hoa. 
Những thành tự rực rỡ nhất của văn hóa Trung Hoa như kinh Thi, kinh Dịch, 
kinh Lễ... đều là sáng tạo của Việt tộc hàng nghìn năm trước khi người Hoa Hạ 
ra đời. 
 
Nhờ ánh sáng khoa học, nay là lúc người Việt khám phá chính xác cội nguồn 
và văn hóa của mình để phục hưng dân tộc trong kỷ nguyên mới. 
Trong lời giới thiệu cuốn Khám phá lịch sử Trung Hoa, Tiến sỹ Nguyễn Đức 
Hiệp Chuyên gia Khoa học khí quyển Bộ Môi trường và Bảo tồn, New South 
Wales, Australia đã viết; 
 

Bằng công trình của mình, nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy, 
trên thực tế đã đặt nền móng cho Khoa học Nhân văn Việt Nam 
hiện đại và đưa Khoa học Nhân văn Việt Nam đứng vào hàng 
tiên tiến của thế giới."  
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