
 

 

 

 

 

THƯ ĐÔNG KINH - 1/12/2022 

Viết từ năm 1991, từ năm 2009, thay vì 1 tháng lần, viết 2 tuần 1 lần. 

Tới nay đã viết đều đặn hơn 500 Thư Đông Kinh. 

 

Facebook Đỗ Thông Minh 

https://www.facebook.com/minh.thong.5095 

Skype： Thanh Long / thanhlong200111 

T140-0003 Tokyo-To, Shinagawa-Ku, Yashio 5-12-69-115 JAPAN 

nvlong2001@gmailcom       dothongminh2001@yahoo.com 

 

Tel: 81-(0)3-3799-1763 

Trong 10 năm qua, dân số Nhật từ 128 giảm xuống 126 triệu. 

Hiện Nhật Bản đang có 8.500.000 căn nhà bỏ trống! 

Trong khi thành phố xây những chung cư mới 900.000 căn hạng sang, trung bình 1 

căn 70-80 m2 giá 350.000-500.000 đô-la Mỹ! 

 

Hối Suất - Nikkei (chỉ số trung bình của 225 công ty Nhật Bản) 

Tháng 12/2012, hối suất 1 đô-la Mỹ = 85 Yen, chỉ số Nikkei 11.000. 

Nay 10 năm sau thì sao? 

- - - 

Ngày 15/4/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 126,07 Yen, chỉ số Nikkei 26.834 

Ngày 29/4/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 129,79 Yen, chỉ số Nikkei 26.847 

Ngày 15/5/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 129,27 Yen, chỉ số Nikkei 26.427 

Ngày 1/6/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 127,10 Yen, chỉ số Nikkei 26.781 

Ngày 15/6/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 134,37 Yen, chỉ số Nikkei 26.236 

Ngày 1/7/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 135,08 Yen, chỉ số Nikkei 25.935 

Ngày 15/9/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 142,96 Yen, chỉ số Nikkei 27.567 

Ngày 1/10/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 144,74 Yen, chỉ số Nikkei 25.937 

Ngày 15/10/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 146,12 Yen, chỉ số Nikkei 26.396 

Ngày 1/11/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 147,17 Yen, chỉ số Nikkei 27.663 

Ngày 15/11/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 139,36 Yen, chỉ số Nikkei 28.003 

Ngày 1/12/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 134,00 Yen, chỉ số Nikkei 27.777 

 

mailto:nvlong2001@gmailcom


Tâm Tình 

Chúng tôi còn 2 việc muốn làm là hoàn tất bộ sách “Con Đường Dân Chủ - Tội Đồ 

Dân Tộc” 31 cuốn và thúc đẩy lập Quỹ Khuyến Học - Khuyến Hành, hy vọng là 

còn đủ thì giờ. 

Chúng tôi cũng đồng thời vừa hoán tất cuốn “Tạp Ghi Cuối” 532 trang.  

Nói về cách đọc bộ sách Con Đường Dân Chủ 30 cuốn và nhiều bài viết với 

các thông tin quan trọng khác. 

 

Sửa Soạn Phát Hành Trọn Bộ 

“Con Đường Dân Chủ - Tội Đồ Dân Tộc” 

Trong năm 2022, việc biên soạn toàn bộ đã gần xong, chúng tôi sẽ tổng duyệt 

và tổng tái in toàn bộ sách gồm: 22 cuốn “Con Đường Dân Chủ” (cuốn 21 in năm 

2022, cuốn 22 in năm 2023), 8 cuốn “Phụ Lục” và 1 cuốn “Tạp Ghi Cuối” tổng 

cộng khoảng 17.580 trang theo lối digital nên giá hơn gấp 2 in thường. Toàn bộ in 

đầu năm 2023. 

Chúng tôi chỉ bán tượng trưng trọn bộ, trừ trường hợp quý độc giả đã có 1 số 

cuốn trước (1-15...) và nay mua thêm cho đủ bộ. 

Vìviệc in rất tốn kém và cần sắp xếp cùng lúc cho rẻ, xin quý đồng hương có lòng 

ủng hộ hãy ghi tên trước giúp chúng tôi trong việc quản lý với ước mơ là 1 NGO hoạt 

động lâu dài. 

Với mục đích phổ biến càng rộng càng tốt như gieo những hạt mần làm nền tảng góp 

phần xây dựng tư duy VN, chúng tôi thiển nghĩ mỗi tổ chức người Việt, các thư viện, các 

cơ quan truyền thông, các nhà nghiên cứu... nên có 1 bộ “Con Đường Dân Chủ” 31 

cuốn, giá khoảng 750 đô-la Mỹ (giá in digital và cước trong HK là hơn 400-450 đô-la 

Mỹ, nếu in theo lối cổ điển bằng plate thì giá khoảng 250 đô-la Mỹ, nhưng số lượng phải 

là 1.000 thì không có tiền và không có chỗ để! Xin gửi lại với quý đồng hương giá yểm 

trợ và ủng hộ tượng trưng bớt 25% trong các đợt tổng in, còn 560 đô-la Mỹ, kể cả cước 

nặng khoảng 25 kg. Hay bộ bao quát thêm khoảng 10-15 cuốn khác là khoảng 1.000 đô-

la Mỹ (gồm bộ “Con Đường Dân Chủ” 31 cuốn và khoảng 10-15 cuốn khác.Trong thời 

gian qua, chúng tôi đã tặng 1 số thư viện, cơ quan truyền thông và nhà đấu tranh bộ sách 

15 cuốn “Con Đường Dân Chủ”... 

Các thế hệ sẽ lần lượt qua đi, nhưng dòng sống của dân tộc vẫn trôi chảy theo thời 

gian với đầy những thách thức... hãy cùng nhau chung lòng giải quyết.  

Xin kính chào tạm biệt. 

Đỗ Thông Minh, 1/2022 

 

Về Việc Hoãn Phát Hành Lịch Quý Mão 2023 

Kính thưa quý đồng hương, 

Việc biên soạn 365 trang lịch và phụ lục đã xong, nhưng rất tiếc, vẫn như năm ngoái, 

việc vận chuyển quốc tế còn trở ngại nên nhà in không bảo đảm đem lịch về tới Mỹ 



đúng hạn, thế là phải tạm ngưng. Hy vọng sang năm không còn tình trạng thất thường 

như thế này nữa. 

Chúng tôi xin được kính báo và thành thật xin lỗi tất cả quý đồng hương. 

Đỗ Thông Minh 

 

- - - - - 

 

THƯ ĐÔNG KINH - 15/11/2022 

Viết từ năm 1991, từ năm 2009, thay vì 1 tháng 1 lần, viết 2 tuần 1 lần. 

Tới nay đã viết đều đặn hơn 500 Thư Đông Kinh. 

 

Facebook Đỗ Thông Minh 

https://www.facebook.com/minh.thong.5095 

Skype： Thanh Long / thanhlong200111 

T140-0003 Tokyo-To, Shinagawa-Ku, Yashio 5-12-69-115 JAPAN 

nvlong2001@gmail.com 

dothongminh2001@yahoo.com 

Tel: 81-(0)3-3799-1763 

 

Tình Hình Covid-19 Tại VN nay chỉ ớ mức dưới 1.000 ca. 

 

Tâm Tình 

Chúng tôi còn 2 việc muốn làm là hoàn tất bộ sách “Con Đường Dân Chủ - Tội Đồ 

Dân Tộc” 31 cuốn và thúc đẩy lập “Quỹ Khuyến Học - Khuyến Hành”, hy vọng là 

còn đủ thì giờ. 

 

Tạp Ghi Cuối! 

Vì vấn đề tuổi tác và sức khỏe, tạm coi đây là cuốn sách cuối của tác giả, dày 532 trang, 

đặc biệt nói về cách đọc bộ sách “Con Đường Dân Chủ - Bản Án Chế Độ CS” với 22 

cuốn chính và 8 cuốn Phụ Lục, 1 cuốn Tạp Ghi Cuối, tổng cộng khoảng 17.528 trang. 

Ngoài ra còn giới thiệu khoảng 27 cuốn sách khác và nhiều bài viết của cùng tác giả, 

cùng nhiều bài khác. 

Theo yêu cầu, chúng tôi đang dự tính viết hồi ký, nhưng không dám hứa vì còn tuỳ 

sức... 

 

- - - - - 

 

Tình Hình Covid-19 Tại VN, nay chỉ dưới 1.000 ca cảm nhiễm 1 ngày, nói chung 

đỡ lo hơn trườc nhiều.. 

Từ 15/4/2022, VN sẽ phát hành “hộ chiếu vaccine”. 

Từ 27/4/2022, VN bỏ thủ tục xét nghiệm Covid-19. 

mailto:dothongminh2001@yahoo.com


https://covid19.gov.vn/ 

 

 

 

THƯ ĐÔNG KINH - 15/11/2022 

Ngày 8/11, HK Bầu Cử Giữa Kỳ Gồm Tất Cả 435 Dân Biểu, 35 (1/3) Nghị Sĩ, 36 

Thống Đốc Tỉểu Bang Và Địa Phương. 

https://bit.ly/3fOw22S 

Kết quả sẽ có tuỳ địa hạt và tiểu bang, mất 1 ngày hay vài 

tuần riêng Georgia bầu vòng 2 ngày 6/12, nên sau đó mới có kết 

quả. Cuộc bầu cử lần này sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc bầu cử Tổng 

Thống năm 2024 vì đảng nào nắm Quốc Hội họ sẽ tăng uy thế và có thể làm luật bầu cử 

có lợi thế cho đảng mình. Dự đoán cho thấy có thể đảng CH thắng DC ở cả Hạ Viện và 

Thượng Viện, hệ quả do nên kinh tế khó khăn... nhưng thực tế chỉ thắng nhỏ ở Hạ Viện 

thôi.  

Có hơn 44,2 triệu, người đã bỏ phiếu sớm vài ngày trước, chính thức bỏ phiếu là ngày 

8/11/2022. 

Thống Đốc Dân Chủ Newsom của tiểu bang California cũng phải nhìn nhận “Làn 

sóng bầu cho Cộng Hòa (Red wave) có thể xảy ra vì cuộc bầu cử này liên quan tới những 

vấn đề cơ bản thực tế mà cử tri đang bất mãn với đảng Dân Chủ.”. Tuy nhiên vào khoảng 

11 giờ đêm nhiều người đã nhận thấy làn sóng đỏ sẽ không xảy ra như dự đoán. Tỷ lệ cử 

tri đảng CH đi bỏ phiếu rất thấp, trong khi đó cử tri đảng DC đã đổ xô đi bầu, và 95% cử 

tri đảng DC vẫn luôn bỏ phiếu cho đảng của họ bất cứ trong tình huống nào. Thêm vào 

đó, đa số cử tri phụ nữ đã bỏ phiếu cho đảng DC vì muốn bảo vệ quyền tự do phá thai… 

Điều lạ là hầu hết người được Trump liên tục đi vận động rất nhiều nơi để ủng hộ đều 

thất cử!  

Tối ngày 12/11 tại HK, kết quả coi như chung cuộc, đảng CH chiếm đa số tại Hạ 

Vìện và đảng DC giữ được Thượng Viện. Đảng CH có 26 ghế Thống Đốc, DC có 23-24 

ghề Thống Đốc. 

Cho tới ngày 15/11, về Thượng Viện thì DC chiếm 50 ghế còn CH chiếm 49 ghế, coi 

như DC nắm Thượng Viện vì thêm 1 phiếu của Phó TT, nên dù ghế bầu lại tại Georgia 

bên nào chiếm. Về Hạ Viện thì DC chiếm 204 ghế, CH chiếm 212 ghế, còn 19 ghế đang 

đếm phiếu, nhưng đảng CH chiếm ưu thế cao. Muốn nắm Hạ Viện phải có ít nhất 218 

ghế. 

LS Steven Điêu: Kết quả bầu cử cho thấy cử tri Mỹ phẩn nộ Cộng Hòa MAGA? 

https://bit.ly/3Ad0sTl 

Ngày 15/11, sau bầu cử trung gian với dự thắng lớn 1 tuần là thời điểm thích hợp 

nhất để ông Trump chính thức tuyên bố quyết định quan trọng lúc 9 giờ tối tại Mar-a-

Ago, mà dư luận dự đoán ông sẽ ra tranh cử TT. Nhưng kết quả bầu cử không như ý và 

https://covid19.gov.vn/


phe Trump thua đậm nên trên tài khoản mạng xã hội, ông viết: “Kết quả cuộc bỏ phiếu 

là có phần đáng thất vọng.”. 

Nhiều người đảng CH kêu gọi lánh xa Trump, kêu gọi Trump 

đừng ra tranh cử. Dư luận trông đợi tuyên bố của Trump vì sẽ ảnh 

hưởng lớn tới chính trị HK trong tương lai. Đảng CH nên tránh 

phân hóa giữa phe truyền thống và phe MAGA Trump (khoảng 

20-30 Dân Biểu, Nghị Sĩ), lo củng cố lại hàng ngũ cho những lần 

tranh cử tới. 

Chiến thắng lớn qua việc tái đắc cử chức Thống Đốc của ông Ron DeSantis, 44 tuổi, 

ở Florida với 4.613.783 phiếu (59,4%, đối thủ có 40%) đã đưa ông vào vị trí hàng đầu 

trong đội hình đảng CH, tỷ lệ ủng hộ ông tranh cử TT cũng tăng lên (trong cuộc tranh cử, 

ông thu dươc 200 triệu đô-la Mỹ, nay còn dư 90 triệu đô-la Mỹ). Ông được hầu hết 

truyền thông ca ngợi, coi ông như ứng viên nhiều triển vọng cho chức vụ TT 2 năm sau. 

Cựu TT Donald Trump thì cảnh báo đối thủ tiềm năng mới “hãy im lặng”. DeSantis vừa 

mới đắc cử Thống Đốc Florida 1 cách vượt trội, bất chấp việc Trump từng cấm ông không 

được tái tranh cử. DeSantis là kẻ chống Trump ra mặt và bị Trump khen rồi dìm hàng 

trong suốt quá trình tranh cử. Trump ghét DeSantis vì biết rằng 

DeSantis có thể kết liễu cuộc đời chính trị của mình. 

Lúc 9 giờ tối Florida, ông Trump đã chính thức tuyên bố ra 

tranh cử năm 2024 (trong bài nói chuyện có khoảng 20 điểm 

sai). Theo lịch trình, ông sẽ phải tranh với những ừng cử viên trong đảng, ai thắng sẽ được 

đảng cử tranh chức TT. 

Theo thăm dò, ông DeSantis đang dẫn trước ông Trump 10-12 điểm. Hiện nay, tỷ lệ 

người da trắng ỡ HK chiếm 60%, và tỷ lệ này đang giảm đều trong càc năm qua, có thể 

30 năm nữa người da trắng trở thành thiểu số, ở dưới mức 50%? 

Như 6 năm qua, sự theo đuổi chức TT của Trump sẽ đưa nước Mỹ nói chung và đảng 

CH nói riêng vào thời kỳ hỗn loạn!? 

Cựu Phó TT Pence đã ra sách và lên tiếng chỉ trích Trump đã từng gây đe dọa mạng 

sống của ông và gia đình. Tới nay đã có khoảng 20 cuốn sách viết về Trump. 

LIVE: Former President Trump makes a special announcement from Mar-a-Lago 

- 11/15/22 

Ngay tức khắc, con gái Trump là bà Avanka và chồng là Kushner (cả 2 từng làm cố vấn 

của Trump) đã viết thư cho Trump nói 2 con không muốn tham gia chính trị nữa! 

https://bit.ly/3g3D6Jn 

Ông Trump loan báo tranh cử TT 2024 

https://bit.ly/3gcKKRz 

TS Đinh Xuân Quân, 16/11: Lý giải nguyên nhân nào Trump tuyên bố ra ứng 

cử TT sớm như vây?  

Để chặn trước các ứng viên CH khác (đã bắt đầu tấn công DeSantis). Tránh né 6 vụ 

án (ứng cử viên thì không được miễn tố). Thu tiền đóng góp cho việc vận động tranh 

cử... Nhiều dư luận cho là không hy vọng, ngay cả được đảng CH đề cử.  



https://bit.ly/3gkB87f 

Donald Trump tuyên bố tái tranh cử TT, tự tin chiến thắng hay là sự ảo tưởng 

https://bit.ly/3TEKg4h 

Vì Sao Tôi Vẫn Ủng Hộ Ông Trump?  

Nhưng Tôi Không Tin Tưởng Ai 100% Trong Chính Trị  

Của Tâm An. 

https://bit.ly/3XaS010 

Nếu Trump bị loại khỏi vòng chung kết chức TT, thì ông sẽ “quậy” đảng 

Của Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Văn Khanh. 

https://bit.ly/3XbjOSN 

Đặc biệt lần này có nhiều ứng cử viên Mỹ gốc Việt đắc cử. Niềm vui lớn cho cộng 

đồng Việt chúng ta 

Khoảng 15 ứng cử người Mỹ gốc Việt đắc cử là chuyện chưa từng có trong lịch sử 

tỵ nạn Việt qua HK từ năm 1975. Ông Nguyễn Mạnh Chí đắc cử Thị Trưởng 

Westminster, Biên Đoàn đắc cử Nghị Viên Khu 7, San Jose… 

Thu Hà và Tạ Đức Trí vào chung kết nội bộ! 

Chức Dân Biểu Bang Cali Địa Hạt 70 (khu Little Saigon) 

1) Diedrie Thu Hà Nguyễn, nghị viên Garden Grove, đảng DC, được 14,255 phiếu, tức 

42.48%. 

2) Tri Ta (Tạ Đức Trí) thị trưởng Westminster, đảng CH, được 7,585 phiếu, tức 

22.79 %. 

Lý do Thu Hà nhiều phiếu vì chỉ có Thu Hà thuộc đảng DC “duy nhất” ra tranh cử mà 

thôi, trong khi Tạ Đức Trí là đảng CH, mà có tổng cộng 5 ứng cử 

viên cùng đảng CH tranh cử nên “chia phiếu”.  

Tin sau cùng, ông Tạ Đức Trí đã đắc cử Dân Biểu Tiểu Bang, lễ 

nhậm chức sẽ tổ chức ngày 5/12/2022 tại thủ phủ Sacramento. 

https://bit.ly/3DYo9zY          https://bit.ly/3X5Tf1k 

https://bit.ly/3OuXkZ2 

Tin vui cho Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn! Kỷ lục! Chưa 

từng bao giờ có: Lần đầu tiên, 5 người gốc Việt vào Hạ 

Viện 1 tiểu bang Oregon, HK! 

Từ trái qua phải: hàng trên là Khanh Pham, Hai Pham, Thuy 

Tran; hàng dưới là Daniel Nguyen và Hoa Nguyen 

https://bit.ly/3OOeMIk 

Cựu Phi Công VNCH trở thành Thị Trưởng thành phố Haltom, TX - 

Tiến Sĩ Trương Minh Ẩn 

https://bit.ly/3V7AlFE 

Mừng Các UCV Gốc Việt Thắng Lợi Lớn - PV Ngô Kỷ 

https://bit.ly/3G7YZS3 

Trịnh Bá Tư - bí ẩn ngút trời! 

https://bit.ly/3TEKg4h
https://bit.ly/3DYo9zY


Cả gia đình bị bắt, tù nhiều lần! 

Đánh đập, gông cùm, tuyệt thực… 

Trung Khoa, Thoibao.de, 9/11/2022 

https://bit.ly/3NURrEb 

“Vọc” pháo, Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn Yên Bái phải đi “nghỉ mát”. Yên Bái, quan 

chức thích dùng “hàng nóng”? 

https://bit.ly/3UIw2Aj 

Huỳnh Thục Vy bị đánh trong tù! 

Tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vy cho người thân biết, bà bị tù hình sự 

đánh đập và khủng bố từ đầu tháng 10 vừa qua trong Trại Giam Gia Trung 

(tỉnh Gia Lai), tuy nhiên phía giám thị không có biện pháp gì để ngăn chặn bạo lực đối 

với bà. 

Thông tin trên được ông Huỳnh Trọng Hiếu, em trai của bà Vy cung cấp cho Đài Á 

Châu Tự Do sau cuộc gặp ngày 9/11 với đại diện trại giam, chị ông và những người liên 

quan. 

Sau khi tiếp nhận tin người thân bị đánh, gia đình và luật sư làm đơn gửi Cục Cảnh 

Sát Trại Giam (C10), Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Gia Lai, và Trại Giam Gia Trung 

với yêu cầu điều tra sự việc. 

https://bit.ly/3E2bvjs 

Ngày 11/11, lần đầu tiên trong 77 năm thành lập 

Quân Đội cũng như lịch sử VN, cùng lúc 9 Tướng 

Cảnh Sát Biền bị kỷ luật, cách chức, khai trừ. 

Nên nhớ rằng sau 30/4/1975, vợ chồng “anh hùng” Đại 

Tướng Văn Tiến Dũng đã dùng máy bay và xe hơi đi 

buôn lậu chiến lợi phẩm (vụ này hầu như bị dấu nhẹm) 

nên hơn 10 năm cuối đời bị thất sủng cho tới chết, chỉ làm Quốc Táng qua loa. 

https://bit.ly/3NUq5y9 

2 xe Rolls Royce và 1 du thuyền của Trịnh Văn Quyết được đưa ra đấu giá lấy tiền 

trả nợ, nhưng không ai mua! 

Ngày 12/11, Phong Trào Hưng Ca 

(khoảng 20 anh chị) với ngày "Hội 

Ngộ Thuyền Nhân" tại Houston, 

Texas, có khoảng 450 người tham 

dự. 

 Nước Mắt Biển Đông 

https://bit.ly/3Ow8s8b 

Phó Chánh Án Bạc Liêu Châu Văn Mỹ bị 

bắt tại trận ngày 11/11 khi nhận hối lộ 100 triệu đồng của 1 nữ phạm 

tội ăn cắp và bắt phục vụ tình dục để cho hưởng án treo! 

https://bit.ly/3UWcB7p          https://bit.ly/3Ac7gkr          

https://bit.ly/3UWcB7p
https://bit.ly/3Ac7gkr


https://bit.ly/3tsRrC4 

Ông Phan Huy Anh Vũ  (cựu Giám Đốc Sở Y tế Đồng 

Nai) nhận hối lộ: Gần 15 tỷ ngụy trang trong những “túi 

trà” 

https://bit.ly/3EKutNm 

VTC, 12/11, Cục Phó Cục Thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh... bị tố 

nhiều tội bị bắt 

https://bit.ly/3i1bKUM 

Ngày 13/11, Cựu Dân Biểu VNCH, GS 

NGUYỄN LÝ TƯỞNG ra mắt hồi ký 

"THÁC LŨ MƯA NGUỒN" tại Thư Viện 

Tully, San Jose. 

Trong tâm thư gửi bà con và thân hữu, GS cho biết, ông viết hồi ký 

này với mục đích để lại cho gia đình và bạn bè cùng chia sẻ với ông 

cuộc đời tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền của dân tộc VN, 

đặc biệt là tự do tôn giáo mà ông là nhân chứng qua các biến cố lịch sử của đất nước.  

Bộ sách gồm 2 quyển 1 và 2, mỗi Quyển dầy 600 trang in trên giấy trắng.  GS 

Nguyễn Lý Tưởng đã viết và xuất bản 4 truyện ngắn, 3 tập thơ và 5 bài nghiên cứu lịch 

sử. 

https://bit.ly/3idDoOw          https://bit.ly/3AU14xF 

Ngày 12/11, TT Joe Biden tham dự hội nghị ASEAN - HK 

Ông Biden đã tới Campuchia (không ghé VN) dự hội nghị 

ASEAN - HK, dịp này, Campuchia là nước đại diện luân phiên đã 

ký kết đối tác chiến lược ASEAN và HK. ASEAN quy tụ 10 nườc 

gổm khoảng 600 triệu người. VN không mặn mà với việc này 

nhưng cũng hoan nghênh. Hai bên cũng ca ngợi chiến thắng của Ukraina ở Kherson. 

Dịp này, Bộ Trưởng Quốc Phòng HK Austin đã hội đàm với người đồng cấp Ngụy 

Phượng Hòa của TQ trong 90 phút về những biện pháp tránh nguy cơ đụng độ. 

https://bit.ly/3WYCvJl          https://bit.ly/3AhSN6l 

Về Hội Nghị G20 ngày 15-16/11 tai Bali, Indonesia 

TT Putin không dự mà Ngoại Trưởng Nga sẽ thay mặt đi dự. Như vậy có thề TT 

Zelensky tham dự với tư cách khách mời nhưng vì đất nước đang chiến tranh nên chỉ dự 

qua trực tuyến trong khi Quốc Hội Ukraina yêu cầu loại Nga ra khỏi G20 (khối 20 quốc 

gia giàu nhất, chuyên về kinh tế). TT Biden, CT Tập Cận Bình (họp song phương với 

nhiều lãnh đạo bằng thái độ mềm dẻo) và nhiều lãnh đạo Âu Châu, Nhật… tham dự.  

Dịp này, TT Biden đã có cuộc đối thoại dài hơn 3 tiếng đồng hồ khá hữu ích với CT 

Tập Cận Bình, thẳng thắn bàn về quan hệ giữa 2 nước, vấn đề Đài Loan (nếu thống nhất 

là do thỏa thuận chu không bằng bạo lực, HK coi là làn ranh đỏ) và tình hình chung và 

Nga không được sử dụng vũ khí hạch nhân. 

Biden tuyên bố muốn «xác định những lằn ranh đỏ» với TC 

https://bit.ly/3UUtE9N 

https://bit.ly/3idDoOw
https://bit.ly/3WYCvJl
https://bit.ly/3UUtE9N


LS Nguyễn Văn Đài, 15/11: Thủ Tướng Đức Olaf Scholz không gặp Nguyễn Xuân 

Phúc vì tội bắt cóc T.X. Thanh? 

Thúc đẩy VN phản đối Nga xâm lăng Ukraina. 

https://bit.ly/3EcD8qj 

NGÀY 20/11, TIẾP TÂN MỪNG 25 NĂM HOẠT 

ĐỘNG VÀ CÔNG BỐ GIẢI NHÂN QUYỀN NĂM 

2022 

Với sự tham dự của hầu hết các nhân vật 

tranh đấu tại Cali, khoảng 70 người tham dự.. 

Ba nhân vật được trao Giải Nhân Quyền: 

1- Nhà thơ Trần Đức Thạch (gốc Bộ Đội). 

2- Ký gỉả Nguyễn Tường Thụy (gốc Bộ Đội). 

3- Nhà hoạt đông Lưu Văn Vịnh và 4 người trong Liên Minh Dân Tộc 

VN Tự Quyết. 

Nhân 74 năm Công Bố Bản Quyên Ngôn Quốc 

Tế Nhân Quyền,  Lễ trao giải sẽ được phố 

hợp với Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Đức tổ 

chức tại Frankfurt, Đức ngày 10/12. 

https://bit.ly/3ENs8Rt          https://bit.ly/2GgDiO0 

Ngày 

19/11: Chương trình 

văn nghệ gây (với 

hàng trăm nghệ sĩ 

tham dự) quỹ xây Đền Thánh Trần Little Sài Gòn 

(SBTN, Trung Tâm Asia & Trần Hưng Đạo 

Foundation) kéo 

dài 5 giờ 30. 

Kết quả sơ khởi thu được khoảng 50.000 đô-la Mỹ. 

Trúc Hồ, Diệu Quyên, Phan Kỳ Nhơn và Nguyễn 

Hoàng Dũng, sau có thêm Nam Lộc, Phan Tấn Ngưu, 

Nguyễn Trọng, Giám Mục Trần Thanh Vân, Huỳnh Đức Huy, Đặng Nguyên Thành, Võ 

Đình Hữu và Du Miên… tại Video Việt Dũng. 

Từ hơn 10 năm trước chúng ta đã có văn phòng thờ và 8 năm trước, đã có tượng Đức 

Thánh Trần lớn bằng đồng thay tượng cũ và khúc đường ngang qua đó được đặt tên là 

Trần Hưng Đạo. 

https://bit.ly/3F8ckct 

Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu mất trong trại giam vì 

không được chăm sóc y tế kịp thời 

Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu, người đang thụ án tù 

chung thân tại Trại Giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai), mất ngày 

20/11 sau 1 thời gian bệnh nặng mà không được chữa trị đầy đủ. 

https://bit.ly/3EcD8qj
https://bit.ly/3ENs8Rt
https://bit.ly/2GgDiO0


Ông Phan Văn Thu (hay còn gọi là Trần Công), sinh năm 1948. Ông đứng đầu Ân 

Đàn Đại Đạo (tức Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn), 1 nhóm tôn giáo độc lập. 

Nhóm của ông xây dựng khu du lịch sinh thái Đá Bia ở Phú Yên theo hướng “tiền sinh 

thái, hậu tổ đình” tại khu vực Suối Lớn, Đèo Cả, thuộc địa bàn xã Hòa Xuân Nam, huyện 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Vào tháng 2/2012, CA tỉnh Phú Yên đột nhập vào khu này, sau đó tiến hành bắt giữ 

những người tham gia. Tổng cộng có 25 người bị bắt với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật 

đổ chính quyền” theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự năm 1999 và tội “Tàng trữ, sử dụng, 

mua bán trái phép chất nổ”… 

https://bit.ly/3AE9adz 

Các ca sĩ bị cấm hát tại VN 

Sau vụ ca sĩ Khánh Ly bị cản trở những buổi trình diển 

cuối trong chuyền lưu diễn tại VN trong tháng 9/2022, có tin 

các ca sĩ Chế Linh, Hương Lan và Tuấn Vũ cũng bị cấm hát 

tại VN. 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị phản đối 

Trần Nhật Phong, Trà Mi & Lê Chí Hiếu. 

Người Việt tại tiểu bang California (trình diễn ngày 

21/11) và Georgia (trình diễn ngày 24/11, nhiều người từ xa 

như Phượng Mai, Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy, Huy 

Đức, Mã Tiều Linh, Minh Ty...) đã cùng về mạnh mẽ biểu 

tình chống Đàm Vĩnh Hưng tới ca hát nhân 

dịp Thank Giving. 

https://bit.ly/3hV00D6 

Biểu tình Đàm Vĩnh Hưng tại Milpitas 

(bắc San Jose) 

https://bit.ly/3ACCOQx 

“Ra đi” bí ẩn của cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Quốc Thuận.  

Uẩn khuất gì? Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát? 

Lúc thì nòi chết tại nhà, lúc thì tai nạn giao thông. 

Dự án iFan bị tố lừa 15.000 tỷ đồng 

Lê Ngọc Tuấn (Tô Lâm bao che?) với vụ lừa đảo dịch 

vụ tiền ảo đa cấp.chưa giải quyết. 

Trung Khoa Thoibao.de, 21/11. 

https://bit.ly/3GBJbHA 

- Ngày 22/11, vào buổi trưa đã xảy ra trận động đất cấp 5,6 

tại Java, Indonesia khiến 260 người 

chết, 700 bị thương, hàng ngàn căn 

nhà sụp đổ. 

https://bit.ly/3VyT6lt 

 Bờ kè Hội An, Quang Nam bằng bê tông giá 135 tỷ 

https://bit.ly/3hV00D6


đồng, mới 5 năm đã hư hỏng nặng, công ty thi công không 

bảo trì, chỉ nói quanh, vô trách nhiệm. 

https://bit.ly/3VmMWoo 

Elon Murk công bố quyết định mua lại 

công ty mạng Twitter với giá 44 tỷ đô-la Mỹ. 

Nhưng sau đó ông cho rằng con số người tham gia mạng này đã bị thổi 

phồng nên quyết định không mua nữa. Elon Murk bị kiện bồi thường cả tỷ 

đô-la Mỹ… nên cuối cùng quyết định là mua. 

Nhiều trái phiếu của ông xuống giá cũng đã làm cho ông thất thu khoảng 100 tỷ đô-

la Mỹ. 

Ông thay giàn lãnh đạo Twitter, giảm 1/2 của 7.000 nhân viên, bắt nhân viên làm việc 

“bất kể giờ giấc”, số người đăng ký tăng nhưng thu nhập giảm. Tính đến ngày 6/11/2022, 

Twitter đã lập kỷ lục về lượng người dùng hàng ngày khi có đến 245,4 triệu người dùng 

truy cập vào mạng xã hội này. Theo người lãnh đạo mới của Twitter, một trong những lý 

do giúp lượng người dùng mạng xã hội này tăng đột biến là bởi sự ra mắt của dịch vụ 

Twitter Blue, cho phép người dùng sở hữu tài khoản gắn dấu tích xanh xác minh chỉ với 

giá 7,99 đô-la Mỹ/tháng, qua khuyến khích người dùng tương tác trên Twitter.  

Nhưng hiện công ty lỗ mỗi ngày khoảng 5 triệu đô-la Mỹ. Hy vọng ông sẽ tìm ra giải 

pháp cho giai đoạn khó khan này. Tuy Elon Murk tuyên bố cho tự do ngôn luận nhưng 

cựu TT Trump tuyên bố sẽ không trở lại với Twitter vì ông đã lập trang mạng riêng “Truth 

Social”. 

9 books from Elon Musk`s reading list that could change your life 

https://bit.ly/3VEcfm7          https://bit.ly/3VkAENH 

CT QH Vương Đình Huệ quyết định cho Hồ Duy Hải? (vụ án sát hại 2 

phụ nữ trẻ năm 2008) quản thúc tại nhà riêng, Chánh Án Nguyễn Hòa 

Bình và 17 Thẩm Phán thuộc Hội Đồng Giám Đốc Thẩm năm 2020 đều 

kết án tử sẽ phải đối diện với án tù? Sau 3 phiên tòa đều bị kết án tử 

hình! Có dư luận nghi đây là kế giết người thế mạng! Việc điều tra có 

nhiều sai phạm, khuất tất! Những cái chết bí ẩn. 

https://bit.ly/3i8kkks 

Đã có ít nhất 4 trường hợp bị án tích oan, án tử oan như các ông Võ Tê (án tích bị can 

42 năm cho tới khi qua đời), Huỳnh Văn Nén (tù 17 

năm), Nguyễn Thanh Chấn (tù 10 năm) và Hàn Đức 

Long (2 lần sơ cấp và 2 lần phúc thẩm, tổng cộng 4 lần 

bị xử tử hình oan, tù 11 năm), họ nhận tội chỉ vì bị tra 

tấn không chịu nổi, mãi sau này thủ phạm ra mặt hay bị bắt họ mới được tha sau cả chục 

năm mang án tử! 

https://bit.ly/3V6k4kL   

ĐTV Lê Thành Trung bất ngờ giao lời khai của nhân chứng Hồ Văn Bình về 

thanh niện lạ mặt ở Bưu Điện Cầu Voi 

https://bit.ly/3VEcfm7
https://bit.ly/3V6k4kL


https://bit.ly/3XF9bIo 

Nguyễn Hòa Bình ra tay sát hại Lê Ngọc Bình Minh là con trai của Viện Trưởng 

Viện Kiễm Sát Nhân Dân Tối Cao Lê Minh Trí? Hồ Duy Hải có Bắng Chứng Hoàn 

Toàn Vô Tội. 

https://bit.ly/3Uc2Ukb 

DẤU VÂN TAY Cháu Giám Đốc Bưu Cục Cầu Voi trùng khớp với HUNG THỦ 

tại hiện trường? 

https://bit.ly/3AM6FG8  

Vụ án Hồ Duy Hải Kéo Dài 12 Năm! 

Trưởng Giám Sát Tối Cao Trương Hòa Bình khi trả lời trước QH vẫn giữ quan điểm 

cũ là hiện trường trùng khớp với những gì Hồ Duy Hải khai, chỉ có mẹ của Hồ Duy Hải 

liên tục phản kháng. 

https://bit.ly/3OE2vpw           https://bit.ly/3VcP5mW 

Nghi phạm chính trong vụ án vẫn nhởn nhơ? | VNEWS  

https://bit.ly/3XEUJjl  

Tìm Ra Nhà Nguyễn Văn Nghị. Người hàng xóm TIẾT LỘ về HUNG THỦ vụ Hồ 

Duy Hải. Mọi sự sáng tỏ. 

Nghị là cháu bà Phó CTN Trương Mỹ Hoa. 

https://bit.ly/3XHapmb 

BIÊN BẢN MẬT cuộc thăm gặp giữa bà Lê Thị Nga và Hồ Duy Hải. 

HUNG THỦ là bạn trai 1 trong 2 nạn nhân 

Sau này, 2 

trong 17 Thẩm 

Phán thuộc Hội 

Đồng Giám Đốc Thẩm đã suy nghĩ lại. 

https://bit.ly/3AOUBny 

Ban Nội Chính Trung Ương Họp Lệnh Khởi Tố Nguyễn Hòa Bình. Bước Ngoặt 

Trong Vụ Hồ Duy Hải Xuất Hiện 

https://bit.ly/3ELuEGM 

Ban Nội Chính Trung Ương Vào Cuộc Cứu Hồ Duy Hải. Đọc Lệnh Bắt Khẩn 

Nguyễn Hòa Bình và 16 Thẩm Phán? 

https://bit.ly/3UhlDec 

Bác sĩ pháp y Lên Tiếng Khẳng Định Hồ Duy Hải HOÀN TOÀN VÔ TỘI 

https://bit.ly/3VFI9i0 

Đau xót nhìn lại cảnh tử tù Hàn Đức Long 

https://bit.ly/3gGBncW 

https://bit.ly/3XHapmb
https://bit.ly/3AOUBny


Đây là cây thông Giáng Sinh chưng bày 

tại Christmas in the Park ở San Jose.  

Cờ treo ngược! Người Việt tại đây đã yêu cầu 

thay bằng cờ VNCH.  

999 chiếc xe hơi điện của VinFast lần đầu tiên 

xuất qua HK. VinFast đang chuẩn bị xây nhà 

máy sản xuất giá 4 tỷ đô-la Mỹ ngay tại North  

Carolina, HK, trong năm 2023.  

Thực ra VinFast không chế xe mà là mua bộ phận 

về ráp, nên không thể gọi là xe VN, mà là xe mang "thương hiệu Việt" thôi. 

Ngày 25/11, tại Thành phố Hải Phòng, TT Phạm Minh 

Chính đã dự Lễ xuất khẩu lô ô tô điện thông minh đầu tiên 

của VinFast ra thị trường quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước 

tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi VN khi lần đầu 

tiên những sản phẩm ô tô công nghệ do VN làm chủ và sản 

xuất - chính thức tiến ra thế giới trong sự đón đợi của người tiêu dùng... 

https://bit.ly/3GY1bMu 

Biều Tình Chống Phong Tỏa Khắp TQ 

- Ngày 26/11, 1 vụ hỏa hoạn tại Tân Cương gây tử vong cho ít nhất 10 người trong 1 

chung cư ở thành phố Urumpi, người dân tại chung cư đã bị nhốt trong nhà suốt 4 tháng 

để đối phó với Covid, từ đó, những cuộc biểu tình đã bùng phát. 

Một số vùng của TQ như Bắc Kinh, Thượng Hải (hình bên, 27/11) và Vũ Hán... đang 

bị đại dịch nặng và lan rộng. Dân Tân Cương cũng nhân 

dịp này vùng lên. Thực ra từ tháng 6, dân QT đã biểu tình 

phản đối chính sách “Zero Covid” khá mạnh nhưng nhà 

cầm quyền che đậy hết.  

Với chính sách “Zero Covid”, kiểm tra, phong tỏa, 

cách ly và  xét nghiệm rất khắc nghiệt nên cuộc sống rất khốn 

khó và nhiều nơi dân chúng nổi lên chống đối tại 2/3 nước 

(21/34 khu vực) trong những ngày qua để phản đối chính sách 

“Zero Covid”, thậm chí đã xảy ra đập phá, người dân yêu cầu 

CT Tập Cận Bình từ chức, dẹp bỏ ĐCSTQ. 

Hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở 

Thượng Hải vào ngày 27/11 để phản đối những hạn chế của chính sách “Không Covid” 

mà chính phủ đã duy trì suốt từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2019 đến nay. Họ 

đã giơ cao những tấm giấy trắng để thể hiện sự phản đối. Cảnh Sát đã bắt hàng chục người 

lên xe buýt và đưa đi. Những cuộc biểu tình ở đây đã kéo dài 3 ngày liền và lan sang cả 

những thành phố khác. 



Tại Bắc Kinh, những cuộc tập trung nhỏ cũng xảy ra, trong khi sinh viên tại 1 số 

trường đại học đã tập trung lại để biểu tình. Người biểu tình cũng 

xuống đường tại Vũ Hán, Thành Đô. 

Tấm giấy trắng thành biểu tượng. 

Phong trào chống đối được coi là thách thức lớn nhất kể từ 

vụ Thiên An Môn năm 1989. Tới nay, TQ có 1.520.000 ca nhiễm, 

5.233 ca chết, tương đối thấp. Hiện 1 ngày trung bình nhiễm khoảng 30.000 ca, có ngày 

lên tới 55.000 ca mới. 

https://bit.ly/3OHADkD          https://bit.ly/3OOftkW 

Biểu tình ở Quảng Châo, thủ phủ Quảng Đông 

Biểu Tình ở Nhật ủnh hộ TQ. 

https://bit.ly/3AYe8Ch 

TQ: Biểu tình phản đối Covid 

lan rộng, Tập Cận Bình đối mặt 

thách thức chưa từng có 

https://bbc.in/3F8gX66          https://bit.ly/3ubx9xo 

Zero Covid ở TQ: Người biểu tình đụng độ Cảnh Sát tại nhà 

máy sản xuất 10 triệu iPhone của Đài Loan ở 

Trịnh Châu, TQ, lớn nhất thế giới. 

https://bbc.in/3VyPNKZ 

VOA, 29/11: TQ bảo vệ chính sách zero 

COVID dù biểu 

tình lan rộng. 

London và Tokyo cũng biểu tình ủng hộ cuộc nổi dậy ở 

TQ. 

Với những biến cố bất ngờ này, kinh tế TQ 

thêm trì trệ, Nhân Dân Tệ xuống giá so với 

đô-la Mỹ (1 USD = 7,17 Yuan). 

https://bit.ly/3VC4qxm 

VOA, 29/11: Công nhân nhà máy Foxconn 

nổi loạn vì phong tỏa Covid và mất lòng tin 

https://bit.ly/3Uf9Qx3 

LS Nguyễn Văn Đài, 29/11: Tập Cận Bình đối mặt với thách thức khi người dân 

yêu cầu từ chức? 

https://bit.ly/3EW9UfM         https://bit.ly/3XHzcqn 

Ngày 1/12, Giang Trạch Dân (1926-2922) qua đời. Tập Cận Bình tái hiện THẢM 

SÁT Thiên An Môn? 

Trong lúc dân chúng nổi lên chống Tập Cận Bình! 

Biểu tình ủng hộ nổ dậy ở Sydney.           

Tập Cận Bình hãy từ chức. ĐCSTQ hãy xuống 

https://bit.ly/3Un0783 

https://bit.ly/3OHADkD
https://bit.ly/3EW9UfM


Làn sóng biểu tình lan khắp một nửa Trung Quốc, dân Bắc Kinh đã vào cuộc 

https://bit.ly/3ivaDNj 

Tập Cận Bình sẽ phải đầu hàng trước sức mạnh của dân TQ? 

TNVN / Việt Linh, 1/1 

https://bit.ly/3B2PXm4 

VOA, 1/12: An Giang: Thiếu Tướng CA, Đại Tá 

Quân Đội bao che buôn lậu bị cách chức vì ‘gây 

hậu quả nghiêm trọng’ 

https://bit.ly/3isjBuI 

Bộ CA bắt trợ lý của Phó TT Vũ Đức Đam là ông Nguyễn Văn Trịnh vì tác động 

Bộ Y Tế cấp số đăng ký lưu hành kit test chu công ty Việt Á. 

Trước đó, hồi tháng 5/2022, CA đã bắt nguyên thư ký của ông Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn 

Thanh Long 

Bắt cựu Bí Thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng vì liên quan vụ Việt Á 

TGĐ Việt Á Phan Quốc Việt bỏ túi trên 500 tỷ đồng và đã chi "hoa hồng" cho các "đối 

tác" là gần 800 tỷ đồng.. 

https://bbc.in/3UoOUUv 

 

Báo Động Đỏ: Loài Thú Hiếm Tại VN Sắp Diệt Chủng!? 

VN có khoảng 100 triệu dân. 

Bị Cộng Sản - Vô Sản Hóa Gần 100 Năm. 

Trong thế giới “đỉnh cao trí tuệ loài người” này, không biết chúng tương tác móc ngoặc 

với nhau thế nào mà sản sinh ra loài thú hiếm cầm cả tỷ đô-la trong tay, cả 100 năm mà 

con số chỉ đếm không quá 10 đầu ngón tay. Và năm 2022, là năm đại hạn hay sao, 

chúng làm ăn, ăn bẩn thế nào mà có đến 1 nửa rủ nhau vào lò ông Nguyên Phú Trọng!? 

Phải cho ngay giống thú siêu tư bản đỏ man rợ này trong thế giới vô sản vào “danh sách 

đỏ” cần bảo tồn, nếu không có thể bị tuyệt chủng thì uổng lắm! 

 

 

 

Nga Xâm Lăng Ukraina 

Ukraina Chìm Ngập Trong Biển Lửa!!! 

Đỗ Thông Minh tổng hợp 

 

… (xin cắt bớt phần đầu đã đăng nhiều ký, xin đọc tiếp theo các kỳ trước) 

 

 

Ngày 14/11, Giám Đốc Cục Tình Báo HK (CIA) William Burns đã gặp 

người đồng cấp Nga. Hôm sau ông đến Kyiv để gặp TT Ukraina 

Zelensky vẫn an toàn sau đợt tấn công ngày 15/11. 

https://bit.ly/3OiZM4H 

https://bbc.in/3UoOUUv


 VOA 15/11/22, Đức giục Việt Nam phản đối Nga xâm lược Ukraina, Hà Nội im 

tiếng? 

https://bit.ly/3EyI4qA 

Ngày 12/11, TT Joe Biden ghé thăm Campuchia dự Hội Nghị ASEAN - HK, 2 bên thỏa 

thuận là đối tác chiến lược dù VN không là đối tác chiến lược với HK, đồng thời ca 

ngợi chiến thắng của Ukraina tại Kherson. Dịp này TT Biden có cuộc hội đàm thẳng 

thắn với CT Tập Cận Bình về quan hệ 2 nước, tình hình chung và cùng không tán đồng 

việc sử dụng vũ khí hạch nhân tại Ukraina. 

Về Hội Nghị G20 ngày 15-16/11 tai Bali, Indonesia, TT Putin không dự (tránh gặp mặt 

nghe các lãnh đạo Âu-Mỹ chỉ trích) mà Ngoại Trưởng Nga sẽ thay mặt đi dự, có thề 

Putin chỉ tham dự trực tuyến. TT Zelensky sẽ tham dự với tư cách khách mời, nhưng vì 

đất nước đang chiến tranh nên chỉ dự qua trực tuyến.  

Putin ngỏ lời muốn họp với Zelensky vô điều kiện, nhưng Ukraina nóí chỉ nói chuyện 

khi Nga rút hết quân khỏi những vùng chiếm đóng và sau tuyên bố của TT Zelensky ở 

G20 thì Nga lại mở rộng pháo kích Ukraina. 

https://bit.ly/3WYhM8v          https://bit.ly/3todlXd 

Đang thoi thóp ở Ukraine Putin nhận HUNG TIN từ Iran, tàu chở UAV bị tấn 

côɴԍ cháy chìm? 

(từ chỗ 9:50) 

https://bit.ly/3AXbyfD 

1 Tướng HK cho hay, tới nay Nga đã thiệt hại khoảng 

100.000 thương vong, Ukraina cũng vậy, ngoài ra 

khoảng 40.000 dân thương vong. 

Trong khi cuộc chiến diễn ra, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc liên lạc ngầm giữa lãnh 

đạo cấp cao của Mỹ và Nga. 

Ngày 15/11, Ba Lan lần đầu tiên bị 1 phát đạn từ Ukraina bắn qua biên giới khiến 2 

người chết, hiện vẫn chưa rõ ai bắn với mục đích gì hay là quân Ukraina bắn lầm?  

Hàng trăm tên lửa Nga trút như mưa xuống nhiều TP ở Ukraina; Ba Lan xác nhận tên 

lửa “bay lạc” vào lãnh thổ Warsaw là của Nga, Moscow phủ nhận; NATO đang điều tra, 

nhưng cho rằng vì Nga xâm lăng, gây chiến mới có chuyện này. 

Bắc Triều Tiên may quân phục mùa đông cho lính Nga bắng vật liệu do Nga cung cấp.  

NATO sắp tập trận, lần đầu tiên huy động 5 hàng không mẫu hạm: 2 của HK, 1 

của Anh, Pháp và Ý và nhóm tàu tác chiến đi kèm tại Đía Trung Hải.  

Thủ Tướng Ba Lan: Chính sách của Nga là căn bệnh ung thư tại Nga lan qua Âu 

Châu...  

2-3 triệu người Ukraina phải rời nhà tìm nơi ấm áp khi mùa đông tới. 

HK gửi thiết bị chiến đấu trong mủa đông cho Ukraina. Theo HK, quân Ukraina được 

huấn luyện tốt hơn quân Nga. 

Quân Putin hoảng loạn THÁO CHẠY, Melitopol sắp giải phóng 

https://bit.ly/3V0j1Tl 

VOA 23/11, Bộ Tưởng CA Tô Lâm và Thư Ký Hội Đồng An Ninh Nga thảo luận về 

Ukraina. 

Kherson ĐÃ XONG, Crimea NỔ LỚN cuộc chiến lớn CUỐI CÙNG giải phóng 

toàn lãnh thổ Ukraine BẮT ĐẦU 

https://bit.ly/3gudwgP 

https://bit.ly/3WYhM8v


Cơn Ác Mộng Của Nga: Ukraine nhận pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Do 

Thái cùng tn lửa dệt Radar AGM-88 | SKĐS 

https://bit.ly/3GK8tDw 

Ngày 23/11: Biểu tình phản đối sự xuất hiện của TT Putin ở 

Yerevan - thủ đô Armenia 

Ukraina kêu gọi gây quỹ lập hạm đội tàu không người lái với sự ủng 

hộ của 93 quốc gia. 

https://bit.ly/3EZur41 

Ngày 25/11, CẢNH TƯỢNG KINH HOÀNG: 9 máy bay ném bom của Nga cất 

cánh đến Kiev; Quân Putin đại bại ở Biển Đen 

https://bit.ly/3VnWPSJ 

G7 đưa ra giá trần dầu thô của Nga ở mức 600 đô-la Mỹ/1 thùng. 

Nga thiếu tiền, bán vàng cho TQ. Trong năm 2022, số vàng Nga bán cho TQ tăng 80% 

so với năm trước, tri giá 329,9 triệu đô-la Mỹ. 

Số tộ phạm tại Nga gia tăng vì chiến tranh, tăng 600% so với năm trước! 

OVM4TV 1126, 25/11: Nghị Viện Âu Châu tuyên bố Nga là ‘Nhà tài trợ khủng bố’ 

https://bit.ly/3F56ecO 

Ngày 25/11 Đệ nhất phu nhân Ukraina: “Chúng tôi sẽ chiến thắng” 

“Chúng tôi sẵn sàng chịu đựng điều này,” Olena Zelenska khẳng định khi chúng tôi 

ngồi xuống trong một khu nhà được bảo vệ nghiêm ngặt ở Kiev. 

“Chúng tôi đã có quá nhiều thử thách khủng khiếp, chứng kiến quá nhiều nạn nhân, 

quá nhiều sự tàn phá, đến nỗi mất điện không phải là điều tồi tệ nhất xảy ra với chúng 

tôi.”. Bà trích dẫn 1 cuộc thăm dò gần đây, trong đó 90% người Ukraina cho biết họ sẵn 

sàng sống chung với tình trạng thiếu điện trong 2 đến 3 năm nếu họ có thể nhìn thấy triển 

vọng gia nhập Liên Minh Châu Âu… 

Theo Bõ Trưởng Quốc Phòng Ukraina, tới nay Nga đã bắn hơn 16.000 hỏa tiễn và 

sẽ tiếp tục cho đến khi cạn kiệt, chỉ còn đủ dùng cho 3 đợt tấn công, phải tìm mua thêm 

từ bên ngoài như Iran. Trong đó có hơn 500 mục tiêu quân sự, 200 mục tiêu hạ tầng năng 

lượng, 250 mục tiêu hạ tầng giao thông, 14.000 vào các tòa nhà. 

Nhân ngày 17/11 là “Ngày Các Bà Mẹ” ở Nga, hơn 17.000 phụ nữ, các bà mẹ ký tên 

gửi Điện Cẩm Linh, lên tiếng chống chiến tranh và đòi rút binh lính về nhà. 

OVM4TV 1128: Liên Âu dùng hơn 300 tỉ Euro tài sản bị phong tỏa của Nga để bồi 

thường cho Ukraina (+ Thư Đông Kinh của ĐTM) 

https://bit.ly/3gV0IQy 

 

 

 

- - - - - 

 

140 Bài Nói Chuyện Được Xem - Nghe - Đọc Nhiều Nhất 

của Đỗ Thông Minh 

Tổng cộng khoảng 11+1 triệu lượt người đã xem - nghe - đọc 

https://bit.ly/3GFNIW8 

 

https://bit.ly/3VnWPSJ
https://bit.ly/3F56ecO


Hoạt động từ năm 1970, đã bay khoảng 55 vòng quả đất, đi Mỹ 45 lần, Canada 7 

lần, Úc 3 lần, Âu Châu 2 lần... Chúng tôi đã viết khoảng 1.000 bài, 500 Thư Đông 

Kinh, thực hiện khoảng 1.000 cuộc tường trình qua các cơ quan truyền thông VN 

và quốc tế. 

- - - - - 

 

 

 

Các Bản Tin ĐTM Tường Trình Mới Đây (1 tuần 3-5 bản tin) 

 
Ngày 2/12, đài OVM4TV, TĐK116: Vài nét lịch sử nhân loại và TQ ngày hôm nay...  Bùng nổ biểu tình chống nhà cầm 

quyèn ở TQ. 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh  

https://bit.ly/3Uf6cDk 

TH Calitoday, 30/11/2022: Sau 3 năm TQ thi hành chính s ách "Zero Covid" sự bất mãn của dạan chúng bùng phát, 

các đại học cũng tham gia biểu tình, biều ngữ là tờ giấy trắng, đòi Tập Cận Bình từ chức. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 27/11/2022: ĐCSVN tạo ra tình hình VN sa sút mọi mặt. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

Ngày 25/11, đài OVM4TV, TĐK115: Người Việt tại Nhật. Tình hình VN sa sút mọi mặt. Tình Hình Ukraina.  

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh  

https://bit.ly/3Uf6cDk 

TH Calitoday, 23/11/2022: Cựu Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí đắc cử Dân Biểu tiểu bang Cali, Phạm Mạnh Chí 

đắc cử Thị Trưởng Westminster. Kinh tế VN rất u ám. Kỷ niệm 25 năm thành lập Mạng Lười Nhân Quyền VN vả công 

bố 3 người lãnh giải. Trịnh Công Sơn. Khánh Ly và bài "DIễm Xưa" cùng chị Diễm... 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3VjUqZT 

TH Calitoday, 20/11/2022:: Về cuộc bầu cử giữa kỳ tại HK. Đảng Cộng Hòa và Donald Trump đi về đâu? Nhiều ứng 

viên Mỹ gốc Việt đắc cử. Đề phòng Putin làm liều, Âu Châu sắp tập trận lớn vớl 5 hàng không mẫu hạm. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

Ngày 18/11, đài OVM4TV, TĐK114: Tình Hình Ukraina, Nga phản công nhưng kiệt sức. Putin sẵn sàng nói chuyện vô 

điều kiện - Zelensky sẵn sàng nói chuyện khi Nga rút hết quân, bồi thường và không có Putin. 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh  

https://bit.ly/3VdGaRI 

TH Calitoday, 13/11/2022: Quân Nga bỏ chạy, quân Ukraina chiếm Kherson là chiến thắng lịch sử. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3U0yuS2 

Ngày 11/11, đài OVM4TV, TĐK113: Tình Hình VN hôm nay. Hiện tượng "Xăng cục gạch - Sổ đỏ lề đường". 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3fUg8US 

TH Calitoday, 9/11/2022: Tô Lâm tô hồng nhưng thực tế kinh tế VN tệ hại. Xuất hiện “xăng cục gạch" như 47 năm trước 

sau ngày 30/4/1975. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

TH Calitoday, 6/11/2022: các đại gia tỷ phú đô-la đỏ VN, vụ Thiền Am, Phương Hằng... Iran sau nhiều lần chối, ngày 

5/11, nay công nhân đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Nga tiếp tục rút quân. Putin ngưng tuyển quân vì 

thiếu chuẩn bị, bị dư luận chỉ trích. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3DFZW1d 

 

Ngày 4/11, đài OVM4TV, TĐK112: Cốt lôi của chiến tranh Ukraina – Nga là cái "chíp bán dẫn". Quân Ukraina bắn cháy 

khu trục hạm Makarov... mạhn tiến ở Kherson. . Đại Hội ĐCSTQ thứ 20. TBT Nguyễn Phú Trọng thăm TQ. Miên Nam 

thiếu xăng trẩm trọng. 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3fUg8US 

 



Ngày 28/10, nói chuyện với ký gỉả Hồng Phúc ở HK về HCM và những sai sót nghiêm trọng trong Tuyên Ngôn Độc Lập 

2/9/1945. 

Dự trù là loạt bài đầu tiên trong khoảng 10 bài giữa Hồng Phúc Và Đỗ Thông Minh về những trọng điểm trong tình hình 

VN. 

 
 

TH Calitoday, 23/10/2022: Siêu đại án Trương Mỹ Lan (gia đình giàu nhất VN) / Vạn Thịnh Pháp, trong 1 tuần 3 người 

chết bí ẩn?! Quân Ukraina tiến về Kherson. Trao đổi tù binh... 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

 

TH Calitoday, 19/10/2022: Siêu đại án Trương Mỹ Lan (gia đình giàu nhất VN) / Vạn Thịnh Pháp, trong 1 tuần 3 người 

chết bí ẩn?! Quân Ukraina tiến về Kherson. Trao đổi tù binh... 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 12/10/2022: Nho Shine Muscat hảo hạng của Nhật. Tòa sờ gáy 

Trương Mỹ Lan / Vạn Thịnh Phát, 2 nhân viên cao cấp chết bất ngờ. Phạm Nhật 

Vượng nợ chồng chất, các báo phải rút bài xuống. Vụ phá cầu Cremia / Kerch, 

Nga oanh kích trả thù tàn bạo. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
 
 

TH Calitoday, 9/10/2022: Quân Ukraina tấn công nhiều mặt trận. Nga thay tư lệnh quân Nga tại Ukraina 

và Tư lệnh Hải Quân tại Biển Đen - Azov. 200.000 người Nga đi trình diện, có 1/2 không đủ tiêu chuẩn. 

Chánh Ủy Nga phụ trách tuyển mộ bị cách chức. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
 
 

TH Calitoday, 5/10/2022: Vụ giải cứu người kẹt ở hải ngoại của Cục Di Trú thuộc Bộ Ngoại Giao làm 

Phạm Bìmh Minh bị mất chức, hạ bệ. Phải xét lại vụ án Bưu Điện Cầu Voi, kết án tử hình oan Hồ Duy Hải 

đã 15 năm. Putin sát nhập 4 tình của Ukraina dù còn chiến tranh nhưng để chuẩn bị dư luận cho việc 

cuối cùng phải dùng vũ khí nguyên tử? 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
 
 

TH Calitoday, 2/10/2022: Bão số  4 Noru tà n phá  Miền Trung VN và bão Ian tàn phá miền đông-nam 

HK. Nga sát nhập 4 tình, Ukraina, HK và Nato phản đối dữ dội. HK và EU gia tăng chế tài, TT Zelensky 

ký đơn xin gia nhập NATO. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
 

 

TH Calitoday, 28/9/2022: Sẽ thay thế TBT Nguyễn Phú Trọng tại TƯ 6? Chiến sự Ukraina vẫn nóng, càng 

nóng hơn khi Nga tổ chừc bỏ phiếu xin sát nhập 4 khu vào Nga. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
 
 

Ngày 22/9, trả lời phỏng vấn của anh Derek Phạm đài Nửa Vòng Trái Đất về Đại Hội Đảng Việt Tân lần thứ 9 tại 

Bắc Cali, bầu tân lãnh đạo, CT là TTK Lý Thái Hùng sau 22 năm lên giữ chức CT, nhiệm kỳ 5 năm, Hoàng Tứ 

Duy (con của Hoàng Cơ Định), cựu CT Đỗ Hoàng Điềm không giữ chức nào nữa.. 
 

 
Đài Phát Thanh Sài Gòn Houston - Dallas, 19/9 

Họp HK và ASEAN. TT Biden công du Á Châu. Tứ Kim Cương họp trực tiếp lần 2+1. 

VN khủng hoảng lãnh đạo! Ukraina: Chiến cuộc vẫn kéo dài! 

Đăng Khoa và Đỗ Thông Minh 

 
 

TH Calitoday, 18/9/2022: Ai sẽ thay thế TBT Nguyễn Phú Trọng, ai nổi lên đều bị tố có 

vấn đền. Ukraina có nhiều yều tố thuận lợi. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
https://bit.ly/3R65uql 

 

TH Calitoday, 18/9/2022: Tang Lễ Nữ Hoàng Anh. Tài tử Thầm Thuý Hằng qua đời. TT 

Putin và TT Zelensky đều bị tai nạn xe nhưng may mắn cả 2 không bị thương gì đáng 

kể. Ukraina lập mưu đánh lạc hướng rồi thình lình phản công quân Nga, quân Nga bị bất ngờ phải bỏ chạy, kể 



cả toàn bộ vũ khí. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
https://bit.ly/3qPhpyq 

 
TH Calitoday, 4/9/2022: Biến đổi khí hậu. Hoa Thượng Tuệ Sĩ được suy cử lãnh đạo PGVNTN. Nhiều  tỷ phú 

đô-la Mỹ ở VN đang khốn đốn. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
 

TH Calitoday, 31/8/2022: Vụ hộ chiếu mới không có mục nơi sinh dây rắc rới cho người dân. Bộ CA phải yêu 

kêu gòi các nước thông cả ! Tô Lâm ra trả lời trước Quốc hội chỉ nói quanh. Trump đòi trở lại làm TT hay bầu 

cử lại tức thì. Trump cho rằng ông đã cho giải mật các tài liệu nhưng không thông qua thù tục và không có 

chứng cớ nào cả.  

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
Radio Saigon Houston - Dallas, 30/8/2022, Biến đổi khí hậu thế giới. Nạn ăn cắp vặt và trồng cần sa của người 

Việt tại Nhật, Đức, Anh, Canada, Úc và HK. 

Vụ hộ chiếu mới từ ngày 1/7 không có mục nơi sinh. Bộ Trưởng CA Tô Lầm nói càn. 

Đăng Khoa và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 24/8/2022: Trump kiện đòi lại tài liệu đề viết "hồi ký". Tình hình 1 số nhà đấu tranh tại VN. CSVN 

lại mơ dự án đường sắt cao tốc 58 tỷ (300 km/giờ). 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 21/8/2022: Bùng nổ tin tức sau vụ xét nhà Trump. Nguyễn Phú Trọng đồng ý rút lui khi tìm được 

người thay thế. Quân Ukraina mạnh tiến về Kherson, quân Nga đang dần bị cô lập lo rút về Meriupol? 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 17/8/2022: Dư luận thế giới quan tâm vụ xét nhà cựu TT Trump. Trump dựa vào Tu Chính Án thứ 

4 và 5 để tránh trả lời các câu hỏi của Biện Lý. Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 14/8/2022: FBI theo sự cho phép của GĐ FBI, Bộ Trưởng Tư Pháp, Thẩm Phán Liên Bang đã xét 

nhà cựu TT Trump, thu 10 thùng gồm 11 hồ sơ cấp bảo mật, mật và tối mật. Tình hình thượng tầng lãnh đạo VN 

rối reng. Chiến sự Ukraina vẫn giằng co. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3dEiEx1 
Radio Saigon Houston - Dallas, 13/8/2022, FBI được phép Thẩm Phán Liên Bang thình lình xét nhà của cựu TT 

Trump trong 9 tiếng đồng hồ, đem đi 10 thùng tài liệu. Thượng tầng lãnh đạo ĐCSVN trach chấp rối bù, vẫn 

chưa tìm ra trùm cuối vụ Việt Á. 

Đăng Khoa và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 10/8/2022: Chuyện động trời: FBI bất thần khám nhà cựu TT Trump, thu 10 thùng tài liệu được 

cho là có ảnh hưởng an ninh quốc gia. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 7/8/2022: Đại Hội Thánh Mẫu Missouri. Vu Lan với «bông hồng» cài áo. Nga tính đưa siêu 

hỏa tiễn đối hạm 3M22 Zircon dài 9 m, tốc độ 8-9 Mach, tầm trên 1.000 km với 300-400 kg chất nổ vào chiến 

trường trong 2-3 tháng tới (mà theo Nga không có gì ngăn cản được... 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 3/8/2022: Tứ trụ và thượng tầng lãnh đạo CS rối mù trong tranh chấp ngầm, nguy cơ đang chờ 

ĐCSVN. Vẫn chưa đưa ra đầu cuối vụ Việt Á. Bà CT Hạ Viện Pelosi thăm ĐL bất chấp cảnh cáo của TQ. Ukraina 

và Nga ký kết thỏa thuận cho tàu chở ngũ cốc rời cảng (Nga ít ngũ cốc, nhiều phân bón). 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
Radio Saigon Houston - Dallas, 1/8/2022, Cái chết của cựu TT Shinzo Abe và gia thế. Vấn đề Y Tế và Sách Giáo 

Khoa. Bà CT Hạ Viện Pelosi thăm ĐL bất chấp cảnh cáo của TQ. 

Đăng Khoa và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 27/7/2022: GS TS Nguyễn Xuân Vinh qua đới. Tiền ảo Bitcoin lên xuống bất thường. Cuộc chiến 

Nga - Ukraina vẫn dai dẳng. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

TH Calitoday, 24/7/2022: Vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, tổng cộng 23 năm. Tranh chấp ở thượng tầng lãnh 

đạo? 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 



https://bit.ly/3zu9H1B 

TH Calitoday, 20/7/2022: cựu TT Nhật Shinzo Abe và gia thế. Âu Châu căng thẳng ví 

thiếu khí đốt. Chiến tranh Ukraina - Nga tiếp tục bùng phát. Tệ nạn trong ngành Y 

khoa và Sách Giáo Khoa. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3zdDrhS 

Radio Saigon Houston - Dallas, 19/7/2022, Cái chết của cựu TT Shinzo Abe và gia 

thế. Vấn đề Y Tế và Sách Giáo Khoa 

Đăng Khoa và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 17/7/2022: Tang Lễ cựu TT Nhật Shinzo Abe và gia thế. Bí mật thủ phạm bắn ông Abe. Vũ khí mới 

của Nga (hỏa tiễn chạy bằng động cơ nguyên tử, tầm xa không giới hạn) 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 13/7/2022: Đám tang cựu TT Nhật Shinzo Abe! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

Ngày 8/7, trả lời phỏng vấn của anh Derek Phạm đài Nửa Vòng Trái  Đất 2 lần, 1 ngày sau lên 545.000. Tổng 

cộng trong 2 ngày, 2 bản tin trên 4 nền tảng (cả Facebook) có khoảng 1,3 triệu người xem. 

https://bit.ly/3yQefiI          https://bit.ly/3OUCAJC      ... 

Trả lời cuộc phỏng vấn của chị Bình Khuê đài BBC. Ngày 8/7, ngày 15/7 đã có 205.000 người xem. 

Vụ cựu TT Shinzo Abe bị bắn chết 'gây sốc cho nước Nhật' 

https://bbc.in/3aswH7G 

Lúc 10 giờ 20, chúng tôi nói tin này trên Paltalk, Diễn Đàn Người Việt Văn Hóa Xã Hội Chính Trị. 

Lúc 10 giờ 40, chúng tôi đã trả lời những câu hỏi của anh Hồng Phúc đài Đáp Lời Sông Núi 

 

Lúc 11 giờ 15, chúng tôi trả lời anh Đăng Khoa đài Saigon Houston - Dallas 

TH Calitoday, 10/7/2022: Tường trình chi tiết về việc cựu TT Nhật Shinzo Abe bị bắn chết! 

 

TH Calitoday, 8/7/2022: Cựu TT Nhật Shinzo Abe bị bắn, TT Anh Boris Johnson từ chức! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3AB3wtM 

 

TH Calitoday, 6/7/2022: 10 năm đốt lò. Y tế VN khủng hoảng. Độc lập Mỹ: pháo hoa và thảm sát… 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3OMKxRf 

 

TH Calitoday, 3/7/2022: Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Đốt Lò. Y Tế VN toang, dân khốn đốn. Ukraina lấy lại đảo 

Rắn. Vụ Khánh Ly hát nhạc cấm bài «Gia Tài Của Me» và phim «Em và Trịnh» có nhiều hư cấu, coi chị cũng là 1 

«người tình» của TCS nên Khánh Ly không thích. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3P2fHDA 

 

TH Calitoday, 29/6/2022: Tóm lược lịch sử người Việt tại Nhật. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3OHt6RM 

 

TH Calitoday, 26/6/2022: Vụ Việt Á: Vì sao Hà Nội sẽ không nói tên trùm cuối?  

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3HXX69H 

 

https://bit.ly/3yQefiI
https://bit.ly/3OUCAJC
https://bbc.in/3aswH7G


TH Calitoday, 22/6/2022: Bà Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng. Vũ Đức Chung 

khắc phục 10 tỷ, nay thêm 15 tỷ, momg giảm án. Vụ Việt Á: Đã lộ diện Trùm cuối? 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3tROUSG 

 

TH CaliToday, về phim “Em Và Trịnh” *Trịnh Công Sơn)! Cảnh Giác sự bành trướng của TQ 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3y3w7pW 

 

TH CaliToday, 18/6/2022: ĐCSVN xào xáo nội bộ, ai trách nhiệm đầu cuối? 

Chiến tranh Ukraina ác liệt.  

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh  

https://bit.ly/3y3w7pW 

 

TH CaliToday, 15/6/2022: Đuổi theo Mỹ, TQ hạ thủy siêu hàng không mẫu hạm 90.000 tấn! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3aZW0h0 

 

TH CaliToday, 12/6/2022: Ai lũng đoạn chính quyền tạo ra vụ Việt Á tệ hại chưa từng có, ai trách nhiệm đầu 

cuối? Mỗi ngày, Ukraina chết 100-200 binh sĩ. Đang dùng vũ khí hạng nặng của Â-Mỹ chống trả. Ukraina cảnh 

cáo tàu chiến Nga tại Biển Đen. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh  

 

Ngày 3/6/2022, Radio Saigon Houston Mass Media – Dương Phục phỏng vấn học 

giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo Nhật Bản 

https://bit.ly/3OmSXxX 

 

THVN, 29/5/2022: Tham ô và các vụ xử tại VN. Cuộc chiến Ukraina và Nga có dấu hiệu sẽ bùng phát mạnh. 

Ukraina đánh giữ Odesa và Kherson để tìm đường ra biển. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

 

Ngày 25/5, nói về chuyến Á Du của TT Biden và họp Bộ Tứ Kim Cương. 

Ký giả Hồng Phúc đài Đáp Lời Sông Núi (vừa tổ chức kỷ niệm 11 năm thành lập 11 năm 

ngày 23/5) phỏng vấn Đỗ Thông Minh 

 

 

THVN, 25/5/2022: Nói về chuyến Á Du của TT Biden và họp Bộ Tứ Kim Cương. Cuộc chiến Ukraina và Nga. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

https://bit.ly/3aZW0h0
https://www.facebook.com/radiosaigonhouston/videos/5175932525798536/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/radiosaigonhouston/videos/5175932525798536/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C


 

Đài Phát Thanh Sài Gòn Houston - Dallas, 24/5 

Họp HK và ASEAN. TT Biden công du Á Châu. Tứ Kim Cương họp trực tiếp lần 2+1. 

VN khủng hoảng lãnh đạo! Ukraina: Chiến cuộc vẫn kéo dài! 

Đăng Khoa và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/39NdDAm 

 

THVN, 18/5/2022: CSVN ngụy tạo lịch sử, giấu kín tuyên truyền xạo (Trần Đại Nghĩa nối tầng SAM-2 bắn rơi B-

52!?) 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/39NF4cZ 

 

THVN, 15/5/2022: Siêu đại gia Thanh Nhàn lũng đoạn cả lãnh đạo cũ và mới, làm trung gia mua vũ khí bạc tỷ đô-

la Mỹ đang theo chân Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn. Ukraina đang vùng lên trong khi Nga yếu thế và nội bộ nhiều 

lủng củng! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3KvJT7t 

 

THVN, 11/5/2022: VN khủng hoảng lãnh đạo! Ukraine: Chiến cuộc vẫn kéo dài! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3MH0Hup 

 

OVM4TV 1.101, 7/5/2022: Lá Thư Đông Kinh 111: Chuyện bà Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn. Chiến trường Ukaina tiếp tục căng thẳng, chờ bùng nổ toàn diện ở Donbas. 

(Thư Đông Kinh từ chỗ 21 phút) 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3kZQ21I 

 

Truyền Hình Cali Today, 1/5/2022: VN bị đe dọa và Mỹ sẽ giúp VN. Quan hệ VN với TQ, Lào và Campuchia. VN 

hy sinh trải ổ ở Lào và Campuchia nay để TQ nằm. Ukraina ngày càng căng thẳng. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3KvJT7t 

 

OVM4TV 1.100, 26/4/2022: Lá Thư Đông Kinh 110: Mậu Thân 30/4/1968. Chiến trường Ukaina tiếp tục căng 

thẳng, chờ bùng nổ toàn diện ở Donbas. (Thư Đông Kinh từ chỗ 21 phút) 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3OMrdnu 

 

THVN, 24/4/2022: Sự thật mà đảng CSVN giấu kín gần 1 thế kỷ- Nhân 30/4, HCM đưa VN theo CS là đúng hay 

sai? Sai chỗ nào?… 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3MH0Hup
https://bit.ly/3OMrdnu


https://bit.ly/3Kax9TG 

 

THVN, 20/4/2022: Thứ Trưởng Ngoại Giao VC sa lưới! Tướng Trùm Cảnh Sát Biển VN bị lột lon! Chiến sự 

Mariupol, Donbas, Ukraina bùng nổ!  

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3jLy6ah 

 

OVM4TV 1.100, 16/4/2022: Lá Thư Đông Kinh 109: Chiến trường Ukaina. Đợt 2 sôi động, Ukraina tử thủ 

Miraupol, Nga dội bom pháo kích dữ dội Donbas. VN Covid-19 giảm.  

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3Ehrhqt 

 

THVN, 20/4/2022: Thứ Trưởng Ngoại Giao VC sa lưới! Tướng Trùm Cảnh Sát Biển VN bị lột lon! Chiến sự 

Mariupol, Donbas, Ukraina bùng nổ!  

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3jLy6ah 

 

THVN, 17/4/2022: Chiến sự Ukraina lại bùng nổ! Bí mật Karaoke, thịt bò Kobe, Sushi và Wasabi! Vụ mưa lụt tại 

Sài Gòn, Hà Nội. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3jLy6ah 

 

OVM4TV 1.100, 16/4/2022: Lá Thư Đông Kinh 108: VN Covid-19 giảm. Mỹ cảnh báo TC: Ủng hộ Nga sẽ ảnh 

hưởng đến hội nhập. Nga sẽ tấn công Donbas? Chiến cuộc Ukraina đi về đâu? 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3Ehrhqt 

 

- - - - - 

 

Các bản tin có số người xem trên 1 triệu 

 

1- Ngày 23/7/2018,“Hồ Chí Minh Thật - Giả!? Về 1 Số Nghi Vấn Quanh HCM” 

Live Trương Quốc Huy: Sự Thật Chưa Từng Công Bố Về Hồ Chí Minh. Bác 

Hồ Thật & Giả 

(Tới tháng 1/2022, đã có 2.009.000 = 1.428.000 + 581.000 người xem.) 

https://bit.ly/2M3qNIz          https://bit.ly/2CbKMkz 

2- Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa 

kể 

Video cuối cùng của Bùi Tín 

Ngày 27/2/2018, chị Tường An / Ca Dao (phóng viên RFA và SBTN, thành viên 

“Lao Động Việt”) thu hình buổi tâm tình của ông Bùi Tín, và ĐTM đã góp ý về 

Võ Nguyên Giáp, HCM... Không ngờ video này là video cuối cùng của ông Bùi Tín với công luận. 



Ông Bùi Tín tiết lộ toàn bộ sự thật về HCM trước khi tạ thế 

(Tới tháng 2/2022, đã có 1.251.000 = 1.069.000 + 282.000 người xem.) 

https://bit.ly/344Qx2Rhttps://bit.ly/3gbNg5z 

3- Học giả Đỗ Thông Minh nói về HCM, ĐCSVN và tâm huyết về tình hình đất nước 

Ngày 9/10/2016, ĐTM nói chuyện lần thứ 154 tại San Jose, Cali, HK 

với khoảng 120 đồng hương tham dự. 

(Tới tháng 2/2022, đã có gần 1,19 triệu = 1.026.000 + 123.000 + 

32.000 lượt người xem.) 

https://bit.ly/2IQnPJj          https://bit.ly/2wMNWfh 

https://bit.ly/2QQlGOI 

 

 

 

Các Thư Đông Kinh Mới Đây (2 tuần 1 lần) 

 

Khởi viết từ năm 1991, tới nay là trên 500 thư 

https://www.mediafire.com/file/falpqy3ic743m49/Thu_DK_1-12-22.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/r8dst1flxp2jmwo/Thu_DK_15-11-22.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/tq5l2v6eicgbq2f/Thu_DK_1-11-22.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/dx3yxp9dveby0w3/Thu_DK_15-10-22.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/e5rxgpttatrycug/Thu_DK_1-10-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/dhy3e7crxwxrksy/Thu_DK_15-9-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/osn807luizx5sjb/Thu_DK_1-9-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/cuhojpe51t7b7y1/Thu_DK_15-8-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/q6w0z2jo03ofw23/Thu_DK_1-8-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/eg539rlta8yygeb/Thu_DK_15-7-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/g7f3caflsctoazp/Thu_DK_1-7-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/4bwpwbsnj1a45qd/Thu_DK_15-6-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/u49kpvwierz70d4/Thu_DK_1-6-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/ldud9oqk8hqjnv4/Thu_DK_15-5-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/6lyo81diq2vkmbq/Thu_DK_1-5-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/0ixtfaya3nbfk9k/Thu_DK_15-4-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/ld0x8rdjvju0r2w/Thu_DK_1-4-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/ad1t68xdn9zd3s9/Thu_DK_15-3-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/gcw1kjv4id37znw/Thu_DK_15-6-2022.docx/file 

 

 

 

 

https://bit.ly/344Qx2R
https://bit.ly/3gbNg5z
https://bit.ly/2IQnPJj
https://bit.ly/2QQlGOI
https://www.mediafire.com/file/eg539rlta8yygeb/Thu_DK_15-7-2022.docx/file


Lời Cảm Tạ 
  

Tổng số tiền quyên góp ủng hộ khoảng 55.000 đô-la Mỹ. 
Xin cảm tạ tất cả quý thân hữu và quýđồng hương. 

Tokyo, ngày 22/3/2022 

Kính thưa quýđồng hương, 

Suốt hơn 30 ngày qua chúng tôi rất bận rộn với việc nhận và trả lời thư với quýđồng 

hương, bận rộn nhưng cũng rất vuibất ngờ! 

Như 1 “làn sóng khá lớn” trong cộng đồng, khắp nơi có vận động góp tiền ủng hộ 

những người đấu tranh tại VN, người đấu tranh đang gặp khó khăn tại Thái Lan... 

nhưng chưa bao giờ chúng tôi kêu gọi đồng hương góp tiền cho mình. Thư Đông Kinh 

chúng tôi viết từ năm 1991, nay bước qua năm thứ 31, với liên tục trên 500 lá thư, chưa 

bao giờ có hiện tượng như vừa xảy ra.  

“Lời Ngỏ” đăng trong Thư Đông Kinh ngày 1/2/2022, với lời kêu gọi đồng hương vào 

đọc của nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, bài “Lời Ngỏ” được nhiều người chuyển cho 

nhau đọc (tuy rằng nhiều bài không có hìnn ảnh như trong bản gốc). Thấy vợ chồng 

chúng tôi bắt đầu già yếu và bệnh tật nên nhiều người rủ nhau giúp đỡ. 

Việc quyên góp ở rất nhiều nơi phản ảnh sự ưu ái của quýđồng hương với hoạt động của 

chúng tôi trong hơn 50 năm qua, đi kèm 1 số ý kiến. Trong phần nói chuyện với đài 

OVM4TV ngày 11/2, TNVN ngày 13/2 và Nửa Vòng Trái Đất ngày 20/2..., chúng tôi 

đã phản ánh 1 phần nào. 

THVN, 13/2/2022: Tiết lộ bí mật về Mặt Trận HC Minh. Phe 

bà Phương Hằng đánh nhầm người, làm gãy taychị ruột Đinh 

Lan! ĐTM cảm tạđồng hương... (từ 1:05:43) 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/33hNh6B 

OVM4TV, 11/2/2022: Lá Thư Đông Kinh 100: Thế Vận Mùa 

Đông Bắc Kinh 2022. Covid-19. Chị của Đinh Lan bị đánh 

lầm (vì khuôn mặt giống Đinh Lan) gẫy tay. Phó TT Vũ Đức 

Đam đi về đâu? Lời cảm tạ của Đỗ Thông Minh về sự hỗ trợ 

lớn lao bất ngờ! 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh (ở cuối bản tin) 

https://bit.ly/34zeMZX 

Ngày 20/2, Derek Phạm đài Nửa Vòng Trái Đất phỏng vấn 

ĐTM về tình hình sức khỏe, việc trợ giúp của các thân hữu. 

Tình Hình VN trong bối cảnh tương quan với TQ và HK. 

(Ngày 15/3/2022, đã có khoảng 50.000 người theo dõi, tuy rằng có 1 đám dư luận viên 

bò đỏ quấy phá.)  

https://bit.ly/3H44xKf 

Đồng hương giúp đỡ tận tình, và theo ý kiến của 1 số đồng hương đã nói lên điều tế nhị 

là giúp riêng chúng tôi vượt qua khó khăn trong lúc tuổi già và bệnh hoạn, không phải 

https://bit.ly/34zeMZX


lo việc in sách hay "Quỹ Khuyến Học - Khuyến Hành" nữa, hãy nghỉ ngơi lo cho sức 

khỏe... Mà với tôi thìđang đi vào giai đoạn chót của đời hoạt động, còn 1 quãng ngắn 

nữa là tạm xong vàcũng đang lo chuẩn bị bàn giao cho thế hệ sau, không chỉ tài liệu mà 

cả tài chính cho việc thành lập và bắt đầu các hoạt động của NPO. 

“Lời Ngỏ” trên khi đăng trong Thư Đông Kinh ngày 1/2/2022 không có ý quyên góp, 

nhưng đã được nhà văn Giao Chỉ giới thiệu nồng nhiệt, tạo thành làn sóng tự vận động 

quyên góp từ các thân hữu cựu sinh viên du học Nhật Bản, cựu học sinh Bưởi-Chu Văn 

An, cựu học sinh Trần Lục, nhóm Trung Tâm Việt Ngữ ở Mỹ, thân hữu Bắc Cali, thân 

hữu Washington State, thân hữu Oregon State, Nhóm Hưng Ca, trên Diễn Đàn Paltalk, 

quý du khách viếng thăm Nhật Bản do tôi hướng dẫn, quý độc giả, thân hữu tại Nhật 

vàÚc... được 1 số tiền khá lớn ngoài sức tưởng tượng, giúp tôi sinh sống, bảo tồn và phổ 

biến “di sản” văn hóa khoảng 30.000 trang sách biên soạn trong hơn 40 năm qua. 

Dự trù việc hỗ trợ sẽ chấm dứt vào cuối tháng 2/2022, khi chấm dứt chúng tôi sẽ đăng 

tống kết số tiền nhận được. 

Sau 47 năm đồng hương sinh hoạt ở hải ngoại, với chúng tôi là 52 năm hoạt động, chưa 

hề thấy chuyện rất nhiều thân hữu và cả người chưa quen tự động đứng quyên góp hỗ 

trợ cho 1 cá nhân số tiền lớn lao như vậy. Nhân đây, chúng tôi xin đặc biệt chân thành 

cảm tạ quý đồng hương đã có lòng hỗ trợ cho chúng tôi về vấn đề sức khỏe và cũng là 

để 2 mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tổng biên tập lại và xuất bản toàn bộ sách “Con 

Đường Dân Chủ” gồm 31 cuốn... và lập “Quỹ KH-KH” qua 1 tổ chức NPO/NGO nhằm 

phổ biến rộng rãi hơn cả ở ngoài và trong nước. 

Để không làm phiềnqúy đồng hương lâu, việc quyên góp xin hãy chấm dứt vào cuối 

tháng 2. 

Chúng tôi ước lượng có300 trăm người đã quan tâm hỗ trợ, trong số đó có khoảng 70% 

là quen biết và khoảng 30% là thân hữu gổm các độc giả, thính giả chưa quen biết. 

Tổng kết tạm, sẽ tổng kết chính thức và báo cáo trong bản tin tới. 

Ngày 10/2, số tiền đầu tiên 1.000 đô-la Mỹ do anh Nguyễn Đình Tuấn vàĐào Công Phú 

từHK đã được chuyển qua Western Union. 

Ngày 11/2, số tiền đầu tiên 100.000 Yen từ 1 người ẩn danh ở Nhật Bản/ 

Ngày 11/2, GS Trần Huy Bích chuyển 1.200  đô-la Mỹ từ nhóm thân hữu Nam Cali 

gồm: 1 người ẩn danh, Phạm Lệ Hương, Phạm Phú Minh, Đinh Thái Sơn, Nguyễn Ngọc 

Dung, Nguyễn Vũ và Trần Huy Bích. 

Nguyễn Anh Tài ở San Jose tặng150đô-la Mỹ, Nhóm Hưng Ca tặng3.000 đô-la Mỹ. 

 (và còn nữa). 

Ngày 14/2, 6.000 đô-la Mỹ vàngày 17/2, 9.500 đô-la Mỹ từ HKđã chuyển vào ngân 

hàng Resona. 

Ngày 24/2, 7.000 đô -la Mỹvàngày 4/3, 5.253,74 đô-la Mỹ từ HK đã chuyển vào ngân 

hàng MIZUHO.  

(Cả 4 món tiền tổng cộng 27.743,74 đô-la Mỹ trên do chị Lê Thị Hàn và Ngọc Bảo 

quyên góp từ 92anh chị cựu du học sinh VN tại NB cùng thân hữu đang ở HK; 14anh 

chị cựu du học sinh VN và 1 thân hữu ở Canada; 12anh chị cựu du học sinh VN và 1 



thân hữu ở Pháp; cựu học sinh Nguyễn Trãi 18 người và 2 thân hữu.Tổng cộng 173 

người. Vì danh sách quá dài nên chúng tôi không thể liệt kê tên từng người được, có 

người trong nhóm này cũng đề nghị như vậy, xin lượng thứ.) 

(Khi Minh xem danh sách nhớ lại thật nhiều khuôn mặt thân quen, cả một bần trời Nhật 

Bản đầy kỷ niệm. Xin cám ơn tất cả!) 

“Nhóm Vận Động Hỗ Trợ anh chị Đỗ Thông Minh tại Nhật” yêu cầu ẩn danh. 

Ngày 14/2,do anh Bùi Đức Uyên quyên góp 1.550 đô-la Mỹ từ các cựu học sinh Chu 

Văn An ở HK đã chuyển vào ngân hàng Resona. 

Ngày 15/2, Nguyễn Cầm, MD. gửi200 đô-la Mỹ từ HK đã chuyển vào ngân hàng 

Resona. 

Ngày 14/2, do anh Antony T Pham & Samnhung T Nguyen quyên góp 1.550 đô-la Mỹ, 

gồm:Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam (Yên Sơn,  Mai Tran, Phạm 

Trần Anh, Phạm Kim Long và Bùi Đức Uyên), Lê Văn Tỉnh, thân hữu CVA và Vũ 

Trọng Tiến, thân hữu CVAđã chuyển vào ngân hàng Resona. 

Ngày 18/2, từ thày Vũ Hoàng 4.150 đô-la Mỹ quyên trong nhóm Giáo Chức Việt Ngữ 

Nam Cali, TTVH Hồng Bàng, Câu Lạc Bộ HSV 

 và Hùng Sử Việt gồm: Nguyễn Văn Khoa, Vũ Hoàng, Phạm Thị Huê, Nguyễn Văn 

Lành, Huỳnh Phổ, Nguyễn Văn Thiệu, Bùi Phong Thu, TTVN Hồng Bàng, 

BĐDCTTVNNC, Trần Chấn Trí, Trần Ngọc Dụng, Dương Thanh Phong, Vũ Đạt, Tôn 

Duy, Nguyễn Anh Hoàng, Trẩn Lyly, Nguyễn Văn Thiệu, Tammi Trần (Tâm), Tiffany 

Đặng, Lý Nguyệt Thường, Huỳnh Thị Ngọc, Trần Anh Việt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn 

Ngọc Trúc, Lê Minh, Võ Thị Thái Hằng, Trần Natalie Nhung, Nguyễn Kim Dung, 

Nguyễn Phước Tài, Phương Lê, Phương Thuý, Võ Gia Khang, Phạm Mỵ Châu.  

Ngày 19/2, BS Nguyễn Thường Vũ, chi phiếu 1.000 đô-la Mỹ từ HK 

Ngày 23/2, 500 đô-la Mỹ (55.760 Yen) do anh Nguyễn Giao ở HK đã chuyển vào ngân 

hàng Resona 

Ngày 28/3, Nhóm Vận Động Hỗ Trợ anh chị Đỗ Thông Minh tại Nhật quyên góp từ 27 

cựu du học sinh tại Nhật vàÚc cùng BS Bùi Trọng Cường tại Úc đã chuyển 563.000 

Yen quyên góp tại Nhật. Úc vàVN vào ngân hàng MIZUHO. 

Ngày 1/3, 300 đô-la Mỹ từ HK do Tuoi Thi Do và POD Denis Anthony Nguyenđã 

chuyển vào ngân hàng Resona.  

Ngày 9/3, chi phiếu 100 đô-la Mỹ từ anh Nguyễn Tất Đắc cựu học sinh Trần Lục - Chu 

Văn An gửi tặng. 

Ngày 10/3, 200 đô-la Mỹ từ HK do 1 chị đã chuyển vào ngân hàng Resona. 

Ngày 11/3, 700 đô-la Mỹ từ HK do vợ chồng BS Bùi Xuân Dương gởi $300, cô Nguyễn 

Thị Ngọc Yến gởi $200, và Lê Pham gởi $200, đã chuyển vào ngân hàng Resona. 

Ngày 15/3, anh Trọng Anh thay mặt nhóm cựu học sinh Trần Lục - Chu Văn An và thân 

hữu, 13 người gồm: Đoàn Đình Quí, Kiều Quốc Hưng, Lê Vĩnh Khang, Lương Huy 

Mậu, Mai Quốc Đoàn, Nghiêm Văn Hợp,Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Kim 

BìnhNguyễn Quang Minh,Nguyễn Trọng Anh, Trần Khải Đường, Vũ Đình Cẩn, Vũ 

Khắc Qúy gửi chi phiếu1.904 đô-la Mỹ từ HK vào ngân hàng MIZUHO. 



Ngày 22/3, anh Nguyễn Khôi và các bạn cựu học sinh Trần Lục - Chu Văn An gửi 

chậm, chi phiếu 1.000 đô-la Mỹ. 

Tổng cộng tạm: 663.000 Yen (5.765 đô-la Mỹ) + 46.247,74 đô-la Mỹ =  

52.012, 74 đô-la Mỹ.  

Các anh chị trong Phong Trào Hưng Ca sẽ gửi sau trên 1.000 đô-la Mỹ. Gửi chậm ông 

Đỗ Khắc Thông 300 đô-la Mỹ. Anh Trần Minh Lợi, sáng lập viên tuần báo Mõ bạn 

quen từ 44 năm trước, nghe tin trễ vể tôi đã gửi tặng 1.000 đô-la Mỹ. Chị Tuyết Lâm ở 

Canada, BS Trí Hoàng và Đinh Lê ở Na Uy, mỗi người 500 $. 

Xin tạm nói tròn là 55.000 đô-la Mỹ  

Như vậy là quá nhiều rồi, xin hãy chấm dứt việc hỗ trợ. 

Chúng tôi sẽ gửi tặng “Quỹ Khuyến Học- Khuyến Hành": 5.000 đô-la Mỹ. 

Thật là chuyện không ngờ, năm 2022 Nhâm Dần là năm tuổi của tôi, đầu năm 

được thân hữu thương, tặng cho 1 số tiền lớn chưa từng có. Tình nghĩa của các 

thân hữu là món quà cuối đời vui nhất, khích lệ nhấtcho vợ chồng tôi. Với số tiền 

này, chúng tôi rất an tâm cho cuộc sống riêng và công việc chung đang sắp hoàn 

tất. 

Xin đặc biệt cám ơn bác Vũ Văn Lộc tức nhà văn Giao Chỉ đã đứng ra kêu gọi, các 

anh chị đứng ra lo việc quyên góp và chuyển đi đã phải mất nhiều thì giờ và công 

sức, tất cả các anh chị đãđóng góp hỗ trợ. 

Chị Lê Thị Hàn đã viết: Cứ kể như đây là phần Phước mà Minh-Hà đã được hưởng 

cuối đời. Ngọc Bảo và tôi có Duyên giúp được một phần nào đó thôi. Minh và Hà ráng 

giữ gìn sức khỏe để có thể tận huởng những ngày cuối đời an lạc nhé. 

Cầu mong hai bạn an lành. 

Xin kính chúc tất cả quý thân hữu và đồng hương 1 năm mới luôn được an khang thịnh 

vượng và hạnh phúc. 

Đỗ Thông Minh 

nvlong2001@gmail.com 

Tel nhà: 81-3-3799-1763     Tel cell: 81-7-5551-7989 

Skype: Thanh Long     Facebook: Đỗ Thông Minh 

 

Có 14 bài, hơi dài nên chúng tôi phải cho vào 1 tập tin và tạo link để dễ chuyển tới 

rộng rãi độc giả. 

 
QUỸ KHUYẾN HOC - KHUYẾN HÀNH 

14 Bài Tâm Tình 

1- Tại Sao Tôi Đấu Tranh 50 Năm Và Còn Nữa? 

2- Làm Truyền Thông, Biên Soạn & Du Thuyết 

3- Đi Du Thuyết, Vận Động Với Mục Đích Gì, Bằng Cách Nào? 

4- Về Những Chuyến Đi Vòng Quanh Thế Giới 

5- Tâm Tình Về Phân Ly & Thống Nhất 



6- Tâm Tình Xa Quê Hương 

7- Tâm Tình Về Tương Lai VN 

8- ƯỚC MƠ NĂM 2030± 

9- Sau 30 Năm Ghép Thận, Đi Lọc Máu Đợt Thứ 2 

10- Tâm Tư Cuối Đời 

11- KẾ THỪA 

12- QUỸKHUYẾN HOC - KHUYẾN HÀNH 

13- LỜI NGỎ của “TẠP GHI CUỐI” 

14- Những Con Số Về 52 Năm Hoạt Động Của ĐTM 

https://bit.ly/3hv0aO8 

Xin quý độc giả tải xuống. Sau khi bấm nút  màu trắng nền xanh 

sẽ hiện ra 2 dòng nhỏ màu đen ở góc trái dưới, bấm vào “^” màu đen là từ từ có 

thể lâu 1 phút, bài sẽ hiện ra. Nếu không hiện ra xin xem lại chỗ “Download”, thấy 

có dòngchữ “Not working? Repair your download”. Bấm vào “Repair your 

download” sẽ hiện raBấm vào đây là xem được. 

 
 
 

Vài lời ngắn gọn 
 

Ngày 1/2/2022, tôi đưa “Thư Ngỏ” trong cuốn “Tạp Ghi Cuối” 1ên Thư Đông Kinh, 

Trước đó 6 tuần, đã có 3 bài “Tâm Tình”. Một vài ngày sau, bác Lộc ở San Jose là người 

mà tôi quen biết cũng khoảng 44 năm trước, khi tôi qua Hoa Kỳ hoạt động, đã đọc “Thư 

Ngỏ” này và đã viết 1 thư ngắn, nồng nhiệt giới thiệu, kêu gọi quý thân hữu của bác vào 

đọc, rồi từ đó lan rộng  khắp nơi. Nhiều quý thân hữu đã tự động đứng ra vận động, biến 

thành cuộc quyên góp giúp vợ chồng chúng tôi trong tháng 2, trong khoảng 1 tháng, số 

tiền lên tới hơn 52.000 đô-la Mỹ.  Vợ chồng tôi xin chân thành cảm ơn quý thân hữu có 

lòng quan tâm và hỗ trợ thật tthiết thực. 

Ngày 15/4 bên Nhật Bản tức 14/4 bên Hoa Kỳ, khi tôi gửi Thư Đông Kinh (viết từ 

năm 1991) ngày 15/4, thì ngay tức thì bác Lộc trả lời có 8 chữ: 

“Con tằm bất diệt, 

Thả tơ suốt đời.” 

Tôi đã trả lời, bác cho 8 chữ là đủ, thì bác trả lời thêm: 

“Tình cảm của mọi người với anh Đỗ Thông Minh đã có sẵn, chỉ cần mở ra thôi. 

Thân ái.”. 

IRCC Vũ Văn Lộc. 

 

 

 

Nga Xâm Lăng Ukraina 

Ukraina Chìm Ngập Trong Biển Lửa!!! 

https://bit.ly/3hv0aO8


 

Putin tưởng có thể nuốt trọn Ukraina 

trong vài ngày… quân Nga mang theo 

quân phục đại lễ để diễn hành, không 

ngờ về bằng áo tang! 

Theo 1 chuyên gia Nhật về Nga, cho là 

Nga tốn khoảng 400 triệu đô Mỹ/1 ngày. 

Cuộc chiến phức tạp, cạnh tranh về vũ khí, lãnh thổ, kinh tế và năng lượng… làm 

chấn động cả thế giới. 

Có lẽ chưa có trận chiến nào số xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành và máy bay không 

người lái được huy động đông đảo tới hàng vài chục ngàn như vậy! 

https://bit.ly/3uNxo1r 

Nga và 2 đàn em nhỏ phải đối đầu với hơn 40 nước tham dự “gián tiếp”. 

HK định đưa ra ngân sách 33 tỷ đô-la Mỹ, còn tính cùng đồng minh diệt tiềm năng 

của Nga để không còn lực uy hiếp các nước nhỏ như trước! 

Vũ Khí Mới 

Hỏa tiễn vác vai chống tăng dễ dùng, tự tìm mục tiêu nên gọi là “fire-and-forget” (bắn 

rồi quên), bắn là xong không lo bắn như thế nào, vì hỏa tiễn tự tìm mục tiêu. Máy bay 

không người lái và máy bay không người lái cảm tử Switchbladecủa HK và Pheonic 

Ghost… Hỏa tiễn Nga thả từ máy bay, tốc độ Match 5-7, bom nhiệt áp. …Ngoài ra 

chiến cụ Nga như hỏa tiễn phòng không S-300, xe tăng T-72… do Nga chế ra trao cho 

các nước Đông Âu, nay được gửi cho Ukraina để chống Nga. Nga đưa thêm xe tăng T-

90, hỏa tiễn hành trình Kalibr bắn từ tàu ngầm tầm khoảng 1.000 km  

và mìn cóc chống xe tăng PTKM-1R (hình bên, lần đầu tiên thấy tại 

Ukraina ngày 26/4/2022, khi máy cảm biến nhận ra có xe tăng tới 

gần thì tự kích hoạt bay lên cao khoảng 30 mét rồi tấn công vào mục 

tiêu đang lăn bánh xích cách khoảng 100 mét, tương đương loại M-

93 Hornet của HK). 

https://bit.ly/3vTAWzP 

Vệ tinh định vị, bom nhiệt áp, hỏa tiễn siêu âm tốc… 

Điểm đặc biệt là lính Ukraina dùng đạn súng trường như AK-47 đường kính 7,62 mm, 

nay thiếu đạn, mà Âu-Mỹ thì dùng loại đạn như M-16 5,56 mm, nên HK phải tìm mua 

loại đạn Ukraina cần. Có thể bọn lái buôn tìm cách mua từ TQ rồi bán lại? 

Quân Nga từ tấn công cơ sở quân sự nay mở rông qua cả khu dân cư. Mọi thành 

phố của Ukraina đều bị tấn công, thiệt hại cơ sở dân sự khoảng 100 tỷ đô-la Mỹ! 

Quân Nga thiệt hại và bỏ lại nhiều vũ khí. Khắp nơi đều thấy nhiều khí cụ bị hủy 

diệt. Quân Ukraina lấy vũ khí Nga dùng chống quân Nga... Nhiều (7?) Tướng Nga 

tử trận (10 người?, hàng chục Đại Tá, Trung Tá... chiếm 20%), bị cất chức... Nội 

tình lãnh đạo Nga bất đồng? 

Quân Nga khoảng 7.000-10.000 binh sĩ tử vong, quân Ukraina khoảng 12.000 binh 

sĩ tử thương, dân Ukraina có khoảng 30.000 người chết, 11 triệu người mất nhà 

https://bit.ly/3uNxo1r


cửa, 5,5 triệu người phải đi tỵ nạn tại các nước phíatây (hơn 3 triệu tại BaLan, hơn 

1,5 triệu tại Rumani...).  

Cuộc chiến có lẽ không kéo dài và chết nhiều như Chiến Tranh VN, nhưng HK và 

Nga có vẻ đụng độ “trực tiếp” hơn, trong 3 tháng đã phải chi phí và dùng lượng vũ 

khí khổng lồ, sự tàn phá thành phố cũng khủng khiếp hơn. Nga nghèo và “mất 

máu nặng”, nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy Nga sẽ sớm bị sa lầy về quân sự cũng 

như kinh tế? 

Đỗ Thông Minh tổng hợp 

 

(Do bài khá dài nên chúng tôi bỏ bớt phần đầu) 

 

Ngày 15/10, Nga đang di chuyển máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đến gần biên giới 

Na Uy | FBNC 

Cho tới nay, Nga chưa dùng các loại này tại Ukraina. 

HK đưa hỏa tiễn lá chắn Patriot (tầm thấp) tới Ukraina. 

Kherson thất thủ thật rồi, Trung Đoàn Bộ Binh 127 bị cô lập, Sĩ Quan ôm con bỏ chạy? 

Nhiều tỷ phú Nga từ bỏ quốc tịch Nga… 

https://bit.ly/3Vse32n 

Nga tìm cách phá hệ thống “Starlink” của Elon Murk, nên ông này phải dồn tài nguyên để 

lo phòng vệ hệ thống. 

Các nước góp tiền giúp Ukraina trả chi phí mạng “Starlink” khoảng 25 triệu đô-la Mỹ 1 

năm. 

Ukraina và Nga trao đổi lớn nhất mỗi bên 218 tù binh, trong có 108 phụ nữ Ukraina, gồm 96 là 

nữ binh và 1 số người dân từng bị bao vây tại Melitopol hồi 15/7 và phải đầu hàng. 

Ngày 17/10, Nga tiếp tục áo ạt tấn công Kiev bằng máy bay không người lái cảm tử vào 

khu dân cư. 

Mỹ tái tuyên bố cấm vận nước nào viện trợ cho Nga. 

Nhiều nơi ở Nga, dân nổi lên bắn và nhất là ném bom xăng vào địa điểm ghi tên đăng 

lính của Nga. 

Tại 1 trại huấn luyện gần biên giới Ukraina, 1 lính ngoại quốc tình nguyện giúp Nga, có 

lẽ vì xung đột tôn giáo đã dùng súng máy bắn vào lính Nga khiến khoảng 22 người tử 

thương. 

HK chi ra 92 triệu đô-la Mỹ mua M 982 Excalibur và đưa loại đạn pháo dẫn đường GPS 

chính xác 155 mm, tầm bắn 57 km vào Ukriana. 

Đạn thông minh độ chính xác cao 

M982 Excalibur 

https://bit.ly/3Sdnfof 

Ngày 20/10, TT Putin ra lệnh Thiết Quân Luật tại 4 khu vực 

vừa sát nhập. 

Ngày 21/10 quân Ukraina ồ ạt tràn vào Kherson. Tư lệnh quân Nga chuẩn bị hạ 

lệnh đầu hàng? Dân chúng được lệnh di tản. VN khuyến cáo dân Việt ở Ukraina 

chuẩn bị sơ tán. 

https://bit.ly/3TBqzux  

https://bit.ly/3Vse32n


14 nước trong NATO tập trận quy mô ngày 17-30/10 nhằm chuẩn bị đối phó chiến tranh 

hạt nhân với nhiều tàu chiến và 60 máy bay, nhưng không có chiến đấu cơ. 

TT Joe Biden cam kết bảo vệ các nước ứng viên NATO là Thụy Điền và Phần Lan. 

Cảnh tượng hùng hồn chưa từng thấy trên sông Dnipro.  

Lữ Đoàn Hạm Đội Biển Đen 126 thuộc Hạm Đội Biển Đen kêu gọi binh sĩ thoát 

khỏi Kherson. 

Ukraina triển khai máy bay không người lái tầm tấn công 1.000 km. 

https://bit.ly/3MN2Aqc 

Ngày 21/10, chưa hết bàng hoàng mất Kherson, lính Putin Bạo Loạn từ bỏ cuộc chiến ở 

Donbas 

Lính động viên chống chế độ và đầu hàng hàng loạt. 

Quốc Hội Estonia… nói Nga là 1 “chế độ khủng bố”. 

https://bit.ly/3TE3d7M 

Không trụ nổi hỏa lực, Putin CHÍNH THỨC TỪ BỎ Kherson, rút 

hết quân về tả ngạn sông Dnipro. 

Quân Ukrina tiếp tục tấn công Cremia bằng không kích từ xa. 

Ngày 19/10, Đinh Quang Anh Thái (& Đinh Xuân 

Thái GĐ đài Little Saigon TV)| Sáu ngày tại 

Ukraina & Ba Lan 

https://bit.ly/3sdJI 

Tân binh huấn luyện sơ sài, trang bị không cò gì! 

Các tân binh mới được huy động đã ngay lập tức được 

gửi ra mặt trận ở Ukraine, với hàng loạt báo cáo cho biết, họ 

chiến đấu và chết chỉ sau vài ngày huấn luyện. 

Nửa tá binh sĩ Nga nói về việc được điều động đến một 

khu vực đang giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine chỉ 11 

ngày sau khi được gọi nhập ngũ. Khi được hỏi về việc luyện tập bắn súng của mình, 1 tân 

binh có râu nói, “Một lần 3 băng đạn.”. 

Tại 1 thị trấn gần Yekaterinburg, miền trung nước Nga, những người đàn ông mới 

được huy động diễu hành tại chỗ trong trang phục đường phố. Một quan sát viên giấu tên 

nói: “Không có súng máy, không có gì khác, không có quân phục, không có giày. Một 

nửa trong số họ đang say, già yếu, đang gặp rủi ro sức khỏe - xe cấp cứu nên túc trực.” 

SGTV, 20/20: Cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraina 

https://bit.ly/3DiLJs6 

Quân Nga đại bại, từ bỏ thành phố Kherson, yêu cầu 60.000 dân thường theo về 

Nga nhưng BẤT THÀNH 

https://bit.ly/3TH6aEn 

Thà chết, không làm tay sai cho giặc! 

Bộ Văn Hóa Ukraina cho hay quân Nga đã sát hại 1 Nhạc Trưởng nổi tiếng Ukraina tên Yuriy 

Kerpatenko tại nhà vì ông này từ chối chơi nhạc với giàn nhạc Gileya cho quân Nga nghe ngày 

1/10! 

Cảnh tượng KINH HOÀNG tại Kherson, quân Nga TRÀ TRỘN vào dân thường THÁO 

CHẠY về nước. 

https://bit.ly/3MN2Aqc


Máy bay không người lái loại nhỏ tự sát của 

Iran? 

(Giàn phóng 5 máy bay không người lái để 

trên xe.) 

Lối đánh của Nga chuyển sang tấn công từ 

xa, chủ yếu dùng máy bay không người lái tự sát giá rẻ phá hoại các cơ sở quân sự và 

năng lượng. Ukraina phải tăng cường phòng thủ tốn kém để chống những máy bay không 

người lái này. 

Âu-Mỹ đòi LHQ điều tra việc Iran bán cho Nga máy bay không người lái và hỏa tiễn đạn 

đạo, Nga cực lực phản đối, mặt khác Giám Đốc Trung Tâm Phân Tích Chiến Lược và 

Công Nghệ thuộc Bộ Quốc Phòng Nga lại lên tiếng thú nhận chuyện Nga sử dụng UAV 

của Itran thì ai cũng biết. 

https://bit.ly/3eQJYcc 

Ukraina TIÊU DIỆT 10 hướng dẫn viên UAV Iran khiến Nga CỨNG HỌNG, Iran chính 

thức lên tiếng 

Iran trách quân Nga quá yếu kém khiến 10 trong số 20 hướng dẵn viên của họ đang chỉ cho 

quân Nga cách sử dụng máy bay không người lái bị quân Ukraina tiêu diệt cùng 1 lúc! 

https://bit.ly/3MZ5yaZ 

Xăng Xuống Giá 

Từ 120 đô-la Mỹ 1 thùng tháng 6, còn 90 đô-la Mỹ tháng 10, “lá bài” xiết năng lượng của 

Nga mất dần tác dụng. 

Nga tăng cường tàu ngầm mang hỏa tiễn hành trình, Ukraina chuẩn bị đối phó nhữnh đợt tấn 

công lớn của Nga. 

Nga dùng hỏa tiễn hành trình loại tối tân nhất KS101 (1 quả giá 13 triệu Mỹ Kim) thả ra từ oanh 

tạc cơ chiến lược để phá những cơ sở trọng điểm từ xa hàng 5.000 km. Ukraina đã cố gắng ngăn 

chặn được 1 số quả. 

Có tin nhiều công chức Nga bỏ việc vì sợ bị gọi động viên. 

Để chuẩn bị đối phó với Nga, HK đưa Sư Đoàn Dù 101 thiện chiến nhất tới Romani, chỉ cách 

Ukraina 3 km. Đồng thời huy động hkmh Eizenhower và nhiều lực lượng khác tới gần 

Ukraina để kịp thời đối phó trong trường hợp khẩn cấp. 

HK cũng tuyên bố sẽ gửi thêm gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraina cho đến khi nào nơi 

đây vẫn cần dùng.  

Người dân Ukraina dùng máy bay không người lái loại nhỏ có 4 động cơ, gắn chất nổ 

biến thành máy bay không người lái tự sát tấn công các cơ sở của Nga tai Ukraina. 

Ngày 29/10, Ukraina thình lình ào ạt mở cuộc tấn công lớn nhất  

vào cảng Sevastepol, căn cứ Hải Quân chính của Nga ở Tây-Nam bán đảo Cremia bằng 9 

UAV (máy bay không người lái) và 7 USV (canô không người lái). Thiệt hại chưa rõ 

nhưng 1 số tàu chiến bị hư hại, cháy nổ.  



Khu trục hạm mới nhất Admiral Makarov, 3.620 tấn, với 200 thuỷ thủ đoàn, thay thế soái 

hạm Moscow của Nga 

bị chìm hồi tháng 

4/2022, bị trúng hỏa 

tiễn Nepiune do Ukraina chế tạo và bốc cháy 

lớn gần ngoài khơi Đảo Rắn nhưng ngay khi 

đó thì chưa chìm. 

Hồi tháng 5, Ukraina 

cũng đã bắn chìm 1 

chiếc loại này của 

Nga. 

https://bit.ly/3Npb6fo          https://bit.ly/3sNiuHQ 

Nga bị đòn đau, mở cuộc trả đũa lớn vào sở hạ tầng năng lượng của Ukraina, chù yếu 

bằng máy bay tự sát không người lái. 

Vì vụ này, Nga tuyên bố rút ra khỏi cuộc thương thảo và.về ngũ cốc với Ukraina.  

Bất chấp Nga, Do Thái tuyên bố viện trợ cho Ukraina. 

 

Chuẩn Bị Chiến Tranh Hạt Nhân!? 

Tại 1 hội nghị quốc tế, TT Putin hoang tưởng khi cho rằng HK đang dùng Ukraina để chi phối 

thế giới. Nga đang mở các cuộc tập trận, kêu gọi tấn công HK bắng 500 đầu đạn hạch nhân và 

các vệ tinh tư nhân hỗ trợ truyền thông Ukraina. HK đang âm thầm đưa khoảng 480 đầu đạn 

hạch nhân qua Âu Châu. 

Ngày 1/11, TT Putin tuyên bố chấm dứt chương trình động viên vì việc động viên 1 

phần đã hoàn thành. 

 

- - - - - 

 

Những công trình vĩ đại phục vụ loài người của tỷ 

phú Elon Musk 

 

Trúc Giang  

https://bit.ly/3Npb6fo


1*. Mở bài 

Tỷ phú Elon Musk với những công trình vĩ đại, ông muốn tạo ra con người 

thông minh nhất, một siêu nhân. Bằng cách cấy một con chip vào bộ óc con 

người. Để thực hiện tham vọng đó, ông thành lập công ty Neuralink, đang trên 

đường phát triển. Công ty SpaceX của ông lập ra công ty Starlink nhằm mục 

đích phủ sóng internet toàn cầu với tốc độ thật nhanh. Công ty SpaceX sẽ 

phóng lên vũ trụ với 7,518 vệ tinh truyền thông. Đồng thời xây dựng một triệu 

(1,000,000) trạm vệ tinh cố định trên mặt đất để kết nối với Starlink. 

Tham vọng của nhà tỷ phú Musk không dừng lại ở đó, ông đang kiến tạo 

những thiết bị tạo ra điện mặt trời, vừa rẻ tiền, vừa góp phần chống lại tai họa 

do thay đổi khí hậu, tức là ô nhiễm không khí, hâm nóng địa cầu tạo ra. 

Công việc chính của công ty SpaceX là chế tạo hỏa tiễn hạng siêu nặng là 

Starship để bay lên Mặt trăng, sao Hỏa, hay bất cứ một hành tinh nào trong hệ 

Mặt Trời, còn gọi là Thái Dương hệ (Solar System). 

Đó là những công trình vĩ đại của tỷ phú Elon Musk. 

2*. Tiểu sử Elon Reeve Musk 

2.1. Tổng quát 

Elon Reeve Musk sinh ngày 28-5-1971 tại Pretoria, Nam Phi. Mẹ ông là bà 

Haldeman sinh tại Canada, lớn lên ở Nam Phi. Elon Musk có một em trai tên 

Kimbal Musk (sinh năm 1972), và một em gái tên Tosca Musk (sinh năm 

1974). 

Mặc dù người cha tên Errol Musk khăng khăng một mực muốn ông vào Đại 

học Pretoria, nhưng ông quyết tâm chuyển sang Hoa Kỳ. Ông nói:  “Tôi đã 

suy nghĩ và thấy rằng nước Mỹ là nơi có thể có những điều tuyệt vời hơn bất 

cứ quốc gia nào trên thế giới”. 

 

2.2. Về học vấn 

 

 

Năm 1989, Elon Musk rời Nam Phi đến Canada, vào Đại học Queen ở 

Kingston.  

Năm 1992, vào Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) lấy bằng Cử nhân Kinh tế. 

Sau đó, nhận bằng Cử nhân Khoa học Vật lý. Ông Bruce Leak, kỹ sư trưởng 

của công ty Apple nêu nhận xét về ông Musk: “Anh ta có năng lực vô biên. 



Bọn trẻ ngày nay không biết gì về phần cứng và cách hoạt động của máy vi 

tính, nhưng anh ta có căn bản của một hacker (tin tặc) để tìm ra mọi thứ mà 

không sợ điều gì cả”. 

Năm 1995, Musk được nhận vào học chương trình tiến sĩ về Vật lý năng 

lượng/Khoa học vật liệu của Đại học Stanford ở California, nhưng ông bỏ học, 

ra thành lập công ty Zip2. 

 

2.3. Sự nghiệp 

 

1). Mở công ty Zip2 

Năm 1995, Musk và em trai Kimbal mở công ty Zip2 cung cấp phần mềm 

(Software). Năm 1999, bán công ty Zip2 cho hãng Compaq giá 307 triệu đô la 

tiền mặt, và 34 triệu đô la cổ phiếu. 

2). Hợp tác mở công ty Paypal 

Năm 1999, hợp tác mở dịch vụ Paypal, dịch vụ thanh toán tiền bạc. Đến tháng 

10 năm 2002, bán Paypal cho công ty eBay với giá 1.5 tỷ đô la, giá trị cổ 

phiếu. 

 

3). Thành lập công ty Tesla 

Sản xuất xe hơi chạy bằng điện, góp phần kiến tạo môi trường xanh chống lại 

việc hâm nóng địa cầu, để tránh tai họa diệt chủng do biến đổi khí hậu tạo ra. 

  

4). Mở công ty Neuralink 

Tạo ra một máy vi tính trong con chip 4mm, cấy vào bộ não con người để tạo 

ra “siêu nhân”. 

  

5). Thành lập công ty SolarCity 

Tạo ra điện mặt trời giá rẻ, đồng thời năng lượng xanh cũng góp phần chống 

sự hâm nóng địa cầu, tránh tai họa do biến đổi khí hậu tạo ra. 

  

6). Lập công ty Starlink 

Để cung cấp dịch vụ internet trên toàn cầu với tốc độ nhanh và mạnh. 

  

7). Thành lập công ty Công nghệ Thám hiểm Không gian SpaceX  



(Space Exploration Technologies Corporation), là công ty chế tạo hỏa tiễn, tàu 

vũ trụ và dịch vụ vận chuyển trong không gian. Với tham vọng là chiếm Sao 

Hỏa làm thuộc địa và đưa người lên đó sinh sống. 

  

3*. Thành lập công ty Tesla 

 

Tesla, Inc. (Tên cũ là Tesla Motors) là công ty sản xuất xe ô tô chạy bằng 

điện, đồng thời cung cấp các linh kiện và phụ tùng xe điện, như pin sạc 

Lithium-ion, cho các công ty chế tạo ô tô điện khác, bao gồm Daimler (Đức), 

Toyota (Nhật). 

Chiếc xe ô tô điện đầu tiên của Tesla là chiếc Tesla Roadster, thuộc loại thể 

thao. Mẫu kế tiếp là chiếc Model S, loại sedan hạng sang chạy bằng điện. 

Sedan là loại xe phổ biến, có 4 cửa và chiếc xe có 3 khoang riêng biệt, khoang 

động cơ, khoang hành khách, và khoang hành lý. (Cốp xe ở đuôi xe). 

Từ năm 2008 đến tháng 3 năm 2012, Tesla đã bán được tổng cộng 2,250 chiếc 

Roadster đến 31 quốc gia. 

Tesla, Inc. hiện có 3,000 nhân viên tại trụ sở chính ở Palo Alto, California. 

 

2). Chiến lược của công ty Tesla 

 

Trước hết, sản xuất xe loại cao cấp, nhắm vào thành phần thượng lưu, giàu có, 

với giá cao. Khi sản phẩm đã trở thành hoàn hảo, thì nhản hiệu xe sẽ trở thành 

mong ước của giới bình dân, khơi dậy tâm lý tranh đua, chơi trội để khoe bạn 

bè, nâng cao đẳng cấp xã hội, thì hãng xe sẽ sản xuất những xe giá hạ hơn. 

Ông Elon Musk nói: “Công nghệ mới, trong bất cứ lãnh vực nào cũng cần có 

những phiên bản tối ưu, trước khi trở thành phổ biến trên thị trường”. 



Trong khi chiếc Roadster giá 109,000 USD, thì sau đó, chiếc Model S chỉ có 

57,000 USD. Và công ty đã lên kế hoạch ra mắt những chiếc Tesla giá chỉ có 

30,000 USD. 

Xe ô tô chạy bằng điện nằm trong kế hoạch kiến tạo môi trường xanh để cứu 

nguy nhân loại trước thảm họa diệt chủng do thay đổi khí hậu. 

4*.  Mở công ty Neuralink để tạo “siêu nhân” 

         

            Khỉ Pager đang chơi games qua điều khiển bằng ánh mắt.  

Năm 2016, tỷ phú Elon Musk thành lập công ty Neuralink, với mục đích đầy 

tham vọng, là tạo ra một máy vi tính trong con chip 4mm, để cấy vào bộ não 

con người. Trước hết khoan hộp xương sọ rồi dùng phẩu thuật đặt con chip 

vào bộ não. Con chip nối kết với bộ não thông qua hàng ngàn dây thần kinh 

nhân tạo siêu nhỏ. 

Mục tiêu ban đầu là giúp những người bại liệt, để họ có thể điều khiển máy 

tính hay smartphone. 

Tiếp theo, giúp điều trị những người bị mất trí nhớ, hay những bịnh có liên 

quan đến thần kinh như động kinh, tê liệt, tổn thương bộ não và trầm cảm. Và 

mục đích cuối cùng là giúp tăng cường trí thông minh của con người, tạo ra 

một “siêu nhân”. 

 

Ông Elon Musk cho rằng sự phát triển nhanh chóng của Trí tuệ Nhân tạo 

(AI=Artificial Intelligence), có thể gây ra mối đe dọa con người, đó là máy 

móc trí tuệ nhân tạo sẽ bỏ con người lùi lại phía sau, cụ thể là con người 

không thông minh bằng máy móc trí tuệ nhân tạo. 

Để tránh tình trạng nầy, thì con người cần phải có những thiết bị giúp tăng 

cường về sức mạnh trí tuệ và thể chất. Đó là con chip của công ty Neuralink. 

Một bước tiến quan trọng 



Sau một thời gian thử nghiệm, mới đây ông Elon Musk tiết lộ rằng, Neuralink 

đã có một bước tiến quan trọng khi cấy ghép thành công con chip vào trong 

não bộ của một con khỉ, để giúp chú khỉ nầy có thể chơi game như con người 

thông qua suy nghĩ, thay vì bằng tay cầm điều khiển. 

Ông Elon Musk phát biểu trong một show truyền hình trực tiếp, trên trang 

mạng ứng dụng di động có tên là Clubhouse: “Chúng tôi đã có một con khỉ 

với thiết bị cấy ghép trong hộp sọ, cho phép nó có thể chơi game bằng suy 

nghĩ. 

Chú khỉ được cấy ghép không hề cảm thấy khó chịu, và cảm thấy khác biệt. 

Con chip cấy ghép trong não bộ cho phép nó điều khiển một giao diện điện tử 

bằng suy nghĩ” (Giao diện, Interface, màn hình trước mắt) 

Neuralink đang có dự án tuyển một giám đốc phụ trách thử nghiệm lâm sàng, 

trực tiếp bao gồm xét nghiệm, chụp X quang, điện tim… Đồng thời cũng tìm 

một bịnh nhân tự nguyện cho chương trình nầy. 

Chương trình Neuralink đang chờ sự chấp thuận của Cục Thực phẩm và Dược 

phẩm FDA. (FDA=Food and Drug Administration). 

Giới khoa học nêu nhận xét, mặc dù Neuralink là một dự án táo bạo, nhưng 

còn nhiều viễn tưởng, khó thành công trong tương lai. 

5*. Thành lập Công ty SolarCity 

5.1. Lý do thành lập môi trường xanh 

  

      

  

Loài người đang phải đối diện với thảm họa diệt chủng do biến đổi khí hậu tạo 

ra. Các nhà máy điện chạy bằng than đá đã nhả ra khí carbonic (CO2), khí nầy 

giữ sức nóng của mặt trời, hâm nóng bầu khí quyển trái đất. Các nhà khoa học 

cho biết, nếu như theo cái đà “hâm nóng bầu khí quyển” như hiện nay, thì 100 



năm nữa, băng tuyết ở Bắc cực và Nam cực sẽ tan ra, làm nước biển tăng lên 

1m, thì 700 hòn đảo của Indonesia sẽ chìm dưới mặt nước, kể cả bang Florida 

và Thủ đô Tokyo của Nhật cũng mất dạng. Trước sự đe dọa của thảm họa đó, 

rất nhiều quốc gia trên thế giới xử dụng điện mặt trời. 

Thống kê cho biết số nhà máy điện của các quốc gia như sau: Pháp 26, Đức 

12, Hoa Kỳ 11, trong đó có nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới là Nhà 

máy Ivanpah, California. 

Ngoài ra, các quốc khác cũng có nhà máy điện loại nầy như: Canada, Ukraina, 

Chile, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pakista, Tiểu Vương Quốc Á Rập 

Thống Nhất. (United Arab Emirates= UAE). 

  

5.2. Vài nét tổng quát về SolarCity 

  

SolarCity là công ty Mỹ do tỷ phú Elon Musk thành lập, nhằm mục đích cung 

cấp điện mặt trời cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp và những cơ sở sử 

dụng điện. 

  

SolarCity được thành lập hồi tháng 7 năm 2006. Trụ sở công ty đặt tại San 

Mateo, bang California. Tính đến tháng 12 năm 2012, công ty đã có 2,500 

nhân viên. 

Hệ thống điện mặt trời phát triển mạnh. Năm 2009, toàn thể thị trường nước 

Mỹ đã có 440 MW (1 Megawatt=1,000,000 Watts). Năm 2012 đã có 3,300 

MW và 4,300 MW vào năm 2013. 

SolarCity đã đặt những công ty con trên hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ. 

Điện mặt trời còn được gọi là quang điện hay quang năng. Kỹ thuật đơn giản 

là dùng những tấm pin mặt trời ( Quang điện) (Solar Cell Panels) chuyển ánh 

sáng mặt trời thành nguồn điện. 

Điện mặt trời của SolarCity giá rẻ hơn điện của công ty điện lực. Công ty nầy 

cũng đã kinh doanh bằng các trạm sạc điện cho các xe điện. Đặc biệt là những 

trạm trên xa lộ 101 nằm giữa San Francisco và Los Angeles sẽ miễn phí cho 

những xe điện của hãng Tesla. 

  



 
  

Ông Elon Musk cho biết, Công ty SolarCity sẽ cho ra đời loại ngói lợp mái 

nhà là pin mặt trời. Thông thường là đặt những tấm pin mặt trời lên mái nhà 

hiện có. 

  

5.3. Pin mặt trời 

 

       

Pin mặt trời (Solar cell panels) hay pin quang điện, là một thiết bị được tạo 

thành từ các vật liệu bán dẫn như silicon, gallium arsenide, cadmium 

Telluride, và các linh kiện điện tử, hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển đổi 

ánh sáng mặt trời thành điện năng. Đó là điện một chiều DC (DC=Direct 

current). Cần phải có những máy chuyển điện (Inverter), chuyển điện một 

chiều thành điện xoay chiều AC (AC=Alternating Current) để sử dụng. 

  

5.4. Tổng quát về nhà máy điện mặt trời. 

 

 



 

Nhà máy điện mặt trời (Solar power plants) là nhà máy xử dụng năng lượng 

mặt trời để tạo ra nguồn điện. Một hệ thống những tấm pin mặt trời được đặt 

trên một diện tích rất lớn. Số điện thu được căn cứ vào số lượng tấm pin mặt 

trời. 

Ví dụ về một nhà máy điện mặt trời ở Pháp. 

Diện tích: 141 ha (1 hecta=10,000m2) bằng 1,410,000m2. 

Số tấm pin mặt trời: 700,000 tấm. 

 

5.5. Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới 

 

Nhà máy Ivanpah, California sản xuất điện mặt trời lớn nhất thế giới hiện nay, 

được xây tại sa mạc Mojave, California, diện tích 14 triệu m2, do hai công ty 

năng lượng NRG và BrighSource & Google đầu tư. Công suất cung cấp điện 

đủ cho 140,000 hộ dân ở California. Cắt giảm 400,000 tấn khí thải carbonic 

(CO2) mỗi năm, tương đương với lượng khí CO2 của 72,000 chiếc xe thải ra 

mỗi năm. 

 

 

5.6. Dự án điện mặt trời của Đại học Cửu Long 

 

Điện mặt trời của Đại học Cửu Long 

  

Để làm rõ về điện mặt trời, xin nêu dự án mặt trời của Đại học Cửu Long. 

Đại học Cửu Long (Tỉnh Vĩnh Long) là nơi sử dụng điện mặt trời đầu tiên ở 

Việt Nam. Công suất 1,000 KW. (1KW, kilowatt=1,000 Watts). Tổng số điện 

năng bằng 1.8 triệu KW điện. Mỗi ngày sản xuất trung bình 5,000KW 

  



Số lượng tấm pin mặt trời: 3,000 tấm trên một diện tích 15,000 m2. Trạm điều 

hành 600m2.  

Dây dẫn điện dài 100,000 m. Sử dụng 6 máy chuyển đổi, từ điện một chiều 

(DC=Direct Current) sang điện xoay chiều (AC=Alternating Current). Tổn phí 

1.5 triệu USD. Điện còn dư bán ra thu được 660,000 USD. 

  

Việt Nam xuất cảng pin mặt trời sang Hoa Kỳ. 

Số liệu của Tổng cục Hải quan VN cho thấy, chỉ trong 8 tháng năm 2021, Việt 

Nam đã xuất cảng hơn 2.9 tỷ USD pin mặt trời, gồm cả tế bào và tấm pin, và 

các linh kiện sang Hoa Kỳ. Và sản phẩm nầy bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ 

(United States Department of Commerce) điều tra về tội trốn biện pháp chống 

phá giá và được trợ cấp của chính phủ Việt Nam 

  

6*. Thành lập Công ty Starlink 

 

Starlink là hệ thống vệ tinh internet được phát triển bởi SpaceX. Dịch vụ 

internet của tỷ phú Elon Musk, sử dụng hệ thống gồm 7,518 vệ tinh truyền 

thông, nằm trong quỹ đạo tầng thấp của Trái đất (LEO = Low Earth Orbit ), 

tức là nằm ngoài bầu khí quyển của trái đất, và cách mặt đất 1,100 Km. Đồng 

thời xây dựng một triệu (1,000,000) trạm vệ tinh cố định trên mặt đất, nối kết 

với Starlink, để thực hiện dịch vụ internet trên toàn cầu, ngay cả những vùng 

xa xôi ở châu Phi. Những vệ tinh nầy do tên lửa Falcon 9 của SpaceX thực 

hiện. 

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC=Federal Communications 

Commission) đã trao cho SpaceX một khoản trợ cấp 900 triệu đô la, để hỗ trợ 

cho khách hàng vùng nông thôn, trên 35 tiểu bang, để internet tiếp cận với 

Starlink. 

7*. Thành lập công ty SpaceX 



Công ty Công nghệ Thám hiểm Không gian SpaceX (Space Exploration 

Technologies Corporation), là công ty chế tạo hỏa tiễn, tàu vũ trụ và dịch vụ 

vận chuyển trong không gian. Trụ sở tại Hawthorne, California, được thành 

lập năm 2002 bởi tỷ phú trẻ gốc Nam Phi là Elon Musk 

7.1. Chế tạo tên lửa hạng siêu nặng, Starship 

 

            

 

 

 

 

Starship là tên lửa hạng siêu nặng do công ty SpaceX chế tạo. Starship có hai 

tầng, tầng một, ở phía dưới là tên lửa Super Heavy, siêu nặng. Tầng hai, ở trên 

là tàu vũ trụ Starship. Cùng tên. 

1). Tầng Super Heavy 

 

             Tầng Super Heavy    Tầng tàu Starship màu đen 

Tầng siêu nặng cao 70m, là phần dưới của tên lửa, có 33 động cơ Raptor, chứa 

3,600 tấn nhiên liệu, gồm 2,800 tấn oxy lỏng và 800 tấn methan lỏng. 



2). Tầng tàu vũ trụ Starship 

Tàu vũ trụ Starship là phần trên của tên lửa. Cao 50m. Chứa 1,200 tấn oxy 

lỏng và methan lỏng. Một tàu vũ trụ có thể chở 100 hành khách, có buồng ngủ 

riêng, phòng vệ sinh chung, kho lưu trữ… 

3). Vận hành của Starship 

 

          33 Raptor engines installed on the Booster, 6 on the Ship 

Sau khi khai hỏa 33 động cơ Raptor tầng một, ở dưới, là tên lửa siêu nặng, 

(Super Heavy) bay đến Quỹ đạo tầng thấp của trái đất LEO (LEO=Low Earth 

Orbit), thì tầng nầy tách ra khỏi tàu Starship ở phần trên, và bay trở lại mặt đất 

xuyên qua bầu khí quyển của trái đất (Atmosphere). Một điều kỳ diệu không 

thể tưởng tượng được là nó quay ngược đầu trở lại, và mặt chân đế nhẹ nhàng 

đáp ngay trên giàn phóng, trên những thanh sắt ở vị trí trước khi phóng. 

 

Ở quỹ đạo LEO hai phần của tên lửa tách ra, một quay về trái đất, một bay 

đến mục tiêu của chương trình 

 

 

 

 

 

 

Ở Quỹ đạo tầng thấp của trái đất LEO, khi tên lửa siêu nặng quay về trái đất, 

thì cùng một lúc, tàu Starship khai hỏa 3 động cơ Raptor, bay đến quỹ đạo của 



các hành tinh quy định như là Mặt trăng (Earth-1), Sao Hỏa (Mars), hay bất cứ 

một hành tinh nào nằm trong quỹ đạo của Hệ Mặt trời (Solar system), như Sao 

Thủy (Mercury), Sao kim (Venus). 

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, tàu Starship khai hỏa 3 động động cơ Raptor 

Vacuum cũng bay trở về bãi phóng trên mặt đất. 

Starship được tái sử dụng hoàn toàn cho nên chi phí thấp rõ rệt. Hơn nữa, 

Starship được thiết kế lại bằng một loại thép không rỉ sét, thay thế cho sợi 

carbon trước kia, khiến cho tăng năng suất và giảm chi phí đáng kể. Methan là 

một chất khí rẻ tiền nhất, cũng góp phần làm giảm chi phí của những chuyến 

bay. 

7.2. SpaceX chở người lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) 

1). Trạm Vũ trụ Quốc tế 

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS (International Space Station) là tổng hợp các công 

trình nhằm thành lập một trạm có người ở trong vũ trụ, để nghiên cứu không 

gian. Trạm nằm trên quỹ đạo thấp của trái đất LEO (Low Earth Orbit), do 5 cơ 

quan: NASA (Mỹ), RKA (Nga), JAXA (Nhật), CSA (Canada) và ESA (châu 

Âu) xây dựng. Quỹ đạo ISS là con đường bay của nó cách mặt đất từ 319.6 

km đến 346.9 km. 

ISS dài 1.5 km. Có 13 “phòng nhỏ” (Cabin) trong đó Mỹ có 6 phòng, Nga 5 

“phòng”, Liên Âu 1 module, Nhật 1 module. Trạm ISS đã tiếp nhận 95 con 

tàu vũ trụ, gồm các phi hành gia từ 14 quốc gia, trong đó có 5 khách du lịch 

do Nga đưa lên. Trạm ISS có 8 tấm pin mặt trời rộng lớn, cung cấp 90KW 

điện cho các sinh hoạt trong trạm.. 

 

Trạm vũ trụ (ISS) bay chung quanh trái đất với vận tốc là 27,743 km/giờ. 

Trạm ISS quay chung quanh trái đất 16 lần mỗi ngày, như vậy, người trên 



trạm ISS nhìn thấy mặt trời mọc 16 lần, thấy mặt trời lặn 16 lần. 

 

2). SpaceX chở người lên trạm ISS 

Ngày 8-4-2022, SpaceX phóng tên lửa Starship mang theo 3 hành khách trả 

tiền, và một phi hành gia của NASA (National Aeronautics and Space 

Administration -Cục Quản trị Không Gian và Hàng Không Quốc gia). Ba 

hành khách trả tiền là doanh nhân Do Thái tên Eytan Stibbe, Nhà đầu tư 

Canada tên Mark Pathy, và ông trùm bất động sản Hoa Kỳ tên Larry Connor. 

Nhóm nầy trở về trái đất ngày 25-4-2022. Tính đến ngày 13-5-2021 đã có 243 

phi hành gia từ 19 quốc gia đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế. 

3). Tỷ phú người Nhật là khách đầu tiên của SpaceX lên quỹ đạo Mặt 

trăng. 

 

Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa 

 

Hành khách tư nhân đầu tiên của Starship, là tỷ phú Nhật Bản tên Yusaku 

Maezawa, đã ký hợp đồng bay quanh Mặt trăng, trên tên lửa nầy vào năm 

2023. Hồi tháng 9 năm 2018, tỷ phú Nhật Bản nầy tuyên bố chương trình du 

lịch vũ trụ Dear Moon. Ông cùng với 6 đến 8 nghệ sĩ, sẽ tạo ra những tác 

phẩm nghệ thuật, lấy cảm hứng trong khi tàu Starship bay quanh Mặt trăng. 

Dự án tương lai của SpaceX là đưa người lên sao Hỏa. 

8*. Xâm chiếm Sao Hỏa làm thuộc địa 

8.1. Tổng quát về Sao Hỏa 

 



 

          Sao Hỏa bằng phân nửa  trái đất.**     Mặt Sao Hỏa 

Sao Hỏa hay Hỏa Tinh (Mars) là một hành tinh trong Hệ Mặt Trời, còn gọi là 

Thái Dương Hệ (Solar System). Sao Hỏa còn có tên là Hành Tinh Đỏ, do lớp 

bụi Oxít sắt bao phủ trên mặt của nó. 

Sao Hỏa có hình dạng giống như trái đất, nhưng nhỏ hơn, bán kính của nó 

bằng phân nửa bán kính trái đất. Cái tên Sao Hỏa nghe tưởng chừng như nó 

nóng như lửa, thật ra nó rất lạnh, và được bao phủ bằng một lớp băng tuyết. 

Những dấu hiệu thu thập được cho biết, là có thể, đã có sự sống trên đó. 

Khoảng cách giữa Sao Hỏa và Trái đất thay đổi từ 55 triệu km đến 400 triệu 

km, tùy thuộc vào vị trí của 2 hành tinh nầy di chuyển trên quỹ đạo của nó và 

quỹ đạo của mặt trời.. 

  

8.2. Tỷ phú Elon Musk có ý tưởng xâm chiếm Sao Hỏa làm thuộc địa 

  

Với sự thành công của Starship, con tàu vũ trụ nầy có thể chở người đến Sao 

Hỏa để bảo vệ sự sống còn, và văn hóa loài người, trong trường hợp trái đất bị 

đe dọa bởi bom nguyên tử, và bởi sự va chạm giữa các hành tinh trong vũ trụ. 

  

Những ý kiến phản đối, cho rằng, những thành tích về tài năng của trí tuệ và 

sức mạnh về kinh tế và quân sự tạo ra sự bất bình đẳng, và giới hùng mạnh sẽ 

khống chế các sắc dân thấp kém. 

  

1). Tình trạng Sao Hỏa về sự sống của con người 

  

Con người cần không khí để thở, thực phẩm và nhiệt độ phù hợp với cơ thể 

khi sống trên mặt đất. Thế nhưng những thứ nầy không có sẳn trên Sao Hỏa. 

Sao Hỏa lạnh hơn Trái dất, băng tuyết phủ quanh năm. Nhiệt bằng -55 độ C (-



67 độ F). Ông Musk cho biết: “Điều cần thiết là xây dựng một thành phố tự 

cung, tự cấp trên Sao Hỏa để đưa các động vật và sinh vật khác của Trái đất 

lên Sao Hỏa” 

  

2). Những khó khăn khó giải quyết 

  

Muốn đưa con người lên Sao Hỏa, thì trước hết phải xây dựng chỗ ở cho con 

người. Việc xây dựng thành phố tự cung tự cấp thì phải có thợ xây và vật liệu. 

Như vậy, con tàu vũ trụ Starship phải đi lên, đi xuống nhiều lần. Như thế, phải 

có hai nhóm chuyên viên, một ở dưới đất, một ở Sao Hỏa. Vì nhóm chuyên 

không thể lên tàu để đi lên, hoặc đi xuống. Chuyên viên phải ở ngoài con tàu 

để thực hiện quy trình cho chuyến bay. 

Thực phẩm cho con người ăn thì có thể mỗi cá nhân mang theo được, nhưng 

thực phẩm của những động vật thì tìm đâu ra. 

Ngoài ra, cũng cần phải có nhu cầu của con người: như thuốc men, bác sĩ, y 

tá, nhà bảo sanh… 

Theo trang Business Insider, Elon Musk đang chuẩn bị kế hoạch xây dựng 

thành phố với 1 triệu dân sinh sống trên Hỏa tinh vào năm 2050. 1.000 tàu 

Starship có khả năng tái sử dụng trong 10 năm tới đang được chế tạo để hiện 

thực hoá giấc mơ này 

Musk cũng tiết lộ thêm rằng ông đang đặt mục tiêu phóng trung bình 3 tàu 

mỗi ngày và chuyến đi sẽ dành cho bất cứ ai có nhu cầu lên Hỏa tinh. 

"Bất cứ ai cũng có thể đi nếu họ muốn. Chúng tôi cũng hỗ trợ các khoản vay 

với những người không có tiền. Sẽ có rất nhiều việc phải làm trên sao Hỏa". 

3). Những chỉ trích về việc đưa người lên Sao Hỏa 

       

 



Ông Greg Autry, giáo sư của Đại học Bang Arizona, kiêm chuyên gia về 

chính sách không gian, đã nói với tờ Business Insider rằng, Musk không có 

khả năng chạm tới Sao Hỏa ít nhất cho tới năm 2029 dù có nhận được sự giúp 

đỡ từ NASA. 

Một chuyên gia khác về không gian cũng cho biết, Sao Hỏa không có khả 

năng duy trì sự tồn tại của con người trong một khoảng thời gian dài. 

Một ý kiến khác: “Elon Musk – Gã điên muốn ‘được chết trên hành tinh đỏ’: 

Tự xưng là ‘Hoàng đế sao Hoả’, suốt 20 năm chỉ ôm 1 giấc mơ chinh phục 

“vũ trụ”. 
  
9*. Kết luận 

Tỷ phú Elon Musk đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Mỹ, với 

tổng số tài sản là 222 tỷ USD. Ông can đảm xuất tiền ra kiến tạo những công 

trình vĩ đại, để phục vụ đời sống con người. Góp phần tạo ra năng lượng xanh 

để tránh thảm họa hâm nóng địa cầu do thay đổi khí hậu tạo ra. 

Việc đưa người lên Sao Hỏa là một sáng kiến táo bạo và sẽ gặp nhiều khó 

khăn. 

Ngay cả tìm người lên sống ở Sao Hỏa cũng rất khó khăn. Lên Sao Hỏa phải 

là những người trí thức, có trình độ khoa học kỹ thuật, ít ai muốn bỏ vợ con ở 

trái đất, để lên sống cô đơn ở Sao Hỏa. 

 

Trúc Giang MN 

Minnesota ngày 13-10-2022 

 

Elon Murk công bố quyết định mua lại công ty mạng Twitter với giá 44 tỷ đô-la Mỹ. 

Nhưng sau đó ông cho rằng con số người tham gia mạng này đã bị 

thổi phồng nên quyết định không mua nữa. Elon Murk bị kiện bồi 

thường cả tỷ đô-la Mỹ… nên cuối cùng quyết định là mua. 

Nhiều trái phiếu của ông xuống giá cũng đã làm cho ông thất thu khoảng 100 tỷ 

đô-la Mỹ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Twitter 

 

- - - - - 

140 Bài Nói Chuyện Được Xem - Nghe - Đọc Nhiều Nhất 

của Đỗ Thông Minh 



Tổng cộng khoảng 11+1 triệu lượt người đã xem - nghe - đọc 

https://bit.ly/3GFNIW8 

 

Hoạt động từ năm 1970, đã bay khoảng 55 vòng quả đất, đi Mỹ 45 lần, Canada 7 

lần, Úc 3 lần, Âu Châu 2 lần... Chúng tôi đã viết khoảng 1.000 bài, 500 Thư Đông 

Kinh, thực hiện khoảng 1.000 cuộc tường trình qua các cơ quan truyền thông VN 

và quốc tế. 

- - - - - 

 

 

 

Các Bản Tin ĐTM Tường Trình Mới Đây (1 tuần 3-5 bản tin) 

 
TH Calitoday, 18/9/2022: Tang Lễ Nữ Hoàng Anh. Putin và Velensky đều bị tai nạn xe hôi 

1 ngày, thương lích không đáng kể. Quân Ukraina thình lình phản công chiếm Kharkiv, 

hàng ngàn quân Nga bỏ chạy toán loạn với hầu hết vũ khí. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
 

TH Calitoday, 4/9/2022: Biến đổi khí hậu. Hoa Thượng Tuệ Sĩ được suy cử lãnh đạo 

PGVNTN. Nhiều  tỷ phú đô-la Mỹ ở VN đang khốn đốn. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 
 

TH Calitoday, 29/6/2022: Tóm lược lịch sử người Việt tại Nhật. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 
TH Calitoday, 26/6/2022: Vụ Việt Á: Vì sao Hà Nội sẽ không nói tên trùm cuối?  

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3HXX69H 

 
TH Calitoday, 22/6/2022: Bà Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng. Vũ Đức Chung khắc phục 10 tỷ, nay thêm 

15 tỷ, momg giảm án. Vụ Việt Á: Đã lộ diện Trùm cuối? 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3tROUSG 

 

TH Calitoday, 19/6/2022: Câu chuyện film «Em Và Trịnh» 

(TCS). Sự Bành Trướng Của TQ! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3y3w7pW 

 

TH Calitoday, 15/6/2022: Đuổi theo Mỹ, TQ hạ thủy siêu hàng không mẫu hạm 

90.000 tấn! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3OeepoF 

 

TH Calitoday, 8/6/2022: Nhiều Bộ Trưởng, Thứ Trưởng bị còng: Vụ án Việt Á 

hàng đầu của VN sau 1975! 



Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3xUgqkU 

 

THVN, 4/6/2022: Chiến sự Ukraina bùng nổ mạnh! 

Nội Bộ Nga xào xáo nặng, cách chức Đại Tướng Tư Lệnh 

quân Nga tại Ukraina. Thay Thủ Tướng và Nội Các. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3Npl4N4 

 

TH Calitoday, 29/5/2022: Tham nhũng và xử án tại VN, chiến sự mới tại Ukraina 

có dấu hiệu sẽ bùng nổ mạnh! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3wWZnN3 

 

Ngày 25/5, Chuyến công du châu Á 

của TT Joe Biden. Hội nghị "Bộ Tứ 

Kim Cương" 

Hồng Phúc đài Đáp Lời Sông Núi vừa 

kỷ niệm 11 năm thành lập ngày 23/5/2022, là đài phát thanh duy 

nhất của người Việt phủ sóng khắp VN (trên tần số cũ của đài BBC) và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3xek3l3 

 

THVN, 25/5/2022: Chuyến công du châu Á của TT Joe Biden. 

Hội nghị "Bộ Tứ Kim Cương" (gồm HK, Nhật, Ấn Độ vá Úc) 

lần thứ 3. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

 

Đài Phát Thanh Sài Gòn Houston - Dallas, 24/5:Hội Nghị HK 

– ASEAN. TT Joe Biden công Du Á Châu, tham Hàn Quốc, 

Nhật Ban và họp Bộ Tứ Kim Cương. Hậu Nguyễn Phú Trong 

VN rơi vào khủng hoảng, đi về đâu?  

Đăng Khoa và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3GJ1SHv 

 

THVN, 15/5/2022: Siêu đại gia Thanh Nhàn lũng đoạn các lãnh đạo cũ mới, làm 

trung gian mua vũ khí… bỏ trốn. Ukraina vùng lên chiếm lại đất. Trong khi Nga 

yếu thế, nội bộ lục đục nặng. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3LhKKJB 

 



Đài Phát Thanh Sài Gòn Houston - Dallas, 10/5 

Tình hình Ukraina vẫn chưa có lối thoát. Diễn binh Nga kỷ niệm ngày 9/5 trong lo 

âu. Đại Hội Trung Ương 5, vẫn là vấn đề đạo đức đảng viên. 

Đăng Khoa và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3Ifleno 

 

OVM4TV 1.101, 7/5/2022: Lá Thư Đông Kinh 111: Chuyện bà 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chiến trường Ukaina tiếp tục căng 

thẳng, chờ bùng nổ toàn diện ở Donbas. (Thư Đông Kinh từ 

chỗ 21 phút) 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3kZQ21I 

 

THVN, 1/5/2022: VN bị đe dọa và Mỹ sẽ giúp VN. Quan hệ VN với TQ, Lào và 

Campuchia. VN hy sinh trải ổ ở Lào và Campuchia nay để TQ nằm. Ukraina ngày 

càng căng thẳng. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3KvJT7t 

 

OVM4TV 1.100, 26/4/2022: Lá Thư Đông Kinh 110: Mậu Thân 30/4/1968. Chiến 

trường Ukaina tiếp tục căng thẳng, chờ bùng nổ toàn diện ở Donbas. (Thư Đông 

Kinh từ chỗ 21 phút) 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3OMrdnu 

 

THVN, 24/4/2022: Sự thật mà đảng CSVN giấu kín gần 1 thế kỷ- Nhân 30/4, HCM 

đưa VN theo CS là đúng hay sai? Sai chỗ nào?… 47 năm nhìn lại! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3Kax9TG 

 

THVN, 20/4/2022: Thứ Trưởng Ngoại Giao VC sa lưới! Tướng Trùm Cảnh Sát 

Biển VN bị lột lon! Chiến sự Mariupol, Donbas, Ukraina bùng nổ!  

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3jLy6ah 

 

Phố Bolsa TV, 22/10/2019: 

Học giả Đỗ Thông Minh: Tổ chức 

Đảng Việt Tân qua các thời kỳ 

Vũ Hoàng Lân và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3OMrdnu


(Tới tháng 4/2022, đã có khoảng 74.000 người xem) 

https://bit.ly/2N460GB 

Phố Bolsa TV, 23/10/2019: 

Học giả Đỗ Thông Minh nói về Biển Đông, Bùi Tín, 

TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng 

(Tới tháng 4/2022, đã có khoảng 203.000 người xem) 

https://bit.ly/2MIsY7a 

 

OVM4TV 700. 8/11/2019: 1- Thảm họa 39 người chết VN. 2- Biểu tình Hồng Kông. 

3- Bàn giao 47 Hecta đất phi trường Biên Hoà cho Hoa Kỳ để làm gì? 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh (từ chỗ 27:30) 

https://youtu.be/VRtwLUARu5M 

 

Ngày 8/11/2019, Đỗ Thông Minh với Quốc Sơn đài VN Oklahoma: 

1- Thảm họa 39 người chết trong bối cảnh hàng triệu người muốn rời xa thiên đưòng 

CS. 2- Quốc hội chưa bao giờ gay cấn như lần này. 3- Biểu tình Hồng Kông: Tiếp tục 

đụng độ hàng ngày, có khi tới 2-3 giờ sáng. 4- Bà Carrie Lam đi TQ gặp Tập Cận 

Bình... 5- CSVn nhương 47 hecta sân bay Biên Hòa cho USAID HK... 

https://bit.ly/33sTVSj 

 

Ngày 3/10/2019, Đỗ Thông Minh với Quốc Sơn đài VN Oklahoma: 

1- Quốc Khánh TQ Thứ 70 - mặt trước và sau. 2- Biểu tình Hồng Kông lần đầu tiên bị CSCĐ bắn 

đạn thật. 3- Vụ 9 người đi chuyện cơ của Chủ Tịch Quốc Hội Kim Ngân bỏ trốn ở Hàn Quốc. 4- Xử 

VN Pharma nhập thuốc giả... 

https://bit.ly/2n7xnXe 

 

- Ngày 16/8/2019, Vietface Của Chúng Ta | Show 64 |  

TS Châu Đỗ Vinh phỏng vấn Học Giả Đỗ Thông Minh 

về Bãi Tư Chính, Biển Đông... 

https://bit.ly/3ouTN1j 

 

- Ngày 9/8, anh Hoàng Bách thuộc đài Viet Radio ở Houston, TX, gọi 

điện phỏng vấn chúng tôi về tình hình Bãi Tư Chính, quan hệ VN - TQ, VN - 

Nhật Bản và việc thay đổi Hiến Pháp của Nhật Bản... 

https://bit.ly/2ONV9Vchttps://bit.ly/2KBzs5D 

 

Nhà báo Trần Quang Thành (đã chuyển cư từ nước Khắc qua Anh ngày 

14/6/2019) thuộc “Tiếng Dân Việt Media” nối máy phỏng vấn chúng tôi qua 

Skypes về chuyến đi TQ của bà CT QH Nguyễn Thị Kim Ngân và tình hình 

căng thẳng ở Bãi Tư Chính... 

Xung đột bãi Tư Chính - Trung Cộng dương Đông, kích Tây?! 

https://bit.ly/2yueaB7          https://bit.ly/31oLAO7 

 

- - - - - 

 

Các bản tin có số người xem trên 1 triệu 

https://bit.ly/2N460GB
https://bit.ly/2MIsY7a
https://youtu.be/VRtwLUARu5M
https://bit.ly/2n7xnXe
https://bit.ly/3ouTN1j
https://bit.ly/2ONV9Vc
https://bit.ly/2KBzs5D
https://bit.ly/2yueaB7


 

1- Ngày 23/7/2018,“Hồ Chí Minh Thật - Giả!? Về 1 Số 

Nghi Vấn Quanh HCM” 

Live Trương Quốc Huy: Sự Thật Chưa Từng Công Bố 

Về Hồ Chí Minh. Bác Hồ Thật & Giả 

(Tới tháng 1/2022, đã có 2.009.000 = 1.428.000 + 581.000 người xem.) 

https://bit.ly/2M3qNIz          https://bit.ly/2CbKMkz 

2- Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: 

Những điều chưa kể 

Video cuối cùng của Bùi Tín 

Ngày 27/2/2018, chị Tường An / Ca Dao (phóng viên RFA và 

SBTN, thành viên “Lao Động Việt”) thu hình buổi tâm tình của 

ông Bùi Tín, và ĐTM đã góp ý về Võ Nguyên Giáp, HCM... Không ngờ video này là video cuối 

cùng của ông Bùi Tín với công luận. 

Ông Bùi Tín tiết lộ toàn bộ sự thật về HCM trước khi tạ thế 

(Tới tháng 2/2022, đã có 1.251.000 = 1.069.000 + 282.000 người xem.) 

https://bit.ly/344Qx2Rhttps://bit.ly/3gbNg5z 

3- Học giả Đỗ Thông Minh nói về HCM, ĐCSVN và tâm huyết về tình hình đất nước 

Ngày 9/10/2016, ĐTM nói chuyện lần thứ 154 tại San 

Jose, Cali, HK với khoảng 120 đồng hương tham dự. 

(Tới tháng 2/2022, đã có gần 1,19 triệu = 1.026.000 + 

123.000 + 32.000 lượt người xem.) 

https://bit.ly/2IQnPJj          

https://bit.ly/2wMNWfh 

https://bit.ly/2QQlGOI 

 

 

 

Các Thư Đông Kinh Mới Đây (2 tuần 1 lần) 

Khởi viết từ năm 1991, tới nay là khoảng trên 500 thư 
https://www.mediafire.com/file/u49kpvwierz70d4/Thu_DK_1-6-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/ldud9oqk8hqjnv4/Thu_DK_15-5-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/6lyo81diq2vkmbq/Thu_DK_1-5-2022.docx/file 
https://www.mediafire.com/file/0ixtfaya3nbfk9k/Thu_DK_15-4-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/ld0x8rdjvju0r2w/Thu_DK_1-4-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/w62xylic05u4pwn/Thu_DK_15-3-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/havtal5lg45cil9/Thu_DK_1-3-

2022.docx/filehttps://www.mediafire.com/file/pzk9xhw5qi0tfv6/Thu_DK_15-2-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/71e6nq47xkz0vho/Thu_DK_1-2-2022.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/g6j6uuapjsykt16/Thu_DK_15-1-2022.docx/file 
https://www.mediafire.com/file/b63jnqy052a0rs9/Thu_DK_1-1-

2022.docx/filehttps://www.mediafire.com/file/e8rbgy1xs5pefrn/Thu_DK_15-12-2021.docx/file 
https://www.mediafire.com/file/zgiezk0h9ka4cnu/Thu_DK_1-12-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/c0r2a3885jv4ykp/Thu_DK_15-11-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/hcr8g6ahmo858zi/Thu_DK_1-11-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/i3qd06vn5jdp0u1/Thu_DK_15-10-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/0q7at4ulzea7bjs/Thu_DK_1-10-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/rddrmfg33inoto7/Thu_DK_15-9-2021.docx/file 

https://bit.ly/344Qx2R
https://bit.ly/3gbNg5z
https://bit.ly/2IQnPJj
https://bit.ly/2QQlGOI
https://www.mediafire.com/file/0ixtfaya3nbfk9k/Thu_DK_15-4-2022.docx/file
https://www.mediafire.com/file/havtal5lg45cil9/Thu_DK_1-3-2022.docx/file
https://www.mediafire.com/file/havtal5lg45cil9/Thu_DK_1-3-2022.docx/file
https://www.mediafire.com/file/pzk9xhw5qi0tfv6/Thu_DK_15-2-2022.docx/file
https://www.mediafire.com/file/g6j6uuapjsykt16/Thu_DK_15-1-2022.docx/file
https://www.mediafire.com/file/e8rbgy1xs5pefrn/Thu_DK_15-12-2021.docx/file


https://www.mediafire.com/file/h6r5pzu83byu8hj/Thu_DK_1-9-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/6j6isbr5js1ddzu/Thu_DK_15-8-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/1ty3z69zqz8qc94/Thu_DK_1-8-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/ypl8jqt1yxpdbbc/Thu_DK_15-7-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/9ib21t6yvz0sb0b/Thu_DK_1-7-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/an7qt6agok1n9aa/Thu_DK_15-6-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/wteubdu140u8w2b/Thu_DK_1-6-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/i5ylbau5excvmh9/Thu_DK_15-5-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/sv84udkstujicn8/Thu_DK_1-5-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/9anj1u1mo48364j/Thu_DK_15-4-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/8voimvkiagrq7ws/Thu_DK_1-4-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/oup7lmfureqpqj6/Thu_DK_15-3-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/ibfb346vtpnm7g6/Thu_DK_1-3-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/puijhrikmig9hv3/Thu_DK_15-2-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/uwv07mhqubh9w3u/Thu_DK_1-2-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/i4im4v1vt5x52ow/Thu_DK_15-1-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/ei56ovwem5v8tok/Thu_DK_1-1-2021.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/2x0ogl2fdhhr20c/Thu_DK_15-12-2020.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/gl53symomdnha0y/Thu_DK_1-12-2020.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/eazt9roz2s3wbwi/Thu_DK_15-11-2020.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/n64kcd0hc0twmog/Thu_DK_1-11-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/bgl8uicegqgftpb/Thu+DK+15-10-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/v5xrm1g2hxspher/Thu_DK_1-10-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/el11nn15ljix4cd/Thu_DK_15-9-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/inqf1xn57uxdvf8/Thu_DK_1-9-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/yl2a4e7d6giy3lj/Thu_DK_15-8-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/65lgtf66g481m8z/Thu_DK_1-8-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/n9gmhsf4p23jnmu/Thu_DK_15-7-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/h9b9315at8x1ni8/Thu_DK_1-7-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/s3qw1ne622y0lzf/Thu_DK_15-6-2020.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/cvf8l2qrco6fv3x/Thu_DK_1-6-2020.docx/file 

https://www.mediafire.com/file/bwri6xr06906yiu/Thu_DK_15-5-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/fsbwb41k31q5kvd/Thu_DK_1-5-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/4oqd7f58kn7qz1b/Thu_DK_15-4-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/8oqluh3q5chine9/Thu_DK_1-4-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/3v5t3zgc7whr8ty/Thu_DK_15-3-2020.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/68n0spc9n4rxts1/Thu_DK_1-3-2020.docx/file 
http://www.mediafire.com/file/qpu2wxruwhn1dlp/Thu_DK_15-2-2020.docx/file 
http://www.mediafire.com/file/eueg6riq4w6uzei/Thu_DK_1-2-2020.docx/file 
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http://www.mediafire.com/file/tl23es11rosg9r3/Thu_DK_15-10-2019.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/8ekndr24h1rxve6/Thu_DK_1-10-2019.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/wd8ci5rngewgxsx/Thu_DK_1-9-2019.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/yyz0xd023gpksa3/Thu_DK_15-8-2019.docx/file 

http://www.mediafire.com/file/3qqfcg2q919tkjq/Thu_DK_1-8-2019.docx/file 
http://www.mediafire.com/file/e4p9ph3ze8bh3lj/Thu_DK_15-7-2019.docx/file 
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http://www.mediafire.com/file/8oqluh3q5chine9/Thu_DK_1-4-2020.docx/file


Lời Cảm Tạ 
  

Tổng số tiền quyên góp ủng hộ gần 55.000 đô-la Mỹ. 
Xin cảm tạ tất cả quý thân hữu và quý đồng hương. 

Tokyo, ngày 22/3/2022 

Kính thưa quýđồng hương, 

Suốt hơn 30 ngày qua chúng tôi rất bận rộn với việc nhận và trả lời thư với quýđồng 

hương, bận rộn nhưng cũng rất vuibất ngờ! 

Như 1 “làn sóng khá lớn” trong cộng đồng, khắp nơi có vận động góp tiền ủng hộ 

những người đấu tranh tại VN, người đấu tranh đang gặp khó khăn tại Thái Lan... 

nhưng chưa bao giờ chúng tôi kêu gọi đồng hương góp tiền cho mình. Thư Đông Kinh 

chúng tôi viết từ năm 1991, nay bước qua năm thứ 31, với liên tục trên 500 lá thư, chưa 

bao giờ có hiện tượng như vừa xảy ra.  

“Lời Ngỏ” đăng trong Thư Đông Kinh ngày 1/2/2022, với lời kêu gọi đồng hương vào 

đọc của nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, bài “Lời Ngỏ” được nhiều người chuyển cho 

nhau đọc (tuy rằng nhiều bài không có hìnn ảnh như trong bản gốc). Thấy vợ chồng 

chúng tôi bắt đầu già yếu và bệnh tật nên nhiều người rủ nhau giúp đỡ. 

Việc quyên góp ở rất nhiều nơi phản ảnh sự ưu ái của quýđồng hương với hoạt động của 

chúng tôi trong hơn 50 năm qua, đi kèm 1 số ý kiến. Trong phần nói chuyện với đài 

OVM4TV ngày 11/2, TNVN ngày 13/2 và Nửa Vòng Trái Đất 

ngày 20/2..., chúng tôi đã phản ánh 1 phần nào. 

THVN, 13/2/2022: Tiết lộ bí mật về Mặt Trận HC Minh. Phe 

bà Phương Hằng đánh nhầm người, làm gãy taychị ruột Đinh 

Lan! ĐTM cảm tạđồng hương... (từ 1:05:43) 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/33hNh6B 

OVM4TV, 11/2/2022: Lá Thư Đông Kinh 100: Thế Vận Mùa 

Đông Bắc Kinh 2022. Covid-19. Chị của Đinh Lan bị đánh 

lầm (vì khuôn mặt giống Đinh Lan) gẫy tay. Phó TT Vũ Đức 

Đam đi về đâu? Lời cảm tạ của Đỗ Thông Minh về sự hỗ trợ 

lớn lao bất ngờ! 

Nguyễn Đình Toàn và Đỗ Thông Minh (ở cuối bản tin) 

https://bit.ly/34zeMZX 

Ngày 20/2, Derek Phạm đài Nửa Vòng Trái Đất phỏng vấn 

ĐTM về tình hình sức khỏe, việc trợ giúp của các thân hữu. 

Tình Hình VN trong bối cảnh tương quan với TQ và HK. 

(Ngày 15/3/2022, đã có khoảng 50.000 người theo dõi, tuy rằng có 1 đám dư luận viên 

bò đỏ quấy phá.)  

https://bit.ly/3H44xKf 

Đồng hương giúp đỡ tận tình, và theo ý kiến của 1 số đồng hương đã nói lên điều tế nhị 

là giúp riêng chúng tôi vượt qua khó khăn trong lúc tuổi già và bệnh hoạn, không phải 

https://bit.ly/34zeMZX


lo việc in sách hay "Quỹ Khuyến Học - Khuyến Hành" nữa, hãy nghỉ ngơi lo cho sức 

khỏe... Mà với tôi thìđang đi vào giai đoạn chót của đời hoạt động, còn 1 quãng ngắn 

nữa là tạm xong vàcũng đang lo chuẩn bị bàn giao cho thế hệ sau, không chỉ tài liệu mà 

cả tài chính cho việc thành lập và bắt đầu các hoạt động của NPO. 

“Lời Ngỏ” trên khi đăng trong Thư Đông Kinh ngày 1/2/2022 không có ý quyên góp, 

nhưng đã được nhà văn Giao Chỉ giới thiệu nồng nhiệt, tạo thành làn sóng tự vận động 

quyên góp từ các thân hữu cựu sinh viên du học Nhật Bản, cựu học sinh Bưởi-Chu Văn 

An, cựu học sinh Trần Lục, nhóm Trung Tâm Việt Ngữ ở Mỹ, thân hữu Bắc Cali, thân 

hữu Washington State, thân hữu Oregon State, Nhóm Hưng Ca, trên Diễn Đàn Paltalk, 

quý du khách viếng thăm Nhật Bản do tôi hướng dẫn, quý độc giả, thân hữu tại Nhật 

vàÚc... được 1 số tiền khá lớn ngoài sức tưởng tượng, giúp tôi sinh sống, bảo tồn và phổ 

biến “di sản” văn hóa khoảng 30.000 trang sách biên soạn trong hơn 40 năm qua. 

Dự trù việc hỗ trợ sẽ chấm dứt vào cuối tháng 2/2022, khi chấm dứt chúng tôi sẽ đăng 

tống kết số tiền nhận được. 

Sau 47 năm đồng hương sinh hoạt ở hải ngoại, với chúng tôi là 52 năm hoạt động, chưa 

hề thấy chuyện rất nhiều thân hữu và cả người chưa quen tự động đứng quyên góp hỗ 

trợ cho 1 cá nhân số tiền lớn lao như vậy. Nhân đây, chúng tôi xin đặc biệt chân thành 

cảm tạ quý đồng hương đã có lòng hỗ trợ cho chúng tôi về vấn đề sức khỏe và cũng là 

để 2 mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tổng biên tập lại và xuất bản toàn bộ sách “Con 

Đường Dân Chủ” gồm 31 cuốn... và lập “Quỹ KH-KH” qua 1 tổ chức NPO/NGO nhằm 

phổ biến rộng rãi hơn cả ở ngoài và trong nước. 

Để không làm phiềnqúy đồng hương lâu, việc quyên góp xin hãy chấm dứt vào cuối 

tháng 2. 

Chúng tôi ước lượng có 300 trăm người đã quan tâm hỗ trợ, trong số đó có khoảng 70% 

là quen biết và khoảng 30% là thân hữu gổm các độc giả, thính giả chưa quen biết. 

Tổng kết tạm, sẽ tổng kết chính thức và báo cáo trong bản tin tới. 

Ngày 10/2, số tiền đầu tiên 1.000 đô-la Mỹ do anh Nguyễn Đình Tuấn vàĐào Công Phú 

từHK đã được chuyển qua Western Union. 

Ngày 11/2, số tiền đầu tiên 100.000 Yen từ 1 người ẩn danh ở Nhật Bản/ 

Ngày 11/2, GS Trần Huy Bích chuyển 1.200  đô-la Mỹ từ nhóm thân hữu Nam Cali 

gồm: 1 người ẩn danh, Phạm Lệ Hương, Phạm Phú Minh, Đinh Thái Sơn, Nguyễn Ngọc 

Dung, Nguyễn Vũ và Trần Huy Bích. 

Nguyễn Anh Tài ở San Jose tặng 150đô-la Mỹ, Nhóm Hưng Ca tặng 3.000 đô-la Mỹ. 

 (và còn nữa). 

Ngày 14/2, 6.000 đô-la Mỹ vàngày 17/2, 9.500 đô-la Mỹ từ HKđã chuyển vào ngân 

hàng Resona. 

Ngày 24/2, 7.000 đô -la Mỹ và ngày 4/3, 5.253,74 đô-la Mỹ từ HK đã chuyển vào ngân 

hàng MIZUHO.  

(Cả 4 món tiền tổng cộng 27.743,74 đô-la Mỹ trên do chị Lê Thị Hàn và Ngọc Bảo 

quyên góp từ 92anh chị cựu du học sinh VN tại NB cùng thân hữu đang ở HK; 14anh 

chị cựu du học sinh VN và 1 thân hữu ở Canada; 12anh chị cựu du học sinh VN và 1 



thân hữu ở Pháp; cựu học sinh Nguyễn Trãi 18 người và 2 thân hữu.Tổng cộng 173 

người. Vì danh sách quá dài nên chúng tôi không thể liệt kê tên từng người được, có 

người trong nhóm này cũng đề nghị như vậy, xin lượng thứ.) 

(Khi Minh xem danh sách nhớ lại thật nhiều khuôn mặt thân quen, cả một bần trời Nhật 

Bản đầy kỷ niệm. Xin cám ơn tất cả!) 

“Nhóm Vận Động Hỗ Trợ anh chị Đỗ Thông Minh tại Nhật” yêu cầu ẩn danh. 

Ngày 14/2,do anh Bùi Đức Uyên quyên góp 1.550 đô-la Mỹ từ các cựu học sinh Chu 

Văn An ở HK đã chuyển vào ngân hàng Resona. 

Ngày 15/2, Nguyễn Cầm, MD. gửi 200 đô-la Mỹ từ HK đã chuyển vào ngân hàng 

Resona. 

Ngày 14/2, do anh Antony T Pham & Samnhung T Nguyen quyên góp 1.550 đô-la Mỹ, 

gồm: Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam (Yên Sơn, Mai Tran, Phạm Trần 

Anh, Phạm Kim Long và Bùi Đức Uyên), Lê Văn Tỉnh, thân hữu CVA và Vũ Trọng 

Tiến, thân hữu CVA đã chuyển vào ngân hàng Resona. 

Ngày 18/2, từ thày Vũ Hoàng 4.150 đô-la Mỹ quyên trong nhóm Giáo Chức Việt Ngữ 

Nam Cali, TTVH Hồng Bàng, Câu Lạc Bộ HSV 

 và Hùng Sử Việt gồm: Nguyễn Văn Khoa, Vũ Hoàng, Phạm Thị Huê, Nguyễn Văn 

Lành, Huỳnh Phổ, Nguyễn Văn Thiệu, Bùi Phong Thu, TTVN Hồng Bàng, 

BĐDCTTVNNC, Trần Chấn Trí, Trần Ngọc Dụng, Dương Thanh Phong, Vũ Đạt, Tôn 

Duy, Nguyễn Anh Hoàng, Trẩn Lyly, Nguyễn Văn Thiệu, Tammi Trần (Tâm), Tiffany 

Đặng, Lý Nguyệt Thường, Huỳnh Thị Ngọc, Trần Anh Việt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn 

Ngọc Trúc, Lê Minh, Võ Thị Thái Hằng, Trần Natalie Nhung, Nguyễn Kim Dung, 

Nguyễn Phước Tài, Phương Lê, Phương Thuý, Võ Gia Khang, Phạm Mỵ Châu.  

Ngày 19/2, BS Nguyễn Thường Vũ, chi phiếu 1.000 đô-la Mỹ từ HK 

Ngày 23/2, 500 đô-la Mỹ (55.760 Yen) do anh Nguyễn Giao ở HK đã chuyển vào ngân 

hàng Resona 

Ngày 28/3, Nhóm Vận Động Hỗ Trợ anh chị Đỗ Thông Minh tại Nhật quyên góp từ 27 

cựu du học sinh tại Nhật vàÚc cùng BS Bùi Trọng Cường tại Úc đã chuyển 563.000 

Yen quyên góp tại Nhật. Úc vàVN vào ngân hàng MIZUHO. 

Ngày 1/3, 300 đô-la Mỹ từ HK do Tuoi Thi Do và POD Denis Anthony Nguyenđã 

chuyển vào ngân hàng Resona.  

Ngày 9/3, chi phiếu 100 đô-la Mỹ từ anh Nguyễn Tất Đắc cựu học sinh Trần Lục - Chu 

Văn An gửi tặng. 

Ngày 10/3, 200 đô-la Mỹ từ HK do 1 chị đã chuyển vào ngân hàng Resona. 

Ngày 11/3, 700 đô-la Mỹ từ HK do vợ chồng BS Bùi Xuân Dương gởi $300, cô Nguyễn 

Thị Ngọc Yến gởi $200, và Lê Pham gởi $200, đã chuyển vào ngân hàng Resona. 

Ngày 15/3, anh Trọng Anh thay mặt nhóm cựu học sinh Trần Lục - Chu Văn An và thân 

hữu, 13 người gồm: Đoàn Đình Quí, Kiều Quốc Hưng, Lê Vĩnh Khang, Lương Huy 

Mậu, Mai Quốc Đoàn, Nghiêm Văn Hợp,Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Kim 

BìnhNguyễn Quang Minh,Nguyễn Trọng Anh, Trần Khải Đường, Vũ Đình Cẩn, Vũ 

Khắc Quý gửi chi phiếu 1.904 đô-la Mỹ từ HK vào ngân hàng MIZUHO. 



Ngày 22/3, anh Nguyễn Khôi và các bạn cựu học sinh Trần Lục - Chu Văn An gửi 

chậm, chi phiếu 1.000 đô-la Mỹ. 

Tổng cộng tạm: 663.000 Yen (5.765 đô-la Mỹ) + 46.247,74 đô-la Mỹ =  

52.012, 74 đô-la Mỹ. Như vậy là quá nhiều rồi, xin hãy chấm dứt việc hỗ trợ. 

(Các anh chị trong Phong Trào Hưng Ca sẽ gửi sau trên 1.000 đô-la Mỹ). 

Anh Trần Minh Lợi, sáng lập viên tuần báo Mõ bạn quen từ 44 năm trước, nghe 

tin trễ vể tôi đã gửi tặng 1.000 đô-la Mỹ. 

Chị Tuyết Lâm ở Canada, BS Trí Hoàng và Đinh Lê ở Na Uy, mỗi người 500 $. 

Xin tạm nói tròn là "55.000 đô-la Mỹ". 

Chúng tôi sẽ gửi tặng “Quỹ Khuyến Học- Khuyến Hành": 5.000 đô-la Mỹ. 

Thật là chuyện không ngờ, năm 2022 Nhâm Dần là năm tuổi của tôi, đầu năm 

được thân hữu thương, tặng cho 1 số tiền lớn chưa từng có. Tình nghĩa của các 

thân hữu là món quà cuối đời vui nhất, khích lệ nhất cho vợ chồng tôi. Với số tiền 

này, chúng tôi rất an tâm cho cuộc sống riêng và công việc chung đang sắp hoàn 

tất. 

Xin đặc biệt cám ơn bác Vũ Văn Lộc tức nhà văn Giao Chỉ đã đứng ra kêu gọi, các 

anh chị đứng ra lo việc quyên góp và chuyển đi đã phải mất nhiều thì giờ và công 

sức, tất cả các anh chị đãđóng góp hỗ trợ. 

Chị Lê Thị Hàn đã viết: Cứ kể như đây là phần Phước mà Minh-Hà đã được hưởng 

cuối đời. Ngọc Bảo và tôi có Duyên giúp được một phần nào đó thôi. Minh và Hà ráng 

giữ gìn sức khỏe để có thể tận huởng những ngày cuối đời an lạc nhé. 

Cầu mong hai bạn an lành. 

Xin kính chúc tất cả quý thân hữu vàđồng hương 1 năm mới luôn được an khang thịnh 

vượng và hạnh phúc. 

Đỗ Thông Minh 

nvlong2001@gmail.com 

Tel nhà: 81-3-3799-1763     Tel cell: 81-7-5551-7989 

Skype: Thanh Long     Facebook: Đỗ Thông Minh 

 

Có 14 bài, hơi dài nên chúng tôi phải cho vào 1 tập tin và tạo link để dễ chuyển tới 

rộng rãi độc giả. 

 
QUỸ KHUYẾN HOC - KHUYẾN HÀNH 

14 Bài Tâm Tình 

1- Tại Sao Tôi Đấu Tranh 50 Năm Và Còn Nữa? 

2- Làm Truyền Thông, Biên Soạn & Du Thuyết 

3- Đi Du Thuyết, Vận Động Với Mục Đích Gì, Bằng Cách Nào? 

4- Về Những Chuyến Đi Vòng Quanh Thế Giới 

5- Tâm Tình Về Phân Ly & Thống Nhất 

6- Tâm Tình Xa Quê Hương 



7- Tâm Tình Về Tương Lai VN 

8- ƯỚC MƠ NĂM 2030± 

9- Sau 30 Năm Ghép Thận, Đi Lọc Máu Đợt Thứ 2 

10- Tâm Tư Cuối Đời 

11- KẾ THỪA 

12- QUỸKHUYẾN HOC - KHUYẾN HÀNH 

13- LỜI NGỎ của “TẠP GHI CUỐI” 

14- Những Con Số Về 52 Năm Hoạt Động Của ĐTM 

https://bit.ly/3hv0aO8 

Xin quý độc giả tải xuống. Sau khi bấm nút  màu trắng nền xanh 

sẽ hiện ra 2 dòng nhỏ màu đen ở góc trái dưới, bấm vào “^” màu đen là từ từ có 

thể lâu 1 phút, bài sẽ hiện ra. Nếu không hiện ra xin xem lại chỗ “Download”, thấy 

có dòngchữ “Not working? Repair your download”. Bấm vào “Repair your 

download” sẽ hiện ra Bấm vào đây là xem được. 

 

Vài lời ngắn gọn 

Ngày 1/2/2022, tôi đưa “Thư Ngỏ” trong cuốn “Tạp Ghi Cuối” 1ên Thư Đông Kinh, 

Trước đó 6 tuần, đã có 3 bài “Tâm Tình”. Một vài ngày sau, bác Lộc ở San Jose là người 

mà tôi quen biết cũng khoảng 44 năm trước, khi tôi qua Hoa Kỳ hoạt động, đã đọc “Thư 

Ngỏ” này và đã viết 1 thư ngắn, nồng nhiệt giới thiệu, kêu gọi quý thân hữu của bác vào 

đọc, rồi từ đó lan rộng khắp nơi. Nhiều quý thân hữu đã tự động đứng ra vận động, biến 

thành cuộc quyên góp giúp vợ chồng chúng tôi trong tháng 2, trong khoảng 1 tháng, số 

tiền cuối cùng lên tới hơn 52.000 + 3.000 đô-la Mỹ. Vợ chồng tôi xin chân thành cảm ơn 

quý thân hữu có lòng quan tâm và hỗ trợ thật thiết thực. 

Ngày 15/4 bên Nhật Bản tức 14/4 bên Hoa Kỳ, khi tôi gửi Thư Đông Kinh (viết từ 

năm 1991) ngày 15/4, thì ngay tức thì bác Lộc trả lời có 8 chữ: 

“Con tằm bất diệt, 

Thả tơ suốt đời.” 

Tôi đã trả lời, bác cho 8 chữ là đủ, thì bác trả lời thêm: 

“Tình cảm của mọi người với anh Đỗ Thông Minh đã có sẵn, chỉ cần mở ra thôi. 

Thân ái.”. 

IRCC Vũ Văn Lộc. 

 

Tâm Thư Mới Về Chuyện Cũ! 

Tokyo, 1/12/2022 

Kính thưa quý độc giả, 

Đầu năm nay ngẫu nhiên qua lời kêu gọi của bác Vũ Văn Lộc, có hơn 300 đồng 

thương quyên góp giúp vợ chồng tôi trong lúc già yếu, bệnh tật một số tiền lớn, giúp 

chúng tôi an tâm sống rất nhiều, nhờ vậy tập trung hơn vào công việc trong kế hoạch in 

lại những bộ sách chính và sắp hoàn tất như dự định. Trong đó trở ngại kỹ thuật lớn nhất 

https://bit.ly/3hv0aO8


là bộ sách “Nhật Bản Dưới Mắt Người Việt”, suất bản năm 2000, bộ 2 cuốn khoảng 

1.000 trang. Sau đó chúng tôi biên soạn và trình băy xong ấn bản 2, bộ 4 cuốn khoảng 

2.000 trang, tất cả đều trên máy Mac, nhưng đến khi đem ra định in thì máy móc và phiên 

bản chương trình trình bày đều đã quá cũ, máy in không in được.  

Với công phu biên soạn 5-7 năm mà mấy năm nay tôi cứ lo lắng, nhờ cả tiệm 

chuyên môn sửa giùm cũng không được. Chúng tôi đã từng đăng trên thư này nhưng 

không thấy có ai lên tiếng là có thể giúp được, làm chúng tôi cứ tiếc mãi. Sơ khở nhời lấy 

nội dung từ hard disk ra mất khoảng 450 đô-la Mỹ, tất nhiên vẫn là dữ kiện chưa dùng 

được. Cho đền đầu năm nay, qua những lời nhắn tương tự, tin tới GS Lê Ngọc Thọ, ông 

thích sách và là dạy về điện toán, có một số đệ tử rất giỏi cùng liên lạc với chúng tôi xem 

trở ngại thế nào, cần những cái gì và phải làm sao… Vứa cần khôi phục, vừa cần chuyển 

từ chương trình trình bày trang “PageMaker” phiên bản khoảng 7 sang phiên bản mới 

của “Word” trên Window. Sau nhiều công tìm tòì làm việc phục hồi và chuyền chương 

trình trình bày “Page Maker” qua “Word” (recover và correct), kể cả bỏ tiền ra mua lại 

phông tiếng Việt gốc cho Mac là VinaPala, VinaSan (phông tôi mua khoảng 30 năm trước 

đây đã bỏ đâu mất) cho dễ dùng vì thông dụng hơn… Kết quả đổi qua “Word” trên 

Window thì được nhưng không hiểu sao tất cả các chữ đều bị mờ, đổi qua “Wod” của 

máy Mac thì hầu hết tốt.  

Ngày 1/12/2022, anh Robert từ Canada gửi e-mail qua báo tin đã làm xong, 

chúng tôi mừng quá, cám ơn rối rít. Vậy là loay hoay cũng mất khoảng 6 tháng, hai anh 

chi giúp thôi, không lấy thù lao. nếu không công trình biên soan tất cả 8-10 năm coi như 

mất trắng. 

Tiếp theo chúng tôi còn phải làm giai đoạn cuối là đưa các dự kiện gồm cả chữ 

và hình vào chương trình “Word” trên máy Mac, nếu tìm được cái máy Mac hơi cũ thì 

đỡ tốn tiền mà không có phải mua mới thì cũng hơi tốn. Và thời gian để làm chúng tôi 

ước chừng có thể mất 3 tháng. Dù gì, sau bao nhiêu lo âu gần như tốn bao nhiêu cũng 

chịu, thì nay nhờ các chuyên gia tự nguyện giúp tìm ra giải pháp và in được là tốt qua 

rồi!  

Có lẽ trước giờ chưa có bộ sách nào viết về Nhật Bản bằng tiếng Việt mà chi tiết 

tới 2.000 trang như vậy, lại viết bằng kinh nghiệm sống thực tế. chưa kể hàng trăm từ 

Hán-Việt có phụ chú chữ Hán hay Nhật cho rõ (nhưng lần này khi đưa phông chữ tiếng 

Việt qua “Word” thì những phần này không đổi được), sẽ cố gắng viết lại hay bỏ bớt. 

Thời gian trôi qua cũng khá nhiều năm, nên chúng tôi cũng dự trù sẽ bổ túc thêm một số 

dữ kiện mới nữa cho bản in lần này...  

Xin có và hàng cùng quý độc giả. 



Khích chúc quý vị và gia quyến một năm mới an khang, thịnh vương và hạnh 

phúc. 

Đỗ Thông Minh 

 


