
 

 

THƯ ĐÔNG KINH - 15/9/2022 

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@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! 

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 

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 

- - - 

Ngày 15/3/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 118,29 Yen, chỉ số Nikkei 27.182 

Ngày 1/4/2022, hối suất 1 đô-la Mỹ = 122,51 Yen, chỉ số Nikkei 27.665 

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 

mailto:nvlong2001@gmailcom
https://www.mediafire.com/file/dhy3e7crxwxrksy/Thu_DK_15-9-2022.docx/file


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 

Lời Kêu Gọi 

Tokyo, 15/4/2022 

Kính gửi quý thân hữu, 

Hôm nay chúng tôi xin trận trong có lời mời quý thân hữu đến dự buổi họp mặt 

trên mạng mà do hoán cảnh đại dích Covid-19 không thể dễ dàng gặp nhau như trước 

đây để cùng nhau bàn chuyện thành lập một tổ chức NPO, với nhiệm vụ kế thừa di sản 

nhỏ nhoi khoảng 30.000 trang mà chúng tôi đã biên soạn gần 45 năm qua. 

Ý tưởng đã có từ khoảng 3 năm qua, dự định tôi sẽ qua Hoa Kỳ trính bày trực tiếp 

vớ quý thân hữu nhưng rồi vì đại dịch Covid-19 và vấn đề sức khỏe mà phải hủy bỏ. 

Quỹ thời của cá nhân chúng tôi và nhiều thân hữu cao tuổi không còn nhiều, hãy cùng 

ráng thêm chút nữa, họp nhau trên mạng, cùng thành lập một tổ chức, để kế thứa và 

tiếp đến là truyền thứa, Rất mong có một, hai bạn trẻ mạnh dạn đứng ra gánh vác làm 

việc bán thời hay toàn thời có trợ cấp và quý thân hữu khác tiếp tay hỗ trợ. Chúng tôi 

đã có mấy bài viết chi tiết về vấn đề này (xin mở link dưới đây) và đặc biệt coi ngày hội 

họp là ngày thành lập tổ chức.  

https://bit.ly/3O7Te8L 

Anh Minh Huy ở Dallas, TX và anh Huỳnh Lương Thiện ở San Francisco, Cali sẽ 

thu xếp và thông báo đến quý thân hứu thời điểm hội họp trong một ngày gần đây.   

Xin có vài hàng khẩn thiết kêu gọi sự hỗ trợ của quý thân hữu. 

Mến chúc quý thân hữu và gia quyến luôn được mạnh khỏe. an khang và hạnh 

phúc 

Đỗ Thông Minh  

 

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 

 

 

- - - - - 

 

THƯ ĐÔNG KINH - 15/7/2022 

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.comdothongminh2001@yahoo.com 

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

 

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

 

Lời Kêu Gọi 

Tokyo, 15/4/2022 

mailto:nvlong2001@gmail.com
mailto:dothongminh2001@yahoo.com


Kính gửi quý thân hữu, 

Hôm nay chúng tôi xin trận trong có lời mời quý thân hữu đến dự buổi họp mặt 

trên mạng mà do hoán cảnh đại dích Covid-19 không thể dễ dàng gặp nhau như trước 

đây để cùng nhau bàn chuyện thành lập một tổ chức NPO, với nhiệm vụ kế thừa di sản 

nhỏ nhoi khoảng 30.000 trang mà chúng tôi đã biên soạn gần 45 năm qua. 

Ý tưởng đã có từ khoảng 3 năm qua, dự định tôi sẽ qua Hoa Kỳ trính bày trực tiếp 

vớ quý thân hữu nhưng rồi vì đại dịch Covid-19 và vấn đề sức khỏe mà phải hủy bỏ. 

Quỹ thời của cá nhân chúng tôi và nhiều thân hữu cao tuổi không còn nhiều, hãy cùng 

ráng thêm chút nữa, họp nhau trên mạng, cùng thành lập một tổ chức, để kế thứa và 

tiếp đến là truyền thứa, Rất mong có một, hai bạn trẻ mạnh dạn đứng ra gánh vác làm 

việc bán thời hay toàn thời có trợ cấp và quý thân hữu khác tiếp tay hỗ trợ. Chúng tôi 

đã có mấy bài viết chi tiết về vấn đề này (xin mở link dưới đây) và đặc biệt coi ngày hội 

họp là ngày thành lập tổ chức.  

https://bit.ly/3O7Te8L 

Anh Minh Huy ở Dallas, TX và anh Huỳnh Lương Thiện ở San Francisco, Cali sẽ 

thu xếp và thông báo đến quý thân hứu thời điểm hội họp trong một ngày gần đây.   

Xin có vài hàng khẩn thiết kêu gọi sự hỗ trợ của quý thân hữu. 

Mến chúc quý thân hữu và gia quyến luôn được mạnh khỏe. an khang và hạnh 

phúc 

Đỗ Thông Minh  

 

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. 

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



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

https://covid19.gov.vn/ 

 

 

 

THƯ ĐÔNG KINH - 15/9/2022 

 
Công ty Apple của HK sẽ chuyển cơ xướng chế tạo đồng hồ và Mac Book từ TQ 

qua VN? 

N10Tv, 30/8:Tin Thế Giới: Mikhail Gorbachev (1931-2022) Người 

Chấm Dứt Chế Độ Cộng Sản Liên Xô Qua Đời. 

Gorbachev, người giết chết Liên Xô qua đời! 

TT Putin có đến viếng nơi đặt qua tài Gorbachev, nhưng không dự lễ 

tang.  

https://bit.ly/3CKfmmq 

Ngày 30/8, Bắc Cali biểu tình chống ngày “Quốc khánh” CSVN 

Đúng 8:30 sáng xe bus chở 

49 quý đồng hương khởi hành lên 

từ San Jose lên SF và đến trước 

tiền đinh tòa thị chinh SF lúc 

9:50 sáng .Quý chiến hữu Hội H.O San Francisco (ông Nguyễn 

Phú CT Hội HO San Francisco, HT Võ Bình Phó CT và 1 số quý 

anh của Hội cùng quý đồng hương San Francisco cũng đã có mặt từ sáng sớm để 

đón đoàn biểu tình San Jose đến. 

Theo luật ngoại giao của thành phố San 

Francisco , tất cả những quốc gia có đặt Tòa 

Lãnh sự bang giao với  thành phố đều được treo 

quốc kỳ của quốc gia họ trên tiền đình của tòa 

thị chính thành phố trong ngày lễ quốc khánh của 

quốc gia họ. Trong lúc các sắc dân khác vui mừng hãnh diện lá quốc kỳ của quốc gia 

họ được tung bay thì chỉ có nước VN CỘNG SẢN nhục nhã từ chối đặc quyền đó. 

Họ phải lén lút thay đổi ngày treo lá cờ máu của chúng vì sợ đồng hương người Việt 

tị nạn CS biểu tình phản đối như những năm vừa qua. 

 Năm nay bọn chúng lại dấu diếm xin 

phép treo lá cờ máu vào ngày 30/8 để tránh 

cộng đồng người Việt chúng ta biểu tình phản 

đối… nhưng cộng đồng chúng ta đã biết và đã 

chuẩn bị. mặc dù chỉ treo được 2 tiếng đồng 

hồ. 

https://covid19.gov.vn/


Cộng đồng người Việt tại Bắc Cali vẫn tiếp tục biểu tình theo đúng chương trình 

dù không có lá cờ máu treo trên cột cờ của thành phố SF, nhưng quý đồng hương 

Sacramento đã chuẩn bị 1 lá cờ máu để trải dưới đất cho đồng hương chúng ta có 

thể đạp lên để trút những cơn oán hận lên lá cờ máu của VC. 

- Anh Hải Huỳnh - LẸ Bail Bond đã yểm trợ chi phí cho chiếc xe Bus đưa đón 

quý đồng hương . 

- Không Quân Lê Văn Hải đã khoản đãi quý đồng hương 1 buổi cơm trưa thân ái 

sau khi trở về thành phố San Jose. 

Hải Quân VN và Indonesia lần đầu tiên tập trận chung 

Từ ngày 30/8, kéo dài trong 6 ngày tại đảo Patahan, Indonrsia. 

https://bit.ly/3RAjLfE       https://bit.ly/3THQzoU (từ chỗ 4: 28) 

Ngày 30/8, buôn bán và tổ chức bay lắc ma túy với nhạc ngay trong Bệnh Viện 

Tâm Thần Trung Ương 1 ở Hà Nội. 

 Có 2 bị án tử hình là 

Nguyễn Xuân Quý và Nguyễn 

Văn Ngọc, chung thân Nguyễn 

Trung Thường bị án chung 

thân, bị cáo Nguyễn Anh Vũ (cựu kỹ thuật viên) lãnh 7 năm tù về tội 

chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo Đỗ Thị Lưu (53 tuổi, 

cựu Trưởng Khoa Phục Hồi Chức Năng và Y Học Cổ Truyền bị tuyên 

phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 

công vụ, Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạt mỗi bị cáo lãnh 5 năm tù về tội tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy. 1 số người bị án 6-25 năm. Chưa khởi tố nhiều cán bộ 

lãnh đạo y tế? 

Tin mới nhất ở Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 1 

https://bit.ly/3AGgp3Y          https://bit.ly/3R9OPTO 

VOA 3/9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có nhà lãnh đạo tối cao mới là 

HT Thích Tuệ Sĩ 

Trong một công bố ngày 1/9, tái lập Hội Đồng Trưởng Lão, Hội Đồng này đã 

suy cử HT Thích Tuệ Sĩ (từng bị nhà cầm quyền tuyên án tử hình) làm lãnh đạo tối 

cao theo di nguyện của cố Đại Lão Thích Quảng Độ. HT nguyên là Chánh Thư Ký 

kiêm xử lý thường vụ 

Viện Tăng Thống. 

Hội Đồng Trưởng 

Lão đã cung thỉnh 

ngài giữ ngôi vị lớn nhất trong GHPGVNTN. 

GHPGVNTN là tôn giáo nên độc lập, không 

đặt dưới quyền của lực lượng thế tục nào… HT 

Thích Tuệ Sĩ đã thay mặt Viện Tăng Thống ra 

Thông Báo: 

https://bit.ly/3THQzoU
https://bit.ly/3AGgp3Y


HT Tuệ Sĩ, sinh năm 1943, quê ở Quảng Nam, 1 hiền giả của Phật giáo trong thư 

gửi các tăng sinh năm 2003 đã viết: “Các con lớn lên trong thời đại thanh bình, 

nhưng các con lại bị ném vào giữa 1 xã hội mất hướng. Quê hương và đạo pháp là 

những mỹ từ thân thương nhưng đã trở thành sáo rỗng. Các bậc cao tăng thạc đức, 

1 thời đã đánh thức lương tâm nhân loại trước cuộc chiến hung tiền, đã giữ vững 

con thuyền đạo pháp trong lòng dân tộc; nay chỉ còn lại bóng mờ, và quên lãng…”, 

“Chớ khoa trương bảo vệ Chánh Pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp làm chỗ 

ẩn núp cho Ma Vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Chớ hô hào truyền pháp giảng 

kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu nịnh vua quan, cầu xin 1 chút ân huệ dư thừa 

của thế tục, mua danh bán chức…”. 

Người đồng môn và đồng thời với HT Tuệ Sĩ là Giáo Sư, Tiến Sĩ, Sử Gia, Thiền 

Sư Lê Mạnh Thát, pháp danh Thượng Tọa Thích Trí Siêu đã hoàn tục. 

HT Tuệ Sỹ và Đại Lão HT Quảng Độ, hình chụp năm 2019. 

https://bit.ly/3THQzoU           https://bit.ly/3QjrIVw 

Ngày Quốc Tế Lao Động Hoa Kỳ 

Hầu hết các nước trên thế giới đều coi Lễ Quốc Tế Lao Động là ngày lễ quốc 

gia và đa số kỷ niệm vào ngày 1/5 theo phong trào công nhân quốc tế ở Âu Châu, 

bắt đầu từ năm 1886 và từ đó lần đầu tiên quy định căn bản 1 ngày làm 8 giờ đồng 

hồ. VN cũng chọn ngày 1/5, nhưng HK lại lấy vào thứ Hai đầu tiên của tháng 9 để 

nghỉ bắc cầu luôn, năm nay vào ngày 5/9/2022. Lễ Quốc Tế Lao Động đầu tiên 

được tổ chức ở HK vào năm 1882, nhưng đến năm 1884 mới thành ngày lễ chính 

thức. 

ĐL lần đầu tiên bắn rơi 1 máy bay không người lái TQ 

Ngày 1/9, Đài Loan bắn hạ 1 máy bay không người lái dân sự đi vào không phận 

1 đảo nhỏ gần đại lục, sau khi chính quyền hòn đảo này tuyên bố sẽ có biện pháp 

mới để đối phó với tình trạng gia tăng hoạt động xâm phạm như vậy. 

ĐL khẳng định không khiêu khích hay leo thang căng thẳng, nhưng tức giận với 

tình trạng lặp đi lặp lại các vụ máy bay không người lái của đại lục xuất hiện quanh 

đảo ĐL. 

Cơ quan chỉ huy quân sự quần đảo Kim Môn (cách đại lục khoảng 10 km) cho 

biết trong 1 thông cáo rằng máy bay bị bắn hạ vì đã đi vào không phận hạn chế của 

đảo Lion (獅嶼, Shī Yǔ, Sư Dữ, đảo nhỏ tên Sư) trưa nay. Xác máy bay rơi xuống 

biển. 

Ở 2 đảo khác trong khu vực thì 2 máy bay không người 

lái khác của TQ vội quay về lục địa. 

https://bit.ly/3BadCkV          https://bit.ly/3Rhd826 

Ngày 1/9, Bản cáo trạng đanh thép của LHQ đối với Bắc 

Kinh 

“Quy mô to lớn của những vụ giam giữ tùy tiện và phân biệt đối xử” nhắm vào 

những người thuộc sắc dân Duy Ngô Nhĩ và các nhóm chủ yếu là người Hồi Giáo 

khác tại vùng Tân Cương có thể cấu thành những “tội ác chống nhân loại”. 

https://bit.ly/3THQzoU
https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%8D%85
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B6%BC
https://bit.ly/3BadCkV


https://bit.ly/3CWvwJf 

Ngày 22/8, CT QH Vương Đình Huệ đặt vần đề “tham nhũng chính sách”, kêu 

gọi các ban chuyên ngành phải bỏ thởi gian kiểm tra kỹ càng hơn các dự án đầu tư, 

tránh lãng phí. 

TT Phạm Minh Chính muốn lấy tiền dư của Bộ Y Tế 932 tỷ đồng dùng cho việc 

xây 2 dự án cầu và 1 cao tốc tại miền Bắc nhưng Bộ Y Tế cả CT QH không đồng ý. 

https://bit.ly/3KLY7CW 

Cali Today News, 6/9 - Ngân hàng do nhà nước Nga kiểm 

soát VTB thông báo rằng họ đã thiết lập 1 hệ thống để gửi 

tiền đến Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ mà không sử 

dụng hệ thống nhắn tin quốc tế mà hầu hết các quốc gia đều 

có tham dự SWIFT theo truyền thống, vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế và làm 

dấy lên lo ngại về sự gia tăng hợp tác giữa Trung Quốc và Nga. 

Nhà báo Lê Anh Hùng bị kết án 5 năm tù trong phiên xử kín 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV), 6/9 -.Nhà báo độc lập Lê Anh Hùng sau khi bị bắt vì bệnh 

tâm thần nhiều năm, nay bị nhà cầm quyền CSVN kết án 5 năm tù trong 1 phiên xử 

kín tại Hà Nội không cho thân nhân biết. 

Tin trên được nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình cho hay 

trên trang Facebook cá nhân hôm 6/9 dẫn lại thông tin từ bà 

Trần Thị Niêm, mẹ của ông Lê Anh Hùng, sau khi bà gọi điện 

thoại cho CA hỏi tin tức về tình trạng của con trai. 

https://bit.ly/3RqrrkY 

Mạng xã hội của ông Trump tạm thời bị Google 'cấm cửa' 

Google cho hay, các lo ngại về kiểm duyệt thông tin khiến 

công ty tạm thời chưa phê duyệt dùng ứng dụng mạng xã hội 

Truth Social của cựu TT Donald Trump trên Android. 

https://bit.ly/3D8CMCc 

Ngày 6/9, vụ cháy quán karaoke làm 33 người tử vong 

ở Bình Dương 

32 người chết cháy, 1 người nhảy lầu chết. 

https://bit.ly/3D7Jubs 

Bí ẩn nhân vật Nguyễn Phú 

Trường(vợ là bà Ngô Thị Mân) - Ai là con trai của ông 

Trọng? Ngày 22/1/2020, Nguyễn 

Phú Trưởng (năm 2009, 31 tuổi, lập 

gia đình) giữ chức Phó Vụ Trưởng 

Vụ Tuyên Truyền. 

https://bit.ly/3AZDwH6 

Ngày 8/9, Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà Thọ 96 tuổi. Là 

người làm Vua thuộc hàng dài nhất là 70 năm. 

Lễ Tang lớn nhất nhiều thế kỷ qua. 

https://bit.ly/3D7Jubs


Thái Tử Charles trở thành nhà vua 

Thái tử Charles lập 

tức trở thành vua sau sự 

ra đi của thân mẫu - Nữ 

hoàng Elizabeth II. 

Website của Điện Buckingham đã dùng danh hiệu 

“nhà vua” để nhắc đến ông khi thông báo tin buồn 

về nữ hoàng. 

Lễ viếng Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ kéo dài 4 ngày 

Dân chúng xếp hàng dài khoảng 16 km, có người phải chờ 24 tiếng đồng hồ. 

https://bit.ly/3qJMAv1 

Thông báo cũng nhắc tới phu nhân của Thái Tử Charles, bà Camila, bằng danh 

hiệu “hoàng hậu”. Vua Charles III giữ vai người thừa kế ngai vàng lâu năm nhất trong 

lịch sử nước Anh. 

Hoàng gia Anh mời vợ chồng TT Joe Biden và cựu TT Donald Trump, các cựu 

TT khác dự lễ cầu nguyện tại 1 nhà thở ở Washington. 500 khách (100 TT) với 20 

hoàng gia từ 200 quốc gia, vùng lãnh thổ dự Lễ Tang Nữ hoàng Anh. 

https://bit.ly/3QuFRzr          https://bit.ly/3LlpAMd 

https://bit.ly/3BOzfrk                   

Đại Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Thắng Cổ Thành Quảng Trị 

& Đệ Nhất Chu Niên An Vị Tượng Đài Tái Chiếm Cổ 

Thành Quảng Trị. 

Được long trọng tổ chức vào ngày 

10/9/2022, ở khuôn viên của Việt 

Museum tại công viên Kelly Park ở San 

Jose, khai mạc lúc 11:00 giờ sáng. Địa chỉ: 1650 Senter Rd San 

Jose Nhớ lại, phút Chiến thắng Lịch Sử: 

Bằng giây phút này, tháng 9 năm 1972, Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 

6, kéo lá Cờ Vàng thân yêu, trên Cổ Thành! 

Trận chiến kéo dài 81 ngày đêm! Gần hàng chục ngàn Chiến sĩ VNCH đã bỏ mình, 

chỉ riêng TQLC, trên 3 ngàn 500 Chiến sĩ đã hy sinh! 

Lá Cờ linh thiêng “Vừa chiếm lại đêm qua, bằng Máu!” 

Của những chàng trai “Chúng ta là Cảm Tử Quân!” 

Giây phút Lịch Sử mãi mãi không bao giờ quên! 

Cùng sống lại giây phút “ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào!”… 

Hà Tình Giải Tán Hội Tướng Lãnh Đức Thọ 

Hội quy tụ 52 Tướng Quân Đội và 4 Tường 

Công An… ra mắt rồi giải tán ngay, vi phảm quy 

định những điều đảng viên không được làm. Do lo 

ngại hiện tượng đa nguyên!? 

Theo 1 bài viết trên báo Hà Tĩnh bị rút xuống 

https://bit.ly/3QuFRzr
https://bit.ly/3LlpAMd
https://bit.ly/3BOzfrk


sau đó, vào ngày 13/8, hội với 22 thành viên gồm các tướng lĩnh Công An, Quân Đội 

tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu 7 người vào Ban 

Chấp hành Hội. 

Tham dự đại hội có Phó Bí Thư Tỉnh Ủy kiêm Chủ Tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ 

Trọng Hải, cùng với Thượng Tướng Võ Trọng Việt, nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc 

Phòng VN. 

Trong các mục tiêu của hội này có tham gia góp ý xây dựng đảng, đấu tranh 

chống lại các thế lực thù địch, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí... 

Báo mạng Dân Trí vào tối ngày 29/8 đưa tin Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Hà Tĩnh 

có văn bản báo cáo gửi các cơ quan Trung Ương thông báo thu hồi các quyết định 

thành lập Hội Tướng Tĩnh huyện Đức Thọ. 

Nguyên nhân là hồ sơ thành lập Hội Tướng Lĩnh huyện Đức Thọ chưa đảm bảo 

các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Báo cáo còn nói Tỉnh 

Ủy Hà Tĩnh sẽ kiểm điểm nghiêm túc các tập thể và cá nhân liên quan trong việc 

tham mưu, quyết định thành lập hội này. 

Qua tin nhắn với phóng viên Đài Á Châu Tự Do (RFA), cựu sĩ quan của Tổng 

Cục Tình Báo Quân đội Vũ Minh Trí nói lập hội là quyền đã được hiến định của công 

dân và việc các Tướng về hưu lập hội là bình thường, không hề vi phạm pháp luật. 

Ông bình luận về quyết định "tuýt còi" của chính quyền Hà Tĩnh như sau: “Tôi cho 

rằng đây rõ ràng là sự vi phạm 1 trong những quyền đã được hiến định của công dân. 

Nó cũng thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam, 

đó là không chấp nhận quyền tự do lập hội, biểu tình, ngôn luận… trên đất nước 

Việt Nam. 

 Có dự luận thì cho rằng cấm lập hội là vi phạm Hiền Pháp. 

https://bit.ly/3d0akYl  

Tham dự buổi gặp gỡ thân mật và ủng hộ Thị Trưởng Trí Tạ (Tạ Đức Trí) tranh cử 

Dân Biểu Californnia Địa hạt 70 vòng chung kết. 

Thời gian : Lúc 5:30 chiều Thứ Bảy 10/9/2022. 

Địa điểm: Phở Gà An Nam 

740 Story Road, Ste 8, San Jose, CA 

Vé tham dự: Reg: $75, VIP: $100. Ủng hộ quỹ tranh cử: $100, $500, $1,000 => $4900. 

Qua 10 năm phục vụ cư dân thành phố Westminster mà khoảng 40% là đồng 

hương Việt của chúng ta, Thị Trưởng Trí Tạ đã tạo ra nhiều thành tích xuất sắc 

được cộng đồng chúng ta tán thưởng. Ngoài ra, ông còn là khuôn mặt luôn gắn bó, 

đồng hành với những thăng trầm của cộng đồng người Việt chúng ta tại Bắc 

California. 

Như quý vị đã biết, thị trưởng Trí Tạ đã đạt được thắng lợi sơ khởi rất tốt đẹp 

khi ông về đầu trong các ứng cử viên Dân Biểu Cộng Hoà Địa hạt 70 trong cuộc 

tranh cử vòng sơ bộ hôm tháng 6 vừa qua.  

Để chào mừng, cũng như tiếp tục ủng hộ hầu giúp ông đạt được thắng lợi vào 

cuộc tranh cử chung kết với ưng cử viên Đảng Dân Chủ vào tháng 11 sắp đến, 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/huy-bo-quyet-dinh-thanh-lap-hoi-tuong-linh-o-ha-tinh-20220829192558230.htm
https://www.google.com/maps/search/740+Story+Road?entry=gmail&source=g


chúng tôi kính mời quý vị vui lòng bỏ chút thì giờ đến tham dự buổi gặp gỡ thân mật 

cùng Thị Trưởng Trí Tạ nói trên. 

Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ lớn cho Thị Trưởng Trí Tạ và Ban Tổ 

Chức. 

T/M Nhóm Thân Hữu Tạ Đức Trí tại Bắc Cali. 

Huỳnh Lương Thiện (415) 720-5247, Hoàng Mộng Thu (925) 285-3935, Đặng Long 

(408) 886-0178, Nguyễn Trung Cao (510) 529 -1665, Nghê Lữ, (408) 677-1482 

Khi Đại Tướng Tô Lâm páo tchù “Thánh rắc hành" 

Bùi Tuấn Lâm bị CA chặn bắt vì đã bắt chước “Thánh Rắc Muối”. Ông đã hô to “Tự 

Do cho Việt Nam” và bị nhét giẻ lau vào miệng 

An Chi, Tâm Thức Việt, 9/9. 

https://bit.ly/3TYMKf6 

Cấp báo: BCT chuận bị chuyển giao quyền lực, ai là Tổng Bí 

Thư! Dự tính sẽ họp và bầuvào tháng 10/2022? 

https://bit.ly/3D6taI2 

Ngày 18/9, khoảng 2 triệu người ở tây nam Nhật đã được lệnh sơ tán trước khi cơn 

bão Nanmadol cực mạnh được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực này trong hôm nay. 

Vietnam Film Club (chuyên làm phim tài liệu VN) 

Chủ đề: Kỷ niệm 12 năm thành 

lập Vietnam Film Club 

              Giới thiệu bộ phim My 

South Vietnam 

              Ra mắt sách Mảnh Da Vàng của 

Chu Lynh 

Địa điểm: James Lee Community 

Theater, 2855  

               Annandale Rd, Falls Church, 

VA 22042 

   Thời gian: Thứ Bảy ngày 10/9/2022 

                   Từ 11 giờ 00 đến 3:00 giờ 

chiều 

   Vietnam Film Club: 703-732-3194 

https://bit.ly/3LmuSa7 

 

NGÀY CÁM ƠN HOA KỲ 

https://bit.ly/3RVd8p4 

Chánh Án Liên Bang New York được cử từ thời cựu TT Ronald Regan, được coi 

là người trung lập đã đuợc chọn làm người có quyền duyệt xét các tài liệu tịch thu 

từ cựu TT Donald Trump. 

https://bit.ly/3TYMKf6
https://bit.ly/3D6taI2
https://bit.ly/3LmuSa7


3 quan chức thuộc chính quyền thân Moscow ở Ukraina tử vong sau các vụ tấn 

công, nghi là bị ám sát. 

Bộ Tư Pháp HK gửi trát hầu tòa tời 40 nhân viên làm việc với Trump thời ông làm 

TT. 

Ngày 6/9/2022, Thẩm Thuý Hằng qua đời (-2022) thọ 83 tuổi. 

Hình lúc trẻ và hơi già. 

Một thời là người 

đẹp nhất nước, nhưng 

thực ra 1 phần do sửa 

sắc đẹp. Càng về già các 

chỗ giải phẫu gây biến chứng, dị dạng khói coi, 

càng phải sửa, kết cục thành người coi như  

“xấu nhất nước”. Bà đã đóng khoảng 60 phim.  

https://bit.ly/3eMJW4G 

Bí Thư Tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị bắt liên quan vụ lại quả Việt Á 

Một người thường xuyên kêu gọi đạo đức và không có vùng cấm, không có ngoại lệ 

cho đến khi  khi xảy ra vụ ông Phạm Duy Tiến với tư cách Giáim Đốc CDC nhận lại 

quả 30 tỷ đồng từ Việt Á. 

https://bit.ly/3Uh8PWD 

 

 

 

Nga Xâm Lăng Ukraina 
Ukraina Chìm Ngập Trong Biển Lửa!!! 

Đỗ Thông Minh tổng hợp 

 

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

 

 

Tướng Lê Văn Cương: "Nga biết mình mà không biết người nên gặp 

tổn thất lớn ở Ukraine" | VTC Now 

Nhận định về 4 tháng chiến sự Nga - Ukraine vừa qua, PGS. TS, Thiếu 

tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện Trưởng Viện Chiến Lược và Khoa Học, 

Bộ Công An cho rằng, Nga không lường trước được nhiều vấn đề phát sinh 

khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraina, dẫn tới nhiều tổn thất lớn trong cuộc chiến. 

https://bit.ly/3QNuiEG 

Tướng Cương: Mục tiêu thực sự của Mỹ đối với cuộc xung đột quân sự Nga – 

Ukraine? 

https://bit.ly/3yl7JQA 

Ngày 28-30/6 NATO họp tại Tây Ban Nha 

Các nước đồng lòng cảnh giác, tăng cường NATO để đối phó với Nga. Trước đó TT 

https://bit.ly/3QNuiEG


Đức và TTK NATO đã lên tiếng cảnh giác, cam kết tiếp tục viện trợ cho Ukraina vì 

cuộc chiến có thể còn kéo dài... Dịp này, TT Zelensky đã có cuộc nói chuyện trực tuyến 

với các lãnh đạo NATO.  

G7, NATO lần lượt tổ chức họp thượng đỉnh để duy trì đoàn kết chống Nga 

https://bit.ly/3Abgz4G 

Phó Chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga Medvedev nói rằng bất kỳ sự xâm phạm 

nào của NATO vào Crimea đều có thể dẫn đến Thế Chiến Thứ 3 (?) 

Tướng Lê Văn Cương: "Nga biết mình mà không biết người nên gặp tổn thất lớn ở 

Ukraine" | VTC Now 

Nhận định về 4 tháng chiến sự Nga - Ukraine vừa qua, PGS. TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương - 

nguyên Viện Trưởng Viện Chiến Lược và Khoa Học, Bộ Công An cho rằng, Nga không lường 

trước được nhiều vấn đề phát sinh khi tiến hành chiến dịch quân sự 

tại Ukraina, dẫn tới nhiều tổn thất lớn trong cuộc chiến. 

https://bit.ly/3QNuiEG 

Tướng Cương: Mục tiêu thực sự của Mỹ đối với cuộc xung đột 

quân sự Nga – Ukraine? 

https://bit.ly/3yl7JQA 

Ngày 29/6, Ukraina và Nga có cuộc trao đổi tù binh lớn nhất, mỗi bên 144 người. Trong số 

này có 95 binh sĩ Ukraina bị bắt tại Mariupol (đa số bị thương). 

https://bit.ly/3a4tiM0 

TT Putin đe dọa đáp trả nếu NATO triển khai quân tại Phần Lan và Thụy Điển 

(2 nước mới gia nhập NATO). 

Ngày 30/6, Ukraina tấn công, quân Nga rút 

khỏi đảo Rắn và tự cho là tỏ thiện chí, nhưng 

đưa 5 tàu ngầm từ cảng Sevastopol ở cực 

tây-nam đảo Cremia ra Biển Đen. 

Ukraine công bố hình ảnh về lựu pháo 2S22 

Bohdana do Ukarina tự nghiên cứu và sản xuất, tham gia đợt nã hỏa lực vào lực lượng Nga trên 

đảo Rắn. 

https://bit.ly/3NwEVsJ          https://bit.ly/3I9IB2p 

Anh viện trợ thêm 1,2 tỷ đô-la Mỹ khí tài quân sự cho Ukraina, 

nâng tỗng số viện trợ của Anh lên 2,8 tỷ đô-la Mỹ. 

NATO lần đầu tiên lên án đích danh TQ trong tài liệu chiến 

lược. 

https://bit.ly/3nqpyrp 

Cuộc chiến tiếp diễn tại vùng đông-nam, chủ yếu là pháo kich và oanh tạc. 

Quân Ukraina dùng hỏa tiễn chống tăng bắt tàu chiến của Nga. 

 

Cơ Sở Hạ Tầng, Khi Chiến Tranh Chấm Dứt, Sẽ Tái Thiết Thế Nào!? Cần 500-600 

Tỷ Đô - La Mỹ Chăng? Lấy tiền tịch thu của Nga bù vào? 

HK… đã đề nghị Nga phải bồi thường thiệt hại mới gỡ bỏ lệnh cấm vận (Theo luật 

thì không có quyền chiếm doạt tài chính phong tỏa, việc phong tỏa chỉ có tình cách 

răn đe, sẽ trả lại khi đối tượng không còn vi phạm). 

Thế Giới Ủng Hộ Ukraina 

Ukraina war video footage. We Are The World For Ukraina 

https://bit.ly/3QNuiEG
https://bit.ly/3a4tiM0
https://bit.ly/3NwEVsJ
https://bit.ly/3nqpyrp


https://bit.ly/3Ke2OVm 

 

 
- - - - - 

 

     ... Nga cho hay hàng loạt vụ nổ xảy ra do tại nạn 

tại phi trường quân sự Saki trên bán đảo Cremia làm 

cho 5 người bị thương không có máy bay bị hư hại. 

Trong khi tin Anh cho biết Nga thiệt hại 5 oanh tạc 

cơ Su-24 và 3 chiến đấu cơ đa năng  Su-30, Ukraina 

thì cho là có 60 phi công và kỹ thuật viên chết và 

100 người bị thương và có dư luận cho là Ukraina đứng sau vụ này. 

     Tại Diễn đàn An Ninh Aspen (Aspen Security Forum), người đứng đầu cơ quan tình báo 

nước ngoài MI6 của Vương Quốc Anh cho biết nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraina đang 

cạn kiệt dần và khả năng hoạt động gián điệp của Putin ở Châu Âu cũng giảm 1 nửa. 

     Nhưng ảnh vệ tinh và các bằng chứng khác - bao gồm cả các vị trí vụ nổ bị phân tán - 

chỉ ra 1 cuộc tấn công của Ukraina, có lẽ bằng hỏa tiễn chống hạm. 

     Ngày 13/8, nhà máy phát điện Zaporizhzhia của Ukraina, lớn 

nhất Âu Châu, bị pháo gây tiếng nổ lớn khiến công nhân hoảng 

loạn! Không có tin lò nguyên tử bị nổ hay rò rỉ. Nhà máy này ở 

nam trung bộ Ukraina bị Nga chiếm vào tháng 3/2022, nhưng vẫn 

do người Ukraina điều hành. Nga và Ukraina thường tố nhau pháo kích nhà máy phát điện 

này. HK, Anh và Pháp… kêu gọi Nga hạn chế pháo vào đây vì có thể gây nguy hiểm lớn. 

https://bit.ly/3AvaRdE 

Về Nga và Ukraina 

     Giám đốc MI6 tin rằng Nga đang mất sức trong cuộc xâm lược Ukraine và đã mất phân 

nửa năng lực gián điệp ở châu Âu, sau khi hơn 400 sĩ quan tình báo Nga bị trục xuất khỏi 

các thành phố trên khắp châu Âu và sau vụ châu Âu bắt một số điệp viên chuyên giả dạng 

thường dân của Nga. Richard Moore, người đứng đầu MI6, nói tại Diễn Đàn Aspen: Kể từ khi 

Nga xâm lược Ukraina vào tháng 2, các nước châu Âu đã trục xuất 400 sĩ quan tình báo 

Nga hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao khiến năng lực do thám của Nga ở châu Âu bị giảm 

phân nửa.. 

https://bit.ly/3bQCLr6 

Nhiều vụ nổ rung chuyển bán đảo Crimea [lần thứ 2, 3] 

     Ngày 16/8, 2 vụ nổ và các đám cháy đã thiêu rụi 1 kho 

đạn ở bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng, buộc hơn 3,000 

người phải di tản. Đây là cuộc tấn công thứ 2, 3 trong vòng 1 

tuần vào các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea, nghi ngờ do Ukraina thực hiện, theo bản tin 

AP. 

     Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cột khói dày đặc bốc lên bên 

trên các ngọn lửa dữ dội ở làng Mayskoye kèm theo 1 loạt tiếng nổ. Bộ Quốc Phòng Nga nói 

https://bit.ly/3Ke2OVm
https://bit.ly/3bQCLr6
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-crimea-95e3c4bae138c431dce24a538daa9370
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-crimea-95e3c4bae138c431dce24a538daa9370


1 nhà máy điện, đường dây điện, đường ray xe lửa và các tòa nhà chung cư đã bị hư hại. 

https://bit.ly/3T7SW4i          https://cnn.it/3PtNw0j 

     Ngày 17/8, Cố Vấn TT Zelensky kêu gọi phá hủy cây cầu 

Cremia nối bán đảo Cremia với Nga vì cho đó là 1 thực thể bất 

hợp pháp. Sau khi Nga chiếm Cremia năm 2014, đã xây cây cầu 

này trong 2 năm, dài 19 km, dài nhất Châu Âu, phí tổn khoảng 4 

tỷ đô-la Mỹ. Đồng thời TT Ukraina kêu gọi người Ukraina tránh xa các cơ sở quân sự của 

Nga vì nguy hiểm. Nga lo phòng thủ cầu bằng S-300, S-400 và gương phản chiếu để làm 

nhiễu loạn radar của Ukraina và đe dọa trả đũa, coi như Ngày Tận Thế. 

      Quân Nga đang dần bỏ Kherson mà Nga chiếm từ những ngày đầu xâm lăng kéo về phía 

Meriupol ở phía đông. 

     Chi quốc phòng so với GDP, Ả Rập Saudi Arabia 8,9%, HK 5,3%, Nga 4,14%, được coi là 

cao so với các nước trung bình là 2-3%. Hàn Quốc 2.7%. Anh 2,33%, VN 2,5%, Trung Quốc 

2,1%, Nhật Bản 1%. Riêng Bắc Triều Tiên chi nhiều nhất, khoảng 30%. 

     Nga bội thu lên 337,5 tỷ đô-la Mỹ trong năm nay, tăng 38% so với năm 2021 nhờ tăng 

xuất cảng dầu thô và giá khi đốt tăng. Tuy nhiên, qua năm 2023 thì cung cầu dần ổn định, 

các thu nhập sẽ giảm mạnh. Ngành xe hơi và truyền thông gặp khó khăn nặng nề nhất trong 

việc bị cấm vận. 

https://bit.ly/3wiedOW 

     Ngày 18/8/2022, tại Lviv, TTK Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gặp TT Ukraina 

Volodymyr Zelensky và TT Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, gần 6 tháng sau khi Nga phát 

động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina. 

     Ngoài cuộc họp tay 3, TTK LHQ cũng sẽ gặp riêng TT 

Zelensky. Ngày 19/8, ông Guterres sẽ đến Odessa, 1 trong 3 

hải cảng được sử dụng trong khuôn khổ thỏa thuận về xuất 

khẩu ngũ cốc Ukraina. Sau đó, lãnh đạo LHQ sẽ đến Thổ Nhĩ 

Kỳ để thăm Trung Tâm Điều Phối Chung, đặc trách giám sát việc thi hành thỏa thuận đã đạt 

được qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và dưới sự bảo trợ của LHQ. Trong khuôn khổ thỏa 

thuận này, chiếc tàu nhân đạo đầu tiên của LHQ, chở theo 23.000 tấn lúa mì, đã rời Ukraina 

hôm thứ Ba để đến Ethiopia. 

https://bit.ly/3wcfl6n 

Ngày 5/8, HK lần đầu tiên đưa 12 chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất Raptor F-22 tới Ba 

Lan, sát sườn Ukraina. 

Nga đưa nhiều quân tới Nam Ukraina để để bảo vệ vùng này. 

Nga tuyên bố sẽ không tham gia chương trình Trạm Vũ Trụ Không Gian (International Space 

Station). Trạm này quy tụ 15 nước mà không có TQ, đã hết hạn sử dụng nhưng được gia 

hạn thêm, dự trù sẽ ngưng hoạt động vào năm 2030. 

Nga sẽ họp tác với TQ 

trong 1 kế hoạch 

không gian riêng. 

https://bit.ly/3T7SW4i
https://bit.ly/3wiedOW
https://bit.ly/3wcfl6n


Ngày 20/8, đại lộ tại Kyiv trưng bày các vũ khí của Nga bị phá hư. 

TT Biden công bố gói viện trợ Ukraina mới 3 tỷ đô-la Mỹ  

https://bit.ly/3cnhyW6 

     - Ngày 24/8, xe của Ivan Sushko, người đứng đầu Mykhailivka ở khu vực Zaporizhzhia 

do Nga ủy nhiệm, đã bị nổ tung khi 1 quả bom được cài bên dưới yên xe của ông phát nổ, kẻ 

tấn công không rõ danh tính. Rogov thông báo trên Telegram rằng Sushko đã được đưa đến 

bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ nổ và chết. 

Cuộc chiến tại Kherson và Nicolai bùng 

phát mạnh 

Đặc biệt quân Ukraina mở cuộc phản 

công tái chiếm 1 số khu vực quanh 

Kherson. Cả 2 bên đều cho là mình chiến 

thắng, khó biết hư thực! 

HK viện trợ máy bay không người lái chiến thuật Scan Eagle và xe thiết giáp MaxxPto chở 

quân chống mìn cho Ukraina. 

Chiến tranh Ukraine: Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, báo cáo của Mỹ 

BBC 6/9, Truyền thông HK cho hay Nga đã buộc phải mua khí tài quân sự từ Triều Tiên 

khi các lệnh trừng phạt làm giảm khả năng cung cấp quân sự của Moscow, truyền thông Mỹ 

đưa tin. 

     Theo thông tin tình báo được giải mật mà New York Times có được, Nga đã mua hàng 

triệu quả đạn pháo và tên lửa từ Bình Nhưỡng. 

     Một quan chức Mỹ cho biết Nga sẽ buộc phải mua thêm vũ khí của Triều Tiên khi cuộc 

chiến kéo dài. 

     Tuần trước, Moscow được cho là đã nhận được đơn đặt hàng máy bay không người lái 

mới đầu tiên của Iran. 

     Iran và Triều Tiên, cả hai mục tiêu của các lệnh trừng phạt quan trọng của phương Tây, 

đã tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Nga kể từ khi TT Vladimir Putin tiến hành 

cuộc xâm lược Ukraina vào tháng 2. 

     Chế độ của ông Kim Jong-un đã đổ lỗi cho Mỹ về cuộc xung đột và cáo buộc phương 

Tây theo đuổi "chính sách bá quyền" biện minh cho việc Nga sử dụng vũ lực. 

https://bbc.in/3BwcQiJ 

Nhiều nước Châu Âu thi nhau mua F-35 của HK,  mỗi nước vài chục chiếc như Anh, Italia, 

Na Uy, Hà Lan và Bỉ (giá trung bình 100-120 triệu 1 chiếc). 

Đức coi Nga là kẻ thù, tuyên bố mở cuộc chiến tranh lai. Mỹ bơm tiếp vũ khí. Moscow lộ 

yếu điểm lớn 

Cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt. Quân Nga bị chia cắt? 

https://bit.ly/3xe8ERV 

Nguy cơ nhà máy phát điện nguyên tử Zaporizhzhia lớn nhất Âu Châu tăng cao. Dầu diesel 

và các mặt hàng thiết yếu khác đã được Ukraine vận chuyển tới nhà máy điện và nhà 

máy đã được kết nối lại với lưới điện Ukraine. Các vũ khì tối tấn tiếp tục đổ vào Ukraina. 

Quân Ukraina có vẻ thắng thế tại Kherson. Khoảng 20.000 quân Nga bên tả ngạn bị cô lập, 

https://bit.ly/3cnhyW6
https://bit.ly/3xe8ERV


xuống tinh thần. 

Nga thì cho rằng các cuộc tấn công của Ukraina thất bại và Nga tiếp tục bắn phá các kho 

quân sự của Ukraina. 

Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận rút khỏi chiến tuyến đông-bắc Ukraina tức khu vực thành 

phố lớn thứ 2 Kharkiv sau khi Ukraina tấn công thần tốc đã chiếm lại 30 thị trấn. Ukraina 

tung hỏa mù tấn công Kherson khiến Nga phải đưa quân từ Kharkiv và Donbas xuống tăng 

cường thì Ukraina tấn công mạnh ở đây. 

Ngày 10/9, quân Ukraina chiếm Kupyansk là cứ điểm tiếp vận quan trọng của Nga ở phía 

nam Kharkiv khoảng 100 km và 10.000 quân Nga ở khu vực Izyum buông súng đầu hàng để 

mong được sống. 

Trung Tướng Nga Andrei Sychevo bị bắt sống ngay tại mặt trận Kharkiv. 

Ngày 11/9, cả ngàn quân Nga chạy tán loạn, nhiều nhóm cởi quân phục, đánh cắp xe đạp, xe 

hơi bỏ trốn. Lính đánh thuê Wagner của Nga bị bỏ rơi. Cấp dưới Quân Nga và Wagner đã 

kích cấp trên vô trách nhiệm. 

TT Ukraina Zelenski cho hay quân Ukraina đã chiếm lại thành phố quan trọng Balakliia, từ 

đầu tháng 9 đến nay, Ukraina đã chiếm lại khoảng 3.000 km2, nay lên tới khoảng 8.000 km2. 

Quân Nga không đánh mà bỏ vũ khí chạy rút về Luthansk (bắc Donbas), gây ngạc nhiên cho 

Ngũ Giác Đài và cả thế giới. 

Nga chỉ nói như thông lệ là mọi chuyện diển ra như dự định.TT Putin đi khánh thành vòng 

quay ở Moscow lớn nhất Châu Âu nhưng không đề cập đến những thất bại bất ngờ vừa qua.  

Khi thình lình khởi chiến ngày 24/2/2022, Ukraina có 90.000 quân, nay lên 400.000 quân, 

mà 1/3 là phụ nữ. 

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công ở gần Kherson và 

Kharkiv, giành lại hơn 3.000 dặm lãnh thổ bị chiếm đóng trước đây. Đặc biệt, cuộc phản 

công ở Kharkiv đã khiến Moscow bất ngờ và chiến thắng của Ukraina, đã buộc các lực 

lượng Nga phải rút lui khỏi các thành phố quan trọng như Izyum, vào cuối tuần – diễn biến 

được một số người ủng hộ Nga mô tả là ngày “khó khăn” nhất trong cuộc chiến. Những 

tổn thất nặng nề này dường như đang dẫn đến việc gia tăng bất đồng chống lại ông Putin. 

35 đại biểu các thành phố tại Nga đã ký đơn yêu cầu ông từ chức do “những tổn hại quá 

lớn” gây ra cho nước Nga do cuộc xâm lược. Yêu cầu trên đã được Ksenia Tortstrem, 

người giữ chức vụ phó chính quyền thành phố tại Smolninskoye của St.Petersburg, đăng 

trên Twitter hôm thứ Hai.  

Cho đến nay, các nhà lãnh đạo thành phố từ 1 số thành phố quan trọng của Nga, chẳng 

hạn như Moscow, đã ký vào yêu cầu. Duma Quốc Gia Nga (Quốc Hội) đã thông qua luật vào 

tháng 3, cấm người Nga tung “tin giả” về các lực lượng vũ trang của nước này. Luật này đã 

được chính quyền sử dụng để đàn áp những người chỉ trích chiến tranh và khiến việc lên 

tiếng phản đối chiến tranh có thể trở nên nguy hiểm.Tuy nhiên, nhóm các nhà lập pháp chỉ 

lên án hành động của ông Putin, mà không đề cập cụ thể đến cuộc chiến, trong  1 thông 

điệp ngắn được đăng cùng với bản kiến nghị. “Chúng tôi, các đại biểu chính quyền của Nga, 
tin rằng các hành động của TT Vladimir Putin, gây tổn hại cho tương lai của nước Nga và 
các công dân”, bản kiến nghị viết. “Chúng tôi yêu cầu Vladimir Putin từ chức TT Liên Bang 
Nga!”. 

Tuần trước, hội đồng Quận thành phố Smolninskoye đề xuất rằng ông Putin nên bị cách 



chức “dựa trên cáo buộc phản quốc mức độ cao”. Nikita Yurefev, 1 phó lãnh đạo thành phố 

khác của Smolninskoye ở St.Petersburg, viết rằng “hoạt động quân sự đặc biệt” đã dẫn đến 

cái chết quá nhiều của binh lính Nga, các vấn đề kinh tế và sự mở rộng của Tổ Chức Hiệp 

Uớc Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Các thành viên của hội đồng sau đó đã bị Cảnh Sát triệu tập vì “làm mất uy tín” của 

Chính Phủ Nga. Các thành viên của Hội Đồng sau đó đã bị Cảnh Sát triệu tập vì “làm mất 

uy tín” của chính phủ Nga. 

- Ngày 14/9, TT Putin thoát nạn vụ sám sát. Đoàn xe 5 chiếc chờ TT Purin đi về điệin 

Cẩm Linh. Chiếc thứ 1 đi qua thì có 1 xe cứu thương cắt ngang, chiếc thứ 2 đi tới tránh qua 

1 bên thì xe TT bị nổ phía bánh trái trước, khói mù mịt nhưng may Putin không bị gì! 1 số 
mật vụ của Putin bị bắt. Phía Nga phủ nhận tin ông Putin bị ám sát và bệnh. 

Nga thua tại mặt trận phía bắc, còn lại mặt trận phía đông và nam. Hiện Nga 

kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraina. 

Trong cuộc gặp với Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội Nghị Thượng 

Đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO) ngày 16/9, TT Vladimir Putin nói Nga sẽ 

làm mọi cách để kết thúc càng sớm càng tốt cuộc xung đột ở Ukraina. 

- Ngày 14/9, TT Mezensky bị tại nạn xe hơi với 1 xe tư 

nhân tại Kiev, chỉ bị thương nhẹ. 

https://bit.ly/3eZeW1p 

Quân Nga bỏ chạy vội vã, bỏ lại rất nhiều vũ khí tại mặt 

trận phía bắc (nam Kharkiv) trước cuộc tấn công bất ngờ của quân Ukraina. 

TT Zelensky viếng thăm chiến trường Izyum thuộc Kharkiv. Trao tặng cho các chiến 

sĩ có công. Quân Ukraina đã tiến đến gần biên giới với Nga. 

https://bit.ly/3RVd8p4 

Ngày 15/9, CT TQ Tập Cận Bình đã gặp nhà lãnh đạo 

Nga Vladimir Putin tại Uzbekistan trong cuộc hội đàm trực 

tiếp đầu tiên kể từ khi Nga 

mở chiến dịch quân sự đặc 

biệt tại Ukraina. 

TT Zelensky viếng thăm chiến trường Izyum 

thuộc Kharkiv. Trao tặng cho các chiến sĩ có công. 

Quân Ukraina đã tiến đến gần biên giới với Nga. 

https://bit.ly/3RVd8p4 

Theo báo Times, cơ quan tình báo Ukraina và HK dã hợp tác trong vụ nghi binh 

Kharkiv tạo chiến thắng vang dội. 

TT Mỹ cảnh cáo nếu Nga dụng vũ khí hạt nhân sẽ trả giá đắt. 

 

- - - - - 

 

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

của Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3RVd8p4


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, 13/7/2022: Cựu TT Nhật Shinzo Abe bị bắn! 

Một số vụ ám sát trong quá khứ. 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

 

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 



 

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 

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


 

 

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 

 

 

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 hHình 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 

https://bit.ly/3MH0Hup


 

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/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 

 

- - - - - 

 

https://bit.ly/3OMrdnu


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 khoảng trên 500 thư 
 

 

 

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/w62xylic05u4pwn/Thu_DK_15-3-2022.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/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_1-12022.docx/file 

https://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://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/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/b63jnqy052a0rs9/Thu_DK_1-12022.docx/file
https://www.mediafire.com/file/e8rbgy1xs5pefrn/Thu_DK_15-12-2021.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://www.mediafire.com/file/h6r5pzu83byu8hj/Thu_DK_1-9-2021.docx/file 

 

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 

https://www.mediafire.com/file/h6r5pzu83byu8hj/Thu_DK_1-9-2021.docx/file
https://bit.ly/3hv0aO8


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!!! 

 

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 

https://bit.ly/3uNxo1r


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 

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) 

Cuộc chiến tại Kherson và Nicolai bùng phát mạnh 

Đặc biệt quân Ukraina mở cuộc phản công tái chiếm 1 số 

khu vực quanh Kherson. Cả 2 bên đều cho là mình chiến 

thắng, khó biết hư thực! 

HK viện trợ máy bay không người lái chiến thuật Scan 

Eagle và xe thiết giáp MaxxPto chở quân 

chống mìn cho Ukraina. 

Chiến tranh Ukraine: Triều Tiên cung cấp 

vũ khí cho Nga, báo cáo của Mỹ 

BBC 6/9, Truyền thông HK cho hay Nga 

đã buộc phải mua khí tài quân sự từ Triều Tiên khi các lệnh trừng phạt làm giảm khả năng 

cung cấp quân sự của Moscow, truyền thông Mỹ đưa tin. 

     Theo thông tin tình báo được giải mật mà New York Times có được, Nga đã mua hàng 

triệu quả đạn pháo và tên lửa từ Bình Nhưỡng. 

     Một quan chức Mỹ cho biết Nga sẽ buộc phải mua thêm vũ khí của Triều Tiên khi cuộc 

chiến kéo dài. 

     Tuần trước, Moscow được cho là đã nhận được đơn đặt hàng máy bay không người lái 

mới đầu tiên của Iran. 



     Iran và Triều Tiên, cả hai mục tiêu của các lệnh trừng phạt quan trọng của phương Tây, 

đã tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Nga kể từ khi TT Vladimir Putin tiến hành 

cuộc xâm lược Ukraina vào tháng 2. 

     Chế độ của ông Kim Jong-un đã đổ lỗi cho Mỹ về cuộc xung đột và cáo buộc phương 

Tây theo đuổi "chính sách bá quyền" biện minh cho việc Nga sử dụng vũ lực. 

https://bbc.in/3BwcQiJ 

Nhiều nước Châu Âu thi nhau mua F-35 của HK,  mỗi nước vài chục chiếc như Anh, Italia, 

Na Uy, Hà Lan và Bỉ (giá trung bình 100-120 triệu 1 chiếc). 

Đức coi Nga là kẻ thù, tuyên bố mở cuộc chiến tranh lai. Mỹ bơm tiếp vũ khí. Moscow lộ 

yếu điểm lớn 

Cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt. Quân Nga bị chia cắt? 

https://bit.ly/3xe8ERV 

Nguy cơ nhà máy phát điện nguyên tử Zaporizhzhia lớn nhất Âu Châu tăng cao. Dầu diesel 

và các mặt hàng thiết yếu khác đã được Ukraine vận chuyển tới nhà máy điện và nhà 

máy đã được kết nối lại với lưới điện Ukraine. Các vũ khì tối tấn tiếp tục đổ vào Ukraina. 

Quân Ukraina có vẻ thắng thế tại Kherson. Khoảng 20.000 quân Nga bên tả ngạn bị cô lập, 

xuống tinh thần. 

Nga thì cho rằng các cuộc tấn công của Ukraina thất bại và Nga tiếp tục bắn phá các kho 

quân sự của Ukraina. 

Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận rút khỏi chiến tuyến đông-bắc Ukraina tức khu vực thành 

phố lớn thứ 2 Kharkiv sau khi Ukraina tấn công thần tốc đã chiếm lại 30 thị trấn. Ukraina 

tung hỏa mù tấn công Kherson khiến Nga phải đưa quân từ Kharkiv và Donbas xuống tăng 

cường thì Ukraina tấn công mạnh ở đây. 

Ngày 10/9, quân Ukraina chiếm Kupyansk là cứ điểm tiếp vận quan trọng của Nga ở phía 

nam Kharkiv khoảng 100 km và 10.000 quân Nga ở khu vực Izium buông súng đầu hàng để 

mong được sống. 

Trung Tướng Nga Andrei Sychevo bị bắt sống ngay tại mặt trận Kharkiv. 

Ngày 11/9, cả ngàn quân Nga chạy tán loạn, nhiều nhóm cởi quân phục, đánh cắp xe đạp, xe 

hơi bỏ trốn. Lính đánh thuê Wagner của Nga bị bỏ rơi. Cấp dưới Quân Nga và Wagner đã 

kích cấp trên vô trách nhiệm. 

TT Ukraina Zelenski cho hay quân Ukraina đã chiếm lại thành phố quan trọng Balakliia, từ 

đầu tháng 9 đến nay, Ukraina đã chiếm lại khoảng 3.000 km2, nay lên tới khoảng 8.000 km2. 

Quân Nga không đánh mà bỏ vũ khí chạy rút về Luthansk (bắc Donbas), gây ngạc nhiên cho 

Ngũ Giác Đài và cả thế giới. 

Nga chỉ nói như thông lệ là mọi chuyện diển ra như dự định.TT Putin đi khánh thành vòng 

quay ở Moscow lớn nhất Châu Âu nhưng không đề cập đến những thất bại bất ngờ vừa qua.  

Khi thình lình khởi chiến ngày 24/2/2022, Ukraina có 90.000 quân, nay lên 400.000 quân, 

mà 1/3 là phụ nữ. 

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công ở gần Kherson và 

Kharkiv, giành lại hơn 3.000 dặm lãnh thổ bị chiếm đóng trước đây. Đặc biệt, cuộc phản 

công ở Kharkiv đã khiến Moscow bất ngờ và chiến thắng của Ukraina, đã buộc các lực 

https://bit.ly/3xe8ERV


lượng Nga phải rút lui khỏi các thành phố quan trọng như Izyum, vào cuối tuần – diễn biến 

được một số người ủng hộ Nga mô tả là ngày “khó khăn” nhất trong cuộc chiến. Những 

tổn thất nặng nề này dường như đang dẫn đến việc gia tăng bất đồng chống lại ông Putin. 

Ba mươi lăm đại biểu các thành phố tại Nga đã ký đơn yêu cầu ông từ chức do “những tổn 

hại quá lớn” gây ra cho nước Nga do cuộc xâm lược. Yêu cầu trên đã được Ksenia 

Tortstrem, người giữ chức vụ phó chính quyền thành phố tại Smolninskoye của 

St.Petersburg, đăng trên Twitter hôm thứ Hai.  

Cho đến nay, các nhà lãnh đạo thành phố từ 1 số thành phố quan trọng của Nga, chẳng 

hạn như Moscow, đã ký vào yêu cầu.Duma Quốc Gia Nga (Quốc Hội) đã thông qua luật vào 

tháng 3, cấm người Nga tung “tin giả” về các lực lượng vũ trang của nước này. Luật này đã 

được chính quyền sử dụng để đàn áp những người chỉ trích chiến tranh và khiến việc lên 

tiếng phản đối chiến tranh có thể trở nên nguy hiểm.Tuy nhiên, nhóm các nhà lập pháp chỉ 

lên án hành động của ông Putin, mà không đề cập cụ thể đến cuộc chiến, trong  1 thông 

điệp ngắn được đăng cùng với bản kiến nghị. “Chúng tôi, các đại biểu chính quyền của Nga, 
tin rằng các hành động của TT Vladimir Putin, gây tổn hại cho tương lai của nước Nga và 
các công dân”, bản kiến nghị viết. “Chúng tôi yêu cầu Vladimir Putin từ chức TT Liên Bang 
Nga!”. 

Tuần trước, hội đồng Quận thành phố Smolninskoye đề xuất rằng ông Putin nên bị cách 

chức “dựa trên cáo buộc phản quốc mức độ cao”. Nikita Yurefev, 1 phó lãnh đạo thành phố 

khác của Smolninskoye ở St.Petersburg, viết rằng “hoạt động quân sự đặc biệt” đã dẫn đến 

cái chết quá nhiều của binh lính Nga, các vấn đề kinh tế và sự mở rộng của Tổ Chức Hiệp 

Uớc Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Các thành viên của hội đồng sau đó đã bị Cảnh Sát triệu tập vì “làm mất uy tín” của 

Chính Phủ Nga. Các thành viên của Hội Đồng sau đó đã bị Cảnh Sát triệu tập vì “làm mất 

uy tín” của chính phủ Nga. 

- Ngày 14/9, TT Putin thoát nạn vụ sám sát. Đoàn xe 5 chiếc chờ TT Purin đi về điệin 

Cẩm Linh. Chiếc thứ 1 đi qua thì có 1 xe cứu thương cắt ngang, chiếc thứ 2 đi tới tránh qua 

1 bên thì xe TT bị nổ phía bánh trái trước, khói mù mịt nhưng may Putin không bị gì! 1 số 
mật vụ của Putin bị bắt. Phía Nga phủ nhận tin ông Putin bị ám sát và bệnh. 

Nga thua tại mặt trận phía bắc, còn lại mặt trận phía đông và nam. Hiện Nga 

kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraina. 

Trong cuộc gặp với Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội Nghị Thượng 

Đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO) ngày 16/9, TT Vladimir Putin nói Nga sẽ 

làm mọi cách để kết thúc càng sớm càng tốt cuộc xung đột ở Ukraina. 

- Ngày 14/9, TT Mezensky bị tại nạn xe hơi với 1 xe tư 

nhân tại Kiev, chỉ bị thương nhẹ. 

https://bit.ly/3eZeW1p 

Quân Nga bỏ chạy vội vã, bỏ lại rất nhiều vũ khí tại mặt 

trận phía bắc (nam Kharkiv) trước cuộc tấn công bất ngờ của quân Ukraina. 

TT Zelensky viếng thăm chiến trường Izyum thuộc Kharkiv. Trao tặng cho các chiến 

sĩ có công. Quân Ukraina đã tiến đến gần biên giới với Nga. 

https://bit.ly/3RVd8p4 

Ngày 15/9, CT TQ Tập 

Cận Bình đã gặp nhà lãnh 



đạo Nga Vladimir Putin tại Uzbekistan trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ 

khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. 

TT Zelensky viếng thăm chiến trường Izyum thuộc Kharkiv. Trao tặng cho các 

chiến sĩ có công. Quân Ukraina đ ã tiến đến gần biên giới với Nga. 

https://bit.ly/3RVd8p4 

  

TT Mỹ cảnh cáo nếu Nga dụng vũ khí hạt nhân sẽ trả giá đắt. 

 

SET, Đỗ Dũng: VN chọn Nga vì quyền lợi, không vì nhân quyền 

https://bit.ly/3EyEECR 

 

- - - - - 

 

Putin được gì khi xâm lược Ukraine? 
Dương Thu Hương 

Với mình, một đứa đã lang thang trong thời trẻ trâu dọc nước Nga, từ thủ đô tới 

Sibêri, qua đến Saint Petersburg, cái thời đáng ra phải đi học nhưng đi buôn là 

chính, từng được sống với tất cả sự nồng ấm chân thành của người dân Nga ngay 

sau khi liên bang Xô viết sụp đổ, từ tính cách của người dân đến lịch sử chính trị 

của đất nước này, việc quân đội Nga sa lầy như hiện nay giữa chiến trường Ukraina 

thực sự mình không ngạc nhiên. 

  

Nhìn lại từ thời Sa hoàng, nước Nga chưa bao giờ có dân chủ. Lịch sử cai trị của đất 

nước này luôn chỉ ra sự tàn bạo của kẻ mạnh với người yếu thế. Mạng người trong 

lịch sử nước này chưa bao giờ có giá trị, đơn giản với những ví dụ về các trại cải tạo 

lao động dành cho những người đối lập trong suốt chiều dài lịch sử, với điều kiện 

sống vô cùng khắc nghiệt, được dựng lên tại vùng đất băng giá Sibêri, nơi nhiệt độ 

giữa mùa đông và mùa hè có thể chênh lệch tới 100oC. Chỉ có bạch dương mới sống 

sót được trong khí hậu này. Hàng trăm ngàn tù nhân đã phải bỏ xác khi hoàng cung 

mới được xây dựng tại Saint Petersburg. Rồi đến thời Stalin với những thảm sát 

đẫm máu những người bất đồng chính kiến và giới trí thức. Lịch sử chính trị của 

Nga được in dấu bởi sự dối trá và tàn bạo. Cho đến tận hôm nay. 

 

Điều này giải thích cho những hành động mà quân đội Nga đang ngày đêm thực 

hiện trong cuộc chiến tại Ukraina khi giết hại dân lành một cách man rợ. 

20 năm Putin cai trị nước Nga, cũng vài lần mình trở về thăm chốn cũ. Ngoài những 

https://bit.ly/3RVd8p4


hào hoa phồn thịnh tại các thành phố lớn cùng với những vấn nạn của sự phát triển 

không có quy mô, khí thải và nạn kẹt xe tại Mátxcơva là một tình trạng kinh hoàng. 

Nếu không tính toán cụ thể và ra sân bay vào chiều cuối tuần, khi dân cư thành phố 

nườm nượp đổ ra nhà nghỉ ngoại ô và các cửa ngõ tắc nghẹt, việc bạn bị trễ máy 

bay là chuyện không ai quan tâm. Phương tiện giao thông công cộng cũng chỉ có 

bus ra sân bay, nếu bus vì tắc đường không đến kịp cũng là chuyện của bạn. Không 

ai có trách nhiệm ở đây cả. 

 

Về đến nông thôn, thanh niên trai gái trẻ không có việc làm, tụ tập nghiện hút. 

Không có tiền, họ tự pha chế đồ hàng từ xăng, mà theo nghiên cứu thì tác dụng của 

nó có thể phá hủy cơ thể trong vòng 1 năm. Trong làng chỉ duy nhất rượu bia và 

thuốc lá là bán chạy, ngoài thanh niên nghiện ngập chỉ có người già ở lại, còn lại thì 

bỏ xứ lên thành phố kiếm sống. Một viễn cảnh khiến mình cảm thấy thực sự bị trầm 

cảm khi về thăm. 

 

Con trai mẹ nuôi mình ở Nga đi lính nghĩa vụ, lúc sang thăm mình hỏi cái mũi làm 

sao mà vẹo thế kia. Nó bảo vào lính bị đánh hội đồng, lính mới bao giờ cũng vậy. Và 

bạo lực trong quân ngũ là bình thường. 

 

Thật tình, nếu không có những kỷ niệm quá sâu đậm với những người dân Nga 

bình dị, mình sẽ không bao giờ quay lại cái xứ sở bất an này. 

 

Mấy tháng sau khi sang Nga, mình bị viêm ruột thừa phải mổ. Lúc vết mổ chưa khô, 

một cụ già làm thêm trong bệnh viện ngày nào cũng mang máy tới sấy vết mổ cho 

mình và trò chuyện. 18 tuổi, lơ ngơ giữa một đất nước xa lạ, mình nhớ mãi tình cảm 

bà cụ dành cho mình. Có tối đi tàu điện ngầm từ nhà bạn về ký túc xá ở Mát, bị 

thằng say xỉn bám theo, một cô trung niên kéo mình xuống tàu, vừa đi vừa nói với 

thằng say bám theo hai cô cháu, mày cút đi, nó là cháu tao đấy, để cho nó yên. Ra 

khỏi ga tàu rồi bà lại đưa mình xuống tàu, để chắc chắn là thằng kia không còn bám 

theo mình nữa. 

  

Và nhiều lắm những may mắn như vậy. 

 

Nhưng mà cảnh sát Nga sách nhiễu người nước ngoài để kiếm tiền thì cũng không 

còn lời nào để tả. Bất nhân và vô pháp luật, không coi nhân phẩm con người ra gì. 

  



Tham nhũng từ bộ máy hành chính đến tư pháp, hành pháp thật khủng khiếp tại 

đây. 

 

Đầu những năm 90, người nước ngoài, đặc biệt là người Việt nam, bị giết tại Mát vì 

cướp của hay vì lý do nào đó, rất nhiều. Trong số đó, lực lượng đặc nhiệm của Nga 

cũng dính tay vào nhiều vụ giết người mà không ai phải chịu một sự trừng phạt nào 

trước pháp luật. 

 

Đến nay, nước Nga vẫn là một điểm đến không an toàn. 20 năm Putin cai trị, nước 

Nga chỉ được hoành tráng hơn về bề nổi, và những nhóm lợi ích thân Putin trục lợi 

theo hệ thống chính sách. Cơ sở hạ tầng, và đời sống của người dân, đặc biệt là 

người già, không kề được cải thiện. Đầu những năm 90 sống ở Mát, nhìn những cụ 

già đứng giữa trời lạnh bán thêm mới rau củ hành bù vào đồng lương ít ỏi, mình 

xót xa nghĩ nếu mẹ mình cũng phải bươn chải thế này thì khổ lắm. Nghiện ngập say 

xỉn chết cóng ngoài đường mùa đông là bình thường. Giờ cũng vẫn y nguyên như 

vậy. 

 

Putin với mình như một đứa trẻ hư cảm thấy không được quan tâm đủ như nó 

mong muốn, và vì tự ti trước sự nhỏ bé của mình nên lần này tấn công Ukraina cho 

đàn anh phía Tây biết sức mạnh của kẻ tự ti. Nhớ những clips Putin quảng bá sức 

mạnh cơ bắp bằng việc cởi trần cưỡi ngựa, câu cá hay săn gấu, đồng nghiệp người 

Nga của mình cười và bảo, mày nghĩ gì khi bà Merkel thời mấy năm trước khi còn là 

Thủ tướng Đức cũng làm vậy? Mình cười bảo, lạy trời chuyện đó sẽ không xảy ra, 

nếu không chắc tao lại phải di cư đi miền đất mới mày ạ. 

 

Hay ho gì với cái quá khứ điệp viên KGB để giờ đây khoác lên mình bao nhiêu cái 

chết của người đối lập, nhà báo hay người đào thải vì đầu độc hay ám sát họ, từ 

trong nước tới nước ngoài? 

 

Cuộc tấn công Ukraina của Putin, với mình là phiên bản đúp của bài học về suy nghĩ 

đám đông. Điển hình của cách suy nghĩ này được nhắc tới trong tâm lý học là trận 

đánh của những người Cu ba di tản qua Mỹ dưới sự điều hành của chính quyền Hoa 

kỳ vào vịnh Pigs Bay tại Cu ba năm 1961. Tất cả các tướng lĩnh trong bộ chỉ huy đều 

biết rằng trận đánh không có cơ hội chiến thắng, vì khi đổ bộ vào vịnh thì khả năng 

lính bị bắn chết là chắc chắn cao. Nhưng vì sợ là người duy nhất nói ra điều này, và 

sợ bị đào thải khỏi guồng máy, không ai đã dám nói ra sự thật. Kết quả là những 



người di tản Cu ba quay trở lại tấn công nước này đã bị chết thê thảm khi đổ bộ vào 

vịnh. 

 

Vì sợ bị đầu độc, giết hại và không có cơ hội kiếm chác thăng tiến, nên những người 

tham gia họp bàn chiến sự trong bộ chỉ huy của Putin đã phạm đúng lỗi group 

thinking này. Câu lạc bộ 99 phần trăm của quốc hội độc tài đã bỏ phiếu tán thành 

việc tấn công Ukraina. Và họ chủ quan sẽ ăn gỏi Ukraina trong một tuần. Họ sống 

trong môi trường với những giá trị đạo đức và nhân phẩm suy đồi, nên họ đã nghĩ 

loài người tiến bộ cũng giống như họ. Họ đã không thể nghĩ đến phản ứng mạnh mẽ 

và đoàn kết của cộng đồng quốc tế trước hành động xâm lấn của họ vào lãnh thổ 

Ukraina. Putin và đồng bọn đã quá coi thường sức mạnh của sự tử tế. 

 

Việc quân đội Nga rệu rã, vũ khí lạc hậu, với mức độ tham nhũng như ở Nga, chẳng 

thể ngạc nhiên về việc này. Quân đội Nga qua cuộc chiến này đã chứng tỏ họ không 

mạnh mẽ như họ và người khác tưởng. Ý chí và khả năng chiến đấu của thế hệ lính 

mới nhập ngũ không cao, nhiệt huyết lại của kẻ xâm lược gây tội ác lại càng không 

phải là nhiệt huyết của người dũng cảm hy sinh cứu nước, dẫn đến việc lính Nga 

hiện nay bắt đầu đảo ngũ. Đảng tự do dân chủ FDP tại Đức đang đưa ra đề nghị 

chấp nhận tị nạn chính trị cho lính Nga đảo ngũ. Tay chân của Putin, tổng thống 

Bạch nga, muốn quân đội của nước này tham chiến tại Nga, nhưng tướng lĩnh của 

họ đã không đồng tình với việc này. Tình trạng lính Bạch nga vượt biên sang 

Ukraina ủng hộ nước này chiến đấu với Nga khiến thủ tướng Bạch nga phải ra lệnh 

kiểm sóat chặt chẽ biên giới nước này. Kazachstan, nước Cộng hoà thuộc liên bang 

Nga cũ với cuộc bạo động của người dân phản đối chính quyền ngay trước khi 

Putin tấn công Ukraina đã gửi viện trợ cho Ukraina thể hiện tinh thần đoàn kết với 

nước này. Trong sự kiện này, Putin đã ủng hộ chính quyền nước này đàn áp người 

dân và tuyên bố Nga sẽ không chấp nhận các nước thuộc hệ thống Xô viết cũ có 

quyền tự trị. 

Các nước cộng hoà khác thuộc liên bang Xô viết cũ cũng đang quay lưng lại với Nga 

sau sự kiện  nước này tấn công Ukraina. 

Nga đã thua chưa? 

 

Xin thưa, đã, và trên mọi mặt trận. Từ kinh tế, chiến thuật, quân sự, và đặc biệt là 

lòng người. Chỉ có những kẻ không có não và chẳng có tim mới có thể ủng hộ cuộc 

chiến phi nghĩa và vô nhân đạo này. Chưa thấy bài trừ phát xít ở Ukraina chỗ nào, 



chỉ thấy quân đội Nga tàn phá và hủy diệt đất nước và con người ở đây. Mình không 

tin Nga sẽ thắng trận đánh này, không chỉ bởi cái ác không thể thắng cái thiện, mà 

đây là một cuộc chiến về giá trị nhân loại. Không có luật pháp nào cho phép được 

tấn công xâm phạm lãnh thổ và hủy diệt một nước có chủ quyền. Điều này cả thế 

giới văn minh đang chỉ ra cho Nga bằng thái độ của mình. 

Nga sẽ được gì khi xâm chiếm được Ukraina khi chỉ còn là đống đổ nát, lòng dân 

không phục, và cả thế giới tẩy chay? 

 

Mình nghĩ Putin sẽ hướng tới một cuộc đàm phán và những thỏa thuận để chấm 

dứt chiến tranh trước khi mất mặt. Mình hy vọng ngày đó sẽ sớm tới, để không 

phải thêm một ngày nào cuộc sống và hoà bình tại Ukraina và trên thế giới bị đe 

dọa bởi một đứa trẻ hư như Putin nữa. 

 

Mình nghĩ chắc Putin, ngoài bệnh tâm lý hoang tưởng quyền lực gì đó, cái này phải 

BS tâm lý mới kết luận được, còn là một đứa trẻ đáng thương không được biết đến 

tình yêu thương của cha mẹ. Đứa trẻ được yêu thương sẽ cảm nhận được hạnh 

phúc và muốn lan tỏa nó, thay vì gây đau thương, bởi nó không được biết đến 

thương yêu. 

 

Đức Dalai Lama chắc chắn sẽ nói, những kẻ như Putin tạo ra Karma, vòng luân hồi 

rất xấu, và chúng ta càng phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn. 

 

Mình ít ăn thịt vì hạn chế mức tối thiểu sinh vật sống phải chết vì mình, nhưng nếu 

có đóng góp để trả tiền cho ai triệt hạ được Putin, mình xin góp phần. 

Việc Putin mang bom nguyên tử ra dọa thì cũng giống thằng ủn chơi ngông. Hai 

thằng này chắc có hầm trú ẩn chống bom nguyên tử với 70 tiên nữ để cưỡi, giống 

như mấy tồng chí đánh bom cảm tử đạo Hồi mong ước được thưởng sau khi chết. 

Nhưng triệt tiêu nguồn sống của nhân loại, và chui rúc dưới hầm trú ẩn, sống vậy 

thì là động vật ở kỷ nguyên nào chứ đâu có thể là con người? 

 

Chiều hôm qua bầu trời nước Đức được phủ vàng. Mình tỉnh giấc ngủ trưa trong 

chùa nhìn ra, thấy lạ không biết tại sao. Chiều đọc tin mới biết cát từ sa mạc Sahara 

được gió thổi sang tận đây. Nếu Putin dùng bom nguyên tử, môi trường sống tại 

châu Âu và cả tận đâu nữa coi như không còn. 

 

Chính trị, chỉ đơn giản là không khí ta ở, nguồn nước ta uống. Và giá trị nhân phẩm 



và đạo đức của con người là bất khả xâm phạm. 

 

Đừng chỉ nghĩ đến nồi cơm điện nhà mình vì dù thế giới có sụp đổ, thảm họa nó sẽ 

trừ mình ra. 

 

Nghĩ như vậy thì cũng coi như là không biết nghĩ 

 

Viva Ukraina! 

https://bit.ly/3OdrmyY 

 

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! 

https://bit.ly/3OMrdnu


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 

(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 

 

https://bit.ly/2N460GB
https://bit.ly/2MIsY7a
https://youtu.be/VRtwLUARu5M
https://bit.ly/2n7xnXe
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 

 

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://bit.ly/2ONV9Vc
https://bit.ly/2KBzs5D
https://bit.ly/2yueaB7
https://bit.ly/344Qx2R
https://bit.ly/3gbNg5z
https://bit.ly/2IQnPJj
https://bit.ly/2QQlGOI


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://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 

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/cvf8l2qrco6fv3x/Thu_DK_1-6-2020.docx/file
http://www.mediafire.com/file/8oqluh3q5chine9/Thu_DK_1-4-2020.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 

http://www.mediafire.com/file/5pxg9zq8xk84m2l/Thu_DK_15-1-2020.docx/file 

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 

http://www.mediafire.com/file/8ec5rbx6yx7628b/Thu+DK+1-7-2019.docx 

 

 

 
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 

https://bit.ly/3hv0aO8


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. 


