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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

Hong Kong Food Market coù nhieàu loaïi ñoà bieån töôi, heo quay

quay, coù quaày thòt caét taïi choã, vaø coù nhieàu loaïi rau caûi töôi, traùi caây 

töôi ôû Ñoâng Nam 

Ngoaøi ra chôï Hoàng Koâng coøn coù baùn caùc loaïi hoa vaø caây kieång töôi 

raát ñeïp.

On sale, on sale nhöõng maët haøng luoân luoân thay ñoåi tr
ngaøy, giaù caû thaät r

Xin quyù khaùch tôùi chôï Hoàng Koâng ñeå tìm hieåu caùc maët haøng On Sale 

HONG KONG FOOD MARKETHONG KONG FOOD MARKET
Vieät Nam lôùn nhaát taïi Houston.  

, vòt 
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ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072
281-575-7886

13400 Veterans Memorial Houston, TX 77014
281-537-5280

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

9802 Gulf Freeway Houston, TX 77034
281-575-7954

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

NHÀN NGUYỄN

522-1988/1556

Quality Work with 
20 Years Experience

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

556-1991/1559

VIEÄT NAM DAÏY LAÙI XE
500-2000/1568(6m)

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

565-1992/1560

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN 24/7
(COMFORT CAR)

* Nhaän ñöa ñoùn saân bay, thi quoác tòch, beänh vieän, baùc só, caùc 

thaønh phoá laân caän: Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles 

* Dòch vuï uy tín, taän taâm, chuyeân nghieäp, an toaøn tuyeät ñoái.

* Laùi xe 26 naêm kinh nghieäm xa loä.

832.997.5995
832.570.0621

Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

617-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Nhanh Chóng
˜ Giá Bình Dân

XIN GOÏI CHAN: 832-573-3900 * 832-619-9394

619-1997/1565
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Bldvd. & Wilcrest

Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:00pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû Tröùng
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Xeù
* Chaû Luïa
* Caù Moøi
* Tröùng

Haõy ghi danh hoïc caùc khoùa Anh Vaên (ESL) 
ñuû moïi trình ñoä cuûa tröôøng ICT 

ONLINE or ON-CAMPUS

Ñaëc bieät trong muøa ñaïi dòch COVID-19 chính phuû seõ trôï caáp

theâm tieàn qua chöông trình CARES ACT neáu hoïc vieân hoäi ñuû ñieàu kieän.

Diane Nguyen
Campus Director

ÑÖØNG BOÛ LÔÕ CÔ HOÄI!!! HAÕY LIEÂN LAÏC ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT

SOUTHWEST CAMPUS

Office: 713.771.5336
2950 S. Gessner Rd, Suite 100, Houston, TX 77036

Contact: Mr. Liêm Nguyễn: Cell: 832.541.8165

Tina Ñoã: Cell: 346.372.4146

NORTH HOUSTON CAMPUS

Office: 281.931.7717
16801 Greenspoint Park Dr., Suite 150
Houston, TX 77060

SOUTHWEST CAMPUS

Office: 713.920.1120
213W. Southmore
Pasadena, TX 77502

www.ict.edu/vt/

TIN THẾ GIỚI

Thế giới đã sẵn sàng mở cửa 
trở lại sau đại dịch COVID-19?

(VN+) - Trong một số cuộc thăm dò mới đây, 
một số doanh nghiệp vẫn lựa chọn áp dụng hộ 
chiếu vaccine và đeo khẩu trang là những biện 
pháp phòng dịch bởi theo họ, đại dịch COVID-19 
chưa thể sớm chấm dứt.

Thế giới đã trải qua hơn hai năm hứng chịu các 
làn sóng của đại dịch COVID-19. Với tỷ lệ bao 
phủ vaccine được cải thiện, nhiều nước và vùng 
lãnh thổ đang hướng tới việc sống chung với đại 
dịch và mở cửa hoàn toàn trở lại.

Tuy nhiên, nhiều nước vẫn chứng kiến số ca 
nhiễm mới theo ngày gia tăng mạnh và điều này 
cho thấy đại dịch chưa thể chấm dứt nhanh chóng.

Tại Mỹ, dường như cuộc sống hối hả trở lại. 
Hai năm sau khi Mỹ thực hiện lệnh phong tỏa đầu 
tiên, nước này đang tiến tới nối lại các hoạt động 
như trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 
Bang này đã áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn bang 
vào ngày 19/3/2020, thời điểm mà hầu hết mọi 
người đều nghĩ rằng cuộc sống sẽ nhanh chóng trở 
lại bình thường.

Tuy nhiên, phải 24 tháng sau, người dân 
California cũng như người dân khác trên lãnh thổ 
Mỹ mới nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”, với 
những hạn chế được nới lỏng.

Ảnh minh họa
Tại Đại học Georgetown, bang Washington, 

nhiều hộp khẩu trang N95, loại sản phẩm y tế từng 
có giá trị, chưa phải dùng đến. Đây là dấu hiệu cho 
việc điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch của 
giới chức địa phương này cũng như tại một số bang 
nước Mỹ.

Hiện cuộc sống của người dân đã gần trở về 
như trước đại dịch, tuy rằng một vài địa phương 
vẫn duy trì một số quy định y tế.

Tại Texas và Florida, hai bang thành trì của 
đảng Cộng hòa, thường hạn chế đưa ra quy định 
đeo khẩu trang. Ngay cả các bang thuộc phe Dân 
chủ, những nơi từng có quy định nghiêm ngặt về 
khẩu trang, cũng đã bỏ các quy định này. Ví dụ, 
New York và New Jersey đã dỡ bỏ quy định đeo 
khẩu trang trong không gian kín.

Dù đứng đầu thế giới về tổng số ca mắc và tử 
vong do COVID, số ca lây nhiễm theo ngày tại Mỹ 
đã giảm xuống còn 36.000 ca/ngày, thấp hơn nhiều 
so với mức 800.000 ca/ngày trước đó. Số ca bệnh 
phải nhập viện cũng giảm 75%.

Về phần mình, Anh hướng tới cách tiếp cận 
“nhẹ nhàng”. Quy định cách ly đối với người mắc 
COVID-19 - biện pháp phòng dịch cuối cùng tại 
vùng England của nước Anh - đã hết hiệu lực từ 
cuối tháng 2.

Trước đó, Chính phủ Anh đã dỡ bỏ quy định 
đeo khẩu trang tại những nơi công cộng như cửa 
hàng, phương tiện giao thông cộng cộng và khuyến 
cáo người dân làm việc từ xa. 

Phải nói rằng giới chức vùng England đã có 
cách tiếp cận “nhẹ nhàng” trong các biện pháp 
phòng dịch so với nhiều khu vực khác kể từ mùa 
Hè năm ngoái. Chính phủ Anh đã tái áp đặt quy 
định đeo khẩu trang và khuyến cáo làm việc từ xa 
vào cuối năm 2021 - thời điểm làn sóng dịch bùng 
phát do biến thể Omicron.

Chính sách kiểm soát dịch của Chính phủ Anh 
dựa trên tỷ lệ tiêm vaccine của người dân. Tại vùng 
England, 95% trong số người trên 60 tuổi đã được 
tiêm mũi tăng cường. Chính nhờ điều này, dù số ca 
mắc mới gia tăng mạnh tại Anh do biến thể 
Omicron, song số ca tử vong giảm xuống mức 
tương đương với mức trong một mùa Đông bình 
thường. Trong khi đó, tại Nam Phi, mọi hoạt động 
xã hội kinh tế đã gần như quay trở lại bình thường. 
Chính phủ nước này đã dỡ bỏ hầu hết biện pháp 
phong tỏa từ cuối tháng 12/2021, chấm dứt lệnh 
giới nghiêm vào ban đêm được thực hiện trong gần 
2 năm qua.

Cuộc sống và hoạt động đã trở lại bình thường 
và các biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ, song còn 
một quy định có hiệu lực, cho thấy COVID-19  
vẫn tồn tại, đó là đeo khẩu trang tại tất cả khu vực 
công cộng.

New Zealand là một trong số quốc gia áp đặt 
lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới, nhờ đó 
cuộc chiến chống dịch bệnh tại nước này đã ghi 
nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong vài tuần trở 
lại đây, tỷ lệ lây nhiễm lại gia tăng, từ mức 1.000 
ca/ngày lên mức hơn 20.000 ca/ngày.

Dù số ca mắc mới tăng, song số ca tử vong 
COVID-19 vẫn ở mức thấp với 120 ca kể từ khi đại 
dịch bùng phát ở nước này, chủ yếu nhờ tỷ lệ bao 
phủ vaccine lên tới 95% số dân trong diện tiêm 
chủng. Hầu hết các biện pháp phòng dịch tại New 
Zealand đã được dỡ bỏ. Công dân hoặc thường trú 
nhân New Zealand đã tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể 
trở về nước mà không cần cách ly.

Du khách đến từ 60 quốc gia đáp ứng đủ điều 
kiện tương tự và chứng nhân âm tính với virus 
SARS-CoV-2 có thể nhập cảnh vào nước này.

Là một trong số quốc gia và vùng lãnh thổ áp 
đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất và nhanh nhất 
thế giới, Peru từng phải chứng kiến các bệnh viện 
bị quá tải và số ca tử vong tăng vọt. Sau hai năm, số 
ca lây nhiễm mới đã giảm cùng với việc các biện 
pháp kiểm soát dịch được nới lỏng, giúp người dân 
trở về cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, Peru vẫn duy trì một số quy định 
bắt buộc như đeo khẩu trang và chứng nhận tiêm 
chủng. Điều này như một lời nhắc nhở rằng dịch 
bệnh vẫn còn.

Tại Canada, trong bối cảnh số ca nhiễm mới 
trên cả nước giảm mạnh, các địa phương nước này 
có cách tiếp cận riêng đối với việc đưa cuộc sống 
trở lại bình thường. Theo đó, kể từ tháng 4, hộ 
chiếu vaccine, vốn là điều kiện bắt buộc để được đi 
ăn tại nhà hàng hoặc các khu công cộng trong 
không gian kín, sẽ được dỡ bỏ tại các tỉnh của 
Canada.

Tuy nhiên, chứng nhận tiêm chủng vẫn là yêu 
cầu bắt buộc đối với nhân viên tại các cơ sở chăm 
sóc y tế. Quy định đeo khẩu trang cũng đang dần 
được nới lỏng, cả trường học.

Trong hầu hết thời gian đại dịch hoành hành, 
Canada thực hiện biện pháp phòng dịch nghiêm 
ngặt, trong đó có việc đóng cửa nhà hàng, phòng 
tập gym trong nhiều tháng.

Trong một số cuộc thăm dò mới đây, một số 
doanh nghiệp vẫn lựa chọn áp dụng hộ chiếu 
vaccine và đeo khẩu trang là những biện pháp 
phòng dịch bởi theo họ, đại dịch COVID-19 chưa 
thể sớm chấm dứt.

Máy bay quân sự Mỹ rơi ở Na 
Uy khi đang tham gia tập trận 
NATO

(VN+) - Một máy bay quân sự Mỹ chở 4 thành 
viên phi hành đoàn được cho là đã bị rơi ở Na Uy 
khi đang tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo AFP, ngày 18/3, cơ quan tình trạng khẩn 
cấp Na Uy cho biết một máy bay quân sự Mỹ chở 4 
thành viên phi hành đoàn được cho là đã bị rơi ở 
nước này khi đang tham gia cuộc tập trận của Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Ảnh minh họa
Theo Cơ quan khẩn cấp khu vực (HRS), máy 

bay Osprey của Mỹ “được báo cáo là mất tích vào 
lúc 18h26 (tức 0h26 ngày 19/3 theo giờ Hà Nội) ở 
phía Nam Bodo”, phía Bắc Na Uy do thời tiết xấu.

Bốn thành viên phi hành đoàn đang tham gia 
cuộc tập trận Phản ứng Lạnh 2022, với sự tham gia 
của 30.000 người đến từ các nước NATO và đối 
tác. 

Tuyên bố của HRS cho biết các nhân viên cứu 
hộ ờng không sau đó đã nhận thấy những dấu  đư
hiệu của máy bay trong khu vực mất tích, nhưng 
thời tiết quá xấu đã ng ản họ hạ cánh.ăn c

Hiện các nhân viên cứu hộ và cảnh sát đang 
trên đường tới hiện trường.
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TIN THẾ GIỚI

Thế giới đã sẵn sàng mở cửa 
trở lại sau đại dịch COVID-19?

(VN+) - Trong một số cuộc thăm dò mới đây, 
một số doanh nghiệp vẫn lựa chọn áp dụng hộ 
chiếu vaccine và đeo khẩu trang là những biện 
pháp phòng dịch bởi theo họ, đại dịch COVID-19 
chưa thể sớm chấm dứt.

Thế giới đã trải qua hơn hai năm hứng chịu các 
làn sóng của đại dịch COVID-19. Với tỷ lệ bao 
phủ vaccine được cải thiện, nhiều nước và vùng 
lãnh thổ đang hướng tới việc sống chung với đại 
dịch và mở cửa hoàn toàn trở lại.

Tuy nhiên, nhiều nước vẫn chứng kiến số ca 
nhiễm mới theo ngày gia tăng mạnh và điều này 
cho thấy đại dịch chưa thể chấm dứt nhanh chóng.

Tại Mỹ, dường như cuộc sống hối hả trở lại. 
Hai năm sau khi Mỹ thực hiện lệnh phong tỏa đầu 
tiên, nước này đang tiến tới nối lại các hoạt động 
như trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 
Bang này đã áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn bang 
vào ngày 19/3/2020, thời điểm mà hầu hết mọi 
người đều nghĩ rằng cuộc sống sẽ nhanh chóng trở 
lại bình thường.

Tuy nhiên, phải 24 tháng sau, người dân 
California cũng như người dân khác trên lãnh thổ 
Mỹ mới nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”, với 
những hạn chế được nới lỏng.

Ảnh minh họa
Tại Đại học Georgetown, bang Washington, 

nhiều hộp khẩu trang N95, loại sản phẩm y tế từng 
có giá trị, chưa phải dùng đến. Đây là dấu hiệu cho 
việc điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch của 
giới chức địa phương này cũng như tại một số bang 
nước Mỹ.

Hiện cuộc sống của người dân đã gần trở về 
như trước đại dịch, tuy rằng một vài địa phương 
vẫn duy trì một số quy định y tế.

Tại Texas và Florida, hai bang thành trì của 
đảng Cộng hòa, thường hạn chế đưa ra quy định 
đeo khẩu trang. Ngay cả các bang thuộc phe Dân 
chủ, những nơi từng có quy định nghiêm ngặt về 
khẩu trang, cũng đã bỏ các quy định này. Ví dụ, 
New York và New Jersey đã dỡ bỏ quy định đeo 
khẩu trang trong không gian kín.

Dù đứng đầu thế giới về tổng số ca mắc và tử 
vong do COVID, số ca lây nhiễm theo ngày tại Mỹ 
đã giảm xuống còn 36.000 ca/ngày, thấp hơn nhiều 
so với mức 800.000 ca/ngày trước đó. Số ca bệnh 
phải nhập viện cũng giảm 75%.

Về phần mình, Anh hướng tới cách tiếp cận 
“nhẹ nhàng”. Quy định cách ly đối với người mắc 
COVID-19 - biện pháp phòng dịch cuối cùng tại 
vùng England của nước Anh - đã hết hiệu lực từ 
cuối tháng 2.

Trước đó, Chính phủ Anh đã dỡ bỏ quy định 
đeo khẩu trang tại những nơi công cộng như cửa 
hàng, phương tiện giao thông cộng cộng và khuyến 
cáo người dân làm việc từ xa. 

Phải nói rằng giới chức vùng England đã có 
cách tiếp cận “nhẹ nhàng” trong các biện pháp 
phòng dịch so với nhiều khu vực khác kể từ mùa 
Hè năm ngoái. Chính phủ Anh đã tái áp đặt quy 
định đeo khẩu trang và khuyến cáo làm việc từ xa 
vào cuối năm 2021 - thời điểm làn sóng dịch bùng 
phát do biến thể Omicron.

Chính sách kiểm soát dịch của Chính phủ Anh 
dựa trên tỷ lệ tiêm vaccine của người dân. Tại vùng 
England, 95% trong số người trên 60 tuổi đã được 
tiêm mũi tăng cường. Chính nhờ điều này, dù số ca 
mắc mới gia tăng mạnh tại Anh do biến thể 
Omicron, song số ca tử vong giảm xuống mức 
tương đương với mức trong một mùa Đông bình 
thường. Trong khi đó, tại Nam Phi, mọi hoạt động 
xã hội kinh tế đã gần như quay trở lại bình thường. 
Chính phủ nước này đã dỡ bỏ hầu hết biện pháp 
phong tỏa từ cuối tháng 12/2021, chấm dứt lệnh 
giới nghiêm vào ban đêm được thực hiện trong gần 
2 năm qua.

Cuộc sống và hoạt động đã trở lại bình thường 
và các biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ, song còn 
một quy định có hiệu lực, cho thấy COVID-19  
vẫn tồn tại, đó là đeo khẩu trang tại tất cả khu vực 
công cộng.

New Zealand là một trong số quốc gia áp đặt 
lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới, nhờ đó 
cuộc chiến chống dịch bệnh tại nước này đã ghi 
nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong vài tuần trở 
lại đây, tỷ lệ lây nhiễm lại gia tăng, từ mức 1.000 
ca/ngày lên mức hơn 20.000 ca/ngày.

Dù số ca mắc mới tăng, song số ca tử vong 
COVID-19 vẫn ở mức thấp với 120 ca kể từ khi đại 
dịch bùng phát ở nước này, chủ yếu nhờ tỷ lệ bao 
phủ vaccine lên tới 95% số dân trong diện tiêm 
chủng. Hầu hết các biện pháp phòng dịch tại New 
Zealand đã được dỡ bỏ. Công dân hoặc thường trú 
nhân New Zealand đã tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể 
trở về nước mà không cần cách ly.

Du khách đến từ 60 quốc gia đáp ứng đủ điều 
kiện tương tự và chứng nhân âm tính với virus 
SARS-CoV-2 có thể nhập cảnh vào nước này.

Là một trong số quốc gia và vùng lãnh thổ áp 
đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất và nhanh nhất 
thế giới, Peru từng phải chứng kiến các bệnh viện 
bị quá tải và số ca tử vong tăng vọt. Sau hai năm, số 
ca lây nhiễm mới đã giảm cùng với việc các biện 
pháp kiểm soát dịch được nới lỏng, giúp người dân 
trở về cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, Peru vẫn duy trì một số quy định 
bắt buộc như đeo khẩu trang và chứng nhận tiêm 
chủng. Điều này như một lời nhắc nhở rằng dịch 
bệnh vẫn còn.

Tại Canada, trong bối cảnh số ca nhiễm mới 
trên cả nước giảm mạnh, các địa phương nước này 
có cách tiếp cận riêng đối với việc đưa cuộc sống 
trở lại bình thường. Theo đó, kể từ tháng 4, hộ 
chiếu vaccine, vốn là điều kiện bắt buộc để được đi 
ăn tại nhà hàng hoặc các khu công cộng trong 
không gian kín, sẽ được dỡ bỏ tại các tỉnh của 
Canada.

Tuy nhiên, chứng nhận tiêm chủng vẫn là yêu 
cầu bắt buộc đối với nhân viên tại các cơ sở chăm 
sóc y tế. Quy định đeo khẩu trang cũng đang dần 
được nới lỏng, cả trường học.

Trong hầu hết thời gian đại dịch hoành hành, 
Canada thực hiện biện pháp phòng dịch nghiêm 
ngặt, trong đó có việc đóng cửa nhà hàng, phòng 
tập gym trong nhiều tháng.

Trong một số cuộc thăm dò mới đây, một số 
doanh nghiệp vẫn lựa chọn áp dụng hộ chiếu 
vaccine và đeo khẩu trang là những biện pháp 
phòng dịch bởi theo họ, đại dịch COVID-19 chưa 
thể sớm chấm dứt.

Máy bay quân sự Mỹ rơi ở Na 
Uy khi đang tham gia tập trận 
NATO

(VN+) - Một máy bay quân sự Mỹ chở 4 thành 
viên phi hành đoàn được cho là đã bị rơi ở Na Uy 
khi đang tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo AFP, ngày 18/3, cơ quan tình trạng khẩn 
cấp Na Uy cho biết một máy bay quân sự Mỹ chở 4 
thành viên phi hành đoàn được cho là đã bị rơi ở 
nước này khi đang tham gia cuộc tập trận của Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Ảnh minh họa
Theo Cơ quan khẩn cấp khu vực (HRS), máy 

bay Osprey của Mỹ “được báo cáo là mất tích vào 
lúc 18h26 (tức 0h26 ngày 19/3 theo giờ Hà Nội) ở 
phía Nam Bodo”, phía Bắc Na Uy do thời tiết xấu.

Bốn thành viên phi hành đoàn đang tham gia 
cuộc tập trận Phản ứng Lạnh 2022, với sự tham gia 
của 30.000 người đến từ các nước NATO và đối 
tác. 

Tuyên bố của HRS cho biết các nhân viên cứu 
hộ ờng không sau đó đã nhận thấy những dấu  đư
hiệu của máy bay trong khu vực mất tích, nhưng 
thời tiết quá xấu đã ng ản họ hạ cánh.ăn c

Hiện các nhân viên cứu hộ và cảnh sát đang 
trên đường tới hiện trường.
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NATO triển khai hệ thống 
tên lửa phòng không Patriot tại 
Slovakia

(VN+) - Hệ thống tên lửa phòng không 
Patriot có thể được sử dụng để đánh chặn máy bay, 
trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tốc 
độ cao ở độ cao đến 20km và từ khoảng cách 60km.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav 
Nad ngày 20/3 xác nhận các đơn vị đầu tiên chịu 
trách nhiệm triển khai hệ thống tên lửa phòng 
không Patriot từ các nước đối tác trong Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu 
tới Slovakia. Công tác triển khai sẽ tiếp diễn trong 
những ngày tới.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot, do 
các binh sỹ Đức và Hà Lan vận hành, ban đầu sẽ 
được triển khai tại sân bay Sliac ở miền Trung 
Slovakia nhằm góp phần củng cố năng lực phòng 
thủ ở sườn phía Đông của NATO.

Hệ thống này có thể được sử dụng để đánh 
chặn máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên 
lửa đạn đạo tốc độ cao ở độ cao đến 20km và từ 
khoảng cách 60km.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng 
Bulgaria Kiril Petkov và Bộ trưởng Quốc phòng 
nước này Dragomir Zakov ngày 19/3 cho biết 
Sofia đã từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine trong 
cuộc xung đột với Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot
Tuyên bố trên được hai quan chức Bulgaria 

đưa ra trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ Lloyd Austin, người đã thăm chính thức 
Sofia từ ngày 18-19/3.

Trong chuyến thăm, hai bên đã thảo luận về 
hợp tác quốc phòng và các kế hoạch của NATO 
nhằm tăng cường hiện diện tại sườn Đông của liên 
minh trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở 
Ukraine.

Thủ tướng Petkov đã bác bỏ khả năng Sofia 
sẽ viện trợ quân sự cho Kiev, song cũng khẳng định 
Bulgaria, với tư cách là một đồng minh trong khối 
NATO, sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho 
Ukraine.

Bulgaria, quốc gia không có chung đường 
biên giới với Ukraine nhưng đã tiếp nhận hàng 
nghìn người tị nạn từ Ukraine, nhất trí tiếp nhận 
một nhóm tác chiến mới của NATO theo một phần 
trong kế hoạch tăng cường lực lượng NATO tại 
sườn phía Đông của liên minh quân sự này.

Nhóm tác chiến sẽ được triển khai với quân 
số có thể lên tới 1.000 binh sỹ, hoạt động dưới sự 
chỉ huy của Tư lệnh Tối cao các lực lượng NATO 
tại châu Âu.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
đánh giá cao sự ủng hộ của lãnh đạo Bulgaria trong 
việc sẵn sàng tiếp nhận nhóm tác chiến NATO nói 
trên, đồng thời cho biết trong những cuộc hội đàm, 
hai bên đã thảo luận về các biện pháp tăng cường 
quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Trong thời gian diễn ra những cuộc hội 
đàm, đám đông người biểu tình Bulgaria đã tập 
trung tại một công viên gần trụ sở Bộ Quốc phòng 
nước này nhằm phản đối sự hiện diện quân sự của 
Mỹ và NATO trên lãnh thổ Bulgaria.

Malaysia nỗ lực cho công 
tác chuẩn bị mở cửa trở lại biên 
giới

(VN+) - Từ ngày 1/4 tới, Malaysia sẽ mở 
lại biên giới với thế giới và điều này sẽ giúp phát 
triển và phục hồi kinh tế của đất nước bởi ngành du 
lịch đóng góp hơn 15% GDP của nước này.

Nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại biên 
giới an toàn từ ngày 1/4 tới và trở thành điểm đến 
an toàn cũng như tránh cảnh ùn tắc tại các cửa khẩu 
quốc tế, Bộ Y tế Malaysia ngày 20/3 khuyến cáo 
những du khách trước khi nhập cảnh Malaysia phải 
thực hiện 3 quy định bắt buộc.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp 
chung với Bộ Giao thông, Bộ trưởng Y tế Khairy 
Jamaluddin cho biết du khách nhập cảnh trước hết 
phải tải ứng dụng MySejahtera xuống điện thoại di 
động.

Sau đó, du khách nhập kết quả xét nghiệm 
RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và 
điền vào các tờ khai trước khi nhập cảnh. Sau khi 
hoàn thiện những tờ khai này, du khách sẽ nhận 
được “thẻ du lịch” trên ứng dụng MySejahtera và 
có thể lên máy bay.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm 
COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia

Dự kiến, trong vòng một tuần tới, Bộ Y tế 
sẽ công bố những quy định cụ thể khi nhập cảnh.

Khi đến Malaysia, du khách cần phải làm 
xét nghiệm nhanh Kit-Antigen (RTK-Ag) trong 
vòng 24 giờ dù ở sân bay hay tại phòng khám. Tại 
sân bay quốc tế, các máy kiểm tra hơi thở cũng đã 
sẵn sàng hoạt động.

Theo Bộ trưởng Khairy, với ba biện pháp 

bắt buộc như trên, du khách sẽ làm tiết kiệm thời 
gian làm thủ tục nhập cảnh từ 30-45 phút so với 60 
phút so với trước đây.

Theo ông, từ ngày 1/4 tới, Malaysia sẽ mở 
lại biên giới với thế giới và điều này sẽ giúp phát 
triển và phục hồi kinh tế của đất nước bởi ngành du 
lịch của nước này đóng góp hơn 15% vào Tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông 
Wee Ka Siong cho biết Cơ quan Hàng không Dân 
dụng Malaysia (CAAM) sẽ chỉ đạo tất cả các công 
ty hàng không thông báo cho hành khách của họ về 
các điều kiện nêu trên trước khi lên máy bay, vì 
điều này sẽ giúp tránh ùn tắc tại sảnh đến.

T â n  T ổ n g  t h ố n g 
Turkmenistan cam kết duy trì 
ngoại giao trung lập

(VN+) - Phát biểu tại lệ nhậm chức, ông 
Serdar Berdymukhamedov khẳng định sẽ tiếp tục 
con đường phát triển đất nước đã được vạch ra từ 
30 năm qua, và Turkmenistan sẽ tiếp tục chính sách 
đối ngoại trung lập.

Ngày 19/3, tân Tổng thống Turkmenistan 
tuyên thệ nhậm chức với cam kết tiếp tục duy trì 
đường lối chính trị hiện có, trong đó có chính sách 
ngoại giao trung lập, tại quốc gia Trung Á này.

Ông Serdar Berdymukhamedov giành 
được 73% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tống 
thống Turkmenistan hôm 12/3

Kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc bầu cử 
tại Turkmenistan diễn ra ngày 12/3 cho thấy ông 
Serdar Berdymukhamedov, 40 tuổi, đã vượt qua 8 
ứng cử viên khác để giành chiến thắng với tỷ lệ ủng 
hộ là 73%.

Phát biểu tại lệ nhậm chức, ông Serdar 
Berdymukhamedov khẳng định sẽ tiếp tục con 
đường phát triển đất nước đã được vạch ra từ 30 
năm qua. Về chính sách đối ngoại, Turkmenistan 
sẽ tiếp tục chính sách trung lập.

T r ư ớ c  k h i  đ ắ c  c ử ,  ô n g  S e r d a r 
Berdymukhamedov đảm nhận vị trí phó Chánh 
văn phòng nội các, chủ yếu phụ trách các vấn đề 
kinh tế, và là một thành viên của Hội đồng An ninh 
quốc gia Turkmenistan.

Trước đó, hồi tháng Hai, cựu Tổng thống 
Gurbanguly Berdymukhamedov, 64 tuổi, đã tuyên 
bố từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử sớm tại 
quốc gia này.

là cha của tân Tổng thống Turkmenistan.
Sau khi rời cương vị tổng thống, ông sẽ đảm 

nhận vai trò Chủ tịch Thượng viện Turkmenistan, 
vị trí có ảnh hưởng chính trị thứ hai tại quốc gia 
này.

Turkmenistan từng là một phần của liên bang 
Soviet. Quốc gia Trung Á được biết đến với nguồn 
dự trữ khí đốt dồi dào.

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ 
nhóm họp về tình hình Ukraine 
trong tuần tới

(VN+) - Các cuộc đàm phán tại Brussels trong 
ngày 24/3 sẽ tập trung “đặc biệt vào tình hình ở 
Ukraine” và được “tích hợp” vào các cuộc họp 
thượng đỉnh đã được lên lịch trước đó.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã mời các lãnh 
đạo của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển 
hàng đầu thế giới (G7) tới dự cuộc họp về Ukraine, 
trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh 
châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO) vào tuần tới.

Người tị nạn Ukraine sơ tán tới khu vực 
Przemysl, đông nam Ba Lan

Phát biểu với báo giới, phó phát ngôn viên 
Chính phủ Đức Christiane Hoffmann cho biết các 
cuộc đàm phán tại Brussels trong ngày 24/3 tới sẽ 
tập trung “đặc biệt vào tình hình ở Ukraine” và 
được “tích hợp” vào các cuộc họp thượng đỉnh đã 
được lên lịch trước đó.

Đức đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của G7 
(gồm các nước Anh, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản 
và Mỹ). 

Thủ tướng Scholz cũng đã chuẩn bị tham dự 
một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của NATO, nơi 
mà Berlin thông báo rằng chủ đề chính sẽ là chiến 
dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và những 
hệ lụy đối với liên minh này.

Vấn đề củng cố khả năng phòng thủ của 
NATO cũng sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị.

Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh EU sẽ là 
dịp để thông qua một kế hoạch “đại tu chiến lược” 
mới cho 27 nước thành viên, hướng tới quyền tự 
chủ quân sự cao hơn, đồng thời thảo luận về giá và 
nguồn cung năng lượng.

Theo bà Christiane Hoffmann, Tổng thống 
Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tham dự cả hai hội nghị 
quan trọng trên, với mục đích chứng minh “sự ủng 
hộ mạnh mẽ” của Washington dành cho các đồng 
minh.

Pháp đề xuất thiết lập trần 
giá khí đốt để nâng vị thế đàm 
phán của EU

(VN+) - Pháp đang thúc đẩy Liên minh châu 
Âu (EU) cùng xác định giới hạn giá khí đốt trên 
toàn khối để củng cố vị thế đàm phán với các nhà 
sản xuất lớn, song một số quốc gia thành viên đã 
không tham gia.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire 
hôm 18/3 cho biết nước này đang thúc đẩy Liên 
minh châu Âu (EU) cùng xác định giới hạn giá khí 
đốt trên toàn khối để củng cố vị thế đàm phán với 
các nhà sản xuất lớn, song một số quốc gia thành 
viên đã không tham gia.

Phát biểu trước các nhà lập pháp, Bộ trưởng 
Le Maire nói rằng ông đã đưa ra đề xuất với các đối 
tác EU về trần giá.

Lập luận của ông là một chính sách như vậy sẽ 
giúp 27 quốc gia thành viên EU có vị thế tốt hơn để 
đàm phán với các nhà sản xuất như Gazprom của 
Nga hay Sonatrach của Algeria.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Le Maire cũng thừa 
nhận rằng đó là một động thái can thiệp vào thị 
trường khiến một số đối tác châu Âu của pháp lo 
lắng.

Ông Le Maire không nêu ra quốc gia nào 
không ủng hộ đề xuất của Pháp, nhưng Hy Lạp 
cũng đã đưa ra một đề xuất tương tự về thiết lập 
mức trần giá khí đốt cho EU.

Chi phí năng lượng đã tăng vọt trên khắp châu 
Âu kể từ năm ngoái và tăng cao hơn nữa kể từ khi 
nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy 
Balkan” ở Serbia

Những diễn biến này khiến các chính phủ gặp 
nhiều khó khăn tìm kiếm các biện pháp nhằm giảm 
nhẹ tác động từ giá năng lượng cao đối với các hộ 
gia đình và công ty.

Pháp, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân 
phiên của EU, đã “đóng băng” giá khí đốt trong 
nước vào năm ngoái bằng cách bồi thường cho các 
công ty khí đốt của Pháp vì đã bán ra thấp hơn giá 
giao ngay.

Bộ trưởng Le Maire cho biết dựa trên giá khí 
đốt trong tuần này, biện pháp hỗ trợ đó hiện dự kiến 
sẽ tiêu tốn của chính phủ Pháp khoảng 6,4 tỷ euro 
(7,06 tỷ USD) trong năm nay.

Mỹ đề xuất các biện pháp 
nhằm giảm nhẹ khủng hoảng tại 
Libya

(VN+) - Đại sứ Mỹ cho rằng giải pháp hiện 
nay là cần đạt được thỏa thuận nhằm đảm bảo 
nguồn thu dầu mỏ được sử dụng đúng mục đích để 
giúp đỡ người dân Libya.

Đại sứ Mỹ tại Libya Richard Norland ngày 
17/3 cho biết Washington đang đề xuất các biện 
pháp giúp Libya quản lý nguồn thu từ dầu mỏ 
nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện 
nay. Các phe phái đối địch ở Libya luôn tranh cãi về 
việc bên nào sẽ kiểm soát hoạt động khai thác, 
buôn bán và nguồn thu từ dầu mỏ.

Mâu thuẫn này đã góp phần làm trầm trọng 
thêm tình trạng hỗn loạn chính trị và bạo lực, vốn 
đã tàn phá quốc gia Bắc Phi kể từ chính biến năm 
2011. 

Một cơ sở khai thác dầu ở thị trấn Ras Lanuf, 
Libya

Theo đánh giá của giới chuyên môn, bất kỳ 
mối đe dọa nào đối với sản lượng dầu mỏ của 
Libya, ở mức 1,3 triệu thùng/ngày trong những 
tháng gần đây, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường 
năng lượng thế giới vốn đang lao đao vì cuộc 
khủng hoảng Ukraine. Đại sứ Norland khẳng định 
các đề xuất của Mỹ nhằm ngăn chặn cuộc khủng 
hoảng lan sang lĩnh vực kinh tế, có thể khiến cho 
đời sống của người dân Libya gặp nhiều khó khăn 
khi hàng hóa trợ cấp, tiền lương và đầu tư công bị 
cắt giảm, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu 
cực đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Đại sứ Mỹ cho 
rằng giải pháp hiện nay là cần đạt được thỏa thuận 
nhằm đảm bảo nguồn thu dầu mỏ được sử dụng 
đúng mục đích để giúp đỡ người dân Libya, không 
bị chuyển hướng sang các mục đích chính trị hoặc 
các mục đích khác không phù hợp.

Cuộc khủng hoảng tại Libya vẫn chưa có hồi 
kết sau khi kế hoạch tổ chức bầu cử do Liên hợp 
quốc bảo trợ hồi tháng 12/2021 đã bị hủy bỏ khi các 
phe phái lớn ở Libya không thống nhất được các 
quy tắc bầu cử. Những bất đồng này đã dẫn đến 
tình trạng hai chính phủ song song tồn tại ở Libya - 
một bên là chính phủ lâm thời đương nhiệm do Thủ 
tướng Abdulhamid al-Dbeibah đứng đầu, bên còn 
lại là chính phủ được Quốc hội Libya có trụ sở ở 
miền Đông bổ nhiệm, do ông Fathi Bashagha, cựu 
Bộ trưởng Nội vụ Libya lãnh đạo.
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NATO triển khai hệ thống 
tên lửa phòng không Patriot tại 
Slovakia

(VN+) - Hệ thống tên lửa phòng không 
Patriot có thể được sử dụng để đánh chặn máy bay, 
trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tốc 
độ cao ở độ cao đến 20km và từ khoảng cách 60km.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav 
Nad ngày 20/3 xác nhận các đơn vị đầu tiên chịu 
trách nhiệm triển khai hệ thống tên lửa phòng 
không Patriot từ các nước đối tác trong Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu 
tới Slovakia. Công tác triển khai sẽ tiếp diễn trong 
những ngày tới.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot, do 
các binh sỹ Đức và Hà Lan vận hành, ban đầu sẽ 
được triển khai tại sân bay Sliac ở miền Trung 
Slovakia nhằm góp phần củng cố năng lực phòng 
thủ ở sườn phía Đông của NATO.

Hệ thống này có thể được sử dụng để đánh 
chặn máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên 
lửa đạn đạo tốc độ cao ở độ cao đến 20km và từ 
khoảng cách 60km.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng 
Bulgaria Kiril Petkov và Bộ trưởng Quốc phòng 
nước này Dragomir Zakov ngày 19/3 cho biết 
Sofia đã từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine trong 
cuộc xung đột với Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot
Tuyên bố trên được hai quan chức Bulgaria 

đưa ra trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ Lloyd Austin, người đã thăm chính thức 
Sofia từ ngày 18-19/3.

Trong chuyến thăm, hai bên đã thảo luận về 
hợp tác quốc phòng và các kế hoạch của NATO 
nhằm tăng cường hiện diện tại sườn Đông của liên 
minh trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở 
Ukraine.

Thủ tướng Petkov đã bác bỏ khả năng Sofia 
sẽ viện trợ quân sự cho Kiev, song cũng khẳng định 
Bulgaria, với tư cách là một đồng minh trong khối 
NATO, sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho 
Ukraine.

Bulgaria, quốc gia không có chung đường 
biên giới với Ukraine nhưng đã tiếp nhận hàng 
nghìn người tị nạn từ Ukraine, nhất trí tiếp nhận 
một nhóm tác chiến mới của NATO theo một phần 
trong kế hoạch tăng cường lực lượng NATO tại 
sườn phía Đông của liên minh quân sự này.

Nhóm tác chiến sẽ được triển khai với quân 
số có thể lên tới 1.000 binh sỹ, hoạt động dưới sự 
chỉ huy của Tư lệnh Tối cao các lực lượng NATO 
tại châu Âu.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
đánh giá cao sự ủng hộ của lãnh đạo Bulgaria trong 
việc sẵn sàng tiếp nhận nhóm tác chiến NATO nói 
trên, đồng thời cho biết trong những cuộc hội đàm, 
hai bên đã thảo luận về các biện pháp tăng cường 
quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Trong thời gian diễn ra những cuộc hội 
đàm, đám đông người biểu tình Bulgaria đã tập 
trung tại một công viên gần trụ sở Bộ Quốc phòng 
nước này nhằm phản đối sự hiện diện quân sự của 
Mỹ và NATO trên lãnh thổ Bulgaria.

Malaysia nỗ lực cho công 
tác chuẩn bị mở cửa trở lại biên 
giới

(VN+) - Từ ngày 1/4 tới, Malaysia sẽ mở 
lại biên giới với thế giới và điều này sẽ giúp phát 
triển và phục hồi kinh tế của đất nước bởi ngành du 
lịch đóng góp hơn 15% GDP của nước này.

Nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại biên 
giới an toàn từ ngày 1/4 tới và trở thành điểm đến 
an toàn cũng như tránh cảnh ùn tắc tại các cửa khẩu 
quốc tế, Bộ Y tế Malaysia ngày 20/3 khuyến cáo 
những du khách trước khi nhập cảnh Malaysia phải 
thực hiện 3 quy định bắt buộc.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp 
chung với Bộ Giao thông, Bộ trưởng Y tế Khairy 
Jamaluddin cho biết du khách nhập cảnh trước hết 
phải tải ứng dụng MySejahtera xuống điện thoại di 
động.

Sau đó, du khách nhập kết quả xét nghiệm 
RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và 
điền vào các tờ khai trước khi nhập cảnh. Sau khi 
hoàn thiện những tờ khai này, du khách sẽ nhận 
được “thẻ du lịch” trên ứng dụng MySejahtera và 
có thể lên máy bay.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm 
COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia

Dự kiến, trong vòng một tuần tới, Bộ Y tế 
sẽ công bố những quy định cụ thể khi nhập cảnh.

Khi đến Malaysia, du khách cần phải làm 
xét nghiệm nhanh Kit-Antigen (RTK-Ag) trong 
vòng 24 giờ dù ở sân bay hay tại phòng khám. Tại 
sân bay quốc tế, các máy kiểm tra hơi thở cũng đã 
sẵn sàng hoạt động.

Theo Bộ trưởng Khairy, với ba biện pháp 

bắt buộc như trên, du khách sẽ làm tiết kiệm thời 
gian làm thủ tục nhập cảnh từ 30-45 phút so với 60 
phút so với trước đây.

Theo ông, từ ngày 1/4 tới, Malaysia sẽ mở 
lại biên giới với thế giới và điều này sẽ giúp phát 
triển và phục hồi kinh tế của đất nước bởi ngành du 
lịch của nước này đóng góp hơn 15% vào Tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông 
Wee Ka Siong cho biết Cơ quan Hàng không Dân 
dụng Malaysia (CAAM) sẽ chỉ đạo tất cả các công 
ty hàng không thông báo cho hành khách của họ về 
các điều kiện nêu trên trước khi lên máy bay, vì 
điều này sẽ giúp tránh ùn tắc tại sảnh đến.

T â n  T ổ n g  t h ố n g 
Turkmenistan cam kết duy trì 
ngoại giao trung lập

(VN+) - Phát biểu tại lệ nhậm chức, ông 
Serdar Berdymukhamedov khẳng định sẽ tiếp tục 
con đường phát triển đất nước đã được vạch ra từ 
30 năm qua, và Turkmenistan sẽ tiếp tục chính sách 
đối ngoại trung lập.

Ngày 19/3, tân Tổng thống Turkmenistan 
tuyên thệ nhậm chức với cam kết tiếp tục duy trì 
đường lối chính trị hiện có, trong đó có chính sách 
ngoại giao trung lập, tại quốc gia Trung Á này.

Ông Serdar Berdymukhamedov giành 
được 73% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tống 
thống Turkmenistan hôm 12/3

Kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc bầu cử 
tại Turkmenistan diễn ra ngày 12/3 cho thấy ông 
Serdar Berdymukhamedov, 40 tuổi, đã vượt qua 8 
ứng cử viên khác để giành chiến thắng với tỷ lệ ủng 
hộ là 73%.

Phát biểu tại lệ nhậm chức, ông Serdar 
Berdymukhamedov khẳng định sẽ tiếp tục con 
đường phát triển đất nước đã được vạch ra từ 30 
năm qua. Về chính sách đối ngoại, Turkmenistan 
sẽ tiếp tục chính sách trung lập.

T r ư ớ c  k h i  đ ắ c  c ử ,  ô n g  S e r d a r 
Berdymukhamedov đảm nhận vị trí phó Chánh 
văn phòng nội các, chủ yếu phụ trách các vấn đề 
kinh tế, và là một thành viên của Hội đồng An ninh 
quốc gia Turkmenistan.

Trước đó, hồi tháng Hai, cựu Tổng thống 
Gurbanguly Berdymukhamedov, 64 tuổi, đã tuyên 
bố từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử sớm tại 
quốc gia này.

là cha của tân Tổng thống Turkmenistan.
Sau khi rời cương vị tổng thống, ông sẽ đảm 

nhận vai trò Chủ tịch Thượng viện Turkmenistan, 
vị trí có ảnh hưởng chính trị thứ hai tại quốc gia 
này.

Turkmenistan từng là một phần của liên bang 
Soviet. Quốc gia Trung Á được biết đến với nguồn 
dự trữ khí đốt dồi dào.

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ 
nhóm họp về tình hình Ukraine 
trong tuần tới

(VN+) - Các cuộc đàm phán tại Brussels trong 
ngày 24/3 sẽ tập trung “đặc biệt vào tình hình ở 
Ukraine” và được “tích hợp” vào các cuộc họp 
thượng đỉnh đã được lên lịch trước đó.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã mời các lãnh 
đạo của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển 
hàng đầu thế giới (G7) tới dự cuộc họp về Ukraine, 
trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh 
châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO) vào tuần tới.

Người tị nạn Ukraine sơ tán tới khu vực 
Przemysl, đông nam Ba Lan

Phát biểu với báo giới, phó phát ngôn viên 
Chính phủ Đức Christiane Hoffmann cho biết các 
cuộc đàm phán tại Brussels trong ngày 24/3 tới sẽ 
tập trung “đặc biệt vào tình hình ở Ukraine” và 
được “tích hợp” vào các cuộc họp thượng đỉnh đã 
được lên lịch trước đó.

Đức đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của G7 
(gồm các nước Anh, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản 
và Mỹ). 

Thủ tướng Scholz cũng đã chuẩn bị tham dự 
một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của NATO, nơi 
mà Berlin thông báo rằng chủ đề chính sẽ là chiến 
dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và những 
hệ lụy đối với liên minh này.

Vấn đề củng cố khả năng phòng thủ của 
NATO cũng sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị.

Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh EU sẽ là 
dịp để thông qua một kế hoạch “đại tu chiến lược” 
mới cho 27 nước thành viên, hướng tới quyền tự 
chủ quân sự cao hơn, đồng thời thảo luận về giá và 
nguồn cung năng lượng.

Theo bà Christiane Hoffmann, Tổng thống 
Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tham dự cả hai hội nghị 
quan trọng trên, với mục đích chứng minh “sự ủng 
hộ mạnh mẽ” của Washington dành cho các đồng 
minh.

Pháp đề xuất thiết lập trần 
giá khí đốt để nâng vị thế đàm 
phán của EU

(VN+) - Pháp đang thúc đẩy Liên minh châu 
Âu (EU) cùng xác định giới hạn giá khí đốt trên 
toàn khối để củng cố vị thế đàm phán với các nhà 
sản xuất lớn, song một số quốc gia thành viên đã 
không tham gia.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire 
hôm 18/3 cho biết nước này đang thúc đẩy Liên 
minh châu Âu (EU) cùng xác định giới hạn giá khí 
đốt trên toàn khối để củng cố vị thế đàm phán với 
các nhà sản xuất lớn, song một số quốc gia thành 
viên đã không tham gia.

Phát biểu trước các nhà lập pháp, Bộ trưởng 
Le Maire nói rằng ông đã đưa ra đề xuất với các đối 
tác EU về trần giá.

Lập luận của ông là một chính sách như vậy sẽ 
giúp 27 quốc gia thành viên EU có vị thế tốt hơn để 
đàm phán với các nhà sản xuất như Gazprom của 
Nga hay Sonatrach của Algeria.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Le Maire cũng thừa 
nhận rằng đó là một động thái can thiệp vào thị 
trường khiến một số đối tác châu Âu của pháp lo 
lắng.

Ông Le Maire không nêu ra quốc gia nào 
không ủng hộ đề xuất của Pháp, nhưng Hy Lạp 
cũng đã đưa ra một đề xuất tương tự về thiết lập 
mức trần giá khí đốt cho EU.

Chi phí năng lượng đã tăng vọt trên khắp châu 
Âu kể từ năm ngoái và tăng cao hơn nữa kể từ khi 
nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy 
Balkan” ở Serbia

Những diễn biến này khiến các chính phủ gặp 
nhiều khó khăn tìm kiếm các biện pháp nhằm giảm 
nhẹ tác động từ giá năng lượng cao đối với các hộ 
gia đình và công ty.

Pháp, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân 
phiên của EU, đã “đóng băng” giá khí đốt trong 
nước vào năm ngoái bằng cách bồi thường cho các 
công ty khí đốt của Pháp vì đã bán ra thấp hơn giá 
giao ngay.

Bộ trưởng Le Maire cho biết dựa trên giá khí 
đốt trong tuần này, biện pháp hỗ trợ đó hiện dự kiến 
sẽ tiêu tốn của chính phủ Pháp khoảng 6,4 tỷ euro 
(7,06 tỷ USD) trong năm nay.

Mỹ đề xuất các biện pháp 
nhằm giảm nhẹ khủng hoảng tại 
Libya

(VN+) - Đại sứ Mỹ cho rằng giải pháp hiện 
nay là cần đạt được thỏa thuận nhằm đảm bảo 
nguồn thu dầu mỏ được sử dụng đúng mục đích để 
giúp đỡ người dân Libya.

Đại sứ Mỹ tại Libya Richard Norland ngày 
17/3 cho biết Washington đang đề xuất các biện 
pháp giúp Libya quản lý nguồn thu từ dầu mỏ 
nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện 
nay. Các phe phái đối địch ở Libya luôn tranh cãi về 
việc bên nào sẽ kiểm soát hoạt động khai thác, 
buôn bán và nguồn thu từ dầu mỏ.

Mâu thuẫn này đã góp phần làm trầm trọng 
thêm tình trạng hỗn loạn chính trị và bạo lực, vốn 
đã tàn phá quốc gia Bắc Phi kể từ chính biến năm 
2011. 

Một cơ sở khai thác dầu ở thị trấn Ras Lanuf, 
Libya

Theo đánh giá của giới chuyên môn, bất kỳ 
mối đe dọa nào đối với sản lượng dầu mỏ của 
Libya, ở mức 1,3 triệu thùng/ngày trong những 
tháng gần đây, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường 
năng lượng thế giới vốn đang lao đao vì cuộc 
khủng hoảng Ukraine. Đại sứ Norland khẳng định 
các đề xuất của Mỹ nhằm ngăn chặn cuộc khủng 
hoảng lan sang lĩnh vực kinh tế, có thể khiến cho 
đời sống của người dân Libya gặp nhiều khó khăn 
khi hàng hóa trợ cấp, tiền lương và đầu tư công bị 
cắt giảm, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu 
cực đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Đại sứ Mỹ cho 
rằng giải pháp hiện nay là cần đạt được thỏa thuận 
nhằm đảm bảo nguồn thu dầu mỏ được sử dụng 
đúng mục đích để giúp đỡ người dân Libya, không 
bị chuyển hướng sang các mục đích chính trị hoặc 
các mục đích khác không phù hợp.

Cuộc khủng hoảng tại Libya vẫn chưa có hồi 
kết sau khi kế hoạch tổ chức bầu cử do Liên hợp 
quốc bảo trợ hồi tháng 12/2021 đã bị hủy bỏ khi các 
phe phái lớn ở Libya không thống nhất được các 
quy tắc bầu cử. Những bất đồng này đã dẫn đến 
tình trạng hai chính phủ song song tồn tại ở Libya - 
một bên là chính phủ lâm thời đương nhiệm do Thủ 
tướng Abdulhamid al-Dbeibah đứng đầu, bên còn 
lại là chính phủ được Quốc hội Libya có trụ sở ở 
miền Đông bổ nhiệm, do ông Fathi Bashagha, cựu 
Bộ trưởng Nội vụ Libya lãnh đạo.
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Kinh ngạc: Có một vùng đất 
như thế giới cổ tích, bất kỳ ai đặt 
chân đến cũng cảm giác mình 
thành người tí hon, chuyện kỳ 
quái gì xảy ra vậy?

Ai cũng biết thế giới cổ tích là hư cấu và 
đều do con người thêu dệt ra. Thế 
nhưng, ở đời thật, vẫn có những vùng 

đất mà khi đặt chân đến người ta phải thốt lên rằng: 
“Cổ tích là có thật!”.

Và một trong những vùng đất kỳ diệu như thế 
giới cổ tích ấy chính là hòn đảo Sakhalin, nằm ở 
vùng Viễn Đông của nước Nga xa xôi, tiếp giáp với 
Nhật Bản. Tại nơi đây, bất kỳ ai đặt chân đến cũng 
có cảm giác mình biến thành người tí hon bởi cây 
cối, thực vật ở đây đều “to bự chà bá”, khác hẳn với 
kích thước bình thường của chúng ở nơi khác.

Sakhalin được biết đến là hòn đảo lớn nhất ở 
Liên bang Nga và là một phần của tỉnh Sakhalin. 
Hòn đảo này rộng lớn bằng 1/5 diện tích của đất 
nước Nhật Bản, nằm ở ngay bờ biển phía Đông của 
Nga, và nằm ngay phía bắc bờ biển đảo Hokkaido 
của Nhật Bản.

Điểm đặc biệt ở hòn đảo này là các loài thân 
mềm có thể tăng trưởng gấp nhiều lần so với bình 
thường, thậm chí siêu to khổng lồ.

Các loài thực vật bình thường chỉ cao tới đầu 
gối người trưởng thành nhưng vì phát triển trên đảo 

này, chúng trở nên “phát tướng”, to lớn gấp vài lần 
chiều cao con người. 

Theo một báo cáo năm 2009 trên tờ báo có tên 
Izvestia của Nga, các nhà khoa học của nước này từ 
lâu đã nghiên cứu những loài thực vật khổng lồ 
mọc ở một số vùng nhất định của đảo Sakhalin. 
Chẳng hạn như, cây kiều mạch có thể cao tới 3 mét, 
lá cây ngưu bàng cao tới 5 mét. Nghe cứ như thể 
một thứ gì đó trong truyện cổ tích “Jack and the 
Beanstock”, nhưng những bức ảnh về những cây 
khổng lồ được chia sẻ rộng rãi và lan truyền trên 
mạng xã hội cho thấy rằng chúng hoàn toàn có thật.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Địa chất và Địa 
vật lý Biển cùng Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho 
biết họ đã thực hiện các nghiên cứu về các loài thực 
vật thân thảo lớn bất thường ở 12 khu vực khác 
nhau nằm tại phía Nam của các đảo Sakhalin và 

Kunashir. 
Họ phát hiện ra rằng những loài thực vật 

khổng lồ chỉ mọc ở một số khu vực nhất định các 
hòn đảo, và dường như bị ảnh hưởng bởi hoạt động 
kiến tạo thường xuyên tạo ra nhiệt lượng đáng kể 
và các yếu tố tác động khác đến thổ nhưỡng.

Và nếu để ý thì sẽ thấy, những cây cỏ vẫn phát 
triển bình thường trong khi vài loài khác thì vươn 
lên như những gã khổng lồ. 

Các nhà khoa học cũng đã thử đưa chúng ra 
khỏi môi trường này và trồng ở nơi khác, khi ấy 
chúng chỉ phát triển với kích thước bình thường. 
Các loài thực vật khổng lồ phát triển trên đất liền, 
ngập nước nằm trên các đứt gãy của vỏ Trái đất, 
qua đó một lượng lớn nhiệt và hydrocacbon dầu 
mỏ được cung cấp cho rễ cây.

Nồng độ cao hơn của các hợp chất đồng và 
crom cũng được xác định là một yếu tố tiềm năng 
thúc đẩy sự tăng trưởng phi thường của chúng.

Những bức ảnh về những loài thực vật khổng 
lồ này - bao gồm cây kiều mạch, cây ngưu bàng và 
cây bơ - được cho là mọc ở Sakhalin và một số hòn 
đảo Kuril đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội 
Nga hồi cuối năm 2021.

Cư dân mạng đã để lại những ý kiến trái chiều, 
một số người cho rằng bản thân họ đã lớn lên ở 
Viễn Đông nên họ xác nhận chiều cao của những 
cái cây đó là thật, vài người khác tỏ ra nghi ngờ, 
cho rằng nó sản phẩm của photoshop. ■

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt 

như Mua / Bán/ Cho Thuê 

Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / 

Massage, Cần Thợ Nails/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Tóc/ Massage/ 

Eyelash Extension, 

Cần Người Giúp 

Việc Nhà, Nhận Giữ 

Trẻ, Cho Share 

Phòng,v.v... sẽ 

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
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Kinh ngạc: Có một vùng đất 
như thế giới cổ tích, bất kỳ ai đặt 
chân đến cũng cảm giác mình 
thành người tí hon, chuyện kỳ 
quái gì xảy ra vậy?

Ai cũng biết thế giới cổ tích là hư cấu và 
đều do con người thêu dệt ra. Thế 
nhưng, ở đời thật, vẫn có những vùng 

đất mà khi đặt chân đến người ta phải thốt lên rằng: 
“Cổ tích là có thật!”.

Và một trong những vùng đất kỳ diệu như thế 
giới cổ tích ấy chính là hòn đảo Sakhalin, nằm ở 
vùng Viễn Đông của nước Nga xa xôi, tiếp giáp với 
Nhật Bản. Tại nơi đây, bất kỳ ai đặt chân đến cũng 
có cảm giác mình biến thành người tí hon bởi cây 
cối, thực vật ở đây đều “to bự chà bá”, khác hẳn với 
kích thước bình thường của chúng ở nơi khác.

Sakhalin được biết đến là hòn đảo lớn nhất ở 
Liên bang Nga và là một phần của tỉnh Sakhalin. 
Hòn đảo này rộng lớn bằng 1/5 diện tích của đất 
nước Nhật Bản, nằm ở ngay bờ biển phía Đông của 
Nga, và nằm ngay phía bắc bờ biển đảo Hokkaido 
của Nhật Bản.

Điểm đặc biệt ở hòn đảo này là các loài thân 
mềm có thể tăng trưởng gấp nhiều lần so với bình 
thường, thậm chí siêu to khổng lồ.

Các loài thực vật bình thường chỉ cao tới đầu 
gối người trưởng thành nhưng vì phát triển trên đảo 

này, chúng trở nên “phát tướng”, to lớn gấp vài lần 
chiều cao con người. 

Theo một báo cáo năm 2009 trên tờ báo có tên 
Izvestia của Nga, các nhà khoa học của nước này từ 
lâu đã nghiên cứu những loài thực vật khổng lồ 
mọc ở một số vùng nhất định của đảo Sakhalin. 
Chẳng hạn như, cây kiều mạch có thể cao tới 3 mét, 
lá cây ngưu bàng cao tới 5 mét. Nghe cứ như thể 
một thứ gì đó trong truyện cổ tích “Jack and the 
Beanstock”, nhưng những bức ảnh về những cây 
khổng lồ được chia sẻ rộng rãi và lan truyền trên 
mạng xã hội cho thấy rằng chúng hoàn toàn có thật.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Địa chất và Địa 
vật lý Biển cùng Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho 
biết họ đã thực hiện các nghiên cứu về các loài thực 
vật thân thảo lớn bất thường ở 12 khu vực khác 
nhau nằm tại phía Nam của các đảo Sakhalin và 

Kunashir. 
Họ phát hiện ra rằng những loài thực vật 

khổng lồ chỉ mọc ở một số khu vực nhất định các 
hòn đảo, và dường như bị ảnh hưởng bởi hoạt động 
kiến tạo thường xuyên tạo ra nhiệt lượng đáng kể 
và các yếu tố tác động khác đến thổ nhưỡng.

Và nếu để ý thì sẽ thấy, những cây cỏ vẫn phát 
triển bình thường trong khi vài loài khác thì vươn 
lên như những gã khổng lồ. 

Các nhà khoa học cũng đã thử đưa chúng ra 
khỏi môi trường này và trồng ở nơi khác, khi ấy 
chúng chỉ phát triển với kích thước bình thường. 
Các loài thực vật khổng lồ phát triển trên đất liền, 
ngập nước nằm trên các đứt gãy của vỏ Trái đất, 
qua đó một lượng lớn nhiệt và hydrocacbon dầu 
mỏ được cung cấp cho rễ cây.

Nồng độ cao hơn của các hợp chất đồng và 
crom cũng được xác định là một yếu tố tiềm năng 
thúc đẩy sự tăng trưởng phi thường của chúng.

Những bức ảnh về những loài thực vật khổng 
lồ này - bao gồm cây kiều mạch, cây ngưu bàng và 
cây bơ - được cho là mọc ở Sakhalin và một số hòn 
đảo Kuril đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội 
Nga hồi cuối năm 2021.

Cư dân mạng đã để lại những ý kiến trái chiều, 
một số người cho rằng bản thân họ đã lớn lên ở 
Viễn Đông nên họ xác nhận chiều cao của những 
cái cây đó là thật, vài người khác tỏ ra nghi ngờ, 
cho rằng nó sản phẩm của photoshop. ■

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt 

như Mua / Bán/ Cho Thuê 
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TỜ BÁO VIỆT NGỮ
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Phổ Nghi qua đời, người 
vợ thứ 5 vì 1 cuốn sách chồng 
để lại mà vướng vào kiện tụng 
suốt 10 năm, thắng kiện hôm 
trước, hôm sau qua đời

Cuộc đời bà Lý Thục Hiền sau khi kết 
hôn với hoàng đế cuối cùng trong 
lịch sử Trung Quốc - Phổ Nghi 

được cho là không mấy hạnh phúc.
Cuộc đời lênh đênh chìm nổi của Phổ 

Nghi
Cách mạng Tân Hợi năm 1912 đã lật đổ sự 

thống trị của chế độ phong kiến kéo dài suốt hơn 
2000 năm, nhà Thanh cũng sụp đổ từ đó, Phổ Nghi 
trở thành vị Hoàng đế cuối cùng trong lịch sử 
Trung Hoa.

Trong bản "Điều kiện ưu đãi Hoàng thất 
nhà Thanh", điều kiện để Phổ Nghi thoái vị đó là 
chấp thuận việc ông tiếp tục được sống trong Tử 
Cấm Thành, đồng thời vẫn được hưởng danh hiệu 
"Hoàng đế".

Phổ Nghi sống trong Hoàng cung đến năm 
18 tuổi, trong thời gian ấy, ông có hai người vợ là 
Hoàng hậu Uyển Dung và Phi tử Văn Tú. Năm 
1924, Phùng Ngọc Tường vì không muốn thấy 
trong Tử Cấm Thành vẫn còn có một tiểu Hoàng đế 
nên đã trắng trợn phát động chính biến, đuổi nhóm 
người Phổ Nghi ra khỏi Tử Cấm Thành.

Phổ Nghi khi ấy đã trưởng thành, cho nên 
ôm ấp mộng tưởng khôi phục ngôi vị của mình. 
Sau khi bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành, ông đã cấu kết 
với quân đội Nhật Bản, trở thành Hoàng đế bù nhìn 
trong tay người Nhật Bản.

Ông hi vọng có thể mượn sức người Nhật 
để khôi phục ngai vàng, nhưng chẳng ai có thể 
ngăn nổi dòng chảy của lịch sử. Năm 1945, quân 
đội Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, giấc mộng phục 
vị của Phổ Nghi cũng vì thế mà vỡ nát.

Sau đó, Phổ Nghi bị quân đội Liên Xô bắt 
về trại tù binh. Trong nhà giam của quân đội Liên 
Xô, Phổ Nghi vẫn được sống rất thoải mái, một 
ngày được phục vụ bốn bữa, mỗi ngày còn được ăn 
bánh mỳ, uống cà phê, sữa bò, rượu vang.

Năm 1950, Phổ Nghi bị đưa vào trại cải tạo 
Phủ Thuận ở Liêu Ninh, tại đây ông không còn 
được hưởng những đãi ngộ như hồi còn tại Liên 
Xô, mà phải tham gia học tập và lao động để thay 
đổi bản thân cùng tư tưởng quan niệm cũ của 
Hoàng đế.

Trong thời gian đó, ông học được cách tự 
khâu tất, học trồng rau… Sau khi làm xong chuyện 
đồng áng, Phổ Nghi còn phải viết một cuốn truyện 
tự thuật hối lỗi mang tên "Nửa đời trước của tôi".

Bất kể phạm nhân nào trong tù cũng phải 
viết cuốn tự truyện như vậy để hồi tưởng lại những 
sai lầm trong quá khứ và con đường thức tỉnh của 
bản thân. 

Để viết cuốn sách này, Phổ Nghi đã thông 
qua Phổ Kiệt – em trai của ông để hỏi những tư liệu 

sử của nhà Thanh. Cuốn tự truyện này có giá trị lịch 
sử lớn lao đồng thời đây cũng là một trong các tư 
liệu quan trọng giúp nghiên cứu về lịch sử nhà 
Thanh.

Ngày mồng 4 tháng 12 năm 1959, trại cải 
tạo Phủ Thuận mở một cuộc họp đặc biệt, Phổ Nghi 
trước đó từng nói:

"Tội ác của tôi quá nghiêm trọng, cho dù 
bây giờ tôi cũng giống như mọi người khác nhưng 
vẫn không đủ điều kiện để được ân xá, danh sách ân 
xá có thể có tên bất kỳ người nào nhưng sẽ không 
thể có tên tôi". 

Nhưng cuối cùng, Phổ Nghi là người đầu 
tiên nằm trong danh sách phạm nhân được ân xá. 
Ông không thể tin nổi mình được Chính phủ ân xá, 
cảm giác sung sướng khi nhận được đặc ân này đã 
khiến Phổ Nghi rơi lệ, nước mắt ngập tràn trên mặt.

Sau khi nhận được lệnh ân xá, Phổ Nghi 
trải qua cuộc sống như một người dân bình thường.

Hoàng hậu Uyển Dung của ông đã qua đời 
từ năm 1946, Văn Tú thì đã ly hôn với ông vào năm 
1931, Phổ Nghi đã trải qua cuộc sống cô độc suốt 
một thời gian dài.

Biên tập viên nhà xuất bản Nhân dân Sa 
Tăng Hi thấy ông sống cô đơn, không nơi nương 
tựa nên đã giới thiệu cô hộ sĩ Lý Thục Hiền cho Phổ 
Nghi.

Lý Thục Hiền trước đó đã từng kết hôn một 
lần nhưng chưa có con, nhỏ hơn Phổ Nghi 18 tuổi 
(Phổ Nghi khi ấy đã 55 tuổi), Lý Thục Hiền không 
hề chê bai Phổ Nghi nhiều tuổi cho nên năm 1962, 
bà đồng ý lấy Phổ Nghi.

Những rắc rối và kiện tụng liên quan đến 
cuốn hồi ký của Phổ Nghi

Phổ Nghi cùng Lý Thục Hiền trải qua cuộc 
sống bình dị bên nhau, bởi vì mất khả năng sinh sản 
cho nên Phổ Nghi không thể có con với Lý Thục 
Hiền, gia sản để lại cũng không có bao nhiêu, chỉ 
để lại cuốn hồi ký "Nửa đời trước của tôi".

Tuy nhiên, ông cũng chẳng thể ngờ đến có 
một ngày cuốn hồi ký của mình lại đem lại phiền 
phức cho Lý Thục Hiền. Ngày 17 tháng 10 năm 
1967, Phổ Nghi qua đời. Lý Thục Hiền nhận ra 

trong số những thứ ông để lại chỉ có cuốn hồi ký 
"Nửa đời trước của tôi" là có giá trị, cho nên bắt đầu 
tranh quyền bản quyền của cuốn sách.

"Nửa đời trước của tôi" tuy là tự truyện của 
Phổ Nghi, nhưng vì tài văn chương kém cỏi, nên 
Phổ Nghi chỉ kể lại câu chuyện bằng lời còn người 
thay ông chấp bút lại là Trưởng phòng phòng biên 
tập Lý Văn Đạt.

"Nửa đời trước của tôi" ban đầu vẫn chưa 
được xuất bản mà chỉ được lưu truyền nội bộ trong 
nhóm một vài người, bởi vì độ tin cậy của cuốn 
sách này không cao, có rất nhiều câu chuyện Phổ 
Nghi kể lại nhưng không có bằng chứng lịch sử.

Lý Văn Đạt đã thay Phổ Nghi tìm đến hỏi 
thăm những người có liên quan, bổ sung, bù đắp 
cho những chỗ thiếu hụt trong cuốn sách, có thể nói 
rằng tâm sức và công lao Lý Văn Đạt bỏ ra cho 
cuốn sách này còn nhiều hơn cả Phổ Nghi, song tên 
tác giả lại chỉ ghi có mình Phổ Nghi.

Năm 1962, cuốn tự truyện "Nửa đời trước 
của tôi" dài 550.000 chữ được hoàn thành, hai năm 
sau thì được chính thức xuất bản.

Năm 1984, vị đạo diễn người Italia 
Bernardo Bertolucci muốn quay bộ phim "Hoàng 
đế cuối cùng" (The Last Emperor) về cuộc đời của 
Phổ Nghi. Lý Văn Đạt khi ấy chưa nói cho Lý Thục 
Hiền đã quyết định giao bản quyền cuốn sách "Nửa 
đời trước của tôi" cho Bernardo Bertolucci. Lý 
Thục Hiền mãi sau này mới biết chuyện, bà vô 
cùng tức giận liền đệ đơn kiện Lý Văn Đạt.

Vụ kiện của Lý Thục Hiền kéo dài suốt 
mười năm mới có phán xét của tòa án. Tòa án phán 
quyết Phổ Nghi là tác giả duy nhất của cuốn "Nửa 
đời trước của tôi" cho nên bản quyền cuốn sách này 
thuộc về Lý Thục Hiền.

Lý Văn Đạt qua đời năm 1994, khi ông qua 
đời vẫn chưa kịp thấy phán quyết của tòa án. Người 
nhà Lý Văn Đạt bất bình thay ông, cho rằng ông đã 
bỏ nhiều tâm huyết cho cuốn "Nửa đời trước của 
tôi", quyền bản quyền cuốn sách không thể chỉ 
thuộc về một mình Lý Thục Hiền cho nên đệ đơn 
kháng cáo.

Kết quả phiên tòa phúc thẩm cũng giống 
như sơ thẩm, Lý Thục Hiền là người duy nhất có 
quyền sở hữu toàn bộ số tiền bản quyền khổng lồ từ 
cuốn sách Phổ Nghi để lại.

Nhưng cảnh đẹp chẳng tày gang, ngay hôm 
sau khi nhận được kết quả của phiên tòa, Lý Thục 
Hiền đã bất hạnh qua đời, dù cho đã giành được số 
tiền khổng lồ nhưng lại không còn thời gian để thụ 
hưởng... ■

Ba vị "bạch y chiến tướng" 
nổi danh nhất lịch sử Trung 
Quốc

Trang phục trắng là một đặc điểm rất 
nổi bật trên chiến trường, chính vì 
vậy dễ trở thành mục tiêu của quân 

thù. Tuy nhiên trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, có 
ba vị tướng quân thường xuyên xuất hiện gắn liền 
với bộ quân phục “bạch y”, được người đời sau ca 

tụng...
Tiết Nhân Quý
Tiết Lễ (613-683), tự Nhân Quý, là một 

danh tướng thời nhà Đường, phục vụ qua 2 triều 
vua Đường Thái Tông và Đường Cao Tông.

Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã lập 
nhiều chiến công như viễn chinh Cao Câu Ly 
(645), đánh bại quân Khiết Đan (658), Tây chinh 
Hồi Hột (662)… cùng nhiều công trạng hiển hách 
khác.

Tiết Nhân Quý được lưu truyền trong nhiều 
giai thoại dân gian, được nhắc tới nhiều qua tạp 
kịch "Tiết Nhân Quý áo gấm về quê", hay tiểu 
thuyết Tiết Nhân Quý chinh Đông, Đường Tiết gia 
phủ truyện. Hình tượng thân mặc bạch giáp tay 
cầm Phương Thiên họa kích và cưỡi ngựa trắng 
gắn liền với Tiết Nhân Quý trong suốt cuộc đời 
viễn chinh giúp triều Đường đi đến thái bình qua 
nhiều thập kỉ.

Trần Khánh Chi
Trần Khánh Chi tuy không tinh thông võ 

nghệ nhưng lại rất giỏi dụng binh và thu phục nhân 
tâm. Trần Khánh Chi (484-539) là tướng lĩnh nhà 
Lương thời Nam Bắc triều.

Năm 529, ông đem theo chưa đến 1 vạn 
binh, nhận mệnh hộ tống Bắc Hải vương Nguyên 
Hạo của nhà Bắc Ngụy quay về Ngụy đô Lạc 
Dương, trong khoảng 140 ngày, đánh hạ 32 tòa 
thành, chiến thắng 47 trận, là kỳ công hiếm có 
trong lịch sử Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông còn lập được nhiều công 
trạng khác nhau, đến khi mất được phong tặng Tán 
kỵ thường thị, Tả vệ tướng quân, đặt thụy là Vũ.

Khánh Chi tính cẩn thận, mỗi khi đón 
chiếu, sắc, phải tắm gội rồi mới vái nhận. Ông sinh 
hoạt tiết kiệm, trong sạch, không mặc áo lụa, 
không ưa âm nhạc, khi ra trận thường mặc áo trắng 
nên được gọi là "bạch bào tướng quân". 

Tuy Khánh Chi bắn tên không thủng áo 
giáp, cưỡi ngựa cũng chẳng quen, nhưng ông khéo 
vỗ về tướng sĩ, khiến họ dốc sức chiến đấu đến 
chết, lại có năng lực trong việc bày binh bố trận, 
nhờ vậy mà dễ dàng giành được thắng lợi.

Trong tờ sắc khen ngợi Khánh Chi ở trận 
Qua Dương, thậm chí Vũ đế còn viết rằng: "Vốn 
chẳng nòi nhà tướng, lại chẳng con nhà quan, trông 
ngóng công danh, đạt được thế này. Khá nghĩ mưu 
kế hay, khéo giành kết quả tốt. Mở cửa son để đợi 
khách, viết tiếng tốt trên tre lụa. Há chẳng phải đại 
trượng phu ư!".

Triệu Tử Long
Triệu Vân nổi tiếng với hình ảnh đột phát 

vòng vây quân Tào, cứu ấu chúa Lưu Thiện.
Triệu Vân (?- 229), tự Tử Long, là danh 

tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam 
Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần 
khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng uy dũng, 
có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ 
Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".

Triệu Vân thường xuất hiện với hình ảnh 
cưỡi ngựa trắng, mặc chiến bào trắng, bảo vệ Lưu 
Bị, khi ra trận ít khi thất bại, nên còn được gọi là 

"Thường thắng tướng quân". 
Chiến tích nổi bật nhất của Triệu Vân là 

từng 2 lần xông pha cứu được ấu chúa Lưu Thiện, 
vì tấm lòng tận trung nên ông luôn được triều đình 
Thục Hán tin tưởng. 

Chức vụ của ông tuy không cao bằng 4 
tướng còn lại trong "Ngũ hổ tướng", nhưng ông lại 
có được vinh dự mà nhiều tướng lĩnh khác không 
có được, đó là được phong làm "Trung hộ quân". 
Đây là chức vụ thống lĩnh cấm quân bảo vệ nơi ở 
của nhà vua, chỉ có những tướng lĩnh vô cùng được 
tin tưởng mới được giao cho trọng trách này.

Người đời sau đánh giá rất cao tài năng và 
tấm lòng trung nghĩa của Triệu Tử Long.

Thậm chí, Triệu Vân và Quan Vũ là 2 vị võ 
tướng duy nhất trong thời Tam quốc được vinh dự 
thờ tại Đế vương miếu (được nhà Minh, nhà Thanh 
xây dựng, trong đó thờ những vị quan văn, võ được 
đánh giá là tài năng và tận trung nhất qua các triều 
đại). ■

Cuộc đời thăng trầm của 
Đức Từ Cung - Hoàng thái hậu 
cuối cùng của triều Nguyễn

Là một nhà nghiên cứu nổi tiếng về 
xứ cố đô Huế nên những câu 
chuyện của Đức Từ Cung - Hoàng 

thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn, "luôn nằm 
lòng" trong "kho tư liệu" của tác giả Trần Đức Anh 
Sơn. 

Trong tác phẩm Huế triều Nguyễn - Một 
góc nhìn (Omega và NXB Thế giới ấn hành), ông 
đã dành nhiều trang viết hấp dẫn nói về Đức Từ 
Cung, cho biết nhiều thông tin quý giá về Hoàng 
thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Tác giả Trần Đức Anh Sơn kể: “Sinh năm 
1890, bà Hoàng Thị Cúc là kết quả của cuộc tình 
giữa viên tri huyện Hòa Đa (tỉnh Bình Định) 
Hoàng Văn Tích với người chị vợ La Thị Sơn khi 
bà này từ quê vào Bình Định chăm sóc em gái mình 
là La Thị Huân, chánh thất của ông Hoàng Văn 
Tích. Sau khi sinh nở, bà La Thị Sơn giao con gái 
cho vợ chồng viên tri huyện nuôi dưỡng để đi lấy 
chồng”.

Tuy nhiên sau đó cả hai vợ chồng quan tri 
huyện đều vắn số mất sớm, nên cuộc đời đưa đẩy 
bà Hoàng Thị Cúc gắn bó với người con trai cả của 
ông Hoàng Văn Tích là Hoàng Trọng Khanh. 

Vì gia cảnh lúc này gặp quá nhiều khó khăn 
nên bà Cúc được ông “tiến” vào cung làm thị nữ 
hầu hạ cho hai vợ góa của vua Đồng Khánh là bà 
Thánh cung Nguyễn Thị Nhàn và bà Tiên cung 
Dương Thị Thục. 

Tại đây, mối lương duyên của cuộc đời đã 
cho bà may mắn gặp được Phụng hóa công Nguyễn 
Phước Bửu Đảo, là con trai cả của vua Đồng Khánh 
với bà Tiên Cung, nhân vật sau này trở thành vị vua 
thứ 12 của triều Nguyễn.

Sách đã dẫn của tác giả Trần Đức Anh Sơn 
kể tiếp: 

“Năm 1913, bà Hoàng Thị Cúc sinh hạ cho 

ông hoàng Bửu Đảo một vị công tử là Nguyễn 
Phước Vĩnh Thụy, mà theo lời đồn đãi trong dân 
gian Huế thì Phụng hóa công chỉ là người “đổ vỏ” 
cho hoàng thân Hường D…, người bạn thân thiết 
với ông hoàng Bửu Đảo. 

Thực hư chuyện này không ai rõ, chỉ biết 
rằng Hoàng Thị Cúc là người được Phụng hóa công 
Nguyễn Phước Bửu Đảo rất sủng ái. Năm 1916, 
Phụng hóa công được đưa lên ngai vàng trở thành 
vua Khải Định thì bà Hoàng Thị Cúc được vua 
phong là Huệ tần. Đến năm 1918, bà được phong là 
Huệ phi, bậc thứ hai (nhị giai phi) trong cửu giai 9 
bậc mà các vua triều Nguyễn phong cho các phi tần 
của mình”.

Đức Từ Cung - Hoàng thái hậu cuối cùng 
của triều Nguyễn

Sau khi vua Khải Định băng hà, vua Bảo 
Đại lên ngôi tôn phong cho mẹ mình là Đoan Huy 
Hoàng thái hậu, nhưng cũng theo nhà nghiên cứu 
Trần Đức Anh Sơn, từ đấy về sau người dân Huế 
luôn tôn kính gọi bà là Đức Từ Cung hay Đức Từ 
mà thôi.

Được biết, sinh ra trong gia đình quan lại 
cấp thấp, hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng sự chịu 
khó và đức tính “cần cù bù thông minh”, Đức Từ 
Cung đã không ngừng phấn đấu rèn luyện cả chữ 
Hán, Pháp văn và Quốc ngữ, cùng với các nghi lễ, 
điển chương trong văn hóa ứng xử cung đình và cả 
trên trọng trách mà bà đảm nhiệm.

“Khi triều Nguyễn đang tồn tại, dù ở ngôi 
vị Hoàng thái hậu cao sang, Đức Từ Cung vẫn sống 
một cuộc đời bình dị và là một Phật tử thuần thành, 
gạt bỏ những thị phi để bảo vệ danh dự cho hoàng 
gia, gìn giữ gia phong cho "đệ nhất gia đình" của 
Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Lúc triều 
đình nhà Nguyễn cáo chung, Vua Bảo Đại rày đây 
mai đó, lưu vong nơi xứ người thì Đức Từ Cung 
vẫn "neo giữ" cả thể xác và tâm hồn ở Huế. Bà tự bỏ 
tiền túi để sửa chữa Thái Miếu (nơi thờ 9 vị chúa 
Nguyễn), Hưng Miếu (nơi thờ thân phụ và thân 
mẫu của vua Gia Long), cùng các tôn lăng của các 
thành viên hoàng gia triều Nguyễn…”, sách Huế 
triều Nguyễn - Một góc nhìn của nhà nghiên cứu 
Trần Đức Anh Sơn ghi nhận... ■
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Phổ Nghi qua đời, người 
vợ thứ 5 vì 1 cuốn sách chồng 
để lại mà vướng vào kiện tụng 
suốt 10 năm, thắng kiện hôm 
trước, hôm sau qua đời

Cuộc đời bà Lý Thục Hiền sau khi kết 
hôn với hoàng đế cuối cùng trong 
lịch sử Trung Quốc - Phổ Nghi 

được cho là không mấy hạnh phúc.
Cuộc đời lênh đênh chìm nổi của Phổ 

Nghi
Cách mạng Tân Hợi năm 1912 đã lật đổ sự 

thống trị của chế độ phong kiến kéo dài suốt hơn 
2000 năm, nhà Thanh cũng sụp đổ từ đó, Phổ Nghi 
trở thành vị Hoàng đế cuối cùng trong lịch sử 
Trung Hoa.

Trong bản "Điều kiện ưu đãi Hoàng thất 
nhà Thanh", điều kiện để Phổ Nghi thoái vị đó là 
chấp thuận việc ông tiếp tục được sống trong Tử 
Cấm Thành, đồng thời vẫn được hưởng danh hiệu 
"Hoàng đế".

Phổ Nghi sống trong Hoàng cung đến năm 
18 tuổi, trong thời gian ấy, ông có hai người vợ là 
Hoàng hậu Uyển Dung và Phi tử Văn Tú. Năm 
1924, Phùng Ngọc Tường vì không muốn thấy 
trong Tử Cấm Thành vẫn còn có một tiểu Hoàng đế 
nên đã trắng trợn phát động chính biến, đuổi nhóm 
người Phổ Nghi ra khỏi Tử Cấm Thành.

Phổ Nghi khi ấy đã trưởng thành, cho nên 
ôm ấp mộng tưởng khôi phục ngôi vị của mình. 
Sau khi bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành, ông đã cấu kết 
với quân đội Nhật Bản, trở thành Hoàng đế bù nhìn 
trong tay người Nhật Bản.

Ông hi vọng có thể mượn sức người Nhật 
để khôi phục ngai vàng, nhưng chẳng ai có thể 
ngăn nổi dòng chảy của lịch sử. Năm 1945, quân 
đội Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, giấc mộng phục 
vị của Phổ Nghi cũng vì thế mà vỡ nát.

Sau đó, Phổ Nghi bị quân đội Liên Xô bắt 
về trại tù binh. Trong nhà giam của quân đội Liên 
Xô, Phổ Nghi vẫn được sống rất thoải mái, một 
ngày được phục vụ bốn bữa, mỗi ngày còn được ăn 
bánh mỳ, uống cà phê, sữa bò, rượu vang.

Năm 1950, Phổ Nghi bị đưa vào trại cải tạo 
Phủ Thuận ở Liêu Ninh, tại đây ông không còn 
được hưởng những đãi ngộ như hồi còn tại Liên 
Xô, mà phải tham gia học tập và lao động để thay 
đổi bản thân cùng tư tưởng quan niệm cũ của 
Hoàng đế.

Trong thời gian đó, ông học được cách tự 
khâu tất, học trồng rau… Sau khi làm xong chuyện 
đồng áng, Phổ Nghi còn phải viết một cuốn truyện 
tự thuật hối lỗi mang tên "Nửa đời trước của tôi".

Bất kể phạm nhân nào trong tù cũng phải 
viết cuốn tự truyện như vậy để hồi tưởng lại những 
sai lầm trong quá khứ và con đường thức tỉnh của 
bản thân. 

Để viết cuốn sách này, Phổ Nghi đã thông 
qua Phổ Kiệt – em trai của ông để hỏi những tư liệu 

sử của nhà Thanh. Cuốn tự truyện này có giá trị lịch 
sử lớn lao đồng thời đây cũng là một trong các tư 
liệu quan trọng giúp nghiên cứu về lịch sử nhà 
Thanh.

Ngày mồng 4 tháng 12 năm 1959, trại cải 
tạo Phủ Thuận mở một cuộc họp đặc biệt, Phổ Nghi 
trước đó từng nói:

"Tội ác của tôi quá nghiêm trọng, cho dù 
bây giờ tôi cũng giống như mọi người khác nhưng 
vẫn không đủ điều kiện để được ân xá, danh sách ân 
xá có thể có tên bất kỳ người nào nhưng sẽ không 
thể có tên tôi". 

Nhưng cuối cùng, Phổ Nghi là người đầu 
tiên nằm trong danh sách phạm nhân được ân xá. 
Ông không thể tin nổi mình được Chính phủ ân xá, 
cảm giác sung sướng khi nhận được đặc ân này đã 
khiến Phổ Nghi rơi lệ, nước mắt ngập tràn trên mặt.

Sau khi nhận được lệnh ân xá, Phổ Nghi 
trải qua cuộc sống như một người dân bình thường.

Hoàng hậu Uyển Dung của ông đã qua đời 
từ năm 1946, Văn Tú thì đã ly hôn với ông vào năm 
1931, Phổ Nghi đã trải qua cuộc sống cô độc suốt 
một thời gian dài.

Biên tập viên nhà xuất bản Nhân dân Sa 
Tăng Hi thấy ông sống cô đơn, không nơi nương 
tựa nên đã giới thiệu cô hộ sĩ Lý Thục Hiền cho Phổ 
Nghi.

Lý Thục Hiền trước đó đã từng kết hôn một 
lần nhưng chưa có con, nhỏ hơn Phổ Nghi 18 tuổi 
(Phổ Nghi khi ấy đã 55 tuổi), Lý Thục Hiền không 
hề chê bai Phổ Nghi nhiều tuổi cho nên năm 1962, 
bà đồng ý lấy Phổ Nghi.

Những rắc rối và kiện tụng liên quan đến 
cuốn hồi ký của Phổ Nghi

Phổ Nghi cùng Lý Thục Hiền trải qua cuộc 
sống bình dị bên nhau, bởi vì mất khả năng sinh sản 
cho nên Phổ Nghi không thể có con với Lý Thục 
Hiền, gia sản để lại cũng không có bao nhiêu, chỉ 
để lại cuốn hồi ký "Nửa đời trước của tôi".

Tuy nhiên, ông cũng chẳng thể ngờ đến có 
một ngày cuốn hồi ký của mình lại đem lại phiền 
phức cho Lý Thục Hiền. Ngày 17 tháng 10 năm 
1967, Phổ Nghi qua đời. Lý Thục Hiền nhận ra 

trong số những thứ ông để lại chỉ có cuốn hồi ký 
"Nửa đời trước của tôi" là có giá trị, cho nên bắt đầu 
tranh quyền bản quyền của cuốn sách.

"Nửa đời trước của tôi" tuy là tự truyện của 
Phổ Nghi, nhưng vì tài văn chương kém cỏi, nên 
Phổ Nghi chỉ kể lại câu chuyện bằng lời còn người 
thay ông chấp bút lại là Trưởng phòng phòng biên 
tập Lý Văn Đạt.

"Nửa đời trước của tôi" ban đầu vẫn chưa 
được xuất bản mà chỉ được lưu truyền nội bộ trong 
nhóm một vài người, bởi vì độ tin cậy của cuốn 
sách này không cao, có rất nhiều câu chuyện Phổ 
Nghi kể lại nhưng không có bằng chứng lịch sử.

Lý Văn Đạt đã thay Phổ Nghi tìm đến hỏi 
thăm những người có liên quan, bổ sung, bù đắp 
cho những chỗ thiếu hụt trong cuốn sách, có thể nói 
rằng tâm sức và công lao Lý Văn Đạt bỏ ra cho 
cuốn sách này còn nhiều hơn cả Phổ Nghi, song tên 
tác giả lại chỉ ghi có mình Phổ Nghi.

Năm 1962, cuốn tự truyện "Nửa đời trước 
của tôi" dài 550.000 chữ được hoàn thành, hai năm 
sau thì được chính thức xuất bản.

Năm 1984, vị đạo diễn người Italia 
Bernardo Bertolucci muốn quay bộ phim "Hoàng 
đế cuối cùng" (The Last Emperor) về cuộc đời của 
Phổ Nghi. Lý Văn Đạt khi ấy chưa nói cho Lý Thục 
Hiền đã quyết định giao bản quyền cuốn sách "Nửa 
đời trước của tôi" cho Bernardo Bertolucci. Lý 
Thục Hiền mãi sau này mới biết chuyện, bà vô 
cùng tức giận liền đệ đơn kiện Lý Văn Đạt.

Vụ kiện của Lý Thục Hiền kéo dài suốt 
mười năm mới có phán xét của tòa án. Tòa án phán 
quyết Phổ Nghi là tác giả duy nhất của cuốn "Nửa 
đời trước của tôi" cho nên bản quyền cuốn sách này 
thuộc về Lý Thục Hiền.

Lý Văn Đạt qua đời năm 1994, khi ông qua 
đời vẫn chưa kịp thấy phán quyết của tòa án. Người 
nhà Lý Văn Đạt bất bình thay ông, cho rằng ông đã 
bỏ nhiều tâm huyết cho cuốn "Nửa đời trước của 
tôi", quyền bản quyền cuốn sách không thể chỉ 
thuộc về một mình Lý Thục Hiền cho nên đệ đơn 
kháng cáo.

Kết quả phiên tòa phúc thẩm cũng giống 
như sơ thẩm, Lý Thục Hiền là người duy nhất có 
quyền sở hữu toàn bộ số tiền bản quyền khổng lồ từ 
cuốn sách Phổ Nghi để lại.

Nhưng cảnh đẹp chẳng tày gang, ngay hôm 
sau khi nhận được kết quả của phiên tòa, Lý Thục 
Hiền đã bất hạnh qua đời, dù cho đã giành được số 
tiền khổng lồ nhưng lại không còn thời gian để thụ 
hưởng... ■

Ba vị "bạch y chiến tướng" 
nổi danh nhất lịch sử Trung 
Quốc

Trang phục trắng là một đặc điểm rất 
nổi bật trên chiến trường, chính vì 
vậy dễ trở thành mục tiêu của quân 

thù. Tuy nhiên trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, có 
ba vị tướng quân thường xuyên xuất hiện gắn liền 
với bộ quân phục “bạch y”, được người đời sau ca 

tụng...
Tiết Nhân Quý
Tiết Lễ (613-683), tự Nhân Quý, là một 

danh tướng thời nhà Đường, phục vụ qua 2 triều 
vua Đường Thái Tông và Đường Cao Tông.

Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã lập 
nhiều chiến công như viễn chinh Cao Câu Ly 
(645), đánh bại quân Khiết Đan (658), Tây chinh 
Hồi Hột (662)… cùng nhiều công trạng hiển hách 
khác.

Tiết Nhân Quý được lưu truyền trong nhiều 
giai thoại dân gian, được nhắc tới nhiều qua tạp 
kịch "Tiết Nhân Quý áo gấm về quê", hay tiểu 
thuyết Tiết Nhân Quý chinh Đông, Đường Tiết gia 
phủ truyện. Hình tượng thân mặc bạch giáp tay 
cầm Phương Thiên họa kích và cưỡi ngựa trắng 
gắn liền với Tiết Nhân Quý trong suốt cuộc đời 
viễn chinh giúp triều Đường đi đến thái bình qua 
nhiều thập kỉ.

Trần Khánh Chi
Trần Khánh Chi tuy không tinh thông võ 

nghệ nhưng lại rất giỏi dụng binh và thu phục nhân 
tâm. Trần Khánh Chi (484-539) là tướng lĩnh nhà 
Lương thời Nam Bắc triều.

Năm 529, ông đem theo chưa đến 1 vạn 
binh, nhận mệnh hộ tống Bắc Hải vương Nguyên 
Hạo của nhà Bắc Ngụy quay về Ngụy đô Lạc 
Dương, trong khoảng 140 ngày, đánh hạ 32 tòa 
thành, chiến thắng 47 trận, là kỳ công hiếm có 
trong lịch sử Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông còn lập được nhiều công 
trạng khác nhau, đến khi mất được phong tặng Tán 
kỵ thường thị, Tả vệ tướng quân, đặt thụy là Vũ.

Khánh Chi tính cẩn thận, mỗi khi đón 
chiếu, sắc, phải tắm gội rồi mới vái nhận. Ông sinh 
hoạt tiết kiệm, trong sạch, không mặc áo lụa, 
không ưa âm nhạc, khi ra trận thường mặc áo trắng 
nên được gọi là "bạch bào tướng quân". 

Tuy Khánh Chi bắn tên không thủng áo 
giáp, cưỡi ngựa cũng chẳng quen, nhưng ông khéo 
vỗ về tướng sĩ, khiến họ dốc sức chiến đấu đến 
chết, lại có năng lực trong việc bày binh bố trận, 
nhờ vậy mà dễ dàng giành được thắng lợi.

Trong tờ sắc khen ngợi Khánh Chi ở trận 
Qua Dương, thậm chí Vũ đế còn viết rằng: "Vốn 
chẳng nòi nhà tướng, lại chẳng con nhà quan, trông 
ngóng công danh, đạt được thế này. Khá nghĩ mưu 
kế hay, khéo giành kết quả tốt. Mở cửa son để đợi 
khách, viết tiếng tốt trên tre lụa. Há chẳng phải đại 
trượng phu ư!".

Triệu Tử Long
Triệu Vân nổi tiếng với hình ảnh đột phát 

vòng vây quân Tào, cứu ấu chúa Lưu Thiện.
Triệu Vân (?- 229), tự Tử Long, là danh 

tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam 
Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần 
khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng uy dũng, 
có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ 
Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".

Triệu Vân thường xuất hiện với hình ảnh 
cưỡi ngựa trắng, mặc chiến bào trắng, bảo vệ Lưu 
Bị, khi ra trận ít khi thất bại, nên còn được gọi là 

"Thường thắng tướng quân". 
Chiến tích nổi bật nhất của Triệu Vân là 

từng 2 lần xông pha cứu được ấu chúa Lưu Thiện, 
vì tấm lòng tận trung nên ông luôn được triều đình 
Thục Hán tin tưởng. 

Chức vụ của ông tuy không cao bằng 4 
tướng còn lại trong "Ngũ hổ tướng", nhưng ông lại 
có được vinh dự mà nhiều tướng lĩnh khác không 
có được, đó là được phong làm "Trung hộ quân". 
Đây là chức vụ thống lĩnh cấm quân bảo vệ nơi ở 
của nhà vua, chỉ có những tướng lĩnh vô cùng được 
tin tưởng mới được giao cho trọng trách này.

Người đời sau đánh giá rất cao tài năng và 
tấm lòng trung nghĩa của Triệu Tử Long.

Thậm chí, Triệu Vân và Quan Vũ là 2 vị võ 
tướng duy nhất trong thời Tam quốc được vinh dự 
thờ tại Đế vương miếu (được nhà Minh, nhà Thanh 
xây dựng, trong đó thờ những vị quan văn, võ được 
đánh giá là tài năng và tận trung nhất qua các triều 
đại). ■

Cuộc đời thăng trầm của 
Đức Từ Cung - Hoàng thái hậu 
cuối cùng của triều Nguyễn

Là một nhà nghiên cứu nổi tiếng về 
xứ cố đô Huế nên những câu 
chuyện của Đức Từ Cung - Hoàng 

thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn, "luôn nằm 
lòng" trong "kho tư liệu" của tác giả Trần Đức Anh 
Sơn. 

Trong tác phẩm Huế triều Nguyễn - Một 
góc nhìn (Omega và NXB Thế giới ấn hành), ông 
đã dành nhiều trang viết hấp dẫn nói về Đức Từ 
Cung, cho biết nhiều thông tin quý giá về Hoàng 
thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Tác giả Trần Đức Anh Sơn kể: “Sinh năm 
1890, bà Hoàng Thị Cúc là kết quả của cuộc tình 
giữa viên tri huyện Hòa Đa (tỉnh Bình Định) 
Hoàng Văn Tích với người chị vợ La Thị Sơn khi 
bà này từ quê vào Bình Định chăm sóc em gái mình 
là La Thị Huân, chánh thất của ông Hoàng Văn 
Tích. Sau khi sinh nở, bà La Thị Sơn giao con gái 
cho vợ chồng viên tri huyện nuôi dưỡng để đi lấy 
chồng”.

Tuy nhiên sau đó cả hai vợ chồng quan tri 
huyện đều vắn số mất sớm, nên cuộc đời đưa đẩy 
bà Hoàng Thị Cúc gắn bó với người con trai cả của 
ông Hoàng Văn Tích là Hoàng Trọng Khanh. 

Vì gia cảnh lúc này gặp quá nhiều khó khăn 
nên bà Cúc được ông “tiến” vào cung làm thị nữ 
hầu hạ cho hai vợ góa của vua Đồng Khánh là bà 
Thánh cung Nguyễn Thị Nhàn và bà Tiên cung 
Dương Thị Thục. 

Tại đây, mối lương duyên của cuộc đời đã 
cho bà may mắn gặp được Phụng hóa công Nguyễn 
Phước Bửu Đảo, là con trai cả của vua Đồng Khánh 
với bà Tiên Cung, nhân vật sau này trở thành vị vua 
thứ 12 của triều Nguyễn.

Sách đã dẫn của tác giả Trần Đức Anh Sơn 
kể tiếp: 

“Năm 1913, bà Hoàng Thị Cúc sinh hạ cho 

ông hoàng Bửu Đảo một vị công tử là Nguyễn 
Phước Vĩnh Thụy, mà theo lời đồn đãi trong dân 
gian Huế thì Phụng hóa công chỉ là người “đổ vỏ” 
cho hoàng thân Hường D…, người bạn thân thiết 
với ông hoàng Bửu Đảo. 

Thực hư chuyện này không ai rõ, chỉ biết 
rằng Hoàng Thị Cúc là người được Phụng hóa công 
Nguyễn Phước Bửu Đảo rất sủng ái. Năm 1916, 
Phụng hóa công được đưa lên ngai vàng trở thành 
vua Khải Định thì bà Hoàng Thị Cúc được vua 
phong là Huệ tần. Đến năm 1918, bà được phong là 
Huệ phi, bậc thứ hai (nhị giai phi) trong cửu giai 9 
bậc mà các vua triều Nguyễn phong cho các phi tần 
của mình”.

Đức Từ Cung - Hoàng thái hậu cuối cùng 
của triều Nguyễn

Sau khi vua Khải Định băng hà, vua Bảo 
Đại lên ngôi tôn phong cho mẹ mình là Đoan Huy 
Hoàng thái hậu, nhưng cũng theo nhà nghiên cứu 
Trần Đức Anh Sơn, từ đấy về sau người dân Huế 
luôn tôn kính gọi bà là Đức Từ Cung hay Đức Từ 
mà thôi.

Được biết, sinh ra trong gia đình quan lại 
cấp thấp, hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng sự chịu 
khó và đức tính “cần cù bù thông minh”, Đức Từ 
Cung đã không ngừng phấn đấu rèn luyện cả chữ 
Hán, Pháp văn và Quốc ngữ, cùng với các nghi lễ, 
điển chương trong văn hóa ứng xử cung đình và cả 
trên trọng trách mà bà đảm nhiệm.

“Khi triều Nguyễn đang tồn tại, dù ở ngôi 
vị Hoàng thái hậu cao sang, Đức Từ Cung vẫn sống 
một cuộc đời bình dị và là một Phật tử thuần thành, 
gạt bỏ những thị phi để bảo vệ danh dự cho hoàng 
gia, gìn giữ gia phong cho "đệ nhất gia đình" của 
Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Lúc triều 
đình nhà Nguyễn cáo chung, Vua Bảo Đại rày đây 
mai đó, lưu vong nơi xứ người thì Đức Từ Cung 
vẫn "neo giữ" cả thể xác và tâm hồn ở Huế. Bà tự bỏ 
tiền túi để sửa chữa Thái Miếu (nơi thờ 9 vị chúa 
Nguyễn), Hưng Miếu (nơi thờ thân phụ và thân 
mẫu của vua Gia Long), cùng các tôn lăng của các 
thành viên hoàng gia triều Nguyễn…”, sách Huế 
triều Nguyễn - Một góc nhìn của nhà nghiên cứu 
Trần Đức Anh Sơn ghi nhận... ■
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N g ư ờ i  đ à n  ô n g  n u ô i 
dưỡng 5 con sói nhỏ, ngày lâm 
chung cả ới đưa tang đàn sói t

Đàn sói đột nhiên xuất hiện khiến 
nhiều người vô cùng hoảng sợ, tuy 
nhiên sau khi thấy hành động của 

bọn chúng ai nấy đều lặng người suy ngẫm.
Theo đó, tại khu vực Sơn Tây thuộc dãy 

Thái Hành Sơn, Trung Quốc đến nay vẫn lưu 
truyền câu chuyện vô cùng cảm động về người và 
sói.

Ông lão cô độc
Nhiều năm trước đây, tại một thôn làng hẻo 

lánh ở khu vực núi Thái Hành Sơn từng có một ông 
lão họ Trương sống neo đơn trong một căn nhà nhỏ.

Nói về cuộc sống của ông Trương không 
khỏi khiến nhiều người xót xa, vì hoàn cảnh của 
ông quá đáng thương. Được biết vợ ông không 
may qua đời vài năm trước vì trượt chân ngã ở sườn 
núi, gia đình ông có duy nhất một cô con gái cũng 
lấy chồng và sống ở thành phố xa, nhiều năm rồi 
không về nhà.

Thấy hoàn cảnh ông Trương quá đáng 
thương, người dân trong thôn tốt bụng đã cho ông 
một chú chó con để bầu bạn. Ông Trương vô cùng 
cảm kích và cũng rất yêu thích chú chó nhỏ này. 
Tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, chú chó 
nhỏ càng lớn càng có ngoại hình giống 1 con sói.

Điều này khiến ông Trương vô cùng bất 
ngờ định đi hỏi lại chủ cũ thì chú chó nhỏ không 
may đổ bệnh nặng không rõ nguyên do. Dù đã tìm 
mọi cách chạy chữa, nhưng cuối cùng ông Trương 
cũng không cứu nổi người bạn của mình. Khoảng 
thời gian 7 tháng chú chó ở bên ông Trương là ngày 
tháng vui vẻ hiếm có của ông. Cứ nghĩ mọi chuyện 
cứ bình yên như vậy không ngờ chú chó lại bỏ đi 
trước, điều này khiến ông Trương vô cùng suy sụp, 
mọi người biết chuyện đều tới chia buồn với ông.

Gặp gỡ lại “chú chó nhỏ”
Từ ngày chú chó nhỏ mất, ông Trương ốm 

nằm nhà mấy ngày trời. Mãi nửa tháng sau ông mới 
bình phục và xuống được giường. Trong lúc trên 
núi ông gặp 1 chú sói con có ngoại hình rất giống 
“chó nhỏ” trước đây của mình đang đào bới gì đó 
như đang cố gắng tìm đồ ăn.

Vì vậy ông đã lén đi theo thì phát hiện 1 đàn 
5 chú sói con. Nghĩ rằng sói mẹ có thể sẽ về bất 
chợt, sợ ảnh hưởng tới đàn sói nên ông Trương 
không tới gần mà đi về trước. Từ ngày hôm đó, cứ 
ngày nào lên núi lấy củi ông cũng đem 1 phần thức 
ăn lên chia cho đàn sói nhỏ. Đàn sói ban đầu còn lạ 
nhưng càng về sau càng quấn quýt lấy người đem 
thức ăn cho chúng.

Ông Trương cũng để ý rằng nhiều ngày liền 
không thấy sự xuất hiện của sói mẹ, có lẽ sói mẹ đã 
không thể với đàn con của mình được nữa rồi. Thấy 
vậy, ông về nhà xin trưởng thôn được nhận nuôi 
đàn sói nhưng bị từ chối vì trưởng thôn cho rằng 
làm như vậy dễ khiến người dân lo lắng.

Không còn cách nào khác, ông Trương 

đành để đàn sói ở chỗ cũ, chỉ là ngày ngày ông đều 
mang đồ ăn cho đàn sói nhỏ. Thời gian cứ thế trôi 
qua, tình cảm của đàn sói và ông Trương càng lớn 
lên. Sau đó không lâu, đàn sói đã có thể tự đi săn 
mồi không cần ông Trương nuôi dưỡng nữa. 
Ngược lại, bọn chúng khi săn được thú rừng còn 
lén lút nhân lúc nửa đêm đem “biếu lại” ông 
Trương như trả ơn. Đặc biệt trong đó có 1 con sói 
rất thích ở nhà ông Trương, nhiều người từng bắt 
gặp con sói đến ăn ngủ ở nhà ông Trương nhiều 
ngày giống như 1 chú chó nhà bình thường..

Chính vì sự việc này mà nhiều người trong 
làng gọi đùa ông Trương là “cha của đàn sói”. Cuộc 
sống của ông Trương cứ vậy qua đi trong những 
niềm vui nhỏ bé với đàn sói mà ông coi như con.

Đàn sói về đưa tang
Tuy nhiên, vào mùa đông năm đó, vì tuổi 

cao sức yếu ông Trương ngã bệnh nặng, tiên lượng 
rất xấu. Vào đêm trước khi ông Trương trút hơi thở 
cuối cùng, cả thôn hoảng sợ khi thấy sự xuất hiện 
của 5 con sói.

Nhiều thợ săn định giăng bẫy bắt đàn sói 
nhưng sau khi thấy hành động của bọn chúng, ai 
nấy đều lặng người suy ngẫm. Vì đàn sói không hề 
tấn công con người hay gia súc, chúng chỉ quanh 
quẩn gần bìa rừng và tru lên từng hồi thảm thiết.

Vào sáng sớm ngày đưa tang ông Trương, 
người dân trong thôn vẫn thấy bóng dáng đàn sói 
âm thầm đi theo đoàn đưa tang.

Nhiều năm sau đó, người dân vẫn vô tình 
thấy những con sói xuất hiện ở gần mộ phần ông 
Trương.

Rất nhiều người đến nay vẫn không thể lý 
giải được vì sao đàn sói lại có hành động kỳ lạ như 
vậy. Nhưng những người già trong thôn cho rằng, 
vạn vật đều có linh tính, sói là động vật sống bầy 
đàn và có tình cảm rất sâu đậm, có lẽ 5 năm qua 
chúng đã coi ông Trương là một thành viên không 
thể thiếu của gia đình. ■

Bị thiêu sống, người phụ 
nữ biến thành “quái vật” bỏng 
toàn thân, hình ảnh sau 10 năm 
trải qua 200 cuộc phẫu thuật 
khiến thế giới kinh ngạc

Chỉ vì bị đánh ghen nhầm, cô gái trẻ 
sinh đẹp bỗng chốc bị hủy hoại 
nhan sắc, cuộc đời cũng lâm vào bi 

thảm.
10 năm về trước, Dana Vulin - một người 

phụ nữ 36 tuổi đến từ Perth, Australia trở thành nạn 
nhân của một vụ tấn công phóng hỏa thiêu sống 
kinh hoàng. Hung thủ tẩm xăng thiêu đốt cô là một 
người phụ nữ tên Natalie Dimitrovska cáo buộc 
Dana là người thứ ba chen vào hôn nhân của vợ 
chồng mình.

Điều thương tâm hơn nữa là đây hoàn toàn 
chỉ là sự nghi ngờ, ghen tuông thái quá sai lầm. 
Dana Vulin không hề có mối quan hệ bất chính nào 
và cũng không gây ra tội lỗi gì, nhưng cô đã bị hủy 

hoại hoàn toàn. Hiện tại Natalie vẫn đang ở trong tù 
sau khi nhận bản án 17 năm.

“Ngọn lửa lan khắp người tôi, nỗi đau ấy 
không thể diễn tả nổi. Trong lúc tôi hét lên, tôi thấy 
tiếng Natalie cười sảng khoái và đi khỏi”, Dana hồi 
tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng của cuộc đời.

Dana bị chẩn đoán bỏng cấp độ 3 sau vụ tấn 
công, bỏng hết 60% cơ thể. Từ một cô gái trẻ 26 
tuổi xinh đẹp, yêu đời có cuộc sống viên mãn, Dana 
biến thành một cái “xác sống”, phải chịu đựng 
những cơn đau kinh hoàng vô tận và toàn bộ dung 
nhan đã bị hủy hoại.

Suốt 10 năm trời, người phụ nữ bất hạnh đã 
phải làm bạn thường trực với chiếc giường bệnh, 
thực hiện hết cuộc phẫu thuật này tới phẫu thuật 
khác. Nhiều năm liền, cô phải đeo mặt nạ khi tiếp 
xúc với người ngoài vì không dám trưng ra gương 
mặt thật chi chít sẹo của mình.

Mới đây, sau đúng 1 thập kỷ bị thiêu sống, 
Dana Vulin vừa đăng tải lên trang mạng xã hội cá 
nhân những hình ảnh mới của mình. Cô kể cô tổng 
cộng đã trải qua khoảng 200 cuộc phẫu thuật chỉnh 
hình khắp cơ thể. Và sau biết bao nỗ lực điều trị, tập 
luyện, người phụ nữ giờ đây đã phục hồi vô cùng 
thần kỳ. Những hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ của 
Dana khiến người xem đều trầm trồ và xúc động.

Caption của Dana viết: “Tháng 3 năm 
2022, 10 năm sau khi bị chấn thương. 36 tuổi đời. 
Không bao giờ bỏ cuộc”.

Dana giờ đây có thể tự tin khoe dáng trong 
cả bộ đồ sexy khoe da thịt. Có thể thấy làn da của 
nạn nhân bỏng năm nào đã được phục hồi, tái tạo 
rất hoàn hảo, dù tất nhiên vẫn còn những vết sẹo.

Ảnh minh họa
“Tôi không khoe khoang mà muốn những 

nạn nhân có hoàn cảnh tương tự mình rằng mọi 
chuyện đều có thể xảy ra. Tôi tự hào về cái cách 
mình đã chiến đấu và kiên trì suốt 10 năm qua. 
Hiện tại, tôi cảm thấy mình đang trong trạng thái 
khỏe mạnh nhất, thoải mái nhất từ trước đến nay. 
Tôi tự hào về những vết sẹo của mình và yêu 
chúng. Có những vết sẹo đó không có nghĩa là tôi 
không thể trở nên quyến rũ”, cô chia sẻ.

Câu chuyện truyền cảm hứng của Dana đã 
nhanh chóng trở nên viral khắp mạng xã hội. Mọi 
người đều để lại lời nhắn thể hiện sự khâm phục và 
chúc mừng người phụ nữ nghị lực này. ■ 

Chó cưng ra đón lúc trời 
mưa, về đến nhà chưa kịp mừng 
chủ đã “cay đắng” hiểu ra lý do

Thì ra tất cả mọi việc đều chỉ là “âm 
mưu” của chú chó cưng giống 
Golden Retriever này mà thôi.

Golden Retriever được đánh giá là 1 loài 
chó thông minh, hiền lành lại thân thiện, dễ mến 
nên được nhiều gia đình, nhất là những gia đình có 
trẻ nhỏ chọn nuôi làm thú cưng.

Tuy nhiên, chó Golden cũng có “loại này, 
loại kia”, thông minh thì có thể đấy, nhưng hiền 
lành dễ bảo thì chưa chắc đâu. Một cô gái sống ở 
tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã “cay đắng” rút ra 
kết luận này sau 1 sự việc dở khóc dở cười mà cô 
vừa mới chứng kiến.

Được biết, chú chó này được cô nhận nuôi 
từ lúc còn nhỏ. Tuy mang dáng vẻ của chó Golden 
nhưng tính tình của nó thì lại giống chó Husky 
nhiều hơn. Nó rất thích nghịch ngợm, quậy phá và 
thường khiến cho cả nhà phải “tăng xông”.

Hôm đó là 1 ngày mưa bão, thế nhưng khi 
đi làm, cô gái lại quên không mang ô. Vì quãng 
đường từ nhà đến nơi làm việc không xa, nên cô đã 
chạy 1 mạch về nhà. Đến đầu ngõ, cô đã rất ngạc 
nhiên khi thấy chó cưng của mình đang đứng đó 
chờ cô.

Ảnh minh họa
Trời không mưa to lắm, nhưng cũng đủ để 

khiến cho bộ lông của nó ướt nhẹp. Nhìn thấy bộ 
dạng đó, cô gái đã không khỏi xúc động, ôm nó vào 
lòng, còn lấy tay xoa xoa lên đầu nó, thầm nghĩ chó 
cưng có lẽ đã đến lúc trưởng thành và hiểu chuyện 
rồi, từ nay cô không cần phải lo lắng nữa.

Về đến nhà, cô gái nhanh chóng cho chó 
cưng đi tắm, sau đó dùng máy sấy tóc để hong khô 
bộ lông cho nó đề phòng cảm lạnh, còn không cho 
nó hẳn mấy cái đùi gà để bù đắp cho sự tận tâm và 
chu đáo của nó. Cuối cùng, cô còn ủ ấm cho nó 
trong chăn bông rồi mới đi tắm, sau đó lết cái thân 
xác mệt mỏi sau 1 ngày dài về phòng ngủ.

Thế nhưng, giây phút cô vừa mới với công 
tắc bật đèn, thì tất cả mọi chuyện bất ngờ sáng rõ. 
Trước mặt cô là 1 cảnh tượng “tan hoang” chưa 
từng thấy. Các loại mỹ phẩm trên bàn trang điểm 
của cô đều bị xáo trộn, 1 số rơi xuống đất và vỡ tan. 
Cái giường thì như 1 đống rác với đủ thứ bị xé nát 1 
cách bừa bãi. Không có nơi nào là gọn gàng cả.

Giờ cô đã hiểu được tại sao chó cưng bỗng 
dưng lại ngoan ngoãn, tình cảm mà ra đầu ngõ đón 
chủ. Hóa ra sau khi “gây họa”, đoán được rằng nó 
“sắp gặp chuyện to rồi” nên nó mới láu cá ra đón cô 
để “lấy công chuộc tội” đây mà.

Cảm thấy rất bực mình, cô gái vội vàng đi 
ra cái ổ của chó cưng. Dường như đoán biết được 
mọi chuyện đã “vỡ lở”, nó nằm nép chăn, còn 
không dám nhìn chủ nhân. Chứng kiến cảnh tượng 
hài hước đó, cô gái đã suýt phá lên cười, nhưng vẫn 
quyết định dẫn nó vào phòng ngủ để “lên lớp” cho 
nó, phòng trường hợp lần sau nó lại tái phạm. ■

Bất ngờ chạm trán báo 
gêpa trong chuyến đi thăm 
vườn quốc gia Tanzania và cái 
kết

Đây là khoảnh khắc một con báo 
gêpa quyết định nhảy lên trên một 
chiếc xe jeep đưa du khách đi 

quanh vườn quốc gia Serengeti, Tanzania.
Những khách du lịch sửng sốt khi lần đầu 

có cơ hội quay cận cảnh một trong những loài động 
vật ăn thịt hung dữ bậc nhất trong thế giới tự nhiên.

Denice Alex Massawe, người dẫn đoàn 
khách đi tham quan cho biết: “Sau khi tìm kiếm 
những con mèo lớn trong nhiều giờ, chúng tôi bắt 
gặp con báo đốm này và con gái của nó. Đó là một 
trải nghiệm tuyệt vời”.

Khoảnh khắc chân thật trong tự nhiên được 
mô tả là 'không thể tin được'. Tuy nhiên, may mắn 
cho cả đoàn là không ai bị báo tấn công dẫn đến bị 
thương hay thiệt mạng. Con báo chỉ đứng trên 
chiếc xe ngắm nhìn phía xa không rõ mục đích rồi 
rời đi cùng con nhỏ.

Báo gêpa nổi tiếng với đôi mắt tinh tường 
và tốc độ kinh hoàng. Đây là loài động vật có vú 
trên cạn nhanh nhất thế giới, đạt tốc độ lên tới 112 
km/h, nhanh hơn hươu cao cổ. Nhưng báo gêpa chỉ 
có thể duy trì tốc độ bùng nổ đáng kinh ngạc này 
trong một khoảng cách rất ngắn, thường khoảng 
250 mét trước khi giảm tốc độ.

Sau mỗi lần tăng tốc nhanh hết mức, cơ thể 
báo gêpa trở nên căng thẳng và thường phải nghỉ 
ngơi khoảng nửa giờ sau đó.

Số lượng báo gêpa đã giảm nhiều trong tự 
nhiên do hậu quả của nạn săn trộm, thậm chí do 
chính mốt nuôi mèo lớn làm thú cưng ở Trung 
Đông. Trong thập kỷ qua, ước tính có khoảng 
3.600 con báo gêpa hoang dã đã bị đặt bẫy, bán làm 
vật nuôi. Chỉ còn khoảng 70 con báo gêpa trong tự 
nhiên ở vườn quốc gia Serengeti.

Năm ngoái, hướng dẫn viên Serena Van 
Staden đã quay cảnh một con báo gêpa tiếp cận 
chiếc xe của đoàn du khách của cô trong chuyến đi 
Tanzania. Khi con mèo lớn  nhảy lên chiếc ô tô mui 
trần, nó ở vị trí rất gần đầu cô.    

Serena Van Staden đang quay phim thì con 
báo mẹ đi tới gần chiếc xe để khám phá. Trong 
vòng vài phút, nó đã leo lên chiếc xe mui trần và 
nhìn chằm chằm khảo sát khu vực xung quanh. 

Người phụ nữ phải giữ im lặng một lúc, chỉ dám 
thở khẽ để không bị con báo phát hiện. May mắn 
cho cô vì con báo đã rời đi sau vài phút xem xét. ■ 

Chó Golden đi lấy hàng 
cho chủ nhân, trên đường trở 
về gặp một cảnh tượng cười ra 
nước mắt

Chỉ đi lấy đồ thôi mà chú chó Golden 
này cũng khiến cư dân mạng Trung 
Quốc một phen cười khoái chí 

trước sự đáng yêu của mình.
Golden Retriever là một giống chó hiền 

lành, thông minh và đáng tin cậy, vì vậy nhiều gia 
đình đã huấn luyện được chú chó Golden của mình 
làm được một số việc của con người, trong số đó có 
việc đi lấy đồ. Thế nhưng câu chuyện về chú chó 
Golden đi lấy hàng mới đây khiến đông đảo cư dân 
mạng Trung Quốc phì cười vì đáng yêu.

Cụ thể, chủ nhân một chú chó Golden sống 
tại chung cư đã huấn luyện được chú chó cưng có 
thể giúp mình đi lấy đồ đặt mua trên mạng. Từ ngày 
chú chó trở nên “quen việc” chàng trai trở nên vô 
cùng “nhàn nhã” do không phải mất công xuống 
tầng dưới lấy hàng giao đến. 

Ảnh minh họa
Một hôm, chú chó Golden lại xuống lấy 

hàng giúp chủ như thường lệ, trên đường mang gói 
hàng về nhà, chú vô tình bắt gặp một chú chó 
Golden khác đi hướng ngược lại, trên miệng cũng 
tha một gói hàng y hệt như chú. 

Hai chú chó cùng loài, cùng đang gặm một 
gói hàng đen nhìn không khác gì nhau tạo nên một 
cảnh tượng vô cùng hài hước. Khi đi ngang qua 
nhau chúng thậm chí còn không quên “chào hỏi” 
người bạn của mình. 

Những hình ảnh khi được đăng tải được cư 
dân mạng Trung Quốc chia sẻ rộng rãi và để lại 
những bình luận vô cùng thú vị.

“Buồn cười quá đi mất, nhìn hình ảnh này 
thôi cũng đủ để chọc tôi cười trong vòng một năm 
tới rồi đó”.

“Điệu bộ của hai chú chó giống nhau ghê, 
hai chú chó liệu có nghĩ là mình đang soi gương 
không nhỉ”.

“Ai chỉ tôi cách nuôi được chú chó Golden 
đáng yêu như hai chú chó này với”. ■ 
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N g ư ờ i  đ à n  ô n g  n u ô i 
dưỡng 5 con sói nhỏ, ngày lâm 
chung cả ới đưa tang đàn sói t

Đàn sói đột nhiên xuất hiện khiến 
nhiều người vô cùng hoảng sợ, tuy 
nhiên sau khi thấy hành động của 

bọn chúng ai nấy đều lặng người suy ngẫm.
Theo đó, tại khu vực Sơn Tây thuộc dãy 

Thái Hành Sơn, Trung Quốc đến nay vẫn lưu 
truyền câu chuyện vô cùng cảm động về người và 
sói.

Ông lão cô độc
Nhiều năm trước đây, tại một thôn làng hẻo 

lánh ở khu vực núi Thái Hành Sơn từng có một ông 
lão họ Trương sống neo đơn trong một căn nhà nhỏ.

Nói về cuộc sống của ông Trương không 
khỏi khiến nhiều người xót xa, vì hoàn cảnh của 
ông quá đáng thương. Được biết vợ ông không 
may qua đời vài năm trước vì trượt chân ngã ở sườn 
núi, gia đình ông có duy nhất một cô con gái cũng 
lấy chồng và sống ở thành phố xa, nhiều năm rồi 
không về nhà.

Thấy hoàn cảnh ông Trương quá đáng 
thương, người dân trong thôn tốt bụng đã cho ông 
một chú chó con để bầu bạn. Ông Trương vô cùng 
cảm kích và cũng rất yêu thích chú chó nhỏ này. 
Tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, chú chó 
nhỏ càng lớn càng có ngoại hình giống 1 con sói.

Điều này khiến ông Trương vô cùng bất 
ngờ định đi hỏi lại chủ cũ thì chú chó nhỏ không 
may đổ bệnh nặng không rõ nguyên do. Dù đã tìm 
mọi cách chạy chữa, nhưng cuối cùng ông Trương 
cũng không cứu nổi người bạn của mình. Khoảng 
thời gian 7 tháng chú chó ở bên ông Trương là ngày 
tháng vui vẻ hiếm có của ông. Cứ nghĩ mọi chuyện 
cứ bình yên như vậy không ngờ chú chó lại bỏ đi 
trước, điều này khiến ông Trương vô cùng suy sụp, 
mọi người biết chuyện đều tới chia buồn với ông.

Gặp gỡ lại “chú chó nhỏ”
Từ ngày chú chó nhỏ mất, ông Trương ốm 

nằm nhà mấy ngày trời. Mãi nửa tháng sau ông mới 
bình phục và xuống được giường. Trong lúc trên 
núi ông gặp 1 chú sói con có ngoại hình rất giống 
“chó nhỏ” trước đây của mình đang đào bới gì đó 
như đang cố gắng tìm đồ ăn.

Vì vậy ông đã lén đi theo thì phát hiện 1 đàn 
5 chú sói con. Nghĩ rằng sói mẹ có thể sẽ về bất 
chợt, sợ ảnh hưởng tới đàn sói nên ông Trương 
không tới gần mà đi về trước. Từ ngày hôm đó, cứ 
ngày nào lên núi lấy củi ông cũng đem 1 phần thức 
ăn lên chia cho đàn sói nhỏ. Đàn sói ban đầu còn lạ 
nhưng càng về sau càng quấn quýt lấy người đem 
thức ăn cho chúng.

Ông Trương cũng để ý rằng nhiều ngày liền 
không thấy sự xuất hiện của sói mẹ, có lẽ sói mẹ đã 
không thể với đàn con của mình được nữa rồi. Thấy 
vậy, ông về nhà xin trưởng thôn được nhận nuôi 
đàn sói nhưng bị từ chối vì trưởng thôn cho rằng 
làm như vậy dễ khiến người dân lo lắng.

Không còn cách nào khác, ông Trương 

đành để đàn sói ở chỗ cũ, chỉ là ngày ngày ông đều 
mang đồ ăn cho đàn sói nhỏ. Thời gian cứ thế trôi 
qua, tình cảm của đàn sói và ông Trương càng lớn 
lên. Sau đó không lâu, đàn sói đã có thể tự đi săn 
mồi không cần ông Trương nuôi dưỡng nữa. 
Ngược lại, bọn chúng khi săn được thú rừng còn 
lén lút nhân lúc nửa đêm đem “biếu lại” ông 
Trương như trả ơn. Đặc biệt trong đó có 1 con sói 
rất thích ở nhà ông Trương, nhiều người từng bắt 
gặp con sói đến ăn ngủ ở nhà ông Trương nhiều 
ngày giống như 1 chú chó nhà bình thường..

Chính vì sự việc này mà nhiều người trong 
làng gọi đùa ông Trương là “cha của đàn sói”. Cuộc 
sống của ông Trương cứ vậy qua đi trong những 
niềm vui nhỏ bé với đàn sói mà ông coi như con.

Đàn sói về đưa tang
Tuy nhiên, vào mùa đông năm đó, vì tuổi 

cao sức yếu ông Trương ngã bệnh nặng, tiên lượng 
rất xấu. Vào đêm trước khi ông Trương trút hơi thở 
cuối cùng, cả thôn hoảng sợ khi thấy sự xuất hiện 
của 5 con sói.

Nhiều thợ săn định giăng bẫy bắt đàn sói 
nhưng sau khi thấy hành động của bọn chúng, ai 
nấy đều lặng người suy ngẫm. Vì đàn sói không hề 
tấn công con người hay gia súc, chúng chỉ quanh 
quẩn gần bìa rừng và tru lên từng hồi thảm thiết.

Vào sáng sớm ngày đưa tang ông Trương, 
người dân trong thôn vẫn thấy bóng dáng đàn sói 
âm thầm đi theo đoàn đưa tang.

Nhiều năm sau đó, người dân vẫn vô tình 
thấy những con sói xuất hiện ở gần mộ phần ông 
Trương.

Rất nhiều người đến nay vẫn không thể lý 
giải được vì sao đàn sói lại có hành động kỳ lạ như 
vậy. Nhưng những người già trong thôn cho rằng, 
vạn vật đều có linh tính, sói là động vật sống bầy 
đàn và có tình cảm rất sâu đậm, có lẽ 5 năm qua 
chúng đã coi ông Trương là một thành viên không 
thể thiếu của gia đình. ■

Bị thiêu sống, người phụ 
nữ biến thành “quái vật” bỏng 
toàn thân, hình ảnh sau 10 năm 
trải qua 200 cuộc phẫu thuật 
khiến thế giới kinh ngạc

Chỉ vì bị đánh ghen nhầm, cô gái trẻ 
sinh đẹp bỗng chốc bị hủy hoại 
nhan sắc, cuộc đời cũng lâm vào bi 

thảm.
10 năm về trước, Dana Vulin - một người 

phụ nữ 36 tuổi đến từ Perth, Australia trở thành nạn 
nhân của một vụ tấn công phóng hỏa thiêu sống 
kinh hoàng. Hung thủ tẩm xăng thiêu đốt cô là một 
người phụ nữ tên Natalie Dimitrovska cáo buộc 
Dana là người thứ ba chen vào hôn nhân của vợ 
chồng mình.

Điều thương tâm hơn nữa là đây hoàn toàn 
chỉ là sự nghi ngờ, ghen tuông thái quá sai lầm. 
Dana Vulin không hề có mối quan hệ bất chính nào 
và cũng không gây ra tội lỗi gì, nhưng cô đã bị hủy 

hoại hoàn toàn. Hiện tại Natalie vẫn đang ở trong tù 
sau khi nhận bản án 17 năm.

“Ngọn lửa lan khắp người tôi, nỗi đau ấy 
không thể diễn tả nổi. Trong lúc tôi hét lên, tôi thấy 
tiếng Natalie cười sảng khoái và đi khỏi”, Dana hồi 
tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng của cuộc đời.

Dana bị chẩn đoán bỏng cấp độ 3 sau vụ tấn 
công, bỏng hết 60% cơ thể. Từ một cô gái trẻ 26 
tuổi xinh đẹp, yêu đời có cuộc sống viên mãn, Dana 
biến thành một cái “xác sống”, phải chịu đựng 
những cơn đau kinh hoàng vô tận và toàn bộ dung 
nhan đã bị hủy hoại.

Suốt 10 năm trời, người phụ nữ bất hạnh đã 
phải làm bạn thường trực với chiếc giường bệnh, 
thực hiện hết cuộc phẫu thuật này tới phẫu thuật 
khác. Nhiều năm liền, cô phải đeo mặt nạ khi tiếp 
xúc với người ngoài vì không dám trưng ra gương 
mặt thật chi chít sẹo của mình.

Mới đây, sau đúng 1 thập kỷ bị thiêu sống, 
Dana Vulin vừa đăng tải lên trang mạng xã hội cá 
nhân những hình ảnh mới của mình. Cô kể cô tổng 
cộng đã trải qua khoảng 200 cuộc phẫu thuật chỉnh 
hình khắp cơ thể. Và sau biết bao nỗ lực điều trị, tập 
luyện, người phụ nữ giờ đây đã phục hồi vô cùng 
thần kỳ. Những hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ của 
Dana khiến người xem đều trầm trồ và xúc động.

Caption của Dana viết: “Tháng 3 năm 
2022, 10 năm sau khi bị chấn thương. 36 tuổi đời. 
Không bao giờ bỏ cuộc”.

Dana giờ đây có thể tự tin khoe dáng trong 
cả bộ đồ sexy khoe da thịt. Có thể thấy làn da của 
nạn nhân bỏng năm nào đã được phục hồi, tái tạo 
rất hoàn hảo, dù tất nhiên vẫn còn những vết sẹo.

Ảnh minh họa
“Tôi không khoe khoang mà muốn những 

nạn nhân có hoàn cảnh tương tự mình rằng mọi 
chuyện đều có thể xảy ra. Tôi tự hào về cái cách 
mình đã chiến đấu và kiên trì suốt 10 năm qua. 
Hiện tại, tôi cảm thấy mình đang trong trạng thái 
khỏe mạnh nhất, thoải mái nhất từ trước đến nay. 
Tôi tự hào về những vết sẹo của mình và yêu 
chúng. Có những vết sẹo đó không có nghĩa là tôi 
không thể trở nên quyến rũ”, cô chia sẻ.

Câu chuyện truyền cảm hứng của Dana đã 
nhanh chóng trở nên viral khắp mạng xã hội. Mọi 
người đều để lại lời nhắn thể hiện sự khâm phục và 
chúc mừng người phụ nữ nghị lực này. ■ 

Chó cưng ra đón lúc trời 
mưa, về đến nhà chưa kịp mừng 
chủ đã “cay đắng” hiểu ra lý do

Thì ra tất cả mọi việc đều chỉ là “âm 
mưu” của chú chó cưng giống 
Golden Retriever này mà thôi.

Golden Retriever được đánh giá là 1 loài 
chó thông minh, hiền lành lại thân thiện, dễ mến 
nên được nhiều gia đình, nhất là những gia đình có 
trẻ nhỏ chọn nuôi làm thú cưng.

Tuy nhiên, chó Golden cũng có “loại này, 
loại kia”, thông minh thì có thể đấy, nhưng hiền 
lành dễ bảo thì chưa chắc đâu. Một cô gái sống ở 
tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã “cay đắng” rút ra 
kết luận này sau 1 sự việc dở khóc dở cười mà cô 
vừa mới chứng kiến.

Được biết, chú chó này được cô nhận nuôi 
từ lúc còn nhỏ. Tuy mang dáng vẻ của chó Golden 
nhưng tính tình của nó thì lại giống chó Husky 
nhiều hơn. Nó rất thích nghịch ngợm, quậy phá và 
thường khiến cho cả nhà phải “tăng xông”.

Hôm đó là 1 ngày mưa bão, thế nhưng khi 
đi làm, cô gái lại quên không mang ô. Vì quãng 
đường từ nhà đến nơi làm việc không xa, nên cô đã 
chạy 1 mạch về nhà. Đến đầu ngõ, cô đã rất ngạc 
nhiên khi thấy chó cưng của mình đang đứng đó 
chờ cô.

Ảnh minh họa
Trời không mưa to lắm, nhưng cũng đủ để 

khiến cho bộ lông của nó ướt nhẹp. Nhìn thấy bộ 
dạng đó, cô gái đã không khỏi xúc động, ôm nó vào 
lòng, còn lấy tay xoa xoa lên đầu nó, thầm nghĩ chó 
cưng có lẽ đã đến lúc trưởng thành và hiểu chuyện 
rồi, từ nay cô không cần phải lo lắng nữa.

Về đến nhà, cô gái nhanh chóng cho chó 
cưng đi tắm, sau đó dùng máy sấy tóc để hong khô 
bộ lông cho nó đề phòng cảm lạnh, còn không cho 
nó hẳn mấy cái đùi gà để bù đắp cho sự tận tâm và 
chu đáo của nó. Cuối cùng, cô còn ủ ấm cho nó 
trong chăn bông rồi mới đi tắm, sau đó lết cái thân 
xác mệt mỏi sau 1 ngày dài về phòng ngủ.

Thế nhưng, giây phút cô vừa mới với công 
tắc bật đèn, thì tất cả mọi chuyện bất ngờ sáng rõ. 
Trước mặt cô là 1 cảnh tượng “tan hoang” chưa 
từng thấy. Các loại mỹ phẩm trên bàn trang điểm 
của cô đều bị xáo trộn, 1 số rơi xuống đất và vỡ tan. 
Cái giường thì như 1 đống rác với đủ thứ bị xé nát 1 
cách bừa bãi. Không có nơi nào là gọn gàng cả.

Giờ cô đã hiểu được tại sao chó cưng bỗng 
dưng lại ngoan ngoãn, tình cảm mà ra đầu ngõ đón 
chủ. Hóa ra sau khi “gây họa”, đoán được rằng nó 
“sắp gặp chuyện to rồi” nên nó mới láu cá ra đón cô 
để “lấy công chuộc tội” đây mà.

Cảm thấy rất bực mình, cô gái vội vàng đi 
ra cái ổ của chó cưng. Dường như đoán biết được 
mọi chuyện đã “vỡ lở”, nó nằm nép chăn, còn 
không dám nhìn chủ nhân. Chứng kiến cảnh tượng 
hài hước đó, cô gái đã suýt phá lên cười, nhưng vẫn 
quyết định dẫn nó vào phòng ngủ để “lên lớp” cho 
nó, phòng trường hợp lần sau nó lại tái phạm. ■

Bất ngờ chạm trán báo 
gêpa trong chuyến đi thăm 
vườn quốc gia Tanzania và cái 
kết

Đây là khoảnh khắc một con báo 
gêpa quyết định nhảy lên trên một 
chiếc xe jeep đưa du khách đi 

quanh vườn quốc gia Serengeti, Tanzania.
Những khách du lịch sửng sốt khi lần đầu 

có cơ hội quay cận cảnh một trong những loài động 
vật ăn thịt hung dữ bậc nhất trong thế giới tự nhiên.

Denice Alex Massawe, người dẫn đoàn 
khách đi tham quan cho biết: “Sau khi tìm kiếm 
những con mèo lớn trong nhiều giờ, chúng tôi bắt 
gặp con báo đốm này và con gái của nó. Đó là một 
trải nghiệm tuyệt vời”.

Khoảnh khắc chân thật trong tự nhiên được 
mô tả là 'không thể tin được'. Tuy nhiên, may mắn 
cho cả đoàn là không ai bị báo tấn công dẫn đến bị 
thương hay thiệt mạng. Con báo chỉ đứng trên 
chiếc xe ngắm nhìn phía xa không rõ mục đích rồi 
rời đi cùng con nhỏ.

Báo gêpa nổi tiếng với đôi mắt tinh tường 
và tốc độ kinh hoàng. Đây là loài động vật có vú 
trên cạn nhanh nhất thế giới, đạt tốc độ lên tới 112 
km/h, nhanh hơn hươu cao cổ. Nhưng báo gêpa chỉ 
có thể duy trì tốc độ bùng nổ đáng kinh ngạc này 
trong một khoảng cách rất ngắn, thường khoảng 
250 mét trước khi giảm tốc độ.

Sau mỗi lần tăng tốc nhanh hết mức, cơ thể 
báo gêpa trở nên căng thẳng và thường phải nghỉ 
ngơi khoảng nửa giờ sau đó.

Số lượng báo gêpa đã giảm nhiều trong tự 
nhiên do hậu quả của nạn săn trộm, thậm chí do 
chính mốt nuôi mèo lớn làm thú cưng ở Trung 
Đông. Trong thập kỷ qua, ước tính có khoảng 
3.600 con báo gêpa hoang dã đã bị đặt bẫy, bán làm 
vật nuôi. Chỉ còn khoảng 70 con báo gêpa trong tự 
nhiên ở vườn quốc gia Serengeti.

Năm ngoái, hướng dẫn viên Serena Van 
Staden đã quay cảnh một con báo gêpa tiếp cận 
chiếc xe của đoàn du khách của cô trong chuyến đi 
Tanzania. Khi con mèo lớn  nhảy lên chiếc ô tô mui 
trần, nó ở vị trí rất gần đầu cô.    

Serena Van Staden đang quay phim thì con 
báo mẹ đi tới gần chiếc xe để khám phá. Trong 
vòng vài phút, nó đã leo lên chiếc xe mui trần và 
nhìn chằm chằm khảo sát khu vực xung quanh. 

Người phụ nữ phải giữ im lặng một lúc, chỉ dám 
thở khẽ để không bị con báo phát hiện. May mắn 
cho cô vì con báo đã rời đi sau vài phút xem xét. ■ 

Chó Golden đi lấy hàng 
cho chủ nhân, trên đường trở 
về gặp một cảnh tượng cười ra 
nước mắt

Chỉ đi lấy đồ thôi mà chú chó Golden 
này cũng khiến cư dân mạng Trung 
Quốc một phen cười khoái chí 

trước sự đáng yêu của mình.
Golden Retriever là một giống chó hiền 

lành, thông minh và đáng tin cậy, vì vậy nhiều gia 
đình đã huấn luyện được chú chó Golden của mình 
làm được một số việc của con người, trong số đó có 
việc đi lấy đồ. Thế nhưng câu chuyện về chú chó 
Golden đi lấy hàng mới đây khiến đông đảo cư dân 
mạng Trung Quốc phì cười vì đáng yêu.

Cụ thể, chủ nhân một chú chó Golden sống 
tại chung cư đã huấn luyện được chú chó cưng có 
thể giúp mình đi lấy đồ đặt mua trên mạng. Từ ngày 
chú chó trở nên “quen việc” chàng trai trở nên vô 
cùng “nhàn nhã” do không phải mất công xuống 
tầng dưới lấy hàng giao đến. 

Ảnh minh họa
Một hôm, chú chó Golden lại xuống lấy 

hàng giúp chủ như thường lệ, trên đường mang gói 
hàng về nhà, chú vô tình bắt gặp một chú chó 
Golden khác đi hướng ngược lại, trên miệng cũng 
tha một gói hàng y hệt như chú. 

Hai chú chó cùng loài, cùng đang gặm một 
gói hàng đen nhìn không khác gì nhau tạo nên một 
cảnh tượng vô cùng hài hước. Khi đi ngang qua 
nhau chúng thậm chí còn không quên “chào hỏi” 
người bạn của mình. 

Những hình ảnh khi được đăng tải được cư 
dân mạng Trung Quốc chia sẻ rộng rãi và để lại 
những bình luận vô cùng thú vị.

“Buồn cười quá đi mất, nhìn hình ảnh này 
thôi cũng đủ để chọc tôi cười trong vòng một năm 
tới rồi đó”.

“Điệu bộ của hai chú chó giống nhau ghê, 
hai chú chó liệu có nghĩ là mình đang soi gương 
không nhỉ”.

“Ai chỉ tôi cách nuôi được chú chó Golden 
đáng yêu như hai chú chó này với”. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

Gia đình 22 năm lái xe vòng 
quanh thế giới

Cặp vợ chồng người Argentina 
Herman và Candelaria sắp kết thúc 
hành trình lái xe khám phá 5 châu 

lục từ năm 2000, sau khi đã sinh 4 con trên quãng 
đường chu du.

Herman Zapp và Candelaria bắt đầu hành 
trình vòng quanh thế giới vào thời điểm đã kết hôn 
6 năm, có công việc ổn định, mới xây nhà và đang 
dự định sinh con. 

Hành trình bắt đầu từ Obelisk, đài tưởng 
niệm tại trung tâm thành phố Buenos Aires, 
Argentina vào ngày 25/1/2000, với một chuyến đi 
tới Alaska.

Sau đó, họ được mời mua chiếc xe của hãng 
Mỹ Graham-Paige sản xuất năm 1928. Khi mới 
thấy chiếc xe, Candelaria, hiện 51 tuổi, thấy nó thật 
tệ.

“Ghế không đẹp, bộ giảm thanh cũng tệ. 
Nó còn không có điều hòa”, Herman, 53 tuổi, nói. 
“Nó trông không ổn, nhưng cuối cùng nó lại thực 
sự tuyệt vời. Nó có thể chạy ở thành phố, chạy 
trong bùn và trên cát”.

Họ chỉ phải thay 8 bộ lốp xe và hai lần đại tu 
động cơ trong suốt 22 năm hành trình. Herman còn 
chế thêm một tấm bạt phía trên nóc xe để tạo thành 
một chiếc lều cho những đứa trẻ ngủ. Bên hông xe 
để một tấm biển ghi “gia đình du lịch vòng quanh 
thế giới”. Họ cũng đã cải biến xe để tăng chỗ ngồi 
và không gian.

“Nó giờ trông đẹp hơn nhiều”, ông nói.
Cốp xe là nơi chứa đồ bếp, trong khi quần 

áo và những đồ thiết yếu khác được cất dưới gầm 
ghế. 

Họ sử dụng nhiệt của động cơ để nấu ăn 
hoặc đun nước. Trong 22 năm, đây chính là ngôi 
nhà của gia đình Herman.

“Đó là một ngôi nhà nhỏ, nhưng chúng tôi 
có sân rộng với bãi biển, hồ hoặc núi bao quanh. 
Nếu không thích quang cảnh nào, chúng tôi có thể 
thay đổi”, Herman chia sẻ.

Bốn đứa con của Herman và Candelaria 
đều chào đời trong hành trình này. Pampa, 19 tuổi, 
chào đời ở Mỹ, Tehue, 16 tuổi, khi họ quay về thăm 
Argentina, Paloma, 14 tuổi, sinh ra ở Canada, 
Wallaby, 12 tuổi, ở Australia.

Gia đình Argentina còn nhận nuôi thêm 

một con chó tên Timon và một con mèo tên Hakuna 
khi ghé thăm Brazil, nơi họ đã mắc kẹt một thời 
gian vì Covid-19 vào năm 2020.

Gia đình Herman cũng xin ở nhờ tại các 
nhà dân nơi họ đi qua. Ước tính họ đã ghé qua 
khoảng 2.000 gia đình. “Tình người thật đáng kinh 
ngạc”, bà Candelaria nói.

Nguồn thu nhập chính của họ đến từ doanh 
thu bán những cuốn sách mà vợ chồng Herman viết 
về chính chuyến đi của họ, ước tính khoảng 
100.000 bản.

Hành trình không phải lúc nào cũng thuận 
lợi. Herman từng bị sốt rét, họ đã đến châu Á giữa 
lúc bùng phát cúm gia cầm, gặp nguy cơ nhiễm 
Ebola ở châu Phi và sốt xuất huyết ở Trung Mỹ.

Nhưng đối với họ, 22 năm qua đã mang lại 
cho họ rất nhiều điều tuyệt vời.

Candelaria chia sẻ gia đình đã lái xe tổng 
cộng 362.000 km và đến thăm ít nhất 102 quốc gia, 
dù đôi khi họ phải đi đường vòng vì chiến tranh 
hoặc xung đột. 

Họ đã tới đỉnh Everest, ăn trứng vịt ở châu 
Á, nhảy với người bản địa ở Namibia, thăm lăng 
mộ vua Tut ở Ai Cập và đi thuyền qua nhiều vùng 
biển.

Bốn đứa trẻ cũng có một trải nghiệm khó 
quên, khi vừa khám phá những vùng đất mới, vừa 
học từ xa hoặc được mẹ dạy. “Điều cháu muốn nhất 
là có thêm thật nhiều bạn”, Pamloma chia sẻ khi 
sắp đến trường học trực tiếp sau khi kết thúc hành 
trình.

Gia đình 6 người đã đi qua thị trấn giáp biên 
giới Uruguay và dự kiến quay trở lại điểm xuất 
phát ở Argentina vào ngày 13/3.

“Cảm xúc trong tôi giờ rất hỗn độn. Chúng 
tôi đang kết thúc giấc mơ hay hoàn thành giấc mơ. 
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hàng nghìn thay đổi, 
hàng nghìn lựa chọn”, Herman chia sẻ.

Candelaria cho biết khám phá lớn nhất và 
tuyệt vời nhất với bà chính là những người họ đã 
gặp trên hành trình này. “Mọi người rất tuyệt vời”, 
Candelaria nói. ■

Thấy 4 chú chó Golden túm 
tụm trước cửa hàng, chủ chạy 
tới chứng kiến cảnh dở khóc dở 
cười

Bên trong cửa kính có điều gì mà 
khiến cả bốn chú chó quên cả 
chuyện đi chơi?

Golden Retriever là một giống chó vừa 
thông minh vừa thân thiện, chúng thường có những 
hành động tinh nghịch nhưng không thiếu những 
khoảnh khắc vô cùng đáng yêu, vì vậy đây là loài 
chó được nuôi phổ biến, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Một chàng trai sống tại đất nước tỷ dân vì 
quá yêu quý giống chó này nên đã nuôi một lúc bốn 
chú chó Golden, điều này tạo cho anh không ít lần 
dở khóc dở cười cũng như vô số lần xúc động trước 
những hành động của chúng.

Mới đây, bốn chú chó Golden của anh 

chàng đã nổi khắp mạng xã hội Trung Quốc nhờ 
một hành động đồng đều khiến cư dân mạng nước 
này vô cùng thích thú.

Cụ thể, trong lúc đang được chủ nhân dắt đi 
dạo, cả bốn chú chó bỗng dưng chạy đến trước cửa 
kính của một cửa hàng gần đó, chăm chú nhìn vào 
bên trong.

Ban đầu, chủ nhân của bốn chú chó chỉ 
nghĩ rằng chúng chỉ bị thu hút bởi hình ảnh phản 
chiếu của chính mình trên lớp kính. 

Thế nhưng sau đó, cả bốn chú chó đều cùng 
túm tụm lại một bên góc tường, tranh nhau nhìn 
vào bên trong khiến cho chủ nhân vô cùng khó 
hiểu.

Cả bốn chú chó đều ngồi yên một lúc lâu, 
người chủ vì quá tò mò nên đã lại gần để xem thử 
rốt cuộc những chú chó của mình đang chăm chú 
nhìn điều gì. 

Cảnh tượng trước mắt khiến anh không 
khỏi dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy có 
chút “ngọt ngào”.

Hóa ra bốn chú chó đang âu yếm nhìn một 
chiếc ổ gồm một đàn mèo con đang say ngủ.

Mặt chú chó nào cũng vô cùng dịu dàng và 
đầy tình cảm, điều này đã sưởi ấm trái tim của 
người chủ, khiến anh quyết định lan tỏa sự ấm áp 
này lên mạng.

Khi những hình ảnh được đăng tải, cư dân 
mạng Trung Quốc đều tỏ ra vô cùng thích thú và đã 
để lại những bình luận tích cực:

“Những chú chó như những bà mẹ đang 
nhìn con mình qua cửa kính vậy, đáng yêu quá!”.

“Nhìn ảnh này tôi cũng muốn nuôi 4 chú 
chó Golden quá, phải chăm chỉ đi kiếm tiền thôi”.■  

Đào được thứ trông “gớm 
ghiếc”, cặp vợ chồng hí hửng 
đăng ký xác lập kỷ lục Guinness 
thế giới rồi “ngã ngửa” khi biết 
danh tính thật của nó

ặp vợ chồng bác nông dân đã rất hào Chứng khi đào được thứ vật thể kỳ dị ấy 
và mong nó lập kỷ lục thế giới.

Theo The Sun, vào tháng 8 năm 2021, cặp vợ 
chồng bác nông dân Colin và Donna Craig-Brown 
trong lúc làm vườn, ở vùng Waikato (New 
Zealand), đã đào được một thứ trông vô cùng kỳ lạ. 
Nó giống hệt một tảng đá màu nâu, vỏ nhẵn bóng 
nhưng bề mặt nhấp nhô, có thể tóm gọn trong 2 chữ 
“kỳ dị”.

Ban đầu, cặp chồng nông dân nghĩ rằng nó là 
một tảng đá nhưng sau khi kiểm tra kỹ thì họ khẳng 
định nó là một CỦ KHOAI TÂY độc nhất vô nhị 
trên thế giới, không chỉ bởi vẻ ngoài trông gớm 
ghiếc mà còn bởi trọng lượng kỷ lục lên tới 7,9kg. 

Chưa có củ khoai tây nào to như thế được phát hiện 
trước đây.

Hình ảnh thứ vật thể kỳ dị mà ông bà Colin và 
Donna vẫn khẳng định là khoai tây.

Vì vậy ông Colin cùng bà Donna đã đặt tên củ 
khoai tây của mình là “Dug” và nhanh chóng gửi 
mẫu vật đến Vương quốc Anh để nhờ giám định 
đồng thời gửi hồ sơ lên Tổ chức kỷ lục Guinness 
thế giới.

Thế nhưng, gần đây, mọi trông ngóng, hy 
vọng của họ đã “tan thành mây khói” khi kết quả 
ADN cho biết nó chính xác là một QUẢ BẦU.

Tờ Mirror đưa tin, theo một email từ Tổ chức 
Kỷ lục Guinness Thế giới mà cặp vợ chồng nhận 
được vào Chủ Nhật (ngày 13/3 mới đây), Trung 
tâm Khoa học và Tư vấn cho Nông nghiệp 
Scotland (viết tắt là SASA) cho biết mẫu ADN 
được lấy làm mẫu vật không thực sự là một củ 
khoai tây. 

Thay vào đó, thứ vật thể trông kỳ dị nặng 
7,9kg ấy là một loại quả bầu, và vì lý do đó, đơn xin 
xác lập kỷ lục thế giới của cặp vợ chồng đã bị loại.

Nói với trang tin tức Stuff vào ngày 14/3, ông 
Colin nói rằng ông cảm thấy vô cùng thất vọng. 
Đôi vợ chồng già cho rằng thứ mà họ vẫn tin là 
“khoai tây” đã tự mọc trong khu vườn rồi đã ở đó 
trong nhiều năm trước khi được phát hiện. Quả bầu 
vốn có màu xanh nhưng có lẽ vì đã quá già và bị 
lãng quên thời gian dài mà nó mang dáng vẻ kỳ lạ 
đến như vậy.

Nói với vẻ thực sự bối rối, ông Colin cho biết: 
“Đó là một bí ẩn đối với tôi bởi tôi không hiểu tại 
sao nó lại lớn như vậy, và tại sao nó có vị và vẻ 
ngoài trông giống như một củ khoai tây trong khi 
nó lại là quả bầu”.

Giờ đây, 2 ông bà đã chế tạo một chiếc xe đẩy 
nhỏ để mang mẫu vật đi khắp thị trấn cho mọi 
người cùng chiêm ngưỡng.

Dù không nhận được giấy chứng nhận của tổ 
chức kỷ lục Guinness thế giới nhưng ông Colin vẫn 
chưa từ bỏ hy vọng. Ông vẫn quyết tâm sẽ trồng 
được củ khoai tây lớn nhất thế giới. “Tôi thực sự sẽ 
cố gắng hết mình và nhất định trồng củ khoai tây 
lớn nhất thế giới”, ông nói. ■
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

Gia đình 22 năm lái xe vòng 
quanh thế giới

Cặp vợ chồng người Argentina 
Herman và Candelaria sắp kết thúc 
hành trình lái xe khám phá 5 châu 

lục từ năm 2000, sau khi đã sinh 4 con trên quãng 
đường chu du.

Herman Zapp và Candelaria bắt đầu hành 
trình vòng quanh thế giới vào thời điểm đã kết hôn 
6 năm, có công việc ổn định, mới xây nhà và đang 
dự định sinh con. 

Hành trình bắt đầu từ Obelisk, đài tưởng 
niệm tại trung tâm thành phố Buenos Aires, 
Argentina vào ngày 25/1/2000, với một chuyến đi 
tới Alaska.

Sau đó, họ được mời mua chiếc xe của hãng 
Mỹ Graham-Paige sản xuất năm 1928. Khi mới 
thấy chiếc xe, Candelaria, hiện 51 tuổi, thấy nó thật 
tệ.

“Ghế không đẹp, bộ giảm thanh cũng tệ. 
Nó còn không có điều hòa”, Herman, 53 tuổi, nói. 
“Nó trông không ổn, nhưng cuối cùng nó lại thực 
sự tuyệt vời. Nó có thể chạy ở thành phố, chạy 
trong bùn và trên cát”.

Họ chỉ phải thay 8 bộ lốp xe và hai lần đại tu 
động cơ trong suốt 22 năm hành trình. Herman còn 
chế thêm một tấm bạt phía trên nóc xe để tạo thành 
một chiếc lều cho những đứa trẻ ngủ. Bên hông xe 
để một tấm biển ghi “gia đình du lịch vòng quanh 
thế giới”. Họ cũng đã cải biến xe để tăng chỗ ngồi 
và không gian.

“Nó giờ trông đẹp hơn nhiều”, ông nói.
Cốp xe là nơi chứa đồ bếp, trong khi quần 

áo và những đồ thiết yếu khác được cất dưới gầm 
ghế. 

Họ sử dụng nhiệt của động cơ để nấu ăn 
hoặc đun nước. Trong 22 năm, đây chính là ngôi 
nhà của gia đình Herman.

“Đó là một ngôi nhà nhỏ, nhưng chúng tôi 
có sân rộng với bãi biển, hồ hoặc núi bao quanh. 
Nếu không thích quang cảnh nào, chúng tôi có thể 
thay đổi”, Herman chia sẻ.

Bốn đứa con của Herman và Candelaria 
đều chào đời trong hành trình này. Pampa, 19 tuổi, 
chào đời ở Mỹ, Tehue, 16 tuổi, khi họ quay về thăm 
Argentina, Paloma, 14 tuổi, sinh ra ở Canada, 
Wallaby, 12 tuổi, ở Australia.

Gia đình Argentina còn nhận nuôi thêm 

một con chó tên Timon và một con mèo tên Hakuna 
khi ghé thăm Brazil, nơi họ đã mắc kẹt một thời 
gian vì Covid-19 vào năm 2020.

Gia đình Herman cũng xin ở nhờ tại các 
nhà dân nơi họ đi qua. Ước tính họ đã ghé qua 
khoảng 2.000 gia đình. “Tình người thật đáng kinh 
ngạc”, bà Candelaria nói.

Nguồn thu nhập chính của họ đến từ doanh 
thu bán những cuốn sách mà vợ chồng Herman viết 
về chính chuyến đi của họ, ước tính khoảng 
100.000 bản.

Hành trình không phải lúc nào cũng thuận 
lợi. Herman từng bị sốt rét, họ đã đến châu Á giữa 
lúc bùng phát cúm gia cầm, gặp nguy cơ nhiễm 
Ebola ở châu Phi và sốt xuất huyết ở Trung Mỹ.

Nhưng đối với họ, 22 năm qua đã mang lại 
cho họ rất nhiều điều tuyệt vời.

Candelaria chia sẻ gia đình đã lái xe tổng 
cộng 362.000 km và đến thăm ít nhất 102 quốc gia, 
dù đôi khi họ phải đi đường vòng vì chiến tranh 
hoặc xung đột. 

Họ đã tới đỉnh Everest, ăn trứng vịt ở châu 
Á, nhảy với người bản địa ở Namibia, thăm lăng 
mộ vua Tut ở Ai Cập và đi thuyền qua nhiều vùng 
biển.

Bốn đứa trẻ cũng có một trải nghiệm khó 
quên, khi vừa khám phá những vùng đất mới, vừa 
học từ xa hoặc được mẹ dạy. “Điều cháu muốn nhất 
là có thêm thật nhiều bạn”, Pamloma chia sẻ khi 
sắp đến trường học trực tiếp sau khi kết thúc hành 
trình.

Gia đình 6 người đã đi qua thị trấn giáp biên 
giới Uruguay và dự kiến quay trở lại điểm xuất 
phát ở Argentina vào ngày 13/3.

“Cảm xúc trong tôi giờ rất hỗn độn. Chúng 
tôi đang kết thúc giấc mơ hay hoàn thành giấc mơ. 
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hàng nghìn thay đổi, 
hàng nghìn lựa chọn”, Herman chia sẻ.

Candelaria cho biết khám phá lớn nhất và 
tuyệt vời nhất với bà chính là những người họ đã 
gặp trên hành trình này. “Mọi người rất tuyệt vời”, 
Candelaria nói. ■

Thấy 4 chú chó Golden túm 
tụm trước cửa hàng, chủ chạy 
tới chứng kiến cảnh dở khóc dở 
cười

Bên trong cửa kính có điều gì mà 
khiến cả bốn chú chó quên cả 
chuyện đi chơi?

Golden Retriever là một giống chó vừa 
thông minh vừa thân thiện, chúng thường có những 
hành động tinh nghịch nhưng không thiếu những 
khoảnh khắc vô cùng đáng yêu, vì vậy đây là loài 
chó được nuôi phổ biến, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Một chàng trai sống tại đất nước tỷ dân vì 
quá yêu quý giống chó này nên đã nuôi một lúc bốn 
chú chó Golden, điều này tạo cho anh không ít lần 
dở khóc dở cười cũng như vô số lần xúc động trước 
những hành động của chúng.

Mới đây, bốn chú chó Golden của anh 

chàng đã nổi khắp mạng xã hội Trung Quốc nhờ 
một hành động đồng đều khiến cư dân mạng nước 
này vô cùng thích thú.

Cụ thể, trong lúc đang được chủ nhân dắt đi 
dạo, cả bốn chú chó bỗng dưng chạy đến trước cửa 
kính của một cửa hàng gần đó, chăm chú nhìn vào 
bên trong.

Ban đầu, chủ nhân của bốn chú chó chỉ 
nghĩ rằng chúng chỉ bị thu hút bởi hình ảnh phản 
chiếu của chính mình trên lớp kính. 

Thế nhưng sau đó, cả bốn chú chó đều cùng 
túm tụm lại một bên góc tường, tranh nhau nhìn 
vào bên trong khiến cho chủ nhân vô cùng khó 
hiểu.

Cả bốn chú chó đều ngồi yên một lúc lâu, 
người chủ vì quá tò mò nên đã lại gần để xem thử 
rốt cuộc những chú chó của mình đang chăm chú 
nhìn điều gì. 

Cảnh tượng trước mắt khiến anh không 
khỏi dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy có 
chút “ngọt ngào”.

Hóa ra bốn chú chó đang âu yếm nhìn một 
chiếc ổ gồm một đàn mèo con đang say ngủ.

Mặt chú chó nào cũng vô cùng dịu dàng và 
đầy tình cảm, điều này đã sưởi ấm trái tim của 
người chủ, khiến anh quyết định lan tỏa sự ấm áp 
này lên mạng.

Khi những hình ảnh được đăng tải, cư dân 
mạng Trung Quốc đều tỏ ra vô cùng thích thú và đã 
để lại những bình luận tích cực:

“Những chú chó như những bà mẹ đang 
nhìn con mình qua cửa kính vậy, đáng yêu quá!”.

“Nhìn ảnh này tôi cũng muốn nuôi 4 chú 
chó Golden quá, phải chăm chỉ đi kiếm tiền thôi”.■  

Đào được thứ trông “gớm 
ghiếc”, cặp vợ chồng hí hửng 
đăng ký xác lập kỷ lục Guinness 
thế giới rồi “ngã ngửa” khi biết 
danh tính thật của nó

ặp vợ chồng bác nông dân đã rất hào Chứng khi đào được thứ vật thể kỳ dị ấy 
và mong nó lập kỷ lục thế giới.

Theo The Sun, vào tháng 8 năm 2021, cặp vợ 
chồng bác nông dân Colin và Donna Craig-Brown 
trong lúc làm vườn, ở vùng Waikato (New 
Zealand), đã đào được một thứ trông vô cùng kỳ lạ. 
Nó giống hệt một tảng đá màu nâu, vỏ nhẵn bóng 
nhưng bề mặt nhấp nhô, có thể tóm gọn trong 2 chữ 
“kỳ dị”.

Ban đầu, cặp chồng nông dân nghĩ rằng nó là 
một tảng đá nhưng sau khi kiểm tra kỹ thì họ khẳng 
định nó là một CỦ KHOAI TÂY độc nhất vô nhị 
trên thế giới, không chỉ bởi vẻ ngoài trông gớm 
ghiếc mà còn bởi trọng lượng kỷ lục lên tới 7,9kg. 

Chưa có củ khoai tây nào to như thế được phát hiện 
trước đây.

Hình ảnh thứ vật thể kỳ dị mà ông bà Colin và 
Donna vẫn khẳng định là khoai tây.

Vì vậy ông Colin cùng bà Donna đã đặt tên củ 
khoai tây của mình là “Dug” và nhanh chóng gửi 
mẫu vật đến Vương quốc Anh để nhờ giám định 
đồng thời gửi hồ sơ lên Tổ chức kỷ lục Guinness 
thế giới.

Thế nhưng, gần đây, mọi trông ngóng, hy 
vọng của họ đã “tan thành mây khói” khi kết quả 
ADN cho biết nó chính xác là một QUẢ BẦU.

Tờ Mirror đưa tin, theo một email từ Tổ chức 
Kỷ lục Guinness Thế giới mà cặp vợ chồng nhận 
được vào Chủ Nhật (ngày 13/3 mới đây), Trung 
tâm Khoa học và Tư vấn cho Nông nghiệp 
Scotland (viết tắt là SASA) cho biết mẫu ADN 
được lấy làm mẫu vật không thực sự là một củ 
khoai tây. 

Thay vào đó, thứ vật thể trông kỳ dị nặng 
7,9kg ấy là một loại quả bầu, và vì lý do đó, đơn xin 
xác lập kỷ lục thế giới của cặp vợ chồng đã bị loại.

Nói với trang tin tức Stuff vào ngày 14/3, ông 
Colin nói rằng ông cảm thấy vô cùng thất vọng. 
Đôi vợ chồng già cho rằng thứ mà họ vẫn tin là 
“khoai tây” đã tự mọc trong khu vườn rồi đã ở đó 
trong nhiều năm trước khi được phát hiện. Quả bầu 
vốn có màu xanh nhưng có lẽ vì đã quá già và bị 
lãng quên thời gian dài mà nó mang dáng vẻ kỳ lạ 
đến như vậy.

Nói với vẻ thực sự bối rối, ông Colin cho biết: 
“Đó là một bí ẩn đối với tôi bởi tôi không hiểu tại 
sao nó lại lớn như vậy, và tại sao nó có vị và vẻ 
ngoài trông giống như một củ khoai tây trong khi 
nó lại là quả bầu”.

Giờ đây, 2 ông bà đã chế tạo một chiếc xe đẩy 
nhỏ để mang mẫu vật đi khắp thị trấn cho mọi 
người cùng chiêm ngưỡng.

Dù không nhận được giấy chứng nhận của tổ 
chức kỷ lục Guinness thế giới nhưng ông Colin vẫn 
chưa từ bỏ hy vọng. Ông vẫn quyết tâm sẽ trồng 
được củ khoai tây lớn nhất thế giới. “Tôi thực sự sẽ 
cố gắng hết mình và nhất định trồng củ khoai tây 
lớn nhất thế giới”, ông nói. ■
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  QUÝ VỊ LUÔN TRONG DANH SÁCH 
KHÁCH MỜI CỦA CHÚNG TÔI.
Mời quý vị đến trải nghiệm mức độ tiện nghi 
và hiệu suất cao hơn. Nhưng hãy nhanh chân –  
vì dù rằng quý vị luôn là khách của chúng tôi, 
chương trình này sắp kết thúc.
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