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Build: 10 years

Giá bán: $300,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $165,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $420,000 

Giá build: $675,000

Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000
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Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Diễn viên 'Ngôi trường xác 
sống' đổi đời sau 10 năm vô 
danh

Lee Yoo Mi từng phải đi thử vai khoảng 
500 lần trước khi thành sao nhờ đóng 
“All of us are dead”, “Squid Game”.

Diễn viên được nhiều thương hiệu săn đón. 
Hồi tháng 1, Yoo Mi trở thành nàng thơ của Miu 
Miu cùng ngôi sao Hollywood Hailey Bieber. Yoo 
Mi cũng đang làm đại diện cho nhiều nhãn hàng 
nội địa như mỹ phẩm, ôtô, trò chơi, ứng dụng... Cô 
xuất hiện trên những tạp chí nổi tiếng như 
Cosmopolitan, Vogue, Dazed...

Lee Yoo Mi sinh ngày 17/7/1994, đam mê 
đóng phim từ nhỏ. Năm 2007, sau một lần xem bộ 
phim điện ảnh Herb do Kang Hye Jung đóng chính, 
Lee Yoo Mi quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn. Cô 
ghi danh một khóa học diễn xuất và bước chân vào 
làng giải trí với tư cách người mẫu quảng cáo hai 
năm sau đó.

Lee Yoo Mi chật vật tìm chỗ đứng trong nghề 
suốt 13 năm. Cô đảm nhận vai phụ trong các bộ 
phim điện ảnh và truyền hình như The Yellow Sea 
(2010), Park Hwa Young (2017), Just Dance 
(2018), 365: Repeat the Year (2020), Young Adult 
Matters (2021)... Yoo Mi cũng là khách mời 
(cameo) thoáng qua của một số phim như 20 th 
Century Boy And Girl (2017), Miss Hammurabi 
(2018), Voice 2 (2018), Hostage: Missing 
Celebrity (2021)...

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsis năm 
2019, Lee Yoo Mi tiết lộ từng mặc cảm ngoại hình 
khi mới bắt đầu sự nghiệp. Cô đắn đo về việc phẫu 
thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài thu hút hơn. “Tôi hỏi 
mẹ, con nên làm gì với cái mũi này đây”, Lee Yoo 
Mi kể. Sau này, diễn viên vượt qua sự tự ti, yêu 
thích khuôn mặt bản thân hơn.

Trên Esquire Korea đầu tháng 2, Yoo Mi cho 
biết cô là một người kiên trì. Khi được hỏi đã thử 
vai bao nhiêu lần, diễn viên nói: “Tôi đi casting 
nhiều đến mức không nhớ nổi nữa. Có lẽ là 100 lần. 
Hoặc 200-300. Hay 400-500 nhỉ? Thật sự là rất 
nhiều”. Lee Yoo Mi nói thêm về niềm đam mê và 
động lực diễn xuất: “Mỗi lần đóng phim là một trải 
nghiệm khác nhau, đó là quá trình học hỏi không có 
hồi kết”.

Trong quãng thời gian nghỉ ngơi sau khi đóng 
máy Squid Game, diễn viên tranh thủ làm nhân 
viên giao hàng cho một ứng dụng gọi đồ ăn. Lee 
Yoo Mi cho biết trên Cosmopolitan tháng 11/2021: 
“Tôi từng làm shipper bán thời gian đấy. Bạn tin 
được không. Và rồi đột nhiên bây giờ tôi lại nổi 
tiếng. Thật thú vị. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng quên 
đi sự nổi tiếng này vì bây giờ tôi còn rất nhiều việc 
phải làm. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để mọi 
người không quên tôi là ai”.

Yoo Mi được giới phê bình đánh giá diễn tự 
nhiên, nhập vai ấn tượng. Cô thường lựa chọn 
những vai tâm lý phức tạp, u ất, chịu hành hạ thể 
xác lẫn tinh thần. Lee Yoo Mi có gương mặt điện 
ảnh, biểu cảm tinh tế và khả năng phân tích nhân 
vật. Tờ Vogue nhận xét: “Những câu chuyện qua 
các vai diễn của Lee Yoo Mi được truyền tải thông 
qua đôi mắt đặc biệt. Đôi mắt thâm quầng, giọng 
nói nhẹ nhàng, nhưng câu chuyện cô ấy kể vẫn trải 
dài trong tâm trí bạn, ám ảnh ngay cả sau khi nó kết 
thúc”.

Sau hơn 10 năm kiên trì trau dồi diễn xuất, Lee 
Yoo Mi nếm “quả ngọt” đầu tiên với danh hiệu 
“Diễn viên mới xuất sắc” tại Buil Film Awards 
tháng 10/2021. Cô nhận giải nhờ vai nữ chính 
trong phim Nổi loạn tuổi 18 (Young Adult 
Matters), một tác phẩm đề cập vấn đề phá thai và 
các mối quan hệ độc hại. Lần đầu cầm cúp, Lee Yoo 
Mi cho biết đó là “một cảm giác rất lạ”. “Nó là sự 
công nhận đầu tiên cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ 
ra”, cô nói.

Trong phim của đạo diễn Lee Hwan, Lee Yoo 
Mi vào vai Se Jin, nữ sinh 18 tuổi đang mang thai 
con với giáo viên chủ nhiệm. Bị gia đình và trường 
học bỏ rơi, Se Jin đối mặt bi kịch cuộc sống và 
những tổn thương tâm lý sâu sắc. Câu chuyện “trải 
nghiệm sự tàn nhẫn của thế giới” nhận được đồng 
cảm từ khán giả. Tờ Chosun nhận xét Lee Yoo Mi 
thể hiện một cách tinh tế vai Se Jin dù nhân vật này 
rất ít thoại. “Đôi mắt trống rỗng, tiếng cười vô 
nghĩa và dáng vẻ lầm lì, cô ấy tạo nên một bức tranh 
chân thực: những cuộc đời u tối như vậy vẫn tồn tại 
trong thực tế chúng ta”.

Nổi loạn tuổi 18 giúp khán giả Hàn bắt đầu chú 
ý đến Lee Yoo Mi, còn Squid Game (Trò chơi con 
mực) là bước ngoặt giúp diễn viên vụt sáng, nổi 
danh quốc tế. Trong bom tấn Netflix ra mắt hồi 
tháng 8/2021, Lee Yoo Mi chỉ xuất hiện ba trên 
chín tập, nhưng là một trong những cái tên được 
nhắc nhiều nhất.

Yoo Mi đóng Ji Yeong, người chơi số 240, cô 
gái trẻ ra tù sau khi trả thù người cha bạo hành. Ít 
đất diễn, ít lời thoại, Yoo Mi vẫn thể hiện được nội 
tâm phức tạp của một người đang mất phương 
hướng trong cuộc đời. Mái tóc cắt ngắn cùng ánh 
mắt bất cần, Ji Yeong chiếm sự chú ý của khán giả 
mỗi lần xuất hiện. Cảnh quay Ji Yeong nhường cơ 
hội sống cho Sae Byeok (Jung Hyo Yeon) ở vòng 
chơi bi được nhiều người xem khen xúc động.

Ở phim mới nhất - Ngôi trường xác sống, cô 

hóa thân Na Yeon, nhân vật phản diện có tính cách 
ích kỷ. Na Yeon là học sinh nhà giàu hợm hĩnh, 
luôn coi thường những bạn kém may mắn. Nhiều 
người xem nhận xét nhân vật Na Yeon đáng ghét vì 
những hành động ác độc. Khán giả cũng ghi nhận 
tài nhập vai của Lee Yoo Mi. Cô biến hóa thành 
công hai hình mẫu nhân vật khác biệt, từ Ji Yeong 
đáng thương đến Na Yeon đáng ghét, chỉ trong một 
thời gian ngắn.

Diễn viên nói: “Tôi đã quay hai bộ phim cùng 
lúc. Khi đóng Ji Yeong, tôi kìm nén mọi cảm xúc. 
Khi đóng Na Yeon, tôi cố gắng thể hiện nhiều góc 
độ, bao gồm cả định kiến. Thật vui khi có thể diễn 
cùng lúc hai nhân vật đối lập”.

Đạo diễn Lee Jae Kyoo nói thêm về lý do mời 
Lee Yoo Mi casting vai Na Yeon: “Chúng tôi cần 
một diễn viên thể hiện được câu chuyện phức tạp 
cũng như hành động độc ác của nhân vật. Yoo Mi 
thực sự đã hóa thân Na Yeon”.

Thời gian tới, người hâm mộ có thể gặp lại Lee 
Yoo Mi trên màn ảnh nhỏ. Cô đang thảo luận tham 
gia bộ phim chủ đề thể thao Mental Coach Je Gal 
Gil và phim We Can't Go to Heaven, But We Can 
Love của đạo diễn Han Jae Yi.

                                                                     
Hà Mi 

Jay Park và IU hợp tác đặc 
biệt trong 'Ganadara'

Công ty quản lý mới của Jay Park, 
MORE VISION, đã phát hành teaser 
cho  đĩa  đơn kỹ thuật  số  mới 

'GANADARA' thông qua SNS chính thức vào 
ngày 7/3.

Trong video, tên bài hát 'GANADARA' được 
thể hiện bằng hình ảnh minh họa đáng yêu theo 
hình trái tim, thu hút sự chú ý. Đặc biệt, tên nghệ sĩ 
tiêu biểu của IU bất ngờ được tiết lộ, thu hút sự chú 
ý của đông đảo người hâm mộ. Đây là làn hợp tác 
đầu tiên giữa hai nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn 
cầu.

Trong khi đó, đây là sản phẩm âm nhạc đầu 
tiên của Jay Park sau khi từ chức CEO cả AOMG 
lẫn H1GHR MUSIC và thành lập nên công ty mới 
MORE VISION.

                                                                   An 
Chi
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Diễn viên 'Ngôi trường xác 
sống' đổi đời sau 10 năm vô 
danh

Lee Yoo Mi từng phải đi thử vai khoảng 
500 lần trước khi thành sao nhờ đóng 
“All of us are dead”, “Squid Game”.

Diễn viên được nhiều thương hiệu săn đón. 
Hồi tháng 1, Yoo Mi trở thành nàng thơ của Miu 
Miu cùng ngôi sao Hollywood Hailey Bieber. Yoo 
Mi cũng đang làm đại diện cho nhiều nhãn hàng 
nội địa như mỹ phẩm, ôtô, trò chơi, ứng dụng... Cô 
xuất hiện trên những tạp chí nổi tiếng như 
Cosmopolitan, Vogue, Dazed...

Lee Yoo Mi sinh ngày 17/7/1994, đam mê 
đóng phim từ nhỏ. Năm 2007, sau một lần xem bộ 
phim điện ảnh Herb do Kang Hye Jung đóng chính, 
Lee Yoo Mi quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn. Cô 
ghi danh một khóa học diễn xuất và bước chân vào 
làng giải trí với tư cách người mẫu quảng cáo hai 
năm sau đó.

Lee Yoo Mi chật vật tìm chỗ đứng trong nghề 
suốt 13 năm. Cô đảm nhận vai phụ trong các bộ 
phim điện ảnh và truyền hình như The Yellow Sea 
(2010), Park Hwa Young (2017), Just Dance 
(2018), 365: Repeat the Year (2020), Young Adult 
Matters (2021)... Yoo Mi cũng là khách mời 
(cameo) thoáng qua của một số phim như 20 th 
Century Boy And Girl (2017), Miss Hammurabi 
(2018), Voice 2 (2018), Hostage: Missing 
Celebrity (2021)...

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsis năm 
2019, Lee Yoo Mi tiết lộ từng mặc cảm ngoại hình 
khi mới bắt đầu sự nghiệp. Cô đắn đo về việc phẫu 
thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài thu hút hơn. “Tôi hỏi 
mẹ, con nên làm gì với cái mũi này đây”, Lee Yoo 
Mi kể. Sau này, diễn viên vượt qua sự tự ti, yêu 
thích khuôn mặt bản thân hơn.

Trên Esquire Korea đầu tháng 2, Yoo Mi cho 
biết cô là một người kiên trì. Khi được hỏi đã thử 
vai bao nhiêu lần, diễn viên nói: “Tôi đi casting 
nhiều đến mức không nhớ nổi nữa. Có lẽ là 100 lần. 
Hoặc 200-300. Hay 400-500 nhỉ? Thật sự là rất 
nhiều”. Lee Yoo Mi nói thêm về niềm đam mê và 
động lực diễn xuất: “Mỗi lần đóng phim là một trải 
nghiệm khác nhau, đó là quá trình học hỏi không có 
hồi kết”.

Trong quãng thời gian nghỉ ngơi sau khi đóng 
máy Squid Game, diễn viên tranh thủ làm nhân 
viên giao hàng cho một ứng dụng gọi đồ ăn. Lee 
Yoo Mi cho biết trên Cosmopolitan tháng 11/2021: 
“Tôi từng làm shipper bán thời gian đấy. Bạn tin 
được không. Và rồi đột nhiên bây giờ tôi lại nổi 
tiếng. Thật thú vị. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng quên 
đi sự nổi tiếng này vì bây giờ tôi còn rất nhiều việc 
phải làm. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để mọi 
người không quên tôi là ai”.

Yoo Mi được giới phê bình đánh giá diễn tự 
nhiên, nhập vai ấn tượng. Cô thường lựa chọn 
những vai tâm lý phức tạp, u ất, chịu hành hạ thể 
xác lẫn tinh thần. Lee Yoo Mi có gương mặt điện 
ảnh, biểu cảm tinh tế và khả năng phân tích nhân 
vật. Tờ Vogue nhận xét: “Những câu chuyện qua 
các vai diễn của Lee Yoo Mi được truyền tải thông 
qua đôi mắt đặc biệt. Đôi mắt thâm quầng, giọng 
nói nhẹ nhàng, nhưng câu chuyện cô ấy kể vẫn trải 
dài trong tâm trí bạn, ám ảnh ngay cả sau khi nó kết 
thúc”.

Sau hơn 10 năm kiên trì trau dồi diễn xuất, Lee 
Yoo Mi nếm “quả ngọt” đầu tiên với danh hiệu 
“Diễn viên mới xuất sắc” tại Buil Film Awards 
tháng 10/2021. Cô nhận giải nhờ vai nữ chính 
trong phim Nổi loạn tuổi 18 (Young Adult 
Matters), một tác phẩm đề cập vấn đề phá thai và 
các mối quan hệ độc hại. Lần đầu cầm cúp, Lee Yoo 
Mi cho biết đó là “một cảm giác rất lạ”. “Nó là sự 
công nhận đầu tiên cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ 
ra”, cô nói.

Trong phim của đạo diễn Lee Hwan, Lee Yoo 
Mi vào vai Se Jin, nữ sinh 18 tuổi đang mang thai 
con với giáo viên chủ nhiệm. Bị gia đình và trường 
học bỏ rơi, Se Jin đối mặt bi kịch cuộc sống và 
những tổn thương tâm lý sâu sắc. Câu chuyện “trải 
nghiệm sự tàn nhẫn của thế giới” nhận được đồng 
cảm từ khán giả. Tờ Chosun nhận xét Lee Yoo Mi 
thể hiện một cách tinh tế vai Se Jin dù nhân vật này 
rất ít thoại. “Đôi mắt trống rỗng, tiếng cười vô 
nghĩa và dáng vẻ lầm lì, cô ấy tạo nên một bức tranh 
chân thực: những cuộc đời u tối như vậy vẫn tồn tại 
trong thực tế chúng ta”.

Nổi loạn tuổi 18 giúp khán giả Hàn bắt đầu chú 
ý đến Lee Yoo Mi, còn Squid Game (Trò chơi con 
mực) là bước ngoặt giúp diễn viên vụt sáng, nổi 
danh quốc tế. Trong bom tấn Netflix ra mắt hồi 
tháng 8/2021, Lee Yoo Mi chỉ xuất hiện ba trên 
chín tập, nhưng là một trong những cái tên được 
nhắc nhiều nhất.

Yoo Mi đóng Ji Yeong, người chơi số 240, cô 
gái trẻ ra tù sau khi trả thù người cha bạo hành. Ít 
đất diễn, ít lời thoại, Yoo Mi vẫn thể hiện được nội 
tâm phức tạp của một người đang mất phương 
hướng trong cuộc đời. Mái tóc cắt ngắn cùng ánh 
mắt bất cần, Ji Yeong chiếm sự chú ý của khán giả 
mỗi lần xuất hiện. Cảnh quay Ji Yeong nhường cơ 
hội sống cho Sae Byeok (Jung Hyo Yeon) ở vòng 
chơi bi được nhiều người xem khen xúc động.

Ở phim mới nhất - Ngôi trường xác sống, cô 

hóa thân Na Yeon, nhân vật phản diện có tính cách 
ích kỷ. Na Yeon là học sinh nhà giàu hợm hĩnh, 
luôn coi thường những bạn kém may mắn. Nhiều 
người xem nhận xét nhân vật Na Yeon đáng ghét vì 
những hành động ác độc. Khán giả cũng ghi nhận 
tài nhập vai của Lee Yoo Mi. Cô biến hóa thành 
công hai hình mẫu nhân vật khác biệt, từ Ji Yeong 
đáng thương đến Na Yeon đáng ghét, chỉ trong một 
thời gian ngắn.

Diễn viên nói: “Tôi đã quay hai bộ phim cùng 
lúc. Khi đóng Ji Yeong, tôi kìm nén mọi cảm xúc. 
Khi đóng Na Yeon, tôi cố gắng thể hiện nhiều góc 
độ, bao gồm cả định kiến. Thật vui khi có thể diễn 
cùng lúc hai nhân vật đối lập”.

Đạo diễn Lee Jae Kyoo nói thêm về lý do mời 
Lee Yoo Mi casting vai Na Yeon: “Chúng tôi cần 
một diễn viên thể hiện được câu chuyện phức tạp 
cũng như hành động độc ác của nhân vật. Yoo Mi 
thực sự đã hóa thân Na Yeon”.

Thời gian tới, người hâm mộ có thể gặp lại Lee 
Yoo Mi trên màn ảnh nhỏ. Cô đang thảo luận tham 
gia bộ phim chủ đề thể thao Mental Coach Je Gal 
Gil và phim We Can't Go to Heaven, But We Can 
Love của đạo diễn Han Jae Yi.

                                                                     
Hà Mi 

Jay Park và IU hợp tác đặc 
biệt trong 'Ganadara'

Công ty quản lý mới của Jay Park, 
MORE VISION, đã phát hành teaser 
cho  đĩa  đơn kỹ thuật  số  mới 

'GANADARA' thông qua SNS chính thức vào 
ngày 7/3.

Trong video, tên bài hát 'GANADARA' được 
thể hiện bằng hình ảnh minh họa đáng yêu theo 
hình trái tim, thu hút sự chú ý. Đặc biệt, tên nghệ sĩ 
tiêu biểu của IU bất ngờ được tiết lộ, thu hút sự chú 
ý của đông đảo người hâm mộ. Đây là làn hợp tác 
đầu tiên giữa hai nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn 
cầu.

Trong khi đó, đây là sản phẩm âm nhạc đầu 
tiên của Jay Park sau khi từ chức CEO cả AOMG 
lẫn H1GHR MUSIC và thành lập nên công ty mới 
MORE VISION.

                                                                   An 
Chi
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NEW

544-1989/1557

Baùn Quaùn Nöôùc
Caùch Houston 1h30’

Xin lieân laïc: 512-825-3074

* Cô hoäi laøm chuû quaùn nöôùc caùc Houston 1h30’.

* Tieäm ñeïp, roäng raõi, coù patio, potential ñeå baùn 
Crawfish seasonal, location toát, trong khu ñoâng hoïc 
sinh.

!!Gross sale oån ñònh!!

Do khoâng coù ngöôøi quaûn lyù, laøm beáp, caàn sang laïi.

NEW

534-1988/1556

Baùn Tieäm BoBa
Katy - I10

Xin lieân laïc Phöông: 503-524-8828

Veà höu, caàn sang tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 4 
naêm, income oån ñònh. Tieäm ñeïp, saïch seõ, 
roäng raõi, coù Hood, walk-in cooler.
1,500 sqft, rent  $3,033 + NNN. Coøn laïi 2 x 
5 naêm option.

NEW

559-1991/1559

Baùn Nhaø Haøng

Baùn nhaø haøng Seafood, ñòa chæ 11229 
Fuqua Street, Houston, TX 77089. Taïi 
Exit 33 cuûa SouthBelt

Fuqua Str

Xin lieân laïc

832-373-2572

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng khu Northwest Houston vì 
muoán retire. Tieäm hoaït ñoäng treân 20 naêm, khu 
nhieàu haõng xöôûng, taàm khaùch coá ñònh toát, thu nhaäp 
toát, tieäm roäng raõi, khang trang, coù built-in quaày 
bar, VIP room 40 choã, toát cho hoäi hôïp ... Giaù thueâ 
reõ, giaù baùn thöông löôïng, raát mau laïi voán.

Northwest Houston

Goïi/Text: 281-858-0684

NEW

537-1988/1556

Baùn Traïi Gaø
Marquez, TX

Moïi chi tieát xin lieân laïc: 254-203-1346

Caàn baùn 4 chuoàng gaø gioáng (pullet farm) ôû 

Marquez, Texas. Hieän vöøa môùi kyù 15 naêm 

contract Waco complex. Traïi naèm ôû vò trí 

toát treân Hwy 79. 

NEW

523-1987/1555

Sang Nhaø Haøng

Sang nhaø haøng 

HICCUPS & CHORROHOLIC

South 45 - Pasadena

Xin lieân laïc: 713-443-4844

NEW

531-1988/1556

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng Vieät Nam khu Northwest 
(249 & Antoine). Tieäm roäng 2,520 Sq.Ft. Tieàn 
rent reû, khu ñoâng daân cö. Giaù baùn $110,000.

Khu Northwest

Xin lieân laïc: anh Quyeàn

832-335-5553

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026

Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

543-1990/1558

Baùn Nhaø
Bellaire - Beechnut

Xin lieân laïc coâ Tö: 713-933-9943
Hoaëc anh Baûy: 713-985-9541

Caàn baùn nhaø gaáp, hoài höông VN. Nhaø môùi, 
khu an ninh raát toát. 4 phoøng nguû - 2 phoøng 
Master. 2,300 sqft. Chung quanh xaây gaïch, 
nhaø xaây 2017.

NEW

563-2008/1576

Baùn Buiding & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì 

lyù do söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh 

(Voán ít lôøi nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

518-1987/1555

Baùn Nhaø

Nhaø laàu 2,500sqft, 3-4 phoøng nguû, 
2.5 phoøng taém, garage 2 xe. Ñaõ ñöôïc 
taân trang, taát caû ñeàu môùi. $325,000. 
Khu Beachnut - Highway 6.

Beachnut - Highway 6

Xin lieân laïc Anh Hieáu: 832-274-4755

622-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø roäng raõi, coù dö 2 phoøng goùc ñöôøng Bellaire 

vaø Neff, khu sang, yeân tónh. Ñaày ñuû tieän nghi, öu 

tieân cho nöõ. Ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

669-285-8701 * 408-947-1688

_______________________________________
610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra HK4. Bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. Beáp roäng raõi, khu nhaø vui 

vaø an ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, laøm 

vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472
______________________________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå ñi boä tôùi Hong 

Kong, Taân Bình, Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, 

giaët saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

_______________________________________
583-1994/1562

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 

Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät phoøng cho share 

$400/thaùng. Ñuû tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, 

öu tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 

832-231-1164

_______________________________________
573-1993/1561

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, saïch seõ, yeân 

tónh, an ninh, clean and frendly.

Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021

_______________________________________

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, caùch chôï Hk4 

7 phuùt. Freeway (Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët saáy, Internet. 

Öu tieân ñoäc thaân, coù vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. 

Coù theå doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 

281-818-9360
______________________________________________________

542-1990/1558

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï Hong Kong 4, 

chôï Myõ Hoa. Bao ñieän, nöôùc, maùy giaët saáy. Coù 

internet, coù phoøng taém rieâng, coù remote garage. 

Öu tieân phuï nöõ ñoäc thaân.

Xin lieân laïc baø Phöông:

346-232-8809

_______________________________________
529-1988/1556

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & W.Airport, 

gaàn BWY Sam Houston. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

coù Internet. Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân heä: 

713-367-5069
______________________________________________________

524-1988/1556

SHARE PHOØNG

Phoøng cho thueâ goùc ñöôøng Eldridge and 

Beechnut, nhaø ñaày ñuû tieän nghi.

Xin lieân heä Coâ Cuùc: 

832-228-3068

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

Tieäm caùch Hk4 20 phuùt laùi xe. Tieäm môùi 
remodel, roäng 1.270sqft, coù 5 thôï, khaùch 
deã chòu, tieàn Rent raát thaáp. Chuû caàn move.

Caùch Hong Kong 4 - 20’

Anh chò em naøo caàn vui loøng goïi:

832-462-4433

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát reû 
, income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:

713-384-5805

NEW

528-1988/1556

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc 6 gheá, 1 phoøng aên, 2 
phoøng facial. Dieän tích 1,500sqft. Rent 
+ Cam: $2,400/thaùng. Khu Beechnut, 
Houston, TX, 77083. Giaù baùn $30,000

Beachnut

Xin lieân laïc Phöông: 281-498-0028

NEW

550-1991/1559

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & 
Bellway 8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, 
chuû ñaõ ôû ñaây lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng 
thaân thieän, tip cao.

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 7 
baøn, income $450,000 trôû leân. Tieäm gaàn 
phi tröôøng Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc Taâm: 346-280-1477

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm raát 
ñoâng khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc Coâ Dung:

346-290-2676

NEW

618-1997/1564

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm 
chaân maøy maét moâi in Houston Cypress khu 
chôï HEB gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï 
saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù 
sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
https://vtv.vn/giam-can.html
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NEW

544-1989/1557

Baùn Quaùn Nöôùc
Caùch Houston 1h30’

Xin lieân laïc: 512-825-3074

* Cô hoäi laøm chuû quaùn nöôùc caùc Houston 1h30’.

* Tieäm ñeïp, roäng raõi, coù patio, potential ñeå baùn 
Crawfish seasonal, location toát, trong khu ñoâng hoïc 
sinh.

!!Gross sale oån ñònh!!

Do khoâng coù ngöôøi quaûn lyù, laøm beáp, caàn sang laïi.

NEW

534-1988/1556

Baùn Tieäm BoBa
Katy - I10

Xin lieân laïc Phöông: 503-524-8828

Veà höu, caàn sang tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 4 
naêm, income oån ñònh. Tieäm ñeïp, saïch seõ, 
roäng raõi, coù Hood, walk-in cooler.
1,500 sqft, rent  $3,033 + NNN. Coøn laïi 2 x 
5 naêm option.

NEW

559-1991/1559

Baùn Nhaø Haøng

Baùn nhaø haøng Seafood, ñòa chæ 11229 
Fuqua Street, Houston, TX 77089. Taïi 
Exit 33 cuûa SouthBelt

Fuqua Str

Xin lieân laïc

832-373-2572

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng khu Northwest Houston vì 
muoán retire. Tieäm hoaït ñoäng treân 20 naêm, khu 
nhieàu haõng xöôûng, taàm khaùch coá ñònh toát, thu nhaäp 
toát, tieäm roäng raõi, khang trang, coù built-in quaày 
bar, VIP room 40 choã, toát cho hoäi hôïp ... Giaù thueâ 
reõ, giaù baùn thöông löôïng, raát mau laïi voán.

Northwest Houston

Goïi/Text: 281-858-0684

NEW

537-1988/1556

Baùn Traïi Gaø
Marquez, TX

Moïi chi tieát xin lieân laïc: 254-203-1346

Caàn baùn 4 chuoàng gaø gioáng (pullet farm) ôû 

Marquez, Texas. Hieän vöøa môùi kyù 15 naêm 

contract Waco complex. Traïi naèm ôû vò trí 

toát treân Hwy 79. 

NEW

523-1987/1555

Sang Nhaø Haøng

Sang nhaø haøng 

HICCUPS & CHORROHOLIC

South 45 - Pasadena

Xin lieân laïc: 713-443-4844

NEW

531-1988/1556

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng Vieät Nam khu Northwest 
(249 & Antoine). Tieäm roäng 2,520 Sq.Ft. Tieàn 
rent reû, khu ñoâng daân cö. Giaù baùn $110,000.

Khu Northwest

Xin lieân laïc: anh Quyeàn

832-335-5553

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026

Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

543-1990/1558

Baùn Nhaø
Bellaire - Beechnut

Xin lieân laïc coâ Tö: 713-933-9943
Hoaëc anh Baûy: 713-985-9541

Caàn baùn nhaø gaáp, hoài höông VN. Nhaø môùi, 
khu an ninh raát toát. 4 phoøng nguû - 2 phoøng 
Master. 2,300 sqft. Chung quanh xaây gaïch, 
nhaø xaây 2017.

NEW

563-2008/1576

Baùn Buiding & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì 

lyù do söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh 

(Voán ít lôøi nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

518-1987/1555

Baùn Nhaø

Nhaø laàu 2,500sqft, 3-4 phoøng nguû, 
2.5 phoøng taém, garage 2 xe. Ñaõ ñöôïc 
taân trang, taát caû ñeàu môùi. $325,000. 
Khu Beachnut - Highway 6.

Beachnut - Highway 6

Xin lieân laïc Anh Hieáu: 832-274-4755

622-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø roäng raõi, coù dö 2 phoøng goùc ñöôøng Bellaire 

vaø Neff, khu sang, yeân tónh. Ñaày ñuû tieän nghi, öu 

tieân cho nöõ. Ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

669-285-8701 * 408-947-1688

_______________________________________
610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra HK4. Bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. Beáp roäng raõi, khu nhaø vui 

vaø an ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, laøm 

vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472
______________________________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå ñi boä tôùi Hong 

Kong, Taân Bình, Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, 

giaët saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

_______________________________________
583-1994/1562

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 

Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät phoøng cho share 

$400/thaùng. Ñuû tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, 

öu tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 

832-231-1164

_______________________________________
573-1993/1561

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, saïch seõ, yeân 

tónh, an ninh, clean and frendly.

Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021

_______________________________________

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, caùch chôï Hk4 

7 phuùt. Freeway (Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët saáy, Internet. 

Öu tieân ñoäc thaân, coù vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. 

Coù theå doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 

281-818-9360
______________________________________________________

542-1990/1558

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï Hong Kong 4, 

chôï Myõ Hoa. Bao ñieän, nöôùc, maùy giaët saáy. Coù 

internet, coù phoøng taém rieâng, coù remote garage. 

Öu tieân phuï nöõ ñoäc thaân.

Xin lieân laïc baø Phöông:

346-232-8809

_______________________________________
529-1988/1556

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & W.Airport, 

gaàn BWY Sam Houston. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

coù Internet. Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân heä: 

713-367-5069
______________________________________________________

524-1988/1556

SHARE PHOØNG

Phoøng cho thueâ goùc ñöôøng Eldridge and 

Beechnut, nhaø ñaày ñuû tieän nghi.

Xin lieân heä Coâ Cuùc: 

832-228-3068

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

Tieäm caùch Hk4 20 phuùt laùi xe. Tieäm môùi 
remodel, roäng 1.270sqft, coù 5 thôï, khaùch 
deã chòu, tieàn Rent raát thaáp. Chuû caàn move.

Caùch Hong Kong 4 - 20’

Anh chò em naøo caàn vui loøng goïi:

832-462-4433

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát reû 
, income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:

713-384-5805

NEW

528-1988/1556

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc 6 gheá, 1 phoøng aên, 2 
phoøng facial. Dieän tích 1,500sqft. Rent 
+ Cam: $2,400/thaùng. Khu Beechnut, 
Houston, TX, 77083. Giaù baùn $30,000

Beachnut

Xin lieân laïc Phöông: 281-498-0028

NEW

550-1991/1559

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & 
Bellway 8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, 
chuû ñaõ ôû ñaây lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng 
thaân thieän, tip cao.

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 7 
baøn, income $450,000 trôû leân. Tieäm gaàn 
phi tröôøng Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc Taâm: 346-280-1477

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm raát 
ñoâng khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc Coâ Dung:

346-290-2676

NEW

618-1997/1564

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm 
chaân maøy maét moâi in Houston Cypress khu 
chôï HEB gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï 
saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù 
sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
https://vtv.vn/giam-can.html
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Trần Đức Dung - nàng thơ số 
1 của Quỳnh Dao nay sống độc 
thân ở U50

Làng giải trí Hoa ngữ những năm 90 hội 
tụ hàng loạt những diễn viên nổi tiếng 
xinh đẹp và đầy tài năng. Trong đó, có 

lẽ không thể không kể đến Trần Đức Dung - một 
trong những mỹ nhân may mắn lọt vào mắt xanh 
của nữ sĩ Quỳnh Dao. 

Trần Đức Dung sinh năm 1974 ở Đài Bắc, Đài 
Loan. Điều khiến Trần Đức Dung gây ấn tượng 
mạnh đối với khán giả chính là đôi mắt to tròn “biết 
nói”, chan chứa đầy cảm xúc. Đây được xem như 
một “vũ khí lợi hại” giúp cô lấy đi nhiều nước mắt 
của người xem.

Nhờ sở hữu vẻ ngoài không tì vết, Trần Đức 
Dung nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều đạo 
diễn. Ngay từ khi lên 9, cô đã được mời đóng quảng 
cáo cho một nhãn hàng. Sau đó, đến năm 12 tuổi, 
nữ diễn viên trở thành người mẫu cho một hãng mỹ 
phẩm.

Tuy vậy, bố mẹ của người đẹp lại không muốn 
con gái của mình tham gia vào làng giải trí. Vì nhìn 
thấy được tương lai của Đức Dung đồng thời quá 
mê mẩn trước nhan sắc này nên nữ sĩ Quỳnh Dao 
đã thuyết phục và “đặt cọc” trước để chờ ngày cô 
đủ tuổi tham gia vào diễn xuất.

Sau khi Trần Đức Dung cùng gia đình chuyển 
tới Hồng Kông sinh sống, nữ diễn viên nhận được 
lời mời từ Quỳnh Dao để tham gia vào dự án phim 
Mai hoa lạc. Trần Đức Dung đồng ý và không nghĩ 
rằng đây chính là bộ phim mang đến bước ngoặt 
cho sự nghiệp của mình. Sau phim Mai hoa lạc, nữ 
diễn viên trở thành một ngôi sao tiềm năng đầy hứa 
hẹn, tiếp nối thế hệ của các đàn chị Lưu Tuyết Hoa, 
Du Tiểu Phàm.

Tên tuổi của Trần Đức Dung gắn liền với hàng 
loạt bộ phim đình đám như Thủy vân gian, Một 
thoáng mộng mơ,... Nếu so với tiền bối Lưu Tuyết 
Hoa, tổng số phim mà cô góp mặt không thể nhiều 
bằng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn là người mà nữ sĩ 
Quỳnh Dao dành nhiều tình yêu thương nhất.

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng vai diễn Tiểu Yến 
Tử hay Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách 
không phải “đóng đinh” cho Triệu Vy và Lâm Tâm 
Như ngay từ ban đầu. Nữ sĩ Quỳnh Dao có lần từng 

mời Trần Đức Dung tham gia vào dự án phim đình 
đám nhất trong sự nghiệp của bà. Cụ thể, bà nói 
rằng: “Vai Tiểu Yến Tử hay Hạ Tử Vy, con thích 
chọn ai cũng được, chọn vai nào, vai đó sẽ là nhân 
vật chính”.

Tuy nhiên, đáng tiếc thay, Trần Đức Dung đã 
từ chối cơ hội này vì lỡ nhận lời tham gia vào phim 
khác. Sau này khi nhắc lại, nữ diễn viên vẫn luôn 
bày tỏ sự tiếc nuối của mình. Có lẽ nhờ vậy, Lâm 
Tâm Như và Triệu Vy mới có cơ hội sở hữu vai diễn 
để đời. Kể từ đó, cả hai dần có chỗ đứng vững chắc 
trong làng giải trí như hiện tại.

Ngoài Quỳnh Dao, nhan sắc của Trần Đức 
Dung còn khiến Châu Tinh Trì mê mệt. Sau lần hợp 
tác trong phim Cảnh sát hoàng gia, Châu Tinh Trì 
đã đem lòng si mê và theo đuổi nữ diễn viên mãnh 
liệt. Có lần ông còn đề nghị đạo diễn Vương Tinh 
mời cô vào dự án phim Lộc đỉnh ký. Trong phim 
hội tụ nhiều mỹ nhân đình đám lúc bấy giờ nhưng 
nhan sắc của Trần Đức Dung vẫn cực kỳ nổi bật.

Dù liên tục bày tỏ lòng mình nhưng Trần Đức 
Dung chưa bao giờ chấp nhận Châu Tinh Trì. Theo 
chị gái của cô từng chia sẻ, chính khoảng cách 14 
tuổi đã khiến người đẹp không thể đáp trả tình cảm 
của nam diễn viên.

Sau thập niên 2000, Trần Đức Dung đã mất đi 
vị trí vốn có của mình và dần tuột dốc. Vì thế, cô 
quyết định hạn chế góp mặt vào các hoạt động giải 
trí để bước vào cuộc sống hôn nhân. Nữ diễn viên 
lên xe hoa lần đầu tiên với tổng biên tập của một tờ 
báo ở Đài Loan. Tuy nhiên, cả hai đường ai nấy đi 
sau 3 năm kề cạnh. 

Cô tiếp tục quyết định tiến tới hôn nhân với 
một doanh nhân bất động sản ở Đài Loan - Vương 
Tán Sách vào năm 2010. Anh là một người biết 
quan tâm, tốt bụng và luôn lo nghĩ, yêu chiều vợ. 
Về phía Trần Đức Dung, người đẹp ít tham gia 
đóng phim hay sự kiện để tập trung chăm chút cho 
tổ ấm của mình. 

Cũng vì lẽ đó, mức độ phủ sóng của Trần Đức 
Dung ngày càng giảm dần. Tới năm 2020, khán giả 
bàng hoàng khi nữ diễn viên thông báo đã ly hôn 
mà không có con cái. Cả hai chia tay trong hòa bình 
và không có bất cứ tranh chấp gì về tài sản.

Từ đó, Trần Đức Dung quyết định sống độc 
thân không con cái. “Nàng thơ” của Quỳnh Dao 
một thời cũng bắt đầu quay trở lại showbiz với tần 
suất nhiều hơn. Vào tháng 10/2021, nữ diễn viên 
tham gia vào sự kiện ra mắt phim truyền hình 
Forest in the Mountains. Tuy nhan sắc đã có nhiều 
thay đổi hơn so với trước nhưng người đẹp U50 
vẫn liên tục nhận về những lời khen từ khán giả.

Thay vì lựa chọn bước tiếp vào một cuộc hôn 
nhân khác, Trần Đức Dung đã quyết định sống độc 
thân. Cũng vì thế, không ít khán giả hi vọng được 
thấy nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ nhiều hơn.

                                                             Quốc 
Minh

Vai  diễn với  Seo Hyun 
(SNSD) cứu vớt sự nghiệp nam 
ca sĩ Hàn

Lee Jun Young lần đầu đóng cặp với đàn 
chị Seo Hyun trong “Love and 
Leashing” - bộ phim ra mắt ngày 11/2.

Trong Love and Leashing - bộ phim ra mắt 
ngày 11/2, Lee Jun Young vào vai Jung Ji Hoo. Đây 
được coi là sản phẩm đánh dấu bước tiến của nam 
diễn viên trẻ. Trong phim, anh đóng cặp với Seo 
Hyun (SNSD).

Việc đóng cặp cùng Seo Hyun giúp nam ca sĩ 
kiêm diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của 
khán giả Hàn Quốc và quốc tế. Đây là tín hiệu đáng 
mừng cho sự nghiệp lận đận của chàng trai sinh 
năm 1997.

Sự nghiệp lận đận
Lee Jun Young ra mắt showbiz với vai trò ca sĩ 

thần tượng, là một trong ba giọng ca chính của U-
Kiss. Tuy nhiên, nam ca sĩ không phải là gương 
mặt xuất hiện trong đội hình ban đầu.

U-Kiss “chào sân” Kpop vào năm 2008, đã có 
một số bản hit được khán giả xứ kim chi “thuộc 
nằm lòng”. Tuy nhiên, tình hình nhân sự của nhóm 
không ổn định, liên tục có thành viên rời nhóm và 
thay mới. Lee Jun Young là thành viên cuối cùng 
được bổ sung trước khi U-Kiss tan rã.

Anh gia nhập nhóm vào năm 2014, sử dụng 
nghệ danh Jun. Thời điểm đó, người hâm mộ cho 
rằng nam ca sĩ phải chịu nhiều thiệt thòi vì U-Kiss 
đã bước vào giai đoạn dưới đáy của sự nghiệp, 
không có khả năng nâng đỡ sự nghiệp cho Jun. Anh 
cũng không được nhiều người biết tới dù vừa có 
ngoại hình điển trai, vừa có khả năng ca hát, vũ đạo 
hoàn thiện.

Tuy nhiên, đây là sự lựa chọn của chính Jun. 
Anh quyết định gia nhập U-Kiss sau 3 năm làm 
thực tập sinh, nhưng sau đó không lâu lại phải nghỉ 
ngơi dài hạn vì U-Kiss không thể duy trì các hoạt 
động nghệ thuật.

Mỹ nam 25 tuổi cũng ghi danh tham gia The 
Unit: Idol Rebooting Project - show sống còn 
nhằm cứu vớt sự nghiệp của những thần tượng kém 
tiếng. Chia sẻ về lý do quyết định thi đấu trong The 
Unit, Jun cho biết anh muốn cứu lấy nhóm và giúp 
đỡ các thành viên còn lại.

Nỗ lực của Jun được đền đáp khi anh trở thành 

người chiến thắng của chương trình The Unit, 
được ra mắt một lần nữa và giữ vị trí center của 
UNB - nhóm nhạc tập hợp 9 thành viên có thứ hạng 
cao nhất của chương trình.

Khi tham gia chương trình trên, Jun được đánh 
giá cao vì ngoại hình đẹp, sáng sân khấu, chiều cao 
1,85 m nổi trội cùng kỹ năng toàn diện. Anh có số 
phiếu cao nhất trong 9 thành viên trong nhóm.

UNB chỉ hoạt động trong 9 tháng, bắt đầu từ 
tháng 4/2018 và tan rã vào tháng 1/2019. Nhóm 
ngừng hoạt động khi chưa thể giúp bất kỳ thành 
viên nào trong nhóm nâng cao danh tiếng cá nhân. 
Vì vậy, sự nghiệp của Jun một lần nữa đi vào ngõ 
cụt.

Chuyển hướng đóng phim
Cũng trong khoảng thời gian hoạt động cùng 

UNB, Jun lấn sân sang diễn xuất với vai diễn đầu 
tay trong phim truyền hình Avengers Social Club. 
Góp mặt trong phim cùng nhiều tên tuổi gạo cội 
như Ra Mi Ran, Lee Yo Won và Myung Se Bin 
nhưng Jun không hề lép vế. Anh thể hiện vai diễn 
một cách mượt mà, giàu cảm xúc và mang lại nhiều 
tiếng cười cho khán giả. Nhà sản xuất của tác phẩm 
cho rằng mỹ nam sinh năm 1997 có tương lai phát 
triển ở mảng phim ảnh.

Đúng như nhận xét của nhà sản xuất phim 
Avengers Social Club, Jun gây được thiện cảm với 
giới làm phim và tiếp tục nhận vai trong Goodbye 
to Goodbye. Vai diễn trong phim giúp anh giành 
giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải 
MBC Drama Awards 2018.

Khi UNB tan rã, Jun tập trung theo đuổi sự 
nghiệp diễn xuất. Anh quyết định sử dụng tên thật 
Lee Jun Young thay vì nghệ danh Jun. Nam diễn 
viên - ca sĩ góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như 
Please Don't Date Him, Let Me Be Your Knight, 
Good Casting và Imitation nhưng không đạt được 
thành tích đáng kể nào. Thậm chí, bộ phim 
Imitation chỉ đạt mức rating vô cùng thấp là 1,3%.

Không nản lòng, cựu thành viên U-Kiss vẫn 
kiên trì trau dồi khả năng diễn xuất và nhận được cơ 
hội sánh vai cùng Seo Hyun trong Love and 
Leashes. Bộ phim vấp phải ý kiến trái chiều ngay 
khi lên sóng, nhưng không thể phủ nhận tác phẩm 
đã giúp Jun nhận được sự quan tâm của khán giả 
đại chúng. Tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn 
bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp.

Nhiều tài lẻ
Lee Jun Young gây bất ngờ cho nhiều người 

khi thể hiện khả năng hội họa nổi bật. Anh từng đưa 
tranh tham dự triển lãm hội họa, một số bức tranh 
đã được mua lại với giá cao mà người mua thậm chí 
không biết tác giả là một ca sĩ thần tượng.

Đời thường, Jun vẽ nhiều tranh và thường chia 
sẻ với bạn bè, người hâm mộ. Vì đam mê hội hoạ, 
anh tự vẽ tranh để làm bìa album của mình.

Ngoài ra, cựu thành viên U-Kiss còn khiến 
người hâm mộ thích thú khi bất chợt nổi lên trên 
mạng xã hội như một biểu tượng của công dân 
gương mẫu.

Vào tháng 8/2021, Jun bắt gặp một tài xế lái xe 
trong lúc say rượu. Anh nhanh chóng gọi điện báo 
cảnh sát, sau đó tự mình lái xe đuổi theo người tài 
xế say rượu trên suốt quãng đường dài. Nam ca sĩ 
lo ngại người này có thể gây ra tai nạn nghiêm 
trọng cho người dân.

Cựu thành viên U-Kiss đã đi theo chiếc xe trên 
trong một giờ đồng hồ, đồng thời bật định vị bản đồ 
để cảnh sát giao thông theo dõi, tìm đến hiện 
trường. Sau khi cơ quan chức năng tạm giữ tài xế 
trên, Jun cũng giao nộp hộp đen trên xe hơi của 
mình để cảnh sát điều tra, kết án.

                                                               Minh 
Hạo

Lâm Chí Dĩnh trở lại sau hai 
năm

Ngày 26/2, ETtoday đưa tin Lâm Chí 
Dĩnh về thăm trường cấp ba ở Đài 
Loan, và giao lưu với các học sinh 

khóa sau. Anh trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng 
gắn liền với tên tuổi của mình như Tuổi 17 dưới 
cơn mưa, Không phải bản tình ca nào cũng là kỷ 
niệm đẹp.

Theo ETtoday, đây là hoạt động biểu diễn 
hiếm hoi của nam nghệ sĩ kể từ tháng 6/2020. Khi 
ấy, anh vướng tranh cãi là người giả tạo, hay nói dối 
trong chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng 
dâu. Từ đó, Lâm Chí Dĩnh vắng bóng trong 
showbiz.

Theo Lâm Chí Dĩnh, anh đang chuẩn bị tổ 
chức một số chương trình kỷ niệm 30 năm vào giới 
giải trí. Chia sẻ lý do ít tham gia hoạt động nghệ 
thuật thời gian qua, tài tử Sợi dây chuyền định 
mệnh cho biết anh bận rộn phát triển kinh doanh, 
chăm sóc gia đình. Bản thân nam nghệ sĩ cũng 
muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm mang gánh nặng 
thần tượng.

Lâm Chí Dĩnh phủ nhận thông tin anh giải 
nghệ sớm. “Tình hình dịch bệnh khiến công việc 
của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi thừa nhận 5 
năm trở đây bản thân ít tham gia sự kiện giải trí 
nhưng không có kế hoạch nghỉ hưu sớm. Tôi muốn 
được cùng khán giả ăn mừng 40-50 năm ngày Lâm 
Chí Dĩnh vào showbiz”, nam ca sĩ nói.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ngôi sao Đài 
Loan danh tiếng nhờ những bộ phim như Thiên 

long bát bộ, Sợi dây truyền định mệnh, Tuyệt đại 
song kiêu... Anh vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là tay 
đua xe công thức một chuyên nghiệp.

Lâm Chí Dĩnh có cuộc sống hôn nhân hạnh 
phúc bên cựu người mẫu Trần Nhược Nghi và 3 
con trai. Anh sở hữu khối tài sản hàng triệu USD 
nhờ kinh doanh.

                                                                   An 
Chi

Phim “khủng” của Shin Min 
Ah, Kim Woo Bin, Lee Byung 
Hun tung teaser gợi nhớ 
“Hometown Cha Cha Cha”

Our Blues là một bộ phim truyền hình 
theo phong cách omnibus (Một tác 
phẩm bao gồm những câu chuyện 

hoặc câu chuyện độc lập ngắn) kể về cuộc đời ngọt 
ngào, chua chát và cay đắng của những nhân vật đa 
dạng trong bối cảnh đảo Jeju. Việc lấy bối cảnh 
phim rời xa Seoul khiến khán giả nhớ đến 
Hometown Cha Cha Cha.

Lee Byung Hun sẽ vào vai Lee Dong Suk, một 
chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn của 
đảo Jeju, người bán xe tải để kiếm sống. Shin Min 
Ah sẽ đóng cùng Lee Byung Hun khi vào vai Min 
Sun Ah, một người phụ nữ ôm một bí mật đến đảo.

Han Ji Min hóa thân thành Lee Young Ok, một 
nữ thợ lặn thu hoạch sinh vật biển đầy tiềm năng 
nhưng bị bao vây bởi nhiều tin đồn. Kim Woo Bin 
là thuyền trưởng Park Jung Joon, chàng trai ấm áp 
đã gặp Lee Young Ok và yêu cô.

Nhân vật Choi Han Soo của Cha Seung Won 
trở về quê hương Jeju sau khi không thể thích nghi 
với cuộc sống thành phố, trong khi Lee Jung Eun sẽ 
đóng vai chủ cửa hàng cá Jung Eun Hee, người tái 
hợp với mối tình đầu Choi Han Soo sau 30 năm. 
Uhm Jung Hwa sẽ đảm nhận nhân vật của Go Mi 
Ran, bạn của Jung Eun Hee, người trở về Jeju vì 
chán ngán cuộc sống thành phố.

Đoạn teaser đầu tiên được phát hành vào ngày 
25 tháng 2 cho ta cái nhìn thoáng qua về cảm giác 
sống động của bộ phim khi các nhân vật làm việc 
chăm chỉ cho công việc của họ nhưng cũng nhảy 
múa vui chơi trong thời gian rảnh rỗi.

Our Blues dự kiến ra mắt vào ngày 9 tháng 4 
lúc 21:10 (KST).

                                                                    
An Chi
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Trần Đức Dung - nàng thơ số 
1 của Quỳnh Dao nay sống độc 
thân ở U50

Làng giải trí Hoa ngữ những năm 90 hội 
tụ hàng loạt những diễn viên nổi tiếng 
xinh đẹp và đầy tài năng. Trong đó, có 

lẽ không thể không kể đến Trần Đức Dung - một 
trong những mỹ nhân may mắn lọt vào mắt xanh 
của nữ sĩ Quỳnh Dao. 

Trần Đức Dung sinh năm 1974 ở Đài Bắc, Đài 
Loan. Điều khiến Trần Đức Dung gây ấn tượng 
mạnh đối với khán giả chính là đôi mắt to tròn “biết 
nói”, chan chứa đầy cảm xúc. Đây được xem như 
một “vũ khí lợi hại” giúp cô lấy đi nhiều nước mắt 
của người xem.

Nhờ sở hữu vẻ ngoài không tì vết, Trần Đức 
Dung nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều đạo 
diễn. Ngay từ khi lên 9, cô đã được mời đóng quảng 
cáo cho một nhãn hàng. Sau đó, đến năm 12 tuổi, 
nữ diễn viên trở thành người mẫu cho một hãng mỹ 
phẩm.

Tuy vậy, bố mẹ của người đẹp lại không muốn 
con gái của mình tham gia vào làng giải trí. Vì nhìn 
thấy được tương lai của Đức Dung đồng thời quá 
mê mẩn trước nhan sắc này nên nữ sĩ Quỳnh Dao 
đã thuyết phục và “đặt cọc” trước để chờ ngày cô 
đủ tuổi tham gia vào diễn xuất.

Sau khi Trần Đức Dung cùng gia đình chuyển 
tới Hồng Kông sinh sống, nữ diễn viên nhận được 
lời mời từ Quỳnh Dao để tham gia vào dự án phim 
Mai hoa lạc. Trần Đức Dung đồng ý và không nghĩ 
rằng đây chính là bộ phim mang đến bước ngoặt 
cho sự nghiệp của mình. Sau phim Mai hoa lạc, nữ 
diễn viên trở thành một ngôi sao tiềm năng đầy hứa 
hẹn, tiếp nối thế hệ của các đàn chị Lưu Tuyết Hoa, 
Du Tiểu Phàm.

Tên tuổi của Trần Đức Dung gắn liền với hàng 
loạt bộ phim đình đám như Thủy vân gian, Một 
thoáng mộng mơ,... Nếu so với tiền bối Lưu Tuyết 
Hoa, tổng số phim mà cô góp mặt không thể nhiều 
bằng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn là người mà nữ sĩ 
Quỳnh Dao dành nhiều tình yêu thương nhất.

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng vai diễn Tiểu Yến 
Tử hay Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách 
không phải “đóng đinh” cho Triệu Vy và Lâm Tâm 
Như ngay từ ban đầu. Nữ sĩ Quỳnh Dao có lần từng 

mời Trần Đức Dung tham gia vào dự án phim đình 
đám nhất trong sự nghiệp của bà. Cụ thể, bà nói 
rằng: “Vai Tiểu Yến Tử hay Hạ Tử Vy, con thích 
chọn ai cũng được, chọn vai nào, vai đó sẽ là nhân 
vật chính”.

Tuy nhiên, đáng tiếc thay, Trần Đức Dung đã 
từ chối cơ hội này vì lỡ nhận lời tham gia vào phim 
khác. Sau này khi nhắc lại, nữ diễn viên vẫn luôn 
bày tỏ sự tiếc nuối của mình. Có lẽ nhờ vậy, Lâm 
Tâm Như và Triệu Vy mới có cơ hội sở hữu vai diễn 
để đời. Kể từ đó, cả hai dần có chỗ đứng vững chắc 
trong làng giải trí như hiện tại.

Ngoài Quỳnh Dao, nhan sắc của Trần Đức 
Dung còn khiến Châu Tinh Trì mê mệt. Sau lần hợp 
tác trong phim Cảnh sát hoàng gia, Châu Tinh Trì 
đã đem lòng si mê và theo đuổi nữ diễn viên mãnh 
liệt. Có lần ông còn đề nghị đạo diễn Vương Tinh 
mời cô vào dự án phim Lộc đỉnh ký. Trong phim 
hội tụ nhiều mỹ nhân đình đám lúc bấy giờ nhưng 
nhan sắc của Trần Đức Dung vẫn cực kỳ nổi bật.

Dù liên tục bày tỏ lòng mình nhưng Trần Đức 
Dung chưa bao giờ chấp nhận Châu Tinh Trì. Theo 
chị gái của cô từng chia sẻ, chính khoảng cách 14 
tuổi đã khiến người đẹp không thể đáp trả tình cảm 
của nam diễn viên.

Sau thập niên 2000, Trần Đức Dung đã mất đi 
vị trí vốn có của mình và dần tuột dốc. Vì thế, cô 
quyết định hạn chế góp mặt vào các hoạt động giải 
trí để bước vào cuộc sống hôn nhân. Nữ diễn viên 
lên xe hoa lần đầu tiên với tổng biên tập của một tờ 
báo ở Đài Loan. Tuy nhiên, cả hai đường ai nấy đi 
sau 3 năm kề cạnh. 

Cô tiếp tục quyết định tiến tới hôn nhân với 
một doanh nhân bất động sản ở Đài Loan - Vương 
Tán Sách vào năm 2010. Anh là một người biết 
quan tâm, tốt bụng và luôn lo nghĩ, yêu chiều vợ. 
Về phía Trần Đức Dung, người đẹp ít tham gia 
đóng phim hay sự kiện để tập trung chăm chút cho 
tổ ấm của mình. 

Cũng vì lẽ đó, mức độ phủ sóng của Trần Đức 
Dung ngày càng giảm dần. Tới năm 2020, khán giả 
bàng hoàng khi nữ diễn viên thông báo đã ly hôn 
mà không có con cái. Cả hai chia tay trong hòa bình 
và không có bất cứ tranh chấp gì về tài sản.

Từ đó, Trần Đức Dung quyết định sống độc 
thân không con cái. “Nàng thơ” của Quỳnh Dao 
một thời cũng bắt đầu quay trở lại showbiz với tần 
suất nhiều hơn. Vào tháng 10/2021, nữ diễn viên 
tham gia vào sự kiện ra mắt phim truyền hình 
Forest in the Mountains. Tuy nhan sắc đã có nhiều 
thay đổi hơn so với trước nhưng người đẹp U50 
vẫn liên tục nhận về những lời khen từ khán giả.

Thay vì lựa chọn bước tiếp vào một cuộc hôn 
nhân khác, Trần Đức Dung đã quyết định sống độc 
thân. Cũng vì thế, không ít khán giả hi vọng được 
thấy nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ nhiều hơn.

                                                             Quốc 
Minh

Vai  diễn với  Seo Hyun 
(SNSD) cứu vớt sự nghiệp nam 
ca sĩ Hàn

Lee Jun Young lần đầu đóng cặp với đàn 
chị Seo Hyun trong “Love and 
Leashing” - bộ phim ra mắt ngày 11/2.

Trong Love and Leashing - bộ phim ra mắt 
ngày 11/2, Lee Jun Young vào vai Jung Ji Hoo. Đây 
được coi là sản phẩm đánh dấu bước tiến của nam 
diễn viên trẻ. Trong phim, anh đóng cặp với Seo 
Hyun (SNSD).

Việc đóng cặp cùng Seo Hyun giúp nam ca sĩ 
kiêm diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của 
khán giả Hàn Quốc và quốc tế. Đây là tín hiệu đáng 
mừng cho sự nghiệp lận đận của chàng trai sinh 
năm 1997.

Sự nghiệp lận đận
Lee Jun Young ra mắt showbiz với vai trò ca sĩ 

thần tượng, là một trong ba giọng ca chính của U-
Kiss. Tuy nhiên, nam ca sĩ không phải là gương 
mặt xuất hiện trong đội hình ban đầu.

U-Kiss “chào sân” Kpop vào năm 2008, đã có 
một số bản hit được khán giả xứ kim chi “thuộc 
nằm lòng”. Tuy nhiên, tình hình nhân sự của nhóm 
không ổn định, liên tục có thành viên rời nhóm và 
thay mới. Lee Jun Young là thành viên cuối cùng 
được bổ sung trước khi U-Kiss tan rã.

Anh gia nhập nhóm vào năm 2014, sử dụng 
nghệ danh Jun. Thời điểm đó, người hâm mộ cho 
rằng nam ca sĩ phải chịu nhiều thiệt thòi vì U-Kiss 
đã bước vào giai đoạn dưới đáy của sự nghiệp, 
không có khả năng nâng đỡ sự nghiệp cho Jun. Anh 
cũng không được nhiều người biết tới dù vừa có 
ngoại hình điển trai, vừa có khả năng ca hát, vũ đạo 
hoàn thiện.

Tuy nhiên, đây là sự lựa chọn của chính Jun. 
Anh quyết định gia nhập U-Kiss sau 3 năm làm 
thực tập sinh, nhưng sau đó không lâu lại phải nghỉ 
ngơi dài hạn vì U-Kiss không thể duy trì các hoạt 
động nghệ thuật.

Mỹ nam 25 tuổi cũng ghi danh tham gia The 
Unit: Idol Rebooting Project - show sống còn 
nhằm cứu vớt sự nghiệp của những thần tượng kém 
tiếng. Chia sẻ về lý do quyết định thi đấu trong The 
Unit, Jun cho biết anh muốn cứu lấy nhóm và giúp 
đỡ các thành viên còn lại.

Nỗ lực của Jun được đền đáp khi anh trở thành 

người chiến thắng của chương trình The Unit, 
được ra mắt một lần nữa và giữ vị trí center của 
UNB - nhóm nhạc tập hợp 9 thành viên có thứ hạng 
cao nhất của chương trình.

Khi tham gia chương trình trên, Jun được đánh 
giá cao vì ngoại hình đẹp, sáng sân khấu, chiều cao 
1,85 m nổi trội cùng kỹ năng toàn diện. Anh có số 
phiếu cao nhất trong 9 thành viên trong nhóm.

UNB chỉ hoạt động trong 9 tháng, bắt đầu từ 
tháng 4/2018 và tan rã vào tháng 1/2019. Nhóm 
ngừng hoạt động khi chưa thể giúp bất kỳ thành 
viên nào trong nhóm nâng cao danh tiếng cá nhân. 
Vì vậy, sự nghiệp của Jun một lần nữa đi vào ngõ 
cụt.

Chuyển hướng đóng phim
Cũng trong khoảng thời gian hoạt động cùng 

UNB, Jun lấn sân sang diễn xuất với vai diễn đầu 
tay trong phim truyền hình Avengers Social Club. 
Góp mặt trong phim cùng nhiều tên tuổi gạo cội 
như Ra Mi Ran, Lee Yo Won và Myung Se Bin 
nhưng Jun không hề lép vế. Anh thể hiện vai diễn 
một cách mượt mà, giàu cảm xúc và mang lại nhiều 
tiếng cười cho khán giả. Nhà sản xuất của tác phẩm 
cho rằng mỹ nam sinh năm 1997 có tương lai phát 
triển ở mảng phim ảnh.

Đúng như nhận xét của nhà sản xuất phim 
Avengers Social Club, Jun gây được thiện cảm với 
giới làm phim và tiếp tục nhận vai trong Goodbye 
to Goodbye. Vai diễn trong phim giúp anh giành 
giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải 
MBC Drama Awards 2018.

Khi UNB tan rã, Jun tập trung theo đuổi sự 
nghiệp diễn xuất. Anh quyết định sử dụng tên thật 
Lee Jun Young thay vì nghệ danh Jun. Nam diễn 
viên - ca sĩ góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như 
Please Don't Date Him, Let Me Be Your Knight, 
Good Casting và Imitation nhưng không đạt được 
thành tích đáng kể nào. Thậm chí, bộ phim 
Imitation chỉ đạt mức rating vô cùng thấp là 1,3%.

Không nản lòng, cựu thành viên U-Kiss vẫn 
kiên trì trau dồi khả năng diễn xuất và nhận được cơ 
hội sánh vai cùng Seo Hyun trong Love and 
Leashes. Bộ phim vấp phải ý kiến trái chiều ngay 
khi lên sóng, nhưng không thể phủ nhận tác phẩm 
đã giúp Jun nhận được sự quan tâm của khán giả 
đại chúng. Tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn 
bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp.

Nhiều tài lẻ
Lee Jun Young gây bất ngờ cho nhiều người 

khi thể hiện khả năng hội họa nổi bật. Anh từng đưa 
tranh tham dự triển lãm hội họa, một số bức tranh 
đã được mua lại với giá cao mà người mua thậm chí 
không biết tác giả là một ca sĩ thần tượng.

Đời thường, Jun vẽ nhiều tranh và thường chia 
sẻ với bạn bè, người hâm mộ. Vì đam mê hội hoạ, 
anh tự vẽ tranh để làm bìa album của mình.

Ngoài ra, cựu thành viên U-Kiss còn khiến 
người hâm mộ thích thú khi bất chợt nổi lên trên 
mạng xã hội như một biểu tượng của công dân 
gương mẫu.

Vào tháng 8/2021, Jun bắt gặp một tài xế lái xe 
trong lúc say rượu. Anh nhanh chóng gọi điện báo 
cảnh sát, sau đó tự mình lái xe đuổi theo người tài 
xế say rượu trên suốt quãng đường dài. Nam ca sĩ 
lo ngại người này có thể gây ra tai nạn nghiêm 
trọng cho người dân.

Cựu thành viên U-Kiss đã đi theo chiếc xe trên 
trong một giờ đồng hồ, đồng thời bật định vị bản đồ 
để cảnh sát giao thông theo dõi, tìm đến hiện 
trường. Sau khi cơ quan chức năng tạm giữ tài xế 
trên, Jun cũng giao nộp hộp đen trên xe hơi của 
mình để cảnh sát điều tra, kết án.

                                                               Minh 
Hạo

Lâm Chí Dĩnh trở lại sau hai 
năm

Ngày 26/2, ETtoday đưa tin Lâm Chí 
Dĩnh về thăm trường cấp ba ở Đài 
Loan, và giao lưu với các học sinh 

khóa sau. Anh trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng 
gắn liền với tên tuổi của mình như Tuổi 17 dưới 
cơn mưa, Không phải bản tình ca nào cũng là kỷ 
niệm đẹp.

Theo ETtoday, đây là hoạt động biểu diễn 
hiếm hoi của nam nghệ sĩ kể từ tháng 6/2020. Khi 
ấy, anh vướng tranh cãi là người giả tạo, hay nói dối 
trong chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng 
dâu. Từ đó, Lâm Chí Dĩnh vắng bóng trong 
showbiz.

Theo Lâm Chí Dĩnh, anh đang chuẩn bị tổ 
chức một số chương trình kỷ niệm 30 năm vào giới 
giải trí. Chia sẻ lý do ít tham gia hoạt động nghệ 
thuật thời gian qua, tài tử Sợi dây chuyền định 
mệnh cho biết anh bận rộn phát triển kinh doanh, 
chăm sóc gia đình. Bản thân nam nghệ sĩ cũng 
muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm mang gánh nặng 
thần tượng.

Lâm Chí Dĩnh phủ nhận thông tin anh giải 
nghệ sớm. “Tình hình dịch bệnh khiến công việc 
của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi thừa nhận 5 
năm trở đây bản thân ít tham gia sự kiện giải trí 
nhưng không có kế hoạch nghỉ hưu sớm. Tôi muốn 
được cùng khán giả ăn mừng 40-50 năm ngày Lâm 
Chí Dĩnh vào showbiz”, nam ca sĩ nói.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ngôi sao Đài 
Loan danh tiếng nhờ những bộ phim như Thiên 

long bát bộ, Sợi dây truyền định mệnh, Tuyệt đại 
song kiêu... Anh vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là tay 
đua xe công thức một chuyên nghiệp.

Lâm Chí Dĩnh có cuộc sống hôn nhân hạnh 
phúc bên cựu người mẫu Trần Nhược Nghi và 3 
con trai. Anh sở hữu khối tài sản hàng triệu USD 
nhờ kinh doanh.

                                                                   An 
Chi

Phim “khủng” của Shin Min 
Ah, Kim Woo Bin, Lee Byung 
Hun tung teaser gợi nhớ 
“Hometown Cha Cha Cha”

Our Blues là một bộ phim truyền hình 
theo phong cách omnibus (Một tác 
phẩm bao gồm những câu chuyện 

hoặc câu chuyện độc lập ngắn) kể về cuộc đời ngọt 
ngào, chua chát và cay đắng của những nhân vật đa 
dạng trong bối cảnh đảo Jeju. Việc lấy bối cảnh 
phim rời xa Seoul khiến khán giả nhớ đến 
Hometown Cha Cha Cha.

Lee Byung Hun sẽ vào vai Lee Dong Suk, một 
chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn của 
đảo Jeju, người bán xe tải để kiếm sống. Shin Min 
Ah sẽ đóng cùng Lee Byung Hun khi vào vai Min 
Sun Ah, một người phụ nữ ôm một bí mật đến đảo.

Han Ji Min hóa thân thành Lee Young Ok, một 
nữ thợ lặn thu hoạch sinh vật biển đầy tiềm năng 
nhưng bị bao vây bởi nhiều tin đồn. Kim Woo Bin 
là thuyền trưởng Park Jung Joon, chàng trai ấm áp 
đã gặp Lee Young Ok và yêu cô.

Nhân vật Choi Han Soo của Cha Seung Won 
trở về quê hương Jeju sau khi không thể thích nghi 
với cuộc sống thành phố, trong khi Lee Jung Eun sẽ 
đóng vai chủ cửa hàng cá Jung Eun Hee, người tái 
hợp với mối tình đầu Choi Han Soo sau 30 năm. 
Uhm Jung Hwa sẽ đảm nhận nhân vật của Go Mi 
Ran, bạn của Jung Eun Hee, người trở về Jeju vì 
chán ngán cuộc sống thành phố.

Đoạn teaser đầu tiên được phát hành vào ngày 
25 tháng 2 cho ta cái nhìn thoáng qua về cảm giác 
sống động của bộ phim khi các nhân vật làm việc 
chăm chỉ cho công việc của họ nhưng cũng nhảy 
múa vui chơi trong thời gian rảnh rỗi.

Our Blues dự kiến ra mắt vào ngày 9 tháng 4 
lúc 21:10 (KST).

                                                                    
An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.

T.O.P (Big Bang) trải lòng về 
5 năm bị tẩy chay

T.O.P cho biết năm 2017, khi bị truy tố 
vì sử dụng cần sa là thời gian tồi tệ nhất 
trong cuộc đời. Rapper trầm cảm và tự 

tử khi gặp khó khăn.
Ngày 9/3, tạp chí Prestige số tháng 3 công bố 

hình ảnh trang bìa của T.O.P (thành viên nhóm Big 
Bang). 

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí, nam rapper 
cũng chia sẻ về lý do rời YG Entertainment sau 
nhiều năm gắn bó và sản phẩm sắp phát hành của 
nhóm nhạc Big Bang. Đây là sự trở lại của T.O.P 
sau khoảng 5 năm im ắng vì vướng scandal.

Âm nhạc giúp vực dậy từ thời gian tồi tệ 
nhất

Theo Prestige, T.O.P tham gia cuộc phỏng vấn 
một mình mà không có sự can thiệp của quản lý. 
Nam thần tượng cho biết anh sẽ chia sẻ những điều 
chưa tiết lộ trước đây thông qua cuộc phỏng vấn 
này. Rapper bày tỏ đây là thời điểm để anh bước 
sang giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp và cuộc 
đời.

T.O.P miêu tả việc bị truy tố vì sử dụng chất 
gây nghiện năm 2017 là khoảnh khắc tồi tệ nhất 
trong cuộc đời. “Đây là lần đầu tôi nói điều này một 
cách công khai, nhưng tôi đã cố tự tử khoảng 5 năm 
trước. Sau này tôi mới nhận ra mình đã để lại 
những tổn thương và ký ức đau đớn cho mọi người 
xung quanh, gia đình và người hâm mộ”, anh nói.

“Thực ra, tôi đã định dừng hoạt động âm nhạc 
một cách nghiêm túc và ngừng việc sáng tác. 
Nhưng trong những khoảng thời gian tồi tệ và khó 
khăn nhất, động lực để tôi tiếp tục là âm nhạc. Tôi 
đã viết hơn 100 bài hát trong 5 năm qua.

Đó là động lực và niềm đam mê của tôi. Tôi 
nhận ra thật quý giá biết bao khi phải đền đáp 
những gì tôi đã nhận được. Tôi thấy mình như được 
tái sinh”, nam rapper tâm sự.

T.O.P cho biết anh trầm cảm từ khi còn trẻ và 
âm nhạc, nghệ thuật giúp anh thoải mái, thư giãn 
hơn. Từ khi lên 5 tuổi, thành viên nhóm Big Bang 
đã mơ ước được trở thành nhạc sĩ. Đến nay, mơ ước 
đó chưa từng thay đổi.

T.O.P yêu rap, thể loại mà anh gọi là sáng tạo 
nhất và đã đi theo con đường đó. Tuy nhiên, ngay 
cả khi theo đuổi ước mơ âm nhạc, T.O.P vẫn chưa 
bao giờ đánh mất niềm yêu thích đối với “vẻ đẹp 
ngoại hình”. Số tiền kiếm được từ âm nhạc cho 
phép anh theo đuổi lĩnh vực thứ hai là mua sắm và 
sưu tập tất cả thứ đẹp đẽ trong tầm mắt. 

Anh bắt đầu với giày thể thao, sau đó mở rộng 
sang đồ nội thất, thiết kế, tranh và tác phẩm điêu 
khắc. T.O.P cho biết anh dành hơn 95% thu nhập để 
phục vụ sở thích trên.

Nói thêm về cuộc sống trong 5 năm qua, T.O.P 
cho biết ngoài âm nhạc, nghệ thuật, anh dành thời 
gian để nghiên cứu vấn đề sức khỏe tinh thần.

Anh nói: “Đáng buồn thay, Hàn Quốc đứng 
đầu về tỷ lệ tự tử trong số các nước OECD. Trong 5 
năm qua, tôi đã nghiên cứu điều đó nhiều hơn một 
chút. Trong phòng thu, tôi đã cố gắng đưa tinh thần 
đó vào âm nhạc của mình. Thông qua âm nhạc, tôi 
muốn mang đến hy vọng và ước mơ cho nhiều 
người trẻ đang tuyệt vọng vào thời điểm này”.

Úp mở việc rời Big Bang
T.O.P nhấn mạnh hệ thống đào tạo của Kpop 

càng áp lực. T.O.P bày tỏ anh may mắn vì trải qua 
chưa đầy một năm làm thực tập sinh trước khi ra 
mắt. Đây là khoảng thời gian tương đối ngắn so với 
mặt bằng chung của giới thần tượng.

Tuy nhiên, sau đó, T.O.P chứng kiến tất cả 
thực tập sinh, cả nam và nữ đều phải chịu một hệ 
thống rất khắc nghiệt. “Họ được yêu cầu phải làm 
gì và được đào tạo giống người máy. Họ có thể trở 
nên nổi tiếng, nhưng trong trái tim họ và theo 
những cách chúng ta không thể nhìn thấy, họ bị cô 
lập, cảm thấy cô đơn”, T.O.P tâm sự.

Đó cũng là lý do T.O.P quyết định rời YG 
Entertainment - công ty quản lý anh gắn bó suốt 16 
năm. 

Nam thần tượng cho biết: “Tôi không muốn 
trở thành một nhà sản xuất robot. Tôi muốn trở 
thành một nghệ sĩ thực sự và giúp đỡ những nghệ sĩ 
thực sự. Tôi suy nghĩ về việc tạo ra một nhóm hoàn 
toàn khác với Big Bang trong tương lai”.

Anh tiếp tục: “Đó không chỉ là ngành công 
nghiệp dành cho người nổi tiếng. Thay vào đó, tôi 
muốn chia sẻ thông điệp tích cực, đặc biệt với 
những người trẻ tuổi. Tôi muốn bắt đầu các loại 
hoạt động khác nhau để cung cấp những thông điệp 
tích cực và đầy hy vọng cho thế hệ trẻ ngoài kia”.

Khi được hỏi về thành công của Big Bang, đặc 
biệt trong việc giúp Kpop phổ biến trên toàn cầu, 
T.O.P bày tỏ niềm tự hào khi là thành viên của 
nhóm. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, nam 
rapper suy nghĩ về việc kết thúc và bước đến chặng 
đường mới mà không có Big Bang. Rapper úp mở 
sản phẩm sắp phát hành sẽ là album cuối cùng anh 
làm cùng Big Bang.

“Big Bang là một nhóm nhạc thần tượng. 
Nhưng tôi quá già và mọi người cũng già. Tôi 

không muốn nói đây là lần cuối cùng. Nhưng thẳng 
thắn thì có lẽ còn lâu nữa tôi mới trở lại với tư cách 
là T.O.P của Big Bang. Trong 5 năm qua, thị hiếu 
âm nhạc và hoạt động của chúng tôi có lẽ đã khác 
nhau rất nhiều. Bây giờ âm nhạc của Big Bang và 
của T.O.P cũng khá khác biệt. Tôi đang ở giai đoạn 
muốn thức tỉnh trước những thử thách, sự kích 
thích và quá trình chuyển đổi hoàn toàn mới”, 
rapper giải thích.

T.O.P để ngỏ khả năng tái hợp với Big Bang 
trong tương lai. Rapper nói thêm anh yêu nhóm 
nhạc và giữ mối quan hệ thân thiết với từng thành 
viên.

“Tôi đã nói với người hâm mộ kể từ khi ra mắt 
rằng tôi có kế hoạch trở lại với một album solo vào 
một thời điểm nào đó trong tương lai, bất cứ khi 
nào tôi cảm thấy sẵn sàng. Bây giờ, tôi cảm thấy đã 
sẵn sàng. Album đầu tiên của tôi sẽ sớm ra mắt và 
đây là hành trình đầu tiên tôi chia sẻ con người 
thật”, anh cả của Big Bang nhấn mạnh.

T.O.P có kế hoạch thành lập công ty giải trí 
riêng. “Bây giờ tôi 34 tuổi, vì vậy tôi trải qua rất 
nhiều điều. Tôi đang ở thời điểm có thể chịu trách 
nhiệm về những điều tôi đã nói”, anh chia sẻ.

Rapper nhắn nhủ đàn em cần học hỏi, lắng 
nghe lời khuyên từ tiền bối bởi họ còn chặng đường 
dài phía trước. “Họ vẫn cần phát triển và đào tạo. 
Vì vậy tôi không nói với các nghệ sĩ trẻ rằng: 'Đừng 
làm vậy'. Vì điều đó có thể mang lại cho họ kết quả 
tiêu cực”, rapper nhấn mạnh.

Đầu tháng 2, T.O.P xác nhận rời YG 
Entertainment sau 16 năm nhưng vẫn là thành viên 
của Big Bang. YG Entertainment cũng cho biết 
Big Bang chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc 
mới. Nhóm nhạc đã hoàn thành việc thu âm và sắp 
quay MV cho ca khúc chủ đề.

T.O.P nhập ngũ vào tháng 2/2017. Cùng năm 
anh bị Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul 
truy tố vì sử dụng chất gây nghiện. Thành viên 
nhóm Big Bang bị cáo buộc sử dụng cần sa 4 lần 
vào tháng 10/2016. 

Sau vụ việc, T.O.P bị phạt 2 năm tù treo và 10 
tháng tù giam nếu tái phạm. Suốt nhiều năm qua, 
anh dừng hoạt động và bị công chúng tẩy chay.

                                                               Minh 
Hạo
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.

T.O.P (Big Bang) trải lòng về 
5 năm bị tẩy chay

T.O.P cho biết năm 2017, khi bị truy tố 
vì sử dụng cần sa là thời gian tồi tệ nhất 
trong cuộc đời. Rapper trầm cảm và tự 

tử khi gặp khó khăn.
Ngày 9/3, tạp chí Prestige số tháng 3 công bố 

hình ảnh trang bìa của T.O.P (thành viên nhóm Big 
Bang). 

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí, nam rapper 
cũng chia sẻ về lý do rời YG Entertainment sau 
nhiều năm gắn bó và sản phẩm sắp phát hành của 
nhóm nhạc Big Bang. Đây là sự trở lại của T.O.P 
sau khoảng 5 năm im ắng vì vướng scandal.

Âm nhạc giúp vực dậy từ thời gian tồi tệ 
nhất

Theo Prestige, T.O.P tham gia cuộc phỏng vấn 
một mình mà không có sự can thiệp của quản lý. 
Nam thần tượng cho biết anh sẽ chia sẻ những điều 
chưa tiết lộ trước đây thông qua cuộc phỏng vấn 
này. Rapper bày tỏ đây là thời điểm để anh bước 
sang giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp và cuộc 
đời.

T.O.P miêu tả việc bị truy tố vì sử dụng chất 
gây nghiện năm 2017 là khoảnh khắc tồi tệ nhất 
trong cuộc đời. “Đây là lần đầu tôi nói điều này một 
cách công khai, nhưng tôi đã cố tự tử khoảng 5 năm 
trước. Sau này tôi mới nhận ra mình đã để lại 
những tổn thương và ký ức đau đớn cho mọi người 
xung quanh, gia đình và người hâm mộ”, anh nói.

“Thực ra, tôi đã định dừng hoạt động âm nhạc 
một cách nghiêm túc và ngừng việc sáng tác. 
Nhưng trong những khoảng thời gian tồi tệ và khó 
khăn nhất, động lực để tôi tiếp tục là âm nhạc. Tôi 
đã viết hơn 100 bài hát trong 5 năm qua.

Đó là động lực và niềm đam mê của tôi. Tôi 
nhận ra thật quý giá biết bao khi phải đền đáp 
những gì tôi đã nhận được. Tôi thấy mình như được 
tái sinh”, nam rapper tâm sự.

T.O.P cho biết anh trầm cảm từ khi còn trẻ và 
âm nhạc, nghệ thuật giúp anh thoải mái, thư giãn 
hơn. Từ khi lên 5 tuổi, thành viên nhóm Big Bang 
đã mơ ước được trở thành nhạc sĩ. Đến nay, mơ ước 
đó chưa từng thay đổi.

T.O.P yêu rap, thể loại mà anh gọi là sáng tạo 
nhất và đã đi theo con đường đó. Tuy nhiên, ngay 
cả khi theo đuổi ước mơ âm nhạc, T.O.P vẫn chưa 
bao giờ đánh mất niềm yêu thích đối với “vẻ đẹp 
ngoại hình”. Số tiền kiếm được từ âm nhạc cho 
phép anh theo đuổi lĩnh vực thứ hai là mua sắm và 
sưu tập tất cả thứ đẹp đẽ trong tầm mắt. 

Anh bắt đầu với giày thể thao, sau đó mở rộng 
sang đồ nội thất, thiết kế, tranh và tác phẩm điêu 
khắc. T.O.P cho biết anh dành hơn 95% thu nhập để 
phục vụ sở thích trên.

Nói thêm về cuộc sống trong 5 năm qua, T.O.P 
cho biết ngoài âm nhạc, nghệ thuật, anh dành thời 
gian để nghiên cứu vấn đề sức khỏe tinh thần.

Anh nói: “Đáng buồn thay, Hàn Quốc đứng 
đầu về tỷ lệ tự tử trong số các nước OECD. Trong 5 
năm qua, tôi đã nghiên cứu điều đó nhiều hơn một 
chút. Trong phòng thu, tôi đã cố gắng đưa tinh thần 
đó vào âm nhạc của mình. Thông qua âm nhạc, tôi 
muốn mang đến hy vọng và ước mơ cho nhiều 
người trẻ đang tuyệt vọng vào thời điểm này”.

Úp mở việc rời Big Bang
T.O.P nhấn mạnh hệ thống đào tạo của Kpop 

càng áp lực. T.O.P bày tỏ anh may mắn vì trải qua 
chưa đầy một năm làm thực tập sinh trước khi ra 
mắt. Đây là khoảng thời gian tương đối ngắn so với 
mặt bằng chung của giới thần tượng.

Tuy nhiên, sau đó, T.O.P chứng kiến tất cả 
thực tập sinh, cả nam và nữ đều phải chịu một hệ 
thống rất khắc nghiệt. “Họ được yêu cầu phải làm 
gì và được đào tạo giống người máy. Họ có thể trở 
nên nổi tiếng, nhưng trong trái tim họ và theo 
những cách chúng ta không thể nhìn thấy, họ bị cô 
lập, cảm thấy cô đơn”, T.O.P tâm sự.

Đó cũng là lý do T.O.P quyết định rời YG 
Entertainment - công ty quản lý anh gắn bó suốt 16 
năm. 

Nam thần tượng cho biết: “Tôi không muốn 
trở thành một nhà sản xuất robot. Tôi muốn trở 
thành một nghệ sĩ thực sự và giúp đỡ những nghệ sĩ 
thực sự. Tôi suy nghĩ về việc tạo ra một nhóm hoàn 
toàn khác với Big Bang trong tương lai”.

Anh tiếp tục: “Đó không chỉ là ngành công 
nghiệp dành cho người nổi tiếng. Thay vào đó, tôi 
muốn chia sẻ thông điệp tích cực, đặc biệt với 
những người trẻ tuổi. Tôi muốn bắt đầu các loại 
hoạt động khác nhau để cung cấp những thông điệp 
tích cực và đầy hy vọng cho thế hệ trẻ ngoài kia”.

Khi được hỏi về thành công của Big Bang, đặc 
biệt trong việc giúp Kpop phổ biến trên toàn cầu, 
T.O.P bày tỏ niềm tự hào khi là thành viên của 
nhóm. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, nam 
rapper suy nghĩ về việc kết thúc và bước đến chặng 
đường mới mà không có Big Bang. Rapper úp mở 
sản phẩm sắp phát hành sẽ là album cuối cùng anh 
làm cùng Big Bang.

“Big Bang là một nhóm nhạc thần tượng. 
Nhưng tôi quá già và mọi người cũng già. Tôi 

không muốn nói đây là lần cuối cùng. Nhưng thẳng 
thắn thì có lẽ còn lâu nữa tôi mới trở lại với tư cách 
là T.O.P của Big Bang. Trong 5 năm qua, thị hiếu 
âm nhạc và hoạt động của chúng tôi có lẽ đã khác 
nhau rất nhiều. Bây giờ âm nhạc của Big Bang và 
của T.O.P cũng khá khác biệt. Tôi đang ở giai đoạn 
muốn thức tỉnh trước những thử thách, sự kích 
thích và quá trình chuyển đổi hoàn toàn mới”, 
rapper giải thích.

T.O.P để ngỏ khả năng tái hợp với Big Bang 
trong tương lai. Rapper nói thêm anh yêu nhóm 
nhạc và giữ mối quan hệ thân thiết với từng thành 
viên.

“Tôi đã nói với người hâm mộ kể từ khi ra mắt 
rằng tôi có kế hoạch trở lại với một album solo vào 
một thời điểm nào đó trong tương lai, bất cứ khi 
nào tôi cảm thấy sẵn sàng. Bây giờ, tôi cảm thấy đã 
sẵn sàng. Album đầu tiên của tôi sẽ sớm ra mắt và 
đây là hành trình đầu tiên tôi chia sẻ con người 
thật”, anh cả của Big Bang nhấn mạnh.

T.O.P có kế hoạch thành lập công ty giải trí 
riêng. “Bây giờ tôi 34 tuổi, vì vậy tôi trải qua rất 
nhiều điều. Tôi đang ở thời điểm có thể chịu trách 
nhiệm về những điều tôi đã nói”, anh chia sẻ.

Rapper nhắn nhủ đàn em cần học hỏi, lắng 
nghe lời khuyên từ tiền bối bởi họ còn chặng đường 
dài phía trước. “Họ vẫn cần phát triển và đào tạo. 
Vì vậy tôi không nói với các nghệ sĩ trẻ rằng: 'Đừng 
làm vậy'. Vì điều đó có thể mang lại cho họ kết quả 
tiêu cực”, rapper nhấn mạnh.

Đầu tháng 2, T.O.P xác nhận rời YG 
Entertainment sau 16 năm nhưng vẫn là thành viên 
của Big Bang. YG Entertainment cũng cho biết 
Big Bang chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc 
mới. Nhóm nhạc đã hoàn thành việc thu âm và sắp 
quay MV cho ca khúc chủ đề.

T.O.P nhập ngũ vào tháng 2/2017. Cùng năm 
anh bị Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul 
truy tố vì sử dụng chất gây nghiện. Thành viên 
nhóm Big Bang bị cáo buộc sử dụng cần sa 4 lần 
vào tháng 10/2016. 

Sau vụ việc, T.O.P bị phạt 2 năm tù treo và 10 
tháng tù giam nếu tái phạm. Suốt nhiều năm qua, 
anh dừng hoạt động và bị công chúng tẩy chay.

                                                               Minh 
Hạo
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Con trai xin tiền đi xem 
phim rồi “lặn mất tăm” không 
dấu vết, mẹ cất công tìm kiếm cả 
đời không ra, để lại vụ án bí ẩn 
kỳ quái cho cả nhân loại

Vào ngày 10 tháng 3 năm 1928, bà 
Christine Collins cho cậu con trai 
9 tuổi Walter Collins của mình vài 

đông bạc lẻ để xem ca nhạc. Cậu bé hào hứng cầm 
tiền mẹ cho đi mua vé xem buổi biểu diễn mà mình 
yêu thích. 

Thế nhưng, buổi biểu diễn kết thúc rồi mà 
Walter vẫn chưa về. Bà Christine đi hoảng loạn đi 
tìm con khắp chốn rồi tuyệt vọng quá, phải nhờ đến 
sự giúp đỡ của cảnh sát. Bất chấp những nỗ lực hết 
sức của cảnh sát, họ vẫn không tìm thấy dấu vết của 
cậu bé trong suốt 5 tháng sau đó.

Thật giả lẫn lộn
Một ngày tháng 8 năm 1928, 5 tháng sau 

khi Walter Collins biến mất không để lại dấu vết, 
một cậu bé xuất hiện ở thành phố Dekalb, bang 
Illinois (Mỹ) và tự xưng mình chính là Walter mất 
tích. Bà Christine Collins đã bỏ tiền ra để đưa cậu 
bé từ bang Illinois trở lại bang California. Khi vừa 
gặp mặt cậu bé bà Christine đã cảm thấy ngờ ngợ 
bởi dù cậu bé đó nhiều nét giống Walter bé bỏng 
của bà nhưng bằng linh cảm của một người mẹ, bà 
vẫn cho rằng đó không phải là Walter.

Bất chấp sự quả quyết của bà Christine về 
sự thật đó, Sở cảnh sát thành phố Los Angeles 
(đứng trước áp lực phải kết thúc vụ án) đã cố “ép” 
bà phải nhận con và đề nghị bà đưa cậu bé về nhà và 
đưa ra các bài “kiểm tra” để xác định con mình. 
Quá mệt mỏi với sự thúc ép của cảnh sát, bà 
Christine miễn cưỡng đồng ý đưa cậu bé về nhà 
mình.

Chỉ 3 tuần sau đó, bà Christine đã có đáp án 
chính xác. Cậu bé này chắc chắn không phải con 
bà, và bà quyết tâm chứng minh điều đó. Christine 
đến gặp cảnh sát trưởng JJ Jones, nói với ông rằng 
đây không phải là con trai mình.

Để làm bằng chứng, bà mang theo hồ sơ 
nha khoa cho thấy con trai Walter của bà đã được 
trám răng (giải phẫu cho răng bị mất cấu trúc do sâu 
răng), và nó không giống với cậu bé mà cảnh sát đã 
cố thuyết phục rằng nó là con trai bà. Hàm răng của 
đứa trẻ chưa hề có tác động nha khoa nào.

Người mẹ tâm thần?
Bất chấp các bằng chứng, cảnh sát trưởng 

Jones, thay vì đối mặt với dư luận tiêu cực, đã từ 
chối xem xét nghiêm túc lời khẳng định của bà 
Christine. Thay vào đó, ông ta đã yêu cầu bà 
Christine phải đến khu điều trị tâm thần của Bệnh 
viện Đa khoa Quận Los Angeles, theo quy tắc 
“Code 12” - một quy tắc để cam kết một người có 
vấn đề về thần kinh.

Ông ta từng hét vào mặt bà Christine rằng: 
“Bà định làm cái trò gì vậy? Định lừa chúng tôi à? 
Hay bà đang cố tình trốn tránh trách nhiệm của một 

người mẹ và muốn nhà nước bảo trợ cho con bà? 
Tôi chưa thấy người mẹ nào có trái tim độc ác như 
bà. Bà thật… ngu ngốc”.

Bà Christine phải ở viện kiểm tra tâm thần 
trong 10 ngày, đúng vào thời điểm đó, cậu bé kia 
thừa nhận mình không phải là Walter Collins thật.

Kẻ giả mạo thực sự là Arthur Hutchins Jr., 
một cậu bé 12 tuổi đến từ bang Iowa. Đứa trẻ muốn 
trốn chạy khỏi cuộc sống gia đình không hạnh 
phúc. Sau khi nghe những người khác nhận xét về 
việc bản thân giống Walter Collins đến mức nào, 
cậu bé quyết định đóng giả người mất tích để có 
được một chuyến đi miễn phí từ Iowa đến 
California.

Sau khi sự thật được phơi bày, bà Christine 
Collins đã được thả khỏi khu điều trị tâm thần và đệ 
đơn kiện lên thành phố. Bà thắng kiện và cảnh sát 
trưởng Jones được lệnh phải trả 10.800 USD cho 
bà. Số tiền không hề nhỏ thời bấy giờ.

Bà Christine khi ấy dự định sử dụng số tiền 
này để tiếp tục tìm kiếm con trai mình, nhưng Jones 
không thèm trả cho bà một hào một cắc nào.

Cả đời đi tìm con trong vô vọng
Sau đó, cảnh sát cuối cùng đã tìm ra chân 

tướng sự việc. Họ tin rằng cậu bé Walter Collins là 
một trong những nạn nhân của kẻ sát nhân tên trẻ 
em Gordon Stewart Northcott. 

Đến nay người ta vẫn chưa rõ số trẻ bị tên 
Gordon Northcott lạm dụng tình dục và sát hại, và 
hắn chưa bao giờ thừa nhận có bất kỳ trách nhiệm 
nào trong vụ mất tích của cậu bé Walter Collins.

Cảnh sát tìm thấy các bộ phận cơ thể và 
quần áo trùng khớp với Walter bên trong chuồng gà 
của gia đình Northcott. Chúng khiến họ tin rằng 
cậu bé là một trong những nạn nhân của Northcott. 
Northcott bị kết tội giết 3 cậu bé và cuối cùng nhận 
bản án tử hình.

Tuy nhiên, hắn lại không bao giờ thừa nhận 
đã giết Walter Collins, và thi thể của Walter không 
bao giờ được tìm thấy. Bất chấp những bằng chứng 
xác thực, bà Christine Collins không chấp nhận sự 
thật Northcott đã sát hại con trai mình.

Quyết tâm của bà chỉ được củng cố khi một 
trong những cậu bé được cho là nạn nhân đã bị 
Northcott bỗng trở về 5 năm sau đó. Cậu bé tuyên 
bố rằng mình đã trốn thoát khỏi chuồng gà của 
Northcott.

Bám lấy chút hy vọng này, bà Christine 
Collins đã dành phần đời còn lại của mình để tìm 
kiếm con trai Walter cho đến khi bà qua đời ở Los 
Angeles vào năm 75 tuổi. Cho đến nay, người ta 
vẫn chưa tìm thấy thi thể của cậu bé và không ai 
biết được chuyện gì đã xảy ra. Người ta cũng chưa 
xác định được lý do tại sao cảnh sát lại muốn che 
đậy vụ mất tích của cậu bé đến mức họ mang một 
đứa trẻ khác cho bà Christine và cố gắng thuyết 
phục người phụ nữ cũng như công chúng rằng đó là 
Walter.

Vụ án này đã được Hollywood dựng thành 
phim với tựa đề “Changeling” ra mắt vào năm 
2007, trong đó diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie 
đóng vai bà Christine Collins. ■

Lạc đà tẩu thoát khỏi sở 
thú Mỹ tấn công người

Sự việc hi hữu xảy ra khi con lạc đà đã 
tìm cách trốn thoát khỏi nơi ở và đi 
lang thang ngoài đường. Con vật to 

lớn đã tấn công và giết chết hai người đàn ông đi 
trên đường ở bên ngoài Memphis, Tennessee.

Cảnh sát cho biết con lạc đà rất hung dữ, tấn 
công hai người đàn ông và thậm chí liên tục lao vào 
xe của cảnh sát trưởng Obion. Bobby Matheny, 42 
tuổi và Tommy Gunn, 67 tuổi là hai nạn nhân trong 
vụ việc lần này.

“Lần đầu tiên xảy ra trường hợp lạc đà bỏ 
trốn khỏi sở thú tấn công người ở trong khu vực của 
chúng tôi. Vì sự an toàn của mọi người tại hiện 
trường, chúng tôi phải giết con lạc đà”, đại diện 
phía cảnh sát nói.

Nhân viên sở thú chia sẻ rằng họ chưa tìm 
ra nguyên nhân tại sao con lạc đà trốn thoát được và 
tại sao trở nên hung dữ như vậy. Theo các chuyên 
gia, nhìn chung lạc đà ít thể hiện hành vi hung dữ 
ngoại trừ các con đực trong mùa giao phối. Mùa 
sinh sản trong tự nhiên của lạc đà diễn ra vào mùa 
đông hoặc mùa mưa.

Khi con đực tranh giành quyền tiếp cận với 
con cái, chúng sẽ cắn vào chân đối thủ, cố gắng 
khiến đối phương phải gục xuống đất.

Ảnh minh họa
Năm 2019, một trường hợp tương tự xảy ra 

với người đàn ông 25 tuổi. Con lạc đà do chính anh 
chăm sóc bất ngờ nổi giận tấn công chủ khi anh 
đang cho nó ăn. Nó liên tục cắn vào mặt và cổ của 
người đàn ông khiến ông phải đi cấp cứu.

Tuy nhiên không phải vụ trốn thoát nào ở 
sở thú cũng gây ra sự việc đau lòng. Một con lợn và 
một con mèo lớn châu Phi đã hợp tác để trốn thoát 
hoàn hảo khỏi sở thú Bắc Carolina. Nghe có vẻ 
giống như cốt truyện của bộ phim dành cho trẻ em, 
nhưng đó chính xác là những gì đã diễn ra trong 
thực tế.

Con mèo lớn châu Phi đã tìm cách thoát 
khỏi sở thú ở Bắc Carolina đã được ghi lại trong 
video dễ thương lan truyền khắp mạng xã hội năm 
2021. Vì không muốn trở thành nhân vật chính 
trong các cuộc 'triển lãm động vật' ở sở thú, con 
mèo lớn đã lẻn ra ngoài. Nó lang thang trên đoạn 
đường cao tốc và may mắn thoát chết khi được một 
con lợn giúp đỡ. ■

Pháp danh Trí Đạo
Cựu Đại Tá Quân Lực VNCH.

Cựu chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp
Cựu chỉ huy phó trung tâm huấn luyện Quang Trung

Tốt nghiệp Cao Đẳng Quốc Phòng Khóa I
Đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương

Vừa tạ thế ngày 07-03-2029 tại California
Hưởng Đại Thọ 99 tuổi

Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng toàn thể gia quyến
Cầu nguyện anh linh cụ Ông Nguyễn Văn Huấn sớm tiêu diêu miền cực lạc

PHÂN ƯU
Xúc Động Được Tin

Cuï OÂng Nguyeãn Vaên Huaán

Gia đình bà Nguyễn Quốc Thụy (Houston, TX)
Gia đình bà Hoàng Thị Láng (Houston, TX)

Gia đình Trần Hạo (Houston, TX)
Gia đình Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Khuy và các em (Texas)
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Con trai xin tiền đi xem 
phim rồi “lặn mất tăm” không 
dấu vết, mẹ cất công tìm kiếm cả 
đời không ra, để lại vụ án bí ẩn 
kỳ quái cho cả nhân loại

Vào ngày 10 tháng 3 năm 1928, bà 
Christine Collins cho cậu con trai 
9 tuổi Walter Collins của mình vài 

đông bạc lẻ để xem ca nhạc. Cậu bé hào hứng cầm 
tiền mẹ cho đi mua vé xem buổi biểu diễn mà mình 
yêu thích. 

Thế nhưng, buổi biểu diễn kết thúc rồi mà 
Walter vẫn chưa về. Bà Christine đi hoảng loạn đi 
tìm con khắp chốn rồi tuyệt vọng quá, phải nhờ đến 
sự giúp đỡ của cảnh sát. Bất chấp những nỗ lực hết 
sức của cảnh sát, họ vẫn không tìm thấy dấu vết của 
cậu bé trong suốt 5 tháng sau đó.

Thật giả lẫn lộn
Một ngày tháng 8 năm 1928, 5 tháng sau 

khi Walter Collins biến mất không để lại dấu vết, 
một cậu bé xuất hiện ở thành phố Dekalb, bang 
Illinois (Mỹ) và tự xưng mình chính là Walter mất 
tích. Bà Christine Collins đã bỏ tiền ra để đưa cậu 
bé từ bang Illinois trở lại bang California. Khi vừa 
gặp mặt cậu bé bà Christine đã cảm thấy ngờ ngợ 
bởi dù cậu bé đó nhiều nét giống Walter bé bỏng 
của bà nhưng bằng linh cảm của một người mẹ, bà 
vẫn cho rằng đó không phải là Walter.

Bất chấp sự quả quyết của bà Christine về 
sự thật đó, Sở cảnh sát thành phố Los Angeles 
(đứng trước áp lực phải kết thúc vụ án) đã cố “ép” 
bà phải nhận con và đề nghị bà đưa cậu bé về nhà và 
đưa ra các bài “kiểm tra” để xác định con mình. 
Quá mệt mỏi với sự thúc ép của cảnh sát, bà 
Christine miễn cưỡng đồng ý đưa cậu bé về nhà 
mình.

Chỉ 3 tuần sau đó, bà Christine đã có đáp án 
chính xác. Cậu bé này chắc chắn không phải con 
bà, và bà quyết tâm chứng minh điều đó. Christine 
đến gặp cảnh sát trưởng JJ Jones, nói với ông rằng 
đây không phải là con trai mình.

Để làm bằng chứng, bà mang theo hồ sơ 
nha khoa cho thấy con trai Walter của bà đã được 
trám răng (giải phẫu cho răng bị mất cấu trúc do sâu 
răng), và nó không giống với cậu bé mà cảnh sát đã 
cố thuyết phục rằng nó là con trai bà. Hàm răng của 
đứa trẻ chưa hề có tác động nha khoa nào.

Người mẹ tâm thần?
Bất chấp các bằng chứng, cảnh sát trưởng 

Jones, thay vì đối mặt với dư luận tiêu cực, đã từ 
chối xem xét nghiêm túc lời khẳng định của bà 
Christine. Thay vào đó, ông ta đã yêu cầu bà 
Christine phải đến khu điều trị tâm thần của Bệnh 
viện Đa khoa Quận Los Angeles, theo quy tắc 
“Code 12” - một quy tắc để cam kết một người có 
vấn đề về thần kinh.

Ông ta từng hét vào mặt bà Christine rằng: 
“Bà định làm cái trò gì vậy? Định lừa chúng tôi à? 
Hay bà đang cố tình trốn tránh trách nhiệm của một 

người mẹ và muốn nhà nước bảo trợ cho con bà? 
Tôi chưa thấy người mẹ nào có trái tim độc ác như 
bà. Bà thật… ngu ngốc”.

Bà Christine phải ở viện kiểm tra tâm thần 
trong 10 ngày, đúng vào thời điểm đó, cậu bé kia 
thừa nhận mình không phải là Walter Collins thật.

Kẻ giả mạo thực sự là Arthur Hutchins Jr., 
một cậu bé 12 tuổi đến từ bang Iowa. Đứa trẻ muốn 
trốn chạy khỏi cuộc sống gia đình không hạnh 
phúc. Sau khi nghe những người khác nhận xét về 
việc bản thân giống Walter Collins đến mức nào, 
cậu bé quyết định đóng giả người mất tích để có 
được một chuyến đi miễn phí từ Iowa đến 
California.

Sau khi sự thật được phơi bày, bà Christine 
Collins đã được thả khỏi khu điều trị tâm thần và đệ 
đơn kiện lên thành phố. Bà thắng kiện và cảnh sát 
trưởng Jones được lệnh phải trả 10.800 USD cho 
bà. Số tiền không hề nhỏ thời bấy giờ.

Bà Christine khi ấy dự định sử dụng số tiền 
này để tiếp tục tìm kiếm con trai mình, nhưng Jones 
không thèm trả cho bà một hào một cắc nào.

Cả đời đi tìm con trong vô vọng
Sau đó, cảnh sát cuối cùng đã tìm ra chân 

tướng sự việc. Họ tin rằng cậu bé Walter Collins là 
một trong những nạn nhân của kẻ sát nhân tên trẻ 
em Gordon Stewart Northcott. 

Đến nay người ta vẫn chưa rõ số trẻ bị tên 
Gordon Northcott lạm dụng tình dục và sát hại, và 
hắn chưa bao giờ thừa nhận có bất kỳ trách nhiệm 
nào trong vụ mất tích của cậu bé Walter Collins.

Cảnh sát tìm thấy các bộ phận cơ thể và 
quần áo trùng khớp với Walter bên trong chuồng gà 
của gia đình Northcott. Chúng khiến họ tin rằng 
cậu bé là một trong những nạn nhân của Northcott. 
Northcott bị kết tội giết 3 cậu bé và cuối cùng nhận 
bản án tử hình.

Tuy nhiên, hắn lại không bao giờ thừa nhận 
đã giết Walter Collins, và thi thể của Walter không 
bao giờ được tìm thấy. Bất chấp những bằng chứng 
xác thực, bà Christine Collins không chấp nhận sự 
thật Northcott đã sát hại con trai mình.

Quyết tâm của bà chỉ được củng cố khi một 
trong những cậu bé được cho là nạn nhân đã bị 
Northcott bỗng trở về 5 năm sau đó. Cậu bé tuyên 
bố rằng mình đã trốn thoát khỏi chuồng gà của 
Northcott.

Bám lấy chút hy vọng này, bà Christine 
Collins đã dành phần đời còn lại của mình để tìm 
kiếm con trai Walter cho đến khi bà qua đời ở Los 
Angeles vào năm 75 tuổi. Cho đến nay, người ta 
vẫn chưa tìm thấy thi thể của cậu bé và không ai 
biết được chuyện gì đã xảy ra. Người ta cũng chưa 
xác định được lý do tại sao cảnh sát lại muốn che 
đậy vụ mất tích của cậu bé đến mức họ mang một 
đứa trẻ khác cho bà Christine và cố gắng thuyết 
phục người phụ nữ cũng như công chúng rằng đó là 
Walter.

Vụ án này đã được Hollywood dựng thành 
phim với tựa đề “Changeling” ra mắt vào năm 
2007, trong đó diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie 
đóng vai bà Christine Collins. ■

Lạc đà tẩu thoát khỏi sở 
thú Mỹ tấn công người

Sự việc hi hữu xảy ra khi con lạc đà đã 
tìm cách trốn thoát khỏi nơi ở và đi 
lang thang ngoài đường. Con vật to 

lớn đã tấn công và giết chết hai người đàn ông đi 
trên đường ở bên ngoài Memphis, Tennessee.

Cảnh sát cho biết con lạc đà rất hung dữ, tấn 
công hai người đàn ông và thậm chí liên tục lao vào 
xe của cảnh sát trưởng Obion. Bobby Matheny, 42 
tuổi và Tommy Gunn, 67 tuổi là hai nạn nhân trong 
vụ việc lần này.

“Lần đầu tiên xảy ra trường hợp lạc đà bỏ 
trốn khỏi sở thú tấn công người ở trong khu vực của 
chúng tôi. Vì sự an toàn của mọi người tại hiện 
trường, chúng tôi phải giết con lạc đà”, đại diện 
phía cảnh sát nói.

Nhân viên sở thú chia sẻ rằng họ chưa tìm 
ra nguyên nhân tại sao con lạc đà trốn thoát được và 
tại sao trở nên hung dữ như vậy. Theo các chuyên 
gia, nhìn chung lạc đà ít thể hiện hành vi hung dữ 
ngoại trừ các con đực trong mùa giao phối. Mùa 
sinh sản trong tự nhiên của lạc đà diễn ra vào mùa 
đông hoặc mùa mưa.

Khi con đực tranh giành quyền tiếp cận với 
con cái, chúng sẽ cắn vào chân đối thủ, cố gắng 
khiến đối phương phải gục xuống đất.

Ảnh minh họa
Năm 2019, một trường hợp tương tự xảy ra 

với người đàn ông 25 tuổi. Con lạc đà do chính anh 
chăm sóc bất ngờ nổi giận tấn công chủ khi anh 
đang cho nó ăn. Nó liên tục cắn vào mặt và cổ của 
người đàn ông khiến ông phải đi cấp cứu.

Tuy nhiên không phải vụ trốn thoát nào ở 
sở thú cũng gây ra sự việc đau lòng. Một con lợn và 
một con mèo lớn châu Phi đã hợp tác để trốn thoát 
hoàn hảo khỏi sở thú Bắc Carolina. Nghe có vẻ 
giống như cốt truyện của bộ phim dành cho trẻ em, 
nhưng đó chính xác là những gì đã diễn ra trong 
thực tế.

Con mèo lớn châu Phi đã tìm cách thoát 
khỏi sở thú ở Bắc Carolina đã được ghi lại trong 
video dễ thương lan truyền khắp mạng xã hội năm 
2021. Vì không muốn trở thành nhân vật chính 
trong các cuộc 'triển lãm động vật' ở sở thú, con 
mèo lớn đã lẻn ra ngoài. Nó lang thang trên đoạn 
đường cao tốc và may mắn thoát chết khi được một 
con lợn giúp đỡ. ■

Pháp danh Trí Đạo
Cựu Đại Tá Quân Lực VNCH.

Cựu chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp
Cựu chỉ huy phó trung tâm huấn luyện Quang Trung

Tốt nghiệp Cao Đẳng Quốc Phòng Khóa I
Đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương

Vừa tạ thế ngày 07-03-2029 tại California
Hưởng Đại Thọ 99 tuổi

Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng toàn thể gia quyến
Cầu nguyện anh linh cụ Ông Nguyễn Văn Huấn sớm tiêu diêu miền cực lạc
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Mọi vật chất trong vũ trụ 
được tạo ra như thế nào?

Tất cả vật chất xung quanh bạn được cấu 
tạo từ các đơn vị siêu hiển vi được gọi 
là phân tử. Phân tử được cấu tạo các 

nguyên tử riêng lẻ, thường xuyên bị phá vỡ và tạo 
thành phân tử mới. 

Mặt khác, hầu hết các nguyên tử cấu tạo nên 
mặt đất, không khí, thực phẩm và mọi sinh vật 
sống, kể cả bạn, chúng đã tồn tại qua hàng tỷ năm.

Sự hình thành phân tử bắt đầu từ 14 tỷ năm 
trước với một sự kiện gọi là Big Bang, tạo ra một vũ 
trụ chỉ gồm toàn khí, không có bất kỳ vì sao hay 
hành tinh nào. Khí được tạo ra từ nguyên tử các 
nguyên tố đơn giản nhất. 

Khoảng 75 phần trăm là hydro và phần còn lại 
hầu như là heli. Chưa có các nguyên tố carbon, oxy 
hoặc nitơ, cũng không có sắt, bạc hoặc vàng.

Ở một số nơi có mật độ khí cao hơn đôi chút, 
do lực hấp dẫn, những nơi ấy ngày càng thu hút 
nhiều khí hơn, từ đó khiến trọng lực cũng ngày 
càng mạnh hơn, nên lại có thêm nhiều khí hơn và 
cứ như vậy. 

Cuối cùng, tạo nên một quả bóng khí khổng lồ, 
co rúm lại dưới trọng lực của chính nó và nóng lên 
từ bên trong. Lõi của quả bóng nóng tới mức tạo 
thành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nguyên tử 
hydro tác động với nhau tạo thành heli, kèm theo 
giải phóng năng lượng, đủ mạnh để phá vỡ lực hấp 
dẫn. 

Khi năng lượng phóng thích cân bằng với lực 
hấp dẫn cũng là lúc đám mây khí bị nén lại và một 
ngôi sao được sinh ra.

Từ đây, phản ứng tổng hợp trong lõi của nó sẽ 
không chỉ sản xuất heli mà còn carbon, oxy, nitơ và 
các nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn cho đến 
sắt. Khi lõi hết nhiên liệu, ngôi sao sụp đổ, điều này 
gây ra một vụ nổ cực lớn được gọi là siêu tân tinh. 
Có hai điều cần lưu ý về mà cách siêu tân tinh tạo 
nên các nguyên tố.

· Thứ nhất, vụ nổ lớn khủng khiếp đến nỗi 
năng lượng được giải phóng tạo phản ứng hình 
thành các nguyên tố nặng hơn cả sắt như bạc, vàng 
và uranium.

· Thứ hai, tất cả các nguyên tố tích lũy trong 
lõi ngôi sao như carbon, oxy, nitơ, sắt, cũng như 
những nguyên tố hình thành trong vụ nổ siêu tân 
tinh, bị đẩy vào khoảng không vũ trụ rồi trộn lẫn 
với các khí đang tồn tại ở đó.

Những ngôi sao được sinh ra rồi sụp đổ và cứ 

thế lặp đi lặp lại. Đám mây khí, bây giờ không chỉ 
chứa hydro và heli mà còn nhiều nguyên tố khác 
nữa. Mặt Trời của chúng ta cũng được sinh ra theo 
cách này vào 5 tỷ năm trước, nghĩa là nó được phát 
triển từ một đám mây khí chứa nhiều nguyên tố từ 
vụ nổ siêu tân tinh kể từ khi vũ trụ bắt đầu. 

Khác với những ngôi sao đầu tiên chỉ được tạo 
ra từ hydro và heli, Mặt Trời được hình thành từ 
71% hydro, 27% heli và 2% các nguyên tố còn lại 
trong bảng tuần hoàn cấu thành Mặt Trời.

Vậy Trái Đất thì sao?
Các hành tinh nhỏ như Trái Đất không đủ lực 

hấp dẫn để giữ lại nhiều hydro hay heli bởi cả hai 
đều rất nhẹ. Nên mặc dù carbon, nitơ, oxy... chiếm 
2% đám mây khí nhưng chúng mới chính là thứ tạo 
nên phần lớn hành tinh của chúng ta.

Khi khoa học mới bắt đầu nghiên cứu vấn đề 
này, nửa đầu thế kỷ 20 Harlow Shapley, nhà thiên 
văn học nổi tiếng đã nhận xét: "Chúng ta là anh em 
của những tảng đá, họ hàng với những đám mây". 
Chúng ta được tạo thành từ những vì sao... ■

Mất bao lâu để đi bộ vòng 
quanh Mặt trăng?

Câu trả lời phụ thuộc nhiều yếu tố như 
tốc độ di chuyển, thời gian đi mỗi ngày 
và tuyến đường để tránh địa hình nguy 

hiểm.
Đã có 12 người đặt chân lên Mặt trăng trong sứ 

mệnh Apollo từ 1969-1972. Những đoạn phim tư 
liệu cho thấy việc đi lại - chính xác hơn là bật nhảy - 
trên hành tinh có trọng lực chỉ bằng 1/6 lực hấp dẫn 
của Trái đất khá thú vị.

Tuy nhiên, nghiên cứu của Cơ quan Hàng 
không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy con người có 
thể di chuyển trên Mặt trăng với tốc độ nhanh hơn 
so với phi hành gia trên tàu Apollo. Về lý thuyết, 
thời gian để đi bộ một vòng quanh Mặt trăng ngắn 
hơn so với ước tính trước đây.

Trong sứ mệnh Apollo, các phi hành gia "bật 
nhảy" trên Mặt trăng với tốc độ khoảng 2,2 km/h. 
Theo NASA, tốc độ này khá chậm do bộ đồ phi 
hành gia cồng kềnh, chứa áp suất. Nếu mặc trang 
phục thoải mái hơn, việc di chuyển sẽ dễ dàng và 
có thể đạt tốc độ tối đa.

Một nghiên cứu của NASA trước đây đã kiểm 
tra tốc độ đi bộ và chạy của con người trong môi 
trường mô phỏng lực hấp dẫn của Mặt trăng.

Theo Live Science, nhóm nghiên cứu đã mời 8 
người (gồm 3 phi hành gia) sử dụng máy chạy bộ 
trên máy bay phản lực DC-9. Máy bay được điều 
khiển bay theo quỹ đạo hình parabol đặc biệt, mô 
phỏng lực hấp dẫn trên Mặt trăng trong tối đa 20 
giây.

Kết quả thử nghiệm cho thấy người tham gia 
có thể đi bộ với tốc độ lên đến 5 km/h trước khi 
chạy. Không chỉ gấp đôi tốc độ của phi hành gia 
Apollo, con số trên gần bằng tốc độ đi bộ tối đa 
trung bình của con người trên Trái đất (7,2 km/h).

Tốc độ trên đạt được do người tham gia có thể 
vừa đi vừa vung tay. Động tác này tạo ra lực hướng 

xuống, bù cho lực hấp dẫn bị thiếu. Một trong 
những lý do khiến phi hành gia trên Mặt trăng di 
chuyển chậm là không thể vung tay do bộ đồ chật.

Nếu áp dụng tốc độ tối đa như trên (5 km/h), sẽ 
mất khoảng 91 ngày để đi bộ quanh chu vi 10.921 
km của Mặt trăng. Trong khi đó, cần 334 ngày để đi 
liên tục hết một vòng chu vi Trái đất (40.075 km). 
Tất nhiên, điều đó không thể xảy ra vì Trái đất có 
đại dương.

Yếu tố tương tự cũng được áp dụng trên Mặt 
trăng. 91 ngày chỉ là con số trong điều kiện lý 
tưởng. Trên thực tế, thời gian để đi bộ quanh một 
vòng Mặt trăng sẽ dài hơn...

Aidan Cowley, cố vấn khoa học Cơ quan Vũ 
trụ châu Âu cho rằng đi bộ quanh Mặt trăng là 
nhiệm vụ có thể thực hiện, nhưng “quá kỳ lạ để 
được hỗ trợ”. Theo ông, một trong những thách 
thức lớn nhất là nguồn tiếp tế như nước, thực phẩm 
và oxy.

“Tôi không nghĩ bạn sẽ bỏ chúng vào balo bởi 
khối lượng rất lớn, ngay cả khi ở môi trường có 
trọng lực bằng 1/6 (so với Trái đất)”, Cowley cho 
biết chúng ta cần một phương tiện hỗ trợ, cũng là 
nơi trú ẩn.

“Nhiều cơ quan đang xem xét ý tưởng xe thăm 
dò điều áp (pressurized rover), hỗ trợ phi hành gia 
trong các nhiệm vụ thám hiểm. Chúng giống 
những căn cứ di động, dùng để trữ đồ tiếp tế và ngủ 
vào ban đêm”, Cowley nói.

Nhà thám hiểm cũng cần bộ đồ tối ưu cho việc 
di chuyển. Trang phục phi hành gia hiện tại chưa 
được thiết kế cho các hoạt động mạnh, song một số 
cơ quan đang phát triển bộ quần áo vừa vặn hơn, 
cho phép người mặc thoải mái vung tay khi đi bộ 
trên Mặt trăng.

Địa hình hiểm trở trên Mặt trăng gây khó khăn 
cho việc tìm tuyến đường phù hợp, đặc biệt là 
những hố thiên thạch sâu hàng km. Ánh sáng và 
nhiệt độ cũng là 2 yếu tố cần lưu ý.

“Tại đường xích đạo (của Mặt trăng), vào ban 
ngày nhiệt độ lên khoảng 100 độ C. Đến ban đêm, 
nó giảm xuống -180 độ C”, Cowley cho biết.

Chu kỳ Mặt trăng khiến một số ngày có rất ít, 
hoặc không có ánh sáng Mặt trời. Do đó, ít nhất 
một nửa hành trình sẽ diễn ra trong bóng tối. Vấn 
đề nhiệt độ có thể giải quyết bằng xe thám hiểm và 
quần áo, nhưng nó cũng làm thay đổi trạng thái 
regolith - loại đất xám mịn bao phủ lớp nền của Mặt 
trăng - khiến tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng.

Bức xạ Mặt trời là vấn đề quan trọng. Khác với 
Trái đất, Mặt trăng không có từ trường làm lệch 
hướng bức xạ. “Nếu Mặt trời phát ra ngọn lửa 
(solar flare) hoặc giải phóng vật chất cực quang 
(CME), trạng thái của bạn sẽ rất tệ nếu cơ thể bị 
ảnh hưởng bởi bức xạ cao của Mặt trời”, Cowley 
cho biết.

Yếu tố cuối cùng của nhiệm vụ liên quan đến 
thể lực. Người tham gia cần tập luyện lâu dài trong 
điều kiện trọng lực thấp, để tim mạch và cơ bắp 
thích nghi.

Ngay cả khi mọi thứ lý tưởng, một người 

cũng chỉ có thể đi bộ với tốc độ tối đa trong 3 - 
4 giờ/ngày. Nếu duy trì tốc độ 5 km/h trong 4 
giờ/ngày, bạn sẽ mất 547 ngày (gần 1,5 năm) để đi 
bộ vòng quanh chu vi Mặt trăng, trong điều kiện 
đường đi không có miệng núi lửa, không bị ảnh 
hưởng bởi thay đổi nhiệt độ hay bức xạ Mặt trời.

Cowley cho rằng con người sẽ không có công 
nghệ hoặc thiết bị cho nhiệm vụ trên, ít nhất là đến 
thập niên 2030 hay 2040.

“Sẽ không một cơ quan nào hỗ trợ các nhiệm 
vụ kiểu này. Nhưng nếu tỷ phú điên rồ nào đó muốn 
thử, họ sẽ bắt tay mà thôi”, Cowley nói. ■ 

Phát hiện tầng khí quyển Trái 
đất vô hình chạm đến Mặt trăng

Trái đất không giới hạn ở quả cầu xanh 
bao bọc bởi bầu khí quyển dày 10.000 
km. Phát hiện mới cho thấy hành tinh 

chúng ta còn sở hữu một tầng khí quyển vô hình và 
khổng lồ khác.

Một nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí JGR 
Space Physics do các chuyên gia đến từ Đài quan 
sát Mặt trời và vòng xoắn ốc (SOHO) thực hiện 
cho thấy bầu khí quyển Trái đất lớn hơn hiểu biết 
trước đây rất nhiều.

Trước đây, tầng ngoài (exophere) ở độ cao 700 
- 10.000 km được cho là tầng ngoài cùng của bầu 
khí quyển Trái đất, xa hơn nữa là phần chân không 
thuộc không gian liên sao. 

Tuy nhiên, nghiên cứu ban đầu cho thấy Trái 
đất còn sở hữu một tầng khí quyển nữa và ước tính 
nó to đến mức chạm đến Mặt trăng, vật thể có 
khoảng cách trung bình với Trái đất lên tới 384.403 
km.

Tầng ngoài cùng mới này được gọi là 
geocorona, là một tập hợp các nguyên tử hydro 
thưa thớt, ràng buộc lỏng lẻo với trọng lực của 
hành tinh chúng ta. 

Tuy nó mong manh đến nỗi từng được nghĩ là 
vùng chân không nhưng nó cũng đủ gây nên những 
tín hiệu lạ mà kính viễn vọng cực tím đã nắm bắt 
được.

Bước tiếp theo của nghiên cứu, nhóm khoa 
học gia tập hợp lại các dữ liệu từ thập niên 90 của 
thế kỷ trước đến nay và tính toán được geocorona 
có thể mở rộng tới khu vực 630.000 km kể từ bề 
mặt hành tinh, tức bao bọc cả Mặt trăng và một 
phần không gian xa quanh quỹ đạo của nó, to hơn 
ước tính ban đầu rất nhiều.

Một trong những lý do khiến geocorona khó 
được biết đến vì rất khó để tìm ra một nơi thuận lợi 
để quan sát. Từ bề mặt Trái đất và thậm chí từ quỹ 
đạo thấp mà nhiều tàu vũ trụ bay quanh Trái đất, 
geocorona ít nhiều vô hình. ■ 

Lần đầu tiên phát hiện hành 
tinh biết chạy

Do một hành tinh di chuyển quá gần 
ngôi sao riêng, bầu khí quyển của nó 
bị hút ra ngoài và tạo thành vệt đuôi 

giống như sao chổi.
National Geographic cho biết, hành tinh HD 

209458b được tạo nên chủ yếu bởi các loại khí. Nó 
cách trái đất khoảng 153 năm ánh sáng và có kích 
thước gần bằng sao Mộc. Hành tinh khí này nằm 
gần ngôi sao riêng đến nỗi một năm của nó chỉ gồm 
3,5 ngày – ngắn hơn cả năm của sao Thủy (88 
ngày).

Hành tinh kỳ lạ HD 209458b đã giúp giới 
chứng minh lý thuyết "sao Mộc di chuyển" là có 
thật. Từ lâu, giới thiên văn đã cho rằng sao Mộc – 
hành tinh hình thành đầu tiên trong Hệ Mặt trời – 
thực ra được sinh ra ở một nơi xa Mặt Trời hơn hiện 
tại, sau đó dần di chuyển vào trong, tác động không 
ít vào sự hình thành các hành tinh đá nhỏ khác, bao 
gồm Trái đất. 

Trong nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Đại học 
Warwick (Anh), lần đầu tiên một hành tinh biết 
chạy tương tự đã được xác nhận.

HD 209458b hiện vẫn đang chuyển dịch – 
nghiên cứu vừa công bố trên Nature khẳng định. 
Nhóm tác giả đã sử dụng Telescopio Nazionale 
Galileo một "siêu kính viễn vọng" được đặt ở La 
Palma, Tây Ban Nha, và thu được quang phổ có độ 
phân giải cao của bầu khí quyển HD 209458b 
trong 4 lần nó bay ngang sao mẹ theo hướng quan 
sát từ Trái đất.

Nhờ kính viễn vọng không gian Hubble, nhà 
thiên văn Cynthia Froning của Đại học Colorado, 
Mỹ cùng các đồng nghiệp phát hiện một vệt khí 
đang thoát ra từ HD 209458b và hướng về phía trái 
đất với tốc độ chừng 35.400 km/h.

Theo Sci-tech Daily, họ đã phát hiện ra hydro 
xyanua, methan, amoniac, axetylen, cacbon 
monoxit và lượng hơi nước thấp trong khí quyển 
của HD 209458b. Trong đó, sự phong phú bất ngờ 
của các phân tử gốc cacbon (hydro xyanua, 
methan, axetylen và cacbon monoxit), gấp đôi 
lượng cacbon dự kiến quan sát được, cho thấy hành 
tinh này phải tích tụ rất nhiều cacbon trong quá 
trình hình thành. Điều này chỉ có thể xảy ra ở các 
hành tinh rất xa sao mẹ.

Tuy nhiên hydro xyanua, methane, axetylen 
và cacbon monoxit) hiện chỉ cách sao mẹ 7 triệu 
km, tức chưa đầy 1/5 khoảng cách từ Trái đất đến 
Mặt trời.

"Sẽ không có chuyện một hành tinh hình thành 
với bầu khí quyển rất giàu carbon nếu nó nằm trong 
dòng ngưng tụ của hơi nước. Ở nhiệt độ rất nóng 
của hành tinh này (1.227 độ C), nếu bầu khí quyển 

chứa tất cả các nguyên tố theo cùng một tỷ lệ như 
trong ngôi sao mẹ, oxy sẽ dồi dào hơn gấp đôi so 
với cacbon và chủ yếu liên kết với hydro để tạo 
thành nước hoặc cacbon để tạo thành cacbon 
monoxit" - Tiến sĩ Siddharth Gandhi từ Khoa Vật 
lý của Đại học Warwick, giải thích.

Theo Tiến sĩ Matteo Brogi, một thành viên 
khác của nhóm nghiên cứu, phát hiện này còn cung 
cấp cách để phân loại các hành tinh dựa trên vị trí 
hình thành và quá trình tiến hóa ban đầu của chúng, 
cũng như cơ sở để xác định các hành tinh có khả 
năng lưu giữ sự sống thông qua phân tích các hợp 
chất trong khí quyển dựa vào quang phổ của 
chúng... ■

Các nhà khoa học phát hiện 
từ trường mạnh nhất vũ trụ

Các nhà nghiên cứu tính toán từ trường 
do một ngôi sao neutron phát ra có thể 
lên tới một tỷ Tesla theo quan sát từ 

kính viễn vọng không gian tia X.
Nghiên cứu tín hiệu tia X cực mạnh phát ra từ 

ngôi sao neutron, nhóm nghiên cứu từ Viện Hàn 
lâm Khoa học Trung Quốc và Đại học Tübingen, 
Đức, tính toán từ trường của nó mạnh gấp hàng 
chục triệu lần so với bất kỳ từ trường nào từng được 
tạo ra trong phòng thí nghiệm trên Trái đất.

Mang tên GRO J1008-57, ngôi sao neutron 
này thuộc phân nhóm đặc biệt gọi là sao xung phát 
tia X bồi tụ. Là một sao xung, nó phát ra những 
chùm bức xạ điện từ cực mạnh, truyền tới Trái đất 
định kỳ giống như đèn hải đăng. 

Vật chất thường xuyên rơi trên bề mặt của nó, 
tạo ra sự bùng phát tia X có thể phát hiện bằng kính 
viễn vọng.

Các nhà nghiên cứu dựa vào sự kiện bùng phát 
trước đây để tính toán sức mạnh từ trường của ngôi 
sao. Họ quan sát GRO J1008-57 bằng kính viễn 
vọng không gian Hard X-ray Modulation (Insight-
HXMT). 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy tín hiệu đặc biệt 
gọi là cộng hưởng cyclotron (CRSF), xuất hiện khi 
photon tia X phân tán từ electron plasma ở bề mặt. 
Tín hiệu CRSF này có năng lượng 90 keV. Từ đó, 
các nhà nghiên cứu tính toán từ trường của ngôi sao 
xung lên tới một tỷ Tesla. 

So với nó, từ trường mạnh nhất từng được tạo 
ra trong phòng thí nghiệm chỉ ở mức 1.200 Tesla. 
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Astrophysical Journal Letters. ■  
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Mọi vật chất trong vũ trụ 
được tạo ra như thế nào?

Tất cả vật chất xung quanh bạn được cấu 
tạo từ các đơn vị siêu hiển vi được gọi 
là phân tử. Phân tử được cấu tạo các 

nguyên tử riêng lẻ, thường xuyên bị phá vỡ và tạo 
thành phân tử mới. 

Mặt khác, hầu hết các nguyên tử cấu tạo nên 
mặt đất, không khí, thực phẩm và mọi sinh vật 
sống, kể cả bạn, chúng đã tồn tại qua hàng tỷ năm.

Sự hình thành phân tử bắt đầu từ 14 tỷ năm 
trước với một sự kiện gọi là Big Bang, tạo ra một vũ 
trụ chỉ gồm toàn khí, không có bất kỳ vì sao hay 
hành tinh nào. Khí được tạo ra từ nguyên tử các 
nguyên tố đơn giản nhất. 

Khoảng 75 phần trăm là hydro và phần còn lại 
hầu như là heli. Chưa có các nguyên tố carbon, oxy 
hoặc nitơ, cũng không có sắt, bạc hoặc vàng.

Ở một số nơi có mật độ khí cao hơn đôi chút, 
do lực hấp dẫn, những nơi ấy ngày càng thu hút 
nhiều khí hơn, từ đó khiến trọng lực cũng ngày 
càng mạnh hơn, nên lại có thêm nhiều khí hơn và 
cứ như vậy. 

Cuối cùng, tạo nên một quả bóng khí khổng lồ, 
co rúm lại dưới trọng lực của chính nó và nóng lên 
từ bên trong. Lõi của quả bóng nóng tới mức tạo 
thành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nguyên tử 
hydro tác động với nhau tạo thành heli, kèm theo 
giải phóng năng lượng, đủ mạnh để phá vỡ lực hấp 
dẫn. 

Khi năng lượng phóng thích cân bằng với lực 
hấp dẫn cũng là lúc đám mây khí bị nén lại và một 
ngôi sao được sinh ra.

Từ đây, phản ứng tổng hợp trong lõi của nó sẽ 
không chỉ sản xuất heli mà còn carbon, oxy, nitơ và 
các nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn cho đến 
sắt. Khi lõi hết nhiên liệu, ngôi sao sụp đổ, điều này 
gây ra một vụ nổ cực lớn được gọi là siêu tân tinh. 
Có hai điều cần lưu ý về mà cách siêu tân tinh tạo 
nên các nguyên tố.

· Thứ nhất, vụ nổ lớn khủng khiếp đến nỗi 
năng lượng được giải phóng tạo phản ứng hình 
thành các nguyên tố nặng hơn cả sắt như bạc, vàng 
và uranium.

· Thứ hai, tất cả các nguyên tố tích lũy trong 
lõi ngôi sao như carbon, oxy, nitơ, sắt, cũng như 
những nguyên tố hình thành trong vụ nổ siêu tân 
tinh, bị đẩy vào khoảng không vũ trụ rồi trộn lẫn 
với các khí đang tồn tại ở đó.

Những ngôi sao được sinh ra rồi sụp đổ và cứ 

thế lặp đi lặp lại. Đám mây khí, bây giờ không chỉ 
chứa hydro và heli mà còn nhiều nguyên tố khác 
nữa. Mặt Trời của chúng ta cũng được sinh ra theo 
cách này vào 5 tỷ năm trước, nghĩa là nó được phát 
triển từ một đám mây khí chứa nhiều nguyên tố từ 
vụ nổ siêu tân tinh kể từ khi vũ trụ bắt đầu. 

Khác với những ngôi sao đầu tiên chỉ được tạo 
ra từ hydro và heli, Mặt Trời được hình thành từ 
71% hydro, 27% heli và 2% các nguyên tố còn lại 
trong bảng tuần hoàn cấu thành Mặt Trời.

Vậy Trái Đất thì sao?
Các hành tinh nhỏ như Trái Đất không đủ lực 

hấp dẫn để giữ lại nhiều hydro hay heli bởi cả hai 
đều rất nhẹ. Nên mặc dù carbon, nitơ, oxy... chiếm 
2% đám mây khí nhưng chúng mới chính là thứ tạo 
nên phần lớn hành tinh của chúng ta.

Khi khoa học mới bắt đầu nghiên cứu vấn đề 
này, nửa đầu thế kỷ 20 Harlow Shapley, nhà thiên 
văn học nổi tiếng đã nhận xét: "Chúng ta là anh em 
của những tảng đá, họ hàng với những đám mây". 
Chúng ta được tạo thành từ những vì sao... ■

Mất bao lâu để đi bộ vòng 
quanh Mặt trăng?

Câu trả lời phụ thuộc nhiều yếu tố như 
tốc độ di chuyển, thời gian đi mỗi ngày 
và tuyến đường để tránh địa hình nguy 

hiểm.
Đã có 12 người đặt chân lên Mặt trăng trong sứ 

mệnh Apollo từ 1969-1972. Những đoạn phim tư 
liệu cho thấy việc đi lại - chính xác hơn là bật nhảy - 
trên hành tinh có trọng lực chỉ bằng 1/6 lực hấp dẫn 
của Trái đất khá thú vị.

Tuy nhiên, nghiên cứu của Cơ quan Hàng 
không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy con người có 
thể di chuyển trên Mặt trăng với tốc độ nhanh hơn 
so với phi hành gia trên tàu Apollo. Về lý thuyết, 
thời gian để đi bộ một vòng quanh Mặt trăng ngắn 
hơn so với ước tính trước đây.

Trong sứ mệnh Apollo, các phi hành gia "bật 
nhảy" trên Mặt trăng với tốc độ khoảng 2,2 km/h. 
Theo NASA, tốc độ này khá chậm do bộ đồ phi 
hành gia cồng kềnh, chứa áp suất. Nếu mặc trang 
phục thoải mái hơn, việc di chuyển sẽ dễ dàng và 
có thể đạt tốc độ tối đa.

Một nghiên cứu của NASA trước đây đã kiểm 
tra tốc độ đi bộ và chạy của con người trong môi 
trường mô phỏng lực hấp dẫn của Mặt trăng.

Theo Live Science, nhóm nghiên cứu đã mời 8 
người (gồm 3 phi hành gia) sử dụng máy chạy bộ 
trên máy bay phản lực DC-9. Máy bay được điều 
khiển bay theo quỹ đạo hình parabol đặc biệt, mô 
phỏng lực hấp dẫn trên Mặt trăng trong tối đa 20 
giây.

Kết quả thử nghiệm cho thấy người tham gia 
có thể đi bộ với tốc độ lên đến 5 km/h trước khi 
chạy. Không chỉ gấp đôi tốc độ của phi hành gia 
Apollo, con số trên gần bằng tốc độ đi bộ tối đa 
trung bình của con người trên Trái đất (7,2 km/h).

Tốc độ trên đạt được do người tham gia có thể 
vừa đi vừa vung tay. Động tác này tạo ra lực hướng 

xuống, bù cho lực hấp dẫn bị thiếu. Một trong 
những lý do khiến phi hành gia trên Mặt trăng di 
chuyển chậm là không thể vung tay do bộ đồ chật.

Nếu áp dụng tốc độ tối đa như trên (5 km/h), sẽ 
mất khoảng 91 ngày để đi bộ quanh chu vi 10.921 
km của Mặt trăng. Trong khi đó, cần 334 ngày để đi 
liên tục hết một vòng chu vi Trái đất (40.075 km). 
Tất nhiên, điều đó không thể xảy ra vì Trái đất có 
đại dương.

Yếu tố tương tự cũng được áp dụng trên Mặt 
trăng. 91 ngày chỉ là con số trong điều kiện lý 
tưởng. Trên thực tế, thời gian để đi bộ quanh một 
vòng Mặt trăng sẽ dài hơn...

Aidan Cowley, cố vấn khoa học Cơ quan Vũ 
trụ châu Âu cho rằng đi bộ quanh Mặt trăng là 
nhiệm vụ có thể thực hiện, nhưng “quá kỳ lạ để 
được hỗ trợ”. Theo ông, một trong những thách 
thức lớn nhất là nguồn tiếp tế như nước, thực phẩm 
và oxy.

“Tôi không nghĩ bạn sẽ bỏ chúng vào balo bởi 
khối lượng rất lớn, ngay cả khi ở môi trường có 
trọng lực bằng 1/6 (so với Trái đất)”, Cowley cho 
biết chúng ta cần một phương tiện hỗ trợ, cũng là 
nơi trú ẩn.

“Nhiều cơ quan đang xem xét ý tưởng xe thăm 
dò điều áp (pressurized rover), hỗ trợ phi hành gia 
trong các nhiệm vụ thám hiểm. Chúng giống 
những căn cứ di động, dùng để trữ đồ tiếp tế và ngủ 
vào ban đêm”, Cowley nói.

Nhà thám hiểm cũng cần bộ đồ tối ưu cho việc 
di chuyển. Trang phục phi hành gia hiện tại chưa 
được thiết kế cho các hoạt động mạnh, song một số 
cơ quan đang phát triển bộ quần áo vừa vặn hơn, 
cho phép người mặc thoải mái vung tay khi đi bộ 
trên Mặt trăng.

Địa hình hiểm trở trên Mặt trăng gây khó khăn 
cho việc tìm tuyến đường phù hợp, đặc biệt là 
những hố thiên thạch sâu hàng km. Ánh sáng và 
nhiệt độ cũng là 2 yếu tố cần lưu ý.

“Tại đường xích đạo (của Mặt trăng), vào ban 
ngày nhiệt độ lên khoảng 100 độ C. Đến ban đêm, 
nó giảm xuống -180 độ C”, Cowley cho biết.

Chu kỳ Mặt trăng khiến một số ngày có rất ít, 
hoặc không có ánh sáng Mặt trời. Do đó, ít nhất 
một nửa hành trình sẽ diễn ra trong bóng tối. Vấn 
đề nhiệt độ có thể giải quyết bằng xe thám hiểm và 
quần áo, nhưng nó cũng làm thay đổi trạng thái 
regolith - loại đất xám mịn bao phủ lớp nền của Mặt 
trăng - khiến tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng.

Bức xạ Mặt trời là vấn đề quan trọng. Khác với 
Trái đất, Mặt trăng không có từ trường làm lệch 
hướng bức xạ. “Nếu Mặt trời phát ra ngọn lửa 
(solar flare) hoặc giải phóng vật chất cực quang 
(CME), trạng thái của bạn sẽ rất tệ nếu cơ thể bị 
ảnh hưởng bởi bức xạ cao của Mặt trời”, Cowley 
cho biết.

Yếu tố cuối cùng của nhiệm vụ liên quan đến 
thể lực. Người tham gia cần tập luyện lâu dài trong 
điều kiện trọng lực thấp, để tim mạch và cơ bắp 
thích nghi.

Ngay cả khi mọi thứ lý tưởng, một người 

cũng chỉ có thể đi bộ với tốc độ tối đa trong 3 - 
4 giờ/ngày. Nếu duy trì tốc độ 5 km/h trong 4 
giờ/ngày, bạn sẽ mất 547 ngày (gần 1,5 năm) để đi 
bộ vòng quanh chu vi Mặt trăng, trong điều kiện 
đường đi không có miệng núi lửa, không bị ảnh 
hưởng bởi thay đổi nhiệt độ hay bức xạ Mặt trời.

Cowley cho rằng con người sẽ không có công 
nghệ hoặc thiết bị cho nhiệm vụ trên, ít nhất là đến 
thập niên 2030 hay 2040.

“Sẽ không một cơ quan nào hỗ trợ các nhiệm 
vụ kiểu này. Nhưng nếu tỷ phú điên rồ nào đó muốn 
thử, họ sẽ bắt tay mà thôi”, Cowley nói. ■ 

Phát hiện tầng khí quyển Trái 
đất vô hình chạm đến Mặt trăng

Trái đất không giới hạn ở quả cầu xanh 
bao bọc bởi bầu khí quyển dày 10.000 
km. Phát hiện mới cho thấy hành tinh 

chúng ta còn sở hữu một tầng khí quyển vô hình và 
khổng lồ khác.

Một nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí JGR 
Space Physics do các chuyên gia đến từ Đài quan 
sát Mặt trời và vòng xoắn ốc (SOHO) thực hiện 
cho thấy bầu khí quyển Trái đất lớn hơn hiểu biết 
trước đây rất nhiều.

Trước đây, tầng ngoài (exophere) ở độ cao 700 
- 10.000 km được cho là tầng ngoài cùng của bầu 
khí quyển Trái đất, xa hơn nữa là phần chân không 
thuộc không gian liên sao. 

Tuy nhiên, nghiên cứu ban đầu cho thấy Trái 
đất còn sở hữu một tầng khí quyển nữa và ước tính 
nó to đến mức chạm đến Mặt trăng, vật thể có 
khoảng cách trung bình với Trái đất lên tới 384.403 
km.

Tầng ngoài cùng mới này được gọi là 
geocorona, là một tập hợp các nguyên tử hydro 
thưa thớt, ràng buộc lỏng lẻo với trọng lực của 
hành tinh chúng ta. 

Tuy nó mong manh đến nỗi từng được nghĩ là 
vùng chân không nhưng nó cũng đủ gây nên những 
tín hiệu lạ mà kính viễn vọng cực tím đã nắm bắt 
được.

Bước tiếp theo của nghiên cứu, nhóm khoa 
học gia tập hợp lại các dữ liệu từ thập niên 90 của 
thế kỷ trước đến nay và tính toán được geocorona 
có thể mở rộng tới khu vực 630.000 km kể từ bề 
mặt hành tinh, tức bao bọc cả Mặt trăng và một 
phần không gian xa quanh quỹ đạo của nó, to hơn 
ước tính ban đầu rất nhiều.

Một trong những lý do khiến geocorona khó 
được biết đến vì rất khó để tìm ra một nơi thuận lợi 
để quan sát. Từ bề mặt Trái đất và thậm chí từ quỹ 
đạo thấp mà nhiều tàu vũ trụ bay quanh Trái đất, 
geocorona ít nhiều vô hình. ■ 

Lần đầu tiên phát hiện hành 
tinh biết chạy

Do một hành tinh di chuyển quá gần 
ngôi sao riêng, bầu khí quyển của nó 
bị hút ra ngoài và tạo thành vệt đuôi 

giống như sao chổi.
National Geographic cho biết, hành tinh HD 

209458b được tạo nên chủ yếu bởi các loại khí. Nó 
cách trái đất khoảng 153 năm ánh sáng và có kích 
thước gần bằng sao Mộc. Hành tinh khí này nằm 
gần ngôi sao riêng đến nỗi một năm của nó chỉ gồm 
3,5 ngày – ngắn hơn cả năm của sao Thủy (88 
ngày).

Hành tinh kỳ lạ HD 209458b đã giúp giới 
chứng minh lý thuyết "sao Mộc di chuyển" là có 
thật. Từ lâu, giới thiên văn đã cho rằng sao Mộc – 
hành tinh hình thành đầu tiên trong Hệ Mặt trời – 
thực ra được sinh ra ở một nơi xa Mặt Trời hơn hiện 
tại, sau đó dần di chuyển vào trong, tác động không 
ít vào sự hình thành các hành tinh đá nhỏ khác, bao 
gồm Trái đất. 

Trong nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Đại học 
Warwick (Anh), lần đầu tiên một hành tinh biết 
chạy tương tự đã được xác nhận.

HD 209458b hiện vẫn đang chuyển dịch – 
nghiên cứu vừa công bố trên Nature khẳng định. 
Nhóm tác giả đã sử dụng Telescopio Nazionale 
Galileo một "siêu kính viễn vọng" được đặt ở La 
Palma, Tây Ban Nha, và thu được quang phổ có độ 
phân giải cao của bầu khí quyển HD 209458b 
trong 4 lần nó bay ngang sao mẹ theo hướng quan 
sát từ Trái đất.

Nhờ kính viễn vọng không gian Hubble, nhà 
thiên văn Cynthia Froning của Đại học Colorado, 
Mỹ cùng các đồng nghiệp phát hiện một vệt khí 
đang thoát ra từ HD 209458b và hướng về phía trái 
đất với tốc độ chừng 35.400 km/h.

Theo Sci-tech Daily, họ đã phát hiện ra hydro 
xyanua, methan, amoniac, axetylen, cacbon 
monoxit và lượng hơi nước thấp trong khí quyển 
của HD 209458b. Trong đó, sự phong phú bất ngờ 
của các phân tử gốc cacbon (hydro xyanua, 
methan, axetylen và cacbon monoxit), gấp đôi 
lượng cacbon dự kiến quan sát được, cho thấy hành 
tinh này phải tích tụ rất nhiều cacbon trong quá 
trình hình thành. Điều này chỉ có thể xảy ra ở các 
hành tinh rất xa sao mẹ.

Tuy nhiên hydro xyanua, methane, axetylen 
và cacbon monoxit) hiện chỉ cách sao mẹ 7 triệu 
km, tức chưa đầy 1/5 khoảng cách từ Trái đất đến 
Mặt trời.

"Sẽ không có chuyện một hành tinh hình thành 
với bầu khí quyển rất giàu carbon nếu nó nằm trong 
dòng ngưng tụ của hơi nước. Ở nhiệt độ rất nóng 
của hành tinh này (1.227 độ C), nếu bầu khí quyển 

chứa tất cả các nguyên tố theo cùng một tỷ lệ như 
trong ngôi sao mẹ, oxy sẽ dồi dào hơn gấp đôi so 
với cacbon và chủ yếu liên kết với hydro để tạo 
thành nước hoặc cacbon để tạo thành cacbon 
monoxit" - Tiến sĩ Siddharth Gandhi từ Khoa Vật 
lý của Đại học Warwick, giải thích.

Theo Tiến sĩ Matteo Brogi, một thành viên 
khác của nhóm nghiên cứu, phát hiện này còn cung 
cấp cách để phân loại các hành tinh dựa trên vị trí 
hình thành và quá trình tiến hóa ban đầu của chúng, 
cũng như cơ sở để xác định các hành tinh có khả 
năng lưu giữ sự sống thông qua phân tích các hợp 
chất trong khí quyển dựa vào quang phổ của 
chúng... ■

Các nhà khoa học phát hiện 
từ trường mạnh nhất vũ trụ

Các nhà nghiên cứu tính toán từ trường 
do một ngôi sao neutron phát ra có thể 
lên tới một tỷ Tesla theo quan sát từ 

kính viễn vọng không gian tia X.
Nghiên cứu tín hiệu tia X cực mạnh phát ra từ 

ngôi sao neutron, nhóm nghiên cứu từ Viện Hàn 
lâm Khoa học Trung Quốc và Đại học Tübingen, 
Đức, tính toán từ trường của nó mạnh gấp hàng 
chục triệu lần so với bất kỳ từ trường nào từng được 
tạo ra trong phòng thí nghiệm trên Trái đất.

Mang tên GRO J1008-57, ngôi sao neutron 
này thuộc phân nhóm đặc biệt gọi là sao xung phát 
tia X bồi tụ. Là một sao xung, nó phát ra những 
chùm bức xạ điện từ cực mạnh, truyền tới Trái đất 
định kỳ giống như đèn hải đăng. 

Vật chất thường xuyên rơi trên bề mặt của nó, 
tạo ra sự bùng phát tia X có thể phát hiện bằng kính 
viễn vọng.

Các nhà nghiên cứu dựa vào sự kiện bùng phát 
trước đây để tính toán sức mạnh từ trường của ngôi 
sao. Họ quan sát GRO J1008-57 bằng kính viễn 
vọng không gian Hard X-ray Modulation (Insight-
HXMT). 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy tín hiệu đặc biệt 
gọi là cộng hưởng cyclotron (CRSF), xuất hiện khi 
photon tia X phân tán từ electron plasma ở bề mặt. 
Tín hiệu CRSF này có năng lượng 90 keV. Từ đó, 
các nhà nghiên cứu tính toán từ trường của ngôi sao 
xung lên tới một tỷ Tesla. 

So với nó, từ trường mạnh nhất từng được tạo 
ra trong phòng thí nghiệm chỉ ở mức 1.200 Tesla. 
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Astrophysical Journal Letters. ■  
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Bí ẩn nghĩa địa Đức Quốc 
xã ở rừng Amazon

Có vẻ như các âm mưu của Đức 
Quốc xã không hề có hồi kết, nó 
bao phủ một loạt sự kiện với đủ thứ 

kỳ quái. Một trong số đó là chuyến du hành vào 
cánh rừng già Amazon để thành lập nên các thuộc 
địa trong một kế hoạch hoàn hảo mà ngỡ như bước 
ra từ thế giới điện ảnh.

Nhiều người rất ngạc nhiên khi biết rằng 
Đức Quốc xã đã mở rộng nanh vuốt vượt xa khỏi 
châu Âu, và một trong những nơi mà chúng đặt 
chân tới là ở tận Brazil.

“Đế quốc Đức Quốc xã mới” ở Nam Mỹ
Cuộc di cư của đám tội phạm chiến tranh 

Đức Quốc xã trốn thoát đến Nam Mỹ đã diễn ra 
ngay sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, 
nhưng có lẽ ít người biết được rằng sự lây nhiễm 
“dịch phát xít” ở Brazil thật sự đã bắt đầu một thời 
gian dài trước khi đại chiến thế giới thật sự bùng 
nổ, khi Đảng công nhân Đức bắt đầu một chiến 
dịch tuyên truyền ngay trong nước Đức vào đầu 
thập niên 1920, kết quả là hàng ngàn người Đức đã 
di dân tới Brazil.

Tất nhiên không phải tất cả các luồng di cư 
này đều tuân theo hệ tư tưởng của Đức Quốc xã 
nhưng chí ít cũng có “những con sói dữ” đã xâm 
nhập trong đám người này, những kẻ này không 
can thiệp vào các cuộc bầu cử trong nước hay tham 
gia vào bất kỳ chiến thuật chính trị nào, nhưng vẫn 
bí mật vươn các xúc tu và gieo mầm cái gọi là 
“thành trì Đức Quốc xã” ở khu vực Nam Mỹ.

Mặc dù Đảng quốc xã chỉ chiếm 5% tổng 
dân số Đức tại Brazil, nhưng thế lực này cũng đủ 
gây ra mối đe dọa: là lực lượng dân cư Đức Quốc 
xã lớn nhất bên ngoài nước Đức, lập nên nhiều kế 
hoạch mật và tìm cách chiêu dụ dân nhập cư Đức 
tham gia vào liên minh ma quỷ.

Hầu hết sự hiện diện của Đức Quốc xã ở 
Brazil tập trung ở các đại đô thị như São Paulo, 
Santa Catarina và Rio de Janeiro, nhưng tổng dân 
số Đức thì trải dài trên khắp 17 bang của Brazil.

Ngay từ thập niên 1930, dân số Đức ở 
Brazil đã tăng hơn 1 triệu người, vì vậy chỉ có các 
cư dân gốc Đức mới được tham gia vào Đảng Quốc 
xã, lẽ dĩ nhiên cũng có nhiều thành viên mới tiềm 
tàng để gia nhập. Nền đệ tam Đức Quốc xã đã mưu 
đồ tạo dựng nên một đế quốc Đức Quốc xã mới ở 
Nam Mỹ, và chúng cho rằng khu vực này quá lý 
tưởng cho các mục tiêu đó.

Một báo cáo của Đức Quốc xã từng nhận 
định như sau: “Brazil là nơi đất rộng và người Bắc 
Âu đã tìm tới đây ngụ cư… Đối với chủng tộc da 
trắng tiến bộ, Brazil rõ ràng là nơi cung cấp các khả 
năng vượt trội cho việc khai thác”.

Không những “xâm lược” các đại đô thị 
của Brazil, Đức Quốc xã còn để mắt tới những 
vùng đất xa, những nơi rộng rãi để ẩn kín những âm 
mưu tinh vi của chúng. Năm 1935, Đức Quốc xã đã 
phát động một kế hoạch chinh phạt lòng chảo 

Amazon dưới mã danh “Dự án Guayana”.
Kế hoạch này ban đầu được ngụy tạo dưới 

dạng một đoàn thám hiểm nghiên cứu dọc theo 
biên giới Pháp Guiana và Brazil, được dẫn đầu bởi 
nhà Động vật học kiêm nhà làm phim tên là Otto 
Schulz-Kampfhenkel, người này là một thành viên 
của lực lượng SS.

Nghĩa địa Đức Quốc xã
Tham gia chuyến đi với ông Kampfhenkel 

là viên quản đốc Joseph Greiner và một người lính 
Đức Quốc xã, những người này cùng tiến hành 
chung một mục đích là thu thập các mẫu động vật 
và nghiên cứu về những bộ lạc bản địa, chú trọng 
hầu hết vào nhánh sông Amazon gọi là sông Jari.

Tuy nhiên, ngoài làm công tác khoa học thì 
đám người trên cũng quan tâm tới các khu vực mà 
họ muốn mở rộng “thuộc địa” của nền Đệ tam Đức 
Quốc xã, cũng như làm bàn đạp cho việc chiếm 
đoạt các thuộc địa của Pháp và Anh trong khu vực 
Amazon ít người biết đến.

Biểu tượng chữ thập ngoặc đặc trưng cho 
Đức quốc xã hiện rõ trong khu rừng vào mùa thu, 
khi các cây thông rụng lá chuyển màu so với những 
cây thông khác xung quanh

Khi các nhà nghiên cứu tiến hành thâm 
nhập sâu vào rừng già Amazon, rõ ràng rằng người 
Đức đã không hề chuẩn bị trước cho sứ mạng này. 
Bên cạnh việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và 
những điều kiện rừng rú, họ cũng gần như bị lạc 
trong rừng, và liên tục được giải cứu bởi các bộ lạc 
thổ dân sống trong rừng.

Khi đi trong vùng đất hoang dã bí hiểm này, 
nhà động vật học Schulz-Kampfhenkel bỗng nhiên 
mắc phải chứng bệnh bạch cầu, Greiner qua đời vì 
một chứng sốt rét bí hiểm, còn chiếc thủy phi cơ 
chở họ đi các nơi bỗng rơi xuống nước khi vướng 
phải cái gì đó.

Toàn bộ dự án sau đó bị hủy bỏ. Những 
năm sau đó, Schulz-Kampfhenkel đã trở thành một 
chuyên gia hàng đầu về diễn giải trinh sát không 
ảnh trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2, trước 
khi bị bắt giữ làm tù binh chiến tranh bởi người Mỹ 
và cuối cùng qua đời ở Đức vào năm 1989.

Dự án Guyana tuyệt mật, từng được phân 
loại cao, thì giờ đây chỉ được nhớ qua một bộ phim 
tài  l iệu về chuyến đi  của Otto Schulz-
Kampfhenkel và cộng sự, cũng như một địa điểm 
gợi sự tò mò trên một hòn đảo nằm giữa sông Jari.

Tại đó, ngay giữa một khu rừng bạt ngàn, 
hoang vu, gần như không thể bị xuyên thủng, là 
một tấm bia mộ dựng bằng gỗ cao 2,7m là nơi an 
giấc ngàn thu của Joseph Greiner. Mộ được bao 
phủ bởi một số chữ thập ngoặc và có khắc dòng chữ 
“Joseph Greiner đã tạ thế ở đây, vào ngày 2 tháng 1 
năm 1936, do bị bệnh sốt rét vì sứ mạng nghiên cứu 
nước Đức”.

Mộ của một thành viên Đức Quốc xã ngay 
trong cánh rừng già, nằm cách quê hương Đức tới 
hàng ngàn dặm, được bao bọc trong biển cây rừng 
cùng các mảnh vỡ của một dự án cam chịu. Dân 
bản địa trong vùng gọi nơi này bằng cái tên đơn 
giản “nghĩa địa Đức Quốc xã”.

Chuyến thám hiểm và câu chuyện về 
“nghĩa địa Đức Quốc xã” đã xuất hiện một cách chi 
tiết trong cuốn sách “Dự án Guyana: Chuyến thám 
hiểm của người Đức đến Amazon” của tác giả Jens 
Gluessing, ông là người đã phát hiện ra ngôi mộ lạ.

Brent Swancer là một tác giả và chuyên gia 
về tiền điện tử đang sống ở Nhật Bản. Sinh học, tự 
nhiên, và tiền điện tử là một trong 3 lĩnh vực nghiên 
cứu yêu thích của ông Brent Swancer. ■ 

Giải mã bí ẩn sau 170 năm 
đoàn thám hiểm biến mất ở Bắc 
cực

Có rất nhiều bí ẩn tồn tại hàng trăm, 
thậm chí hàng ngàn năm chưa được 
giải mã. Trong đó, nhiều bí ẩn cho 

đến nay đã được xác định là gần như không còn cơ 
hội làm sáng tỏ. 

Nhưng cũng có những điều bí ẩn đã được 
giải mã sau một thời gian, khi các điều kiện kinh tế, 
khoa học kỹ thuật hội đủ.

Năm 1845, chuẩn đô đốc Hải quân hoàng 
gia Anh, nhà thám hiểm John Franklin cùng thủy 
thủ đoàn 128 người, mang theo số thực phẩm cho 
ba năm, lên tàu tiến vào vùng bắc Canada lạnh giá. 

Chuyến đi nhằm mục đích mở một hải lộ ở 
vùng Bắc cực kết nối Đại Tây dương và Thái Bình 
dương (ngày nay gọi là Hành lang Tây Bắc). 

Tuy nhiên, sau đó Franklin cùng đoàn tùy 
tùng mất tích. Hơn 30 cuộc tìm kiếm đã được thực 
hiện và số người chết trong các cuộc tìm kiếm còn 
lớn hơn đoàn thủy thủ mà họ đi tìm.  

Chuyến đi định mệnh
Đến năm 1859, tức là 14 năm sau ngày 

Franklin ra đi, người ta tìm thấy các bộ xương 
người cùng một cuốn sổ ghi chép hải trình, phần 
ghi cuối cùng là tháng 4/1848. 

Cuốn sổ cho biết sau khi các con tàu của 
đoàn Franklin mắc cạn trong băng, thủy thủ đoàn 
đã mất gần hai năm tìm cách giải thoát tàu. 

Nhưng rồi sau khi Franklin và 23 thủy thủ 
chết, những người sống sót đã quyết định thực hiện 
một chuyến đi đường bộ định mệnh qua vùng lãnh 
nguyên Canada (lãnh nguyên là những vùng Bắc 
cực trơ trụi bằng phẳng rộng lớn của châu Âu, châu 
Á và Bắc Mỹ, nơi tầng đất cái đã bị đóng băng vĩnh 
cửu). Một số thủy thủ bị nói là đã ăn thịt lẫn nhau để 

sống sót.
Nhưng điều gì đã xảy ra? Vào những năm 

80 của thế kỷ trước, công trình nghiên cứu của nhà 
nhân chủng học người Canada Owen Beattie kết 
luận rằng các nhà thám hiểm đã không chết vì lạnh 
hay đói, mà là vì các chứng bệnh, ví dụ lao phổi, 
sau một thời gian yếu dần do nhiễm chì từ các hộp 
đựng thực phẩm.

Chân dung chuẩn đô đốc Franklin
Một nghiên cứu cho ra các kết luận rằng chì 

trong các bộ xương là hậu quả của việc phơi nhiễm 
lâu dài chưa rõ nguyên nhân, xảy ra từ khi các nhà 
thám hiểm còn ở Anh, không chỉ là nhiễm chì từ 
hộp thực phẩm. 

Một phần khác của bí ẩn liên quan đến đoàn 
thám hiểm của chuẩn đô đốc Franklin tiếp tục được 
giải mã, khi một tàu ngầm robot của Canada định vị 
được xác Erebus, một trong các con tàu của chuẩn 
đô đốc Franklin, nằm sâu dưới lớp băng của Bắc 
cực.

Theo tờ Independent, xác của cả hai tàu 
thuộc đoàn thám hiểm, biến mất ở Bắc cực gần 170 
năm đã được tìm thấy. Đoàn của Franklin gồm hai 
tàu: HMS Erebus và HMS Terror.

Adrian Schimnowski, người dẫn đầu cuộc 
tìm kiếm nói tàu HMS Terror được tìm thấy vào 
ngày 12/9/2016. Xác tàu này nằm ở độ sâu 24m 
trong vịnh Terror, gần đảo King William.

Chuẩn đô đốc Canada John Newton nói hai 
tàu của đoàn Franklin nằm cách nhau khoảng 50 
km. Chuyến thám hiểm khiến 128 thủy thủ và chỉ 
huy Franklin thiệt mạng cho đến nay vẫn là sự kiện 
bi thảm nhất trong lịch sử khám phá Bắc cực, cho 
đến nay. Để tìm một hải trình tắt kết nối châu Âu và 
châu Á qua Bắc cực, thủy thủ đoàn của Franklin đã 
phải trả giá bằng tính mạng.

Các nhà sử học tin rằng hai con tàu đã bị 
mắc kẹt trong băng vào năm 1846. Chỉ huy 
Franklin và một số người chết sau đó vài tháng. 
Những người còn lại có vẻ như đã bỏ tàu vào tháng 
4/1848 để tìm đến vùng đất an toàn.

Rất nhiều cuộc tìm kiếm, với giải thưởng 
cực lớn hồi đó, được thực hiện và lại lấy đi sinh 
mạng của nhiều người khác. Tuy nhiên, cũng nhờ 
những chuyến đi này, một phần Bắc cực đã được 

khám phá và giúp xác định Hành lang Tây Bắc, cho 
dù thực tế đã chứng minh thủy lộ này hoàn toàn 
không phù hợp để chạy tàu vì nhiều băng và thời 
tiết liên tục thay đổi.  

Phát hiện tình cờ
Ông Schimnowski nói bí ẩn về chuyến hải 

hành của Franklin có lẽ đã tiếp tục chìm trong bức 
màn tối nếu không có một cuộc thảo luận vào đêm 
khuya trên tàu nghiên cứu Martin Bergmann, giữa 
ông và Sammy Kogvik, người dân tộc Inuit, kiểm 
lâm Canada. 

Ông Kogvik nói về thứ ông thấy 7 năm 
trước trong khi đi trên xe trượt tuyết ngang qua 
vùng biển đã đóng băng ngoài khơi vịnh Terror. 
Lúc ấy ông đã nhìn thấy một cột lớn thò lên từ mặt 
băng. Ông và một người bạn Inuit khác dừng lại, 
chụp ảnh thứ rất giống cột buồm. 

Nhưng khi về nhà, ông phát hiện ra mình đã 
làm rơi máy ảnh. “Ông ấy giữ bí mật chuyện đó, 
bởi vì ông không muốn bị cho là kể chuyện bịa”, 
nhà nghiên cứu Schimnowski nói. “Lúc đó chúng 
tôi đang nói chuyện trên tàu Bergmann và quyết 
định đổi hướng tàu để đến hiện trường”, ông kể.

Và hình ảnh về chiếc chuông, một khẩu đại 
bác tương tự loại trên tàu Erebus, tay bánh lái, tất 
cả vẫn trong “tình trạng hoàn hảo” đã được ghi lại, 
theo lời ông Schimnowski.

Tờ Telegraph cho biết, đã có những ghi 
chép nói rằng thợ săn Inuit kể với một nhà thám 
hiểm người Scotland vào năm 1840 rằng các tàu 
của Franklin đã bị đóng băng. Họ nói thủy thủ đoàn 
đã cố thoát thân nhưng bị giá lạnh đánh gục. Một số 
đã ăn thịt lẫn nhau để sống sót, thông tin này gây ra 
sự giận dữ ở London.

Thủ tướng Canada lúc đó là Stephen 
Harper, nói xác tàu HMS Erebus đã được định vị 
vào ngày 2/9/2014 dưới sự trợ giúp của một tàu 
ngầm điều khiển từ xa.

Cuộc tìm kiếm mang tính quyết định này đã 
được chính phủ Canada khởi động từ tháng 
8/2008. Mặc dù tìm thấy xác tàu đắm từ ngày 2/9, 
nhưng phải đến ngày 1/10/2014, các nhà khoa học 
mới chắc chắn đó là HMS Erebus, một trong hai 
con tàu của đoàn thám hiểm Franklin. Việc thu hồi 
chiếc chuông của tàu được công bố vào ngày 
6/11/2014. ■ 

Câu chuyện thú vị đằng 
sau người thiết kế tòa tháp 
nghiêng Pisa

Tháp nghiêng Pisa nằm ở thành phố 
Pisa, miền trung nước Ý. Tính đến 
năm nay thì tòa tháp đã được 846 

tuổi và là kỳ quan nổi tiếng thế giới. Thế nhưng, 
người thiết kế công trình kiến trúc này luôn là bí ẩn 
đối với người hậu thế.

Và từng có nhiều tranh cãi xoay quanh việc 
ai là người làm nên công trình nổi tiếng này.

Mới đây, các học giả người Ý đã đưa ra 
thông tin về người được cho là đã thiết kế nên tòa 
tháp nghiêng Pisa dựa trên những phân tích đối với 

một phiến đá bí ẩn từng được tìm thấy dưới công 
trình hồi năm 1839. Trên phiến đá có khắc những 
dòng chữ cổ.

Phiến đá được cho là thuộc về vị kiến trúc 
sư sinh sống ở thành phố Pisa hồi thế kỷ 12, ông 
Bonanno Pisano. Phiến đá có khắc tên của vị kiến 
trúc sư viết bằng tiếng Latinh. 

Sau khi giải mã những dòng chữ vốn đã 
không còn nguyên vẹn, các nhà khảo cổ học đến từ 
Đại học Scuola Normale Superiore tin rằng kiến 
trúc sư Bonanno Pisano là người đứng sau công 
trình nổi tiếng này.

Trong số những cái tên thường được đề cập 
đến có các kiến trúc sư Gherardo di Gherardo và 
Giovani di Simone.

Dòng chữ trên phiên đá sau khi được giải 
mã có nội dung như sau: “Tôi đã dựng nên công 
trình kỳ diệu này. Tôi là công dân của Pisa, tên là 
Bonanno”. Bonanno Pisano không chỉ là kiến trúc 
sư, ông còn là nghệ sĩ điêu khắc.

Theo các nhà nghiên cứu, việc tòa tháp bị 
nghiêng đã ảnh hưởng đến tâm lý người kiến trúc 
sư này. Công trình từng là niềm tự hào của ông 
nhưng gặp phải lỗi kỹ thuật, nên dòng chữ đáng tự 
hào này đã bị vứt bỏ dưới chân tòa tháp.

Lý giải về việc tòa tháp bị nghiêng do đặc 
điểm của vùng đất Pisa này khá mềm. Từ năm 600 
trước Công nguyên, Pisa đã được xem là “vùng đất 
lầy lội” do đất nơi đây chủ yếu được cấu tạo từ cát, 
đất sét và bùn. Nguyên nhân thứ hai là vì nền móng 
của toà tháp này không đủ cứng và sâu để đỡ trọng 
lượng của tháp Pisa.

Tháp Nghiêng Pisa bắt đầu xây dựng vào 
năm 1173 nhưng trước khi tầng 3 được hoàn thành, 
hiện tượng bị nghiêng đã lộ và bị đình trệ, công 
việc lại được tiếp tục và hoàn thành ở thế kỷ 14. 

Sau nhiều thế kỷ và nghiêng theo nhiều 
hướng, tòa tháp được thực hiện nhiều biện pháp 
sửa chữa như thay thế đất nền, thêm trụ chống, 
thanh giằng… để giữ cho tòa tháp được “an toàn”.

Tòa tháp không chỉ kỳ vĩ bên ngoài mà bên 
trong có 7 quả chuông ở đỉnh tháp, mỗi quả chuông 
đại diện cho một nốt nhạc chính, chiếc lớn nhất 
nặng tới 3,6 tấn. Tuy nhiên, để chiêm ngưỡng 
những quả chuông này thì người ta phải đi hết 250 
bậc thang mới lên tới đỉnh tháp. 

Tuy nhiên, các nhà phục chế lo lắng rằng 
việc rung chuyển những chiếc chuông có thể khiến 
tháp nghiêng hơn nữa nên hoạt động này đã bị 
ngưng lại từ thế kỷ trước. Với kiến trúc sư 
Bonanno, trước khi qua đời, ông cho rằng đây là sự 
thất bại và đáng xấu hổ trong sự nghiệp. 

Thế nhưng, ông đâu ngờ hàng trăm năm 
sau, tòa tháp nghiêng trở thành kỳ quan thế giới và 
là điểm du lịch hút khách chỉ vì sự nghiêng ngả này. 

Hiện các nhà làm du lịch “khuyến cáo” du 
khách nếu có dịp hãy đến đây bởi các kiến trúc sư 
dự đoán rằng tòa tháp sẽ không bị đổ trong ít nhất 
200 năm nữa và có thể trong một tương lai xa tòa 
tháp sẽ trở nên thẳng lại. Lúc ấy, tòa tháp nghiêng 
Pisa huyền thoại sẽ chỉ còn trong lịch sử và có lẽ sẽ 
làm nhiều du khách phải thất vọng. ■ 
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Bí ẩn nghĩa địa Đức Quốc 
xã ở rừng Amazon

Có vẻ như các âm mưu của Đức 
Quốc xã không hề có hồi kết, nó 
bao phủ một loạt sự kiện với đủ thứ 

kỳ quái. Một trong số đó là chuyến du hành vào 
cánh rừng già Amazon để thành lập nên các thuộc 
địa trong một kế hoạch hoàn hảo mà ngỡ như bước 
ra từ thế giới điện ảnh.

Nhiều người rất ngạc nhiên khi biết rằng 
Đức Quốc xã đã mở rộng nanh vuốt vượt xa khỏi 
châu Âu, và một trong những nơi mà chúng đặt 
chân tới là ở tận Brazil.

“Đế quốc Đức Quốc xã mới” ở Nam Mỹ
Cuộc di cư của đám tội phạm chiến tranh 

Đức Quốc xã trốn thoát đến Nam Mỹ đã diễn ra 
ngay sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, 
nhưng có lẽ ít người biết được rằng sự lây nhiễm 
“dịch phát xít” ở Brazil thật sự đã bắt đầu một thời 
gian dài trước khi đại chiến thế giới thật sự bùng 
nổ, khi Đảng công nhân Đức bắt đầu một chiến 
dịch tuyên truyền ngay trong nước Đức vào đầu 
thập niên 1920, kết quả là hàng ngàn người Đức đã 
di dân tới Brazil.

Tất nhiên không phải tất cả các luồng di cư 
này đều tuân theo hệ tư tưởng của Đức Quốc xã 
nhưng chí ít cũng có “những con sói dữ” đã xâm 
nhập trong đám người này, những kẻ này không 
can thiệp vào các cuộc bầu cử trong nước hay tham 
gia vào bất kỳ chiến thuật chính trị nào, nhưng vẫn 
bí mật vươn các xúc tu và gieo mầm cái gọi là 
“thành trì Đức Quốc xã” ở khu vực Nam Mỹ.

Mặc dù Đảng quốc xã chỉ chiếm 5% tổng 
dân số Đức tại Brazil, nhưng thế lực này cũng đủ 
gây ra mối đe dọa: là lực lượng dân cư Đức Quốc 
xã lớn nhất bên ngoài nước Đức, lập nên nhiều kế 
hoạch mật và tìm cách chiêu dụ dân nhập cư Đức 
tham gia vào liên minh ma quỷ.

Hầu hết sự hiện diện của Đức Quốc xã ở 
Brazil tập trung ở các đại đô thị như São Paulo, 
Santa Catarina và Rio de Janeiro, nhưng tổng dân 
số Đức thì trải dài trên khắp 17 bang của Brazil.

Ngay từ thập niên 1930, dân số Đức ở 
Brazil đã tăng hơn 1 triệu người, vì vậy chỉ có các 
cư dân gốc Đức mới được tham gia vào Đảng Quốc 
xã, lẽ dĩ nhiên cũng có nhiều thành viên mới tiềm 
tàng để gia nhập. Nền đệ tam Đức Quốc xã đã mưu 
đồ tạo dựng nên một đế quốc Đức Quốc xã mới ở 
Nam Mỹ, và chúng cho rằng khu vực này quá lý 
tưởng cho các mục tiêu đó.

Một báo cáo của Đức Quốc xã từng nhận 
định như sau: “Brazil là nơi đất rộng và người Bắc 
Âu đã tìm tới đây ngụ cư… Đối với chủng tộc da 
trắng tiến bộ, Brazil rõ ràng là nơi cung cấp các khả 
năng vượt trội cho việc khai thác”.

Không những “xâm lược” các đại đô thị 
của Brazil, Đức Quốc xã còn để mắt tới những 
vùng đất xa, những nơi rộng rãi để ẩn kín những âm 
mưu tinh vi của chúng. Năm 1935, Đức Quốc xã đã 
phát động một kế hoạch chinh phạt lòng chảo 

Amazon dưới mã danh “Dự án Guayana”.
Kế hoạch này ban đầu được ngụy tạo dưới 

dạng một đoàn thám hiểm nghiên cứu dọc theo 
biên giới Pháp Guiana và Brazil, được dẫn đầu bởi 
nhà Động vật học kiêm nhà làm phim tên là Otto 
Schulz-Kampfhenkel, người này là một thành viên 
của lực lượng SS.

Nghĩa địa Đức Quốc xã
Tham gia chuyến đi với ông Kampfhenkel 

là viên quản đốc Joseph Greiner và một người lính 
Đức Quốc xã, những người này cùng tiến hành 
chung một mục đích là thu thập các mẫu động vật 
và nghiên cứu về những bộ lạc bản địa, chú trọng 
hầu hết vào nhánh sông Amazon gọi là sông Jari.

Tuy nhiên, ngoài làm công tác khoa học thì 
đám người trên cũng quan tâm tới các khu vực mà 
họ muốn mở rộng “thuộc địa” của nền Đệ tam Đức 
Quốc xã, cũng như làm bàn đạp cho việc chiếm 
đoạt các thuộc địa của Pháp và Anh trong khu vực 
Amazon ít người biết đến.

Biểu tượng chữ thập ngoặc đặc trưng cho 
Đức quốc xã hiện rõ trong khu rừng vào mùa thu, 
khi các cây thông rụng lá chuyển màu so với những 
cây thông khác xung quanh

Khi các nhà nghiên cứu tiến hành thâm 
nhập sâu vào rừng già Amazon, rõ ràng rằng người 
Đức đã không hề chuẩn bị trước cho sứ mạng này. 
Bên cạnh việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và 
những điều kiện rừng rú, họ cũng gần như bị lạc 
trong rừng, và liên tục được giải cứu bởi các bộ lạc 
thổ dân sống trong rừng.

Khi đi trong vùng đất hoang dã bí hiểm này, 
nhà động vật học Schulz-Kampfhenkel bỗng nhiên 
mắc phải chứng bệnh bạch cầu, Greiner qua đời vì 
một chứng sốt rét bí hiểm, còn chiếc thủy phi cơ 
chở họ đi các nơi bỗng rơi xuống nước khi vướng 
phải cái gì đó.

Toàn bộ dự án sau đó bị hủy bỏ. Những 
năm sau đó, Schulz-Kampfhenkel đã trở thành một 
chuyên gia hàng đầu về diễn giải trinh sát không 
ảnh trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2, trước 
khi bị bắt giữ làm tù binh chiến tranh bởi người Mỹ 
và cuối cùng qua đời ở Đức vào năm 1989.

Dự án Guyana tuyệt mật, từng được phân 
loại cao, thì giờ đây chỉ được nhớ qua một bộ phim 
tài  l iệu về chuyến đi  của Otto Schulz-
Kampfhenkel và cộng sự, cũng như một địa điểm 
gợi sự tò mò trên một hòn đảo nằm giữa sông Jari.

Tại đó, ngay giữa một khu rừng bạt ngàn, 
hoang vu, gần như không thể bị xuyên thủng, là 
một tấm bia mộ dựng bằng gỗ cao 2,7m là nơi an 
giấc ngàn thu của Joseph Greiner. Mộ được bao 
phủ bởi một số chữ thập ngoặc và có khắc dòng chữ 
“Joseph Greiner đã tạ thế ở đây, vào ngày 2 tháng 1 
năm 1936, do bị bệnh sốt rét vì sứ mạng nghiên cứu 
nước Đức”.

Mộ của một thành viên Đức Quốc xã ngay 
trong cánh rừng già, nằm cách quê hương Đức tới 
hàng ngàn dặm, được bao bọc trong biển cây rừng 
cùng các mảnh vỡ của một dự án cam chịu. Dân 
bản địa trong vùng gọi nơi này bằng cái tên đơn 
giản “nghĩa địa Đức Quốc xã”.

Chuyến thám hiểm và câu chuyện về 
“nghĩa địa Đức Quốc xã” đã xuất hiện một cách chi 
tiết trong cuốn sách “Dự án Guyana: Chuyến thám 
hiểm của người Đức đến Amazon” của tác giả Jens 
Gluessing, ông là người đã phát hiện ra ngôi mộ lạ.

Brent Swancer là một tác giả và chuyên gia 
về tiền điện tử đang sống ở Nhật Bản. Sinh học, tự 
nhiên, và tiền điện tử là một trong 3 lĩnh vực nghiên 
cứu yêu thích của ông Brent Swancer. ■ 

Giải mã bí ẩn sau 170 năm 
đoàn thám hiểm biến mất ở Bắc 
cực

Có rất nhiều bí ẩn tồn tại hàng trăm, 
thậm chí hàng ngàn năm chưa được 
giải mã. Trong đó, nhiều bí ẩn cho 

đến nay đã được xác định là gần như không còn cơ 
hội làm sáng tỏ. 

Nhưng cũng có những điều bí ẩn đã được 
giải mã sau một thời gian, khi các điều kiện kinh tế, 
khoa học kỹ thuật hội đủ.

Năm 1845, chuẩn đô đốc Hải quân hoàng 
gia Anh, nhà thám hiểm John Franklin cùng thủy 
thủ đoàn 128 người, mang theo số thực phẩm cho 
ba năm, lên tàu tiến vào vùng bắc Canada lạnh giá. 

Chuyến đi nhằm mục đích mở một hải lộ ở 
vùng Bắc cực kết nối Đại Tây dương và Thái Bình 
dương (ngày nay gọi là Hành lang Tây Bắc). 

Tuy nhiên, sau đó Franklin cùng đoàn tùy 
tùng mất tích. Hơn 30 cuộc tìm kiếm đã được thực 
hiện và số người chết trong các cuộc tìm kiếm còn 
lớn hơn đoàn thủy thủ mà họ đi tìm.  

Chuyến đi định mệnh
Đến năm 1859, tức là 14 năm sau ngày 

Franklin ra đi, người ta tìm thấy các bộ xương 
người cùng một cuốn sổ ghi chép hải trình, phần 
ghi cuối cùng là tháng 4/1848. 

Cuốn sổ cho biết sau khi các con tàu của 
đoàn Franklin mắc cạn trong băng, thủy thủ đoàn 
đã mất gần hai năm tìm cách giải thoát tàu. 

Nhưng rồi sau khi Franklin và 23 thủy thủ 
chết, những người sống sót đã quyết định thực hiện 
một chuyến đi đường bộ định mệnh qua vùng lãnh 
nguyên Canada (lãnh nguyên là những vùng Bắc 
cực trơ trụi bằng phẳng rộng lớn của châu Âu, châu 
Á và Bắc Mỹ, nơi tầng đất cái đã bị đóng băng vĩnh 
cửu). Một số thủy thủ bị nói là đã ăn thịt lẫn nhau để 

sống sót.
Nhưng điều gì đã xảy ra? Vào những năm 

80 của thế kỷ trước, công trình nghiên cứu của nhà 
nhân chủng học người Canada Owen Beattie kết 
luận rằng các nhà thám hiểm đã không chết vì lạnh 
hay đói, mà là vì các chứng bệnh, ví dụ lao phổi, 
sau một thời gian yếu dần do nhiễm chì từ các hộp 
đựng thực phẩm.

Chân dung chuẩn đô đốc Franklin
Một nghiên cứu cho ra các kết luận rằng chì 

trong các bộ xương là hậu quả của việc phơi nhiễm 
lâu dài chưa rõ nguyên nhân, xảy ra từ khi các nhà 
thám hiểm còn ở Anh, không chỉ là nhiễm chì từ 
hộp thực phẩm. 

Một phần khác của bí ẩn liên quan đến đoàn 
thám hiểm của chuẩn đô đốc Franklin tiếp tục được 
giải mã, khi một tàu ngầm robot của Canada định vị 
được xác Erebus, một trong các con tàu của chuẩn 
đô đốc Franklin, nằm sâu dưới lớp băng của Bắc 
cực.

Theo tờ Independent, xác của cả hai tàu 
thuộc đoàn thám hiểm, biến mất ở Bắc cực gần 170 
năm đã được tìm thấy. Đoàn của Franklin gồm hai 
tàu: HMS Erebus và HMS Terror.

Adrian Schimnowski, người dẫn đầu cuộc 
tìm kiếm nói tàu HMS Terror được tìm thấy vào 
ngày 12/9/2016. Xác tàu này nằm ở độ sâu 24m 
trong vịnh Terror, gần đảo King William.

Chuẩn đô đốc Canada John Newton nói hai 
tàu của đoàn Franklin nằm cách nhau khoảng 50 
km. Chuyến thám hiểm khiến 128 thủy thủ và chỉ 
huy Franklin thiệt mạng cho đến nay vẫn là sự kiện 
bi thảm nhất trong lịch sử khám phá Bắc cực, cho 
đến nay. Để tìm một hải trình tắt kết nối châu Âu và 
châu Á qua Bắc cực, thủy thủ đoàn của Franklin đã 
phải trả giá bằng tính mạng.

Các nhà sử học tin rằng hai con tàu đã bị 
mắc kẹt trong băng vào năm 1846. Chỉ huy 
Franklin và một số người chết sau đó vài tháng. 
Những người còn lại có vẻ như đã bỏ tàu vào tháng 
4/1848 để tìm đến vùng đất an toàn.

Rất nhiều cuộc tìm kiếm, với giải thưởng 
cực lớn hồi đó, được thực hiện và lại lấy đi sinh 
mạng của nhiều người khác. Tuy nhiên, cũng nhờ 
những chuyến đi này, một phần Bắc cực đã được 

khám phá và giúp xác định Hành lang Tây Bắc, cho 
dù thực tế đã chứng minh thủy lộ này hoàn toàn 
không phù hợp để chạy tàu vì nhiều băng và thời 
tiết liên tục thay đổi.  

Phát hiện tình cờ
Ông Schimnowski nói bí ẩn về chuyến hải 

hành của Franklin có lẽ đã tiếp tục chìm trong bức 
màn tối nếu không có một cuộc thảo luận vào đêm 
khuya trên tàu nghiên cứu Martin Bergmann, giữa 
ông và Sammy Kogvik, người dân tộc Inuit, kiểm 
lâm Canada. 

Ông Kogvik nói về thứ ông thấy 7 năm 
trước trong khi đi trên xe trượt tuyết ngang qua 
vùng biển đã đóng băng ngoài khơi vịnh Terror. 
Lúc ấy ông đã nhìn thấy một cột lớn thò lên từ mặt 
băng. Ông và một người bạn Inuit khác dừng lại, 
chụp ảnh thứ rất giống cột buồm. 

Nhưng khi về nhà, ông phát hiện ra mình đã 
làm rơi máy ảnh. “Ông ấy giữ bí mật chuyện đó, 
bởi vì ông không muốn bị cho là kể chuyện bịa”, 
nhà nghiên cứu Schimnowski nói. “Lúc đó chúng 
tôi đang nói chuyện trên tàu Bergmann và quyết 
định đổi hướng tàu để đến hiện trường”, ông kể.

Và hình ảnh về chiếc chuông, một khẩu đại 
bác tương tự loại trên tàu Erebus, tay bánh lái, tất 
cả vẫn trong “tình trạng hoàn hảo” đã được ghi lại, 
theo lời ông Schimnowski.

Tờ Telegraph cho biết, đã có những ghi 
chép nói rằng thợ săn Inuit kể với một nhà thám 
hiểm người Scotland vào năm 1840 rằng các tàu 
của Franklin đã bị đóng băng. Họ nói thủy thủ đoàn 
đã cố thoát thân nhưng bị giá lạnh đánh gục. Một số 
đã ăn thịt lẫn nhau để sống sót, thông tin này gây ra 
sự giận dữ ở London.

Thủ tướng Canada lúc đó là Stephen 
Harper, nói xác tàu HMS Erebus đã được định vị 
vào ngày 2/9/2014 dưới sự trợ giúp của một tàu 
ngầm điều khiển từ xa.

Cuộc tìm kiếm mang tính quyết định này đã 
được chính phủ Canada khởi động từ tháng 
8/2008. Mặc dù tìm thấy xác tàu đắm từ ngày 2/9, 
nhưng phải đến ngày 1/10/2014, các nhà khoa học 
mới chắc chắn đó là HMS Erebus, một trong hai 
con tàu của đoàn thám hiểm Franklin. Việc thu hồi 
chiếc chuông của tàu được công bố vào ngày 
6/11/2014. ■ 

Câu chuyện thú vị đằng 
sau người thiết kế tòa tháp 
nghiêng Pisa

Tháp nghiêng Pisa nằm ở thành phố 
Pisa, miền trung nước Ý. Tính đến 
năm nay thì tòa tháp đã được 846 

tuổi và là kỳ quan nổi tiếng thế giới. Thế nhưng, 
người thiết kế công trình kiến trúc này luôn là bí ẩn 
đối với người hậu thế.

Và từng có nhiều tranh cãi xoay quanh việc 
ai là người làm nên công trình nổi tiếng này.

Mới đây, các học giả người Ý đã đưa ra 
thông tin về người được cho là đã thiết kế nên tòa 
tháp nghiêng Pisa dựa trên những phân tích đối với 

một phiến đá bí ẩn từng được tìm thấy dưới công 
trình hồi năm 1839. Trên phiến đá có khắc những 
dòng chữ cổ.

Phiến đá được cho là thuộc về vị kiến trúc 
sư sinh sống ở thành phố Pisa hồi thế kỷ 12, ông 
Bonanno Pisano. Phiến đá có khắc tên của vị kiến 
trúc sư viết bằng tiếng Latinh. 

Sau khi giải mã những dòng chữ vốn đã 
không còn nguyên vẹn, các nhà khảo cổ học đến từ 
Đại học Scuola Normale Superiore tin rằng kiến 
trúc sư Bonanno Pisano là người đứng sau công 
trình nổi tiếng này.

Trong số những cái tên thường được đề cập 
đến có các kiến trúc sư Gherardo di Gherardo và 
Giovani di Simone.

Dòng chữ trên phiên đá sau khi được giải 
mã có nội dung như sau: “Tôi đã dựng nên công 
trình kỳ diệu này. Tôi là công dân của Pisa, tên là 
Bonanno”. Bonanno Pisano không chỉ là kiến trúc 
sư, ông còn là nghệ sĩ điêu khắc.

Theo các nhà nghiên cứu, việc tòa tháp bị 
nghiêng đã ảnh hưởng đến tâm lý người kiến trúc 
sư này. Công trình từng là niềm tự hào của ông 
nhưng gặp phải lỗi kỹ thuật, nên dòng chữ đáng tự 
hào này đã bị vứt bỏ dưới chân tòa tháp.

Lý giải về việc tòa tháp bị nghiêng do đặc 
điểm của vùng đất Pisa này khá mềm. Từ năm 600 
trước Công nguyên, Pisa đã được xem là “vùng đất 
lầy lội” do đất nơi đây chủ yếu được cấu tạo từ cát, 
đất sét và bùn. Nguyên nhân thứ hai là vì nền móng 
của toà tháp này không đủ cứng và sâu để đỡ trọng 
lượng của tháp Pisa.

Tháp Nghiêng Pisa bắt đầu xây dựng vào 
năm 1173 nhưng trước khi tầng 3 được hoàn thành, 
hiện tượng bị nghiêng đã lộ và bị đình trệ, công 
việc lại được tiếp tục và hoàn thành ở thế kỷ 14. 

Sau nhiều thế kỷ và nghiêng theo nhiều 
hướng, tòa tháp được thực hiện nhiều biện pháp 
sửa chữa như thay thế đất nền, thêm trụ chống, 
thanh giằng… để giữ cho tòa tháp được “an toàn”.

Tòa tháp không chỉ kỳ vĩ bên ngoài mà bên 
trong có 7 quả chuông ở đỉnh tháp, mỗi quả chuông 
đại diện cho một nốt nhạc chính, chiếc lớn nhất 
nặng tới 3,6 tấn. Tuy nhiên, để chiêm ngưỡng 
những quả chuông này thì người ta phải đi hết 250 
bậc thang mới lên tới đỉnh tháp. 

Tuy nhiên, các nhà phục chế lo lắng rằng 
việc rung chuyển những chiếc chuông có thể khiến 
tháp nghiêng hơn nữa nên hoạt động này đã bị 
ngưng lại từ thế kỷ trước. Với kiến trúc sư 
Bonanno, trước khi qua đời, ông cho rằng đây là sự 
thất bại và đáng xấu hổ trong sự nghiệp. 

Thế nhưng, ông đâu ngờ hàng trăm năm 
sau, tòa tháp nghiêng trở thành kỳ quan thế giới và 
là điểm du lịch hút khách chỉ vì sự nghiêng ngả này. 

Hiện các nhà làm du lịch “khuyến cáo” du 
khách nếu có dịp hãy đến đây bởi các kiến trúc sư 
dự đoán rằng tòa tháp sẽ không bị đổ trong ít nhất 
200 năm nữa và có thể trong một tương lai xa tòa 
tháp sẽ trở nên thẳng lại. Lúc ấy, tòa tháp nghiêng 
Pisa huyền thoại sẽ chỉ còn trong lịch sử và có lẽ sẽ 
làm nhiều du khách phải thất vọng. ■ 
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*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

Giãn tĩnh mạch chân là gì?
Động mạch dẫn máu giàu oxy từ tim đến các cơ quan 

khác trong cơ thể và tĩnh mạch mang máu ít oxy trở về 

tim. Khi các tĩnh mạch bị yếu đi, không thể hỗ trợ đưa 

máu trở ngược về tim, làm mạch máu bị ứ đông lại 

trong tĩnh mạch. Các tĩnh mạch bị giãn ra, phồng lên, 

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

Công việc làm đứng nhiều như bán hàng, làm nhà hàng, làm tóc - nails, 
giáo viên, nhân viên làm trong các hãng - xưởng, ngồi sai hoặc 
vận động khiêng nặng

Do di truyền Phụ Nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

Triệu chứng của Giãn Tĩnh Mạch
Mỏi chân, chân nặng Chân bị nhức, tê buốt

Chân bị sưng, ngứa, khô, ghẻ lở, chảy máu

Nhiễm trùng, vết thương lâu lành Bị chuột rút, chân không yên

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

Gân nổi ngoằn ngoèo, xanh-đỏ-tím dưới da, gân nổi dạng mạng nhên

Điều trị suyĐiều trị suy
giãn tĩnh mạchgiãn tĩnh mạch
như thế nào?như thế nào?

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:30 am - 5 pm

Before After

Before After
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