
Thuong Mai Week-End

Tel: 713-777-4900 * 713-777-8438 * 713-777-VIET * 713-777-2012 * Fax.: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com * E-mail: info@thevietnampost.com

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, TX 77036 (goùc Harwin Dr. @ Corporate Dr.)

 CUOÁI TUAÀNBạn có thể scan mã QR trên để truy cập 
trang báo điện tử của chúng tôi.

Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo
rao vặt của mình ngay trực tuyến tại 

www.thevietnampost.com

Ñaëc bieät: 
* Coù chöông trình giuùp cho
  quyù vò mua nhaø laàn ñaàu
* Xin taøi trôï cuûa chính phuû 
  leân ñeán $30,000.

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

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

 culture marble, sale & install.

NO JOB IS TOO SMALL!!!NO JOB IS TOO SMALL!!!

DÒCH VUÏ VI TÍNH

* Söûa chöõa, baûo trì COMPUTER

_ Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân

_ Naâng caáp, baûo trì computer cho Office

_ Internet, wireless, networking

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

* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
_ Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

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

contact@apluscomputech.net www.apluscomputech.net

A+ TECH COMPU LLC

Trang Nguyễn

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

Tư Vấn Tài chính, Bảo hiểm

v Life Insurance, Heath Insurance

v Life Settlements, Long term Care

v Medicare Advantage, Supplements

v Dental, Hearing, Vision Insurance

v Travel Insurance

v Annuities, 401K Rollover

v Disability Insurance

v Pre-Need Insurance

v Pre-Arranged Funeral

v Tax Services

8388 W.Sam Houston Pkwy, Suite 178

Houston, TX 77072

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

June 04, 2022
1997
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TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

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.

                                                                T.M

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE 

PHOØNG, BAÙN 1 CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) 
ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá baùo); 
* Rao Vaët cuûa Quùy vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem nhö rao 
vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Không kịp thời gian, cặp 
đôi tổ chức đám cưới ngay trên 
chuyến bay

Một cặp đôi không thể đến nhà thờ 
làm đám cưới ở Las Vegas, họ đã 
quyết định tổ chức kết hôn ngay 

trên chuyến bay.  
Chuyến bay từ Dallas đến Las Vegas đã trở 

thành nơi tổ chức đám cưới bất đắc dĩ cho một cặp 
đôi đặc biệt.

Pam và Jeremy Salda đến từ thành phố 
Oklahoma, nhân vật chính của câu chuyện đã hẹn 
hò từ tháng 8/2020. Sau khi nghe quy định về việc 
không bắt buộc đeo khẩu trang của một số hãng 
hàng không, cặp đôi đã nhanh chóng quyết định 
mua vé máy bay đến Las Vegas, Mỹ để tổ chức đám 
cưới.

Jeremy Salda cho biết: “Trong vòng một 
tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi đã đặt vé máy bay và 
khách sạn. Pam đã đặt mua một chiếc váy cưới trên 
mạng một ngày trước khi bay”.

Cặp đôi đã lên lịch hẹn với một nhà thờ ở 
Las Vegas để tổ chức đám cưới tại đó vào 9 giờ tối, 
theo giờ địa phương. Tuy nhiên, sự bất ngờ xảy ra 
sau đó khiến kết quả thay đổi hoàn toàn.

Pam và Jeremy Salda 'bất đắc dĩ' đưa tình 
yêu của họ lên một tầm cao mới, theo đúng nghĩa 
đen, họ tổ chức đám cưới khi đang bay trên trời ở 
độ cao khoảng 11.200 mét.

Khi cặp đôi dừng ở sân bay Dallas/Fort 
Worth để chuyển chuyến bay, họ phải trải qua 
nhiều lần bị hoãn bay và cuối cùng họ nghe tin 
'động trời' rằng chuyến bay đến Las Vegas bị huỷ.

Trong khi chờ đợi, Pam và Jeremy Salda 
gặp Chris Mitcham cũng là một hành khách khác 
trên cùng chuyến bay đến Las Vegas. Anh tình cờ 
nghe được cuộc câu chuyện đến Las Vegas tổ chức 
đám cưới của Pam và Jeremy Salda nên Chris 
Mitcham tự mình đề nghị giúp đỡ cặp đôi.

Sau đó, cả ba tìm thấy một chuyến bay khác 
hướng đến Las Vegas còn đúng bốn ghế trống cuối 
cùng nhưng họ phải di chuyển đến sân bay khác 
cách đó khoảng 25 phút đi xe.

Pam cho biết: “Chúng tôi còn khoảng 50 
phút trước khi đến giờ, chúng tôi đã gọi xe để đến 
đó nhanh nhất có thể. Vì lo không kịp giờ chúng tôi 
đã mặc luôn đồ cưới trước đó nên đi đường ai nhìn 
thấy cũng chúc mừng chúng tôi”.

Cuối cùng, cả ba đã đến được sân bay và 
kịp làm thủ tục để lên chuyến bay tới Las Vegas. 
Nhưng họ không thể ngờ rằng đây cũng chính là lễ 
đường tổ chức đám cưới của họ.

Khi máy bay cất cánh, Pam nhận thấy thời 
gian hẹn tổ chức ở nhà thờ đã không kịp nên cặp đôi 
nhanh chóng thay đổi đưa ra quyết định táo bạo.

Cô ấy giải thích câu chuyện và nói về việc 
làm đám cưới trên chuyến bay với phi hành đoàn. 
Cô vô cùng ngạc nhiên khi phi hành đoàn đồng ý và 
hỗ trợ hết sức.

Một số tiếp viên hàng không đã biến không 
gian trong máy bay làm nơi tổ chức đám cưới. Họ 
dùng giấy vệ sinh màu trắng treo lên ở giữa đường 
đi là lễ đường cho cô dâu chú rể. Người bạn mới 
quen đi cùng cặp đôi làm người chứng hôn. Julie 
Reynolds, một tiếp viên hàng không vui vẻ nhận 
lời làm phù dâu cho Pam

Những hàng khách trên chuyến bay hôm 
đó là khách mời đặc biết nhất dành cho cô dâu chú 
rể. Một nhiếp ảnh chuyên nghiệp cũng có mặt trên 
chuyến bay đã dành tặng cặp đôi những bức ảnh 
cưới đẹp nhất. Chiếc bánh cưới của họ là một chiếc 
bánh rán nhỏ mà một hành khách đã mang theo khi 
lên máy bay.

“Thật bất ngờ, mọi thứ diễn ra như vậy, đầy 
đủ và thú vị”, Pam cho biết.

Thậm chí, mọi người tặng cặp đôi cuốn sổ 
nhỏ để làm sổ lưu bút tạm thời. Khách mời của đám 
cưới đã ghi lại cảm nhận và gửi lời chúc cô dâu chú 
rể trong cuốn sổ. Một số người nói rằng họ rất vui, 
hạnh phúc cùng cặp đôi, họ như đang xem một bộ 
phim hài lãng mạn trước mặt.

Sau đám cưới thú vị trên chuyến bay, cặp 
đôi dự định sẽ tổ chức buổi lễ vào tháng 8 với sự 
tham dự của gia đình và bạn bè ở Cabo San Lucas, 
Mexico. Tuy nhiên, giờ đây, họ sẽ có thêm một số 
khách mời đặc biệt đó là phi hành đoàn của chuyến 
bay ngày hôm đó. ■

Bằng chứng về trận động 
đất lớn nhất trong lịch sử loài 
người

Trận động đất rất tàn khốc, con người 
đã chạy trốn khỏi khu vực trong 
1.000 năm.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng 
chứng về trận động đất lớn nhất từng xảy ra và ghi 
nhận trong lịch sử nhân loại. Đó là trận động đất 
kinh hoàng 9,5 độ richter gây ra sóng thần trải dài 
trên 8.000 km, khiến người dân phải rời bỏ các bờ 
biển gần đó trong 1.000 năm.

Trận động đất xảy ra cách đây khoảng 
3.800 năm ở khu vực ngày nay là miền bắc Chile 
khi một mảng kiến   tạo bị đứt gãy nâng đường bờ 
biển của khu vực. Động đất mạnh xảy ra khi một 
trong các mảng kiến   tạo của Trái Đất bị chìm 
xuống bên dưới mảng kiến   tạo khác. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trận 
sóng thần tạo ra những con sóng cao hơn 20 mét và 
kéo dài đến tận New Zealand. Những tảng đá to 

bằng ô tô cũng được đưa vào đất liền hàng trăm km.
Vào năm 1960, trên Trái Đất từng xảy ra 

trận động đất ở Valdivia, tấn công miền nam Chile 
với cường độ đến 9,4 độ richter, giết chết 6.000 
người và tạo ra sóng thần tràn qua Thái Bình 
Dương.

Vết nứt vỡ gây ra trận động đất Valdivia rất 
lớn, kéo dài tới 800 km. Tuy nhiên, siêu động đất cổ 
đại xuất phát từ một vết nứt dài hơn rất nhiều 
khoảng 1.000 km.

James Goff, nhà địa chất tại Đại học 
Southampton, Anh, đồng tác giả nghiên cứu từng 
nghĩ rằng không thể xảy ra sự kiện tầm cỡ như vậy 
vì khó có thể tồn tại một vết nứt đủ lâu như vậy.

Các nhà nghiên cứu cho biết bằng chứng về 
trận động đất khổng lồ xuất hiện trong các vật thể 
biển và ven biển như trầm tích ven biển, đá tảng, đá 
cuội và cát có nguồn gốc từ các vùng ven biển, vỏ 
sò và sinh vật biển. Những bằng chứng thậm chí đã 
di dời xa vào đất liền ở sa mạc Atacama, Chile.

James Goff cho biết: “Chúng tôi đã tìm 
thấy bằng chứng về trầm tích biển và rất nhiều cá 
thể sinh sống dưới nước trước khi bị đưa vào đất 
liền”.

Sau khi xác định niên đại 17 khu vực ở 7 địa 
điểm khai quật riêng biệt trải dài trên 600 km bờ 
biển phía bắc Chile. Các nhà nghiên cứu phát hiện 
ra rằng niên đại của vật liệu ven biển đã bị cuốn trôi 
vào đất liền cách đây khoảng 3.800 năm. Để hiểu 
rõ hơn về thời điểm xảy ra vụ việc, các nhà nghiên 
cứu đã sử dụng phương pháp xác định niên đại 
bằng cacbon phóng xạ.

Thậm chí kết quả nghiên cứu cho thấy một 
cuộc biến động xã hội lớn kéo theo sau khi những 
cộng đồng di chuyển vào đất liền.

Theo James Goff, phát hiện mới cung cấp 
thông tin về những nguy cơ tiềm ẩn của các trận 
động đất lớn trong tương lai.

Mặc dù, trận động đất ảnh hướng lớn đến 
người dân ở Chile nhưng các hòn đảo nam Thái 
Bình Dương đã không có người ở khi thảm hoạ 
sóng thần xảy ra cách đây 3.800 năm. Tuy nhiên, 
hiện tại tất cả đều đông dân cư và nhiều khu vực là 
điểm du lịch nổi tiếng. ■  
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

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

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

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

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

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

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

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

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

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

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

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

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

Kết quả trước  Lệ phí sau.

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

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

671-2002/1570

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

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

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

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

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

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

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

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

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

619-1997/1565

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

631-1998/1566

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience
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Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

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

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

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

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

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

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

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

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

$

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

$

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

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

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

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

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

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

548-2006/1574

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

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

“ Tieäm nhieàu khaùch laøm maàu nhö Highlight, Balayage Ombreù ñaõ hoaït 

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

“ Tieäm ñöôïc vote top 10 Houston, tieåu bang Texas bôûi Yelp website 

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

“ Neáu caùc baïn muoán kieám tieàn nhanh choùng vaø phaùt trieån veà caùch 

laøm maàu, chuùng toâi seõ huaán luyeän caùc baïn veà laøm maàu only. 

“ Sau khi huaán luyeän seõ ñöôïc xaøi chung teân tieäm noåi tieáng cuûa chuùng 

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

“ Chuùng toâi seõ giôùi haïn khoaûng caùch moãi tieäm phaûi caùch nhau laø 10 

miles trôû leân. 

“ Asking $30,000 franchise

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

Chúng tôi giúp hợp nhất nợ thẻ tín dụng 
và nợ vay. Không quan trọng bạn nợ bao 
nhiêu, chúng tôi có thể xóa nợ, tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc cho bạn. 
Đừng trả tiền thiếu nợ.

Ñang tìm mua nhaø?
Taùi cô caáu nôï mua nhaø/xe

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt 

như Mua / Bán/ Cho Thuê 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

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

Nhà, Bán Tiệm 

Nails / Tóc / 

Massage, Cần Thợ 

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
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Lời thừa nhận hiếm thấy 
của ông Kim Jong Un

(VN+) - Lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo sự 
lây lan của Covid-19 đã đẩy đất nước vào tình trạng 
biến động lớn giữa lúc nhiều người lo ngại về khả 
năng xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã 
chủ trì hai cuộc họp của Bộ Chính trị trong chưa 
đầy 3 ngày sau khi nước này lần đầu tiên công bố ca 
mắc Covid-19 hôm 12/5.

Bất chấp lệnh phong tỏa được áp đặt trên 
toàn quốc, tới nay quốc gia chưa tiêm chủng ngừa 
Covid-19 này đã ghi nhận hơn 800.000 ca nghi 
nhiễm, với ít nhất 296.180 ca mới có triệu chứng 
sốt được công bố ngày 15/5, theo KCNA. Số ca tử 
vong theo ngày tăng 15 trường hợp, lên tổng cộng 
42 người.

Trong cuộc họp khẩn thứ hai của Bộ Chính 
trị Triều Tiên hôm 14/5, ông Kim Jong Un đã mô tả 
vụ bùng phát Covid-19 là một “biến động lớn” sau 
hơn 70 năm nước này được thành lập.

Ông Kim đang đặt chính mình ở vị trí 
“trung tâm và mũi nhọn” trong nỗ lực ứng phó 
Covid-19 của đất nước, ông Leif-Eric Easley, giáo 
sư tại Đại học Ewha ở Seoul, nói với AFP.

“Ngôn từ mà ông Kim sử dụng cho thấy 
tình hình ở Triều Tiên có thể nghiêm trọng hơn 
trước khi nó được kiểm soát”, vị chuyên gia nhận 
định.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Một số nhà quan sát nhận định bài phát biểu 

hôm 14/5 của ông Kim dường như “mở đường” 
cho việc tiếp nhận viện trợ quốc tế. Còn ông Leif-
Eric Easley cho rằng đây cũng có thể là tín hiệu cho 
thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên đang “tập hợp quần 
chúng” để sẵn sàng cho “sự hy sinh hơn nữa”.

Triều Tiên đã đóng cửa biên giới từ đầu 
năm 2020. Không có phóng viên, nhân viên viện 
trợ hoặc nhà ngoại giao nào có thể thường xuyên ra 
vào quốc gia này, do đó các chuyên gia chỉ có thể 
phỏng đoán về tình hình thực tế tại Triều Tiên.

Một số thông tin hiếm hoi - như chưa có 
báo cáo về tỷ lệ vaccine, năng lực xét nghiệm hạn 
chế, cơ sở hạ tầng y tế công mỏng manh và tình 
trạng kinh tế đang gặp khó - làm dấy lên lo ngại về 
khó khăn diện rộng tại quốc gia gần 26 triệu dân.

Triều Tiên có thể đối phó với một đợt 
bùng phát quy mô lớn?

Trong cuộc họp hôm 14/5, KCNA cho biết 

giới chức Triều Tiên chủ yếu thảo luận về các cách 
phân phối nhanh chóng vật tư y tế từ nguồn dự trữ 
khẩn cấp để “giảm thiểu thiệt hại về tính mạng con 
người”.

Tuy nhiên, một làn sóng Covid-19 có thể là 
thảm họa đối với Triều Tiên. Theo CNN, với cơ sở 
hạ tầng hạn chế, thiếu trang thiết bị xét nghiệm, các 
bệnh viện Triều Tiên khó có thể sàng lọc và điều trị 
cho số lượng lớn bệnh nhân mắc căn bệnh truyền 
nhiễm này.

Ông Andrei Lankov, chuyên gia về Triều 
Tiên tại Đại học Kookmin của Seoul, từng học tập 
ở Bình Nhưỡng, cho biết hệ thống y tế của Triều 
Tiên được thiết kế rõ ràng có lợi cho việc phòng 
tránh bệnh truyền nhiễm.

Hệ thống y tế quốc gia của Triều Tiên tự 
hào có tỷ lệ bác sĩ trên dân số cao. Hệ thống kiểm 
soát xã hội của Triều Tiên cho phép ngăn chặn sự di 
chuyển phức tạp của con người, do đó ngăn chặn sự 
lây truyền.

Nhưng trong khi các hệ thống của Bình 
Nhưỡng cung cấp một khả năng phòng thủ đáng kể 
trước bệnh dịch, thì cơ sở hạ tầng y tế của nước này 
lại thiếu nguồn lực và một phần dân số bị suy dinh 
dưỡng, yếu tố làm suy giảm hệ miễn dịch.

“Triều Tiên có nguồn cung cấp thuốc hạn 
chế đến mức trước đây, các quan chức y tế công 
cộng phải tập trung vào y tế dự phòng (phòng tránh 
bệnh tật). Họ sẽ không đủ trang bị để đối phó, điều 
trị với làn sóng dịch quy mô lớn”, Jean Lee, chuyên 
gia về Triều Tiên tại Trung tâm Woodrow Wilson 
có trụ sở tại Washington (Mỹ), nói với CNN ngay 
từ đầu đại dịch.

Choi Jung Hun, một cựu bác sĩ ở Triều 
Tiên, cho biết khi ông tham gia cùng đội ngũ y tế 
nước này chống lại đợt bùng phát bệnh sởi giai 
đoạn 2006-2007, Bình Nhưỡng không có đủ nguồn 
lực để hoạt động suốt ngày đêm và thiếu cơ sở cách 
ly.

Ông kể lại rằng sau khi xác định các trường 
hợp khả nghi, các bác sĩ sẽ đề nghị bệnh nhân 
chuyển đến bệnh viện hoặc cơ sở cách ly để theo 
dõi.

“Vấn đề ở Triều Tiên là không tuân theo 
các đề nghị đó. Khi không có đủ thực phẩm cung 
cấp cho người dân tại các bệnh viện và cơ sở cách 
ly, mọi người đã trốn đi tìm thức ăn”, Choi cho biết 
trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào năm 2020.

Trong bối cảnh đó, truyền thông nhà nước 
cho biết ông Kim và các quan chức cấp cao khác 
của Triều Tiên đang quyên góp các loại thuốc dự 
trữ tư nhân để hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch của 
đất nước.

Đi theo mô hình chống dịch của Trung 
Quốc

Trong cuộc họp hôm 14/5, ông Kim bày tỏ 
lạc quan rằng đất nước có thể kiểm soát được đợt 
bùng phát dịch bệnh, đồng thời cho biết hầu hết vụ 
lây nhiễm đang xảy ra trong các khu vực đã được 
cách ly và không lây lan từ vùng này sang vùng 
khác.

Ông cũng kêu gọi cơ quan Triều Tiên “tích 

cực học hỏi các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 
thành công” từ những quốc gia khác, bao gồm cả 
Trung Quốc.

Triều Tiên trước đây đã từ chối đề nghị viện 
trợ vaccine Covid-19 từ Trung Quốc và chương 
trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
trong bối cảnh có suy đoán rằng nước này lo lắng 
về tác dụng phụ của vaccine hoặc các yêu cầu giám 
sát quốc tế liên quan đến tiêm chủng.

Tuy nhiên, tuần này, cả Bắc Kinh và Seoul 
đều đưa ra lời đề nghị viện trợ vaccine mới. Yang 
Moo Jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều 
Tiên, nhận xét Triều Tiên “sẽ cố gắng lấy nguồn 
cung từ phía Trung Quốc”.

Bên cạnh đó, ông Yang cho biết thêm có vẻ 
như Bình Nhưỡng “sẽ áp dụng cách tiếp cận chống 
virus theo kiểu Trung Quốc đối với các đợt phong 
tỏa trong khu vực”.

Dù vậy, một số chuyên gia cũng bày tỏ 
Triều Tiên không chắc sẽ yêu cầu giúp đỡ lúc này, 
bởi làm như vậy sẽ là thừa nhận sự thất bại của hệ 
thống chống dịch khẩn cấp được áp dụng cho đến 
nay và sẽ tác động đáng kể đến sự lãnh đạo của ông 
Kim Jong Un.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo ông Kim 
có thể đẩy nhanh kế hoạch thử hạt nhân của mình 
nhằm “đánh lạc hướng” sự chú ý khỏi đợt bùng 
phát Covid-19.

“Triều Tiên có thể sẽ gặp khó khăn lớn 
trong những tháng tới khi cố gắng ngăn chặn sự 
bùng phát của biến chủng Omicron”, ông Cheong 
Seong Chang, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện 
Sejong có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc), nói. 
“Nhưng để nâng cao tinh thần, Triều Tiên có thể tập 
trung nhiều hơn vào các vụ thử tên lửa và hạt 
nhân”.

Bất chấp sự bùng phát Covid-19, hình ảnh 
vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đã tiếp tục xây 
dựng một lò phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động từ 
lâu.

“Tôi không thể cho bạn biết khi nào lò phản 
ứng sẽ sẵn sàng hoạt động, nhưng nó lớn hơn 
khoảng 10 lần so với lò phản ứng hiện có ở 
Yongbyon”, ông Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên 
cứu Quốc tế Middlebury viết trên Twitter hôm 
14/5.

Ông nói thêm rằng nhà máy có thể sản xuất 
plutonium gấp 10 lần cho vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Philippines 
Duterte hé lộ tương lai sau khi 
kết thúc nhiệm kỳ

(VN+) - Nhiệm kỳ của Tổng thống 
Philippines đương nhiệm Rodrigo Duterte sẽ kết 
thúc vào ngày 30/6.

Về lại quê nhà
Theo Hãng thông tấn Philippines PNA vào 

ngày 9/5, vào chiều cùng ngày, Tổng thống 
Philippines đương nhiệm Rodrigo Duterte đã bỏ 
phiếu ở điểm bỏ phiếu quê nhà Davao và phát biểu 
trước các cử tri địa phương. Ông cho biết sau khi 
rời nhiệm sở, ông sẽ trở lại Davao và tiếp tục phục 
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vụ người dân Philippines như một công dân bình 
thường.

Theo báo cáo, Tổng thống Philippines đã 
hoàn thành cuộc bỏ phiếu lúc 14h59 chiều 9/5 
nhưng ông không tiết lộ ứng cử viên mà mình đã bỏ 
phiếu. Được bao quanh bởi những người ủng hộ 
địa phương, ông Duterte đã có bài phát biểu chia 
tay ngắn gọn bên ngoài khu vực bỏ phiếu.

“Tôi sắp kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của 
mình và tôi chỉ muốn các bạn nghe thấy lời cảm ơn 
chân thành của tôi tới người dân Davao. Các bạn đã 
mở ra con đường tới Malacañang [dinh tổng thống 
Philippines”, ông Duterte nói với cử tri địa 
phương. “Tôi sẽ ở lại Davao. Như tôi đã nói khi là 
Thị trưởng Davao, dù trở lại là một công dân bình 
thường, tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn”.

Giã từ chính trường
Theo đánh giá, ông Duterte, nổi tiếng với 

chiến dịch trấn áp ma túy và tội phạm, là một trong 
những tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất ở 
Philippines.

Tờ Guancha (Trung Quốc) cho biết, một 
cuộc thăm dò do công ty thăm dò dư luận 
PUBLiCUS Asia của Philippines công bố hồi 
tháng 4 cho thấy khi nhiệm kỳ tổng thống sắp kết 
thúc, ông Duterte vẫn giành được sự ủng hộ của 
67% số người được hỏi, và tỷ lệ không ủng hộ chỉ là 
15%.

Aureli Sinsuat, giám đốc điều hành cơ 
quan, cho biết ông Duterte hy vọng   sẽ kết thúc 
nhiệm kỳ tổng thống của mình với hơn 50% tỷ lệ 
ủng hộ và mức tín nhiệm, tỷ lệ ủng hộ cao như vậy 
là cực kỳ hiếm trong số các tổng thống tiền nhiệm 
của Philippines.

Khi nhiệm kỳ tổng thống sắp kết thúc, 
tương lai của ông Duterte đã trở thành tâm điểm 
của chính trường Philippines. Vào tháng 9/2021, 
ông chấp nhận đề cử của đảng cầm quyền PDP-
Laban, để tranh cử Phó tổng thống nhiệm kỳ tiếp 
theo. Nhưng chưa đầy một tháng sau, ông tuyên bố 
rút khỏi cuộc bầu cử và “giã từ” sự nghiệp chính trị 
của mình.

Mặc dù bản thân ông Duterte đã tuyên bố 
rời chính trường và trở về quê hương Davao thì gia 
đình ông vẫn giữ một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên 
chính trường Philippines. Con trai cả của ông 
Duterte, Paolo Duterte, đang nỗ lực tái đắc cử nghị 
sĩ, trong khi con trai thứ hai của ông, Sebastian 
Duterte, sẽ tranh cử chức Thị trưởng Davao. Con 
gái cả của ông Duterte, Sarah Duterte, đang tranh 
cử chức Phó tổng thống Philippines.

Nhu cầu từ Nga - Ukraine 
tăng cao, Thổ Nhĩ Kỳ tăng phí 
nhập tịch

(DT) - Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tăng số 
tiền mà người nước ngoài phải đầu tư vào bất động 
sản để đủ điều kiện nhập quốc tịch, giữa lúc nhu 
cầu từ Nga - Ukraine tăng cao chưa từng có do 
xung đột leo thang.

Người nước ngoài có thể trở thành công 
dân Thổ Nhĩ Kỳ với điều kiện mua bất động sản trị 
giá ít nhất 400.000 USD, theo quy định mới được 
công bố hôm 14/5.

Trước đây, ngưỡng quy định này là 
250.000 USD. Số tiền này phải được gửi vào một 
ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó sẽ được đổi lấy đồng 
liras qua Ngân hàng Trung ương.

Ông Ali Kemal Gurdal, người đứng đầu 
một công ty xây dựng ở tỉnh Antalya, tây nam Thổ 
Nhĩ Kỳ, cho biết quy định mới sẽ được áp dụng từ 
ngày 13/6. “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã nhận 
thấy nhu cầu nhập tịch tăng vọt, đặc biệt là từ người 
Nga và Ukraine”, ông Gurdal nói.

Ông Gurdal cho biết thêm, các ngân hàng 
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu mở tài khoản bằng đồng rúp 
nhằm tăng doanh thu do có nhiều khách hàng từ 
Nga.

Hàng triệu người Ukraine đã rơi vào đói 
nghèo và phải rời khỏi đất nước sau khi chiến sự 
xảy ra 

Các quốc gia khác, bao gồm Các Tiểu 
vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã chứng 
kiến sự gia tăng làn sóng mua các tài sản giá trị của 
người Nga do mối lo sợ bị trừng phạt sau khi 
Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, vốn 
khiến phương Tây đã ra hàng loạt biện pháp trừng 
phạt nhằm vào nền kinh tế và những người giàu có 
của nước này.

Công dân nước ngoài đã mua 14.344 ngôi 
nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ trong quý đầu tiên của năm nay, 
tăng 45% so với 1 năm trước đó. Ba quốc gia dẫn 
đầu trong xu hướng nhập tịch Thổ Nhĩ Kỳ là Iran, 
Iraq và Nga. Theo dữ liệu từ Viện Thống kê Thổ 
Nhĩ Kỳ, doanh số bán nhà cho khách hàng ngoại 
quốc đã tăng 55% trong tháng 2/2022 so với cùng 
kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng cho khách hàng 
Nga cũng tăng 96%, trong khi doanh số bán cho 
người Ukraine tăng 85%.

Tuy nhiên, quyết định sửa đổi chính sách 
này bị phe đối lập chỉ trích vì đã thúc đẩy giá nhà 

tăng nhanh khi lạm phát phi mã ảnh hưởng đến 
người dân Thổ Nhĩ Kỳ bình thường. Giá nhà thực ở 
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao nhất trong hơn 11 năm qua.

Một nhóm các nghị sĩ phe đối lập đã đệ 
trình lên quốc hội vào tháng trước yêu cầu cấm bán 
tài sản cho người nước ngoài, ít nhất là trong tạm 
thời. Báo Sozcu dẫn lời nghị sĩ Mehmet 
Guzelmansur nói rằng, doanh số bán hàng đã “làm 
tăng giá nhà ở trong nước”.

Giới chuyên gia nêu sự cần 
thiết của phi hạt nhân Bán đảo 
Triều Tiên

Theo các chuyên gia, Mỹ và Hàn Quốc cần 
khẳng định lại việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có 
thể kiểm chứng, không thể đảo ngược vẫn là mục 
tiêu trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong cuốn sách có tựa đề ”Hai tổng 
thống, một chương trình nghị sự” của Trung tâm 
Wilison sắp được xuất bản, một nhóm 20 chuyên 
gia Hàn Quốc và Mỹ đã nhấn mạnh sự cần thiết của 
việc thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo 
Triều Tiên.

Theo các chuyên gia, Mỹ và Hàn Quốc cần 
khẳng định lại việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có 
thể kiểm chứng, không thể đảo ngược vẫn là mục 
tiêu trên Bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, các 
chuyên gia còn cho rằng Washington cần ủng hộ nỗ 
lực đối thoại giữa Hàn Quốc với Triều Tiên.

Giáo sư Park Won-gon thuộc Đại học 
Ewha Womans ở Seoul cho rằng các nước thừa 
nhận khó có thể đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa 
trong ngắn hạn. Do đó, Hàn Quốc và Mỹ cần tiếp 
tục tăng cường phối hợp.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh 
sự cần thiết của việc hỗ trợ các vấn đề nhân đạo tại 
Triều Tiên.

Cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo 
Triều Tiên bị đình trệ và bế tắc sau hội nghị thượng 
đỉnh lần ba giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-
un và Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump 
năm 2019 không có tuyên bố chung.

Sau đó không lâu Triều Tiên bắt đầu thử 
nghiệm một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới.

Tình hình bán đảo Triều Tiên đang nóng trở 
lại với hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình 
Nhưỡng và sự đáp trả cứng rắn từ phía Mỹ.

Triều Tiên đã tiến hành 16 vụ thử tên lửa kể 
từ ầu năm nay và không loại trừ khả năng sẽ tiến  đ
hành một vụ thử hạt nhân.
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Những điều kỳ lạ về Phần 
Lan - quốc gia vùng cực bắc 
lạnh giá

Đây là những điều bạn sẽ khó tìm 
thấy trong sách địa lý hoặc sách 
hướng dẫn du lịch

Người Phần Lan thích tắm hơi
Trong nhà, trong các xí nghiệp, trong các 

tòa nhà ngoại giao, và thậm chí buộc chặt phía sau 
xe hơi để kéo đi mọi nơi, người Phần Lan xem việc 
tắm hơi là một thói quen cực kỳ có lợi. 

Vì thế, họ xây dựng chúng ở khắp mọi nơi, 
kể cả những nơi khó nhất. Có hơn 3 triệu phòng 
tắm hơi trên khắp đất nước này, và nếu xét đến dân 
số Phần Lan chỉ khoảng 5,5 triệu người thì đây là 
một con số rất đáng kể.

Hơn cả một hoạt động, tắm hơi là một nghi 
lễ đã có từ hàng nghìn năm và ăn sâu vào văn hóa 
Phần Lan. Các cặp đôi đi tắm hơi trước ngày cưới 
để thanh lọc tâm hồn, còn phụ nữ đến phòng tắm 
hơi để sinh con (khi nền y tế nước này còn chưa 
hoàn thiện). Ngày nay, người ta ước tính rằng 
khoảng 90% người Phần Lan đi tắm hơi ít nhất một 
lần một tuần. Đó chắc chắn là một thói quen đã trở 
thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

Các bà mẹ nhận được "quà" từ chính 
phủ trước khi sinh con

Hệ thống an sinh xã hội của Phần Lan cung 
cấp cho các bà mẹ tương lai cái gọi là hộp thai sản. 
Đây là một bộ dụng cụ chứa 64 món đồ với mọi thứ 
cần thiết cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, như quần áo trẻ 
sơ sinh, bộ đồ giường, tã, băng gạc, sách hướng dẫn 
nuôi dạy con cái, sản phẩm chăm sóc trẻ em và 
thậm chí là không gian cho trẻ ngủ trong những 
tháng đầu tiên.

Để nhận được bộ tài liệu đã được cung cấp 
có truyền thống hơn 50 năm này, các bậc cha mẹ 
phải đăng ký khám sức khỏe trước tháng thứ năm 
của thai kỳ. Họ cũng có thể chọn nhận tiền mặt, 
mặc dù hầu hết đều chọn hộp quà.

Người Phần Lan có nhân vật truyện cổ 
tích của riêng mình

Giống như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, 
Phần Lan cũng có nét riêng trong truyện cổ tích. 
Người Bỉ có Tintin, người Đan Mạch có Nàng tiên 
cá, và người Phần Lan có Moomins. Được viết và 
vẽ bởi một người Phần Lan, những sinh vật thần 
thoại này sống ở một nơi nhiều cây cối được gọi là 
Moominvalley.

Nhân vật chính của họ là Moomintroll, một 
sinh vật lông trắng muốt rất giống hà mã. Trong 
những ngôi nhà ở Phần Lan, không có gì lạ khi nhìn 
thấy lối vào được bảo vệ bởi một con Moomin 
bằng tuyết, hoặc tìm thấy trên bàn một tách cà phê 
bốc khói được trang trí với dáng vẻ thân thiện của 
nó.

Mũ và kiếm dành cho những người lấy 
bằng tiến sĩ

Ở Phần Lan, bất cứ ai đạt được bằng tiến sĩ 
sẽ nhận được một thanh gươm và một chiếc mũ 

trong lễ trao giải. Món quà tượng trưng cho quyền 
tự do nghiên cứu và đấu tranh cho những gì tốt đẹp, 
công bằng và chân chính. 

Buổi lễ này có tầm quan trọng cao đến mức 
ngay cả khi ai đó đã lấy bằng tiến sĩ và có chứng 
chỉ, nhưng họ sẽ vẫn không được coi là một tiến sĩ 
thực sự nếu chưa nhận được mũ và kiếm của mình.

Ở Phần Lan, không gian cá nhân là 
thiêng liêng

Ngay cả khi trời mưa hay tuyết rơi, bạn sẽ 
không bao giờ thấy mọi người chen chúc dưới mái 
che của một trạm xe buýt. Thay vào đó, bạn sẽ thấy 
một hàng dài thẳng tắp gọn gàng, nơi mỗi người 
đứng cách người kia 3 mét. Ngay cả khi đã lên xe 
buýt, họ sẽ thích ngồi một mình hoặc đợi một 
chuyến xe khác hơn là ngồi chung ghế với người 
khác.

Và có những khía cạnh khác mà người 
Phần Lan cho thấy sở thích về khoảng cách của họ. 
Nói chung, họ không chào nhau bằng một nụ hôn 
khi gặp ai đó, nếu đó là tình huống trang trọng thì 
cả nam và nữ đều bắt tay, còn nếu cuộc gặp gỡ là 
thân mật, chỉ cần một cái gật đầu là đủ.

Không giống như các nền văn hóa khác có 
xu hướng bắt chuyện với người lạ trong bất kỳ 
không gian công cộng nào, đối với người Phần 
Lan, đây không phải là một lựa chọn. Họ cũng 
không thích chào hỏi một người lạ mà họ đi qua ở 
lối vào của một tòa nhà hoặc giao tiếp bằng mắt với 
họ. Ngoài ra, người Phần Lan coi trọng sự cô độc.

Nơi tốt nhất trên thế giới để theo dõi Cực 
quang

Cực quang là hiện tượng phát quang có thể 
nhìn thấy vào ban đêm, thường là ở các vùng cực. 
Bạn sẽ không thường chứng kiến điều kỳ diệu này, 
trừ khi ở Phần Lan. Ở đó, cực quang có thể nhìn 
thấy khoảng... 200 đêm một năm, hoặc đêm nào 
cũng thấy ở một số khu vực như Lapland. Yêu cầu 
để theo dõi cực quang là gì? Một đêm tối, trời 
quang đãng... và một chút may mắn.

Người Phần Lan thích uống sữa
Phần Lan tiêu thụ lượng sữa bình quân đầu 

người cao nhất trên thế giới. Họ uống nó không chỉ 
vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ, mà còn vào bữa trưa 
và bữa tối, thậm chí trộn nó theo những cách khó 
tin nhất. Trên thực tế, có một món ăn truyền thống 
được chế biến với bánh pudding đen và mứt việt 
quất, đồng thời nó được dùng với sữa.

Và thói quen dùng sữa này đã mở rộng đến 
các sản phẩm từ sữa nói chung, vốn đã là một phần 
văn hóa của đất nước này từ thời cổ đại. Sữa chua, 
sữa đông, sữa lên men, pho mát tự làm, pho mát 
bánh mì... là điều bình thường có thể tìm thấy ở bất 
kỳ ngôi nhà nào ở Phần Lan đồng thời bạn có thể 
thấy trẻ em tiêu thụ nó một cách thích thú ngay từ 
khi còn nhỏ.

Họ có một cuộc thi ném ủng cao su
Mỗi mùa hè, có rất nhiều cuộc thi thể thao 

lập dị được tổ chức ở Phần Lan. Giải vô địch ném 
giày cao su thế giới là một trong số đó, cùng với 
những giải khác cũng không kém phần điên rồ như 
cuộc thi ngồi vào tổ kiến, đeo còng tay, ném điện 
thoại và giải vô địch diệt muỗi.

Sự kiện này cũng được tổ chức tại Nga, 
Thụy Điển và Estonia. Tuy nhiên, "World Cup ném 
giày" đầu tiên diễn ra tại Phần Lan vào năm 1992. 
Ban đầu, luật chỉ là ném ủng cao su do Phần Lan 
sản xuất, nhưng sau đó ủng của Ý đã được chọn 
làm loại để ném chính thức. Cuộc thi cho cả nam và 
nữ tham gia, đồng thời người chiến thắng tất nhiên 
là người ném chiếc ủng đi xa nhất.

Người Phần Lan là những nhà phát 
minh vĩ đại

Nhiều sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta sử 
dụng ngày nay đã được người Phần Lan phát minh 
ra. Chúng ta đang nói về những thứ thực sự phổ 
biến và cực kỳ cần thiết cho xã hội ngày nay, như 
SMS, trình duyệt internet đầu tiên, điện thoại 
Nokia, khay đựng bát đĩa hay chiếc kéo Fiskars nổi 
tiếng.

Fiskars đã bán được hơn 1 tỷ chiếc kéo, và 
hiện chúng nằm trong bộ sưu tập tại Viện bảo tàng 
Mỹ thuật hiện đại. Màu cam gắn liền với hình ảnh 
của công ty đến nỗi Fiskars thậm chí còn thắng cả 
một vụ kiện để sở hữu được bản quyền màu cam 
của mình - trở thành một trong số rất ít công ty trên 
thế giới thành công trong việc đăng ký thương hiệu 
một màu sắc.

Người Phần Lan chỉ ăn đồ mặn vào bữa 
sáng

Ở Phần Lan, việc bao gồm một thứ phổ 
biến như mứt hoặc các loại thực phẩm ngọt khác, 
như bánh ngọt hoặc ngũ cốc với đường, vào bữa 
sáng là... một điều bất thường. Thay vào đó, bạn có 
nhiều khả năng tìm thấy bơ, pho mát, thịt nguội và 
rau trên bánh sandwich làm từ bánh mì lúa mạch 
đen. Và tất nhiên, một thứ bắt buộc, và ngoài một ly 
sữa, chính là rau.

Họ không thích nước hoa
Không giống như những người châu Âu 

khác, người Phần Lan không thích nước hoa. 
Trong khi phần còn lại của thị trường mỹ phẩm nội 
địa đang phát triển ở đất nước này, các thương hiệu 
nước hoa nổi tiếng như Dior, Chanel và Boss biết 
rằng họ đã thua trong cuộc chiến tại đây. 

Người Phần Lan dường như không có ngân 
sách cho nước hoa. Họ thích nước hoa được làm tự 
nhiên hoặc các sản phẩm không mùi.

Người Phần Lan có khả năng tái chế 
tuyệt vời
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Người Phần Lan rất ý thức về tầm quan 
trọng của việc tái chế như một cách thể hiện sự 
quan tâm đến môi trường và thúc đẩy nền kinh tế 
tuần hoàn. Ở hầu hết các hộ gia đình và ngay cả 
trong các khách sạn, chất thải được phân loại trước 
khi đưa đến thùng chứa.

Giấy và bìa cứng, thủy tinh, kim loại, nhựa, 
chất thải hỗn hợp, chất thải nguy hại, thiết bị điện 
và pin đều được phân loại riêng biệt. Bằng cách 
này, mọi thứ có thể được tái sử dụng để tạo ra sản 
phẩm mới.

Ở trường tiểu học, trẻ em không bị đánh 
giá bằng điểm số

Các giáo viên và phụ huynh Phần Lan 
không mong đợi con cái hoặc học sinh của họ đến 
trường để cạnh tranh nhằm giành được điểm tốt 
nhất. Hơn nữa, họ lập luận rằng mỗi đứa trẻ học với 
tốc độ rất khác nhau trong những năm đầu đời của 
chúng và việc cho điểm sẽ khiến che đậy đi những 
khác biệt tự nhiên đó. Đây là lý do tại sao lũ trẻ sẽ 
không nhận được điểm trước lớp năm.

Phương pháp giáo dục của Phần Lan khác 
với giáo dục truyền thống ở một số điểm. Họ không 
bắt trẻ dậy sớm, lịch trình bắt đầu từ 9 giờ sáng, 
không có đồng phục học sinh và học sinh xưng hô 
với giáo viên bằng tên riêng. Toàn bộ bầu không 
khí tạo cảm giác thoải mái hơn và giống như ở nhà, 
khác xa với sự trang trọng và ngột ngạt thường thấy 
của các trường học truyền thống.

Thức ăn trong rừng là miễn phí
Ba phần tư đất nước Phần Lan được bao 

phủ bởi rừng. Bạn có thể bước vào rừng chỉ bằng 
cách đi bộ từ 5 đến 10 phút ở hầu hết mọi nơi. Và có 
một điểm rất đặc biệt trong rừng, đó là mọi người 
đều có thể chọn lấy đồ ăn mình tìm thấy ở đó khi đi 
dạo. Quả mọng, nấm, rau thơm. Mọi thứ đều dành 
cho tất cả mọi người.

Điều này liên quan đến quyền sử dụng 
thiên nhiên của Phần Lan. Theo nghĩa tương tự, 
bạn cũng có thể cắm trại và đậu xe hơi hoặc thuyền 
qua đêm, ngay cả khi mảnh đất đó thuộc về người 
khác.

Hãy lái xe thật chậm ở Phần Lan, nếu 
bạn giàu

Tại quốc gia này, hầu hết các trường hợp vi 
phạm luật giao thông đều sẽ bị phạt dựa trên số tiền 
mà người vi phạm có thể chi tiêu trong một ngày, 
hay đơn giản là dựa trên thu nhập của họ. Vi phạm 
càng nghiêm trọng, người vi phạm càng phải nộp 
nhiều tiền phạt. Điều này có nghĩa là số tiền một 
triệu phú bị phạt khi đi quá tốc độ có thể lên tới hơn 
100.000 USD... ■

Cây cầu kỳ lạ nhìn như sắp 
sập nhưng bền vững đã hàng 
triệu năm

Trên đỉnh núi Thái Sơn ở Trung Quốc 
có một cây cầu gọi là cầu bất tử 
được hình thành từ những tảng đá 

mắc kẹt giữa khe núi, thoạt nhìn giống như các tảng 
đá sắp rơi xuống.

Cảnh đẹp núi Thái Sơn
Núi Thái Sơn (Mount Tai) là một ngọn núi 

có ý nghĩa lịch sử và văn hóa quan trọng nằm ở phía 
bắc thành phố Thái An, Sơn Đông, Trung Quốc. 
Đây là điểm cao nhất ở tỉnh Sơn Đông, ngọn núi 
cao khoảng hơn 1.532 m.

Núi Thái Sơn đã là nơi thờ tự trong ít nhất 
3.000 năm và là một trong những trung tâm nghi lễ 
quan trọng nhất của Trung Quốc. Trong hàng nghìn 
năm, núi Thái Sơn là ngọn núi linh thiêng, nơi các 
vị hoàng đế tổ chức lễ tế trời đất để cầu nguyện và 
tạ ơn trời ban cho sự bình an, thịnh vượng.

72 vị hoàng đế được cho là đã thực hiện 
nghi lễ cúng thần núi trên núi Thái Sơn. Trong số 
đó, Hán Vũ Đế đã 8 lần đến thăm núi Thái Sơn. Đây 
là điều đầu tiên và quan trọng nhất mà các Hoàng 
đế phải làm khi lên ngôi, bởi vì núi Thái Sơn được 
coi là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng.

Vì tầm quan trọng và cảnh quan ấn tượng, 
ngọn núi đã được UNESCO công nhận là Di sản 
Thế giới vào năm 1987. Ngọn núi này đáp ứng 7 
trong số 10 tiêu chuẩn đánh giá của Di sản Thế giới.

Trên đỉnh núi Thái Sơn có một cây cầu 
được gọi là cầu Bất tử - tạo thành từ những tảng đá 
lăn khổng lồ rơi vào giữa khe núi đá và bị mắc kẹt 
giữa chúng. Thoạt nhìn, cây cầu giống như có thể 
sập bất cứ lúc nào và rơi xuống vực sâu. Trên thực 
tế, những tảng đá đã ở vị trí không thay đổi trong 
vài triệu năm.

Theo ước tính sơ bộ của các nhà khoa học, 
vòm cầu đá này được hình thành trong thời kỳ băng 
hà. Cư dân địa phương kết nối nhiều truyền thuyết 
và tín ngưỡng dân gian với cầu Bất tử. 

Theo họ, nếu một người đàn ông dám vượt 
qua cây cầu sẽ được trường sinh bất tử. Trong 
nhiều năm, cầu Bất tử là một địa điểm nổi tiếng thu 
hút số lượng lớn khách hành hương. Họ coi cây cầu 
Bất tử là biểu tượng của sự tái sinh và cuộc sống 
vĩnh hằng.

Hệ thực vật trên núi Thái Sơn được biết đến 
bao gồm gần 1.000 loài. Một số cây trong khu vực 
rất lâu đời và có ý nghĩa văn hóa như cây Bách thời 
Hán, cây hòe khoảng 2.100 năm tuổi, cây thông 
500 năm tuổi....

Du khách có thể đến núi Thái Sơn bằng một 
chuyến xe buýt dừng ở cổng giữa, từ đó bắt cáp treo 
lên thẳng đỉnh núi. Nếu đi bộ sẽ mất từ hai tiếng 
rưỡi đến sáu tiếng. Để leo lên núi, người ta có thể đi 
một trong hai tuyến đường.

Tuyến đường phía đông phổ biến hơn bắt 
đầu từ vòm Taishan, người đi bộ sẽ phải đi qua hơn 
7.200 bậc đá, đầu tiên người leo núi sẽ đi qua Tháp 
Vạn bất tử, vách đá La Hán và Cung điện cho Nữ 
thần Dou Mu. Tuyến đường phía Tây ít khách du 
lịch hơn, quang cảnh đẹp hơn, nhưng có ít di sản 
văn hóa hơn. ■ 

Bất ngờ với "cá voi khủng" 
nằm giữa rừng rậm

Tại Bueng Kan, Thái Lan có ba tảng 
đá "khủng" giống hệt ba con cá voi 
lớn nằm giữa khu rừng rậm. Nơi 

này đang trở thành điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở 
Chùa Vàng.

"Cá voi khủng" nằm giữa rừng rậm
Được nâng cấp từ huyện thành tỉnh vào 

năm 2011, Bueng Kan ở phía đông bắc của Thái 
Lan là một điểm du lịch nổi tiếng nhờ các di tích 
lịch sử và khảo cổ cũng như lễ kỷ niệm Songkran, 
năm mới của người Thái, lễ hội tên lửa và đua 
thuyền dài.

Các điểm tham quan tự nhiên ở nơi này 
cũng rất đa dạng, trong số đó có khu bảo tồn động 
vật hoang dã Phu Wua, các thác nước Chet Si, Tad 
Kinari và Tad Wimanthip.

Một địa điểm không thể bỏ qua khi tới thăm 
Bueng Kan là "ba con cá voi" hay còn gọi là Hin 
Sam Wan trong tiếng Thái. Nằm trong khu bảo tồn 
quốc gia, ba tảng đá hình thù giống như ba con cá 
voi được cho là có niên đại khoảng 75 triệu năm. 
Những tảng đá có hình dáng giống một gia đình cá 
voi gồm bố, mẹ và con. Đây là một trong những 
điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở Phu Sing.

Hin Sam Wan đang trở thành điểm du lịch 
thu hút sự quan tâm của du khách trẻ tuổi. Đường đi 
tới đây khá thuận tiện. Du khách có thể chọn từ 
chín tuyến đường khác nhau để đi bộ đường dài. 

Trên những chuyến đi bộ đường dài này, du 
khách có thể tìm thấy những thác nước, nhiều loại 
động thực vật trong quang cảnh yên bình. Ngoài ra, 
trải nghiệm ngắm nhìn mặt trời lặn trên "lưng" của 
một con cá voi đá khổng lồ sẽ vô cùng thú vị.

Ba tảng đá như ba chú cá voi nằm giữa 
rừng già

Gần khu vực "ba chú cá voi khổng lồ" còn 
có một số địa điểm ngắm cảnh khá đẹp, đó là bãi đá 
Phu Sing. Tại Phu Sing, du khách có thể tham quan 
các cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ, hang Ruesi và 
bức tường đá Phu Sing nổi tiếng. ■
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Người đàn ông 52 tuổi 26 lần 
chinh phục đỉnh Everest

Nhà leo núi người Nepal vừa hoàn 
thành chuyến đi thứ 26 lên đỉnh 
Everest, đánh bại kỷ lục của chính 

mình, người chinh phục thành công đỉnh Everest 
nhiều lần nhất.

Nhà leo núi Kami Rita, 52 tuổi khiến tất cả 
phải ngưỡng mộ với thành tích leo đỉnh Everest ở 
tuổi trung niên.

Mới đây, người đàn ông 52 tuổi một lần nữa 
chinh phục thành công nơi được mệnh danh là 'nóc 
nhà thế giới', đánh dấu lần thứ 26 của mình.

Kami Rita đi theo dọc tuyến đường sườn núi 
phía đông nam, ông dẫn đầu trong đoàn 10 nhà leo 
núi khác. Đây là tuyến đình do nhà leo núi Edmund 
Hillary, người New Zealand và Tenzing Norgay, 
người Nepal, khám phá ra vào năm 1953.

Chinh phục đỉnh Everest là một trong những 
mục tiêu thách thức nhất mà con người có thể thực 
hiện, cũng là một trong những điều khó khăn nhất 
buộc cơ thể con người chịu đựng nhiều nhất trong 
suốt hành trình. Theo thống kê, đã có khoảng 
10.657 người leo núi Everest kể từ năm 1953 và số 
người phải thiệt mạng trên đường chinh phục ngọn 
núi cao nhất thế giới này là 311.

Tuy nhiên, Kami Rita biến cuộc hành trình 
chinh phục đỉnh núi thành chuyến đi bộ đường dài, 
như một kỳ nghỉ gia đình hàng năm.

Người đàn ông này đã leo lên đỉnh Everest 26 
lần, phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình thực hiện 
vào năm 2021.

Taranath Adhikari, Giám đốc sở du lịch 
Kathmandu cho biết: “Kami Rita đã phá kỷ lục của 
chính mình và xác lập kỷ lục thế giới mới về leo 
núi”.

Được biết, nhóm của Kami Rita leo lên đỉnh 
núi và quay trở lại các trại thấp hơn mà không gặp 
bất kỳ sự cố nào. Nhóm lên đến đỉnh cao nhất vào 
khoảng 7 giờ tối theo giờ địa phương.

Lần đầu tiên Kami Rita leo lên đỉnh Everest 
vào năm 1994. Kể từ đó, người đàn ông này leo lên 
đỉnh núi gần như mỗi năm một lần. Kami Rita là 
người tiếp bước những thành công của cha mình, 
người từng là hướng dẫn viên leo núi đầu tiên ở 
vùng Everest.

Ông được đánh giá là một trong những hướng 
dẫn viên có chuyên môn và kỹ năng giỏi, góp phần 

bảo đảm an toàn và thành công của hàng trăm 
người chinh phục đỉnh Everest cao 8.848,86 mét. 

Kami Rita cũng là người có mặt ở trại căn cứ 
Everest vào năm 2015 khi một trận tuyết lở quét 
qua giết chết 19 người. Sau thảm kịch đó, ông phải 
chịu áp lực lớn từ gia đình yêu cầu bỏ leo núi.

Bên cạnh việc chinh phục đỉnh núi Everest, 
Kami Rita đã mở rộng phạm vi, chinh phục thêm 
các đỉnh núi khác trên khắp thế giới. Thời tiết tốt 
trên đỉnh Everest chỉ xuất hiện vài ngày trong 
tháng 5 thuận lợi để những người leo núi chinh 
phục đỉnh cao nhất thế giới. ■

“Tan chảy” với tiếng hải cẩu 
con gọi mẹ, bật mí những sự 
thật về loài vật biển đáng yêu 
này

Đúng là những chú cún của biển cả nhờ 
vẻ ngoài đáng yêu và sự thân thiện 
khiến con người thích thú.

Giống hải cẩu vùng Bắc cực được sinh ra trên 
các tảng băng trôi ở những vùng biển lạnh giá ở 
Bắc Băng Dương và Bắc Đại Tây Dương. Lúc mới 
sinh, chúng chưa có vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu mà 
dựa vào nguồn sữa mẹ giàu chất béo để lớn nhanh 
như thổi trong 12 ngày đầu tiên, khi chúng đạt 
khoảng 36kg. 

Sau thời gian đó, chúng sẽ phải “tự lực” và bắt 
đầu đi tìm kiếm thức ăn. Trong lúc chưa săn được 
mồi, hải cẩu con phải dựa vào lượng mỡ dự trữ khi 
được nuôi bởi sữa mẹ và có thể mất đi 50% trọng 
lượng ban đầu. Thời kỳ này kéo dài khoảng 6 tuần. 
Khi mới sinh, hải cẩu con có lớp lông trắng tinh 
giúp chúng hấp thụ ánh nắng mặt trời để giữ ấm. 
Tới 3-4 tuần tuổi, lớp lông này sẽ rụng dần đi. Tùy 
thuộc vào giống hải cẩu mà chúng sẽ có lớp lông 
dày hoặc mỏng hơn khi trưởng thành. Hải cẩu mẹ 
nhận ra con chúng thông qua mùi hương đặc trưng.

Hải cẩu cũng cùng họ hàng với nhiều loài 
động vật biển khác như sư tử biển, hải mã hoặc hải 
cẩu lông. Mặc dù cùng được gọi là hải cẩu, loài 
“hải cẩu thật sự” không có tai và di chuyển bằng 
cách trườn trên đất liền, trong khi giống hải cẩu 
lông có lớp lông dày và vành tai nhỏ.

Có tới 18 loài hải cẩu thật sự khác nhau. Loài 
lớn nhất trong số chúng là hải cẩu voi phương nam, 
với trọng lượng con đực khi trưởng thành có thể lên 
tới gần 4 tấn và dài 5 mét. Trong khi đó, con cái 

nặng chưa tới 1 tấn và dài khoảng 3 mét. Loài hải 
cẩu Galapagos là nhỏ nhất khi có kích thước chỉ 1 
mét và cân nặng 45kg.

Ở ngoài tự nhiên, nhiều loài hải cẩu có tuổi thọ 
lên đến 35 năm như hải cẩu xám hoặc hải cẩu 
Greenland. Hải cẩu Greenland là loài rất giỏi “đi 
du lịch” khi có thể di chuyển 5000km đi kiếm ăn.

Hải cẩu không chỉ phân bố ở vùng cực. Chúng 
có mặt ở khắp nơi, từ 2 cực cho đến những bãi biển 
nhiệt đới đầy nắng và gió.

Ngoài mùi cơ thể, mẹ con hải cẩu còn nhận 
biết nhau bằng tiếng gọi đặc trưng. Một nghiên cứu 
ở Alaska phát hiện ra rằng kể cả sau khi chia cách 
tới 4 năm, chúng vẫn có thể nhận ra nhau.

Hải cẩu bị đánh bắt suốt lịch sử vì lớp lông và 
mỡ của chúng có giá trị kinh tế cao. Mặc dù đa số 
các loài hải cẩu vẫn tồn tại và phát triển trong tự 
nhiên, chúng vẫn được bảo vệ nghiêm trên toàn 
cầu. Trong thế kỷ qua, nhiều loài hải cẩu đã tuyệt 
chủng, bao gồm hải cẩu thầy tu Caribe và sư tử biển 
Nhật Bản. ■

Liều mạng đi bộ trên dây 
giữa hai khinh khí cầu lập kỷ lục 
thế giới

Những kỷ lục Guinness thế giới truyền 
cảm hứng cho nhiều người vượt qua 
giới hạn tài năng và khả năng của 

mình để tạo nên những kỳ tích.
Một người đàn ông đến từ Brazil đã quyết tâm 

làm một điều gì đó để ghi tên vào mình vào sách kỷ 
lục thế giới.

Rafael Zugno Bridi, 34 tuổi, đã hoàn thành 
chuyến đi bộ bằng chân trần giữa hai khinh khí cầu 
treo lơ lửng trên không cách nhau khoảng 18 mét. 
Người đàn ông đã vượt qua đoạn đường cách mặt 
nước biển khoảng 1.900 mét ở Praia Grande, Santa 
Catarina, Brazil.

Người đàn ông liều lĩnh chia sẻ rằng: “Cảm 
giác bay bổng và tự do là những điều tôi muốn, là 
động lực lớn nhất cho việc luyện tập của tôi. Không 
có gì có thể mang lại cảm giác sống động, chân 
thực bằng việc đi qua sợi dây nối liền hai khinh khí 
cầu”.

Video màn trình diễn táo bạo của Rafael 
Zugno Bridi chia sẻ trên trang Instagram của tổ 
chức kỷ lục Guinness đã nhanh chóng lan truyền 
thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Video thu hút 
hơn 83.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận.■
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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Bị sương mù não hậu 
Covid-19 có nguy hiểm?

Nhiều người bị mất trí nhớ, khó tập 
trung, tinh thần sa sút và hay cáu 
gắt hậu Covid-19. Tình trạng này 

còn gọi là sương mù não và không giống nhau ở 
mọi bệnh nhân.

Nếu từng có cảm giác jet lag (rối loạn giấc 
ngủ tạm thời) hoặc trằn trọc cả êm trước sự kiện đ
quan trọng nào ó, bạn sẽ hiểu cảm giác của người đ
bị sương mù não hậu Covid-19. Họ luôn trong 
trạng thái lơ lửng, khó tập trung vào công việc, cáu 
kỉnh, hay quên hoặc tinh thần sa sút.

Sương mù não (brain fog) là thuật ngữ 
được sử dụng để mô tả cảm giác mơ hồ về tinh thần, 
ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau. Theo Huff  
Post, động nghiêm  sương mù não hậu Covid-19 tác 
trọng tới khả năng suy nghĩ rõ ràng của một người 
nào ó.đ

Giới chuyên gia mới bắt ầu hiểu Covid-19 đ
ảnh hưởng não thế nào. Song ngày càng nhiều bằng 
chứng cho thấy ngay cả khi nhiễm nCoV nhẹ đến 
trung bình, virus vẫn gây tổn thương não, kéo theo 
các vấn đề về trí nhớ, khả năng tập trung, chức 
năng điều hành của não bộ.

Trong hầu hết trường hợp, sương mù não sẽ 
biến mất sau vài tuần mà không cần điều trị. Tuy 
nhiên, một số người phát triển thành bệnh lý mạn 
tính kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng n m. ă
Covid-19 vẫn là bệnh tương ối mới và tình trạng đ
sương mù não kéo dài bao lâu vẫn là câu hỏi mà các 
nhà khoa học chưa thể giải áp.đ

Nguyên nhân?
Nhiều nghiên cứu ã chỉ ra tình trạng sức đ

khỏe, nhiễm trùng là nguyên nhân gây sương mù 
não. Nhiễm trùng huyết gây những thay đổi viêm 
trong n ăão, ảnh hưởng chức n ng nhận thức và giảm 
chú ý. Sương mù não cũng là triệu chứng của bệnh 
Lyme, người mắc ung thư ang hóa trị. Ngay cả đ
một số người bị cúm cũng phát triển tình trạng 
sương mù não (flu brain).

Theo giáo sư thần kinh học và sinh hóa 
James Giordano, Trung tâm Y tế ại học Đ
Georgetown, hiện tượng sương mù não hậu Covid-
19 rất ão ở các bệnh đặc biệt. Hầu hết sương mù n
khác thường biến mất sau khi họ khỏi bệnh hoặc 
ngừng iều trị. Tuy nhiên, Covid-19 gây ra hiệu đ
ứng viêm lan rộng và ôi khi kéo dài, dữ dội hơn đ
nhiều. Hậu quả là sương mù não có thể kéo dài 
trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

GS Giordano cho biết nguyên nhân gây 
sương mù não hậu Covid-19 có thể do tác động 
viêm kéo dài trực tiếp, gián tiếp lên não. Trong một 
số trường hợp, nCoV gây chuỗi phản ứng viêm lớn, 
hàng loạt mô khắp cơ thể bị tổn thương. Nhiều 
bằng chứng cũng cho thấy virus có thể lây nhiễm 
trực tiếp vào các tế bào não và xung quanh nó, gây 
viêm ngay trong chính cơ quan này.

Thêm vào ó, ngay cả khi người mắc đ
Covid-19 khỏi bệnh, các phản ứng viêm trong và 

xung quanh não vẫn còn, kéo theo hàng loạt vấn đề 
về nhận thức, hành vi, hành động. Một số giả 
thuyết khác cũng cho rằng tải lượng virus ở mức rất 
thấp vẫn còn trong cơ thể người khỏi Covid-19. 
Điều này cũng gây ra hàng loạt triệu chứng kéo dài 
trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí hàng n m.ă

Ở thời iểm ầu ại dịch, các nhà nghiên đ đ đ
cứu nghi ngờ Covid-19 kéo dài chủ yếu là hậu quả 
của ợt nhiễm trùng nặng. Vào tháng 3, một nghiên đ
cứu ược công bố trên tạp chí  cho thấy ngay đ Nature
cả khi mắc bệnh nhẹ ến trung bình, F0 cũng có thể đ
bị tổn thương não và suy giảm nhận thức.

GS Giordano cảnh báo: “Chúng ta ang đ
chứng kiến những thay ổi về viêm trong não. đ
Chúng phá vỡ cấu trúc chức n ão, ăng của các nút n
mạng lưới ang hoạt ộng khiến một số nhận thức, đ đ
hành vi thay ổi”.đ

Tình trạng sương mù não không giống 
nhau ở tất cả F0

Nếu có kết quả dương tính với nCoV, nó 
không ồng nghĩa bạn sẽ gặp phải tình trạng sương đ
mù não. Nhiều người không còn triệu chứng 
Covid-19 kéo dài sau khi khỏi bệnh. Một số sẽ cải 
thiện dần theo thời gian. Song, ở nhiều người khác, 
sương mù não vẫn tồn tại và thậm chí trở thành 
bệnh mạn tính, suy nhược.

Theo TS Mill Etienne, ại học New York, Đ
Mỹ, ây cũng chính là iều khiến giới khoa học đ đ
không thể giải mã toàn bộ SARS-CoV-2. Mỗi khi 
nó xâm nhập một vật chủ nào đó, cách virus ảnh 
hưởng các cơ quan lại rất khác nhau.

Kết quả là các chuyên gia khó dự oán ai sẽ đ
là người mắc phải di chứng sương mù não hậu 
Covid-19. Theo GS Giordano, tuổi tác có thể đóng 
vai tr định, vò nhất ì những người lớn tuổi thường 
có nguy cơ cao gặp vấn ề về nhận thức hậu Covid-đ
19. Song, ngay cả những người trẻ tuổi, khỏe mạnh 
cũng ang phải vật lộn với tình trạng này.đ

Chính vì thế, TS Etienne nhấn mạnh: “Bạn 
không cần mắc bệnh nghiêm trọng vẫn có nguy cơ 
gặp các triệu chứng Covid-19 kéo dài”.

Ngoài ra, các triệu chứng của sương mù 
não ở mỗi người cũng khác nhau. Một số cảm thấy 
mệt mỏi sau khi phải gắng sức về thể chất hoặc tinh 
thần ở mức ộ nhẹ. Nhưng nhiều người không chỉ đ
cảm thấy mệt mỏi. Họ cảm giác như không thể tiếp 
tục bất kỳ hành ộng nào, chỉ muốn ược nghỉ đ đ
ngơi.

Sương mù não cũng có thể gây nhiều vấn 
đ ăề về trí nhớ ngắn hạn, khả n ng làm các việc khác 
nhau cùng lúc. Một số cảm thấy khó tập trung hoặc 
mất nhiều thời gian hơn ể làm các công việc hàng đ
ngày. Số khác gặp vấn ề khi phải phối hợp hoặc đ
cảm xúc không ổn ịnh. Những thay ổi về giác đ đ
quan, ặc biệt là mùi, vị, cũng ược cho là do đ đ
sương mù não.

TS Etienne thường xuyên điều trị cho 
những bệnh nhân Covid-19 bị sương mù não. Ông 
chia sẻ từng chứng kiến nhiều người trưởng thành 
bất ngờ phải vật lộn với cuộc sống vốn rất ổn vì mất 
tập trung. Trong những trường hợp nghiêm trọng, 
sương mù não có thể khiến họ phải trả giá bằng 

công việc, cuộc sống trở nên bấp bênh. Dù vậy, 
hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy F0 tử 
vong vì sương mù não hậu Covid-19. ■

Hàng chục ấu trùng ruồi 
bơi trong mắt người đàn ông

Sau nhiều giờ bị ngứa mắt, bệnh nhân 
đến viện kiểm tra và phát hiện hàng 
chục con ấu trùng đang bơi bên trong 

nhãn cầu gây xung huyết.
Ca bệnh hiếm được các bác sĩ báo cáo trên 

Tạp chí Y học New England (NEJM) ngày 7/4. 
Nam bệnh nhân là một người làm vườn 53 tuổi, đến 
phòng cấp cứu vì tình trạng ngứa mắt dai dẳng. 
Ông cho biết bị dị vật bay vào mắt khi đang làm 
việc.

Cơn ngứa kéo dài nhiều giờ liền, khiến ông 
phải đến kiểm tra. Ông được chẩn đoán bị viêm hốc 
mắt ngoài do ấu trùng ruồi xâm nhập. Tình trạng 
này khiến mạch máu giãn nở, gây xung huyết kết 
mạc. Tuy nhiên, bệnh nhân không gặp tình trạng 
trầy xước giác mạc vì ấu trùng không có gai trên cơ 
thể. Bác sĩ lưu ý điểm đặc biệt, người đàn ông vẫn 
có thị lực 10/10 sau khi bị ấu trùng chui vào mắt.

“Ấu trùng xâm nhập mắt được xác định là 
Oestrus ovis, còn được gọi là ruồi bot cừu, có thể 
đ đóã bay vào mắt bệnh nhân và trú ngụ ở ”, báo cáo 
nêu rõ.

Khi chụp ảnh và quay video ghi lại chuyển 
động của ấu trùng, bác sĩ đã đếm được nhiều con 
liên tục di chuyển trong nhãn cầu bệnh nhân. Họ 
dùng kẹp nhíp nhỏ để loại bỏ từng con, kê một đợt 
thuốc kháng sinh ngăn ngừa nhiễm trùng.

Ảnh minh họa
10 ngày sau, bệnh nhân quay lại tái khám 

và không bị tổn thương hay nhiễm trùng mắt.
Người bệnh cho biết sự việc xảy ra khi ông 

đang làm việc ở gần một trang trại nuôi cừu và 
ngựa. Loài ruồi bot cừu khá phổ biến ở Pháp, được 
tìm thấy trên khắp thế giới. Chúng có tên như vậy 
do tập tính thích đẻ trứng vào lỗ mũi của cừu. Ấu 
trùng sẽ di chuyển đến các khoang, ăn chất nhầy và 
phát triển thành giòi cho đến khi đạt kích thước 
khoảng 2,5 cm. Vài tuần sau, chúng rơi ra khỏi mũi 
theo đường hắt hơi của vật chủ, phát triển thành 
ruồi trưởng thành.

Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng ruồi cái 
có thể nhầm lẫn và vô tình ãn cầu đẻ trứng vào nh
của người, thay vì mũi cừu. Dù đáng lo ngại, song 
hiện tượng ấu trùng xâm nhập, đẻ trứng vào mắt là 
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  ÑIEÄN AÛNH

Lưu Vũ Ninh - nam nhân sở 
hữu nhan sắc khiến Cung Tuấn, 
Hứa Khải phải khiếp sợ

Sở hữu gương mặt điển trai, thân hình 
cao lớn, Lưu Vũ Ninh khiến cho loạt 
mỹ nam đóng chung phim phải lo sợ lép 

vế.
Lưu Vũ Ninh sinh sinh ngày 8-1-1990 tại 

Thành phố Liêu Ninh, Trung quốc. Anh chàng 
được biết đến là hot boy điển trai hát trên phố “đốn 
tim” hội chị em. 

Những clip khoe giọng hát của Vũ Ninh được 
dân mạng liên tục truyền tay nhau. Thậm chí, có 
người còn công phu tập hợp một list các ca khúc 
cover đỉnh cao của Vũ Ninh để khẳng định mình là 
fan cứng của “chàng hoàng tử cover”.

Thời gian đầu để có cơ hội được biểu diễn anh 
không ngại hát ở các quán bar, quán lẩu, miễn là có 
cơ hội biểu diễn anh đều không từ chối. 

Sau này khi mạng tiktok trở lên phổ biến, Vũ 
Ninh chuyển sang biểu diễn đường phố kết hợp hát 
online, anh thường chọn những nơi công cộng 
đông người qua lại để biểu diễn. Rất nhiều người 
ngang qua đã dừng chân thưởng thức âm nhạc anh 
mang đến.

Dù sân khấu trình diễn của Vũ Ninh là trên 
đường phố nhưng số lượng khán giả yêu mến và 
kéo đến xem anh thì ngày một đông. 

Trong những clip Vũ Ninh thể hiện giọng hát 
trên phố, không khó để nhận ra rất nhiều cô gái 
chen lấn trong đám đông chỉ vì muốn nhìn “chàng 
trai trong mộng” rõ thêm một chút.

Nhờ giọng hát khỏe khoắn, cuốn hút cộng 
thêm ngoại hình sáng, chiều cao 1m87, Vũ Ninh là 
thần tượng của nhiều bạn trẻ Trung Quốc. Giọng 
hát của Vũ Ninh được đánh giá là có chất riêng, độc 
lạ. 

Trước khi gây bão trên các trạng mạng ở Việt 
nam, Lưu Vũ Ninh đã “càn quét” các trang mạng 
Trung Quốc với tần suất xuất hiện thường xuyên. 
Loạt clip cover của Vũ Ninh được dân mạng chia 
sẻ rần rần và đăng tải lại nhiều lần. 

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự hâm 
mộ và khen ngợi giọng hát của anh. Điển hình như: 

“Hội những người vợ của Vũ Ninh đâu rồi?”, “Lão 
công à, em sắm dàn âm thanh high tech rồi, về nhà 
mà hát em nghe, đừng ra đường nữa. Con gái bây 
giờ đáng sợ lắm”, hay “Thực sự là đang rất nổi, có 
nhiều người đi xem xong đăng Tiktok quá trời 
luôn”…

Ngoài giọng hát và ngoại hình, khán giả còn 
yêu mến Vũ Ninh bởi tính cách thân thiện, hòa 
đồng. Khán giả theo dõi Vũ Ninh biểu diễn luôn 
cảm thấy thoải mái. Vũ Ninh từng chia sẻ về quan 
điểm sống: “Mỗi khi cảm thấy cuộc sống khó khăn, 
mệt mỏi, tôi sẽ tự nhủ rằng nỗi đau khổ mình đang 
chịu rất đáng, bởi có thể sau đó sẽ không còn cơ hội 
để thấy khổ, thấy mệt nữa. Vậy tại sao không cố 
gắng chăm chỉ hơn để nắm lấy cơ hội đang ở trước 
mắt”. Những lời chia sẻ của Vũ Ninh đã động viên 
rất nhiều người cố gắng vươn lên để mọi thứ tốt đẹp 
hơn.

Mặc dù được yêu thích là thế nhưng ít ai biết 
rằng để theo đuổi đam mê, Lưu Vũ Ninh từng phải 
làm rất nhiều công việc như phụ bếp, bồi bàn, 
quyét dọn để có tiền trang trải cho cuộc sống và 
thực hiện ước mơ ca hát.

Anh còn tham gia một số các gameshow Như: 
Ca sĩ năm 2019, Ca Vương Giấu Mặt năm 2018. 
Ngày ngày tiến lên, Khoái Lạc Đại Bản doanh.

Từ năm 2018 Lưu Vũ Ninh được mời tham gia 
vai phụ của nhiều tác phẩm lớn như Sứ Đồ Hành 
Giả 2, Nhiệt huyết Thiếu Niên, Chung Cực Bút Ký. 
Tuy nhiên cho đến năm 2021 sau khi bộ phim 
Trường Ca Hành đóng cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba, 
Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư lên sóng, thì vai trò là 1 diễn 
viên chuyên nghiệp của anh mới thực sự bùng nổ, 
kéo về không ít người hâm mộ. Chặng đường diễn 
xuất cũng có 1 bước tiến lớn từ đây.

Tuy chỉ đóng các vai nam phụ, thế nhưng 
chàng mỹ nam này vẫn gây ấn tượng cực lớn. 
Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng ngoại hình 
của Lưu Vũ Ninh có thể làm lu mờ các anh nam 
chính.

Lần đầu tiên Lưu Vũ Ninh gây ấn tượng với 
khán giả là khi vào vai nam phụ Hạo Đô trong bộ 
phim Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô 
Lỗi diễn chính. Không chỉ gây ấn tượng bởi thân 
hình cao lớn, gương mặt điển trai, mối tình ngọt 
ngào của Hạo Đô và Lý Lạc Yên (Triệu Lộ Tư) 
cũng khiến khán giả cực kỳ yêu thích.

Trong bộ phim Trường Ca Hành, dù đảm nhận 
vai nam thứ nhưng Hạo Đô của Lưu Vũ Ninh được 
đánh giá là chẳng hề kém cạnh A Chuẩn của Ngô 
Lỗi. 

Thậm chí, có người còn cho rằng, Hạo Đô nổi 
bật hơn A Chuẩn nhờ gương mặt điển trai, chín 
chắn và sự lạnh lùng bá đạo. Ngô Lỗi cũng đẹp trai, 
nam tính đó tuy nhiên so với Lưu Vũ Ninh, anh 
chàng trông có phần “non” hơn.

Sau Trường Ca Hành, Lưu Vũ Ninh lại tiếp tục 
đảm nhận vai nam phụ trong bộ phim An Lạc 

Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. 
Ngay khi tạo hình Lạc Minh Tây của Lưu Vũ 

Ninh được tung ra đã gây sốt cộng đồng mạng. 
Chiều cao ấn tượng, gương mặt điển trai, nghiêm 
nghị của anh chàng khiến dân tình mê mẩn.

Trong An Lạc Truyện, nhân vật của Lưu Vũ 
Ninh trực tiếp tranh giành nữ chính với vai Hàn 
Diệp của Cung Tuấn. Cả 2 chàng mỹ nam này đều 
sở hữu chiều cao nổi bật là 1m9 nên khi đứng cạnh 
Địch Lệ Nhiệt Ba trông ai cũng cực kỳ đẹp đôi. Ở 
thời điểm hiện tại, không ít khán giả đang lo lắng 
rằng Cung Tuấn có thể bị lấn át khi An Lạc Truyện 
lên sóng.

Vừa đóng xong vai phụ trong An Lạc Truyện, 
Lưu Vũ Ninh lại tiếp tục khiến Hứa Khải phải lo 
lắng khi hợp tác chung trong Lạc Du Nguyên. Theo 
đó, mới đây, tạo hình vai khách mời của Lưu Vũ 
Ninh trong Lạc Du Nguyên đã được đăng tải lên 
mạng. Anh chàng diện một bộ trang phục xanh 
ngọc đơn giản nhưng vẫn cực kỳ điển trai. Đặc biệt, 
góc nghiêng cực phẩm của chàng mỹ nam khiến 
dân tình phải ngẩn ngơ.

Chỉ tham gia vai khách mời trong Lạc Du 
Nguyên, thế nhưng đã đủ khiến Lưu Vũ Ninh cực 
kỳ vui mừng. Nguyên nhân là bởi anh chàng vốn 
rất thần tượng Cảnh Điềm, sau bao năm cuối cùng 
cũng đã được đóng chung phim với idol. Có ngoại 
hình xuất sắc thế này, không ít khán giả lo ngại Lưu 
Vũ Ninh sẽ giật hết spotlight của nam chính Hứa 
Khải.

Lưu Vũ Ninh có thể coi là hot boy, ca sĩ mạng 
đá chéo sân sang diễn xuất thành công nhất 
showbiz Hoa Ngữ. Trái với vẻ lạnh lùng đạo mạn 
trên phim, ngoài đời Lưu Vũ Ninh lại là “mầm non 
giải trí” khiến dân tình cười nghiêng ngả mỗi lần 
livestream. 

Hiện tại dù đã rất nổi tiếng, nhưng Lưu Vũ 
Ninh vẫn là một người rất đời thường và giản dị, 
anh thường ăn cơm với đồng nghiệp, tổ công tác 
hậu trường sau những buổi quay phim vất vả, với 
anh có thể cùng mọi người quây quần ăn cơm chính 
là một niềm hạnh phúc.

Ở độ tuổi ngoài 30 nhưng Lưu Vũ Ninh vẫn 
luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho 
người hâm mộ, mỗi ngày anh đều kiên trì rèn 
luyện, cô gắng trong sự nghiệp. Hy vọng trong 
tương lai gần chúng ta có thể thấy 1 Lưu Vũ Ninh 
tỏa sáng, thành công hơn nữa trên con đường anh 
đã chọn.

                                                             Hoàng 
Anh

Tình cũ “Hoa hậu đẹp nhất 
Hàn Quốc tuyên bố sắp làm đám 
cưới với bạn gái ngoài ngành 
giải trí
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làm đẹp.
Vào ngày 18 tháng 4, một nguồn tin từ công ty 

quản lý Just Entertainment của Yoon Kye Sang đã 
ra thông báo rằng, nam ca sĩ kiêm diễn viên sẽ kết 
hôn tại khách sạn The Shilla, ở khu vực lân cận 
Jangchung vào ngày 9 tháng 6. 

Người đại diện từ công ty cho biết: “Do tình 
hình COVID-19 hiện tại, chỉ có gia đình và người 
quen mới được tham gia”.

Vào tháng 8 năm ngoái, Yoon Kye Sang đã 
công bố kế hoạch kết hôn với một giám đốc điều 
hành thương hiệu làm đẹp. Vào thời điểm đó, cặp 
đôi mới chỉ đăng ký kết hôn và họ chưa tổ chức lễ 
cưới do COVID-19. 

Cùng với thông báo, Yoon Kye Sang đã chia 
sẻ: “Cô ấy là một người làm cho môi trường xung 
quanh trở nên ấm áp với bản chất tốt của mình. Tôi 
sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa vì những ngày chúng 
tôi sẽ sống trong tương lai, sẽ quan trọng hơn nhiều 
so với những ngày đã qua”.

Yoon Kye Sang ra mắt vào năm 1999 với tư 
cách là thành viên của nhóm g.o.d và nhóm đã phát 
hành các bài hát hit như “Love and Remember”, 
“Lies”. Sau đó, anh tập trung vào sự nghiệp diễn 
xuất của mình, tham gia các bộ phim “Beastie 
Boys”, “The Outlaws” và “Nhiệm vụ bí mật”, cũng 
như các bộ phim truyền hình “The Greatest Love”, 
“Chocolate” and “Crime Puzzle”…

Trong quá khứ, “Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế 
giới” Honey Lee và tài tử Yoon Kye Sang từng là 1 
trong những cặp đôi đẹp nhất Kbiz. 

Thế nhưng vào năm 2020, cặp đôi đã chia tay, 
kết thúc chuyện tình 7 năm. Đến nay, cả 2 đều đã 
hẹn hò người ngoài ngành và muốn tiến tới hôn 
nhân.

Đến tận bây giờ, nguyên nhân vì sao Honey 
Lee và Yoon Kye Sang “toang” mới được hé lộ. 
Trước đó, từng có tin đồn cho rằng cặp đôi chia tay 
vì Yoon Kye Sang không muốn ràng buộc. 

Dân mạng suy đoán điều này vì Honey Lee đã 
từng trả lời phỏng vấn rằng: “Tôi sẽ kết hôn 1 mình 
sao? Tôi đâu phải người giật dây mối quan hệ”. Thế 
nhưng đây không phải là sự thật.

Trên YouTube, cựu phỏng viên giải trí Lee Jin 
Ho đã hé lộ toàn bộ sự tình: “Ngược lại, Yoon Kye 
Sang là người ít nói hơn. Honey Lee là người tốt 
nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, gia đình có tầm 

ảnh hưởng trong giới chính trị và kinh doanh. Thật 
khó để nói rằng cô ấy không có tiếng nói trong mối 
quan hệ này. Mọi người xung quanh đều có thể 
nhìn ra Yoon Kye Sang rất quan tâm đến cô ấy”.

Cựu phóng viên giải trí khẳng định rằng, Yoon 
Kye Sang rất muốn kết hôn với Honey Lee, tuy 
nhiên cô từ chối vì bị gia đình phản đối. 

Theo Lee Jin Ho, câu nói “kết hôn 1 mình” của 
Honey Lee không phải để chỉ Yoon Kye Sang, mà 
là để nói về gia đình mình. Vì bị gia đình phản đối, 
cặp đôi đã không thể đến với nhau. Giờ đây, sau 1 
năm rưỡi chia tay, cả Yoon Kye Sang và Honey Lee 
đã tìm được hạnh phúc mới.

Vào năm ngoái, anh đã có cuộc trò chuyện thú 
vị và thành thật với người dẫn chương trình Yoo Jae 
Suk về cuộc sống hiện tại. 

Tháng 8/2021, Yoon Kye Sang đã chia vui với 
người hâm mộ việc anh đang hò hẹn với bạn gái, 
vốn là một người làm việc ngoài làng giải trí. Vì 
bạn gái không hoạt động nghệ thuật nên Yoon Kye 
Sang muốn giữ kín thông tin về cô.

Song, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, bạn gái 
của nam diễn viên 43 tuổi là một CEO ngành mỹ 
phẩm xinh đẹp và thành đạt, kém anh 5 tuổi. Yoon 
Kye Sang và nữ CEO bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 
2020, vài tháng sau khi anh công khai chia tay 
Honey Lee.

Yoon Kye Sang nói với ánh mắt rạng rỡ hạnh 
phúc: “Thực ra, tôi đã là chú rể từ tháng 8 vừa rồi”. 
Nam diễn viên tiết lộ thêm, dù hai vợ chồng anh đã 
đăng ký kết hôn từ tháng 8/2021 nhưng chưa có kế 
hoạch tổ chức đám cưới vì ảnh hưởng của dịch 
COVID-19.

“Vì dịch, chúng tôi vẫn chưa thể làm đám 
cưới. Chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp”, anh nói 
thêm. Khi được hỏi về chiếc nhẫn trên ngón tay áp 
út, Yoon Kye Sang cũng khẳng định, đấy là nhẫn 
cưới.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nam diễn viên 
cho biết, trước khi tới trường quay ghi hình, vợ đã 
chuẩn bị bữa sáng cho anh và thú nhận thêm rằng: 
“Vợ tôi là fan cứng của chương trình này. Cô ấy đã 
rất hào hứng và hỏi đi hỏi lại khi biết tôi tới đây ghi 
hình”.

                                                                    
An Chi

Điều chưa từng thấy ở 
Dương Tử Quỳnh

Theo lời Dương Tử Quỳnh, cô có cơ hội 
thể hiện nhiều mặt, không đơn thuần là 
ngôi sao hành động khi nhận lời đóng 

“Everything Everywhere All at Once”.
Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí GQ, ngôi 

sao hành động Dương Tử Quỳnh nói cô có cơ hội 
thể hiện cho khán giả thấy bản thân là diễn viên đa 
dạng, có nhiều khả năng khác nhau khi nhận lời 
tham gia bộ phim Everything Everywhere All at 
Once.

Trong phim mới, Dương Tử Quỳnh đóng vai 
người nhập cư Trung Quốc sở hữu sức mạnh kỳ lạ. 
Cô vô tình bị cuốn vào cuộc phiêu chống lại thế lực 
tà ác.

“Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ nó rất đặc biệt. Đây 
là điều tôi chờ đợi suốt một thời gian dài. Nó cho tôi 
cơ hội để người hâm mộ, gia đình và bạn bè thấy tôi 
đa dạng cảm xúc từ hài hước đến buồn bã. Cuối 
cùng cũng có lúc khán giả thấy tôi làm được mọi 
thứ”, cô nói.

Sao phim Ngọa hổ tàng long nói cô không để 
cá tính ngoài đời ảnh hưởng đến nhân vật. Song, 
Dương Tử Quỳnh có cảm giác bản thân có nhiều 
mối l iên hệ với Evelyn của Everything 
Everywhere All at Once.

“Những gì tôi thấy ở Evelyn là người nhập cư 
chăm chỉ, cố gắng chứng minh bản thân luôn nỗ 
lực. Tôi thấy mình rất giống cô ấy, luôn đứng dậy 
sau những thất bại”, nữ diễn viên chia sẻ.

Everything Everywhere All at Once là bộ 
phim do Daniel Kwan và Daniel Scheinert viết 
kịch bản và làm đạo diễn. Tác phẩm hành động có 
điểm đánh giá 97% trên Rotten Tomatoes. Vanity 
Fair đánh giá phim là ứng cử viên tiềm năng cho 
giải Oscar.

Variety dự đoán Dương Tử Quỳnh có thể nhận 
đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn 
ấn tượng trong bộ phim phiêu lưu, hành động phá 
cách. Nữ diễn viên được xếp ngang hàng với Cate 
Blanchett, Danielle Deadwyler và Regina King.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là đả nữ 
gốc Hoa số một tại Hollywood. Cô được công nhận 
qua các bộ phim hành động, trong đó có Tomorrow 
Never Dies (1997) - bộ phim thứ 18 về James 
Bond.

Cô là một trong số ít sao nữ hiếm hoi tự thực 
hiện các phân cảnh hành động. Trong Supercop 
(1992) - bộ phim được đạo diễn Quentin Tarantino 
nhận xét có các cảnh hành động hoành tráng nhất 
lịch sử điện ảnh - Dương Tử Quỳnh tự thực hiện 
cảnh nhảy từ nóc xe tải xuống xe của Thành Long.

Trong cuộc phỏng vấn của Entertainment 
Weekly, Dương Tử Quỳnh nói cô suýt chết khi 
quay cảnh nguy hiểm trên đường cao tốc.

                                                                    
An Chi
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Người tình màn ảnh mới của 
Kim Woo Bin

Diễn viên Han Ji Min vào vai thợ lặn 
kiêm chủ quán bar trong “Our 
Blues”. Với vẻ ngoài tươi sáng, thân 

thiện, cô khiến Park Jeong Joon (Kim Woo Bin) 
đem lòng yêu mến.

Our Blues là phim truyền hình ăn khách của 
đài tVN trong tháng 4. Trước khi lên sóng, đứa con 
tinh thần của đạo diễn Kim Kyu Tae và biên kịch 
Noh Hee Kyung được chú ý nhờ quy tụ dàn diễn 
viên nổi tiếng hàng đầu xứ Hàn như Lee Byung 
Hun, Han Ji Min, Shin Min Ah, Cha Seung Won, 
Lee Jung Eun, Uhm Jung Hwa... 

Our Blues có bối cảnh đa dạng với nhiều tuyến 
nhân vật. Trong đó, hai nhân vật Park Jeong Joon 
(Kim Woo Bin) và Lee Young Ok (Han Ji Min) nảy 
nở tình yêu trên vùng đảo Jeju.

Nhân vật Lee Young Ok của Han Ji Min là cô 
gái từng trải, có vẻ ngoài tươi sáng, thân thiện. Cô 
từng đi qua nhiều vùng đất rồi cuối cùng chọn đảo 
Jeju làm nơi dừng chân. Công việc chính của 
Young Ok là thợ lặn thu hoạch hải sản và rong biển. 

Ban đêm, cô điều hành quán bar. Young Ok 
không được lòng nhiều già làng tại đảo bởi tính 
cách cô có phần lẳng lơ, thiếu sự hòa nhập và luôn 
giữ nhiều bí mật. Tuy nhiên, trong lòng Park Jeong 
Joon, Young Ok là cô gái đặc biệt.

Han Ji Min được khen nhập vai, diễn xuất tự 
nhiên. Vẻ ngoài trẻ trung, hack tuổi của nữ diễn 
viên là điểm cộng cho nhân vật. Ở cảnh cuối cùng 
của tập 4, Young Ok có nụ hôn lãng mạn với Park 
Jeong Joon trên xe bus. Hai con người với hai tính 
cách khác nhau được kỳ vọng mang đến chuyện 
tình đẹp cho khán giả trong những tập kế tiếp.

Han Ji Min sinh năm 1982, được khán giả biết 
đến lần đầu với vai nữ y Shin Bi trong Nàng Dae 
Jang Geum phát sóng năm 2003. 

Sau đó, cô lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn 
nổi tiếng của xứ kim chi. Nữ diễn viên từng góp 
mặt trong các dự án gây tiếng vang như Hoàng tử 
gác mái, Hyde, Jekyll and I, Cain and Abel, Miss 
Baek…

Thế mạnh của Han Ji Min là có thể “cân” 
nhiều thể loại phim khác nhau, từ tình cảm, tâm lý, 
hài hước đến cổ trang... Năm 2018, nữ diễn viên 

tham gia dự án điện ảnh Miss Baek. 
Đây là vai diễn thay đổi sự nghiệp của Han Ji 

Min khi mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên 
chính xuất sắc tại Rồng Xanh.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên 40 
tuổi còn chăm chỉ tham gia các chương trình thiện 
nguyện. Thông qua tổ chức Join Together Society, 
Han Ji Min thường xuyên tiến hành các hoạt động 
cứu trợ và gây quỹ giúp đỡ những người yếu thế 
trong xã hội. 

Năm 2009, nữ diễn viên ra mắt cuốn sách 
We're Already Friends: Han Ji-min's Philippines 
Donation Boo kể lại hành trình cô đi đến giúp đỡ 
một ngôi trường làng ở vùng núi xa xôi tại 
Philippines.

Han Ji Min được mệnh danh là “biểu tượng 
nhân ái của Hàn Quốc”. Nữ diễn viên nhiều lần 
được trao các giải thưởng nhằm ghi nhận đóng góp 
của cô đối với xã hội. Ngôi sao 40 tuổi được yêu 
mến nhờ đời tư kín tiếng, không scandal.

                                                      Nguyễn 
Hương

Song Joong Ki  kể  t rả i 
nghiệm đầu tiên đứng trước 
máy quay và cảm xúc đặc biệt 
trong Vincenzo

Khi được hỏi về lần đầu tiên đứng 
trước máy quay, Song Joong Ki đã có 
những tiết lộ bất ngờ.

Vào ngày 22 tháng 4, công ty giải trí History 
D&C đã phát hành một video về một số diễn viên 
của họ thảo luận về kinh nghiệm diễn xuất của 
mình. Video có sự tham gia của các ngôi sao như 
Song Joong Ki, Geum Sae Rok, Yang Kyung Won 
và Im Chul Soo.

Khi được hỏi về lần đầu tiên đứng trước máy 
quay, Song Joong Ki nói: “Bạn sẽ không nói rằng 
đó là một vai lớn, nhưng tôi không có công ty quản 
lý vào thời điểm đó và tôi chỉ đóng vai phụ để lấy 
kinh nghiệm. Tiền bối thời đại học của tôi muốn 
giúp đỡ tôi, vì vậy lần đầu tiên tôi được giao một 
vai hoàn chỉnh. Như các bạn đã biết, đó thực sự là 
một vấn đề lớn”.

Anh ấy tiếp tục: “Bộ phim đó có tên là Get 
Karl! Oh Soo Jung. Tôi thậm chí còn không biết 
mình sẽ tham gia bộ phim nào cho đến khi đến đó. 
Khi tôi đến, Sung Dong Il đã ở ngay trước mặt tôi. 
Thật kỳ lạ, tôi không hề lo lắng. Tôi đã rất vui 
mừng. Nhưng đó là khi tôi biết về thực tế của việc 
quay phim truyền hình”.

Song Joong Ki đã đi vào chi tiết về sự xuất 
hiện của anh ấy trong dự án, nói: “Tôi không phải 
là người được chọn cho vai Phóng viên 3. Các diễn 
viên lớn tuổi đóng Phóng viên 1 và Phóng viên 2 đã 
kéo tôi vào góc trong khi các nhân viên đang chuẩn 
bị quay phim. Họ hỏi tôi làm thế nào tôi có được vai 
diễn.

Tôi không biết tại sao họ lại hỏi tôi như vậy. 
Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, sự cạnh tranh rất 
khốc liệt trong thế giới đó. Tôi đã gặp may và tôi đã 
nhận được dấu hiệu 'ok' từ đạo diễn. 

Tôi cảm thấy như xúc động khi lần đầu tiên tôi 
nói một câu thoại. Tôi là Phóng viên 3, đó là một 
vai nhỏ, nhưng đó là vai diễn chiếm một phần rất 
lớn trong ký ức của tôi”.

Sau đó, khi nói về những khoảnh khắc mà các 
diễn viên cảm thấy sức hấp dẫn của diễn xuất, Song 
Joong Ki đã đề cập đến “Vincenzo”. 

Trong bộ phim truyền hình ăn khách đó, Song 
Joong Ki vào vai Vincenzo Cassano - một luật sư 
người Ý và người đưa hàng Mafia gốc Hàn, nhưng 
được một gia đình Ý nhận nuôi khi còn nhỏ.

Khi trở về Hàn Quốc do xung đột trong tổ 
chức của mình, anh ấy đã gặp gỡ luật sư sắc sảo 
Hong Cha Young (do Jeon Yeo Bin thủ vai). Cùng 
nhau, họ hợp lực sử dụng các phương pháp của kẻ 
ác để hạ gục những kẻ ác không thể bị trừng phạt 
bởi tòa án của pháp luật.

Song Joong Ki giải thích: “Có một cảnh 
Vincenzo đi làm vào ngày sau khi mẹ anh ấy qua 
đời và khi anh ấy leo lên cầu thang, mọi người ở 
quảng trường đang đợi anh ấy”.

Anh ấy nói thêm: “Như mọi khi, tất cả các diễn 
viên đều có chung một tình cảm, nhưng tôi vẫn nhớ 
những gì nhân vật của Seo Ye Hwa đã nói. Tôi đang 
mang thai và có một em bé trong bụng. Nhưng tôi 
vẫn có thể chiến đấu, vì vậy hãy nói với tôi nếu bạn 
cần giúp đỡ”. Câu thoại này thực sự ảnh hưởng đến 
anh vì nó đến từ một nhân vật đang mang thai.

Song Joong Ki tiếp tục: “Ye Hwa đã hoàn 
thành nhưng tôi vẫn còn lại một cảnh xúc động và 
tôi có thể đọc được nỗ lực của cô ấy. Cô ấy đang cố 
gắng hết sức để truyền năng lượng của mình cho 
tôi.

Tôi có thể cảm thấy nó rất mạnh mẽ. Vì vậy, tôi 
đã đợi mặc dù cảnh của tôi đã kết thúc. Tôi muốn 
ôm cô ấy trước khi đi. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì ý 
định của cô ấy. Đó là những khoảnh khắc thực sự 
đánh gục tôi”.

                                                      Nguyễn 
Hương
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V (BTS) và những bí mật 
thầm kín ít ai biết: Tính cách đặc 
biệt, tình trường gây choáng

Idols càng nổi tiếng thì chuyện tình cảm 
càng được quan tâm, và V (BTS) chắc 
chắn là nhân vật như thế với độ phủ sóng 

rộng khắp cả về danh tiếng cá nhân lẫn độ nhận 
diện chung với nhóm.

V (BTS) tên thật Kim Taehuyng, là một trong 
7 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Không 
chỉ sở hữu tài năng ca hát cùng chất giọng trầm 
khác lạ, nam thần tượng còn được biết đến rất 
nhiều với biệt danh nam thần Kpop thế hệ mới 
cùng tính cách 4D đặc biệt.

V là một chàng trai thường xuyên có những 
hành động khó hiểu và khác thường. Anh chàng 
thường chia sẻ những bức ảnh tự dìm bản thân hay 
những clip hài hước lên trang mạng xã hội của 
nhóm. Các fan đều vô cùng thích thú với những nội 
dung được anh đăng tải và chính tính cách đặc biệt 
này đã trở thành một nét độc đáo của V khi phân 
biệt với các thành viên khác của BTS.

Không chỉ có tính cách độc đáo, V còn là một 
người sống rất tình cảm và luôn đặt gia đình lên 
hàng đầu. Thần tượng của anh chính là bố mình, 
anh cũng muốn trở thành một người cha biết chăm 
sóc, lắng nghe và động viên và làm chỗ dựa tinh 
thần cho con như bố.

Đối với người hâm mộ, anh luôn cố gắng 
tương tác nhiều nhất có thể. V là một trong những 
thành viên chăm chỉ lên V Live của nhóm để trò 
chuyện với fan nhất.

Ngay từ khi còn nhỏ, V đã có mong muốn theo 
đuổi âm nhạc, bởi vậy anh chàng đã chọn học tại 
trường trung học Nghệ Thuật Hàn Quốc để theo 
đuổi ước mơ của mình. Năm 2011, trong một lần đi 
ủng hộ người bạn thử giọng cho Big Hit 
Entertainment, V đã được staff của công ty mời thử 
giọng. 

Sau đó, anh chàng đã trở thành người chiến 
thắng duy nhất của buổi tuyển chọn ngày hôm đó, 
gia nhập làm thực tập sinh của Big Hit 
Entertainment và debut cùng BTS vào năm 2013.

Một điều đặc biệt là trong suốt quá trình làm 
thực tập sinh của mình, mọi thông tin của V luôn 
được giữ kín như một thành viên bí mật của BTS, 

mãi đến khi ra mắt vào năm 2013, danh tính của V 
mới được tiết lộ với các fan khiến tất cả mọi người 
đều vô cùng bất ngờ.

Nghệ danh của V được Big Hit đặt mang ý 
nghĩa là Victory (Chiến thắng), anh đảm nhận vị trí 
giọng ca chính trong BTS với một giọng hát trầm 
ấm đặc biệt. Không chỉ sở hữu tài năng ca hát, V 
còn tham gia sáng tác và sản xuất các ca khúc của 
nhóm. Anh đã đồng sáng tác bài hát “Hold Me 
Tight” và viết lời cho “Fun Boyz”.

V cùng với BTS đã trở thành những nghệ sĩ 
toàn cầu được yêu thích bởi rất nhiều người hâm 
mộ trên khắp thế giới. Anh và nhóm nhạc của mình 
cũng đạt được nhiều thành tích cao, xô đổ nhiều kỷ 
lục âm nhạc trong nước và quốc tế.

Single solo đầu tiên của V BTS là “Stigma” do 
anh đồng sáng tác, ra mắt vào năm 2016 trong 
album “Wings” của BTS. Bài hát đạt thứ hạng khá 
cao trên Gaon Music Chart và xếp hạng 10 tại bảng 
xếp hạng Billboard World Digital Singles Chart.

Tháng 5/2018, V phát hành ca khúc solo thứ 2 
“Singularity” thuộc thể loại Groove Jazz, đây cũng 
là bài hát mở đầu trong album “Love Yourself: 
Tear” của BTS. “Singularity” được tờ The New 
York Times xếp hạng thứ 20 trong 65 bài hát hay 
nhất năm 2018. Đây cũng là bài hát xếp hạng 12 
trong top các bài hát Hàn Quốc được streaming 
nhiều nhất trên Spotify.

Giữa năm 2017, V tiếp tục phát hành ca khúc 
“4 O'clock” sáng tác cùng thành viên RM. Bài hát 
này như một bức thư mà V muốn gửi đến người bạn 
thân thiết nhất của mình là thành viên Jimin cùng 
nhóm. Bài hát này của hai thành viên BTS cũng đã 
tạo nên một câu chuyện cảm động có sức lan tỏa 
mạnh mẽ khi có thể giúp cho một cậu bé tự kỷ dần 
hồi phục sức khỏe.

Mẹ cậu bé có tên Adam đã đăng tải một đoạn 
video về con trai mình với lòng biết ơn sâu sắc đến 
BTS. Con trai cô mắc chứng tự kỷ trầm trọng 
nhưng chính nhờ âm nhạc của BTS, đặc biệt là bài 
hát 4 O'clock đã giúp cậu bé trở nên điềm đạm và 
bình tĩnh hơn rất nhiều, bệnh tình của cậu bé cũng 
tiến triển tốt đẹp hơn. 

Người mẹ gửi lời cảm ơn đến thành viên V, 
RM và cả BTS. Câu chuyện này sau đó đã nhanh 
chóng được lan truyền trên mạng xã hội với một 
thông điệp ý nghĩa rằng âm nhạc cũng có thể chữa 
lành mọi vết thương dù là thể xác hay tâm hồn.

Vào đầu năm nay, V tiếp tục ra mắt một bài hát 
tự sáng tác mang tên “Scenery” trên Soundcloud. 
Chỉ nửa tháng sau đó, ca khúc này đã lập kỷ lục 100 
triệu lượt streaming và được nhiều nhà phê bình 
âm nhạc đánh giá cao. “Scenery” thể hiện nỗi cô 
đơn và sự vô định, trống trải sau ánh hào quang của 
người nghệ sĩ.

Bên cạnh ca hát, thành viên V của BTS cũng 
lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai trò diễn viên 

trong bộ phim “Hwarang: The Beginning” của nhà 
đài KBS2 năm 2016. Bộ phim xoay quanh câu 
chuyện tình yêu của các chiến sĩ Hoa Lang trẻ tuổi 
vào thời Vương Quốc Tân La 1500 năm trước. Anh 
đảm nhận vai Han Sung và đã chứng tỏ được khả 
năng diễn xuất ấn tượng của mình. Rất nhiều khán 
giả sau khi xem phim cảm thấy bất ngờ và dành 
nhiều lời khen cho diễn xuất của V.

Sau bộ phim đầu tiên của mình, V không xuất 
hiện thêm trong một dự án phim nào khác nhưng 
người hâm mộ của anh chàng vẫn luôn hy vọng và 
mong chờ V sẽ tham gia diễn xuất nhiều hơn trong 
tương lai.

Đặc biệt, V còn được nhận xét là có gu thẩm 
mỹ thời trang rất tinh tế và khác biệt, thương hiệu 
yêu thích của anh là Gucci. Anh cũng có thói quen 
sưu tầm cà vạt và những chiếc áo sơ mi mang 
phong cách cổ điển, độc đáo và lạ thường. Cách 
phối đồ của anh chàng cũng được các tín đồ thời 
trang đánh giá cao và được nhiều người học tập 
theo.

Bên cạnh niềm đam mê với thời trang và nhiếp 
ảnh, V cũng rất yêu thích hội họa. Họa sĩ yêu thích 
của anh chàng là Vincent van Gosh.

V là một trong những thần tượng Hàn Quốc 
được bình chọn có gương mặt mộc đẹp nhất cùng 
tỷ lệ đường nét trên gương mặt hoàn hảo.

V được gọi là “thánh ngoại giao” của BTS khi 
có mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhiều nghệ sĩ 
nổi tiếng của làng giải trí Hàn như: EXO 
Baekhyun, diễn viên Park Bo Gum, diễn viên Ha Ji 
Won, diễn viên Park Seo Jun, SNSD Yoona, 
SHINee Minho,…

V xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở 
Daegu và chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người 
nổi tiếng. Anh tiết lộ rằng nếu như không trở thành 
ca sĩ như bây giờ, có lẽ anh chàng đã trở thành một 
người nông dân với trang trại nhỏ của mình. V là 
một trong những người giúp tạo tâm trạng tốt hơn 
cho cả nhóm nhờ tính cách vui vẻ và hòa đồng.

Về chuyện tình yêu, nam idol từng tiết lộ hình 
mẫu lý tưởng là một người bạn gái biết quan tâm, 
chăm sóc, một người có thể làm cho anh một cốc 
chocolate - đồ uống ưa thích của V vào mỗi tối 
trước khi đi ngủ.

Sau tin đồn hẹn hò con gái của chủ tịch tập 
đoàn Paradise, V được cho là yêu Kim Dami - bạn 
diễn đình đám của hai người bạn thân anh trong 
Wooga Squad. Thậm chí, anh được cho là hát nhạc 
phim Our Beloved Summer để ủng hộ bạn gái.

Một tin đồn khác nói anh đang hẹn hò với cô 
người mẫu đang hot tới từ bộ phim Hàn siêu hot 
năm 2021 (còn phim nào ngoài Squid Game!) 
Nguồn tin nói hãy để ý tới bức hình dưới tuyết anh 
đã xóa. Cả ngày tháng và vị trí của bức hình nữa.

Lại có tin anh đang hẹn hò một nữ thần tượng 
cung Bạch dương. Anh được cho là hay đăng ảnh, 
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2018 qua một ngươi bạn chung nhưng từng có 
thời gian chia tay. Ban đầu, fan cuồng đã khủng bố 
nữ thần tượng rất nhiều. Sau đó, công ty hai bên đã 
can thiệp và giữ kín mọi chuyện.

Trong Vlive sinh nhật năm 2021, nữ thần 
tượng đã mặc áo đôi với V. Họ cũng có điểm chung 
là thích chơi game, cùng mang rung rộng mùa thu 
và mùa đông. 

Ngoài ra, trong một lần Vlive, một thành viên 
BTS đã phát âm lỗi, vô tình giống tên nữ thần 
tượng. Cả nhóm đã cười phá lên, thậm chí nhìn 
thẳng V cười. Phản ứng lại, V chỉ cười nhẹ ngại 
ngùng. Nữ thần tượng này được cho là Mina của 
nhóm Twice.

Mới đây, V bất ngờ dính tin đồn hẹn hò với 
Jennie từ một bức ảnh trên mạng. Cụ thể, bức ảnh 
ghi lại cảnh một đôi trai gái đang ngồi trong xe 
được cho là V và Jennie bất ngờ được phát tán trên 
mạng và trở thành chủ đề bàn tán. 

Một số ý kiến cho rằng, bức ảnh chỉ là một sản 
phẩm chỉnh sửa từ một bức ảnh V của BTS đi cùng 
thành viên nhóm J-hope.

Trước tin đồn hẹn hò của hai thành viên thuộc 
hai nhóm nhạc đình đám, trang tin Chosun IIbo 
cho biết, đại diện công ty giải trí YG Entertainment 
lên tiếng: “Chúng tôi không có gì để nói”. Trong 
khi đó, công ty BigHit - công ty chủ quản của nhóm 
nhạc BTS vẫn giữ im lặng.

                                                               Minh 
Hạo

Angelababy hậu ly hôn 
Huỳnh Hiểu Minh: Giải thể loạt 
công ty, sự nghiệp ảm đạm, 
danh tiếng sa sút

Kể từ khi xác nhận ly hôn với Huỳnh 
H i ể u  M i n h ,  s ự  n g h i ệ p  c ủ a 
Angelababy có dấu hiệu chững lại, 

các tài nguyên phim ảnh giảm sút. Chưa kể, nữ diễn 
viên còn đồng loạt đóng cửa 4 công ty đại diện làm 
dấy lên nghi vấn cô bị thanh tra thuế.

Đầu năm 2022, người hâm mộ xứ Trung “dậy 
sóng” khi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tuyên 
bố ly hôn sau 7 năm chung sống. Cả hai kết hôn vào 
năm 2015 và có với nhau một cậu con trai tên là 
Tiểu Hải Miên.

Cuộc ly hôn của Angelababy và Huỳnh Hiểu 
Minh gây chấn động truyền thông và dư luận châu 
Á bởi trong quá khứ, họ được xem là một trong 
những cặp tiên đồng, ngọc nữ của màn ảnh Hoa 
ngữ. 

Sau khi ly hôn, cả hai đều từ chối bình luận về 
mối quan hệ, chung sống trong hòa bình, tập trung 
làm việc, tận hưởng cuộc sống độc thân.

Đến nay, cặp đôi đã xác nhận ly hôn được gần 
4 tháng và trong quãng thời gian vừa qua, giới 
chuyên môn nhận định, sự nghiệp của Angelababy 
có dấu hiệu dậm chân tại chỗ. 

Cô không xuất hiện với tần suất dày đặc tại các 
sự kiện hay các tạp chí thời trang. Các dự án có sự 
góp mặt của Angelababy chưa ra mắt hoặc chưa tạo 
được điểm nhấn. Thậm chí, mới đây cô phải tuyên 
bố giải thế 4 công ty.

Sự nghiệp phát triển nhờ hậu thuẫn của 
Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy gia nhập giới giải trí khi mới 15 
tuổi với tư cách người mẫu ảnh. Năm 2006, khi 
mới 17 tuổi, người đẹp ký hợp đồng với hãng đĩa 
Avex Nhật Bản, phát triển sự nghiệp tại cả Hồng 
Kông và Nhật Bản.

Tuy nhiên, ca hát dần không phải là lựa chọn 
sáng suốt của nữ nghệ sĩ. Cô định hướng trở thành 
một diễn viên từ năm 2007 nhờ sự hậu thuẫn của 
chồng cũ, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh.

Do năng lực diễn xuất hạn chế, thậm chí bị 
giới chuyên môn chê bai thậm tệ, Angelababy chưa 
có được một vai diễn nổi bật. Cô chỉ được xem là 
“một bông hoa đẹp” trên màn ảnh.

Angelababy đành chuyển hướng tham gia các 
show truyền hình. Đến nay, cô là thành viên cố 
định của chương trình thực tế Keep Running 
(Running Man phiên bản Trung Quốc).

Song, sau một thời gian vắng bóng vì sinh con, 
độ nổi tiếng của Angelababy có dấu hiệu giảm sút. 
Hai năm nay, Keep Running thay đổi format và kết 
nạp thêm nhiều thành viên cố định mới, khiến nữ 
diễn viên khó giữ được vị trí độc tôn như trước.

Dù gây tranh cãi về năng lực diễn xuất, 
Angelababy vẫn có hơn 100 triệu người theo dõi 
trên mạng xã hội Weibo và được chọn là gương mặt 
đại diện cho các thương hiệu cao cấp.

Từ vị thế là con cưng của các nhãn hiệu thời 
trang hàng đầu, kể từ khi công khai ly hôn, 
Angelababy đang dần đánh mất vị thế và tụt hạng 
nghiêm trọng, hai trong ba thương hiệu cao cấp đã 
từ chối tiếp tục ký hợp đồng với cô.

Angelababy ngày càng mờ nhạt hậu ly hôn
Đầu năm 2022, cô hứa hẹn tái ngộ khán giả 

trong các bộ phim truyền hình như Trần duyên, 
Dáng vẻ nên có của tình yêu, Phong khởi lũng tây, 
Hồi ức chạng vạng, Mạn ảnh tầm tung. Đây được 
kỳ vọng là những dự án vực dậy sự nghiệp diễn 
xuất mờ nhạt của Angelababy trong vòng mấy năm 
trở lại đây.

Tuy nhiên, trừ Hồi ức chạng vạng đóng cặp 
cùng Nhậm Gia Luân, những dự án khác của 
Angelababy đều không được quan tâm, tài nguyên 
rõ ràng là bị hạn chế hơn trước.

Đóng cửa 4 công ty, cắt đứt ràng buộc tài 
chính với Huỳnh Hiểu Minh

Ngày 23/5, Sina đưa tin Angelababy đồng loạt 
đóng cửa 4 công ty đại diện có trụ sở ở Giang Tô, 
Trung Quốc. Nguyên nhân không được nữ nghệ sĩ 
và đại diện pháp lý Đổng Văn Anh đưa ra.

Theo Sina, động thái đột ngột giải thể văn 
phòng đại diện, hãng phim ở cùng khu vực của 
Angelababy gây bàn tán trên mạng xã hội. 

Truyền thông nghi vấn nữ nghệ sĩ bị thanh tra 
thuế. Hiện, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh chưa phản hồi 
về vụ việc.

Trang 163 cho biết từ tháng 8/2021 đến nay, có 
hơn 1.000 công ty đăng ký dưới tên nghệ sĩ tuyên 
bố ngừng hoạt động. 

Cao điểm là vào cuối năm 2021, trung bình có 
hơn 40 văn phòng đại diện của nghệ sĩ đóng cửa 
mỗi tháng. Hiện tượng này ảnh hưởng từ chiến 
dịch rà soát người nổi tiếng trốn thuế.

Lập các công ty ở khu vực hưởng thuế suất 
thấp được xem là mánh khóe gian lận thuế quan 
của nghệ sĩ Trung Quốc. Phạm Băng Băng từng bị 
phát hiện đóng thuế 0 đồng dù công ty có lãi trong 
nhiều năm nhờ thủ đoạn nói trên.

Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa rồi, truyền 
thông Hoa ngữ đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh đã chấm 
dứt liên hệ kinh tế với vợ cũ. Anh đã hoàn tất thủ tục 
rút toàn bộ cổ phần tại một chi nhánh của AB 
Capital, một công ty do Angelababy thành lập từ 
năm 2015.

Theo Sohu, tỷ lệ đầu tư của Huỳnh Hiểu Minh 
chiếm đến 60% nên việc rút vốn của tài tử họ 
Huỳnh cũng ảnh hưởng tới hoạt động và cơ cấu của 
công ty. 

Việc rút vốn của Huỳnh Hiểu Minh cũng 
chứng minh sự cắt đứt những ràng buộc kinh tế 
giữa anh và vợ cũ, nữ diễn viên Angelababy.

Trước khi công khai ly hôn, Angelababy và 
Huỳnh Hiểu Minh đã dành một năm để giải quyết 
vấn đề tài sản để tránh tranh chấp hay bị tổn thất tài 
sản riêng. 

Đầu tháng 2/2022, Huỳnh Hiểu Minh và 
Angelababy hủy kết bạn, gỡ bỏ toàn bộ bài viết, 
hình ảnh liên quan đến nhau trên mạng xã hội, 
chính thức bắt đầu cuộc sống mới riêng biệt.

Hậu ly hôn, Angelababy cũng dính tin đồn hò 
hẹn với đại gia nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận. 
Chia sẻ với bạn bè, Angelababy cho biết, cô không 
muốn nghĩ tới chuyện bước vào thời điểm hiện tại. 
Mối quan tâm lớn nhất của cô lúc này là sự nghiệp 
và con trai Tiểu Hải Miên.

                                                            Hoàng 
Phúc
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Goo Hye Sun sau “Vườn Sao 
Băng”: Sự nghiệp đóng băng, 
tình duyên lận đận

13 năm trước, Goo Hye Sun vụt sáng như 
một ngôi sao của làng giải trí xứ Hàn, 
đứng cùng hàng với Song Hye Kyo, 

Kim Tae Hee nhờ thành công của “Vườn Sao 
Băng” phiên bản Hàn Quốc.

Goo Hye Sun xác nhận chia tay bạn trai sau 
một năm bên nhau

Trên trang cá nhân, Goo Hye Sun vừa buồn bã 
thừa nhận, cô và bạn trai đã kết thúc mối quan hệ 
sau một năm bên nhau. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng 
chia sẻ hình ảnh mới nhất trong một buổi quảng cáo 
gần đây. Ở tuổi tứ tuần, Goo Hye Sun vẫn nằm 
trong danh sách những mỹ nhân không tuổi của 
làng giải trí xứ Hàn với vẻ ngoài trẻ thơ, trong veo. 

Theo một số nguồn tin thân cận, Goo Hye Sun 
và bạn trai đã bí mật bên nhau được một năm. Anh 
chính là người đã giúp trái tim của Goo Hye Sun 
được sưởi ấm trở lại sau vụ ly hôn ồn ào của cô với 
đồng nghiệp Ahn Jae Hyun. 

Trong quãng thời gian gắn bó, Goo Hye Sun 
và bạn trai ít gặp gỡ trực tiếp. Theo nữ diễn viên, họ 
gặp nhau khoảng một tháng một lần.

Goo Hye Sun công khai việc có bạn trai vào 
tháng 1/2021. Trên chương trình thực tế của 
KakaoTV, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi không thích 
những người đàn ông cứ cuốn lấy tôi. Tôi thực sự 
không thích kiểu người ăn bám”.

Khi đó, diễn viên sinh năm 1984 tiết lộ cô đã 
viết tên của những người muốn mời đến dự đám 
cưới và khẳng định, mối quan hệ hiện tại rất viên 
mãn khi hai người vẫn tôn trọng thế giới riêng của 
nhau. 

Goo Hye Sun bày tỏ: “Tôi chưa tổ chức lễ 
cưới. Vì vậy, lần tới tôi chắc chắn muốn có một lễ 
cưới. Tôi thực sự muốn mời những người tôi thích. 
Tôi đã lập một danh sách, nhưng nó dài hơn tôi 
nghĩ. Có hơn 10 người”.

Đó cũng là lần duy nhất cô nói về cuộc sống 
mới và kế hoạch tình cảm sau gần hai năm kết thúc 
mối quan hệ với nam diễn viên Anh Jae Hyun. Năm 
2021, nữ diễn thừa nhận cô giảm 14kg và dần lấy 
lại cân bằng trong cuộc sống sau cuộc hôn nhân đổ 
vỡ tiêu tốn nhiều giấy mực truyền thông với Anh 
Jae Hyun. 

Cô nói: “Tôi đã nỗ lực để lấy lại sự cân bằng, 
hy vọng được công chúng ủng hộ. Nhiều người 
nghĩ việc ly hôn có thể khiến tôi không hạnh phúc, 
nhưng tôi nghĩ khác. Nếu hôn nhân là chuỗi ngày 
ảo tưởng khiến người ta tràn đầy hy vọng, thì tôi tin 
ly hôn sẽ đưa họ trở về thực tại. Tôi muốn biến cuộc 
sống trở nên hoàn hảo và tôi hiện đủ can đảm để 
theo đuổi điều đó”.

Cuộc hôn nhân đứt gánh tiêu tốn nhiều giấy 
mực của truyền thông

Goo Hye Sun được xem là một trong những nữ 

nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài khả 
năng diễn xuất tinh tế, cô còn là một biên kịch có cá 
tính, từng thực hiện nhiều cuốn sách được khán giả 
quan tâm. Cô cũng có tác phẩm phim ngắn mang 
sắc thái riêng và được giới chuyên môn đánh giá 
cao. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1984 còn có 
khả năng hội họa, ca hát, sáng tác ca khúc.

Goo Hye Sun lần đầu gặp chồng cũ Ahn Jae 
Hyun trên phim trường Blood vào năm 2015 và 
nhanh chóng trở thành cặp tình nhân chị - em nổi 
tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Sau một năm yêu 
nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 
5/2016. 

Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Goo Hye Sun đã 
bất ngờ tuyên bố ly hôn và hé lộ cuộc sống hôn 
nhân được xem là địa ngục của cô với công chúng. 
Người đẹp nổi tiếng xứ Hàn sử dụng trang cá nhân 
để kể xấu chồng, tố anh bạc tình, lăng nhăng và 
thiếu tôn trọng vợ. Vụ việc kéo dài vài tháng và trở 
thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. 

Tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun chính thức đệ 
đơn ly hôn. Và tới giữa năm 2020, cặp đôi chính 
thức hoàn tất thủ tục ly hôn và bắt đầu cuộc sống 
riêng. Trong suốt drama “đấu tố”, Goo Hye Sun sử 
dụng truyền thông và mạng xã hội để bôi nhọ 
chồng, trong khi Ahn Jae Hyun lại lựa chọn giải 
pháp im lặng.

Từ việc cảm thông, ủng hộ Goo Hye Sun, dư 
luận Hàn Quốc dần dành cho cô cái nhìn thiếu thiện 
cảm. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên vẫn bị ám 
ảnh bởi cuộc hôn nhân với Ahn Jae Hyun và giữ 
thói quen thao túng chồng cũ hậu ly hôn. Về phần 
mình, sự nghiệp của Ahn Jae Hyun cũng có dấu 
hiệu đóng băng vì bê bối ly hôn. Anh hầu như vắng 
mặt khỏi các sự kiện, các dự án đang thực hiện đều 
bị ảnh hưởng. 

Năm 2021, gần hai năm sau khi ly hôn và đang 
hò hẹn với người mới, Goo Hye Sun lại khuấy 
động truyền thông xứ Hàn khi gửi văn bản yêu cầu 
Namu Wiki (trang web cung cấp thông tin tương tự 
Wikipedia của Hàn Quốc) gỡ bỏ tất cả thông tin 
liên quan đến vụ ly hôn của cô và Ahn Jae Hyun.

Người đẹp xứ Hàn cho rằng, trang Namu Wiki 
“vi phạm quyền riêng tư và đưa thông tin sai lệch”. 

Trước sự quyết tâm của Goo Hye Sun, trang Namu 
Wiki đã chuyển tất cả tài liệu về vụ chia tay tiêu tốn 
nhiều giấy mực của truyền thông giữa hai nghệ sĩ 
sang chế độ riêng tư. Như vậy, khi người dùng tìm 
kiếm từ khóa hay bất kỳ thông tin nào về vụ ly hôn 
của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, kết quả sẽ hiển 
thị dòng chữ “Tài liệu không có sẵn”.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, ”Nàng 
Cỏ” cũng nhiều lần tuyên bố không còn bận lòng vì 
những chuyện đã xảy ra nhưng vẫn vô tình nhắc 
đến chồng cũ: “Tôi đã bỏ qua mọi chuyện. Tất cả 
những điều tôi đã trải qua đều giúp tôi trưởng thành 
hơn. Hãy động viên chồng cũ của tôi trong suốt 
chặng đường mới của anh ấy. Quá khứ là quá khứ, 
dù không thể nhưng tôi thật lòng mong rằng tất cả 
các bạn sẽ đón nhận ngay cả những việc làm sai trái 
của người đó”.

Sự nghiệp gần như đóng băng sau cái bóng 
quá lớn của “Vườn Sao Băng”

Sự nghiệp của Goo Hye Sun sau vụ ly hôn rầm 
rộ cũng không có nhiều bước tiến. Nữ diễn viên 
cũng phát hành một số sản phẩm mới, tham gia các 
show truyền hình nhưng cô vẫn chưa thể vượt qua 
được cái bóng của dự án Vườn Sao Băng. Đến nay, 
đây vẫn là bộ phim truyền hình thành công nhất 
trong sự nghiệp diễn xuất của cô dù Goo Hye Sun 
luôn được nhận định là nghệ sĩ đa tài. 

Xuất hiện tại chương trình radio của Park 
Myung Soo vào năm 2021, Goo Hye Sun tiết lộ 
cát-sê một tháng đủ để chi tiêu cho một năm. Thậm 
chí, đến giờ, cô vẫn sống dựa vào thu nhập từ Vườn 
Sao Băng, bộ phim đã chiếu từ 13 năm trước.

Nữ diễn viên nói thêm: “Sau khi quay xong 
phim Vườn Sao Băng (bản Hàn Quốc), tôi sống ổn 
được trong một quãng thời gian dài. Tuy nhiên, giờ 
đã đến lúc tôi tìm kiếm dự án mới”. Ngay sau đó, 
MC Park Myung Soo không giấu được sự ngỡ 
ngàng và tiếp tục thắc mắc: “Có nghĩa là em vẫn 
đang sống dựa trên cát-sê từ phim Vườn Sao Băng 
sao?”. Goo Hye Sun trả lời ngắn gọn: “Đúng là 
vậy”.

Được biết, Vườn Sao Băng của Hàn Quốc ra 
mắt vào đầu năm 2009 và phổ biến khắp châu Á. 
Bộ phim tạo nên trào lưu lớn lúc bấy giờ, thu về 
nhiều lợi nhuận và giúp dàn diễn viên trong phim 
nổi tiếng. Trong tác phẩm, Goo Hye Sun đóng vai 
nữ chính Geum Jan Di, một cô gái nghèo lương 
thiện, luôn lạc quan và phấn đấu vươn lên trong 
cuộc sống.

13 năm sau Vườn Sao Băng, Goo Hye Sun ít 
có phim nào nổi bật và diễn xuất của cô cũng 
thường gây tranh cãi. Người đẹp 38 tuổi tuyên bố 
muốn tập trung làm nhạc và viết lách. Goo Hye Sun 
nói: “Tôi muốn giới thiệu âm nhạc của mình đến 
công chúng hoặc cho mọi người thấy những điều 
mới mẻ”.

                                                                   Mi 
Vân
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Ai mà ngờ "mẹ đẻ" của Wi-
Fi lại là người đàn bà mệnh 
danh "đẹp nhất thế giới" này! 
Nỗ lực cho nhân loại chưa từng 
được ghi nhận

Nếu bạn đã từng sử dụng Bluetooth, 
Wi-Fi hay Google Maps thì bạn 
nên dành một chút thời gian để gửi 

lời cảm ơn đến Hedy Lamarr.

Hedy Lamarr là nữ diễn viên nổi tiếng 
người Mỹ gốc Áo từng được mệnh danh là “người 
phụ nữ đẹp nhất thế giới”

Hedy Lamarr (tên thật là Hedwig Eva 
Maria Kiesler, sinh ngày 9/11/1914) là nữ diễn 
viên nổi tiếng người Mỹ gốc Áo từng được mệnh 
danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Cô đến 
với Hollywood vào năm 1937. Tại đây, Lamarr 
đóng nhiều vai chính trong các bộ phim ăn khách, 
được đánh giá cao như Algiers (1938), The Strange 
Woman (1946) và Samson and Delilah (1949).

Ngoài vai trò là một nữ diễn viên, Lamarr 
còn là một nhà phát minh tiên phong. Không ưa 
thích những buổi tiệc tùng và giao du với giới 
Hollywood hào nhoáng, cô đã dành hàng đêm để 
mày mò, xây dựng và thử nghiệm trong nhà xưởng 
của mình.

Những phát minh của cô rất đa dạng, trong 
đó có thể kể đến một số thứ độc đáo như viên nén có 
thể hoà tan trong nước và tạo thành món đồ uống có 
ga thơm ngon, hay một thiết kế cải tiến cho loại đèn 
giao thông lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, phát minh quan trọng và vĩ đại 
nhất của cô xuất phát từ mong muốn giúp đỡ nước 
Mỹ giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh thế 
giới thứ II. 

Là một người gốc Do Thái, Lamarr luôn 
mang trong mình mong muốn giúp Lực lượng 
Đồng Minh đánh bại Đức quốc xã, vì vậy cô đã vận 
dụng toàn bộ khả năng và óc sáng tạo của mình để 
tạo ra những thiết bị giúp ích cho quân đội Đồng 
minh.

Vào thời bấy giờ, một trong những khó 
khăn lớn nhất mà Lực lượng Đồng minh phải đối 
mặt là công nghệ dẫn đường cho ngư lôi của họ đã 
bị phát xít Đức cản trở một cách dễ dàng. Quân đội 

phát xít đã dùng loại tàu ngầm có khả năng tránh 
ngư lôi của quân Đồng minh bằng cách gây nhiễu 
tần số vô tuyến được sử dụng để dẫn đường. 

Vì vậy, để khắc phục vấn đề này, Lamarr đã 
đưa ra một giải pháp tài tình: phương pháp chuyển 
đổi tần số (một phương pháp biến đổi tần số liên tục 
giúp chúng không bị nhiễu loạn bởi tác nhân bên 
ngoài).

Nhà sử học Richard Rhodes chia sẻ: 
"Lamarr hiểu rằng vấn đề của tín hiệu vô 

tuyến nằm ở chỗ chúng có thể bị gây nhiễu. Tuy 
nhiên, nếu có cách khiến các tín hiệu radio “nhảy” 
một cách ngẫu nhiên từ tần số này sang tần số khác, 
thì thiết bị làm nhiễu của đối phương sẽ không nắm 
bắt được vị trí của nó. Nếu họ cố gắng làm nhiễu 
một tần số cụ thể nào đó, tín hiệu vẫn sẽ bị ảnh 
hưởng khi “nhảy” đến tần số đó, nhưng thời gian 
sẽ không đến 1 giây".

Điểm khó khăn nhất của kế hoạch là việc 
dịch chuyển giữa các tần số phải diễn ra trong một 
thời gian nhất định và đồng bộ với máy phát vô 
tuyến dẫn đường cho ngư lôi, nếu không nó sẽ bị 
hỏng và ngư lôi sẽ chệch hướng ngay sau khi được 
bắn.

Cùng với sự giúp đỡ của nhà soạn nhạc 
đồng thời cũng là nhà phát minh George Antheil, 
Lamarr đã xuất sắc vượt qua thử thách này.

Bằng năng lực kỹ thuật của mình và kỹ 
năng cơ học của Antheil, họ đã cùng nhau chế tạo 
ra thiết bị hoạt động với cơ chế hoạt động tương tự 
đàn pianola (một loại dương cầm tự chơi) để giữ 
cho ngư lôi và máy phát trên tàu được đồng bộ hóa 
trong những bước nhảy của tín hiệu. Đến năm 
1942, 2 người đã được cấp bằng sáng chế cho phát 
minh vĩ đại của mình.

Đáng tiếc thay, phát minh của Lamarr đã 
không được Hải quân Mỹ sử dụng trong Thế chiến 
thứ II, nhưng nó đã được dùng để truyền tín hiệu vô 
tuyến trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 
(1962). 

Quan trọng hơn, phương pháp chuyển đổi 
tần số này đã đặt nền móng cho một loạt các công 
nghệ truyền thông vô tuyến mà chúng ta vẫn sử 
dụng ngày nay.

Hiện tại, phương pháp chuyển đổi tần số 
được sử dụng cho công nghệ Bluetooth quen 
thuộc, đồng thời cũng được sử dụng trong các loại 
Wi-Fi thời kỳ đầu. 

Bên cạnh đó, công nghệ này cũng đã đặt 
nền tảng cho Hệ thống định vị toàn cầu GPS mà 
chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng trên điện thoại 
thông minh. Điều đó có nghĩa rằng nếu không có 
bộ óc sáng tạo của Lamarr, thế giới của chúng ta sẽ 
không được như bây giờ.

Thật không may, vai trò diễn viên quá nổi 
tiếng đã khiến nhiều người bỏ qua những đóng góp 
của cô cho công nghệ hiện đại và những nỗ lực để 
giúp Lực lượng Đồng minh giành chiến thắng 
trong Chiến tranh thế giới thứ II.

Từ đó đến nay, Lamarr vẫn chưa chính thức 
nhận được sự công nhận xứng đáng cho những 
thành tích của mình. ■

Lộ diện thế giới ngoài hành 
tinh có cảnh quan y hệt Trái đất

Theo chuyên san khoa học PHYS, từ 
lâu các quan sát của NASA đã cho 
thấy mặt trăng Titan của sao Thổ có 

cảnh quan rất giống Trái đất: sông ngòi quanh co, 
núi đồi chập chùng, biển cả được lấp đầy bởi mưa 
rơi qua bầu khí quyển dày đặc. Nhưng nước ở thế 
giới ngoài hành tinh này không phải là nước, mà là 
các dòng methane lỏng.

Câu hỏi lớn được đặt ra là làm cách nào 
methane "điêu khắc" được cảnh quan đặc biệt đó. 
Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi phó giáo sư 
Mathieu Lapôtre từ Trường Khoa học Trái đất, 
năng lượng và môi trường thuộc Trường ĐH 
Stanford (Mỹ) đã tạo ra một mô hình hình thành 
cảnh quan để giải thích bí ẩn của Titan.

Các thành phần khác của Titan có tính chất 
cơ học khác biệt rất lớn so với các chất dựa trên 
silicat tạo nên các thiên thể trầm tích khác trong Hệ 
Mặt trời - bao gồm Trái đất. Tuy nhiên mô hình mới 
đã chỉ ra một quy trình cho phép các chất gốc 
hydrocarbon hình thành dạng hạt y hệt hạt cát hay 
các hạt nền tảng khác của đất đai Trái đất di chuyển 
nhờ vào gió và dòng chảy tạo thành cảnh quan.

Khác với Trái đất, sao Hỏa và sao Kim, 
trầm tích của Titan không được tạo thành từ vật liệu 
silicat mà bằng các hợp chất hữu cơ rắn, đủ nặng và 
bền vững để di chuyển qua cảnh quan mà không bị 
mài mòn quá nhiều, không bị tan rã thành bụi.

Chúng mang tính chất tương tự các hạt 
ooids trên Trái đất, là những hạt nhỏ, hình cầu hay 
xuất hiện ở các vùng biển nhiệt đới nông, ví dụ 
xung quanh Bahamas.

Ooids hình thành khi canxi carbonat bị kéo 
ra khỏi cột nước và gắn thành từng lớp xung quanh 
hạt. Sự hình thành dựa trên kết tủa hóa học cho 
phép chúng phát triển lớn hơn, ngược lại sự xói 
mòn làm chúng mòn đi, nhỏ lại. Nhưng hai quá 
trình này vẫn đủ cân bằng để hạt giữ được kích 
thước vừa phải.

Với giả thuyết về sự hình thành trầm tích 
này, các nhà khoa học đã đối chiếu với dữ liệu hiện 
có từ NASA về khí hậu Titan và hướng vận chuyển 
trầm tích, được tiết lộ qua hình ảnh của các cồn cát 
gần xích đạo, đồng bằng ở các vĩ độ giữa và địa 
hình mê cung từ các cực. Tất cả đều khớp nhau 
hoàn hảo.

Chu kỳ trầm tích của Titan được đánh giá là 
giống với Trái đất hiện đại và cũng từng xảy ra trên 
sao Hỏa cổ đại. Thế giới ngoài hành tinh này từng 
được NASA cho là một phiên bản gần như hoàn 
hảo của Trái đất. Có vẻ "nước" methane không phù 
hợp lắm với sự sống hiện tại nhưng ngày càng có 
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chính Trái đất sơ khai 
cũng có thành phần tương tự và chính sự sống - các 
vi sinh vật thời kỳ đầu - đã sống nhờ vào các thành 
phần quái dị đó và dần tạo lập nên môi trường sống 
ngày nay. ■ 
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Bí ẩn xác ướp vị Đệ nhất 
phu nhân xinh đẹp nhất thế 
giới: Người đàn bà đẹp nao 
lòng lúc sống, chết rồi vẫn 
không thoát khỏi phận truân 
chuyên

Câu chuyện về cuộc đời và bí ẩn xác 
ướp của vị Đệ nhất phu nhân xinh 
đẹp này đến nay vẫn còn được nhắc 

đến không chỉ ở Argentina quê hương bà mà còn ở 
khắp nơi trên thế giới, với niềm tôn kính vô cùng.

Nhắc đến những xác ướp được bảo quản tốt 
nhất trong lịch sử, người ta không thể không nhắc 
đến thi hài bà María Eva Duarte de Peron - phu 
nhân Tổng thống Argentina Juan Peron. 

Cuộc đời của bà đã "ba chìm bảy nổi" với 
những khó khăn không kể hết bằng lời. Ra đi khi 
tuổi còn quá trẻ, bà được người dân tôn kính như 
một vị thần, được mệnh danh: "Người đàn bà 
huyền thoại", "mẹ dân tộc", "Thánh Evita"... Đến 
khi chết rồi, bà vẫn không thoát khỏi số phận long 
đong lận đận, phiêu bạt nhiều năm trước khi được 
an nghỉ thực sự. 

Số phận bất hạnh từ khi còn nhỏ, lớn lên 
gồng gánh cả giang sơn

Eva Maria Duarte, còn được biết đến với 
cái tên Evita, sinh ngày 7/5/1919 tại thị trấn nhỏ 
Los Toldos (Argentina). Từ khi mới cất tiếng khóc 
chào đời, bà đã không được may mắn như những 
đứa trẻ khác có một gia đình trọn vẹn yêu thương, 
Evita phải sống những năm tháng tuổi thơ đầy cơ 
cực.

Trong suốt 6 năm làm đệ nhất phu nhân 
Argentina, bà Eva luôn được người dân yêu mến. 
Chính vì vậy, khi bà qua đời người dân Argentina 
vô cùng đau buồn và thương tiếc

Cha ruột của bà đã có vợ nhưng vẫn quan 
hệ với mẹ của bà và sinh liền 5 người con. Evita là 

con út. Khi bà được 1 tuổi, ông đã bỏ rơi 6 mẹ con 
để trở về với vợ chính thức. Vừa phải chịu cảnh 
nghèo khó, cơm chẳng đủ ăn, gầy còm ốm yếu, 
Evita còn phải chịu lời khinh miệt từ bạn bè rằng bà 
là "đồ con hoang".

Khi Evita 15 tuổi bà gặp ca sĩ tango Agustin 
Magaldi khi ông đến quê bà biểu diễn. Evita như 
"chết đuối vớ được cọc", bà nhanh chóng đồng ý 
theo Magaldi đến Buenos Aires để bắt đầu sự 
nghiệp dưới ánh đèn sân khấu.

Cuộc đời bà Evita rẽ sang một hướng hoàn 
toàn khác kể từ một đêm biểu diễn gây quỹ cứu tế 
nạn nhân động đất hồi tháng Giêng năm 1944 làm 
trên 6.000 người bị thiệt mạng. Lúc đó, bà gặp đại 
tá Juan Peron (48 tuổi), gấp đôi tuổi của bà. Ông 
không có con, người vợ đầu tiên của ông đã chết vì 
ung thư cổ tử cung 6 năm trước đó.

Năm 1945, đại tá Juan Peron trở thành Phó 
Tổng thống Argentina, nhưng cũng vì sự nổi tiếng 
đó mà ông có nhiều kẻ thù hơn. Người ta lan truyền 
tin đồn rằng Evita từng làm gái mại dâm để có tiền 
trang trải cuộc sống. Tin đồn truyền đi đã dấy lên 
một làn sóng lớn trong xã hội thượng lưu ở 
Argentina. 

Người ta ghé tai nhau rằng một gái lầu xanh 
như vậy lại có thể bước chân vào giới thượng lưu. 
Và giống như các cặp vợ chồng quyền lực khác, 
người ta cũng nghĩ rằng đó là tham vọng, không 
phải là tình yêu giữ họ lại với nhau.

Vào ngày 9 tháng 10 năm 1945, Phó tổng 
thống Juan Peron bị buộc phải từ chức và bị bắt. 
Evita vẫn giữ được bình tĩnh, bà đã đi khắp nơi 
tranh cử, kêu gọi sự ủng hộ của người dân. 

Lời diễn thuyết của bà đã cảm hóa được vô 
số người dân nghèo đang trong cảnh thất nghiệp và 
lòng dân đầy oán hận. Các cuộc biểu tình quần 
chúng của các tổ chức công đoàn nổ ra khắp nơi đòi 
trả tự do cho ông Juan. Đến ngày 17/10, không chịu 
được sức ép từ đám đông, phe đối thủ đã phải thả 
ông Juan ra.

Bốn ngày sau khi ông Juan Peron được thả, 
ông và bà Evita đã kết hôn. Ngay sau đó ông lập tức 
lên kế hoạch tranh cử chức tổng thống.

Ngày 24 tháng 2 năm 1946, ông Juan đã 
giành được 52% phiếu bầu và nghiễm nhiên trở 
thành tân Tổng thống Argentina còn Evita trở 
thành đệ nhất phu nhân khi mới 26 tuổi.

Khi đã trở thành "mẫu nghi thiên hạ", Evita 
không quên những trách nhiệm trọng đại của mình. 
Bà luôn mưu cầu phúc lợi cho người dân nghèo, trẻ 
nhỏ cùng người già, đòi quyền bình đẳng cho phụ 
nữ. 

Bà còn thành lập hội ngân sách "đệ nhất 
phu nhân" và trung tâm cứu trợ những người nghèo 
khổ. Trên cương vị là Đệ nhất phu nhân, bà đã làm 
việc, cống hiến hết sức mình cho người dân.

Ngày 9/1/1949, án tử đột nhiên giáng 
xuống người phụ nữ ấy. Bác sĩ chẩn đoán bà bị ung 
thư cổ tử cung. 8h25' tối 24/7/1949, bà trút hơi thở 
cuối cùng ở tuổi 33 để lại niềm tiếc thương vô hạn 
cho hàng triệu người dân trên khắp đất nước 
Argentina.

Chết rồi vẫn không thoát khỏi phận 
truân chuyên

Sau khi Evita qua đời, Tổng thống Juan 
Peron vô cùng xót thương và quyết định cho ướp 
xác bà như một cách để bà ở lại bên mình mãi mãi.

Bác sĩ giải phẫu nổi tiếng Argentina là 
Pedro Ara - người được mệnh danh là “nghệ nhân 
của những xác ướp” - được giao trọng trách này. 
Ông nhanh chóng bắt tay vào công việc ướp xác vị 
Đệ nhất phu nhân cao quý. 

Theo đó, toàn bộ máu trong cơ thể bà Evita 
được thay bằng cồn nguyên chất và glycerine, một 
hợp chất có khả năng chịu được nhiệt độ tới 140 độ 
C. Cồn hút nước từ các mô, glycerine giúp cơ thể 
trông vẫn sống động như thật, còn toàn bộ nội tạng 
bên trong cũng được bảo quản ở tình trạng hoàn 
hảo đến mức khó tin.

Sau đó, thi hài của bà Evita được đặt trong 
một chiếc quan tài làm từ đồng, vỏ bọc pha lê dày 
có giá 30.000 USD và được trưng bày để người 
dân tới phúng viếng.

Trong 2 năm tiếp theo, bác sĩ Pedro Ara đã 
làm việc chăm chỉ, cật lực cho đến khi "tác phẩm 
sống động như thật" của ông chính thức hoàn 
thành. 

Nhưng tất cả các kế hoạch về một tượng đài 
cho Đệ nhất phu nhân Evita đã không thành công 
khi, vào năm 1955, chồng bà là Tổng thống Juan 
Peron bị quân đội lật đổ và ông phải chạy trốn sang 
Tây Ban Nha.

Lo sợ xác ướp của Evita sẽ trở thành điểm 
tập hợp của phe đối lập, binh lính đã thu giữ và di 
chuyển đến nơi bí mật.

Chuyên gia, Tiến sĩ John Kraniauskas, Đại 
học London, nói: "Thi hài của Evita đại diện cho 
quyền lực, biểu tượng quyền lực chính trị, và bà ấy 
cũng đại diện cho phụ nữ. Vì vậy, thi hài của bà ấy 
là thứ mà mọi người muốn có được. Họ đã cất nó 
trong một chiếc hộp được quân nhân giấu ở nơi bí 
mật".

Ban đầu, ban chỉ huy quân đội chịu trách 
nhiệm bảo vệ thi hài bà Evita đã từ chối để ở căn cứ 
của mình. 

Vì vậy, cỗ quan tài được giấu trong một 
thùng gỗ có ghi "thiết bị vô tuyến", được giấu trong 
một chiếc xe tải đậu ở Buenos Aires, tại các công 
trình cấp nước của thành phố, phía sau rạp chiếu 
phim và trên cả tầng gác mái của cơ quan tình báo 
quân sự. Nhưng bằng cách nào đó, tại mọi địa 
điểm, tin tức vẫn bị rò rỉ.

Tiến sĩ Kraniauskas nói: “Bà ấy đại diện 
cho phúc lợi cho người nghèo, vì vậy bà ấy được 
yêu mến. Bà ấy có quá khứ là một người mẫu kiêm 
diễn viên và có phần hơi giống Công nương 
Diana”.

Khoảng thời gian này quan tài của bà Evita 
được cho là đã được cất giữ trong nhà của một thiếu 
tá quân đội. Một số tin đồn nói rằng vị đại tá này đã 
bắn vợ mình khi cô ghen tị với thời gian ông dành 
để ở bên thi hài bà Evita.

Cuối cùng, người ta cho rằng không nơi 
nào ở Argentina là nơi an toàn để giữ thi thể và 
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chính quyền đã ra lệnh vận chuyển đến 
châu Âu. 

Chiếc quan tài chứa thi hài bà Evita được 
vận chuyển đến Bonn của Tây Đức và được chôn 
cất trong khu vườn của dinh đại sứ. Tiếp theo, nó 
được chuyển đến Milan và chôn cất trong một 
nghĩa trang với tên giả là Maria Maggi.

Năm 1971, thi hài của bà được đào lên và 
trao trả về cho chồng bà, lúc này đang ở cùng người 
vợ thứ 3 - Isabel tại Tây Ban Nha. Những năm 
tháng ở đây, bà được đặt ở một nhà nguyện trên gác 
mái. Lúc này, xác ướp của bà đã không còn đẹp như 
ban đầu.

Sau gần 2 thập kỉ “bôn ba” khắp chốn, bà 
cùng chồng (lúc này đã mất) được trở về quê 
hương. Khi vợ 3 của ông Juan Peron lên làm Tổng 
thống, bà đã cho xây dựng một một đài tưởng niệm 
để đặt thi hài của Evita cùng cố Tổng thống Juan 
Peron cạnh nhau.

Năm 1976, cuộc đảo chính quân sự lại nổ 
ra. Lần này, thi hài của bà Evita đã được gia đình 
kịp thời cất giấu trước khi bị quân đội đảo chính 
đánh cắp lần nữa. 

Cuối cùng, bà cũng kết thúc chuyến phiêu 
lưu của mình trong một hầm mộ xây bằng đá cẩm 
thạch, sâu 5m dưới lòng đất và có thể chống bom 
nguyên tử tại nghĩa trang La Recoleta (Buenos 
Aires).

Từ đó trở đi, không ai còn được nhìn thấy 
người phụ nữ được cho huyền thoại của Argentina 
này nữa... ■

Sự thật đen tối và những bí 
mật của hòn đảo Hashima - 
hoang đảo của Nhật Bản

Hashima là một hòn đảo bị bỏ hoang 
của Nhật Bản, nó ẩn chứa những 
bí mật vô cùng đen tối và lịch sử 

phức tạp.
Cách thành phố Nagasaki khoảng 15 km là 

một hòn đảo bị bỏ hoang, vắng bóng người ở 
nhưng lại chìm trong những điều bí ẩn. Đảo 
Hashima, từng là thánh địa khai thác than trên biển, 
hòn đảo này là một đại diện rõ nét cho quá trình 
công nghiệp hóa nhanh chóng của Nhật Bản.

Trên thực tế, hòn đảo này còn được gọi là 
Gunkanjima (có nghĩa là Đảo Chiến hạm), sở dĩ nó 
có cái tên như vậy là do hình dáng của hòn đảo này 
rất giống với một con tàu thiết giáp hạm của Nhật 
Bản. Về mặt lịch sử, đảo Hashima chính thức hoạt 
động như một cơ sở khai thác than từ năm 1887 cho 
đến năm 1974.

Tuy nhiên, khi trữ lượng than bắt đầu cạn 
kiệt và dầu mỏ bắt đầu thay thế than, hòn đảo này 
đã buộc phải đóng cửa và những người sinh sống 
tại đây cũng rời đi.

Sau đó, đảo Hashima đã bị bỏ qua trong 
gần ba thập kỷ. Nhưng khi những bức tường bê 
tông bị bỏ hoang dần sụp đổ theo thời gian và hệ 
thực vật phát triển mạnh mẽ, hòn đảo đổ nát này đã 
thu hút sự chú ý của những người quan tâm đến sự 

nguyên vẹn của các di tích lịch sử.
Than được phát hiện lần đầu tiên trên đảo 

vào khoảng năm 1810, và hòn đảo này có người 
sinh sống liên tục từ năm 1887 đến năm 1974 như 
một cơ sở khai thác than ở đáy biển. Mitsubishi 
Goshi Kaisha đã mua hòn đảo này vào năm 1890 
và bắt đầu khai thác than từ các mỏ dưới biển, trong 
khi đê chắn biển và quá trình khai hoang lấn biển 
(đã làm tăng gấp ba lần kích thước của hòn đảo) 
được tiến hành xây dựng.

Tuy nhiên, quá khứ của đảo Hashima 
không đơn giản như vậy.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật 
Bản đã đưa những người dân thường Hàn Quốc 
nhập ngũ và tù nhân chiến tranh Trung Quốc tới 
đây để làm lao động cưỡng bức. 

Theo những gì chúng ta biết được hiện nay, 
trong khoảng thời gian đó, hòn đảo này được coi là 
địa ngục trần gian, ước tính khoảng 1.300 công 
nhân đã chết trên đảo từ những năm 1930 đến khi 
chiến tranh kết thúc do điều kiện làm việc không an 
toàn, suy dinh dưỡng và kiệt sức.

Bốn hầm mỏ chính (với độ sâu lên tới 1 km) 
đã được xây dựng, với một hầm trong đó thực sự 
kết nối Hashima với một hòn đảo lân cận. Từ năm 
1891 tới năm 1974, khoảng 15,7 triệu tấn than 
được khai thác trong các mỏ có nhiệt độ 30 độ C và 
độ ẩm 95%.

Than lần đầu tiên được phát hiện trên hòn 
đảo rộng 16 mẫu Anh này vào đầu những năm 
1800. Trong những nỗ lực nhằm bắt kịp các cường 
quốc thuộc địa phương Tây, Nhật Bản bắt đầu giai 
đoạn phát triển công nghiệp nhanh chóng từ giữa 
những năm 1800 và đảo Hashima được sử dụng để 
cố gắng hiện thực hóa nỗ lực này.

Sau khi Mitsubishi mua hòn đảo này vào 
năm 1890, công ty đã xây dựng, phát triển các 
tường chắn sóng và bắt đầu khai thác than với tư 
cách là hoạt động khai thác than dưới biển lớn đầu 
tiên của Nhật Bản.

Năm 1916, công ty xây dựng tòa nhà bê 
tông cốt thép lớn đầu tiên của Nhật Bản (một khối 
căn hộ 7 tầng dành cho thợ mỏ), để phù hợp với 
hàng ngũ công nhân đang phát triển của họ. Bê 
tông được sử dụng đặc biệt để bảo vệ chống lại sự 
phá hủy của bão nhiệt đới. 

Trong 55 năm tiếp theo, nhiều tòa nhà được 
xây dựng, bao gồm các khối chung cư, trường học, 
trường mẫu giáo, bệnh viện, tòa thị chính và trung 
tâm cộng đồng. Để phục vụ nhu cầu giải trí, một 
câu lạc bộ, rạp chiếu phim, phòng tắm cộng đồng, 
hồ bơi, khu vườn trên tầng mái, cửa hàng và phòng 
chơi pachinko được xây dựng cho các thợ mỏ và 
gia đình của họ.

Năm 1916, một khu chung cư bảy tầng (tòa 
nhà bê tông cốt thép lớn đầu tiên của Nhật Bản) 
được xây dựng cho những người thợ mỏ trên đảo. 
Theo đó, những công trình khác như trường học và 
bệnh viện cũng dần được xây dựng để việc khai 
thác than có thể ổn định hơn.

Theo thời gian, hòn đảo này đã phát triển 
mạnh và trở thành một trong những cơ sở khai thác 
than quan trọng của Nhật Bản trong quá khứ, vào 
năm 1959, dân số trên hòn đảo này đã đạt đến 5.259 
người.

Vào những năm 1960, các mỏ than trên 
khắp đất nước Nhật Bản bắt đầu đóng cửa vì dầu 
mỏ lúc này đã thành nguồn thay thế số một. Vào 
tháng 1 năm 1974, Mitsubishi đã đóng cửa các mỏ 
tại đảo Hashima.

Tất nhiên, khi các hoạt động ngừng hoạt 
động, mọi người cũng sẽ phải rời đi. Chỉ trong ba 
tháng, hòn đảo này đã bị xóa sổ mọi hoạt động. 
Theo đó các công trình kiến trúc sau khi hòn đảo bị 
bỏ hoang cũng dần sụp đổ và trở thành những đống 
đổ nát theo thời gian.

Bắt đầu từ những năm 1930 và cho đến khi 
kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, các thường 
dân nhập ngũ của Hàn Quốc và tù nhân chiến tranh 
Trung Quốc bị buộc phải làm việc trong điều kiện 
rất khắc nghiệt và đối xử tàn bạo tại cơ sở của 
Mitsubishi như những người lao động cưỡng bức 
theo chính sách tổng động viên thời chiến của Nhật 
Bản. 

Trong thời gian này, ước tính có khoảng 
1.300 người lao động từng nhập ngũ đã chết trên 
đảo do nhiều mối nguy hiểm khác nhau, bao gồm 
tai nạn dưới hầm, kiệt sức và suy dinh dưỡng.

Ngay cả sau khi dân số giảm xuống 0, 
Mitsubishi vẫn duy trì quyền sở hữu hòn đảo cho 
đến năm 2002, họ đã tự nguyện chuyển hòn đảo 
này trực thuộc thị trấn Takashima. Hiện tại, thành 
phố Nagasaki, nơi đã sáp nhập thị trấn Takashima 
vào năm 2005, có toàn bộ thẩm quyền trên đảo.

Trong quá khứ, đã có hàng nghìn phụ nữ, 
đàn ông và trẻ em sinh sống và làm việc trên hòn 
đảo này, họ khai thác các mỏ than dưới biển, góp 
phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng của công 
nghiệp Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19. Ngày nay, nó 
trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, một địa điểm 
có hình dạng giống như một tàu khu trục hải quân.

Diện tích chỉ 6,3 ha, nhưng Gunkanjima có 
đến 71 tòa nhà, cao ốc, dây chuyền mỏ than. Thời 
kỳ đỉnh điểm vào năm 1959, hòn đảo đã từng là nơi 
đông đúc nhất thế giới, chật chội đến mức hơn 
5.000 con người phải chen chúc trong một tòa nhà 
có diện tích khoảng 0,16 km vuông. Hòn đảo này 
cũng chính là nguồn cảm hứng của phim Đảo địa 
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

John McCloy – Người định 
hình nước Đức sau Thế chiến 2

John McCloy là một quan chức cấp cao 
làm việc tại Bộ Chiến tranh của Mỹ 
thời Chiến tranh Thế giới thứ 2, song 

lại bị nghi ngờ có cảm tình sâu sắc với Đức Quốc 
xã. Sau hơn nửa thế kỷ, bí mật cuối cùng đã được 
làm sáng tỏ.

John McCloy, nhân vật có nhiều ảnh 
hưởng của nước Mỹ thời hậu Thế chiến 2

Các hồ sơ mới được giải mật của Cục Điều 
tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vén một bức màn bí mật 
bấy lâu nay liên quan tới John McCloy, Trợ lý Bộ 
trưởng Chiến tranh Mỹ trong Thế chiến II, người 
được cho là có cảm tình với Đức Quốc xã. Tiết lộ 
này đã cho thấy chiều sâu quan hệ giữa ông John 
McCloy và nước Đức, vấn đề gây bao đồn thổi hơn 
nửa thế kỷ qua.    

McCloy sinh ngày 31/3/1895 tại thành phố 
Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania (Mỹ). Ông 
tốt nghiệp Trường Luật Harvard năm 1921, sau đó 
hành nghề luật sư ở Phố Wall . 

Vụ “Tom đen” nổi tiếng, trong đó ông 
chứng minh rằng các điệp viên Đức đã gây ra vụ nổ 
tại một nhà máy sản xuất vũ khí của Mỹ, thu hút sự 
chú ý của Bộ trưởng Chiến tranh Henry L. 
Stimson, người vào năm 1941 đã thuyết phục Tổng 
thống Franklin D. Roosevelt bổ nhiệm McCloy 
làm trợ lý.

John McCloy là một nhân vật cực kỳ quan 
trọng trong lịch sử nước Mỹ thế kỷ 20, đồng thời là 
người đóng vai trò lớn trong thời kỳ chiến tranh. 

Sau chiến tranh, ông tiếp tục giữ các cương 
vị Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Đại sứ Mỹ 
tại Đức, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và 
làm cố vấn cho tất cả các đời tổng thống Mỹ từ 
Franklin D. Roosevelt đến Ronald Reagan. Tầm 
ảnh hưởng của John McCloy chưa bao giờ phải bàn 
cãi.    

John McCloy làm các công việc liên quan 
tới lĩnh vực pháp lý cho một số tập đoàn tại Đức 
giai đoạn trước Thế chiến 2, trong đó có tập đoàn 
hóa chất khổng lồ IG Farben, vốn nổi tiếng với 
hoạt động sản xuất Zyklon B, thuốc trừ sâu có 
thành phần chính là chất cực độc xyanua mà sau 

này Đức Quốc xã sử dụng trong các trại tập trung 
Holocaust. 

Nhiều tài liệu cho thấy bằng chứng rõ ràng 
về mối quan hệ mật thiết của McCloy với bộ máy 
Đức Quốc xã. Mối quan hệ này sâu sắc và gắn kết 
hơn nhiều so với kiểu quan hệ thương mại thuần 
túy.     

Giữa tháng 10/1940, một tháng sau khi 
McCloy được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng 
Chiến tranh Mỹ, ở giai đoạn Không quân Đức 
Quốc xã tổng lực ném bom thủ đô London của Anh 
của hàng đêm, McCloy thông báo cho trụ sở FBI 
rằng ông quen biết với nhiều quan chức trong 
Chính phủ Đức Quốc xã, bao gồm cả nhân vật hàng 
đầu Hermann Goering, người mà McCloy được 
cho là có “một tình bạn thân thiết”. 

Chính mối quan hệ cá nhân thân tình này đã 
khiến nhiều người nghi ngờ McCloy có cảm tình 
với Đức Quốc xã và việc ông đảm nhiệm một vị trí 
quan trọng trong bộ máy chiến tranh của Mỹ ở thời 
điểm đó là không phù hợp. Tuy nhiên, tất cả chỉ có 
vậy, McCloy đã đi hết cuộc Thế chiến 2 mà không 
gặp phải khúc mắc gì.             

Một trong những quyết định có ý nghĩa 
sống còn đầu tiên của mình thời chiến đó là ông 
McCloy đã cứu thành phố lịch sử Rothenburg der 
Tauber khỏi một cuộc tấn công hủy diệt, vốn đã 
được quân đội Mỹ lên kế hoạch. 

Ở thời điểm Đức Quốc xã đang thất thế và 
tử thủ bên trong những bức tường kiên cố của đô thị 
thời trung cổ này, ông McCloy tin rằng có thể 
thuyết phục quân Đức đầu hàng mà không phải 
ném bom hủy diệt. 

Giới lãnh đạo quân sự Mỹ có niềm tin vào 
lập luận này và các cuộc đàm phán được khởi động 
ngay lập tức. Sau đó, Rothenburg der Tauber đầu 
hàng mà tránh phải phải đổ máu. Ông McCloy 
được vinh danh là người bảo trợ và trở thành công 
dân danh dự của Rothenburg.    

McCloy từng nói về nhiệm kỳ của mình, 
kéo dài từ tháng 9/1949 đến tháng 8/1952 như thế 
này: “Tôi có quyền lực của một nhà độc tài”. Ông 
đã “khoan hồng” cho hàng chục phần tử tội phạm 
tội ác chiến tranh của Đức Quốc xã, trả tự do hoặc 
giảm án cho hầu hết các lãnh đạo của lực lượng SS 
khét tiếng, dù biết rõ các tội ác kinh hoàng của 
chúng. 

McCloy chỉ thực hiện 5 trong số 15 bản án 
tử hình được tuyên tại các phiên tòa ở Nuremberg. 
Đến năm 1951, tất cả phạm nhân phạm tội ác chiến 
tranh đều được trả tự do. 

Một nhân vật nổi tiếng là nhà công nghiệp 
người Đức Alfried Krupp, kẻ bị kết án 12 năm tù vì 
tội ác chống lại loài người do cách đối xử như diệt 
chủng đối với người lao động trong các nhà máy 
của y, cũng được ân xá.    

Dấu ấn của John McCloy thể hiện ngay từ 
khi Thế chiến II kết thúc và ông được bổ nhiệm làm 
Đại sứ Mỹ tại Đức, cương vị có tầm ảnh hưởng bao 
trùm đối với nước Đức thua trận ở thời điểm đó. 

McCloy có niềm tin vững chắc rằng nước 
Đức một ngày nào đó sẽ tiếp tục vai trò là một 

cường quốc châu Âu nếu được quản trị chính sách 
phù hợp và nước Đức mới có thể phát triển mạnh 
mẽ trong thế giới phương Tây. McCloy đã nhanh 
chóng bắt đầu đưa tầm nhìn của mình vào hành 
động.  

Với hiểu biết sâu sắc về chính trị và quan hệ 
Mỹ - Đức, McCloy từng bước giúp Đức vượt qua 
kỷ nguyên mới của hòa giải và tái thiết, thúc đẩy 
mối quan hệ quan trọng với Pháp và các nước Tây 
Âu, và tất nhiên là cả quan hệ giữa hai bờ Đại Tây 
Dương. 

Ông xây dựng mối quan hệ công việc tốt 
đẹp với các nhà lãnh đạo Đức thời hậu chiến, trong 
đó có Thủ tướng Konrad Adenauer và Kurt 
Schumacher, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội. Quan 
trọng hơn, cùng với người bạn thân Jean Monnet, 
một chuyên gia kinh tế hàng đầu của Pháp, 
McCloy đã khuyến khích nước Đức tái hòa nhập 
với phương Tây, gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Đại Tây Dương (NATO) chỉ 1 thập niên sau khi 
chiến tranh kết thúc.

McCloy được đánh giá là người đóng vai 
trò quyết định khi thuyết phục giới lãnh đạo Mỹ và 
các nước phương Tây ủng hộ “Kế hoạch Marshall” 
và “Kế hoạch Schuman”, dẫn đến sự ra đời của tổ 
chức Cộng đồng Than và Thép châu Âu, Cộng 
đồng Kinh tế châu Âu và cuối cùng là Liên minh 
châu Âu (EU), mà hiện nay Đức chính là nền kinh 
tế lớn nhất khối. 

McCloy đã sử dụng quyền lực gần như độc 
tài của mình để thúc đẩy sự phát triển của nền dân 
chủ Đức và trẻ hóa nền kinh tế nước này.

Với người Đức, McCloy có công lớn khi 
đặt nền tảng cho các mối quan hệ "bình thường" 
hơn, mà sau này các Chính phủ Đức có chủ quyền 
đều kế thừa. Tháng 5/1949, Hiến pháp của Cộng 
hòa Liên bang Đức được thông qua. 

Tháng 9 cùng năm, Theodor Heuss được 
bầu làm Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Liên 
bang Đức và Konrad Adenauer được bầu làm Thủ 
tướng. Trong đêm thắng cử, Konrad Adenauer đã 
gọi điện cho McCloy để tham vấn các ưu tiên chính 
sách. 

"Nối lại quan hệ với Pháp" - đó là câu trả lời 
của McCloy. Và Đức - Pháp đã đặt nền móng cho 
một trong những mối quan hệ chủ đạo của châu Âu 
thời hậu chiến.

Về kinh tế, Kế hoạch Morgenthau bị gạt 
sang một bên. McCloy, vốn là một người thực 
dụng, đã từng bước thay đổi cách tiếp cận của Mỹ, 
theo hướng cứu trợ trực tiếp và tái thiết thiệt hại 
chiến tranh nhường chỗ cho mục tiêu xây dựng lại 
nền kinh tế Đức, một yếu tố quan trọng trong sự 
phục hồi của Tây Âu theo tinh thần của đại Kế 
hoạch Marshall.

Văn hóa và giáo dục cũng là lĩnh vực ghi 
dấu ấn McCloy. McCloy đóng vai trò quan trọng 
trong việc thiết lập một loạt hỗ trợ giáo dục và học 
bổng cho người Đức và người Mỹ, đồng thời đặt 
nền tảng cho mối quan hệ chặt chẽ giữa Đức và Mỹ 
trong nhiều thập kỷ. 

Chúng bao gồm các chương trình học bổng 
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học thuật với các trường Đại học danh tiếng 
như Harvard và Columbia; các khoản tài trợ 
chuyên ngành tại Hội đồng Mỹ-Đức.    

Năm 1953, McCloy trở về với cuộc sống 
riêng tư. Ông từng là cố vấn cho các Tổng thống 
Eisenhower, F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, và 
có nhiều năm là thành viên quản trị của Hội đồng 
Mỹ - Đức. John McCloy qua đời năm 1989, ngay 
trước thềm sinh nhật lần thứ 94 của mình. ■ 

Đế chế kỳ lạ nhất lịch sử

gày 6-8-1806, Đế quốc La Mã thần Nthánh của dân tộc Đức (Holy 
Roman Empire of Germany) 

chính thức cáo chung, khi Hoàng đế Franz II thuộc 
gia tộc Habsburg từ bỏ đế miện để trở thành Hoàng 
đế khai quốc của Đế quốc Áo.

Đó là điểm chấm dứt gần 1.000 năm tồn tại 
của một thể chế kỳ lạ, mà nhà triết học – tư tưởng 
Pháp Voltaire mô tả cô đọng: “Cái Đế quốc La Mã 
thần thánh ấy không thần thánh, chẳng phải La Mã, 
mà cũng không hẳn là đế quốc đúng nghĩa”.

Sự kế thừa bất đắc dĩ
Voltaire hoàn toàn đúng. Đế quốc La Mã 

thần thánh của sau này chẳng hề liên quan gì đến đế 
quốc La Mã cổ đại của Julio Caesar hay Augustus, 
cũng không có mối liên hệ nào với đế quốc Tây La 
Mã hay người anh em song sinh Đông La Mã (mà 
hay được gọi là Byzantine) – những đế quốc hậu 
duệ của La Mã cổ. 

Cũng chính bởi việc dễ bị nhầm lẫn đó, mà 
vào thế kỷ XV, cụm từ “của dân tộc Đức” được 
thêm vào danh xưng chính thức mà Đế quốc La Mã 
thần thánh sử dụng.

“Của dân tộc Đức”, chứ không phải là La 
Mã nguyên thủy của người Latin, hay Byzantine đã 
mang thêm nhiều màu sắc Chính thống giáo 
phương Đông, lại cũng có khá nhiều khác biệt với 
La Mã phía Tây theo Thiên Chúa giáo Vatican. 

Mặc dù vậy, khái niệm danh-tính từ “La 
Mã” (Roman) vẫn làm nổi bật một yếu tố truyền 
thừa từ khởi nguồn – cũng chính là lý do để Đế 
quốc La Mã thần thánh của dân tộc Đức (hay gọi 
ngắn gọn là Thánh chế La Mã) xuất hiện trên bản 
đồ cựu lục địa.

Hoàng đế cuối cùng Franz II của Thánh chế 
La Mã, cũng là Hoàng đế khai quốc Franz I của Đế 
quốc Áo - Hung. 

Tính truyền thừa này có điểm bắt đầu chính 
thức là năm 962, khi Otto I Đại đế thuộc dòng họ 
Liudolfinger được Giáo hoàng trao đế miện, để lập 
quốc thay thế vương quốc Đông Francia của họ 
Karolingen. 

Tuy vậy, nếu xét đến nguyên nhân sâu xa 
của nó, có lẽ chúng ta phải ngược về tận năm 800, 
khi Charle Đại đế (Charlemagne) tiến quân vào 
Roma - La Mã.

Vào thời điểm đó, đế quốc Tây La Mã đã 
sụp đổ hơn 300 năm (năm 476), sau những cuộc tấn 
công dũng mãnh và sức tàn phá của các bộ tộc 
thuộc chủng tộc mà họ gọi là “rợ”: Người German. 

Frank của Charlemagne – những người mang đến 
cho nước Pháp cái tên Francia hay France bây giờ - 
là một trong những dòng tộc thiện chiến và xuất sắc 
về việc cai trị nhất trong nhóm những người 
German.

Charlemagne đến La Mã khi đã thâu tóm 
toàn bộ lãnh thổ Đức và Pháp hiện đại, trước khi 
dẫn quân tràn xuống vùng Lombardia của nước Ý. 

Có lẽ trong đầu ông cũng chưa có một ý 
niệm gì rõ rệt về đế vị khi hội kiến với Giáo hoàng 
Leo III – người mà ông có ý định lật đổ. Song, như 
những nhà chép sử châu Âu kể lại, Giáo hoàng đã 
cư xử vô cùng khéo léo. 

Người đứng đầu phương Tây ra tận ngoài 
thành La Mã đón tiếp Charlemagne. Rồi hai hôm 
sau, trong một buổi lễ tại Vương cung Thánh 
đường San Pietro, trong lúc Charlemagne đang cầu 
nguyện, Giáo hoàng lại phía sau và đặt đế miện lên 
đầu vị vua người Frank, rồi tuyên bố: “Thượng đế 
gia miện cho Hoàng đế! Chúc vị Hoàng đế vĩ đại 
đã mang đến hòa bình cho người La Mã sống lâu 
trăm tuổi, vĩnh viễn giành được thắng lợi”.

Hàng giáo phẩm cũng đồng thanh xưng 
tụng: “Cầu chúc cho vị vua được Thiên Chúa ban 
phúc – vị Hoàng đế của nhân dân La Mã – trường 
thọ và bách thắng!”. Thế rồi, Giáo hoàng Leo III 
phục xuống hành lễ, theo một nghi thức cổ xưa có 
từ thời Hoàng đế La Mã Diocletianus.

Nói cách khác, để bảo vệ chính mình cũng 
như La Mã, Leo III đã “thay mặt Thượng Đế” gia 
phong ngôi vị Hoàng đế La Mã cho vị vua người 
“rợ”. Ông chẳng còn cách nào khác. 

Và ngược lại, cho dù lúc đầu ngạc nhiên 
đến độ có chút tức giận, Charlemagne lại nhanh 
chóng nhận ra rằng sự gia phong đế miện này mang 
đến những lợi ích rất lớn, cho đế quốc mang tên 
“Đế quốc Karolingen” mà ông đang xây dựng. 

Đó là lợi ích hiển nhiên trong việc cai trị, 
khi thế quyền hậu thuẫn và nhận lại sự hậu thuẫn từ 
thần quyền – điều cốt lõi từng khiến Hoàng đế La 
Mã Constantinus thừa nhận Thiên Chúa giáo là 
Quốc giáo.

Là tất cả, và cũng chẳng là gì
Tuy nhiên, Charlemagne mất quá sớm để 

kịp hồi sinh Đế quốc Tây La Mã với đúng nghĩa 
của nó (cho dù việc ông nhận đế hiệu cũng có nghĩa 
là công nhiên đối địch với đế quốc Đông La Mã 
Byzantine – những người luôn tự cho mình mới là 
“dòng đích truyền chính thống”). 

Sau cái chết của ông, các con ông không 
nối được nghiệp cha, và lãnh thổ mênh mông của 
“đế quốc Karolingen” nhanh chóng bị phân chia 
thành những mảnh nhỏ.

Cho đến khi Otto I của nhà Liudolfinger 
truất phế thành công triều đại Karolingen để nhận 
đế hiệu từ Giáo hoàng, phần lãnh thổ thực tế mà 
ông cai trị chỉ còn là Đông Francia. Sau đó, sự hỗn 
loạn tiếp tục nhanh chóng gia tăng. 

Cũng như họ Capet ở nước Pháp phải từng 
bước xây dựng vương quyền trong sự kìm kẹp của 
những chư hầu mạnh gấp bội mình, không ít hoàng 
đế của Thánh chế La Mã sau này thực tế được đưa 

lên ngôi bởi những người ủng hộ có thực lực hoàn 
toàn vượt trội (đánh giá của những sử gia biên soạn 
cuốn “Văn minh phương Tây”).

Một cách dễ hiểu, Thánh chế La Mã là một 
hình thái siêu quốc gia, gồm nhiều phần hợp thành 
một cách lỏng lẻo, đặc biệt là sau giai đoạn các 
cuộc Thập tự chinh – khi nước Pháp, Anh và Tây 
Ban Nha dần hình thành các chế độ quân chủ tập 
quyền. 

Người đứng đầu Thánh chế là Hoàng đế, 
nhưng vị Hoàng đế này lại được bầu lên bởi các 
Tuyển hầu, chứ lúc đầu không mang tính chất cha 
truyền con nối. Như vậy, quyền lực của Thánh chế 
không nằm trong tay Hoàng đế, cũng không nằm 
trong tay một vị tuyển hầu nào, lại càng không có 
chế độ Quốc hội. 

Mỗi công quốc hay hầu quốc, hay lãnh địa 
bá tước – nam tước thực ra đều tự trị, thậm chí cả 
trong việc phục tùng Hoàng đế hay chống lại 
Hoàng đế. 

Thánh chế La Mã không phải là một liên 
bang, cũng không hẳn là liên minh của nhiều quốc 
gia. Nó đơn giản chỉ là một sự kết hợp dựa trên yếu 
tố “dân tộc Đức” vẫn còn khá mơ hồ, và bị lũng 
đoạn bởi sức mạnh theo từng thời điểm của các 
dòng họ lớn.

Dòng họ nổi tiếng nhất cuối cùng cũng 
bước lên vũ đài chính trị vào năm 1440 - hoàng tộc 
Habsburg. Nhờ các công cụ chính trị - quân sự và 
cả hôn nhân, hoàng tộc Habsburg trở thành chủ 
nhân thực thụ của lần lượt cả Hungaria, Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha, Croatia, các xứ Bohemia và 
Galia, một số tiểu quốc ở Ý, đồng thời cũng là dòng 
họ cai trị Hà Lan bên cạnh việc là Hoàng đế của cả 
Áo lẫn Thánh chế lẫn Mexico. 

Tuy vậy, Hoàng gia Habsburg vẫn chỉ có 
thể cố gắng duy trì những hình thái mang màu sắc 
liên minh trong các phần lãnh thổ của mình, chứ 
không cách nào tạo nên sự đồng nhất và gắn kết 
như một hình thái nhà nước đế quốc đích thực.

Cho đến tận khi đế quốc Áo -Hung sụp đổ 
sau Đệ nhất Thế chiến, đây vẫn là khiếm khuyết 
lớn nhất của hoàng tộc từng giữ đế miện của cả 
Thánh chế lẫn Áo – Hung ấy. 

Họ tỏ ra thua kém khá nhiều về quyền lực 
so với hoàng tộc Bourbon của Pháp hay thậm chí là 
những kẻ thách thức ngoại đạo – đế chế Hồi giáo 
Ottoman. 

Còn trên phương diện phất cao ngọn cờ dân 
tộc để tiến tới thống nhất, cả Thánh chế lẫn Áo – 
Hung đều không thể so sánh với tham vọng cũng 
như sự kiên định của nước Phổ non trẻ sau này - 
thoát thai từ một vùng mà ảnh hưởng của Thánh 
chế đã trở nên quá suy yếu.

Ngày 6-8-1806 ấy, đế vị và đế chế kỳ quặc 
này đã đóng hết vai trò lịch sử của nó. Không phải 
đoạn kết mà Charlemagne mong đợi. Và có lẽ, 
cũng chẳng giống với những gì Otto I hình dung. 
Nhưng thật đáng kinh ngạc, nó vẫn kéo dài đến cả 
nghìn năm. ■ 

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG
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