
Section B
The Vietnamese Business Daily

Website: thevietnampost.com *  Email: info@thevietnampost.com

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

Tel: 713-777-4900 * 713-777-2012 * 713-777-8438 * 713-777-VIET 
Fax: 713-777-4848

Naêm Thöù 42

VH

2024
December 06, 2022



Trang 02

Issue # 2024 * Tuesday, December 06,  2022

NEW

917-2030/1598

Nails Lux of Texas Pasadena Caàn Baùn

Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu Parking, tieäm roäng 2,200 sqft coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 

baøn nail. Coù 8 thôï, 2 phoøng wax 2 phoøng restroom. Tieäm môùi ñaày ñuû supplies, chuû môùi voâ khoâng 

caàn söûa gì heát, income muøa heø $40k/$45k thaùng, muøa naøy $31k/$35k thaùng, chöa tính cash. Rent 

everything $7,000 thaùng, giaù caû thöông löôïng.

Pasadena, Texas

832-913-9370 * 713-498-3454Thaät loøng mua xin goïi:

NEW

871-2025/1593

Baùn Piano & Baøn AÊn

Caàn baùn Piano hieäu Weber 46” $1,000 

vaø moät baøn aên cao 37”, maët baøn ñaù 

vuoâng xanh 50” vôùi 6 gheá cao $400.

New! New! New!

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

894-2028/1596

Caàn Sang Gaáp Tieäm Phôû – Baùnh Mì

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp 

giaù reû ($59k). Tieäm good income, good 

location, 1,800 sqft. Rent + Cam $4,532

New! New! New!

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng lieân laïc Thi
713-498-5686

NEW

897-2028/1596

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm vôùi giaù $45,000. Tieäm roäng 1,500 sqft, 

8 gheá, 5 baøn, 2 phoøng Wax, Rent döôùi $2,500 (free 

nöôùc) - Raùc.

Gaàn nhieàu chôï HEB, Walmart. Good location, 

parking roäng raõi, nhieàu nhaø haøng xung quanh

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 281-736-7148

NEW

895-2028/1596

Baùn Tieäm Hair & Nail Salon

Baùn tieäm Hair & Nail Salon - Briar Forest & 
Dairy Ashford. Khu Myõ Traéng, sang troïng 
(High End Building). 

Giaù $50k, zipcode 77077.

Briar Forest & Diary Ashford

Moïi chi tieát xin lieân laïc Thaønh
832-814-0338

NEW

900-2028/1596

Baùn Tieäm Convenience

Caàn baùn tieäm convenience gaàn I-

10 East vaø 610. Tieäm roäng, rent reû.

I-10 East & 610

Xin vui loøng lieân laïc

713-269-7546

NEW

901-2028/1596

Baùn Tieäm Dryclean & Alterations

Tieäm khu Westheimer Rd & Hillcroft. 

Ñòa ñieåm toát, ñoâng khaùch, Good 

income.

Westheimer Rd & Hillcroft

Xin lieân laïc (hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

832-863-8560 * 713-782-1193

NEW

919-2030/1598

Baùn Nhaø Haøng

Chuû coù Business khaùc, caàn baùn gaáp nhaø haøng khu vöïc South 45, gaàn ñaïi hoïc 

Houston. Hoaït ñoäng 8 naêm, roäng 3,000 sqft. Baùn côm, buùn, phôû, ñoà xaøo. Tieàn 

sale naêm 2021 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

832-434-9905Xin vui loøng lieân laïc Taøi:

NEW

918-2030/1598

Baùn Tieäm Dryclean Plan

Caàn sang tieäm Dry Clean Plan. 

Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Giaù baùn $130K

Gessner

Xin vui loøng lieân laïc Chi: 281-235-8684

Lôøi Nguyeän
Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Quan Âm đã giúp con khỏe mạnh, an phúc lành - Hạnh Hương

NEW

932-1601/2033

Baùn Traïm Xaêng Exxon & Deli

Baùn traïm xaêng Exxon & Deli, traïm coù 8 caây xaêng, naèm ngay goùc ngaõ 4 

ñeøn giao thoâng. Khu vöïc ñoâng ñuùc. Rent $8,500 NNN lease. 

Chuû ñaõ sôû höõu 18 naêm. Giaù baùn $550,000. 

Beaumont, TX

832-877-9951Thaät loøng mua xin goïi Hieàn Nguyeãn:

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

t.m
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Cuộc chiến tiền bạc của Từ 
Hy Viên và doanh nhân Uông 
Tiểu Phi

Mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và 
Uông Tiểu Phi thêm căng thẳng vì 
khoản trợ cấp sau ly hôn. Doanh 

nhân tố cáo vợ cũ bòn rút tiền của anh để nuôi 
chồng mới.

Ngày 21/11, ETtoday đưa tin Từ Hy Viên nộp 
đơn kiện lên Tòa án Đài Bắc, tố cáo chồng cũ - 
doanh nhân Uông Tiểu Phi - vi phạm thỏa thuận ly 
hôn. Cô yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế tài 
sản của chồng cũ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Nữ diễn viên Vườn sao băng cho biết Uông 
Tiểu Phi đã ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho 
các con từ tháng 3. Hiện tại, số tiền nợ đã lên tới 5 
triệu TWD (160.000 USD). Theo thỏa thuận ly 
hôn vào cuối năm 2021, cả hai đồng ý mỗi tháng 
Uông Tiểu Phi sẽ gửi Từ Hy Viên khoảng 3.000 
USD phí trợ cấp.

Vụ tranh chấp mới của Từ Hy Viên và Uông 
Tiểu Phi gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

“Tôi không muốn tiếp tục trả tiền điện cho 
nhà cô ta nữa”

Sau khi thông tin Uông Tiểu Phi nợ tiền cấp 
dưỡng nuôi con và bị Từ Hy Viên khởi kiện, doanh 
nhân gốc Bắc Kinh khẳng định “không tiếc bất kỳ 
điều gì với con cái”. Không còn chung sống với Từ 
Hy Viên nhưng anh vẫn làm tròn nghĩa vụ của 
người cha, chu cấp tài chính đầy đủ cho hai con 
nhỏ.

Tuy nhiên, Uông Tiểu Phi cảm thấy bất cập, 
không thỏa đáng khi phải chi trả luôn các khoản 
nằm ngoài thỏa thuận nuôi con như tiền thuê nhà, 
thuê giúp việc, tài xế hay điện nước cho vợ cũ. 
Doanh nhân người Trung Quốc Đại lục đăng tải 
danh sách ghi chú rõ ràng các khoản tiền hỗ trợ cho 
sinh hoạt của mẹ con Từ Hy Viên sau ly hôn. Anh 
cho biết đã tiêu tốn khoản 40,4 triệu NDT (5,6 triệu 
USD).

Sau khi Từ Hy Viên tái hôn, Uông Tiểu Phi 
cho biết không muốn trả một số khoản phí không 
liên quan mật thiết đến quá trình nuôi dưỡng hai 
con cho vợ cũ. Do bất đồng ý kiến, anh quyết định 
dừng gửi tiền chu cấp đến khi hai bên có tiếng nói 
chung. Trong thời gian giải quyết khúc mắc, Từ Hy 
Viên nộp đơn kiện lên tòa án.

“Giờ cô ấy có chồng mới rồi, là đàn ông, tôi 
không muốn tiếp tục trả tiền điện cho nhà họ nữa. 
Chi tiêu lớn nhỏ nào trong cái nhà đấy cũng do tôi 
thanh toán, một xu cũng không bớt. Tôi cố gắng 
hòa nhã với họ hết mức có thể nhưng họ lại muốn 
dồn tôi đến đường cùng”, Uông Tiểu Phi bức xúc.

Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi còn trách móc Từ 
Hy Viên ngăn cản anh gặp hai con. Cô luôn viện lý 
do dịch bệnh hay đường xa để không cho doanh 
nhân đón hai con sang Đại lục chơi với cha và bà 
nội. Anh dự định khởi kiện để giành lại quyền nuôi 
con.

Trên ETtoday, bạn thân Uông Tiểu Phi cho 
biết khoản nợ 160.000 USD tiền trợ cấp đối với 
doanh nhân gốc Bắc Kinh không phải số tiền lớn. 
Điều khiến Uông Tiểu Phi ngừng trợ cấp là vì bức 
xúc Từ Hy Viên dựa dẫm tài chính, lấy tiền của anh 
để trang trải cuộc sống với chồng mới.

Theo Mirrormedia, Từ Hy Viên không thể 
đụng đến tài sản giá trị cao của Uông Tiểu Phi ở Đài 
Loan vì số tiền tranh chấp không đáng kể. Nguồn 
tin cho biết doanh nhân có khoản gửi tiết kiệm 10 
triệu TWD (320.000 USD). Nếu Uông Tiểu Phi 
không chi trả theo yêu cầu từ tòa án, một phần tiền 
trong khoản tiết kiệm nói trên sẽ bị cưỡng chế.

Mẹ Từ Hy Viên đấu khẩu với Uông Tiểu Phi

Sau khi Uông Tiểu Phi lên tiếng, bà Hoàng 
Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên - tiếp nhận phỏng vấn 
của truyền thông Đài Loan. Bà cho biết Trương 
Lan, mẹ Uông Tiểu Phi, gần đây đã gọi điện mắng 
mỏ, xúc phạm Từ Hy Viên và gia đình bà hơn 30 
phút.

Sau đó, Uông Tiểu Phi lên mạng gọi Koo Jun 
Yup - chồng Từ Hy Viên - là “thằng khốn”. Doanh 
nhân này còn chế giễu ca sĩ Hàn Quốc “ở chùa” 
trong căn biệt thự của mình. Việc Trương Lan và 
Uông Tiểu Phi công kích cá nhân gia đình Từ Hy 
Viên là giọt nước tràn ly.

Theo bà Hoàng Xuân Mai, Từ Hy Viên không 
“làm tiền” chồng cũ để nuôi chồng mới như Uông 
Tiểu Phi tố cáo. Chi trả chi phí sinh hoạt cho người 
đẹp Bong bóng mùa hè và chu cấp riêng nuôi con là 
điều kiện để cả hai ly hôn. Tuy nhiên, Uông Tiểu 
Phi đã lấy lý do Từ Hy Viên tái hôn để dừng trợ cấp. 
Điều này trái với thỏa thuận ban đầu.

Liên quan đến thông tin Uông Tiểu Phi muốn 
đưa hai con sang Bắc Kinh, bà Hoàng Xuân Mai 
chỉ trích hành động bồng bột của con rể cũ: “Trẻ 
con không phải đồ vật. Hiện tại, bọn trẻ đã lớn và 
có suy nghĩ của riêng mình”. Mẹ Từ Hy Viên cho 
biết Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan đều bận rộn, 
không có thời gian chăm sóc hai đứa trẻ.

Đáp trả mẹ vợ cũ, Uông Tiểu Phi đe dọa sẽ 
công bố chuyện xấu của gia đình Từ Hy Viên với 
truyền thông. Anh ẩn ý về cuộc sống không lành 
mạnh của Từ Hy Đệ và cho biết MC hàng đầu Đài 
Loan là “chú hề giẫm lên đầu chị gái”. Bà Trương 
Lan cũng livestream công khai ủng hộ thái độ của 
con trai với gia đình vợ cũ.

                                                                      Di Hy 

BlackPink lập kỷ lục khi thu 
3,3 triệu USD một đêm diễn

BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ đầu 
tiên trong lịch sử thu về hơn 3 triệu 
USD chỉ trong một đêm concert tại 

Mỹ. Đêm thứ hai nhóm cũng thu về số tiền tương 
tự.

Theo Allkpop, với concert Born Pink World 
Tour diễn ra ngày 14/11 tại Newark, BlackPink đã 
thu gần 3,3 triệu USD trong một đêm. Và nhóm thu 
về số tiền tương tự ở ngày diễn thứ hai.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một nhóm 
nhạc nữ vượt mốc 3 triệu USD chỉ trong một đêm 
biểu diễn tại Mỹ. BlackPink khẳng định đẳng cấp 
của nhóm khi lập kỷ lục tận 2 lần liên tiếp.

Trước đó In your area - tour diễn vòng quanh 
thế giới đầu tiên của BlackPink cũng là tour diễn có 
doanh thu cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ Hàn 
Quốc. Bắt đầu tháng 11/2018 và kết thúc tháng 
2/2020, In your area đi qua 17 quốc gia và 26 thành 
phố.

Sáu năm kể từ khi ra mắt, BlackPink đang là 
nhóm nhạc nữ lớn nhất của Hàn Quốc với 6 video 
đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. 

Bốn cô gái đang thống trị làng thời trang thế 
giới khi là đại sứ cho loạt thương hiệu xa xỉ như 
Dior, Chanel, Saint Laurent và Celine.

Vừa qua, BlackPink trở lại với ca khúc Shut 
Down. Tuy nhiên, nhóm không quảng bá sản phẩm 
âm nhạc mới mà lập tức thực hiện chuyến lưu diễn 
vòng quanh thế giới. 

Nhóm nhạc nữ dự kiến  thu hút tới 1,5 triệu 
người đến các buổi biểu diễn của họ. Chuyến lưu 
diễn Bắc Mỹ của BlackPink có 14 buổi diễn quanh 
7 thành phố, bao gồm Dallas, Houston, Atlanta, 
Hamilton, Chicago, Newark và LA.

Là một trong những nhóm nhạc nữ mang tính 
biểu tượng của Kpop cùng sự nổi tiếng đang không 
ngừng tăng lên, 4 cô gái nhà YG được dự đoán sẽ 
phá vỡ nhiều kỷ lục hơn nữa với tour diễn vòng 
quanh thế giới Born Pink.

                                                                 Dạ Ngân
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Chung Lệ Kỳ: Hoa đán TVB 
suýt nhầm lối vì yêu “tra nam”, 
nay viên mãn

Chung Lệ Kỳ sinh năm 1976 tại Canada. 
Không như nhiều ngôi sao Hồng Kông 
cùng thời khác, gia cảnh Chung Lệ Kỳ 

rất tốt, chẳng bao giờ phải lo lắng thứ gì. Thế nên 
vào năm 1995, cô nghe lời khuyên của mọi người, 
ghi danh tham gia cuộc thi hoa hậu Hoa kiều 
Toronto. 

Cũng như nhiều người đẹp xuất thân từ các 
cuộc thi hoa hậu khác, Chung Lệ Kỳ đầu quân cho 
TVB, tham gia khóa học diễn xuất rồi chính thức đi 
theo con đường diễn xuất.

Như mình đã nói trước đó, cuộc đời Chung Lệ 
Kỳ là một đường thẳng, chẳng hề có chút sóng gió 
nào. Tuổi thơ được cưng chiều như công chúa, đến 
khi bước chân vào làng giải trí, cô cũng được các 
giám chế ưu ái vô cùng. 

Vai diễn đầu tay của Chung Lệ Kỳ là Lý Tư 
Long trong bộ phim đình đám Hồ Sơ Trinh Sát 3. 
Có tên tuổi, Chung Lệ Kỳ lại đảm nhận vai Tân Tân 
trong Truy Tìm Bằng Chứng, Sở Sở của Trạng 
Vương Tống Thế Kiệt 2, Khâu Huệ Kỳ ở Bao La 
Vùng Trời...

Sự nghiệp suôn sẻ là thế, nhưng Chung Lệ Kỳ 
lại chẳng may mắn như thế trong tình yêu. Bởi 
ngay từ tác phẩm đầu tay, Chung Lệ Kỳ đã quen với 
“Trung Nghĩa” Lương Vinh Trung. Cô gái trẻ 
“chân ướt chân ráo” vào nghề làm sao có thể giữ 
vững trái tim trước ngôi sao đa tài, điển trai như 
Lương Vinh Trung. Thế là cô rơi vào lưới tình với 
đàn anh, bắt đầu mối tình 8 năm đầy sóng gió của 
mình.

Lương Vinh Trung vốn bản tính trăng hoa, dù 
rất yêu Chung Lệ Kỳ nhưng lại chẳng thể làm lơ 
được trước dàn “hoa thơm cỏ lạ” ở bên ngoài. Bởi 
thế mà anh liên tục dính phải rất nhiều tin đồn lén 
lút qua lại với các cô gái trẻ. 

Mỗi lần bị phát hiện, Lương Vinh Trung lại 
quỳ gối, khóc lóc và năn nỉ Chung Lệ Kỳ tha thứ 
cho mình, thề thốt sẽ thay đổi. Vì quá nặng tình, 
Chung Lệ Kỳ tha thứ cho bạn trai hết lần này đến 
lần khác.

Giọt nước tràn ly là vào năm 2005. Lương 
Vinh Trung bị phóng viên chụp được cảnh thân mật 
với á hậu Chu Tuệ Mẫn trên xe hơi. Sau thời gian 
dài dằn vặt, Chung Lệ Kỳ quyết định chia tay 
Lương Vinh Trung. Cô chính thức thông báo thông 
tin này với giới truyền thông vào năm 2007. Và 
như để đoạn tuyệt quan hệ với bạn trai, không lâu 
sau đó, Chung Lệ Kỳ cũng rời TVB.

Rời khỏi Lương Vinh Trung, cuộc đời Chung 
Lệ Kỳ lại quay về với đường thẳng cũ, hanh thông 
đến mức mình nhìn vô cũng thấy ghen tỵ vô cùng. 
Xinh đẹp, tài giỏi, đời tư trong sạch lại thêm xuất 
thân gia giáo, Chung Lệ Kỳ được rất nhiều CEO 
hay phú nhị đại tài năng theo đuổi. Cuối cùng, cô 
lựa chọn kết hôn Nardon, chàng trai lai từng “trồng 
cây si” hoa đán TVB suốt thời gian dài.

Tháng 7/2010, Chung Lệ Kỳ chính thức lên xe 
hoa, không lâu sau đó thì cô hạ sinh bé gái đầu lòng 
tên Isabella. 

Theo mình tìm hiểu được, cô bé Isabella mới 
nửa tuổi thì bị phát hiện mắc bệnh lạ liên quan đến 
gen, không thể nói hay vận động tay chân như 
những đứa trẻ bình thường khác.

Chẳng những thế, con gái Chung Lệ Kỳ còn bị 
bác sĩ chẩn đoán là: “Không thể quá 2 tuổi” vì y học 
vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị. Quyết 
không bỏ cuộc, Chung Lệ Kỳ và chồng đưa con gái 
đi khắp nơi để chạy chữa. Bản thân Chung Lệ Kỳ 
còn học yoga để dạy con gái tập vận động chân tay 
mỗi ngày.

May mắn là sự nỗ lực của Chung Lệ Kỳ đã 
nhận được trái ngọt. Isabella đã vượt qua giai đoạn 
khó khăn ấy, trưởng thành theo từng ngày và có thể 
đến trường. 

Bởi thế mà đến năm 2015, Chung Lệ Kỳ lại 
sinh thêm một cô con gái nữa. Mọi người biết 
không, thành viên nhí này là người hỗ trợ tích cực 
của mẹ trong việc chăm sóc chị gái Isabella đó.

Bản thân Chung Lệ Kỳ của hiện tại trở thành 
giáo viên yoga chuyên nghiệp, có sự nghiệp riêng 
của chính mình. Dù không còn nổi tiếng như ngày 
xưa, nhưng người đẹp TVB lại có được hạnh phúc 
viên mãn của riêng mình, tận hưởng niềm vui bên 
chồng con.

Có lẽ nhờ cuộc sống viên mãn mà Chung Lệ 
Kỳ mới buông bỏ quá khứ, tha thứ cho bạn trai cũ 
Lương Vinh Trung. Trong một lần phỏng vấn hiếm 
hoi, Chung Lệ Kỳ chia sẻ với phóng viên: “Tôi 
không trách anh ấy. Tôi coi anh ấy bạn bè, cần gì tôi 
vẫn sẵn sàng giúp đỡ... Tôi không cho rằng anh ấy 
là người xấu, anh ấy rất tốt. Anh ấy vì tôi mà không 
kết hôn”.

Bản thân mình rất khâm phục sự mạnh mẽ của 
Chung Lệ Kỳ. Bởi nếu ngày xưa Chung Lệ Kỳ 
không dứt khoát trong chuyện tình cảm với Lương 
Vinh Trung, hay gục ngã trước căn bệnh lạ của con 
gái thì chắc gì cô đã có được cuộc sống hạnh phúc 
như bây giờ. 

                                                           Nhật Nguyệt

TVB xóa cảnh quay hớ hênh 
dưới nước của Diệp Thiến Văn

Diệp Thiến Văn gặp sự cố hớ hênh khi 
ghi hình dưới nước trong “Sứ giả siêu 
năng”. Đạo diễn quyết định xóa cảnh 

quay, kiểm tra điện thoại của nhiều người để cảnh 
quay không bị lộ.

Ngày 23/11, HK01 đưa tin nữ diễn viên Diệp 
Thiến Văn có cảnh quay gợi cảm dưới nước trong 
phim Sứ giả siêu năng. Phân cảnh này đã bị TVB 
cắt bỏ vì sự cố ngoài ý muốn.

Trên HK01, Diệp Thiến Văn chia sẻ cô bị lộ 
chỗ nhạy cảm trong quá trình thực hiện cảnh quay. 
Sau khi phát hiện vụ việc, đạo diễn Sứ giả siêu 
năng yêu cầu ê-kíp ngừng quay, xóa toàn bộ đoạn 
phim có liên quan.

Đội ngũ sản xuất cũng kiểm tra điện thoại của 
nhiều nhân viên, đồng thời yêu cầu họ rời khỏi 
trường quay để tránh ảnh nóng của Diệp Thiến Văn 
bị phát tán, gây ảnh hưởng đến hình ảnh nữ diễn 
viên.

“Tôi thực sự cảm kích với TVB và đạo diễn 
phim Sứ giả siêu năng. Họ đã kịp thời có hành động 
bảo vệ diễn viên nữ trong cảnh quay nhạy cảm”, cô 
chia sẻ.

Trong Sứ giả siêu năng, Diệp Thiến Văn đóng 
vai người mẫu Tiểu Băng. Cô thường xuyên bị 
quản lý ép mặc trang phục gợi cảm để gây sốc 
truyền thông, duy trì sự nổi tiếng. Người đẹp cho 
biết đã giảm hơn 11 kg trong gần 2 tháng để có hình 
thể đẹp nhất trước ống kính. Cảnh quay nữ diễn 
viên mặc bikini sau khi lên sóng được khán giả 
khen ngợi.

Diệp Thiến Văn sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại 
học Kingston (Anh), chuyên ngành Thiết kế thời 
trang. Năm 2016, cô được TVB ký hợp đồng quản 
lý sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. 
Năm 2021, Diệp Thiến Văn nhận giải thưởng Nữ 
nghệ tiến bộ tại sự kiện thường niên TVB.

Về đời tư, Diệp Thiến Văn hiện hẹn hò bạn trai 
ngoại quốc. Cả hai quen nhau hơn 4 năm. Người 
đẹp cho biết người yêu ủng hộ cô phát triển sự 
nghiệp nghệ thuật, cũng như theo đuổi hình ảnh gợi 
cảm. 

                                                                     
Di Hy
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Sự giản dị của Lưu Đức Hoa

Ngoài đời, Lưu Đức Hoa theo đuổi lối 
sống giản dị, không phô trương. Nam 
diễn viên không xuất hiện với đông 

đảo trợ lý hay vệ sĩ.

Ngày 21/11, QQ đưa tin về lối sống giản dị của 
Lưu Đức Hoa. Nam diễn viên gần đây được bắt gặp 
đi tàu cao tốc đến Hạ Môn (Trung Quốc) dự lễ trao 
giải Kim Kê.

Người hâm mộ cho biết Lưu Đức Hoa mặc 
giản đơn. Là ngôi sao lớn nhưng tài tử Hong Kong 
chỉ có một trợ lý đi theo hỗ trợ. Nam diễn viên tự 
mang vác hành lý là chiếc ba lô to. Khán giả cho 
biết khó nhận ra Lưu Đức Hoa ngoài đời vì phong 
cách của anh không khác khách du lịch.

Trên tàu cao tốc, Lưu Đức Hoa đeo tai nghe, 
lướt điện thoại và gọi điện cho vợ con. Thiên 
vương Hong Kong bày tỏ nhớ gia đình. Tài tử đã 
sang Trung Quốc Đại lục làm việc gần 3 tháng qua. 
Trước đó, Lưu Đức Hoa bận rộn ghi hình dự án 
Tiềm hành ở quê nhà.

Theo Sina, Lưu Đức Hoa và các ngôi sao 
Hong Kong nổi tiếng với lối sống bình dân, tiết 
kiệm. Họ thường di chuyển bằng phương tiện công 
cộng, mua sắm bình dân. Hình ảnh sử dụng hàng 
trăm vệ sĩ mở đường, được trợ lý cơm bưng nước 
rót hiếm thấy ở các nghệ sĩ xứ Hương Cảng.

Điển hình như Châu Tinh Trì, ông di chuyển 
bằng xe đạp. Mỗi khi công tác, đạo diễn Hong 
Kong chỉ xách theo một chiếc ba lô, không cần trợ 
lý đi cùng hay người đưa đón. Cổ Thiên Lạc cũng 
tự lái xe đạp điện đi quay phim.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, 20 tuổi anh 
bước chân vào giới giải trí, ký hợp đồng với đài 
TVB. Năm 1983, anh nổi tiếng với tác phẩm Thần 
điêu đại hiệp. Anh từng đoạt 5 giải Nam diễn viên 
xuất sắc tại các giải thưởng điện ảnh uy tín như 
Kim Tượng (do Hong Kong tổ chức), giải Kim Mã 
(của Đài Loan). Anh là một trong Tứ đại thiên 
vương của Hong Kong.

Hoạt động trong giới giải trí 40 năm, Lưu Đức 
Hoa được đánh giá là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi 
cả về đạo đức và sự tận tụy với việc đóng phim.

Theo QQ, Lưu Đức Hoa là nghệ sĩ có lượng 
người hâm mộ đông đảo, cuồng nhiệt, dù anh hoạt 
động nghệ thuật nhiều năm. Hồi tháng 7/2021, nam 

diễn viên Hong Kong có buổi trò chuyện với người 
hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 40 năm anh bắt đầu sự 
nghiệp. Có hơn 80 triệu người đã theo dõi buổi phát 
sóng.

Tài tử còn các dự án đã quay xong, chờ phát 
hành như Lưu lạc địa cầu 2, Nguy cơ hàng không, 
Quý ngài thảm đỏ, Ngón tay vàng. 

                                                                      Di Hy

Yeo Jin Goo không dám nói 
thân với Jung Kook (BTS)

Yeo Jin Goo khẳng định anh luôn thận trọng 
khi chia sẻ với tình bạn giữa mình và Jung Kook 
(BTS).

Năm 2019, Jung Kook (BTS) đã gửi một xe 
đồ ăn tới phim trường Hotel Del Luna để ủng hộ 
Yeo Jin Goo. Lúc ấy rất nhiều cư dân mạng bất ngờ 
trước mối quan hệ thân thiết của 2 ngôi sao sinh 
năm 1997. 2 ngôi sao chưa từng hợp tác chung hay 
nhắc đến nhau trên các phương tiện truyền thông.

Mới đây nhất, Yeo Jin Goo đã chia sẻ về tình 
bạn với Jung Kook mà anh vẫn giữ bí mật cho đến 
nay. Sao nam Mặt Trăng Ôm Mặt Trời quen biết 
Jung Kook qua một người bạn chung. Cả 3 thường 
xuyên chơi bóng đá cùng nhau và khá ăn ý.

Yeo Jin Goo nói: ”Trong giới giải trí này 
không có nhiều người sinh năm 97, Jung Kook 
chưa có người bạn nào là diễn viên và tôi cũng chưa 
có người bạn nào làm idol cả. Lúc nhận ra cả 2 bằng 
tuổi thì chúng tôi càng phấn khích hơn”.

Yeo Jin Goo thừa nhận anh thận trọng hơn khi 
nói về tình bạn giữa 2 người kể từ khi Jung Kook 
trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Song ngoài 
đời, cả hai vẫn là những người bạn tốt và thường 
xuyên ủng hộ lẫn nhau.

“Jung Kook đã là một siêu sao vào thời điểm 
đó, và bây giờ cậu ấy càng thành công hơn. Vì vậy 
tôi rất cẩn thận khi nói về tình bạn của chúng tôi”, 
Yeo Jin Goo trải lòng.

Yeo Jin Goo sinh năm 1997, là sao nhí có tiếng 
tại làng giải trí xứ Hàn. Anh được mệnh danh là 
“em trai quốc dân” khi xuất hiện lần đầu trên màn 
ảnh với phim điện ảnh Sad Movie vào năm 2005 
khi mới 8 tuổi.

Kế tiếp, anh dần khẳng định bản thân với hàng 
loạt vai diễn trong các phim như Mặt Trăng Ôm 
Mặt Trời, Missing You, Iljimae…, và gần nhất là 
Beyond Evil. 

                                                                 Anh Anh

Lee Min Ho 'quấn quýt' với 
chị đẹp Gong Hyo Jin trên vũ trụ 

Ask the Stars, bộ phim hài lãng mạn với 
sự góp mặt của hai ngôi sao Lee Min 
Ho và Gong Hyo Jin, mới đây đã phát 

hành những bức ảnh tĩnh đầu tiên.

Ask the Stars là một bộ phim hài lãng mạn 
diễn ra trong bối cảnh vũ trụ, một khái niệm chưa 
từng thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc 
trước đây. Với sự góp mặt của hai ngôi sao Lee Min 
Ho và Gong Hyo Jin, bộ phim được kỳ vọng sẽ 
mang đến một trải nghiệm mới lạ cho những người 
hâm mộ phim Hàn.

Trong phim, Lee Min Ho đóng vai một bác sĩ 
sản khoa tham gia chuyến du hành vũ trụ với tư 
cách là khách du lịch, trong khi Gong Hyo Jin đóng 
vai Đại úy Eve Kim, một phi hành gia cầu toàn, 
người không tha thứ cho một sai lầm nào.

Trong những cảnh đầu tiên, Lee Min Ho và 
Gong Hyo Jin làm tăng kỳ vọng về “phản ứng hóa 
học” của họ. Đó là một cảnh đơn giản khi Gong 
Hyo Jin sửa tai nghe cho Lee Min Ho, nhưng bầu 
không khí lãng mạn giữa họ dường như đã tràn 
ngập, dựa trên ánh mắt và biểu cảm của họ khi nhìn 
nhau.

Ngoài Lee Min Ho và Gong Hyo Jin, Ask the 
Stars còn có sự góp mặt của những diễn viên tài 
năng khác như Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo 
Heon và Lee El. Dàn diễn viên Ask the Stars đang 
làm việc chăm chỉ mỗi ngày, quay những cảnh 
hành động có độ khó cao để thể hiện chân thực tình 
trạng không trọng lượng trong phi thuyền. Đồng 
thời, họ cũng đang tận hưởng tất cả những trải 
nghiệm mới lạ và khó khăn này để hoàn thiện bộ 
phim.

Đảm nhận trọng trách viết kịch bản cho Ask 
the Stars là biên kịch Seo Sook Hyang, người đứng 
sau thành công của những bộ phim truyền hình hài 
lãng mạn như Jealousy Incarnate, Lovestruck in 
the City, It's Okay to Not Be Okay. Bộ phim được 
đạo diễn bởi Park Shin Woo và do Key East, công 
ty sản xuất phim truyền hình nổi tiếng của Hàn 
Quốc, chịu trách nhiệm sản xuất.

                                                                Linh Trần
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Joo Ji Hoon: “Thế tử” vướng 
tù tội, người tình duy nhất của 
Song Ji Hyo và quá khứ tăm tối

Trải qua nhiều thăng trầm trong sự 
nghiệp khi từng nổi tiếng rồi đ.ánh mất 
hào quang vì scandal, Joo Ji Hoon là 

ngôi sao hiếm hoi có thể vực dậy từ quá khứ tăm tối 
của mình để vươn lên lại vị trí hàng đầu trong làng 
giải trí.

Joo Ji Hoon tên thật là Joo Young Hoon, sinh 
năm 1982 tại Seoul (Hàn Quốc). Tài tử bước chân 
vào làng giải trí với tư cách người mẫu. Năm 21 
tuổi, khi đang học khoa Thương mại điện tử tại Đại 
học Tongwon, nhờ chiều cao nổi bật 1,87m, anh lọt 
vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng thời trang. Joo 
Ji Hoon từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn 
như Calvin Klein, Levi's…

Năm 2006, mỹ nam họ Joo đột ngột rẽ ngang 
sang mảng phim ảnh, đảm nhận vai thái tử Lee 
Shin trong phim truyền hình Goong (Hoàng cung). 
Vai diễn của anh được khán giả lẫn giới chuyên 
môn đ.ánh giá cao. Sức hút của bộ phim giúp tên 
tuổi Joo Ji Hoon phủ sóng toàn châu Á, từ Trung 
Quốc, Nhật Bản đến Việt Nam, Thái Lan… Người 
hâm mộ yêu mến và thường gọi anh bằng danh 
xưng “thái tử”. Vai diễn Thế tử Lee Shin của Joo Ji 
Hoon trong Goong có thể coi là một huyền thoại, 
đã khiến biết bao khán giả Châu Á phát cuồng một 
thời.

Thừa thắng xông lên, nam diễn viên tiếp tục 
góp mặt vào nhiều dự án lớn nhỏ khác như phim 
truyền hình trinh thám The Devil (2007), phim 
điện ảnh Antique (2008) và vở nhạc kịch Don Juan 
(2009)… Các tác phẩm nói trên ít nhiều gây tiếng 
vang, góp phần giúp Joo Ji Hoon chứng minh thực 
lực diễn xuất dù chỉ là dân “tay ngang”.

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Joo Ji Hoon 
vướng vào bê bối tàng trữ và sử dụng chất cấm 
chấn động. Tháng 4/2009, anh bị bắt quả tang dùng 
chất cấm trái phép. Ngay khi vụ việc nổ ra, tài tử 
nhanh chóng nhận tội. Trả lời thẩm vấn của cảnh 
sát, anh cho biết bản thân dùng thuốc để tạo cảm 
hứng khi nghe nhạc và khiêu vũ.

Trước khi hầu tòa, Joo Ji Hoon phải đối mặt 
với loạt khủng hoảng đầu tiên trên con đường diễn 
xuất. Các đài truyền hình lớn tuyên bố cấm nam 

diễn viên đóng phim hay xuất hiện trên mọi 
chương trình khác cho đến khi có bản án chính 
thức. Tài tử bị xóa tên khỏi dự án phim đang tham 
gia. Các buổi họp fan bị hoãn vô thời hạn. Hàng 
loạt nhãn hàng hủy hợp đồng với Joo Ji Hoon.

Không lâu sau, nam diễn viên bị kết án 6 tháng 
tù giam, một năm quản thúc, 120 giờ phục vụ cộng 
đồng và phải nộp phạt 360.000 won. Ở tuổi 27, Joo 
Ji Hoon gần như mất tất cả: bản thân vướng vào 
cảnh tù tội, sự nghiệp tiêu tan, người hâm mộ quay 
lưng, truyền thông bêu rếu.

Tháng 2/2010, sau khi mãn hạn tù, Joo Ji 
Hoon đăng ký nhập ngũ để trốn tránh dư luận, chờ 
scandal lắng xuống. Song, công chúng vẫn không 
ngừng công kích “tội đồ” Joo Ji Hoon. Sau khi xuất 
ngũ, Joo Ji Hoon tìm cách hồi sinh sự nghiệp tưởng 
như đã lụi tàn. Nhưng con đường làm lại từ đầu của 
tài tử không hề dễ dàng, bởi nhiều công ty giải trí e 
ngại vết nhơ quá khứ của anh. Cuối cùng, chỉ có 
KeyEast Entertainment chịu đón nhận nam diễn 
viên. Họ đánh giá cao thực tài và tập trung phát 
triển sự nghiệp của Joo Ji Hoon ở Hàn Quốc lẫn 
nước ngoài.

Từ năm 2012 đến 2016, Joo Ji Hoon chăm chỉ 
đóng nhiều tác phim ảnh khác nhau. Với nhan sắc 
điển trai cộng thêm năng lực diễn xuất đa dạng, 
những tác phẩm Joo Ji Hoon tham gia đều được 
đánh giá cao về nội dung và diễn xuất. Song, tài tử 
38 tuổi vẫn bị truyền thông lẫn khán giả lạnh nhạt.

Bất chấp những khó khăn đó, công ty quản lý 
của nam diễn viên vẫn đặt trọn niềm tin. Chỉ trong 
vòng 3 năm, từ 2017 đến 2020, Joo Ji Hoon không 
phụ lòng mong mỏi của KeyEast Entertainment 
khi liên tiếp gặt hái thành tích tốt, đồng thời, lấy lại 
cảm tình từ công chúng.

Thành công của phim điện ảnh Along with the 
Gods: The Two Worlds (2017) là tín hiệu cho thấy 
sự nghiệp của Joo Ji Hoon thực sự khởi sắc trở lại. 
Tác phẩm đại thắng phòng vé với doanh thu 109 
triệu USD trên toàn cầu, bán được 14,4 triệu vé, 
đứng thứ 3 trong top phim ăn khách nhất lịch sử 
phòng vé Hàn Quốc. Joo Ji Hoon - người vai vệ 
thần Haewonmak - nhận cơn mưa lời khen nhờ lối 
diễn tự nhiên và biểu cảm linh hoạt.

Sau thành công của phần một, nhà sản xuất 
tiếp tục sản xuất phần hai mang tên Along with the 
Gods: The Last 49 Days. Phim bán được 12,27 
triệu vé, ăn khách nhất năm 2018 và đứng thứ 11 
lịch sử phòng vé xứ củ sâm. Đạo diễn Kim Jong 
Hwa đánh giá cao diễn xuất biến hóa của Joo Ji 
Hoon. Anh thể hiện tốt hai tuyến nhân vật đối lập - 
mãnh tướng lạnh lùng thời Goryeo và vệ thần phụ 
tá hoạt ngôn, hài hước ở hiện tại.

Thừa thắng xông lên, Joo Ji Hoon tiếp tục 
tham gia thêm nhiều tác phẩm và đem về nhiều giải 
thưởng danh giá. Ở mảng truyền hình, tài tử khẳng 
định thực tài và sức hút qua loạt phim như The 
Items, Kingdom. Năm 2019, nỗ lực vực dậy sự 
nghiệp của nam diễn viên đã được đền đáp khi anh 

lọt top 40 ngôi sao quyền lực nhất do tạp chí Forbes 
Hàn Quốc bình chọn. Tập trung cho công việc và 
hoàn toàn kín tiếng trong đời tư, Joo Ji Hoon dần 
lấy lại tình cảm của khán giả và trở thành ngôi sao 
hàng đầu hiện nay.

Sự nghiệp trắc trở, đường tình duyên của nam 
tài tử điển trai cũng không hề bằng phẳng. Là người 
khá kín tiếng, Joo Ji Hoon mới chỉ công khai một 
mối tình và mối tình đó đã để lại cho anh một “vết 
sẹo” lớn. Bạn gái cũ của nam diễn viên là Ga In, 
cựu thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám một 
thời Brown Eyed Girls.

Cả hai công khai chuyện tình cảm vào năm 
2014. Cặp đôi này đã khiến nhiều khán giả ngưỡng 
mộ vì không hề e dè, luôn thể hiện tình cảm ngọt 
ngào với đối phương công khai trên các phương 
tiện truyền thông.

Tuy nhiên, chỉ vì một hành động bất cẩn của 
Ga In đã khiến Joo Ji Hoon “chạnh lòng” và cặp đôi 
đình đám một thời chính thức đường ai nấy đi sau 3 
năm.

Ngoài Ga In, Joo Ji Hoon cũng còn được biết 
đến với chuyện tình bên Song Ji Hyo. Nam tài tử là 
bạn trai đầu tiên và duy nhất được công khai tính 
đến thời điểm hiện tại của “Mợ ngố” Song Ji Hyo. 
Cặp đôi được cho là đã hẹn hò bí mật sau khi cùng 
đóng trong bộ phim Goong. Trong phim, “Mợ 
ngố” Song vào vai tình đầu của thái tử Lee Shin 
(Joo Ji Hoon đóng). Có thông tin cho rằng, cặp đôi 
đã hẹn hò trong thời gian đang quay bộ phim này, 
thế nhưng sau đó đã chia tay trước áp lực của dư 
luận. Tuy nhiên, cả Song Ji Hyo và Joo Ji Hoon 
cũng hoàn toàn giữ im lặng trước tin đồn này.

Hiện tại, Joo Ji Hoon là cái tên được nhiều nhà 
sản xuất phim săn đón. Thành công hôm nay là kết 
quả có được từ tài năng thực sự của anh cùng 
những nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ suốt hơn 
10 năm kể từ quá khứ tăm tối của mình. Từ một 
ngôi sao tưởng chừng đã chấm dứt sự nghiệp vì 
vướng tù tội, Joo Ji Hoon trở thành ngoại lệ hiếm 
hoi của màn ảnh Hàn khi vẫn có thể vươn lên tới 
đỉnh cao lại một lần nữa và lấy được tình yêu mến 
của khán giả nhờ chính năng lực của mình. 

                                                             Hoàng Anh

Trần Phi Vũ lên hương nhờ 
Trương Tịnh Nghi, vô tình để lộ 
mối liên hệ đặc biệt với Dương 
Mịch

“Chiếc bật lửa và váy công chúa“ với sự 
tham gia của Trần Phi Vũ (vai Lý Tuân) và Trương 
Tịnh Nghi (vai Chu Vận) lên sóng từ tháng 
11/2022 và nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của 
khán giả. Phim đưa khán giả trở về những ngày 
tháng thanh xuân nhẹ nhàng, lãng mạn.

Chiếc bật lửa và váy công chúa kể về hành 
trình yêu đương 7 năm vượt qua bao sóng gió của 
cặp đôi Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) và Lý Tuân 
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(Trần Phi Vũ). Họ quen nhau từ thời đại học, 
sau đó phải chia xa 3 năm vì biến cố Lý Tuân 
vướng vào vòng lao lý. Phim tập trung đề cập tới 
chuyện tình của cặp nhân vật chính thời sinh viên 
và sự thay đổi của họ khi trưởng thành.

Phần hai của phim vừa lên sóng vào ngày 
21/11 và nhanh chóng tạo cơn sốt. Việc ở tù 6 năm 
đã khiến Lý Tuân trở nên thu mình. Anh chủ động 
chia tay và đẩy Chu Vận ra xa khi thấy khoảng cách 
giữa cả hai quá lớn. Nam chính Chiếc bật lửa và 
váy công chúa thấy mình nhỏ bé trước bạn gái cũ 
nhưng với Chu Vận, Lý Tuân vẫn luôn là lý tưởng.

Chiếc bật lửa và váy công chúa luôn đứng đầu 
danh sách tìm kiếm nóng tại Trung Quốc. Phim đạt 
gần 2.000 chủ đề liên quan trong danh sách tìm 
kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) 
và được 50.000 người chấm 7,2 điểm trên trang 
Douban.

Phim trở thành tác phẩm truyền hình có thành 
tích ấn tượng nhất trong năm 2022 của màn ảnh 
nhỏ Hoa ngữ. Cơn sốt Chiếc bật lửa và váy công 
chúa cũng lan rộng tới Việt Nam. Sự thành công 
của bộ phim cũng giúp hai diễn viên chính của 
phim - Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được yêu 
thích.

Thời gian qua, Trần Phi Vũ luôn xuất hiện 
trong những cụm từ tìm kiếm nóng mỗi ngày trên 
mạng xã hội Trung Quốc. Theo dữ liệu của Weibo, 
Trần Phi Vũ đã có thêm 1 triệu người theo dõi trên 
Weibo sau khi phim lên sóng và tổng số lượt thảo 
luận về vai diễn của nhân vật Lý Tuân của anh đạt 
hơn 300 triệu lượt. Tờ Sina nhận định, ngôi sao trẻ 
đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp sau gần 5 năm 
ra mắt.

Không giống như Lý Tuân trong “Thắp sáng 
anh, sưởi ấm em”, Trần Phi Vũ được cho là “sinh ra 
đã ngậm thìa vàng” và rất được cha mẹ cưng chiều.

Thậm chí, điều điên rồ nhất mà Trần Phi Vũ 
thừa nhận từng làm khi còn là một đứa trẻ là ném 
chiếc đồng hồ hàng hiệu của cha vào bồn cầu. 
Nhưng hành động này của nam diễn viên đã không 
bị bố phạt. Trần Phi Vũ muốn kể về sự bao dung 
của bố nhưng vô tình đã khoe khoang sự giàu có 
của gia đình.

Nói đến sự giàu có, fan Cbiz lại nhớ ngay đến 
cái tên Dương Mịch. Nữ diễn viên đã tham gia rất 
nhiều các bộ phim truyền hình ăn khách và giá trị 
tài sản ròng của cô ít nhất là 1 tỷ Nhân dân tệ.

Trước kia được phỏng vấn, Dương Mịch từng 
nói rằng cô không có tiền trong thẻ, số tiền này là 
của cha cô và công ty, cha cô sẽ thường xuyên gửi 
tiền tiêu vặt cho cô.

Khi người dẫn chương trình hỏi cô có muốn 
gửi bao lì xì cho bạn bè và đồng nghiệp trong nhóm 
WeChat không, Dương Mịch nói đương nhiên sẽ 
làm nhưng phong bao lì xì phải được buộc vào một 
tấm thiệp.

Dương Mịch giải thích rằng cô không có nhiều 
tiền, chỉ có một ít tiền trong thẻ để tiêu vặt khoảng 
100.000 Nhân dân tệ. Mọi người thốt lên rằng, số 
tiền mà Dương Mịch cho là ít ỏi, để tiêu vặt cũng có 
thể bằng cả gia tài của một người.

Trong khi đó, Ngu Thư Hân cũng được nhắc 
đến trong câu chuyện này. Cô trở nên nổi tiếng với 
“Thương Lan quyết” và trở thành một trong những 
tiểu hoa lứa sau 95 đình đám nhất. Ở ngoài đời, 
Ngu Thư Hân thực sự được công nhận là “Bạch 
phú mỹ”, cha mẹ của cô nàng sở hữu một số doanh 
nghiệp ở Thượng Hải, liên quan đến thực phẩm, 
quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại. Mỗi khi dự sự 
kiện hay chương trình, cô đều mặc đồ hiệu nổi 
tiếng.

Ngu Thư Hân hiện là cổ đông của 3 công ty, 
bao gồm Beauty Technology và International 
Travel Agency. Lúc đầu, tôi muốn vào làng giải trí, 
nhưng tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ trở thành 
diễn viên.

Ngu Thư Hân cũng có rất nhiều câu chuyện 
“khoe khoang” sự giàu có một cách vô thức, chẳng 
hạn như khi ghi hình một chương trình tạp kỹ, cô 
nàng đến muộn, mọi người nói rằng cô sẽ bị phạt. 
Kết quả, chút tiền phạt đối với Ngu Thư Hân căn 
bản không thấm tháp gì.

Khi Ngu Thư Hân quay phim, để tạo hình 
nhân vật, cô thậm chí còn mang đến cho đoàn làm 
phim hơn 300 bộ quần áo, tất cả đều đồ riêng của cô 
nàng và là những món đồ đắt đỏ.

Có một lần khác, Ngu Thư Hân đi chơi với bạn 
bè nhưng họ đã bị lừa, họ đặt vé máy bay khoảng 
30.000 nhân dân tệ, cộng với 40.000 nhân dân tệ 
trong khách sạn, và tất cả đều bị lừa.

Mặc dù có chút thất vọng nhưng Ngu Thư Hân 
không hề phàn nàn, ngược lại còn nói: “Quá khổ 
sở, nhưng cũng không sao, nếu như bây giờ mọi 
chuyện không như ý, thì sau này nhất định phải có 
điều gì đó tốt đẹp”.

Trên thực tế, tâm lý của Ngu Thư Hân thực sự 
khá tích cực, tuy nhiên cũng thể hiện rằng số tiền 
mất đi đối với cô nàng không đáng là bao. 

                                                             Hoàng Anh

Cuộc sống của Miêu Kiều Vỹ 
sau 2 năm ngừng đóng phim

Gần 2 năm qua, nam diễn viên dành 
thời gian cho gia đình và bản thân. 
Miêu Kiều Vỹ cùng vợ con hiện sống 

ở Canada.

Ngày 21/11, HK01 đưa tin về cuộc sống của 
tài tử Miêu Kiều Vỹ ở Canada. Nam diễn viên 
ngừng đóng phim gần 2 năm qua để cùng vợ Thích 
Mỹ Trân ra nước ngoài sống với hai con.

Đến nay, ngôi sao Anh hùng xạ điêu vẫn chưa 
có ý định trở lại Hong Kong hoạt động nghệ thuật. 
Một số nguồn tin cho biết Miêu Kiều Vỹ có kế 
hoạch định cư ở Canada.

Mới đây, Miêu Kiều Vỹ được bắt gặp xuất 
hiện cùng sao gạo cội Hạ Vũ ở quán trà do nam diễn 
viên mở. Tài tử Hong Kong kinh doanh cách đây 
không lâu. Quán trà của Miêu Kiều Vỹ làm ăn phát 
đạt, có đông khách lui tới thưởng thức.

Miêu Kiều Vỹ còn cùng nam diễn viên Tần 
Bái dự tiệc chúc mừng người đẹp Liêu Bích Nhi tốt 
nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại 
học British Columbia ở tuổi 43.

Ngoài gặp gỡ các đồng nghiệp đang định cư ở 
Canada, Miêu Kiều Vỹ còn dành thời gian vui chơi 
bên vợ con, thực hiện các sở thích cá nhân. Theo 
On, tài tử đang luyện võ, tập nâng tạ và boxing với 
huấn luyện viên MMA nhằm nâng cao thể lực, rèn 
luyện sức bền, sự nhanh nhẹn.

Miêu Kiều Vỹ là diễn viên được yêu thích trên 
màn ảnh Hong Kong. Anh từng nằm trong nhóm 
Ngũ hổ tướng của đài TVB cùng Huỳnh Nhật Hoa, 
Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa và Thang Trấn 
Nghiệp. Anh nổi tiếng với các phim như Lại Bố Y, 
Anh hùng xạ điêu, Quyết chiến Huyền Vỹ môn, Sở 
Lưu Hương: Thiên phúc truyền kỳ, Sứ đồ hành giả, 
Thiên thần hộ mệnh...

Không chỉ sự nghiệp “xuôi chèo mát mái”, 
cuộc sống riêng tư của Miêu Kiều Vỹ cũng hạnh 
phúc. Anh và nữ diễn viên Thích Mỹ Trân có tổ ấm 
viên mãn kéo dài 30 năm. Miêu Kiều Vỹ và Thích 
Mỹ Trân được xem là gia đình kiểu mẫu trong giới 
giải trí Hong Kong.

Họ có hai người con giỏi giang. Con gái Miêu 
Đồng hiện là nhiếp ảnh gia kiêm diễn viên. Trong 
khi đó, con trai Miêu Tuấn làm việc trong ngành 
thiết kế quảng cáo.

                                                                     Di Hy
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STACEY MAI-GARDNER
CẦN TÌM NHÀ Ở?

realtor@staceymai.com

CẦN BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI?
NHÀ HÀNG, BÁN LẺ, VĂN PHÒNG, CÔNG NGHIỆP.

GỌI JEFF 713.817.5521

SỬ DỤNG KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC, DỊCH VỤ 
VÀ CỦA TÔI ĐỂ LÀM VIỆC CHO BẠNTÍNH CHUYÊN NGHIỆP 

jeffborkovich@aggienetwork.com
www.ChampionsCommercialGroup.com
www.HoustonRestaurantSpace.com

JEFF BORKOVICH
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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Bi kịch đen tối nhất lịch sử 
Hiệp sĩ dòng Đền: Nhận cái chết 
oan trái, kho báu chôn chung 
nấm mồ

Sau 2 thế kỷ tồn tại, Hiệp sĩ dòng Đền 
bị sụp đổ bởi chính nỗi sợ hãi “vô 
hình” của các vị vua châu Âu.

1. Bi kịch đen tối nhất lịch sử: Hiệp sĩ 
dòng Đền

2 thế kỷ sau ngày được đức vua của 
Jerusalem là Baldwin II (1060-1131) thành lập, 
dòng tu đặc biệt có tên Hiệp sĩ dòng Đền (vừa là 
thầy tu, vừa là hiệp sĩ) không chỉ là những chiến 
binh “bất khả chiến bại” thực hiện sứ mệnh bảo vệ 
các tín đồ Kito giáo từ phương Tây hành hương đến 
Jerusalem an toàn, họ còn là lực lượng chính trị và 
kinh tế hùng mạnh nổi tiếng khắp châu Âu thế kỷ 
12-14.

Ở thời kỳ đỉnh cao của quyền lực, Hiệp sĩ 
dòng Đền (còn có tên gọi Hiệp sĩ Đền Thánh; hay 
Các Chiến hữu nghèo của Chúa Kito & đền 
Solomon) nắm trong tay mạng lưới ngân hàng lớn 
mạnh (tiền thân của ngân hàng thời nay), sở hữu 
các hạm đội tàu lớn và nhiều kho báu.

Nhờ vào công trạng to lớn mà họ ghi được, 
các hiệp sĩ thời Trung Cổ này nhận được rất nhiều 
quyên góp vật chất từ khắp châu Âu. 

Các vị vua phương Tây của Pháp, Anh, Tây 
Ban Nha... ban thưởng cho họ những vùng đất trù 
phú, các hòn đảo, tòa lâu đài và vàng bạc châu báu 
không kể hết.

Tuy nhiên, vì đã tuyên thệ là không để bổng 
lộc làm biến chất, nguyện sống trong cảnh nghèo 
khó để giữ mình thanh sạch nên các hiệp sĩ dù đã 
nhận bổng lộc từ các triều đình nhưng phần lớn của 
cải được tập trung để giúp đỡ thường dân và trang 
trải chi phí thiết yếu.

Vậy kho báu khổng lồ này ở đâu? Đây là 
câu hỏi khiến sử gia không ngừng tìm hiểu. Cuối 
cùng, sau nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu đã có 
câu trả lời.

Năm 1312 đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn 
của Hiệp sĩ dòng Đền sau 2 thế kỷ tồn tại. Nguyên 
nhân sụp đổ đến từ chính nỗi sợ hãi của các vị vua 
châu Âu.

Không chỉ giàu có, Hiệp sĩ dòng Đền còn 
rất được lòng dân chúng. Họ dần trở thành một thế 

lực vững mạnh và độc lập hoàn toàn với nhà vua. 
Đây cũng chính là lúc bi kịch lớn nhất với Hiệp sĩ 
dòng Đền diễn ra. 

Các vị vua châu Âu e sợ sự thiện chiến của 
họ, e sợ dân chúng sẽ tuân theo họ, trong khi đó họ 
lại tồn tại độc lập, không tuân phục bất cứ vị vua 
nào, vì thế, để diệt trừ hậu họa về sau, nhiều vị quan 
đã bí mật cố vấn vua Pháp nên tổ chức một cuộc 
chiến nhằm tiêu diệt các hiệp sĩ và tịch thu tài sản 
của họ.

Cuối cùng, vào năm 1305, các thành viên 
của Hiệp sĩ dòng Đền bị kết án là dị giáo. Họ bị bắt 
giữ, tra tấn cho đến khi thừa nhận đã thực hiện 
nhiều tội ác (mà họ không gây ra). Có người bị đưa 
lên giàn hỏa thiêu, chịu đựng những đau đớn oan 
ức trước mắt dân chúng.

2. Huyệt mộ cuối cùng của hiệp sĩ dòng 
Đền: Có kho báu ở đó?

Sau thời gian 7 năm chìm trong bi kịch đen 
tối nhất, Hiệp sĩ dòng Đền chính thức sụp đổ sau 2 
thế kỷ tồn tại. 

Tuy nhiên, một nhóm hiệp sĩ đã trốn thoát 
thành công và âm thầm hoạt động rải rác khắp Âu 
châu. Nơi cuối cùng được cho là kết thúc số phận 
của Hiệp sĩ dòng Đền chính là ở Trung Đông.

Mới đây nhất, sử gia đã tìm thấy đường 
hầm dẫn đến kho báu huyền thoại ở Israel - nơi 
được cho là vị trí cuối cùng trước khi họ ngã xuống 
vì bảo vệ thường dân và kho báu của mình.

Tiến sĩ Albert Lin, nhà khảo cổ học của 
National Geographic (Mỹ) cho hay, Hiệp sĩ dòng 
Đền là những chiến binh dũng mãnh, thiện chiến đi 
vào huyền thoại và vàng của họ cũng vậy. 

Trong những cuộc thập tự chinh, họ xả thân 
vì chính nghĩa, vì vinh quang và vì vàng. Một nơi 
nào đó thuộc thành phố cảng Acre (Israel) xưa kia 
chính là đầu não và cũng là nơi chứa kho báu của 
họ.

Bên dưới nhà thờ hiện đại ở thành phố 
Acre, các nhà khảo cổ học tìm thấy lối vào đường 
hầm cổ. 

Họ nhận định đây có thể là chứng nhân cuối 
cùng còn sót lại cho thời khắc bi thảm trong lịch sử 
Hiệp sĩ dòng Đền.

Năm 1291, Acre bị bao vây
Bên ngoài thành, khoảng 200.000 lính và 

chiến mã Mamluk bủa vây tứ phía. Chống lại 
Mamluk (lực lượng của các khalip Hồi giáo) là 600 
Hiệp sĩ dòng Đền được vũ trang.

Khi đại thủ lĩnh thứ 21 William de Beaujeu 
bị thương nặng và hy sinh sau đó, các bức tường 
thành của Acre bị phá vỡ. 

Quân Mamluk hiếu chiến tràn vào ồ ạt. 
Những chiến binh dòng Đền còn sống buộc phải 
thu về cố thủ tại một tu viện trong thành phố.

Đây chính là huyệt mộ cuối cùng của họ, 
nơi họ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khi bị giặc 
bao vây tứ phía, họ vẫn chiến đấu để bảo vệ phụ nữ 
và trẻ em (bị những kẻ xâm lược quấy nhiễu). 
Nguyên soái Peter de Sevrey của Hiệp sĩ dòng Đền 
khi đó ra lệnh cho thường dân và các hiệp sĩ may 
mắn khác lên thuyền nhanh chóng di chuyển khỏi 

thành Acre bằng lối đi bí mật. Lịch sử ghi nhận đây 
là hành động vô vọng nhất trong bối cảnh bấy giờ.

Các nhà làm phim tài liệu "Lost Cities" của 
National Geographic đã sử dụng công nghệ 
LiDAR để quét các bề mặt đá, xây dựng bản đồ 3D 
có độ phân giải cao để tìm lối đi bí mật này sau khi 
giới khảo cổ tìm thấy những căn hầm hình vòm, 
phòng bí mật và địa đạo bên dưới nhà thờ hiện đại ở 
Acre (được xây dựng trên mảnh đất từng là tu viện 
cổ hồi thế kỷ 13).

Giới nghiên cứu nhận định, công trình này 
là lối chuyển vàng bí mật đến Tháp Kho báu huyền 
thoại của họ. 

Nhưng tòa tháp đã bị sụp đổ và bị chôn vùi 
dưới hàng mét đất đá sau cuộc chiến với quân 
Mamluk năm 1291.

Hiện, người ta đang tiếp tục khai quật khu 
vực này để giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất 
thời Trung Cổ - Kho báu cuối cùng của Hiệp sĩ 
dòng Đền. ■ 

Sự thật đáng kinh ngạc 
được tiết lộ từ kết quả quét não 
của một tu sĩ Tây Tạng

Các nhà khoa học đã phát hiện công 
dụng bất ngờ của việc thiền định 
khi làm cho một tu sĩ Phật giáo 41 

tuổi có bộ não trông giống như chỉ 33 tuổi.
Yongey Mingyur Rinpoche là một tu sĩ 

theo đạo Phật ở Tây Tạng, người đã theo đạo sư 
Tulku Urgyen Rinpoche tu tập từ khi mới 9 tuổi. 
Ông đ định trong nhiều năm kể từ ã thực hành thiền 
khi 9 tuổi.

Một nhóm các nhà nghiên cứu, dẫn đầu bởi 
Richard Davidson, nhà tâm lý học tại Đại học 
Wisconsin-Madison, đã quét não của Yongey 
Mingyur Rinpoche trong hơn 14 năm qua (khi ông 
27 tuổi) và so sánh nó với kết quả của 105 người 
lớn cùng độ tuổi. 

Những người này được theo dõi và kiểm 
soát liên tục, để các nhà nghiên cứu biết được lão 
hóa não bình thường trông như thế nào. 

Bởi theo nhiều nghiên cứu trước đây, thiền 
về mặt khoa học đã được chứng minh rằng nó "thực 
sự thay đổi não bộ", nhưng Davidson muốn có 
những bằng chứng cụ thể hơn, ví dụ như các bản 
quét não, thông qua sự hỗ trợ của vị tu sĩ này.

Nhóm nghiên cứu đặc biệt chú ý đến chất 
xám của não bộ. Vì chất xám là thứ suy giảm khi 
não bị lão hóa. 

Quá trình lão hóa não có thể được đo bằng 
cách phân tích sự chuyển đổi cấu trúc của chất xám 
bằng phương pháp gọi là Brain Age Gap Estimate 
(BrainAGE), thông qua việc sử dụng máy học.

Công nghệ này đã được dùng để phân tích 
kết quả chụp cộng hưởng từ MRI của vị tu sĩ bốn 
lần trong 14 năm. 

Và trong lần quét não gần nhất, lúc Yongey 
Mingyur Rinpoche đã 41 tuổi, kết quả cho thấy não 
ông trẻ hơn 8 tuổi so với tuổi thật. 

Nói một cách đơn giản, các hình ảnh cho 
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thấy ão bộ của một đây dường như là n
người chỉ mới 33 tuổi.

"Đó là một khám phá lớn rằng bộ não của 
tu sĩ này, người đã thiền trong hơn 60.000 giờ, 
chậm lão hóa hơn so với bộ não khác", Davidson 
nói. 

Dưới đây là hình ảnh về bộ não của Yongey 
Mingyur Rinpoche mà Davidson và cộng sự ã đ
quét lại bằng MRI trong nhiều năm qua.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng 
bộ não của vị tu sĩ ã giàđ  đi một cách chậm chạp, 
trong khi ngược lại, nó trưởng thành một cách 
nhanh chóng. 

Theo Davidson, có một vùng trong não 
đóng vai trò quan trọng trong việc tự kiểm soát và 
phần đó phát triển vào giữa đến cuối những năm 
20.

"Không rõ sự phát triển của vùng não đối 
với sự tự kiểm soát sẽ có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, 
người ta tin rằng thiền thúc đẩy sự tự kiểm soát, do 
đó cũng gợi ý rằng sự trưởng thành có thể nhanh 
hơn", Davidson nói.

Nhóm nghiên cứu của Davidson và cộng sự 
vẫn đang điều tra xem bộ não của vị tu sĩ Tây tạng 
này còn trẻ do thiền định hay chế độ ăn uống lành 
mạnh, bằng cách điều tra những người sống trong 
một môi trường tương tự như Yongei Mingale 
Rinpoche.

"Căng thẳng không chỉ có tác động tâm lý 
mà còn gây lão hóa tế bào", Kiran Rajneesh, nhà 
thần kinh học tại Trung tâm y tế Wexner, Đại học 
bang Ohio, nói. 

"Đó là lý do tại sao thiền là hợp lý về mặt 
sinh học". Chuyên gia này cũng đồng ý với suy 
đoán của Davidson rằng thiền là tốt cho sức khỏe 
của bộ não.

Richard Davidson (trái) và tu sĩ Yongey 
Mingyur Rinpoche

“Có lẽ vài phút thiền định và sống chậm 
lại, thậm chí trong một khoảng thời gian, có khả 
năng sẽ mang lại nhiều lợi ích”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ìm hiểu. điều để t
Nghiên cứu trường hợp này chỉ kiểm tra trên một 
thiền giả. 

Vẫn còn là một bí ẩn về việc cần bao nhiêu 

thời gian thiền trước khi những thay đổi chất xám 
này diễn ra, theo Davidson.

Hơn nữa, cuộc sống của vị tu sĩ này cũng là 
độc nhất. Từ năm 12 tuổi, ông đã chính thức trở 
thành hóa thân thứ bảy của Yongey Mingyur 
Rinpoche. 

Từ khi còn là thiếu niên, ông trở thành một 
bậc thầy về tĩnh tâm, chịu trách nhiệm hướng dẫn 
các tu sĩ cao cấp thông qua những rắc rối của thực 
hành thiền định Phật giáo trong thời gian ba năm. 

Ông sau đó tiếp tục sống một cuộc đời với 
nhiều thành tựu, viết sách, tham gia vào các nghiên 
cứu để giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về 
thiền và trí não.

Nghiên cứu trên đã được công bố trực 
tuyến trên tạp chí Neurocase. ■ 

3 kiểu người có phúc dày, 
gặp được trong đời là điều may 
mắn, không nên để mất

Nếu có phúc gặp được 3 kiểu người 
sau đây, hãy kết giao và trân trọng 
nhân duyên này.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có cơ 
hội gặp gỡ rất nhiều kiểu người. Tuy nhiên, làm thế 
nào để chọn được người tâm đầu ý hợp, có phúc 
khí, ở cạnh nhau lâu mà không nhàm chán? Dưới 
đây là 3 kiểu người chúng ta không nên để mất.

1. Người có nội tâm thanh tịnh
Đời người, đẹp nhất là sự thanh hoan. 

Trong xã hội hiện đại và phức tạp này, chúng ta 
muốn từ chối và trốn tránh sự tạp nham, ồn ã và 
muốn tìm kiếm sự thanh tịnh trong tâm hồn.

Trong "Thanh tịnh kinh" của Đạo giáo có 
viết: Con người có thể thường xuyên thanh tịnh, 
thiên địa đều tinh thông. 

Ý của câu nói này là con người nếu duy trì 
được tâm thái thanh tịnh trong cách đối đãi với mọi 
vật, tự nhiên sẽ ngộ được đạo trong Trời Đất.

Một người có nội tâm thanh tịnh thường 
dựa vào sự quan sát tinh tường, nhìn qua bề nổi để 
thấy được bản chấn bên trong, phán đoán và đưa ra 
quyết định về sự vật hiện tượng bằng năng lượng 
tích cực mà không hề bị thao túng bởi bất cứ điều 
gì.

Một người có thể sống thanh tịnh trong 
tâm, về mặt tiêu chuẩn đạo đức, họ cũng đạt được 
mức độ nhất định, tự nhiên sẽ xem nhẹ danh lợi, 
không ham hư vinh hay vì quyền thế mà kinh sợ.

Trong cuộc sống, dù ở vào hoàn cảnh nào, 
họ cũng có thể sống an yên, bình tĩnh, không nảy 
sinh cảm xúc tiêu cực và bị cảm xúc tiêu cực chi 
phối.

Những người này bản thân đã mang phúc 
khí, may mắn được gặp gỡ kết giao, hãy trân trọng. 
Ở bên họ, chúng ta sẽ tìm được những chân lý sống 
hài hòa, tốt đẹp cho chính mình.

2. Người khiêm tốn
Con người sống cần có sự tự tin, tuy nhiên 

đừng nên quên mất sự khiêm tốn và kính sợ. Chỉ có 
sự tự tin được duy trì một cách khiêm tốn, chúng ta 

mới có thể mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới, mới 
thực sự làm chủ sinh mệnh của chính mình.

Có lòng khiêm tốn giống như bậc thánh 
nhân, vậy là đủ để có được sự tôn kính của tất cả 
mọi người và đủ để có sự tự tin để chinh phục thế 
giới.

Người Trung Quốc xưa có câu: Người khen 
ta khiêm tốn, đó là tăng thêm một cái đẹp; tự khoe 
khoang tự thất bại, đó là tăng thêm một lần hủy 
diệt. 

Bất luận là ở đâu, lúc nào, chúng ta cũng 
đều cần phải duy trì một trái tim lương thiện và 
lòng khiêm tốn.

Người khiêm tốn bản thân họ đã có phúc 
khí, đó là tấm thẻ thông hành có giá trị khi chúng ta 
xuất hiện ở mọi nơi và là yếu tố nền tảng làm nên 
thành công cho mỗi người.

Đức tính này, mỗi người cần học và rèn bản 
thân. Gặp được người khiêm tốn, hãy trân trọng, 
bởi đó chính là tấm gương tốt để chúng ta học hỏi.

3. Người bao dung
Lòng bao dung của con người thực sự có 

thể đem lại những kết quả tốt đẹp nằm ngoài dự 
đoán của tất cả chúng ta.

Đã từng có rất nhiều câu chuyện nói về sức 
mạnh và sự kỳ diệu của điều này. Bao dung có thể 
vượt qua mọi thứ, bởi nó bao hàm tâm hồn con 
người và cần đến một trái tim vô cùng rộng lượng.

Con người khi không có lòng bao dung, nó 
sẽ khiến cho một con người vĩ đại trở thành một kẻ 
dưới cả mức tầm thường.

Bao dung có thể khiến cho tình hữu nghị trở 
nên gần gũi và thân thiết hơn. Bao dung có thể 
khiến tình thân trở nên sâu đậm hơn. 

Bao dung có thể khiến xã hội trở nên tử tế 
và đẹp đẽ hơn. Có lòng khoan dung, sẽ có một sức 
hấp dẫn không giới hạn.

Trong cuộc đời này, nếu như chúng ta gặp 
được những người sống bao dung độ lượng, đừng 
ngần ngại kết giao. 

Đó là mẫu người mà mỗi chúng ta không 
nên để mất, bởi họ chính là quý nhân, là những 
người truyền thông điệp sống tử tế tốt đẹp đến tất 
cả mọi người. ■
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Cuộc giải cứu đầu tiên 
bằng máy bay trực thăng

Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt 
của lực lượng không quân Mỹ 
(AFSOC) ngày nay đã bắt đầu 

hình thành từ Thế chiến 2 trong các cánh rừng già 
của Miến Điện. 

Ở đó, Nhóm không biệt kích số 1 (ACG-1) 
mới nổi đã tiến hành một cuộc chiến tranh phi 
thường chống lại quân Nhật, thường là hoạt động 
sau phòng tuyến địch. ACG-1 là một kiểu lính bất 
cần đời, ngỗ ngược, không quan tâm đến việc đánh 
bóng đời sống quân ngũ, nhưng lại chiến đấu hết 
sức dũng cảm.

Sikorsky, trường đào tạo phi công trực 
thăng đầu tiên của Hoa Kỳ 

Năm 1943, khi Trung úy phi công Carter 
Harman và vài người khác nhận một nhiệm vụ bất 
thường cho nhà máy Sikorsky ở Stratford (tiểu 
bang Connecticut), chiếc máy bay mới toanh đó 
được gọi là “chim quay” hoặc “máy đánh trứng”.

 Trung úy Carter Harman nhận nhiệm vụ 
làm việc cho nhà máy Sikorsky ở Connecticut. 
Nhưng sau đó ông học lái R-4 và bay nửa vòng trái 
đất đến Miến Điện để thực hiện vụ giải cứu 

Carter Harman đã học lái một trong những 
cỗ máy mới gọi là YR-4B và sau đó đưa nó đi nửa 
vòng trái đất đến Miến Điện. 

Cơ hội của Không biệt kích là thử nghiệm 
một cỗ máy mới khi Trung sĩ kỹ thuật Ed 
Hladovcak (một phi công gan dạ được gọi bằng cái 
tên Murphy) đã bị rơi trong một chiếc máy bay liên 
lạc L-1 Vigilant cùng với 3 binh sĩ người Anh. 
Hladovcak và bộ ba binh sĩ Anh đã bay nhiều dặm 
ở xa phòng tuyến Nhật. 

Một chiếc máy bay liên lạc khác là chiếc L-
5 Sentinel đã không thể hạ cánh trong địa hình cây 
rừng đan xen chằng chịt với ruộng nương. Carter 
Harman và cơ trưởng của anh là Trung sĩ Jim 
Phelan, đang cách Ấn Độ 500 dặm khi họ nhận 
được bức điện: “Gửi máy đánh trứng vào”.

Chiếc R-4 sẽ mang thêm vũ khí và chỉ chở 
duy nhất 1 người tại một thời điểm. Loại công việc 
này được chỉ huy bởi một viên đại tá có toàn quyền 
trình bày với Washington: Philip “Flip” Cochran.

Chuẩn bị cho chặng bay đến Miến Điện

“Murphy” và 3 đồng đội người Anh lăn lê 
bò trườn cho đến khi họ đã chui sâu vào cánh rừng 
già đại ngàn cách chiếc máy bay bị rơi nửa dặm 
đường. 

Suốt hàng tiếng, Murphy và những người 
lính Anh dõi mắt quan sát đám lính Nhật đang lùng 
sục xác chiếc L-1, canh gác vị trí rơi và rút lui. Vào 
giữa buổi chiều hôm đó, một chiếc máy bay liên lạc 
L-5 Sentinel của Không biệt kích đang bay quần 
thảo trên đầu và thả xuống một mảnh giấy, nội 
dung ngắn gọn “Di chuyển lên núi. 

Người Nhật gần đây”. Trong hầm hàng của 
chiếc L-1 bị rơi là 3 thanh kiếm gỗ Nhật (dùng cho 
nghi lễ) mà Murphy đã lấy nó từ chiến trường để 
làm kỷ niệm. Nếu người Nhật tìm thấy những 
thanh kiếm này trước và sau khi bắt giữ 
Hladovcak, sẽ có một địa ngục phải trả. Không 
giống với các lính Không biệt kích quanh mình, 
Carter Harman không phải là người dễ dàng ứng 
biến trước tình hình.

Sau chiến tranh, ông Harman nhớ lại: 
“Trước chiến tranh, tôi là một nhà báo. Tôi chuyên 
đưa bài về cho Thời báo New York. Khi chiến tranh 
khơi mào, tôi đã lái vài loại máy bay. Không thiết 
tha với bộ binh nên tôi đã gia nhập Lực lượng 
phòng không lục quân (AAC) và tới Texas. Tôi 
đang học bay hạng 43-C và sau khi có được những 
đôi cánh bạc, tôi trở thành hướng đạo sinh trong 
việc hướng dẫn lái máy bay 2 cánh”. 

Ông Harman về làm việc ở Stratford 
(Connecticut) gần nhà mình. Ông đến nhà máy 
Sikorsky ở Stratford để học lái trực thăng R-4. 
Thời điểm đó Không biệt kích yêu cầu lấy 3 chiếc 
trực thăng YR-4B chở nửa vòng trái đất trên các 
máy bay vận tải C-46 đến Miến Điện. Ông Harman 
kể: “Để chuẩn bị cho chặng bay dài ngày, các thợ 
máy của chúng tôi đã lắp ráp trực thăng dưới thời 
tiết nắng nóng và kiểm duyệt gắt gao ở Lalaghat 
(Ấn Độ)”.

Thật bi thảm, chuyến bay trực thăng đầu 
tiên ở Ấn Độ - YR-4B – diễn ra vào ngày 21-3-
1944 đã bị rơi khiến 1 trong số 4 phi công bị thiệt 
mạng, cũng là người đầu tiên lái trực thăng Mỹ tử 
trận trong vùng chiến sự. 

Một trong số các phi công (vốn khan hiếm 
khi đó) đã bị thương trong lúc đang lái máy bay 
thông thường... Ngày 21-4-1944, ông chủ của 
Không biệt kích, Philip “Flip” Cochran, đã phát đi 
những chỉ thị vô tuyến cho Carter Harman để đưa 
một trực thăng đến Taro (Bắc Miến Điện). Taro 
cách Lalaghat 600 dặm, tức vượt xa 100 dặm trong 
phạm vi thông thường của trực thăng YR-4B.

Lên phương án giải cứu 
Cartel Harman nhớ lại: “Tôi đã chuẩn bị 

mọi thứ cho chuyến bay đầu tiên đến Taro, đồng 
nghĩa chuẩn bị tinh thần để vượt qua những đỉnh 
núi cao 1.524m, mà theo lý thuyết mà mức trần của 
YR-4B và điều hướng trực quan đến Dimapur. Tôi 
hạ cánh an toàn ở Dimapur và đổ đầy bình chứa 
nhiên liệu trước khi bắt đầu chặng bay thứ hai trực 
chỉ Jorhat, đó là căn cứ oanh tạc cơ nơi các đồng 
nghiệp của tôi đang lái những chiếc B-24 

Liberators”. 
Harman nói rằng mình cảm thấy thoải mái 

khi lái một mình. Mất 24 tiếng đồng hồ mới tới 
được Taro. Harman kể: 

“Tới nơi là nghỉ xả hơi. Tôi nói với một 
trong những người lính ở đó là mình cần đi tắm 
suối, giặt đồ. Tôi vẫn đang mặc nguyên cái quần 
dài sau khi đã bay nửa vòng trái đất. Tại Taro, các 
thợ máy đã lắp một thùng nhiên liệu phụ mượn từ 
bụng chiếc trực thăng của tôi. Ở Aberdeen, đã xác 
định chính xác vị trí của trung sĩ kỹ thuật Ed 
Hladovcak. Không biệt kích có kế hoạch sử dụng 
YR-4B và chờ đón tôi”.

Một bức thông điệp điện tín của căn cứ 
ACG-1 ở Miến Điện (gọi tên là Aberdeen), đó là 
một đường băng tạm thời nằm sâu bên trong lãnh 
thổ Nhật Bản chiếm đóng. Căn cứ này là ngôi nhà 
của các máy bay liên lạc L-1 Vigilant và L-5 
Sentinel được lái bởi các trung sĩ phi công như Ed 
“Murphy” Hladovcak dùng cho những mục đích 
cứu hộ hàng không. 

Thông qua L-1 hoặc L-5, những người 
sống sót được chở thẳng tới Aberdeen, tại đó họ lên 
một máy bay lớn hơn để sơ tán tới Ấn Độ. Tất cả 
đều được thực hiện bởi bàn tay của người Nhật. 
Thông điệp vỏn vẹn 4 chữ “Gửi máy đánh trứng 
ngay lập tức”. 

Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ được thực thi 
từ Taro đến Aberdeen ở cách đó 125 dặm về hướng 
Nam, bỏ xa phạm vi bay tối thiểu của trực thăng 
YR-4B. Trên mặt đất, tâm trí Murphy đang hối hả 
chạy đua với suy nghĩ về việc có thể bị quân Nhật 
bắt giữ: “Ngày 24-4, những âm thanh kỳ lạ phát ra 
trên trời. Phải chăng có một vụ chạm súng? Bọn 
Nhật sẽ phản ứng ra sao với một lính Mỹ đói khát, 
mệt lử và 3 lính Anh bị thương đầy mình?”.

Nhưng người Nhật không xuất hiện. Ngày 
hôm sau, tình hình 3 người lính Anh thêm xấu đi. 
Các vết thương bị nhiễm trùng. Trời nắng chang 
chang. Côn trùng khắp nơi nhất là muỗi mang theo 
một chủng gây sốt rét độc hại. 

Carter Harman hạ cánh trực thăng YR-4B 
tại căn cứ Không biệt kích ở Aberdeen vào buổi 
sáng ngày 25-4-1944. Ông biết được rằng 4 người 
lính do Murphy chỉ huy vẫn bình an vô sự. 

Những chiếc trực thăng L-5 Sentinel đang 
thả đồ tiếp tế và thông điệp cho Murphy khi nhắm 
vào một chiếc dù trắng mà người phi công thả 
xuống đồng lúa. Tuy nhiên chiếc dù đó có lẽ sẽ 
khiến Murphy bị lính Nhật phát giác. 

Một chiếc L-5 đã thả thông điệp cho 
Murphy nói về một địa điểm có máy bay liên lạc có 
thể cứu cả 4 người lính: một bãi cát trên con sông 
gần đó. Các biệt kích Anh đã bảo vệ một khu vực 
nhỏ bờ sông để tạo điều kiện cho những người bị 
thương rút êm. 

Tại Aberdeen, họ biết rằng không ai trong 
số 4 phi công có thể rút êm bằng sức riêng của 
mình. Tuy vậy họ tin rằng Harman có thể thu hẹp 
khoảng cách. Đó là một giải pháp đặc biệt, một 
kiểu ứng biến mà Không biệt kích và cả AFSOC 
luôn hoàn thành xuất sắc.
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Cuộc giải cứu trực thăng đầu tiên
Carter Harman nhớ lại: 
“Tôi lo rằng động cơ 200 mã lực Warner 

thường sẽ không đủ mạnh để khởi động trực thăng 
YR-4B. Tôi cũng lo ngại không biết mình có đến 
được bãi đất trống đó không. Chiếc YR-4B của tôi 
sẽ chở họ đến bờ sông, nơi có những máy bay liên 
lạc chờ sẵn có thể rước họ đi. Kể từ khi đó tôi chỉ có 
thể chở 1 người/ lần bay mà thôi, do đó phải đi làm 
4 chuyến. Mấy cái trực thăng hãy còn mới và 
chúng tôi biết là chúng không thích hợp thời tiết 
nắng nóng. YR-4B đặc biệt dễ bị tổn thương bởi 
bất kỳ loại súng nào. Tôi bay từ Aberdeen đến bãi 
cát ven bờ sông, nơi tôi gặp một chiếc L-5 Sentinel. 
Kế đó, chiếc L-5 dẫn tôi đến bãi đất trống nơi 
Murphy và 3 người lính Anh đang vật lộn sinh tồn. 
Tôi không thấy bất kỳ tên lính Nhật nào cả, nhưng 
biết rằng bọn chúng đang lảng vảng quanh đó. Rồi 
may sao tôi cũng đến đó trước, Murphy Hladovcak 
leo lên trực thăng. Lúc đó quân đội tràn ngập ngay 
bên dưới chúng tôi. Cuối cùng chiếc YR-4B phát 
huy hết công suất bay đi”.

Sau đó, Harman được kể lại là Murphy 
Hladovcak “phát điên” khi nhìn thấy “máy đánh 
trứng” bay tới vì anh ta chưa từng nhìn thấy trực 
thăng từ trước đó. Murphy dìu người lính Anh bị 
thương nặng nhất lên máy bay. 

Harman có thể đến bãi cát trống nơi có một 
máy bay liên lạc chở người lính Anh tới nơi an 
toàn. Các phi công liên lạc cảnh báo với Harman 
rằng có những trục trặc về thời tiết vào ngày hôm 
sau. 

Lúc tảng sáng, động cơ máy bay vang lên 
giòn giã và Harman đã có thể chở người lính Anh 
thứ 3 đưa đến nơi an toàn. Edward “Murphy” 
Hladovcak giờ đang đơn độc trong bãi đất trống 
trong rừng, ông ráng cầm cự, và Harman phải quay 
trở lại. 

Khi  chiếc  Y R-4B áp sá t  Murphy 
Hladovcak, lính Nhật túa ra ở khoảng cách 304m, 
một số giơ cao súng trường. “Quá muộn rồi!”, 
Harman nghĩ thoáng qua. “Sau tất cả mọi thứ, trễ 
quá rồi”, Murphy Hladovcak hét lớn về phía bọn 
Nhật đang bắn mình.

Harman căng thẳng nhớ lại: “Tôi lao đến 
trước tiên. Murphy Hladovcak leo lên máy bay. 
Giờ đây rất đông người bên dưới chúng tôi, chiếc 
YR-4B căng mình vật lộn. Nó lại mất hút trong khu 
rừng. YR-4B lao vọt lên một cách thần tốc”. 

Harman chở Murphy đến Aberdeen. Ở đó 
họ được kể rằng đám binh lính bên dưới máy bay là 
Nhóm thâm nhập tầm xa (Chindit, các đơn vị hoạt 
động đặc biệt của Anh và Ấn Độ trong giai đoạn 
1943-1944) đang có ý định giải cứu Murphy. Cuộc 
giải cứu trực thăng đầu tiên đã mở đầu cho ngành 
hàng không cánh quay. 

Carter Harman đã dành vài tuần với ACG-
1 và tìm được một số người cần được giải cứu. 
Chiếc trực thăng R-4 cuối cùng bị hỏng không thể 
sửa chữa. Nhưng đầu năm 1945, một chiếc trực 
thăng khác đã thế vào. Nó thực hiện một hoạt động 
cứu hộ khác và đôi khi bị trích dẫn sai lầm là vụ giải 

cứu trực thăng đầu tiên trong lịch sử.
Ngày 16-1-1945, đại úy Frank Peterson đã 

lái một chiếc R-4 để sơ tán một nhà quan sát thời 
tiết bị thương là binh nhất Howard Ross từ một 
sườn núi cao 1.432m ở rặng Naga (Miến Điện). 

Đại úy Peterson bay cùng phi công Trung tá 
1 Irvin Steiner. Đó là cuộc cứu hộ trực thăng thành 
công từ rất sớm, nhưng là nó diễn ra 8 tháng sau khi 
Carter Harman thực hiện chuyến bay cứu hộ đầu 
tiên, dọn đường cho các sứ mạng hoạt động trực 
thăng đặc biệt ngày hôm nay. ■ 

Thương hiệu nào sở hữu 
logo ấn tượng nhất

Mỗi nhà sản xuất xe hơi đều sở hữu 
logo với kiểu dáng, chất liệu, ý 
nghĩa khác nhau và một vài 

trong số đó thực sự đem lại ấn tượng sâu sắc.

Logo mang vẻ dữ tợn của Jaguar
Thương hiệu và logo là một khía cạnh vô 

cùng quan trọng trong thiết kế của mỗi chiếc xe ô 
tô. Khi được thể hiện đúng cách, chiếc logo không 
chỉ mang lại thông tin về nhà sản xuất mà còn thể 
hiện khát vọng hay thậm chí là truyền cảm hứng. 
Vậy logo của thương hiệu nào thú vị nhất từ trước 
đến nay?

Hình ảnh biểu tượng có cánh của Aston 
Martin có lẽ sẽ xuất hiện trong câu trả lời của rất 
nhiều người. Một vài biến thể nhỏ của nó đã tồn tại 
cùng thương hiệu từ những năm 1930, tất cả đều 
thể hiện rõ khát vọng của một công ty xe hơi đặt lên 
đôi cánh trên logo của mình. Theo một đại lý AM ở 
Houston, đôi cánh tượng trưng cho việc leo lên đồi 
Aston với “cảm giác tự do thực sự”.

Một nhà sản xuất autor khác của Anh ban 
đầu cũng sử dụng đôi cánh trong logo nhưng đã đổi 
thành một hình tượng khác mang tính biểu tượng 
hơn. 

Thương hiệu ấy là Jaguar, hãng hiện sở hữu 
một trong những logo trông hung dữ nhất trên thị 
trường. Cho dù là phiên bản chú báo đốm đang 
nhảy lên hay khuôn mặt khi gầm thét, Jaguar luôn 
thể hiện được sự hùng mạnh, nhiệt huyết của mình.

Động vật cũng có xu hướng trở thành một 
chủ đề xuyên suốt hình tượng autor. Ferrari có con 
ngựa chồm, Lamborghini có con bò tót hung hãn 
và Peugeot có sư tử, tất cả đều trông khá tuyệt vời 
theo cách đặc biệt của riêng mình. Các thương hiệu 

của Mỹ cũng không né tránh những cách làm như 
vậy, ví dụ như Shelby Cobra, Dodge RAM hay 
Chevrolet Impala.

Nếu bạn đang tìm kiếm điều gì đó đơn giản 
mà thanh lịch, ngôi sao ba cánh của Mercedes 
Benz được cả thế giới công nhận là biểu tượng của 
chất lượng, sự sang trọng và đẳng cấp. Spirit of 
Ecstasy trên mui xe Rolls Royce có thể không được 
nhiều người biết đến nhưng nó sẽ để lại ấn tượng 
mạnh đối với những ai nhận ra nó.

Những chiếc huy hiệu cũng có thể trở thành 
biểu tượng của các nhà sản xuất autor. Những chiếc 
xe của Porsche, Koenigsegg đã được những người 
đam mê trên toàn thế giới biết đến và yêu thích. Tất 
cả những điều này để nói rằng có rất nhiều logo 
autor tuyệt vời để bạn lựa chọn. ■

Bí ẩn hòn đảo "dấu vân 
tay" khổng lồ giữa lòng đại 
dương

Đảo Baljenac nằm trên biển Adriatic 
(Croatia) là một hòn đảo nhỏ bé 
được tô điểm bởi hàng loạt bức 

tường đá khiến nó giống như một dấu vân tay 
khổng lồ.

Hòn đảo Baljenac hình bầu dục được bao 
phủ bởi một hệ thống tường đá nối dài 23 km. Ban 
đầu chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đó là một mê cung được 
xây dựng vào thời cổ đại, nhưng thực tế các bức 
tường cao đến thắt lưng này được những người 
nông dân thiết kế để giúp cho hoạt động canh tác 
trong nông nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

Địa hình đá và gió mạnh không lý tưởng 
cho việc trồng cây, vì vậy cư dân của hòn đảo 
Kaprije gần đó đã xây những bức tường đá này để 
ngăn cách, đánh dấu ranh giới giữa các mảnh đất 
liền kề nhau và bảo vệ chúng.

Kể từ khi những bức ảnh chụp từ trên cao 
nhìn xuống đảo Baljenac bắt đầu lan truyền trên 
Internet, hòn đảo “dấu vân tay” đã bất ngờ nổi tiếng 
với tốc độ nhanh chóng mặt và bắt đầu có sự ghé 
thăm của đông đảo khách du lịch.

Hòn đảo "dấu vân tay" Baljenac  
Mặc dù người dân ở đây vẫn chào đón du 

khách đến ghé thăm nhưng đa số họ vẫn tỏ ra lo 
lắng về việc các bức tường sẽ bị phá hủy bởi những 
vị khách du lịch vô ý thức. ■



Trang 14

Issue # 2024 * Tuesday, December 06,  2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Những tình tiết mới công 
bố về “bác sĩ tử thần” Josef 
Mengele

Josef Mengele là bác sĩ quân y trong 
quân đội Đức Quốc xã, nhưng được 
biết tới với cái tên “bác sĩ tử thần” vì 

những thí nghiệm vô nhân đạo trên các tù nhân tại 
trại tập trung Auschwitz trong Chiến tranh thế giới 
thứ hai. 

Sau chiến tranh, Mengele tìm cách đào tẩu 
tới Nam Mỹ và cuối cùng chết đuối do đột quỵ tại 
bãi biển Bertioga và được chôn cất dưới tên giả 
Wolfgang Gerhard.

Rolf Mengele là con trai của “bác sĩ tử 
thần” Josef Mengele, nói rằng bản thân ghê tởm 
với những gì mà cha ông đã làm trong quá khứ, và 
khẳng định ông biết về cái chết của cha mình từ 
năm 1979. Dưới đây là những tâm sự giấu kín của 
Rolf Mengele mà mãi gần đây mới được vài tờ báo 
đăng tải.

Giữ im lặng một thời gian dài
Rolf phân trần rằng ông sợ mình nói sự thật 

sẽ khiến gia đình phải đối mặt với những thứ không 
hay: dư luận, báo giới, truyền hình. Ông không 
muốn vạch trần những người từng giúp đỡ cha 
mình. Rolf nói: “Quý vị phải hiểu là tôi không hề 
ủng hộ cha mình, song tôi cũng không muốn tiết lộ 
về ông”.

Rolf Mengele và cha ruột, “bác sĩ tử thần” 
Josef Mengele

Ngày nay (năm 2022) Rolf Mengele, 78 
tuổi, là luật sư, có đầy đủ các giấy tờ về cha mình: 
những cuốn sổ tay được sắp xếp gọn gàng, ngăn 
nắp, chúng chứa đựng những câu chuyện do chính 
Josef viết về những đứa trẻ mà ông đã làm thí 
nghiệm. 

Rolf có những bức ảnh chụp cha mình chèo 
thuyền chở con trai qua ao nước. Còn có những 
hình ảnh ghê rợn về các xác chết cháy khét lẹt treo 
trên hàng rào điện ở trại Auschwitz. Hàng đống 
xác, những núi giày. Trong đó có những đôi giày 
nhỏ, nhỏ xíu. Nhiều đôi giày trong đó thuộc về các 
nạn nhân của Josef Mengele.

Rolf kể rằng ông đã nhìn và nói chuyện với 
cha mình lần đầu tiên vào năm 1956, nói chuyện 
lần thứ 2 và cuối cùng trong năm 1977. Đó là người 
có vẻ ngoài trầm lắng và thân thiện. Trên chiếc bàn 
trong ngôi nhà của Rolf có những quyển sách và 
ảnh chụp của Josef Mengele. 

Cái vẻ trầm lắng đó khác với kẻ đã ung 
dung dùng vật sắc để xuyên thủng nhãn cầu của các 
nạn nhân hoặc bắn chúng để nghiên cứu tử thi phản 
ứng ra sao đối với các thí nghiệm.

Theo lời kể của Rolf  thì Josef Mengele qua 
đời lặng lẽ. Ông ta bị đuối nước lúc tắm biển. Một 
câu hỏi đeo đẳng: Làm thế nào Josef Mengele trốn 
thoát khỏi các thợ săn mình suốt 35 năm? Câu trả 
lời là hai cha con họ đã thường xuyên liên lạc với 
nhau thông qua những bức tranh với nhiều chữ cái. 
Rolf kể rằng gia đình ông luôn biết Josef Mengele 
là ai.

Rolf Mengele nhìn thấy cha lần đầu tiên ở 
Thụy Sỹ vào khoảng tháng 3-1956. Trong lúc ngụ 
tại khách sạn trên núi để chơi trượt tuyết, Josef 
Mengele đã lấy bí danh là Helmut Gregor. Khi đó 
Rolf tròn 12 tuổi và ông được giới thiệu quý ông 
thân thiện là “ông chú” trong gia đình. 

Năm tròn 15 tuổi, Rolf té ngửa khi hay biết 
rằng “ông chú” không ai khác chính là bố mình. 
Hai cha con thường xuyên thư từ qua lại. Thư từ 
người cha thường đầy ắp lời căn dặn, nhắc nhở; thư 
của người con thường rất ngây ngô và chân thật.

Lần đầu gặp cha ở Brazil
Khi Rolf học luật, người cha càng nghiêm 

khắc hơn, người con đặt những câu hỏi về quá khứ 
của cha, về động cơ để thực hiện những việc làm tồi 
tệ. Và dần hình thành sự tranh cãi gay gắt. 

Rolf kể: “Năm 1977, tôi đã chán ngấy thư 
từ và muốn đối mặt với cha mình”. Khoảng tháng 5 
năm đó, Rolf dùng hộ chiếu có tên Rolf Mengele và 
bay máy bay của hãng VARIG đến Rio de Janeiro, 
từ đó đến Sao Paulo.

Rolf nhớ duy nhất một địa chỉ trong đầu: 
Rua Missuri 7. Wolfram Bossert (người giám hộ 
cho Josef Mengele những năm tháng sống ẩn dật ở 
Brazil) chở Rolf đến Cairas, một khu dân cư nghèo 
khổ ở phía Bắc Rio. Rolf nhớ lại: “Ngôi nhà của 
cha tôi thật sự nhìn không khác một túp lều. Tôi 
mệt thở không ra hơi. Tôi thấy ông run lên vì phấn 
khích. Có những giọt lệ trong mắt ông”.

Khác với người đàn ông trong các bức ảnh 
thường trẻ trung, kiêu hãnh và tự tin, người đứng 
trước mặt tôi năm 1977 “là một sinh vật lấm lét”. 

Trong suốt 17 ngày Rolf ở với Josef 
Mengele, người con chứng kiến nỗi sợ của cha, 
chứng trầm cảm cùng xu hướng tự tử. Josef 
Mengele nói bằng tiếng Latinh và Hy Lạp, suốt 
ngày kể nhiều câu chuyện về cuộc đời mình, về 
những người bạn, những người đã giúp ông ta đào 
tẩu.

Di chúc của Josef Mengele
Rolf Mengele trở về nhà và không gặp lại 

cha nữa. Năm 1979, ông nhận được tin cha đã chết 
trong tuần đầu tiên của tháng 3. 

Rolf nhớ lại: “Khi tôi đọc lá thư, ông ấy 
(Josef) đã mất được 4 tuần”. Lá thư kèm theo giấy 
báo tử được đánh máy, khoảng 140 dòng chữ. 
Những bản sao của lá thư được gửi hết cho các 
thành viên của gia tộc Mengele.

Lá thư không đề ngày tháng, trong lá thư là 
lời hứa hẹn sẽ kể chi tiết về cái ngày cuối cùng làm 
thế nào mà Josef Mengele mất mạng. Đó là lời 
miêu tả của Wolfram Bossert: “Trong lúc đi bơi 
ngoài biển, ông ấy (Josef Mengele) bất thình lình 
bị đột quỵ, rõ ràng là liệt một bên cơ thể khiến ông 
chỉ bơi bằng tay còn lại”.

Khi được hỏi cảm giác ra sao khi nhận 
được bức thư, Rolf ngập ngừng đáp: “Nhẹ nhõm”. 
Rolf không muốn cha mình bị cho là “kẻ sát nhân” 
hoặc “tội phạm”. 

Nhưng, việc là con đẻ của “bác sĩ tử thần” 
khiến ông cảm thấy đau khổ. Sau cái chết của Josef 
Mengele, Rolf đã bay đến Nam Mỹ để mang về rất 
nhiều tài liệu và hồ sơ làm hé lộ ánh sáng về 35 năm 
cuối đời của “bác sĩ tử thần”. Khi Josef rời trại 
Auschwitz, Rolf mới 9 tháng tuổi, đó là tháng 
Giêng năm 1945. Josef là một trong những người 
cuối cùng rời đi.

Nhật ký của Josef viết: “Cuối chiến tranh, 
đơn vị của tôi ở Tiệp Khắc, một đơn vị y tế”. Vào 
đêm lệnh ngừng bắn được loan báo, Josef đi về 
hướng Tây, gần thị trấn lớn đầu tiên, Nuremberg, 
Josef trở thành tù nhân của Mỹ. 

Sau cùng Josef giải ngũ tại Khu vực Mỹ với 
cái tên mới là Fritz Hollmann. Lúc đó, cái tên Josef 
Mengele không có trong bất kỳ danh sách truy nã 
nào, bản thân đại úy Josef Mengele không xăm 
nhóm máu lên cánh tay mình như các thành viên 
SS khác.

Năm 1940, khi gia nhập SS-Group Viking, 
Josef Mengele khước từ thủ tục xăm nhóm máu lên 
tay mình. Gia tộc Mengele rất giàu có, họ có nhà 
máy sản xuất máy móc nông trại, đã biến thành nơi 
sản xuất vũ khí trong suốt chiến tranh… đổi lại 
cánh nông dân sẽ trả thịt lợn xông khói, trứng, thịt 
và bơ.

Công ty Karl Mengele và những người con 
trai đã được sáng lập từ cách đó 110 năm bởi Karl 
Mengele, ngày nay nó là nơi sản xuất autor chở 
hàng lớn nhất châu Âu tuyển dụng tới 1.600 lao 
động trong một thành phố có 14.000 dân. 

Năm 1949, Josef Mengele đã từ chối phần 
thừa kế hợp pháp này bởi lý do nếu Josef bị kết tội, 
các nạn nhân có thể đòi hỏi công ty bồi thường. 
Năm 1984, công ty này có tài sản 90 triệu USD.

Mùa hè năm 1945, một chiếc xe quân cảnh 
dừng trước nông trang Schimpfle ở Auenried nơi 
vợ và con trai của Josef Mengele đang trú ẩn. Hai 
người Mỹ hỏi Josef ở đâu, bà Irene trả lời không 
biết. 

Lúc đó, Josef đang trốn trong cánh rừng ở 
Bavaria. Rolf kể rằng một tay buôn ma túy từng 
phục vụ trong lực lượng SS đã che chở cho Josef. 
Rolf biết tên người này nhưng từ chối công khai. 
Rolf không biết làm cách nào cha mình lại có thể 
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đến chỗ nương náu thứ hai.
Josef Mengele làm sai lệch tên trong hồ sơ 

của mình. Rolf nghe mẹ kể về một khu vực nghi là 
nơi cha đang lẩn trốn ở miền Nam Rosenheim. 
Rolf nhớ nơi đó có nông trang Lechner. 

Người chủ nông trang này đã chết, bà vợ 
ông ta đã 75 tuổi kể về Fritz Hollmann một cách 
sống động. Josef ở chung phòng tại tầng một với 
người em trai của chủ trang trại là Alois. Bà Maria 
Fisher (vợ chủ trang trại) nhớ rằng Josef (Fritz) là 
một người thân thiện, siêng năng, và đọc rất nhiều.

Rolf Mengele không biết người lạ là cha 
của mình. Mẹ ông (bà Irene) và cha gặp nhau lén 
lút suốt 4 năm. Người mẹ nói với Rolf rằng bà chán 
cuộc sống này, bà ước có một cuộc sống trật tự, văn 
minh, chứ không phải kiểu trao đổi âu yếm trong 
vội vàng và hời hợt. 

Cuối cùng mẹ ông muốn thoát khỏi mối 
quan hệ này không phải vì bà ghét công việc của 
chồng, mà thực ra bà cũng có biết gì đâu. Bà cứ 
tưởng chồng mình đang điều trị các bệnh nhân dính 
đậu mùa và sốt thương hàn ở trại Auschwitz. Bà 
Irene có mục đích sống duy nhất là có đủ sữa và bơ 
để nuôi con.

Năm 1949, vận may đã mỉm cười với bà 
Irene, Josef Mengele nói với vợ rằng mình muốn 
bỏ nước Đức để đến Nam Mỹ, đến một quốc gia 
nơi “những người bị đàn áp không những được 
chào đón mà còn được tôn trọng”. Theo Rolf thì mẹ 
ông không muốn đi theo giấc mơ của người cha 
vào một nơi không chắc chắn, bà quyết định ly hôn.

Cuối đời ở Nam Mỹ
Năm 1949, năm Josef Mengele trốn qua 

Nam Mỹ, 1.523 người đã bị các tòa án Đức tuyên 
bố là tội phạm Đức Quốc xã. Giữa năm 1949, 12 
phiên tòa lớn đã được tổ chức bởi Tòa quân sự Mỹ 
ở Nuremberg. 

23 kẻ bị buộc tội tham gia chương trình 
“thử nghiệm bác sĩ” hoặc nói nôm na là thực hiện 
những thí nghiệm đe dọa mạng sống người khác tại 
các trại tập trung. Sau 12 phiên xét xử chỉ có 12 
trong số 24 kẻ bị tuyên án tử hình.

Suốt một thời gian dài, Rolf không nhìn 
thấy “ông chú”. Những lá thư đến từ Argentina, 
ông bóc tem trên các lá thư để sưu tập. Năm 1954, 
cha mẹ ly hôn nhưng Rolf không hề hay biết. 

Rồi Rolf nhận được một bức ảnh của 
“người chú”: ông ta trông khá bảnh, cười tươi, 
đứng trước xe hơi Borgward-Isabella bóng lộn. 
Rồi Rolf dọn đến sống ở Freiburg với mẹ khi bà đi 
bước nữa. Tên bà bây giờ là Hackjos.

Tháng 3-1956, khi đó Rolf 12 tuổi, được 
chở tới khu nghỉ mát trượt tuyết ở Engelberg (Thụy 
Sỹ). Tại đó Rolf gặp “ông chú Fritz”. Rolf không 
hay biết “chú Fritz” đã đăng ký phòng ở khách sạn 
Engel ở Engelberg với cái tên Helmut Gregor. 

Ông cũng mù tịt rằng họ hàng mình đã 
chuẩn bị cuộc gặp mặt giữa bà Martha Mengele 
(người vợ góa của người em trai của Josef) và Josef 
Mengele. 

Hai năm sau đó, họ kết hôn ở Montevideo 

(Uruguay). Gia đình Mengele tin rằng ở Nam Mỹ 
rất có thể Josef đã tiếp tục nghiên cứu các thí 
nghiệm của mình khi có những công trình chưa 
hoàn thiện. ■

Gần một nửa số đại bàng 
đầu trắng ở Mỹ bị nhiễm độc chì

Gần một nửa số đại bàng vàng và đại 
bàng đầu trắng ở Mỹ bị nhiễm độc 
chì, theo một nghiên cứu lớn về 

loài đại bàng. Đây có thể là nguyên nhân làm cho 
dân số của cả hai loài này rất khó phục hồi.

Đại bàng thường ăn phải chì do ăn xác 
động vật có chứa các mảnh đạn làm bằng chì

Đ ạ i  b à n g  đ ầ u  t r ắ n g  ( H a l i a e e t u s 
leucocephalus) gần như tuyệt chủng vào những 
năm 1960 một phần do thuốc trừ sâu DDT 
(dichlorodiphenyltrichloroethane). 

Thuốc trừ sâu này trôi vào các nguồn nước, 
làm ô nhiễm cá mà đại bàng ăn và đầu độc loài này, 
làm vỏ trứng của chúng yếu đi và giết chết con non. 

Sau khi DDT bị cấm vào năm 1972 và Đạo 
luật về các loài nguy cấp năm 1973 của Mỹ bảo vệ 
môi trường sống của đại bàng đầu trắng, số lượng 
quần thể bắt đầu tăng lên. Hiện có hơn 300.000 con 
đại bàng đầu trắng còn sống trong tự nhiên.

“Quần thể đại bàng đầu trắng đang phát 
triển rực rỡ ở Mỹ. Nhưng tình trạng của các loài 
chim săn mồi khác, chẳng hạn như bàng vàng 
(Aquila chrysaetos) thì không khả quan như vậy, 
và các chất gây ô nhiễm khác ngoài DDT, bao gồm 
cả đạn chì, vẫn thải ra môi trường”, Todd Katzner, 
nhà sinh thái học bảo tồn tại tổ chức Geological 
Servey của Mỹ và là đồng tác giả của nghiên cứu 
mới giải thích.

Khi đại bàng ăn phải chì - thường ở dạng 
đạn dược sót lại trong xác hươu và xác các động vật 
khác - chì sẽ xuất hiện trong máu, lọc qua gan và có 
thể tích tụ trong xương nếu chim ăn đủ số lượng chì 
trong suốt cuộc đời. 

Các phòng khám phục hồi động vật hoang 
dã từ lâu đã thông báo về các sự cố đại bàng mang 
đạn trong bụng, và các nghiên cứu lấy mẫu chì 
trong quần thể đại bàng địa phương cho thấy ngộ 
độc chì là một vấn đề phổ biến ở đại bàng.

Vì vậy, Vincent Slabe, nhà sinh vật học 

động vật hoang dã tại tổ chức phi lợi nhuận 
Conservation Science Global, và các đồng nghiệp 
bắt đầu thu thập mẫu từ các loài chim. 

Trong khoảng thời gian 8 năm, họ đã thu 
thập mô từ 1.210 con đại bàng vàng và đại bàng 
đầu trắng, chẳng hạn như lông và máu từ các các 
thể được điều trị tại các phòng khám, hay các mẫu 
gan và xương từ những con đại bàng chết.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đo nồng độ chì, 
tìm kiếm dấu hiệu phơi nhiễm chì cấp tính trong 
máu, gan, lông và dấu hiệu nhiễm độc chì mãn tính 
trong xương. 

Kết quả, gần một nửa số đại bàng có dấu 
hiệu nhiễm độc chì mãn tính, cụ thể là 46% số đại 
bàng đầu trắng và 47% số đại bàng vàng. 

Các nhà khoa học cũng tìm thấy dấu hiệu 
mới tiếp xúc với chì (phơi nhiễm cấp tính) ở 27% 
đến 33% số đại bàng đầu trắng và 7% đến 35% số 
đại bàng vàng (tỷ lệ phụ thuộc vào loại mô). 
Nghiên cứu được báo cáo tại cuộc họp thường niên 
của American Association for the Advancement of 
Science (AAAS) và trên tạp chí Science.

Nhóm nghiên cứu ước tính mức độ nhiễm 
độc chì hiện nay sẽ làm tốc độ gia tăng dân số của 
đại bàng đầu trắng giảm 3,8% và đại bàng vàng 
giảm 0,8%.

Mức giảm 3,8% có thể sẽ không ảnh hưởng 
nhiều đến đại bàng đầu trắng, bởi vì nhiều quần thể 
bảo tồn đại bàng ở Mỹ có một nhóm "dự phòng", 
đại bàng trưởng thành không sinh sản, có thể được 
đưa vào nhân giống để thay thế các cá thể bị mất đi, 
theo Bryan Watts, nhà sinh thái học tại Đại học 
William & Mary, người không tham gia vào nghiên 
cứu mới. 

Vấn đề đáng lo ngại hơn là thiệt hại ở đại 
bàng vàng, "ước tính chỉ có khoảng 40.000 con ở 
Mỹ," Watt nói. Nhưng ngay cả đối với đại bàng đầu 
trắng, Katzner và Slabe nói, việc giảm dân số hằng 
năm sẽ có tác dụng cộng dồn rất mạnh trong những 
năm qua. “Giống như lãi kép,” Katzner giải thích.

Đáng lưu ý hơn, đại bàng không phải là loài 
động vật duy nhất bị thương bởi chì, mà cả cá, động 
vật có vú và các loài chim khác cũng có thể bị ảnh 
hưởng, theo Krysten Schuler, nhà sinh thái học tại 
Đại học Cornell.

Các nhóm bảo tồn đã thúc đẩy lệnh cấm sử 
dụng đạn chì, và bang California đã cấm sử dụng 
loại đạn này vào năm 2019, một phần là để bảo vệ 
loài chim săn mồi California (Gymnogyps 
californianus). 

Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu mới 
nói rằng cách làm hiệu quả hơn là giáo dục những 
người thợ săn về nhiễm độc chì, và đề xuất các loại 
đạn thay thế như đạn đồng. 

Slabe giải thích: “Cộng đồng săn bắn hầu 
như không biết về tác động của chì đối với đại 
bàng. Nhưng trong các chương trình giáo dục thợ 
săn mà tôi đã thực hiện, họ thực sự dễ tiếp thu vấn 
đề này”... ■
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