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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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Toaùn, Lyù, Hoùa, Khoa Hoïc, English töø lôùp 1-12

v

  

Giuùp caùc em hoaøn taát homework moãi ngaøy

v

  

Luyeän SAT cho caùc em chuaån bò leân Ñaïi Hoïc

v

  

Keøm Calculus I, II, III; Chemistry I, II; Organic 

Chemistry I, II vaø Physics I, II

 
v Giuùp caùc em coù hoïc boång vaøo Ñaïi Hoïc

Nhoùm Giaùo sö vôùi nhieàu kinh nghieäm, coù baèng Ph.D, Master 

veà caùc moân Khoa Hoïc vaø ngaønh Giaùo Duïc.

Moïi chi tieát xin lieân laïc coâ Kim (832) 659-2837

Nhaän Daïy Keøm

441-1978/1546

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

457-1979/1547

Hơn 30 năm
trong nghề Nhận tất cả các loại bảo hiểm

12157 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
(góc Bellaire Blvd & Cook Rd)

CHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂMCHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂMCHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂM

 10%OFF Cho Tất Cả Công Việc

SPECIAL
FREE Kéo Xe & Định Giá

Đưa Rước Khách Hàng

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

479-1980/1548
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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

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

141-1984/1552 (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

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.

Plumbing Service

* Voøi nöôùc bò ræ, chaûy trong hoaëc ngoaøi

* Bình nöôùc noùng

* Maùy xay raùc

* Maùy röûa cheùn

VIEÄC LAØM BAÛO ÑAÛM

GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG!

Xin lieân laïc: Anh Lôïi 713-425-9288

370-1983/1556(6m)

 Thoâng coáng ngheït, kitchen, toilet... bò ngheït

Söûa chöõa hoaëc thay môùi caùc loaïi: 

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

403-1972/1560

NHÂN NGUYỄN

GARAGE DOOR

Anh Chính: 832.314.3641

461-1979/1547

Tö Gia & Thöông Maïi

Thay lò xo Sửa chữa và lắp máy tự động Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động Khẩn cấp 24/24 Định giá miễn phí

Hôn 20 naêm kinh nghieämHôn 20 naêm kinh nghieämHôn 20 naêm kinh nghieäm
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TIN THẾ GIỚI

Iran hi vọng chuyến thăm 
của Tổng giám đốc IAEA mang 
tính xây dựng

(VN+) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Iran nói: “Chúng tôi kêu gọi IAEA tiếp tục hợp tác 
về các vấn đề kỹ thuật, không để nước nào lấy danh 
nghĩa của IAEA để theo đuổi mục đích chính trị 
của mình”.

Iran ngày 22/11 bày tỏ hy vọng chuyến 
thăm của Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng 
nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, sẽ 
mang tính xây dựng.

Theo kế hoạch, ông Grossi sẽ tới Tehran 
trong ngày 22/11, chỉ vài ngày trước khi các cuộc 
đàm phán nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 
2015 được nối lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed 
Khatibzadeh nói: “Chúng tôi hy vọng chuyến thăm 
của ông Grossi sẽ mang tính xây dựng như các 
chuyến thăm trước đó. Chúng tôi kêu gọi IAEA 
tiếp tục hợp tác về các vấn đề kỹ thuật, không để 
nước nào lấy danh nghĩa của IAEA để theo đuổi 
mục đích chính trị của mình”.

Ông Grossi sẽ tới Tehran trong ngày 22/11
Liên quan đến tiến trình đàm phán, ông 

Khatibzadeh cho biết phái đoàn của Iran sẽ tới 
Vienna (Áo) với đầy đủ các đại diện, với ý định 
đàm phán nghiêm túc để các lệnh trừng phạt được 
dỡ bỏ.

Đại diện Tehran cũng kêu gọi các bên khác 
tham gia đàm phán tại Vienna với mong muốn đạt 
được một thỏa thuận toàn diện và thực tế.

Theo kế hoạch, Tổng giám đốc IAEA sẽ có 
các cuộc gặp với Ngoại trưởng Hossein Amir-
Abdollahian và Phó Tổng thống kiêm Giám đốc Tổ 
chức năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad 
Eslami.

Trong chuyến công du gần nhất tới Tehran 
vào ngày 12/9, ông Grossi và giới chức Iran đã đạt 
được thỏa thuận về việc cho phép các thanh sát 
viên IAEA tiếp cận thiết bị giám sát tại các cơ sở 
hạt nhân của Iran.

Israel: Quy định mới giới 
hạn thủ tướng giữ ghế trong 8 
năm liên tục

(VN+) - Quy định mới được đưa ra nhằm 
hạn chế tái diễn trường hợp của cựu Thủ tướng 
Israel Benjamin Netanyahu, người từng giữ chức 
vụ này liên tục trong 12 năm, cộng thêm 3 năm 
trước đó thành 15 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chính 
phủ nước này ngày 22/11 thông báo đã nhất trí 
thông qua đề xuất giới hạn thời gian một người có 
thể nắm giữ chức vụ thủ tướng tối đa là 8 năm liên 
tục, tương đương với 2 nhiệm kỳ đầy đủ.

Đề xuất trên sẽ được đưa vào dự luật sửa 
đổi Luật Cơ bản, vốn có giá trị tương đương với 
Hiến pháp, để Quốc hội Israel xem xét thông qua. 
Quy trình thông qua sẽ diễn ra 3 vòng, với vòng thứ 
nhất dự kiến diễn ra ngày 21/11.

Do không có giá trị hồi tố, nên theo quy 
định mới ông Netanyahu vẫn được ra tranh cử trở 
lại

Đề xuất quy định một chính khách sẽ 
không được làm thủ tướng nếu từng giữ chức vụ 
này trong 2 nhiệm kỳ không liên tục nhưng cách 
nhau dưới 3 năm. Nếu hai nhiệm kỳ cách nhau trên 
3 năm, quy định “không quá 8 năm” sẽ được áp 
dụng từ đầu.

Quy định mới được đưa ra nhằm hạn chế tái 
diễn trường hợp của cựu Thủ tướng Israel 
Benjamin Netanyahu, người từng giữ chức vụ này 
liên tục trong 12 năm, cộng thêm 3 năm trước đó 
thành 15 năm.

Tuy nhiên, do không có giá trị hồi tố, nên 
theo quy định mới ông Netanyahu vẫn được ra 
tranh cử trở lại.

Quốc hội Thụy Điển ấn 
định thời điểm bỏ phiếu bầu 
Thủ tướng mới

(VN+) - Theo Hiến pháp Thụy Điển, quốc 
hội có tối đa 4 lần bỏ phiếu cho vị trí thủ tướng, nếu 
không thành công, nước này sẽ phải tổ chức bầu cử 
sớm.

Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Magdalena 
Andersson

Quốc hội Thụy Điển đã quyết định vào 
ngày 24/11 sẽ tiến hành bỏ phiếu về bầu bà 
Magdalena Andersson - lãnh đạo đảng Dân chủ Xã 

hội kiêm Bộ trưởng Tài chính nước này, làm nữ thủ 
tướng đầu tiên của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas 
Norlen đã thông báo trên ngày 22/11. 

Hôm 4/11, bà Andersson, 54 tuổi, đã được 
bầu làm lãnh đạo của đảng Dân chủ Xã hội thay 
ông Stefan Löfven tuyên bố từ chức trước đó ba 
tháng.

Ông Löfven sau đó cũng đã từ chức Thủ 
tướng sau 7 năm cầm quyền, động thái để bà 
Andersson có thể kế nhiệm ông, trở thành người 
phụ nữ đầu tiên đứng đầu chính phủ Thụy Điển.

Nữ Bộ trưởng Tài chính cần phải giành 
được sự ủng hộ từ các đảng liên minh là đảng 
Xanh, đảng Cánh tả cùng với các đảng đồng minh 
bên ngoài là đảng Trung tâm và đảng Tự do.

Bà Andersson đến nay đã nhận được sự ủng 
hộ của đảng Xanh và đảng Trung tâm. Trong khi 
đảng Cánh tả đang thương lượng với bà về một 
thỏa thuận tăng lương hưu để đổi lấy sự ủng hộ. 

Theo Hiến pháp Thụy Điển, quốc hội có tối 
đa 4 lần bỏ phiếu cho vị trí thủ tướng, nếu không 
thành công, nước này sẽ phải tổ chức bầu cử sớm.

Pháp cứu gần 250 người di 
cư tìm cách vượt eo biển 
Manche tới Anh

(VN+) - Nhà chức trách Pháp thông báo 
trong hai ngày 19-20/11, lực lượng chức năng nước 
này đã giải cứu tổng cộng 243 người di cư tìm cách 
vượt eo biển Manche trên những con thuyền tự chế 
để đến Anh.

Theo nguồn tin trên, công tác cứu hộ được 
triển khai từ tối 19/11 khi những thuyền chở người 
di cư này gặp nạn và kéo dài đến tối 20/11.

Những người di cư đã được đưa trở lại các 
cảng Boulogne, Dunkirk, Calais của Pháp và được 
bàn giao cho cảnh sát biên giới và lực lượng cứu 
hộ.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Nội vụ Pháp 
Gerald Darmanin cho rằng luật lao động của Anh là 
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
người di cư trái phép bất chấp nguy hiểm vượt eo 
biển Manche. 

Số người di cư tìm cách vượt biển đến Anh 
gia tăng kể từ cuối năm 2018, bất chấp cảnh báo 
của nhà chức trách về những nguy hiểm trên đường 
biển có dòng chảy mạnh và nhiệt độ thấp.

Theo Phó Đô đốc Philippe Dutrieux, người 
đứng đầu các lực lượng bờ biển tại Manche, chỉ 
tính riêng 8 tháng đầu năm 2021 đã có khoảng 
15.300 người di cư tìm cách vượt biển trái phép, 
trong đó 3.500 người được cứu trong tình trạng 
nguy hiểm trước khi được đưa trở lại Pháp.

Trong năm 2020 có khoảng 9.500 người 
vượt biển hoặc tìm cách vượt vùng biển này, so với 
2.300 người trong năm 2019 và 500 người trong 
năm 2018.
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Bldvd. & Wilcrest

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

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

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

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

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

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

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

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

Biểu tình, bạo lực bùng 
phát tại châu Âu vì lệnh hạn chế 
Covid-19

(DT) - Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại 
nhiều nước châu Âu cuối tuần qua nhằm phản đối 
chính sách thắt chặt và hạn chế do Covid-19 của 
chính phủ các nước, trong bối cảnh số ca mắc liên 
tục gia tăng.

Hàng loạt chính phủ các quốc gia châu Âu 
đã ban bố các lệnh hạn chế để đối phó với làn sóng 
dịch bệnh đang nghiêm trọng trở lại tại nhiều nước 
ở châu lục này, không lâu sau khi các nước mở cửa 
và sống chung với Covid-19. Các biện pháp hạn 
chế bao gồm cấm tụ tập đông người, quy định bắt 
buộc tiêm chủng hay chỉ người tiêm chủng đầy đủ 
mới được vào các địa điểm công cộng... Các lệnh 
hạn chế đã khiến nhiều người bất bình, đổ xuống 
đường phản đối.

Tại Hà Lan, bạo loạn đã nổ ra tại thành phố 
Hague vào hôm 20/11 vì các biện pháp chống dịch 
mới của chính phủ. Trong cuộc bạo loạn, cảnh sát 
cơ động buộc phải dùng vòi rồng để ngăn chặn các 
nhóm người biểu tình quá khích.

Sau khi ghi nhận các ca mắc Covid-19 ngày 
càng gia tăng, Hà Lan đã chính thức đóng cửa một 
phần đất nước trong vòng 3 tuần, và có kế hoạch 
cấm những người chưa tiêm phòng vaccine tới một 
số địa điểm công cộng.

Người biểu tình đối đầu với cảnh sát ở 
Brussels, Bỉ ngày 20/11 

Theo báo cáo, 5 cảnh sát bị thương trong 
cuộc đụng độ tại thành phố Hague, một người được 
đưa đến bệnh viện vì bất tỉnh và hai người bị tổn 
thương thính giác do tiếng pháo lớn. Cảnh sát cho 
biết thêm, cửa sổ của xe cứu thương vận chuyển 
bệnh nhân đã bị tấn công bằng đá trên đường di 
chuyển.

Tại thủ đô Amsterdam, hàng nghìn người 
biểu tình đã tham dự một cuộc tuần hành vì hòa 
bình chủ yếu vào ngày 20/11. Đài truyền hình trung 
ương của Hà Lan NOS đưa tin bạo loạn cũng xảy ra 
ở thị trấn Urk và các thành phố ở tỉnh Limburg phía 
nam nước này. Các cuộc biểu tình diễn ra sau các 
cuộc đụng độ bạo lực vào tối ngày 19/11 tại thành 
phố cảng Rotterdam, trong đó cảnh sát buộc phải 
nổ súng để giải tán đám đông, và 51 người đã bị 
bắt.

Tại Áo, ước tính có khoảng 40.000 người 
tham gia biểu tình trên đường phố Vienna và đây 

cũng là cuộc biểu tình lớn nhất nhằm phản đối các 
lệnh thắt chặt vì Covid-19, khi chính phủ thông báo 
áp dụng lại lệnh phong tỏa hoạt động một phần trên 
toàn quốc vào đầu tuần, từ 22/11 và bắt buộc phải 
tiêm phòng vắc xin từ tháng 2 năm sau cho người 
dân.

Bộ trưởng Nội vụ Áo - Karl Nehammer cho 
biết trong cuộc họp báo, một số ít người biểu tình 
có khuynh hướng sử dụng bạo lực. 

Hơn 1.400 cảnh sát Áo đã được triển khai 
trên khắp đất nước để duy trì trật tự công cộng. 
Thông cáo của cảnh sát cho biết thêm, bình xịt hơi 
cay đã được sử dụng trong một cuộc biểu tình ở 
trung tâm thành phố Vienna.

Còn tại Pháp, hàng chục cảnh sát tinh nhuệ 
và sĩ quan chống khủng bố đã được cử đến hòn đảo 
Guadeloupe thuộc vùng Caribê, sau khi các vụ 
cướp bóc và đốt phá qua đêm xảy ra, bất chấp lệnh 
giới nghiêm qua đêm.

Tỉnh trưởng của hòn đảo hôm thứ 6 đã ban 
hành lệnh lưu trú tại nhà sau khi các cuộc biểu tình 
phản đối việc tiêm vacxin dẫn tới bạo lực vào đêm 
hôm trước. Bộ Nội vụ Pháp cho biết 31 người đã bị 
bắt.

Tại Croatia, khoảng 15.000 người hôm thứ 
Bảy đã biểu tình ở Zagreb chống lại các biện pháp 
chống dịch của chính phủ. Từ đầu tuần ngày 22/11, 
chỉ những người có hộ chiếu Covid mới có thể vào 
các tòa nhà chính phủ và công cộng ở nước này.

Taliban đòi Mỹ trả “kho 
tiền” ngay lập tức

(DT) - Quan chức cấp cao của Taliban kêu 
gọi Mỹ “giải phóng” số tiền bị đóng băng của 
Afghanistan trong bối cảnh nước này đối mặt với 
cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao 
Taliban Khan Muttaqi cho biết Mỹ không còn tham 
gia vào cuộc chiến với Afghanistan, do vậy việc 
Washington đóng băng tài sản của Afghanistan là 
“không hợp lý”.

“Các tài sản này cần được giải phóng ngay 
lập tức. Người Mỹ hiện không có bất kỳ đối đầu 
quân sự nào với chúng tôi. Vậy lý do đóng băng tài 
sản là gì? Tài sản không thuộc về Mujahideen 
(Vương quốc Hồi giáo) mà là của người dân 
Afghanistan”, ông Muttaqi nói.

“Mỹ đã đóng băng tài sản của chúng tôi, rồi 
sau đó lại nói với chúng tôi rằng họ sẽ cung cấp 
viện trợ nhân đạo cho chúng tôi. Điều đó có nghĩa 
là gì?”, quan chức Taliban đặt câu hỏi.

Một số chuyên gia tin rằng việc Mỹ đóng 
băng tài sản của Afghanistan đã ảnh hưởng đến 
người dân nước này, khi họ đang phải vật lộn với 
những thách thức kinh tế nghiêm trọng.

“Mùa đông đang đến gần. Người dân đang 
ở trong tình trạng rất tồi tệ khi nhiều người phải 
sống trong lều. Những đứa trẻ đang sống trong tình 
trạng nguy kịch. Thế giới nên nghĩ về người dân 
Afghanistan”, nhà phân tích chính trị Tajar Kakar 
nói.

Trước đó, ông Muttaqi đã gửi một bức thư 

tới quốc hội Mỹ, kêu gọi các nhà lập pháp giải 
phóng tài sản của Afghanistan, với lý do cuộc 
khủng hoảng kinh tế và nhân đạo căng thẳng ở 
Afghanistan.

Đáp lại, đặc phái viên của Mỹ tại 
Afghanistan Thomas West nói rằng “bức thư của 
Taliban” đã diễn đạt sai sự thật về cuộc khủng 
hoảng kinh tế và nhân đạo của đất nước.

“Thật không may, Afghanistan đã phải 
hứng chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ 
trước giữa tháng 8 (thời điểm Taliban lên nắm 
quyền). Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn do 
chiến tranh, hạn hán kéo dài nhiều năm và đại 
dịch”, ông West nói.

Lực lượng Taliban trên đường phố 
Afghanistan 

Tình hình nhân đạo ở Afghanistan đang 
xấu đi, trong khi tình hình an ninh ngày càng trở 
nên tồi tệ kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát 
đất nước. Chương trình Lương thực Thế giới 
(WFP) của Liên Hợp Quốc cảnh báo hàng triệu 
người Afghanistan sẽ phải đối mặt với nạn đói 
trong mùa đông này nếu không có hành động khẩn 
cấp.

Gần 23 triệu người, tương đương 55% dân 
số Afghanistan, ước tính sẽ rơi vào khủng hoảng 
hoặc đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực 
khẩn cấp từ nay đến tháng 3 năm sau.

Chính quyền Taliban hiện phải đối mặt vô 
vàn thách thức, trong đó có vấn đề khủng hoảng 
kinh tế, tài chính, khủng hoảng di cư. Theo một báo 
cáo của Hội đồng Tị nạn Na Uy, mỗi ngày có 
khoảng 5.000 người Afghanistan vượt biên trái 
phép sang Iran.

Kể từ tháng 8 đến nay, khoảng 300.000 
công dân Afghanistan đã vượt biên sang Iran. Hơn 
3 triệu người Afghanistan hiện tị nạn ở Iran, trong 
khi 1,5 triệu người tị nạn ở Pakistan.

Thủ đô Kabul và một số tỉnh thành khác 
của Afghanistan hồi tháng 10 đã rơi vào cảnh mất 
điện diện rộng khi chính quyền Taliban không thể 
thanh toán nợ cho các nhà cung cấp do thiếu ngân 
sách, cạn kiệt tiền mặt cũng như chưa có cơ chế về 
việc thu tiền từ khách hàng.

Tal iban g iành quyền kiểm soát  
Afghanistan hồi giữa tháng 8 n m nay và lập ra ă
chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, Mỹ không công 
nhận chính quyền Taliban và ã lập tức óng b ng đ đ ă
khối tài sản khoảng 9,5 tỷ USD của ngân hàng 
trung ương Afghanistan gửi tại Mỹ.
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Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

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

ONLINE or ON-CAMPUS

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

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

Diane Nguyen
Campus Director

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

SOUTHWEST CAMPUS

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

Contact: Mr. Liêm Nguyễn: Cell: 832.541.8165

Tina Ñoã: Cell: 346.372.4146

NORTH HOUSTON CAMPUS

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

SOUTHWEST CAMPUS

Office: 713.920.1120
213W. Southmore
Pasadena, TX 77502

www.ict.edu/vt/
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GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN
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6988 Wilcrest Dr., Ste B. Houston, TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA

Having IRS Problems or Delinquent Tax Returns

Please Call TD Advisor, P.C.

A Member of AICPA and Texas Society

 of Certified Public Accountants

The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

We Offer Clients Experience in the Specified

Tax Needs of a Variety of Industries including

Construction, Financial Services, Health Care,

Manufacturing, Retail & Distribution, Professional

Services and Real Estate.

At TD Advisor, Quality Service and Confidentiality

are the Keys to Our Success in Building Strong and

Long - Term Client Relationships. 

* Bookkeeping & Payroll Services
* Tax Planning & Return Preparation
      for Federal & States
* Taxing Authority Representation
* Buying or Selling a Business
     Consultation
* Type of Business entity Selection
     (LLC, S. Corporation, LP & etc...)
* Personal Financial Statements
* Estate Planning
* Quickbooks Accounting System
      Set up, Review & Trainning
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SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Bật mí “quý nhân phù trợ” 
của vua Gia Long và Lê Lợi

Trong buổi khởi nghiệp, ngoài các 
công thần phò tá tài ba, hai vị vua 
Gia Long và Lê Lợi còn có những 

người phụ nữ là “quý nhân phù trợ” rất đắc lực. 
Nộp mạng cho thần để giúp chồng dựng 

nghiệp
Tranh minh họa vua Lê Lợi và công thần 

Nguyễn Trãi
Sau 10 năm chiến đấu đầy gian khổ để quét 

sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi nước ta, Lê Lợi lên 
ngôi vua lập ra triều Lê. Thời đó ông đã cho bàn 
định và lập danh sách các công thần khai quốc. Tuy 
nhiên có một người dù không có trong danh sách 
đó nhưng có lẽ trong lòng Lê Lợi thì lúc nào cũng là 
công thần. Đó chính là một người thiếp tên là Ngọc 
Trần.

Bà Ngọc Trần tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc 
Trần đã hy sinh mạng sống của mình để giúp nhà 
vua gây dựng cơ nghiệp. Câu chuyện hy sinh của 
bà có mang yếu tố thần bí và được sách “Lam Sơn 
thực lục” chép thế này: 

“Năm 1425, cuối tháng giêng, Lê Lợi tiến 
ra Nghệ An. Khi tới thành cửa sông Hưng Nguyên, 
chỗ ấy có đền thờ thần (tục gọi là thần Quả). Nhà 
vua đêm chiêm bao thấy thần nhân nói với nhà vua 
rằng: “Một người vợ lẽ của tướng quân sẽ xin phù 
hộ tướng quân đánh được giặc Ngô để gây nên 
nghiệp Đế”. Hôm sau nhà vua cho mời các vợ lẽ 
đến hỏi rằng: “Ai chịu làm vợ lẽ cho Thần? Ta có 
được thiên hạ sẽ truyền cho con làm Thiên tử!”.

Khi ấy mẹ vua Thái Tông húy là Trần Thị 
Ngọc Trần, quỳ xuống nói với nhà vua rằng: “Túc 
hạ giữ đúng lời giao ước, thiếp xin chịu nhận việc 
ấy. Ngày sau chớ phụ con thiếp”. Nhà vua bèn giao 
ước với các quan văn võ y như lời ấy. Ngày 24 
tháng 3, nhà vua giao Ngọc Trần cho thần Phổ Hộ 
bắt lấy, chết ngay trước mắt! Đến khi bình giặc 
Ngô, nhà vua lên ngôi, nói: “Ta là chúa bách thần”. 

Sau đó sai người động Nhân Trầm là Lê Cố 
đem hài cốt (của phu nhân Ngọc Trần) về đến xã 
Thịnh Mỹ. Chiều đến chưa kịp qua sông, ngủ ở nơi 
chợ. Một đêm mối đùn thành đống đất, lấp lên 
huyệt thành mộ. Sứ giả thấy điềm lạ về tâu. Nhà 
vua nói: “Thần nhân đã y lời hẹn!”. Do vậy liền 

truyền để hài cốt lại đấy, lập điện Hiển nhân để 
phụng thờ. Sau đó bà cũng được sắc phong là đức 
Cung từ hoàng thái hậu.

Nửa nén vàng một mối tình son sắt
Thời vua Gia Long còn long đong có một 

người vợ họ Tống. Bà tên gì không rõ, chỉ biết là 
con gái của Thái bảo Quốc công Tống Phúc 
Khuông. Tống Phúc Khuông quê ở huyện Tống 
Sơn (Thanh Hóa), cho nên, sử vẫn chép bà là người 
ở Quý huyện. Bà sinh năm Tân Tị (1761), mất năm 
Giáp Tuất (1814), thọ 53 tuổi. 

Năm Mậu Tuất (1778), bà 17 tuổi, theo cha 
là Tống Phúc Khuông và chúa tôi họ Nguyễn chạy 
vào Gia Định. Nguyễn Phúc Ánh (lúc bấy giờ 18 
tuổi) đã cưới bà, phong bà làm Nguyên phi. Do lúc 
bấy giờ quân Nguyễn Ánh đối địch không lại quân 
Tây Sơn nên phải bôn tẩu khắp nơi. Vì thế bà 
Nguyên phi cũng phải long đong lận đận nay nơi 
này mai nơi khác. 

Năm 1783 bị Tây Sơn truy đuổi gắt gao 
trong khi binh mã chẳng còn là bao, Nguyễn Ánh 
đã sang cầu cứu quân Xiêm La, đồng thời cậy nhờ 
Bá Đa Lộc đem Hoàng tử Cảnh (con bà Nguyên 
phi) sang Pháp xin thêm ngoại viện. Trước khi đi, 
Nguyễn Ánh giao trọng trách trông nom mẹ già và 
mọi việc gia thất cho bà Nguyên phi. 

Theo sách “Việt sử giai thoại”, lúc đó, 
Nguyễn Ánh lấy một nén vàng tốt đem chặt ra làm 
đôi đưa cho Nguyên phi một nửa và mình giữ một 
nửa rồi nói: “Con ta đi rồi và ta cũng sẽ đi đây. Phi 
hãy phụng dưỡng Quốc. Ngày gặp lại cũng chẳng 
biết là vào lúc nào và ở đâu, bởi vậy, Phi hãy lấy 
nửa nén vàng tốt này làm của tin”.

Sau đó Nguyễn Ánh rước được năm vạn 
quân Xiêm La về hòng đè bẹp Tây Sơn nhưng lại bị 
Nguyễn Huệ đánh cho tan tác trong trận Rạch Gầm 
- Xoài Mút nên Nguyễn Ánh lại tiếp tục những 
tháng ngày bôn tẩu. Về phần bà Nguyên phi, sau 
khi Nguyễn Ánh đi rồi, bà đã đưa mẹ chồng chạy ra 
đảo Phú Quốc náu mình. 

Đến năm 1788, Nguyễn Ánh chiếm lại 
được Gia Định bà mới đưa mẹ chồng về đoàn tụ. 
Cũng từ đây bà luôn đi theo Nguyễn Ánh để phụ 
giúp mọi việc. Sách “Kể chuyện các ông vua nhà 
Nguyễn” của Tôn Thất Bình còn nói rằng có lần 
gặp lúc đánh nhau với quân Tây Sơn bất lợi, bà đã 
tự thân đốc chiến giúp quân của Nguyễn Ánh hăng 
hái giành thắng lợi. 

Sách đó viết: “Một lần, quân Nguyễn giao 
chiến với quân Tây Sơn, đến hồi quyết liệt, quân 
Nguyễn núng thế, muốn rút lui, bà tự tay nổi trống 
thúc quân, quân Nguyễn Ánh hăng hái trở lại, xông 
lên và cuối cùng thắng lợi”.

Sau khi Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn lập 
ra triều Nguyễn, nhớ công lao của bà, năm 1803 đã 
phong bà làm Vương hậu và 3 năm sau thì lập làm 
Hoàng hậu. Tác giả Nguyễn Khắc Thuần trong 
sách “Việt sử giai thoại” khi chép chuyện về bà đã 
có những lời nhận xét rằng: “Xét đạo làm vợ, bà là 
người tiết hạnh và thủy chung son sắt, một lòng 
một dạ chăm lo cho cơ nghiệp của chồng, cho nên 
không thể vì việc trách cứ chồng bà là Nguyễn Ánh 

mà quên việc ghi nhận chút lòng trung trinh của bà 
được. Xét đạo làm dâu, bà là người ăn ở chí tình, 
lúc bôn tẩu đó đây cũng như khi yên hưởng thái 
bình đều một lòng cung kính mẹ chồng, cho nên, 
chẳng thể vì coi nhẹ triều Nguyễn mà quên mất đức 
lớn của bà kể từ khi xuất giá”. ■

Việt Nam qua ghi chép của 
người phương Tây: Lễ đăng 
quang của vua

Ô
ng cùng nhiều người phương Tây 
dành những trang viết về xứ Đàng 
Ngoài được Nguyễn Trọng Phấn 

dịch, đăng trong cuốn Xã hội Việt Nam từ thế kỷ 17.
Mở tiệc đăng quang và ban thưởng
Khi đức vua băng hà, các quan tôn ông 

hoàng nào, được vua chọn và nói cho biết, lên ngôi. 
Chúa Trịnh cùng các võ quan, nội các viện, các 
quan đô tổng binh, thừa chính sứ đến tư thất tân 
vương, dâng áo bào để ngài mặc, rồi rước vua Lê 
Thần Tông lên mình voi đến chính điện đã phủ vóc 
vàng và vóc bạc, tân vương ngự lên ngai, các quan 
đều phủ phục rồi đứng dậy cúi đầu (vái ngài), giơ 
hai bàn tay chắp liền lên trời và tuyên thệ trung 
thành với ngài. Vua Lê Thần Tông ban cho mỗi vị 
bốn lạng vàng và sáu lạng bạc, chúa Trịnh được hai 
mươi lạng vàng và bốn mươi lạng bạc. Quan đứng 
đầu nội các được 10 lạng vàng và 20 lạng bạc.

Xong rồi thì bắn ba loạt thần công đặt 
chung quanh thành và ba loạt súng trường đặt trong 
một cánh đồng gần đấy (có ba vạn lính cả bộ lẫn 
kỵ). Tân vương liền ngự kiệu; chúa Trịnh và quan 
tổng lý nội các cưỡi ngựa đi đầu tiến vào nội cung. 
Các vương phi, công chúa, các mệnh phụ đến lạy 
chào! Xong rồi các quan vào dự tiệc yến. Tiệc yến 

vãn đến tuồng hát, đốt pháo bông suốt đêm.
Vua Lê ngự triều
Sáng hôm sau, ba vạn lính hôm trước vẫn tề 

tựu ở chỗ cũ rất chỉnh tề, các võ quan đều về kinh 
đông đủ. Tân vương ngự kiệu mười sáu người 
khiêng, có chúa Trịnh và quan tổng lý nội các cưỡi 
ngựa đi dẫn đầu, ra khỏi cung, theo sau có nhiều võ 
quan đi bộ. Kèm với kiệu, có bọn con hát múa 
chung quanh, có phường bát âm thổi sáo, thổi kèn, 
đánh trống ầm ĩ, vang trời. Ra đến chỗ dàn binh, tân 
vương bước xuống kiệu và ngự lên trên một thớt 
voi trận đã dạn với tiếng súng và pháo thăng thiên. 
Tân vương ngự voi ra giữa ba quân và các võ tướng 
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ra tuyên thệ. Ngài ban cho chủ tướng mỗi 
người một lạng vàng và hai lạng bạc; cho mỗi võ 
quan tùy thuộc một lạng bạc và nửa lạng vàng. 
Lính mỗi người được thưởng hai tháng lương. 
Nhận thưởng rồi thì quân lính bắn súng đoạn rút về 
trại đã dựng sẵn, ăn uống suốt một đêm. Đức vua 
cũng đến ngự tại một tòa lầu bằng gỗ sơn son thếp 
vàng dựng trong cánh đồng ấy. Ngài ngự đêm ở 
đấy, trước yến tiệc, sau xem pháo thăng thiên và 
con hát vui ca nhảy múa.

Hôm sau thì tân vương ngự voi về thành. 
Về đến cung, ngài ra ngự ngai và ban thưởng cho 
những thợ đã chế ra pháo bông, bọn ca vũ và tất cả 
những người đã tổ chức nên các cuộc vui tối hôm 
trước và đã làm cho ngày hội ấy được linh đình. 
Rồi ngài cho phép chúng dân và hai đại biểu 
phường buôn, phường thợ vào bệ kiến. Hai người 
đọc chúc từ, thay mặt dân sự Kẻ Chợ (Hà Nội) 
nguyện trung thành với ngài; vua ban thưởng cho 
phường buôn năm mươi lạng vàng và ba trăm lạng 
bạc; phường thợ hai mươi lạng vàng và một trăm 
lạng bạc. Dân sự ra về tha hồ mà mở tiệc ăn uống, 
mở hội chèo hát bỏ thêm tiền riêng ra để giải trí 
trong hơn một tuần.

Vua thăm người nghèo, giảm thuế
Vài bữa sau thì có các đoàn đại biểu các 

thôn xã ở xa đến kính mừng vua và tuyên bố trung 
thành với ngài; những tỉnh nào xưa nay vẫn một 
lòng với nhà Lê thì được xá thuế một năm; còn 
những nơi đã hưởng ứng với loạn thần chỉ được 
giảm có 6 tháng. Bọn tù nợ được vua điều đình với 
chủ nợ và giảm cho có khi một nửa số tiền nợ.

Số súc vật bị đem giết để cúng tế nhiều vô 
kể. Số tiền vua phát ra để mua vải vóc dùng trong 
việc thờ cúng, để mặc cho các tượng thần, vải màu 
da cam để phát cho các sãi cũng hàng vạn. Ngài 
phát rất nhiều tấm vải xanh màu lục cho những kẻ 
nghèo khổ đã đến ở nhờ các chùa cũng như những 
người cùng khốn bên ta đến ở nhờ các dưỡng 
đường. Chính đức vua trong tuần thứ nhất này cũng 
đến chùa, sống kham khổ và đi thăm các người 
nghèo khổ trong các chùa khác và bố thí cho họ; hết 
tuần đầu ngài sai dựng một ngôi chùa tại một chỗ 
ngài đã chọn.

Đầu tuần thứ hai thì ngài cưỡi voi trận, có 
các võ quan ở triều và một vạn hai nghìn người lính 
đã tuyển lựa riêng đi hộ giá, ngự đến một cánh 
đồng rộng, tại đấy đã lập sẵn ba tòa lầu: một tòa cho 
vua, một tòa cho chúa và một tòa cho quan đứng 
đầu nội các và vô số nhà nhỏ cho các người tùy giá. 
Ba tòa lầu dựng bên bờ sông; trên mặt sông đã sắp 
sẵn nhiều thuyền sơn son thếp vàng rực rỡ; có một 
chiếc “thủy sư” vừa lớn vừa đẹp hơn cả. Bọn bơi 
thuyền đều ăn vận tử tế; vì bọn này đều là binh lính 
hoặc thường dân, được tự do chớ không như bên ta 
bọn chèo thuyền chiến là nô lệ hoặc chịu án khổ sai. 

Trong bảy hôm vua ngự ở đây, ngài xem 
các cuộc thủy chiến, các cuộc bơi chải. Thuyền nào 
bơi hơn các thuyền khác thì được thưởng. Hết tuần 
thứ hai này, trước khi ngự về cung, tân vương ban 
cho thủy binh hai tháng lương, cũng như ngài đã 
ban cho bộ binh hai tháng lương hôm đăng quang. 

Hết tuần ngài ngự về cung; tùy giá cũng 
theo thứ tự như lúc đi. Ngài ngự vào nội cung, chỉ 
có các quan mới đi theo, yến ẩm với các phi tần đến 
hết tháng. Đêm nào cũng đốt pháo bông trước các 
cung điện của các bà phi, các quan thị cũng nhập 
bọn với phường hát, phường múa để làm trò cho 
vui. ■

Bí mật tình sử của Nam 
Phương Hoàng hậu

Hôn nhân của bà và vua Bảo Đại gặp 
rất nhiều rào cản, do một phần bà 
theo đạo Công Giáo.

Nam Phương Hoàng hậu tên thật Nguyễn 
Hữu Thị Lan, 1914 tại Huyện Kiến Hòa, Tỉnh Định 
Tường (Nay là Xã Gò Công,Tỉnh Tiền Giang), 
xuất thân trong một gia đình trí thức Tây học giàu 
có bậc nhất nước Việt Nam những năm đầu của thế 
kỷ 20. Từ nhỏ, bà và chị được cha mẹ cưng chiều 
hết mực, có cuộc sống sung sướng an nhàn, trải qua 
tuổi hoa niên êm đẹp với đầy đủ vật chất, tinh thần.

Cuộc sống viên mãn từ thời hoa niên đến 
khi làm Hoàng hậu

Nam Phương hoàng hậu cùng các con
Năm 12 tuổi bà được gia đình gởi đi Pháp 

du học tại trường nữ danh tiếng ở Paris thời bấy giờ 
là Couvent des Oiseaux. Sau khi tốt nghiệp phổ 
thông, bà trở về Việt Nam và gặp được vua Bảo Đại 
trong một cuộc yến tiệc tại khách sạn La Palace nổi 
tiếng của Đà Lạt.

Sau lần tương ngộ đó, Bảo Đại rất yêu thích 
bà. Với vua Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương là 
một người phụ nữ đúng chuẩn mực Việt Nam, vừa 
đẹp dịu dàng lại phúc hậu đoan trang vừa lẫn chút 
kiêu sa của phương Tây, vừa có nét riêng lại thông 
minh sắc sảo và quyến rũ khôn cùng. Tước vị 
Hoàng hậu Nam Phương sau này cũng chính do 
Bảo Đại đặt cho bà.

Hôn nhân của bà và vua Bảo Đại gặp rất 
nhiều rào cản, do một phần bà theo đạo Công Giáo, 
lại mang quốc tịch Pháp nhưng cũng nhờ vào sự cả 
quyết của Bảo Đại, cuối cùng hôn lễ đã được tổ 
chức trọng thể vào năm 1934 tại kinh thành Huế. 
Khi đó Bảo đại 21 tuổi còn bà vừa tròn 20.

Hoàng hậu Nam Phương nức tiếng xinh 
đẹp và thông minh

Cũng cần nhắc đến điều kiện “thách cưới” 
của họ nhà gái dành cho Bảo Đại khi ông muốn 
cưới bà. Ngoài những điều kiện để bà vẫn giữ đạo 
Công Giáo, vua phải tấn phong cho bà làm Hoàng 
hậu chánh cung ngay ngày cưới, đây là một biệt lệ 
chưa từng có trước đó của triều Nguyễn.

Sau khi được tấn phong, Nam Phương 
Hoàng hậu được Bảo Đại ban nhiều đặc ân sánh 
ngang với vua chúa thời bấy giờ. Bà được tự do 
phục sức màu Vàng - màu chỉ có vua chúa mới 
được dùng. Bà dọn về ở điện Kiến Trung cùng vua - 
nơi được tân trang sửa chữa theo kiến trúc Phương 
Tây, như một kiểu để bà được thấy sự quen thuộc 
của những năm tháng sống ở Pháp. Bà cũng được 
xuất hiện cùng với vua trong những cuộc đón tiếp 
quan chức ngoại giao. Chính Hoàng hậu là người 
có công rất lớn trong việc làm lắng dịu không khí 
căng thẳng, tạo nên hoà khí êm đẹp giữa các tín đồ 
Công Giáo với triều Nguyễn bấy giờ.

Hai năm sau, Hoàng hậu Nam Phương hạ 
sinh được một thái tử, đó là Đông Cung Bảo Long 
và 4 người con còn lại lần lượt ra đời nên công việc 
chủ yếu của bà là nuôi dạy các công chúa hoàng tử. 
Ngoài ra, bà hay làm từ thiện, tham gia vào vận 
động ủng hộ việc đưa môn nữ công gia chánh vào 
trường học, động viên, phát thưởng cho các học 
sinh giỏi...

Chết trong cảnh cô đơn nơi đất khách 
quê người 

Do tình hình chính trị, Bảo Đại phải thoái 
vị vào năm 1945 và sang Trung Hoa với lý do 
“thăm viếng” nhưng sau đó thì không trở về. Năm 
1947 Nam Phương Hoàng hậu cũng sang Pháp 
cùng các con, bắt đầu một cuộc sống lưu vong dài 
đằng đẵng.

Bà sống lặng lẽ tại một làng nhỏ của Pháp. 
Các con bà, người lần lượt có gia đình, người đi học 
xa, họ rời vòng tay mẹ. Thi thoảng Bảo Đại có đến 
thăm bà dăm ba lần nhưng hầu hết bà phải chịu 
cảnh cô quạnh. Bà sống khép mình nơi làng mạc, ít 
khi đi đâu, chỉ mong những dịp hội hè con cái về 
thăm để nhà có tiếng cười. Năm tháng cứ thế trôi 
qua, bà sống trong cảnh đợi chờ héo úa, cô đơn gặm 
nhắm tâm hồn nên sức lực cũng hao mòn.

Năm 49 tuổi, bà mất trong cảnh một thân 
một mình không người thân thích, khi đó Bảo Đại 
đang sống tận miền Nam nước Pháp, bên bà chỉ có 
hai người giúp việc lạ xa.

Đám tang của một hoàng hậu lưu vong diễn 
ra trong cảnh ảm đạm buồn thương không khách 
viếng. Dù bà có quốc tịch Pháp nhưng không một 
lần được trở về quê hương xứ sở, lại mất nơi trời 
Tây xa xôi nên cũng được coi chết nơi đất khách. 
Ngôi mộ đơn sơ của người phụ nữ nhan sắc và tài 
hoa một thời nằm hắt hiu trong nghĩa trang lạnh lẽo 
quê người thật khiến người đời sau thương cảm.

Trong lịch sử Việt Nam còn lưu lại, Nam 
Phương Hoàng hậu chẳng những là một giai nhân 
được người người yêu mến, bà còn là người tha 
thiết với nước Nam, là một Hoàng hậu thà làm dân 
một nước độc lập, hơn làm Hoàng hậu một nước nô 
lệ. ■
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6 người Mẹ nổi tiếng vì con 
mà “hy sinh” trong lịch sử thế 
giới

Sự hy sinh của mẹ cho con không bao 
giờ kể hết được, mẹ là người hết lòng 
vì con, sống vì con dành những điều 

tốt đẹp cho con.

Họ có thể là người Mẹ cao cả, có đức hy 
sinh cho con cái một cách thầm lặng và đáng nể 
phục. Song cũng có thể, họ chưa từng một ngày 
được làm Mẹ nhưng những cống hiến cho nhân 
loại, sức mạnh trí tuệ và lòng vị tha đã khiến cả thế 
giới phải cúi đầu và gọi họ bằng thiên chức thiêng 
liêng ấy.

Đức Mẹ đồng trinh Maria

Theo truyền thuyết, Maria có họ hàng với 
Elizabeth (vợ của tư tế Zachariah) thuộc dòng dõi 
Aaron, đính hôn với Giuse (Joseph), dòng dõi nhà 
David. Trong thời gian đã hứa hôn (là thời kì đầu 
theo phong tục Do Thái), Maria được thần Gabriel 
đến báo tin rằng, cô sẽ trở thành Mẹ Đấng Messiah 
theo ý định của Thiên Chúa. Giuse chưa nhận ra 
việc mang thai của Maria là do quyền năng siêu 
nhiên của Chúa Thánh Thần nên tỏ ra băn khoăn và 
muốn bỏ Maria. Nhưng trong một giấc mơ, Giuse 
được thiên thần bảo đừng lo nghĩ mà hãy nhận 
Maria về làm vợ mình để hợp với lề luật.

Không lâu sau, đúng như những gì Giuse 
được thiên thần chỉ dạy trong giấc mơ Maria mang 
thai dù vẫn còn là trinh nữ và sinh ra Jesus. Năm 12 
tuổi, trên đường từ Jerusalem trở về sau Lễ Vượt 
Qua, Maria và Giuse bị lạc mất Jesus và họ đã tìm 
thấy Jesus trong Đền thờ Jerusalem, đang trò 

chuyện cùng với những thầy dạy. Niềm tin trong 
Công giáo tin tưởng rằng, Đức mẹ Maria cũng là 
một vị thánh, trọn đời đồng trinh, là người phụ nữ 
vĩ đại nhất vì đã cưu mang Chúa Jesus và là người 
phụ nữ quyền lực nhất trên thiên đàng.

Người mẹ hứng đạn của khủng bố để 
cứu con

Câu chuyện được Sihem Souid, một người 
bạn của Elsa, kể lại để tưởng nhớ cô và được đăng 
trên tạp chí Pháp Le Point.

Các nhân viên cứu hộ đã phát hiện cậu bé 
Louis dưới thi thể của Elsa trong tình trạng người 
phủ đầy máu của mẹ và bà ngoại. Bà Patricia San 
Martin, 61 tuổi, cũng nằm trong số 89 nạn nhân 
thiệt mạng tại nhà hát.

“Con trai Louis, vầng mặt trời của cô ấy, đi 
cùng mẹ. Louis được tìm thấy trong bệnh viện 
Vincennes, hoảng sợ và người dính đầy máu của 
mẹ khi cô ấy cố gắng bảo vệ cho con khỏi làn đạn”. 
Những tên khủng bố đã giam giữ 20 con tin trong 
nhà hát và trao đổi với người thương thuyết của 
phía cảnh sát 5 lần qua điện thoại, trước khi lực 
lượng tinh nhuệ đột kích Bataclan và giải cứu các 
nạn nhân.

Cảnh sát mô tả cảnh tượng trong nhà hát rất 
khủng khiếp. Họ như thể đang bước qua những 
vũng nước trong bóng tối, trước khi nhận ra đó là 
máu.

Cornelia - Mẹ của Gracchi

Cornelia Scipionis, sống tại Roma vào thế 
kỷ 1 TCN, là một ví dụ hoàn hảo về người phụ nữ - 
người Mẹ đức hạnh La Mã. Cornelia là con gái của 
huyền thoại chiến binh anh hùng Publius Scipio 
Africanus (người đã đánh bại Hannibal trong cuộc 
chiến tranh Punic lần thứ 2). Bà kết hôn với 
Tiberius Gracchus Majo và sinh được 12 đứa trẻ, 
tuy nhiên chỉ có 3 người con sống đến tuổi trưởng 
thành. Đó là cô con gái tên Sempronia, 2 người con 
trai: Tiberius và Gaius Gracchus.

Sau cái chết của chồng, Cornelia đã hy sinh 
tuổi xuân của mình để nuôi 3 đứa con. Vua Ptolemy 
VIII Ai Cập đã từng cầu hôn và bị bà từ chối. Sự 
chung thủy của Cornelia thể hiện rõ nét lý tưởng 
thành Roma, “Một góa phụ sẽ chỉ chung thủy với 
người chống đầu tiên mà họ lấy”.

Trong một thời gian dài, thành Roma chìm 
đắm trong sự xa hoa, phô trương nhưng Cornelia 
được người ta biết đến như một góa phụ sống 
khiêm tốn và tiết kiệm. Bà đặt mình vào địa vị một 
người mẹ để nuôi dạy con cái mà quên đi thân phận 
công chúa của mình. Cornelia học tiếng Latin và 
tiếng Hy Lạp, học thơ văn. Cornelia luôn có ảnh 
hưởng trong sự nghiệp chính trị của 2 con trai mình 
và bà vẫn luôn ủng hộ con cho dù họ đã từng có 
hành động phản đối cuộc sống quý tộc bảo thủ, nơi 
mà bà đã sinh ra.

Sau khi 2 con trai của mình chết trên đấu 
trường chính trị, bà chuyển vào sống trong tu viện 
ở thành Roma và viết văn thơ. Cornelia được coi là 
minh chứng sống cho sự chung thủy, đức hy sinh 

của người mẹ. Sau khi bà qua đời, một bức tượng 
bằng đá cẩm thạch của Cornelia được xây dựng 
như để tôn vinh sự cao cả của những bà mẹ. Bà 
được ưu ái gọi bằng cái tên “Mẹ của Gracchi”.

Mẹ của Mạnh Tử - bà mẹ nổi tiếng nhất 
trong lịch sử Trung Quốc

Mạnh Tử mồ côi cha và chịu sự giáo dục 
nghiêm khắc của mẹ là Chương Thị, sau này được 
gọi là Mạnh mẫu. Mạnh mẫu nổi tiếng với câu 
chuyện 3 lần chuyển nhà để cho con trai mình được 
sống, học tập trong ngôi trường và môi trường giáo 
dục tốt nhất.

Chuyện kể rằng, lần thứ nhất, mẹ con Mạnh 
Tử sống gần bãi tha ma. Hàng ngày, Mạnh Tử vẫn 
thường ra đây nô đùa, Mạnh Tử thường diễn lại 
những cảnh ông nhìn thấy ở bãi tha ma. Mạnh mẫu 
nhận thấy đây không phải là chỗ ở tốt cho con trai 
mình, bà liền chuyển nhà sang một khu phố mua 
bán sầm uất nhưng tình hình không khả quan cho 
lắm. Mạnh Tử học cách cân, đong, đo, đếm của 
những kẻ mua bán, hay khoe khoang đồ của mình. 
Lần này, Mạnh mẫu chuyển nhà đến gần một ngôi 
trường, Mạnh Tử sống gần đây nên học những 
khuôn mẫu lễ giáo, học hành chăm chỉ, lúc bấy giờ 
Mạnh mẫu mới thở phào: “Đây mới là chỗ ở của 
con ta”.

Một lần, nhà hàng xóm giết lợn, Mạnh Tử 
thấy vậy hỏi mẹ giết lợn để làm gì, Mạnh mẫu lỡ 
miệng nói đùa: “Để cho con ăn”. Sau đó, bà đi mua 
thịt lợn về cho con ăn vì bà nghĩ nếu mình nói dối 
con chẳng khác nào dạy con nói dối. Một câu 
chuyện nổi tiếng khác về Mạnh mẫu dạy con đó là 
khi đang dệt vải, thấy con trốn học đi về. Bà kêu 
Mạnh Tử đến gần rồi cầm dao chặt đứt tấm vải và 
mắng: “Con đi học mà bỏ học chẳng khác nào mẹ 
dệt vải mà chặt đứt nó vậy”. Thấm thía lời mẹ dạy, 
Mạnh Tử chăm học, dần trở thành học sinh giỏi 
nhất lớp và bậc đại hiền triết sau này.

Mạnh mẫu nổi tiếng là một bà mẹ có cách 
giáo dục con nghiêm khắc và chu đáo nhất trong 
lịch sử. Bà có những cách dạy con hiệu quả như 
chọn môi trường sống thích hợp với con để tránh 
những ảnh hưởng xấu từ môi trường bên ngoài đem 
lại. Đồng thời, bà gieo vào tiềm thức con cái đức 
tính chân thật để tạo cho con nếp sống đạo đức sau 
này. Dạy con tính cần cù, chăm chỉ, siêng năng, 
không biếng nhác, có một thái độ kiên trì nhẫn nại, 
khắc phục khó khăn, gian khổ.

Mẹ Teresa

Người phụ nữ nổi tiếng nhất của thế kỷ XX 
là một nữ tu có tên là Agnes Gonxha Bojaxhiu, 
được cả thế giới xưng danh Mẹ Teresa.

Bà sinh năm 1910 tại Skopje, Macedonia, 
trở thành nhà truyền giáo Ấn Độ và giảng dạy tại 
trường tu Loreto ở Calcutta, bà có công thiết lập 
Dòng Thừa Sai Bác Ái vào năm 1950 chỉ với 13 
thành viên, sau này phát triển với hơn 4.000 nữ tu, 
hàng chục trại trẻ mồ côi, trạm y tế cho người bị 
bệnh  AIDS và các trung tâm từ thiện trên toàn thế 
giới. Công việc của Mẹ Teresa nhanh chóng gây 
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chú ý tới cộng đồng quốc tế, các tổ chức 
giúp đỡ người nghèo và xã hội ở các nước trên thế 
giới.

Năm 1970, Mẹ Teresa trở thành một nhân 
vật nổi tiếng thế giới với các hoạt động nhân đạo 
cứu giúp người nghèo và những người sống trong 
hoàn cảnh tuyệt vọng, một phần là nhờ quyển sách 
và cuốn phim tư liệu tựa đề Something Beautiful 
for God của Malcome Muggeridge. Bà đã được 
trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1979 như một sự 
vinh danh cho các hoạt động nhân đạo của bà. 
Teresa không có gia đình và con cái nhưng bà được 
cả thế giới trìu mến gọi bằng tên Mẹ Teresa - “Vị 
thánh của những người khốn cùng”.

Mary Harris Jones - Mẹ Jones

Mary Harris (1/8/1837 - 30/11/1930) là con 
gái của một nông dân Công giáo La Mã. Mary 
Harris đã trở thành người sáng lập ra tổ chức lao 
động, đứng ra tổ chức các cuộc đình công lớn và 
đồng sáng lập ngày hội công nhân công nghiệp thế 
giới (Quốc tế Lao động).

Jones đã từng rất hạnh phúc trong ngôi nhà 
nhỏ của mình với chồng và 4 đứa con, làm công 
việc nội trợ, may vá và dạy học. Thay đổi lớn nhất 
của đời bà là khi chồng và các con đều chết vì bệnh 
vàng da, căn nhà bị phá hủy trong 1 đám cháy lớn. 
Mary Harris Jones chuyển sang hoạt động như một 
nhà tổ chức kêu gọi quyền cho giai cấp công nhân. 
Bà là một diễn giả làm việc rất hiệu quả, những bài 
phát biểu của Mary rất hùng hồn nhưng cũng hài 
hước. Từ năm 1897, Mary được gọi là “Người phụ 
nữ nguy hiểm nhất nước Mỹ” và được tầng lớp 
công nhân lao động gọi bằng tên “Mẹ Jones”. ■

Hơn 100 năm thảm kịch 
Titanic: Nhớ về những nghĩa cử 
cao đẹp 

Hơn 100 năm về trước, ngày 
15/4/1912, con tàu Titanic hoa lệ 
chở đủ mọi tầng lớp từ triệu phú 

cho tới những người nghèo mang ước vọng đổi đời 
đã đắm xuống Đại Tây Dương sau khi đâm phải 
một tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người tử nạn. 

Cho đến tận ngày nay, thời khắc kinh hoàng 
khi tàu Titanic chìm xuống đại dương sâu thẳm vào 
đêm 14, rạng sáng 15/4 năm ấy chưa thôi ám ảnh 
thế giới, với sự hoảng loạn, với những giọt nước 
mắt chia ly, hay lời tạm biệt người thân của những 
người biết rằng mình phải chết từng được tái hiện 
trong bộ phim cùng tên năm 1997. Trong giờ phút 
con tàu lộng lẫy và sang trọng nhất thời bấy giờ gãy 
làm hai nửa, đã có những người hùng chấp nhận hy 
sinh thân mình để cứu người. 

Nữ cứu tinh thầm lặng

Không nhiều người biết rằng vào đêm định 
mệnh 14/4/1912, một người phụ nữ đã thực hiện 
nghĩa cử đó là nữ bá tước xứ Rothes. Tờ Daily Mail 
đã tiết lộ hành trình giúp đỡ các hành khách khác 
trên tàu của bá tước Noel qua lời kể của cháu gái 

Angela Young gọi bà là cụ. 

Nữ bá tước xứ Rothes Noel lên tàu Titanic 
cùng bố mẹ, em họ của chồng và người hầu gái. 
Khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi, bà Noel - 
vốn là một trong những người giàu nhất tàu, được 
lệnh xuống thuyền cứu sinh cùng các phụ nữ và trẻ 
em. Thủy thủ Able Seaman Jones cảm nhận được 
sự bình tĩnh đến kỳ lạ của bà bá tước nên đã yêu cầu 
bà phụ trách số hành khách trên thuyền và sau đó 
còn cho bà cầm lái vì nhận ra bà biết lái thuyền. 
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bà nghĩ về 

hai con trai ở nhà và cầu nguyện được gặp lại 
chúng. 

Nữ bá tước xứ Rothes Noel

Lúc tàu Titanic chìm dần, những người 
ngồi trên thuyền số 8 mà bà Noel cầm lái tranh cãi 
về việc có nên quay lại đón những hành khách bị 
rơi xuống nước biển lạnh cóng. Nhiều người sợ 
rằng nếu quay lại đón thêm người, thuyền của họ sẽ 
bị lật. Khi đó, bà Noel, thuỷ thủ Seaman Jones và 2 
hành khách khác trên thuyền thuyết phục mọi 
người quay lại cứu người. 

Nhưng đa số hành khách không đồng ý, 
nên thuyền số 8 đã không quay lại. Bà Noel trong 
nhiều năm sau đã bị ám ảnh bởi những tiếng la hét 
kêu cứu của những người bị chìm dần xuống đáy 
đại dương bao la. 

Tuy vậy, bà đã cố gắng an ủi và trấn tĩnh 
hành khách trên thuyền cứu sinh. Nữ bá tước nói 
bằng tiếng Pháp với một cô gái Tây Ban Nha tên là 
Josefa de Satode Peasco, cô gái 17 tuổi đã chọn 
Titanic cho tuần trăng mật của mình, rằng sẽ có 
thêm thuyền mặc dù chính bà biết rằng đó là điều 
không thể. Bà cũng dạy cho một người khác tên là 
Gladys Cherry cách cầm bánh lái để họ có thể thay 
phiên lái thuyền trong đêm dài trên biển lạnh giá. 

Khi rất nhiều người trên thuyền sắp từ bỏ hy vọng, 
bà và Gladys đã cất tiếng hát động viên họ. 

Thế rồi, khi trời sắp bình minh, bà Noel 
nhìn thấy ánh sáng từ con tàu cứu hộ RMS 
Carpathia và hối thúc thuyền số 8 chèo về hướng 
đó. Khâm phục sự dũng cảm của nữ bá tước, thủy 
thủ đoàn Carpathia đã gọi bà là “nữ bá tước bé nhỏ 
can đảm”. Kể cả khi đã lên được tàu Carpathia, nữ 
bá tước Noel vẫn luôn giúp đỡ những hành khách 
kiệt sức, hoảng sợ mà chẳng hề nghĩ đến bản thân 
mình. 

Dàn hợp xướng quả cảm 

Ngoài những vị cứu tinh, những người đã 
nhường chỗ trên thuyền cứu sinh, nhường phao 
cứu sinh cho phụ nữ và trẻ em, còn có những người 
hùng khác chọn ở lại với con tàu Titanic. Trong số 
những con người dũng cảm ấy là dàn hợp xướng 
trên tàu Titanic. Họ là những nhạc công say mê 
xướng lên những bản nhạc bất hủ kể cả khi con tàu 
chìm dần. 

Trong bộ phim Titanic của đạo diễn nổi 
tiếng James Cameron, dàn hợp xướng 8 người đã 
chơi bản “Nearer, My God, to Thee” (tạm dịch: 
Gần với Chúa hơn) với tiết tấu nhanh, vui. Theo tiết 
lộ từ một người bạn của thủ lĩnh dàn hợp xướng 
Wallace Hartley, Hartley cũng từng nói về việc 
chơi bản nhạc này trước lúc chết. Tuy nhiên, chưa 
thể xác định ban nhạc đã chơi bản nào trong số 3 
phiên bản khác nhau của “Nearer, My God, to 
Thee” bởi cả những nhạc công, và những người 
nghe được nó đều đã qua đời. 

Sau thảm họa hàng hải lớn nhất thời bình, 
hành động dũng cảm và cao đẹp của ban nhạc đã 
dẫn tới nhiều giả thuyết khác nhau, mà đa phần cho 
rằng ban nhạc muốn khích lệ tinh thần của các hành 
khách đang hoảng sợ tột độ và trấn an họ. Theo 
cuốn tiểu sử về người trưởng ban nhạc Wallace 
Hartley, trước khi lên tàu Titanic, ông dự định kết 
hôn với vợ sắp cưới Maria Robinson. Nhưng cơ hội 
được biểu diễn trên tàu Titanic khiến ông và cả ban 
nhạc quyết định nắm lấy nó ngay lập tức. Đám cưới 
của Hartley, cũng như những dự định của cả ban 
nhạc trong tương lai, đã mãi mãi chìm cùng 
Titanic. Dù vậy, tên tuổi của các thành viên trong 
ban nhạc đã được khắc sâu trong lịch sử, cũng như 
hành động của họ xứng đáng được tôn vinh như 
những người anh hùng. ■

* Hiện giờ rất tốt

Một ông chồng gặp tai nạn giao thông, não 
bị ảnh hưởng, phải phẫu thuật ở bệnh viện. Bạn bè 
hỏi thăm vợ ông ta là sau khi phẫu thuật thì hiệu 
quả thế nào.

- Tốt lắm! - Vợ đáp - Bây giờ, ông ấy tỏ ra 
vô cùng khôn khéo trong xã giao. Trước kia, ông ấy 

Vui Cöôøi
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Người phụ nữ chuyên làm 
tay giả cho các cựu yakuza 

Hơn  10  năm qua ,  Yukako  
Fukushima, người chuyên sản 
xuất các bộ phận chân tay giả, đã 

chế tạo hàng trăm ngón tay giả cho các cựu thành 
viên yakuza (băng đảng xã hội đen khét tiếng của 
Nhật Bản) muốn rời bỏ cuộc sống giang hồ và tìm 
công việc bình thường. 

Một ngón tay giả do Fukushima chế tạo có 
giá khoảng 180.000 yen (1.490 USD), nhưng cô 
cũng xem xét giảm giá cho những cựu yakuza có 
hoàn cảnh khó khăn. 

Những bàn tay không nguyên vẹn
Fukushima trong phòng làm việc
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi 

“Mike”, một cựu thành viên Yakuza đọc được một 
quảng cáo trên báo về một phòng khám làm ngón 
tay giả, ông đã không biết thực hư dịch vụ này ra 
sao. Tuy nhiên, ông vẫn đăng ký tư vấn tại phòng 
khám của Fukushima và đó cũng là quyết định thay 
đổi cuộc đời ông.

Trong gần một thập kỷ, ngón tay út trên bàn 
tay trái bị cắt đứt đánh dấu sự trung thành của ông 
với thế giới tội phạm trước đây, đã khiến người đàn 
ông này không thể hòa nhập với cuộc sống bình 
thường. Mike nghĩ rằng một ngón tay giả sẽ giúp 
ông che giấu quá khứ, giúp xóa bỏ định kiến của xã 
hội Nhật về các cựu thành viên yakuza tìm cách 
hoàn lương. “Tôi không dám chắc việc này có hiệu 
quả không, nhưng tôi thực sự muốn gặp gỡ mọi 
người mà không phải lo lắng họ nghĩ gì về mình”, 
Mike nói.

“Yubitsume” - cắt ngón tay, là một nghi 
thức tự trừng phạt của các thành viên yakuza để 
chuộc lỗi. Hình phạt này có từ những năm 1700, 
khi những kẻ đánh bạc chấp nhận ngón tay bị cắt 
của con nợ để dàn xếp món nợ cờ bạc. Ngón tay út 
trên bàn tay trái được lựa chọn cắt bỏ bởi một người 
bị mất ngón trái sẽ bị giảm khả năng cầm chắc 
kiếm, yếu thế trong cuộc đấu kiếm.

Trong thế kỷ 20, các tổ chức yakuza đã áp 
dụng rộng rãi hình thức trừng phạt này. Khi các 
thành viên không tuân lệnh cấp trên hay của ông 
trùm đều phải tự chặt một đốt ngón tay út. Ngón tay 

út bị cắt thường được bọc trong vải để thể hiện sự 
ăn năn, và trình lên ông trùm yakuza. Những lần vi 
phạm sau sẽ lần lượt khiến các đốt tiếp theo của cả 
2 ngón tay út và có khi ở các ngón khác “ra đi”. 
Những tội nghiêm trọng hơn nữa có thể sẽ dẫn tới 
cái chết. Một cuộc điều tra của Chính phủ Nhật Bản 
năm 1993 cho thấy 45% thành viên yakuza bị mất 
ngón tay, trong đó ít nhất 15% phải chịu đựng hơn 1 
lần “tiễn” ngón tay.

Ân nhân của các cựu yakuza
Từ lần đầu tiên lắp ngón tay giả cho Mike 

đến nay, Fukushima đã 3 lần chuyển phòng khám. 
Tuy nhiên, cứ tới tháng 12 hàng năm, Mike vẫn tìm 
tới phòng khám của Fukushima để kiểm tra định kỳ 
ngón tay út, những nếp nhăn và móng của ngón tay 
giả.

Fukushima, người phụ nữ đang ở độ tuổi 
30, sinh ra ở Osaka, miền Nam Nhật Bản, khu vực 
là địa bàn hoạt động của Yamaguchi gumi, tổ chức 
yakuza lớn nhất Nhật Bản. Vào thời kỳ thịnh 
vượng của kinh tế Nhật Bản 20 năm trước đây, các 
tổ chức yakuza hoạt động mạnh trên khắp nước 
Nhật. Fukushima cho biết các cuộc xung đột 
thường xảy ra gần phòng khám đầu tiên của cô ở thị 
trấn Tezukayama, nơi cô bắt đầu sự nghiệp như 
một người sản xuất chân tay giả.

Cô đã bước chân vào nghề đặc biệt này một 
cách tình cờ vào một ngày hè ở phòng khám, khi 
trông thấy một người đàn ông trùm kín một tấm 
chăn lớn. “Tôi còn trẻ và đã buột miệng hỏi tại sao 
ông ấy lại trùm kín người khi trời nóng như vậy”, 
Fukushima kể. Người đàn ông đã cho cô xem 
những vết bỏng nặng toàn bộ người và khuôn mặt 
của mình, thậm chí ông chẳng còn đôi tai. 
Fukushima quyết định giúp đỡ, bắt đầu với một đôi 
tai giả và cũng nhờ vậy người đàn ông đó có thể đeo 
được khẩu trang che phần dưới khuôn mặt bị bỏng.

Tài năng của Fukushima bắt đầu được lan 
truyền, và cô bắt tay vào sản xuất các bộ phận cơ 
thể giả cho những người khác, trong đó có cả các 
yakuza. Cô đọc sách, nghiên cứu về các loại hóa 
chất, mỹ phẩm để có thể làm các bộ phận giả giống 
y như thật.

Dưới ánh sáng nhẹ trong phòng khám của 
Fukushima, chỉ khi quan sát kỹ mới phát hiện ngón 
tay út của Mike là giả. Các bộ phận cơ thể được 
Fukushima chế tạo phù hợp với nhu cầu và tông 
màu da của khách hàng, và tay giả của Mike trông y 
hệt những ngón tay khác của ông. Mỗi khách hàng 
của Fukushima đều sẽ được tư vấn để quyết định 
kích thước, màu da ngón tay trước khi ngón tay giả 
được đúc và nhuộm màu. Fukushima không tiết lộ 
vật liệu mà cô sử dụng, nhưng cho biết mình sử 
dụng ba màu cơ bản là đỏ, xanh và vàng để tạo ra 
hơn 1.000 tông màu da khác nhau. Những ngón tay 
sẽ được đúc trong vòng 2 tháng. Ai cũng phải xếp 
hàng tới lượt và Fukushima có nguyên tắc không 
ưu tiên ai cả.

“Tôi đã tự học cách chế tạo các bộ phận giả 
từ năm 21 tuổi. Khi đó còn chưa có mạng Internet 
nên rất khó tiếp cận thông tin về chân tay giả. Tôi 
nghĩ giáo viên của mình chính là những khách 

hàng”, Fukushima bày tỏ. Bất chấp sự kỳ thị sâu 
sắc các cựu yakuza của xã hội Nhật Bản, người phụ 
nữ có nụ cười tươi và tiếng cười giòn tan chẳng 
nghĩ gì nhiều mà miệt mài với công việc chế tạo tay 
giả cho những cựu yakuza vì cô “bị thôi thúc phải 
giúp đỡ họ”.

Fukushima thừa nhận rằng việc chế tạo 
những ngón tay giả không đảm bảo một cuộc sống 
bình thường hoàn toàn cho các cựu yakuza hoàn 
lương, nhưng nó tạo ra các điều kiện mà từ đó các 
cựu yakuza có thể hòa nhập với xã hội và ít nhất là 
nỗ lực tạo dựng lại cuộc sống. Bởi vậy, cô đã giảm 
giá các sản phẩm ngón tay giả, đồng ý cho khách 
hàng trả góp hàng tháng cho đến khi họ tìm được 
việc làm. ■

Lý do Tần Thủy Hoàng 
chọn màu đen làm quốc sắc 

Sau khi thống nhất Trung Quốc, vua 
Tần Thủy Hoàng chọn màu đen là 
quốc sắc của nhà Tần (221 TCN - 

207 TCN).
Người nước Tần tôn sùng màu đen. Từ vua 

quan tới dân thường, thậm chí cả nô tài đều mặc 
trang phục màu đen. Ngay cả cách bài trí nơi thiết 
triều của nước Tần cũng không lộng lẫy nhiều màu 
như nhiều nước khác, mà lấy màu đen làm chủ đạo.

Trên thực tế, người dân thời nhà Tần thật sự 
thích màu đen. Theo “Hàn Thư Luật Sử Chí” được 
ghi chép vào thời Đông Hán (25 TCN - 220), Tần 
Văn Công (? - 716) ra ngoài đi săn, bắt được một 
con rồng màu đen.

Màu đen chính là tượng trưng cho “thủy 
đức”, tức hành thủy trong Ngũ hành. Người cai trị 
nước Tần bấy giờ cho rằng mình mệnh thủy nên 
chuộng màu đen. Vì vậy, từ thời Xuân Thu Chiến 
Quốc (770 - 221 TCN) tới khi vua Tần thống nhất 
thiên hạ đều tôn sùng màu này.

Thuyết Ngũ hành là quan điểm học thuật do 
nhà âm dương Trâu Diễn (324 - 250 TCN) người 
nước Tề thời Chiến Quốc khởi xướng. Thuyết này 
lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm 5 yếu tố xoay 
chuyển tuần hoàn, được dùng để giải thích sự thịnh 
suy của mỗi vương triều.

Trong các phim cổ trang, thái giám thường 
đọc thánh chỉ rằng “Phụng thiên thừa vận, hoàng 
đế chiếu viết”. Từ “thừa vận” chính là chỉ vận 
mệnh trong ngũ hành.

Khác với thời Tần chuộng màu đen, các 
học giả thời hiện đại thấy rằng vào thời Hán (202 
TCN - 220) lại chuộng “hỏa đức”. Vì vậy, đôi khi 
người ta gọi thời Hán là Viêm Hán, trong đó chữ 
“viêm” là nóng. Màu đỏ cũng thịnh hành vào thời 
Hán.

Không như các nước chư hầu khác, đồ hậu 
cần của nước Tần do triều đình cung cấp. Cờ hiệu 
nước Tần đều thống nhất màu đen. Nhà Tần 
thường dùng cờ hiệu màu đen do văn hóa, đại diện 
của “thủy đức” trong ngũ hành là màu đen. Ngoài 
ra, cờ hiệu màu đen càng bí ẩn, khó đoán. Sau khi 
thống nhất Trung Quốc, vua Tần Thủy Hoàng bèn 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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Beltway 8

9330 Summerbelt
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

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

TMCT-1500 (3m)

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

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

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

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

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

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


