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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
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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

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

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

FREE Kéo Xe & Định Giá
Đưa Rước Khách Hàng

YEN AUTO BODY REPAIR

 10%OFF Cho Tất Cả Công Việc

SPECIAL

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

483-1981/1549

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

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

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: 

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

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

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

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

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

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

NHÀN NGUYỄN

522-1988/1556

Quality Work with 
20 Years Experience

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

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

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

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
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Giuùp caùc em hoaøn taát homework moãi ngaøy
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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

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

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

FREE Kéo Xe & Định Giá
Đưa Rước Khách Hàng

YEN AUTO BODY REPAIR

 10%OFF Cho Tất Cả Công Việc

SPECIAL

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

483-1981/1549

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

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

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: 

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

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

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

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

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

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

NHÀN NGUYỄN

522-1988/1556

Quality Work with 
20 Years Experience

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

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

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

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
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TIN THẾ GIỚI

BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Bldvd. & Wilcrest

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

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

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

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

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

ONLINE or ON-CAMPUS
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Pháp cấm người Anh đi 
qua lãnh thổ Pháp để vào các 
nước EU

(VN+) - Theo quy định đi lại mới, áp dụng 
từ ngày 28/12, chỉ những người Anh có nhà chính 
thức tại Pháp mới được phép vào Pháp, và người 
Anh không được đi qua nước Pháp để về nhà ở bất 
cứ nước nào trong EU.

Nhiều người Anh thường sử dụng đường 
hầm qua Eo biển Manche nối với Pháp để di 
chuyển từ Anh về nhà mình tại các nước EU.

Nhưng theo quy định đi lại mới, áp dụng từ 
ngày 28/12, chỉ những người Anh có nhà chính 
thức tại Pháp mới được phép vào Pháp.

Eurotunel, cơ quan quản lý đường hầm qua 
eo biển nói trên, cho biết: “Trừ phi sở hữu nhà riêng 
tại Pháp, nếu không công dân Anh bị coi là công 
dân của nước thứ ba và không được đi qua Pháp 
bằng đường bộ để trở về nhà của họ ở bất cứ nước 
nào thuộc EU”.

Nhiều người Anh thường sử dụng đường 
hầm qua Eo biển Manche nối với Pháp để di 
chuyển từ Anh về nhà mình tại các nước EU

Cùng ngày, công ty P&O Ferries cũng đưa 
ra cảnh báo tương tự rằng “chỉ những người có nhà 
tại Pháp được phép vào Pháp”.

Một quan chức Bộ Nội vụ Pháp khẳng 
định: “Hoàn toàn logic khi coi người Anh là công 
dân nước thứ ba và không cho phép đi qua Pháp để 
vào một nước khác thuộc EU”.

Mọi chuyến đi vì mục đích du lịch hay làm 
việc đều phải hủy. Quy định mới đã ảnh hưởng tới 
hàng nghìn người Anh vì họ đang chuẩn bị về nhà 
thăm gia đình trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

Kể từ khi Anh chính thức rời EU cách đây 
gần 2 năm, Paris và London đang tranh cãi về một 
loạt vấn đề, trong đó có quyền đánh cá và vấn đề 
nhập cư bất hợp pháp.

Hiện chưa rõ liệu quy định trên có được áp 
dụng với dịch vụ vận tải đường sắt Eurostar hay 
không. Nhiều người Anh cũng sử dụng dịch vụ này 
để về nhà tại Bỉ và nhiều nơi khác”.

Hàn Quốc đóng tàu ngầm 
lớp 3.000 tấn thứ 5 bằng công 
nghệ trong nước

(VN+) - Hàn Quốc tổ chức lễ khởi công 
đóng chiếc tàu ngầm “Jangbogo-III Batch-II” 

trọng tải 3.600 tấn tại nhà máy đóng tàu của Công 
ty đóng tàu và hải dương Daewoo trên đảo Geoje 
thuộc tỉnh Nam Gyeongsang.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ 
quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng 
Hàn Quốc (DAPA) ngày 30/12 đã tổ chức lễ khởi 
công đóng chiếc tàu ngầm “Jangbogo-III Batch-II” 
trọng tải 3.600 tấn thứ hai tại một nhà máy đóng tàu 
của Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo 
(Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
Co.) trên đảo Geoje thuộc tỉnh Nam Gyeongsang.

“Jangbogo-III” là một dự án phát triển tàu 
ngầm thế hệ mới trọng tải trên 3.000 tấn sử dụng 
công nghệ nội địa, bao gồm các lớp Batch I, II và 
III - với các tính năng tăng dần cấp độ.

Tàu ngầm 3.600 tấn thuộc lớp Batch II có 
chiều dài 89m, rộng 9,6m, sử dụng động cơ diesel.

Tàu có trọng tải lớn hơn và dài hơn khoảng 
5,5m so với tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho trọng 
tải 3.000 tấn thuộc lớp Batch-I đã được bàn giao 
cho lực lượng Hải quân Hàn Quốc hồi tháng Tám 
vừa qua.

So với tàu ngầm lớp Batch-I có 6 bệ phóng 
thẳng đứng dùng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu 
ngầm (SLBM), thì tàu ngầm lớp Batch-II có thể lắp 
tối đa 10 bệ phóng.

Ngoài ra, đây cũng là chiếc tàu ngầm thứ 
hai trên thế giới trong số các tàu trọng tải 3.000 tấn 
được lắp pin lithium nên có thể tác chiến dưới nước 
một cách bí mật và thời gian lâu hơn.

Theo dự kiến, chiếc tàu ngầm này sẽ được 
hạ thủy vào năm 2026, vận hành thử nghiệm để bàn 
giao cho lực lượng hải quân vào năm 2028.

Ảnh minh họa
DAPA cho biết tỷ lệ nội địa hóa công nghệ 

tàu ngầm đạt 80% được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều 
việc làm đồng thời góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh xuất khẩu tàu ngầm của Hàn Quốc.

Khi dự án trên hoàn thành, Hàn Quốc sẽ có 
tổng cộng 5 tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn.

Trước đó, vào tháng Chín vừa qua, nước 
này đã hạ thủy chiếc tàu ngầm thứ 3 và cũng là 
chiếc cuối cùng trong số 3 chiếc tàu ngầm lớp 
Changbogo-III Batch-I.

Hơn 125.000 người dân 
phải sơ tán do lũ lụt tại Malaysia

(VN+) - Bộ Thủy lợi Malaysia cảnh báo 

các đợt thủy triều dâng cao có thể xảy ra trong các 
ngày từ 2-5/1 và khuyến cáo người dân ở vùng 
duyên hải phía Tây Vịnh Malaysia nâng cao cảnh 
giác.

Ngày 2/1, hàng nghìn người dân tại 7 bang 
ở Malaysia phải sơ tán do lũ lụt.

Như vậy, tổng cộng hơn 125.000 người đã 
bị ảnh hưởng bởi tình trạng mưa lớn kéo dài trong 2 
tuần qua tại Malaysia.

Theo Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia 
Malaysia, các bang gồm Kelantan, Terengganu, 
Pahang, Johor, Malacca, Negeri Sembilan và 
Sabah vẫn chịu ảnh hưởng của lũ lụt và 8.727 
người buộc phải sơ tán đến 128 trung tâm tạm trú 
tránh lũ.

Các đợt lũ lụt tác động tới tổng cộng 
125.490 người trên toàn Malaysia, trong đó 
117.700 người đã trở về nhà sau khi lũ rút.

Lũ lụt thường xảy ra ở vùng duyên hải phía 
Đông Malaysia vào mùa mưa hằng năm, kéo dài từ 
tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Tuy 
nhiên, đợt mưa lớn bất thường bắt đầu xảy ra từ 
ngày 17/12 vừa qua đã làm ảnh hưởng đến hàng 
nghìn người và khiến các dịch vụ khẩn cấp quá tải.

Cảnh ngập lụt tại Malaysia
Theo cảnh sát Malaysia, 50 người đã thiệt 

mạng trong các trận lũ và 2 người vẫn mất tích.
Sau khi Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh 

báo mưa lớn tiếp diễn, Trung tâm kiểm soát thảm 
họa quốc gia Malaysia đã ban hành hướng dẫn 
chuẩn bị ứng phó.

Bộ Thủy lợi Malaysia cũng cảnh báo các 
đợt thủy triều dâng cao có thể xảy ra trong các ngày 
từ 2-5/1 và khuyến cáo người dân ở vùng duyên hải 
phía Tây Vịnh Malaysia nâng cao cảnh giác.

Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ khoảng 1,4 tỷ 
ringgit (hơn 336 triệu USD) dưới dạng trợ cấp tiền 
mặt hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho những 
người chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt nghiêm trọng 
lần này.

Malaysia cũng đang để nghị Quỹ Khí hậu 
xanh của Liên hợp quốc tài trợ 3 triệu USD để phát 
triển kế hoạch quốc gia ứng phó với biến đổi khí 
hậu.
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Pháp cấm người Anh đi 
qua lãnh thổ Pháp để vào các 
nước EU

(VN+) - Theo quy định đi lại mới, áp dụng 
từ ngày 28/12, chỉ những người Anh có nhà chính 
thức tại Pháp mới được phép vào Pháp, và người 
Anh không được đi qua nước Pháp để về nhà ở bất 
cứ nước nào trong EU.

Nhiều người Anh thường sử dụng đường 
hầm qua Eo biển Manche nối với Pháp để di 
chuyển từ Anh về nhà mình tại các nước EU.

Nhưng theo quy định đi lại mới, áp dụng từ 
ngày 28/12, chỉ những người Anh có nhà chính 
thức tại Pháp mới được phép vào Pháp.

Eurotunel, cơ quan quản lý đường hầm qua 
eo biển nói trên, cho biết: “Trừ phi sở hữu nhà riêng 
tại Pháp, nếu không công dân Anh bị coi là công 
dân của nước thứ ba và không được đi qua Pháp 
bằng đường bộ để trở về nhà của họ ở bất cứ nước 
nào thuộc EU”.

Nhiều người Anh thường sử dụng đường 
hầm qua Eo biển Manche nối với Pháp để di 
chuyển từ Anh về nhà mình tại các nước EU

Cùng ngày, công ty P&O Ferries cũng đưa 
ra cảnh báo tương tự rằng “chỉ những người có nhà 
tại Pháp được phép vào Pháp”.

Một quan chức Bộ Nội vụ Pháp khẳng 
định: “Hoàn toàn logic khi coi người Anh là công 
dân nước thứ ba và không cho phép đi qua Pháp để 
vào một nước khác thuộc EU”.

Mọi chuyến đi vì mục đích du lịch hay làm 
việc đều phải hủy. Quy định mới đã ảnh hưởng tới 
hàng nghìn người Anh vì họ đang chuẩn bị về nhà 
thăm gia đình trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

Kể từ khi Anh chính thức rời EU cách đây 
gần 2 năm, Paris và London đang tranh cãi về một 
loạt vấn đề, trong đó có quyền đánh cá và vấn đề 
nhập cư bất hợp pháp.

Hiện chưa rõ liệu quy định trên có được áp 
dụng với dịch vụ vận tải đường sắt Eurostar hay 
không. Nhiều người Anh cũng sử dụng dịch vụ này 
để về nhà tại Bỉ và nhiều nơi khác”.

Hàn Quốc đóng tàu ngầm 
lớp 3.000 tấn thứ 5 bằng công 
nghệ trong nước

(VN+) - Hàn Quốc tổ chức lễ khởi công 
đóng chiếc tàu ngầm “Jangbogo-III Batch-II” 

trọng tải 3.600 tấn tại nhà máy đóng tàu của Công 
ty đóng tàu và hải dương Daewoo trên đảo Geoje 
thuộc tỉnh Nam Gyeongsang.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ 
quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng 
Hàn Quốc (DAPA) ngày 30/12 đã tổ chức lễ khởi 
công đóng chiếc tàu ngầm “Jangbogo-III Batch-II” 
trọng tải 3.600 tấn thứ hai tại một nhà máy đóng tàu 
của Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo 
(Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
Co.) trên đảo Geoje thuộc tỉnh Nam Gyeongsang.

“Jangbogo-III” là một dự án phát triển tàu 
ngầm thế hệ mới trọng tải trên 3.000 tấn sử dụng 
công nghệ nội địa, bao gồm các lớp Batch I, II và 
III - với các tính năng tăng dần cấp độ.

Tàu ngầm 3.600 tấn thuộc lớp Batch II có 
chiều dài 89m, rộng 9,6m, sử dụng động cơ diesel.

Tàu có trọng tải lớn hơn và dài hơn khoảng 
5,5m so với tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho trọng 
tải 3.000 tấn thuộc lớp Batch-I đã được bàn giao 
cho lực lượng Hải quân Hàn Quốc hồi tháng Tám 
vừa qua.

So với tàu ngầm lớp Batch-I có 6 bệ phóng 
thẳng đứng dùng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu 
ngầm (SLBM), thì tàu ngầm lớp Batch-II có thể lắp 
tối đa 10 bệ phóng.

Ngoài ra, đây cũng là chiếc tàu ngầm thứ 
hai trên thế giới trong số các tàu trọng tải 3.000 tấn 
được lắp pin lithium nên có thể tác chiến dưới nước 
một cách bí mật và thời gian lâu hơn.

Theo dự kiến, chiếc tàu ngầm này sẽ được 
hạ thủy vào năm 2026, vận hành thử nghiệm để bàn 
giao cho lực lượng hải quân vào năm 2028.

Ảnh minh họa
DAPA cho biết tỷ lệ nội địa hóa công nghệ 

tàu ngầm đạt 80% được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều 
việc làm đồng thời góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh xuất khẩu tàu ngầm của Hàn Quốc.

Khi dự án trên hoàn thành, Hàn Quốc sẽ có 
tổng cộng 5 tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn.

Trước đó, vào tháng Chín vừa qua, nước 
này đã hạ thủy chiếc tàu ngầm thứ 3 và cũng là 
chiếc cuối cùng trong số 3 chiếc tàu ngầm lớp 
Changbogo-III Batch-I.

Hơn 125.000 người dân 
phải sơ tán do lũ lụt tại Malaysia

(VN+) - Bộ Thủy lợi Malaysia cảnh báo 

các đợt thủy triều dâng cao có thể xảy ra trong các 
ngày từ 2-5/1 và khuyến cáo người dân ở vùng 
duyên hải phía Tây Vịnh Malaysia nâng cao cảnh 
giác.

Ngày 2/1, hàng nghìn người dân tại 7 bang 
ở Malaysia phải sơ tán do lũ lụt.

Như vậy, tổng cộng hơn 125.000 người đã 
bị ảnh hưởng bởi tình trạng mưa lớn kéo dài trong 2 
tuần qua tại Malaysia.

Theo Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia 
Malaysia, các bang gồm Kelantan, Terengganu, 
Pahang, Johor, Malacca, Negeri Sembilan và 
Sabah vẫn chịu ảnh hưởng của lũ lụt và 8.727 
người buộc phải sơ tán đến 128 trung tâm tạm trú 
tránh lũ.

Các đợt lũ lụt tác động tới tổng cộng 
125.490 người trên toàn Malaysia, trong đó 
117.700 người đã trở về nhà sau khi lũ rút.

Lũ lụt thường xảy ra ở vùng duyên hải phía 
Đông Malaysia vào mùa mưa hằng năm, kéo dài từ 
tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Tuy 
nhiên, đợt mưa lớn bất thường bắt đầu xảy ra từ 
ngày 17/12 vừa qua đã làm ảnh hưởng đến hàng 
nghìn người và khiến các dịch vụ khẩn cấp quá tải.

Cảnh ngập lụt tại Malaysia
Theo cảnh sát Malaysia, 50 người đã thiệt 

mạng trong các trận lũ và 2 người vẫn mất tích.
Sau khi Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh 

báo mưa lớn tiếp diễn, Trung tâm kiểm soát thảm 
họa quốc gia Malaysia đã ban hành hướng dẫn 
chuẩn bị ứng phó.

Bộ Thủy lợi Malaysia cũng cảnh báo các 
đợt thủy triều dâng cao có thể xảy ra trong các ngày 
từ 2-5/1 và khuyến cáo người dân ở vùng duyên hải 
phía Tây Vịnh Malaysia nâng cao cảnh giác.

Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ khoảng 1,4 tỷ 
ringgit (hơn 336 triệu USD) dưới dạng trợ cấp tiền 
mặt hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho những 
người chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt nghiêm trọng 
lần này.

Malaysia cũng đang để nghị Quỹ Khí hậu 
xanh của Liên hợp quốc tài trợ 3 triệu USD để phát 
triển kế hoạch quốc gia ứng phó với biến đổi khí 
hậu.
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Sau 20 năm “chung sống” 
nhiều người dân châu Âu vẫn 
“ghét” ồng euro đ

(VN+) - Một người dân sống tại Đức nói 
rằng đồng euro là một thảm họa, bởi với 100 mark, 
bạn có thể chất đầy xe đẩy hàng của mình, nhưng 
hiện nay 100 euro không đủ để lấy đầy hai túi hàng.

Sau 20 năm sử dụng đồng euro, nhiều 
người dân châu Âu vẫn chỉ trích rằng việc chuyển 
sang dùng đồng tiền này đã khiến giá tiêu dùng 
tăng, dù cho có nhiều bằng chứng cho thấy điều 
ngược lại.

Maria Napolitano, một người Italy 65 tuổi 
sống ở Frankfurt (Đức) nói rằng đồng euro là một 
thảm họa. Với 100 mark, bạn có thể chất đầy xe 
đẩy hàng của mình, nhưng hiện nay 100 euro 
không đủ để lấy đầy hai túi hàng. 

Nhiều người dân trên khắp Khu vực đồng 
tiền chung châu Âu (Eurozone), từ Paris, Rome, 
Madrid đến Athens đều đưa ra lời phàn nàn tương 
tự.

Victor Irun, một giáo viên 53 tuổi ở 
Madrid, cho rằng đối với người Tây Ban Nha, việc 
chuyển sang sử dụng đồng euro giống như vào một 
câu lạc bộ dành cho giới nhà giàu trong khi không 
mặc đúng quần áo.

Người dân mua rau quả tại siêu thị ở 
Zaragoza, Tây Ban Nha

Một số người Đức thậm chí còn đặt ra một 
biệt danh mới cho đồng euro là “teuro”, một cách 
chơi chữ trong tiếng Đức có nghĩa là đắt tiền. 

Trong một nghiên cứu năm 2006, Giáo sư 
đại học Hans Wolfgang Brachinger đã ước tính 
mức tăng giá tiêu dùng theo “cảm nhận” của người 
Đức vào khoảng 7% từ năm 2001-2002.

Tuy nhiên, trên thực tế, các số liệu thống kê 
chính thức cho thấy lạm phát tại nền kinh tế lớn 
nhất châu Âu không hề tăng.

Trong một nghiên cứu chi tiết về vấn đề 
này, Giáo sư kinh tế tại Đại học Turin, Giovanni 
Mastrobuoni, đã theo dõi giá các mặt hàng khác 
nhau tại Eurozone - từ trái cây, rau, bánh mỳ, cho 
đến đồ uống và bữa ăn tại nhà hàng - và nhận thấy 
rằng giá của một số sản phẩm rẻ tiền thực sự đã 
tăng lên khi chuyển sang đồng euro.

Trên thực tế, một số nhà bán lẻ có xu hướng 
tăng giá sản phẩm khi quy đổi giá từ đồng nội tệ 
sang euro. Do đó hầu như không có gì ngạc nhiên 
khi người dân cảm thấy khó chịu.

Ông Mastrobuoni nhấn mạnh hiện tượng 
trên thậm chí còn rõ ràng hơn ở các quốc gia nơi 
các khu vực phân phối ít tập trung hơn, vì các nhà 
bán lẻ nhỏ thường tăng giá nhiều hơn.

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp 
(Insee), giá trung bình của một ly càphê tại nước 
này đã tăng từ 1,19 euro lên 1,22 euro trong 
khoảng thời gian từ cuối năm 2001 đến đầu năm 
2002. 

Tuy nhiên, lạm phát phần lớn không bị ảnh 
hưởng vì giá của các mặt hàng cao cấp hơn không 
tăng và trong một số trường hợp, thậm chí còn 
giảm nhờ năng suất được cải thiện. Ủy ban châu 
Âu (EC) tính toán rằng mức tăng thực tế liên quan 
đến sự ra đời của đồng euro là từ 0,1-0,3%.

Theo Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu 
(Eurostat), đối với tất cả 12 quốc gia đưa vào sử 
dụng đồng euro ngay từ đầu, tỷ lệ lạm phát trung 
bình hàng năm ở mức 2,3% trong cả năm 2001 và 
2002. Song số liệu có sự khác biệt giữa các quốc 
gia.

Tại Tây Ban Nha, lạm phát ở mức 2,8% 
năm 2001 và 3,6% năm 2002, trong khi hầu hết các 
nước khác đều ghi nhận lạm phát không đổi hoặc 
trong trường hợp của Bỉ, Đức, Luxembourg và Hà 
Lan, lạm phát giảm tốc.

Pierre Jaillet, một nhà nghiên cứu tại cả hai 
viện Jacques Delors và Iris ở Pháp, đánh giá rằng 
tình hình tài chính của người tiêu dùng đóng một 
vai trò quan trọng trong việc liệu họ có cảm thấy sự 
khác biệt giữa diễn biến giá thực tế và giá cảm 
nhận hay không.

Theo ông Jaillet, những người không khá 
giả có xu hướng chi tiêu nhiều hơn thu nhập của họ 
cho thực phẩm, vì vậy họ sẽ chịu sức ép giá nhiều 
hơn, đồng thời lưu ý rằng người tiêu dùng thường 
nhớ đến việc tăng giá chứ không phải giảm giá.

UNHCR: Năm 2021 ghi 
nhận tình trạng di cư kỷ lục tại 
Mỹ Latinh

(VN+) - Lượng người di cư ở Mexico và 
khu vực Trung Mỹ được UNHCR mô tả là “chưa 
từng có” khi gần một triệu người trong khu vực đã 
phải rời bỏ nhà cửa vì thiếu cơ hội việc làm, bạo lực 
băng đảng...

Cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị 
nạn (UNHCR) đánh giá, năm 2021, khu vực Mỹ 
Latinh và Caribe đã ghi nhận tình trạng di cư kỷ 
lục, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo về 
người tị nạn do tác động của đại dịch COVID-19, 
nghèo đói, mất an ninh lương thực, bạo lực và tình 
trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, 
lượng người di cư ở nước này và khu vực Trung 
Mỹ được UNHCR mô tả là “chưa từng có” khi gần 
một triệu người trong khu vực đã phải rời bỏ nhà 
cửa vì thiếu cơ hội việc làm, bạo lực băng đảng, tội 
phạm có tổ chức, sự tàn phá của đại dịch COVID-
19 và biến đổi khí hậu.

Báo cáo của Liên hợp quốc chỉ ra rằng 
Mexico đã trở thành một quốc gia điểm đến, cũng 

như một quốc gia trung chuyển người di cư tìm 
đường đến Mỹ, với kỷ lục trên 100.000 đơn xin tị 
nạn vào năm 2021.

Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế 
(IOM) cảnh báo về tình trạng di cư mất an toàn và 
không có kiểm soát sau thảm kịch di cư vào tháng 
12 khi một xe tải chở người di cư bị lật ở Chiapas, 
Mexico, làm ít nhất 54 người di cư Trung Mỹ thiệt 
mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Đây là sự cố gây thương vong lớn nhất đối 
với người di cư ở Mexico kể từ năm 2014.

Bên cạnh đó, sự sụp đổ kinh tế-xã hội của 
Venezuela là nguồn gốc của một trong những cuộc 
khủng hoảng di cư lớn nhất trên thế giới.

Cho đến nay, hơn 6 triệu người Venezuela 
đã phải rời bỏ nhà cửa và nhu cầu của những người 
tị nạn và di cư tại quốc gia Nam Mỹ này đã trở nên 
trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19.

Người di cư di chuyển tại Huixtla, bang 
Chiapas, Mexico trong hành trình tới Mỹ ngày 
27/10/2021

Vào cuối năm 2021, UNHCR và IOM đã 
khởi động một chiến dịch kêu gọi sự ủng hộ tài 
chính nhằm huy động quỹ trị giá 1,79 tỷ USD để tài 
trợ cho một kế hoạch khu vực nhằm hỗ trợ nhu cầu 
ngày càng tăng của người tị nạn và di cư 
Venezuela, cũng như tại 17 quốc gia ở khu vực Mỹ 
Latinh và Caribe.

Trong bối cảnh khủng hoảng di cư tại châu 
lục, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể thực 
hiện lời hứa của mình về các chính sách công bằng 
và nhân đạo đối với người di cư.

Chương trình tị nạn của Tổng thống Biden 
đã nâng giới hạn tiếp nhận người di cư cho năm 
2021 từ 15.000 lên 62.500, nhưng chỉ tiếp nhận 
11.411 người vào cuối năm ngoái, con số thấp nhất 
trong lịch sử nước Mỹ.

Trong suốt năm 2021, số người bị buộc 
phải rời bỏ nhà cửa do xung đột và bạo lực đã tăng 
lên mức kỷ lục.

Theo số liệu của UNHCR, tính đến tháng 
11/2021, hơn 84 triệu người trên thế giới đã phải 
rời bỏ nhà cửa.

Thêm vào đó, các đoàn người di cư cố gắng 
vượt qua các biên giới khác nhau từ Nam đến Bắc 
đã bị mắc kẹt tại những trại tị nạn không an toàn và 
không đảm bảo vệ sinh dịch tễ trước đại dịch 
COVID-19 và điều này tạo ra sự xung đột thường 
trực và nguy hiểm đối với hàng triệu người di cư.

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

490-1982/1550

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt 

như Mua / Bán/ Cho Thuê 

Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / 

Massage, Cần Thợ Nails/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

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

Tóc/ Massage/ 

Eyelash Extension, 

Cần Người Giúp 

Việc Nhà, Nhận 

Giữ Trẻ, Cho Share 

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
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Sau 20 năm “chung sống” 
nhiều người dân châu Âu vẫn 
“ghét” ồng euro đ

(VN+) - Một người dân sống tại Đức nói 
rằng đồng euro là một thảm họa, bởi với 100 mark, 
bạn có thể chất đầy xe đẩy hàng của mình, nhưng 
hiện nay 100 euro không đủ để lấy đầy hai túi hàng.

Sau 20 năm sử dụng đồng euro, nhiều 
người dân châu Âu vẫn chỉ trích rằng việc chuyển 
sang dùng đồng tiền này đã khiến giá tiêu dùng 
tăng, dù cho có nhiều bằng chứng cho thấy điều 
ngược lại.

Maria Napolitano, một người Italy 65 tuổi 
sống ở Frankfurt (Đức) nói rằng đồng euro là một 
thảm họa. Với 100 mark, bạn có thể chất đầy xe 
đẩy hàng của mình, nhưng hiện nay 100 euro 
không đủ để lấy đầy hai túi hàng. 

Nhiều người dân trên khắp Khu vực đồng 
tiền chung châu Âu (Eurozone), từ Paris, Rome, 
Madrid đến Athens đều đưa ra lời phàn nàn tương 
tự.

Victor Irun, một giáo viên 53 tuổi ở 
Madrid, cho rằng đối với người Tây Ban Nha, việc 
chuyển sang sử dụng đồng euro giống như vào một 
câu lạc bộ dành cho giới nhà giàu trong khi không 
mặc đúng quần áo.

Người dân mua rau quả tại siêu thị ở 
Zaragoza, Tây Ban Nha

Một số người Đức thậm chí còn đặt ra một 
biệt danh mới cho đồng euro là “teuro”, một cách 
chơi chữ trong tiếng Đức có nghĩa là đắt tiền. 

Trong một nghiên cứu năm 2006, Giáo sư 
đại học Hans Wolfgang Brachinger đã ước tính 
mức tăng giá tiêu dùng theo “cảm nhận” của người 
Đức vào khoảng 7% từ năm 2001-2002.

Tuy nhiên, trên thực tế, các số liệu thống kê 
chính thức cho thấy lạm phát tại nền kinh tế lớn 
nhất châu Âu không hề tăng.

Trong một nghiên cứu chi tiết về vấn đề 
này, Giáo sư kinh tế tại Đại học Turin, Giovanni 
Mastrobuoni, đã theo dõi giá các mặt hàng khác 
nhau tại Eurozone - từ trái cây, rau, bánh mỳ, cho 
đến đồ uống và bữa ăn tại nhà hàng - và nhận thấy 
rằng giá của một số sản phẩm rẻ tiền thực sự đã 
tăng lên khi chuyển sang đồng euro.

Trên thực tế, một số nhà bán lẻ có xu hướng 
tăng giá sản phẩm khi quy đổi giá từ đồng nội tệ 
sang euro. Do đó hầu như không có gì ngạc nhiên 
khi người dân cảm thấy khó chịu.

Ông Mastrobuoni nhấn mạnh hiện tượng 
trên thậm chí còn rõ ràng hơn ở các quốc gia nơi 
các khu vực phân phối ít tập trung hơn, vì các nhà 
bán lẻ nhỏ thường tăng giá nhiều hơn.

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp 
(Insee), giá trung bình của một ly càphê tại nước 
này đã tăng từ 1,19 euro lên 1,22 euro trong 
khoảng thời gian từ cuối năm 2001 đến đầu năm 
2002. 

Tuy nhiên, lạm phát phần lớn không bị ảnh 
hưởng vì giá của các mặt hàng cao cấp hơn không 
tăng và trong một số trường hợp, thậm chí còn 
giảm nhờ năng suất được cải thiện. Ủy ban châu 
Âu (EC) tính toán rằng mức tăng thực tế liên quan 
đến sự ra đời của đồng euro là từ 0,1-0,3%.

Theo Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu 
(Eurostat), đối với tất cả 12 quốc gia đưa vào sử 
dụng đồng euro ngay từ đầu, tỷ lệ lạm phát trung 
bình hàng năm ở mức 2,3% trong cả năm 2001 và 
2002. Song số liệu có sự khác biệt giữa các quốc 
gia.

Tại Tây Ban Nha, lạm phát ở mức 2,8% 
năm 2001 và 3,6% năm 2002, trong khi hầu hết các 
nước khác đều ghi nhận lạm phát không đổi hoặc 
trong trường hợp của Bỉ, Đức, Luxembourg và Hà 
Lan, lạm phát giảm tốc.

Pierre Jaillet, một nhà nghiên cứu tại cả hai 
viện Jacques Delors và Iris ở Pháp, đánh giá rằng 
tình hình tài chính của người tiêu dùng đóng một 
vai trò quan trọng trong việc liệu họ có cảm thấy sự 
khác biệt giữa diễn biến giá thực tế và giá cảm 
nhận hay không.

Theo ông Jaillet, những người không khá 
giả có xu hướng chi tiêu nhiều hơn thu nhập của họ 
cho thực phẩm, vì vậy họ sẽ chịu sức ép giá nhiều 
hơn, đồng thời lưu ý rằng người tiêu dùng thường 
nhớ đến việc tăng giá chứ không phải giảm giá.

UNHCR: Năm 2021 ghi 
nhận tình trạng di cư kỷ lục tại 
Mỹ Latinh

(VN+) - Lượng người di cư ở Mexico và 
khu vực Trung Mỹ được UNHCR mô tả là “chưa 
từng có” khi gần một triệu người trong khu vực đã 
phải rời bỏ nhà cửa vì thiếu cơ hội việc làm, bạo lực 
băng đảng...

Cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị 
nạn (UNHCR) đánh giá, năm 2021, khu vực Mỹ 
Latinh và Caribe đã ghi nhận tình trạng di cư kỷ 
lục, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo về 
người tị nạn do tác động của đại dịch COVID-19, 
nghèo đói, mất an ninh lương thực, bạo lực và tình 
trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, 
lượng người di cư ở nước này và khu vực Trung 
Mỹ được UNHCR mô tả là “chưa từng có” khi gần 
một triệu người trong khu vực đã phải rời bỏ nhà 
cửa vì thiếu cơ hội việc làm, bạo lực băng đảng, tội 
phạm có tổ chức, sự tàn phá của đại dịch COVID-
19 và biến đổi khí hậu.

Báo cáo của Liên hợp quốc chỉ ra rằng 
Mexico đã trở thành một quốc gia điểm đến, cũng 

như một quốc gia trung chuyển người di cư tìm 
đường đến Mỹ, với kỷ lục trên 100.000 đơn xin tị 
nạn vào năm 2021.

Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế 
(IOM) cảnh báo về tình trạng di cư mất an toàn và 
không có kiểm soát sau thảm kịch di cư vào tháng 
12 khi một xe tải chở người di cư bị lật ở Chiapas, 
Mexico, làm ít nhất 54 người di cư Trung Mỹ thiệt 
mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Đây là sự cố gây thương vong lớn nhất đối 
với người di cư ở Mexico kể từ năm 2014.

Bên cạnh đó, sự sụp đổ kinh tế-xã hội của 
Venezuela là nguồn gốc của một trong những cuộc 
khủng hoảng di cư lớn nhất trên thế giới.

Cho đến nay, hơn 6 triệu người Venezuela 
đã phải rời bỏ nhà cửa và nhu cầu của những người 
tị nạn và di cư tại quốc gia Nam Mỹ này đã trở nên 
trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19.

Người di cư di chuyển tại Huixtla, bang 
Chiapas, Mexico trong hành trình tới Mỹ ngày 
27/10/2021

Vào cuối năm 2021, UNHCR và IOM đã 
khởi động một chiến dịch kêu gọi sự ủng hộ tài 
chính nhằm huy động quỹ trị giá 1,79 tỷ USD để tài 
trợ cho một kế hoạch khu vực nhằm hỗ trợ nhu cầu 
ngày càng tăng của người tị nạn và di cư 
Venezuela, cũng như tại 17 quốc gia ở khu vực Mỹ 
Latinh và Caribe.

Trong bối cảnh khủng hoảng di cư tại châu 
lục, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể thực 
hiện lời hứa của mình về các chính sách công bằng 
và nhân đạo đối với người di cư.

Chương trình tị nạn của Tổng thống Biden 
đã nâng giới hạn tiếp nhận người di cư cho năm 
2021 từ 15.000 lên 62.500, nhưng chỉ tiếp nhận 
11.411 người vào cuối năm ngoái, con số thấp nhất 
trong lịch sử nước Mỹ.

Trong suốt năm 2021, số người bị buộc 
phải rời bỏ nhà cửa do xung đột và bạo lực đã tăng 
lên mức kỷ lục.

Theo số liệu của UNHCR, tính đến tháng 
11/2021, hơn 84 triệu người trên thế giới đã phải 
rời bỏ nhà cửa.

Thêm vào đó, các đoàn người di cư cố gắng 
vượt qua các biên giới khác nhau từ Nam đến Bắc 
đã bị mắc kẹt tại những trại tị nạn không an toàn và 
không đảm bảo vệ sinh dịch tễ trước đại dịch 
COVID-19 và điều này tạo ra sự xung đột thường 
trực và nguy hiểm đối với hàng triệu người di cư.

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

490-1982/1550

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt 

như Mua / Bán/ Cho Thuê 

Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / 

Massage, Cần Thợ Nails/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

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

Tóc/ Massage/ 

Eyelash Extension, 

Cần Người Giúp 

Việc Nhà, Nhận 

Giữ Trẻ, Cho Share 

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999
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SƯU TẦM & TÌM HIỂUSƯU TẦM & TÌM HIỂU

Đặc sản "hiếm có khó tìm" 
kỳ dị như gián, giá bạc triệu chỉ 
dám ăn nửa con

Tuy có vẻ ngoài xấu xí khiến thực 
khách dè chừng nhưng loài côn 
trùng "hiếm có khó tìm" này lại trở 

thành đặc sản lạ miệng với giá thành lên tới vài 
triệu đồng/kg.

Ở Việt Nam có nhiều món ăn kỳ dị làm từ 
côn trùng khiến thực khách "khóc thét" như đuông 
dừa, nhộng, sâu tre, rươi... trong đó không thể 
không nhắc đến một đặc sản kỳ dị nhưng thơm 
ngon, bổ dưỡng. Đó là cà cuống.

Cà cuống (hay còn gọi là sâu quế, đà 
cuống) là một loại côn trùng họ chân bơi, thường 
sống ở hồ, ao, đầm, ruộng lúa. Ban ngày chúng 
hoạt động ở dưới nước còn ban đêm có thể bay lên 
mặt đất để kiếm thức ăn.

Vẻ ngoài của cà cuống khá xấu xí, kỳ dị, 
trông giống con gián nên khiến nhiều thực khách 
dè chừng.

Tuy xuất hiện từ sông nước, đồng ruộng 
nhưng cà cuống lại nổi danh trên đất Hà thành từ 
xưa, gắn liền với nhiều món ăn đặc trưng của Hà 
Nội như bún thang, bún chả, bánh cuốn...

Cà cuống là đặc sản "hiếm có khó tìm", 
ngày càng mai một. Nhưng ở Việt Nam hiện có 
nhiều trang trại nuôi cà cuống thành công, đáp ứng 
nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách thập 
phương.

Cà cuống được chế biến thành nhiều món 
ngon nhưng có giá trị cao và bổ dưỡng nhất vẫn là 
tinh dầu. Tinh dầu cà cuống có màu trong vắt, dậy 
mùi thơm đặc trưng và thường được sử dụng như 
một thứ gia vị không thể thiếu để làm nên loại nước 
mắm nổi tiếng miền Bắc.

Một trong những món làm từ cà cuống 
được ưa chuộng nhất là cà cuống chiên giòn. 
Người ta thường ngâm cà cuống trong nước cơm 
sôi để loại bỏ hết tinh dầu dưới miệng chúng.

Món bánh cuốn ăn kèm nước chấm và cà 
cuống được nhiều người yêu thích

Sau khoảng 10 phút thì vớt ra, rửa sạch, cắt 
bỏ phần chân rồi trộn với các loại gia vị như chanh, 
tỏi, đường, bột ngọt, nước mắm ngon, ớt. Chờ cà 

cuống ngấm đều các gia vị thì đem chiên.
Cà cuống được chế biến thành nhiều món 

ăn ngon, bổ dưỡng, trở thành đặc sản "hút" khách 
sành ăn.

Không giống cách chế biến một số côn 
trùng khác, cà cuống cần được chiên trong lửa lớn 
với nhiệt độ cao, nhiều dầu để món ăn thơm ngon 
nhất. Khi thấy cà cuống phình to, màu vàng sậm và 
nổi lên trên là có thể thưởng thức.

Đặt cà cuống chiên giòn lên đĩa, ăn kèm rau 
thơm và nước mắm chua cay. Tuy vẻ ngoài cà 
cuống có phần xấu xí, kỳ dị khiến thực khách 
không đủ can đảm nếm thử nhưng món ăn này 
được nhận xét là thơm ngon, lạ miệng. Mùi thơm 
của các loại gia vị hòa quyện với độ giòn rụm, béo 
ngậy của cà cuống đủ làm thực khách thích thú.

Cà cuống cũng được chế biến thành nhiều 
món ăn hấp dẫn khác như cà cuống nướng, cà 
cuống quay... Ở Hà Nội và một vài tỉnh khác còn có 
món bánh cuốn cà cuống rất thú vị. Chỉ cần nhỏ 1-2 
giọt tinh dầu cà cuống vào bát nước mắm, ăn kèm 
nửa con cũng đủ khiến món ăn trở nên đặc sắc "có 
một không hai".

Cà cuống cũng có thể xào với rau xanh mà 
vẫn giữ được độ giòn, béo ngậy cùng hương vị 
thơm ngon đến lạ lùng.

Cà cuống là thực phẩm có giá thành cao 
nhưng nhiều "thượng đế" sẵn sàng chi tiền để được 
thưởng thức đặc sản hấp dẫn này.

Không chỉ là đặc sản thơm ngon, cà cuống 
còn rất bổ dưỡng. Chúng chứa hàm lượng protein, 
lipid và các vitamin dồi dào. Theo Đông y, loại côn 
trùng này có vị ngọt, cay, tính bình, không độc, có 
tác dụng bổ thận, tráng dương, lợi tiêu hóa.

Cà cuống có giá khá cao, khoảng 50-
60.000 đồng/con. Bởi vậy thực khách thường chỉ 
dám thưởng thức nửa con mà vẫn cảm nhận được 
độ hấp dẫn của món ăn.

Nhờ hương vị ngon lạ miệng và có giá trị 
dinh dưỡng cao nên cà cuống được bán với giá khá 
đắt đỏ. Ở một số tỉnh, cà cuống có giá 5 - 6 triệu 
đồng/kg, mỗi kg khoảng 80 - 90 con. Chỉ cần 
thưởng thức 1 - 2 con là thực khách cũng cảm nhận 
được sự hấp dẫn của món ăn. ■

Món ăn miền Trung có tên 
gọi lạ, gói trong rơm khô "hút" 
khách sành ăn

Được làm từ nguyên liệu quen thuộc 
là thịt lợn, thêm gia vị rồi gói trong 
lá ổi giống như các loại nem miền 

Bắc nhưng đặc sản này lại có hương vị riêng, khiến 
thực khách ăn một lần nhớ mãi.

Miền Trung không chỉ nổi tiếng với các địa 
điểm du lịch tuyệt đẹp mà còn hấp dẫn du khách 
gần xa bởi nền ẩm thực phong phú, đặc sắc. 

Ngoài những món ngon làm nên thương 
hiệu như bánh tráng Đà Nẵng, bún bò Huế, mì 
Quảng... còn có một đặc sản "trứ danh" khác không 
thể không nhắc đến. Đó là món tré - thức quà dân dã 
của miền Trung, đặc biệt là ở đất võ Bình Định.

Theo người dân địa phương, không ai biết 
tên gọi đặc biệt của món ăn có từ đâu, chỉ biết rằng 
nghề làm tré đã xuất hiện vào khoảng đầu thế kỉ 19. 
Lâu dần, tré trở thành món ngon gia truyền góp mặt 
trong mâm cỗ mọi nhà mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tré là món ăn dân dã xuất hiện ở nhiều tỉnh 
miền Trung nhưng ngon và nổi tiếng nhất phải kể 
đến tré Bình Định

Tùy theo khẩu vị, thói quen, phong tục ở 
từng địa phương mà tré lại có cách làm khác nhau. 
Chẳng hạn, tré Bình Định được làm từ phần thịt 
đầu heo đã luộc chín rồi thái nhỏ và phần thịt ba chỉ 
được chiên lên, kết hợp trộn đều với các gia vị như 
hạt tiêu, riềng, hạt mè, bột nêm, muối, thính, tỏi. 
Còn ở Huế, người ta thường làm tré với chút thịt bò 
được rim mắm đường và gừng cho tăng hương vị.

Tré cũng là món khoái khẩu của "cánh mày 
râu", ngày càng phổ biến và được ưa chuộng ở 
Bình Đình cũng như một số tỉnh thành miền Trung 
khác.

Dù mỗi nơi có một bí quyết riêng nhưng 
nhìn chung, nguyên liệu chính để làm nên món tré 
"trứ danh" đều gồm thịt ba chỉ, thịt mông, thịt nạc 
vai, tai, bì (da) lợn và các gia vị đi kèm như riềng, 
hạt mè rang chín.

Để làm tré đạt chất lượng nhất, người dân 
địa phương phải chọn loại thịt heo tươi, sạch. Thịt 
và da được cạo bỏ hết lông, rửa sạch rồi hấp chín 
trong một giờ. Riêng phần thịt nạc được chiên cho 
tới khi vàng đều. Sau đó, tai heo, thịt ba chỉ, thịt 
mông được cắt thành miếng vuông rồi thái nhuyễn 
còn thịt nạc được thái thành lát mỏng. Bì heo cũng 
được cán mỏng và thái sợi.

Tré được lựa chọn từ những nguyên liệu 
tươi ngon nhất, bên ngoài bọc lá ổi và rơm, tạo 
thành đặc sản bình dân "hút" khách.

Đem các nguyên liệu đã chế biến chín trộn 
đều với các gia vị như mì chính, đường, nước mắm, 
muối, hạt mè, tỏi... theo tỉ lệ thích hợp. Đặc biệt 
công đoạn này không thể thiếu riềng, thứ nguyên 
liệu góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho món 
ăn. Cần chọn riềng không quá già hoặc quá non, 
sau đó đem cạo vỏ, loại bỏ đất cát rồi rửa sạch, thái 
sợi chỉ.

Chờ hỗn hợp thịt ngấm gia vị, người ta bắt 
đầu gói tré trong lá chuối hoặc lá ổi già vừa tới để 

món ăn có mùi thơm, hương vị đặc trưng, 
đồng thời giảm bớt độ ngấy của thịt heo khi thưởng 
thức. 

Bên cạnh đó, một điều làm nên nét khác 
biệt cho món ăn này chính là tré được bao bọc bên 
ngoài bằng rơm khô. Người ta sử dụng rơm khô lấy 
từ thân lúa, được tuyển chọn kĩ, chỉ giữ lại những 
sợi suôn óng.

Khâu gói tré được coi là công đoạn quan 
trọng, đòi hỏi sự kỳ công, khéo léo của người làm. 
Tré Bình Định phải được gói trong lá ổi, bọc thêm 
lớp nylon. Sau đó lấy một nắm rơm, cột chặt một 
đầu, để rơm xòe đều rồi đặt gói tré vào giữa sao cho 
các sợi rơm phủ đều bên ngoài.

Cuộn rơm lại, cột dây bên ngoài bằng lạt tre 
hay dây nhựa rồi túm chặt buộc đầu còn lại. Dùng 
kéo cắt rơm thừa sao cho 2 đầu tré dài bằng nhau, 
tăng tính thẩm mỹ của món ăn.

Dù vẻ ngoài không khác các loại nem miền 
Bắc nhưng món tré Bình Định lại có hương vị thơm 
ngon riêng, không hòa lẫn với bất kỳ món ăn nào.

Người địa phương thường kết nhiều cây tré 
lại thành chùm để treo trên gian bếp. Tré được lên 
men tự nhiên, sau 2 - 3 ngày thì chín, bắt đầu có vị 
chua nhè nhẹ, dậy mùi thơm nồng của riềng, tỏi là 
ăn được.

Khi ăn, người ta sẽ lột lớp vỏ rơm và nylon 
bọc bên ngoài, dùng đũa đánh tơi tré rồi bày ra đĩa. 
Để tăng thêm hương vị hấp dẫn, tré thường được ăn 
kèm với bánh đa, cuốn cùng các loại rau sống (rau 
thơm, dưa leo, đu đủ bào mỏng, chuối chát…) rồi 
chấm mắm chua ngọt hoặc tương ớt.

Từ món ăn dân dã, tré ngày càng trở nên 
phổ biến và được ưa chuộng. Tré thường xuất hiện 
trong mâm cơm của các gia đình miền Trung, đặc 
biệt khi có cỗ tiệc hoặc vào dịp lễ, Tết để chiêu đãi 
khách quý.

Vị đậm đà của thịt, hòa quyện vị chua lên 
men cùng mùi thơm nức mũi của các nguyên liệu đi 
kèm khiến tré trở thành món ngon "hút" khách.

Đối với người dân Bình Định, tré là món ăn 
gói gọn tất cả "hương đồng gió nội" vì được chế 
biến từ các nguyên liệu thân thuộc của quê hương. 
So với các món "nem công chả phượng" hay những 
đặc sản nổi tiếng khác, tré không hề "lép vế" mà 
còn thu hút mạnh mẽ du khách thập phương bởi 
hương vị "có một không hai". ■

Nhớ mãi cá bống vùi tro

“Ước được ăn cá bống vùi tro/ Ước 
được về Mường So thăm nàng…”, một lần tình cờ 
nghe bài hát đậm chất dân ca Thái của nhạc sĩ 
Vương Khon, tôi đã không cưỡng nổi sự tò mò, 
ham thích và tìm đến miền đất Phong Thổ, Lai 
Châu để được thưởng thức món ăn đặc biệt này.

Xã Mường So của Phong Thổ là nơi người 
Thái trắng sinh sống lâu đời. Giữa núi non trùng 
trùng điệp điệp, Mường So nằm gọn trong một 
thung lũng nhỏ, đất đai trù phú, sông suối tràn trề. 

Có khí hậu vùng cao trong lành, mát mẻ, lại 
được phù sa của dòng Nậm Na và Nậm Lùm bồi 
đắp, Mường So nức danh với các sản vật gạo ngon, 

ngô tốt. Những cô gái Thái nơi đây tóc đen, da 
trắng, hát hay, xòe giỏi, lại khéo tay và gìn giữ được 
nhiều nét văn hóa cổ truyền đặc sắc trong trang 
phục, ẩm thực...

Ðể khám phá món ẩm thực mới, tôi đến bản 
Vàng Pheo tìm bà Lò Thị Ðối, người được ca ngợi 
là làm món này ngon nhất nhì cả xã. Vàng Pheo 
cũng là nơi lý tưởng để trải nghiệm, khám phá cuộc 
sống của người Thái, bởi nơi đây đã phát triển một 
số hoạt động, dịch vụ du lịch cộng đồng.

Cá bống chiên hay kho vốn không xa lạ 
trong nhiều bữa cơm gia đình miền xuôi, nhưng cá 
bống vùi tro là đặc sản Lai Châu với hương vị cực 
kỳ độc đáo, ăn một lần là nhớ mãi. 

Cá bống suối Nậm So sống trong dòng 
nước mát lạnh, gập ghềnh sỏi đá, chỉ to cỡ ngón tay 
cái nhưng nhiều thịt, xương mềm. Cá được bắt lên 
tươi rói, làm sạch, tẩm ướp thật đều tay với hỗn hợp 
gồm sả, ớt, gừng, hạt tiêu, lá húng, và đặc biệt là 
mắc khén, lá hom - những gia vị đặc trưng của núi 
rừng Tây Bắc. 

Khi cá đã thấm gia vị thì xếp vào lá dong 
bánh tẻ, gói kín lại, vùi vào tro bếp lửa, khoảng 30 
phút thì lật một lần, sau 2 - 3 lần thì cời tro lấy ra.

Theo bà Ðối, các bà “đầu bếp” đầy kinh 
nghiệm ở đây, món này chế biến tưởng chừng đơn 
giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế và cẩn thận. Mẻ cá 
được chọn nướng phải to đều nhau, để đạt độ chín 
đồng đều, không con nào bị cháy hay bị tái. 

Gia vị phải thật nhuyễn và không được 
thiếu đi món nào. Thêm một bí quyết nữa là ước 
chừng thời gian trở cá phải chuẩn, sao cho dỡ ra là 
dùng được ngay, không mở bọc nhiều lần. Cũng vì 
cầu kỳ, cá bống vùi tro thường chỉ đãi khách quý 
với số lượng ít người, không thể làm hàng loạt cho 
nhiều bàn tiệc được.

Trên mâm cơm của gia chủ người Thái đã 
có xôi ngũ sắc, thịt lợn bản, nộm rau dớn và nếu có 
thêm món cá bống vùi tro vừa dỡ, nóng hổi, ngọt 
lịm, dậy mùi thơm ngào ngạt thì thật hấp dẫn. 

Nếm thử miếng cá, vị rất bùi mà không bị 
ngấy. Cá nướng đậm đà, dai dai, thơm lừng mùi 
mắc khén quyện thêm chút hương lá dong, sả 
thơm, gừng cay, mắc khén nồng, lá hom rừng thì 
hơi hăng… trộn vào nhau, mang đến mùi vị rất 
riêng biệt. ■

Đặc sản "ngón tay thần 
chết" đắt đỏ, vị ngon hơn tôm 
hùm

Món ăn từ "Ngón tay thần chết" 
chứa nhiều nguyên tố vi lượng, 
có vị ngọt và thơm ngon khó 

cưỡng. Thực khách từng thưởng thức miêu tả món 
ăn này đặc sắc hơn cả tôm hùm hay cua hoàng đế.

Ngón tay quỷ hay còn gọi là hà ngỗng là 
món đặc sản được săn đón nhiều ở các nước châu 
Âu. Đây là một loài sinh vật sống dưới biển, 
thường bám lên bề mặt cứng tại các bờ biển như 
tảng đá, thân cây, thuyền bè... 

Ngón tay quỷ có vẻ ngoài rất kỳ dị, trông 

giống móng vuốt tay nên có tên gọi là "Ngón tay 
quỷ" hay "Ngón tay thần chết".

Hà ngỗng được bán với mức giá đắt đỏ một 
phần do quý hiếm và quá trình khai thác khó khăn, 
nguy hiểm. 

Ngư dân phải leo xuống từ vách đá cao 
chừng 100 m với sợi dây thừng và chiếc đục. 
Người làm nghề khai thác cần có kinh nghiệm, 
khéo léo bóc gỡ, tránh để chúng bị rách trực tiếp 
khi tách ra khỏi đá. Hà ngỗng chết sẽ không thể tiêu 
thụ được.

Chính vì khó đánh bắt nên ngón tay quỷ 
được mệnh danh là món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu 
ở châu Âu. Ngón tay quỷ có giá khoảng 30 - 60 
USD/kg, tùy vào chất lượng và kích cỡ. 

Món đặc sản đắt đỏ này đang thu hút những 
kẻ săn trộm vì khoản tiền thu được nhờ việc bán 
sinh vật này cho các nhà hàng lớn không hề nhỏ.

Ngón tay quỷ là sinh vật có vẻ ngoài rất kỳ 
dị

Loài động vật cần được thu hoạch trực tiếp 
mới đảm bảo hương vị tươi ngon, chinh phục thực 
khách trên bàn tiệc. 

Do thời gian lưu trữ ngắn hạn, "thợ săn" hà 
ngỗng chỉ có thể bắt đầu công việc khi có đơn đặt 
hàng. Ở Bồ Đào Nha, hoạt động khai thác được 
kiểm soát bởi chính phủ, mỗi thợ lặn chỉ được bắt 
tối đa 15 kg hà ngỗng mỗi ngày.

Đánh bắt ngón tay quỷ là một nghề rất 
nguy hiểm

Món ăn từ hà ngỗng chứa nhiều nguyên tố 
vi lượng, có vị ngọt và thơm ngon khó cưỡng. Thực 
khách từng thưởng thức miêu tả hà ngỗng đặc sắc 
hơn cả tôm hùm hay cua hoàng đế.

Thông thường, hà ngỗng thường được chế 
biến theo hai cách ăn sống hoặc nướng. Tuy nhiên, 
người dân Bồ Đào Nha cho rằng cách chế biến 
ngón tay quỷ ngon nhất là luộc với nước muối. Bản 
thân loài động vật đã mang hương vị đặc biệt nên 
không cần chế biến quá cầu kỳ.

Lần đầu tiên thưởng thức ngón tay quỷ, 
nhiều người sẽ gặp lúng túng vì không biết ăn như 
thế nào, nên dùng dao hay dùng đũa. 

Tuy nhiên, món ăn này tương đối dễ ăn, bạn 
chỉ cần nắm chặt phần móng của nó và bóc rút vỏ 
ngoài. Lúc này hà ngỗng sẽ lộ ra lớp thịt nõn nà, 
thực khách chỉ cần chấm vào bơ chảy hoặc sốt tỏi 
aioli và thưởng thức. ■



Trang 10 Trang 11

Issue # 1977 * Tuesday, January 11,  2022Issue # 1977 * Tuesday, January 11,  2022

SƯU TẦM & TÌM HIỂUSƯU TẦM & TÌM HIỂU

Đặc sản "hiếm có khó tìm" 
kỳ dị như gián, giá bạc triệu chỉ 
dám ăn nửa con

Tuy có vẻ ngoài xấu xí khiến thực 
khách dè chừng nhưng loài côn 
trùng "hiếm có khó tìm" này lại trở 

thành đặc sản lạ miệng với giá thành lên tới vài 
triệu đồng/kg.

Ở Việt Nam có nhiều món ăn kỳ dị làm từ 
côn trùng khiến thực khách "khóc thét" như đuông 
dừa, nhộng, sâu tre, rươi... trong đó không thể 
không nhắc đến một đặc sản kỳ dị nhưng thơm 
ngon, bổ dưỡng. Đó là cà cuống.

Cà cuống (hay còn gọi là sâu quế, đà 
cuống) là một loại côn trùng họ chân bơi, thường 
sống ở hồ, ao, đầm, ruộng lúa. Ban ngày chúng 
hoạt động ở dưới nước còn ban đêm có thể bay lên 
mặt đất để kiếm thức ăn.

Vẻ ngoài của cà cuống khá xấu xí, kỳ dị, 
trông giống con gián nên khiến nhiều thực khách 
dè chừng.

Tuy xuất hiện từ sông nước, đồng ruộng 
nhưng cà cuống lại nổi danh trên đất Hà thành từ 
xưa, gắn liền với nhiều món ăn đặc trưng của Hà 
Nội như bún thang, bún chả, bánh cuốn...

Cà cuống là đặc sản "hiếm có khó tìm", 
ngày càng mai một. Nhưng ở Việt Nam hiện có 
nhiều trang trại nuôi cà cuống thành công, đáp ứng 
nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách thập 
phương.

Cà cuống được chế biến thành nhiều món 
ngon nhưng có giá trị cao và bổ dưỡng nhất vẫn là 
tinh dầu. Tinh dầu cà cuống có màu trong vắt, dậy 
mùi thơm đặc trưng và thường được sử dụng như 
một thứ gia vị không thể thiếu để làm nên loại nước 
mắm nổi tiếng miền Bắc.

Một trong những món làm từ cà cuống 
được ưa chuộng nhất là cà cuống chiên giòn. 
Người ta thường ngâm cà cuống trong nước cơm 
sôi để loại bỏ hết tinh dầu dưới miệng chúng.

Món bánh cuốn ăn kèm nước chấm và cà 
cuống được nhiều người yêu thích

Sau khoảng 10 phút thì vớt ra, rửa sạch, cắt 
bỏ phần chân rồi trộn với các loại gia vị như chanh, 
tỏi, đường, bột ngọt, nước mắm ngon, ớt. Chờ cà 

cuống ngấm đều các gia vị thì đem chiên.
Cà cuống được chế biến thành nhiều món 

ăn ngon, bổ dưỡng, trở thành đặc sản "hút" khách 
sành ăn.

Không giống cách chế biến một số côn 
trùng khác, cà cuống cần được chiên trong lửa lớn 
với nhiệt độ cao, nhiều dầu để món ăn thơm ngon 
nhất. Khi thấy cà cuống phình to, màu vàng sậm và 
nổi lên trên là có thể thưởng thức.

Đặt cà cuống chiên giòn lên đĩa, ăn kèm rau 
thơm và nước mắm chua cay. Tuy vẻ ngoài cà 
cuống có phần xấu xí, kỳ dị khiến thực khách 
không đủ can đảm nếm thử nhưng món ăn này 
được nhận xét là thơm ngon, lạ miệng. Mùi thơm 
của các loại gia vị hòa quyện với độ giòn rụm, béo 
ngậy của cà cuống đủ làm thực khách thích thú.

Cà cuống cũng được chế biến thành nhiều 
món ăn hấp dẫn khác như cà cuống nướng, cà 
cuống quay... Ở Hà Nội và một vài tỉnh khác còn có 
món bánh cuốn cà cuống rất thú vị. Chỉ cần nhỏ 1-2 
giọt tinh dầu cà cuống vào bát nước mắm, ăn kèm 
nửa con cũng đủ khiến món ăn trở nên đặc sắc "có 
một không hai".

Cà cuống cũng có thể xào với rau xanh mà 
vẫn giữ được độ giòn, béo ngậy cùng hương vị 
thơm ngon đến lạ lùng.

Cà cuống là thực phẩm có giá thành cao 
nhưng nhiều "thượng đế" sẵn sàng chi tiền để được 
thưởng thức đặc sản hấp dẫn này.

Không chỉ là đặc sản thơm ngon, cà cuống 
còn rất bổ dưỡng. Chúng chứa hàm lượng protein, 
lipid và các vitamin dồi dào. Theo Đông y, loại côn 
trùng này có vị ngọt, cay, tính bình, không độc, có 
tác dụng bổ thận, tráng dương, lợi tiêu hóa.

Cà cuống có giá khá cao, khoảng 50-
60.000 đồng/con. Bởi vậy thực khách thường chỉ 
dám thưởng thức nửa con mà vẫn cảm nhận được 
độ hấp dẫn của món ăn.

Nhờ hương vị ngon lạ miệng và có giá trị 
dinh dưỡng cao nên cà cuống được bán với giá khá 
đắt đỏ. Ở một số tỉnh, cà cuống có giá 5 - 6 triệu 
đồng/kg, mỗi kg khoảng 80 - 90 con. Chỉ cần 
thưởng thức 1 - 2 con là thực khách cũng cảm nhận 
được sự hấp dẫn của món ăn. ■

Món ăn miền Trung có tên 
gọi lạ, gói trong rơm khô "hút" 
khách sành ăn

Được làm từ nguyên liệu quen thuộc 
là thịt lợn, thêm gia vị rồi gói trong 
lá ổi giống như các loại nem miền 

Bắc nhưng đặc sản này lại có hương vị riêng, khiến 
thực khách ăn một lần nhớ mãi.

Miền Trung không chỉ nổi tiếng với các địa 
điểm du lịch tuyệt đẹp mà còn hấp dẫn du khách 
gần xa bởi nền ẩm thực phong phú, đặc sắc. 

Ngoài những món ngon làm nên thương 
hiệu như bánh tráng Đà Nẵng, bún bò Huế, mì 
Quảng... còn có một đặc sản "trứ danh" khác không 
thể không nhắc đến. Đó là món tré - thức quà dân dã 
của miền Trung, đặc biệt là ở đất võ Bình Định.

Theo người dân địa phương, không ai biết 
tên gọi đặc biệt của món ăn có từ đâu, chỉ biết rằng 
nghề làm tré đã xuất hiện vào khoảng đầu thế kỉ 19. 
Lâu dần, tré trở thành món ngon gia truyền góp mặt 
trong mâm cỗ mọi nhà mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tré là món ăn dân dã xuất hiện ở nhiều tỉnh 
miền Trung nhưng ngon và nổi tiếng nhất phải kể 
đến tré Bình Định

Tùy theo khẩu vị, thói quen, phong tục ở 
từng địa phương mà tré lại có cách làm khác nhau. 
Chẳng hạn, tré Bình Định được làm từ phần thịt 
đầu heo đã luộc chín rồi thái nhỏ và phần thịt ba chỉ 
được chiên lên, kết hợp trộn đều với các gia vị như 
hạt tiêu, riềng, hạt mè, bột nêm, muối, thính, tỏi. 
Còn ở Huế, người ta thường làm tré với chút thịt bò 
được rim mắm đường và gừng cho tăng hương vị.

Tré cũng là món khoái khẩu của "cánh mày 
râu", ngày càng phổ biến và được ưa chuộng ở 
Bình Đình cũng như một số tỉnh thành miền Trung 
khác.

Dù mỗi nơi có một bí quyết riêng nhưng 
nhìn chung, nguyên liệu chính để làm nên món tré 
"trứ danh" đều gồm thịt ba chỉ, thịt mông, thịt nạc 
vai, tai, bì (da) lợn và các gia vị đi kèm như riềng, 
hạt mè rang chín.

Để làm tré đạt chất lượng nhất, người dân 
địa phương phải chọn loại thịt heo tươi, sạch. Thịt 
và da được cạo bỏ hết lông, rửa sạch rồi hấp chín 
trong một giờ. Riêng phần thịt nạc được chiên cho 
tới khi vàng đều. Sau đó, tai heo, thịt ba chỉ, thịt 
mông được cắt thành miếng vuông rồi thái nhuyễn 
còn thịt nạc được thái thành lát mỏng. Bì heo cũng 
được cán mỏng và thái sợi.

Tré được lựa chọn từ những nguyên liệu 
tươi ngon nhất, bên ngoài bọc lá ổi và rơm, tạo 
thành đặc sản bình dân "hút" khách.

Đem các nguyên liệu đã chế biến chín trộn 
đều với các gia vị như mì chính, đường, nước mắm, 
muối, hạt mè, tỏi... theo tỉ lệ thích hợp. Đặc biệt 
công đoạn này không thể thiếu riềng, thứ nguyên 
liệu góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho món 
ăn. Cần chọn riềng không quá già hoặc quá non, 
sau đó đem cạo vỏ, loại bỏ đất cát rồi rửa sạch, thái 
sợi chỉ.

Chờ hỗn hợp thịt ngấm gia vị, người ta bắt 
đầu gói tré trong lá chuối hoặc lá ổi già vừa tới để 

món ăn có mùi thơm, hương vị đặc trưng, 
đồng thời giảm bớt độ ngấy của thịt heo khi thưởng 
thức. 

Bên cạnh đó, một điều làm nên nét khác 
biệt cho món ăn này chính là tré được bao bọc bên 
ngoài bằng rơm khô. Người ta sử dụng rơm khô lấy 
từ thân lúa, được tuyển chọn kĩ, chỉ giữ lại những 
sợi suôn óng.

Khâu gói tré được coi là công đoạn quan 
trọng, đòi hỏi sự kỳ công, khéo léo của người làm. 
Tré Bình Định phải được gói trong lá ổi, bọc thêm 
lớp nylon. Sau đó lấy một nắm rơm, cột chặt một 
đầu, để rơm xòe đều rồi đặt gói tré vào giữa sao cho 
các sợi rơm phủ đều bên ngoài.

Cuộn rơm lại, cột dây bên ngoài bằng lạt tre 
hay dây nhựa rồi túm chặt buộc đầu còn lại. Dùng 
kéo cắt rơm thừa sao cho 2 đầu tré dài bằng nhau, 
tăng tính thẩm mỹ của món ăn.

Dù vẻ ngoài không khác các loại nem miền 
Bắc nhưng món tré Bình Định lại có hương vị thơm 
ngon riêng, không hòa lẫn với bất kỳ món ăn nào.

Người địa phương thường kết nhiều cây tré 
lại thành chùm để treo trên gian bếp. Tré được lên 
men tự nhiên, sau 2 - 3 ngày thì chín, bắt đầu có vị 
chua nhè nhẹ, dậy mùi thơm nồng của riềng, tỏi là 
ăn được.

Khi ăn, người ta sẽ lột lớp vỏ rơm và nylon 
bọc bên ngoài, dùng đũa đánh tơi tré rồi bày ra đĩa. 
Để tăng thêm hương vị hấp dẫn, tré thường được ăn 
kèm với bánh đa, cuốn cùng các loại rau sống (rau 
thơm, dưa leo, đu đủ bào mỏng, chuối chát…) rồi 
chấm mắm chua ngọt hoặc tương ớt.

Từ món ăn dân dã, tré ngày càng trở nên 
phổ biến và được ưa chuộng. Tré thường xuất hiện 
trong mâm cơm của các gia đình miền Trung, đặc 
biệt khi có cỗ tiệc hoặc vào dịp lễ, Tết để chiêu đãi 
khách quý.

Vị đậm đà của thịt, hòa quyện vị chua lên 
men cùng mùi thơm nức mũi của các nguyên liệu đi 
kèm khiến tré trở thành món ngon "hút" khách.

Đối với người dân Bình Định, tré là món ăn 
gói gọn tất cả "hương đồng gió nội" vì được chế 
biến từ các nguyên liệu thân thuộc của quê hương. 
So với các món "nem công chả phượng" hay những 
đặc sản nổi tiếng khác, tré không hề "lép vế" mà 
còn thu hút mạnh mẽ du khách thập phương bởi 
hương vị "có một không hai". ■

Nhớ mãi cá bống vùi tro

“Ước được ăn cá bống vùi tro/ Ước 
được về Mường So thăm nàng…”, một lần tình cờ 
nghe bài hát đậm chất dân ca Thái của nhạc sĩ 
Vương Khon, tôi đã không cưỡng nổi sự tò mò, 
ham thích và tìm đến miền đất Phong Thổ, Lai 
Châu để được thưởng thức món ăn đặc biệt này.

Xã Mường So của Phong Thổ là nơi người 
Thái trắng sinh sống lâu đời. Giữa núi non trùng 
trùng điệp điệp, Mường So nằm gọn trong một 
thung lũng nhỏ, đất đai trù phú, sông suối tràn trề. 

Có khí hậu vùng cao trong lành, mát mẻ, lại 
được phù sa của dòng Nậm Na và Nậm Lùm bồi 
đắp, Mường So nức danh với các sản vật gạo ngon, 

ngô tốt. Những cô gái Thái nơi đây tóc đen, da 
trắng, hát hay, xòe giỏi, lại khéo tay và gìn giữ được 
nhiều nét văn hóa cổ truyền đặc sắc trong trang 
phục, ẩm thực...

Ðể khám phá món ẩm thực mới, tôi đến bản 
Vàng Pheo tìm bà Lò Thị Ðối, người được ca ngợi 
là làm món này ngon nhất nhì cả xã. Vàng Pheo 
cũng là nơi lý tưởng để trải nghiệm, khám phá cuộc 
sống của người Thái, bởi nơi đây đã phát triển một 
số hoạt động, dịch vụ du lịch cộng đồng.

Cá bống chiên hay kho vốn không xa lạ 
trong nhiều bữa cơm gia đình miền xuôi, nhưng cá 
bống vùi tro là đặc sản Lai Châu với hương vị cực 
kỳ độc đáo, ăn một lần là nhớ mãi. 

Cá bống suối Nậm So sống trong dòng 
nước mát lạnh, gập ghềnh sỏi đá, chỉ to cỡ ngón tay 
cái nhưng nhiều thịt, xương mềm. Cá được bắt lên 
tươi rói, làm sạch, tẩm ướp thật đều tay với hỗn hợp 
gồm sả, ớt, gừng, hạt tiêu, lá húng, và đặc biệt là 
mắc khén, lá hom - những gia vị đặc trưng của núi 
rừng Tây Bắc. 

Khi cá đã thấm gia vị thì xếp vào lá dong 
bánh tẻ, gói kín lại, vùi vào tro bếp lửa, khoảng 30 
phút thì lật một lần, sau 2 - 3 lần thì cời tro lấy ra.

Theo bà Ðối, các bà “đầu bếp” đầy kinh 
nghiệm ở đây, món này chế biến tưởng chừng đơn 
giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế và cẩn thận. Mẻ cá 
được chọn nướng phải to đều nhau, để đạt độ chín 
đồng đều, không con nào bị cháy hay bị tái. 

Gia vị phải thật nhuyễn và không được 
thiếu đi món nào. Thêm một bí quyết nữa là ước 
chừng thời gian trở cá phải chuẩn, sao cho dỡ ra là 
dùng được ngay, không mở bọc nhiều lần. Cũng vì 
cầu kỳ, cá bống vùi tro thường chỉ đãi khách quý 
với số lượng ít người, không thể làm hàng loạt cho 
nhiều bàn tiệc được.

Trên mâm cơm của gia chủ người Thái đã 
có xôi ngũ sắc, thịt lợn bản, nộm rau dớn và nếu có 
thêm món cá bống vùi tro vừa dỡ, nóng hổi, ngọt 
lịm, dậy mùi thơm ngào ngạt thì thật hấp dẫn. 

Nếm thử miếng cá, vị rất bùi mà không bị 
ngấy. Cá nướng đậm đà, dai dai, thơm lừng mùi 
mắc khén quyện thêm chút hương lá dong, sả 
thơm, gừng cay, mắc khén nồng, lá hom rừng thì 
hơi hăng… trộn vào nhau, mang đến mùi vị rất 
riêng biệt. ■

Đặc sản "ngón tay thần 
chết" đắt đỏ, vị ngon hơn tôm 
hùm

Món ăn từ "Ngón tay thần chết" 
chứa nhiều nguyên tố vi lượng, 
có vị ngọt và thơm ngon khó 

cưỡng. Thực khách từng thưởng thức miêu tả món 
ăn này đặc sắc hơn cả tôm hùm hay cua hoàng đế.

Ngón tay quỷ hay còn gọi là hà ngỗng là 
món đặc sản được săn đón nhiều ở các nước châu 
Âu. Đây là một loài sinh vật sống dưới biển, 
thường bám lên bề mặt cứng tại các bờ biển như 
tảng đá, thân cây, thuyền bè... 

Ngón tay quỷ có vẻ ngoài rất kỳ dị, trông 

giống móng vuốt tay nên có tên gọi là "Ngón tay 
quỷ" hay "Ngón tay thần chết".

Hà ngỗng được bán với mức giá đắt đỏ một 
phần do quý hiếm và quá trình khai thác khó khăn, 
nguy hiểm. 

Ngư dân phải leo xuống từ vách đá cao 
chừng 100 m với sợi dây thừng và chiếc đục. 
Người làm nghề khai thác cần có kinh nghiệm, 
khéo léo bóc gỡ, tránh để chúng bị rách trực tiếp 
khi tách ra khỏi đá. Hà ngỗng chết sẽ không thể tiêu 
thụ được.

Chính vì khó đánh bắt nên ngón tay quỷ 
được mệnh danh là món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu 
ở châu Âu. Ngón tay quỷ có giá khoảng 30 - 60 
USD/kg, tùy vào chất lượng và kích cỡ. 

Món đặc sản đắt đỏ này đang thu hút những 
kẻ săn trộm vì khoản tiền thu được nhờ việc bán 
sinh vật này cho các nhà hàng lớn không hề nhỏ.

Ngón tay quỷ là sinh vật có vẻ ngoài rất kỳ 
dị

Loài động vật cần được thu hoạch trực tiếp 
mới đảm bảo hương vị tươi ngon, chinh phục thực 
khách trên bàn tiệc. 

Do thời gian lưu trữ ngắn hạn, "thợ săn" hà 
ngỗng chỉ có thể bắt đầu công việc khi có đơn đặt 
hàng. Ở Bồ Đào Nha, hoạt động khai thác được 
kiểm soát bởi chính phủ, mỗi thợ lặn chỉ được bắt 
tối đa 15 kg hà ngỗng mỗi ngày.

Đánh bắt ngón tay quỷ là một nghề rất 
nguy hiểm

Món ăn từ hà ngỗng chứa nhiều nguyên tố 
vi lượng, có vị ngọt và thơm ngon khó cưỡng. Thực 
khách từng thưởng thức miêu tả hà ngỗng đặc sắc 
hơn cả tôm hùm hay cua hoàng đế.

Thông thường, hà ngỗng thường được chế 
biến theo hai cách ăn sống hoặc nướng. Tuy nhiên, 
người dân Bồ Đào Nha cho rằng cách chế biến 
ngón tay quỷ ngon nhất là luộc với nước muối. Bản 
thân loài động vật đã mang hương vị đặc biệt nên 
không cần chế biến quá cầu kỳ.

Lần đầu tiên thưởng thức ngón tay quỷ, 
nhiều người sẽ gặp lúng túng vì không biết ăn như 
thế nào, nên dùng dao hay dùng đũa. 

Tuy nhiên, món ăn này tương đối dễ ăn, bạn 
chỉ cần nắm chặt phần móng của nó và bóc rút vỏ 
ngoài. Lúc này hà ngỗng sẽ lộ ra lớp thịt nõn nà, 
thực khách chỉ cần chấm vào bơ chảy hoặc sốt tỏi 
aioli và thưởng thức. ■
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Câu chuyện Vua Rama 5 và 
Vua Rama 9 được người dân 
yêu quý nhất

Toàn vương quốc Thái Lan ai ai cũng 
yêu quý Vua Rama V và Vua Rama 
IX

Có nét theo phong thái Châu Âu
Lịch sử Vua Rama V
Rama V, cũng được gọi là Chulalongkorn 

Đại đế (20 tháng 9 năm 1853 – 23 tháng 10 năm 
1910) là vị vua thứ năm của nhà Chakri trong lịch 
sử Thái Lan. Ông được xem là một trong những 
ông vua kiệt xuất của vương quốc Xiêm La và cũng 
được thần dân gọi là “Đức vua vĩ đại kính yêu”.

Chulalongkorn sinh ngày 20 tháng 9 năm 
1853 tại kinh đô Bangkok, là con trai trưởng của 
vua Mongkut (Rama IV) và hoàng hậu Debsirinda. 
Ông được vua cha cho học rộng, bao gồm cả học 
vấn từ những gia sư người châu Âu như Anna 
Leonowens.

Chulalongkorn kế vị cha mình ngày 1 
tháng 10 năm 1868, nhưng thừa tướng Chao Praya 
Si Suriyawongse làm nhiếp chính vương trong 4 
năm do Chulalongkorn vẫn còn quá trẻ để cai trị 
đất nước. 

Trong thời gian này, ông đã đi qua các 
thuộc địa phương tây, bao gồm Singapore, Java và 
Ấn Độ, để học chính trị, hành chính, lối sống và 
chính sách thực dân phương Tây. Sau này trong 
thời gian trị vì, ông cũng đi thăm châu Âu hai lần 
vào năm 1897 và 1907, là vua Xiêm đầu tiên viếng 
thăm châu Âu.

Ngày 16 tháng 11 năm 1873, ông đã lên 
ngôi lần thứ hai. Trong thời gian đi thăm các nước, 
ông đã học được nhiều chính sách cải cách để hiện 
đại hóa đất nước mình. 

Với sự giúp đỡ của một người Bỉ tên là 
Gustave Rolin-Jaequemyns, ông đã có thể giữ độc 
lập cho đất nước mình dù Pháp và Anh đang thuộc 
địa hóa phần lớn các nước Đông Nam Á và đế quốc 
Anh lúc đó đã tiếp tục chính sách đối nghịch đồng 
thời gây hấn trong quan hệ đối với Xiêm. 

Ông cũng đã phải nhượng một số lãnh thổ 
cho hai cường quốc thực dân này, đáng chú ý là các 
tuyên bố quyền ở nhiều khu vực ngày nay là Lào, 

Campuchia và một số khu vực phía bắc của 
Malaysia.

Chulalongkorn đã hiện đại hóa triều đình 
Xiêm thông qua việc du nhập một chế độ Nội các, 
và hệ thống hành chính tỉnh bán Phong kiến được 
đổi qua thành tỉnh (changwat) và huyện (amphoe) 
như ngày nay vẫn áp dụng. Ông đã tuyên bố ân xá 
cho tất cả tù nhân chính trị và dần bỏ chế độ nô lệ.

Sự giải phóng nô lệ này thường bị hiểu sai 
nhưng chủ ý của ông là giảm quyền lực của 
Bunnag, một gia đình quý tộc kiểm soát chặt chẽ 
triều Chakri vào lúc đó. Ngoài ra, động thái này 
cũng làm yếu đi các thủ hiến địa phương và trung 
lập hóa đất nước.

Tuyến đường sắt đầu tiên của Thái Lan đã 
được khai trương năm 1896 nối Bangkok với 
Ayutthaya. Trong thời kỳ trị vì của ông, lịch 
phương Tây đã thay thế âm lịch. 

Năm 1896, nhà ngoại giao người Anh là 
Alfred Mitchell-Innes đã được bổ nhiệm làm Cố 
vấn tài chính cho nhà vua trong 3 năm và ông này 
đã du nhập hệ thống giấy bạc cho Xiêm. 
Chulalongkorn cũng tuyên bố tự do tôn giáo, cho 
phép Ki-tô giáo và Hồi giáo được hành đạo trong 
vương quốc Phật giáo này.

Người ta thường hiểu nhầm rằng vua 
Chulalongkorn đã ban hành sắc lệnh năm 1909 
trong thời kỳ trị vì của ông, bắt buộc một số lượng 
dân số người Thái gốc Hoa trên thực tế đồng hóa 
dân tộc khác vào xã hội Xiêm La và làm giảm căng 
thẳng dân tộc và tội phạm bạo động. 

Sắc lệnh này yêu cầu tất cả dân thường trú 
phải dùng họ Thái. Tuy nhiên, trên thực tế thì Đạo 
luật Họ được con trai ông là vua Rama VI ban hành 
năm 1913.

Vua Chulalongkorn có 4 hoàng hậu và phi 
ี(พระมเหส), Hoàng hậu Saovabha Bhongsi, Hoàng 

hậu Savang Vadhana, Hoàng hậu Sunandha 
Kumariratana và Hoàng hậu Sukumalmarsri. 

Ông có ít nhất 77 người con, trong đó 33 
con trai. Con trai thứ hai của ông, Vajiravudh, đã kế 
vị ông làm vua Rama VI. Ngày qua đời của ông, 23 
tháng 10 năm 1910, được làm ngày nghỉ lễ trong 
năm của dân Thái Lan.

Lịch sử Vua Rama IX
Bình dân, thương dân chúng – Vua Rama9
Bhumibol Adulyadej (sinh ngày 5 tháng 12 

năm 1927), còn được gọi là Vua Rama IX, là vua 
Thái Lan đăng cơ ngày 9 tháng 6 năm 1946. 
Bhumibol Aduladej được xem là một trong số 
những vị quân vương trị vì lâu nhất thế giới. 

Mặc dù Thái Lan theo thể chế quân chủ đại 
nghị, vị quốc vương này đã vài lần can thiệp vào 
chính trường, gần đây nhất là trong cuộc khủng 
hoảng chính trị năm 2005 – 2006. 

Bhumibol Adulyadej được coi là có công 
lớn trong nỗ lực kiến tạo tiến trình chuyển đổi dân 
chủ ở Thái Lan trong thập niên 1990, mặc dù trong 
giai đoạn đầu của vương triều, ông đã ủng hộ các 
chính phủ quân sự. 

Ông sử dụng tài sản to lớn của mình để 
cung cấp tài chính cho nhiều đề án phát triển, đặc 

biệt là ở nông thôn, ông được người dân Thái Lan 
hết sức yêu kính. 

Đối với nhiều người dân Thái, nhà vua 
được sùng bái gần như một thần linh. Những người 
chỉ trích (hầu hết bên ngoài Thái Lan) xem điều này 
là hệ quả của chính sách đàn áp bất kỳ sự chỉ trích 
nào nhắm vào hoàng gia.

Bhumibol tham gia tích cực vào đời sống 
kinh tế và xã hội của đất nước, chủ yếu là qua một 
loạt các đề án phát triển kinh tế mà ông đề xuất, tổ 
chức và tài trợ. 

Mặt nam và tây của Điện Chitralada, hầm 
ủ, nhà máy và nông trang chế biến chỉ là phần nhỏ 
của chương trình phát triển gọi là “những đề án 
hoàng gia”, từ các đề án nghiên cứu (thường là 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp), trường học xen ca, 
huấn nghiệp, bảo tồn nước đến các dự án phát triển 
điền địa (không thể liệt kê hết). 

Có hơn 3.000 đề án khởi xướng bởi quốc 
vương và được triển khai trên toàn quốc, nhắm vào 
mục tiêu cải thiện điều kiện sống của dân nghèo ở 
vùng nông thôn Thái Lan.

Hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ giới 
thiệu giống cây trồng đến bảo tồn nước, từ thoát 
nước vùng đầm lầy đến bảo vệ rừng, trong mục tiêu 
phát triển bền vững, Dự án Phát triển Hoàng gia 
được chia thành tám thể loại phụ thuộc vào khu vực 
kinh tế mà nó nhắm vào: nông nghiệp, môi trường, 
y tế, huấn nghiệp, tài nguyên nước, truyền thông, 
phúc lợi xã hội và những lĩnh vực khác. ■ 

Triều đại bí ẩn duy nhất 
trên thế giới suốt 600 năm 
không một lăng mộ nào được 
tìm thấy

Đây là triều đại có lãnh thổ rộng lớn 
nhất thế giới, kho báu chất thành 
núi. Nếu khu lăng mộ hoàng đế tập 

thể được tìm thấy và khai quật thì giá trị của nó 
thậm chí còn vượt cả thung lũng nơi các Pharaoh 
Ai Cập được chôn cất.

Vị trí của các lăng mộ hoàng gia trong triều 
đại nhà Nguyên luôn là một chủ đề nóng trong giới 
khảo cổ, theo ghi chép của "Nguyên sử", hầu hết 
các hoàng đế nhà Nguyên, bao gồm cả Thành Cát 
Tư Hãn , đều được chôn cất ở một nơi gọi là "Khởi 
liễn cốc", có ý nghĩa tương tự như "Đế Vương Cốc" 
– thung lũng nơi các pharaoh Ai Cập được chôn 
cất.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là 
khu lăng mộ hoàng đế tập thể khổng lồ như vậy lại 
chưa từng được tìm ra, chúng dường như đã biến 
mất. "Khởi liễn cốc" – thung lũng thần bí này rốt 
cục là nằm ở đâu, đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Vấn đề này vốn đã làm đau đầu các nhà 
khảo cổ học trên khắp thế giới trong hơn 600 năm 
kể từ cuối thời nhà Nguyên và đầu thời nhà Minh, 
vô số người đã tìm kiếm vị trí chính xác của "Khởi 
liễn cốc".

Đương nhiên, sau bao nhiêu năm thăm dò 
cũng không phải không có kết quả, ví dụ như vị trí 

thật sự của "Khởi liễn cốc" hiện cũng có 
một số manh mối. Hiện nay, trên thế giới có hai tài 
liệu lịch sử có giá trị nhất để nghiên cứu về Đế quốc 
Mông Cổ, một là "Nguyên Sử" được biên soạn 
dưới thời nhà Minh, và hai là "Sử Tập" của Iran.

Tuy nhiên, nhiều người chưa từng nghe đến 
cuốn sách "Sử Tập". 

Cuốn sách này được biên soạn bởi Tể 
tướng của Hãn quốc Y Nhi ( còn gọi là Hãn quốc Y 
Lợi hoặc Hãn quốc Y Nhĩ, một trong bốn hãn quốc 
của Đế chế Mông Cổ thành lập tại Ba Tư vào thế kỷ 
13, được coi là một phần của đế quốc Mông Cổ bao 
gồm gần như một nửa của Trung Á).

Sau khi kỵ binh Mông Cổ chinh phục toàn 
bộ Trung Á, họ đã mang theo kỹ năng bí mật độc 
nhất vô nhị của triều đại Trung Nguyên. Cuốn sách 
"Sử Tập" được viết dưới bối cảnh này, vì vậy nó 
thuộc về sách lịch sử chính thống và nội dung của 
nó khá đáng tin cậy.

Trong "Sử tập", đã chỉ ra rõ ràng vị trí của 
"Khởi liễn cốc" – Dãy núi Mông Cổ Burkhan 
Khaldun. Không chỉ vậy, "Sử tập" còn liệt kê chi 
tiết tất cả các con sông gần núi, là cơ sở quan trọng 
để các học giả khám phá vị trí cụ thể của "dãy núi 
Burkhan Khaldun".

Trong "Sử tập", có đề cập đến phía đông 
của ngọn núi là sông Onon, phía tây bắc là "Cáp lạt 
hốt", phía tây nam là "Tula", phía nam trung bộ của 
núi là "Khiếp lục liên", tên của các con sông trong 
tiếng Mông Cổ. 

Dựa trên hướng của những con sông này, 
các chuyên gia nước ngoài cuối cùng đã xác định 
được vị trí thực sự của "Khởi liễn cốc" - núi Great 
Kent ở Mông Cổ ngày nay.

Theo ghi chép của "Sử ký", Thành Cát Tư 
Hãn và những người kế vị của ông đã được chôn 
cất tại đây, lưu ý rằng, những người kế vị không chỉ 
bao gồm những hoàng đế triều Nguyên mà còn bao 
gồm rất nhiều đại hãn của tứ đại Hãn quốc Mông cổ 
của quá nửa địa cầu này.

Giờ thì mọi người đã biết tại sao các nhà 
khảo cổ học trên toàn thế giới lại quan tâm đến vấn 
đề này. Với lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc Mông 
Cổ, kho báu của các chủng tộc khác nhau trên thế 
giới trong "Khởi liễn cốc" có thể chất thành đống 
như núi.

Nếu nơi này được tìm thấy và khai quật, giá 
trị của nó thậm chí còn vượt quá việc khai quật tất 

cả các lăng mộ của Pharaoh ở Ai Cập. Tất nhiên, 
"Khởi liễn cốc" chính là "Dãy núi Kent Mông Cổ" 
ở trên chỉ là một trong số rất nhiều nhận định, chủ 
yếu là do nhiều học giả trên thế giới cho là như vậy.

Một bộ phận học giả khác cho rằng "Khởi 
liễn cốc" ở gần Ordos – Trung Quốc (một thành 
phố của khu vực Nội Mông Cổ).

Quan điểm này có hai luồng căn cứ: Thứ 
nhất, "Bát bạch thất" Thành Cát Tư Hãn ở Ordos. 
"Bát bạch thất" hiện là " Lăng mộ Thành Cát Tư 
Hãn " ở Nội Mông, cách khu đô thị Ordos khoảng 
40 km, không chỉ là điểm thu hút khách du lịch cấp 
5A nổi tiếng mà còn là địa điểm quan trọng nhất đối 
với người dân của tất cả các dân tộc ở Mông Cổ để 
thờ Thành Cát Tư Hãn .

Các học giả cho rằng nơi chôn cất thực sự 
của Thành Cát Tư Hãn chắc không cách quá xa 
"Bát bạch thất", vì lông lạc đà gắn liền với hơi thở 
cuối cùng của Thành Cát Tư Hãn là ở đây, và "hơi 
thở cuối cùng" có nghĩa là "linh hồn" của đại Hãn, 
và nơi chôn cất thi thể đương nhiên sẽ không thể 
cách xa quá.

Thứ hai: Thành Cát Tư Hãn qua đời giữa 
chừng trong cuộc chinh phục Tây Hạ, nếu thi thể 
được vận chuyển đến "Dãy núi Great Kent" hiện 
nay thì chặng đường sẽ quá dài. Theo nhiều ghi 
chép lịch sử khác nhau, Thành Cát Tư Hãn chết ở 
Lĩnh Châu, Tây Hạ, nay thuộc huyện Ninh Vũ, 
Ninh Hạ, Trung Quốc.

“Lịch sử bí mật của Mông Cổ”: "Vào năm 
Hợi, Thành Cát Tư Hãn lên trời sau khi chiếm được 
thành Đóa Bôn Miệt Nhân Can".

“Sử tập”: "Năm Hợi, Hãn (Thành Cát Tư 
Hãn) vào núi Lục Bàn, mất ngày 15 tháng 8.

“Sử nhà Nguyên”: "Thái Tổ bao vây Tây 
Hạ trong 22 năm, tháng 5 nhuận trốn cái nóng mùa 
hè trong núi Lục Bàn, xuống Tây Hạ vào tháng 6, 
và sụp đổ trong Cung điện Cáp Thích Đồ ở Tát Lý 
Xuyên vào tháng 8, và được chôn cất tại Thung 
lũng Khởi Liễn Cốc".

Không còn nghi ngờ về cái chết của Thành 
Cát Tư Hãn tại Lĩnh Châu, Tây Hạ. Vậy câu hỏi đặt 
ra là, các nhà học giả đã chỉ ra, nếu triều đình Mông 
Cố khi ấy liệu có đưa thi thể của Thành Cát Tư Hãn 
trở về dãy núi "Great Kent" hay không?

Nếu như con đường xa như vậy, thi thể của 
Thành Cát Tư Hãn cần được bảo quản như thế nào? 
Hai câu hỏi này rất hay. Bởi vậy nói rằng thi hài của 
Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở Ordos, Nội 
Mông là có cơ sở nhất định.

Ngoài hai lý thuyết chủ đạo trên, còn có 
những lý thuyết khác như núi Altay, núi Lục Bàn 
nơi chôn tại chỗ, và Trương Gia Khẩu, những nhận 
định này tương đối nhỏ nên có lẽ không cần nhắc 
lại ở đây. Các lăng mộ của triều đại nhà Nguyên rất 
bí ẩn, có liên quan mật thiết đến phong tục "mai 
táng bí mật" của người Mông Cổ.

Theo "Marco Polo Du ký", những người 
biết được đường đi chôn cất linh cữu những chiếc 
quan tài của đại hãn phải bị giết, để tránh việc tin 
tức lan truyền. Ngoài ra, nơi đặt lăng mộ phải thuộc 
nơi "Không có ký hiệu không có cây cối", không 

được có bất cứ một dấu mốc nào. Người ngoài nhìn 
vào không thể biết nổi địa điểm của lăng mộ .

Phong tục "mai táng bí mật" của người 
Mông Cổ là một lý do quan trọng khiến các Lăng 
mộ của triều đại nhà Nguyên không thể tìm ra trong 
hàng trăm năm. 

Những người thực sự biết được vị trí lăng 
mộ của các hoàng đế nhà Nguyên và những Đại 
hãn đều kín tiếng như những chiếc bình nút chặt cổ 
chai, cả đời không thể tiết lộ với người ngoài nửa 
tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, họ không muốn 
sự yên nghỉ của tổ tiên và bản thân của mình bị 
quấy rầy bởi những người ngoài.

Diệp Tử trong cuốn sách "Thảo Mộc Tử" 
triều Minh cho rằng thời xưa tìm đường tới lăng mộ 
bằng cách binh lính Mông Cổ giết lạc đà con trước 
mặt những con lạc đà cái trong lăng, và những con 
lạc đà cái sẽ nhận ra vị trí của lăng và dẫn đường 
nếu cần đi tìm.

Tuy nhiên, cách tìm đường của Diệp tiên 
sinh dường như không đúng, chuyện lăng mộ đại 
sự, làm sao giới quý tộc Mông Cổ lại có thể tìm 
bằng cách đó? Chỉ cần đưa ra một nghi vấn: Nếu 
như con lạc đà mẹ giữa đường bị chết hoặc bị người 
ta trộm mất thì phải làm sao. Vì thế cách nói này 
không có căn cứ.

Trên thực tế, các ghi chép lịch sử về vị trí 
của "Khởi liễn cốc" đã được các chuyên gia nghiên 
cứu kỹ lưỡng, và bây giờ là điều duy nhất cần thiết 
là, chỉ cần tìm thấy địa chỉ chính xác thông qua 
khảo cổ học.

Nếu đúng là lăng tẩm ở Trung Quốc thì họ 
có kế hoạch phải được bảo vệ đàng hoàng, còn nếu 
lăng mộ nằm phía bên Mông Cổ có lẽ cần sự hợp 
tác giữa hai quốc gia này để tìm ra địa chỉ chính 
xác. ■

* Trả lời vắn tắt
Có anh chàng vốn tính tham ăn, hễ ngồi vào 

mâm là chú mục vào những món ngon, cắm đầu 
gắp, lo sao ăn cho đầy bụng. Vì thế, anh ta rất ngại 
nói chuyện trong bữa cơm.

Một lần đi ăn cỗ ở nhà nọ, ngồi vào mâm là 
anh ta gắp lia lịa. Có một ông khách lạ thấy anh ta 
ăn uống lỗ mãng như thế, mới tìm cớ nói chuyện để 
hãm bớt anh ta lại. Ông khách hỏi:

- Chẳng hay ông người ở đâu ta?
Anh ta đáp:
- Ðây! - Rồi cắm cổ gắp.
- Thế ông được mấy cô, mấy cậu rồi?
- Mỗi! - Lại cúi xuống gắp lia lịa.
Ông kia vẫn chưa chịu thua, hỏi tiếp:
- Các cụ thân sinh chắc là còn cả chứ?
Anh ta vẫn không ngẩng đầu lên đáp:
- Tiệt!...

Vui Cöôøi
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Câu chuyện Vua Rama 5 và 
Vua Rama 9 được người dân 
yêu quý nhất

Toàn vương quốc Thái Lan ai ai cũng 
yêu quý Vua Rama V và Vua Rama 
IX

Có nét theo phong thái Châu Âu
Lịch sử Vua Rama V
Rama V, cũng được gọi là Chulalongkorn 

Đại đế (20 tháng 9 năm 1853 – 23 tháng 10 năm 
1910) là vị vua thứ năm của nhà Chakri trong lịch 
sử Thái Lan. Ông được xem là một trong những 
ông vua kiệt xuất của vương quốc Xiêm La và cũng 
được thần dân gọi là “Đức vua vĩ đại kính yêu”.

Chulalongkorn sinh ngày 20 tháng 9 năm 
1853 tại kinh đô Bangkok, là con trai trưởng của 
vua Mongkut (Rama IV) và hoàng hậu Debsirinda. 
Ông được vua cha cho học rộng, bao gồm cả học 
vấn từ những gia sư người châu Âu như Anna 
Leonowens.

Chulalongkorn kế vị cha mình ngày 1 
tháng 10 năm 1868, nhưng thừa tướng Chao Praya 
Si Suriyawongse làm nhiếp chính vương trong 4 
năm do Chulalongkorn vẫn còn quá trẻ để cai trị 
đất nước. 

Trong thời gian này, ông đã đi qua các 
thuộc địa phương tây, bao gồm Singapore, Java và 
Ấn Độ, để học chính trị, hành chính, lối sống và 
chính sách thực dân phương Tây. Sau này trong 
thời gian trị vì, ông cũng đi thăm châu Âu hai lần 
vào năm 1897 và 1907, là vua Xiêm đầu tiên viếng 
thăm châu Âu.

Ngày 16 tháng 11 năm 1873, ông đã lên 
ngôi lần thứ hai. Trong thời gian đi thăm các nước, 
ông đã học được nhiều chính sách cải cách để hiện 
đại hóa đất nước mình. 

Với sự giúp đỡ của một người Bỉ tên là 
Gustave Rolin-Jaequemyns, ông đã có thể giữ độc 
lập cho đất nước mình dù Pháp và Anh đang thuộc 
địa hóa phần lớn các nước Đông Nam Á và đế quốc 
Anh lúc đó đã tiếp tục chính sách đối nghịch đồng 
thời gây hấn trong quan hệ đối với Xiêm. 

Ông cũng đã phải nhượng một số lãnh thổ 
cho hai cường quốc thực dân này, đáng chú ý là các 
tuyên bố quyền ở nhiều khu vực ngày nay là Lào, 

Campuchia và một số khu vực phía bắc của 
Malaysia.

Chulalongkorn đã hiện đại hóa triều đình 
Xiêm thông qua việc du nhập một chế độ Nội các, 
và hệ thống hành chính tỉnh bán Phong kiến được 
đổi qua thành tỉnh (changwat) và huyện (amphoe) 
như ngày nay vẫn áp dụng. Ông đã tuyên bố ân xá 
cho tất cả tù nhân chính trị và dần bỏ chế độ nô lệ.

Sự giải phóng nô lệ này thường bị hiểu sai 
nhưng chủ ý của ông là giảm quyền lực của 
Bunnag, một gia đình quý tộc kiểm soát chặt chẽ 
triều Chakri vào lúc đó. Ngoài ra, động thái này 
cũng làm yếu đi các thủ hiến địa phương và trung 
lập hóa đất nước.

Tuyến đường sắt đầu tiên của Thái Lan đã 
được khai trương năm 1896 nối Bangkok với 
Ayutthaya. Trong thời kỳ trị vì của ông, lịch 
phương Tây đã thay thế âm lịch. 

Năm 1896, nhà ngoại giao người Anh là 
Alfred Mitchell-Innes đã được bổ nhiệm làm Cố 
vấn tài chính cho nhà vua trong 3 năm và ông này 
đã du nhập hệ thống giấy bạc cho Xiêm. 
Chulalongkorn cũng tuyên bố tự do tôn giáo, cho 
phép Ki-tô giáo và Hồi giáo được hành đạo trong 
vương quốc Phật giáo này.

Người ta thường hiểu nhầm rằng vua 
Chulalongkorn đã ban hành sắc lệnh năm 1909 
trong thời kỳ trị vì của ông, bắt buộc một số lượng 
dân số người Thái gốc Hoa trên thực tế đồng hóa 
dân tộc khác vào xã hội Xiêm La và làm giảm căng 
thẳng dân tộc và tội phạm bạo động. 

Sắc lệnh này yêu cầu tất cả dân thường trú 
phải dùng họ Thái. Tuy nhiên, trên thực tế thì Đạo 
luật Họ được con trai ông là vua Rama VI ban hành 
năm 1913.

Vua Chulalongkorn có 4 hoàng hậu và phi 
ี(พระมเหส), Hoàng hậu Saovabha Bhongsi, Hoàng 

hậu Savang Vadhana, Hoàng hậu Sunandha 
Kumariratana và Hoàng hậu Sukumalmarsri. 

Ông có ít nhất 77 người con, trong đó 33 
con trai. Con trai thứ hai của ông, Vajiravudh, đã kế 
vị ông làm vua Rama VI. Ngày qua đời của ông, 23 
tháng 10 năm 1910, được làm ngày nghỉ lễ trong 
năm của dân Thái Lan.

Lịch sử Vua Rama IX
Bình dân, thương dân chúng – Vua Rama9
Bhumibol Adulyadej (sinh ngày 5 tháng 12 

năm 1927), còn được gọi là Vua Rama IX, là vua 
Thái Lan đăng cơ ngày 9 tháng 6 năm 1946. 
Bhumibol Aduladej được xem là một trong số 
những vị quân vương trị vì lâu nhất thế giới. 

Mặc dù Thái Lan theo thể chế quân chủ đại 
nghị, vị quốc vương này đã vài lần can thiệp vào 
chính trường, gần đây nhất là trong cuộc khủng 
hoảng chính trị năm 2005 – 2006. 

Bhumibol Adulyadej được coi là có công 
lớn trong nỗ lực kiến tạo tiến trình chuyển đổi dân 
chủ ở Thái Lan trong thập niên 1990, mặc dù trong 
giai đoạn đầu của vương triều, ông đã ủng hộ các 
chính phủ quân sự. 

Ông sử dụng tài sản to lớn của mình để 
cung cấp tài chính cho nhiều đề án phát triển, đặc 

biệt là ở nông thôn, ông được người dân Thái Lan 
hết sức yêu kính. 

Đối với nhiều người dân Thái, nhà vua 
được sùng bái gần như một thần linh. Những người 
chỉ trích (hầu hết bên ngoài Thái Lan) xem điều này 
là hệ quả của chính sách đàn áp bất kỳ sự chỉ trích 
nào nhắm vào hoàng gia.

Bhumibol tham gia tích cực vào đời sống 
kinh tế và xã hội của đất nước, chủ yếu là qua một 
loạt các đề án phát triển kinh tế mà ông đề xuất, tổ 
chức và tài trợ. 

Mặt nam và tây của Điện Chitralada, hầm 
ủ, nhà máy và nông trang chế biến chỉ là phần nhỏ 
của chương trình phát triển gọi là “những đề án 
hoàng gia”, từ các đề án nghiên cứu (thường là 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp), trường học xen ca, 
huấn nghiệp, bảo tồn nước đến các dự án phát triển 
điền địa (không thể liệt kê hết). 

Có hơn 3.000 đề án khởi xướng bởi quốc 
vương và được triển khai trên toàn quốc, nhắm vào 
mục tiêu cải thiện điều kiện sống của dân nghèo ở 
vùng nông thôn Thái Lan.

Hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ giới 
thiệu giống cây trồng đến bảo tồn nước, từ thoát 
nước vùng đầm lầy đến bảo vệ rừng, trong mục tiêu 
phát triển bền vững, Dự án Phát triển Hoàng gia 
được chia thành tám thể loại phụ thuộc vào khu vực 
kinh tế mà nó nhắm vào: nông nghiệp, môi trường, 
y tế, huấn nghiệp, tài nguyên nước, truyền thông, 
phúc lợi xã hội và những lĩnh vực khác. ■ 

Triều đại bí ẩn duy nhất 
trên thế giới suốt 600 năm 
không một lăng mộ nào được 
tìm thấy

Đây là triều đại có lãnh thổ rộng lớn 
nhất thế giới, kho báu chất thành 
núi. Nếu khu lăng mộ hoàng đế tập 

thể được tìm thấy và khai quật thì giá trị của nó 
thậm chí còn vượt cả thung lũng nơi các Pharaoh 
Ai Cập được chôn cất.

Vị trí của các lăng mộ hoàng gia trong triều 
đại nhà Nguyên luôn là một chủ đề nóng trong giới 
khảo cổ, theo ghi chép của "Nguyên sử", hầu hết 
các hoàng đế nhà Nguyên, bao gồm cả Thành Cát 
Tư Hãn , đều được chôn cất ở một nơi gọi là "Khởi 
liễn cốc", có ý nghĩa tương tự như "Đế Vương Cốc" 
– thung lũng nơi các pharaoh Ai Cập được chôn 
cất.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là 
khu lăng mộ hoàng đế tập thể khổng lồ như vậy lại 
chưa từng được tìm ra, chúng dường như đã biến 
mất. "Khởi liễn cốc" – thung lũng thần bí này rốt 
cục là nằm ở đâu, đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Vấn đề này vốn đã làm đau đầu các nhà 
khảo cổ học trên khắp thế giới trong hơn 600 năm 
kể từ cuối thời nhà Nguyên và đầu thời nhà Minh, 
vô số người đã tìm kiếm vị trí chính xác của "Khởi 
liễn cốc".

Đương nhiên, sau bao nhiêu năm thăm dò 
cũng không phải không có kết quả, ví dụ như vị trí 

thật sự của "Khởi liễn cốc" hiện cũng có 
một số manh mối. Hiện nay, trên thế giới có hai tài 
liệu lịch sử có giá trị nhất để nghiên cứu về Đế quốc 
Mông Cổ, một là "Nguyên Sử" được biên soạn 
dưới thời nhà Minh, và hai là "Sử Tập" của Iran.

Tuy nhiên, nhiều người chưa từng nghe đến 
cuốn sách "Sử Tập". 

Cuốn sách này được biên soạn bởi Tể 
tướng của Hãn quốc Y Nhi ( còn gọi là Hãn quốc Y 
Lợi hoặc Hãn quốc Y Nhĩ, một trong bốn hãn quốc 
của Đế chế Mông Cổ thành lập tại Ba Tư vào thế kỷ 
13, được coi là một phần của đế quốc Mông Cổ bao 
gồm gần như một nửa của Trung Á).

Sau khi kỵ binh Mông Cổ chinh phục toàn 
bộ Trung Á, họ đã mang theo kỹ năng bí mật độc 
nhất vô nhị của triều đại Trung Nguyên. Cuốn sách 
"Sử Tập" được viết dưới bối cảnh này, vì vậy nó 
thuộc về sách lịch sử chính thống và nội dung của 
nó khá đáng tin cậy.

Trong "Sử tập", đã chỉ ra rõ ràng vị trí của 
"Khởi liễn cốc" – Dãy núi Mông Cổ Burkhan 
Khaldun. Không chỉ vậy, "Sử tập" còn liệt kê chi 
tiết tất cả các con sông gần núi, là cơ sở quan trọng 
để các học giả khám phá vị trí cụ thể của "dãy núi 
Burkhan Khaldun".

Trong "Sử tập", có đề cập đến phía đông 
của ngọn núi là sông Onon, phía tây bắc là "Cáp lạt 
hốt", phía tây nam là "Tula", phía nam trung bộ của 
núi là "Khiếp lục liên", tên của các con sông trong 
tiếng Mông Cổ. 

Dựa trên hướng của những con sông này, 
các chuyên gia nước ngoài cuối cùng đã xác định 
được vị trí thực sự của "Khởi liễn cốc" - núi Great 
Kent ở Mông Cổ ngày nay.

Theo ghi chép của "Sử ký", Thành Cát Tư 
Hãn và những người kế vị của ông đã được chôn 
cất tại đây, lưu ý rằng, những người kế vị không chỉ 
bao gồm những hoàng đế triều Nguyên mà còn bao 
gồm rất nhiều đại hãn của tứ đại Hãn quốc Mông cổ 
của quá nửa địa cầu này.

Giờ thì mọi người đã biết tại sao các nhà 
khảo cổ học trên toàn thế giới lại quan tâm đến vấn 
đề này. Với lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc Mông 
Cổ, kho báu của các chủng tộc khác nhau trên thế 
giới trong "Khởi liễn cốc" có thể chất thành đống 
như núi.

Nếu nơi này được tìm thấy và khai quật, giá 
trị của nó thậm chí còn vượt quá việc khai quật tất 

cả các lăng mộ của Pharaoh ở Ai Cập. Tất nhiên, 
"Khởi liễn cốc" chính là "Dãy núi Kent Mông Cổ" 
ở trên chỉ là một trong số rất nhiều nhận định, chủ 
yếu là do nhiều học giả trên thế giới cho là như vậy.

Một bộ phận học giả khác cho rằng "Khởi 
liễn cốc" ở gần Ordos – Trung Quốc (một thành 
phố của khu vực Nội Mông Cổ).

Quan điểm này có hai luồng căn cứ: Thứ 
nhất, "Bát bạch thất" Thành Cát Tư Hãn ở Ordos. 
"Bát bạch thất" hiện là " Lăng mộ Thành Cát Tư 
Hãn " ở Nội Mông, cách khu đô thị Ordos khoảng 
40 km, không chỉ là điểm thu hút khách du lịch cấp 
5A nổi tiếng mà còn là địa điểm quan trọng nhất đối 
với người dân của tất cả các dân tộc ở Mông Cổ để 
thờ Thành Cát Tư Hãn .

Các học giả cho rằng nơi chôn cất thực sự 
của Thành Cát Tư Hãn chắc không cách quá xa 
"Bát bạch thất", vì lông lạc đà gắn liền với hơi thở 
cuối cùng của Thành Cát Tư Hãn là ở đây, và "hơi 
thở cuối cùng" có nghĩa là "linh hồn" của đại Hãn, 
và nơi chôn cất thi thể đương nhiên sẽ không thể 
cách xa quá.

Thứ hai: Thành Cát Tư Hãn qua đời giữa 
chừng trong cuộc chinh phục Tây Hạ, nếu thi thể 
được vận chuyển đến "Dãy núi Great Kent" hiện 
nay thì chặng đường sẽ quá dài. Theo nhiều ghi 
chép lịch sử khác nhau, Thành Cát Tư Hãn chết ở 
Lĩnh Châu, Tây Hạ, nay thuộc huyện Ninh Vũ, 
Ninh Hạ, Trung Quốc.

“Lịch sử bí mật của Mông Cổ”: "Vào năm 
Hợi, Thành Cát Tư Hãn lên trời sau khi chiếm được 
thành Đóa Bôn Miệt Nhân Can".

“Sử tập”: "Năm Hợi, Hãn (Thành Cát Tư 
Hãn) vào núi Lục Bàn, mất ngày 15 tháng 8.

“Sử nhà Nguyên”: "Thái Tổ bao vây Tây 
Hạ trong 22 năm, tháng 5 nhuận trốn cái nóng mùa 
hè trong núi Lục Bàn, xuống Tây Hạ vào tháng 6, 
và sụp đổ trong Cung điện Cáp Thích Đồ ở Tát Lý 
Xuyên vào tháng 8, và được chôn cất tại Thung 
lũng Khởi Liễn Cốc".

Không còn nghi ngờ về cái chết của Thành 
Cát Tư Hãn tại Lĩnh Châu, Tây Hạ. Vậy câu hỏi đặt 
ra là, các nhà học giả đã chỉ ra, nếu triều đình Mông 
Cố khi ấy liệu có đưa thi thể của Thành Cát Tư Hãn 
trở về dãy núi "Great Kent" hay không?

Nếu như con đường xa như vậy, thi thể của 
Thành Cát Tư Hãn cần được bảo quản như thế nào? 
Hai câu hỏi này rất hay. Bởi vậy nói rằng thi hài của 
Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở Ordos, Nội 
Mông là có cơ sở nhất định.

Ngoài hai lý thuyết chủ đạo trên, còn có 
những lý thuyết khác như núi Altay, núi Lục Bàn 
nơi chôn tại chỗ, và Trương Gia Khẩu, những nhận 
định này tương đối nhỏ nên có lẽ không cần nhắc 
lại ở đây. Các lăng mộ của triều đại nhà Nguyên rất 
bí ẩn, có liên quan mật thiết đến phong tục "mai 
táng bí mật" của người Mông Cổ.

Theo "Marco Polo Du ký", những người 
biết được đường đi chôn cất linh cữu những chiếc 
quan tài của đại hãn phải bị giết, để tránh việc tin 
tức lan truyền. Ngoài ra, nơi đặt lăng mộ phải thuộc 
nơi "Không có ký hiệu không có cây cối", không 

được có bất cứ một dấu mốc nào. Người ngoài nhìn 
vào không thể biết nổi địa điểm của lăng mộ .

Phong tục "mai táng bí mật" của người 
Mông Cổ là một lý do quan trọng khiến các Lăng 
mộ của triều đại nhà Nguyên không thể tìm ra trong 
hàng trăm năm. 

Những người thực sự biết được vị trí lăng 
mộ của các hoàng đế nhà Nguyên và những Đại 
hãn đều kín tiếng như những chiếc bình nút chặt cổ 
chai, cả đời không thể tiết lộ với người ngoài nửa 
tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, họ không muốn 
sự yên nghỉ của tổ tiên và bản thân của mình bị 
quấy rầy bởi những người ngoài.

Diệp Tử trong cuốn sách "Thảo Mộc Tử" 
triều Minh cho rằng thời xưa tìm đường tới lăng mộ 
bằng cách binh lính Mông Cổ giết lạc đà con trước 
mặt những con lạc đà cái trong lăng, và những con 
lạc đà cái sẽ nhận ra vị trí của lăng và dẫn đường 
nếu cần đi tìm.

Tuy nhiên, cách tìm đường của Diệp tiên 
sinh dường như không đúng, chuyện lăng mộ đại 
sự, làm sao giới quý tộc Mông Cổ lại có thể tìm 
bằng cách đó? Chỉ cần đưa ra một nghi vấn: Nếu 
như con lạc đà mẹ giữa đường bị chết hoặc bị người 
ta trộm mất thì phải làm sao. Vì thế cách nói này 
không có căn cứ.

Trên thực tế, các ghi chép lịch sử về vị trí 
của "Khởi liễn cốc" đã được các chuyên gia nghiên 
cứu kỹ lưỡng, và bây giờ là điều duy nhất cần thiết 
là, chỉ cần tìm thấy địa chỉ chính xác thông qua 
khảo cổ học.

Nếu đúng là lăng tẩm ở Trung Quốc thì họ 
có kế hoạch phải được bảo vệ đàng hoàng, còn nếu 
lăng mộ nằm phía bên Mông Cổ có lẽ cần sự hợp 
tác giữa hai quốc gia này để tìm ra địa chỉ chính 
xác. ■

* Trả lời vắn tắt
Có anh chàng vốn tính tham ăn, hễ ngồi vào 

mâm là chú mục vào những món ngon, cắm đầu 
gắp, lo sao ăn cho đầy bụng. Vì thế, anh ta rất ngại 
nói chuyện trong bữa cơm.

Một lần đi ăn cỗ ở nhà nọ, ngồi vào mâm là 
anh ta gắp lia lịa. Có một ông khách lạ thấy anh ta 
ăn uống lỗ mãng như thế, mới tìm cớ nói chuyện để 
hãm bớt anh ta lại. Ông khách hỏi:

- Chẳng hay ông người ở đâu ta?
Anh ta đáp:
- Ðây! - Rồi cắm cổ gắp.
- Thế ông được mấy cô, mấy cậu rồi?
- Mỗi! - Lại cúi xuống gắp lia lịa.
Ông kia vẫn chưa chịu thua, hỏi tiếp:
- Các cụ thân sinh chắc là còn cả chứ?
Anh ta vẫn không ngẩng đầu lên đáp:
- Tiệt!...

Vui Cöôøi
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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
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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

SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Mất bao lâu để đến được 
hệ sao khác ngoài Hệ Mặt trời?

Một nhóm các nhà vật lý quyết 
định ước tính xem chúng ta mất 
bao nhiêu thời gian để đến được 

các hệ sao khác trong Dải Ngân hà bằng các tàu vũ 
trụ hiện có.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét 4 con tàu 
thăm dò vũ trụ do NASA phóng vào không gian. 
Các tính toán giúp chúng ta hình dung, thời gian 
nhân loại sẽ phải chờ đợi để thoát ra ngoài Hệ Mặt 
trời.

Tất cả cho thấy, các nhà du hành vũ trụ sẽ 
phải chờ thêm một thời gian nữa. Có thể hàng chục 
nghìn năm trôi qua cho đến khi có con tàu vũ trụ 
nào đó bay được đến gần hệ hành tinh khác. Nếu 
nói về việc tiếp xúc trực tiếp với nền văn minh 
ngoài Trái đất, thì nhân loại sẽ phải chờ vài tỷ năm.

Hai nhà khoa học Coryn Bailer-Jones ở 
Viện Thiên văn học Max Plack (Đức) và Davide 
Farnocchia ở Phòng Thí nghiệm Động cơ phản lực 
của NASA (Mỹ), đã phân tích các dữ liệu mới nhất 
do Kính thiên văn không gian Gaia (của Cơ quan 
Vũ trụ châu Âu) cung cấp để đưa ra kết luận như 
trên.

Bản đồ vũ trụ mới nhất giới thiệu vị trí của 
khoảng 7,2 triệu ngôi sao. Các dữ liệu được liên kết 
với đường bay dự kiến của các tàu vũ trụ Pioneer 
10, Pioneer 11, Voyager 1 và Voyager 2. Kết quả 
mang lại không hề “dễ chịu”.

Trong vòng 1 triệu năm tới, 4 tàu vũ trụ nói 
trên sẽ bay đến gần khoảng 60 ngôi sao. Chúng 
cũng sẽ ở rất gần khoảng 10 ngôi sao trong số đó. 
Tuy nhiên ở đây cần nhấn mạnh, “ở rất gần” có 
nghĩa là ở khoảng cách 2 parsec, tức là 6 năm ánh 
sáng.

Tàu thăm dò vũ trụ Pioneer 10 có cơ hội lớn 
nhất để đến gần hệ sao “một cách nhanh nhất”. Sau 
khoảng 90.000 năm nữa, nó sẽ bay qua hệ sao HIP 
117795, thuộc chòm sao Thiên Hậu.

Tất nhiên các tàu thăm dò vũ trụ tương lai 
không buộc phải đi theo cùng con đường như vậy, 
nhưng công nghệ thì luôn tiến lên phía trước. Hệ 
thống sao kép Alpha Centauri ở cách chúng ta 4,37 
năm ánh sáng (1,34 parsec). Với vận tốc hiện nay, 
tàu Voyager 1 có thể đến hệ sao này sau 80.000 
năm.

Các tính toán trên, mặc dù chưa được xem 
xét cụ thể, nhưng đã giúp chúng ta hình dung về 
kích cỡ các thiên hà cũng như vũ trụ nói chung. 

Chúng ta sẽ buộc phải tìm ra công nghệ mới, tốt 
hơn nếu chúng ta muốn vượt ra khỏi Hệ Mặt trời.

Đây chắc chắn là công việc cho một vài thế 
hệ; còn các chuyên gia cho rằng, một ngày nào đó 
chúng ta có thể du hành với vận tốc gần bằng vận 
tốc ánh sáng. Điều đó sẽ giúp chúng ta đến được hệ 
sao Alpha Centauri sau khoảng 4 năm. ■ 

Hệ Mặt trời có "Trái đất thứ 
2", bị sao Mộc phá hủy

Các nhà khoa học Mỹ xác định hành 
tinh được mệnh danh là bản sao địa 
ngục của Trái đất đã từng là thế giới 

sống được.
Nghiên cứu đến từ Đại học California ở 

Riveside (Mỹ) cho thấy sao Mộc - hành tinh khổng 
lồ nặng gấp 318 lần Trái đất - là thủ phạm giết chết 
sao Kim.

Đã có những bằng chứng khá rõ ràng cho 
thấy sao Kim được ra đời như một người anh em 
song sinh của Trái đất, hoàn toàn có thể sống được 
và có nước ở dạng lỏng. Nó vẫn nằm trong khu vực 
gọi là "vùng sự sống" của Hệ Mặt trời cùng với Trái 
đất và sao Hỏa, nhưng một tác động bí ẩn đã khiến 
nó mất nước và gặp hiệu ứng nhà kính khắc nghiệt, 
trở nên nóng khủng khiếp và quay cực chậm, hoạt 
động kiến tạo mảng bị ngưng lại.

Nghiên cứu mới này đã tạo dựng một mô 
hình tiến hóa của Hệ Mặt trời dựa theo các dữ liệu 
thiên văn thu thập được từ nhiều tàu vũ trụ, đài 
quan sát và các nghiên cứu khác trên thế giới. 

Các hành tinh được tính toán "độ lệch tâm" 
với thang điểm 0 đến 1. Hành tinh có độ lệch tâm 
bằng 0 sẽ có quỹ đạo tròn hoàn toàn, độ lệch tâm 
càng cao, nó sẽ là một hình elip càng bị kéo dài. Với 
độ lệch tâm là 1, thậm chí vòng tròn không thể khép 
và hành tinh sẽ văng ra không gian xa thẳm.

Sao Kim hiện là hành tinh có quỹ đạo tròn 
nhất với độ lệch tâm chỉ 0,006. Một quỹ đạo elip 
mới giúp hành tinh bảo tồn nước của nó hiệu quả, 
như Trái đất của chúng ta. Theo tính toán, sao Kim 
sơ khai có độ lệch tâm 0,3, một hình elip tuyệt vời 
cho sự sống.

Nguyên nhân của sự thay đổi hết sức bất 
ngờ: sao Mộc, hình thành đầu tiên trong Hệ Mặt 
trời, từng được chứng minh có sự "di cư" từ vùng 
gần Mặt trời hơn ra xa. Một hành tinh lớn như vậy 
có lực hấp dẫn khủng khiếp, nên đã kéo quỹ đạo 
của các hành tinh nhỏ hơn giữa nó và Mặt trời méo 

đi, trong đó quỹ đạo sao Kim xui xẻo bị nắn thành 
một hình gần tròn khó sống. 

Quá trình này khiến khí hậu của nó thay đổi 
nhanh chóng, nóng lên rất nhiều rồi nguội dần, làm 
cho toàn bộ nước bị thất thoát vào bầu khí quyển và 
không gian bên ngoài.

Theo tiến sĩ Stephen Kane, nhà khoa học 
Trái đất, tác giả chính của nghiên cứu, hiểu về hành 
tinh song sinh sao Kim sẽ giúp chúng ta giải mã 
được nhiều điều về Trái đất, cũng như sự may mắn 
của nó khi tiến hóa thành hành tinh sống được. ■ 

Lý do khiến các phi hành 
gia bị cấm uống rượu ngoài 
không gian

Trong lúc căng thẳng, nhiều người 
thường nghĩ đến chuyện thưởng 
thức một ly rượu để bình ổn tâm 

trạng, tuy nhiên, các phi hành gia lại không được 
phép làm như vậy – cho dù việc du hành ngoài vũ 
trụ là một công việc vô cùng khó khăn…

Mặc dù, hầu hết các cơ quan chính phủ đều 
cấm các phi hành gia tiêu thụ đồ uống có cồn khi 
gửi họ tới những nơi như Trạm Vũ trụ Quốc tế 
(ISS), tuy nhiên, sự thật là cồn gần như không ảnh 
hưởng nhiều tới sức khỏe của họ so với khi ở Trái 
Đất.

Lý do thực sự khi sử dụng cồn rượu và các 
hợp chất bay hơi khác được kiểm soát trên ISS là vì 
những hợp chất này có thể tác động lên hệ thống 
thu hồi nước của trạm, gây ra rủi ro làm hỏng các 
thiết bị ở đây.

Hơn nữa, ngay đến việc điều khiển autor, 
máy bay mà người điều khiển cũng bị cấm rượu để 
đảm bảo an toàn thì chẳng có lý do gì các phi hành 
gia bên trong một trạm vũ trụ trị giá hàng trăm tỷ 
USD, đang chu du trong không gian với vận tốc 
hơn 27.000 km/h lại được phép làm điều đó cả.

Tất nhiên, đối với việc uống rượu ngoài 
không gian cũng có một chút làm giảm khả năng 
thao tác của phi hành gia so với khi ở Trái đất. 

Nói như thế không có nghĩa là chưa ai từng 
uống bia rượu ngoài không gian. Nhưng hậu quả 
của nó là chất lỏng và khí gas có thể xáo trộn trong 
dạ dày, khiến phi hành gia bị ợ ra nước.

Điều thú vị là tuy không được phép uống 
rượu, nhưng chính các phi hành gia lại là đối tượng 
nghiên cứu để bia, rượu ủ trở nên ngon hơn. Khám 
phá này có ý nghĩa rất lớn với ngành công nghiệp 
thực phẩm và đồ uống. ■ 
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$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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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

SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Mất bao lâu để đến được 
hệ sao khác ngoài Hệ Mặt trời?

Một nhóm các nhà vật lý quyết 
định ước tính xem chúng ta mất 
bao nhiêu thời gian để đến được 

các hệ sao khác trong Dải Ngân hà bằng các tàu vũ 
trụ hiện có.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét 4 con tàu 
thăm dò vũ trụ do NASA phóng vào không gian. 
Các tính toán giúp chúng ta hình dung, thời gian 
nhân loại sẽ phải chờ đợi để thoát ra ngoài Hệ Mặt 
trời.

Tất cả cho thấy, các nhà du hành vũ trụ sẽ 
phải chờ thêm một thời gian nữa. Có thể hàng chục 
nghìn năm trôi qua cho đến khi có con tàu vũ trụ 
nào đó bay được đến gần hệ hành tinh khác. Nếu 
nói về việc tiếp xúc trực tiếp với nền văn minh 
ngoài Trái đất, thì nhân loại sẽ phải chờ vài tỷ năm.

Hai nhà khoa học Coryn Bailer-Jones ở 
Viện Thiên văn học Max Plack (Đức) và Davide 
Farnocchia ở Phòng Thí nghiệm Động cơ phản lực 
của NASA (Mỹ), đã phân tích các dữ liệu mới nhất 
do Kính thiên văn không gian Gaia (của Cơ quan 
Vũ trụ châu Âu) cung cấp để đưa ra kết luận như 
trên.

Bản đồ vũ trụ mới nhất giới thiệu vị trí của 
khoảng 7,2 triệu ngôi sao. Các dữ liệu được liên kết 
với đường bay dự kiến của các tàu vũ trụ Pioneer 
10, Pioneer 11, Voyager 1 và Voyager 2. Kết quả 
mang lại không hề “dễ chịu”.

Trong vòng 1 triệu năm tới, 4 tàu vũ trụ nói 
trên sẽ bay đến gần khoảng 60 ngôi sao. Chúng 
cũng sẽ ở rất gần khoảng 10 ngôi sao trong số đó. 
Tuy nhiên ở đây cần nhấn mạnh, “ở rất gần” có 
nghĩa là ở khoảng cách 2 parsec, tức là 6 năm ánh 
sáng.

Tàu thăm dò vũ trụ Pioneer 10 có cơ hội lớn 
nhất để đến gần hệ sao “một cách nhanh nhất”. Sau 
khoảng 90.000 năm nữa, nó sẽ bay qua hệ sao HIP 
117795, thuộc chòm sao Thiên Hậu.

Tất nhiên các tàu thăm dò vũ trụ tương lai 
không buộc phải đi theo cùng con đường như vậy, 
nhưng công nghệ thì luôn tiến lên phía trước. Hệ 
thống sao kép Alpha Centauri ở cách chúng ta 4,37 
năm ánh sáng (1,34 parsec). Với vận tốc hiện nay, 
tàu Voyager 1 có thể đến hệ sao này sau 80.000 
năm.

Các tính toán trên, mặc dù chưa được xem 
xét cụ thể, nhưng đã giúp chúng ta hình dung về 
kích cỡ các thiên hà cũng như vũ trụ nói chung. 

Chúng ta sẽ buộc phải tìm ra công nghệ mới, tốt 
hơn nếu chúng ta muốn vượt ra khỏi Hệ Mặt trời.

Đây chắc chắn là công việc cho một vài thế 
hệ; còn các chuyên gia cho rằng, một ngày nào đó 
chúng ta có thể du hành với vận tốc gần bằng vận 
tốc ánh sáng. Điều đó sẽ giúp chúng ta đến được hệ 
sao Alpha Centauri sau khoảng 4 năm. ■ 

Hệ Mặt trời có "Trái đất thứ 
2", bị sao Mộc phá hủy

Các nhà khoa học Mỹ xác định hành 
tinh được mệnh danh là bản sao địa 
ngục của Trái đất đã từng là thế giới 

sống được.
Nghiên cứu đến từ Đại học California ở 

Riveside (Mỹ) cho thấy sao Mộc - hành tinh khổng 
lồ nặng gấp 318 lần Trái đất - là thủ phạm giết chết 
sao Kim.

Đã có những bằng chứng khá rõ ràng cho 
thấy sao Kim được ra đời như một người anh em 
song sinh của Trái đất, hoàn toàn có thể sống được 
và có nước ở dạng lỏng. Nó vẫn nằm trong khu vực 
gọi là "vùng sự sống" của Hệ Mặt trời cùng với Trái 
đất và sao Hỏa, nhưng một tác động bí ẩn đã khiến 
nó mất nước và gặp hiệu ứng nhà kính khắc nghiệt, 
trở nên nóng khủng khiếp và quay cực chậm, hoạt 
động kiến tạo mảng bị ngưng lại.

Nghiên cứu mới này đã tạo dựng một mô 
hình tiến hóa của Hệ Mặt trời dựa theo các dữ liệu 
thiên văn thu thập được từ nhiều tàu vũ trụ, đài 
quan sát và các nghiên cứu khác trên thế giới. 

Các hành tinh được tính toán "độ lệch tâm" 
với thang điểm 0 đến 1. Hành tinh có độ lệch tâm 
bằng 0 sẽ có quỹ đạo tròn hoàn toàn, độ lệch tâm 
càng cao, nó sẽ là một hình elip càng bị kéo dài. Với 
độ lệch tâm là 1, thậm chí vòng tròn không thể khép 
và hành tinh sẽ văng ra không gian xa thẳm.

Sao Kim hiện là hành tinh có quỹ đạo tròn 
nhất với độ lệch tâm chỉ 0,006. Một quỹ đạo elip 
mới giúp hành tinh bảo tồn nước của nó hiệu quả, 
như Trái đất của chúng ta. Theo tính toán, sao Kim 
sơ khai có độ lệch tâm 0,3, một hình elip tuyệt vời 
cho sự sống.

Nguyên nhân của sự thay đổi hết sức bất 
ngờ: sao Mộc, hình thành đầu tiên trong Hệ Mặt 
trời, từng được chứng minh có sự "di cư" từ vùng 
gần Mặt trời hơn ra xa. Một hành tinh lớn như vậy 
có lực hấp dẫn khủng khiếp, nên đã kéo quỹ đạo 
của các hành tinh nhỏ hơn giữa nó và Mặt trời méo 

đi, trong đó quỹ đạo sao Kim xui xẻo bị nắn thành 
một hình gần tròn khó sống. 

Quá trình này khiến khí hậu của nó thay đổi 
nhanh chóng, nóng lên rất nhiều rồi nguội dần, làm 
cho toàn bộ nước bị thất thoát vào bầu khí quyển và 
không gian bên ngoài.

Theo tiến sĩ Stephen Kane, nhà khoa học 
Trái đất, tác giả chính của nghiên cứu, hiểu về hành 
tinh song sinh sao Kim sẽ giúp chúng ta giải mã 
được nhiều điều về Trái đất, cũng như sự may mắn 
của nó khi tiến hóa thành hành tinh sống được. ■ 

Lý do khiến các phi hành 
gia bị cấm uống rượu ngoài 
không gian

Trong lúc căng thẳng, nhiều người 
thường nghĩ đến chuyện thưởng 
thức một ly rượu để bình ổn tâm 

trạng, tuy nhiên, các phi hành gia lại không được 
phép làm như vậy – cho dù việc du hành ngoài vũ 
trụ là một công việc vô cùng khó khăn…

Mặc dù, hầu hết các cơ quan chính phủ đều 
cấm các phi hành gia tiêu thụ đồ uống có cồn khi 
gửi họ tới những nơi như Trạm Vũ trụ Quốc tế 
(ISS), tuy nhiên, sự thật là cồn gần như không ảnh 
hưởng nhiều tới sức khỏe của họ so với khi ở Trái 
Đất.

Lý do thực sự khi sử dụng cồn rượu và các 
hợp chất bay hơi khác được kiểm soát trên ISS là vì 
những hợp chất này có thể tác động lên hệ thống 
thu hồi nước của trạm, gây ra rủi ro làm hỏng các 
thiết bị ở đây.

Hơn nữa, ngay đến việc điều khiển autor, 
máy bay mà người điều khiển cũng bị cấm rượu để 
đảm bảo an toàn thì chẳng có lý do gì các phi hành 
gia bên trong một trạm vũ trụ trị giá hàng trăm tỷ 
USD, đang chu du trong không gian với vận tốc 
hơn 27.000 km/h lại được phép làm điều đó cả.

Tất nhiên, đối với việc uống rượu ngoài 
không gian cũng có một chút làm giảm khả năng 
thao tác của phi hành gia so với khi ở Trái đất. 

Nói như thế không có nghĩa là chưa ai từng 
uống bia rượu ngoài không gian. Nhưng hậu quả 
của nó là chất lỏng và khí gas có thể xáo trộn trong 
dạ dày, khiến phi hành gia bị ợ ra nước.

Điều thú vị là tuy không được phép uống 
rượu, nhưng chính các phi hành gia lại là đối tượng 
nghiên cứu để bia, rượu ủ trở nên ngon hơn. Khám 
phá này có ý nghĩa rất lớn với ngành công nghiệp 
thực phẩm và đồ uống. ■ 
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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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