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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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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

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

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

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

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

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

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

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

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903
#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

556-1991/1559

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

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

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

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

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

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

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

$

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

$

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

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

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

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

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

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

548-2006/1574

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

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f 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

565-1992/1560

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

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

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

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

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

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

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

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

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

619-1997/1565

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

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

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

631-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

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

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

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years ExperienceTrung 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

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

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

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

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

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

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

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

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

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

miles trôû leân. 

“ Asking $30,000 franchise.

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

mailto:rjones3@houstonisd.org
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Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

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

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

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

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

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903
#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

556-1991/1559

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

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

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

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

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

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

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

$

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

$

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

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

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

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

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

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

548-2006/1574

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

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f 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

565-1992/1560

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

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

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

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

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

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

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

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

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

619-1997/1565

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

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

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

631-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

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

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

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years ExperienceTrung 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

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

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

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

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

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

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

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

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

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

miles trôû leân. 

“ Asking $30,000 franchise.

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

mailto:rjones3@houstonisd.org
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TIN THẾ GIỚI

Liên hợp quốc báo động 
khẩn cấp về khủng hoảng giáo 
dục tại Liban

(VN+) - Khủng hoảng kinh tế và đại dịch 
COVID-19 khiến nhiều trường học không có đủ 
kinh phí để hoạt động, giáo viên đi làm không đủ 
lương sống, học sinh-sinh viên không có phương 
tiện tới trường.

Kinh tế suy sụp trong nhiều năm đã khiến 
nền giáo dục của Liban lâm vào khủng hoảng và 
tình hình hiện nay đang hết sức khẩn cấp đòi hỏi sự 
hỗ trợ cấp bách của cộng đồng quốc tế.

Bà Maysoun Chehab - quan chức thuộc Tổ 
chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp 
quốc (UNESCO), đã đưa ra lời kêu gọi trên bên lề 
một sự kiện được tổ chức ngày 28/3 đánh dấu kết 
thúc dự án trị giá 35 triệu USD của UNESCO 
nhằm khôi phục 280 trung tâm giáo dục bị hư hại 
trong vụ nổ tại cảng Beirut năm 2020.

Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 
người, phá hủy cơ sở hạ tầng của thủ đô và làm gián 
đoạn việc học tập của ít nhất 85.000 thanh thiếu 
niên.

Học sinh tại một trường học ở Tripoli, 
Libya

Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã 
đến thăm Beirut vài tuần sau đó, thúc đẩy các nỗ 
lực khôi phục các cơ sở hạ tầng và trường học bị hư 
hại.

Giờ đây, học sinh và giáo viên đã có phòng 
học mới nhưng họ vẫn đang phải chịu tác động kép 
của cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có ở Liban 
và đại dịch COVID-19.

Kể từ cuối năm 2019, đồng nội tệ Liban đã 
mất hơn 90% giá trị, đẩy phần lớn người dân nước 
này rơi vào cảnh nghèo đói.

Việc cắt điện kéo dài hơn 20 giờ mỗi ngày 
và giá xăng dầu tăng cao đồng nghĩa với nhiều học 
sinh không đủ khả năng đến lớp cũng như học tập ở 
nhà.

Cụ thể, bà Chehab liệt kê một loạt yếu tố 
ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của Liban như 
trường học không có đủ kinh phí để hoạt động như 
bình thường; giáo viên đi làm không đủ lương để 
nuôi sống gia đình; học sinh-sinh viên không có 
phương tiện đến trường do giá xăng dầu tăng cao.

Tại Liban, mức lương tối thiểu từng trị giá 
450 USD, giờ chỉ là 28 USD.

Cuộc khủng hoảng tại Liban đã buộc nhiều 

học sinh, sinh viên phải nghỉ học để kiếm sống. 
Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 
(UNICEF), tỷ lệ ghi danh vào các cơ sở giáo dục 
giảm từ 60% năm 2021 xuống 43% trong năm học 
hiện tại.

Hiện Liban chỉ có thể tiếp cận các nguồn 
vốn hỗ trợ từ viện trợ nhân đạo, mà không thể tiếp 
cận hàng tỷ USD khoản vay từ các tổ chức quốc tế 
do không thể thực hiện các cải cách, đáp ứng điều 
kiện vay nợ.

Ai Cập và Qatar ký các thỏa 
thuận đầu tư kinh tế trị giá 5 tỷ 
USD

(VN+) - Ai Cập đang phải đối mặt với 
những áp lực tài chính mới liên quan đến cuộc 
khủng hoảng ở Ukraine, vốn đang đẩy chi phí nhập 
khẩu lúa mì của nước này và ảnh hưởng đến ngành 
du lịch Biển Đỏ.

Nội các Ai Cập ngày 29/3 cho biết Ai Cập 
và Qatar đã nhất trí ký các thỏa thuận đầu tư trị giá 
5 tỷ USD khi hai nước thiết lập lại quan hệ ngoại 
giao, nhưng không đưa ra chi tiết về các khoản đầu 
tư và quan hệ đối tác.

Ai Cập đang phải đối mặt với những áp lực 
tài chính mới liên quan đến cuộc khủng hoảng ở 
Ukraine, vốn đang đẩy chi phí nhập khẩu lúa mỳ 
với số lượng lớn của nước này và ảnh hưởng đến 
ngành du lịch Biển Đỏ.

Vào tháng 1/2021, Ai Cập, Saudi Arabia, 
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và 
Bahrain đã đồng ý chấm dứt những tranh chấp mà 
họ đã tẩy chay Qatar kể từ năm 2017 vì cáo buộc 
nước này hỗ trợ khủng bố.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 
28/3 thông báo hai nước đã thành lập một ủy ban 
chung để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi
Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm 

ngày 28/3 ở Cairo, Ngoại trưởng Qatar Sheikh 
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani khẳng 
định quan hệ giữa Ai Cập và Qatar đang trên đà 
phát triển tốt đẹp, nhấn mạnh rằng Chính phủ Qatar 
ủng hộ việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Al-Thani cho biết Ai Cập có vai trò 
quan trọng trong việc củng cố an ninh và ổn định 
trong khu vực.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Qatar cho 
hay ông mong muốn được làm việc với Ngoại 
trưởng Ai Cập Shoukry trong khuôn khổ ủy ban 

chung mới được thành lập về các chủ đề hai bên 
cùng quan tâm.

Sri Lanka vay Ấn Độ thêm 
1,5 tỷ USD để đối phó khủng 
hoảng kinh tế

(VN+) - Sri Lanka hiện đang đàm phán với 
Ấn Độ về một khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ 
USD cho việc nhập khẩu dầu mỏ cũng như các mặt 
hàng thiết yếu khác nhằm ứng phó khủng hoảng tài 
chính.

Thống đốc ngân hàng trung ương Sri 
Lanka Ajith Nivard Cabraal ngày 28/3 cho biết đảo 
quốc này đang tìm kiếm thêm một khoản tín dụng 
nữa từ Ấn Độ trị giá 1,5 tỷ USD để nhập khẩu các 
mặt hàng thiết yếu, trong bối cảnh Colombo đang 
đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất 
trong nhiều thập kỷ.

Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến, ông 
Cabraal nêu rõ: “Hiện, Sri Lanka đang làm việc 
chặt chẽ (với phía Ấn Độ) để đàm phán về một 
khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ USD cho việc 
nhập khẩu dầu mỏ cũng như các mặt hàng thiết yếu 
khác trong điều kiện tín dụng”.

Người dân mua thực phẩm tại khu chợ ở 
Colombo, Sri Lanka, ngày 25/5/2021

Trước đó hôm 17/3, Sri Lanka đã ký thỏa 
thuận với Ấn Độ về một gói tín dụng trị giá 1 tỷ 
USD để giúp Colombo ứng phó cuộc khủng hoảng 
kinh tế trầm trọng hiện nay.

Gói tín dụng sẽ được Sri Lanka dùng để chi 
trả cho việc mua sắm lương thực, thuốc men và các 
mặt hàng thiết yếu khác.

Reuters dẫn một nguồn tin cho hay, New 
Delhi đã ngụ ý sẽ đáp ứng yêu cầu của Colombo 
đối với gói tín dụng mới, sẽ được sử dụng để nhập 
khẩu các mặt hàng thiết yếu như gạo, bột mì, đậu, 
đường và thuốc.

Hiện, đất nước 22 triệu dân này đang phải 
“vật lộn” để thanh toán hóa đơn nhập khẩu các mặt 
hàng thiết yếu và chi trả nợ nước ngoài, sau khi dự 
trữ ngoại hối sụt giảm 70% trong hai năm qua, 
khiến đồng nội tệ mất giá, nhiên liệu thiếu hụt, giá 
lương thực tăng cao và biểu tình xảy ra ở nhiều nơi.

Sri Lanka đang phải nỗ lực tìm kiếm sự trợ 
giúp từ các tổ chức cho vay toàn cầu. Nước này sẽ 
khởi động đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) vào tháng tới về một kế hoạch ứng phó 
khủng hoảng.
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Liên hợp quốc báo động 
khẩn cấp về khủng hoảng giáo 
dục tại Liban

(VN+) - Khủng hoảng kinh tế và đại dịch 
COVID-19 khiến nhiều trường học không có đủ 
kinh phí để hoạt động, giáo viên đi làm không đủ 
lương sống, học sinh-sinh viên không có phương 
tiện tới trường.

Kinh tế suy sụp trong nhiều năm đã khiến 
nền giáo dục của Liban lâm vào khủng hoảng và 
tình hình hiện nay đang hết sức khẩn cấp đòi hỏi sự 
hỗ trợ cấp bách của cộng đồng quốc tế.

Bà Maysoun Chehab - quan chức thuộc Tổ 
chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp 
quốc (UNESCO), đã đưa ra lời kêu gọi trên bên lề 
một sự kiện được tổ chức ngày 28/3 đánh dấu kết 
thúc dự án trị giá 35 triệu USD của UNESCO 
nhằm khôi phục 280 trung tâm giáo dục bị hư hại 
trong vụ nổ tại cảng Beirut năm 2020.

Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 
người, phá hủy cơ sở hạ tầng của thủ đô và làm gián 
đoạn việc học tập của ít nhất 85.000 thanh thiếu 
niên.

Học sinh tại một trường học ở Tripoli, 
Libya

Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã 
đến thăm Beirut vài tuần sau đó, thúc đẩy các nỗ 
lực khôi phục các cơ sở hạ tầng và trường học bị hư 
hại.

Giờ đây, học sinh và giáo viên đã có phòng 
học mới nhưng họ vẫn đang phải chịu tác động kép 
của cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có ở Liban 
và đại dịch COVID-19.

Kể từ cuối năm 2019, đồng nội tệ Liban đã 
mất hơn 90% giá trị, đẩy phần lớn người dân nước 
này rơi vào cảnh nghèo đói.

Việc cắt điện kéo dài hơn 20 giờ mỗi ngày 
và giá xăng dầu tăng cao đồng nghĩa với nhiều học 
sinh không đủ khả năng đến lớp cũng như học tập ở 
nhà.

Cụ thể, bà Chehab liệt kê một loạt yếu tố 
ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của Liban như 
trường học không có đủ kinh phí để hoạt động như 
bình thường; giáo viên đi làm không đủ lương để 
nuôi sống gia đình; học sinh-sinh viên không có 
phương tiện đến trường do giá xăng dầu tăng cao.

Tại Liban, mức lương tối thiểu từng trị giá 
450 USD, giờ chỉ là 28 USD.

Cuộc khủng hoảng tại Liban đã buộc nhiều 

học sinh, sinh viên phải nghỉ học để kiếm sống. 
Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 
(UNICEF), tỷ lệ ghi danh vào các cơ sở giáo dục 
giảm từ 60% năm 2021 xuống 43% trong năm học 
hiện tại.

Hiện Liban chỉ có thể tiếp cận các nguồn 
vốn hỗ trợ từ viện trợ nhân đạo, mà không thể tiếp 
cận hàng tỷ USD khoản vay từ các tổ chức quốc tế 
do không thể thực hiện các cải cách, đáp ứng điều 
kiện vay nợ.

Ai Cập và Qatar ký các thỏa 
thuận đầu tư kinh tế trị giá 5 tỷ 
USD

(VN+) - Ai Cập đang phải đối mặt với 
những áp lực tài chính mới liên quan đến cuộc 
khủng hoảng ở Ukraine, vốn đang đẩy chi phí nhập 
khẩu lúa mì của nước này và ảnh hưởng đến ngành 
du lịch Biển Đỏ.

Nội các Ai Cập ngày 29/3 cho biết Ai Cập 
và Qatar đã nhất trí ký các thỏa thuận đầu tư trị giá 
5 tỷ USD khi hai nước thiết lập lại quan hệ ngoại 
giao, nhưng không đưa ra chi tiết về các khoản đầu 
tư và quan hệ đối tác.

Ai Cập đang phải đối mặt với những áp lực 
tài chính mới liên quan đến cuộc khủng hoảng ở 
Ukraine, vốn đang đẩy chi phí nhập khẩu lúa mỳ 
với số lượng lớn của nước này và ảnh hưởng đến 
ngành du lịch Biển Đỏ.

Vào tháng 1/2021, Ai Cập, Saudi Arabia, 
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và 
Bahrain đã đồng ý chấm dứt những tranh chấp mà 
họ đã tẩy chay Qatar kể từ năm 2017 vì cáo buộc 
nước này hỗ trợ khủng bố.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 
28/3 thông báo hai nước đã thành lập một ủy ban 
chung để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi
Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm 

ngày 28/3 ở Cairo, Ngoại trưởng Qatar Sheikh 
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani khẳng 
định quan hệ giữa Ai Cập và Qatar đang trên đà 
phát triển tốt đẹp, nhấn mạnh rằng Chính phủ Qatar 
ủng hộ việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Al-Thani cho biết Ai Cập có vai trò 
quan trọng trong việc củng cố an ninh và ổn định 
trong khu vực.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Qatar cho 
hay ông mong muốn được làm việc với Ngoại 
trưởng Ai Cập Shoukry trong khuôn khổ ủy ban 

chung mới được thành lập về các chủ đề hai bên 
cùng quan tâm.

Sri Lanka vay Ấn Độ thêm 
1,5 tỷ USD để đối phó khủng 
hoảng kinh tế

(VN+) - Sri Lanka hiện đang đàm phán với 
Ấn Độ về một khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ 
USD cho việc nhập khẩu dầu mỏ cũng như các mặt 
hàng thiết yếu khác nhằm ứng phó khủng hoảng tài 
chính.

Thống đốc ngân hàng trung ương Sri 
Lanka Ajith Nivard Cabraal ngày 28/3 cho biết đảo 
quốc này đang tìm kiếm thêm một khoản tín dụng 
nữa từ Ấn Độ trị giá 1,5 tỷ USD để nhập khẩu các 
mặt hàng thiết yếu, trong bối cảnh Colombo đang 
đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất 
trong nhiều thập kỷ.

Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến, ông 
Cabraal nêu rõ: “Hiện, Sri Lanka đang làm việc 
chặt chẽ (với phía Ấn Độ) để đàm phán về một 
khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ USD cho việc 
nhập khẩu dầu mỏ cũng như các mặt hàng thiết yếu 
khác trong điều kiện tín dụng”.

Người dân mua thực phẩm tại khu chợ ở 
Colombo, Sri Lanka, ngày 25/5/2021

Trước đó hôm 17/3, Sri Lanka đã ký thỏa 
thuận với Ấn Độ về một gói tín dụng trị giá 1 tỷ 
USD để giúp Colombo ứng phó cuộc khủng hoảng 
kinh tế trầm trọng hiện nay.

Gói tín dụng sẽ được Sri Lanka dùng để chi 
trả cho việc mua sắm lương thực, thuốc men và các 
mặt hàng thiết yếu khác.

Reuters dẫn một nguồn tin cho hay, New 
Delhi đã ngụ ý sẽ đáp ứng yêu cầu của Colombo 
đối với gói tín dụng mới, sẽ được sử dụng để nhập 
khẩu các mặt hàng thiết yếu như gạo, bột mì, đậu, 
đường và thuốc.

Hiện, đất nước 22 triệu dân này đang phải 
“vật lộn” để thanh toán hóa đơn nhập khẩu các mặt 
hàng thiết yếu và chi trả nợ nước ngoài, sau khi dự 
trữ ngoại hối sụt giảm 70% trong hai năm qua, 
khiến đồng nội tệ mất giá, nhiên liệu thiếu hụt, giá 
lương thực tăng cao và biểu tình xảy ra ở nhiều nơi.

Sri Lanka đang phải nỗ lực tìm kiếm sự trợ 
giúp từ các tổ chức cho vay toàn cầu. Nước này sẽ 
khởi động đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) vào tháng tới về một kế hoạch ứng phó 
khủng hoảng.
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Những toan tính từ 'Hội 
nghị Negev’

(VN+) - Ngoại trưởng 6 nước Israel, Mỹ, 
Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), 
Bahrain, Maroc và Ai Cập trong 2 ngày 27 và 28/3 
đã gặp nhau tại thị trấn Sde Boker nằm ở sa mạc 
Negev, miền Nam Israel.

Sự kiện này được cho là “lịch sử”, bởi đây 
là hội nghị quan chức cấp cao đầu tiên giữa các 
nước Trung Đông tham gia ký Hiệp định Abraham 
bình thường hóa quan hệ với Israel.

Trước khi Hiệp định Abraham ra đời, khu 
vực Trung Đông chỉ có Ai Cập và Jordan thiết lập 
quan hệ với Israel, tương ứng trong các năm 1980 
và 1994, nhưng chủ yếu mang tính hình thức do các 
bên có chung đường biên giới nên cần sự ổn định 
về an ninh.

Sudan cũng đã ký thỏa thuận với Israel, 
nhưng chưa phê chuẩn chính thức. Riêng Mỹ ở 
ngoài khu vực nhưng lại là nước trung gian quyết 
định để Hiệp định Abraham có thể được ký kết. Đó 
là lý do tại sao Hội nghị Negev còn được gọi với cái 
tên “Hội nghị ngoại trưởng các nước ký Hiệp định 
Abraham”.

Chủ đề chính của Hội nghị Negev là vấn đề 
hạt nhân Iran, mối quan tâm chung của các nước 
trong khu vực và cũng là mục đích chuyến công du 
của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, bên cạnh 
thúc đẩy hợp tác giữa các nước tham gia Hiệp định 
Abraham. Hiện cuộc đàm phán hạt nhân Iran đang 
ở giai đoạn then chốt, các nước phương Tây và 
Tehran đang tiến gần tới thỏa thuận cuối cùng.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin 
Rashid al-Zayani, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh 
Shoukry, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, Ngoại 
trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Maroc 
Nasser Bourita và Ngoại trưởng UAE Sheikh 
Abdullah bin Zayed al-Nahyan chụp ảnh chung tại 
Hội nghị cấp cao Negev ở Israel, ngày 28/3/2022

Bên cạnh đó, dù không chính thức, các 
ngoại trưởng cũng thảo luận về cuộc xung đột giữa 
Israel và Palestine, một nội dung chưa bao giờ hết 
nóng trong khu vực. Cũng trong ngày 28/3, Nhà 
vua Abdullah II của Jordan đã có chuyến thăm tới 
lãnh thổ Bờ Tây của Palestine và hội kiến Tổng 
thống Mahmoud Abbas. Trong khi đó, Ramallah 
cũng là một trong những chặng dừng chân trong 
chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Mỹ 
Blinken, trước khi ông rời đi Maroc và Algieria.

Kết thúc hội nghị, các ngoại trưởng đã tổ 
chức họp báo chung, trong đó lên án vụ tấn công 
khủng bố đẫm máu mới nhất do tổ chức Nhà nước 
Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tối 27/3 tại thành 
phố Hadera của Israel, khiến 2 người thiệt mạng và 
8 người bị thương. Ngoài các nội dung quan tâm 
chung đã đề cập, mỗi ngoại trưởng nhấn mạnh tới 
vấn đề quan trọng theo lập trường và mối quan tâm 
của từng quốc gia.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết các 
bộ trưởng đã thảo luận việc thúc đẩy hợp tác an 
ninh, kinh tế và đã nhất trí đưa Hội nghị Negev 
thành một diễn đàn thường xuyên, với hàm ý đã 
hình thành một liên minh ở Trung Đông nhằm đối 
phó với Iran và các lực lượng ủy nhiệm. 

Ông Lapid nêu rõ: “Cuộc gặp này là đầu 
tiên và không phải là cuối cùng. Chúng tôi quyết 
định biến cuộc gặp này thành một diễn đàn riêng. 
Những việc chúng tôi đang làm tại đây đang tạo ra 
lịch sử, xây dựng một kiến trúc khu vực mới dựa 
trên tiến bộ, công nghệ, lòng vị tha tôn giáo, hợp 
tác an ninh và tình báo”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng 
việc các nước tham gia ký Hiệp định Abraham đã 
biến “điều không thể thành có thể”, sau khi các bên 
chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác về kinh tế, 
giúp đời sống người dân các nước được cải thiện. 
Ông Blinken khẳng định Mỹ “đang và sẽ tiếp tục 
ủng hộ mạnh mẽ tiến trình (Hiệp định Abraham) 
vốn đang góp phần thay đổi khu vực”. Tuy nhiên, 
ông Blinken nhấn mạnh Hiệp định Abraham không 
phải là “giải pháp thay thế” cho cuộc xung đột hiện 
nay giữa Israel và Palestine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Bahrain, 
Abdullatif bin Rashid Al Zayan, cho rằng Hội nghị 
Negev là sự kiện quan trọng trong bối cảnh các bên 
đang nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, cũng 
như liên tiếp xảy ra các vụ tấn công của Houthi và 
Hezbollah - các lực lượng được cho là do Iran hậu 
thuẫn. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn 
mạnh diễn đàn này là cơ hội để các bên thảo luận 
những vấn đề như tiến trình hòa bình giữa Israel và 
Palestine, nhất là vấn đề “giải pháp hai nhà nước” 
và quy chế của Jerusalem.

Hội nghị Negev được Ngoại trưởng nước 
chủ nhà Yair Lapid lên kế hoạch nhằm tranh thủ 
chuyến công du của người đồng cấp Mỹ Antony 
Blinken tới Trung Đông. Mục đích chủ yếu chuyến 
công du này là tạo niềm tin cho Israel cũng như các 
nước trong khu vực về quan điểm của Mỹ đối với 
thỏa thuận hạt nhân Iran. Coi Iran là “đối thủ 
chung”, các nước trong khu vực, đặc biệt là Israel, 
cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran được khôi phục 
sẽ không giúp kiềm chế, ngược lại còn có lợi cho 
tham vọng hạt nhân của Tehran. Hơn nữa, các nước 
khu vực cũng đang lo lắng trước việc đồng minh 
chủ chốt Mỹ theo đuổi chính sách giảm can dự tại 
Trung Đông.

Mới đây, Mỹ đã loại Lực lượng vệ binh 
cách mạng Hồi giáo Iran khỏi danh sách các tổ 
chức bị Washington coi là khủng bố. Vì vậy, nhận 
lời tham gia Hội nghị Negev, Mỹ muốn gửi thông 

điệp trấn an sẽ tiếp tục có mặt và ủng hộ các đồng 
minh trong khu vực; từ vấn đề cụ thể như việc 
Washington mới đây thông qua gói tài trợ khẩn cấp 
1 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ Vòm sắt của 
Israel, tới những vấn đề chiến lược liên quan đến 
chương trình hạt nhân của Iran.

Về Hiệp định Abraham, Hội nghị Negev 
cho thấy cách tiếp cận của chính quyền của Tổng 
thống Joe Biden đối với một trong những dấu ấn 
nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Donald Trump. 
Mặc dù tỏ ra khó chịu đối với nhiều vấn đề do chính 
quyền trước để lại, nhưng trên thực tế, ông Biden 
chưa bao giờ phản đối hiệp định này, thậm chí còn 
tiếp tục thực hiện một số cam kết đi kèm của Mỹ, 
chẳng hạn việc bán các máy bay chiến đấu F-35 
cho UAE.

Về phía Israel, chính quyền của Thủ tướng 
Bennett và Ngoại trưởng Lapid (tới đây cũng sẽ là 
thủ tướng luân phiên) đang rất nỗ lực thúc đẩy Hiệp 
định Abraham nhằm chứng tỏ không hề thua kém 
chính phủ tiền nhiệm trong quan hệ với thế giới 
Arab. Cùng với hàng loạt chuyến công du cấp cao 
sang các nước láng giềng, Hội nghị Negev - một 
cuộc gặp cấp cao diễn ra trên lãnh thổ Israel - là sự 
kiện có ý nghĩa nhất nhằm chứng tỏ điều này.

Chính phủ Israel qua đây cũng muốn đặt 
tiền lệ cho các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa các 
bên ký kết Abraham, biến Israel thành trung tâm 
của các sự kiện tương tự. Cụ thể hơn, thị trấn Sde 
Boker sẽ trở thành một “Trại David của Israel”, nơi 
sẽ diễn ra các cuộc gặp không mang tính lễ tân cao 
nhưng sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Nhìn 
từ góc độ này, Hội nghị Negev còn nhằm xây dựng 
hình ảnh Israel như một cường quốc chính trị trong 
khu vực, sau khi Nhà nước Do Thái đã rất chủ động 
và nỗ lực tìm cách làm trung gian giữa Nga và 
Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.

Tuy nhiên, việc các quốc gia thiết lập quan 
hệ với Israel cùng gặp nhau tại một sự kiện cũng 
tạo ra tác động tiêu cực nhất định. Hiệp định 
Abraham ra đời cách đây 2 năm được cho là sự 
“phản bội” và “quay lưng” của thế giới Arab trước 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của người Palestine. 
Hội nghị Negev diễn ra gần 1 năm sau cuộc xung 
đột vũ trang giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải 
Gaza, có nguy cơ kích động thêm bạo lực giữa 
người Israel và người Palestine. Đặc biệt, tình hình 
càng rất nhạy cảm trước tháng lễ Ramadan của 
người Hồi giáo và dịp lễ Quá hải của người Do 
Thái.

Ngay trong tuần qua đã xảy ra hai vụ khủng 
bố đẫm máu tại Israel khiến hàng chục người 
thương vong, trong đó vụ mới nhất xảy ra ngay tại 
thời điểm diễn ra Hội nghị Negev tối 27/3 do IS 
gây ra. Các vụ tấn công của các tay súng Houthi tại 
Yemen tăng mạnh trong tuần qua. Tại các cuộc gặp 
với giới lãnh đạo Israel, bao gồm tổng thống và thủ 
tướng của nước chủ nhà, Ngoại trưởng Mỹ Blinken 
đã nhắc lại đề nghị Israel cần có các biện pháp ngăn 
chặn bạo lực leo thang, hạn chế mở rộng các khu 
định cư và tránh các biện pháp trục xuất người 
Palestine khỏi nơi cư trú. Điều này cho thấy dù 

muốn hay không, các bên tham gia Hiệp 
định Abraham không thể né tránh vấn đề Palestine.

Hội nghị Negev được tổ chức dựa trên ý 
tưởng khá chóng vánh của Ngoại trưởng Israel Yair 
Lapid. Các bên gặp nhau mà không có mục tiêu rõ 
ràng ngay cả với vấn đề nóng cùng quan tâm. Vì 
vậy hội nghị chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng về 
một liên minh có chung mối bận tâm là Iran và 
được sự ủng hộ của Mỹ. Trên thực tế, liên minh này 
còn quá khác biệt để có thể trở thành một mặt trận 
thống nhất. Với riêng Israel, xét ở mức độ nào đó, 
Hội nghị Negev cho thấy hình ảnh của một cường 
quốc khu vực mới nổi sau những nỗ lực đối ngoại 
liên tục trong suốt 2 năm qua.

G20 thảo luận việc chuẩn 
hóa các yêu cầu y tế khi mở cửa 
biên giới

(VN+) - Theo đề xuất của Indonesia, việc 
chuẩn hóa các quy định phải tuân thủ các chính 
sách phòng bệnh COVID-19 của từng quốc gia, 
trong đó có yêu cầu về loại vaccine, xét nghiệm 
hoặc cơ quan xét nghiệm.

Indonesia, nước Chủ tịch Nhóm các nền 
kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới 
(G20) năm 2022, đã khởi động các cuộc thảo luận 
trong nhóm nhằm chuẩn hóa các yêu cầu về y tế 
phục vụ cho việc nối lại hoạt động đi lại giữa các 
nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28/3 
trong khuôn khổ Hội nghị Nhóm công tác y tế của 
G20 tại thành phố Yogyakarta, Bộ trưởng Y tế 
Indonesia Budi Gunadi Sadikin nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc hài hòa các quy định và công 
nghệ trong bối cảnh hoạt động đi lại toàn cầu được 
nối lại.

Hành khách tại Sân bay quốc tế Ngurah 
Rai trên đảo Bali, Indonesia

Theo đề xuất của Indonesia, việc chuẩn hóa 
các quy định vẫn phải tuân thủ các chính sách 
phòng bệnh COVID-19 của từng quốc gia, trong 
đó có yêu cầu về loại vaccine, xét nghiệm hoặc cơ 
quan xét nghiệm được công nhận. Bộ trưởng Budi 
khẳng định: “Nguyên tắc vẫn là chúng tôi tôn trọng 
chủ quyền của tất cả các quốc gia”.

Theo Bộ trưởng Budi, Indonesia cũng thảo 
luận về việc thống nhất các thủ tục với Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh 
châu Âu (EU) để hoạt động đi lại thông suốt cả hai 
khu vực.

Phát biểu tại một cuộc họp báo riêng rẽ 
cùng ngày cũng ở Yogyakarta, Trưởng Bộ phận 
công nghệ y tế kỹ thuật số của Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO), ông Garrett Mehl lưu ý việc thống 
nhất các thủ tục về y tế để phục vụ hoạt động đi lại 
đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, ông Garrett nói rằng tình hình 
hiện rất khó khăn bởi “có nhiều loại giấy chứng 
nhận được cấp và không khớp với nhau”. Hệ thống 
cấp giấy chứng nhận được chuẩn hóa sẽ đảm bảo 
các chứng nhận đáng tin cậy, có giá trị ở các quốc 
gia khác nhau.

Đề xuất của Jakarta được đưa ra trong bối 
cảnh nhiều nước nới lỏng các biện pháp hạn chế 
nhằm vực dậy ngành du lịch và kinh doanh. Từ 
tuần trước, Indoneisa đã quyết định miễn cách ly 
cho du khách nhập cảnh, sau 2 năm siết chặt kiểm 
soát biên giới để phòng ngừa dịch COVID-19.

Israel cấp thêm hàng nghìn 
giấy phép lao động cho người 
Palestine

(VN+) - Một báo cáo gần đây của Ngân 
hàng Thế giới cho thấy với khoảng 2,3 triệu dân, tỷ 
lệ thất nghiệp tại Dải Gaza, hiện do phong trào Hồi 
giáo Hamas kiểm soát, lên tới 48%.

Ngày 27/3, Thủ tướng Israel Naftali 
Bennett thông báo sẽ cấp thêm 8.000 giấy phép 
làm việc cho người Palestine ở Dải Gaza, nâng 
tổng số lên 20.000 giấy phép.

Người phát ngôn tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Ibrahim Kalin

Phát biểu tại buổi họp báo chung với Ngoại 
trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang có chuyến 
thăm Israel, Thủ tướng Bennett nhấn mạnh Israel 
đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của người 
Palestine tại Gaza và Bờ Tây.

Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế 
giới (WB) cho thấy với khoảng 2,3 triệu dân, tỷ lệ 
thất nghiệp tại Dải Gaza, hiện do phong trào Hồi 
giáo Hamas kiểm soát, lên tới 48%.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Bennett cũng 
thông báo Israel sẽ đầu tư 40 triệu Shekel (12,4 
triệu USD) để nâng cấp cơ sở vật chất của cửa khẩu 
Erez giữa Israel và Gaza để tạo điều kiện cho giao 
thông thuận tiện hơn. Quyết định của Israel được 
đưa ra trong bối cảnh tháng lễ Ramadan của người 
Hồi giáo sắp đến gần, trùng với kỳ nghỉ lễ Quá hải 
của người Do Thái và Phục sinh của Thiên chúa 
giáo.

Bạo lực đã bùng phát trong tháng lễ 

Ramadan năm 2021 và các quan chức Israel lo ngại 
tình hình căng thẳng tương tự trong năm nay.

Thổ Nhĩ Kỳ: Yêu cầu của 
Nga tại Donbas và Crimea là 
'không thực tế’

(VN+) - Người phát ngôn tổng thống Thổ 
Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết yêu cầu của 
Moscow về việc Ukraine công nhận Nga sáp nhập 
bán đảo Crimea và độc lập ở vùng Donbas là 
“không thực tế”.

“Đó là những lằn ranh đỏ với người 
Ukraine, vì Donbas và Crimea gắn liền với chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi 
và phần còn lại của thế giới không công nhận việc 
sáp nhập Crimea (năm 2014). Họ (phía Nga) thực 
sự nên đưa ra những yêu cầu khác”, ông Kalin nói 
với CNN bên lề Diễn đàn Doha (Qatar) ngày 28/3.

Người phát ngôn tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Ibrahim Kalin

Phái đoàn đàm phán Nga và Ukraine sẽ có 
vòng đàm phán thứ 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, dự 
kiến diễn ra trong hai ngày 29-30/3. Trước đó, Thổ 
Nhĩ Kỳ cũng làm trung gian tổ chức đàm phán giữa 
ngoại trưởng hai nước hôm 10/3.

Ông Kalim nói thêm Tổng thống Thổ Nhĩ 
Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi hai bên thống nhất 
những điểm mấu chốt để xúc tiến cuộc họp thượng 
đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người 
đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ankara cho biết Tổng thống Erdogan luôn 
giữ đường dây liên lạc với lãnh đạo Nga và Ukraine 
để giúp đạt mục tiêu kết thúc xung đột.

Trước vòng đàm phán lần này, Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện dấu hiệu 
sẵn sàng thỏa hiệp, nhưng khẳng định chỉ một cuộc 
gặp với người đồng cấp Nga mới có thể chấm dứt 
chiến sự. TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey 
Lavrov hôm 28/3 cho biết hai vị tổng thống có thể 
gặp gỡ nhưng chỉ sau khi các nội dung then chốt 
trong thỏa thuận hòa bình đã được đàm phán.

Khi được hỏi liệu ông Putin có lắng nghe 
quan điểm của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ hay 
không, người phát ngôn Ibrahim Kalin cho biết hai 
nhà lãnh đạo “có mối quan hệ lâu dài”.

“Dĩ nhiên Tổng thống Putin lắng nghe quan 
điểm và đề xuất của Tổng thống Erdogan. Quý vị 
nên hiểu rằng Nga không tin tưởng phần lớn thành 
viên NATO. Nhưng phải có ai đó nói chuyện với 
phía Nga, người mà Moscow có thể tin tưởng. Nếu 
không, xung đột có thể kéo dài vài tháng hoặc vài 
năm”, ông Kalin nói.
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Những toan tính từ 'Hội 
nghị Negev’

(VN+) - Ngoại trưởng 6 nước Israel, Mỹ, 
Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), 
Bahrain, Maroc và Ai Cập trong 2 ngày 27 và 28/3 
đã gặp nhau tại thị trấn Sde Boker nằm ở sa mạc 
Negev, miền Nam Israel.

Sự kiện này được cho là “lịch sử”, bởi đây 
là hội nghị quan chức cấp cao đầu tiên giữa các 
nước Trung Đông tham gia ký Hiệp định Abraham 
bình thường hóa quan hệ với Israel.

Trước khi Hiệp định Abraham ra đời, khu 
vực Trung Đông chỉ có Ai Cập và Jordan thiết lập 
quan hệ với Israel, tương ứng trong các năm 1980 
và 1994, nhưng chủ yếu mang tính hình thức do các 
bên có chung đường biên giới nên cần sự ổn định 
về an ninh.

Sudan cũng đã ký thỏa thuận với Israel, 
nhưng chưa phê chuẩn chính thức. Riêng Mỹ ở 
ngoài khu vực nhưng lại là nước trung gian quyết 
định để Hiệp định Abraham có thể được ký kết. Đó 
là lý do tại sao Hội nghị Negev còn được gọi với cái 
tên “Hội nghị ngoại trưởng các nước ký Hiệp định 
Abraham”.

Chủ đề chính của Hội nghị Negev là vấn đề 
hạt nhân Iran, mối quan tâm chung của các nước 
trong khu vực và cũng là mục đích chuyến công du 
của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, bên cạnh 
thúc đẩy hợp tác giữa các nước tham gia Hiệp định 
Abraham. Hiện cuộc đàm phán hạt nhân Iran đang 
ở giai đoạn then chốt, các nước phương Tây và 
Tehran đang tiến gần tới thỏa thuận cuối cùng.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin 
Rashid al-Zayani, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh 
Shoukry, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, Ngoại 
trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Maroc 
Nasser Bourita và Ngoại trưởng UAE Sheikh 
Abdullah bin Zayed al-Nahyan chụp ảnh chung tại 
Hội nghị cấp cao Negev ở Israel, ngày 28/3/2022

Bên cạnh đó, dù không chính thức, các 
ngoại trưởng cũng thảo luận về cuộc xung đột giữa 
Israel và Palestine, một nội dung chưa bao giờ hết 
nóng trong khu vực. Cũng trong ngày 28/3, Nhà 
vua Abdullah II của Jordan đã có chuyến thăm tới 
lãnh thổ Bờ Tây của Palestine và hội kiến Tổng 
thống Mahmoud Abbas. Trong khi đó, Ramallah 
cũng là một trong những chặng dừng chân trong 
chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Mỹ 
Blinken, trước khi ông rời đi Maroc và Algieria.

Kết thúc hội nghị, các ngoại trưởng đã tổ 
chức họp báo chung, trong đó lên án vụ tấn công 
khủng bố đẫm máu mới nhất do tổ chức Nhà nước 
Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tối 27/3 tại thành 
phố Hadera của Israel, khiến 2 người thiệt mạng và 
8 người bị thương. Ngoài các nội dung quan tâm 
chung đã đề cập, mỗi ngoại trưởng nhấn mạnh tới 
vấn đề quan trọng theo lập trường và mối quan tâm 
của từng quốc gia.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết các 
bộ trưởng đã thảo luận việc thúc đẩy hợp tác an 
ninh, kinh tế và đã nhất trí đưa Hội nghị Negev 
thành một diễn đàn thường xuyên, với hàm ý đã 
hình thành một liên minh ở Trung Đông nhằm đối 
phó với Iran và các lực lượng ủy nhiệm. 

Ông Lapid nêu rõ: “Cuộc gặp này là đầu 
tiên và không phải là cuối cùng. Chúng tôi quyết 
định biến cuộc gặp này thành một diễn đàn riêng. 
Những việc chúng tôi đang làm tại đây đang tạo ra 
lịch sử, xây dựng một kiến trúc khu vực mới dựa 
trên tiến bộ, công nghệ, lòng vị tha tôn giáo, hợp 
tác an ninh và tình báo”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng 
việc các nước tham gia ký Hiệp định Abraham đã 
biến “điều không thể thành có thể”, sau khi các bên 
chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác về kinh tế, 
giúp đời sống người dân các nước được cải thiện. 
Ông Blinken khẳng định Mỹ “đang và sẽ tiếp tục 
ủng hộ mạnh mẽ tiến trình (Hiệp định Abraham) 
vốn đang góp phần thay đổi khu vực”. Tuy nhiên, 
ông Blinken nhấn mạnh Hiệp định Abraham không 
phải là “giải pháp thay thế” cho cuộc xung đột hiện 
nay giữa Israel và Palestine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Bahrain, 
Abdullatif bin Rashid Al Zayan, cho rằng Hội nghị 
Negev là sự kiện quan trọng trong bối cảnh các bên 
đang nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, cũng 
như liên tiếp xảy ra các vụ tấn công của Houthi và 
Hezbollah - các lực lượng được cho là do Iran hậu 
thuẫn. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn 
mạnh diễn đàn này là cơ hội để các bên thảo luận 
những vấn đề như tiến trình hòa bình giữa Israel và 
Palestine, nhất là vấn đề “giải pháp hai nhà nước” 
và quy chế của Jerusalem.

Hội nghị Negev được Ngoại trưởng nước 
chủ nhà Yair Lapid lên kế hoạch nhằm tranh thủ 
chuyến công du của người đồng cấp Mỹ Antony 
Blinken tới Trung Đông. Mục đích chủ yếu chuyến 
công du này là tạo niềm tin cho Israel cũng như các 
nước trong khu vực về quan điểm của Mỹ đối với 
thỏa thuận hạt nhân Iran. Coi Iran là “đối thủ 
chung”, các nước trong khu vực, đặc biệt là Israel, 
cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran được khôi phục 
sẽ không giúp kiềm chế, ngược lại còn có lợi cho 
tham vọng hạt nhân của Tehran. Hơn nữa, các nước 
khu vực cũng đang lo lắng trước việc đồng minh 
chủ chốt Mỹ theo đuổi chính sách giảm can dự tại 
Trung Đông.

Mới đây, Mỹ đã loại Lực lượng vệ binh 
cách mạng Hồi giáo Iran khỏi danh sách các tổ 
chức bị Washington coi là khủng bố. Vì vậy, nhận 
lời tham gia Hội nghị Negev, Mỹ muốn gửi thông 

điệp trấn an sẽ tiếp tục có mặt và ủng hộ các đồng 
minh trong khu vực; từ vấn đề cụ thể như việc 
Washington mới đây thông qua gói tài trợ khẩn cấp 
1 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ Vòm sắt của 
Israel, tới những vấn đề chiến lược liên quan đến 
chương trình hạt nhân của Iran.

Về Hiệp định Abraham, Hội nghị Negev 
cho thấy cách tiếp cận của chính quyền của Tổng 
thống Joe Biden đối với một trong những dấu ấn 
nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Donald Trump. 
Mặc dù tỏ ra khó chịu đối với nhiều vấn đề do chính 
quyền trước để lại, nhưng trên thực tế, ông Biden 
chưa bao giờ phản đối hiệp định này, thậm chí còn 
tiếp tục thực hiện một số cam kết đi kèm của Mỹ, 
chẳng hạn việc bán các máy bay chiến đấu F-35 
cho UAE.

Về phía Israel, chính quyền của Thủ tướng 
Bennett và Ngoại trưởng Lapid (tới đây cũng sẽ là 
thủ tướng luân phiên) đang rất nỗ lực thúc đẩy Hiệp 
định Abraham nhằm chứng tỏ không hề thua kém 
chính phủ tiền nhiệm trong quan hệ với thế giới 
Arab. Cùng với hàng loạt chuyến công du cấp cao 
sang các nước láng giềng, Hội nghị Negev - một 
cuộc gặp cấp cao diễn ra trên lãnh thổ Israel - là sự 
kiện có ý nghĩa nhất nhằm chứng tỏ điều này.

Chính phủ Israel qua đây cũng muốn đặt 
tiền lệ cho các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa các 
bên ký kết Abraham, biến Israel thành trung tâm 
của các sự kiện tương tự. Cụ thể hơn, thị trấn Sde 
Boker sẽ trở thành một “Trại David của Israel”, nơi 
sẽ diễn ra các cuộc gặp không mang tính lễ tân cao 
nhưng sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Nhìn 
từ góc độ này, Hội nghị Negev còn nhằm xây dựng 
hình ảnh Israel như một cường quốc chính trị trong 
khu vực, sau khi Nhà nước Do Thái đã rất chủ động 
và nỗ lực tìm cách làm trung gian giữa Nga và 
Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.

Tuy nhiên, việc các quốc gia thiết lập quan 
hệ với Israel cùng gặp nhau tại một sự kiện cũng 
tạo ra tác động tiêu cực nhất định. Hiệp định 
Abraham ra đời cách đây 2 năm được cho là sự 
“phản bội” và “quay lưng” của thế giới Arab trước 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của người Palestine. 
Hội nghị Negev diễn ra gần 1 năm sau cuộc xung 
đột vũ trang giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải 
Gaza, có nguy cơ kích động thêm bạo lực giữa 
người Israel và người Palestine. Đặc biệt, tình hình 
càng rất nhạy cảm trước tháng lễ Ramadan của 
người Hồi giáo và dịp lễ Quá hải của người Do 
Thái.

Ngay trong tuần qua đã xảy ra hai vụ khủng 
bố đẫm máu tại Israel khiến hàng chục người 
thương vong, trong đó vụ mới nhất xảy ra ngay tại 
thời điểm diễn ra Hội nghị Negev tối 27/3 do IS 
gây ra. Các vụ tấn công của các tay súng Houthi tại 
Yemen tăng mạnh trong tuần qua. Tại các cuộc gặp 
với giới lãnh đạo Israel, bao gồm tổng thống và thủ 
tướng của nước chủ nhà, Ngoại trưởng Mỹ Blinken 
đã nhắc lại đề nghị Israel cần có các biện pháp ngăn 
chặn bạo lực leo thang, hạn chế mở rộng các khu 
định cư và tránh các biện pháp trục xuất người 
Palestine khỏi nơi cư trú. Điều này cho thấy dù 

muốn hay không, các bên tham gia Hiệp 
định Abraham không thể né tránh vấn đề Palestine.

Hội nghị Negev được tổ chức dựa trên ý 
tưởng khá chóng vánh của Ngoại trưởng Israel Yair 
Lapid. Các bên gặp nhau mà không có mục tiêu rõ 
ràng ngay cả với vấn đề nóng cùng quan tâm. Vì 
vậy hội nghị chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng về 
một liên minh có chung mối bận tâm là Iran và 
được sự ủng hộ của Mỹ. Trên thực tế, liên minh này 
còn quá khác biệt để có thể trở thành một mặt trận 
thống nhất. Với riêng Israel, xét ở mức độ nào đó, 
Hội nghị Negev cho thấy hình ảnh của một cường 
quốc khu vực mới nổi sau những nỗ lực đối ngoại 
liên tục trong suốt 2 năm qua.

G20 thảo luận việc chuẩn 
hóa các yêu cầu y tế khi mở cửa 
biên giới

(VN+) - Theo đề xuất của Indonesia, việc 
chuẩn hóa các quy định phải tuân thủ các chính 
sách phòng bệnh COVID-19 của từng quốc gia, 
trong đó có yêu cầu về loại vaccine, xét nghiệm 
hoặc cơ quan xét nghiệm.

Indonesia, nước Chủ tịch Nhóm các nền 
kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới 
(G20) năm 2022, đã khởi động các cuộc thảo luận 
trong nhóm nhằm chuẩn hóa các yêu cầu về y tế 
phục vụ cho việc nối lại hoạt động đi lại giữa các 
nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28/3 
trong khuôn khổ Hội nghị Nhóm công tác y tế của 
G20 tại thành phố Yogyakarta, Bộ trưởng Y tế 
Indonesia Budi Gunadi Sadikin nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc hài hòa các quy định và công 
nghệ trong bối cảnh hoạt động đi lại toàn cầu được 
nối lại.

Hành khách tại Sân bay quốc tế Ngurah 
Rai trên đảo Bali, Indonesia

Theo đề xuất của Indonesia, việc chuẩn hóa 
các quy định vẫn phải tuân thủ các chính sách 
phòng bệnh COVID-19 của từng quốc gia, trong 
đó có yêu cầu về loại vaccine, xét nghiệm hoặc cơ 
quan xét nghiệm được công nhận. Bộ trưởng Budi 
khẳng định: “Nguyên tắc vẫn là chúng tôi tôn trọng 
chủ quyền của tất cả các quốc gia”.

Theo Bộ trưởng Budi, Indonesia cũng thảo 
luận về việc thống nhất các thủ tục với Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh 
châu Âu (EU) để hoạt động đi lại thông suốt cả hai 
khu vực.

Phát biểu tại một cuộc họp báo riêng rẽ 
cùng ngày cũng ở Yogyakarta, Trưởng Bộ phận 
công nghệ y tế kỹ thuật số của Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO), ông Garrett Mehl lưu ý việc thống 
nhất các thủ tục về y tế để phục vụ hoạt động đi lại 
đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, ông Garrett nói rằng tình hình 
hiện rất khó khăn bởi “có nhiều loại giấy chứng 
nhận được cấp và không khớp với nhau”. Hệ thống 
cấp giấy chứng nhận được chuẩn hóa sẽ đảm bảo 
các chứng nhận đáng tin cậy, có giá trị ở các quốc 
gia khác nhau.

Đề xuất của Jakarta được đưa ra trong bối 
cảnh nhiều nước nới lỏng các biện pháp hạn chế 
nhằm vực dậy ngành du lịch và kinh doanh. Từ 
tuần trước, Indoneisa đã quyết định miễn cách ly 
cho du khách nhập cảnh, sau 2 năm siết chặt kiểm 
soát biên giới để phòng ngừa dịch COVID-19.

Israel cấp thêm hàng nghìn 
giấy phép lao động cho người 
Palestine

(VN+) - Một báo cáo gần đây của Ngân 
hàng Thế giới cho thấy với khoảng 2,3 triệu dân, tỷ 
lệ thất nghiệp tại Dải Gaza, hiện do phong trào Hồi 
giáo Hamas kiểm soát, lên tới 48%.

Ngày 27/3, Thủ tướng Israel Naftali 
Bennett thông báo sẽ cấp thêm 8.000 giấy phép 
làm việc cho người Palestine ở Dải Gaza, nâng 
tổng số lên 20.000 giấy phép.

Người phát ngôn tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Ibrahim Kalin

Phát biểu tại buổi họp báo chung với Ngoại 
trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang có chuyến 
thăm Israel, Thủ tướng Bennett nhấn mạnh Israel 
đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của người 
Palestine tại Gaza và Bờ Tây.

Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế 
giới (WB) cho thấy với khoảng 2,3 triệu dân, tỷ lệ 
thất nghiệp tại Dải Gaza, hiện do phong trào Hồi 
giáo Hamas kiểm soát, lên tới 48%.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Bennett cũng 
thông báo Israel sẽ đầu tư 40 triệu Shekel (12,4 
triệu USD) để nâng cấp cơ sở vật chất của cửa khẩu 
Erez giữa Israel và Gaza để tạo điều kiện cho giao 
thông thuận tiện hơn. Quyết định của Israel được 
đưa ra trong bối cảnh tháng lễ Ramadan của người 
Hồi giáo sắp đến gần, trùng với kỳ nghỉ lễ Quá hải 
của người Do Thái và Phục sinh của Thiên chúa 
giáo.

Bạo lực đã bùng phát trong tháng lễ 

Ramadan năm 2021 và các quan chức Israel lo ngại 
tình hình căng thẳng tương tự trong năm nay.

Thổ Nhĩ Kỳ: Yêu cầu của 
Nga tại Donbas và Crimea là 
'không thực tế’

(VN+) - Người phát ngôn tổng thống Thổ 
Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết yêu cầu của 
Moscow về việc Ukraine công nhận Nga sáp nhập 
bán đảo Crimea và độc lập ở vùng Donbas là 
“không thực tế”.

“Đó là những lằn ranh đỏ với người 
Ukraine, vì Donbas và Crimea gắn liền với chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi 
và phần còn lại của thế giới không công nhận việc 
sáp nhập Crimea (năm 2014). Họ (phía Nga) thực 
sự nên đưa ra những yêu cầu khác”, ông Kalin nói 
với CNN bên lề Diễn đàn Doha (Qatar) ngày 28/3.

Người phát ngôn tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Ibrahim Kalin

Phái đoàn đàm phán Nga và Ukraine sẽ có 
vòng đàm phán thứ 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, dự 
kiến diễn ra trong hai ngày 29-30/3. Trước đó, Thổ 
Nhĩ Kỳ cũng làm trung gian tổ chức đàm phán giữa 
ngoại trưởng hai nước hôm 10/3.

Ông Kalim nói thêm Tổng thống Thổ Nhĩ 
Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi hai bên thống nhất 
những điểm mấu chốt để xúc tiến cuộc họp thượng 
đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người 
đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ankara cho biết Tổng thống Erdogan luôn 
giữ đường dây liên lạc với lãnh đạo Nga và Ukraine 
để giúp đạt mục tiêu kết thúc xung đột.

Trước vòng đàm phán lần này, Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện dấu hiệu 
sẵn sàng thỏa hiệp, nhưng khẳng định chỉ một cuộc 
gặp với người đồng cấp Nga mới có thể chấm dứt 
chiến sự. TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey 
Lavrov hôm 28/3 cho biết hai vị tổng thống có thể 
gặp gỡ nhưng chỉ sau khi các nội dung then chốt 
trong thỏa thuận hòa bình đã được đàm phán.

Khi được hỏi liệu ông Putin có lắng nghe 
quan điểm của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ hay 
không, người phát ngôn Ibrahim Kalin cho biết hai 
nhà lãnh đạo “có mối quan hệ lâu dài”.

“Dĩ nhiên Tổng thống Putin lắng nghe quan 
điểm và đề xuất của Tổng thống Erdogan. Quý vị 
nên hiểu rằng Nga không tin tưởng phần lớn thành 
viên NATO. Nhưng phải có ai đó nói chuyện với 
phía Nga, người mà Moscow có thể tin tưởng. Nếu 
không, xung đột có thể kéo dài vài tháng hoặc vài 
năm”, ông Kalin nói.
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Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

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

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

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

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

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

(832) 328-3157
3412 Hwy 6, Suite M, Sugarland, TX 77478 

(Trong siêu thị Jusgo)

Range Hood
Cooktop

Water Filtration
Cabinet

Countertop
Flooring

Windows

Thông Gió
Bếp Nấu
Lọc Nước
Tủ Bếp
Mặt Bếp
Sàn Nhà
Cửa Sổ

Kitchen ExpertFashion Design Excellent Quality Affordable Price

Thời Trang Chất Lượng Giá Tốt Chuyên Về Bếp
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“Điểm danh” những quán 
mì lâu đời ở Sài Gòn

Có lẽ không ở đâu người ta có thể 
thưởng thức được đặc sản khắp các 
vùng miền như ở Sài Gòn. Nói 

không ngoa khi cho rằng Sài Gòn là thiên đường 
dành cho những ai mê ẩm thực. Và trong bản đồ ẩm 
thực của vùng đất này, mì là món ăn chinh phục 
được nhiều người, kể cả những người sành ăn khó 
tính.

Sài Gòn có hàng nghìn quán mì lớn nhỏ 
khác nhau. Quán mì có thể nằm trong một trung 
tâm thương mại phồn hoa, cũng có thể chỉ là một 
chiếc xe đẩy ở con đường nhỏ ngoại ô. Thế nhưng, 
người ta vẫn yêu và nhớ món mì Tâm Ký ở đường 
Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. 

Quán này đã tồn tại hơn 10 năm nay, nổi 
danh với món mì sườn kho. Món mì sườn kho ở 
đây chế biến không hề dễ. Khi đã ăn quen rồi, tôi 
mới được chủ quán tiết lộ rằng: “Đừng nghĩ rằng 
cứ nêm gia vị đầy đủ rồi hầm sườn thật lâu là thành 
công. 

Tôi nấu món này phải canh cả thời điểm 
nước thế nào để cho sườn vào, nấu bao lâu thì nhỏ 
lửa, nấu đến thời điểm nào thì tăng lửa lên… Còn 
gia vị cũng được chia thành nhiều đợt để nêm nếm, 
tỷ lệ bao nhiêu... đó là bí quyết riêng của quán”. 

Món sườn này ngon như thế nào, có lẽ giấy 
bút cũng chẳng thể diễn tả hết được. Mà Tâm Ký 
không phải chỉ thu hút khách hàng nhờ món sườn 
trứ danh mà còn ở sợi mì tươi thơm. Nước lèo sóng 
sánh, đậm đà càng khiến cho sợi mì thêm hảo hạng. 
Ngoài mì sườn, bạn còn có thể chọn mì gà rô ti. 
Món gà cũng được chế biến giống như sườn, ăn 
một lần là nhớ mãi.

Giống quán mì Tâm Ký, mì cật Trương 
Định nằm ở trung tâm Sài Gòn, quán bình dân đến 
mức nếu bạn là người ưa hình thức sẽ rất e ngại 
bước vào. 

Nhưng đã bước vào đây một lần thì sợi mì 
của quán sẽ rất dễ “dụ” bạn trở thành vị khách quen 
gắn bó. Mì ở đây sợi to và dai như mì Phú Kiến, do 
chủ quán tự tay chế biến. Nước lèo cũng thuộc loại 
ngon nhất Sài Gòn. 

Đó là chưa kể nếu bạn mê ăn cật, nơi đây sẽ 

là địa chỉ ưa thích vì cật được chế biến khéo léo, 
không hề lưu lại mùi hôi như ở một vài nơi khác. 
Ăn kèm với mì, ngoài các gia vị như xì dầu, giấm... 
còn có hẹ và giá. Đặc biệt, ớt sa tế ở quán chỉ dành 
cho những người “sống không thể thiếu ớt, ăn 
không thể thiếu vị cay”. 

Chẳng ai rõ quán mì cật Trương Định đã có 
mặt từ bao lâu rồi nhưng các vị khách đến đây cho 
biết họ đã gắn bó với quán mì từ khi còn đi học phổ 
thông đến lúc đi làm. 

Để diễn tả về chất lượng mì ở nơi đây, 
người ta chỉ có thể nói: chớ nên "trông mặt mà bắt 
hình dong". Quán không bán vào chiều ngày chủ 
nhật, nếu muốn thưởng thức xem mì cật ngon đến 
đâu thì hãy tranh thủ ghé quán vào những ngày 
khác trong tuần.

Quán mì không tên nằm tại số 108 
Calmette, quận 1 là một trong những quán mì lâu 
đời ở Sài Gòn mà người mê ẩm thực ai cũng biết. 
Tiệm mì này có tuổi đời cũng đã nửa thế kỷ. Tại 
tiệm mì không tên này có đủ loại sợi mì để “chiều 
lòng” thực khách như mì to kiểu Phúc Kiến màu 
vàng, mì Tiều sợi nhỏ, mì dẹt... đến hủ tiếu. 

Ngoài ra, quán còn có món bánh lọt làm 
theo kiểu truyền thống của người Trung Hoa. 

Mặc dù là quán của người Hoa nhưng nước 
chấm lại không phải là nước tương hay giấm mà là 
nước mắm pha chút đường, có vài cái tóp mỡ. Sự 
giao thoa giữa ẩm thực Trung Hoa và Việt Nam đã 
khiến cho quán mì này lúc nào cũng nườm nượp 
khách. Quán chỉ bán vào buổi sáng. 

Đến quán mì Chú Tắc tại đường Kỳ Đồng, 
quận 3, thực khách sẽ được thấy chủ quán làm mì 
ngay tại chỗ. Công thức làm mì của quán được 
truyền từ đời này sang đời khác. 

Tất cả đều được làm thủ công nên mì ngon 
và lạ hơn một vài quán ăn bình thường khác. Sợi mì 
vàng tươi, thơm mùi trứng gà là điểm cộng làm cho 
quán được nhiều người biết đến. 

Ngoài loại mì đặc biệt Chú Tắc gồm một tô 
mì khô cùng miếng bánh tôm chiên... và tim, gan, 
cật, tôm được chần trong chén súp thì quán còn nổi 
tiếng với mì vịt tiềm, gà ác tiềm, óc heo tiềm. 

Không gian quán sạch sẽ, nên giá thành cao 
hơn quán mì cật Trương Định hay mì không tên tại 
Calmette. Hiện tại, mì Chú Tắc còn có chi nhánh 
nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

Sài Gòn còn nổi tiếng với món mì vịt tiềm 
có gốc gác từ người gốc Hoa. Khi đã nhắc đến mì 
vịt tiềm khó mà không thòm thèm tô mì của mì vịt 
tiềm Hải Ký. Theo chia sẻ của chủ quán thì quán đã 
tồn tại gần nửa thế kỷ, chuyển từ địa chỉ La Cai - tên 
gọi trước đây (nay là đường Nguyễn Tri Phương) 
về đường Nguyễn Trãi, quận 5 như hiện nay. 

Bí quyết làm ra sợi mì của quán được 
truyền từ đời này sang đời khác với nguyên liệu là 
bột mì Nhật Bản trộn cùng trứng gà và trứng vịt. Tỷ 
lệ và bí quyết để làm sao tạo ra được cọng mì ngon, 
dai thì có lẽ chỉ có người trong gia đình mới có thể 
biết được. 

Ngoài tiệm mì vịt tiềm Hải Ký, mì vịt tiềm 
Hoàng Diệu gần ngã tư Nguyễn Tất Thành và 

Hoàng Diệu hay mì vịt tiềm Cai Ký ở Cao Đạt là 
những địa chỉ thích hợp cho thực khách mê món 
này. ■

Tiệm bánh xèo nổi tiếng ở 
Sài Gòn...

Bánh xèo cũng quen thuộc quá rồi, 
nhưng với một tiệm bánh xèo nằm 
trong con hẻm nhỏ trên đường 

Đinh Công Tráng quận 1 lại có nhiều điều vô cùng 
thú vị.

Kinh nghiệm đổ bánh mấy chục năm, 
nổi tiếng với hàng nghìn lượt khách Tây

Nói về bánh xèo thì thôi khỏi bàn, đặc biệt 
là ở Sài Gòn thì hàng nghìn thể loại tiệm từ bình 
dân tới phiên bản "cao cấp" để phục vụ đa dạng 
khách mà mỗi tiệm đều có một thế mạnh, một 
hương vị cùng bí quyết riêng. 

Thế nhưng gần chục năm nay, tiệm bánh 
xèo nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Đinh Công 
Tráng (đối diện nhà thờ Tân Định) lại cực kỳ nổi 
tiếng, đặc biệt là với khách Tây. 

Đã từng có rất nhiều người bạn của tôi ở 
Anh, Nhật, Mỹ, hay Thái Lan mỗi lần tới Sài Gòn 
đều bảo thèm bánh xèo ghê gớm rồi chỉ ngay cái 
chỗ này, nằng nặc đòi tôi dắt đi ăn cho bằng được. 
Nghĩ hồi thấy lạ vì đến cả họ còn biết được cái quán 
bánh xèo nằm tít trong hẻm, trong hóc. 

Hỏi ra thì đa số đều bảo đọc trên 
Tripadvisor "Thấy người ta khen, bình luận dữ dội 
lắm", còn lại thì nghe bạn bè từng ăn nên giới thiệu 
rồi nhắc nhẹ "Có tới Sài Gòn nhất định phải ghé 
ăn".

Với tôi thì tiệm bánh xèo này chẳng lạ lẫm 
gì. Ở Sài Gòn mấy chục năm nên ít nhiều cũng 
nghe nói tới và cũng đã ăn được 4 - 5 lần gì đó.

Nói sơ về quán này một chút thì nó tồn tại 
cũng hơn 15 năm. Hồi xưa khi ghé lần đầu nó chỉ là 
một tiệm nhỏ nhưng ngày càng lớn, đến nay đã gần 
như chiếm trọn một đoạn đường với 3 - 4 căn nhà 
nằm cạnh nhau nối lại. 

Một khu để chế biến, đổ bánh, 1 căn để 
khách ngồi bên trong, 1 khu ngoài trời và 1 nhà để 
xe riêng trong thời điểm quán đông khách. 

Chính vì lâu đời nên kinh nghiệm đổ bánh 
của các cô đứng bếp ở đây cũng thuộc dạng 
"thượng thừa". Từ tác phong, kỹ thuật đổ bánh tất 
cả đều rất chuyên nghiệp với đồ bảo hộ sạch sẽ, 
chỉn chu không giống với một quán ăn lề đường 

hay bình dân. 
Nhìn vào khu bếp thì mới thấy mức độ 

buôn bán của quán như thế nào với khoảng hơn 
chục cái lò hoạt động liên tục. 

Cứ hết đợt bánh này lại tới đợt bánh khác 
chưa bao giờ thấy các c  ngơi tay. Thế mà khách ô
vẫn hối, vẫn giục... đôi khi phục vụ không kịp nên 
nhiều khách cũng bình luận về vấn đề này khá 
nhiều. 

.Nhưng bù lại bánh khi mang ra bàn cho 
khách lúc nào cũng giòn, nóng hôi hổi là một điểm 
cộng bù trừ, để đôi lúc có không hài lòng thì họ vẫn 
nhẫn nại, xếp hàng chờ bốc số, gọi tên... một cách 
hoan hỉ.

"Ăn bánh xèo về ngán ăn tôm nửa 
tháng"

Cái này thì không đùa, nhất là gọi phần 
bánh đặc biệt giá 150 ngàn bên trong có giá, củ 
hành trắng, thịt heo ba rọi và chắc phải chục con 
tôm sú to bằng ngón tay cái tươi rói, chắc thịt nằm 
đầy ắp như muốn trào cả ra ngoài. 

Có thể nói đây là một trong những quán 
bánh xèo làm nhân "có tâm" nhất mà tôi từng ăn từ 
trước tới nay. Nhiều khi ăn hết cái bánh mà tôm vẫn 
còn vì ngán và quá căng bụng. Nhưng với những ai 
thích tôm, thích kiểu nhân chất lượng thế này thì 
đảm bảo sẽ ăn không kịp thở. 

Ngoài ra nước mắm và rau sống ở đây cũng 
là một điểm nhấn đặc biệt cần phải nhắc tới. Bởi xét 
về mặt bằng chung thì tiệm bánh xèo này phục vụ 
rất đông khách du lịch nước ngoài. 

Mà với họ, nước nắm và rau thơm là 2 thứ 
không phải ai cũng thích ăn hay sẵn sàng thử. 
Nhưng với cách nêm nếm vừa phải, không quá 
nồng, cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu mà hầu hết 
khách nước ngoài tới ăn đều khen lấy khen để. 

Có lần tôi còn thấy mấy ông Tây lớn tuổi 
tới đây ăn bánh xèo mà cầm cả chén nước mắm húp 
sùm sụp rồi bảo nhau "Oh so good!".

Bởi vậy ăn ở đây là phải cuốn thật nhiều 
rau, nhiều bánh, kẹp thêm 1 con tôm, 1 miếng thịt 
cho chắc nịch, xong xuôi chấm một hơi ngập trong 
bát nước mắm pha thêm tí ớt nghiền rồi cắn... là hết 
ý! Phần vỏ bánh được tráng thêm ít trứng gà, nên 
lúc nhai bạn sẽ cảm nhận rõ vị thơm thơm, ngậy 
ngậy của lòng đỏ mà vẫn giữ được độ giòn cần có.

Nói là tiệm bánh xèo nhưng thực chất ở đây 
còn bán rất nhiều món khác như gỏi cuốn, bì cuốn, 
chả giò, gỏi gà xé phay... cũng được đánh giá là 
ngon và đáng để thử.

Bạn có thể thử rất nhiều món ăn mang 
hương vị cả Bắc lẫn Nam tại đây. ■ 

Những thực phẩm bạn có 
thể ăn mà không làm tăng cân

Nghe có vẻ không thể, nhưng thực 
sự có một số loại thực phẩm có thể 
thỏa mãn cơn thèm ăn mà không 

làm cho bạn tăng cân.
Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể ăn một 

bữa no mà mức calorie tăng không đáng kể, thậm 

chí không tăng. 
Khoai tây luộc: 
Nhiều người tránh khoai tây do hàm lượng 

carbohydrate cao, nhưng thật ra không cần làm thế. 
Khoai tây rất bổ dưỡng miễn là chúng không được 
chiên giòn. Hơn thế nữa, khoai tây chứa tinh bột 
kháng, vốn hoạt động như chất xơ hòa tan trong hệ 
thống tiêu hóa. Điều này giúp bạn cảm thấy no với 
ít calorie hơn.

Các nghiên cứu cho thấy luộc và sau đó làm 
mát khoai tây giúp tăng mức độ tinh bột kháng. 
Hâm nóng và làm mát chúng liên tục làm tăng mức 
này. Vì vậy, khoai tây không chỉ ngon và bổ dưỡng 
mà còn trở nên ngon hơn khi bạn dùng chúng như 
thức ăn thừa.

Trứng:
Đặc biệt là lòng đỏ trứng, đã được mô tả 

không công bằng là những “quả bom cholesterol” 
gây đau tim. Nhưng dù chúng có chứa một lượng 
cholesterol kha khá, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
ăn trứng không làm tăng mức cholesterol xấu. 
Ngược lại, trứng đại diện cho loại protein hoàn 
chỉnh, có nghĩa là chúng chứa toàn bộ 9 axit amin 
thiết yếu.

Protein gây no nhiều hơn so với 
carbohydrate đơn giản, vì vậy ăn trứng vào buổi 
sáng có thể giúp bạn hoạt động hiệu quả cả ngày. 
Một nghiên cứu đặc biệt cho thấy những người ăn 
trứng vào bữa sáng có thể giảm cân nhiều hơn và 
giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) nhiều hơn so với 
những người ăn bánh mì tròn.

Bột yến mạch: 
Là một món ăn siêu gây no vì nó chứa rất 

nhiều chất xơ và hấp thụ rất nhiều nước khi nấu 
chín. Bột yến mạch khá nhạt nhẽo, nhưng nó có thể 
được bổ sung hương vị bằng rất nhiều cách khác 
nhau. Trái cây, các loại hạt và đường nâu đều là 
những lựa chọn tuyệt vời.

Yến mạch cũng có rất nhiều loại chất xơ 
không hòa tan được gọi là beta glucan, vốn đã được 
chứng minh có thể để làm chậm quá trình hấp thụ 
carbohydrate và ức chế sự thèm ăn suốt cả ngày.

Súp nấu bằng nước dùng: 
Hiếm ai nghĩ về súp như một loại thực 

phẩm gây no, nhưng nó có thể làm điều đó. Trong 
thực tế, các nghiên cứu cho thấy một số món súp có 
thể gây no nhiều hơn một bữa ăn thực phẩm dạng 
rắn với cùng các thành phần. 

Ăn súp như một món khai vị có thể làm 
tăng cảm giác no đến mức bạn nạp lượng calo ít 
hơn khoảng 20% trong bữa ăn đó.

Hãy biến súp thành thói quen và bạn sẽ 
giảm cân mà không cần cố gắng. Khuyên bạn nên 
dùng súp dựa trên nước dùng vì chúng có lượng 
calorie thấp hơn súp dựa trên kem.

Táo:
Cũng có giá trị gây no cao do chúng có 

chứa một chất xơ hòa tan gọi là pectin vốn có khả 
năng điều chỉnh quá trình tiêu hóa. Loại quả này 
cũng chứa rất nhiều nước - lên tới 85% mỗi miếng - 
khiến bạn cảm thấy no mà không phải nạp nhiều 
calorie.

Nếu bạn muốn thưởng thức hương vị táo 
mà không tăng cân thì nên ăn cả quả. Và nếu bạn 
cảm thấy chán táo, hãy biết rằng trái cây họ cam 
quýt cũng chứa khá nhiều pectin và nước.

Cá và thịt nạc: 
Chế độ ăn kiêng có hàm lượng protein 

khiến bạn cảm thấy no và thỏa thuê hơn so với chế 
độ ăn nhiều carbohydrate. Vì vậy, ăn thịt là điều 
nên làm. Nhưng bạn nên ăn thịt nạc, vì một số loại 
thịt chứa nhiều chất béo bão hòa và không đem lại 
cho bạn bất kỳ “ân huệ” gì. 

Nhưng cá, chẳng hạn, có mức chất béo thấp 
nhưng chứa nhiều protein và axit béo omega-3, 
làm tăng cảm giác no cũng như hỗ trợ một hệ thống 
tim mạch khỏe mạnh.

Nói về thịt, những loại thịt nạc khác như 
thịt gà, thịt lợn và một số miếng thịt bò cũng chứa 
nhiều protein. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một 
bữa trưa giàu protein có thể giúp giảm 12% lượng 
calorie tiêu thụ trong bữa tối, so với những người 
ăn bữa trưa chủ yếu là carbohydrate.

Bỏng ngô: 
Khi bạn cảm thấy thèm một món quà vặt, 

hãy chọn bỏng ngô. Nó là một loại ngũ cốc nguyên 
hạt chứa nhiều chất xơ nhưng ít calorie. Ngoài ra, 
còn có rất nhiều không khí trong bỏng ngô thực sự 
giúp bạn no nhanh hơn khoai tây chiên hoặc bánh 
quy giòn.

Tuy nhiên, bạn nên chọn bỏng ngô được 
làm nổ bằng hơi hơn loại nổ trong lò vi sóng. Bạn 
có thể thêm dầu olive, tỏi, dầu bơ và parmesan, 
oregano xắt nhỏ cùng bột cà chua để gia tăng lợi ích 
cho sức khỏe. Bạn chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng 
tượng của mình mà thôi, theo trang tin Fitness 
Engage. ■

* Bất cập
Một quan chức bảo đồng nghiệp: 
- Ngành bưu điện của đất nước ta còn nhiều 

điều bất cập quá. Tuần trước tớ chuyển phát nhanh 
một bức thư về cho vợ.

- Đến tận bây giờ vợ cậu vẫn chưa nhận 
được chứ gì? - Anh chàng kia nhanh nhảu.

- Không, thư vẫn còn nằm trong túi áo tớ!!!

Vui Cöôøi
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“Điểm danh” những quán 
mì lâu đời ở Sài Gòn

Có lẽ không ở đâu người ta có thể 
thưởng thức được đặc sản khắp các 
vùng miền như ở Sài Gòn. Nói 

không ngoa khi cho rằng Sài Gòn là thiên đường 
dành cho những ai mê ẩm thực. Và trong bản đồ ẩm 
thực của vùng đất này, mì là món ăn chinh phục 
được nhiều người, kể cả những người sành ăn khó 
tính.

Sài Gòn có hàng nghìn quán mì lớn nhỏ 
khác nhau. Quán mì có thể nằm trong một trung 
tâm thương mại phồn hoa, cũng có thể chỉ là một 
chiếc xe đẩy ở con đường nhỏ ngoại ô. Thế nhưng, 
người ta vẫn yêu và nhớ món mì Tâm Ký ở đường 
Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. 

Quán này đã tồn tại hơn 10 năm nay, nổi 
danh với món mì sườn kho. Món mì sườn kho ở 
đây chế biến không hề dễ. Khi đã ăn quen rồi, tôi 
mới được chủ quán tiết lộ rằng: “Đừng nghĩ rằng 
cứ nêm gia vị đầy đủ rồi hầm sườn thật lâu là thành 
công. 

Tôi nấu món này phải canh cả thời điểm 
nước thế nào để cho sườn vào, nấu bao lâu thì nhỏ 
lửa, nấu đến thời điểm nào thì tăng lửa lên… Còn 
gia vị cũng được chia thành nhiều đợt để nêm nếm, 
tỷ lệ bao nhiêu... đó là bí quyết riêng của quán”. 

Món sườn này ngon như thế nào, có lẽ giấy 
bút cũng chẳng thể diễn tả hết được. Mà Tâm Ký 
không phải chỉ thu hút khách hàng nhờ món sườn 
trứ danh mà còn ở sợi mì tươi thơm. Nước lèo sóng 
sánh, đậm đà càng khiến cho sợi mì thêm hảo hạng. 
Ngoài mì sườn, bạn còn có thể chọn mì gà rô ti. 
Món gà cũng được chế biến giống như sườn, ăn 
một lần là nhớ mãi.

Giống quán mì Tâm Ký, mì cật Trương 
Định nằm ở trung tâm Sài Gòn, quán bình dân đến 
mức nếu bạn là người ưa hình thức sẽ rất e ngại 
bước vào. 

Nhưng đã bước vào đây một lần thì sợi mì 
của quán sẽ rất dễ “dụ” bạn trở thành vị khách quen 
gắn bó. Mì ở đây sợi to và dai như mì Phú Kiến, do 
chủ quán tự tay chế biến. Nước lèo cũng thuộc loại 
ngon nhất Sài Gòn. 

Đó là chưa kể nếu bạn mê ăn cật, nơi đây sẽ 

là địa chỉ ưa thích vì cật được chế biến khéo léo, 
không hề lưu lại mùi hôi như ở một vài nơi khác. 
Ăn kèm với mì, ngoài các gia vị như xì dầu, giấm... 
còn có hẹ và giá. Đặc biệt, ớt sa tế ở quán chỉ dành 
cho những người “sống không thể thiếu ớt, ăn 
không thể thiếu vị cay”. 

Chẳng ai rõ quán mì cật Trương Định đã có 
mặt từ bao lâu rồi nhưng các vị khách đến đây cho 
biết họ đã gắn bó với quán mì từ khi còn đi học phổ 
thông đến lúc đi làm. 

Để diễn tả về chất lượng mì ở nơi đây, 
người ta chỉ có thể nói: chớ nên "trông mặt mà bắt 
hình dong". Quán không bán vào chiều ngày chủ 
nhật, nếu muốn thưởng thức xem mì cật ngon đến 
đâu thì hãy tranh thủ ghé quán vào những ngày 
khác trong tuần.

Quán mì không tên nằm tại số 108 
Calmette, quận 1 là một trong những quán mì lâu 
đời ở Sài Gòn mà người mê ẩm thực ai cũng biết. 
Tiệm mì này có tuổi đời cũng đã nửa thế kỷ. Tại 
tiệm mì không tên này có đủ loại sợi mì để “chiều 
lòng” thực khách như mì to kiểu Phúc Kiến màu 
vàng, mì Tiều sợi nhỏ, mì dẹt... đến hủ tiếu. 

Ngoài ra, quán còn có món bánh lọt làm 
theo kiểu truyền thống của người Trung Hoa. 

Mặc dù là quán của người Hoa nhưng nước 
chấm lại không phải là nước tương hay giấm mà là 
nước mắm pha chút đường, có vài cái tóp mỡ. Sự 
giao thoa giữa ẩm thực Trung Hoa và Việt Nam đã 
khiến cho quán mì này lúc nào cũng nườm nượp 
khách. Quán chỉ bán vào buổi sáng. 

Đến quán mì Chú Tắc tại đường Kỳ Đồng, 
quận 3, thực khách sẽ được thấy chủ quán làm mì 
ngay tại chỗ. Công thức làm mì của quán được 
truyền từ đời này sang đời khác. 

Tất cả đều được làm thủ công nên mì ngon 
và lạ hơn một vài quán ăn bình thường khác. Sợi mì 
vàng tươi, thơm mùi trứng gà là điểm cộng làm cho 
quán được nhiều người biết đến. 

Ngoài loại mì đặc biệt Chú Tắc gồm một tô 
mì khô cùng miếng bánh tôm chiên... và tim, gan, 
cật, tôm được chần trong chén súp thì quán còn nổi 
tiếng với mì vịt tiềm, gà ác tiềm, óc heo tiềm. 

Không gian quán sạch sẽ, nên giá thành cao 
hơn quán mì cật Trương Định hay mì không tên tại 
Calmette. Hiện tại, mì Chú Tắc còn có chi nhánh 
nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

Sài Gòn còn nổi tiếng với món mì vịt tiềm 
có gốc gác từ người gốc Hoa. Khi đã nhắc đến mì 
vịt tiềm khó mà không thòm thèm tô mì của mì vịt 
tiềm Hải Ký. Theo chia sẻ của chủ quán thì quán đã 
tồn tại gần nửa thế kỷ, chuyển từ địa chỉ La Cai - tên 
gọi trước đây (nay là đường Nguyễn Tri Phương) 
về đường Nguyễn Trãi, quận 5 như hiện nay. 

Bí quyết làm ra sợi mì của quán được 
truyền từ đời này sang đời khác với nguyên liệu là 
bột mì Nhật Bản trộn cùng trứng gà và trứng vịt. Tỷ 
lệ và bí quyết để làm sao tạo ra được cọng mì ngon, 
dai thì có lẽ chỉ có người trong gia đình mới có thể 
biết được. 

Ngoài tiệm mì vịt tiềm Hải Ký, mì vịt tiềm 
Hoàng Diệu gần ngã tư Nguyễn Tất Thành và 

Hoàng Diệu hay mì vịt tiềm Cai Ký ở Cao Đạt là 
những địa chỉ thích hợp cho thực khách mê món 
này. ■

Tiệm bánh xèo nổi tiếng ở 
Sài Gòn...

Bánh xèo cũng quen thuộc quá rồi, 
nhưng với một tiệm bánh xèo nằm 
trong con hẻm nhỏ trên đường 

Đinh Công Tráng quận 1 lại có nhiều điều vô cùng 
thú vị.

Kinh nghiệm đổ bánh mấy chục năm, 
nổi tiếng với hàng nghìn lượt khách Tây

Nói về bánh xèo thì thôi khỏi bàn, đặc biệt 
là ở Sài Gòn thì hàng nghìn thể loại tiệm từ bình 
dân tới phiên bản "cao cấp" để phục vụ đa dạng 
khách mà mỗi tiệm đều có một thế mạnh, một 
hương vị cùng bí quyết riêng. 

Thế nhưng gần chục năm nay, tiệm bánh 
xèo nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Đinh Công 
Tráng (đối diện nhà thờ Tân Định) lại cực kỳ nổi 
tiếng, đặc biệt là với khách Tây. 

Đã từng có rất nhiều người bạn của tôi ở 
Anh, Nhật, Mỹ, hay Thái Lan mỗi lần tới Sài Gòn 
đều bảo thèm bánh xèo ghê gớm rồi chỉ ngay cái 
chỗ này, nằng nặc đòi tôi dắt đi ăn cho bằng được. 
Nghĩ hồi thấy lạ vì đến cả họ còn biết được cái quán 
bánh xèo nằm tít trong hẻm, trong hóc. 

Hỏi ra thì đa số đều bảo đọc trên 
Tripadvisor "Thấy người ta khen, bình luận dữ dội 
lắm", còn lại thì nghe bạn bè từng ăn nên giới thiệu 
rồi nhắc nhẹ "Có tới Sài Gòn nhất định phải ghé 
ăn".

Với tôi thì tiệm bánh xèo này chẳng lạ lẫm 
gì. Ở Sài Gòn mấy chục năm nên ít nhiều cũng 
nghe nói tới và cũng đã ăn được 4 - 5 lần gì đó.

Nói sơ về quán này một chút thì nó tồn tại 
cũng hơn 15 năm. Hồi xưa khi ghé lần đầu nó chỉ là 
một tiệm nhỏ nhưng ngày càng lớn, đến nay đã gần 
như chiếm trọn một đoạn đường với 3 - 4 căn nhà 
nằm cạnh nhau nối lại. 

Một khu để chế biến, đổ bánh, 1 căn để 
khách ngồi bên trong, 1 khu ngoài trời và 1 nhà để 
xe riêng trong thời điểm quán đông khách. 

Chính vì lâu đời nên kinh nghiệm đổ bánh 
của các cô đứng bếp ở đây cũng thuộc dạng 
"thượng thừa". Từ tác phong, kỹ thuật đổ bánh tất 
cả đều rất chuyên nghiệp với đồ bảo hộ sạch sẽ, 
chỉn chu không giống với một quán ăn lề đường 

hay bình dân. 
Nhìn vào khu bếp thì mới thấy mức độ 

buôn bán của quán như thế nào với khoảng hơn 
chục cái lò hoạt động liên tục. 

Cứ hết đợt bánh này lại tới đợt bánh khác 
chưa bao giờ thấy các c  ngơi tay. Thế mà khách ô
vẫn hối, vẫn giục... đôi khi phục vụ không kịp nên 
nhiều khách cũng bình luận về vấn đề này khá 
nhiều. 

.Nhưng bù lại bánh khi mang ra bàn cho 
khách lúc nào cũng giòn, nóng hôi hổi là một điểm 
cộng bù trừ, để đôi lúc có không hài lòng thì họ vẫn 
nhẫn nại, xếp hàng chờ bốc số, gọi tên... một cách 
hoan hỉ.

"Ăn bánh xèo về ngán ăn tôm nửa 
tháng"

Cái này thì không đùa, nhất là gọi phần 
bánh đặc biệt giá 150 ngàn bên trong có giá, củ 
hành trắng, thịt heo ba rọi và chắc phải chục con 
tôm sú to bằng ngón tay cái tươi rói, chắc thịt nằm 
đầy ắp như muốn trào cả ra ngoài. 

Có thể nói đây là một trong những quán 
bánh xèo làm nhân "có tâm" nhất mà tôi từng ăn từ 
trước tới nay. Nhiều khi ăn hết cái bánh mà tôm vẫn 
còn vì ngán và quá căng bụng. Nhưng với những ai 
thích tôm, thích kiểu nhân chất lượng thế này thì 
đảm bảo sẽ ăn không kịp thở. 

Ngoài ra nước mắm và rau sống ở đây cũng 
là một điểm nhấn đặc biệt cần phải nhắc tới. Bởi xét 
về mặt bằng chung thì tiệm bánh xèo này phục vụ 
rất đông khách du lịch nước ngoài. 

Mà với họ, nước nắm và rau thơm là 2 thứ 
không phải ai cũng thích ăn hay sẵn sàng thử. 
Nhưng với cách nêm nếm vừa phải, không quá 
nồng, cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu mà hầu hết 
khách nước ngoài tới ăn đều khen lấy khen để. 

Có lần tôi còn thấy mấy ông Tây lớn tuổi 
tới đây ăn bánh xèo mà cầm cả chén nước mắm húp 
sùm sụp rồi bảo nhau "Oh so good!".

Bởi vậy ăn ở đây là phải cuốn thật nhiều 
rau, nhiều bánh, kẹp thêm 1 con tôm, 1 miếng thịt 
cho chắc nịch, xong xuôi chấm một hơi ngập trong 
bát nước mắm pha thêm tí ớt nghiền rồi cắn... là hết 
ý! Phần vỏ bánh được tráng thêm ít trứng gà, nên 
lúc nhai bạn sẽ cảm nhận rõ vị thơm thơm, ngậy 
ngậy của lòng đỏ mà vẫn giữ được độ giòn cần có.

Nói là tiệm bánh xèo nhưng thực chất ở đây 
còn bán rất nhiều món khác như gỏi cuốn, bì cuốn, 
chả giò, gỏi gà xé phay... cũng được đánh giá là 
ngon và đáng để thử.

Bạn có thể thử rất nhiều món ăn mang 
hương vị cả Bắc lẫn Nam tại đây. ■ 

Những thực phẩm bạn có 
thể ăn mà không làm tăng cân

Nghe có vẻ không thể, nhưng thực 
sự có một số loại thực phẩm có thể 
thỏa mãn cơn thèm ăn mà không 

làm cho bạn tăng cân.
Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể ăn một 

bữa no mà mức calorie tăng không đáng kể, thậm 

chí không tăng. 
Khoai tây luộc: 
Nhiều người tránh khoai tây do hàm lượng 

carbohydrate cao, nhưng thật ra không cần làm thế. 
Khoai tây rất bổ dưỡng miễn là chúng không được 
chiên giòn. Hơn thế nữa, khoai tây chứa tinh bột 
kháng, vốn hoạt động như chất xơ hòa tan trong hệ 
thống tiêu hóa. Điều này giúp bạn cảm thấy no với 
ít calorie hơn.

Các nghiên cứu cho thấy luộc và sau đó làm 
mát khoai tây giúp tăng mức độ tinh bột kháng. 
Hâm nóng và làm mát chúng liên tục làm tăng mức 
này. Vì vậy, khoai tây không chỉ ngon và bổ dưỡng 
mà còn trở nên ngon hơn khi bạn dùng chúng như 
thức ăn thừa.

Trứng:
Đặc biệt là lòng đỏ trứng, đã được mô tả 

không công bằng là những “quả bom cholesterol” 
gây đau tim. Nhưng dù chúng có chứa một lượng 
cholesterol kha khá, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
ăn trứng không làm tăng mức cholesterol xấu. 
Ngược lại, trứng đại diện cho loại protein hoàn 
chỉnh, có nghĩa là chúng chứa toàn bộ 9 axit amin 
thiết yếu.

Protein gây no nhiều hơn so với 
carbohydrate đơn giản, vì vậy ăn trứng vào buổi 
sáng có thể giúp bạn hoạt động hiệu quả cả ngày. 
Một nghiên cứu đặc biệt cho thấy những người ăn 
trứng vào bữa sáng có thể giảm cân nhiều hơn và 
giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) nhiều hơn so với 
những người ăn bánh mì tròn.

Bột yến mạch: 
Là một món ăn siêu gây no vì nó chứa rất 

nhiều chất xơ và hấp thụ rất nhiều nước khi nấu 
chín. Bột yến mạch khá nhạt nhẽo, nhưng nó có thể 
được bổ sung hương vị bằng rất nhiều cách khác 
nhau. Trái cây, các loại hạt và đường nâu đều là 
những lựa chọn tuyệt vời.

Yến mạch cũng có rất nhiều loại chất xơ 
không hòa tan được gọi là beta glucan, vốn đã được 
chứng minh có thể để làm chậm quá trình hấp thụ 
carbohydrate và ức chế sự thèm ăn suốt cả ngày.

Súp nấu bằng nước dùng: 
Hiếm ai nghĩ về súp như một loại thực 

phẩm gây no, nhưng nó có thể làm điều đó. Trong 
thực tế, các nghiên cứu cho thấy một số món súp có 
thể gây no nhiều hơn một bữa ăn thực phẩm dạng 
rắn với cùng các thành phần. 

Ăn súp như một món khai vị có thể làm 
tăng cảm giác no đến mức bạn nạp lượng calo ít 
hơn khoảng 20% trong bữa ăn đó.

Hãy biến súp thành thói quen và bạn sẽ 
giảm cân mà không cần cố gắng. Khuyên bạn nên 
dùng súp dựa trên nước dùng vì chúng có lượng 
calorie thấp hơn súp dựa trên kem.

Táo:
Cũng có giá trị gây no cao do chúng có 

chứa một chất xơ hòa tan gọi là pectin vốn có khả 
năng điều chỉnh quá trình tiêu hóa. Loại quả này 
cũng chứa rất nhiều nước - lên tới 85% mỗi miếng - 
khiến bạn cảm thấy no mà không phải nạp nhiều 
calorie.

Nếu bạn muốn thưởng thức hương vị táo 
mà không tăng cân thì nên ăn cả quả. Và nếu bạn 
cảm thấy chán táo, hãy biết rằng trái cây họ cam 
quýt cũng chứa khá nhiều pectin và nước.

Cá và thịt nạc: 
Chế độ ăn kiêng có hàm lượng protein 

khiến bạn cảm thấy no và thỏa thuê hơn so với chế 
độ ăn nhiều carbohydrate. Vì vậy, ăn thịt là điều 
nên làm. Nhưng bạn nên ăn thịt nạc, vì một số loại 
thịt chứa nhiều chất béo bão hòa và không đem lại 
cho bạn bất kỳ “ân huệ” gì. 

Nhưng cá, chẳng hạn, có mức chất béo thấp 
nhưng chứa nhiều protein và axit béo omega-3, 
làm tăng cảm giác no cũng như hỗ trợ một hệ thống 
tim mạch khỏe mạnh.

Nói về thịt, những loại thịt nạc khác như 
thịt gà, thịt lợn và một số miếng thịt bò cũng chứa 
nhiều protein. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một 
bữa trưa giàu protein có thể giúp giảm 12% lượng 
calorie tiêu thụ trong bữa tối, so với những người 
ăn bữa trưa chủ yếu là carbohydrate.

Bỏng ngô: 
Khi bạn cảm thấy thèm một món quà vặt, 

hãy chọn bỏng ngô. Nó là một loại ngũ cốc nguyên 
hạt chứa nhiều chất xơ nhưng ít calorie. Ngoài ra, 
còn có rất nhiều không khí trong bỏng ngô thực sự 
giúp bạn no nhanh hơn khoai tây chiên hoặc bánh 
quy giòn.

Tuy nhiên, bạn nên chọn bỏng ngô được 
làm nổ bằng hơi hơn loại nổ trong lò vi sóng. Bạn 
có thể thêm dầu olive, tỏi, dầu bơ và parmesan, 
oregano xắt nhỏ cùng bột cà chua để gia tăng lợi ích 
cho sức khỏe. Bạn chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng 
tượng của mình mà thôi, theo trang tin Fitness 
Engage. ■

* Bất cập
Một quan chức bảo đồng nghiệp: 
- Ngành bưu điện của đất nước ta còn nhiều 

điều bất cập quá. Tuần trước tớ chuyển phát nhanh 
một bức thư về cho vợ.

- Đến tận bây giờ vợ cậu vẫn chưa nhận 
được chứ gì? - Anh chàng kia nhanh nhảu.

- Không, thư vẫn còn nằm trong túi áo tớ!!!

Vui Cöôøi
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Năm ấy tầm xuân vừa nở

hững người trưởng thành đã từng Nđi qua giông bão của đời người có 
yêu hay không? Có chứ. Nhưng 

mà, tình yêu của họ không ồn ào như tuổi trẻ, 
không tràn ngập màu hồng như thời thanh xuân, 
không mơ mộng như thuở hoa niên năm nào. 

Hoàng hôn in một màu đỏ thẫm trên dòng 
sông êm đềm. Từ đằng xa, những hàng dừa 
nghiêng nghiêng soi bóng xòe ra những chiếc lược 
khổng lồ đong đưa trong làn gió chiều muộn. 
Hương thơm của hoa cỏ nội đồng pha mùi khói bếp 
bãng lãng khiến lòng người xao xuyến khó tả. 

Bên kia sông, một dáng người thanh niên 
mảnh khảnh tay xách nách mang cất giọng lanh 
lảnh, chất giọng rặt miền Tây:

- Chú Ba đưa đò ơi, có khách sang sông 
nè…

Người đàn ông bên đây sông, nghe tiếng 
gọi đò vội lật đật đội chiếc nón lá cũ mèm rồi khua 
mái chèo rẽ nước sang sông. Làn da đen rám nắng, 
dù không phải cái mặn mòi nắng gió của biển cả, 
nhưng ngần ấy thôi cũng đủ khiến người ta nhận ra 
được thân hình của phận người lam lũ.

- Cha mày, là thằng Út con anh Tám đó phải 
hôn? Lâu quá không gặp, xém chút là chú không 
nhận ra bây rồi đó chớ.

Chàng trai nở nụ cười hiền lại pha chút lém 
lỉnh của những đứa trẻ vùng quê không lẫn vào đâu 
được. Chưa vội trả lời, nó xách hai giỏ đồ chất đủ 
thứ, trên cổ còn vác thêm hai đòn bánh tét bự tổ 
chảng cẩn thận bước xuống xuồng. Chiếc xuồng 
nhỏ vội lắc lư theo từng bước đi tưởng chừng như 
có thể lật bất cứ lúc nào.

- Dạ, con thưa chú Ba mới dìa. Dạo này vẫn 
khỏe hả chú? Mỗi lần con dìa mà thấy chú còn chèo 
xuồng cùi cụi như vầy là con mừng dữ lắm.

- Nay dìa ăn Tết rồi bây tính khi nào đi? Vài 
bữa ghé qua nhà, chú cháu mình nhâm nhi vài ly đế 
nghen con, tao còn mấy con khô sặc kìa, nhậu là hết 
sẩy nghen hôn.

- Xin tuân lệnh chú Ba.
Tiếng trò chuyện của hai người đàn ông rộn 

rã cả một khúc sông. Tiếng mái chèo khua nhè nhẹ 
trên dòng nước chở nặng phù sa tưới tốt cho cỏ cây 
hoa lá của mảnh đất bình dị này. Tiếng chim gọi 
bầy nặng nhọc vang lên từ rừng tràm ngoài kia 
nghe thật thân thuộc. 

Tất cả những thanh âm ấy, lúc khoan lúc 
nhặt, hòa quyện vào nhau tạo thành một bản hợp 
xướng đồng quê mà mấy ai không khỏi quặn lòng 
mỗi khi tha hương cầu thực. Có những người, dù ra 
vào nhà hàng sang trọng, dù ăn diện những thứ 
hàng hiệu đắt tiền, nhưng nghe mùi mắm kho bông 
súng thoảng hương đưa cũng phải đau đáu nhớ về 
nơi chôn nhau cắt rốn. 

Cái mối dây thân tình ấy dẫu cho trải qua 
biết bao nhiêu năm tháng, biết bao biến cố của đời 
người, chỉ có thể thắt chặt thêm chứ chẳng tày nào 
đứt đoạn. Bởi mảnh đất này, nơi không chỉ có tía có 

má sinh ra ta, mà còn có những người mà ta hoài 
trông mong đợi gần nửa đời người…

Lâu lắm rồi thằng Út mới được nghe lại 
những khúc ca mùi mẫn như thế từ chất giọng trầm 
ấm của chú Ba. Ta nói ngọt mà đã cái lỗ tai hết biết, 
nó ngồi vừa nhai miếng khô cá sặc nướng vừa vỗ 
đùi nghe đen đét thích chí. 

Mấy năm lăn lộn trên đất Sài Gòn huyên 
náo, tưởng chừng như nó đã quen với loại nhạc 
điện tử ầm ầm nghe nhức hết cả tai, ai dè vừa nghe 
lên câu vọng cổ thôi mà nó đã sởn cả gai ốc. Cũng 
bởi, cái gì đã ăn sâu vào máu thịt rồi thì làm sao mà 
mất cho được. Nó cười hề hề, lúng liếng đôi mắt 
nhìn chú Ba:

- Chú Ba, nghe chú hát mùi dữ chắc chuyện 
tình cảm cũng dữ dằn lắm đa.

Người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, tóc 
cũng đã có vài sợi bạc, bàn tay chai sần nâng ly 
rượu con con uống cái ực một hơi thật sảng khoái, 
rồi thở dài:

- Chú mày nghèo, có ai mà chịu lấy con ơi. 
Cưới về kẻo làm khổ người ta.

Màn đêm dần buông. Con thuyền lững lờ 
giữa dòng dùng dằng mãi chẳng đi như lòng người 
rối bời những thứ tình cảm không thể nói ra cho 
đặng. Xa xa, ngọn đèn dầu từ những căn nhà chòi 
bên mé sông được thắp lên, mờ tỏ như phận người. 
Thằng Út hỏi vậy thôi, chứ cả cái khúc sông này ai 
mà chẳng biết cái chuyện tình của chú Ba. 

Vậy nên người ta mới nói được gặp một 
người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp 
thì đó là niềm hạnh phúc của cả đời người. Nhưng 
mà, được gặp một người có duyên với mình trong 
thời điểm không thích hợp, thì đó chỉ còn là một 
tiếng thở dài đầy tiếc nuối mà thôi...

Chú Ba thương cô Bảy dệt chiếu ở xóm trên 
hết mấy mùa nước nổi. Chú chèo đò, ngang dọc 
khúc sông này bao nhiêu lâu thì người ta không 
biết, chỉ biết tính tình chú Ba dễ thương, hào sảng 
lại nhiệt tình giúp đỡ bà con. Nhớ cái đợt lũ năm 
nào, nước dâng tràn trắng cả ruộng đồng, bà con 
ngồi khóc ròng vì mất cả vụ lúa bỏ công cày cấy. 

Chú Ba vừa chèo đò miễn phí, vừa vác tấm 
lưới bắt cá chia cho mọi người quanh vùng để qua 
cơn đói khát. Mấy má mấy dì đều bảo: “Ai mà lấy 
được thằng Ba là có phước trời thần để lại. Người 
gì đâu mà tốt bụng lại thiệt tình hết biết. Má mà có 
đứa con gái là gả cho nó liền…”. 

Hồi trước, tía má chú Ba cũng nổi tiếng 
thương người nhất vùng, ai nghèo thì cho gạo, ai 
đói khát lại cho cơm. Vậy mà ông trời ổng không 
thương, thứ quân ác ôn nào châm lửa đốt nhà chú 
Ba, may là hôm đó chú lên nhà người bà con chơi, 
chớ không là cũng làm mồi cho ngọn lửa dữ dội 
năm nào.

Cô Bảy cũng không phải còn nhà hào môn 
gì cho cam, nhưng được cái đẹp người lại tốt nết. 
Cha cô Bảy là ông giáo dạy ở trường tiểu học trong 
vùng nên cô được dạy dỗ khuôn phép như con nhà 
trâm anh. Cô Bảy tài lắm, nấu nướng ngon có tiếng, 
may áo thì khỏi chê, nhưng cái tài dệt chiếu thì phải 
nói là xứng danh nhất vùng. Con gái cả cái đoạn 

sông này, người thì ghen ghét, đố kỵ ra mặt, lớp thì 
kết thân với cô để được thơm lây. Nhớ có lần, nghe 
trong miệt rẫy có người ra hỏi cưới cô Bảy, đang 
mải miết chở khách sang bờ, chú Ba quăng dầm 
nhảy xuống sông, bỏ khách la í ới, chú bị chửi 
khùng cho tới bây giờ bởi cái hành động bất nhẫn 
đó...

- Chú Ba, không lẽ chú tính ở vậy hoài sao, 
sao hỏng nói cho cô Bảy biết đi?

Chú Ba nằm ngửa ra trên chiếc xuồng ba lá 
nhỏ, miệng hít một hơi thuốc thật sâu, thả ra làn 
khói mong manh rồi chợt tan biến. Chú Ba ít khi 
hút thuốc, mỗi lần hút là mỗi lần phải suy nghĩ thật 
nhiều về một chuyện gì đó. Sao trời đêm nay lấp 
lánh nhưng mông lung quá đỗi. Con người ta chỉ có 
thể tỏ ra mạnh mẽ khi đứng trước người khác, cố 
gắng để không cho ai thấy bản thân mình bất lực 
đến nhường nào.

- Thương thì thương vậy thôi, chứ biết 
người ta có ý gì với mình không mà nói. Nói ra chỉ 
khiến người ta thêm bận lòng.

- Chú không nói ra làm sao người ta biết 
được? Tình cảm con người cũng giống như một trò 
cút bắt, khi một trong hai người chịu nói ra, thì 
hoặc là sẽ bắt đầu, hoặc là sẽ kết thúc. Nụ tầm xuân 
còn chưa kịp nở, sao chú đã vội bắt nó úa tàn?

Thường là vậy, khi thương con người ta 
thường lo sợ nhiều thứ. Sợ mình đau thì ít mà sợ 
người mình yêu bị tổn thương thì nhiều. Ấy thế là 
sự chần chừ của con người làm cho họ mất đi nhiều 
thứ lúc nào cũng chẳng hay. 

Nhớ có lần, thằng Út chừng mười lăm 
mười sáu tuổi, ngồi chung chuyến đò với cô Bảy 
sang sông. Nó lén lút dò xét cô rồi tinh ranh nhìn 
chú Ba. Lúc đó còn con nít cũng chưa hiểu chuyện 
tình cảm gì nhiều, nhưng thằng Út lại có cảm giác 
thấy ánh mắt đen láy của cô mỗi lúc càng sâu hơn 
khi nhìn chú và nụ cười duyên hết sảy của cô Bảy 
khi chạm phải ánh mắt chú Ba. 

Thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến 
thằng Út hơi bận tâm, đôi lúc nó lại liên tưởng đến 
nụ cười của má nhìn tía nó khi ông ra đồng mệt lã 
trở về. Dường như, nụ cười của người phụ nữ chỉ 
thật sự rực rỡ nhất khi họ dành cho người mà bản 
thân yêu thương và quý mến. 

Thằng Út ngồi dưới gốc dừa kể hết suy nghĩ 
của nó cho chú Ba nghe. Chú hỏi: “Thiệt hôn 
mậy?” rồi đủng đỉnh đẩy chiếc đò rẽ sóng qua bờ 
kia ngồi tủm tỉm cười như người lần đầu biết yêu. 
Thằng Út đoán, chắc hôm đó, chú Ba đưa đò miễn 
phí.

Đêm dần về khuya, màn đêm tịch mịch hòa 
cùng cái lạnh từ khúc sông xa thổi vào càng làm 
cho lòng người thêm trống trải. Thằng Út không 
biết đã ngủ từ lúc nào, nó nằm mộng thấy gì chẳng 
hay mà miệng cứ cười tủm tỉm suốt. 

Đắp vội chiếc mền rách tươm cho nó xong, 
người đàn ông trung niên lủi thủi ngồi một góc bên 
mé hiên nhà. Đốm lửa đỏ lập lòe trong đêm tối phả 
ra trong không gian hơi thở nặng trĩu những nghĩ 
suy. Trên đời này, có hai thứ mà con người không 
thể nào dịch chuyển được, một là thanh xuân và hai 

là sinh mệnh. Nhành cây khô héo qua một 
mùa đông dài đằng đẵng có thể đâm chồi lại vào 
mùa sau, những thứ đã quên đi rồi cũng có thể có 
một lúc nào đó bỗng nhiên nhớ lại. 

Nhưng, người chết thì chẳng thể hồi sinh, 
còn tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn mất đi, không thể 
nào níu giữ lại được. Chú Ba nghĩ về cái sự nổi trôi 
của cuộc đời mình, nghĩ về gia đình, nghĩ về những 
năm tháng yêu thầm chẳng dám ngỏ. 

Tuổi trẻ của chú Ba gắn liền với đoạn sông 
này, chìm nổi theo từng con nước, nhưng tuổi trẻ 
của chú không bao giờ lặp lại được như chu kỳ lên 
xuống của dòng sông. Biết bao sự đổi thay khiến 
người ta ngẫm nghĩ về bản thân mình, trong phút 
suy tư ấy lại cảm thấy nuối tiếc vì những điều mà 
mình rụt rè bỏ qua để nó trôi mất như dòng nước 
năm nào.

Thằng Út cũng có cái lý của nó, nó yêu và 
dám yêu, cũng dám đối mặt với những thất bại 
trong tình yêu. Vậy tại sao, một người đàn ông 
sống lâu hơn nó thế này, trải nghiệm nhiều hơn nó 
thế này, lại chẳng dám bày tỏ lòng mình với người 
con gái thầm thương suốt cả tuổi trẻ mà chỉ nhìn len 
lén người ta mỗi lần đưa khách sang sông? Bởi chú 
Ba và thằng Út khác nhau, khác nhau bởi cái gọi là 
thanh xuân. 

Thanh xuân làm cho con người ta có đủ 
dũng khí để làm mọi chuyện, thậm chí xoay 
chuyển cả thế giới này. Thanh xuân chỉ đến một lần 
như tầm xuân cố gắng hấp thu tinh hoa đất trời để 
bung nở một cách rực rỡ nhất trong cuộc đời của 
riêng nó. Thanh xuân dù cho vấp ngã, dù cho có 
đau đớn, dù cho rơi nước mắt biết bao nhiêu lần, 
người ta vẫn cố vực dậy mà tiếp tục đương đầu. 
Còn chú Ba, chú còn gì?

Người ta bảo, mỗi con người đều có bốn 
kiếp sống: kiếp sống gieo hạt, kiếp sống tưới nước 
cho hạt giống, kiếp sống thu hoạch hạt giống đã 
tưới nước và cuối cùng là kiếp sống tận hưởng thu 
hoạch. 

Chú Ba chỉ ước sao đây mới là kiếp sống 
đầu tiên của mình, để chú có thể tìm lại những gì đã 
đánh mất, đã bỏ quên. Nằm trên bến đêm mờ tỏ, 
chú mơ đến một ngày chú chèo đò, cô Bảy ngồi dệt 
chiếu bên hiên nhà, vừa thoăn thoắt đôi tay khéo 
léo, vừa nhìn chú cười dịu dàng. 

Nghèo chút cũng chẳng sao, chỉ mong có 
thêm một người bầu bạn có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng 
hơn. Rồi ngày ngày, chú sẽ chèo xuồng chở cô ra 
ngoài bãi bồi ngắm nhìn mặt trời lên xuống, hát cho 
cô nghe mấy điệu xàng xê mượt mà...

Mấy tháng sau, thằng Út nghe chú Ba gọi 
điện lên, nó lật đật thu dọn đồ đạc đón chuyến xe 
trong đêm từ Sài Gòn về quê. Lòng nó khấp khởi 
như chính bản thân cũng đang trải qua niềm vui 
khôn tả. Lúc nghe giọng chú, thằng Út tưởng 
chừng như chú Ba đang khóc ở đầu dây bên kia, 
giọng chú nghèn nghẹn:

- Út ơi… Cô Bảy… Cô Bảy… Cổ chịu lấy 
chú mày rồi Út ơi!

Ra vậy, họ thương thì thầm, len lén nhớ về 
nhau khi con nước lớn ròng, khi đám mạ ngoài 

đồng còn xanh. Giấc mơ đêm nào về một tương lai 
rất thực và tuyệt đẹp nay sắp thành hiện thực. Ngồi 
trên xe, thằng Út mơ màng nghe được tiếng sóng 
vẫn oàm oạp vỗ vào bụng xuồng. 

Bên bờ, rau muống đã nở hoa tím trải dài cả 
một triền đê đến tận đằng xa mũi đất. Nó ngửi thấy 
mùi thơm cỏ ngai ngái, của rơm rạ đốt đồng, của 
nồi cơm sôi má đang chắt nước sau bếp. Nó nghe 
thấy tiếng máy ghe chạy từng đoàn rước dâu nhộn 
nhịp cả một khúc sông. 

Đúng, nó phải nhanh thật nhanh trở về đây, 
sớm thiệt sớm, để kịp dự đám cưới của chú Ba, cô 
Bảy, của hai con người tưởng chừng đã bỏ qua 
nhau trong nuối tiếc. Rồi một ngày nào đó, thằng 
Út cũng trở về đây, cũng hạnh phúc như chú Ba nó, 
cưới được người mà nó thương như một lời hứa với 
ruộng đồng bờ bãi khi mùa Xuân về... ■

Đăng Khôi

Bầy én mùa Xuân

i đã từng sinh ra và lớn lên ở một Alàng quê hẳn sẽ không thể quên cái 
trò bẫy én vào mỗi độ xuân về. 

Ngày xưa tôi là một đứa bé mê chim chóc, 
mê đến nỗi bây chừ thèm mình là con chim én ấy, 
để được bay về cánh đồng quê hương và tình 
nguyện mắc vào một cái bẫy ai đó đã đặt chờ đợi.

Con nít làng tôi lớn lên như thế! Lớn lên từ 
cánh đồng mỗi mùa ban tặng một thứ sản vật, có cái 
cầm được có cái không, nhưng tất cả đều đáng yêu 
đáng nhớ. Mùa hạ cho thóc trảy vỏ bóc ra gạo 
trắng. Mùa thu toóc rạ đốt lên khói đồng xoáy vào 
mắt, cay! Mùa đông có lũ cá lội ngược nước chảy 
vào những chiếc nơm đặt ở cống. Còn mùa xuân 
thung thăng bầy én về, thung thăng lũ trẻ đi bẫy 
én... Dường như mùa xuân, cánh đồng dành riêng 
cho lũ con nít thì phải?

Làng tôi là khuông đất nhỏ, không sông 
không biển, được bao quanh bởi ba làng khác; 
chính vì thế mà ngày nhỏ tôi lọt giữa những ngọn 
lúa bờ đê và không định vị được phương hướng. 
Đến một hôm mặt trời chỉ cho tôi hướng đông 
hướng tây ứng với chân trời nó mọc và lặn. 

Mùa xuân năm ấy bầy chim én bay về giúp 
tôi biết được hướng bắc hướng nam theo chiều bay 
của chúng. Tôi cảm ơn loài chim mùa xuân này, én 
đã dạy cho tôi bài học về sự định hướng quê nhà, để 
đi xa tôi không đánh mất mình giữa bốn chiều quỹ 
đạo mông lung. 

Cũng nhờ cái hướng đàn chim đó mà tôi 
nhận ra làng mình như một cái bẫy dang tay đón lấy 
mùa xuân, ôm chặt những đứa con tha hương trở 
về, như tôi hôm nay.

Nhà tôi hướng ngõ về phương nam và quay 
lưng về phương bắc. Vào một ngày xuân thuở 
trước, tôi nghe sau lưng nhà những tiếng sột soạt 
vờn gió, chạy lui xem thì thấy mấy cánh én nhỏ về 
đậu trên bờ ruộng. Rồi chúng bay vút theo hướng 
nam sà xuống cánh đồng trước mặt nhà. 

Mấy tấm ruộng ngày giêng đang xanh thắm 
hệt một tấm áo choàng, bỗng nhiên được đơm thêm 

những chiếc cúc đen nhỏ. Và những chiếc cúc én ấy 
như muốn báo với người làng một mùa ấm êm sắp 
tới.

Én đầu mùa bạo dạn, chúng dừng lại rất lâu 
trên đồng làng, vỗ cánh lượn đi lượn lại trên đám 
lúa non. Lúc đầu một vài con, sau là từng đàn, cứ 
thế chúng kéo nhau về làm dạ hội chính giữa đồng 
làng. Mắt lũ trẻ rói lên theo nắng xuân để chuẩn bị 
chơi một trò mới mà chỉ độ này mới có.

Cái bẫy én rất đơn giản, đứa nào cũng có 
thể tự làm được. Lấy đoạn tre ngắn, một đầu chẻ ra 
rồi nêm vào giữa nét chẻ một hòn đá để tạo thành 
cái nạng chãng ba. Dùng sợi chỉ buộc qua một cái 
vòng thòng lọng. Mồi bẫy én là ruồi, ruồi đen nhỏ 
hoặc ruồi xanh càng tốt. 

Bắt ruồi xong thì cột vào giữa cái vòng dây 
chỉ thòng lọng đó. Nhớ là phải dùng chỉ mảnh để én 
không phát hiện ra. Cắm bẫy giữa đồng, để cái 
chặng mồi cao hơn ngọn lúa chừng một gang tay. 

Én về ngang đồng thường bay sà sà thấp 
ngang mặt ngọn lúa để tìm mồi, thế nên phải đặt 
bẫy sao cho đánh lừa được chúng. Giữa một cánh 
đồng mênh mang lúa xanh, tự dưng nổi lên chấm 
đen con ruồi mồi, lũ én tranh nhau bay đến đớp và 
cái dây thòng lọng thắt lại.

Hôm thằng Cưng làm bẫy, mấy đứa tôi ngồi 
quanh xem nó vót tre buộc chỉ, rồi về nhà làm theo. 
Con nít làng tôi chơi với nhau và học nhau là chính, 
tất cả những trò chơi hay kinh nghiệm làm đồng 
đều thế cả, một đứa biết thì tất cả biết, không giữ 
riêng mình làm gì.

Làm xong bẫy và nơm mồi ruồi, chúng tôi 
mỗi đứa cầm theo độ dăm cái bẫy ra đồng, chia 
nhau vùng ruộng và cắm bẫy. Cắm xong thì kéo 
nhau vào trong ngõ đứng chờ. 

Nắng rọi mấy tia hồng hồng xuyên qua lớp 
sương mai, đàn chim én bay ngang qua, lượn đi 
lượn lại trên những chiếc bẫy. Khi một con én mắc 
vào chiếc bẫy nào đó là cả lũ con nít lại réo toáng 
lên cùng nhau chạy ra xem.

Chúng tôi lấy bẫy én làm trò để chơi cho 
vui là chính. Thế nên mỗi khi có én mắc bẫy thì gỡ 
ra, chuyền tay nhau mỗi đứa nắm giữ một lúc như 
cầm lấy cái may mắn đầu năm, xong rồi thả ra cho 
chúng bay đi. 

Cánh én được trả tự do vút thẳng lên bay 
lượn mấy vòng mừng rỡ. Cũng nhờ sự độ lượng 
nhân ái ấy mà năm nào vào mùa xuân én cũng về 
nhiều; bởi chúng quý con nít làng tôi, chúng biết lũ 
trẻ sẽ không nhẫn tâm giết hại nên chẳng ngại ngần 
lấy mình ra làm trò cùng vui.

Những thằng Cưng, thằng Hụ, thằng Tí, 
con Xíu và tôi ngày ấy giờ lớn cả rồi. Bầy én năm 
xưa chắc cũng ít về lại, có con đã chết và con nào 
còn sống chắc cũng già lắm. Nhưng mùa xuân thì 
cứ trẻ mãi, mỗi năm đúng hẹn lại về. Trong cái 
miên man suy tưởng ấy, ai như tôi đang khóc!

Có một cánh én vừa vút ra từ ngực tôi, vượt 
muôn ngàn dặm trở về làng. Và tôi nghe từ phía 
cánh đồng trước nhà mình những tiếng reo vui của 
lũ con nít... ■ 

Hoàng Danh
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Năm ấy tầm xuân vừa nở

hững người trưởng thành đã từng Nđi qua giông bão của đời người có 
yêu hay không? Có chứ. Nhưng 

mà, tình yêu của họ không ồn ào như tuổi trẻ, 
không tràn ngập màu hồng như thời thanh xuân, 
không mơ mộng như thuở hoa niên năm nào. 

Hoàng hôn in một màu đỏ thẫm trên dòng 
sông êm đềm. Từ đằng xa, những hàng dừa 
nghiêng nghiêng soi bóng xòe ra những chiếc lược 
khổng lồ đong đưa trong làn gió chiều muộn. 
Hương thơm của hoa cỏ nội đồng pha mùi khói bếp 
bãng lãng khiến lòng người xao xuyến khó tả. 

Bên kia sông, một dáng người thanh niên 
mảnh khảnh tay xách nách mang cất giọng lanh 
lảnh, chất giọng rặt miền Tây:

- Chú Ba đưa đò ơi, có khách sang sông 
nè…

Người đàn ông bên đây sông, nghe tiếng 
gọi đò vội lật đật đội chiếc nón lá cũ mèm rồi khua 
mái chèo rẽ nước sang sông. Làn da đen rám nắng, 
dù không phải cái mặn mòi nắng gió của biển cả, 
nhưng ngần ấy thôi cũng đủ khiến người ta nhận ra 
được thân hình của phận người lam lũ.

- Cha mày, là thằng Út con anh Tám đó phải 
hôn? Lâu quá không gặp, xém chút là chú không 
nhận ra bây rồi đó chớ.

Chàng trai nở nụ cười hiền lại pha chút lém 
lỉnh của những đứa trẻ vùng quê không lẫn vào đâu 
được. Chưa vội trả lời, nó xách hai giỏ đồ chất đủ 
thứ, trên cổ còn vác thêm hai đòn bánh tét bự tổ 
chảng cẩn thận bước xuống xuồng. Chiếc xuồng 
nhỏ vội lắc lư theo từng bước đi tưởng chừng như 
có thể lật bất cứ lúc nào.

- Dạ, con thưa chú Ba mới dìa. Dạo này vẫn 
khỏe hả chú? Mỗi lần con dìa mà thấy chú còn chèo 
xuồng cùi cụi như vầy là con mừng dữ lắm.

- Nay dìa ăn Tết rồi bây tính khi nào đi? Vài 
bữa ghé qua nhà, chú cháu mình nhâm nhi vài ly đế 
nghen con, tao còn mấy con khô sặc kìa, nhậu là hết 
sẩy nghen hôn.

- Xin tuân lệnh chú Ba.
Tiếng trò chuyện của hai người đàn ông rộn 

rã cả một khúc sông. Tiếng mái chèo khua nhè nhẹ 
trên dòng nước chở nặng phù sa tưới tốt cho cỏ cây 
hoa lá của mảnh đất bình dị này. Tiếng chim gọi 
bầy nặng nhọc vang lên từ rừng tràm ngoài kia 
nghe thật thân thuộc. 

Tất cả những thanh âm ấy, lúc khoan lúc 
nhặt, hòa quyện vào nhau tạo thành một bản hợp 
xướng đồng quê mà mấy ai không khỏi quặn lòng 
mỗi khi tha hương cầu thực. Có những người, dù ra 
vào nhà hàng sang trọng, dù ăn diện những thứ 
hàng hiệu đắt tiền, nhưng nghe mùi mắm kho bông 
súng thoảng hương đưa cũng phải đau đáu nhớ về 
nơi chôn nhau cắt rốn. 

Cái mối dây thân tình ấy dẫu cho trải qua 
biết bao nhiêu năm tháng, biết bao biến cố của đời 
người, chỉ có thể thắt chặt thêm chứ chẳng tày nào 
đứt đoạn. Bởi mảnh đất này, nơi không chỉ có tía có 

má sinh ra ta, mà còn có những người mà ta hoài 
trông mong đợi gần nửa đời người…

Lâu lắm rồi thằng Út mới được nghe lại 
những khúc ca mùi mẫn như thế từ chất giọng trầm 
ấm của chú Ba. Ta nói ngọt mà đã cái lỗ tai hết biết, 
nó ngồi vừa nhai miếng khô cá sặc nướng vừa vỗ 
đùi nghe đen đét thích chí. 

Mấy năm lăn lộn trên đất Sài Gòn huyên 
náo, tưởng chừng như nó đã quen với loại nhạc 
điện tử ầm ầm nghe nhức hết cả tai, ai dè vừa nghe 
lên câu vọng cổ thôi mà nó đã sởn cả gai ốc. Cũng 
bởi, cái gì đã ăn sâu vào máu thịt rồi thì làm sao mà 
mất cho được. Nó cười hề hề, lúng liếng đôi mắt 
nhìn chú Ba:

- Chú Ba, nghe chú hát mùi dữ chắc chuyện 
tình cảm cũng dữ dằn lắm đa.

Người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, tóc 
cũng đã có vài sợi bạc, bàn tay chai sần nâng ly 
rượu con con uống cái ực một hơi thật sảng khoái, 
rồi thở dài:

- Chú mày nghèo, có ai mà chịu lấy con ơi. 
Cưới về kẻo làm khổ người ta.

Màn đêm dần buông. Con thuyền lững lờ 
giữa dòng dùng dằng mãi chẳng đi như lòng người 
rối bời những thứ tình cảm không thể nói ra cho 
đặng. Xa xa, ngọn đèn dầu từ những căn nhà chòi 
bên mé sông được thắp lên, mờ tỏ như phận người. 
Thằng Út hỏi vậy thôi, chứ cả cái khúc sông này ai 
mà chẳng biết cái chuyện tình của chú Ba. 

Vậy nên người ta mới nói được gặp một 
người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp 
thì đó là niềm hạnh phúc của cả đời người. Nhưng 
mà, được gặp một người có duyên với mình trong 
thời điểm không thích hợp, thì đó chỉ còn là một 
tiếng thở dài đầy tiếc nuối mà thôi...

Chú Ba thương cô Bảy dệt chiếu ở xóm trên 
hết mấy mùa nước nổi. Chú chèo đò, ngang dọc 
khúc sông này bao nhiêu lâu thì người ta không 
biết, chỉ biết tính tình chú Ba dễ thương, hào sảng 
lại nhiệt tình giúp đỡ bà con. Nhớ cái đợt lũ năm 
nào, nước dâng tràn trắng cả ruộng đồng, bà con 
ngồi khóc ròng vì mất cả vụ lúa bỏ công cày cấy. 

Chú Ba vừa chèo đò miễn phí, vừa vác tấm 
lưới bắt cá chia cho mọi người quanh vùng để qua 
cơn đói khát. Mấy má mấy dì đều bảo: “Ai mà lấy 
được thằng Ba là có phước trời thần để lại. Người 
gì đâu mà tốt bụng lại thiệt tình hết biết. Má mà có 
đứa con gái là gả cho nó liền…”. 

Hồi trước, tía má chú Ba cũng nổi tiếng 
thương người nhất vùng, ai nghèo thì cho gạo, ai 
đói khát lại cho cơm. Vậy mà ông trời ổng không 
thương, thứ quân ác ôn nào châm lửa đốt nhà chú 
Ba, may là hôm đó chú lên nhà người bà con chơi, 
chớ không là cũng làm mồi cho ngọn lửa dữ dội 
năm nào.

Cô Bảy cũng không phải còn nhà hào môn 
gì cho cam, nhưng được cái đẹp người lại tốt nết. 
Cha cô Bảy là ông giáo dạy ở trường tiểu học trong 
vùng nên cô được dạy dỗ khuôn phép như con nhà 
trâm anh. Cô Bảy tài lắm, nấu nướng ngon có tiếng, 
may áo thì khỏi chê, nhưng cái tài dệt chiếu thì phải 
nói là xứng danh nhất vùng. Con gái cả cái đoạn 

sông này, người thì ghen ghét, đố kỵ ra mặt, lớp thì 
kết thân với cô để được thơm lây. Nhớ có lần, nghe 
trong miệt rẫy có người ra hỏi cưới cô Bảy, đang 
mải miết chở khách sang bờ, chú Ba quăng dầm 
nhảy xuống sông, bỏ khách la í ới, chú bị chửi 
khùng cho tới bây giờ bởi cái hành động bất nhẫn 
đó...

- Chú Ba, không lẽ chú tính ở vậy hoài sao, 
sao hỏng nói cho cô Bảy biết đi?

Chú Ba nằm ngửa ra trên chiếc xuồng ba lá 
nhỏ, miệng hít một hơi thuốc thật sâu, thả ra làn 
khói mong manh rồi chợt tan biến. Chú Ba ít khi 
hút thuốc, mỗi lần hút là mỗi lần phải suy nghĩ thật 
nhiều về một chuyện gì đó. Sao trời đêm nay lấp 
lánh nhưng mông lung quá đỗi. Con người ta chỉ có 
thể tỏ ra mạnh mẽ khi đứng trước người khác, cố 
gắng để không cho ai thấy bản thân mình bất lực 
đến nhường nào.

- Thương thì thương vậy thôi, chứ biết 
người ta có ý gì với mình không mà nói. Nói ra chỉ 
khiến người ta thêm bận lòng.

- Chú không nói ra làm sao người ta biết 
được? Tình cảm con người cũng giống như một trò 
cút bắt, khi một trong hai người chịu nói ra, thì 
hoặc là sẽ bắt đầu, hoặc là sẽ kết thúc. Nụ tầm xuân 
còn chưa kịp nở, sao chú đã vội bắt nó úa tàn?

Thường là vậy, khi thương con người ta 
thường lo sợ nhiều thứ. Sợ mình đau thì ít mà sợ 
người mình yêu bị tổn thương thì nhiều. Ấy thế là 
sự chần chừ của con người làm cho họ mất đi nhiều 
thứ lúc nào cũng chẳng hay. 

Nhớ có lần, thằng Út chừng mười lăm 
mười sáu tuổi, ngồi chung chuyến đò với cô Bảy 
sang sông. Nó lén lút dò xét cô rồi tinh ranh nhìn 
chú Ba. Lúc đó còn con nít cũng chưa hiểu chuyện 
tình cảm gì nhiều, nhưng thằng Út lại có cảm giác 
thấy ánh mắt đen láy của cô mỗi lúc càng sâu hơn 
khi nhìn chú và nụ cười duyên hết sảy của cô Bảy 
khi chạm phải ánh mắt chú Ba. 

Thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến 
thằng Út hơi bận tâm, đôi lúc nó lại liên tưởng đến 
nụ cười của má nhìn tía nó khi ông ra đồng mệt lã 
trở về. Dường như, nụ cười của người phụ nữ chỉ 
thật sự rực rỡ nhất khi họ dành cho người mà bản 
thân yêu thương và quý mến. 

Thằng Út ngồi dưới gốc dừa kể hết suy nghĩ 
của nó cho chú Ba nghe. Chú hỏi: “Thiệt hôn 
mậy?” rồi đủng đỉnh đẩy chiếc đò rẽ sóng qua bờ 
kia ngồi tủm tỉm cười như người lần đầu biết yêu. 
Thằng Út đoán, chắc hôm đó, chú Ba đưa đò miễn 
phí.

Đêm dần về khuya, màn đêm tịch mịch hòa 
cùng cái lạnh từ khúc sông xa thổi vào càng làm 
cho lòng người thêm trống trải. Thằng Út không 
biết đã ngủ từ lúc nào, nó nằm mộng thấy gì chẳng 
hay mà miệng cứ cười tủm tỉm suốt. 

Đắp vội chiếc mền rách tươm cho nó xong, 
người đàn ông trung niên lủi thủi ngồi một góc bên 
mé hiên nhà. Đốm lửa đỏ lập lòe trong đêm tối phả 
ra trong không gian hơi thở nặng trĩu những nghĩ 
suy. Trên đời này, có hai thứ mà con người không 
thể nào dịch chuyển được, một là thanh xuân và hai 

là sinh mệnh. Nhành cây khô héo qua một 
mùa đông dài đằng đẵng có thể đâm chồi lại vào 
mùa sau, những thứ đã quên đi rồi cũng có thể có 
một lúc nào đó bỗng nhiên nhớ lại. 

Nhưng, người chết thì chẳng thể hồi sinh, 
còn tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn mất đi, không thể 
nào níu giữ lại được. Chú Ba nghĩ về cái sự nổi trôi 
của cuộc đời mình, nghĩ về gia đình, nghĩ về những 
năm tháng yêu thầm chẳng dám ngỏ. 

Tuổi trẻ của chú Ba gắn liền với đoạn sông 
này, chìm nổi theo từng con nước, nhưng tuổi trẻ 
của chú không bao giờ lặp lại được như chu kỳ lên 
xuống của dòng sông. Biết bao sự đổi thay khiến 
người ta ngẫm nghĩ về bản thân mình, trong phút 
suy tư ấy lại cảm thấy nuối tiếc vì những điều mà 
mình rụt rè bỏ qua để nó trôi mất như dòng nước 
năm nào.

Thằng Út cũng có cái lý của nó, nó yêu và 
dám yêu, cũng dám đối mặt với những thất bại 
trong tình yêu. Vậy tại sao, một người đàn ông 
sống lâu hơn nó thế này, trải nghiệm nhiều hơn nó 
thế này, lại chẳng dám bày tỏ lòng mình với người 
con gái thầm thương suốt cả tuổi trẻ mà chỉ nhìn len 
lén người ta mỗi lần đưa khách sang sông? Bởi chú 
Ba và thằng Út khác nhau, khác nhau bởi cái gọi là 
thanh xuân. 

Thanh xuân làm cho con người ta có đủ 
dũng khí để làm mọi chuyện, thậm chí xoay 
chuyển cả thế giới này. Thanh xuân chỉ đến một lần 
như tầm xuân cố gắng hấp thu tinh hoa đất trời để 
bung nở một cách rực rỡ nhất trong cuộc đời của 
riêng nó. Thanh xuân dù cho vấp ngã, dù cho có 
đau đớn, dù cho rơi nước mắt biết bao nhiêu lần, 
người ta vẫn cố vực dậy mà tiếp tục đương đầu. 
Còn chú Ba, chú còn gì?

Người ta bảo, mỗi con người đều có bốn 
kiếp sống: kiếp sống gieo hạt, kiếp sống tưới nước 
cho hạt giống, kiếp sống thu hoạch hạt giống đã 
tưới nước và cuối cùng là kiếp sống tận hưởng thu 
hoạch. 

Chú Ba chỉ ước sao đây mới là kiếp sống 
đầu tiên của mình, để chú có thể tìm lại những gì đã 
đánh mất, đã bỏ quên. Nằm trên bến đêm mờ tỏ, 
chú mơ đến một ngày chú chèo đò, cô Bảy ngồi dệt 
chiếu bên hiên nhà, vừa thoăn thoắt đôi tay khéo 
léo, vừa nhìn chú cười dịu dàng. 

Nghèo chút cũng chẳng sao, chỉ mong có 
thêm một người bầu bạn có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng 
hơn. Rồi ngày ngày, chú sẽ chèo xuồng chở cô ra 
ngoài bãi bồi ngắm nhìn mặt trời lên xuống, hát cho 
cô nghe mấy điệu xàng xê mượt mà...

Mấy tháng sau, thằng Út nghe chú Ba gọi 
điện lên, nó lật đật thu dọn đồ đạc đón chuyến xe 
trong đêm từ Sài Gòn về quê. Lòng nó khấp khởi 
như chính bản thân cũng đang trải qua niềm vui 
khôn tả. Lúc nghe giọng chú, thằng Út tưởng 
chừng như chú Ba đang khóc ở đầu dây bên kia, 
giọng chú nghèn nghẹn:

- Út ơi… Cô Bảy… Cô Bảy… Cổ chịu lấy 
chú mày rồi Út ơi!

Ra vậy, họ thương thì thầm, len lén nhớ về 
nhau khi con nước lớn ròng, khi đám mạ ngoài 

đồng còn xanh. Giấc mơ đêm nào về một tương lai 
rất thực và tuyệt đẹp nay sắp thành hiện thực. Ngồi 
trên xe, thằng Út mơ màng nghe được tiếng sóng 
vẫn oàm oạp vỗ vào bụng xuồng. 

Bên bờ, rau muống đã nở hoa tím trải dài cả 
một triền đê đến tận đằng xa mũi đất. Nó ngửi thấy 
mùi thơm cỏ ngai ngái, của rơm rạ đốt đồng, của 
nồi cơm sôi má đang chắt nước sau bếp. Nó nghe 
thấy tiếng máy ghe chạy từng đoàn rước dâu nhộn 
nhịp cả một khúc sông. 

Đúng, nó phải nhanh thật nhanh trở về đây, 
sớm thiệt sớm, để kịp dự đám cưới của chú Ba, cô 
Bảy, của hai con người tưởng chừng đã bỏ qua 
nhau trong nuối tiếc. Rồi một ngày nào đó, thằng 
Út cũng trở về đây, cũng hạnh phúc như chú Ba nó, 
cưới được người mà nó thương như một lời hứa với 
ruộng đồng bờ bãi khi mùa Xuân về... ■

Đăng Khôi

Bầy én mùa Xuân

i đã từng sinh ra và lớn lên ở một Alàng quê hẳn sẽ không thể quên cái 
trò bẫy én vào mỗi độ xuân về. 

Ngày xưa tôi là một đứa bé mê chim chóc, 
mê đến nỗi bây chừ thèm mình là con chim én ấy, 
để được bay về cánh đồng quê hương và tình 
nguyện mắc vào một cái bẫy ai đó đã đặt chờ đợi.

Con nít làng tôi lớn lên như thế! Lớn lên từ 
cánh đồng mỗi mùa ban tặng một thứ sản vật, có cái 
cầm được có cái không, nhưng tất cả đều đáng yêu 
đáng nhớ. Mùa hạ cho thóc trảy vỏ bóc ra gạo 
trắng. Mùa thu toóc rạ đốt lên khói đồng xoáy vào 
mắt, cay! Mùa đông có lũ cá lội ngược nước chảy 
vào những chiếc nơm đặt ở cống. Còn mùa xuân 
thung thăng bầy én về, thung thăng lũ trẻ đi bẫy 
én... Dường như mùa xuân, cánh đồng dành riêng 
cho lũ con nít thì phải?

Làng tôi là khuông đất nhỏ, không sông 
không biển, được bao quanh bởi ba làng khác; 
chính vì thế mà ngày nhỏ tôi lọt giữa những ngọn 
lúa bờ đê và không định vị được phương hướng. 
Đến một hôm mặt trời chỉ cho tôi hướng đông 
hướng tây ứng với chân trời nó mọc và lặn. 

Mùa xuân năm ấy bầy chim én bay về giúp 
tôi biết được hướng bắc hướng nam theo chiều bay 
của chúng. Tôi cảm ơn loài chim mùa xuân này, én 
đã dạy cho tôi bài học về sự định hướng quê nhà, để 
đi xa tôi không đánh mất mình giữa bốn chiều quỹ 
đạo mông lung. 

Cũng nhờ cái hướng đàn chim đó mà tôi 
nhận ra làng mình như một cái bẫy dang tay đón lấy 
mùa xuân, ôm chặt những đứa con tha hương trở 
về, như tôi hôm nay.

Nhà tôi hướng ngõ về phương nam và quay 
lưng về phương bắc. Vào một ngày xuân thuở 
trước, tôi nghe sau lưng nhà những tiếng sột soạt 
vờn gió, chạy lui xem thì thấy mấy cánh én nhỏ về 
đậu trên bờ ruộng. Rồi chúng bay vút theo hướng 
nam sà xuống cánh đồng trước mặt nhà. 

Mấy tấm ruộng ngày giêng đang xanh thắm 
hệt một tấm áo choàng, bỗng nhiên được đơm thêm 

những chiếc cúc đen nhỏ. Và những chiếc cúc én ấy 
như muốn báo với người làng một mùa ấm êm sắp 
tới.

Én đầu mùa bạo dạn, chúng dừng lại rất lâu 
trên đồng làng, vỗ cánh lượn đi lượn lại trên đám 
lúa non. Lúc đầu một vài con, sau là từng đàn, cứ 
thế chúng kéo nhau về làm dạ hội chính giữa đồng 
làng. Mắt lũ trẻ rói lên theo nắng xuân để chuẩn bị 
chơi một trò mới mà chỉ độ này mới có.

Cái bẫy én rất đơn giản, đứa nào cũng có 
thể tự làm được. Lấy đoạn tre ngắn, một đầu chẻ ra 
rồi nêm vào giữa nét chẻ một hòn đá để tạo thành 
cái nạng chãng ba. Dùng sợi chỉ buộc qua một cái 
vòng thòng lọng. Mồi bẫy én là ruồi, ruồi đen nhỏ 
hoặc ruồi xanh càng tốt. 

Bắt ruồi xong thì cột vào giữa cái vòng dây 
chỉ thòng lọng đó. Nhớ là phải dùng chỉ mảnh để én 
không phát hiện ra. Cắm bẫy giữa đồng, để cái 
chặng mồi cao hơn ngọn lúa chừng một gang tay. 

Én về ngang đồng thường bay sà sà thấp 
ngang mặt ngọn lúa để tìm mồi, thế nên phải đặt 
bẫy sao cho đánh lừa được chúng. Giữa một cánh 
đồng mênh mang lúa xanh, tự dưng nổi lên chấm 
đen con ruồi mồi, lũ én tranh nhau bay đến đớp và 
cái dây thòng lọng thắt lại.

Hôm thằng Cưng làm bẫy, mấy đứa tôi ngồi 
quanh xem nó vót tre buộc chỉ, rồi về nhà làm theo. 
Con nít làng tôi chơi với nhau và học nhau là chính, 
tất cả những trò chơi hay kinh nghiệm làm đồng 
đều thế cả, một đứa biết thì tất cả biết, không giữ 
riêng mình làm gì.

Làm xong bẫy và nơm mồi ruồi, chúng tôi 
mỗi đứa cầm theo độ dăm cái bẫy ra đồng, chia 
nhau vùng ruộng và cắm bẫy. Cắm xong thì kéo 
nhau vào trong ngõ đứng chờ. 

Nắng rọi mấy tia hồng hồng xuyên qua lớp 
sương mai, đàn chim én bay ngang qua, lượn đi 
lượn lại trên những chiếc bẫy. Khi một con én mắc 
vào chiếc bẫy nào đó là cả lũ con nít lại réo toáng 
lên cùng nhau chạy ra xem.

Chúng tôi lấy bẫy én làm trò để chơi cho 
vui là chính. Thế nên mỗi khi có én mắc bẫy thì gỡ 
ra, chuyền tay nhau mỗi đứa nắm giữ một lúc như 
cầm lấy cái may mắn đầu năm, xong rồi thả ra cho 
chúng bay đi. 

Cánh én được trả tự do vút thẳng lên bay 
lượn mấy vòng mừng rỡ. Cũng nhờ sự độ lượng 
nhân ái ấy mà năm nào vào mùa xuân én cũng về 
nhiều; bởi chúng quý con nít làng tôi, chúng biết lũ 
trẻ sẽ không nhẫn tâm giết hại nên chẳng ngại ngần 
lấy mình ra làm trò cùng vui.

Những thằng Cưng, thằng Hụ, thằng Tí, 
con Xíu và tôi ngày ấy giờ lớn cả rồi. Bầy én năm 
xưa chắc cũng ít về lại, có con đã chết và con nào 
còn sống chắc cũng già lắm. Nhưng mùa xuân thì 
cứ trẻ mãi, mỗi năm đúng hẹn lại về. Trong cái 
miên man suy tưởng ấy, ai như tôi đang khóc!

Có một cánh én vừa vút ra từ ngực tôi, vượt 
muôn ngàn dặm trở về làng. Và tôi nghe từ phía 
cánh đồng trước nhà mình những tiếng reo vui của 
lũ con nít... ■ 

Hoàng Danh
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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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

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Vì sao sống cạnh F0 vẫn 
“bất tử”? Các nhà nghiên cứu 
đã tìm ra nguyên nhân không 
ngờ

“Bất tử” là cách nói vui của cư dân 
mạng về một số người tiếp xúc với 

virus SARS-CoV-2 nhưng vẫn “miễn nhiễm”. Tuy 
nhiên lý giải nguyên nhân của nó là câu chuyện của 
khoa học.

Một trong những bí ẩn của COVID-19 là 
tại sao một số người dường như có khả năng “miễn 
nhiễm” mặc dù đã tiếp xúc với virus SARS-CoV-
2. Các nhà khoa học từ Đại học Hoàng gia London 
(Vương Quốc Anh) đã công bố kết quả của một 
nghiên cứu cho thấy các tế bào miễn dịch được tạo 
ra để chống lại bệnh cảm lạnh thông thường có thể 
bảo vệ cơ thể trước nguy cơ lây nhiễm SARS-
CoV-2.

Khi bạn bị cảm lạnh, hệ thống miễn dịch 
tạo ra các kháng thể và lúc này, tế bào T (hay còn 
gọi là tế bào nhớ của hệ miễn dịch) sẽ tìm kiếm và 
tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh. Các tế bào T tồn 
tại trong cơ thể lâu hơn so với các kháng thể khác 
và giúp ngăn ngừa nhiễm cảm lạnh trở lại.

Virus corona là nguyên nhân gây ra 15 - 
30% các trường hợp cảm lạnh. Nghiên cứu mới 
này cho thấy các tế bào T tồn tại từ những lần cảm 
lạnh trước đó do nhiễm virus corona có thể chống 
lại sự lây nhiễm SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa
Đây là một nghiên cứu quan sát được công 

bố trên tạp chí Nature Communications (một tạp 
chí khoa học đa ngành của Vương quốc Anh). 
Nghiên cứu này được bắt đầu thực hiện vào tháng 
9/2020 - thời điểm trước khi vaccine COVID được 
tung ra. Các nhà khoa học đã lấy mẫu máu của 52 
người đang sống cùng với những người có kết quả 
khẳng định dương tính với COVID-19 bằng xét 
nghiệm PCR. Những người này được xét nghiệm 
PCR vào ngày thứ 1, thứ 4 và thứ 7 của nghiên cứu.

Các nhà khoa học đã phân tích các mẫu 
máu này để tìm nồng độ tế bào T từ những lần 
nhiễm virus corona trước đó.

Một nửa số người trong nghiên cứu này sau 
đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-
CoV-2, trong khi nửa còn lại không bị nhiễm bệnh.

Tiến sĩ Rhia Kundu, Viện Tim và Phổi 

Quốc gia Hoàng gia Anh, tác giả của nghiên cứu, 
cho biết mức độ phơi nhiễm giữa 2 nhóm có PCR 
âm tính và PCR dương tính là tương tự nhau.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 
những người không mắc SARS-CoV-2 có mức tế 
bào T phản ứng chéo (cross-reactive T cells) cao 
hơn đáng kể. Các tế bào nhớ này sẽ nhắm vào các 
protein bên trong của virus SARS-CoV-2 và ngăn 
ngừa virus phát triển.

Tiến sĩ Arturo Casadevall, chủ nhiệm bộ 
môn Vi sinh phân tử và Miễn dịch học, Trường Y tế 
Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, nhận xét: 
“Đây là một nghiên cứu nhỏ, nhưng lại có những 
phát hiện rất thú vị và nhất quán với các dữ liệu 
khác về việc đã từng nhiễm virus corona có thể ảnh 
hưởng tới tính nhạy cảm của một người với 
COVID-19”.

Tiến sĩ Casadevall nói thêm: “Nghiên cứu 
này củng cố quan điểm rằng tiền sử miễn dịch của 
một cá nhân và đặc biệt là tiền sử nhiễm các loại 
virus corona khác trước đó, là một yếu tố chính 
trong việc xác định nguy cơ lây nhiễm COVID-
19”.

Mở ra một hướng phát triển vaccine mới
Các loại vaccine hiện tại nhắm vào các 

protein gai trên bề mặt SARS-CoV-2 và kích thích 
sản xuất các kháng thể đặc hiệu đối với các protein 
gai. Các tế bào T phản ứng chéo nhắm vào các 
protein bên trong virus.

Các protein gai trên bề mặt virus thường 
xuyên đột biến và tạo ra các biến thể mới. Các nhà 
nghiên cứu gợi ý rằng bên cạnh việc sản xuất các 
loại vaccine nhắm vào protein gai, chúng ta nên 
phát triển loại vaccine thế hệ thứ hai nhắm vào các 
protein bên trong virus. Vaccine kích thích sản xuất 
tế bào T có khả năng sẽ tạo miễn dịch lâu hơn so với 
vaccine chỉ kích thích sản xuất kháng thể.

Tiến sĩ Kundu cho biết: “Việc phát triển các 
vaccine nhắm vào những bộ phận không dễ biến 
đổi khác của virus sẽ tạo nền tảng tốt hơn cho hệ 
miễn dịch trong việc chống lại các biến thể có thể 
xuất hiện sau này. Loại vaccine này có thể là bước 
kế tiếp trong chiến dịch tiêm chủng nhằm kiểm 
soát dịch bệnh gây ra bởi virus SARS-CoV-2”. 

Nhóm nghiên cứu của Đại học Hoàng gia 
London hiện đang hợp tác với các nhóm nghiên 
cứu khác để phát triển và thử nghiệm vaccine thế 
hệ thứ hai.

Đừng chỉ trông chờ vào cảm lạnh
Tiến sĩ Simon Clarke, Phó Giáo sư về Vi 

sinh vật học Tế bào, Đại học Reading (Vương 
Quốc Anh) cho biết: “Sẽ là một sai lầm nghiêm 
trọng khi nghĩ rằng bất cứ ai gần đây đã bị cảm lạnh 
đều có thể không bị nhiễm Covid-19, bởi virus 
corona chỉ chiếm 15 - 30% các trường hợp cảm 
lạnh”.

Các chuyên gia khác cho biết các biến số 
khác, chẳng hạn như hệ thống thông gió cũng sẽ có 
tác động đến việc những người trong nghiên cứu có 
nhiễm COVID-19 hay không.

Tiến sĩ Kundu nhắc lại thông điệp này: “Đã 
từng bị cảm lạnh không có nghĩa là bạn có các tế 

bào T này, và tiêm chủng vẫn là cách bảo vệ tốt nhất 
có thể chống lại sự lây nhiễm virus SARS-CoV-
2”.■

Sử dụng AI để kê đơn 
thuốc kháng sinh giúp hạn chế 
tình trạng kháng thuốc

Viện Công nghệ Israel (Technion) 
cho biết các nhà khoa học nước 
này đã phát triển một thuật toán sử 

dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kê đơn thuốc kháng 
sinh.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí 
Science, các nhà nghiên cứu của Technion và 
Trung tâm Nghiên cứu và đổi mới KSM Maccabi 
(Israel) đã sử dụng kỹ thuật giải trình tự gene và 
phân tích bằng máy học (machine learning) đối với 
hồ sơ của các bệnh nhân.

Ảnh minh họa
Sau khi tập trung nghiên cứu các trường 

hợp nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng 
vết thương phổ biến, nhóm nghiên cứu đã chứng 
minh được cách thức sử dụng dữ liệu về tiền sử 
nhiễm trùng của mỗi bệnh nhân để lựa chọn loại 
thuốc kháng sinh phù hợp, có hiệu quả nhất giúp 
giảm nguy cơ xuất hiện tình trạng kháng thuốc ở 
những bệnh nhân này.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong 
hầu hết các trường hợp nhiễm trùng, tình trạng 
kháng thuốc kháng sinh không xuất hiện do các vi 
khuẩn đột biến ngẫu nhiên gây ra, mà do bệnh nhân 
tái nhiễm các loại vi khuẩn kháng thuốc hiện có 
trong hệ vi sinh trên cơ thể của chính họ.

Do đó, nhóm nghiên cứu khuyến cáo các 
bác sĩ nên kê loại thuốc kháng sinh không chỉ có tác 
dụng ngăn chặn loại vi khuẩn gây ra tình trạng 
nhiễm trùng hiện tại ở các bệnh nhân mà còn ngăn 
chặn loại vi khuẩn, vốn có sẵn trong hệ vi sinh trên 
cơ thể, có khả năng trở thành vi khuẩn kháng thuốc 
kháng sinh thay thế cho vi khuẩn hiện tại.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng dữ liệu về 
phản ứng với kháng sinh của các bệnh nhiễm trùng 
trong quá khứ ở các bệnh nhân có thể được sử dụng 
để dự đoán nguy cơ họ có thể gặp tình trạng kháng 
thuốc trở lại khi điều trị bằng thuốc kháng sinh. ■  
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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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 
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Vì sao sống cạnh F0 vẫn 
“bất tử”? Các nhà nghiên cứu 
đã tìm ra nguyên nhân không 
ngờ

“Bất tử” là cách nói vui của cư dân 
mạng về một số người tiếp xúc với 

virus SARS-CoV-2 nhưng vẫn “miễn nhiễm”. Tuy 
nhiên lý giải nguyên nhân của nó là câu chuyện của 
khoa học.

Một trong những bí ẩn của COVID-19 là 
tại sao một số người dường như có khả năng “miễn 
nhiễm” mặc dù đã tiếp xúc với virus SARS-CoV-
2. Các nhà khoa học từ Đại học Hoàng gia London 
(Vương Quốc Anh) đã công bố kết quả của một 
nghiên cứu cho thấy các tế bào miễn dịch được tạo 
ra để chống lại bệnh cảm lạnh thông thường có thể 
bảo vệ cơ thể trước nguy cơ lây nhiễm SARS-
CoV-2.

Khi bạn bị cảm lạnh, hệ thống miễn dịch 
tạo ra các kháng thể và lúc này, tế bào T (hay còn 
gọi là tế bào nhớ của hệ miễn dịch) sẽ tìm kiếm và 
tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh. Các tế bào T tồn 
tại trong cơ thể lâu hơn so với các kháng thể khác 
và giúp ngăn ngừa nhiễm cảm lạnh trở lại.

Virus corona là nguyên nhân gây ra 15 - 
30% các trường hợp cảm lạnh. Nghiên cứu mới 
này cho thấy các tế bào T tồn tại từ những lần cảm 
lạnh trước đó do nhiễm virus corona có thể chống 
lại sự lây nhiễm SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa
Đây là một nghiên cứu quan sát được công 

bố trên tạp chí Nature Communications (một tạp 
chí khoa học đa ngành của Vương quốc Anh). 
Nghiên cứu này được bắt đầu thực hiện vào tháng 
9/2020 - thời điểm trước khi vaccine COVID được 
tung ra. Các nhà khoa học đã lấy mẫu máu của 52 
người đang sống cùng với những người có kết quả 
khẳng định dương tính với COVID-19 bằng xét 
nghiệm PCR. Những người này được xét nghiệm 
PCR vào ngày thứ 1, thứ 4 và thứ 7 của nghiên cứu.

Các nhà khoa học đã phân tích các mẫu 
máu này để tìm nồng độ tế bào T từ những lần 
nhiễm virus corona trước đó.

Một nửa số người trong nghiên cứu này sau 
đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-
CoV-2, trong khi nửa còn lại không bị nhiễm bệnh.

Tiến sĩ Rhia Kundu, Viện Tim và Phổi 

Quốc gia Hoàng gia Anh, tác giả của nghiên cứu, 
cho biết mức độ phơi nhiễm giữa 2 nhóm có PCR 
âm tính và PCR dương tính là tương tự nhau.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 
những người không mắc SARS-CoV-2 có mức tế 
bào T phản ứng chéo (cross-reactive T cells) cao 
hơn đáng kể. Các tế bào nhớ này sẽ nhắm vào các 
protein bên trong của virus SARS-CoV-2 và ngăn 
ngừa virus phát triển.

Tiến sĩ Arturo Casadevall, chủ nhiệm bộ 
môn Vi sinh phân tử và Miễn dịch học, Trường Y tế 
Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, nhận xét: 
“Đây là một nghiên cứu nhỏ, nhưng lại có những 
phát hiện rất thú vị và nhất quán với các dữ liệu 
khác về việc đã từng nhiễm virus corona có thể ảnh 
hưởng tới tính nhạy cảm của một người với 
COVID-19”.

Tiến sĩ Casadevall nói thêm: “Nghiên cứu 
này củng cố quan điểm rằng tiền sử miễn dịch của 
một cá nhân và đặc biệt là tiền sử nhiễm các loại 
virus corona khác trước đó, là một yếu tố chính 
trong việc xác định nguy cơ lây nhiễm COVID-
19”.

Mở ra một hướng phát triển vaccine mới
Các loại vaccine hiện tại nhắm vào các 

protein gai trên bề mặt SARS-CoV-2 và kích thích 
sản xuất các kháng thể đặc hiệu đối với các protein 
gai. Các tế bào T phản ứng chéo nhắm vào các 
protein bên trong virus.

Các protein gai trên bề mặt virus thường 
xuyên đột biến và tạo ra các biến thể mới. Các nhà 
nghiên cứu gợi ý rằng bên cạnh việc sản xuất các 
loại vaccine nhắm vào protein gai, chúng ta nên 
phát triển loại vaccine thế hệ thứ hai nhắm vào các 
protein bên trong virus. Vaccine kích thích sản xuất 
tế bào T có khả năng sẽ tạo miễn dịch lâu hơn so với 
vaccine chỉ kích thích sản xuất kháng thể.

Tiến sĩ Kundu cho biết: “Việc phát triển các 
vaccine nhắm vào những bộ phận không dễ biến 
đổi khác của virus sẽ tạo nền tảng tốt hơn cho hệ 
miễn dịch trong việc chống lại các biến thể có thể 
xuất hiện sau này. Loại vaccine này có thể là bước 
kế tiếp trong chiến dịch tiêm chủng nhằm kiểm 
soát dịch bệnh gây ra bởi virus SARS-CoV-2”. 

Nhóm nghiên cứu của Đại học Hoàng gia 
London hiện đang hợp tác với các nhóm nghiên 
cứu khác để phát triển và thử nghiệm vaccine thế 
hệ thứ hai.

Đừng chỉ trông chờ vào cảm lạnh
Tiến sĩ Simon Clarke, Phó Giáo sư về Vi 

sinh vật học Tế bào, Đại học Reading (Vương 
Quốc Anh) cho biết: “Sẽ là một sai lầm nghiêm 
trọng khi nghĩ rằng bất cứ ai gần đây đã bị cảm lạnh 
đều có thể không bị nhiễm Covid-19, bởi virus 
corona chỉ chiếm 15 - 30% các trường hợp cảm 
lạnh”.

Các chuyên gia khác cho biết các biến số 
khác, chẳng hạn như hệ thống thông gió cũng sẽ có 
tác động đến việc những người trong nghiên cứu có 
nhiễm COVID-19 hay không.

Tiến sĩ Kundu nhắc lại thông điệp này: “Đã 
từng bị cảm lạnh không có nghĩa là bạn có các tế 

bào T này, và tiêm chủng vẫn là cách bảo vệ tốt nhất 
có thể chống lại sự lây nhiễm virus SARS-CoV-
2”.■

Sử dụng AI để kê đơn 
thuốc kháng sinh giúp hạn chế 
tình trạng kháng thuốc

Viện Công nghệ Israel (Technion) 
cho biết các nhà khoa học nước 
này đã phát triển một thuật toán sử 

dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kê đơn thuốc kháng 
sinh.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí 
Science, các nhà nghiên cứu của Technion và 
Trung tâm Nghiên cứu và đổi mới KSM Maccabi 
(Israel) đã sử dụng kỹ thuật giải trình tự gene và 
phân tích bằng máy học (machine learning) đối với 
hồ sơ của các bệnh nhân.

Ảnh minh họa
Sau khi tập trung nghiên cứu các trường 

hợp nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng 
vết thương phổ biến, nhóm nghiên cứu đã chứng 
minh được cách thức sử dụng dữ liệu về tiền sử 
nhiễm trùng của mỗi bệnh nhân để lựa chọn loại 
thuốc kháng sinh phù hợp, có hiệu quả nhất giúp 
giảm nguy cơ xuất hiện tình trạng kháng thuốc ở 
những bệnh nhân này.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong 
hầu hết các trường hợp nhiễm trùng, tình trạng 
kháng thuốc kháng sinh không xuất hiện do các vi 
khuẩn đột biến ngẫu nhiên gây ra, mà do bệnh nhân 
tái nhiễm các loại vi khuẩn kháng thuốc hiện có 
trong hệ vi sinh trên cơ thể của chính họ.

Do đó, nhóm nghiên cứu khuyến cáo các 
bác sĩ nên kê loại thuốc kháng sinh không chỉ có tác 
dụng ngăn chặn loại vi khuẩn gây ra tình trạng 
nhiễm trùng hiện tại ở các bệnh nhân mà còn ngăn 
chặn loại vi khuẩn, vốn có sẵn trong hệ vi sinh trên 
cơ thể, có khả năng trở thành vi khuẩn kháng thuốc 
kháng sinh thay thế cho vi khuẩn hiện tại.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng dữ liệu về 
phản ứng với kháng sinh của các bệnh nhiễm trùng 
trong quá khứ ở các bệnh nhân có thể được sử dụng 
để dự đoán nguy cơ họ có thể gặp tình trạng kháng 
thuốc trở lại khi điều trị bằng thuốc kháng sinh. ■  



Trang 16

Issue # 1989 * Tuesday, April 05,  2022

TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu taïi University of Rochester, Vanderbilt vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy713.244.9944713.244.9944713.244.9944

3100 Wilcrest Dr, Ste 130, Houston, TX 77042

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

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

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

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

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

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

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

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

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

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

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

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

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

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

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

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

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

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

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

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

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

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

Before After

Before After
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