
Những bức ảnh khiến người 

xem xúc động.  

 
Nghèo đói  không phải là điều gì đó mới mẻ trên thế giới, và ở đâu đó, ta cũng có 

thể bắt gặp những hình ảnh đầy cảm xúc như thế này, một thứ "tình thân trong 

nghèo đói " khiến người xem không khỏi rung động 

 
 Có thể bạn may mắn sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất và tình yêu 

thương của cha mẹ. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Ngoài kia còn 

có những đứa trẻ phải sống cuộc sống bất hạnh hơn rất nhiều. 
 

Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh túng quẫn nhất của cuộc sống thì tình yêu thương, sự sẻ 

chia vẫn luôn tồn tại. Những đứa trẻ trong các bức ảnh dưới đây, dù cuộc sống vật chất 

thiếu thốn, cũng thiếu luôn cả sự chăm sóc của cha mẹ, nhưng chúng đã tự biết yêu thương 

đùm bọc lẫn nhau. 

 

Trong nhiều trường hợp, cha mẹ của những đứa trẻ này phải đầu tắt mặt tối, làm việc vất 

vả ngoài đồng hoặc tại các thành phố xa, họ buộc phải để lại những đứa con của mình ở 

vùng nông thôn, để chúng tự chăm sóc cho nhau. 



 
 Hình ảnh bé gái mặt mũi lấm lem, trước ngực địu cả em mới 8 tháng tuổi ngay trong lớp 

học ở Quảng Nam khiến nhiều người xúc động. Trước mặt em, trang sách nhàu nát vẫn 

đang mở ra theo bài giảng của thầy giáo. 



  
 Một bé gái dân tộc thiểu số ở thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai hằng ngày phải địu em để cha 

mẹ lên nương rẫy. Em không được đến trường như bao đứa trẻ khác. 



  
 Trong ảnh, cậu bé khoảng 6-7 tuổi, đi chân trần, vừa học bài vừa địu em nhỏ khoảng 1-2 

tuổi sau lưng. Trên tấm lưng nhỏ bé của người anh, đứa bé vẫn ngủ ngon lành.  

Bức ảnh đầy tình cảm này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cư dân mạng với hơn 30 

nghìn lượt like, 3 nghìn bình luận, 1,6 nghìn lượt chia sẻ. Bức ảnh được chụp tại bản Huồi 

Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 



 

 
 Trong bức ảnh là một em bé H’mông cõng theo đứa em trai và một bó sậy tại một thung 

lũng ở Sapa, Việt Nam. Em bé khoảng hơn 4 tuổi, nhưng đã biết giúp đỡ gia đình. 

  
 Khi cha mẹ không có nhà, người chị đóng vai trò như một người mẹ, chăm sóc cho em 

từng miếng ăn giấc ngủ. 



 

 
 Hai chị em đang cùng nhau thưởng thức thân cây ngô, tuy không được ngọt ngon như mía, 

nhưng mùi vị của nó cũng rất tuyệt. 



 

 
 Đứa trẻ nằm ngủ ngon lành trên chiếc nôi của chị. 



  

 Đứa trẻ cùng em dong duổi trên đường để bán những món đồ phụ gia đình. Ở tuổi của em, 

đúng ra em sẽ được đến trường, được yêu thương, được ăn uống và chăm sóc. Tuy nhiên, 

thay vì thế cuộc sống của các em chỉ xoay quanh bụi đường và nắng cháy. 



 

 
 Em gái trên tên là Long Zhang Huan, hiện vừa tròn 10 tuổi. Trong khi đó, cậu em trai chỉ 

mới 2 tuổi và bị thiếu dinh dưỡng. Được biết, do cha mẹ và cả những đứa em họ đều đi làm 

ở xa nên ông bà buộc phải một mình chăm 8 đứa cháu. Vì sức khỏe của ông bà cũng trở 

nên yếu dần nên những đứa trẻ này buộc phải tự chăm sóc và đỡ đần lẫn nhau. 

  
 “Đừng khóc... Có anh ở đây rồi!”. Dù vòng tay anh trai có nhỏ bé, nhưng đó lại là cả bầu 

trời của em gái nhỏ. 
  

 


