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TẠP CHÍ SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU,
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

* Thơ:
Của các tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THỌ, LÃ
TRUNG SƠN, ĐẶNG HÙNG, HOÀNG
CHOÓNG, LÊ PHONG LAN, LƯƠNG
VĂN NHÂM, HÀN KỲ, HOÀNG KIM
DUNG, NGUYỄN VĂN ĐỊNH, VI XUÂN
TƯỜNG, VŨ ĐÌNH THI, NGÔ BÁ HÒA. 

* Văn xuôi:
Nhớ về Đại hội thành lập Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn -
NGUYỄN QUANG HUYNH, Người chiến sĩ của Nhân dân
- DƯƠNG SƠN, Người lính họ Nông - ĐẶNG THANH, Đất
mỏ nuôi sống hàng nghìn công nhân - NGUYỄN PHƯỢNG,
Hoa nắng - PHẠM CHIẾN, Vùng ven - VIẾT SƠN, Vỏ và
ruột - NINH THỊ THUYẾT, Lời góp ý chân thành - NÔNG
QUANG KHIÊM, Văn nghệ sĩ Bắc Ninh góp phần phát triển
du lịch khu vực Việt Bắc - TỐ QUYÊN, Văn học nghệ thuật
Lạng Sơn góp phần phát triển du lịch của tỉnh và vùng Việt
Bắc - CHU QUẾ NGÂN, Tiếp cận “Bánh trôi nước” của Hồ
Xuân Hương từ hình tượng thơ đa nghĩa - HOÀNG THỊ
THANH HUYỀN, Đừng khinh phận liễu mà lầm - HOÀNG
HƯƠNG, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn Kỷ niệm 30 năm Ngày
thành lập (3/12/1989 - 3/12/2020) - NGỌC HẰNG.

* Nhạc:
Nhớ anh Lương Văn Tri   - Nhạc: VY NƯỚC

- Lời thơ: VI HỒNG NHÂN

- Và các chuyên mục khác.

Bìa 1: Nước mắt đại ngàn - NGUYỄN SƠN TÙNG
(Tác phẩm đoạt giải Đặc biệt ở đề tài ảnh tự do đơn sắc
tại Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding lần thứ
16 năm 2020)
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* Chịu trách nhiệm xuất bản:
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(Chủ tịch Hội)

* Tổng biên tập
VI THỊ THU ĐẠM
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* Trình bày:

NGUYỄN LAN HUYỀN
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NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Mường Phăng
vẫn ngóng chờ Anh (*)

Vẫn Mường Phăng của ngày xưa đó
Lặng lẽ thâm u năm tháng đợi chờ
Từng ngọn đồi, từng tấc đất một thời sinh tử
Từng lối mòn, rừng cây, căn hầm, mái lá đơn sơ

Ai cùng hoa ban máu xương ngày đó
Bao mẹ anh hùng hóa đá chờ con
Bao mùa trăng khuyết vàng trôi cùng mây gió
Bao ánh chiều tà rưng rức nghĩa trang

Còn nhớ cánh đồng Mường Thanh 
hương bùn ngai ngái

Em gái dân công vịn mảnh trăng cong 
đứng nghỉ bên cầu

Inh lả ơi… xanh rờn lời ca ướt đầm quê Thái
Cõng núi trên lưng, đạp lên đầu thù… 

gian khổ bên nhau

Ai cùng hoa ban máu xương ngày ấy
Rất đẹp hình Anh trí tuệ - kiên cường -

bình dị - hào hoa
Giành giữ, chắt chiu từng giọt máu,

giọt mồ hôi đồng đội
Kéo pháo vào lại kéo pháo ra
Chan chứa tình người, nhân hậu bao la…

Chốn xưa hao gầy kỉ niệm
Bến đời lạc lối thời gian
Tìm đâu? Bóng Anh bên lán
Gập ghềnh ngày tháng gian truân
Biết mấy mùa ban, 

Mường Phăng vẫn ngóng chờ Anh

(*) Anh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

LÃ TRUNG SƠN

Mãi mãi xứng danh
Mãi mãi ngân vang cùng sông núi
Khúc “Quân hành” giục bước chúng ta đi
Lịch sử vinh quang - chiến công thần kỳ
Ngôi sao trên đầu - ngôi sao mang lửa

Thần tốc - Thần tốc… hơn nữa!
Những binh đoàn từ Nà Ngần - Phay Khắt
Làm bão làm giông hất tung cổng sắt
Cờ đỏ cắm lên dinh “Độc Lập” tung bay

Suốt chặng hành quân bao tháng bao ngày
Có bóng mẹ chờ, con mong, vợ đợi
Có phút giây thiêng khóc chôn đồng đội
Đã kết thành hành trang đỏ vinh quang

Phấp phới quân kỳ “Quyết Thắng” hiên ngang
Đảo vững khơi xa - Chốt an biên giới
Tổ quốc yêu thương trong tim vời vợi
Chẳng kẻ thù nào ngăn được chúng ta đi!

Đất nước hôm nay phơi phới diệu kỳ
Đã có chúng con kết lời thề đỏ
Súng chắc trong tay nơi đầu sóng gió
Nguyện mãi xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ.
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ĐẶNG HÙNG

Lãng quên và 
không lãng quên

Có rất nhiều ngày đi qua đời ta trong lãng quên
Có rất nhiều người đi qua đời ta

để trái tim khi còn đập không ngủ yên
Đâu rồi những cánh rừng bom na-pan Mỹ dội
Đâu rồi những bụi mờ thuốc diệt cỏ đi-ô-xin…

Sốt rét ác tính bốn mốt độ… và hơn!
Áp xe đùi, mông vì tiêm nhiều mưng mủ
Qui - nin liều cao vẫn vô phương cứu chữa
Bác sĩ Viện trưởng 211* trước căn bệnh lạ, 

trầm ngâm

Đồng đội của tôi được đưa về hậu phương 
ngay trong đêm

Bệnh án ghi: “Bệnh lạ” - nghi nhiễm đi-ô-xin?
Tôi xa anh trở về đời chiến sĩ
Không biết gì nhiều về anh và người bác sĩ

Bốn mươi năm sau
Bỗng một ngày trong tận cùng nỗi nhớ
Một người từ đâu trở về, hỏi tôi:
“Anh còn nhớ hay đã quên”?
Tôi lục tìm trong ký ức thời gian

Người đứng trước tôi có ánh mắt thật quen
Dù mọi thứ theo thời gian thay đổi!
Phải rồi! Ánh mắt rất quen
Đã có ai từng nói:
Chỉ có ánh mắt là không hề thay đổi!

Chúng tôi ôm nhau thật lâu
Ai đó trong chúng tôi khẽ hỏi:
- Còn nhớ 211 không?
- Ông bác sĩ tên gì anh nhớ không?**

Rất nhiều người sốt bốn mốt độ, và hơn
Áp xe mông, đùi do tiêm nhiều mưng mủ
Qui - nin liều cao, vẫn mê man… 

Vô phương cứu chữa
Người bác sĩ già cứu rất nhiều người lính

Tây Nguyên như anh!

Bác sĩ ơi! Có thể ông chưa biết!
Ông cũng phơi nhiễm đi-ô-xin
Bởi luôn sát cánh cùng chúng tôi 

trong những cánh rừng nham nhở na-pan
Đi qua những nơi quân thù trút xuống
thứ hóa chất có cái tên màu sắc:
thuốc diệt cỏ - màu da cam - đi-ô-xin…

* Bệnh viện Quân y 211 thành lập ngày 31/12/1964.
** Thiếu tá - bác sĩ Lê Cao Đài (1928 -2002) là
Viện trưởng Bệnh viện Quân y 211 từ 1966 đến
1974. Sau này ông là đại diện của nhân dân Việt
Nam đấu tranh đòi phía Mỹ chịu trách nhiệm về
tội ác chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Ông cũng
bị nhiễm đi-ô-xin.
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Ngày 3 tháng 12 năm 2020, Hội Nhà báo tỉnh Lạng
Sơn tròn 30 năm thành lập. Là người may mắn được
tham gia việc chuẩn bị tiến hành Đại hội thành lập

Hội, tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về những người trực
tiếp tham gia việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội thành lập
Hội cùng những bước trưởng thành của Hội Nhà báo tỉnh
Lạng Sơn.

Cùng với sự nghiệp báo chí cả nước, báo chí Lạng
Sơn đã hình thành và phát triển từ lâu, đồng thời cũng hình
thành đội ngũ những người làm báo, viết báo từ khá sớm. Báo
Lạng Sơn xuất bản số đầu tiên ngày 1/5/1964 thì đến tháng 8
năm 1964, Chi hội Nhà báo Lạng Sơn được thành lập. Tiếp
đó, Đài Phát thanh Lạng Sơn phát sóng buổi đầu tiên vào lúc
10 giờ 30 phút ngày 21/4/1979 thì đến ngày 17/12/1984 Chi
hội Nhà báo Đài Phát thanh Lạng Sơn (nay là Chi hội Đài Phát
thanh và Truyền hình Lạng Sơn) cũng được thành lập.

Ngày 18/12/1989 Bộ Thông tin cấp Giấy phép xuất bản
báo chí số 912/BTT cho Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng (Hội Văn
nghệ Lạng Sơn). Tháng 1 năm 1990 tạp chí xuất bản số đầu
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Đại hội thành lập Hội Nhà báo Lạng Sơn (3-12-1990)

NHỚ VỀ ĐẠI HỘI THÀNH LẬP
HỘI NHÀ BÁO TỈNH LẠNG SƠN

NguyễN QuaNg HuyNH
Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn (khóa II và III)

của bộ mới. Ngày 9/6/1990 Ban
Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam có
Quyết định số 14/HNB chuẩn y
việc thành lập Chi hội Nhà báo
Tạp chí Xứ Lạng trực thuộc Hội
Nhà báo Việt Nam và công nhận 4
đồng chí là hội viên Hội Nhà báo
Việt Nam.

Sau khi Chi hội Nhà báo Tạp
chí Xứ Lạng được thành lập, tỉnh
Lạng Sơn đã có 3 chi hội nhà báo.
Tuy nhiên thời kỳ đó cả 3 chi hội
đều trực thuộc Trung ương Hội
Nhà báo Việt Nam. Sự ra đời và
quá trình hoạt động của các chi hội
nhà báo trong tỉnh chưa có sự liên
kết, phối hợp chặt chẽ. Các hoạt
động về phong trào và nghiệp vụ
của hội viên, phóng viên vẫn với
danh nghĩa là Tòa soạn báo và
Ban Biên tập Đài, Tạp chí hơn là
của chi hội. Số hội viên được kết
nạp vào Hội rất ít, dù đã có đủ tiêu
chuẩn như Điều lệ Hội Nhà báo
quy định. 

Trước sự trưởng thành của
đội ngũ báo chí tỉnh nhà, căn cứ
Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam,
thực hiện Nghị quyết Trung ương
và các Chỉ thị số 61, 63 của Ban
Bí thư về công tác Báo chí - Xuất
bản, Văn hóa - Văn nghệ, ngày
19/10/1990, Thường trực Tỉnh ủy
có công văn số 132/CV-TU về
công tác củng cố các chi hội, tiến
tới thành lập Hội Nhà báo tỉnh.
Công văn nêu rõ: “Mấy năm qua,
báo chí tỉnh ta đã góp phần đáng
kể vào mặt trận giáo dục chính trị
tư tưởng, tuyên truyền đường lối



chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong sự
nghiệp đổi mới của Đảng, báo chí tỉnh ta tiếp tục
phát huy ưu điểm chuyển hướng kịp thời tuyên
truyền với nội dung mới, có tác dụng góp phần
khẳng định chủ trương kinh tế - xã hội và đấu
tranh chống các mặt tiêu cực.

Đến tháng 6 năm 1990, tỉnh ta đã có 3 chi
hội nhà báo: chi hội Báo Lạng Sơn, chi hội Đài
Phát thanh Lạng Sơn và chi hội Tạp chí Xứ
Lạng. Căn cứ Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và
Luật Báo chí, tỉnh ta đã có đủ điều kiện thành
lập Hội Nhà báo Việt Nam của tỉnh.

Để làm tốt việc chuẩn bị Đại hội Hội Nhà
báo tỉnh ta, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên
giáo làm tham mưu cho Tỉnh ủy bàn với các chi
hội nhà báo thành lập Ban Trù bị chuẩn bị tốt nội
dung Đại hội”. 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày
31/10/1990, các cơ quan chức năng và báo chí
của tỉnh tổ chức cuộc họp bàn việc chuẩn bị Đại
hội. Tham dự có các đồng chí: Đinh Ích Toàn -
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng
Tiến - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nông
Văn Vang - Thư ký Văn xã UBND tỉnh; Nông Thị
Bảo - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh; Hà Nghiên - Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn;
Hoàng Thanh Luyện - đại diện Ban Biên tập báo
Lạng Sơn; Hồ Lợi - đại diện Ban Biên tập Đài
Phát thanh Lạng Sơn; Trịnh Hà - Biên tập viên
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; Nguyễn Quang
Huynh, Hoàng Ánh Dương - Cán bộ nghiên cứu
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (các đồng chí Hoàng
Hồng - Giám đốc Đài Phát thanh Lạng Sơn và
Nguyễn Trường Thanh - Tổng Biên tập Tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng, bận việc, vắng mặt).

Những người tham dự cuộc họp đã cùng
nghiên cứu các văn bản quy định và tinh thần
chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thành lập “Ban Trù bị
Đại hội thành lập Hội Nhà báo Lạng Sơn” và
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
trong Ban trù bị. Đồng chí: Hà Nghiên - Tổng
Biên tập Báo Lạng Sơn, Trưởng ban, phụ trách
chung; Nguyễn Trường Thanh - Tổng Biên tập
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, Phó ban, dự thảo
văn kiện Đại hội; Hoàng Hồng - Giám đốc Đài,
Phó ban, phụ trách khâu tổ chức; Nguyễn
Quang Huynh, Ủy viên ban, dự thảo các văn
bản, thủ tục thành lập Hội; Hoàng Thanh Luyện,

Ủy viên ban, dự trù kinh phí, hậu cần phục vụ
Đại hội. Kế hoạch đề ra, mọi việc chuẩn bị cần
xong trước ngày 10/11/1990.

Được tin Lạng Sơn chuẩn bị Đại hội thành
lập Hội Nhà báo tỉnh, ngày 3/11/1990, đồng chí
Phan Quang - Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt
Nam đến làm việc với lãnh đạo tỉnh, các cơ
quan báo chí và Ban Trù bị Đại hội. Dự buổi làm
việc với đồng chí Phan Quang có các đồng chí:
Đinh Ích Toàn, Nguyễn Quang Huynh (Ban
Tuyên giáo); Hà Nghiên, Nguyễn Duy Chước
(Báo Lạng Sơn); Nông Văn Tăng, Hồ Lợi (Đài
Phát thanh), Trịnh Hà (Tạp chí). 

Đồng chí Hà Nghiên đã báo cáo tình hình
hoạt động chung của báo chí Lạng Sơn và chủ
trương của lãnh đạo tỉnh về việc thành lập Hội
Nhà báo Lạng Sơn, thành lập Đài Phát thanh và
Truyền hình Lạng Sơn. Trao đổi với lãnh đạo các
cơ quan báo chí và Ban Trù bị Đại hội, đồng chí
Phan Quang nói rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần
thiết của việc thành lập Hội Nhà báo cấp tỉnh,
phương thức hoạt động của Hội trong việc bồi
dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn
cho các nhà báo, chăm lo cải thiện đời sống vật
chất, tinh thần cho hội viên và những việc cụ thể
của việc thành lập Hội Nhà báo tỉnh, xây dựng
tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên… 

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Tổng Thư ký
Hội Nhà báo Việt Nam, các chi hội nhà báo trong
tỉnh tổ chức sinh hoạt, thông báo kế hoạch
thành lập Hội, giới thiệu nhân sự cho Đại hội và
bàn việc củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên.
Chi hội Báo Lạng Sơn làm thủ tục đề nghị kết
nạp 5 hội viên mới. 

Ngày 22/11/1990, lãnh đạo tỉnh cử tôi
(Nguyễn Quang Huynh) đến Hội Nhà báo Việt
Nam (59 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm - Hà
Nội) chuyển văn bản của Thường trực Tỉnh ủy
gửi Hội Nhà báo về việc Lạng Sơn đề nghị
thành lập Hội Nhà báo tỉnh và hồ sơ của các
chi hội đề nghị kết nạp hội viên hội mới. Đồng
chí Trần Công Mân - Phó Tổng Thư ký Thường
trực Hội đã tiếp và làm việc. Những kiến nghị
và hồ sơ đề nghị kết nạp hội viên mới của Lạng
Sơn được Thường trực Hội Nhà báo giải quyết
kịp thời. 

Tính đến trước ngày Đại hội thành lập Hội
Nhà báo tỉnh, Lạng Sơn đã có 24 hội viên: Chi
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hội Báo Lạng Sơn có 11 hội viên (Hà Nghiên, Vũ
Bách, Dương Ngọc Thông, Dương Đặng Chấn,
Đinh Quang Tuấn, Hoàng Thanh Luyện, Nguyễn
Duy Chước, Hà Thanh Đàn, Vi Hùng Tráng,
Đinh Ích Toàn, Nguyễn Quang Huynh); Chi hội
Đài Phát thanh Lạng Sơn có 9 hội viên (Hoàng
Hồng, Hoàng Kham, Hồ Lợi, Hoàng Dương Tấn,
Nguyễn Hữu Thực, Hà Phương, Nguyễn Thị
Thủy, Vũ Ngọc Bích (nam), Triệu Hùng); Chi hội
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng có 4 hội viên
(Nguyễn Trường Thanh, Trịnh Hà, Lê Công Mai,
Mã Thế Vinh).

Ngày 23/11/1990, Ban Trù bị Đại hội họp lần
cuối kiểm điểm việc chuẩn bị Đại hội và phân
công giải quyết tiếp những việc cần thiết. Mọi
việc từ dự thảo văn kiện Đại hội, dự kiến nhân
sự, in ấn tài liệu đến việc chuẩn bị hội trường,
trang trí khánh tiết, đưa đón khách, chương trình
văn nghệ phục vụ Đại hội…  đều được chuẩn bị
và phân công phụ trách kỹ lưỡng.   

Ngày 3/12/1990, Đại hội thành lập Hội Nhà
báo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn được tổ chức tại hội
trường Đảng ủy các cơ quan tỉnh (phía sau Trung
tâm Hội nghị tỉnh hiện nay). Đại hội rất phấn khởi
được đón tiếp các đồng chí: Trần Công Mân, Phó
Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam và Nguyễn
Uyển, Ủy viên Ban Thư ký Hội. Đại biểu tỉnh có
các đồng chí: La Thăng, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Chương, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện
Thường trực Ủy ban, các ban, ngành Tuyên giáo,
Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Mặt trận Tổ quốc,
Hội Phụ nữ, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Bộ Chỉ huy
Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh… 

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các
đồng chí: Trần Ngát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Đinh Ích Toàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy; Hà Nghiên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn;
Hoàng Hồng, Giám đốc Đài Phát thanh Lạng
Sơn; Nguyễn Trường Thanh, Tổng Biên tập Tạp
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chí Văn nghệ Xứ Lạng; các đồng chí Hoàng
Thanh Luyện, Nguyễn Thị Thủy được cử làm
Thư ký Đại hội.   

Đại hội được nghe đồng chí Hà Nghiên,
thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày bản báo cáo
nhan đề “Báo chí Lạng Sơn với sự nghiệp đổi
mới”. Báo cáo đã điểm lại tình hình, đặc điểm
và sự hoạt động của các chi hội nhà báo tỉnh
trong những năm qua và đề ra phương hướng,
nhiệm vụ công tác báo chí và công tác Hội trong
nhiệm kỳ tới. Tiếp đó, đồng chí Trường Thanh
trình bày tóm tắt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. 

Đại hội được nghe đồng chí La Thăng, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy và đồng
chí Trần Công Mân, Phó Tổng Thư ký Hội Nhà
báo Việt Nam phát biểu tâm huyết với Đại hội.
Tiếp đó, đồng chí Đinh Ích Toàn thay mặt Đoàn
Chủ tịch báo cáo với Đại hội về nhân sự. Đại hội
thống nhất trong điều kiện Hội mới thành lập và
mới có tổng số 24 hội viên, Đại hội dự kiến bầu
Ban Thư ký Hội gồm 5 người. Đại hội tiến hành
ứng cử, đề cử và bỏ phiếu kín bầu Ban Thư ký
Hội. Kết quả 5 đồng chí trúng cử vào Ban Thư
ký khóa I gồm các đồng chí: Hà Nghiên, Thư ký;
Hoàng Hồng và Nguyễn Trường Thanh, Phó
Thư ký; Thanh Luyện và Hồ Lợi Ủy viên.

Đại hội được nghe tham luận của các đồng
chí: Nguyễn Duy Chước, đại diện Chi hội Báo
Lạng Sơn; Trịnh Hà, đại diện Chi hội Tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng và đồng chí Hồ Lợi, đại diện
Chi hội Đài Phát thanh Lạng Sơn. Đại hội cũng
nghe phát biểu và thư chào mừng của Hội Phụ
nữ tỉnh, Liên hiệp Công ty xuất nhập khẩu Lạng
Sơn, Kho bạc Nhà nước, Công an tỉnh… 

Thay mặt Đoàn Thư ký, đồng chí Hoàng
Thanh Luyện đọc thư của Đại hội gửi lãnh đạo
tỉnh và Nghị quyết Đại hội.  

Kết thúc Đại hội, mọi người ra về trong niềm
vui, phấn khởi vì từ nay, những người làm báo
Lạng Sơn đã có tổ chức Hội, tạo điều kiện giúp
đỡ để sự nghiệp báo chí tỉnh nhà ngày càng
phát triển, trưởng thành.  

Tháng 9 năm 1991, tôi được lãnh đạo tỉnh
điều về làm Phó Giám đốc Đài Phát thanh -
Truyền hình Lạng Sơn. Báo chí như duyên
nghiệp theo tôi suốt quá trình những năm tháng
công tác đã qua và được chuyển sang làm báo

chuyên nghiệp, công tác của Hội Nhà báo lại
càng gắn bó với tôi hơn. Tháng 12 năm 1994,
Hội Nhà báo Lạng Sơn tiến hành Đại hội nhiệm
kỳ II. Lúc này, Hội đã có số hội viên trên 40
người (gấp đôi số hội viên khi Đại hội thành lập).
Tôi được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành. Đồng
chí Hà Nghiên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn giữ
chức Chủ tịch Hội (lúc này là Chủ tịch, thay chức
danh Thư ký Hội), tôi làm Phó Chủ tịch Hội, các
đồng chí Hoàng Thanh Luyện, Hồ Lợi và Trịnh
Hà là ủy viên. Cũng nhiệm kỳ này, đồng chí Hà
Nghiên và tôi được Đại hội bầu làm đại biểu dự
Đại hội VI Hội Nhà báo Việt Nam (tổ chức ngày
7 và 8 tháng 3 năm 1995 tại Hà Nội).

Từ tháng 6 năm 1997, tôi được điều về làm
Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, vẫn
giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đến
cuối năm 1999, Hội Nhà báo Lạng Sơn tiến
hành Đại hội nhiệm kỳ III. Lúc này, toàn Hội đã
có 63 hội viên, trong đó có cả những thông tin
viên, cộng tác viên tích cực (không làm báo
chuyên nghiệp) cũng được kết nạp hội viên. Đại
hội tiến hành ngày 29/9/1999. Buổi sáng Đại hội
nội bộ, buổi chiều Đại hội công khai. Đại hội
được đón tiếp đồng chí Vũ Tử Thành, Ủy viên
Thường vụ Trung ương Hội, Ủy viên Thường vụ
Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí
Nguyễn Uyển, Trưởng ban Công tác Hội, Hội
Nhà báo Việt Nam đến dự. Đại biểu tỉnh có các
đồng chí: Hoàng Tanh, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Ban Tổ
chức, Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận, Văn
phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và các ban
ngành của tỉnh. Đại hội bầu 5 đồng chí vào Ban
chấp hành khóa III gồm: Hà Nghiên, Chủ tịch
Hội; Nguyễn Quang Huynh và Nông Văn Tăng,
Phó Chủ tịch Hội; Hoàng Thanh Luyện và Vũ
Ngọc Bích (nữ) là Ủy viên. Đại hội cũng bầu 2
đại biểu đi dự Đại hội VII Hội Nhà báo Việt Nam
là Hà Nghiên và Nông Văn Tăng.

Đến nay, Hội Nhà báo Lạng Sơn đã tiến
hành Đại hội được 7 nhiệm kỳ. Riêng tôi được
tham gia vào việc chuẩn bị Đại hội thành lập Hội
và hai khóa tham gia Ban Chấp hành, làm Phó
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (khóa II, khóa III).
Những năm tháng được làm nghề báo và công
tác hội và đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Theo như đã hẹn, đầu giờ chiều tôi có
mặt ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng
Sơn. Đón tôi từ cổng, Hoàng Mạnh

Tuấn trong bộ quân phục màu xanh, trên vai
gắn quân hàm hai gạch một sao, tuy chỉ mới
nói chuyện với nhau mấy phút qua điện thoại
buổi sáng, nhưng tôi rất ấn tượng với chàng
sĩ quan trẻ này. Tuấn đưa tôi vào phòng làm
việc của Đại tá Hà Văn Tuấn, Chủ nhiệm
Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Khi biết
nhiệm vụ của tôi là tìm hiểu nhân vật viết bài
để in trong tập sách “Những bông hoa đẹp”
phục vụ cho Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh
mà Hoàng Mạnh Tuấn là một tấm gương điển
hình tiên tiến được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
cử đi dự Đại hội, Đại tá Hà Văn Tuấn nói đùa:

- Đây cũng là Tuấn, sao không viết về Tuấn
này mà lại viết về Tuấn kia?

Tôi cười đáp lại:
- Tuấn này thì phải để “sếp” của em viết thì

mới xứng tầm.
Chúng tôi cười vui vẻ và câu chuyện vì thế

mà cởi mở hơn. Hoàng Mạnh Tuấn hồ hởi kể về
thời niên thiếu của mình:

- Em sinh ra và lớn lên ở xã Hồ Sơn, huyện
Hữu Lũng, gia đình em làm nông nghiệp. Năm

2001, học hết phổ thông trung học, em thi đỗ 3
trường đại học nhưng vì điều kiện gia đình quá
khó khăn em đành phải xếp bút nghiên, gác lại
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Người chiến sĩ
CỦA NHÂN DÂN

ghi chép của DươNg SơN

Thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn, dân tộc Nùng, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan được bình chọn là đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu
nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và anh cũng là một trong năm đại biểu đại diện cho cán bộ,
chiến sĩ Quân khu 1 dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ III
tổ chức tại Hà Nội. Đây thực sự là niềm vui, niềm vinh dự lớn cho Thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn
cũng là niềm vinh dự chung cho cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Tìm theo danh sách đại biểu, tôi hỏi thăm được số điện
thoại để liên hệ với Tuấn. Khi biết tôi được phân công viết bài, Tuấn niềm nở nói qua điện
thoại: “Chị ơi em đang được tăng cường cho phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để
chuẩn bị Văn kiện và các nội dung cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI,
bây giờ em đang bận, để em thu xếp công việc hẹn đầu giờ chiều sẽ tiếp chị nhé”.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn



giấc mơ giảng đường, theo một lớp học nghề
sửa chữa xe máy tại Hà Nội rồi về quê lao động
giúp đỡ gia đình.

Nói đến đây, giọng Tuấn hơi chùng xuống
nhưng rồi anh lại hào hứng kể về cuộc đời binh
nghiệp của mình. Tháng 2 năm 2003, trong đợt
tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ tại xã,
Hoàng Mạnh Tuấn viết đơn tình nguyện tòng
quân làm nghĩa vụ quân sự. Anh nhập ngũ và
lần lượt là chiến sĩ Đại đội 12, Đại đội 20 Trung
đoàn 2, sau đó được Sư đoàn cho đi đào tạo
Tiểu đội trưởng Bộ binh tại trường Quân sự
Quân khu 1. Hết khóa học về công tác tại Đại
đội 23, Trung đoàn 12 thuộc Sư đoàn 3, Quân
khu 1. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân
sự, dù được điều động qua nhiều đơn vị, nhận
nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng Tuấn tích cực
rèn luyện bản thân, luôn là người đoàn viên đầu
tàu gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao. Anh được đồng đội mến yêu và cấp
trên tin tưởng chọn cử tham dự kỳ thi vào Học
viện Chính trị (Bộ Quốc phòng). Sau thời gian
ngắn ôn luyện, anh trúng tuyển vào Học viện
Chính trị.

Được làm sinh viên đại học vốn là ước mơ
cháy bỏng của Hoàng Mạnh Tuấn ngay từ khi
còn ngồi trên ghế nhà trường. Thật không ngờ
giờ đây, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân
sự, chính môi trường Quân ngũ đã chắp cánh
cho anh biến ước mơ thành hiện thực. Vì vậy,
anh càng hăng say học tập, rèn luyện, phấn
đấu, luôn là học viên xuất sắc của trường. Trong
thời gian học tập tại Học viện, anh nhận được
nhiều hình thức khen thưởng, đặc biệt ngay đầu
năm học thứ hai Tuấn vinh dự được kết nạp vào
Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc 5 năm học tập, tháng 9 năm 2009
Hoàng Mạnh Tuấn được Bộ Quốc phòng điều
động về nhận công tác tại Đại đội 14, Trung
đoàn 12, Sư đoàn 3 quen thuộc của mình, giữ
chức vụ Chính trị viên phó Đại đội, Chi ủy viên
Chi bộ. Chỉ ba tháng sau, đến tháng 1 năm
2010 anh được cấp trên bổ nhiệm chức vụ
Chính trị viên Đại đội và Chi bộ tín nhiệm bầu
là Bí thư Chi bộ. Trên cương vị mới, Hoàng
Mạnh Tuấn càng say mê phấn đấu, đem những
kiến thức học được trong trường vận dụng linh
hoạt trong thực tiễn của đơn vị, từng bước đưa
đơn vị đi lên.

Tháng 11 năm 2012 Hoàng Mạnh Tuấn
được cấp trên điều lên làm Trợ lý Tổ chức
Phòng Chính trị Sư đoàn 3, Quân khu I. Tại đây,
anh được lãnh đạo cử tham dự lớp bồi dưỡng
Công tác tổ chức xây dựng Đảng (khóa I) tại
Học viện Chính trị. Kết thúc khóa học, anh trở
về đơn vị công tác, tích cực tham mưu cho lãnh
đạo, chỉ huy các cấp, góp phần xây dựng cấp
ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, tháng 10 năm
2014, Hoàng Mạnh Tuấn được cấp trên điều
chuyển từ Sư đoàn 3, Quân khu 1 về nhận
nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn,
được phân công làm Trợ lý Tổ chức Phòng
Chính trị, đảm nhiệm tham mưu thực hiện công
tác Tổ chức xây dựng Đảng và công tác Đảng,
công tác chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng và hết sức
nặng nề. Hơn nữa, đặc thù công tác quân sự địa
phương lại khác biệt rất lớn so với những nhiệm
vụ quân chủ lực mà lâu nay anh đã làm. Vì vậy,
Hoàng Mạnh Tuấn phải nỗ lực học hỏi cấp trên,
các đồng chí, đồng đội những người đi trước,
tích cực rèn luyện bản thân, thường xuyên bám
sát cơ sở, lăn lộn với thực tiễn để nhanh chóng
hòa nhập với công việc ở môi trường công tác
mới. Hoàng Mạnh Tuấn nghiêm túc nghiên cứu
các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Từ các
Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, rồi của
Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu đến
các chủ trương, Nghị quyết của Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh… để từ đó vận dụng vào tình hình
thực tế đơn vị mà có những tham mưu, đề xuất
cho thật đúng và trúng, đáp ứng nhu cầu nhiệm
vụ quân sự của địa phương đang đòi hỏi. Đó là
những công việc tuy thầm lặng nhưng đòi hỏi ở
người trợ lý Tổ chức làm công tác xây dựng
Đảng, công tác Đảng và công tác chính trị biết
bao nỗ lực, sự lao tâm khổ tứ và cả lăn lộn với
thực tiễn. Trong thời gian gần 5 năm trên cương
vị công tác được phân công, Hoàng Mạnh Tuấn
đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban
Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh cụ thể hóa
xây dựng được 32 lượt Quy chế làm việc, Quy
chế lãnh đạo trên các mặt công tác quan trọng;
25 Nghị quyết, kết luận lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ định kỳ; 7 Nghị quyết lãnh đạo chuyên
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đề; 29 chương trình hành động và kế hoạch
thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị; Xây dựng các báo
cáo phục vụ cho các hội nghị sơ kết, tổng kết
Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng trên các
lĩnh vực công tác theo kế hoạch hướng dẫn của
Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Đảng
ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, anh còn tham mưu cho Đảng
ủy Quân sự tỉnh thực hiện tốt công tác đảng
viên. Trong các năm từ 2016 đến 2018 tham
mưu cho Đảng ủy mở 3 lớp bồi dưỡng nhận
thức về Đảng cho trên 270 quần chúng ưu tú;
kết nạp được 181 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu
167% kế hoạch đề ra; mở 3 lớp bồi dưỡng lý
luận chính trị cho 86 đảng viên dự bị; kiện toàn
cấp ủy các cấp được 187 đồng chí; tiếp nhận và
giới thiệu sinh hoạt Đảng cho 351 trường hợp
đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc. Kịp thời rà
soát, điều chỉnh bổ sung đồng bộ 4 lần hệ thống
văn kiện công tác Đảng, công tác Chính trị trong
các nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
tham mưu thực hiện có chất lượng việc duy trì,
phát triển tỷ lệ đảng viên trong lực lượng Dân
quân tự vệ và Dự bị động viên. Hiện nay đảng
viên trong lực lượng Dân quân tự vệ của tỉnh đạt
20,7%, đoàn viên đạt 74,1%. Toàn tỉnh đã thành
lập được 38 Chi bộ quân sự cấp xã (trong đó có
21/21 xã biên giới) hoạt động có hiệu quả. Bên
cạnh đó, anh còn tích cực tham mưu cho cấp ủy
đột phá và nâng cao chất lượng sinh hoạt của
các cấp ủy, chi bộ, xây dựng Chi bộ “Bốn
tốt”,“Ba không” trong Đảng bộ và lực lượng vũ
trang tỉnh gắn với đổi mới nội dung, hình thức
sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Bộ Chính
trị, Tỉnh ủy Lạng Sơn. Việc làm đó thực sự đã
tạo sự chuyển biến về chất trong các đơn vị,
được Tỉnh ủy Lạng Sơn đánh giá cao sau một
năm thực hiện. 

Trong thời gian công tác tại phòng Chính trị
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hoàng Mạnh Tuấn
được cấp trên đánh giá là một cán bộ năng
động, sáng tạo, luôn có những cải tiến, đổi mới
phương pháp công tác, làm việc có kế hoạch,
khoa học, tác phong sâu sát, tỉ mỉ và có năng
lực quán triệt, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết
của cấp trên vào điều kiện thực tế đơn vị, góp
phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp của địa
phương. Bản thân Hoàng Mạnh Tuấn luôn

gương mẫu trong công tác, học tập và sinh hoạt,
nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, giữ gìn mối
đoàn kết với đồng chí, đồng đội, đi đầu trong các
phong trào thi đua của đơn vị. 

Thấy rõ năng lực và sự trưởng thành trong
công tác của Hoàng Mạnh Tuấn, tháng 4 năm
2019 anh được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh điều về đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên
Phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy
Quân sự huyện Văn Quan. Ở cương vị công tác
mới, phát huy thành tích và kinh nghiệm trong
công tác, thực hiện khẩu hiệu “Rèn cán để rèn
binh, rèn mình để rèn chiến sĩ”, Hoàng Mạnh
Tuấn không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện
bản lĩnh, tác phong công tác của người cán bộ,
chỉ huy đơn vị; tích cực tham mưu, đề xuất cùng
lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai
thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác xây
dựng Đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ
chung của đơn vị; duy trì thực hiện nghiêm túc
nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác
chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết
thắng đi vào nền nếp; tham mưu cho Huyện ủy,
HĐND, UBND huyện Văn Quan thực hiện tốt
công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương,
chính sách hậu phương quân đội; hoàn thành
vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực
lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên; công
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực
hiện đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên
giao với chất lượng ngày càng cao; mở 1 lớp
nhận thức về Đảng cho thanh niên chuẩn bị
nhập ngũ, có 53 quần chúng ưu tú tham dự;
thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội,
chính sách người có công, đề án về tìm kiếm,
quy tập hài cốt liệt sĩ theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, không để
xảy ra sai sót, tiêu cực, với 2998 hồ sơ các loại,
tổng số tiền chi trả trên 2942 triệu đồng; đến
nay 24/24 cơ sở và huyện đã tổ chức kết luận
địa bàn về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt
liệt sĩ, đồng thời làm tốt việc thăm hỏi, tặng quà
các gia đình chính sách, người có công,gia đình
có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết,
ngày kỷ niệm.

Đặc biệt, tháng 11 năm 2019, Hoàng Mạnh
Tuấn cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan
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lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc diễn tập tác
chiến khu vực phòng thủ cấp huyện với đề mục
“Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn
sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các
trạng thái quốc phòng; tổ chức và thực hành tác
chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ
huyện” được Ban Chỉ đạo, đoàn đạo diễn của
Quân khu và lãnh đạo tỉnh đánh giá hoàn thành
tốt nhiệm vụ, có nội dung hoàn thành xuất sắc,
UBND tỉnh, huyện tặng Bằng khen, Giấy khen
cho nhiều tập thể và cá nhân tham gia diễn tập.
Cá nhân đồng chí Hoàng Mạnh Tuấn được Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tặng
Giấy khen.

Từ năm 2016 đến năm 2019 Hoàng Mạnh
Tuấn luôn đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành
tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tặng
nhiều Bằng khen, Giấy khen, tập thể suy tôn
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cơ sở 3 năm liền
(2016, 2017, 2018). Năm 2019, anh được Bộ
Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua
toàn quân” và tặng Bằng khen vì đã có thành
tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng
Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc;
3 Bằng khen của Chính ủy Quân khu 1 khen
thưởng thành tích trong phong trào thi đua quyết
thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn
2014 - 2019; Bộ Tư lệnh Quân khu và Chủ tịch
UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen về thành
tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tháng 6 năm
2020 vừa qua, anh vinh dự được thăng quân
hàm trước niên hạn, trở thành Thiếu tá trẻ, đầy
nhiệt huyết “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,
xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và sự
tin yêu của đồng chí, đồng đội.

Bộn bề với biết bao công việc của người
chiến sĩ quân đội là vậy nhưng Hoàng Mạnh Tuấn
vẫn luôn là một người con, người chồng, người
cha có trách nhiệm với gia đình. Anh trải lòng:

- Gần ba mươi tuổi em mới gặp được “một
nửa” của đời mình và xây dựng gia đình riêng ở
thành phố Lạng Sơn. Hiện tại em công tác xa
gia đình, bố em ở quê, bị bệnh tai biến, mẹ già
yếu. Bố vợ ở Hải Dương cũng mang bệnh lâu
năm. Hai con còn nhỏ, mọi công việc đều dồn
lên đôi vai gầy yếu của vợ em. Cô ấy làm trong
ngành ngân hàng, áp lực công việc rất lớn, em

thì chỉ tranh thủ thời gian cuối tuần hết ca trực
mới về qua nhà. Thương vợ, thương con mà
chẳng giúp được gì, em áy náy lắm. Nhưng vợ
em hiểu và rất thông cảm, luôn động viên em
hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn cô ấy thì giành lấy
mọi vất vả về mình. Trong những ngày cả nước
phòng chống dịch Covid-19, em phải trực ở cơ
quan không thể về nhà, ba mẹ con cô ấy đã
khắc phục khó khăn, chấp hành và thực hiện tốt
việc phòng chống bệnh dịch được Đài Phát
thanh và Truyền hỉnh tỉnh đến ghi hình biểu
dương. Có được người vợ như vậy quả là hậu
phương vững chắc cho những người lính như
em, để em yên tâm công tác. Em chỉ biết thầm
hứa vì sự bình yên của đất nước, của gia đình
mình mà quyết tâm phấn đấu phục vụ Tổ quốc,
phục vụ nhân dân.

Trong đợt phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu
về cuộc đời hoạt động cách mạng và những
cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối
với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”, Thiếu tá
Hoàng Mạnh Tuấn tích cực tham gia và giành
được giải thưởng trong cuộc thi của huyện Văn
Quan. Anh cũng được Huyện ủy huyện Văn
Quan tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc
trong bốn năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị. Mới đây, Thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn được Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn lập hồ sơ đề
nghị Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Chiến
sĩ tiên tiến”, hy vọng rằng hồ sơ của anh sẽ được
thông qua và giành được danh hiệu vẻ vang ấy. 

Chia tay Thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn, trong
suy nghĩ của tôi càng hiểu rõ thêm về phẩm chất
của người chiến sĩ quân đội nhân dân, không
phải ngẫu nhiên họ được mang một cái tên “Bộ
đội Cụ Hồ”, phải chăng những tư tưởng, đạo
đức, phong cách của  Bác đã thấm sâu trong tư
tưởng mỗi chiến sĩ cách mạng Việt Nam, “Vì
nước quên thân, vì dân phục vụ” sẵn sàng chiến
đấu và hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì
chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”.
Tôi hy vọng thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn sẽ ngày
càng phấn đấu, đem hết khả năng và sức lực
góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nói
riêng, Quân Đội nhân dân Việt Nam nói chung
vững mạnh toàn diện trong thời đại mới.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Mới xa nhà đấy mà thấm thoắt đã ba
năm. Hôm nay cầm tờ quyết định điều
động trong tay, Thiếu úy công binh

Nông Văn Nghi mới tốt nghiệp khóa đào tạo
ngắn hạn sáu tháng của Trường Sĩ quan công
binh đang hồi hộp nghĩ đến ngày về thăm nhà
sau ngần ấy thời gian xa cách. Không ngờ về
đến quân khu, anh lại nhận quyết định bổ
nhiệm ngay: Phó Trưởng ban Công - Pháo
thuộc Phòng Tham mưu tỉnh đội quê nhà. Từ
cơ quan quân sự địa phương về nhà anh chỉ
còn hơn bảy mươi cây số. Về đây mới hiểu
chủ trương đưa phần lớn cán bộ khóa đào tạo
ngắn hạn vừa rồi về địa phương là rất thiết
thực. Bước sang năm thứ ba của cuộc chiến
tranh phá hoại, giặc Mỹ đã leo thang tới tận
các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Nhất là

quê anh, tỉnh địa đầu có con đường quốc lộ
số 1 và đường sắt liên vận Quốc tế đi qua
cùng một cây cầu bắc ngang con sông chảy
qua thị xã, ngược lên phía Bắc, chiến sự đang
diễn biến phức tạp từng ngày... 

Tạm gác ý định xin phép về thăm nhà
nhưng anh không nguôi nỗi nhớ về một làng
quê êm đềm với những nếp nhà sàn xinh xắn
nép dưới cây đa, cây mít cổ thụ và lũy tre ngả
bóng bên dòng sông hiền hòa bồi đắp nên
cánh đồng Thất Khê màu mỡ. Nơi ấy có mái
ấm mà anh gắn bó suốt thời thơ ấu cho tới lúc
trưởng thành đủ sức vóc ra đi cầm súng bảo
vệ quê hương. Anh vô tư lớn lên trong gia
đình yêu quý anh như người con cả, bên mấy
đứa em cả trai lẫn gái, đứa lớn nhất cách anh
tới bốn, năm tuổi. Chỉ sắp đến lúc chia tay gia
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đình lên đường nhập ngũ, mẹ mới ngập
ngừng nói cho anh biết, giữa năm Ất Dậu, ông
bà nhận anh làm con từ khi anh còn lẫm chẫm
tập đi và bập bẹ tập nói. Người chị gái hơn
anh dăm tuổi, chia tay em từ đó mãi không
quay về. Bố mẹ căn dặn anh ra đi chân cứng
đá mềm gắng bằng anh bằng em, hết giặc về
đây bố mẹ cưới vợ cho. Con mãi mãi là con
cả của nhà họ Nông con nhé!

Guồng quay hối hả của cơ quan quân sự
địa phương thời chiến đưa anh về với thực
tại. Nghi bắt tay ngay vào công việc rất mới
mẻ của ban chuyên môn trực thuộc phòng
Tham mưu của cơ quan quân sự địa phương.

Tiếng là một ban trong Phòng Tham mưu
nhưng biên chế có hai người. Thượng úy,
Trưởng ban Nguyễn Đình Hướng, một cán bộ
pháo binh kỳ cựu, nhập ngũ từ thời kỳ chống
Pháp, phụ trách mảng pháo binh, thường
xuyên bám sát trận địa phòng không của các
đơn vị trực thuộc. Còn Nghi đảm đương việc
củng cố, huấn luyện cho Đại đội dự nhiệm về
chiến kỹ thuật công binh, những kiến thức
nóng hổi mà anh vừa  học được ở trường.
Phải thật khẩn trương để đối phó kịp thời với
những thủ đoạn đánh phá của bọn xâm lược
Mỹ với vũ khí ngày càng tối tân hơn. Mỗi khi
xảy ra tác chiến, Trưởng ban Hướng có nhiệm
vụ nắm tình hình các trận địa pháo phòng
không, Phó ban Nghi kiểm tra hậu quả oanh
tạc của các loại bom đạn địch, sử dụng lực
lượng dự nhiệm và dân quân để khắc phục
hậu quả kịp thời. Thế là hễ có nhiệm vụ gì, ở
bất cứ đâu, họ luôn xuất hiện tại chỗ như một
cặp bài trùng.

Một ngày tháng Bảy nắng chói chang, bọn
giặc trời ào đến oanh tạc thị xã cùng một lúc
trên nhiều trọng điểm, trong đó có cả cây cầu
sung yếu giữa thị xã và nhiều trận địa phòng
không của bộ đội ta cùng các đơn vị bạn.
(Thời gian này có nhiều đơn vị pháo phòng
không Trung Quốc sang ta hiệp đồng tác
chiến bảo vệ tuyến đường sắt từ Kép lên đến
Hữu Nghị Quan do công binh nước bạn bảo
đảm). Bầu trời thị xã sôi như trong chảo lửa.
Trong tiếng phản lực bổ nhào chói tai, bom nổ
rền trời lẫn tiếng súng bộ binh, súng cao xạ
các cỡ từ khắp các trận địa đồng loạt chặn
đánh bọn cướp Mỹ, quyết không cho chúng

oanh tạc các mục tiêu chiến lược. Chúng vừa
rút quân, đài quan sát báo về sở chỉ huy của
tỉnh đội sơ bộ thiệt hại do địch gây ra tại các
mục tiêu bị oanh tạc. Đặc biệt có một quả bom
chưa nổ, ngay sát một khẩu đội 57 ly của bạn
tại sân bay phía Nam thị xã. Trưởng ban
Hướng đến ngay trận địa phòng không trên
dải đồi phía Đông. Nghi điều một tổ của Đại
đội dự nhiệm theo mình đến hiện trường. Khói
bom còn khét lẹt trên cánh đồng phía Tây sân
bay, giáp với chân đồi, bên những hố bom
phá, bom đào lở loét là từng vạt ngô non cháy
sém. Cả Đại đội pháo phòng không Trung
Quốc đã sơ tán về các hầm pháo thủ. Từ xa,
họ cùng ngóng về phía mấy cán bộ chiến sĩ
công binh của ta vừa tới. Ngay cạnh khẩu đội
gần nhất, một trái bom cắm một phần xuống
đất, phần còn lại đứng trơ trơ như thách thức
mọi người có dám đối mặt với nó không. Nghi
cho tổ dừng lại, anh bình tĩnh tiến lại gần để
quan sát kĩ “đối tượng”, rồi quay lại giảng giải
cho anh em:

- Ở đây đất phù sa không cứng lắm mà
quả bom này chỉ cắm được mấy gang tay
chứng tỏ nó nhẹ hơn các loại bom khoan,
bom phá. Hai bên sườn có vết chắp dọc theo
thân bom, bốn cánh gắn ở đuôi bom lớn hơn
các quả bom thông thường, vậy chỉ có thể là
bom bi mẹ. Do máy bay bổ nhào quá thấp nên
nó chưa kịp nổ trên không theo nguyên lý hoạt
động, để tung hết lũ bom con trong bụng ra.
Vì thế chúng ta có thể bình tĩnh xử lý nó.

Anh phân công bốn chiến sĩ tản ra bốn
phía cảnh giới không để người không phận sự
đến gần, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Rồi anh
đeo ba lô dụng cụ công binh đến, cùng một
chiến sĩ “vật ngã” quả bom ra, “mổ bụng” moi
hết lũ bom con tròn như “quả trẩu” bỏ vào mấy
cái gùi rồi chia nhau mang về trước những
con mắt ngạc nhiên xen lẫn thán phục của
đồng bào và bộ đội bạn. Trên đường về anh
tranh thủ giảng giải cho các chiến sĩ:

- Các cậu có để ý ba “con đỉa” bám ngoài
vỏ “quả trẩu” không? Cấu tạo của nó như vậy
là để khi bung ra khỏi “bụng mẹ” nó sẽ xoay
tròn trong không khí, tạo ra lực li tâm, giải
phóng hạt nổ khỏi vị trí ở chân lá thép mỏng,
chuyển động dần ra phía đầu lá thép có gắn
kim hỏa. Lúc này trái bom bi mới vào trạng
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thái “sẵn sàng chiến đấu”. Nếu có va chạm
làm rung lá thép kim hỏa sẽ chích vào hạt nổ
làm “quả trẩu” nổ, tung ra hàng trăm viên bi
thép nhỏ như viên bi xe đạp, bắn xa hàng
chục mét để sát thương đối phương. Những
quả đã xoay đủ vòng thì vừa chạm đất là nổ
ngay. Những quả còn lăn lóc trên mặt đất mà
chưa nổ có nghĩa là lực li tâm chưa đủ đẩy hạt
nổ đến vị trí đầu kim hỏa nếu có va đập nó chỉ
lăn thêm vài vòng nữa là đến tầm phát hỏa
đấy! Vì thế khi đã văng ra khỏi bụng mẹ thì
bom bi trở nên nguy hiểm như một trái mìn
bẫy. Công ước Quốc tế đã lên án và cấm sử
dụng vũ khí sát thương dã man này nhưng
quân xâm lược vẫn đang sử dụng ở Việt Nam.
Khi bom mẹ chưa nổ trên không, lũ bom bi
này chưa được “khởi động”, vì thế chúng ta
cứ việc thu chúng về phục vụ cho công tác
huấn luyện. 

Mải nghe Nghi nói, cả nhóm quên cả
đường xa mang nặng về đến cơ quan tỉnh đội
lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng cưa thép
đang nghiến kin kít, Hướng ngó qua khe cửa
thấy Nghi đang kì cạch “tác nghiệp” một mình,
anh lách cửa bước vào:

- Ăn mảnh gì thế?
- Em đang cắt mấy “quả trẩu” để làm giáo

cụ trực quan cho lớp tập huấn quân dự nhiệm
của Đại đội công binh.

- Thế cậu xem mình là người ngoài cuộc à?
- Vậy anh chốt cửa lại, rồi mình cùng làm

cho nhanh nhé!
Nói là làm, hai anh em kì cạch gần hết

buổi sáng cũng đủ “học cụ” cho mười một đơn
vị trực thuộc của tỉnh đội và Đại đội dự nhiệm.

Họ đang vui vì chiều nay đã có mô hình
thực tế để lên lớp cho bộ đội thì nhận thông
báo của Phòng Tham mưu, địch vừa đánh
phá trên tuyến đường sắt gần một nhà ga xép
phía Nam của tỉnh, tại hiện trường còn bom
chưa nổ. Đại đội phòng không 12 ly 7 của tỉnh
đội đang tác chiến tại khu vực này. Thế là cả
Trưởng, Phó ban Công - Pháo, với khí tài
chuyên dụng lên chiếc xe Xít - đờ - ca (mô tô
ba bánh), khẩn trương nhằm hướng Nam
phóng đi. Qua huyện đội sở tại, có thêm một
trợ lý tác chiến lên xe cùng tới hiện trường.

Tới nơi, dưới cái nắng thiêu đốt của buổi
trưa hè, mùi khói bom như càng khét đắng
hơn. Hàng trăm dân công, dân quân, cùng bộ
đội địa phương, dưới sự chỉ huy của Huyện
đội trưởng đang khẩn trương khắc phục hậu
quả của trận bom để lại. Bộ đội công binh của
bạn cũng đang sửa lại nhiều đoạn đường sắt
bị cắt đứt, những thanh ray cong vênh bung
ra khỏi nền đường. Cũng may, những làn đạn
phòng không của cả ta và bạn đã đẩy bọn
giặc trời lên cao, hạn chế độ chính xác của
các loại bom đạn địch, vì vậy nhà ga vẫn gần
như nguyên vẹn. Đỗ xe vào chân ta - luy bên
đường, Hướng chạy vội lên mỏm đồi phía
Đông thung lũng nơi Đại đội phòng không
đang chiếm lĩnh trận địa. Các khẩu đội đều an
toàn, hỏa lực 12 ly 7 của ta đã hiệp đồng chặt
chẽ với đơn vị bạn chiến đấu dũng cảm, góp
phần bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ. Nghi
theo chân một chiến sĩ dân quân trực chiến rẽ
qua sân ga, đi lên mấy mỏm đồi có trận địa
pháo phòng không 57 ly của bạn. Cách hầm
pháo đầu tiên vài ba chục mét, nơi được đánh
dấu bằng lá cờ đuôi nheo màu vàng là một hút
bom to cỡ người chui lọt. Mở ba lô, Nghi lấy
cuộn dây chuyên dụng, một đầu buộc quanh
bụng, đầu kia trao cho trợ lý tác chiến huyện
đội. Anh căn dặn tỉ mỉ:

- Đồng chí cầm lấy đầu dây này, khi nào
tôi giật, hãy từ từ kéo tôi lên nhé!

Rồi cởi bỏ hết quần áo, chỉ với chiếc quần
cộc, Nghi bình tĩnh chui xuống hút bom trước
bao nhiêu con mắt của đồng bào, đồng chí và
bộ đội bạn đang hồi hộp và lo lắng nhìn theo.
Sau khi mò mẫm đo đạc và nghiên cứu đuôi
bom, xác định được chắc chắn là bom nổ
chậm, Nghi giật dây để đồng chí trợ lý kéo lên.
Vừa lúc anh Hướng từ trận địa pháo xuống
đến nơi, chỉ nhận ra cậu bạn trẻ nhờ đôi mắt
sáng với ánh nhìn quen thuộc, vì từ đầu đến
chân Nghi đã được phủ một lớp bụi đất trộn
mồ hôi như từ âm phủ chui lên. Nghi từ tốn
nhưng mạch lạc trao đổi với Trưởng ban:

- Đây là bom nổ chậm anh ạ! Theo
nguyên lý, từ khi chạm đất, lực quán tính ép
vỡ lọ hóa chất, để chất lỏng này ăn mủn màng
nhựa cứng ngăn cách giữa kim hỏa và hạt nổ
phải mất từ sáu đến mười hai tiếng đồng hồ.
Bom thả lúc mười giờ sáng, bây giờ là một giờ

14
Văn nghệ

Số 326-12/2020 - Xứ Lạng



ba mươi chiều, vậy chúng ta còn tối thiểu hơn
ba giờ nữa để xử lí tình huống. Chỗ này
không có điểm tựa và dụng cụ kéo bom lên,
vị trí bom lại xa các mục tiêu cần bảo vệ nên
ta quyết định kích nổ tại chỗ.

Hai người thống nhất phương án. Anh
Hướng chỉ thị trợ lý tác chiến huyện đội về
ngay cơ quan, điều một máy điểm hỏa điện, 3
kilogam thuốc nổ TNT và ba kíp điện. Trợ lý
tác chiến huyện đội tới chỗ chiếc xe ba bánh
để thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao đã thấy
cô phóng viên báo Tiền Phong chờ sẵn để hỏi
thăm tin tức. Anh chỉ tay về phía hai cán bộ
cấp trên, còn mình vội khởi động xe và phóng
đi mong sao hoàn thành nhiệm vụ kịp thời
gian quy định. Trở lại bóng râm bên ta - luy
đường, Hướng và Nghi trả lời vắn tắt mấy câu
hỏi của nhà báo trẻ về hậu quả oanh tạc của
máy bay địch, về khả năng thông tuyến của ta
và phương án khắc phục quả bom nổ chậm
nhanh và an toàn nhất. Thấy cô phóng viên
nâng máy ảnh, Nghi vội xua tay:

- Ấy chớ, trông tôi thế này lên báo sao được.
- Không sao anh ạ! Thế này mới phản ánh

thực tế chứ! 
Và cô bấm liền vài ba kiểu.
Chợt các anh thấy ba người lính Trung

Quốc từ dưới khe núi bên kia trận địa đi tới,
tay bưng, tay xách một đĩa hai ngăn quân
dụng đầy bánh bao, một cặp lồng canh rau,
một bi đông nước uống đang tươi cười tiến
lại. Trong khi người thấp đậm bày thức ăn lên
mấy súc tà vẹt, hai người còn lại đến gần bắt
tay thân mật, một người dong dỏng biết bập
bẹ tiếng Việt, tươi cười:

- Mời... các tồng chí... dùng bữa! Mải pắn
máy bay... bây giờ mới làm lược à! Mời các...
tồng chí ăn cho nóng... mới có sức làm việc chứ!

Không nỡ phụ lòng các bạn, vả lại từ sáng
đến giờ hai anh em cũng chưa có gì vào
bụng. Thế mà họ cũng đoán ra, tài thật. Hai
anh mời cả cô phóng viên chiến trường cùng
ăn luôn thể. Đằng nào cũng còn phải đợi khí
tài đang trên đường mang đến. Bữa cơm dã
chiến vừa xong cũng là lúc trợ lý tác chiến
huyện đội mang các khí tài cần thiết đến nơi.
Xếp gọn mấy thứ đồ đựng cho người chiến sĩ
nuôi quân bạn mang về, dặn trợ lý tác chiến

ở lại không cho bất kỳ ai đến vị trí tác nghiệp,
Hướng và Nghi nhanh chóng tiếp cận hút
bom. Trong khi Nghi đấu kíp điện vào lượng
nổ, liên kết các bánh thuốc nổ theo ý định,
Hướng nhanh chóng rải dây điện từ hút bom
lên hầm pháo thủ của ụ pháo gần nhất. Đến
nơi, nhìn lên đã thấy một vòng cung cán bộ
chiến sĩ Trung Quốc đứng trên sườn đồi cùng
đổ dồn mọi cặp mắt vào các anh. Hướng đưa
mắt tìm người bạn biết tiếng Việt khi nãy. Như
hiểu ý anh, người lính cao dong dỏng chạy lại.
Hướng vừa nói vừa ra hiệu:

- Đề nghị cả đơn vị lùi sang bên kia đồi
cho an toàn!

Nghe lời Hướng, người lính nói một tràng
líu lo như chim, vừa dang hai tay cao quá đầu
vẫy vẫy, chỉ một loáng, vòng cung người đã
nhanh chóng sơ tán, nhường trận địa cho hai
người lính Việt Nam. Rải dây xong, Hướng trở
lại cầm đầu dây để Nghi chui xuống hút bom
với tất cả hỏa cụ đã liên kết sẵn. Chờ cho đầu
dây giật giật, Hướng từ từ kéo Nghi lùi lên sau
khi cố định ba kilogam thuốc nổ với đầy đủ kíp
điện vào đuôi bom như đã học. Chỉ mất dăm
phút mà tưởng chừng như mấy giờ đồng hồ,
Nghi nhoài lên, người lại đẫm mồ hôi, đã lấm
lem đất cát giờ còn lấm lem thêm. Hai người
sóng đôi bước lên vị trí điểm hỏa, ngẩng cao
đầu đón làn gió mát từ khe núi thổi tới làm dịu
đi bao nỗi gian lao căng thẳng của giây phút
đối mặt với tử thần. Đứng dưới hầm pháo thủ,
đợi bạn đấu dây dẫn vào máy điểm hỏa xong
Hướng mới đưa tay quay cho Nghi:

- Cậu kết án “tên sát nhân” này đi!
Nghi đón lấy tay quay, thận trọng cắm

vào máy điểm hỏa, mắm môi quay nhanh
mấy vòng để nạp đủ điện rồi anh nhấn nút.
Mặt đất chợt rung lên, sau ánh chớp là một
tiếng nổ long óc. Một cột khói đen đặc bốc lên
cao, theo sau là đất đá cát bụi, rào rào như
một cơn mưa dị vật từ trời cao đổ xuống. Sau
vài phút lặng đi, trận địa bỗng ào lên những
tiếng reo vui của tất cả những người đang
làm mọi công việc tuy khác nhau nhưng cùng
một mục đích khắc phục hậu quả của trận
bom thù, thông đường cho cả những đoàn ô
tô và tàu hỏa mang nặng những chuyến hàng
chi viện cho chiến trường miền Nam đang
đánh Mỹ.
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Hướng và Nghi thu khí tài ra xe về đơn vị.
Xe đã chạy cả một quãng xa, các anh vẫn còn
trông thấy trên trận địa phòng không, đơn vị
bạn đang tập hợp như một cuộc mít tinh,
những cánh tay cầm sổ đỏ giơ cao, tiếng hô
“oan xuê” vang vọng cả núi đồi như thể hiện
quyết tâm bắt giặc Mỹ phải đền tội cho những
thiệt hại mà hôm nay chúng đã gây ra, nguyện
sát cánh cùng quân và dân Việt Nam quyết
chiến thắng giặc Mỹ.

Thời gian gần đây, khi vùng biển Hải
Phòng bị thủy lôi Mỹ phong tỏa, thị xã địa đầu
Tổ quốc trở thành “cảng nổi”. Biết ta tập trung
lực lượng để giải tỏa hàng hóa, vũ khí khí tài
từ các nước bạn đưa tới, giặc Mỹ càng tăng
cường đánh phá, đặc biệt chúng thả nhiều
bom bi tại những địa bàn đông người, trên các
trận địa pháo phòng không. Một số lượng lớn
bom bi không nổ ngay mà lăn lóc khắp nơi.
Không khác gì mìn bẫy, chúng sẽ nổ bất cứ
lúc nào mỗi khi có người, gia súc, thậm chí
cành cây rơi chạm vào, gây nhiều thương
vong, cản trở mọi hoạt động của quân dân ta.
Nghi đang thiết kế một dụng cụ phá bom bi
cho Đại đội dự nhiệm. Đó là một tấm lá chắn
rộng khoảng già nửa mét vuông bằng ván
ghép, được bọc nùn rơm dày độ mười phân,
đặt đứng trên giá có bánh xe để đẩy sát mặt
đất. Chiến sĩ phá bom núp sau lá chắn ấy, sử
dụng một cây sào dài năm đến bảy mét để
chọc cho nổ những trái bom bi trên đường đi,
trên bãi trống để vô hiệu hóa những cái bẫy
giết người. Đang mải miết làm việc, bỗng Chủ
nhiệm Chính trị cho liên lạc tới:

- Báo cáo! Mời Phó ban lên gặp Chủ
nhiệm ạ!

Vừa bước vào cửa, Chủ nhiệm Chính trị
mời ngồi và đưa anh tờ báo Tiền Phong:

- Cậu đọc đi!
Thì ra đó là bài báo của cô phóng viên đã

chứng kiến “trận đánh” của các anh trên cung
đường phía Nam của tỉnh hôm nào, có cả tấm
ảnh của anh, người lấm lem bụi đất như lính
đặc công hóa trang vậy. Anh có biết đâu, cả
đơn vị bộ đội Trung Quốc đã phát động thi đua
học tập tinh thần dũng cảm của hai chiến sĩ
công binh Việt Nam, để lập nhiều chiến công
hơn nữa, như bài báo phản ánh.

Còn bất ngờ hơn, Bác Hồ đã đọc bài báo
ấy và cho thư ký của Người điều tra cụ thể tên

tuổi, đơn vị của chiến sĩ công binh quả cảm
lập công đã được đồng bào chiến sĩ ta và bạn
bè Quốc tế khâm phục. Mấy hôm sau, có cán
bộ bên Tuyên huấn Tỉnh ủy mang sang ban
Công - Pháo, phòng Tham mưu tỉnh đội một
món quà của Bác dành tặng Thiếu úy Nông
Văn Nghi - người sĩ quan công binh dũng
cảm. Nông Văn Nghi run run mở gói quà của
Bác Hồ kính yêu và cả phòng tham mưu, cả
cơ quan tỉnh đội đều reo lên chia vui cùng
anh: đó là một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ có dây
đeo và vỏ bằng vàng. Chắc Bác muốn nhắc
nhở: Thì giờ là vàng! Mọi hành động của
người chiến sĩ công binh phải luôn luôn chuẩn
xác từng phút từng giây mới đảm bảo hoàn
thành nhiệm vụ.

Đêm ấy Nghi thao thức mãi, anh lấy giấy
bút viết thư về thăm bố mẹ: “Bố mẹ kính yêu!
Đã qua ba cái Tết con chưa về thăm gia đình
được, trong hoàn cảnh thời chiến chắc bố mẹ
hiểu cho con, không lúc nào nguôi nỗi nhớ bố
mẹ và các em! Con của bố mẹ đã trưởng
thành nhiều, được Quân đội rèn luyện, Nhân
dân nuôi dưỡng con đã thành người chiến sĩ
thực thụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị
giao cho. Thành tích của con tuy nhỏ nhưng
đã được Bác Hồ khen ngợi và tặng quà nữa.
Được như ngày hôm nay, con luôn nhớ ơn bố
mẹ đã cưu mang, nuôi dưỡng và bảo ban con
thành người, căn dặn con lúc lên đường gắng
bằng anh, bằng em. Khi nào cấp trên cho phép
nhất định con sẽ về thăm bố mẹ và các em...”.
Gấp lá thư vào phong bì, Nghi buông màn, tắt
đèn và mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ...

Nghi có biết đâu, những chiến công thầm
lặng của anh - người sĩ quan công binh trẻ
tuổi trưởng thành trong thực tế chiến đấu đã
góp phần cùng quân dân quê hương anh
hoàn thành suất sắc nhiệm vụ bảo vệ “cảng
nổi” nơi địa đầu Tổ quốc, đã được Đảng và
Nhà nước đánh giá rất cao bằng phần
thưởng vô cùng quý giá: phong tặng danh
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Cũng như Nông Văn Việt là Anh hùng công
binh của Cao Bằng, lập công trên mặt trận
đường Bảy Thượng Lào, Nông Văn Nghi là
Anh hùng công binh của Lạng Sơn, lập công
ngay trên quê hương mình, mảnh đất địa đầu
Tổ quốc.
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Công ty Than Na Dương - VVMI - Chi
nhánh Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ
Việt Bắc TKV - CTCP, đóng trên địa bàn

thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn. Mỏ than Na Dương được thành lập ngày
21/3/1959 với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất và
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ĐấT MỎ NuÔI SốNG
HÀNG NGHìN CÔNG NHÂN

Ký của NguyễN PHượNg

Về quê trong một chiều nắng như đổ lửa, tiếng ve râm ran đánh thức cả một thời thơ
ấu, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng còi tàu. Ký ức về những trưa nắng hè cùng các bạn ngắm
đoàn tàu chở hàng hóa và than từ từ rời khỏi ga Na Dương như mới hôm nào. Những chuyến
tàu ấy đã nuôi dưỡng biết bao mơ ước của các thế hệ mỏ than chúng tôi. Mỏ than Na Dương
là nơi có nhiều thế hệ cha ông, gia đình, họ hàng, bạn bè tôi và anh chị em công nhân các
vùng quê khác đến sinh sống làm việc. Hơn 60 năm, trải qua bao thăng trầm và sự đổi thay
của đời sống xã hội, những người thợ mỏ Na Dương vẫn luôn kiên định, giữ vững truyền
thống đất mỏ đồng tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam, của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP xây
dựng Công ty Than Na Dương ngày càng phát triển lớn mạnh.

Toàn cảnh khai trường sản xuất của Công ty Than Na Dương - VVMI



cung ứng than cho nhà máy xi măng Hải Phòng.
Thời kỳ đó, khu vực Na Dương chỉ là một vùng
đất nông, lâm nghiệp có mật độ dân cư thưa
thớt, đất đai cằn cỗi. Ngày mới thành lập, cán
bộ, công nhân lao động của Mỏ chủ yếu là bộ
đội chuyển ngành và một số lao động được
tuyển dụng ở các bản làng lân cận. Lực lượng
cán bộ kỹ thuật còn rất mỏng, chỉ có một số ít
cán bộ kỹ thuật đã qua đào tạo hệ trung cấp.
Khai thác than chủ yếu là lao động thủ công với
công cụ thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng… điều
kiện làm việc và sinh hoạt của người thợ mỏ
trong những năm đầu thành lập hết sức thiếu
thốn và gian khổ. 

Miền Bắc nước ta thời điểm đó mới chỉ có
một nhà máy sản xuất xi măng duy nhất là Nhà
máy Xi măng Hải Phòng, với nhiệm vụ sản xuất
xi măng phục vụ cho công cuộc kiến thiết miền
Bắc. Than để sử dụng cho công nghiệp sản xuất
xi măng phải mua từ Trung Quốc, giá thành cao
nguồn cung lại không ổn định. Đứng trước
những thử thách đó, Ban Lãnh đạo ngành than
đã sử dụng thử nghiệm than Na Dương cho Nhà
máy Xi măng Hải Phòng. Kết quả ngoài mong
đợi, đánh dấu bước tiến đầu tiên giúp than Na
Dương có chỗ đứng. Sau đó, Bộ Công nghiệp
quyết định thành lập Mỏ than Na Dương với
nhiệm vụ ban đầu là khai thác than phục vụ Nhà
máy Xi măng Hải Phòng. Vào năm 1968 giặc Mỹ
ném bom phá hoại Nhà máy Xi măng Hải
Phòng, Mỏ phải ngừng sản xuất. Khó khăn
chồng chất, đây là lần đầu tiên Mỏ đứng trước
nguy cơ đóng cửa.

Đến năm 1972, Nhà máy Xi măng Hải
Phòng một lần nữa bị giặc Mỹ đánh phá gây
thiệt hại nặng nề. Mỏ than Na Dương lại đứng
trước nguy cơ giải thể, một bộ phận cán bộ,
công nhân lao động phải chuyển sang làm
nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa viện trợ phục vụ
cho chiến trường. 

Năm 1973, Hiệp định Pari được ký kết,
chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt
Nam. Nhà máy Xi măng Hải Phòng được khôi
phục, tiếp tục sản xuất xi măng phục vụ công
cuộc xây dựng đất nước. Một lần nữa, Mỏ than
Na Dương được hồi sinh, tiếp tục sản xuất và
tiêu thụ than với sản lượng từ ba mươi ngàn tấn
một năm. Cán bộ, công nhân lao động, ai nấy
đều mừng rơi nước mắt.

Không bao lâu sau, miền Nam hoàn toàn
giải phóng, đất nước thống nhất, một kỷ nguyên
mới được mở ra, nhu cầu xi măng phục vụ xây
dựng kiến thiết đất nước tăng cao. Sau mười
sáu năm sản xuất, Mỏ được Quy hoạch tổng thể
và đang đi vào quỹ đạo ổn định thì ngày 17
tháng 2 năm 1979, chiến tranh biên giới phía
Bắc xảy ra, Lạng Sơn bị tàn phá nặng nề, công
việc sản xuất của Mỏ bị ngừng trệ, rất nhiều cán
bộ, công nhân lao động bị thương. Nhưng chỉ
sau mấy tháng Mỏ đã nhanh chóng khắc phục
hậu quả và tiếp tục sản xuất phục vụ cho công
cuộc xây dựng đất nước.

Với tiềm năng sẵn có, vào năm 1983 niềm
vui của anh em, cán bộ, công nhân lao động
Mỏ được nhân lên khi có thêm một mối tiêu thụ
than lớn, đó là Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn,
Thanh Hóa. Mỏ Than Na Dương lúc này thực
sự khẳng định được vị trí, vai trò đáng kể trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng và trong nền
kinh tế quốc dân nói chung, trở thành một
trong những công trình đầu tư trọng điểm của
Nhà nước.

ЉMỏ than tiếp tục đi vào hoạt động ổn định,
Ban Lãnh đạo Công ty nhận ra thế mạnh của
vùng đất này là nguồn tài nguyên đất sét sẵn có.
Tận dụng nó Mỏ tiếp tục mở rộng thêm một số
ngành nghề sản xuất gạch ngói, gốm, sành sứ
và đá xẻ... vừa phục vụ cho việc xây dựng Mỏ,
vừa đáp ứng cho nhu cầu xây dựng phát triển
trong khu vực, đồng thời giải quyết công ăn việc
làm cho hàng trăm lao động là con em cán bộ,
công nhân lao động và các hộ dân bị mất ruộng,
đất để mở rộng mặt bằng sản xuất của Mỏ.
Gạch đất nung của Na Dương cũng là một trong
những sản phẩm có chất lượng đứng đầu trong
tỉnh. Có thời điểm tổng số cán bộ, công nhân lao
động của Mỏ nâng lên đến trên hai nghìn người
- một con số không hề nhỏ. 

Năm 1990 đến năm 1993 một lần nữa cán
bộ, công nhân lao động lại lao đao khi Nhà máy
Xi măng Hải Phòng và Nhà máy Xi măng Bỉm
Sơn được Chính phủ cho phép nâng cấp
chuyển đổi công nghệ mới và không sử dụng
than nữa, Mỏ phải đối mặt với giai đoạn đầy khó
khăn, thách thức. Do không tiêu thụ được sản
phẩm, Mỏ than Na Dương phải ngừng sản xuất,
hàng ngàn thợ mỏ đứng trước nguy cơ không
có việc làm. Cuộc sống của cán bộ, công nhân
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lao động sẽ đi về đâu?
Năm 1994 đến năm

1997, Mỏ than Na Dương
được đặt trong cơ chế quản
lý đặc biệt, hơn một nghìn
cán bộ, công nhân lao động
của Mỏ, kể cả của Xí nghiệp
Xây lắp Na Dương sáp nhập
được chuyển công tác đến
các đơn vị trong và ngoài
ngành than. Thời kỳ ấy,
những công nhân không có
nhu cầu hoặc chưa sắp xếp
được việc làm công ty cho
nghỉ chế độ 176, một số cán
bộ, công nhân chuyển công
tác ở Nhà máy Xi măng La
Hiên, Mỏ than Núi Hồng, Mỏ
than Nông Sơn, Mỏ than
Suối Bàng, Nhà máy Xi
măng Lạng Sơn... Số người
ở lại thấp thỏm lo âu nghĩ
đến một ngày mất việc làm.
Các chú tôi cũng nằm trong
số lao động ấy. Nhiều gia
đình phải tìm công việc tạm
thời để kiếm miếng cơm cho
cả nhà. Mỏ than Na Dương
đứng trước nguy cơ phá sản
vì đầu tư nguồn vốn không
nhỏ vào dây chuyền sản
xuất, hàng nghìn lao động
không có việc làm. Lúc này
các đồng chí lãnh đạo của
Công ty Than Nội địa (nay là
Tổng công ty công nghiệp
mỏ Việt Bắc) và Tổng Công
ty Than Việt Nam (nay là
Tập đoàn Công nghiệp Than
Khoáng sản Việt Nam) thực
sự như ngồi trên đống lửa.
Họ nỗ lực cố gắng và đi tìm
hướng tháo gỡ khó khăn
cho Mỏ than Na Dương. Sau
nhiều năm tìm tòi nghiên
cứu, ý tưởng xây dựng nhà
máy nhiệt điện sử dụng than
Na Dương được hình thành.
Song để biến nó thành hiện
thực là cả một chặng đường
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Đồng chí Lý Văn Lục, Giám đốc Công ty Than Na Dương - VVMI
(Người đứng giữa) nhận Cờ của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại Lễ
Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty Than Na Dương - VVMI

gian nan phía trước. Công nghệ để có thể đốt than cần được nghiên
cứu giải quyết và cả những khó khăn đến từ một số ít người chưa
thấu hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội to
lớn khi xây dựng nhà máy nhiệt điện sử dụng than Na Dương để
phát điện. 

ЉNỗi lo canh cánh cũng được giải tỏa, bằng tâm huyết và sự
năng động, sáng tạo cùng với quyết tâm và niềm tin vào sự thành
công của dự án, các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Than Việt Nam
đã từng bước thuyết phục được các Bộ, ngành Trung ương, đồng
thời nhận được sự ủng hộ của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên
Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, sự ủng hộ của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn, của huyện Lộc Bình, của các xã, thị trấn trên địa
bàn và sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên vùng đất Mỏ.
“Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền”, một lần nữa ánh
sáng hy vọng lại đến với cho bà con vùng Mỏ. Ngày 3/12/1998 dự
án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Na Dương công suất 100
MW đã được Chính Phủ phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 124
triệu USD và giao cho Tổng Công ty Than Việt Nam làm chủ đầu tư.
Sau gần ba năm xây dựng, nhà máy Nhiệt điện Na Dương được
khánh thành đi vào chạy thử. Ngày 2/11/2005 nhà máy Nhiệt điện
Na Dương chính thức phát điện thương phẩm lên lưới điện quốc
gia. Đó là những ký ức không thể xóa nhòa trong tâm trí mỗi người
dân đất Mỏ. Љ

Anh Nguyễn Văn Tảo, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
cho biết:



- Những năm chín mươi tôi chưa về Mỏ
công tác nhưng qua tìm hiểu quả thực khi ấy
cán bộ, công nhân lao động gặp vô vàn khó
khăn. Chúng tôi được chứng kiến sự khởi sắc
và phát triển ở thời kỳ mới nhất của Công ty. 

Anh cũng như bao thanh niên khác rời quê
lên Mỏ công tác với ý nghĩ đơn giản ở đó một
vài năm rồi trở về. Nhưng sự gắn bó và tình yêu
vùng Mỏ đã giúp anh kết duyên với cô gái Na
Dương. Biết bao cặp đôi ở lại và cống hiến sức
mình cho mảnh đất này. 

Qua trao đổi với ông Chu Đình Thỏa, Phó
Giám đốc Công ty, tôi phần nào hiểu được
công việc của những người công nhân lao
động thầm lặng: 

- Anh công tác ở Mỏ từ khi nào ạ? 
- Tôi công tác từ năm 1986 và phụ trách

mảng kỹ thuật.
Tôi ồ lên: 
- Anh đã chứng kiến biết bao thăng trầm

của Mỏ.
Anh cười:
- Thế hệ chúng tôi đúng là quá nhiều kỷ

niệm. Để có thành quả như bây giờ cũng rất
nhiều công sức của anh em. Mỏ là nơi có than
lộ thiên với trữ lượng lớn khai thác rất an toàn.
Từ ngày sản xuất than cung cấp cho Nhà máy
Nhiệt điện Na Dương, cuộc sống của anh em
ngày càng được cải thiện, đảm bảo cuộc sống
của trên năm trăm công nhân. Chỉ tính riêng quỹ
lương của Công ty Than hơn 4 tỷ đồng/tháng,
thu nhập bình quân trên dưới chín triệu
đồng/người/tháng. Tạo công ăn việc làm cho
người lao động, đặc biệt ưu tiên các gia đình
không còn đất khi mở rộng diện tích than. Với
nguồn tài nguyên dồi dào, trong tương lai không
xa sẽ mở thêm Nhà máy Nhiệt điện Na Dương
II. Điều này còn có ý nghĩa vô cùng to lớn về
kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên vùng
đất biên cương của Tổ quốc. Để hoàn thành
nhiệm vụ ngày một nặng nề, Mỏ được tổ chức
lại theo lộ trình chuyển đổi các doanh nghiệp
nhà nước để tạo đà cho mỏ tự chủ và phát triển.
Tháng 5/2006, Bộ Công nghiệp có Quyết định
số 1372/QĐ-BCN về việc chuyển đổi Xí nghiệp
than Na Dương thành Công ty Trách nhiệm hữu
hạn một thành viên than Na Dương. 

ЉCó những thời điểm khó khăn giữa thời kỳ
hội nhập kinh tế quốc tế và sự bùng nổ của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Tập đoàn đã
đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện đầu tư đổi
mới công nghệ, tổ chức sắp xếp cơ cấu lại mô
hình sản xuất; Ban Lãnh đạo Tập đoàn Công
nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, lãnh đạo
Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã tin
tưởng và tiếp tục giao nhiệm vụ cho Công ty
Than Na Dương cùng với Viện Khoa học công
nghệ mỏ phối hợp cùng Học viện Mỏ - Luyện
kim St.Staszic-Cracoops - Cộng hòa Ba Lan;
nghiên cứu, đánh giá sự ổn định bờ trụ mỏ; tổ
chức khoan lắp đặt hệ thống quan trắc dịch
động bờ trụ, triển khai giải phóng mặt bằng, di
chuyển xưởng sàng chuẩn bị mặt bằng cho nhà
máy Nhiệt điện Na Dương II. Đồng thời giao cho
Công ty thực hiện dự án đầu tư mở rộng nâng
công suất mỏ từ 600.000 tấn/năm lên 1,2 triệu
tấn/năm với tổng mức đầu tư trên 1.195 tỷ đồng
(Trong đó: thiết bị 470 tỷ đồng, đền bù giải
phóng mặt bằng 476 tỷ; xây dựng cơ sở hạ tầng
105 tỷ đồng, khác 144 tỷ đồng), với mục tiêu
đảm bảo đủ than cấp cho nhà máy Nhiệt điện
Na Dương I và Na Dương II trong giai đoạn tới. 

- Vấn đề môi trường có được thường xuyên
quan tâm không, thưa anh? - Tôi hỏi.

- Ban Lãnh đạo luôn chú trọng việc bảo vệ
môi trường. Chúng tôi cho triển khai trồng cây
vào vùng bãi thải, tưới nước dập bụi, đặc biệt
xử lý nước thải. Đây vừa là cơ hội, vừa là nhiệm
vụ hết sức to lớn và nặng nề, xong với sự quyết
tâm của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động
Công ty Than Na Dương, quyết tâm thực hiện
chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty đảm
bảo phát triển bền vững, hài hòa thân thiện với
môi trường. Năm 2011 Công ty đã quan tâm đầu
tư xe ô tô chuyên dùng chở nước tưới đường
dập bụi và lắp đặt hệ thống máy bơm nước
phun sương mù tại khu xưởng sàng, nhằm hạn
chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Đặc
biệt, năm 2012 Công ty được Tập đoàn và Tổng
công ty tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống xử lý
nước thải mỏ với quy mô công suất 600 m3/h,
có tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng, được lắp
đặt các thiết bị hiện đại, tự động hóa cao. Sau
hơn một năm triển khai xây dựng tháng 12/2013
dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động, nước
moong sau xử lý đã đảm bảo tốt và đạt Quy
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chuẩn B-QCVN24-2009/BTNMT quy định. Do
vậy vấn đề ô nhiễm nước thải đã được giải
quyết triệt để trước khi thải ra môi trường.

Ngoài việc đầu các dự án để giải quyết
công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai
thác than. Công ty đã được Tập đoàn; Tổng
công ty tiếp tục đầu tư các Dự án bồi thường
giải phóng mặt bằng để phục vụ cho sản xuất
và cải tạo mỏ… Bên cạnh đó các dự án xây
dựng cơ sở hạ tầng như nắn suối, di chuyển
nhà xưởng kho tàng, xây dựng nhà ở công
nhân... 

Ông Chu Đình Thỏa còn nhấn mạnh khẩu
hiệu mà công ty đang thực hiện đó là: “An toàn
đổi mới phát triển”. An toàn về vốn Nhà nước,
môi trường, con người và an sinh xã hội; Đổi
mới công nghệ và quản lý; Phát triển nhiều
ngành trên nền sản xuất ngành than. 

Được biết, Ban Lãnh đạo Công ty không chỉ
đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ,
công nhân lao động mà còn trú trọng phát động
các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành
vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các
phong trào thi đua chuyên đề, thi đua theo đợt
được cán bộ, công nhân lao động hưởng ứng
nhiệt tình. Kết thúc mỗi đợt thi đua các cá nhân
và tập thể được tặng Giấy khen của đơn vị hoặc
các cấp, các ngành tặng Bằng khen kịp thời.

Ông Chu Đình Thỏa tiếp tục cho biết:
- Các phong trào thi đua đã thực sự gắn kết

cán bộ, công nhân lao động với công tác chuyên
môn, tạo động lực cho các cá nhân, tập thể đem
lại năng suất cao trong sản xuất. Trong giai đoạn
năm 2016 - 2020 có 234 cá nhân đạt danh hiệu
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 23 cá nhân đạt danh
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn, 12 cá nhân
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công
Thương, 9 cá nhân và tập thể được tặng Bằng
khen của Bộ Công Thương, 72 cá nhân và tập
thể được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn, 1 cá nhân được Thủ tướng
Chính phủ tặng Bằng khen. Đơn vị cũng nhiều
năm liền đạt Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn về việc dẫn đầu phong trào thi
đua Khối Doanh nghiệp.

Anh Hoàng Văn Ngọc, công nhân sửa
chữa máy khai thác phân xưởng khai thác là
một trong những người có nhiều sáng kiến
mang lại hiệu quả kinh tế cao với 4 lần đạt danh

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần đạt danh
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn TKV, 1 lần
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công
Thương, 1 lần được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng
Sơn tặng Bằng khen và đề nghị Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm
2019… Ngoài ra còn có rất nhiều cá nhân, tập
thể điển hình tiên tiến tiêu biểu khác nữa.

Đằng sau sự phát triển của Công ty là
những đóng góp không hề nhỏ của cán bộ, công
nhân lao động. Họ thầm lặng cống hiến hết mình
vì công việc. Chính những sáng kiến và giải
pháp kỹ thuật áp dụng vào sản xuất đã góp phần
đẩy mạnh tiến độ sản xuất, kinh doanh thực hiện
thắng lợi vượt mức kế hoạch của Công ty. Có
những tập thể, cá nhân đã có những sáng kiến
và giải pháp giúp Công ty tiết kiệm gần chục tỷ
đồng.

Từ thành công của dự án Than - Điện Na
Dương, Tập đoàn Công ty Than - Khoáng sản
Việt Nam đã quyết định đầu tư dự án xây dựng
Nhà máy Nhiệt điện II nhưng việc mở rộng diện
tích cũng đi đôi với việc chiếm đất, nhiều gia
đình sẽ không còn đất nông nghiệp. 

- Chúng tôi luôn ưu tiên tuyển dụng lao
động đối với những người bị mất đất tuy nhiên
vẫn chú trọng đến trình độ chuyên môn. Đặc biệt
vấn đề bảo vệ môi trường.

Lời tâm sự của anh Thỏa cũng phần nào
hóa giải cho những thắc mắc của tôi. Đồng
nghĩa với sự phát triển của Công ty là cả một
dây chuyền khép kín. Nếu để một trong những
mắt xích ấy chệch hướng sẽ không thể phát
triển đồng bộ.

Trong tương lai không xa trên vùng đất Mỏ
này, Tổ hợp Than - Điện Na Dương sẽ sản xuất
cho Tổ quốc hàng tỷ kW/h điện/năm, tạo công
ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân. Chúng
ta chỉ thử phép tính nhỏ, chỉ một cặp vợ chồng
là công nhân, hàng tháng thu nhập trên chục
triệu đồng cũng là niềm mơ ước của biết bao
người trước tình trạng khan hiếm việc làm như
hiện nay. Mỏ than Na Dương phát triển giúp
cuộc sống của bà con nhiều vùng quê ổn định
về kinh tế và an sinh xã hội. Đó là những thành
quả đáng tự hào, Công ty Than Na Dương -
VVMI xứng đáng với danh hiệu cao quý là đơn
vị Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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HOÀNG CHOÓNG

Phja Giang bjoóc tú cầu
sầm sường

- Phja Giang vìn slung tài ết tỉnh Lạng Sơn (1)

Vằn dà phân đét hử mợi slườn
Mươi slít phân lầm mí toỏng đỉu
Mùa điểu lường soáng cần Lạng Sơn!
Sỉnh làng tỉ quay mà lỉu noọng
Noọng xoỏng tải có thâng Mậu Sơn
Lỏ mà Phja Giang sày mí khỏ
Khảm kìu Bến Lường dỏ thâng mường
Lao có mí mì slim đíp noọng?
Dìm lai khau khủi, khảm lai mường
Dau kha pin líng mí phjải đảy
Dau slim mí váng nhằng dau slườn…
Phủ slao phủ báo vằn nẻo nét
Mèng mật kẻo mà dương Mậu Sơn
Moóc đeng, moóc phjước khủ tềnh chón
Moóc ủm, moóc chúp tềnh Mậu Sơn
Phja Giang sất oóc hùng cha pảo
Sất oóc nàng slin nự máy hồng
Khun chàu mày tỉ doỏm mí pjặp
Doỏm pày nởng đeo slém slip pày…
Phja Giang chỏ tò Lạng Sơn tỉnh
Slí coóc sất oóc nặm slầm slầm
Khuổi tả sầm sường loây bó tặng
Lủm xị fủng luồng loỏng pi bươn
Loây mừa Lộc Bình tằng Cao Lộc
Tổng nà ngứt ngảo hom mèng thương
- Cần cầư đảy mà Lạng Sơn tỉ
Tái nhằng đảy dú tềnh Mậu Sơn
Slim fằng khay phjông tồng đuông bjoóc
Lủm đuông tú cầu phjông sầm sường./.

(1) Tiếng Nùng: gọi Phja Giang là Mẫu Sơn

LÊ PHONG LAN

Mẫu Sơn
Sương như chăn mỏng ngang ngực núi
Vi vút ngàn thông reo đỉnh non
Hoa ngô phơ phất chào nắng sớm
Thác bạc tung mình
Đây Mẫu Sơn!

Làng bản xóm thôn yên bình thế
Đèo dốc quanh co quên lối về
Xinh xắn nếp nhà lưng tựa núi
Mắt hướng xa xanh phía chân trời

Mẫu Sơn nghỉ lại một đêm thôi
Xóm nhỏ rộn vang tiếng nói cười
Róc rách suối nguồn đang cuộn chảy
Đọng lại trong tim tiếng mế tôi

Cùng mế ngồi canh bếp rượu ngô
Lặng nghe mế kể chuyện cổ xưa
Huyền bí Mẫu Sơn
Huyền thoại núi
Nắng sớm vừa lên trên sương đêm.
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LƯƠNG VĂN NHÂM

Mén đây
Nghé đây mạy phjấy mửa pày
Ngòi khỏ mạy pần tha, pần thút
Khảm pi bươn đây nhọm đâu, slăn kheng
Lủm cần ké đạ quá mèng, quá mọt

Rườn mì slâu, mì tói kèo khạp noóc
Mì đây tắm, đây slung
Mì “đây pỏ, đây mẻ”
Cần đo phua mjề khẩu slúc te van!

Chứ cằm mẻ thẩu cạ lục, cạ lan
Các đây pàn, sạt kha lậm phầm pấp
Các lính lai, mén khửn lậm tác ngai
Mí thám ngài, nhàng kha đảy slong khoẳm

Cần kha bản hắt nà khỏ lai lẳm
Béc thây pà phjưa, hắt thâng sloai
Mà thâng rườn tẻo béc khẩu khửn các
Đây đợ kha mừ, tọng dác cụng lùm lăng

Tởi nẩy phố thị mì đây máy
Slống cần khửn chang hả slung lai
Pây đây máy, nhằng chứ đây mạy phjấy?
Vằn cón slống cần pây, vằn nẩy tẳng tẻo mà!

Ăn đây dú chang rườn lủm pỏ mẻ ké
Tịa lục tẻo tịa lan, lúc cơ hàn mí phại
Công ơn nẩy, lục lan chứ mại mại
Khửn đảy slung, quai dạc, chứ cần cạ cần slon!

Dịch:

Trèo thang
Chiếc thang tre của ngày xưa
Đốt tre sần sùi, thân gầy guộc
Một màu nâu, đã trở thành thân thuộc
Như người già chai sạn với thời gian!

Nhà có cột, có kèo có bầu bạn
Có thang thấp, thang cao
Có “thang chồng, thang vợ”
Người có đôi có lứa, bữa cơm ngon!

Nhớ lời mẹ dặn cháu, dặn con
Bắc thang soải, hay trượt chân ngã sấp
Bắc dốc nhiều thang ngã ngửa người đau
Không vội vàng bước một lần hai bậc…

Người thôn quê sớm chiều tất bật
Được hạt thóc vàng, thấm đẫm mồ hôi
Nên nâng niu cất giữ trên sàn gác
Có chiếc thang làm bạn leo trèo

Người phố thị nay có cả thang máy
Đưa con người lên đến tầng mây
Còn nhớ chăng, chiếc thang ngày xưa ấy?
Đưa người đi, nay vẫn đợi người về!

Chiếc thang trong nhà như cha mẹ
Vì cháu con mà quên mất thân mình
Ơn nghĩa này chúng con sao trả được
Biết trèo cao, nhớ người dạy lớn khôn!
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HÀN KỲ

Giai điệu thời gian
Tôi đi về nơi mặt trời lặn
Đợi trăng lên
Dịu êm chan hòa sự sống
Dải ngân hà muôn vì sao lấp lánh
Mấy triệu năm gửi ánh sáng cho đời.

Ta là ai? Giữa mọi con người
Giao cảm lặng thầm đón trăng rơi
Vòng xoáy luân hồi tình yêu muôn thuở
Khúc xạ lửa trời trên đỉnh Trường Sơn

Người lính già giải phẫu thời gian
Lắng nghe nhịp đập con tim
Bản tình ca đất nước
Dấu chân của lớp người đi trước
Từ mục Nam Quan tới mũi Cà Mau
Mẹ Việt Nam gánh mọi thương đau 
Tượng đài - biển trời Tổ quốc.

Lời của gió thấm hồn non nước
Giai điệu thời gian mở đường đời
Ban mai xanh trong tiếng trẻ cười
Màu thời gian… sóng sánh giọt trà
Mặt trời hồng mang sự sống sinh ra.

HOÀNG KIM DUNG

Lời nói thật
Một chén rượu, một bắt tay
Văn hóa của miền sơn cước
Lúc đầu thấy phiền,
Lâu lại thấy hay!
Anh mời thêm ly nữa!
Để nắm bàn tay em

Tay anh ấm mềm,
Tay em cứng cáp
Anh không vui
“Bàn tay không dịu dàng”

Lần đầu tiên
Có người không nói dối!

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Tỏ tình
Ruộng nông, sao xắn quần cao?

Lỗi người tất cả, lỗi nào tại tôi!
Thầy u cho đẹp dáng người

Cho làn da mịn, cho đôi chân dài
Má bồ quân vướng tóc mai

Mắt đen lay láy, mái dài buông lơi
Người ưng lời ướm của tôi

Để đất bằng lại, để trời bình yên!
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VI XUÂN TƯỜNG

Tháng Mười trên biên giới
Tháng Mười hanh hao nắng
Sương mờ giăng núi xa
Ngọn lau bay phơ phất
Trắng như mây trước nhà

Nếp nương thơm vị cốm
Em vừa giã chiều qua
Hương bay ngào ngạt khắp
Ngỡ một trời đầy hoa

Tháng Mười ngày ngắn lại
Đêm thì cứ dài ra
Bên bếp hồng rực lửa
Ấm câu then của bà

Anh biên phòng lặng lẽ
Trên con đường tuần tra
Miệng thầm thì khe khẽ
Hát cho đỡ nhớ nhà

Tháng Mười trên biên giới
Hồi đang độ đơm hoa
Hương rừng theo về phố
Nồng thơm mãi hồn ta.

VŨ ĐÌNH THI

Mật đá
Đá nâng chân người bước
Đốt cháy mình thành vôi
Đá ép ra mật ngọt
Tặng thơm ngon cho đời

Ai đã từng thấy đá
Đổ mồ hôi mặn mòi
Ai thấy hoa đá nở
Dưới nắng, gió, mưa rơi

Niềm vui na lúc lỉu
Mắt Chi Lăng xanh ngời
Đá thầm thì khẽ hát
Mật ngọt tràn muôn nơi.

NGÔ BÁ HÒA

Lời bông cẩm tú
Quanh năm sống giữa mây mù

Hứng bao sương gió trầm u đất trời
Rong rêu phủ kín bên đời

Chắt chiu nhựa sống chờ thời bung hoa

Bao nhiêu tinh túy chiết ra
Rực lên thiên sắc kiêu sa gọi mời

Mặc cho ong bướm lả lơi
Vạn bông cẩm tú nói lời Mẫu Sơn!
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Thượng úy Nguyễn Thanh
Thiệp quê ở thị trấn Hữu
Lũng tỉnh Lạng Sơn. Anh là

con trai thứ hai trong gia đình có
hai anh em. Bố anh là Nguyễn Cao
Tuyến, nguyên là Đại tá, Trưởng
phòng Điều tra Công an tỉnh Lạng
Sơn, mẹ là người Nùng, kế toán
trường học, anh trai cũng công tác
trong ngành công an. Từ nhỏ Thiệp
mơ ước lớn lên được tiếp bước bố
và anh, trở thành chiến sĩ công an
nhân dân, anh luôn phấn đấu học
tập thật tốt. Tốt nghiệp cấp ba
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
năm 2009, Thiệp thi đỗ vào Trường
Trung cấp Cảnh sát nhân dân một
(I), chuyên ngành Cảnh sát giao
thông (CSGT). Năm 2011, ra
trường, anh được phân công về
công tác ở Phòng CSGT tỉnh Lạng
Sơn. Là chiến sĩ trong Đội Tuần tra
kiểm soát (TTKS), anh luôn nghiêm
túc chấp hành kỷ luật, hoàn thành
tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Trong đấu tranh bảo vệ trật tự an
toàn giao thông (TTATGT), trấn áp
tội phạm trên các tuyến đường,
anh luôn là người chiến sĩ đi đầu,
không ngại gian khó. Năm 2013
anh được giao trọng trách làm Tổ
trưởng tổ TTKS, một nhiệm vụ
không dễ dàng gì. Trên cương vị
này, anh đã chủ động khắc phục
khó khăn, tổ chức chỉ huy, điều
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ghi chép của PHạM CHiếN

Vào một ngày mùa hè, tôi có mặt từ rất sớm ở Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lạng
Sơn. Ngồi trước mặt tôi là Thượng úy Nguyễn Thanh Thiệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông
đường bộ. Anh đón tiếp tôi nhiệt tình, cởi mở nhưng lại rất khiêm nhường. Được biết, nhiều
năm liền, từ 2016 cho đến nay, Thượng úy Nguyễn Thanh Thiệp luôn phấn đấu hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận được khá nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp,
các ngành. 

Thượng úy Nguyễn Thanh Thiệp thực hiện nhiệm vụ trong ca tuần
tra kiểm soát. 

Ảnh: HOÀNG ANH

hành tổ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao. Với
sự nỗ lực phấn đấu, anh được cấp trên phong quân hàm Trung
úy năm 2016. Cũng trong năm 2016, Thiệp tiếp tục học lên đại
học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Vừa công tác, vừa học,
song thành tích học tập và công tác của anh đều rất tốt. Từ
năm 2016 đến nay Thượng úy Thiệp luôn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị, cùng tập thể tổ, đội, góp phần bảo đảm trật
tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Đấu tranh có hiệu
quả đối với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa
bàn, xây dựng tổ, đội vững mạnh toàn diện, đảng viên trong
sạch. Thành tích trên của anh, được thể hiện rõ nét trong kết
quả thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức tuần tra trên các tuyến
đường theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ huy, tập trung vào khu
vực trọng điểm, chỉ huy tổ tuần tra bảo đảm an toàn tuyệt đối
về người, vũ khí, phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông
trong phạm vi được phân công đi đôi với việc chủ động nắm



tình hình của các loại tội phạm trên
đường, để kịp thời tổ chức đấu
tranh có hiệu quả. Bản thân anh với
vai trò Tổ trưởng đã trực tiếp chỉ
huy, cùng các chiến sĩ của mình,
trong quá trình tuần tra kiểm soát,
chủ động tham gia công tác đấu
tranh phòng chống tội phạm hình
sự. Bằng nghiệp vụ của mình, anh
cùng các đồng đội đã phát hiện, bắt
giữ 3 vụ vận chuyển trái phép 98 kg
pháo nổ do Trung Quốc sản xuất;
ngày 22 tháng 7 năm 2017 tại km11
Quốc lộ 1A, kiểm tra bắt giữ 1 đối
tượng vận chuyển 22,7 kg ngà voi,
giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế xử
lý. Trong công tác chống gian lận
thương mại, anh trực tiếp bắp giữ
8 vụ buôn lậu, giao cho cơ quan
chức năng xử lý, xung quỹ Nhà
nước trên 100 triệu đồng. Với thành
tích trên, Thượng úy Thiệp được
Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen
“Đã có thành tích xuất sắc trong
thực hiện đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh
tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017” và
được đơn vị công nhận là “Chiến sĩ
hoàn thành xuất sắc chức trách
nhiệm vụ được giao”, Hội đồng Thi
đua khen thưởng Công an tỉnh tặng
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

Thượng úy Nguyễn Thanh
Thiệp luôn trau dồi cho mình bản
lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống
lành mạnh, giản dị, thực hiện
nghiêm túc cuộc vận động “Công
an nhân dân chấp hành nghiêm
điều lệnh, xây dựng nếp sống văn
hóa vì nhân dân phục vụ”, đi đôi
với cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh - Công an nhân dân vì nước
quên thân vì dân phục vụ”; Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí,
gương mẫu trong công tác và sinh
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Phòng CSGT tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại
huyện Tràng Định (Thượng úy Nguyễn Thanh Thiệp đứng thứ hai
từ trái sang).

Ảnh: HOÀNG ANH

hoạt; Phát huy tính trung thực, thẳng thắn, tinh thần tự phê
và phê bình. Chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân
(CAND), thực hiện nghiêm túc các quy định những điều Đảng
viên, cán bộ, chiến sĩ CAND không được làm; Thường xuyên
rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể lực để phục vụ công
tác tốt hơn; Trên cương vị người chỉ huy, anh luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình tuần tra, kiểm
soát và chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, đoàn kết cùng
đồng chí, đồng đội, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Trong công tác TTKS xử lý vi phạm,
kiểm tra phát hiện kịp thời, xử lý đúng đối tượng, đúng lỗi vi
phạm theo quy định của pháp luật, để người có lỗi “tâm phục,
khẩu phục cương quyết xử lý các hành vi cố tình sai phạm là
nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: chạy quá
tốc độ quy định, không đi đúng phần đường, làn đường...
khéo léo lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật
pháp cho người tham gia giao thông, hiểu và chấp hành
nghiêm túc luật giao thông đường bộ. Đồng thời tham mưu
cho Chỉ huy Đội, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc xây dựng
kế hoạch, giải pháp tuần tra kiểm soát, đề ra các biện pháp
khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quá trình công tác.
Anh được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm
Tổ trưởng ca TTKS, xử lý vi phạm về TTATGT đường bộ và
các vi phạm khác trên tuyến quốc lộ 1A. Nhận thức được tầm
quan trọng trong công tác TTKS nên đã đem lại hiệu quả, kìm



chế và làm giảm thiểu tai nạn giao thông. Bản
thân anh cũng trực tiếp thực hiện tuyên truyền
luật giao thông đường bộ tại trường học như:
Trường Trung học cơ xã Nhân Lý, huyện Chi
Lăng; Trường Trung học cở sở xã Yên Trạch
huyện Cao Lộc, đồng thời phát 200 tài liệu
tuyên truyền, cẩm nang an toàn giao thông.  

Năm 2018, Nguyễn Thanh Thiệp trực tiếp
tham gia bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái
phép 60,5 kg pháo nổ, bắt giữ 5 vụ vận chuyển
hàng hóa nhập lậu do Trung Quốc sản xuất giao
cho cơ quan chức năng, phạt xung quỹ Nhà
nước trên 100 triệu đồng. Với chiến công xuất
sắc đó, anh được chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
tặng Bằng khen “Đã có thành tích đột xuất trong
công tác tạo thuận lợi cho công tác hoạt động
xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh trong
đợt cao điểm tháng 2/2018”, đồng thời được Bộ
trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen “Đã có
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì
an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo vệ an ninh quốc
gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội”. Năm
2018, anh được đơn vị công nhận “Hoàn thành
xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao”, Hội
đồng Thi đua khen thưởng Công an tỉnh tặng
danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Với thành
tích xuất sắc trong thời gian trên, Thượng úy
Nguyễn Thanh Thiệp được công nhận là  “Đảng
viên trẻ tiêu biểu” và được thăng hàm Thượng
úy năm 2019; năm 2020, anh được đơn vị trao
tặng Kỷ niệm chương biểu dương “Gương
người tốt việc tốt giai đoạn 2015 - 2020”. 

Bên cạnh công tác chuyên môn, Thượng
úy Thanh Thiệp còn đảm đương nhiệm vụ Bí
thư Đoàn thanh niên của Phòng CSGT. Anh
cũng là một thành viên tích cực, đi đầu trong
tất cả các phong trào của đơn vị. Anh gắn kết
công tác Đoàn thanh niên với công tác Hội Phụ
nữ của Phòng, phối hợp tổ chức nhiều chương
trình thiện nguyện tới các vùng sâu, vùng xa
như: hỗ trợ công trình thắp sáng đường nông
thôn tại xã Tri Phương, huyện Tràng Định; tổ
chức chiến dịch thanh niên tình nguyên hè năm
2020 của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Lạng
Sơn… Trong tháng hành động vì trẻ em năm
2020 Chi đoàn - Hội Phụ nữ phòng CSGT nhiệt
tình hưởng ứng và tham mưu với Đảng ủy, lãnh

đạo đơn vị, vận động cán bộ, chiến sĩ, mỗi
người quyên góp một ngày lương, tổ chức
thăm hỏi 4 cháu là con cán bộ, chiến sĩ của
đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số
tiền 35 triệu đồng. Trong công tác chống dịch
bệnh Covid-19, anh tích cực tham gia các hoạt
động của đơn vị trong công tác phòng ngừa và
đẩy lùi lây lan của dịch Covid-19. Đi đôi việc
đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, ý thức
chống dịch khi tham gia giao thông, tuân thủ
chặt chẽ các quy định về đeo khẩu trang,
thường xuyên sát khuẩn trong quá trình công
tác, anh sẵn sàng tham gia các hoạt động đồng
hành cùng người dân và tất cả các lực lượng
trên cuộc chiến chống Covid-19. Ngày 7 tháng
8 năm 2020 vừa qua, Thượng úy Nguyễn
Thanh Thiệp tham gia cùng Đoàn thanh niên,
Hội phụ nữ phòng CSGT đã tặng Ban Chỉ đạo
chống dịch Covid-19 huyện Đình Lập (địa bàn
có ca dương tính Covid-19) 5.000 chiếc khẩu
trang y tế, 48 chai dung dịch diệt khuẩn và các
nhu yếu phẩm cần thiết tại các chốt phòng
chống dịch, bảo đảm hiệu quả công tác chống
dịch bệnh, trên địa bàn huyện Đình Lập với
tổng giá trị quà tặng là 10 triệu đồng. 

Thượng úy Nguyễn Thanh Thiệp là một sĩ
quan trẻ đầy triển vọng, anh luôn phấn đấu
không ngừng, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất của
người công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì
dân phục vụ”. Khi tôi hỏi về một nửa còn lại, anh
mỉm cười, tôi thấy trong ánh mắt anh ánh lên
niềm tự hào khi nhắc đến vợ mình: “Vợ cháu
hiện là cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng
Sơn. Vợ chồng cháu có hai con. Cháu trai năm
tuổi, cháu gái mới được năm tháng”. Người vợ
trẻ và hai thiên thần nhỏ chính là hậu phương
vững chắc giúp anh yên tâm công tác.  

Chia tay Thượng úy trẻ Nguyễn Thanh
Thiệp. Phía trước anh là cả một tương lai rộng
mở. Trong lòng tôi mong rằng một ngày nào đó,
tôi lại được chuyện trò với các anh, viết về các
anh, những người lính mang sắc phục vàng tươi
như sắc nắng trên những tuyến đường. Như
những bông “hoa nắng” rực rỡ sắc mầu, các
anh, những người chiến sĩ CSGT ngày đêm giữ
gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội
phạm, trên khắp các nẻo đường tại nơi địa đầu
Tổ quốc này.
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Buổi tối cơm nước xong, tôi mở sổ ghi
công việc trong ngày rồi điện 2 oát về
cho Trạm trưởng. Vui mừng chiến

thắng mãi đến mười một giờ đêm chúng tôi
mới chợp mắt.

Bên cạnh mấy chàng lái xe nói hết chuyện
nọ, chuyện kia, chuyện sắp giải phóng miền
Nam được về với người yêu, vợ con, rồi to tiếng
tranh luận về con châu chấu, con cào cào,
chuyện về con tôm, con tép. Người thì nói con
tôm con tép cùng họ hàng, người lại nói tôm tép
giống nhau chỉ con tôm to, con tép nhỏ nó cùng
loài tôm, là anh em cùng cha khác mẹ...

Cát mắc chéo võng bên gốc cây xoài
cạnh tôi. Cái giọng ồm ồm liến thoắng của nó
cất lên oang oang, nó hỏi tôi:

- Anh Sơn này, anh thích nghe chuyện gì?
- Tớ muốn cậu kể hết chuyện chốt giữ ở

vùng ven cho tớ nghe. 
Nó ối lên một tiếng:
- Thế thì nhiều lắm! Em chỉ kể sơ qua

ngày đêm chốt giữ làm công tác địch vận cùng
đấu tranh chính trị với bọn ngụy chốt giữ ở
phía bên kia thôi nhé!

Tôi ừ à: 
- Cậu kể sơ qua cũng được nhưng phải

kể hết những ngày sống cùng bà con, chị em
vùng giải phóng ở huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn
nhé. Nhớ phải kể cả chuyện riêng tư của cậu,
đừng giấu tớ.
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Cát lại ồm ồm nói: 
- Thế thì em sẽ kể ba sự kiện chính xảy

ra ở vùng ven mà em chứng kiến.
Giọng của Cát cất lên làm cánh lái xe im

lặng:
- Em sẽ kể sự kiện thứ nhất là trao trả tù

binh vi phạm Hiệp định Pari chúng phá cổng
chào của ta và lấn đất vùng giải phóng. -
Giọng Cát oang oang lúc to lúc nhỏ làm cánh
lái xe cứ nhấp nhổm lắng nghe. Cát kể - Từ
khi xa anh, em được giữ chức Tiểu đội trưởng
trinh sát và được điều về tổ đấu tranh chính
trị do anh Ân, Huyện đội phó phụ trách. Ngoài
nhiệm vụ trên em luôn được đi trinh sát địa
hình cùng Trưởng ban Quang và trợ lý trinh
sát Hòe. Hai anh dày dạn kinh nghiệm lắm.
Các anh hướng dẫn em từng li từng tí về quan
sát địa hình, lập tọa độ, vẽ bản đồ... Một hôm
chúng em đang đắp địa hình mô phỏng vùng
giáp ranh thì nhận được điện của Trung đoàn
triệu tập cả nhóm về họp bàn chuyện đấu
tranh đối phó với tụi ngụy vi phạm hiệp định
Pari. Chúng đã đào phá cổng chào vùng giải
phóng xã Ân Thạnh và lấn chiếm đất của ta.

Tại Ban Chính trị Trung đoàn có mặt đầy
đủ các lực lượng như tổ địch vận, tổ tuyên
truyền, đại diện đội trinh sát, đội đặc công hỗ
trợ cho công tác binh vận. Hôm ấy, Ban Chính
trị mời thêm đại diện cấp ủy xã Ân Thạnh và
chị Thanh đặc phái viên địch vận vùng giải
phóng Hoài Ân cùng toàn thể anh chị em du
kích xã Ân Thạnh tới dự.

Chủ trì phiên họp hôm ấy trực tiếp Chính
ủy Trung đoàn Nguyễn Khắc Hào khai mạc
cuộc họp. Mở đầu vào đề, Chính ủy nói vẻ
trầm trọng:

- Thưa các đồng chí, hôm nay triệu tập
các đồng chí tại đây, tôi thông báo một tin
quan trọng: Đêm qua tụi ngụy chốt trên đồi
82 giở trò lấn chiếm vùng đất giải phóng
bằng cách ban đêm chúng lẻn sang đất ta
đào phá cổng chào xã Ân Thạnh vùng đất
giải phóng mà ta quản lý. Đặc công ta đã mật
phục bắt hai lính Cộng hòa làm tù binh và
cũng là nhân chứng sáng mai chúng ta làm
thủ tục trao trả và tố cáo việc vi phạm Hiệp
định Pari của tụi ngụy.

Quán triệt tinh thần tại cuộc họp đồng chí
Chính ủy vẻ kiên nghị nói: 

-Trước thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt của
kẻ địch tôi đề nghị chúng ta giữ vững lập
trường hòa hợp, không nôn nóng, bạo động...
Và tôi yêu cầu chúng ta tuyệt đối không được
nổ súng, nếu chúng ta nổ súng, chúng sẽ vu
cho chúng ta gây chiến - Đồng chí Chính ủy
nhắc lại - Tuyệt đối ta không được nổ súng
trước. Đây là mệnh lệnh của cấp trên.Ngày
mai trong buổi trao trả tù binh sẽ có tên cố
vấn Mỹ vùng chiến thuật 3 tham dự. Nếu tên
cố vấn Mỹ Mai Cơn Hen Ri tham gia vào việc
này tôi đề nghị Ban địch vận phải khôn khéo
từ chối và chỉ làm việc với đại diện Việt Nam
Cộng hòa. Về phía hai tên lính tù binh chúng
khai nhận việc vi phạm, chúng bảo đều làm
theo chỉ định của cấp trên. Toàn bộ lời khai
đã được ghi âm đầy đủ. Nếu phía bên kia
biện hộ chối cãi thì các đồng chí sẽ bật máy
ghi âm lên.

Đúng tám giờ ba mươi phút sáng, cờ giải
phóng và cờ vàng ba sọc của quân lực Việt
Nam Cộng hòa đã cắm đối diện nhau. Mai
Cơn Hen Ri đi cùng tên lính phiên dịch tới
trước đang chỉ trỏ phần đất hai bên quản lý.
Tiếng đồng chí Thanh nữ phái viên địch vận
vùng giải phóng huyện Hoài Ân vang lên trong
chiếc loa bấm cầm tay:

- Đề nghị hai bên kiềm chế, chúng ta đi
vào việc chính. 

Đồng chí Thanh vừa nói dứt thì tiếng hô
đả đảo lính cộng hòa lấn chiếm vùng giải
phóng, đả đảo, đả đảo... của quần chúng xã
Ân Thạnh tới chứng kiến buổi trao trả tù binh
vang rền.

Giờ phút trao trả diễn ra nhanh chóng sau
vài thủ tục xã giao. Tên Mai Cơn Hen Ri xen
vào với giọng nói lơ lớ, chào đại diện đoàn ta
bằng một cử chỉ khiêm nhường khi biết mình
đã ở thế thua: “Hê lô vi xi” (Xin chào Việt cộng)
và vỗ tay vào ngực giới thiệu chức danh, hắn
vừa nói xong thì anh Ân đại diện phái đoàn
thẳng thắn trả lời:

- Cảm ơn, chúng tôi không làm việc với
phía Hoa Kỳ. Đề nghị phía Việt Nam Cộng
hòa ra làm việc. 

Tên Mai Cơn Hen Ri thấy bị từ chối, mặt
hắn đỏ bừng biện hộ lý do là cố vấn quân sự
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của Việt Nam Cộng hòa. Anh Ân vẫn thẳng
thắn từ chối. Mãi tới khi ta định dắt hàng binh
quay về thì Thiếu tá Đồn trưởng Đồn 82 mới
xuất hiện. Tên Thiếu tá tên Xiêm nói một lời
tiếng Anh với tên Mỹ rồi tiến ra. Hắn đứng
nghiêm chào đoàn ta theo kiểu quân sự rồi nói
lý do đến trễ.

Sau khi đồng chí Ân đọc bản vi phạm
Hiệp định Pari của phía Cộng hòa. Anh nói
“Với chính sách nhân đạo của Mặt trận giải
phóng miền Nam, tôi đại diện nhân dân vùng
giải phóng và quân đội giải phóng miền Nam
trao trả tù binh và đề nghị phía Cộng hòa ký
vào biên bản vi phạm”.

Tên Xiêm ranh mãnh nhận hết những gì
chúng gây ra đêm qua và biện hộ quân đội
của chúng ta làm theo cảm tính... Mặc cho
tên thiếu tá Xiêm trình bày, anh Ân đưa hai
biên bản cho nó ký rồi dẫn hai tên tù binh tới.
Tên Xiêm biết thế bị thua và làm những việc
làm sai trái. Nó lớn tiếng đại diện Việt Nam
Cộng hòa cảm ơn phía ta đã đối xử nhân đạo
với chúng.

Anh Ân thấy phía bên kia khiêm nhường
nhận lỗi lầm không có biện hộ gì chỉ đề nghị
tên Xiêm ký vào biên bản bàn giao. Sau đó
em và anh Hòe dẫn hai tên tù binh ra trao trả.

Trước khi nhận người, tên Xiêm động
viên hai lính của nó cởi bỏ bộ bà ba đen mà
ta cho chúng mặc rồi mặc y phục của chúng
vào. Cuộc trao trả tù binh diễn ra đúng dự
định. Chuẩn bị kết thúc cuộc trao trả thì tên
Xiêm bất ngờ trở mặt đưa ra một lý do trắng
trợn đòi bồi thường vu khống lực lượng du
kích đã lẻn sang phía Đồn 82 gài mìn, đặt
chông làm một lính của nó dẫm vào chông
của ta bị thương.

Với sự việc bất ngờ và xảo quyệt của tên
Xiêm Đồn trưởng Đồn 82, anh Ân phản đối sự
việc không có lý do đưa ra thương thuyết.
Nhưng tên Xiêm biện hộ họ đã chấp hành mọi
yêu cầu của ta. Về sự việc của họ, họ đề nghị
phái đoàn của ta phải chấp hành, giải thích rõ
và bồi thường.

Phái đoàn ta bị bất ngờ và hỏi lại những
yêu cầu, đòi hỏi của chúng. Tên Xiêm nói các
anh cũng vi phạm Hiệp định cho du kích sang
vùng đất nó quản lý đặt mìn cài chông gây
thương vong cho lính Đồn 82.

Với con mắt nghề nghiệp bao năm làm y
tá cho đội du kích xã Ân Thạnh, bé Hồng mới
bước sang tuổi mười tám nhưng lanh lợi tháo
vát được cử ra thẩm định vết thương của mấy
tên ngụy. Mới được tập huấn vài lần nhưng
bé Hồng đã thông thạo việc băng bó và xác
định vết thương.

Sau khi xem xét xong em còn đề nghị cho
xem vật chứng, bằng chứng. Một tên lính đưa
cho tên Xiêm một chiếc bàn chông đã cũ mà
chúng đào được đưa cho phía ta và nói: “Đây
là chiếc bàn chông đã làm lính của tôi bị
thương mấy hôm nay”. 

Đứng trước hai hàng quân của hai bên,
bé Hồng giở chiếc bàn chông cũ tụi ngụy đào
được ở đâu định vu khống quân ta, nói lớn: 

- Đây là chiếc bàn chông cũ cài cách đây
lâu rồi. Các anh đưa đến định vu khống cho
du kích. Còn vết thương bàn chân là giả.

Nói rồi Hồng đưa chiếc bàn chông cũ mối
ăn nham nhở phần gỗ bẻ nhẹ chiếc bàn
chông gãy làm đôi. Hồng vừa bẻ chiếc bàn
chông vừa xoay người sang hai bên cho mọi
người nhìn thấy trong tiếng reo hò của quần
chúng nhân dân.

Tụi thằng Xiêm lại bị bẽ mặt một lần nữa.
Hắn tức tối quát tháo, đá đít mấy thằng lính
rồi hô giải tán... Thế là ta đã vạch trần âm mưu
đòi bồi thường của phía Cộng hòa. Tên Xiêm
đuối lý, phía chúng ta thắng vì đưa ra những
bằng chứng thuyết phục. Ngoài thắng lợi, buổi
trao trả còn dạy cho thằng Xiêm và bọn lính
Cộng hòa một bài học.

Sau buổi trao trả tù binh, vùng ven trở lại
cảnh thanh bình. Dòng sông Kim Sơn nối hai
bờ chiến tuyến sau cơn mưa bất chợt làm
dòng nước bên trong bên đục đang từ từ tải
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nước về xuôi, hàng dừa xanh trĩu quả rủ ngọn
là là xuống mặt sông.

Đội du kích xã Ân Thạnh phấn khởi bởi bé
Hồng làm tròn trách nhiệm được giao, dùng lý
lẽ sắc bén và vận dụng bằng chứng vạch trần
lý do vu khống của phía Việt Nam Cộng hòa.
Hồng mới bước sang tuổi mười tám, em xin
mãi vào đội du kích xã Ân Thạnh mới được
chấp nhận. Những ngày đầu, Hồng làm liên
lạc cho Đại đội, sau được cử đi học y tá về
phục vụ chăm sóc sức khỏe cho đơn vị khi
chiến sự xảy ra.

Hồng là thanh niên trẻ nhất của đội du
kích, người bé mảnh khảnh, cười rất duyên.
Mới vào đội mà em đã lọt vào bao cặp mắt
chàng trai đội du kích và cánh lính trẻ của ta.

Vùng ven từ Đồi 82 xuôi về dãy núi chéo
qua xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn là vùng
giải phóng của ta. Riêng huyện Hoài Ân là
trung tâm của giới tuyến. Huyện Hoài Ân chia
làm hai, mỗi bên chốt giữ một phần. Từ khi
Trung đoàn 141 Sư đoàn 3 về đóng quân chốt
giữ, không khí vùng giải phóng vui tươi, nhộn
nhịp, náo động hẳn lên.

Bộ đội về đóng quân ngoài nhiệm vụ chốt
giữ phần đất vùng giải phóng ra còn kết hợp
với địa phương đấu tranh chính trị giữ vững
hòa bình và chống phía Cộng hòa lấn chiếm.
Ngoài ra, một bộ phận của Trung đoàn 141 kết
hợp với Trung đoàn An Lão lên thượng nguồn
sông Côn lập doanh trại tăng gia sản xuất.
Còn những đơn vị đóng quân dưới đồng bằng
thì thay phiên nhau trực chiến và giúp dân gặt
lúa, đào mương máng sửa nhà, làm chuồng
trại chăn nuôi. Thực hiện khẩu hiểu “Ba cùng
với dân” là cùng ăn, cùng ở, cùng làm đã có
nhiều đơn vị giúp dân lập thành tích cao được
chính quyền địa phương khen ngợi.

Một hôm tụi em được lệnh về xã Ân
Thạnh giúp dân chống hạn. Bọn em xung
phong đi hết gần Đại đội tới trụ sở xã đã thấy
các đoàn thể, đặc biệt có cả đội du kích, đội
đấu tranh chính trị và Ban địch vận có mặt đầy
đủ. Khoảng tám giờ sáng đoàn quân vai
khoác súng, tay cuốc, tay xẻng kéo ra cánh
đồng nhìn thấy bộ đội ta súng ống, cuốc xẻng
đi theo từng hàng, cờ giải phóng xanh đỏ rợp
cánh đồng.

Bỗng phía du kích xã Ân Thạnh vang lên
một giọng hò theo kiểu bài chòi dân ca của
vùng Bình Định: “Hò ơ... chàng ơi đưa gói
thiếp mang, đưa súng thiếp vác cho chàng đi
không... ơi hò”. Điệu hò dân dã vùng Bình
Định cất lên bởi một giọng trong trẻo, em nghe
đoán ra ngay giọng bé Hồng. Cô bé tinh ranh
đã nghĩ ra câu hò làm cánh lính trẻ nhìn nhau
ngơ ngác. Tất cả không khí lao động náo nhiệt
hẳn lên bởi các giọng hò của đám con gái du
kích xã Ân Thạnh. Thấy phía bộ đội ta bất ngờ
trước câu hò còn đang lúng túng thì một giọng
hò khác lại đế vào:

- Thương em thì đối câu hò... nếu không
đối được qua đò em thưa...

Tiếng cười rúc rích phía con gái lại nháo
lên. Không khí lắng xuống một lúc thì thấy ba
lính trẻ người miền Trung cụm đầu vào nhau
thì thầm bàn cách đối lại câu hò kia. Anh
chàng láu cá nhất đám xung phong hò đối lại: 

- Hò ơ... Ai về Bình Định mà coi, con gái
Bình Định cầm roi đánh chồng... 

- Chồng chạy vấp té chổng mông. - Anh
lính thứ hai hò tiếp.

- Con gái Bình Định chắc không ai thèm -
Anh lính thứ ba và mấy lính trẻ hò theo.

Dứt tiếng hò cánh lính trẻ nháo nhác hẳn
lên khen “Hay, hay... Hò nữa lên các đồng chí
ơi...”

Không chịu thua, một giọng hò khác của
phái nữ du kích đối lại ngay: 

- Hò ơ... thương chi cho uổng công tình...
nẩu về xứ nẩu bỏ mình bơ vơ” (Nẩu tiếng địa
phương là anh). 

Lúc này cánh lính trẻ đều chú ý nghe
ngóng và đối lại: 

- Bơ vơ thì mặc bơ vơ, nẩu về bỏ vợ nẩu
vào với em. 

Tất cả cánh lính đều cười vang rộn rã
cánh đồng. Hai bên đang căng thẳng với các
điệu hò đối đáp thì chị Thanh người lớn tuổi
nhất đứng lên phân bua hòa giải: 

- Thôi, thôi các em ơi - Rồi chị hát bài chòi
dân ca Bình Định cho tất cả nghe - Con gái
Bình Định chiều chồng thương con. Quyền roi
đức hậu vẹn tròn. Con gái Bình Định là ngoan
nhất nhì. 
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Chị Thanh vừa dứt lời bài chòi thì đám
con gái du kích “Hoan hô chị Thanh, chị
Thanh hát đúng lắm”.

Thoáng có vài tiếng đồng hồ vừa làm vừa
ca hát thế mà con kênh dài hơn cây số ứ đọng
bùn rác được khơi thông dòng chảy. Trên
khuôn mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng
quên hết mệt nhọc khi nhìn dòng nước mát
đang cuộn chảy vào đồng ruộng.

Nói đến đây Cát dừng lại đôi chút rồi thỏ
thẻ nói với tôi:

- Anh Sơn ơi! Em vừa kể xong hai sự kiện
là đấu tranh chính trị trao trả tù binh và tham
gia lao động giúp dân. Còn một chuyện quan
trọng nữa ở vùng ven là chuyện gia đình má
Chánh. Em định kể trước cho anh nghe
nhưng em thấy dài và ly kỳ lắm em kể sau.

Hình như để cho dòng hồi ức trỗi dậy, Cát
lấy bức ảnh rồi bật đèn pin lên cho tôi xem.
Cát nói: 

- Đây là bức ảnh duy nhất làm kỷ niệm ở
vùng ven mà em chụp chung với gia đình má
Chánh ngày đoàn tụ.

Má Chánh sinh được hai đứa con, một
trai, một gái. Đông là con trưởng hiền lành, ít
nói, bé Hồng thì tinh nghịch như con trai
nhưng bù lại Hồng có nét đẹp thu hút người
đối diện.Từ ngày vùng giải phóng mở các cấp
học má đều cho bé Hồng đi học đến nơi, đến
chốn. Những ngày nghỉ học má Chánh và
Hồng làm giao liên hợp pháp đi tự do giữa
vùng địch và vùng giải phóng. Ba Hồng vào
đội du kích xã, trong một trận chống càn ba
Hồng hy sinh để lại một mình má Chánh vừa
hoạt động cách mạng vừa tần tảo nuôi hai
con ăn học. Từ ngày ba hy sinh, nhà má
Chánh có mấy công đất và vài chục gốc dừa,
má giao cho đội du kích cai quản để má an
tâm công tác.

Trước má Chánh ở đội du kích xã, sau
luống tuổi má được điều làm cấp dưỡng cho
đội. Thấy má có năng lực binh vận, Ban công
tác vùng giải phóng cử má về đội quân tóc dài
kết hợp với các đoàn thể tham gia đấu tranh
chính trị hợp pháp tại các cuộc biểu tình. Một
hôm má Chánh và bé Hồng nhận nhiệm vụ đi
may cờ giải phóng ở tiệm may của anh Đông
con trưởng má Chánh làm ở Tam Quan Bắc.

Sự việc bị bại lộ, má mất liên lạc với anh
hai. Hồng đã nhiều lần thăm dò nhưng không
nhận được tin tức gì cả. Chỉ biết sau lần ấy,
vùng Tam Quan bị lính Cộng hòa ráo riết lùng
sục cơ sở cách mạng của ta. Bọn địch kết hợp
tố cộng nằm vùng và ráo riết bắt các thanh
niên đi lính.

Đông là một trong số thanh niên bị bắt tại
tiệm cắt may. Do giấu được lý lịch hợp pháp
nên Đông được điều vào lính Cộng hòa ngay.
Bọn quân lực tin ở lời khai của Đông là bố mẹ
mất sớm, mồ côi về ở học nghề cắt may nhà
bác ruột, trình độ văn hóa thấp nên chỉ huy
quân lực điều ngay về Trung đoàn 45 lữ biệt
động quân rồi tăng cường cho Đồn 82 chốt tại
ngã ba đồi 82 bên dòng sông Kim Sơn quê
hương của Đông.

Đông đã có ý định trốn lính nhưng thời
cơ chưa có. Ngược lại tìm đâu được manh
mối cơ sở ta hoạt động. Nay bỗng nhiên về
Đồn 82 đóng quân gần quê hương mình,
Đông cũng đã chuẩn bị hành trang cho mình
trước khi đảo ngũ. Đông dành dụm mấy
tháng lương cất cẩn thận và viết sẵn lá thư
gửi má tạo điều kiện cho Đông trốn lính về
với cách mạng.

Một ngày đẹp trời, lúc này đã vào giờ nghỉ
trưa, em giặt vội bộ quần áo vừa đi tập quân
sự về rồi em gọi An - Tiểu đội phó trinh sát -
giao cho An mấy nhiệm vụ: “An này, cậu trực
trưa xong, giờ nghỉ cậu báo thức anh em ra
thao trường trước nhé. Tớ tranh thủ giờ nghỉ
đi kiếm chút gì đấy cải thiện bữa ăn chiều
nay”. Em thấy An vâng dạ, em vội vào nhà
khoác súng chỉnh tề đi ra dãy dừa ven sông
Kim Sơn.

Đang kể câu chuyện tự dưng Cát gọi giật
tên tôi và hoan hỉ nói: “Anh Sơn ạ, cái tính
hay tranh thủ giờ giấc đi cải thiện hôm ấy em
lập được công to nhưng hú hồn một phen.
Em chạm trán đối mặt với kẻ thù”. Tôi thấy
Cát hồ hởi liền động viên: “Kể tiếp đi, tớ đang
lắng nghe”. Mấy lính lái xe thấy ly kỳ câu
chuyện hấp dẫn nên nhao nhao lên nói: “Anh
kể tiếp đi”.

- Em lần qua mấy khóm lồ ô rồi lẻn ra bờ
sông nơi có nhiều dừa nhất là giới tuyến hai
bên. Vùng dừa xiêm lâu không ai hái trái dừa
đua nhau mọc chi chít từng chùm nhiều vô
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kể. Em chọn một cây dừa thấp mọc xen giữa
hàng dừa. Em liền cởi bao xe, súng đạn dựa
vào gốc cây, rút dao găm ngậm vào mồm rồi
leo tót lên ngọn dừa. Cây dừa này cao
khoảng năm mét, em ngồi chỗm chệ vào một
tàu lá dừa chuẩn bị chặt từng chùm dừa thả
xuống. Đang loay hoay không biết chặt chùm
nào vì dừa xiêm quả nào cũng đẹp và mọng
nước, bỗng phía tay trái cây dừa em nghe
thấy có tiếng bước chân người, tiếng giầy
đinh đi lạch cạch. Em chột dạ ngồi im. Một
giọng đàn ông quê Bình Định cất lên: “Anh hai
chặt nhiều vào cho em uống với”. Em tưởng
giọng chú Tư khùng vội hỏi lại: “Ai đấy?”. Khi
nhìn xuống, em thót tim, một lính Cộng hòa
người cao lênh khênh ngồi thụp xuống cạnh
gốc dừa và ngả khẩu M15 xuống đất. Em
nghĩ trong bụng, chết bỏ mẹ rồi súng ống để
cả dưới gốc dừa, cả chiếc bao xe, mấy quả
lựu đạn nữa. Sau một phút im lặng thấy tên
lính không có cử chỉ gì mắt hắn trố lên nhìn
đăm đăm vào chùm dừa vẻ thèm khát. Em
biết không có vấn đề gì xảy ra, liền trầm tĩnh
hạ giọng:

- Anh sang bên này bằng cách nào? 
- Tôi lội qua bãi bồi ở sông rồi qua đây.-

Tên lính Cộng hòa đáp.
Em im lặng và bắt đầu nghĩ một vài

phương án, nếu tình huống xấu xảy ra. Em
trấn tĩnh nói với nó:

- Thế là anh vi phạm xâm nhập vùng giải
phóng rồi... 

Em nói và mắt vẫn chăm chú theo dõi cử
chỉ của hắn. Hắn trả lời em giọng ôn tồn:

- Hòa bình rồi, còn ngăn cách gì nữa anh.
- Hắn thủng thẳng nói thêm - Đây là quê tui
mà, vùng dừa này có cả dừa nhà tui nữa. Tôi
lẻn sang thăm vườn dừa và nếu gặp người
quen thì tui hỏi thăm má và gia đình tui bây
giờ ra sao.

Biết được ý đồ của tên lính này, em liền
lớn tiếng: 

- Đợi đấy, tôi sẽ chặt mấy chùm xuống
chúng ta cùng uống. 

Em đã hoàn hồn trở lại nghĩ chắc tên lính
này cũng có tính hay mò mẫm như mình. Em
chặt liền ba chùm dừa to xuống, chặt xong em
tụt xuống, thấy tên lính có cử chỉ hoan hỉ. Hắn
giơ tay ra, em miễn cưỡng bắt tay nó. Em biết

đây là một cử chỉ bất khả kháng không có tiền
lệ, một bộ đội giải phóng bắt tay một lính Cộng
hòa. Đây là một tình huống em nghĩ không
bao giờ có trong đời em. Thế mà sự thực đã
xảy ra. Em nhìn tên lính uống đến trái dừa thứ
hai mà hình như vẫn chưa hết khát. Uống đến
trái thứ ba hắn thủ thỉ: “Hòa bình rồi, không
biết chiến tranh còn xảy ra nữa không anh
hai”. Em không trả lời, trong thâm tâm em
muốn cuộc gặp gỡ bất khả kháng này mau kết
thúc. Ngừng một lúc, em nói với tên lính: “Thôi
anh về bên kia đi, mang cả chùm dừa này về
tránh để chỉ huy các anh bắt được”. Em nói
xong nó cảm ơn nét mặt đang tươi bỗng ủ rũ.
Bất chợt, hắn quay sang hỏi em: “Anh hai nè,
em muốn quay về với cách mạng, đời lính
Cộng hòa khổ sở lắm anh ạ. Em không muốn
anh em mình bắn giết lẫn nhau nữa”.

Em biết tâm sự của nó liền nói:
- Anh muốn về với cách mạng ngay bây

giờ cũng được. 
Thấy em chấp nhận mong muốn của nó,

nó liền dạ dạ. Đợi một lúc em liền ra điều kiện: 
- Anh về với cách mạng phải có chút công

trạng gì chứ? - Nghĩ giây lát em nói tiếp - Thôi
để tôi về bàn với chỉ huy tôi đã. Tự dưng đưa
anh về phía lính Cộng hòa biết được vu khống
cho quân giải phóng bắt người trái phép. 

Em nói xong hắn im lặng một lúc rồi nói
cho em đủ nghe, hắn chìa ra hai bọc giấy nhỏ
nói: “Đây là lá thư và chút tiền lương em dành
dụm nhờ anh gửi cho má em”. Em liền hỏi lại
nó: “Má anh tên gì? Ở vùng giải phóng rộng
bao la này tìm đâu thấy má anh?”. Tên lính
nói tiếp: “Má em tên Chánh ở xã Ân Thạnh,
nhà có bé Hồng năm nay mười tám tuổi. Nhờ
anh gửi lá thư này và báo với má em, em sẽ
đảo ngũ về với cách mạng”. Em cầm lá thư
và an ủi: “Tôi sẽ gửi giúp lá thư này, còn tiền
tôi không chuyển đâu. Anh sẽ gửi sau cho má
anh cũng không muộn”. Nói đến má Chánh
và bé Hồng lại một tình huống nữa xuất hiện.
“Tôi quá quen má Chánh và bé Hồng”. May
sao em kiềm chế sự việc được mà không tiết
lộ cho tên lính. Em ra vẻ bí mật, ngạc nhiên
và nói: “Tôi sẽ giúp anh nguyện vọng anh đề
nghị”. Từ lúc ngồi nói chuyện uống nước dừa
cả hai đều không động chạm đến súng ống.
Khi chia tay em dặn hắn bằng giờ này ngày
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mai chúng ta lại gặp nhau nhưng anh nhớ
phải đeo băng trắng kí hiệu vào cổ tay.

Ngay chiều hôm ấy lên Ban tác chiến em
kể mọi sự việc xảy ra. Anh Quang trợ lý tác
chiến báo cáo tình hình này với Trung đoàn
Trưởng rồi nhận lệnh móc nối với tên lính
ngụy kia.

Chuyện về sau này em không được rõ
lắm. Người lính tên Đông con má Chánh nhận
mấy việc của Ban địch vận giao như rải truyền
đơn trong đơn vị kêu gọi binh lính Cộng hòa
trở về và vẽ sơ đồ bố phòng ở Đồn 82 và phía
yên ngựa đồi 74... Em chỉ thấy ngày hôm sau
ở Đồn 82 lính nháo nhác, bất ổn. Anh em binh
lính biểu tình, kháng lệnh. Bọn chỉ huy đã nổ
súng hăm dọa lính. Nhân lúc này tổ đấu tranh
chính trị và Ban địch vận phát loa kêu gọi bỏ
ngũ về với cách mạng.

Thấy tình hình căng thẳng bất an, thằng
Xiêm Đồn trưởng Đồn 82 đề nghị cấp trên nó
thay quân chốt giữ. Chiều hôm ấy, mười hai
chiếc trực thăng Hu1A lũ lượt lên xuống bốc
quân ở đồi 82 về Chi khu Đệ Đức Tam Quan.

Mới hòa bình ngừng bắn được hơn một
tháng. Nhiều báo cáo gửi về nói quân đội Việt
Nam Cộng hòa phá vỡ Hiệp định và gây chiến
ở nhiều nơi. Tình hình lại trở lại chiến tranh.
Trung đoàn em được lệnh tấn công Chi khu
Đệ Đức Tam Quan đánh từ đằng sau lưng
địch, lúc chúng vừa thay quân đổi tướng giải
phóng luôn cả Đồn 82 mở rộng vùng giải
phóng chỉ trong mấy ngày.

Nói về Đông con má Chánh hoàn thành
nhiệm vụ tổ binh vận giao. Khi về bên mình
còn kéo theo hai lính ở Hoài Nhơn về với ta.
Khi đơn vị em giải phóng Đồn 82 xong chuẩn
bị nhận nhiệm vụ mới em có ghé qua nhà má
Chánh để chia tay má và em Hồng thì gặp ba
mẹ con đang líu lô trò chuyện với đồng chí
phóng viên Báo Giải phóng vào thăm và viết
bài về Đông bỏ hàng ngũ địch kéo theo bạn bè
về với cách mạng. Thế là má Chánh kéo em
vào đứng cạnh bé Hồng chụp liên tục mấy bức
ảnh nên em mới có mặt trong bức ảnh này.

Câu chuyện Cát kể về vùng ven hình như
gần kết thúc. Tôi lái sang chuyện riêng tư của
Cát, tôi hỏi: “Cát này, hình như cậu yêu bé
Hồng thì phải?”. Trước câu hỏi bất ngờ Cát
lúng túng một lúc rồi nói nhỏ: “Em đã yêu bé

Hồng thực sự anh ạ”. Tôi hỏi tiếp: “Thế cậu có
kỷ niệm gì sâu sắc với bé Hồng chưa?”. Cát
làm ra vẻ ngây ngô định tránh câu hỏi của tôi
vờ hỏi lại: “Kỷ niệm gì hả anh?”. Tôi với tay
đập đập vào võng nó đang nằm nói: “Kỷ niệm
là trao cho nhau cái gì ấy... ví như nụ hôn
chẳng hạn”. Hình như tôi nói đúng tim đen của
nó. Cát im lặng một lúc rồi lớn tiếng: “Cái anh
quỷ này, hỏi cả chuyện ấy nữa. Em chả nói bí
mật của chúng em đâu. Chỉ biết hai chúng em
có một mối tình đẹp”.

Cánh lái xe nghe Cát kể đều trầm trồ
khen: “Anh Cát thế là hên nhất đấy. Biết đâu
khi giải phóng miền Nam, anh Cát vừa hoàn
thành nhiệm vụ, lại lấy được cô vợ trẻ xinh
đẹp dẫn về cho bố mẹ”.

Cánh lái xe nói đến đây Cát ngồi nhổm
dậy, lay lay vào võng tôi gọi:

- Anh Sơn ơi! Chuyện của em và bé Hồng
không biết sau này thế nào? Em lại thấy sờ
sợ thế nào ấy. Một sĩ quan Cộng sản đi lấy
một em gái lính Cộng hòa. 

Tôi liền ngồi dậy dí tay vào đầu nó: 
- Cát hói ơi là Cát hói, trông cậu chỉ hói

cái đầu thôi, không động não tí nào. Anh trai
bé Hồng đi lính ngụy lập được công cách
mạng giao về với ta rồi còn gì nữa. Cậu cứ “lo
bò trắng răng”. Đến lúc hòa bình, ngoài đoàn
thể ra còn có bố mẹ đôi bên nữa chứ. 

Cát vội vâng vâng em hiểu rồi cám ơn anh.
Câu chuyện đang rôm rả thì tôi và Cát

nhận được điện 2 oát gửi tới. Ngày mai phân
phát thực phẩm sớm rồi nhận lệnh hành quân
tiến đánh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngăn chặn phía
Nam tạo điều kiện cho đại quân ta tiến đánh
Xuân Lộc và Biên Hòa, cánh cửa thép của
ngụy quân, ngụy quyền tuyến phòng thủ của
cửa ngõ Sài Gòn.

Chúng tôi vui mừng phấn khởi nhận điện.
Niềm vui lúc này nhân lên gấp bội khi nghe
quân ta chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng vào
giải phóng Sài Gòn. Trước khi lên đường thần
tốc tiến quân lại được nghe một câu chuyện
ly kỳ của đồng đội kể về những ngày sống
chiến đấu ở vùng ven nơi hàng ngày hàng giờ
đối mặt với kẻ thù và cũng là nơi thấm đẫm
tình người của những chiến sĩ cách mạng,
anh giải phóng quân miền Nam./.
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Thức dậy từ lúc ba rưỡi sáng, tôi lục tục
vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cho chuyến
đi. Bốn giờ kém hai mươi…Quái… Sao

hẹn xe lúc bốn giờ kém mười lăm mà mãi xe
chưa liên lạc với mình nhỉ? Tôi vội gọi cho nhà
xe. Thôi chết, hóa ra là điện thoại của mình để
ở chế độ máy bay. Thế có chết không?

“Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn”
đoạn nhạc chờ vang lên… 

- A lô! Số máy của khách ở số nhà 20 hả?
- Vâng ạ! Em...
Tôi chưa kịp mở lời đầu bên kia đã văng

một câu: 
- Điện thoại “méo” gì gọi toàn thuê bao

không liên lạc được thế? Xe anh vừa đi
qua khu đó rồi, em ra cửa luôn đi, anh quay
lại đón.

Vừa định cất lời xin lỗi thì bên kia cúp
máy, tôi vội vàng xuống dưới nhà, rồi bấm ổ
khóa ngoài. Đường phố vắng tanh, may có
ánh sáng của mấy cột đèn khiến tôi bớt sợ.
Không cần đợi lâu, chiếc xe Ford đã bẻ lái và
đỗ xịch trước cửa. Tôi vội bước lên hàng ghế
đầu ngồi. Gã lái xe lại nhai lại câu vừa nãy:

- Điện thoại “méo” gì gọi toàn thuê bao
không liên lạc được thế?

Tôi thật thà:
- Xin lỗi anh, em để máy ở chế độ máy

bay rồi quên không mở. Em lại cứ thắc mắc
sao anh không gọi cho em chứ!

- Chịu giời!
Ngó xung quanh, trên xe đã có ba bốn

người khách ngồi sẵn. Xe tiếp tục phi qua
đường Bà Triệu đón khách. Một chị có dáng
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người thanh mảnh bước lên. Mùi hương nước
hoa dịu nhẹ, dễ chịu phả ra sau cánh cửa
đóng tự động. Xe lại tiếp tục lên Bệnh viện Đa
Khoa tỉnh đón thêm ba hành khách (chắc đi
khám bệnh tuyến dưới). Rồi lòng vòng thêm
vài ba khách nữa.

Trên xe đã khá kín người, tôi nhủ thầm
trong bụng “Thời điểm này mà xe đón được
một lượng khách kha khá thế chắc cũng uy tín
lắm…”. Đi được vài cây số, chuẩn bị hết khu
vực thành phố, một chiếc xe cảnh sát giao
thông đỗ bên vệ đường vẫy xe của chúng tôi
lại… Gã lái xe với thái độ bực dọc:

- Mẹ kiếp! Chuyến hôm nay công cốc rồi!
Nhìn dáng người mảnh khảnh đang dậm

những bước nặng trịch tiến về phía xe giao
thông, tự nhiên tôi thấy thương thương gã.
Đợi khoảng mười phút, gã kí biên bản, xe tiếp
tục hành trình. Anh thanh niên ngồi ghế dưới
nói vọng lên:

- Bị phạt lỗi gì anh?
- Xe chạy tuyến, chẳng có lỗi gì cả. Tự

nhiên lôi ra phạt lỗi không phát hành vé cho
khách!

- Chắc cũng nhẹ thôi anh nhỉ?
- Bảy lít chứ nhẹ “méo” gì?
Rồi gã liên tục xổ ra hàng tá những câu

chửi thề. Tôi hiểu cảm giác bực dọc của gã.
Biết vậy, nên tôi cũng chẳng nghĩ gì, chỉ cố gọi
cho chị gái đưa mẹ tôi ra đứng sẵn đợi xe,
chứ để gã mà đợi thì chắc inh tai.

Sau khi đón mẹ tôi lên xe. Gã lại bắt thêm
một khách hẹn trước. Chị này ngó nghiêng
một hồi:

- Ơ… Cái anh này, em đã đặt ngồi ghế
đầu mà!

- Người ta đặt trước rồi bà ạ! Bà có đi
không? - Gã đáp.

Với vẻ không lấy gì làm thoải mái, chị này
dùng dằng:

- Ôi! Say chết mất!
- Say chết mẹ đi!
Tôi đớ người vì cách đối xử với khách của

gã. Trong lòng nhủ thầm “Thôi xong! Gặp phải
thằng thần kinh rồi!”.

- Chị ơi! Chị lên chỗ em ngồi gần mẹ em
này! Em không say xuống dưới ngồi cũng
được!

Tôi và chị đổi chỗ cho nhau. Chị có dáng
người thanh mảnh phảng phất mùi nước hoa
khi nãy nhích vào và nhỏ nhẹ:

- Em ngồi tạm đây này! Chỗ này vẫn ngồi
được!

Chị làm tôi cảm động quá! Tôi không quên
nói lời cảm ơn và ngồi xuống.

Trời đã sáng hẳn, tôi không tài nào chợp
mắt được. Ngó nghiêng xung quanh, chị tốt
bụng đang tựa đầu vào ghế thiu thiu ngủ.
Gương mặt trái xoan được trang điểm nhẹ
nhàng, đôi môi trái tim căng mọng với son
màu cam nhạt, cặp chân mày thanh mảnh
khiến cho khuôn mặt trở nên vô cùng hài hòa.
Đôi mắt khép lại khi ngủ càng tôn lên vẻ thánh
thiện, mĩ miều. Trên người chị mặc một chiếc
váy mắc-xi màu be nhẹ nhàng, thanh tú càng
làm nổi bật lên vẻ nữ tính, quyến rũ. Tay chị
ôm hờ một chiếc túi hàng hiệu màu đỏ tươi,
trông cực kỳ sang chảnh. Ở chị toát lên vẻ
cuốn hút khó cưỡng. Ngó lại mình, sáng đi
vội, đầu tóc còn chải chưa kĩ, nói gì đến việc
trang điểm.

Xe đỗ xịch, một bác ăn vận giống một cựu
chiến binh bước lên xe hồ hởi:

- Bác tài cho tôi vào đường Năm mé bên
kia nhé!

- Bác định đi đâu mà vào đường Năm?
- Tôi đi Hải Phòng!
- Đi Hải Phòng sao phải sang mé bên kia?
- Tôi có bạn đợi sẵn ở đó!
- Ông điên à? Đi Hải Phòng thì phải ở mé

bên này chứ?
- Này! Anh bị sao thế? Tôi bảo bạn tôi đợi

sẵn mé bên kia…
Hai người đàn ông lời qua tiếng lại làm cả

xe râm ran một hồi. Tôi chẳng hiểu mé nào với
mé nào. Hai người càng gân cổ lên cãi thì
càng không hiểu nhau. Gã lái xe quát to:

- Ông im mẹ đi! “Méo” nói với ông nữa!
- Tôi có định đôi co với anh đâu. Nói với

anh như nước đổ lá khoai!
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- Mịa thằng kia! Mày im luôn đê! Tao sắp
phát điên vì mày rồi đấy! Mày có tin tao đá
mày xuống xe không?

Vị khách nọ chắc đang ngậm một cục tức
nhưng rồi cũng im bặt. Còn gã, mặt đỏ tía tai,
với tay bật đầu đĩa, volume được vặn đến cực
đại, tiếng nhạc nổ ra uỳnh uỳnh chói hết cả tai.
Chưa hả cơn tức, gã lẩm bà lẩm bẩm “Mịa…
Hôm nay gặp phải toàn thằng điên!”.

Cả xe khách ngồi im re không dám ho he
nửa lời. Tôi chắc mẩm “Ngồi nhầm xe của
thằng điên rồi! Cầu trời, khấn Phật về Hà Nội
nhanh nhanh! Chứ cứ đà này hắn điên lên
tông vào đâu thì chết cả xe”.

Đến gần Bắc Ninh, xe dừng lại trạm đỗ,
các chủ xe í ới gọi, hỏi và đổi trả khách giúp
nhau. Hai mẹ con tôi đi viện Tim Hà Nội nên
được đổi sang xe khác. Cảm giác khá thoải
mái. Thoát khỏi tên tài xế thần kinh đó tôi thấy
mình may quá rồi. Tôi vừa bước lên xe, chị
xinh đẹp, tốt bụng nọ cũng lên ngồi cạnh tôi,
chỉ khác lần này tôi ngồi trong, còn chị ngồi
ngoài.

- Này! Anh Bình hôm nay ốm à? - Giọng
chị lơ xe hỏi hắn.

Gã đang ngồi xổm, vò đầu bứt tai:
- Ừ… Hôm nay anh đau đầu quá!
- Hẳn nào thấy mặt anh đỏ phừng phừng!
- Anh đau đầu vì gặp mấy thằng điên! Mẹ

nó chứ! Tức không chịu được!
Chị lơ xe bên này chêm thêm:
- Thằng nào mà dám trêu anh Bình thế?

Thôi, bác lấy vợ đi cho khỏi đau đầu!
Rồi chị cười khà khà, cái cười cực kỳ vô

tư và đáng yêu. Xe tôi bắt đầu lăn bánh. Chị
với theo một câu:

- Thôi, xe em đi trước đây! Anh nhớ uống
thuốc vào nhé!

Đi được một quãng, tôi mới thở phào nhẹ
nhõm. Tôi hỏi chị lơ xe:

- Chị này! Cái anh ấy có phải là bị bệnh
thần kinh không? Em thấy suốt dọc đường cứ
chửi khách như đúng rồi ấy? Vừa đi em vừa
sợ ông ấy nổi khùng đâm xừ vào đâu thì chết
cả xe!

- À không! Ông đấy tính vẫn thế lúc nào
cũng cáu như mắm tôm ấy! Nên đội xe toàn
gọi Bình Mắm. Nhưng ông ấy lái xe chuẩn!
Hẹn khách rất đúng giờ, đón trả khách tận tình
lắm. Thế nên tính ông ấy chập chập mà rất
nhiều khách chung thân đấy!

Rồi, tôi công nhận ông ấy là người đúng
giờ, tận tình đến đâu thì chưa biết. Tôi cố lấy
thêm một dẫn chứng về sự điên khùng của
hắn:

- Nhưng em thấy anh đấy cứ làm sao ấy!
Cãi nhau với bác khách không được, quay ra
bật nhạc to uỳnh lên, mặt đỏ phừng phừng
như sắp giết người ấy! Sợ chết đi được! Em
chắc không có lần hai gọi xe ông ấy!

Người đàn bà lơ xe nở nụ cười hề hề:
- Ông ấy vẫn vậy mà, nhưng xong là xong

luôn. Khổ! Người không vợ khó tính là phải!
Được thể tôi phán luôn:
- Ôi! Người khùng khùng thế ai mà ở cùng

nổi! Vợ bỏ là phải!
Người đàn bà lơ xe giọng trầm lại:
- Không phải vợ bỏ đâu em. Vợ anh ấy

chết vì ung thư cách đây chục năm rồi! Thế
mà ông ấy cứ ở vậy nuôi mẹ già và hai con
nhỏ đấy! Nghĩ tội lắm! Nên các em thông cảm!
Đi xe ông đấy phải biết tính biết nết.

Tự nhiên nghe chị nói, tôi cảm thấy có gì
nghèn nghẹn trọng cổ không nói được một lời
nào thêm nữa. Hóa ra, cái con người cộc cằn,
thô lỗ, khùng khùng kia lại đáng thương và
đáng nể đến vậy.

- Khổ thân anh đấy chị nhỉ?
Một giọng nói nhẹ nhàng đầy sự cảm

thông cất lên. Hóa ra là chị tốt bụng ngồi gần
tôi nãy giờ vẫn lặng im nghe câu chuyện, giờ
chị mới lên tiếng. Tự nhiên tôi thấy mình thật
nông cạn và lắm lời. Chị lơ xe cũng hòa theo:

- Đàn bà ở vậy nuôi con đã là đáng nể.
Đàn ông mà làm được thế thì ít lắm!

Tự nhiên tôi không biết nói gì thêm. Bỗng
có tiếng chuông điện thoại reo lên. Chị tốt
bụng lấy trong chiếc túi da màu đỏ một chiếc
iphone trắng đính những hạt đá óng ánh,
nhìn là biết chủ nhân của nó cực kì sành đồ
và tinh tế.
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- A lô! Em đây anh… Vâng! Em sắp đến
nơi rồi… Xuống một mình cũng buồn!... Vâng!
Lát em xuống đoạn ngã tư rồi đi bộ về nhà,
cũng không xa mà anh… Không sao ạ!... Em
cũng thế!... Mai anh xuống nhé?... Anh ngủ
thêm một giấc đi, hãy còn sớm!... Thôi đi ạ!
Em xin anh… Vâng! Thế anh nhé! Bye anh!

Trời ơi! Sao người ta có thể dành cho
nhau những lời ngọt ngào đến thế chứ? Có vẻ
tôi sẽ phải học lại cách nói chuyện với chồng
mình. Đến nghe thôi mà tôi cũng muốn yêu
người phụ nữ này rồi, hẳn nào người ta nói
“Lạt mềm buộc chặt”. Nói vậy, sáng nay tôi đi
sớm, lão chồng tôi còn đang ngáy ngon lành,
làm gì mà… Chắc mình cũng nên thay đổi.

Xe lần lượt trả khách, chị tốt bụng cũng đi
xuống ở một ngã tư có hè đường khá thoáng.
Tôi chào chị nhìn theo dáng người mảnh mai
đáng yêu của chị. 

Đi được một quãng khá xa, bác tài dừng
xe lại:

- Chết rồi, đoạn này đang cấm đường!
Thế mà đội thằng Cường không báo gì cho
mình chứ! Phải vòng lại thôi!

Xe phải vòng lại đường cũ một quãng,
quay lại ngã tư lúc nãy, tôi thấy một toán
người đang nhốn nháo như kiểu có một vụ ẩu
đả nào đó xảy ra. Bác tài cũng tò mò đi chậm
lại. Cả xe nhốn nháo bàn tán, ai ai cũng nhổm
người dậy để nhìn cho rõ chuyện gì xảy ra.

- Có vẻ vụ đánh ghen! Đấy…đấy… Cái
con kia nó đang chống nạnh nhảy vào túm tóc
kìa…

- Úi dồi… Mấy thằng kia đá khiếp thế, đá
vào bụng thế ai mà sống được!

- Bọn này nhìn như bọn xã hội đen ấy
nhỉ?

- Chết thật… Khiếp quá! Xã hội giờ loạn
quá!

Tôi cố rướn người ra nhìn, xe ngang qua
đoạn ngã tư cách vài mét đường… Ơ…
Người bị đánh một chị mặc chiếc váy mắc-xi
màu be… Chị tốt bụng… Đúng chị rồi… Cái
túi hiệu màu đỏ tươi… Không thể lẫn được.

- Ối chị ơi! Đấy chẳng là cái chị vừa xuống
xe mình à? - Tôi hỏi.

Chị lơ xe nheo mắt nhìn:
- Ừ… phải rồi! Chắc bị đánh ghen!
- Chị ấy vừa xuống xe, sao đội kia biết

đón đầu mà đánh nhỉ? 
- Ôi giời! Giờ này chúng nó tinh vi lắm! Cài

định vị, cài thiết bị nghe lén, theo dõi điện
thoại, zalo… Chắc nó theo dõi lâu rồi… 

Tôi sững sờ trước những gì mình nhìn và
nghe thấy. Xe đi qua rồi tôi vẫn cố ngoái lại
nhìn xem đúng chị ấy không.

Một bác có tuổi trên xe:
- Lẳng lơ cho lắm vào! Đánh cho tiệt thói

tranh vợ cướp chồng!
Xe lại râm ran một hồi… 
Cuối cùng tôi cũng được trả xuống cổng

bệnh viện Tim Hà Nội vào khoảng bảy rưỡi,
tám giờ kém. Vừa đỡ mẹ tôi xuống xe, một cô
gánh hoa quả đon đả mời:

- Ăn gì không hai mẹ con?
Tôi lắc đầu:
- Không ạ?
- Mở hàng giúp cô cân chôm chôm đi

cháu!
- Cháu đưa mẹ cháu đi khám bệnh, cháu

chưa mua đâu ạ!
Cô bán hàng nài nỉ:
- Giúp cô một cân chôm chôm mở hàng

cho mát mẻ đi cháu! Sáng sớm nay cô bị ám
quá! Chưa mở hàng được gì cả!

Tôi nghe đến từ “ám” cũng sờ sợ nên cả
nể:

- Thôi, cháu lấy hộ cô nửa cân mở hàng
để trưa hai mẹ con cháu ăn vậy! Không cô lại
đốt vía cháu thì chết!

Cô bán hàng nở nụ cười đầy tinh quái:
- Được rồi! Nửa cân thì nửa cân!
- Ôi! Sao nó cứ thâm thâm, xám xám ấy!

Cô chọn cho cháu quả tươi một tý!
- Ấy! Nhìn vỏ thế thôi, nhưng ruột vẫn

ngon lắm! Mà đấy cô cũng chọn quả đẹp cho
cháu rồi đấy! - Miệng nói, tay làm cô dúi cho
tôi túm chôm chôm vỏ đã thâm hết cả.

Cầm túm hoa quả trên tay, tự nhủ “Vỏ với
chả ruột. Có hai chục nghìn. Kệ vậy!”
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Trong một chuyến đi thực tế
sáng tác về huyện nhà, tôi
nhận được cuộc điện thoại,

số lạ, giọng nói rất quen, vồn vã:
“Văn phải không, hôm qua nói
chuyện với Chủ tịch huyện tớ biết
bạn đến. Sáng bạn cứ làm việc
nhé, trưa xuống nhà tớ. Lâu quá
rồi ta không gặp nhau”. “Xin lỗi ai
vậy ạ?”. “Tớ đây. Chán bạn thật
đấy, nghe giọng mà không nhận
ra à. Bàn Văn Ngộ, bạn học cấp
hai trường làng đây. Tớ có việc
rất quan trọng nhờ bạn đấy. Tớ
sẽ lên đón”. “Ôi Ngộ! Tớ nhận
lời”. Tôi reo lên. Tôi và Ngộ cùng
làng, nhà cách nhau chừng năm
trăm mét. Hai thằng thân thiết từ
nhỏ, sáng đi học, chiều chăn trâu,
tắm suối cùng nhau. Học hết cấp
hai Ngộ bỏ học, tôi động viên Ngộ
học tiếp, Ngộ bảo: “Tớ học dốt,
đến lớp chỉ tội ăn chửi, xấu hổ với
bạn bè”. Tôi học cấp hai rồi cấp
ba, hai thằng vẫn thường xuyên
gặp nhau, lúc cùng soi ếch, bắt
cá, lúc đi lấy củi. Tôi vào Đại học,
rồi đi làm ở xa, đã hơn chục năm
không gặp lại Ngộ. Trưa, vừa
xong việc ở huyện thì Ngộ gọi
điện bảo đang đợi ở cổng. Tôi ra
cổng Ủy ban huyện thì một chiếc
ô tô sang trọng đỗ xịch ngay
trước mặt. Từ trong xe Ngộ
bước ra, trông thật trẻ trung trong
bộ comple kèm theo một chiếc
khăn vòng qua cổ vẻ nghệ sĩ.
Thật không thể tin nổi. Ngày tôi
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còn học cấp ba, Ngộ ở nhà, lúc thì lấy trâu đi kéo gỗ trộm
cho bọn lâm tặc, lúc đi đóng lồng cho dân nuôi cá lồng, có
lúc Ngộ đi bốc đá thuê ở tận Sơn Mông. Hơn mười năm
gặp lại, tôi, thằng được học hành tử tế, làm ở cơ quan danh
tiếng hẳn hoi, chẳng giàu, chẳng nghèo, tiền lúc có, lúc
không thì Ngộ đã hoàn toàn khác, vượt xa tôi. Nhà Ngộ
cách nơi ở cũ khá xa, một căn biệt thự ém vào chân núi đá,
nhìn ra hồ Thác. Chao ôi, một khung cảnh sơn thủy hữu



tình. Với một người nghệ sĩ suốt ngày viết
lách như tôi thì đây là cả một mơ ước. Ngộ
dẫn tôi qua con đường lát bằng đá xẻ, loại đá
đắt tiền của công ty SK Ấn Độ khai thác xuất
khẩu đi Tây Âu. Đến sân, bỗng xoẹt, chân tôi
trượt một đoạn, suýt ngã, nhìn xuống, sân đầy
phân gà. Lại có mùi phân bò thốc vào mũi,
ngẩng lên, ngay bên phải, cạnh biệt thự của
Ngộ là một dãy chuồng bò chạy dài, trên
thành chuồng bò đậu đầy gà, nào gà tre, gà
chọi, gà thiến, gà đẻ trứng. Miết đế giày vào
mảnh giẻ rách để vô duyên ngoài sân, trước
mặt tôi hiện ra phòng khách trang hoàng, điện
sáng lung linh, trong phòng bày tạp nham các
thứ đắt tiền Ngộ sưu tập được. Một cách bài
trí lộn xộn của người có tiền nhưng thiếu óc
thẩm mĩ. Bạn bè lâu ngày mới gặp, rối rít
chuyện ta, chuyện người, chuyện đời, chuyện
nghề, chuyện quê, chuyện tỉnh, chuyện Đông,
chuyện Tây đủ cả. Đang mải mê nói chuyện
thì một cô gái rất trẻ, đẹp, tầm độ mười tám,
mười chín tuổi, ăn mặc khá tươi mát, bê lên
một mâm cỗ đầy ú ụ. Ngộ không có em gái.
Ngày tôi mới học hết cấp ba Ngộ lấy vợ. Vợ
Ngộ tôi đã gặp, một cô gái trắng trẻo, nhỏ
nhắn, dáng đi mềm mại, môi mỏng, mắt hình
lá khoai lúng liếng với đôi mi cong ướt. Vậy
cô gái vừa nhấc mâm lên chắc hẳn người ở.
Khi người ta có tiền, người ở cũng xinh đẹp
thế đấy, sướng biết bao. Cô gái lại bê lên một
bình rượu, ngồi xuống cạnh Ngộ, vừa rót vừa
giới thiệu đây là rượu quý, ủ đã ba năm. Mùi
rượu bốc lên thơm ngây ngất. Tôi buột miệng
hỏi Ngộ: “Vợ hôm nay đi đâu, không gọi lên
ăn cơm?”. Cô gái trẻ nhìn tôi có chút bất ngờ,
mặt dần ửng đỏ. Ngộ vội xích lại, vòng tay
khoác lấy tay cô gái, thanh minh: “Vợ tớ đấy,
mới cưới”. Vợ! Cô gái kém tuổi Ngộ quá xa.
Tôi giật mình xin lỗi. Ngộ đưa chén rượu giơ
về phía tôi, cạch, uống cạn, bảo: “Bạn đi công
tác lâu không biết, nhiều chuyện lắm, rồi tớ sẽ
kể. Vợ cũ của tớ nó bỏ đi theo trai lâu rồi. Tại
sao, tại vì tớ nghèo quá. Hai vợ chồng lấy
nhau, ra ở riêng, tài sản chỉ có căn nhà gỗ
xoan hai bên gia đình giúp làm, ngoài ra
chẳng có thứ gì đáng giá. Nghèo nó khốn nạn
thế đấy. Mới đầu nó than thân trách phận, so
sánh nhà mình với nhà khác, chồng mình với
chồng người khác. Để cuộc sống nghèo khó,
là trụ cột gia đình tớ thấy mình có lỗi. Nghe vợ

kêu than mãi, chán, tớ bỏ theo mấy thanh niên
đi đào đá quý trên đất Lục”. Giọng Ngộ đắng
chát: “Tớ đi một tháng, khi về không thấy vợ
ở nhà, hóa ra nó đi theo một tay buôn đá quý
đã bỏ vợ, đi không một lời từ biệt. Hự! Đúng
là cuộc đời. May tớ gặp được Duyên”. Một
thắc mắc thường trực trong đầu từ lúc gặp
Ngộ chưa được giải đáp, tôi chủ động hỏi:
“Này, chỗ bạn bè tớ hỏi thật, bạn làm gì mà
giàu thế, cứ như là đào được vàng ấy?”. “Bạn
nói gần đúng đấy, không phải vàng mà là đá
quý, một viên đá quý có một không hai bạn ạ.
Chuyện ly kỳ lắm, để tớ kể bạn nghe. Ngày ấy
tớ đào đá quý cho một chủ bưởng ở Ái Bảo.
Gần hai tuần trắng tay, không tìm được viên
nào quá năm trăm nghìn thì hôm ấy, xế chiều,
ai cũng mệt mỏi, mọi người tranh thủ chia
nhau mấy miếng bánh mì; chủ bưởng quay
mặt đi chỗ khác hút thuốc thì tớ rùng mình khi
khều thấy một hòn đá to chừng cái bát. Miết
nhẹ lớp đất cát bám trên mặt, hòn đá đỏ ánh
lên như chực phát lửa. Lúc ấy tớ gần như
nghẹt thở vì nhận ra đây là một viên đá quý
vô cùng đắt giá. Cái đầu ngu si của tớ lúc ấy
lại sáng ra chứ lỵ. Nhân lúc mọi người đang
mải nhìn chỗ khác, tớ dùng đầu gối ấn sâu
viên đá xuống và bới tiếp lên phía trước, khều
cát lấp lên chỗ viên đá quý. Khều một lúc thì
đến giờ nghỉ. Về ăn cơm, nuốt cơm như nuốt
rác, lòng cứ thấp thỏm lo viên đá bị ai đó lấy
mất. Ăn vội ăn vàng, giả vờ đau bụng dậy
trước, tớ chạy ra bãi đá, bới lấy viên đá quý,
ôm chạy thẳng một mạnh về nhà. Đêm nằm
ôm hòn đá mà lo ngay ngáy. Lo chủ bưởng
biết sẽ tìm đến, lo trộm, lo cướp. Nửa đêm
bạn biết tớ làm thế nào không, tớ gói cẩn thận
viên đá trong túi nilon rồi ấn xuống hố phân
lợn, có thánh mới biết. Hôm ấy vợ đi ngủ với
tay buôn đá quý mà tớ quên cả vợ luôn nhé”.
“Hà hà thú vị đấy”. Tôi bảo. Ngộ càng hào
hứng: “Chưa hết đâu, bán được viên đá mới
là ly kỳ. Biết đây là viên đá cực kỳ giá trị, tớ
tìm đến tay buôn đá lớn nhất khi đó tên là Ka.
Nhưng chuyện bán đá không đơn giản đâu
nhé, trước hết không để họ xem đá, nếu xem,
họ định giá được, họ sẽ ép giá mình. Cho nên
đã cho xem đá là phải định giá và bán luôn.
Thời ấy nó thế bạn ạ, chứ không như bây giờ,
dân đào đá quý ai cũng định được giá, khi bán
họ gọi tất cả các chủ buôn đến cùng xem, các
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chủ buôn cùng bí mật ghi giá của mình vào
một tờ giấy, tất cả bỏ vào con lợn đất, hình
thức như người ta bỏ phiếu bầu ông nọ, chức
kia ấy. Đập con lợn đất ra, ai phát giá cao nhất
viên đá sẽ được bán cho người đó. Người ta
càng ngày càng ma lanh. Nói thế nhưng lúc
ấy mình cũng ma lanh không kém. Tìm đến
nhà Ka, tớ thuê một đứa trẻ con đưa cho hắn
một mẩu giấy, bên trong có ghi: Mười một giờ
đêm ở đầu bãi Sắc Phất, bản Nà Bốc. Cầm
theo mười bảy tỉ mới gặp, có hàng. Mười một
giờ đêm Ka cưỡi một cái xe máy cũ đến thật,
vai hắn đeo một cái ba lô bộ đội, quần áo
nhếch nhác, tay cầm một con dao mèo, đằng
sau xe là lưới và vó, kiểu như dân vừa đi hồ
đánh cá về. Tớ ngồi trên chạc mít cạnh đường
nhảy xuống bảo hắn bịt mắt lại, lấy xe để tớ
lai, còn hắn ngồi đằng sau, hắn đồng ý. Tay
buôn lớn có khác, gan hắn to thật, giá lúc đó
tớ thủ tiêu hắn để cướp lấy mười bảy tỉ thì có
đầy cơ hội. Tớ đi lòng vòng bằng đường tắt
rồi mới về. Làm thế để phòng khi thỏa thuận
không thành, hắn sẽ không biết mình là ai, ở
đâu mà phong tỏa hoặc ép giá. Nhìn thấy viên
đá, Ka quỳ sụp xuống, bộ mặt sung sướng tột
cùng nhưng cố giấu cảm xúc nhìn mới ngu
làm sao. Hắt hất hàm bảo bao nhiêu. Tớ nói
bừa mười lăm tỉ. Hắn không bớt một lời, mở
ba lô đếm tiền. Sau này nghe nói hắn bán viên
đá ấy sang Canada được hơn ba mươi tỉ, kệ,
tớ chẳng ân hận gì, trời cho mình thế đã là
quá lắm rồi. Tớ đã đổi đời thực sự. Sau đấy
là đổi đời toàn diện bạn ạ”. Ngộ cầm chén lên,
cạch, lại khà một tiếng. Bất chợt Ngộ vỗ nhẹ
vào đầu mình: “Ấy chết, kể chuyện lan man
quá. Giờ ta vào việc chính nhé, không làm
mất thì giờ của bạn nữa. Thú thật tớ có một
việc rất quan trọng nhờ bạn”. “Viết về câu
chuyện vừa rồi chứ gì, quả thật rất ly kỳ, nếu
ghi lại thì chắc hẳn đây sẽ là một truyện trinh
thám hút độc giả, tớ thấy có hứng đấy”. “Ấy
không, không phải chuyện đấy, mà là thế này.
Sau khi có mười lăm tỉ trong tay, tớ chẳng biết
làm gì cả, nghĩ định đầu tư kinh doanh cái gì
đấy nhưng tớ biết mình thiếu hiểu biết, không
có năng khiếu buôn bán nên không dám đầu
tư. Tiền tớ gửi các ngân hàng, một phần nhỏ
đầu tư vào mua đất, mà đất bỏ hoang nhé,
nhưng bạn biết không, đất đá quý đấy, nền
nhà tớ đây đào lên biết đâu dưới ấy lại có cả

một ổ đá quý. Cái rốn đá quý nó nằm ở lòng
hồ chứ không phải ở các mỏ trên đất Lục đâu
nhé”. “Ôi thế à?”. “Tớ vốn quen lao động chân
tay, một thời gian nhàn rỗi không chịu nổi, tớ
quyết định đầu tư nuôi bò, phải có việc gì đó
làm cho đỡ buồn”. Tôi sốt ruột: “Thế bạn định
nhờ tớ viết về chuyện đá quý hay quảng bá
trang trại bò?”. “Là thế này, cứ lan man mãi,
giờ đi thẳng vào vấn đề luôn đây. Ngày tớ lùa
bò ra ven hồ cho chúng tự gặm cỏ, còn tớ
rong thuyền đi câu và làm thơ…”. Trời ơi, Ngộ
làm thơ? Tôi há hốc mồm, chưa dám tin vào
tai mình. Ngộ vốn học dốt văn nhất trường, đi
học không nhớ nổi một bài thơ hoặc một câu
thơ hay, trả lời thầy giáo còn nhầm lẫn tác giả
của bài thơ này với tác giả bài thơ khác; một
người không bao giờ chịu đọc thơ, trong nhà
không thấy nổi một tập sách, đùng một cái
bảo làm thơ, ai tin. “Giờ tớ có tất cả, vợ đẹp,
nhà sang, tiền bạc, nhưng có một thứ tớ
không có, một thứ rất quan trọng chỉ bạn mới
giúp được”. Ngộ chạy vào trong tủ lấy ra một
xấp giấy, toàn bản thảo thơ. Tôi cầm lên, lướt
qua vài bài, những bài thơ tả cảnh thật ngô
nghê, buồn cười: “Đường quê chạy quanh
quanh/ Có đàn bò, đàn trâu, người đi xe máy/
Người thì đi cấy người đi chợ quê/ Yêu sao
con đường tươi đẹp/ Hàng ngày anh cùng em
đi…”. Vợ Ngộ chọn ra mấy tờ bản thảo, cầm
lên đọc: “Quê ta đồng lúa xanh xanh/ Vườn
nhà trồng rau nấu canh/ Vợ đẹp vợ xinh ăn
cơm cùng/ Ôi cuộc sống hạnh phúc vô biên”;
“Em ơi hãy về với anh/ Ta cùng chăn bò và đi
câu cá/ Bò thì ăn cỏ ta vui với nhau…”. Vợ
bạn vỗ đùi đánh đét, khen: “Ôi, sao mà hay
đến thế, em thuộc lòng gần hết tập thơ, em là
fan hâm mộ của anh ấy, vì yêu thơ mà yêu
người”. Tôi định hỏi vợ Ngộ bài thơ hay ở chỗ
nào nhưng thấy em đang cao hứng, với lại
người ta làm mâm cao cỗ đầy mời mình đến,
mình lại đi chê bai e thất lễ. Ngôn ngữ Việt
Nam có sáu thanh, cất lên đã véo von, luật
làm thơ đơn giản, đôi lúc chẳng cần luật gì
nên dường như ai cũng có thể làm thơ, người
làm thơ nhan nhản, những người như Ngộ tôi
đã gặp nhiều. Ngộ lại mở tủ lấy ra mười tập
thơ, tác giả Thiên Ngộ. Vợ Ngộ khoe: “Anh
Ngộ xuất bản được hơn mười tập thơ rồi đấy.
Anh ấy lấy tên Thiên Ngộ cho nó sang, chứ
cái tên Bàn Văn Ngộ nghe quê một cục”. Ngộ
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cầm từng tập, mở ra cho tôi xem và giới thiệu
thêm: “Bài này đã đoạt giải Nhất cuộc thi thơ
trên trang thơ hay chấm com nhé; bài này
đoạt giải Nhì cuộc thi của Câu lạc bộ thơ mới;
bài này tớ đã thuê nhạc sĩ phổ nhạc và dàn
dựng, mang đi biểu diễn ở các cuộc gặp mặt
hoặc giao lưu thơ câu lạc bộ…”. Vợ Ngộ lại
tiếp lời: “Chồng em được bầu làm Chủ nhiệm
Câu lạc bộ thơ Quê hương đấy”. Ngộ làm thơ
đã quá lắm rồi, giờ lại làm Chủ nhiệm, định
hướng sáng tác và tạo dựng phong trào sáng
tác nữa. Rồi sẽ có thêm biết bao người như
Ngộ. “Từ khi được làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ
thơ Quê hương, đi đâu tớ cũng được giới
thiệu là nhà thơ, đọc thơ xong mọi người vỗ
tay rào rào, hoan nghênh nhiệt liệt, nghĩ mà
sướng. Đúng là sống ở đời phải có tí danh”.
Ngộ ghé sát tai tôi nhắc khéo: “Thơ của tớ
công bố nhiều thế mà chưa bao giờ đăng ở
tờ báo danh tiếng của bạn đâu nhé, bạn là
Trưởng phòng Biên tập, lỗi này là của bạn
đấy”. Tôi muốn nói với Ngộ, thơ thế này không
bao giờ đăng được ở báo của tôi; rằng đây
không gọi là thơ; rằng trong cuộc sống đang
tồn tại nhiều loại thơ, nhiều trường phái, thế
nhưng dù viết thế nào, để đăng được ở báo
của tôi phải là một loại thơ kết tinh, một loại
thơ nhằm vào sự phát triển, nâng cao nhu cầu
tinh thần và khát vọng vươn tới cái đẹp của
cả người viết và người đọc. Ngộ nhìn thẳng
vào mặt tôi, hỏi: “Có đăng được bài nào
không”. Định nói là không, nhưng nhìn vẻ mặt
đầy nghiêm túc và hy vọng của Ngộ tôi lại hỏi
lại: “Có bài nào giàu tính nghệ thuật và tinh túy
hơn không?”. Lạ thật, lúc này mặt Ngộ lại giãn
ra, tay vồ lấy tay tôi, nắm thật chặt: “Bạn đúng
là một nhà thơ bậc thầy, một biên tập viên có
hạng. Trước bạn, tớ đã tìm gặp mấy nhà thơ
đàn anh, tớ biết mình viết thế này là lạc hậu,
tầm thường. Giờ tớ viết khác rồi nhé, một lối
viết bác học và hiện đại, một loại thơ đúng
nghĩa. Đây tập này, bạn xem.”. Tôi mừng ra
mặt. Ngộ nghĩ được thế chắc hẳn thơ đã có
sự tiến bộ. Ngộ giở tập thơ, đọc từng bài: “Váy
hoa/ Nói thề/ Con cóc ghẻ/ Tóc buông/ Anh
không đến, không đến/ Rượu say lăn quay/
Con gà sống thiến…”. “Gặp/ Không gặp/ Sờ
mắc phôn em/ Hồn treo mặt trăng/ Tim vỡ rồi/
Ôi/ Em và Em/ Mệt nhoài…”; “Gió thổi mặt hồ/
Bóng ma/ Ốc vít/ Cây đu/ Lạnh căm căm/ Về 

đi em…”. Ngộ đọc oang oang, tay ngộ vung
quá đầu và chém xuống sát chiếu, vẻ mặt đầy
tự hào. Đầu tôi trở nên ong ong, chân tay
muốn rụng rời. Đổi mới là nhu cầu thường
trực của mỗi người viết, thơ hiện nay ngổn
ngang bao thử nghiệm với những thành công
hoặc chưa thành công. Tôi đang chứng kiến
sự chuyển biến từ cái ta sang cái tôi của thế
hệ viết cùng thời. Khi biên tập thơ tôi hay đề
cao cái ta, nhưng phải công nhận rằng cái tôi
đôi khi không bé nhỏ, nhất là cái tôi có gắn với
thời cuộc. Thế nhưng vấn đề đáng nói là ở
chỗ nhiều người khẳng định cái tôi bằng sự
lập dị, lối làm dáng, rối rắm, khó hiểu, đánh
lừa độc giả. Ngộ, bạn tôi là một điển hình. Giờ
góp ý với Ngộ thế nào nhỉ. Ngộ lại hỏi: “Lạ và
mới phải không? Loại thơ bác học này không
phải ai cũng đọc được, chỉ có những người
như bạn mới hiểu”. Tôi muốn nói với Ngộ
rằng, cái lạ có thể tạo ra cái mới, nhưng cái lạ
không có nghĩa là cái mới. Loại thơ bí hiểm
như Ngộ ai cũng có thể làm được bởi nó
chẳng có nội dung, cũng chẳng có sự logic gì,
cứ chắp nối câu nọ với câu kia, thế nào cũng
được. Ngộ khoác lấy vai tôi, thân mật: “Cứ nói
chuyện loanh quanh mãi mà chưa vào vấn đề
chính đâu nhé”. “Vấn đề gì kia?”. “Giờ tớ
muốn bạn viết cho tớ cái lời giới thiệu tập thơ.
Tên của bạn sẽ làm sang cho tập thơ của tớ.
Đây sẽ là tập thơ đinh khẳng định bút pháp và
sự nghiệp của tớ. Tớ thật may mắn có một
người bạn nổi tiếng như bạn”. Thấy mặt tôi
thoáng chút sắt lại, Ngộ sốt sắng: “Chỗ bạn
bè, nói là giúp nhau nhưng tớ sẽ trả công bạn
hậu hĩnh, trăm triệu hay hai trăm triệu, ô kê”.
Tôi cầm chén rượu lên nốc cạn. Ngộ càng sốt
sắng hơn: “Ơ này, nói gì đi chứ?”. Giọng Ngộ
đầy khẩn khoản, tay nắm tay tôi giật giật. Lúc
này, tự dưng tôi thấy thương Ngộ quá. Ngộ
đại diện cho một hạng người thất học, thiếu
hiểu biết, háo danh và sống trong ảo tưởng.
Cái danh kia sẽ làm hỏng Ngộ. Sự ảo tưởng
đang giết chết Ngộ dần dần. Bóng chiều đang
xế, rượu ngà ngà say, tôi tìm lý do xin phép
Ngộ ra về. Cầm trên tay tập thơ mới của Ngộ,
lòng tôi nặng trĩu.

Lòng tôi nặng trĩu vì chưa nói với bạn
được một lời góp ý chân thành.
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Nói đến Việt Bắc, cái nôi của
cách mạng Việt Nam, hẳn
trong mỗi chúng ta đều nhớ

tới những vần thơ của Bác Hồ
kính yêu: “Cảnh rừng Việt Bắc thật
là hay/ Vượn hót chim kêu suốt cả
ngày/ Khách đến thì mời ngô nếp
nướng/ Săn về thường chén thịt
rừng quay/ Non xanh nước biếc
tha hồ dạo/ Rượu ngọt chè tươi
mặc sức say/ Kháng chiến thành
công ta trở lại/ Trăng xưa, hạc cũ
với xuân này”. Mỗi khi đọc những
vần thơ ấy,  trước mắt chúng ta
như hiện ra một vùng đất rộn ràng
mà tươi mát, đậm đà tình nghĩa
của đất và người vùng Việt Bắc
thủa nào, qua đó chúng ta có thể
thấy, một trong những lợi thế của
văn học nghệ thuật, đó là dùng
ngôn từ, hình ảnh, nét vẽ… để
khắc họa những ấn tượng sâu
đậm về quê hương, đất nước, con
người, từ đó sáng tạo ra những tác
phẩm phản ánh mọi mặt của cuộc
sống, lưu dấu thời gian. Và khi
những tác phẩm văn học nghệ
thuật ấy đến được với công chúng,
nó còn mang đến những giá trị
quảng bá, giới thiệu và kết nối
những mảnh đất, con người trên
khắp đất nước. 

Đối với Hội Văn học nghệ
thuật tỉnh Bắc Ninh những năm
qua, khu vực Việt Bắc luôn là một
trong những địa điểm mà các văn
nghệ sĩ của Hội chọn đến trong
những chuyến đi thực tế sáng tác.
Từ nhiều năm nay, các địa danh
như hồ Ba Bể, An toàn khu Định
Hóa, Cây đa Tân Trào, hang Pắc
Pó, suối Lê Nin, thác Bản Giốc, cột
cờ Lũng Cú, danh thắng Bắc
Sơn… luôn là “địa chỉ đỏ” để văn
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VĂN NGHỆ SĨ BẮC NINH 
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU VỰC VIỆT BẮC

Tố QuyÊN

Nhà báo Ngô Hồng Giang, Chủ tịch Hội VHNT Bắc Ninh phát
biểu tham luận tại Hội thảo “Vai trò của VHNT trong phát triển
du lịch khu vực Việt Bắc”. Ảnh: PV

nghệ sĩ Bắc Ninh  đặt chân tới. Đặc biệt năm 2020, mặc dù
bị ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, Hội Văn học nghệ
thuật tỉnh vẫn tranh thủ tối đa, tổ chức các chuyến đi thực
tế sáng tác chuyên sâu cho hội viên các Chi hội Mỹ thuật,
Sân khấu, Nhiếp ảnh và Âm nhạc tới các tỉnh Lạng Sơn,
Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng. Một trong những khả
năng quảng bá có sức lan tỏa lớn phải kể đến các tác phẩm
hội họa và nhiếp ảnh nghệ thuật. Khu vực Việt Bắc trải dài
qua sáu tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang,
Tuyên Quang, Thái Nguyên, được thiên nhiên ưu đãi với
núi non hùng vĩ, giàu bản sắc văn hóa với những lễ hội
mang nét đặc trưng riêng của các dân tộc Tày, Nùng, Mông,
Dao… Đó thực sự là những chất liệu sống cho nghệ thuật
để các văn nghệ sĩ sáng tác. Tới khu vực Việt Bắc, bên
cạnh những địa danh đã đi vào lịch sử: khu ATK Tân Trào,
Định Hóa, Thất Khê, Phay Khắt, Nà Ngần… Qua các tác
phẩm tranh bột mầu: “Bác Hồ làm việc ở Pắc Pó”, “Hương
rừng Bắc Sơn” của họa sĩ Nguyễn Văn Triền, tác phẩm
tranh sơn dầu “Nơi gặp gỡ lịch sử” của họa sĩ Lưu Quang
Lâm, “Ký ức Điện Biên” của họa sĩ Lê Xuân Khánh… là một
câu chuyện lịch sử được thể hiện qua góc nhìn của hội họa.
Đó là bản hòa sắc phong phú mà tinh tế, có sức biểu hiện



sâu sắc mà lắng đọng, để cảm nhận chiều sâu
của văn hóa, tư tưởng. Việt Bắc còn nổi tiếng
với những phong cảnh thiên nhiên để khi đặt
chân đến, hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ
đó, để cảm nhận được vẻ đẹp của những
cung đường uốn lượn lưng trời, những bản
làng bốn mùa chìm trong mây, những triền đá
tai mèo trập trùng giữa thảm hoa tam giác
mạch xen lẫn cây cỏ của núi rừng tạo nên một
khung cảnh đa sắc màu rực rỡ. Là hình ảnh
phác họa phong cảnh, con người bằng ánh
sáng, bằng những khoảnh khắc khó quên, một
bức ảnh nghệ thuật là  cách quảng bá, giới
thiệu vùng đất, con người nói chung, Việt Bắc
nói riêng. Bởi lẽ, những bức ảnh nghệ thuật
tạo thẩm mỹ thị giác nhanh và ấn tượng hơn
bất kỳ loại ngôn ngữ nghệ thuật nào có thể
truyền đạt đến cho người xem. Từ những
chuyến đi thực tế, các tác phẩm ảnh nghệ
thuật như “Mây núi Bắc Sơn” (tác giả Hải
Đăng) với khung cảnh xanh sẫm huyền bí của
núi rừng, những con đường quanh co uốn
lượn giữa những cánh đồng lúa và những bản
làng chìm trong mây; “Đi trên những thửa
ruộng bậc thang” (tác giả Lý Việt Dũng) mang
lại cho người xem cảm giác thanh bình của
những ruộng lúa bậc thang vươn tới trời cao.
Và bằng màu vàng rực rỡ của “Mùa hoa cải”

(tác giả Trần Phan) giữa một vùng núi đá dựng
đứng, trên hết là hình ảnh người mẹ lên
nương đang nhấc bổng đứa con trên tay với
nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, thể hiện sức sống
mãnh liệt của con người nơi đây. Cùng với hội
họa và nhiếp ảnh nghệ thuật, trong lĩnh vực
văn chương, âm nhạc các văn nghệ sĩ Bắc
Ninh cũng có các tác phẩm vai trò đắc lực góp
phần quảng bá, giới thiệu để phát triển du lịch
khu vực Việt Bắc. “Đặt chân tới Cổng trời soi
bóng Tráng Kìm sông/ Na Khê đấy thông reo
hoa sở trắng/ Dừng bên Lũng Phìn chén trà
thơm dịu nắng/ Chiều buông lơi sương khói
đến mơ màng” qua từng câu thơ của nhà thơ
Như Hạo, ta có cảm giác như chạm đến vẻ
đẹp hoang sơ mà hùng vĩ nơi đây, với một
phiên chợ Lũng Phìn, một phiên chợ lùi độc
đáo ở cực Bắc Việt Nam, mang bản sắc vùng
cao, với những sắc màu văn hóa của 16 dân
tộc sinh sống trên Cao nguyên đá, hay đến với
những vần thơ mộc mạc mà đằm thắm “Em
búng dây đàn tính/ Nhịp nhàng theo tiếng then/
Suối đàn hòa giọng hát/ Xứ Lạng hóa thân
quen” (nhà thơ Vũ Đình Ứng)… Và mới đây
nhất, đoàn văn nghệ sĩ Bắc Ninh được hòa
mình với biên cương hùng vĩ, từ thác Bản Giốc
cho đến vùng biên giới Xuân Trường thuộc
tỉnh Cao Bằng. Những làn điệu dân ca quan
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họ mượt mà đằm thắm đã vang xa ở nơi đây
và những bức ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải
biên cương” đã được các nghệ sĩ nhiếp ảnh
Bắc Ninh hoàn thiện, sớm ra mắt với công
chúng. Có thể nói qua từng tác phẩm văn học
nghệ thuật, đã đưa người đọc, người xem cảm
giác như được sống và hòa mình vào chính
không gian thiên nhiên mang vẻ đẹp huyền bí
ấy. Và rồi họ khao khát được một lần đặt chân
đến mảnh đất đã bước vào những áng văn
thơ, những tác phẩm ảnh nghệ thuật, hội
họa… để rồi một lúc nào đó, họ sẽ mạnh mẽ
xách ba lô lên đường với những điểm đến định
hình sẵn. Và đó là cách giao hòa giữa văn học
nghệ thuật với sự phát triển du lịch nói chung,
với du lịch Việt Bắc nói riêng, những điều mà
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh luôn tạo
điều kiện nhất có thể để mang hình ảnh quê
hương Quan họ tới mọi vùng đất, và ngược lại
để các văn nghệ sĩ của tỉnh với những chuyến
đi thực tế, những chuyến hành trình đã cho
các văn nghệ sĩ thêm chất liệu tinh tế từ cuộc
sống, từ đó mỗi văn nghệ sĩ càng nhận thấy
trách nhiệm của người làm nghệ thuật để cống
hiến lớn lao cho xã hội, kết nối những mảnh
đất, những con người, và một trong những
khía cạnh rất quan trọng của sự kết nối, đó là
phát triển du lịch thông qua vai trò của văn hóa
nghệ thuật - tinh tế, giàu cảm xúc, đậm chất
văn hóa và mang tính nhân văn sâu sắc.

Tại diễn đàn hội thảo hôm nay, để văn
nghệ sĩ Bắc Ninh tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu
quả hơn về bản sắc văn hóa, tiềm năng du
lịch của các địa phương và ngược lại tạp chí
văn nghệ của các tỉnh trong khu vực có nhiều
hơn các bài viết về quê hương Quan họ,
chúng tôi xin đề xuất các Hội Văn học nghệ
thuật trong nhóm liên kết phát triển văn học
nghệ thuật khu vực Việt Băc cần xây dựng cơ
chế trao đổi thông tin, các tác phẩm văn học
nghệ thuật với nhau để cùng tuyên truyền,
tạo sự lan tỏa sâu rộng về truyền thống văn
hóa, bản sắc của mỗi địa phương để không
chỉ góp phần phát triển cho du lịch của từng
địa phương phát triển mà còn phục vụ đắc
lực nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh trong cả
nước nói chung, khu vực Việt Bắc nói riêng
đạt hiệu quả.

Tham luận tại hội thảo “Vai trò của văn học nghệ
thuật trong phát triển du lịch khu vực Việt Bắc”
do Hội VHNT Lạng Sơn tổ chức tháng 11/2020.

Ngày nay, du lịch có vai trò rất quan
trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn
hóa xã hội của đất nước. Đó là một

thành phần quan trọng, không thể thiếu được
trong cơ cấu kinh tế của mỗi địa phương. Sự
phát triển của du lịch, bên cạnh sự điều hành,
tổ chức của chính quyền các cấp, các ngành
chức năng luôn có sự đồng hành, tham gia
của nhiều tổ chức xã hội, trong đó có văn học
nghệ thuật (VHNT). Với chức năng nhiệm vụ
của mình, văn học nghệ thuật Việt Bắc nói
chung và Lạng Sơn nói riêng đã từng bước
khẳng định, thể hiện được vai trò, vị thế của
mình đối với sự phát triển du lịch chung của
khu vực và của tỉnh.

Có thể nói, vai trò của văn học nghệ thuật
đối với du lịch trước hết là ở việc tham gia
nghiên cứu di sản văn hóa, tạo tiền đề cho
công tác thuyết minh tuyên truyền, quảng bá
tiềm năng du lịch.

Ngày nay, trong chiến lược phát triển,
các nhà hoạch định chính sách coi di sản văn
hóa là nguồn tài nguyên quan trọng để phát
triển du lịch. Bởi đó là đối tượng, phương
tiện của hoạt động du lịch. Vì vậy, nghiên cứu
di sản văn hóa luôn được coi là nhiệm vụ
quan trọng tạo tiền đề, cơ sở cho công tác
thuyết minh, tuyên truyền, quảng bá du lịch.
Đồng hành với ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, chi hội Nghiên cứu - Lý luận phê bình
của các Hội văn học nghệ thuật với sự tham
gia của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa có
trình độ, tâm huyết đã đóng vai trò nòng cốt
trong công tác nghiên cứu di sản văn hóa ở
địa phương. Hoạt động này tập trung vào hai
nội dung chính: 

- Di sản văn hóa vật thể (di tích lịch sử
văn hóa, danh lam thắng cảnh; di vật, cổ vật,
bảo vật Quốc gia)

- Di sản văn hóa phi vật thể (Tiếng nói,
chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình
diễn dân gian, tập quán xã hội, tín ngưỡng, lễ
hội dân gian, nghề thủ công truyền thống, tri
thức dân gian...)

Nghiên cứu, phát hiện vẻ đẹp, nét đặc
trưng, độc đáo của di sản văn hóa mỗi vùng
sẽ giúp cho việc tuyên truyền, giới thiệu,
quảng bá tiềm năng du lịch; thuyết minh
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hướng dẫn tham quan được
chuẩn xác, hấp dẫn, đáp ứng
nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu
điểm đến của khách tham
quan, du lịch.

Bên cạnh đó, Văn học
nghệ thuật còn tích cực góp
phần tuyên truyền, giới thiệu;
quảng bá tiềm năng, thế mạnh
du lịch của tỉnh và khu vực.
Đây là một trong những nhiệm
vụ rất quan trọng của văn học
nghệ thuật. Như các cơ quan
thông tấn báo chí khác: Đài
phát thanh, truyền hình, báo
Đảng, tạp chí chuyên ngành,
văn học nghệ thuật tham gia
vào hoạt động du lịch với vai
trò là cơ quan truyền thông -
cầu nối giữa du lịch và công
chúng. Ngày nay, việc tuyên
truyền, giới thiệu; quảng bá
tiềm năng, thế mạnh du lịch
của văn học nghệ thuật chủ
yếu được thể hiện dưới các
hình thức sau: 

- Giới thiệu các điểm, khu
du lịch của địa phương bao
gồm: các di tích lịch sử văn
hóa, danh lam thắng cảnh tiêu
biểu; làng du lịch cộng đồng,
làng nghề thủ công truyền
thống; hệ thống bảo tàng, nhà
trưng bày lưu niệm sự kiện,
nhân vật lịch sử…  

- Giới thiệu những nét đặc
sắc của vùng đất, con người ở
các địa phương bao gồm: cảnh
quan thiên nhiên, địa danh nổi
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tiếng; sự hình thành, phát triển của lịch sử; các dân tộc cư
trú trên địa bàn tỉnh, khu vực; di sản văn hóa vật thể và phi
vật thể tiêu biểu, giá trị… Đặc biệt là những loại hình đã được
đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và thế
giới, có sức thu hút đối với khách tham quan, du lịch như: lễ
hội, trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống… văn học nghệ
thuật đi sâu phân tích và chứng minh sức hấp dẫn của các
điểm đến đó. 

- Giới thiệu các cơ sở du lịch gắn với các dịch vụ, sản
phẩm du lịch độc đáo đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách
tham quan du lịch. 

Việc tuyên truyền, quảng bá trên đây được thể hiện dưới
dạng tác phẩm văn học (nghiên cứu, giới thiệu, thơ, văn xuôi,
kịch bản sân khấu…), tác phẩm ảnh nghệ thuật, âm nhạc,
hội họa giàu tính sáng tạo, phát hiện, có tính thẩm mỹ cao.
Qua đó giúp công chúng nắm được thông tin đầy đủ, chính
xác về các sản phẩm, địa chỉ du lịch để có kế hoạch đi tham
quan, trải nghiệm. Có thể nói vai trò định hướng, thu hút



khách tham quan du lịch của văn học nghệ
thuật ở đây là rất lớn và tích cực.

Lạng Sơn, vùng Việt Bắc là nơi có tiềm
năng rất lớn về du lịch. Cảnh quan thiên nhiên
hùng vĩ, lịch sử chống giặc ngoại xâm oai
hùng với nhiều địa danh đi vào lịch sử vẻ vang
của dân tộc, văn hóa truyền thống giàu bản
sắc… là những yếu tố có sức hấp dẫn, thu hút
rất lớn đối với khách tham quan trong và
ngoài nước. Nhận thức được ý nghĩa, tầm
quan trọng của văn học nghệ thuật đối với sự
phát triển của du lịch, trong những năm qua,
tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều động thái tích cực
nhằm xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa văn
học nghệ thuật và du lịch. Được sự quan tâm
chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, văn
học nghệ thuật Lạng Sơn đã từng bước phát
huy vai trò, chức năng nhiệm vụ, góp phần
tích cực vào sự phát triển của du lịch ở tỉnh
và khu vực. 

Trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ
thuật, du lịch là một trong những mảng đề
tài sáng tác quan trọng của hội viên. Việc
định hướng nghiên cứu, sáng tác cho hội
viên để có tác phẩm phục vụ hoạt động du
lịch là việc làm hết sức cần thiết. Hàng năm,
các cuộc liên hoan, triển lãm ảnh nghệ
thuật, mỹ thuật ở tỉnh và khu vực ít nhiều
đều có yếu tố liên quan trực tiếp hoặc gián
tiếp đến du lịch. Quá trình xây dựng chương
trình kế hoạch hoạt động tổng thể của Hội
Văn học nghệ thuật, các chi hội đã luôn chú
trọng bám sát nội dung tuyên truyền, chủ đề
các cuộc liên hoan, triển lãm của tỉnh và khu
vực để đề ra nhiệm vụ sáng tác cho các hội
viên. Hội đã luôn làm tốt công tác định
hướng, động viên, khuyến khích văn nghệ
sĩ nghiên cứu, sáng tạo tác phẩm về đề tài
dân tộc miền núi, văn hóa truyền thống các
dân tộc; miền đất, con người Lạng Sơn…
để sử dụng trong hoạt động du lịch của tỉnh
và khu vực.

Trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ,
Hội thường xuyên tổ chức cho hội viên các chi
hội văn xuôi, mỹ thuật, nhiếp ảnh đi thực tế,
sáng tác tại các địa phương trong tỉnh và khu
vực. Điểm đến là các di tích lịch sử văn hóa,
danh lam thắng cảnh tiêu biểu, các địa danh,

danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các làng nghề
thủ công truyền thống, địa bàn cư trú của các
dân tộc thiểu số còn bảo lưu được nét văn
hóa truyền thống đặc sắc… Bên cạnh đó, cử
hội viên tham gia các trại sáng tác do Hội
chuyên ngành trung ương  tổ chức, hỗ trợ
kinh phí để hội viên sáng tác và hoàn thành
tác phẩm… Qua đó tạo điều kiện cho hội viên
tiếp cận với thực tế, sáng tạo nên những tác
phẩm mới mẻ, mang hơi thở nóng hổi của
cuộc sống, phản ánh chân thực, rõ nét hình
ảnh quê hương đất nước tươi đẹp, giàu
truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa
truyền thống, tạo được ấn tượng sâu đậm,
xúc cảm mạnh mẽ.

Để tác phẩm thành quả sáng tạo của
văn nghệ sĩ trực tiếp phục vụ đắc lực hoạt
động du lịch của tỉnh, Hội Văn học nghệ
thuật đã rất quan tâm, chú trọng công tác
giới thiệu, sử dụng tác phẩm của hội viên.
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, sách xuất bản
của Hội thường xuyên đăng tải, in ấn các kết
quả sưu tầm, nghiên cứu di sản, văn hóa
dân gian của hội viên nhằm cung cấp tài liệu
tham khảo phục vụ thuyết minh, giới thiệu
các điểm, khu du lịch của tỉnh. Đồng thời là
những tư liệu chân xác để nghiên cứu, xây
dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của
địa phương. Các tác phẩm đó luôn đi sâu
khám phá, khai thác, phản ánh vẻ đẹp, tiềm
ẩn của miền đất, con người xứ Lạng có tác
dụng lớn lao trong việc giới thiệu, quảng bá
tiềm năng, sức hấp dẫn của du lịch. Bên
cạnh đó còn có nhiều tin bài giới thiệu các
mô hình, cơ sở kinh doanh du lịch, hoạt
động du lịch của tỉnh và khu vực. Qua đó
giúp khách tham quan du lịch có thông tin
đầy đủ, lựa chọn điểm đến phù hợp với nhu
cầu trải nghiệm của mình.    

Các tác phẩm ảnh nghệ thuật, mỹ thuật
có nội dung phản ánh nét độc đáo, đặc sắc
của vùng đất, con người xứ Lạng. Những bức
ảnh nghệ thuật, tác phẩm âm nhạc, mỹ thuật
chất lượng cao được trưng bày, trình diễn tại
các cuộc liên hoan, triển lãm, các sự kiện tổ
chức ở trong và ngoài tỉnh như: Khai mạc
tháng lễ hội xuân, tuần văn hóa du lịch, ngày
hội văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông
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Bắc, chương trình du lịch “Qua miền di sản
Việt Bắc”, hội nghị xúc tiến du lịch, lễ kỷ
niệm… đã có tác dụng to lớn trong việc
quảng bá hình ảnh của Lạng Sơn, thu hút,
mời gọi đối với các nhà đầu tư, khách du lịch
trong và ngoài nước. Trong những năm gần
đây, hoạt động sáng tạo của văn nghệ sĩ
Lạng Sơn đã để lại những dấu ấn sâu đậm
trong các sự kiện nói trên, góp phần thúc đẩy
du lịch phát triển. 

Có thể nói, bằng những hoạt động trên
đây, văn học nghệ thuật Lạng Sơn đã luôn
đồng hành cùng với du lịch, chung tay góp
sức để du lịch Lạng Sơn và khu vực Việt
Bắc ngày càng tỏa sáng, góp phần tích
cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.   

Bên cạnh những kết quả đạt được, dễ
nhận thấy, quy mô các hoạt động phối hợp
giữa văn học nghệ thuật và du lịch còn nhỏ,
lẻ. Phần nhiều hoạt động sáng tạo của văn
nghệ sĩ đối với du lịch mới dừng ở mức thể
hiện chứ mục tiêu chưa thật rõ ràng. Tiềm
năng sáng tạo phục vụ phát triển du lịch của
văn nghệ sỹ trong tỉnh rất dồi dào nhưng chưa
phát huy hết khả năng.   

Hướng tới mục tiêu “phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn” như Nghị
quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ
Chính trị đã đề ra; nhằm góp phần thúc đẩy
du lịch phát triển, tạo nên sự gắn kết giữa văn
học nghệ thuật và du lịch ngày càng chặt chẽ,
theo chúng tôi cần có một số giải pháp chủ
yếu sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò
của VHNT đối với du lịch nhằm tạo nên sự
chuyển biến trong nhận thức của các cấp,
các ngành, các cơ sở kinh doanh du lịch, đội
ngũ văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân.
Nhận thức đúng đắn vai trò của văn học nghệ
thuật sẽ góp phần nâng cao ý thức trách
nhiệm của các tập thể, mỗi cá nhân trong sự
nghiệp phát triển du lịch chung của tỉnh và
khu vực.

- Tích cực tham mưu cho Ủy ban toàn
quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam,
UBND tỉnh trong việc xây dựng nội dung
chương trình, tổ chức các sự kiện văn hóa du

lịch có sự tham gia, đóng góp của văn học
nghệ thuật để làm cơ sở vận động, khuyến
khích văn nghệ sĩ tham gia vào hoạt động
sáng tạo, phục vụ phát triển du lịch có mục
đích, nội dung rõ ràng.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
năng lực chuyên môn cho văn nghệ sĩ. Làm
tốt công tác định hướng sáng tác để văn nghệ
sĩ phát huy hết khả năng sáng tạo, có thêm
nhiều tác phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu
cầu sử dụng trong hoạt động du lịch.

- Tiếp tục dành sự quan tâm, đầu tư, tạo
điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tác để tạo
nên nhiều tác phẩm VHNT phục vụ quảng bá
tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh và khu
vực; đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu
của hướng dẫn viên, khách tham quan du
lịch. Cụ thể là thông qua việc đầu tư cho các
đề tài nghiên cứu khoa học, duy trì trại sáng
tác, hỗ trợ kinh phí, tổ chức đi thực tế sáng
tác cho hội viên các chuyên ngành Mỹ thuật,
Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Nghiên cứu, Lý luận
phê bình.

- Chú trọng công tác giới thiệu, phổ biến
tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung, khả
năng phục vụ hoạt động du lịch của tỉnh và
khu vực Việt Bắc. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa Hội Văn
học nghệ thuật và ngành Văn hóa, Thể thao,
Du lịch các tỉnh trong hoạt động sáng tạo, sử
dụng tác phẩm phục vụ du lịch, tổ chức sự
kiện. Phối hợp tổ chức các cuộc thi viết giới
thiệu các điểm đến của du lịch; thi tranh, ảnh
nghệ thuật, tác phẩm âm nhạc về vùng đất,
con người ở từng địa phương và vùng Việt
Bắc để có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ
thuật có chất lượng cao phục vụ hoạt động
du lịch.

- Tăng cường sự hợp tác giữa các Hội
văn nghệ khu vực Việt Bắc để nâng cao hiệu
quả quảng bá du lịch, kết nối các điểm du lịch
trong khu vực. 

- Phối hợp với các Hiệp hội, doanh nghiệp
kinh doanh du lịch đẩy mạnh xã hội hóa việc
sáng tạo tác phẩm phục vụ hoạt động truyền
thông của du lịch.
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Hồ Xuân Hương là một trong những tài
năng thơ độc đáo của nền văn học trung
đại Việt Nam, được độc giả trân trọng tôn

xưng là “Bà Chúa thơ Nôm”. Bà sáng tác cả thơ
chữ Hán và chữ Nôm. Thơ Nôm của Hồ Xuân
Hương là một hiện tượng phong phú và đầy
phức tạp bởi tính đa nghĩa của nó. 

Trong số những sáng tác bằng thơ Nôm của
nữ sĩ, Bánh trôi nước là một bài thơ tiêu biểu,
đặc sắc. Bài thơ được đưa vào giảng dạy trong
chương trình Ngữ Văn 7, tập một. Với hình thức
ngắn gọn, ngôn từ gần gũi, bình dị, nhiều người
vẫn thường đánh giá đây là một bài thơ dễ khai

thác. Tuy nhiên, thực tế thì ngược lại, càng ngắn
gọn thì việc giúp học sinh hiểu sâu, hiểu kĩ lại trở
thành một vấn đề vô cùng trăn trở đối với người
giáo viên. Nếu giảng không khéo, không sâu, bài
học rất dễ bị trôi đi nhạt nhẽo, học sinh không
thể cảm nhận được hết cái đặc sắc của ngôn từ,
hình ảnh, và ý nghĩa ẩn sâu. Bên cạnh đó, nếu
không biết lựa chọn kiến thức phù hợp để đưa
vào bài thì bài giảng rất dễ bị rơi vào tản mạn.
Bởi vậy, khi hướng dẫn học sinh, người giáo viên
cần cả sự khéo léo trong lựa chọn kiến thức bên
ngoài văn bản để làm sáng rõ cho các đơn vị
kiến thức trong văn bản.Thông qua thực tế giảng
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dạy, tôi nhận thấy đa số giáo viên thường hướng
dẫn học sinh phân tích theo thứ tự từng câu thơ.
Trong bài viết này, tôi mong muốn đưa ra một
cách tiếp cận giảng dạy bài thơ đi từ hình tượng
thơ đa nghĩa. 

Hình tượng nghệ thuật là kết quả của quá
trình tư duy nghệ thuật. Thơ cũng là một loại
hình của văn học nghệ thuật.“Hình tượng thơ là
một bức tranh sống động và tương đối hoàn
chỉnh về cuộc sống được xây dựng bằng một hệ
thống các đơn vị ngôn ngữ có tính chất vần cộng
với trí tưởng tượng, sáng tạo và cách đánh giá
của người nghệ sĩ”. Hình tượng thơ chính là mối
quan hệ giữa các bộ phận của câu thơ để phản
ánh đối tượng bằng những rung động tình cảm
và cách đánh giá riêng của từng nhà thơ. Khi
phân tích hình tượng thơ, ta cần đứng ở nhiều
góc độ khác nhau, phải chú ý thông qua bề mặt
ngôn ngữ để làm sáng tỏ nội dung và quan niệm
của tác giả. 

Trong bài thơ, bánh trôi nước là hình tượng
thơ mang nhiều tầng ý nghĩa. Đặc điểm nhiều
tầng ý nghĩa của hình tượng thơ xuất phát từ
tính chất vịnh vật của bài thơ. Bởi vậy, bài thơ
mang hai lớp nghĩa rõ ràng. 

Lớp nghĩa thứ nhất, Hồ Xuân Hương đã
dùng nghệ thuật tả thực để khắc họa rõ nét hình
ảnh bánh trôi nước - món ăn dân dã của người
Việt Nam.Chiếc bánh trôi được hiện lên có màu
trắng, hình dáng tròn nhỏ xinh, với đặc điểm khi
chế biến: bánh chín thì nổi, bánh sống sẽ chìm.
Chất lượng bánh rắn hay nát đều phụ thuộc vào
đôi bàn tay khéo léo và kinh nghiệm của người
thợ. Và dù chiếc bánh chìm nổi, tròn hay méo,
bánh vẫn giữ nguyên được nhân son đỏ, đậm đà. 

Nhưng không chỉ có vậy, Hồ Xuân Hương
đã tạo ra sau một hình tượng quen thuộc là một
lớp nghĩa phái sinh, một lớp nghĩa biểu tượng,
mang đậm phong cách Hồ Xuân Hương, mang
đậm giá trị thẩm mĩ - hình ảnh và thân phận
người phụ nữ trong xã hội cũ. 

Trước hết, đó là người phụ nữ đẹp, cả về
hình thể lẫn tâm hồn. Câu thơ vang lên đầy tự
hào, người phụ nữ ấy đã rất khiêm nhường khi
tự khẳng định giá trị, vẻ đẹp của bản thân.“Vừa
trắng lại vừa tròn” là một vẻ đẹp tuyệt vời mà tạo
hóa ban tặng cho họ, với làn da trắng trẻo, vẻ
đẹp trắng trong, tròn đầy, phúc hậu, ngập tràn
sức sống và chứa đựng bao khát khao rạo rực.
Sự tròn đầy gợi lên khát vọng viên mãn của số
phận, đủ đầy, sung túc, hạnh phúc, hoàn hảo. 

Thế nhưng, bên cạnh vẻ đẹp, điều Hồ Xuân
Hương luôn trăn trở, đó là thân phận của người
phụ nữ trong xã hội phong kiến. Nhà thơ đã
xoáy sâu đến hai khía cạnh thân phận, đó là số
kiếp lênh đênh nổi chìm và thân phận lệ thuộc.
Cũng giống như chiếc bánh trôi bao lần chìm
nổi, thân phận người phụ nữ trong xã hội phong
kiến là thân phận nổi nênh. Người phụ nữ với
vẻ đẹp hoàn hảo lẽ ra phải được hưởng số phận
viên mãn, thì nay lại bị ném vào cuộc đời chìm
nổi, bị dòng đời xô đẩy, dập vùi “Bảy nổi ba chìm
với nước non”. Trong cái khắc nghiệt của xã hội,
họ không có quyền quyết định cuộc đời mình:
“Xuất gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử
tòng tử”. Thân phận của họ quá bé nhỏ, số kiếp
lênh đênh, lệ thuộc cũng chẳng khác nào như
hạt mưa sa, như trái bần trôi trong những câu
ca dao xưa:“Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào
đài các hạt ra ruộng cày”; “Thân em như trái bần
trôi/ Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu”…

Hồ Xuân Hương đã mượn chính nỗi đau
thân phận để khẳng định vẻ đẹp nội tâm của
người phụ nữ. Chiếc bánh trôi trải qua chìm nổi
trong nồi nước, dù rắn hay nát, tròn hay méo
vẫn giữ nguyên màu sắc son đỏ và vị ngọt đậm
đà, thì người phụ nữ cũng vậy. Cho dù ngoại
cảnh có tác động bao nhiêu đi chăng nữa, ngoại
hình có thể thay đổi, phôi pha, hay cuộc đời có
thấm đẫm bao cay đắng thì vẫn có một điều giữ
vẹn nguyên, không đổi, đó chính là “tấm lòng
son”, là phẩm chất cao đẹp, là tâm hồn, đạo
đức, tấm lòng của người phụ nữ. Lấy cái thay
đổi để nói về điều không thể đổi thay, đó là nét
đặc sắc nhất mà Hồ Xuân Hương muốn gửi
gắm đến người đọc thông qua bài thơ. 

Sự đóng góp cho thành công của Bánh trôi
nước có lẽ chính là hệ thống ngôn từ - một yếu
tố quan trọng làm nên hình tượng thơ đa nghĩa.
Hồ Xuân Hương đã rất tinh tế khi đưa chất liệu
dân gian vào trong thơ của mình.Bài thơ mở đầu
bằng mô típ ca dao“thân em”, sử dụng thành
ngữ dân gian “bảy nổi ba chìm”, với hệ thống từ
ngữ đa nghĩa - chỉ vật nhưng trong trường liên
tưởng tới người (trắng, tròn, nước non, rắn, nát,
tay kẻ nặn, tấm lòng son), vận dụng cặp phó
từ“vừa - vừa”, cấu trúc câu ghép trong tiếng Việt
“mặc dầu - mà”... Chính hệ thống ngôn ngữ gần
gũi nhưng giàu sức gợi đã làm chuyển hướng ý
nghĩ và cảm nhận của người đọc một cách tự
nhiên. Biến những câu thơ không phải chỉ kể, tả
chiếc bánh trôi, mà mượn hình ảnh chiếc bánh
trôi, người phụ nữ đã tự bạch về cuộc đời mình.
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Bên cạnh đó, kết cấu bài thơ ngắn gọn nhưng
vô cùng chắc chắn. Mở đầu ngợi ca vẻ đẹp hình
thể và kết thúc ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, khiến
cho vẻ đẹp của người phụ nữ được hoàn thiện
trên cả hai phương diện.

Như vậy, chỉ một bài thơ ngắn 4 câu, 28 chữ
với ngôn ngữ giản dị nhưng Hồ Xuân Hương đã
gửi đến chúng ta một câu chuyện với một hình
tượng có ý nghĩa đa chiều, đa tầng vô cùng gợi
cảm - hình ảnh chiếc bánh trôi dân dã lồng trong
hình ảnh và thân phận người phụ nữ. Nữ sĩ họ
Hồ đã ca ngợi vẻ đẹp hình thể và tâm hồn, bày
tỏ sự trân trọng khát vọng - khát vọng được yêu
thương, khát vọng được trân trọng của người
phụ nữ. Bên cạnh đó,nhà thơ mạnh mẽ vạch
trần bản chất xã hội - cái gốc rễ khiến người phụ
nữ phải khổ cực trăm bề. Ẩn sau từng câu chữ
trong lời thơ, ta thấy chất chứa nỗi niềm cảm
thông sâu sắc.

Trên đây là những suy nghĩ của tôi mang
tính chất định hướng khi giảng dạy bài thơ Bánh

trôi nước trong chương trình Ngữ Văn 7. Trong
quá trình thực tiễn giảng dạy, bên cạnh việc khai
thác bài thơ đi từ hình tượng thơ đa nghĩa, giáo
viên có thể linh hoạt lựa chọn các phương pháp
đặc thù môn học (đọc diễn cảm, giảng bình, so
sánh, ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp
liên môn…) nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho
bài giảng. 
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MỜI GỬI TÁC PHẨM THAM GIA 
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ LẠNG XUÂN TÂN SỬU 2021

Năm Canh Tý 2020 là một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại trong đời sống Chính trị, Văn
hóa, Xã hội của tỉnh nhà và để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn học và báo chí. Đón
mừng xuân mới, đón tết Nguyên đán cổ truyền Tân Sửu 2021, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng xuất
bản ấn phẩm đặc biệt với những nội dung: Phản ánh thành tựu trong công cuộc đổi mới trên
mọi lĩnh vực của tỉnh nhà trong năm qua; những phong tục tập quán, những nét văn hoá đặc
sắc của đồng bào các dân tộc; các lễ hội mùa xuân…

Để Tạp chí thật sự là món quà đầu năm nhiều ý nghĩa, Ban Biên tập kính mời các nhà
nghiên cứu, các văn nghệ sĩ cùng tất cả các cộng tác viên tham gia gửi tác phẩm với các thể
loại văn học, báo chí như: thơ, truyện ngắn, truyện ký, bút ký, ghi chép, kịch, tiểu phẩm, các bài
nghiên cứu, các tác phẩm văn học dịch, câu đối, tranh, ảnh, ca khúc… 

Thời hạn nhận tác phẩm: Từ 1 tháng 11 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2020. 
Tác phẩm cần trình bày rõ ràng, sạch sẽ, ghi rõ họ tên tác giả (bút danh), địa chỉ, số

điện thoại và số tài khoản (nếu có) để tòa soạn tiện liên hệ.
Tác phẩm gửi riêng cho Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng hoặc đồng thời gửi các báo, tạp chí

khác cần ghi rõ.
Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Lạng Sơn - Số 01, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn.

Email: vannghexulang@gmail.com
Điện thoại: (0205) 3812338
Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng mong nhận được sự cộng tác nhiệt thành của

các tác giả để ấn phẩm Xuân Tân Sửu 2021 đẹp, phong phú và chất lượng.
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng



Hấp dẫn, kịch tính và bất ngờ đến tận
những trang cuối cùng chính là những gì
Chu Thanh Hương dẫn dắt bạn đọc qua

hơn 500 trang của cuốn tiểu thuyết “Phận liễu”
vừa đoạt giải. Tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời
của Lương Thu Liễu từ một sơn nữ trở thành bà
trùm buôn lậu khét tiếng vùng biên với biệt danh
Liễu tiền tấn. Bên cạnh đó tác phẩm cũng khắc
họa cuộc chiến chống buôn lậu cam go, phức
tạp giữa lực lượng công an và tội phạm buôn
lậu nhất là khi tội phạm đó là phái nữ, có vỏ bọc
tinh vi và quyền uy. Với những mối quan hệ
chồng chéo, những nhân vật tưởng chừng như
không hề liên quan đến nhau, tác giả cắt nghĩa
số phận con người bị đưa đẩy theo con đường
xấu, trong sâu thẳm vẫn còn có tình yêu, tình
bạn, tình thương mà khi được khơi dậy sẽ giúp
họ thức tỉnh lương tri. 

Tác phẩm mở đầu với sự kiện Liễu tiền tấn
bị bắt làm chấn động Ải Bắc. Một “bà trùm nổi
danh nhất nhì Ải Bắc, là người duy nhất của
vùng đất biên cương này được ghi danh vào câu
lạc bộ nghìn tỷ, là người đã tạo nên những
huyền thoại khét tiếng bằng bản lĩnh và dã tâm”.
Người bắt Liễu tiền tấn là Đại tá Cao Xuân Tùng
được mệnh danh là Tùng mặt sắt với khẩu hiệu
ba không “Không nhân nhượng, không thương
lượng, không lùi bước”. Quả là một mở đầu ấn
tượng khiến độc giả tò mò thích thú xen lẫn háo

hức, tôi đã đọc một mạch cuốn tiểu thuyết với
tâm thế như vậy. 

Lương Thu Liễu sinh ra trong một gia đình
tuy khó khăn nhưng vô cùng hạnh phúc, ấm áp
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ĐỪNG KHINH
PHẬN LIỄu MÀ LẦM

(Đọc tiểu thuyết “Phận liễu” của nhà văn Chu Thanh Hương)

HoàNg HươNg

Sau ba năm phát động, cuộc thi viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”
lần thứ 4, giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức
đã kết thúc với 3 giải a, 5 giải B, 5 giải C và 8 giải Khuyến khích. Cuộc thi thu hút nhiều cây
bút trong và ngoài lực lượng Công an tham gia. Đặc biệt một trong ba tác phẩm đoạt giải
cao lần này thuộc về nữ nhà văn trẻ của Xứ Lạng với tiểu thuyết “Phận liễu”. Chị là Đại úy,
Nhà văn Chu Thanh Hương hiện đang công tác tại phòng Công tác Đảng và công tác chính
trị Công an tỉnh Lạng Sơn. Dù chỉ nhận mình là người viết nghiệp dư, song đến nay Chu
Thanh Hương là tác giả của 6 tập sách trong đó có 3 tiểu thuyết đoạt giải thưởng cuộc thi
viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.



tình thân. Liễu là một cô gái vốn xinh đẹp, tài
hoa, khéo léo, thông minh. Là chị cả trong gia
đình có ba chị em, vì hoàn cảnh khó khăn, Liễu
từ bỏ giấy gọi nhập học của trường Đoàn cao
cấp trung ương để lên xe hoa với Lâm con trai
gia đình giàu có nhất thị trấn Chân Mây. Đời làm
dâu với bao cơ cực, đè nén, khinh bỉ, coi thường
của gia đình nhà chồng, Liễu lao vào quyết tâm
làm giàu. Bao nhiêu hiểu biết, thông minh, khéo
léo cô dồn hết vào chuyện làm ăn, xây dựng uy
tín của bản thân, cạnh tranh với đối thủ và đối
phó với các lực lượng chức năng.Từ tự may
quần áo sơ sinh bán, buôn cân bàn, máy nổ, đi
gánh hàng thuê, đến buôn lậu bột mì, các mặt
hàng nhu yếu phẩm; từ chỗ rời nhà chồng với
hai bàn tay trắng, Liễu dần dần xây dựng cho
mình một chuỗi kinh doanh liên hoàn, lợi nhuận
càng ngày càng cao. Là một người thức thời, khi
buôn bán hàng lậu đi vào thoái trào khiến nhiều
người điêu đứng, Liễu nhanh chóng chuyển đổi
công việc làm ăn, thành lập công ty Đại Phong
Thu chuyên về lĩnh vực hàng tạm nhập tái xuất.
Đến khi lực lượng chức năng đấu tranh mạnh
mẽ với hàng lậu, rất nhiều chủ hàng phá sản,
thậm chí đi tù thì lĩnh vực tạm nhập tái xuất trở
thành huyết mạch kinh tế trọng yếu của Ải Bắc,
Liễu đường đường chính chính trở thành một
doanh nhân được người người nể trọng, ngợi
ca. Đại tá Cao Xuân Tùng người bạn thanh mai
trúc mã thời trẻ với Liễu giờ lại chạm mặt cô
nhiều lần trên chiến tuyến đối lập. Tùng quyết
tâm tìm ra sự thật về hoạt động của Đại Phong
Thu. Cuộc chiến giành giật Đại Phong thêm gay
cấn khi em rể Liễu âm mưu dần thâu tóm công
ty. Tình yêu, gia đình, bạn bè, tham vọng, tiền
bạc, quyền lực, xảo trá, lừa lọc… Liễu trải qua
tất thảy để có một quyết định đúng đắn. Cuộc
đấu trí ấy được đẩy lên cao trào và kết thúc nhân
văn, các nút thắt, hiểu lầm, hận thù được gỡ bỏ,
những sai phạm đều phải trả giá, những kẻ ác
đều phải đền tội. Lương Thu Liễu tuy có một
đoạn đời sai lầm, nhưng cuối cùng nhờ Đại tá
Tùng cô đã thay đổi nhận thức, tự nguyện đầu
thú, khai báo thành khẩn và dùng toàn bộ tài sản
để khắc phục những thiệt hại về kinh tế do mình
gây ra, Liễu được hưởng sự khoan hồng của
pháp luật, lĩnh án ba năm tù giam. Mãn hạn tù,
Liễu cùng Ngân Phượng bắt tay vào dự án du
lịch Núi Mẫu và đạt được nhiều thành công về
kinh tế và giá trị cộng đồng. Sau tất cả, mọi khổ
đau dằn vặt gần ba mươi năm giữa Liễu và Lâm
được xoa dịu “giữa họ đã không còn khoảng

cách, không còn khổ đau, chỉ còn lại một tình yêu
sau nửa đời già cỗi mới rực rỡ đâm chồi”. Không
chỉ riêng Liễu mà tất cả các nhân vật trong câu
chuyện như: bà Huê, Hào, Đại tá Tùng, Thập
Quỷ, Ngân Phượng, Hải, Minh… đều tìm được
câu trả lời mà họ luôn trăn trở tìm kiếm.

“Phận liễu” là một tác phẩm khá dài nhưng
tác giả biết cách xây dựng kết cấu tiểu thuyết
hợp lý, cân đối với 20 chương kết cấu thành 3
phần: Làm dâu (6 chương), làm giàu (7
chương) và trả giá (7 chương). Các tuyến nhân
vật đều có chuyện để kể, xuất hiện phù hợp với
tình tiết diễn biến câu chuyện nên không bị quá
lan man, dàn trải và vẫn làm người đọc cuốn
theo sự hấp dẫn của mạch truyện.Tác phẩm
được kể theo trình tự thời gian, đôi khi có sự
xen kẽ giữa các tuyến nhân vật, thời điểm
nhưng không đơn điệu vì bố cục, tình tiết được
kết cấu chặt chẽ, logic, giọng kể say sưa, nồng
nhiệt, cảm xúc chân thực. Nhà văn Chu Thanh
Hương  khá dụng công trong xây dựng hình
tượng nhân vật, khai thác tâm lý nhân vật, sử
dụng ngôn ngữ cho từng nhân vật hết sức phù
hợp, hấp dẫn, đặc biệt là Liễu và Đại tá Tùng.
Nhân vật Lương Thu Liễu một người đàn bà
mưu mô, bản lĩnh và trí tuệ nhưng cũng là
người bao dung, độ lượng, ấm áp nghĩa tình.
Điều đó được thể hiện ở những tình huống bất
ngờ, kịch tính. Đại tá Cao Xuân Tùng một người
tận tụy với công việc, thông minh, điềm tĩnh,
quyết tâm truy đuổi cái ác, sự sai phạm nhưng
không phải lúc nào cũng lạnh lùng cứng nhắc
mà rất nhân văn trong ứng xử. Đọc “Phận Liễu”,
bên cạnh một số đoạn kể hơi dàn trải, còn sót
một số lỗi chính tả trong quá trình in ấn, tôi
khâm phục sự bao quát, nguồn tư liệu, tích lũy
vốn sống của nhà văn Chu Thanh Hương khiến
tác phẩm phản ánh khá đầy đủ hiện thực cũng
như khắc họa chân thực, thành công hình ảnh
người chiến sĩ Công an trong cuộc chiến chống
buôn lậu cam go, khốc liệt.

Khép lại trang cuối cùng của cuốn sách, ấn
tượng hơn tất thảy không phải là cuộc đời của
một bà trùm buôn lậu lớn nhất miền biên ải mà
sâu thẳm trong đó là hình ảnh về một người phụ
nữ không đầu hàng số phận. Một người phụ nữ
mang tên Lương Thu Liễu dám yêu, dám hận,
dám làm dám chịu, dám tin tưởng, hy vọng và
yêu thương dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào:
Đừng khinh phận liễu mà lầm/ Tuy rằng mỏng
mảnh nhưng thân vững vàng.

60
Văn nghệ

Số 326-12/2020 - Xứ Lạng



Ngày 2/12/2020, Hội Nhà
báo tỉnh tổ chức Lễ kỷ
niệm 30 năm Ngày thành

lập Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn
(3/12/1990 - 3/12/2020). Đến dự
có đồng chí Nguyễn Long Hải,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch uBND tỉnh; đồng
chí Nông Lương Chấn, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng
Sơn; đồng chí Phùng Quang Hội,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
cùng đại diện các sở, ban, ngành,
hội viên Hội Nhà báo tỉnh. 

Trải qua 30 năm xây dựng và
phát triển, Hội Nhà báo tỉnh Lạng
Sơn đạt được nhiều thành tích
đáng trân trọng: Cờ thi đua, Bằng
khen của Hội Nhà báo Việt Nam,
một số Bộ, ngành Trung ương và
UBND tỉnh Lạng Sơn. Ban đầu Hội
chỉ có 24 hội viên, đến nay đã phát
triển đến 150 hội viên. Năm 2005,
Tập san Người làm báo Lạng Sơn
của Hội Nhà báo tỉnh được xuất bản
số đầu tiên, đến nay là Bản tin
Người làm báo Lạng Sơn phát hành
định kỳ 6 số/năm, nội dung, hình
thức và chất lượng ngày càng được
nâng cao. Hội thường xuyên tổ
chức các hoạt động thiết thực như:
chương trình Liên hoan tiếng hát
các nhà báo, giải thể thao; tổ chức
Hội Báo xuân Xứ Lạng gắn với các
hoạt động mừng Đảng, mừng xuân;
tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng
cao nghiệp vụ báo chí theo kế
hoạch hằng năm góp phần nâng
cao chất lượng nghiệp vụ cho đội
ngũ báo chí tỉnh nhà; xét chọn tác
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HộI NHà BÁo TỉNH LạNG SƠN 
Kỷ NIỆm 30 Năm NGày THàNH LẬP (3/12/1990 - 3/12/2020)

phẩm báo chí Chất lượng cao, Giải báo chí về chủ đề xây dựng
“Nông thôn mới”; tham mưu cho tỉnh tổ chức Giải báo chí tỉnh
Lạng Sơn lần thứ I năm 2021… 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh đạt
được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Hội Nhà báo
tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 43-CT/TW ngày
8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt
Nam trong tình hình mới; chú trọng công tác giáo dục chính
trị tư tưởng, thường xuyên cập nhật chủ trương chính sách
của Đảng, Nhà nước cho hội viên; tiếp tục đổi mới phương
tiện làm báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời thông tin
đến độc giả, thực hiện tốt chức năng trở thành cầu nối giữa
Đảng, chính quyền với Nhân dân; tham mưu tổ chức tốt Giải
thưởng Báo chí tỉnh Lạng Sơn, động viên hội viên tích cực
tham gia giải báo chí Trung ương và địa phương…

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu được ôn lại truyền thống Hội
Nhà báo tỉnh Lạng Sơn qua phát biểu của đại diện các nhà
báo lão thành; trình chiếu Video Clip về một số hoạt động của
Hội và các hội viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên
địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh công bố Quyết
định và trao thẻ hội viên cho 20 hội viên mới.

NgỌC HẰNg



1. Ngày 14 và 15/11/2020, tại Trung tâm
phục vụ Hành chính công, Hội Nhà báo tỉnh
phối hợp với Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt
Nam tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí
với chủ đề “Nâng cao chất lượng sáng tạo tác
phẩm báo chí”. Tham dự lớp bồi dưỡng có gần

40 phóng viên, biên tập viên thuộc các Chi hội Nhà
báo: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh Truyền hình,
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng và Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền thông các huyện: Văn Lãng,
Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Đình Lập. Trong
hai ngày tập huấn, các học viên đã được Tiến sĩ
Nguyễn Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng
Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam truyền đạt,
hướng dẫn các kỹ năng phát hiện, lựa chọn đề tài,
khai thác và xử lý thông tin; sáng tạo tác phẩm báo
chí chất lượng cao dự giải tại các cuộc thi báo chí
các cấp. Ngoài ra, các học viên còn được giảng
viên chia sẻ gợi mở nhiều ý tưởng trong cách tiếp
cận, phát hiện đề tài hay, sơ đồ tư duy, mô hình
lập kế hoạch, xây dựng quỹ đề tài, tổ chức các
tuyến bài dài kỳ, kinh nghiệm từ những tác phẩm
đoạt giải cao và những lỗi thường gặp… Lớp bồi
dưỡng là cơ hội giúp đội ngũ phóng viên, biên tập
viên tiếp cận thêm thông tin, cập nhật thêm kiến
thức, có thêm những kinh nghiệm quý báu về kỹ
năng sáng tạo, có quyết tâm và sự tự tin để chọn
lựa những tác phẩm báo chí dự giải các cấp. 

HoàNg HươNg
2. Ngày 16/11/2020, Cụm Thi đua các cơ

quan Hội - Hiệp hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức
chuyến thăm và hoạt động hướng về cơ sở
năm 2020, tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng.
Đoàn gồm các thành viên trong Cụm Thi đua các
cơ quan Hội - Hiệp hội, đại diện Ban Thi đua khen
thưởng tỉnh, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương
mại Lạng Sơn. Trong khuôn khổ chương trình,

Đoàn đã tới thăm, làm việc và tặng quà cho xã
Thiện Tân gồm: hơn 200 cuốn sách và tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng do Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn xuất bản; tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình
thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn xã (giá trị
mỗi suất quà gần 1,5 triệu đồng); Công ty Cổ phần
Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn tặng 10 suất
quà cho 10 hộ nghèo, mỗi hộ 500.000 đồng. Đây
là việc làm thiết thực, ý nghĩa của Cụm Thi đua các
cơ quan Hội - Hiệp Hội trong chuỗi các hoạt động
hướng về cơ sở năm 2020. 

NguyễN PHượNg     

3. Ngày 18/11/2020, Hội Nạn nhân chất độc
da cam/dioxin Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trao
đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Hội 26
tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ X năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Đặng Nam Điền,
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Nạn nhân chất độc
da cam/dioxin Việt Nam; đại biểu 25/26 tỉnh, thành
phố phía Bắc. Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình
bày tham luận tập trung vào một số nội dung như:
kết quả bước đầu thực hiện chỉ thị số 43CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết
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hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong
chiến tranh ở Việt Nam; công tác phối hợp với các
ngành, đoàn thể; công tác tham mưu đề xuất với
cấp ủy, chính quyền về Hội và hoạt động xã hội
của Hội, xây dựng kiện toàn tổ chức Hội vững
mạnh; vận động xã hội để có nguồn lực chăm sóc
giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam... Phát biểu tại
Hội nghị, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tỉnh Lạng Sơn luôn
quan tâm chăm lo cho công tác an sinh xã hội,
hàng tháng trợ cấp thường xuyên cho 4.086 người
có công với kinh phí trên 7,7 tỷ đồng, trong đó có
800 người có công là nạn nhân chất độc da
cam/dioxin (445 người là đối tượng trực tiếp, số
còn lại là con đẻ của họ); trong thời gian tới các
cấp Hội cần tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức
bộ máy, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ
quan liên quan tham mưu, đề xuất với cấp ủy
Đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách
đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin và cán bộ
Hội. Kết thúc Hội nghị, Hội Nạn nhân chất độc da
cam/dioxin tỉnh Lạng Sơn trao cờ luân lưu tổ chức
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội Nạn
nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố
phía Bắc lần thứ XI năm 2021 cho Hội Nạn nhân
chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ.

ЉPV
4. Từ ngày 23 đến ngày 25/11/2020, Hội

Nhà văn Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội
Đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, nhiệm
kỳ (2020 - 2025) tại thành phố Hà Nội. Đến dự
và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban
Chỉ đạo các Đại hội văn học nghệ thuật toàn quốc
năm 2020; nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên
Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư
tưởng - Văn hóa Trung ương; đồng chí Nguyễn
Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng
ủy Văn phòng Trung ương Đảng; Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Đại
hội. Gần 600 đại biểu là các nhà văn, nhà thơ, nhà
nghiên cứu, lý luận, dịch giả tham dự. Tại Đại hội,
nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch
Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX đã trình bày báo
cáo về những thành tích, hạn chế của nhiệm kỳ IX,
các nội dung phương hướng của nhiệm kỳ X được
các đại biểu thảo luận thống nhất. Sau 3 ngày làm
việc nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Hội Nhà văn Việt
Nam khóa X kết thúc thành công, tốt đẹp. Với tinh
thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành
Hội Nhà văn Việt Nam khóa mới gồm 11 thành
viên: Nhà văn Nguyễn Quang Thiều được tín
nhiệm bầu là Chủ tịch Hội; 2 Phó Chủ tịch Hội là
nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà thơ Trần Đăng
Khoa và 8 Ủy viên. Trước đó, ngày 20/11/2020 Hội

Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng
sáng tác văn học hằng năm, Giải thưởng cuộc thi
Tiểu thuyết và Kết nạp hội viên mới 2020. Trong
tổng số 53 tác giả được cấp thẻ và trở thành hội
viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020, tỉnh Lạng
Sơn vinh dự có tác giả Nguyễn Văn Luân, hội viên
Chi hội Văn xuôi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
Lạng Sơn được kết nạp, trở thành hội viên Hội
Nhà văn Việt Nam chuyên ngành Văn xuôi.

NgỌC HẰNg
5. Ngày 24/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết
tin, bài trên Bản tin thông báo nội bộ và Trang
thông tin điện tử Ban Tuyên giáo. Dự và chỉ đạo
lớp tập huấn có đồng chí Phùng Quang Hội,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo,
cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn các Huyện ủy,
Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đội ngũ
cộng tác viên Bản tin thông báo nội bộ và Trang
thông tin điện tử. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên
được Ts, Nhà báo Nguyễn Trí Thức, Trưởng Ban
Chuyên đề và Chuyên San Tạp chí Cộng sản
truyền đạt những kinh nghiệm, kỹ năng viết tin bài.
Đây là dịp để các học viên có cơ hội nâng cao kỹ
năng viết tin, bài, phục vụ tốt cho công tác tuyên
truyền trên Bản tin Thông tin nội bộ và Trang thông
tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

NgỌC HẰNg
6. Ngày 26/11/2020 tại thành phố Vinh, tỉnh

Nghệ an, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam tổ chức Hội thảo Văn nghệ
các dân tộc thiểu số Việt Nam với cách mạng
và kháng chiến. Tham dự hội thảo có đại biểu

Ủy ban Dân tộc; Viện Hàn lâm Văn học Việt Nam;
các vị ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT các dân
tộc thiểu số Việt Nam cùng đại diện hội viên đến
từ các Chi hội các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chi hội tỉnh Lạng Sơn có tham luận của nhà văn
Lộc Bích Kiệm với đề tài “Trách nhiệm đối với dân
tộc và đất nước của văn học các dân tộc thiểu số
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Việt Nam”. Tại Hội thảo, 17 trên tổng số 54 tham
luận đã được trình bày cùng với nhiều ý kiến phát
biểu, khẳng định: Văn nghệ dân tộc thiểu số được
Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc, toàn diện
trên nhiều phương diện cụ thể, chính vì vậy, trong
suốt hơn bảy thập kỷ qua, đội ngũ văn nghệ sĩ
dân tộc thiểu số ngày càng đông đảo, càng
trưởng thành hơn với các thế hệ nối tiếp nhau,
góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của
nền văn học nghệ thuật đất nước. Từ những
thành tựu đã đạt được, các tham luận cũng bàn
thảo, đề xuất những việc cần làm cho giai đoạn
tiếp theo sao cho văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số ngày một lớn mạnh, chất lượng tác phẩm
được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

HoàNg Vi
7. Ngày 28/11/2020, tại Nhà khách Tỉnh ủy,

Ban đại diện lâm thời nhóm “Người Dao Lạng
Sơn” tổ chức gặp mặt lần thứ Nhất. Tới dự có
Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, cán bộ Viện Văn hóa Phát
triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
Trưởng ban đại diện “Người Dao Việt Nam - Gắn
kết từ bản sắc”; bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh
nghiệp (BSA); đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân
thành phố Lạng Sơn; đại diện nhóm người Dao
các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Quảng
Ninh  cùng hơn 250 bà con là người dân tộc Dao
Lạng Sơn đến từ các huyện Tràng Định, Đình Lập,
Cao Lộc, Lộc Bình, Bắc Sơn. Nhóm người Dao
Lạng Sơn “Đoàn kết - Lan tỏa - Phát triển” được
thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 14/6/2020
với mong muốn gắn kết cộng đồng, tương trợ lẫn
nhau trong phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc
văn hóa dân tộc Dao, từng bước để bản sắc văn
hóa lan tỏa giá trị và có thể trở thành nguồn thu
của du lịch bản địa trong tương lai. Tại buổi gặp
mặt, Ban đại diện lâm thời đã báo cáo sơ bộ hoạt
động của nhóm người Dao Lạng Sơn từ khi hoạt
động, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời
gian tới; tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu,
các thành viên dự họp; cùng nhau thảo luận về giữ
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc song
song với phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới;
đồng thời bầu Ban đại diện chính thức nhóm người
Dao Lạng Sơn gồm 10 người. 

HoàNg HươNg
8. Trong hai ngày 2 và 3/12/2020, Hội Văn

học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ
V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có nhà văn Cao
Duy Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam; đồng chí Phạm
Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo
Hội VHNT các tỉnh miền núi phía Bắc; đại diện
lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Bắc Kạn. Đại hội đã
bầu ra Ban Chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2020 -
2025 gồm 7 thành viên; Ban Kiểm tra gồm 3
thành viên. Ông Dương Văn Phong (Dương
Khâu Luông) tái đắc cử Chủ tịch Hội. Tại Đại hội,
UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Cờ
thi đua cho Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn; Hội VHNT
các Dân tộc thiểu số Việt Nam trao Kỷ niệm
chương cho 2 cá nhân; Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn
khen thưởng 3 tập thể và 13 cá nhân có nhiều
đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh
nhiệm kỳ 2015 - 2020.

LÝ SÁNg
9. Thực hiện chương trình công tác năm

2020, từ ngày 4/12/2020 đến 7/12/2020, Hội
VHNT tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực tế sáng tác
tại hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình. Tham dự có các
hội viên thuộc các Chi hội: Nhiếp ảnh, Mỹ thuật,
Văn xuôi, Thơ, Âm nhạc - Sân khấu. Trong khuôn
khổ chương trình, Đoàn đã tới thăm và làm việc
tại nhà máy thủy điện Sơn La, Nông trường Mộc
Châu, Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La, thăm Bản Lác
(Hòa Bình)… Kết thúc đợt thực tế, các hội viên nộp
lại tác phẩm cho Hội Văn học Nghệ thuật, từ 1 đến
2 tác phẩm đối với Chi hội Mỹ thuật, Âm nhạc -
Sân khấu, Văn xuôi; 5 tác phẩm đối với Chi hội
Thơ và Nhiếp ảnh. Đây là hoạt động thiết thực
nhằm góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo tác
phẩm văn học, nghệ thuật cho các hội viên.

CHu TuyỂN

10. Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế orhan
Holding là một cuộc thi uy tín, tổ chức lần đầu
vào năm 1998 (ban đầu chỉ dành cho nhiếp ảnh
gia trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, đến năm 2004 bắt
đầu mở rộng ra quốc tế) thu hút sự tham dự
của nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới. Với sự
bảo trợ của Hiệp hội Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP),
Hiệp hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc
thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding lần thứ 16
năm 2020 thu hút sự tham dự của 2211 nhiếp ảnh
gia từ 53 quốc gia trên thế giới với 7787 tác phẩm.
Ban Tổ chức đã lựa chọn trao giải ở 3 đề tài: tự do
đơn sắc, tự do màu và ảnh ý tưởng, mỗi chủ đề
gồm có: Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và 4 bằng
danh dự FIAP; Huy chương Vàng, Bạc, Đồng
TFSF; giải Đặc biệt của Orhan Holding; giải
thưởng FIAP cho tác giả xuất sắc nhất cuộc thi.
Tác giả Nguyễn Sơn Tùng, hội viên Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn là tác giả duy nhất của
Việt Nam vinh dự đoạt giải Đặc biệt ở đề tài ảnh
tự do đơn sắc với tác phẩm “Nước mắt đại ngàn”.

HoàNg HươNg
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