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Đồng chí Nguyễn Hữu
Thọ (Bí danh Ba
Nghĩa), sinh ngày

10/7/1910 trong một gia
đình công chức tại Long
Phú, tổng Long Hưng Hạ,
phủ Trung Quận, tỉnh Chợ
Lớn cũ, nay thuộc huyện
Bến Lức, tỉnh Long An.
Năm 1921, mới 11 tuổi,
Nguyễn Hữu Thọ sang du
học tại trường Trung học
Mignet, miền Tây Nam
nước Pháp. Với thành tích
học tập rất xuất sắc, năm
1928, Nguyễn Hữu Thọ
được Trường Đại học Luật
khoa và Văn khoa Ai xen -
Provence nhận vào học tại
khoa Luật của trường và đã
tốt nghiệp cử nhân luật loại
xuất sắc tháng 9/1932.

Năm 1933, Nguyễn Hữu
Thọ trở về nước, làm việc tại
văn phòng của một luật sư
người Pháp. Sau 5 năm tập
sự, năm 1939 Nguyễn Hữu
Thọ đỗ kỳ sát hạch của Luật
sư Đoàn và trở thành luật sư
thực thụ, mở văn phòng luật
tại Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần
Thơ rồi Sài Gòn - Chợ Lớn,
tiếng tăm của vị luật sư trẻ
tài năng, luôn bênh vực lẽ
phải đã lan ra khắp Nam Kỳ
lục tỉnh.

Năm 1941 - 1945, Nguyễn
Hữu Thọ tham gia hoạt động
yêu nước của Tổ chức Thanh
niên Tiền phong, dưới danh
nghĩa của tổ chức Hướng đạo
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KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU THỌ
(10/7/1910 - 10/7/2020)

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU THỌ 
MỘT NHÂN CÁCH CAO ĐẸP

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (giữa) với các nhà báo.
Ảnh: TƯ LIỆU

sinh. Cách mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ, ông là một trong các
tri thức ủng hộ chính quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 1946, chính quyền thực dân Pháp bổ nhiệm ông làm
Chánh án Tòa án dân sự tỉnh Vĩnh Long. Tuy làm việc cho chính
quyền thực dân nhưng ông vẫn giữ mối liên lạc và bí mật tham
gia các hoạt động yêu nước của giới trí thức.

Năm 1947, Nguyễn Hữu Thọ xin từ chức Chánh án tòa án
dân sự tỉnh Vĩnh Long, mở văn phòng luật sư riêng tại Sài Gòn
và được tổ chức phân công hoạt động trong Ban Trí vận thuộc
Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn do Luật sư Hoàng Quốc Tân trực
tiếp phụ trách. Hoạt động bí mật ở Sài Gòn dưới sự chỉ đạo trực
tiếp của Ban Trí vận Thành ủy nhưng ông vẫn giữ liên lạc thường
xuyên với Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ.

Ngày 16/10/1949, Nguyễn Hữu Thọ được kết nạp vào Đảng
Cộng sản Đông Dương, hoạt động trong phong trào trí thức và
bị Pháp bắt tháng 6 năm 1950, bị giam ở Lai Châu và Sơn Tây
tháng 11 năm 1952. Sau khi được trả tự do, ông tham gia phong
trào đấu tranh hợp pháp, đòi hòa bình ở Sài Gòn - Chợ Lớn, là
Phó Chủ tịch Phong trào bảo vệ hòa bình.



Năm 1954, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ bị
chính quyền Ngô Đình Diệm bắt và giam tại
Phú Yên. Khi Mặt trận Dân tộc giải phóng
miền Nam Việt Nam thành lập ngày
20/12/1960, đồng chí đang bị quản thúc tại
Phú Yên. Sau cuộc giải thoát thành công vào
cuối tháng 11 năm 1961, đồng chí về đến Bắc
Tây Ninh. Tháng 2 năm 1962, Đại hội Mặt trận
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần
thứ nhất được tổ chức và đồng chí được bầu
làm Chủ tịch.

Tháng 3 năm 1964, Đại hội Mặt trận Dân
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ hai
đã bầu đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận. Đến tháng 6 năm 1969, đồng
chí được cử làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa
miền Nam Việt Nam.

Sau khi thống nhất đất nước, đồng chí
Nguyễn Hữu Thọ được nhân dân bầu làm đại
biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII và được
Quốc hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(tháng 6/1976), Quyền Chủ tịch nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng
4/1980), Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch
Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (tháng 7/1981). Tại Đại
hội thống nhất các tổ chức Mặt trận (họp từ
ngày 31/1 đến ngày 4/2/1977), đồng chí được
bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ III Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tháng 11/1988, đồng chí được bầu
làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng
8/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã suy tôn đồng
chí làm Chủ tịch danh dự của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.

Phẩm chất, đạo đức, tài năng của đồng
chí Nguyễn Hữu Thọ đã tạo nên ở ông một
nhân cách cao đẹp, đáng kính.

Nguyễn Hữu Thọ - một con người trung,
hiếu: là trí thức yêu nước, đồng chí Nguyễn
Hữu Thọ đã kế thừa được những mặt tốt đẹp
trong truyền thông của dân tộc, trong đó có
những nét đẹp của quê hương xứ sở. Tuy
xuất thân trong một gia đình trung lưu, được
đào tạo nhiều năm ở Pháp, sống xa Tổ quốc
trong một thời gian dài, có chức cao, bồng

hậu, nhưng ông không hề quên Tổ quốc, nhân
dân, đấu tranh đến cùng vì lợi ích của nhân
dân, lợi ích của dân tộc.

Nguyễn Hữu Thọ là con người tiêu biểu
cho phẩm chất đạo đức sống có tình, có nghĩa
của dân tộc. Cũng như mọi người dân Việt
Nam trong thời đại ngày nay, đồng chí Nguyễn
Hữu Thọ không bao giờ quên công lao to lớn
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, xác
định con đường cứu nước đúng đắn, gắn
cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới,
dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác. Lòng kính yêu, biết ơn Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã khơi dậy niềm tin, giúp ông
vượt qua những ngày gian khổ trong tù đày,
cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng,
cho dân tộc.

Nguyễn Hữu Thọ - con người của tình
đoàn kết dân tộc. Tiếp thu truyền thống đoàn
kết của dân tộc, được Đảng giáo dục và được
tôi luyện trong phong trào đấu tranh của nhân
dân, đồng chí đã phấn đấu hết mình để xây
dựng tinh thần đoàn kết dân tộc. Đồng chí
Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gương sáng về
đại đoàn kết dân tộc, là người đã giương cao
ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, suốt đời phấn
đấu cho sự nghiệp đoàn kết, góp phần to lớn
vào thắng lợi của đất nước, không chỉ góp
phần xây dựng đường lối đại đoàn kết dân
tộc, mà còn trực tiếp chỉ đạo thực hiện chiến
lược đoàn kết, dân tộc và quốc tế theo tư
tưởng Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí
Nguyễn Hữu Thọ là dịp để chúng ta ôn lại
cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao,
cống hiến to lớn của đồng chí đối với đất
nước; qua đó giáo dục truyền thống yêu
nước, niềm tự hào, tự tôn đất nước và tinh
thần đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động
viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập,
lao động, công tác và chiến đấu góp phần
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây
dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Noi gương đồng chí Nguyễn Hữu Thọ,
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực
phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XII, lập thành tích chào
mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội
XIII của Đảng.

(Tư liệu: Ban Tuyên giáo Trung ương)
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Ngày 18/6/2020, tại Hội trường
Nhà khách Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ

chức chương trình gặp mặt các cơ
quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
(21/6/1925 - 21/6/2020) và Hội thảo
“Vai trò của truyền thông với phát
triển đô thị - du lịch tỉnh Lạng Sơn”.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ
tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì;
đồng chủ trì có đồng chí Nông
Phương Đông - Phó Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn
Quang Huy - giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông tỉnh; Tham dự buổi
gặp mặt và Hội thảo có đại diện lãnh
đạo một số sở, ngành, các cơ quan
báo chí truyền thông Trung ương và
địa phương.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt,
đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch
phụ trách UBND tỉnh gửi lời chúc mừng
tới các nhà báo nhân dịp kỷ niệm 95
năm Ngày Báo chí cách mạng Việt
Nam. Đồng chí khẳng định, trong những
năm qua, báo chí đã làm tốt vai trò là cơ
quan ngôn luận của Đảng và chính
quyền, là cầu nối giữa Đảng, chính
quyền với nhân dân. Báo chí tiếp cận và
phản ánh những sự việc, nội dung, đề
tài bằng cách nhìn đa chiều, góp phần
chuyển tải thông tin kịp thời, mang lại
hiệu quả xã hội tích cực và trở thành
kênh thông tin thu hút sự quan tâm rộng
rãi của người dân trong và ngoài tỉnh.
Những người làm báo đã góp phần tạo
nên một bầu không khí cởi mở, một xã
hội ngày càng dân chủ hơn, tạo nên
một nguồn lực mới để tỉnh Lạng Sơn
nói riêng và cả nước nói chung vững
vàng bước sang giai đoạn mới. Đồng
chí mong muốn trong thời gian tới,
những người làm báo tiếp tục bám sát
quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, diễn
biến tình hình trong và ngoài tỉnh để
phản ánh một cách đầy đủ, chính xác,
kịp thời về đời sống xã hội, phục vụ cho
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Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.               

Ảnh: LÝ SÁNG

GẶP MẶT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ NHÂN DỊP
KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2020)

sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân; Đội ngũ người
làm báo cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh, tính chuyên nghiệp, đạo
đức nghề nghiệp, chủ động bám sát tình hình địa phương để
thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần thúc đẩy sự phát
triển của tỉnh. 

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Hội thảo “Vai
trò của truyền thông đối với phát triển đô thị - du lịch Lạng
Sơn”. Với hơn 10 tham luận, các chuyên gia, nhà báo,
phóng viên đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quý báu nhằm giúp
đô thị - du lịch Lạng Sơn tiếp tục phát triển đạt được những
thành tựu mới.

Chiều cùng ngày, tại Nhà khách Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm
95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tham dự buổi gặp
mặt có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nông Văn Thảm - Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả
đạt được của các cơ quan báo chí và lực lượng vũ trang tỉnh
trong công tác báo chí, thông tin tuyên truyền. Nhân dịp này,
đồng chí chúc lãnh đạo các cơ quan báo chí sức khỏe dồi dào,
bản lĩnh, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc tuyên
truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước tới người dân, qua đó phản ảnh đầy đủ, kịp
thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Đảng, Nhà
nước góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

HoàNg HươNg



Trong hai ngày 6 và 7/7/2020,
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng
Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016

- 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười
bảy. Dự kỳ họp có đồng chí Lâm Thị
Phương Thanh, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ
trách UBND tỉnh; có đại diện lãnh
đạo Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức
Trung ương; đại diện Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh và Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng
chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ mười bảy
có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm
đánh giá kết quả thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh 6 tháng đầu năm
2020 cũng như hơn nửa nhiệm kỳ
vừa qua; thảo luận các mục tiêu
nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế
- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an
ninh 6 tháng cuối năm 2020 và thời
gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp,
đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
nhấn mạnh: Năm 2020 là năm kết
thúc thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ khóa XVI và kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -
2020, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp
thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
sự quyết tâm của cả hệ thống chính
trị, của quân, dân và cộng đồng
doanh nghiệp, tỉnh đã thực hiện hiệu
quả mục tiêu kép vừa phòng chống
dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo
đảm an sinh xã hội. Đến nay, hoạt
động sản xuất, kinh doanh, văn hóa
xã hội đang dần trở lại bình thường,
kết quả một số lĩnh vực sản xuất,
nông lâm nghiệp, công nghiệp ổn
định và tăng so với cùng kỳ năm
2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị
HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ
của mình cùng cấp ủy, chính quyền tổ
chức tốt một số nội dung: tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
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nghiêm túc hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Trung ương,
của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng và an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn để triển khai khởi công, đầu tư hoàn thiện một
số dự án lớn, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng
bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng. Tiếp tục chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19,
thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện
mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo của UBND tỉnh
về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ
mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo của Thường trực
HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp
thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVI; thông báo của Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính
quyền 6 tháng đầu năm 2020; thuyết trình của UBND tỉnh về dự
thảo một số nghị quyết của HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của
các ban HĐND tỉnh đối với các thuyết trình của UBND tỉnh và
chia tổ thảo luận một số nội dung cần thiết.

Trong phiên giải trình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch
phụ trách UBND tỉnh trực tiếp giải trình về các vấn đề: tốc độ
tăng trưởng kinh tế; tình hình, tiến độ triển khai đường cao tốc
Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị; định hướng
phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khó khăn,
vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hút đầu
tư; cải cách thủ tục hành chính; khó khăn bất cập trong việc thực
hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của
HĐND tỉnh. Ngoài ra, một số lãnh đạo các sở ngành cũng đã
trực tiếp trả lời giải trình những vấn đề cụ thể do cử tri chất vấn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, biểu quyết
thông qua 14 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

PV

KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
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Ảnh: ĐÌNH QUANG



Truyền thống lực lượng Thanh niên
xung phong tỉnh Lạng Sơn

Trong thời kỳ chống Pháp (1950 - 1954)
cùng với TNXP chống Pháp cả nước,
lực lượng TNXP tỉnh Lạng Sơn có hơn

700 người, gồm 4 Đại đội: C226, C227,
C228, C229 với 560 người và 200 thanh niên
của hai huyện Bình Gia, Bắc Sơn được Khu
tự trị Việt Bắc tuyển chọn tham gia đoàn
TNXP Trung ương phục vụ ở An toàn khu và
chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau chiến thắng
lịch sử Điện Biên Phủ, lực lượng TNXP Trung
ương và các địa phương được giao nhiệm vụ
thu dọn chiến trường, làm con đường chiến
lược Lai Châu - biên giới Việt Trung, tiếp
quản thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng,
khôi phục tuyến đường sắt Hà Nội - Mục Nam
Quan Lạng Sơn…

Trong giai đoạn xây dựng xã hội chủ
nghĩa ở miền Bắc (1954 - 1964), lực lượng
TNXP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao, kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ
vang của TNXP thời chống Pháp. Tổng đội
TNXP công trường Đại thủy nông Nậm Rốm,
Điện Biên được Đảng, Nhà nước phong tặng
danh hiệu lực lượng vũ trang nhân dân,
trong đó có 400 TNXP Lạng Sơn làm nhiệm

vụ ở công trường H100 mở “Con đường
Hạnh phúc” Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc
- Đây là con đường gian nan, vất vả nhiều
hiểm nguy, thậm chí đã có rất nhiều TNXP
ngã xuống trong quá trình xây dựng cung
đường này.

Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước,
lực lượng TNXP N57 và N341 Lạng Sơn có
nhiệm vụ đảm bảo giao thông các tuyến
đường huyết mạch trong tỉnh, xây dựng kho
hàng, giải tỏa hàng hóa, đào hầm, hào phục
vụ chiến đấu, mở các tuyến đường mới, làm
đường tránh, đường ngầm, cầu phao, bám
trụ các trọng điểm sẵn sàng ứng cứu đảm
bảo giao thông để đưa xe hàng ra tiền
tuyến. Khi cảng Hải Phòng bị phong tỏa,
Lạng Sơn trở thành “Cảng nổi” trong cả
nước, là nơi tiếp nhận hàng hóa viện trợ của
các nước bạn trên thế giới cho chiến trường
miền Nam nên trở thành trọng điểm đánh
phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Các tuyến
đường 1A từ Hữu Nghị đến Bến Lường, 4A,
4B, 1B, Đồng Mỏ - Tu Đồn, Pác Ve - Ba Xã,
Điềm He - Chợ Bãi và các trục đường trong
thị xã Lạng Sơn đều có lực lượng TNXP
bám trụ, chốt giữ đảm bảo giao thông ở các
trọng điểm.
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HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG 
TỈNH LẠNG SƠN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG

THI ĐUA YÊU NƯỚC
ghi chép của NgỌC HẰNg

Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng
Sơn ra Quyết định thành lập ngày 9 tháng 8 năm 2005. Mười lăm năm qua, Hội đã tập
hợp, đoàn kết các thế hệ cựu Thanh niên xung phong trong tỉnh, phấn đấu thực hiện tốt
phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, an
ninh quốc phòng của địa phương.



Năm 1972 liên tiếp các
ngày 23, 27, 28, 29 tháng
12 máy bay chiến lược
B52 của Mỹ đánh phá rải
thảm bom các trọng điểm:
Sông  Hóa, Đồng Bành,
Mỏ Chảo, thị trấn Đồng
Mỏ, Đèo Bén hòng cắt đứt
mạch máu giao thông vận
tải. Lực lượng TNXP và
nhân dân các địa phương,
dũng cảm bám trọng điểm,
san lấp hố bom, đảm bảo
giao thông, mở đường
tránh, đào hầm hào, phục
vụ chiến đấu, tải thương
tiếp đạn, giải tỏa hàng hóa,
bốc vác, vận chuyển hơn
300000 tấn hàng hóa trong
đó có 40000 tấn hàng quân
sự, vũ khí, đạn dược, quân
trang, quân dụng. TNXP
Lạng Sơn đã rải đường
nhựa, đường đá dăm, mở
đường tránh được 226 ki lô
mét, sửa chữa trên 300 ki
lô mét những đoạn đường
bị máy bay Mỹ đánh phá
hư hỏng, làm trên 10 cầu
phao, cầu cáp, đào hàng
nghìn hầm trú ẩn, đào đắp
hàng chục vạn mét khối đất
đá đảm bảo giao thông,
phục vụ chuyển tải hàng
hóa từ “Cảng nổi” Lạng
Sơn chi viện cho chiến
trường miền Nam an toàn.

Ông Nguyễn Anh
Nhưỡng, Chủ tịch Hội cựu
TNXP tỉnh Lạng Sơn cho
biết, trước đây ông là Đại
đội trưởng của Đội TNXP
N57 thuộc thế hệ TNXP
chống Mỹ cứu nước, ông
cùng các đồng đội của
mình đã đoàn kết, tích cực
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Cựu Thanh niên xung phong nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại
lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: ĐĂNG THÙY

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cảng nổi. Sau này đơn vị vinh dự
được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến. Những năm
tháng được đứng trong hàng ngũ của lực lượng TNXP, cùng với
các chiến sĩ bộ đội kiên Trung tham gia vào công cuộc đấu tranh,
giải phóng dân tộc đã để lại trong ông những kí ức đầy tự hào.

Kể từ sau đại thắng mùa xuân năm 1975, ông Nguyễn Anh
Nhưỡng cùng những đồng đội của mình người trở về địa phương
làm nông nghiệp, người làm việc tại cơ quan Nhà nước, các xí
nghiệp, công trường… Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy
với công việc, tiếp nối tinh thần của thế hệ TNXP thời đại Hồ Chí
Minh, dù đảm nhận công việc nào ông Nguyễn Anh Nhưỡng cũng
làm tốt trách nhiệm, vai trò của mình. Trong thời gian là lãnh đạo
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Anh Nhưỡng
và các cán bộ Sở đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng một
Huân chương Lao động hạng Ba, một Huân chương Lao động
hạng Hai.

Sau khi nghỉ hưu, từ năm 2005 đến nay, ông Nguyễn Anh
Nhưỡng đảm nhận vai trò là Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Lạng
Sơn. Dù đã gần 80 tuổi nhưng ông vẫn giữ vững phong độ, tác
phong làm việc nhanh nhẹn nghiêm túc và cẩn trọng.

Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn đóng
góp tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của
địa phương

Trong suốt mười lăm năm qua, Hội cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn
đã tham mưu giúp tỉnh hoàn thành giải quyết chế độ cho các cựu
TNXP tham gia kháng chiến. Hiện nay, Hội quản lý 11 Hội cựu TNXP
cấp huyện, thành phố, trong đó có 116 Hội cựu TNXP cấp xã,



phường, thị trấn và 194 Chi hội cựu TNXP thôn
bản, khu phố với khoảng gần 3000 hội viên.

Ông Nguyễn Anh Nhưỡng cho biết: “Tổ
chức Hội cựu TNXP các cấp trong tỉnh luôn
làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, chủ động
phối hợp với các cơ quan Nhà nước của tỉnh,
các huyện, thành phố, tham mưu cho các cấp
ủy, chính quyền của tỉnh giải quyết các chế độ
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các
cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng
chiến. Thực hiện các hoạt động “Vì nghĩa tình
đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo -
từ thiện” của Hội cựu TNXP các cấp trong tỉnh
với nhiều hình thức phong phú, đa dạng,
những nghĩa cử cao đẹp đầy tính nhân văn.
Đến nay, Hội cựu TNXP tỉnh đã giải quyết
được hơn 2000 trường hợp cựu TNXP được
trợ cấp một lần; 61 cựu TNXP sống cô đơn,
không nơi nương tựa được trợ cấp hàng
tháng; 1842 cựu TNXP được cấp thẻ bảo
hiểm y tế; 561 cựu TNXP qua đời được trợ
cấp tiền mai táng phí kịp thời; 10 TNXP hi sinh

khi làm nhiệm vụ trong kháng chiến được
công nhận là liệt sĩ; 21 cựu TNXP bị thương
trong kháng chiến được hưởng chế độ
thương binh. Ngoài ra, Hội cựu TNXP tỉnh
Lạng Sơn còn đứng ra kêu gọi đầu tư, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
các nhà hảo tâm xây dựng được 250 nhà tình
nghĩa, nhà đại đoàn kết; sửa chữa được 96
nhà; tặng quà cho 346 cựu TNXP nghèo, xóa
được nhà dột nát với tổng kinh phí đầu tư xây
dựng hơn 17 tỷ đồng, giúp cho 702 cựu TNXP
thoát nghèo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho
gần 8000 lượt cựu TNXP thuộc diện chính
sách, sống không nơi nương tựa, cựu TNXP
có hoàn cảnh khó khăn; tặng 270 cuốn sổ tiết
kiệm với tổng giá trị 911 triệu đồng cho cựu
TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Chiến tranh đã lùi xa, những đau thương
mất mát của ngày ấy dường như cũng nguôi
ngoai bởi những nghĩa cử, tấm lòng cao đẹp.
Đóng góp sức trẻ cho cuộc kháng chiến dành
giải phóng dân tộc, nhiều cựu TNXP trở về
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Lãnh đạo Hội cựu TNXP Việt Nam trao tặng Huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác cho các đồng chí nguyên
lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn tại Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong
Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020).



quê hương với sức khỏe chẳng còn nguyên
vẹn, họ chỉ có hai bàn tay trắng và gặp không
ít khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng, trong
vài năm trở lại đây nhờ có sự quan tâm, các
chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Hội
cựu Thanh niên xung phong các cấp và các
nhà hảo tâm đã xuất hiện nhiều tấm gương
cựu TNXP thoát đói, giảm nghèo vươn lên
làm giàu với những mô hình hộ gia đình làm
kinh tế giỏi, những tấm gương người tốt việc
tốt đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát
triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Điển hình như ông Hoàng Văn Lập, thôn
Trang Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng là
một trong những cựu TNXP thoát nghèo vươn
lên làm giàu với mô hình phát triển kinh tế hộ
gia đình mỗi năm cho thu nhập đến vài trăm
triệu đồng. Hay gia đình ông Nguyễn Xuân
Diệu, thôn Tân Nhiên, xã Nhật Tiến, huyện
Hữu Lũng cũng là một gia đình với mô hình
kinh tế trồng cây ăn quả, hằng năm cho thu
nhập khoảng vài trăm triệu đồng.

Trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng
cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, nhiều cựu
TNXP trên địa bàn tỉnh đã tham gia phong trào
hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Điển hình
như gia đình ông Nông Thế Vinh tại thôn
Phiên Khoang, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng
hiến trên 1000 mét vuông đất làm đường giao
thông nông thôn. Ông Nguyễn Văn Dư,
Trưởng thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng,
huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch
Hội cựu TNXP xã Chiến Thắng đã trực tiếp
tham gia phong trào xây dựng thôn Hồng
Phong 1, xã Chiến Thắng là mô hình khu dân
cư nông thôn kiểu mẫu miền núi “Sáng - xanh
- sạch - đẹp”, góp phần cùng toàn xã Chiến
Thắng, huyện Bắc Sơn về đích nông thôn mới
năm 2019 vừa qua.

Ông Nguyễn Anh Nhưỡng, Chủ tịch Hội
cựu TNXP tỉnh cho biết: “Phát huy tinh thần
“Thời chiến dũng cảm - thời bình mẫu mực”,
những năm qua Hội cựu TNXP tỉnh luôn thực
hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phong
trào cựu TNXP nêu gương sáng “Học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”. Với tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về
già mẫu mực” tích cực tham gia hoạt động
công tác xã hội tại địa phương, góp phần thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -
văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa
phương; Làm tốt vai trò người đại diện bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu TNXP tại
địa phương; Đẩy mạnh hoạt động “Vì nghĩa
tình đồng đội” giúp đỡ các cựu TNXP vượt
khó, nâng cao đời sống an sinh xã hội, động
viên thăm hỏi lúc ốm đau, hoạn nạn và chăm
sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, các cựu
TNXP sống cô đơn không nơi nương tựa; Phối
hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng
Sơn trong sự nghiệp giáo dục truyền thống
cách mạng, truyền thống TNXP, nêu gương
sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo...”.

Với những đóng góp tích cực trong sự
nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại
địa phương thời gian qua, Hội cựu TNXP tỉnh
Lạng Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ
tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen, Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 2 Bằng
khen; Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam
tặng 14 Cờ thi đua xuất sắc; và nhiều Bằng
khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: có
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
“Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai
đoạn 2016 - 2020; Có thành tích xuất sắc
trong phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước
chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn
2011 - 2020…

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực
lượng Thanh niên xung phong Việt Nam
(15/7/1950 - 15/7/2020) là dịp để nhân dân
các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cùng
tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang của lực
lượng Thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn
qua các thời kỳ, qua đó khơi dậy niềm tự hào
dân tộc, phát huy truyền thống, tiếp tục cống
hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc trong thời kỳ mới trên tinh thần “Học tập
và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức
Hồ Chí Minh”.

9
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 321-07/2020 



Khi tôi đặt câu hỏi: “Theo ông, bản lĩnh
của người kiểm sát viên là gì”, ông
Hoàng Trần Phú khảng khái trả lời:

“Người kiểm sát viên có bản lĩnh, phải là
người thấm nhuần từ trong tư tưởng lời dạy
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ kiểm sát
phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận
trọng, khiêm tốn”. Nếu như anh được trang bị
đầy đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và
vận dụng thành thạo những kiến thức ấy trong
thực thi nhiệm vụ, anh sẽ là một người cán bộ
kiểm sát giỏi. Nhưng, một người cán bộ kiểm
sát có bản lĩnh phải là người vừa giỏi về
chuyên môn nghiệp vụ, vừa thực hiện tốt lời
dạy của Bác Hồ, trong từng nhiệm vụ, trong
cả cuộc đời làm nghề…” 

Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước còn
chiến tranh, tuổi thơ của Hoàng Trần Phú gắn
với những năm tháng tản cư, những lớp học

tạm bợ, sơ sài kề bên là hầm trú ẩn. Năm
1953, khi chưa tròn mười bảy tuổi, Hoàng
Trần Phú xung phong đi bộ đội, được biên
chế vào Trung đội Phòng không (thuộc Huyện
đội Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) có nhiệm vụ bảo
vệ các đoàn xe tham gia chiến dịch Điện Biên
Phủ. Sau khóa huấn luyện tại Phú Thọ,
Hoàng Trần Phú được điều động về Sư 335,
Sư đoàn đầu tiên của lực lượng Biên Phòng,
đóng quân ở Mộc Châu (Sơn La). Ngày
15/7/1960, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội
khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã
thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân
dân. Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh
ký sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức
Viện kiểm sát nhân dân. Đây là đạo luật quan
trọng, là cơ sở để hình thành hệ thống cơ
quan Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy
Nhà nước. Tháng 8 năm 1960, Hoàng Trần
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KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
(26/7/1960 - 26/7/2020)

Tình người 

LÀ ĐIểM TỰA
Ký của VI THỊ THU ĐẠM

Sáu mươi năm một chặng đường, trải dài từ kháng chiến chống Mỹ cho tới những
năm tháng chiến tranh biên giới phía Bắc và công cuộc đổi mới đất nước, Viện Kiểm
sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn rất vinh dự và tự hào vì đã đóng góp công sức vào sự
nghiệp bảo vệ pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 9
lần tặng Cờ Thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen; Năm 2008 và năm 2011 được Thủ
tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn
vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể đơn vị và cá nhân ở Viện
kiểm sát hai cấp được tặng các danh hiệu thi đua của Ngành và Chính phủ. Đồng hành
cùng chặng đường lịch sử 60 năm của Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Trần
Phú có ba mươi tám năm công tác. Cả một cuộc đời cống hiến, ba mươi tám năm công
tác là bấy nhiêu tháng ngày học hỏi, tận tụy, nỗ lực, trân trọng công việc và tương thân
tương ái với đồng chí, đồng nghiệp.  



Phú nhận Quyết định
xuất ngũ, điều động công
tác về Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Lúc đó, tại Lạng Sơn, cơ
quan Viện kiểm sát mới
đang trong quá trình
chuẩn bị thành lập. Như
vậy, có thể nói rằng về
mặt giấy tờ, Hoàng Trần
Phú là cán bộ đầu tiên
của Viện kiểm sát tỉnh
Lạng Sơn. Đến tháng 1
năm 1961, chính thức
hình thành bộ máy cơ
quan Viện kiểm sát tỉnh
Lạng Sơn với 15 biên
chế; đồng thời thành lập
các đơn vị Viện kiểm sát
nhân dân cấp huyện.
Cán bộ Viện kiểm sát
Lạng Sơn lúc bấy giờ từ
các ngành khác điều
chuyển về, phần đa là
những người đã lớn tuổi.
Hoàng Trần Phú khi đó
trẻ nhất, nhanh nhẹn
nhất được phân công
làm kế toán của cơ quan.
Năm 1963, cán bộ của
Viện kiểm sát tỉnh Lạng
Sơn được cử  tham gia
một lớp nghiệp vụ ngắn
hạn tại Hà Nội, giảng
viên là người Liên Xô.
Sau khóa học này,
Hoàng Trần Phú chính
thức thực thi nhiệm vụ
của người cán bộ Kiểm
sát, ông được giao
nhiệm vụ kiểm sát điều
tra án trị an. 

Nhớ lại thời kỳ này,
ông Hoàng Trần Phú cho
biết, những năm 1970 -
1980 có thể nói là giai
đoạn “làm án” nhiều nhất

11
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 321-07/2020 

Ông Hoàng Trần Phú (bên phải) và người đồng nghiệp là cháu ruột.

trong cả cuộc đời công tác của ông. Đặc biệt, ông được cử tham
gia nhiều vụ trọng án. Đồng nghiệp Lạng Sơn gọi ông là “chuyên
gia về tội phạm giết người” vì ông có lẽ là một trong những cán bộ
Kiểm sát tham gia các vụ án điều tra tội phạm giết người nhiều
nhất trong lịch sử ngành Kiểm sát Lạng Sơn. Trong sổ tay ghi chép
cá nhân còn giữ được, số liệu thống kê cho thấy, Hoàng Trần Phú
với vai trò là cán bộ kiểm sát, đã có mặt tại hiện trường của 300
vụ khám nghiệm tử thi gồm các loại tội giết người, tai nạn giao
thông và tự sát... Không có một vụ án giết người nào ông nhận
nhiệm vụ điều tra mà không tiến hành nghiên cứu hiện trường. 

Nghiêm túc với nhiệm vụ, lăn lộn trong thực tế, làm việc cẩn
trọng, hết mình, công minh, chính trực, Hoàng Trần Phú là tấm
gương mẫu mực, là một người thầy trong công việc của nhiều thế
hệ đồng nghiệp. Mặc dù cả cuộc đời làm nghề, ông chỉ được tham
gia lớp tập huấn chuyên môn ngắn hạn (khóa học diễn ra trong ba
tháng, sau này khi đối chiếu tài liệu tương đương với trình độ Trung
cấp kiểm sát) nhưng Hoàng Trần Phú nhiều lần được giao nhiệm
vụ là giảng viên đào tạo về nghiệp vụ cho lớp cán bộ mới vào
ngành. Ông cũng được mời là giảng viên tham gia một lớp đào tạo
nghiệp vụ kiểm sát cho lực lượng kiểm sát trong quân đội (thuộc



Quân đoàn 14 lúc đó sơ
tán ở Đồng Bành, Lạng
Sơn). Cho tới bây giờ,
vẫn còn những người
đồng nghiệp cũ gọi là
“thầy” xưng “em”.

Khi chia sẻ về những
điều cốt lõi của nhiệm vụ
người cán bộ kiểm sát,
ông Hoàng Trần Phú bao
giờ cũng dặn dò anh em,
đồng nghiệp: “Là con
người thì không ai là có
thể không mắc sai sót,
nhưng phải luôn ghi nhớ
hai điều: Một là, đừng
mắc sai sót vì cố ý. Hai là,
đừng mắc sai sót do lười
biếng, kém cỏi. Khi tiến
hành bắt giam công dân,
là đã ảnh hưởng trực tiếp
đến sinh mệnh chính trị
của người đó, bất kể sau
này có bị kết tội hay
không. Do vậy, một người
kiểm sát viên có bản lĩnh
nhất định phải tôn trọng
sinh mệnh của công dân”.

Giải quyết những vụ
án nghiêm trọng gây tổn
thất lớn, gây hoang mang
dư luận, nhiệm vụ của
người cán bộ kiểm sát
càng nặng nề hơn trước
những áp lực từ cấp trên,
từ dư luận, thì lại càng
phải cẩn trọng hơn. Nhớ
lại một kỷ niệm trong
nghề, ông kể: Đó là một
vụ án xảy ra vào năm
1972, khi Lạng Sơn đang
thực hiện vai trò “Cảng
nổi”, là nơi tiếp nhận,
trung chuyển hàng hóa,
vật tư cho chiến trường
miền Nam trong chiến
tranh chống Mỹ cứu
nước. Qua báo cáo của
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Viện Kiểm sát nhân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo chuyên đề Lịch sử công
tố và sự ra đời của Viện kiểm sát nhân dân với sự tham gia của các thế hệ cán
bộ ngành Kiểm sát.

cơ quan Công an và Viện kiểm sát, Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo:
Vụ án mất cắp, hao hụt vật tư, hàng hóa xảy ra tại thời điểm quan
trọng này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến dư luận xã hội, mang đến
những hậu quả khó lường, vì vậy  phải xử lý nhanh, có kết quả
trong thời hạn ba ngày. Trước áp lực về thời gian theo chỉ đạo,
mọi trình tự tố tụng được đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể, nhưng
sau đó, Tòa đã không thể tuyên án vì thiếu chứng cứ. Cuối cùng,
vụ án kéo dài cho tới hơn hai năm mới được giải quyết dứt điểm.
Với những thế hệ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn,
vụ án này đã trở thành bài học kinh nghiệm sâu sắc. 

Còn biết bao bài học, biết bao kỷ niệm khó quên trong cuộc
đời làm nghề, từ thuở bộ máy tổ chức còn sơ khai, năng lực trình
độ cán bộ còn hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Anh em, chú
cháu gặp nhau, kể lại chuyện xưa mà vừa cười vừa rơi nước mắt.
Ví như chuyện quả lựu đạn, là tang vật của một vụ án. Hồi đó, làm
gì đã có phòng riêng để tang vật và quy định về lưu giữ tang vật
như bây giờ. Tang vật của vụ án được đặt trên nóc tủ tài liệu, trong
đó có một quả lựu đạn chày. Đến giờ làm việc, phải mang hồ sơ
và tang vật sang tòa án, thì chiếc xe đạp của người cán bộ kiểm
sát trẻ mới vào nghề bị lỏng chiếc ốc ở bàn đạp. Cậu ta liền dùng
quả lựu đạn làm búa ghè cái đinh ca-vét. Ông Phú phát hiện, hét
lên: “Dừng lại ngay không chết cả bây giờ!”. Nghĩ lại mà hú vía,
anh em vẫn nhắc: “Hồi ấy mà nó phát nổ thì chú cháu mình thành
liệt sĩ, chú nhỉ?...”.

Có mặt từ những ngày đầu thành lập, gắn bó cả cuộc đời mình
với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng
Trần Phú vừa là nhân chứng lịch sử, vừa là chỗ dựa tinh thần cho
bao thế hệ cán bộ kiểm sát để họ vượt qua những áp lực nghề
nghiệp, tìm thấy sự bình an, gắn bó trong ngôi nhà chung này. Khi



làm việc với các đồng chí
lãnh đạo Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh Lạng Sơn,
tôi cảm nhận được sự
tôn trọng, kính quý từ họ
đối với lớp người đi trước
như ông Hoàng Trần
Phú. Khi gặp gỡ, trò
chuyện với ông Phú,
người cán bộ lão thành
tuổi đã ngoài tám mươi
này, tôi lại cảm nhận
được sự tin yêu, thấu
hiểu của ông dành cho
đội ngũ cán bộ kế cận
trong ngành. Những
đánh giá đủ độ, những
nhìn nhận tinh tế, vừa cụ
thể vừa bao quát, vừa

nghiêm khắc vừa bao dung, đủ thấy ông vẫn
thiết tha gắn bó. Tình người thực sự là điểm
tựa cho các thế hệ cán bộ, kiến tạo từng
bước trưởng thành của Viện kiểm sát nhân
dân tỉnh Lạng Sơn.

Ba mươi tám năm công tác trong nghề,
ông Hoàng Trần Phú vinh dự được Chủ
tịch nước tặng thưởng Huân chương
Kháng chiến Hạng Nhất vì có công lao
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu

nước; Được Chánh án Tòa án nhân dân tối
cao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Tòa án
vì có nhiều năm là Ủy viên thường trực Hội
đồng tuyển chọn thẩm phán tỉnh Lạng
Sơn; Được Viện trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao tặng Huy chương bảo vệ
pháp chế vì đã có thành tích xuất sắc góp
phần vào sự nghiệp bảo vệ pháp chế xã
hội chủ nghĩa.

(Ảnh trong bài: Do tác giả bài viết cung cấp)
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Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
trao Huân chương Lao động Hạng Nhì , Cờ thi đua của Chính phủ (năm
2018) cho Tập thể Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn là đơn vị trực thuộc Viện Kiểm sát nhân
dân tối cao, sự ra đời và quá trình hoạt động, trưởng thành luôn gắn liền với quá
trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân. Từ năm 1960 đến trước
năm 2002, với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp,
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội, ngành
Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát hiện xử
lý, kháng nghị, kiến nghị khắc phục các vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh, đảm
bảo pháp chế được thực hiện thống nhất, góp phần tích cực vào công cuộc bảo
vệ và xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Từ năm 2002 đến nay, ngành Kiểm sát Lạng Sơn
tập trung làm tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát
xét xử án hình sự, kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh
tế, lao động; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự, hình sự… theo quy
định của pháp luật.  



ĐẶNG HÙNG

Trung du
(Kính tặng hương hồn các liệt sĩ C100

phòng không hi sinh trên trận địa Bến Gót -
Việt Trì tháng 6 năm 1966)

Con tàu dừng chân chờ quay lại
Khuya rồi trời lạnh những vì sao
Không có nhịp cầu, tàu đỗ bên Bạch Hạc
Và đoàn người đi chìm bóng dưới đêm sâu

Trong mờ ảo của bóng đêm
Tiếng con tàu hổn hển
Lô giang sóng vỗ mạn thuyền
Ở bên kia, Việt Trì lặng im chờ đợi
Và một tiếng còi tàu sắc nhọn giữa trời đêm

Em biết đâu tôi đã đến bên em
Miền trung du vừa quen vừa lạ
Một Bến Gót mùa sen tàn đang thay lá
Một Việt Trì loang lổ vết đạn bom!

Nơi ngày xưa “đồng quê lúa xanh rờn”
Rồi một chiều “giặc tràn lên đốt phá!”…*         
Anh đã thuộc lòng câu hát đó
Để bây giờ gặp lại tuổi hoa niên

Một gác chuông nhà thờ tàn tạ bởi tháng năm
Một giáo đường không người cầu nguyện
Cuộc sống cho anh trong dòng đời chinh chiến
Những tháng ngày và giây phút thiêng liêng

Hỏi Ba Vì đâu là đỉnh Tản Viên
Nơi Sơn Thánh đã hóa thành bất tử
Nước sông Đà trải bao ghềnh thác dữ
Để về đây gặp sông Hồng sông Lô

Để cho ta những giây phút sững sờ
Bên Bạch Hạc còn tìm đâu bạch hạc?
Không gặp chim trời hẳn còn cá nước
Em ở đâu Anh Vũ đáy sông xưa?

Ngang chiều xanh Tam Đảo trắng cánh cò
Anh đã gặp một trung du quen mà lạ!

Trận đánh đầu tiên của anh 
cũng là trận đánh cuối cùng

Anh ngã xuống mới vừa hai mươi tuổi
Những người lính vô danh 

trong đoàn quân ngày ấy
Một lần đến trung du và… mãi mãi trung du.!...

* Ca khúc “Quê em miền trung du” của Nguyễn
Đức Toàn

LÃ TRUNG SƠN

Mùa xuân từ đây
Khẽ khàng nhẹ bước chiều nay
Hương trầm trùm thơm bia mộ
Tâm nhang kết vòng hoa đỏ
Chiến trường thổn thức đâu đây...

Trường Sơn xẻ dọc tháng ngày
Chân băng qua núi qua sông
Tai bèo ngang dọc Miền Đông
Lội sình mùa sen nước nổi

Tung hoành cờ bay thành nội
Mậu Thân... năm ấy sóng cồn
Mối tình Miên - Việt sắt son
Biển Hồ nhuốm bao máu đổ

Một thời như cơn lốc gió
Bắc - Nam đôi ngả chiến trường
Khơi xa, hải đảo, biên cương
Miền nào chân ta đã tới?

Giờ còn bao nhiêu đồng đội
Chưa về rợp mát hàng cây
Hanh hao mái tóc sương dày
Mẹ chờ bóng găm bậc cửa

Chiều nay nỗi nhớ thành lửa
Quê giờ áo mới sang trang
Nước non vui dải giang san
Công trình vươn vào trời biếc

Một đời hiến dâng nào tiếc
Mùa xuân hoa trái từ đây!
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NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Nơi đây
(Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng)

Trăng nghiêng soi đài liệt sĩ như trôi trong sương
Thẳng tắp hàng hàng bia mộ
Biết mấy tự hào

các anh mãi mãi vẫn chỉnh tề đội ngũ
Biết mấy tự hào
bao tên người, tên quê gần gũi thân thương
Hoa ngát hương, nhang thơm cháy đỏ rưng rưng…

Nơi đây
thiêng liêng hồn non nước

Những cái chết chẳng bao giờ chết được
nâng bước hôm nay
nâng bước tương lai

Nơi đây
niềm tự hào dân tộc

Cuộc sống hôm nay 
nguyện xứng với người đã khuất

không phí hoài
không để phôi pha năm tháng cuộc đời

Lâu rồi, chiến tranh đã đi qua
Nơi đây

bản hùng ca vang vọng trời xa.

HÀN KỲ

Viết ở bến không chồng
(Viết cho anh trai – Liệt sĩ T.H)

Người đàn bà đi tìm chồng
Vượt hai thế kỷ
Cầm trong tay ngọn đèn
Rọi sáng bên sông

Nước vẫn trôi
Hoa lộc bình tím nỗi nhớ mong

Ai dựng lên tượng đá
Bến không chồng…

Chị đi tìm anh
Qua bến thời gian
Dẫu biết phù sa không trở lại

Nỗi nhớ một thời
Đời con gái
Bên ngọn đèn
Tỏa sáng bến sông.

PHẠM ANH VŨ

Thăm trại tù Phú Quốc
Giữa trại tù Phú Quốc
Cái nắng như rang đến sạm mặt người
Mỗi bước chân tôi
Là máu, là xương của hàng ngàn đồng chí
Bên tai tôi
Là tiếng thân người ngã quỵ
Là tiếng thét, là đòn roi bất lực của kẻ thù
Trước mắt tôi
Những chiếc đinh sắt, những hàng kẽm gai
Những biệt khu và vô vàn chuồng cọp
Đã cướp đi những người con ưu tú, thanh xuân
Các anh hy sinh
Hóa thân vào lòng đất mẹ

Các bạn đến thăm hãy nhấc chân thật khẽ
Để các anh nằm

ngơi nghỉ giữa trong xanh.
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Thấy có khách, bà Miều vịn thành ghế
đứng lên, chậm rãi bước ra ghé mắt
nhìn xem ai đến chơi hay mua thứ gì.

Bước lên thềm, ông Đặng Minh Thuận đưa
hai tay nắm lấy bàn tay già nua nhưng ấm áp
của bà, lên tiếng trước:

- Chào mẹ ạ!
- Ai như bác Thuận. Quý hóa quá, mời

các bác vào chơi xơi nước! Còn những ai, tôi
chửa trông rõ, vào cả trong này…

- Con đây mà, mẹ không nhận ra à? - Tôi
cầm bàn tay nhăn nheo của bà, rồi dìu bà vào
ghế sô pha.

Bà vừa sẽ sàng ngồi xuống ghế vừa hấp
háy đôi mắt đã phủ qua một màng sương
mỏng, giọng run run:

- Bác Thanh phải không? Thế các bác ở
Thất Khê có ai xuống chơi không?

Tôi từ tốn đáp:
- Thưa mẹ! Hôm nay con và chú Thuận -

Khối trưởng, chú Thắng - Chi hội Cựu chiến
binh đến thăm mẹ. Còn các bạn con ở Thất
Khê không có ai xuống được, anh Bao đang
vụ ngô nếp, anh Vàng thì ở tận Quốc Khánh
xa xôi lại không được khỏe.

Thấy tôi ngập ngừng, bà Miều liền hỏi:
- Thế bác Thái Hùng đâu?

Biết không giấu được bà, tôi đành nói
thật:

- Thái Hùng về với tổ tiên rồi mẹ ạ! Sau
vụ tai nạn ở sông Bản Trại anh ấy  yếu nhiều
và mất năm ngoái.

- Khổ thân nó, thế là lại thêm một anh đi
trước mẹ rồi!

Thấy bà buồn, tôi vội khỏa lấp:
- Hôm nay chúng con đến thăm mẹ, thấy

mẹ vẫn khỏe, trông nom nhà cửa cho chú
thím út đi công tác được thế này chúng con
mừng rồi! Bây giờ mẹ ở đây, chúng con có
điều kiện thăm nom luôn, khi nào anh em trên
Thất Khê về chúng con nhất định sẽ đưa đến
thăm mẹ!

Ngắm căn phòng khách gọn gàng sạch
sẽ, ngăn tủ kính sắp xếp đẹp mắt có mấy thứ
quà vặt cho trẻ, chúng tôi yên lòng biết bà vẫn
khỏe và minh mẫn.

Bà Nguyễn Thị Miều cùng gia đình người
con trai út mới chuyển nhà về đây được hơn
một năm. Ngôi nhà hai tầng khiêm nhường
nép dưới bóng mát của cây đa Phai Món che
rợp cả ngã tư đường Minh Khai - Bắc Sơn.
Phía trước ngôi nhà có tủ hàng với đủ thứ đồ
lặt vặt: nước giải khát, kem sữa tươi, sữa
chua và thạch đen Thất Khê phục vụ khách
hàng tại nhà. Mục đích kinh doanh là phụ, cái
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Thăm mẹ liệt sĩ 
VƯƠNG ĐìNH LONG

ghi chép của ĐẶNg THANH

Cùng với Khối trưởng - Đặng Minh Thuận và Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh
phường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Mạnh Thắng, chúng tôi đến thăm bà Nguyễn Thị Miều
vào một buổi chiều cuối hạ. Bà Miều nay đã hơn chín mươi tuổi nhưng trông vẫn hồng
hào với mái tóc bạc như cước, nụ cười phúc hậu khoe những chiếc răng đen do làm
bạn cùng trầu cau từ thủa thiếu thời. Chúng tôi coi bà như mẹ của mình vì anh Vương
Đình Long con trai bà Nguyễn Thị Miều nhập ngũ cùng ngày với chúng tôi. Đợt ấy, đơn
vị chúng tôi nhận nhiệm vụ ở Thượng Lào, hoàn thành nhiệm vụ trở về nhiều anh em đã
nằm lại trên đất bạn, trong đó có anh Vương Đình Long.



chính là để bà Miều đi ra
đi vào vận động chân tay
và trí não cho tuổi già đỡ
quạnh. Bởi con trai, con
dâu bà đều có công ăn
việc làm ổn định, vợ
chồng anh Thắng người
làm cán bộ Công ty Xổ số
kiến thiết Lạng Sơn,
người làm việc ở Ban
Quản lý chợ Đông Kinh.

Cứ mỗi lần gặp bà
Miều lòng tôi lại bùi ngùi
nhớ đến anh Vương Đình
Long - người con cả của
bà và cũng là người đồng
đội cũ của tôi. Tháng 2
năm 1965, sau tết Ất Tỵ
khoảng mươi ngày chúng
tôi được lệnh tập trung.
Việc giao nhận quân diễn
ra buổi chiều, nửa đêm
chúng tôi lên tàu hỏa về
xuôi. Sáng hôm sau, trên
toa tàu toàn thanh niên
mới nhập ngũ chúng tôi
mới nhận ra nhau, trong
số thanh niên Tràng Định
có vài bạn học cũ của tôi
ở lớp i-tờ và lớp 1 Trường
thị trấn Thất Khê: các anh
Lương Bao, Nông Văn
Vàng, Trương Thái Hùng
và Vương Đình Long. Tôi
cảm thấy anh Long giống
mẹ nhiều hơn bố, đặc biệt
cách bốn đứa em (ba gái,
một trai) đến dăm bảy
tuổi. Sau này cùng huấn
luyện tân binh cấp tốc ở
Trung Hà, anh mới kể tôi
nghe hoàn cảnh khá đặc
biệt của mình. Mẹ anh lấy
chồng sớm, khi chưa đầy
hai mươi. Bố mẹ anh lên
làm ăn tại thị trấn Thất
Khê từ hồi Nhật vào Đông
Dương. Hai người tá túc
tại nhà người bà con họ
hàng rồi kiếm ăn bằng
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nghề buôn thúng bán bưng. Thế rồi vào cái năm rục rịch nổ ra cách
mạng, giữa lúc mẹ đang mang anh trong bụng, bố anh bị cơn ngã
nước rồi chuyển thành thương hàn. Ở cái thời nghèo nàn lạc hậu
ấy, đó là thứ bệnh nan y, lại thiếu thuốc men, bố anh ra đi để lại
một mình người vợ trẻ sắp đến ngày vượt cạn. Sau này, anh nghe
mẹ nói có ông thầy tướng xem tử vi cho anh, phán rằng tuổi anh
và bố xung khắc nên ông khuất núi thì anh mới bình yên được. Vì
thế mẹ thương anh vô cùng. Mãi dăm bảy năm sau, có người
thông cảm tình cảnh mẹ góa con côi, đón cả hai mẹ con về chung
sống và anh có thêm mấy đứa em cả trai lẫn gái sau này. Bố
dượng cũng thương yêu anh như chính con đẻ của mình. Lớn lên,
anh cũng luôn thương yêu dìu dắt các em, nên không mấy ai, ngay
cả lũ bạn học chúng tôi, nếu không được anh kể cho nghe cũng
không thể nào biết được niềm riêng ấy.

Thấy bà Miều với tay định lấy bình nước, ông Thắng nhanh
nhảu:

- Mẹ để con! - Rồi, ông đỡ bình nước lọc từ tay bà Miều, lần
lượt rót ra bốn ly nước và tiếp lời - Mời mẹ và các bác uống
nước mát!

Trước khi cầm ly nước, ông Thuận từ tốn:
- Có gói bánh ngọt và mấy trái cam tươi, mẹ cho phép chúng

con đem lên thắp hương tổ tiên và hương hồn anh Long nhé!
Bà Miều cảm động:
- Các bác đến thăm tôi thế này là quý rồi, lần sau không phải

mua quà nữa! Ở đâu cũng vậy, các bác Chi bộ Đảng, chính quyền

Mẹ liệt sĩ Vương Đình Long và tác giả bài viết.
Ảnh: NGÔ BÁ HÒA



địa phương và các bạn em Long lúc nào cũng
chu đáo quá. Đã mấy chục năm rồi, cái hồi
còn đang ầm ì bom đạn Mỹ… Em nó hi sinh
được vài năm, có bác gì thay mặt chỉ huy đơn
vị đến tận nhà cùng với Đảng ủy và chính
quyền thị trấn Thất Khê đem giấy báo tử cho
gia đình. Nói rồi bà lấy khăn trong túi áo khẽ
khàng chấm lên khóe mắt.

Tôi vội xua đi không khí trầm buồn:
- Nào! Mời mẹ và các chú uống nước!
Chúng tôi cùng nâng ly. Dòng nước mát

lành làm dịu đi cái nóng oi nồng của mùa hè.
Nhìn lên di ảnh người liệt sĩ mới ngoài hai

mươi tuổi đời, dù đã ố màu thời gian nhưng
vẫn ngời lên vẻ đẹp trai và cương nghị. Ông
Thuận thế hệ Cựu chiến binh đánh Tàu, ít tuổi
nhất lên tiếng:

- Hồi ấy đơn vị các bác sang Lào tham
chiến ở đâu?

- Huấn luyện tân binh xong, chúng tôi vừa
biên chế vào các đơn vị thuộc Trung đoàn
Công binh của Bộ thì Trung đoàn chia đôi để
nhận nhiệm vụ mới. - Vừa giải đáp câu hỏi
của anh em, tôi cũng muốn bà Miều biết rõ
hơn về trường hợp hi sinh của con trai nên hồi
tưởng lại - Khi thành lập đơn vị mới, số tân
binh Lạng Sơn bao gồm cả thanh niên thị xã
và Tràng Định được chia đều để làm cán bộ
Tiểu đội trong ba Tiểu đoàn. Hai trong số đó
có nhiệm vụ củng cố và đảm bảo giao thông
đường số bảy (quốc lộ 7), đoạn từ Bản Ban
tới Cánh đồng Chum và từ Bản Ban về đến
cửa khẩu Nậm Cắn - Nghệ An. Tiểu đoàn còn
lại bảo đảm đường số sáu từ Bản Ban lên
Sầm Nưa giáp Hòa Bình. Đoạn đường chiến
lược này là mạch máu nuôi sống các đơn vị
quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Pa Thét
Lào trên mặt trận Phu Cút, Cánh đồng Chum
- Xiêng Khoảng. Không quân Mỹ ngày đêm
bắn phá, rải bom, đồng thời dùng lực lượng
phỉ Vàng Pao với chiến thuật vừa du kích, tập
kích, phục kích vừa chỉ điểm để máy bay Mỹ
oanh tạc những mục tiêu quan trọng suốt dọc
tuyến đường. Ác liệt nhất là đoạn đường từ
Bản Lầu qua Đèo Phỉ, nơi đơn vị có anh
Vương Đình Long đảm nhiệm. Vì thế công
binh chúng tôi được trang bị và chiến đấu như
bộ binh.

Trong gần hai năm trời, chúng tôi phá
được hàng trăm quả bom nổ chậm, san lấp
hàng trăm hố bom, mở rộng mặt đường, bảo
đảm thông xe bất kể ngày đêm, cùng lúc phải
chia lực lượng để tuần tiễu thường xuyên hai
bên hành lang, ngăn chặn và tiễu phỉ không
cho chúng quấy phá. Trong hàng chục lần
đụng độ với địch trên mặt đất, nổi lên chiến
công tiêu biểu của Tiểu đội Trương Công
Châu và Tiểu đội Vương Đình Long phụ trách.

Trương Công Châu dẫn nửa Tiểu đội đi
tuần tra phía Nam đường bảy, đoạn phía sau
đèo Phu Lu Cốc (Đèo Phỉ). Trên đường về tổ
tuần tra lọt vào ổ phục kích của phỉ Vàng Pao.
Một trái mìn định hướng kiểu Mỹ quét chéo
đội hình làm một chiến sĩ đi thứ hai hi sinh.
Chiến sĩ đi đầu bị choáng vì tiếng nổ và sức
ép. Trương Công Châu đi thứ ba bị thương ở
đỉnh đầu, máu tuôn ướt mặt. Thấy mấy tên
địch xung phong từ trên đồi xuống định tiêu
diệt cả tổ, anh gượng dậy, vuốt máu trên mặt
để nhìn rõ mục tiêu, hướng nòng súng Aka lên
sườn đồi nghiến răng siết cò hai loạt tiểu liên.
Địch trúng đạn, một tên chết tại chỗ, một bị
thương, tên còn lại lăn xuống vực sâu. Tiếng
súng phản kích kịp thời của anh đã xoay
chuyển tình thế, từ bị động sang chủ động.
Các chiến sĩ phía sau lấy lại tinh thần chiến
đấu, nổ súng áp đảo làm bọn địch còn sống
sót hoang mang tháo chạy, bỏ lại mấy xác
chết, một tên bị thương, ba khẩu Cạc Bin
(Carbine) và nhiều lựu đạn.

Còn chiến sĩ Vương Đình Long cũng lập
công trong một lần tuần tiễu hành lang đường
bảy phía Nam thác Bản Lầu. Nửa tiểu đội của
anh phát hiện một nhóm biệt kích ba tên với
đầy đủ trang bị vũ khí bộ binh và điện đài VTĐ
(vô tuyến điện), đang chiếm lĩnh một đỉnh đổi
nhìn ra quốc lộ số 7. Biết bọn này đang thực
hiện nhiệm vụ trinh sát để chỉ điểm cho không
quân Mỹ oanh tạc dọc tuyến đường vận tải
của ta. Long đã chỉ huy hai tổ ba người khéo
léo triển khai vòng vây, bí mật bất ngờ tấn
công chớp nhoáng, diệt gọn cả ba tên phỉ thu
được toàn bộ vũ khí điện đài mà đơn vị nhỏ
của ta an toàn tuyệt đối. Cả hai cán bộ Tiểu
đội Châu và Long đều được lựa chọn báo cáo
thành tích chiến đấu tại Hội nghị thi đua toàn
Binh chủng Công binh dự định tổ chức vào
cuối năm 1966 tại Hà Nội.
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Nhưng, giữa mùa mưa tháng 7 năm
1966, một tai nạn hi hữu đã xảy ra. Để ngăn
bọn phỉ tập kích xe pháo ta hành quân trên
đường, đơn vị công binh chúng tôi phải bố trí
bãi mìn trên hành lang dọc đường bảy ở phía
phỉ hay ra hoạt động, gồm cả mìn vướng và
mìn đạp nổ. Kiểm tra định kỳ luôn là công
việc thường xuyên của đơn vị. Lần ấy, Tiểu
đội của Long chuyển sang một cung đường
mới. Anh dẫn hai cán bộ chiến sĩ của đơn vị
mới đến nhận bàn giao bãi mìn bảo vệ hành
lang cung đường của mình. Giữa mùa mưa,
cây cối phát triển nhanh. Tuy Long nhớ như
in từng gốc cây, mô đá, dấu mốc bãi mìn
nhưng những cành cây, ngọn cỏ mới vươn
ra che lấp đoạn dây mìn giăng qua vệt
đường mòn khiến cho chiến sĩ của đơn vị
mới chạm phải dây mìn. Khi Long nghe tiếng
“tách” (lẫy mìn tuột khỏi chốt an toàn) thì quả
mìn vướng đã phát nổ ngay bên tay phải.
Long ngã xuống, thân mình anh chắn trước
trái mìn bảo vệ sinh mạng cho hai cán bộ
chiến sĩ đơn vị đến nhận bàn giao cung
đường hôm ấy. Đồng đội nghe tiếng nổ bất
thường, chạy đến băng bó cho anh nhưng do
vết thương làm gãy xương đùi, đứt động
mạch chủ không thể ga rô (cầm máu) được.
Vương Đình Long trút hơi thở cuối cùng trên
tay đồng đội và nằm lại trên đất nước triệu
voi cùng những người con trung dũng, kiên
cường của Trung đoàn Công binh, mà cái tên
Trung đoàn bảy mãi gắn bó với tuyến đường
chiến lược - đường bảy anh hùng!

Bà Miều nắm chặt tay tôi khi nghe hết câu
chuyện về sự hi sinh của người con trai cả.
Giọng bà run run:

- Đã hơn năm mươi năm rồi từ ngày em
nó hi sinh, hôm nay tôi mới được nghe
tường tận. Cái hồi anh cán bộ đơn vị về báo
tin cùng địa phương, cũng chỉ biết em nó hi
sinh ở mặt trận phía Tây thôi các bác ạ.
Sau ngày thống nhất đất nước gia đình cứ
trông mong mãi… Thế rồi ông nhà tôi lại về
với tổ tiên trước, các em nó lớn lên học
hành xong có việc làm ổn định, một chị theo
chồng vào Tây Nguyên sinh sống, còn hai
chị em thằng út lập nghiệp ở thành phố, vậy
là tôi cũng về trông nom nhà cửa cho vợ
chồng thằng út yên tâm công tác. Năm
2005, được Đảng và chính quyền quan

tâm, các bác trong Hội Cựu chiến binh giúp
sức, gia đình đón được anh cả nó về nghĩa
trang Hoàng Đồng, rồi đưa cả ông nhà tôi
về dưới này. Thôi thế là yên ấm mọi bề, bây
giờ tôi có về theo ông ấy cũng không còn gì
băn khoăn nữa!

- Mẹ ơi! - Ông Thuận đỡ lời - Bây giờ đất
nước yên bình, mọi nhà mọi người đều phấn
khởi làm ăn, vun đắp kinh tế gia đình, góp
phần xây dựng quê hương ngày càng giàu
đẹp. Các cô, chú có công việc ổn định, các
cháu chăm chỉ học hành, mọi người đều chăm
lo cho mẹ, mẹ cứ yên tâm sống vui sống khỏe
cho con cháu nương nhờ. Có hương hồn anh
Long và tổ tiên phù hộ, có Nhà nước và các
tổ chức ở địa phương chăm lo, chế độ chính
sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ
ngày càng chu đáo hơn, chúng con mong mẹ
gìn giữ sức khỏe, sống hạnh phúc cùng con
cháu mẹ nhé!

Chia tay bà Nguyễn Thị Miều, lòng chúng
tôi lâng lâng niềm vui khi nghĩ về khối phố văn
hóa của mình, nơi mà Chi hội Cựu chiến binh
chúng tôi đang giữ vai trò nòng cốt trong mọi
phong trào quần chúng. Ngoài gia đình bà
Miều, hơn hai mươi gia đình chính sách đều
có cuộc sống ổn định và kinh tế ngày càng
khấm khá hơn. Chỉ còn một gia đình Cựu
chiến binh nạn nhân chất độc da cam là còn
khó khăn về kinh tế ở diện cận nghèo, nhưng
được Chi hội Cựu chiến binh và Hội nạn nhân
chất độc da cam/Đioxin thành phố vào cuộc
xác minh hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp
thường xuyên của Nhà nước, nên cũng bớt
khó khăn hơn trước…

Ba hội viên hai thế hệ Cựu chiến binh
chúng tôi (một đánh Tàu, hai đánh Mỹ) mải
theo đuổi ý nghĩ riêng, về đến nhà khối
trưởng lúc nào không hay. Ông Đặng Minh
Thuận vội bắt tay tạm biệt các đồng đội lớn
tuổi của mình:

- Chia tay các bác nhé!
Ông Thắng như chợt nhớ ra:
- Các vị nhớ tối nay tổng duyệt chương

trình văn nghệ của Khối chuẩn bị cho ngày 27
tháng 7 đấy nhé! Tám giờ tối chúng ta gặp
nhau ở Nhà văn hóa khối, nhớ đến đúng giờ
kẻo anh chị em phải chờ!.

19
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 321-07/2020 



Một ngày cuối xuân, tôi đến thăm anh
bạn đồng hương đã trải qua hai
cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,

bây giờ anh là một cựu chiến binh, năng nổ
nhiệt tình với công tác đoàn thể của địa
phương và của anh em Hội đồng hương
chúng tôi. Sau những câu chuyện về quê
hương đổi mới, về cuộc sống sôi động đang
diễn ra xung quanh, chúng tôi đang vui vẻ
chuyện trò thì anh có điện thoại. Thấy số
máy người quen, anh mở loa ngoài cho
chúng tôi cùng nghe:

- A lô! Anh Đỗ ạ! Anh khỏe không?
- Chào chú! Chú khỏe chứ?  Sắp tới đơn

vị tổ chức gặp mặt kỷ niệm Chiến thắng biên

giới, anh ra chỗ chú rồi anh em mình cùng
đi nhé!

- Dạ vâng! Anh sắp xếp công việc, ra chỗ
em du xuân vài hôm rồi anh em mình đi dự kỷ
niệm.

Sau một hồi hàn huyên qua điện thoại,
anh tắt máy và câu chuyện của chúng tôi
chuyển sang cuộc đời của người vừa điện
thoại. 

Anh tên là Đỗ, sinh ra lớn lên ở vùng quê
Nghệ An “địa linh nhân kiệt”. Mười tám tuổi
anh lên đường nhập ngũ,được huấn luyện
trong đơn vị bộ đội đặc công, rồi hành quân
vào Nam chiến đấu. Mười năm chiến đấu rèn

20
Văn nghệ

Số 321-07/2020 - Xứ Lạng

Nỗi đau thầm lặng
Truyện ngắn của DươNg SơN

Minh họa: HOÀNG ĐIỂM



luyện hết chiến trường Tây Nguyên rồi đến
chiến trường Đông Nam Bộ, anh trưởng
thành, giữ đến chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu
đoàn đặc công 27 Quân khu V. Trong trận
chiến quyết liệt mùa xuân năm một chín bảy
lăm, đơn vị anh tham gia đánh chiếm sân bay
Tân Sơn Nhất, góp phần vào chiến công giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau
giải phóng, đơn vị anh nhận được lệnh chốt
giữ và bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất. Niềm
vui chiến thắng chưa trọn vẹn thì chiến trường
K lại rộn rã những bước chân người lính trên
những nẻo đường rừng. Anh được tổ chức
gọi lên giao nhiệm vụ:

- Đồng chí Đỗ! Miền Nam đã giải phóng,
nhưng tình hình đất nước bạn chưa bình yên.
Chiến trường K đang cần chi viện. Là người
lính, chúng ta sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm
bất cứ nhiệm vụ nào khi Tổ quốc giao phó.
Đồng chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới nhé!

Đó là lời đồng chí Chính ủy Sư đoàn nói
với anh.

- Thưa đồng chí Chính ủy, tôi sẵn sàng
nhận nhiệm vụ mới!- Đỗ dõng dạc tuyên bố.

- Tốt lắm! Trước khi nhận nhiệm vụ, đồng
chí được ra Bắc tập huấn và tranh thủ về phép
thăm nhà.

-  Dạ, cảm ơn Thủ trưởng!
Sau mười năm chiến đấu ở chiến trường,

Đỗ mới được trở lại mảnh đất quê hương.
Đơn vị tập huấn đóng quân bên dòng sông
Nhật Lệ Quảng Bình. Từ Quảng Bình ra đến
Nghệ An quê anh cũng không xa. Giải phóng
xong, đường xá đã được sửa chữa và có xe
đi lại, giao thông tương đối thuận tiện nhưng
phải đến cuối đợt tập huấn, Đỗ mới được
tranh thủ về phép thăm nhà.

Thật khó kể hết bao chuyện vui buồn sau
hơn mười năm chiến đấu xa nhà nay được về
thăm quê. Niềm vui lớn nhất của anh là được
về bên mẹ, được mẹ chăm chút từng bữa ăn,
giấc ngủ như thuở nào. Nhưng những ngày ở
nhà Đỗ rầu nhất là khi nhìn vào mắt mẹ, trong
đôi mắt ấy vẫn canh cánh một điều chưa yên
lòng, đó là việc anh chưa yên bề gia thất. Có
lần mẹ vừa khóc vừa nói:

- Con ơi, mày cứ đi suốt, nhưng chưa có
vợ con gì.Nhỡ mà “mất gáo” thì không có
giống nòi nối dõi?

Nghe mẹ nói, anh thấy thương mẹ vô
cùng. Từ nhỏ lớn lên, đến tuổi là nhập ngũ lên
đường đi cứu nước, anh chưa một lần ngỏ lời
yêu thương với cô gái nào. Phần vì mải học
tập và chiến đấu, phần nữa là chiến tranh
chẳng biết có còn được trở về, nên những
tháng năm tuổi trẻ, anh cống hiến trọn vẹn cho
đất nước. Bây giờ từ chiến trường trở về, bạn
bè cùng trang lứa với anh thì đã dựng vợ, gả
chồng, con cái đề huề hết rồi, có còn ai bằng
vai phải lứa với anh đâu. Và thế là “một chiến
dịch” khẩn cấp của những người thân, bạn bè
tìm vợ cho anh. Mẹ anh nói:

- Ở xóm dưới có cái Lý con nhà bà Loan,
vừa học xong lớp mười. Con bé ấy tốt nết mà
cũng xinh đáo để. Anh ưng đi, để mẹ đánh
tiếng hỏi cho.

Hỏi chi tiết thì anh được biết, cô Lý mới
mười bảy tuổi, và có anh trai mười chín tuổi.
Bố mẹ cô ấy cũng chỉ hơn anh hơn chục tuổi.
Anh nói với mẹ:

- Ơ mạ ơi! Cô ấy còn trẻ thế, con bằng
này tuổi rồi, xưng hô với người nhà cô ấy
không tiện chút nào.

Thực ra thì trong lòng anh nghĩ ai chả
thích vợ trẻ đẹp, nhưng mà anh đã gần ba
mươi tuổi rồi, lại là Tiểu đoàn trưởng từ chiến
trường chiến thắng trở về. Không kiêu nhưng
mà cũng “oách” lắm chứ. Chẳng lẽ lại phải gọi
anh trai cô ấy mới mười chín tuổi bằng anh?

Mẹ anh cười hiền, mắng yêu:
- Bố đẻ anh chứ! Bằng ấy tuổi đầu, ế vợ

đến nơi rồi còn bày đặt kiêu!
Anh trai của anh lúc ấy làm ở Ban Tổ

chức cán bộ tỉnh, có người bạn cũng nhiệt
tình làm mối cho anh, nói:

- Anh có cô em họ đang học việc trên tỉnh.
Nhà cô ấy cũng chỉ cách đây dăm cây số, chú
ưng thì anh giới thiệu cho!

Vậy là cả nhà xúm vào động viên anh
đồng ý. Trước sức ép của gia đình, anh cũng
đành tặc lưỡi đi xem mặt. Chuyện nên duyên
chồng vợ đúng là do cái duyên và phận. Đỗ
cũng không ngờ được rằng chỉ gặp Thanh lần
đầu mà như quen biết nhau từ lâu lắm.Tuy
còn e thẹn nhưng cả hai cùng cởi mở tâm
tình. Khi biết Đỗ phải đi làm nhiệm vụ, cả
Thanh và gia đình đều thông cảm nên thời
gian chuẩn bị cho việc cưới xin được rút ngắn.
Cả tìm hiểu đến yêu và cưới chỉ vẻn vẹn trong
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hơn chục ngày phép của anh. Mà đám cưới
của anh cũng không tổ chức tại nhà. Chị gái
anh lúc đó làm ở trường Lao động tỉnh bảo:

- Ở cơ quan chị điều kiện tốt hơn. Để chị
xin phép cơ quan cho em tổ chức đám cưới ở
trên ấy cho gần nhà gái.

Thế là mỗi người một việc, đám cưới của
Đỗ và Thanh được lo trọn vẹn chu toàn. Cưới
xong chỉ còn bốn ngày thì anh lên đường làm
nhiệm vụ. Trong bốn ngày sống bên nhau, hai
người có thời gian gần gũi và càng hiểu nhau
hơn, càng trân trọng mối nhân duyên chớp
nhoáng này.

Dù còn đang mặn nồng trong kỳ trăng
mật, nhưng “vui duyên mới không quên nhiệm
vụ”, ngày lên đường của Đỗ cũng đã đến. Tiễn
đưa kẻ ở người đi, khi lên xe rồi, nhìn vợ
nước mắt vòng quanh mà anh thấy xót xa cho
cô quá. Cảm xúc dâng trào, anh xé vội tờ giấy
trong cuốn sổ tay ghi lại mấy câu:

“Bàn tay vẫy bàn tay
Đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
Buồn đâu hơn ở chốn này!”
Anh vừa kịp ném xuống cho Thanh thì xe

cũng lăn bánh. Hình ảnh người vợ nhỏ bé
chạy theo xe nhặt lấy mảnh giấy luôn đọng
lại trong tâm trí anh suốt những năm tháng
sau này. 

Khi đơn vị anh vào đến Tây Ninh thì được
lệnh dừng tại núi Bà Đen. Anh tranh thủ ghi
thư về nhà.Vào chiến trường lần này anh cảm
nhận khác hẳn mười năm về trước. Lúc ấy chỉ
có lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đi để bảo vệ
non sông. Còn lần này, hành trang anh mang
theo còn thêm bóng hình một người con
gái,nỗi nhớ nhung người vợ tuổi xuân phơi
phới chờ đợi anh ở quê nhà. Hơn hai tháng
sau, anh nhận được thư của vợ. Trong thư vợ
anh viết: “Anh ơi ! Chắc anh sẽ không thể ngờ
được rằng có một điều tuyệt vời mà ông trời
ban tặng cho vợ chồng mình. Em có thai rồi,
hai tháng rồi anh ạ!”

Ôm chặt lá thư trong tay, anh sung sướng
hét to khoe với đồng đội:

-  Các đồng chí ơi, tôi được làm cha rồi,
vợ tôi có thai rồi!

Anh em đồng đội xúm lại, quây quần chia
sẻ với đồng chí mình tin vui từ quê nhà. Thời

gian sau đó đơn vị anh vượt biên giới, hành
quân vào sâu trong đất bạn. Lá thư duy nhất
của vợ vẫn luôn nằm trong túi áo ngực của
anh. Sau mỗi lần làm nhiệm vụ trở về, anh lại
mang ra đọc và nó là nguồn động viên vô
cùng mãnh liệt để anh hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ và nhắc nhở mình phải cố gắng, cố
gắng cao nhất giữ an toàn cho mình. 

Nhưng chiến tranh không thể nói trước
được điều gì. Nếu phải hi sinh thì đó là điều
đã được xác định trong tư tưởng mỗi người
chiến sĩ. Là Tiểu đoàn trưởng của Tiểu đoàn
đặc công, anh luôn đặt ra cho mình trách
nhiệm cao nhất. Với chiến thuật của bộ đội
đặc công, luồn sâu, bám thắt lưng địch, đánh
từ trong đánh ra giành thắng lợi và phải bảo
đảm an toàn nhất cho đồng đội mình. Nhưng
trong một trận đánh ở tỉnh Xiêm Riệp - Cam
puchia, anh bị một quả đạn pháo hất tung bay
xa rồi bị thương và mắc kẹt trong một bụi tre
luồng. Thật không may trước khi đồng đội tìm
thấy anh thì lính Pôn Pốt đã bắt gặp. Chúng
đưa anh về giam giữ, tra khảo đánh đập rất
dã man, cộng thêm những vết thương trên
mình, anh đã mê man bất tỉnh nhiều lần.
Trong những lúc mơ màng, anh nghe thấy
bọn hỏi cung nói với nhau:

- Thằng này chắc là quân y, vì nó đeo túi
thuốc bên mình.

Anh chợt hiểu, cái “túi thuốc bên mình” đó
là do cậu y tá tiểu đoàn ưu tiên trang bị cho
Tiểu đoàn trưởng, trong đó có ống xi lanh, có
thuốc và bông băng. Chắc vì thế mà bọn Pôn
Pốt tưởng anh là y tá. Khi tỉnh lại, bị hỏi cung,
anh chỉ nói mình là y tá, vì vậy mà chúng cũng
bớt tra khảo anh hơn. Sau những lần tra khảo
không khai thác được gì quan trọng, chúng
giam giữ anh tại nhà tù mà bọn chúng gọi là
“chuồng ngựa” tại tỉnh Xiêm Riệp.

Sau trận đánh đó, đồng đội đã mất rất
nhiều thời gian để tìm người Tiểu đoàn trưởng
của mình, nhưng không thấy tung tích gì, thời
gian dài sau cũng không thấy anh trở về, nên
đơn vị phải báo cáo lên trên và làm các thủ
tục cần thiết cho người lính…

Từ ngày chia tay chồng và lá thư nhận
được khi anh còn ở biên giới Tây Ninh thì
Thanh và gia đình không còn nhận được tin
tức gì của anh nữa. Vẫn biết là chiến tranh ác
liệt, đơn vị sẽ không dừng chân cố định ở một

22
Văn nghệ

Số 321-07/2020 - Xứ Lạng



địa chỉ nào. Gia đình lo lắng cho anh nhiều
lắm. Càng lo cho anh bao nhiêu thì vợ anh
càng chu toàn với gia đình chồng, thay anh
gánh vác trách nhiệm của người dâu hiền bấy
nhiêu. Những lúc nhớ chồng, chị lại đem tờ
giấy ghi mấy câu thơ mà trước lúc xe chạy
anh thả xuống cho chị, đọc đi đọc lại, coi đó
là dáng dấp, bóng hình và tình cảm của chồng
vẫn luôn ở bên mình. Vừa công tác, vừa chăm
sóc gia đình và đứa con đang lớn dần trong
bụng. Những lúc con máy đạp, chị lại xoa
bụng vỗ về: “Con ngoan đừng quấy mẹ để bố
yên lòng ra trận nhé!” và chị lại lẩm nhẩm đọc
những vần thơ anh để lại cho con nghe.
Không biết con trong bụng có nghe được
những lời chị tâm tình không mà sau đó nó
yên lặng, ngoan ngoãn lớn dần cho đến lúc
đủ tháng ngày và chào đời. Đến ngày Thanh
trở dạ, cả nhà vui mừng đón đứa cháu trai
giống Đỗ như đúc. Lúc đó mẹ anh vừa bế
cháu vừa nựng “Thằng chó con của bà, hay
ăn chóng lớn để còn đón cha mi trở về nhé!”.
Những ngày tháng tiếp theo vẫn bặt vô tin tức
của chồng. Thanh càng dồn tình cảm của
mình cho đứa con nhỏ. Mấy câu thơ anh để
lại nhiều khi trở thành lời hát ru mà chị đưa
vào giấc ngủ con thơ…

Cho đến một ngày, niềm mong mỏi của cả
nhà hoàn toàn tắt lụi khi cán bộ  đem tin báo
tử anh đến với gia đình. Mẹ anh kêu khóc và
ngất luôn tại chỗ. Còn Thanh, chị ôm chặt đứa
con nhỏ vào lòng, nước mắt rơi ướt đẫm mặt
con. Một sự mất mát, đau thương vô cùng to
lớn. Thương con sinh ra chưa biết mặt cha,
tủi phận mình chưa kịp yêu đã làm vợ, chưa
bén hơi chồng đã phải chia ly. Những bao tin
tưởng rồi một ngày anh ca khúc khải hoàn trở
về, vợ chồng vun đắp tình cảm. Chị hình dung
ra buổi khi anh trở về nhìn thấy con trai chắc
anh sung sướng lắm. Lúc đó con trai chạy đến
sà vào lòng, anh sẽ dang rộng vòng tay rắn
chắc mà ôm con vào lòng. Lúc ấy chị sẽ đến
bên anh, đôi mắt cười mà nói với anh rằng
“Con trai đó! Em có giỏi không?”. Chắc chắn
anh cũng sẽ ôm cả chị vào lòng mà khen ngợi
“Vợ anh giỏi nhất!” và những ngày sau đó sẽ
là những ngày tràn ngập niềm vui.

Trong đầu chị là một loạt những hình ảnh
mà chị hình dung ra, nhưng tai chị vẫn nghe
được tiếng bà con hàng xóm đang động viên

chia sẻ với chị. Tiếng o Thảo cán bộ phụ nữ
xã vừa ôm chị vừa thủ thỉ bên tai:

- Vững lên em nhé! Anh Đỗ ra đi là làm vẻ
vang cho đất nước, vẻ vang cho  cả xã mình.
Tổ quốc ghi công của anh ấy. Em là vợ liệt sĩ,
hãy vượt qua nỗi đau này, để xứng đáng với
anh ấy.

Những chị em khác thì vừa rơm rớm lau
lệ vừa thì thầm với nhau:

- Khổ thân cái Thanh, mới làm vợ được
bốn ngày đã phải xa chồng, bây giờ chồng lại
ra đi mãi mãi.  

Một chị khác lại nói:
- Cũng may là trời cho anh chị ấy được

đứa con, chứ không thì…
Câu nói bị bỏ dở như đánh thức cõi lòng

đang trống rỗng của Thanh. Phải rồi chị còn
đứa con thơ dại này, chị sẽ phải gắng lên,
vượt qua nỗi đau để nuôi con khôn lớn, đó là
những gì anh để lại và gửi gắm vào chị. Chị
không thể gục ngã vào lúc này.

Theo thời gian, nỗi đau rồi cũng nguôi
ngoai.Những ngày sau đó, chị lao vào công
tác, chăm sóc con cái và gia đình. Trộm vía
thằng bé hay ăn chóng lớn và càng lớn càng
rõ nét giống bố. Nhìn con lớn lên từng ngày
khỏe mạnh, đó là tất cả niềm vui, niềm an ủi,
là nghị lực cho chị phấn đấu vươn lên trong
cuộc sống.

Còn Đỗ, từ ngày bị quân Pôn Pốt bắt và
bị giam ở nhà tù tỉnh Xiêm Riệp, những lúc
nhớ nhà anh luôn hình dung ra đứa con chưa
hề biết mặt và thầm nhủ “Như vậy là anh cũng
đã làm được việc mẹ anh mong mỏi, coi như
không bất hiếu với dòng họ tổ tiên”.Nếu như
anh không còn được trở về nữa thì điều day
dứt nhất của anh chính là người vợ trẻ và đứa
con thơ dại. Thương vợ tuổi còn trẻ đã phải
chịu cảnh góa bụa, thương con thơ không biết
mặt cha, nhưng mà biết làm sao khi cuộc đời
của người lính là phải cống hiến trọn đời cho
Tổ quốc. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một
hôm người cai ngục thông báo phòng giam
của các anh đã được định ngày thi hành án.

Đã xác định là có thể hi sinh, nhưng
những ngày chờ đợi cái chết quả thực quá
nặng nề. Anh em đồng chí động viên nhau, kể
cho nhau nghe về vùng quê và những người
thân của mình. Ở trong nhà tù của quân Pôn
Pốt các anh không có tin tức gì từ bên ngoài.
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Một đêm nghe tiếng súng vang dội, lửa đạn
sáng rực trời, khi quân ta vào tiếp quản trại
giam thì các anh mới biết một đơn vị chủ lực
đã tấn công vào sở chỉ huy của địch, đánh
chiếm nhà tù để giải cứu cho đồng đội mình.
Cái ngày trọng đại ấy chỉ đến trước ngày bọn
Pôn Pốt lệnh xử tử các anh đúng một ngày,
kết thúc hơn sáu tháng làm tù binh của Đỗ.
Sau khi được giải cứu, Đỗ báo cáo với đơn vị
tiếp quản về trường hợp của mình, sau đó
anh được bổ sung vào một đơn vị đặc công
thuộc Trung đoàn X tiếp tục chiến đấu để đem
lại toàn thắng cho nước bạn.

Trong khi cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ Quốc tế
của quân và dân ta giành được thắng lợi thì
tình hình biên giới phía Bắc lại diễn biến phức
tạp. Chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, đơn
vị của Đỗ được lệnh rút về nước và hành
quân gấp tăng cường cho Quân khu I.

Lúc này biên giới phía Bắc đang ở vào
thời điểm cam go. Chiến tranh nổ ra trên khắp
dải biên cương từ Móng Cái đến Lai Châu.
Đơn vị đặc công của anh lại hành quân lên chi
viện cho biên giới.Những trận chiến ác liệt
giành lại từng tấc đất thiêng liêng của Tổ
quốc, có biết bao đồng đội đã ngã xuống.Máu
các anh nhuộm đỏ đất, nhưng các anh không
sờn lòng, quyết đứng vững trên trận địa giữ
vững chủ quyền biên giới quê hương. Những
cuộc giằng co chiếm lại từng đỉnh đồi, từng
điểm cao giữa ta và địch kéo dài không dứt.
Mãi đến năm một nghìn chín trăm tám mươi
hai anh mới được nghỉ phép về thăm quê nhà.

Lại ròng rã sáu năm biền biệt, khi anh
xuất hiện ở sân nhà, cả nhà anh không tin vào
mắt mình. Mọi người hết nhìn anh lại nhìn lên
tấm bằng Tổ quốc ghi công được treo trên
ban thờ. Sau phút ngỡ ngàng, chị gái anh gào
lên nấc nghẹn: “Ối cậu ơi!Cậu còn sống về
đây, mợ thì đi lấy chồng rồi, cậu ơi!”

Tin nghe vào tai anh như sét đánh. Bao
nhiêu năm mong đợi ngày trở về đoàn tụ, vậy
mà vừa bước chân vào nhà đã hụt hẫng,đau
đớn hơn cả những lúc bị thương. Mẹ đến bên,
sờ nắn khắp người anh. Vẫn là thằng Đỗ bằng
xương bằng thịt của mẹ đã trở về. Gia đình
mừng mừng tủi tủi. Mừng vì anh còn sống trở
về, nhưng niềm vui sao trọn vẹn được khi vợ
anh đã không còn là của anh nữa. Sau những

phút giây nước mắt ngập tràn, bình tĩnh trở lại
anh nghe mẹ kể:

- Năm đó nhận tin báo tử của anh, cả nhà
sốc lắm. Không khí tang thương suốt bao
ngày. Vợ anh khóc cạn nước mắt. Mạ phải
khuyên bảo nó bao lần, phải gắng lên vì con
mà sống. Rồi cả nhà cũng vượt qua thời gian
đau thương ấy mà vực lại cuộc sống.

Thời gian sau đi làm về vợ anh bảo:
- Mạ ơi, cơ quan có ý định cử con đi học

lớp kế toán mạ à.
- Ôi thế thì tốt quá, con cứ đi đi!
- Nhưng cháu còn nhỏ, mà cha, mạ cũng

có tuổi rồi, hơn nữa lớp học ở xa lắm, tận một
tỉnh ở ngoài Bắc cơ.

- Vậy à?
- Vâng! Các đồng chí lãnh đạo bảo vì con

là vợ liệt sĩ, gia đình chính sách nên mới được
ưu tiên đi học.

Thế rồi gia đình thống nhất, vợ anh để
cháu ở nhà cho ông bà trông nom đi học lớp
kế toán ở tận Phúc Yên. Khi học ở trường, vợ
anh gặp một thầy giáo quê ở Thái Nguyên,
trực tiếp giảng dạy lớp của chị. Thầy giáo ấy
biết hoàn cảnh của Thanh và đặt vấn đề sẽ
chăm sóc mẹ con cô.

Cũng không thể trách Thanh, khi chị lấy
Đỗ chỉ là mai mối, thông cảm với hoàn cảnh
của anh và cũng cảm mến con người anh
nên đồng ý làm vợ, chứ lúc ấy có thời gian
đâu mà yêu. Bây giờ có người thông cảm,
săn đón và yêu thương,làm sao Thanh
không xao xuyến… Nhưng trách nhiệm của
chị còn nặng, con còn nhỏ, rồi còn cái danh
vợ liệt sĩ nữa...

Khi biết vậy, cũng vẫn là mẹ lại động viên:
- Con ơi, đời người phụ nữ ba chìm bảy

nổi.Thằng Đỗ nó đã không trở về nữa, con
còn trẻ tuổi, cũng không thể ở vậy mà sống
với cha mạ cả đời. Gặp được người thông
cảm thương yêu là có phúc rồi con ạ. Con cứ
gác lại mọi chuyện gia đình, cố mà bước thêm
bước nữa. Còn thằng cu Thắng cứ để ở nhà
mạ trông nom cho. Khi nào rảnh rỗi thì về
thăm con, thăm cha mạ, đây vẫn là gia đình
của con!

Thanh ôm mẹ khóc nấc. Chị không biết
nói gì để bày tỏ sự biết ơn đối với bố mẹ. Từ
ngày về làm dâu, mẹ đã rất thông cảm và luôn
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an ủi động viên chị. Người phụ nữ vắng
chồng, cô đơn hơn bất cứ nỗi buồn nào. Mẹ
hiểu điều đó và luôn là chỗ dựa tinh thần cho
chị. Được sự đồng ý của gia đình, chị mạnh
dạn đến với cuộc hôn nhân thứ hai để xây
dựng lại hạnh phúc tưởng chừng như đã vượt
ra khỏi tầm tay. Người đàn ông thứ hai của
Thanh là một người thầy giáo mẫu mực, chân
chất thật thà, thông cảm hoàn cảnh và hết
lòng yêu thương. Khi hai người làm đám cưới
xong, chồng Thanh về xin phép gia đình
chồng cũ được đón cu Thắng về sống chung
để cháu có được gia đình đủ cả cha lẫn mẹ…

Sau mấy ngày bình tâm suy nghĩ về mọi
chuyện, Đỗ quyết định đánh điện cho Thanh
về. Anh nghĩ dù thế nào cũng phải gặp nhau
một lần để cho rõ ràng mọi chuyện. Biết hiện
Thanh đang sinh sống và làm việc tại Phúc
Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Suy nghĩ mãi Đỗ đành
đánh một bức điện tín với nội dung “Mẹ ốm
nặng về nhà ngay!” và chờ đợi. Sau ba ngày
thì Đỗ nhận được tin Thanh có mặt ở nhà
ngoại. Sáng sớm, anh mượn chiếc xe cúp của
người bạn, đội trời mưa, đường trơn vượt năm
cây số đến ngay nhà Thanh. Vì chưa thạo đi
xe máy, lại đường trơn, anh bị ngã, quần áo
thì lấm lem bùn đất, mặt mũi cũng bị trầy xước
sưng vù. Khi vào đến sân nhà, gặp luôn Thanh
đang bế một đứa bé, cô cất tiếng hỏi:

- Bác tìm ai đấy ạ?
Đỗ không biết nói gì, chỉ nhìn Thanh…
Sau khi lột áo mưa ra khỏi đầu, nhìn rõ

người khách, Thanh hét lên một tiếng “Trời
ơi!” rồi ngất lịm.

Cũng như bên gia đình anh, sự trở về của
Đỗ làm cho mọi người quá bất ngờ. Ai cũng
ngơ ngác mất mấy phút, đến khi nghe anh nói:

- Mọi người đỡ cô ấy vào nhà đã, cô ấy
ngất rồi!

Lúc ấy mọi người trong nhà mới vội vàng
đưa Thanh vào nhà. Người lấy dầu, người
xoa nắn chân tay cho cô. Khi mọi việc đã tạm
ổn, cũng là lúc người chồng mới của Thanh
về đến. Khi nhận được điện tín, vợ anh sốt
ruột nên bế con đón xe về ngay, còn anh phải
thu xếp việc cơ quan, nên về sau một hôm.
Cũng không thể ngờ rằng lại có chuyện ngang
trái như thế này. 

Đỗ đã kể cho mọi người nghe câu chuyện
mình bị thương trong một trận đánh, bị địch

bắt và giam trong ngục tù không liên lạc được
với bên ngoài. Đơn vị không thấy anh trở về
nên đã xác nhận anh hi sinh và làm giấy báo
tử về cho gia đình. Sau khi ra Bắc và chiến
đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, anh cũng đã
biên thư về nhà, nhưng không thấy hồi âm.
Cứ nghĩ do chiến tranh, đơn vị di chuyển luôn
nên thư gửi cho anh bị thất lạc, không ngờ
được rằng thư anh gửi về gia đình cũng
không hề nhận được…

Sau khi nghe anh kể lại mọi chuyện, chồng
mới của Thanh, cứ nắm tay anh ngậm ngùi:

- Tôi xin lỗi anh! Tôi thật có tội lớn với
người chiến sĩ. Chúng tôi ở phía sau, không
phải ra chiến trường mà tôi lại cướp vợ của
anh.

- Anh đừng nói thế. Cũng tại chiến tranh
cả thôi.Chúng ta có ai muốn như vậy đâu.

- Bây giờ tôi không biết nói gì, và cũng
không biết giải quyết câu chuyện này ra sao
nữa. Tôi không thể ngờ tới sự việc lại như thế
này.

- Tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, dù sao thì
chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta cùng suy
nghĩ để giải quyết vấn đề cho thật thấu đáo.

Đó là những lời mà hai người đàn ông
của Thanh trao đổi với nhau khi cả hai đều túc
trực bên giường lo lắng cho cô. Phải đến tận
buổi chiều Thanh mới tỉnh hẳn, song cô cứ
than khóc ròng: “Ông trời ơi, sao ông lại đưa
con vào hoàn cảnh trớ trêu này, bây giờ con
biết phải làm sao?”

Vì lo cho sức khỏe của Thanh nên cả Đỗ
và người chồng hiện tại đều động viên cô giữ
sức khỏe, mọi người cần có thời gian cùng
suy nghĩ. Đỗ trở về gia đình của mình, còn
Thanh ở bên nhà ngoại.

Trở về nhà, Đỗ suy nghĩ mông lung lắm.
Anh đối với vợ vẫn một lòng yêu thương cô
kể từ khi anh bước chân đi làm nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ, vợ anh đã là vợ người ta. Cay
đắng quá. Dù anh là người lính, chấp nhận hi
sinh cả tính mạng mình để bảo vệ tính mạng
của nhân dân,nhưng trong chuyện này, vẫn là
xót xa và cay đắng quá!

Anh có thể trách ai được, trách ông trời
ư? Ông trời cũng đã se duyên cho anh có vợ
có chồng đấy thôi. Trách bản thân mình ư?
Anh là một người lính, nay đây mai đó, sợi
dây kết nối với gia đình chỉ trông vào những
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bức thư đi lại, nhưng thư anh gửi về lại không
đến được với gia đình. Trách Thanh ư? Rằng
Thanh không chung thủy chờ đợi anh ư?
Thanh làm tròn đạo hiếu của người con dâu
đối với gia đình anh. Cũng đã đúng nghĩa là
một người vợ khi sinh cho anh một đứa con
trai, và mẫu mực làm một người mẹ không bỏ
con mình khi vui duyên mới. Là một người
phụ nữ Thanh cũng quá đau khổ khi nhận tin
báo tử của chồng. Có nỗi đau nào đau hơn sự
ly biệt vợ chồng âm dương cách trở không?
Anh không trở về chả lẽ lại bắt Thanh cô độc
cả đời khi tuổi còn trẻ như vậy sao? Nếu như
không có chồng Thanh bây giờ thì những
ngày tháng qua cô còn cô đơn và vất vả biết
nhường nào.

Cuối cùng cũng chỉ là tại chiến tranh thôi.
Chiến tranh làm cho bao gia đình tan nát, cha
xa con, vợ phải lìa chồng. Đỗ may mắn hơn rất
nhiều đồng đội của mình, vượt qua mưa bom
bão đạn trở về. Nhưng vợ anh đã có gia đình
mới, có một người chồng hết mực thương yêu
cô ấy và một đứa con mới tám tháng tuổi. Anh
đành lòng để cho cái gia đình đầm ấm ấy tan
vỡ vì anh ư? Anh đành lòng để cho Thanh đã
một lần dang dở, lại dở dang lần nữa ư? Con
anh cả tuổi thơ không có cha bên cạnh, bây giờ
anh nỡ để cho một đứa trẻ mới tám tháng tuổi
lại phải chịu cảnh có cha thì không mẹ, có mẹ
lại không cha ư? Thôi đành vậy. Người lính mà.
Anh sẽ gánh nỗi đau này để giữ lại sự yên ấm
cho gia đình mới của Thanh.

Còn về người chồng mới của Thanh, anh
cũng suy nghĩ mông lung lắm. Tình yêu anh
dành cho Thanh bắt nguồn từ sự cảm thông,
chia sẻ và trân trọng. Bảo anh có lỗi ư? Tình
yêu mà, nó không theo lý trí. Nếu bảo bây giờ
anh phải chia ly với Thanh để trả cô ấy về cho
chồng cũ, về lý thì chắc là như vậy, bởi vì anh
ấy là người lính, các anh ấy đã hi sinh cả tuổi
xuân và xương máu cho đất nước này, để cho
những người ở tuyến sau như anh mà yên
tâm giảng dạy, công tác. Tuy mỗi người mỗi
việc, đều là cống hiến cho đất nước, nhưng
những người chiến sĩ là những người ở tuyến
đầu. Để quy lỗi ư, có lẽ anh cũng không có lỗi
gì đâu, bởi anh đến với Thanh khi cô đã nhận
giấy báo tử của chồng và tình cảm giữa hai
người được xây dựng từ tình yêu, nó bắt
nguồn từ cả hai trái tim mà. Nếu rời xa Thanh
và con, anh sẽ đau khổ biết bao giờ nguôi.

Nhưng mà giữa ba người bây giờ, anh cũng
không biết phải làm sao. Nếu không trả Thanh
cho Đỗ, trong lòng anh biết bao day dứt. Nếu
trả lại, trái tim anh cũng tan nát chẳng còn gì.
Biết làm sao đây?

Còn Thanh, những ngày này nước mắt cô
không lúc nào khô. Đỗ trở về là một điều
mừng vui, con cô vẫn còn có cha, mặc dù cha
mới đối với con rất tốt, Nhưng mà bây giờ cô
biết phải làm sao. Đối với Đỗ tuy thời gian bên
nhau lúc trước quá ít ỏi, nhưng cô rất trân
trọng cuộc hôn nhân của hai người. Còn đối
với người chồng hiện tại, đích thực là tình yêu,
anh đã sưởi ấm trái tim tưởng chừng như
băng giá của cô từ khi nhận tin báo tử của
chồng. Anh đã chăm sóc chu đáo cho mẹ con
cô từ lúc chân ướt, chân ráo đầy những khó
khăn thiếu thốn khi phải rời xa gia đình, quê
hương để sống ở môi trường mới. Và rồi còn
đứa con gái mới tám tháng tuổi của cô nữa…
Sao cuộc đời lại đẩy cô vào tình huống trớ
trêu này?

Sau nhiều ngày suy nghĩ và gần đến ngày
trả phép của Đỗ, cả ba người ngồi với nhau
có một buổi nói chuyện thâm tình. Để tránh
cho cả ba rơi vào tình huống khó xử, Đỗ chủ
động nói trước:

- Trong chuyện này, cả ba chúng ta đều
không ai có lỗi cả. Chỉ tại chiến tranh, chứ nào
chúng ta ai muốn cuộc đời mình lại thành ra
thế này. Chuyện đã vậy thì chúng ta cứ để nó
tiếp diễn như không có tôi trở về. Tôi không
thể nào lại phá vỡ hạnh phúc của em lần thứ
hai. Tôi sẽ là người ra đi, chân thành chúc hai
người mang lại hạnh phúc cho nhau đến cuối
cuộc đời.

Nghe anh nói vậy, hai vợ chồng Thanh
đều rơi nước mắt. Hai người không biết nói
gì, chỉ luôn miệng cảm ơn Đỗ. Sau hôm đó thì
thủ tục ly hôn giữa Đỗ và Thanh được giải
quyết để cho Thanh trọn vẹn với gia đình mới
của mình.

Còn Đỗ, sau những thủ tục pháp lý cho
sự hồi sinh của mình anh lại trở về đơn vị và
chuyển về đóng quân trên địa bàn tỉnh biên
giới Lạng Sơn. Dù là tự nguyện ly hôn vợ, để
cô ấy có hạnh phúc trọn vẹn, nhưng trong
lòng Đỗ ai hiểu được anh đau đớn và mất mát
đến nhường nào. Cũng đôi khi, anh tự bất
mãn với cuộc đời này. Sáu năm, anh cứ nghĩ
phía sau mình là một gia đình với người vợ
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tảo tần và đứa con thơ dại đang chờ anh trở
về.Vậy mà vượt qua mưa bom bão đạn, khi
trở về thì lại ra đi tay trắng. Nhưng mà không
phải thế, anh còn có con trai, phía sau anh là
hạnh phúc của Thanh mà, thôi cứ để một
mình anh hi sinh, vì anh là một người lính.

Những ngày sau đó, anh miệt mài với
công việc. Trên biên giới bộ đội ta vẫn giành
giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Đơn vị di chuyển, nay ở bản làng này, mai có
khi lại cấp tốc hành quân. Có thời gian đơn vị
anh chốt giữ điểm tựa 820 quanh năm mây
phủ, một điểm quân sự mấu chốt của ta trên
biên giới huyện Tràng Định. Những thiếu thốn,
khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập uy hiếp tính
mạng cán bộ và chiến sĩ nhưng các anh
không sờn lòng. Mỗi bước đi là quyết giữ cho
sự bình yên đất mẹ. Rồi đơn vị anh lại chuyển
về đóng quân trên địa bàn biên giới huyện Lộc
Bình. Thời gian trôi qua, vết thương trong lòng
anh dần nguôi ngoai, bạn bè và gia đình nhiều
lần động viên anh để tâm xây dựng lại một gia
đình. Tuổi không còn trẻ, dần dần anh cũng
cho mình một cơ hội. Và rồi trong những lần
đơn vị anh giao lưu với giáo viên một trường
cơ sở trên địa bàn đơn vị đóng quân. Anh đã
quen Sao, cô giáo dân tộc Nùng sinh ra và lớn
lên ngay trên quê hương Lộc Bình 

Những lần gặp gỡ và những buổi trò
chuyện đã làm cho hai người gần gũi nhau
hơn, Đỗ đã kể cho Sao nghe những chuyện
vui và cả câu chuyện nhân duyên trước đó
của mình. Khi Đỗ kể xong quay sang Sao, anh
thấy mặt cô tràn nước mắt, và thật bất ngờ cô
nắm tay anh giọng nức nở

- Em thương anh,anh Đỗ! Anh hãy cho em
được ở bên anh để xoa dịu bớt nỗi đau trong
lòng anh nhé. Em sẽ bù đắp lại tất cả những
yêu thương mà anh xứng đáng có được.

Đỗ thật xúc động, một người lính quanh
năm chỉ biết chiến đấu như anh, không biết
nói lời ngọt ngào, anh còn đang không biết tỏ
tình với cô thế nào, vậy mà Sao đã nói ra tiếng
lòng của mình. Phải chăng cô đang tỏ tình với
anh. Thật lâu Đỗ mới kéo Sao vào lòng, vỗ vỗ
bờ vai cho cô, nói giọng thật trầm:

- Anh cảm ơn em!
Bằng tất cả sự chân thành, cảm thông,

tình yêu của anh bộ đội với cô giáo trường
làng đã gắn kết hai người bằng một lễ cưới
đơn giản nhưng đầy đủ sự chúc phúc của hai

bên gia đình do đơn vị tổ chức cho họ thành
đôi lứa. Đỗ có một gia đình riêng của mình
theo đúng nghĩa và hạnh phúc của họ càng
được nhân thêm khi cô con gái nhỏ cất tiếng
khóc chào đời. Từ đây Đỗ gắn bó với mảnh
đất Lộc Bình, nơi cho anh có lại tình yêu và
hạnh phúc để an cư đến cuối cuộc đời.

Sau tất cả hạnh phúc đã mỉm cười với
những số phận mà ông trời thử thách họ bằng
những sự việc trớ trêu. Những năm sau này
hai gia đình của ông Đỗ và bà Thanh thường
xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên nhau.
Những khi có việc thì cả hai gia đình đều có
mặt để cùng nhau lo liệu. Và điều đặc biệt là
cả hai người phụ nữ ấy từ tận đáy lòng coi
nhau như chị em ruột thịt,không ai vì những
chuyện trước kia mà gây mối bất hòa giữa hai
gia đình. Sau này bà Thanh cũng bộc bạch:

- Những năm qua, hai vợ chồng tôi đều
dõi theo anh ấy. Phải đến khi được tin anh ấy
cưới vợ và hai người rất thương yêu nhau, gia
đình hạnh phúc thì chúng tôi mới ấm lòng!

Còn ông Đỗ thì thỉnh thoảng vẫn cười nói
với mọi người rằng:

- Tôi vẫn luôn biết ơn vợ chồng cô Thanh
vì hai người nuôi dạy cho con trai tôi nên
người và lo liệu cho cháu có một gia đình
hạnh phúc. Bây giờ con trai tôi trưởng thành,
có vợ con và công việc ổn định. Đó là nhờ
công ơn dưỡng dục của người cha thứ hai.
Tôi cả đời làm lính, nay đây mai đó, tôi chẳng
lo được gì cho con. Là người cha, tôi không
bao giờ quên công lao của anh ấy.

Được biết bà Thanh từng là kế toán
trưởng của một doanh nghiệp nhà nước có
tiếng làm ăn phát đạt. Sau thời kỳ mở cửa bà
mạnh dạn thành lập một công ty riêng.Hai ông
bà có cùng nhau ba người con chung nữa.
Năm 2006 cảm thông với  điều kiện kinh tế có
hạn của gia đình ông Đỗ mà gia đình bà
Thanh nhất quyết đòi giúp ông hai trăm triệu
đồng để ông xây dựng nên ngôi nhà mới hai
tầng khang trang như ngày nay…

Chiến tranh lùi xa, những gì nó gây ra
cho đất nước này dần dần được khắc phục,
nhưng có bao nhiêu câu chuyện éo le rơi lệ
đã xảy ra. Chuyện của ông Đỗ, ơn trời là có
cái kết rất hậu, nhưng còn bao câu chuyện
tương tự như thế không may mắn được như
ông Đỗ, để trong tim những người lính chiến
trở về còn mãi một nỗi đau thầm lặng.

27
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 321-07/2020 



LỘC BÍCH KIỆM

Bài ca bất tử
Tôi đã điểm tên những người chú người anh
Trong bản làng của tôi ngày lên đường ra trận
Dẫu khi đó tôi còn bé tẹo
Chưa hiểu gì sâu sắc chiến tranh

Chú Bảo, chú Qua, chú Khợ đầu quân
Anh Cuổng, anh Bành, anh Hồng cứu nước
Cậu Mùi, cậu Hải, cậu Chân tiếp bước
Em Ngái, em Hảo, em Lượng… xông pha

Những chàng trai rời núi đi xa
Những chàng trai rời bản rời nhà
Mang theo cả hồn cây hồn núi
Mang theo cả hồn sông hồn suối
Mang theo cả mùa màng lễ hội
Mang hình người vợ mới về dâu phiên

Những đứa em đói rách nhọ nhem
Những người cha gầy đen khô rứt
Những người mẹ chẳng dám mơ hạnh phúc
Bản làng tôi xơ xác tiêu điều

Tất thảy giản dị tất thảy thân yêu
Phía trước phía sau làm nên Đất nước
Đi hết rộng dài làm nên Tổ quốc
Cái đích cuối cùng toàn vẹn giang sơn

Các chú các anh đi qua những con đường
Những chiến trường còn lưu dấu ấn
Tuổi trẻ hát bài ca ra trận
Tiếng núi rừng hòa tiếng biển khơi

Chiến tranh qua rồi
Các chú các anh
Người về nhà
Người không còn nữa
Người tới nơi
Người còn dang dở
Người dừng chân
Người tiếp tục hành trình
Người còn sống
Người về chốn tâm linh…

Chiến tranh… chiến tranh
Còn vẹn nguyên quê hương nỗi nhớ
Những thửa ruộng rừng cây phập phồng hơi thở
Cùng người mẹ già… phấp phỏng đợi trông con!

HOÀNG QUANG ĐỘ

Đến Kỳ Cùng
Uốn lượn quanh quanh đến Kỳ Cùng
Nặng gánh phù sa chảy một dòng
Hai bên xanh mướt chung no ấm
Tiếng hát đôi bờ vọng trong thung.

Điệp điệp trùng trùng những sườn non
Bên mẹ Mẫu Sơn những đứa con
Quây quần Tam Thanh mười thương nhớ
Xứ Lạng chung tình mãi sắt son.

Điệu tính hương hồi tỏa ngát xa
Sắc chàm xen lẫn mọi màu hoa
Đường về biên ải dù gian khổ
Tình nghĩa bên nhau ta với ta./.

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Tình Mẫu Sơn
Mẫu Sơn rừng chạm tới trời

Non cao say ngủ bao đời trong sương
Để lòng du khách vấn vương

Dáng tiên thấp thoáng con đường mộng mơ
Mẫu Sơn thổ cẩm, rượu ngô

Đào khoe sắc thắm hững hờ trong mây
Mật ong chưa thử đã say

Hỏi em mua vạt nắng này bao nhiêu?
Tiếng chân ngựa gõ vào chiều

Rượu Mẫu Sơn đã đổ xiêu tiếng khèn
Ô xòe rực rỡ mắt em

Lòng anh ngây ngất hơi men tình người.
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VÂN DU

Chàng trai ơi
Chàng trai ơi
Đừng thức đêm hỏi núi
Rằng bao nhiêu yêu thương 

mới đủ để em gật đầu làm vợ
Núi cũng chỉ xào xạc cười rồi lặng thinh

Chàng trai ơi
Đã bao giờ tự hỏi đôi chân mình
Sao lưỡi cày gỉ mà gót chẳng lem vết bùn nâu?
Sao mưa đổ tràn bao nhiêu bậc ruộng 

mà cỏ vẫn một màu xanh tươi?

Đừng hỏi em muốn gì người ơi
anh chưa từng biết em mê đắm vườn rau, 

nương đỗ
chưa từng nghe em thèm măng xào, 

bát cháo ngô 
ngọt, ngon biết chừng nào!

Em sẽ gật đầu gả về nhà anh 
mặc kệ những xôn xao 
nếu ta cùng mơ ước sớm chiều chung bếp củi
có lem mặt, má, môi cũng kệ
bên ngọn lửa ấm, nhìn nhau, cười!

TRẦN THÀNH

Tôi vẫn mượn dân ca
Kể từ giã bạn tới nay
Chông chênh tôi vẫn bao ngày chông chênh
Con thuyền buông lái bồng bềnh
Lênh đênh bảy nổi, lênh đênh ba chìm...

Chim xanh ơi! Cậy nhờ chim
Hãy đem lá thắm đi tìm bạn ta!

Dòng đời lỡ gặp phong ba
Ta đem nỗi nhớ căng ra làm buồm
Ta đem thả vợi nỗi buồn
Cho thuyền nhẹ bớt tới phương đợi chờ

Bao giờ thuyền cập bến mơ?

TÙNG NGUYỄN

Đoan Ngọ
Đoan Ngọ này ngoại có còn gói bánh gio
Trái mận, trái xoài rám thơm mùi nắng
Có tiếng khảo cây bật trong yên lặng
Nếp rượu nồng cay ngọt những nông sâu

Ai đã từng? Tuổi thơ mải đi đâu
Ráng chiều loang khua đàn trâu rộn mõ
Khói bếp rơm đã len từng ô cửa
Gió hàng tre lay dịu mướt đêm hè

Tết ngọt lành ươm đắp mảnh hồn quê
Ai đi xa cũng nhủ lòng mà nhớ
Tháng Năm âm có niềm mong hạnh ngộ
Đoan Ngọ về “diệt sâu bọ” cùng em?



Bắt hung thủ Lê Văn
Luyện

Vào năm 2011, vụ án
Lê Văn Luyện - thủ
phạm gây ra vụ thảm

sát tiệm vàng Ngọc Bích
(Bắc Giang) gây chấn động
dư luận. Sau khi gây án,
hung thủ nhanh chân trốn
qua biên giới Việt - Trung ẩn
náu. Bằng những biện pháp
nghiệp vụ, các ngành chức
năng xác định Lê Văn Luyện
ở khu vực Bằng Tường
(Khu tự trị dân tộc Choang
Quảng Tây, Trung Quốc)
nên tìm cách “câu nhử” về
nước. Lực lượng Biên
phòng và Công an tỉnh Lạng
Sơn được giao nhiệm vụ
đón lõng. Trưa ngày 31
tháng 8 năm 2011, khi Luyện
vừa bước chân vào lãnh thổ
Việt Nam thuộc địa phận khe
Tẩu Đông, xã Thụy Hùng,
huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
lập tức bị các trinh sát áp
sát, bắt gọn.

Trong lúc đang tìm cách
tiếp cận thông tin thì tôi bỗng
nhận được cú điện thoại từ
Hà Nội, đầu dây bên kia giới
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Ngọn đèn canh giữ
biên cương

ghi chép của NgUYỄN DUY CHIẾN

Phóng viên Báo Tiền Phong (bên phải ngoài cùng) đang tác nghiệp ghi
nhận thông tin vụ bắt Lê Văn Luyện. Ảnh: TƯ LIỆU

Lạng Sơn là tỉnh miền núi phía Bắc có đường biên, mốc giới giáp với Trung Quốc,
là nơi diễn ra các hoạt động giao thương buôn bán sôi động. Kèm theo đó, mảnh đất
này cũng nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Mỗi lần được chứng kiến, đắm mình
với những sự kiện, vụ việc hiểm nguy tôi cảm thấy vô cùng trân quý sự hi sinh thầm
lặng của những người chiến sĩ trấn ải nơi “Đầu sóng ngọn gió”.

thiệu là cán bộ Tuyên huấn, Cục chính trị, Bộ Tư lệnh Biên
phòng thông tin về việc bắt giữ Lê Văn Luyện và mời phóng viên
tham gia chuyến đi thực tế tới nơi bắt giữ hung thủ.

Khi tôi đến Đồn Biên phòng Na Hình đóng quân tại xã Thụy
Hùng, huyện Văn Lãng, Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ (khi đó
là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình) cho biết lực lượng Biên
phòng muốn tôi đến thị sát tận nơi và viết tin, bài tuyên truyền
vì tôi đã gắn bó với đường biên, mốc giới, với Biên phòng địa
phương hàng chục năm qua. Anh giao cho tổ trinh sát do Thiếu
tá Ngọc Thanh Xuân, Phó Đồn trưởng đến gặp tôi.

Tiếp cận những người lính trinh sát can trường, vậy mà tôi
lại cảm thấy các anh rất trẻ trung, hiền lành, vui tính. Các anh



dẫn tôi đến đường mòn ở bản khe Tẩu Đông.
Tại đây, các anh kể lại: “Theo phương án đã
hoạch định sẵn, hai tổ phục kích được trang bị
vũ khí chốt chặn tại đường mòn 1042, 1050
đón lõng, phục bắt đối tượng. Tổ cảnh giới bố
trí ở đồi cao có nhiệm vụ quan sát, phát hiện
từ xa, thấy đối tượng xuất hiện, báo cho chỉ
huy đồn triển khai lực lượng cơ động hỗ trợ.
Đơn vị huy động tối đa lực lượng trinh sát có
mang theo chó nghiệp vụ”. Vào lúc 16 giờ 30
phút ngày 31 tháng 8 năm 2011, tại đường
mòn Pò Khuyên, cạnh cột mốc 1057 (thuộc xã
Thụy Hùng), hung thủ Lê Văn Luyện lọt vào ổ
phục kích của lực lượng Biên phòng. Lệnh truy
bắt phát ra, hai trinh sát bí mật tiếp cận, hỗ trợ
Đại ủy Nguyễn Đức Cường bắt gọn đối tượng.
Dù chỉ được nghe lại câu chuyện nhưng tôi
vẫn cảm thấy sức nóng của trận đánh bắt kẻ
trọng tội máu lạnh. Thấy trời nắng gắt, các
chiến sĩ mang cho tôi một chiếc mũ cối và bảo:
“Sức khỏe anh không được tốt, phải giữ gìn
anh ạ. Nghe cấp chỉ huy bảo anh luôn là người
gắn bó với biên cương, là “chiến sĩ Biên phòng
danh dự”. Rất mong nhà báo luôn đồng hành
với những người lính sao xanh”. Từ những
chuyến thực địa, tiếp cận nguồn tin, gặp gỡ
các nhân chứng sống, bài báo “Tái hiện trận
vây bắt Lê Văn Luyện” đăng trên báo Tiền
Phong năm đó đã nhận được sự quan tâm của
bạn đọc và được Bộ Tư lệnh Biên phòng ghi
nhận, hoan nghênh. Bây giờ, khi nhắc đến
chiến công này, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
tỉnh Lạng Sơn chỉ cười: “Nhiệm vụ được giao
cho người đứng đầu, chúng tôi phải cố gắng
hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cùng toàn dân
giữ gìn trật tự an ninh ở khu vực biên giới”. Sự
khiêm nhường của các anh tạo cho tôi những
dấu ấn đậm nét về cán bộ, chiến sĩ mang quân
hàm xanh nơi biên cương Xứ Lạng.

Một đêm đáng nhớ
Dịp trước và sau tết Nguyên đán năm

1997, Lạng Sơn rộ lên tình trạng buôn lậu nóng
bỏng. Vốn là người địa phương thông thuộc
địa hình cộng với bản tính nhiệt tình nên tôi
được tham gia cùng các cán bộ Hải quan cửa
khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) trong trận
chiến ngăn chặn, truy bắt hàng lậu xuyên đêm.

Giữa tháng 4 năm 1997, trời tối đen như
mực, tôi được hóa trang, mặc bộ quần áo rằn

ri, trong túi giấu cái máy ảnh nhỏ xíu rồi cùng
tốp cán bộ, chiến sĩ lặng lẽ đi qua những rặng
lau tiến về điểm nóng Kéo Kham thuộc thị trấn
Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Đi sát tôi là anh
Nguyễn Hữu Trí, Bí thư Chi đoàn Hải quan
Hữu Nghị. Trời tối khá nhanh. Anh Trí cho biết:
“Nhà báo cầm cái con dao quắm này để tự vệ,
phòng khi chúng nó vô tình vác hàng qua, nếu
được hỏi cứ nói là đi cửu vạn. Chúng tôi sẽ
đỡ đòn cho anh nếu gặp bất trắc”. Tôi nghe
mà rợn tóc gáy. Quả thật, ở đường Bãi Gianh
05, 06 về khuya, từng dãy đèn pin chiếu sáng
xuất hiện như sao sa. Tôi mò mẫm theo các
chiến sĩ Hải quan lên giữa quả núi nằm kề
biên giới Việt - Trung. Nơi đây vẫn còn sót lại
những quả mìn trong đất. Càng lên cao, tiếng
chân càng gấp gáp, tôi linh cảm cuộc chiến
chống buôn lậu sắp đến giờ. Bỗng nhiên, anh
Trí vượt lên trên tôi hô to xé tan màn đêm:
“Tất cả đứng lại”. Cả rừng người nhốn nháo.
Các cán bộ Hải quan đồng loạt áp sát những
đối tượng đang vác hàng, giữ lại không cho
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Anh Nguyễn Hữu Trí (cán bộ Hải Quan) cùng phóng
viên Báo Tiền Phong thăm lại địa bàn chống buôn
lậu ở cửa khẩu Hữu Nghị.              Ảnh: TƯ LIỆU



tẩu tán. Có tiếng súng nổ và tiếng van xin. Tôi
vội ngồi thụp xuống ven đường, cạnh lùm cây.
Bỗng thấy đau nhói ở đầu và nghe tiếng gắt:
“Ngồi đây làm gì? Vác hàng mau”. Nhác thấy
một cái roi vung lên và ánh đèn pin chiếu vào
mặt tôi. Bỗng nhiên, anh Trí - cán bộ Hải quan
xuất hiện, nói gấp: “Nhà báo đấy”.

Rạng sáng, hàng được tập kết dưới chân
núi, bất ngờ từ phía thị trấn Đồng Đăng có một
dàn xe Minsk phi đến. Đi đầu là một gã đầu
búi tó, gương mặt rất hầm hố, tay chân lộ
những vết xăm chi chít. Hắn xông đến đống
hàng, chỉ huy nhóm “cửu vạn” nhằm cướp lại
hàng. Nhác thấy tôi chĩa máy ảnh hướng vào
hiện trường, tên tóc búi tiến đến định cướp thì
anh Trí cầm khẩu súng dí vào mang tai hắn,
quát: “Không được manh động”. Cùng lúc đó,
lực lượng công an, thuế vụ huyện Cao Lộc
cũng kịp thời đến hỗ trợ.

Tôi được anh em khẩn trương tiếp cận,
đưa ra xe ô tô về trụ sở liên ngành Hữu Nghị
nghỉ ngơi. Chiếc xe lướt qua rặng lau trắng,

nơi đó có phần mộ của Tô Anh Dũng, cán bộ
trẻ của Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã hi
sinh trong lần truy bắt hàng lậu ở Khưa Đa.

Sau khi bài báo “Chim lợn săn lùng những
kẻ đi đêm” hoàn thành, tôi liền chuyển cho
một biên tập viên một tờ báo ở địa phương
xem, người này thốt lên: “Trời đất, trước đây
tôi cũng chỉ nghĩ những người Hải quan kiểm
tra, kiểm soát hàng hóa ở bãi thông quan
hoặc bắt hàng lậu tại bãi kiểm hóa hoặc trên
đường đến cửa khẩu. Không ngờ lại có
những vụ bắt hàng lậu nguy hiểm như thế
này. Qua những thông tin, hình ảnh sống
động này, bức tranh về lực lượng Hải quan
được khắc họa rõ nét, đầy đủ hơn”.

Cả ngày hôm đó, tôi chìm trong giấc ngủ
và mơ về những ngôi sao sáng trên bầu trời
ải bắc. Một đêm làm người chống buôn lậu
rất hiểm nguy nhưng đầy ắp kỉ niệm và tự
hào. Và tôi gọi họ là những ngọn đèn canh
giữ biên cương.
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Đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu
Tập thể lao động xuất sắc 

Chúng tôi đến thăm Cơ sở Bảo trợ xã hội
tổng hợp tỉnh Lạng Sơn vào một ngày
cuối tháng sáu. Tiếng ve râm ran dưới

những tán lá xanh mướt, trên sân nắng như đổ
lửa. Đón tiếp tôi là chị Diệp Tuyết Lan, Phó Bí
thư Chi bộ, Phó Giám đốc Cơ sở, người phụ
nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, tác phong nhanh
nhẹn. Lần đầu gặp chị nhưng tôi có cảm giác
ấm áp, thân tình, như thể đã quen nhau từ lâu.
Chị giới thiệu với chúng tôi về chức năng,
nhiệm vụ của Cơ sở Bảo trợ và những thành
tích mà Cơ sở đã đạt được từ năm 2015 đến
nay qua một bài báo cáo ngắn gọn. 

Về tổ chức bộ máy hành chính, Cơ sở có
Ban Giám đốc và 3 phòng chuyên môn nghiệp
vụ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng
Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn; Phòng Y tế -
Phục hồi chức năng. Số lượng cán bộ viên
chức, người lao động làm việc tại Cơ sở hiện
nay là 33 người. Từ năm 2015 đến nay, mỗi
năm Cơ sở tiếp nhận và nuôi dưỡng bình
quân 90 đến 120 đối tượng, bao gồm các đối
tượng người cao tuổi; đối tượng thiểu năng,

khuyết tật; trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc
biệt trong độ tuổi đi học; đối tượng bị nhiễm
HIV và 1.512 đối tượng xuất cảnh trái phép do
Trung Quốc trao trả; 81 đối tượng là nạn nhân
bị mua bán. Khi tiếp nhận các đối tượng luôn
có sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động,
Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện,
thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan
để đảm bảo tiếp nhận đúng đối tượng, hoàn
thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định
của pháp luật. 

Các đối tượng nuôi dưỡng tại Cơ sở luôn
được đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi
dưỡng theo đúng chế độ, chính sách của Nhà
nước: được trang cấp các đồ dùng sinh hoạt
hàng ngày theo quy định; được đảm bảo về
chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe; được
tham gia các hoạt động phục hồi chức năng,
các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các
hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức
khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản
xuất. Đối với các đối tượng trong độ tuổi đi
học, 100% các cháu có đủ khả năng về sức
khỏe, tinh thần đều được đến trường và trang
cấp đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. 
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Mái ấm bình yên 
của những hoàn cảnh đặc biệt

Ký của Lê THỊ THUậN

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập, trực
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; trước đây là Trung tâm xã
hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2003 đổi tên thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Lạng Sơn, ngày 8/8/2018 được đổi tên thành Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng
Sơn. Có trụ sở tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng với diện tích đất 7.703m², nằm trong
địa bàn thành phố Lạng Sơn, thuận tiện về giao thông, trường học, bệnh viện, môi
trường sinh hoạt sạch sẽ, trong lành, là điều kiện thuận lợi để Cơ sở Bảo trợ thực hiện
tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, dễ dàng tiếp nhận, quản lí, chăm sóc các đối
tượng cần được bảo trợ. 



Khi tôi băn khoăn về kinh phí dành cho
các cháu đi học cao đẳng, đại học ở xa rất tốn
kém mà chế độ Nhà nước có giới hạn, chị Lan
chia sẻ: Với các cháu đang học cao đẳng, đại
học ngoài tỉnh, ngoài chế độ chính sách được
hưởng tại đơn vị theo quy định của Nhà nước,
Cơ sở còn kêu gọi, vận động sự tài trợ, ủng
hộ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh
nghiệp để giúp các cháu có thêm kinh phí bảo
đảm trang trải trong suốt quá trình học tập. Cơ
sở còn thực hiện tốt công tác tổ chức vận
động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong
nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt
động của Cơ sở, đảm bảo điều kiện chăm sóc
tối ưu nhất cho tất cả các đối tượng.

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng
Sơn cũng đặc biệt quan tâm tới việc nâng
cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng cho
các đối tượng. Hệ thống cơ sở vật chất tại
Cơ sở thường xuyên được cải tạo, mở rộng
và trang cấp thêm nhiều trang thiết bị phục

vụ. Trong thời gian tới, Cơ sở sẽ thực hiện
việc tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng các đối
tượng tự nguyện (có thu phí chăm sóc), góp
phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
trên địa bàn tỉnh. 

Phó Giám đốc Diệp Tuyết Lan đưa chúng
tôi đi tham quan toàn bộ khuôn viên Cơ sở,
gồm dãy nhà hành chính và khu vực nuôi
dưỡng, chăm sóc các đối tượng. Sạch sẽ,
đảm bảo tốt về vật chất và tinh thần là cảm
nhận đầu tiên khi chúng tôi bước vào khu vực
chăm sóc nuôi dưỡng. Chúng tôi gặp một bà
cụ dáng vẻ khỏe khoắn, da dẻ hồng hào, nét
mặt tươi tắn đang ngồi tán gẫu với mấy cụ
ông, cụ bà ngay đầu hành lang của một dãy
nhà, tôi chào: “Con chào các cụ ạ!”. Bà cười
hờn: “Sao lại gọi cụ? Gọi cụ là không nói
chuyện đâu nhé!”. Nữ cán bộ trẻ tên Minh kéo
tay tôi thì thầm: “Đây là bà Bạch Tuyết, tuy tuổi
đã cao nhưng tâm hồn còn trẻ trung lắm chị
ạ. Bà chỉ thích gọi là em Bạch Tuyết thôi.
Những cú sốc tinh thần thời trẻ khiến cho suy
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Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà và chụp ảnh
lưu niệm với trẻ em mồ côi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn nhân ngày Tết thiếu nhi 01/6/2020.



nghĩ của bà lúc nào cũng đang ở tuổi mười
tám đôi mươi”. À ra vậy. Hoàn cảnh của bà
Bạch Tuyết tôi đã nghe từ lâu, qua những buổi
từ thiện của Câu lạc bộ thiện nguyện Thắp
sáng niềm tin, nhưng hôm nay tôi mới có dịp
gặp bà - một bà cụ đẹp lão và vui tính. Tôi hỏi
bà: “Em Bạch Tuyết xinh đẹp ơi, ở đây có vui
không? Em có cái váy trẻ trung đáng yêu
quá!”. Bà cười khanh khách: “Vui lắm! Em ở
đây thấy khỏe và rất vui. Ngày nào cũng có
các anh các chị nói chuyện cùng. Em còn có
nhiều váy đẹp hơn nữa cơ!”. Các cụ ông, cụ
bà khác mỗi người một hoàn cảnh, có những
người tuổi đã ngoài chín mươi, ai nấy đều
được Cơ sở chăm sóc rất cẩn thận, chu đáo.
Ông Trần Văn Thái sinh năm 1940, hào hứng
kể: “Tôi khi trước sống lang thang, làm thợ
sửa xe đạp bữa đói bữa no, được Cơ sở Bảo
trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn nuôi dưỡng
hơn mười năm nay. Từ khi về Cơ sở, tôi được
chăm sóc rất chu đáo nên khỏe mạnh hơn
xưa nhiều. Ở đây, tôi và tất cả các đối tượng
đều được quan tâm, chăm sóc, cơm ăn áo
mặc đầy đủ, được thăm khám y tế, chăm sóc
sức khỏe thường xuyên và tôi còn có những
người bạn già cùng hàn huyên tâm sự. Đây
thực sự là một ngôi nhà chung, một gia đình
lớn, một mái ấm bình yên, chỗ dựa vững chắc
của tôi trong những ngày tháng cuối đời này.
Tôi rất cảm ơn Cơ sở Bảo trợ và các cán bộ
nhân viên của Cơ sở!”.

Phòng ngoài cùng của tầng một dãy nhà
ngay cạnh cổng vào khu chăm sóc các đối
tượng là nơi dạy dỗ trẻ em thiểu năng. Các
em như những chú chim non hồn nhiên, ngơ
ngác. Nhờ có sự dạy dỗ, chăm sóc của Cơ sở
Bảo trợ mà các em tiến bộ từng ngày, nhận
biết và thực hiện theo được nhiều khẩu lệnh
của người dạy, biết sống theo nề nếp.

Khu nuôi dưỡng trẻ dưới 36 tháng tuổi
nằm ở tầng hai được nhân viên lau dọn
thường xuyên, nền nhà luôn sạch sẽ, bóng
loáng. Các “bà”, các “cô” chăm sóc trẻ rất chu
đáo, đối với trẻ sơ sinh nâng niu bế ẵm, đối
với trẻ lớn hơn thì bón từng thìa cháo thìa
sữa. Trẻ chập chững tập đi, nhân viên dìu dắt
từng bước. Chúng tôi phải thốt lên rằng: “Các
bà tuy không máu mủ ruột thịt mà chăm sóc
trẻ còn cẩn thận hơn cả cha mẹ chăm con”.
Những đứa trẻ trong Cơ sở đã lớn lên trong

vòng tay yêu thương như thế. Mỗi cán bộ,
nhân viên trong Cơ sở dường như muốn bù
đắp cho sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên
coi những đứa trẻ như con ruột của mình. 

Một tập thể giàu lòng nhân ái và tinh
thần trách nhiệm

Do lịch công tác khá dày nên lần thứ hai
đến Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng
Sơn chúng tôi mới có dịp gặp và trò chuyện
với Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nguyễn Văn
Giang. Thời gian nhận nhiệm vụ công tác tại
Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn
chưa được bao lâu (mới từ tháng 12 năm
2019), lại đúng dịp diễn biến phức tạp của dịch
bệnh Covid-19, song Giám đốc Nguyễn Văn
Giang đã nhanh chóng hòa nhập, nắm bắt tình
hình của Cơ sở, từ đó kịp thời đưa ra những
chỉ đạo đúng đắn. Khi được hỏi về công tác
tiếp nhận đối tượng trong thời gian diễn ra dịch
bệnh Covid-19, Giám đốc Nguyễn Văn Giang
chia sẻ: “Cơ sở đã đảm bảo thời gian cách ly
và tình trạng sức khỏe của các đối tượng, cụ
thể: vào ngày 4/3/2020 Cơ sở tiếp nhận 2
công dân Campuchia nghi là nạn nhân mua
bán người; ngày 8/4/2020 Cơ sở tiếp nhận 8
công dân Thái Lan nhập cảnh trái phép vào
Việt Nam, trong đó có 1 đối tượng vừa sinh
con vào ngày 3/4/2020 tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Lạng Sơn và 2 đối tượng đang mang thai
khoảng 8 tháng. Trong thời gian đó, đơn vị đã
phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
chăm lo cho đối tượng sinh nở đảm bảo an
toàn. Cơ sở đã thực hiện tốt việc quản lý,
chăm sóc các đối tượng, đồng thời phối hợp
với cơ quan Công an (Phòng PA08), Sở Ngoại
Vụ, Đại sứ quán Thái Lan và Campuchia việc
bàn giao các công dân theo đúng quy định. Đối
với việc tuyên truyền phòng chống Covid-19,
tôi cũng chỉ đạo Cơ sở phổ biến cho toàn thể
cán bộ, nhân viên các đối tượng những thông
tin về dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn đối
tượng thực hiện các biện pháp phòng bệnh”.

Chị Diệp Tuyết Lan, Phó Bí thư Chi bộ,
Phó Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp
tỉnh Lạng Sơn là người có nhiều năm liền gắn
bó tâm huyết với Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng
hợp tỉnh Lạng Sơn. Chị Lan tâm sự, những
buổi trực đêm thì việc chăm sóc các đối tượng
là nhiệm vụ của bản thân mình, nhưng có
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những đêm mùa đông mưa phùn gió bấc 23
đến 24 giờ khuya hay 2 đến 3 giờ sáng, tuy
không phải ca trực của chị nhưng ở Cơ sở có
việc đột xuất hoặc có đối tượng gặp vấn đề
cần chăm sóc khẩn cấp, chị lập tức có mặt để
cùng với các cán bộ nhân viên kíp trực thực
hiện nhiệm vụ. Chỉ đến khi thấy mọi việc ổn
thỏa chị mới yên lòng, khi ấy cũng thường là
lúc gà đã gáy sáng, một ngày làm việc mới
sắp bắt đầu, chị chỉ kịp đảo về nhà trong vài
phút để nhắc các con đi học đúng giờ.

Hai mươi hai năm công tác, chị Lan trải
qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Buồn khi Cơ
sở Bảo trợ phải tiễn đưa những người cao
tuổi, những người bị bệnh hiểm nghèo về nơi
xa khuất. Buồn khi phải gặp những nạn nhân
trở về sau nạn mua bán người sang bên kia
biên giới. Họ là những người phụ nữ cả tin bị
lừa bán vào "tổ quỷ mại dâm" bên đất bạn, bị
đánh đập, giày xéo đến thân tàn ma dại. Họ
còn là những cô gái vượt biên sang lấy chồng
nước bạn ước mong được đổi đời nhưng rồi
vỡ mộng, bị người ta coi như con trâu con
ngựa kẻ hầu người hạ, tương lai mịt mờ nếu
không trốn được về Việt Nam. Chị rơm rớm
nước mắt khi nhắc lại câu chuyện về hai cô
gái mà Câu lạc bộ thiện nguyện Thắp sáng
niềm tin phối hợp với Cơ sở Bảo trợ chăm

sóc, giúp ổn định tâm lí và tìm lại người thân,
về lại quê nhà. Chị cũng bày tỏ sự trân trọng
khi nói về Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin và
những nhà hảo tâm khác: “Ban Giám đốc và
toàn thể cán bộ nhân viên trong Cơ sở Bảo
trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn vô cùng biết
ơn những tấm lòng cao cả đến từ Câu lạc bộ
Thắp sáng niềm tin và các đơn vị, tổ chức, cá
nhân, các mạnh thường quân đã quyên góp
giúp đỡ, ủng hộ Cơ sở trong nhiều năm qua
và mong muốn các tổ chức, cá nhân sẽ tiếp
tục đồng hành cùng Cơ sở để giúp đỡ những
đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt”.

Nạn nhân mua bán người còn là những
đứa trẻ ngây thơ vô tội, những đôi mắt trong
veo ngơ ngác. Nếu không tìm được người
thân, những đứa trẻ này khi lớn lên chỉ biết
đến những người "cha", người "mẹ", người
“ông”, người “bà” ở Cơ sở Bảo trợ. Cán bộ
nhân viên - những người trực tiếp chăm sóc
nuôi dưỡng cũng chính là người thân duy
nhất của các em. Thương cảm, xót xa mỗi khi
thu nhận thêm một cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi
vì bất cứ một lí do nào đó, hay một đứa trẻ mồ
côi, hay một nạn nhân tí hon của một vụ mua
bán trẻ em. Bù lại, chị cảm thấy yên lòng và
vui mừng khi nhìn những đứa trẻ ấy lớn lên
mỗi ngày, trưởng thành khôn lớn. Càng vui
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hơn khi các cháu chăm chỉ học hành, thi đỗ
các trường đại học, cao đẳng, có công ăn việc
làm ổn định. Có nhiều cháu trưởng thành đi
làm, hòa nhập cộng đồng đã quay trở lại cảm
ơn Cơ sở, cảm ơn "cô Lan" và đóng góp giúp
đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Từ năm 2015 đến năm 2019, năm năm
liền Diệp Tuyết Lan đạt danh hiệu Chiến sĩ thi
đua cấp Sở. Năm 2018 chị vinh dự được nhận
Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội. Năm 2019 chị được nhận Bằng
khen của UBND tỉnh. Năm 2020, cơ quan đề
xuất chị làm Báo cáo thành tích đề nghị Bộ
Lao động -Thương binh - Xã hội tặng Bằng
khen giai đoạn 2015 - 2020.

Trở lại thăm Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp
tỉnh Lạng Sơn lần này, tôi còn có dịp trò chuyện
với hai cán bộ chăm sóc, phục hồi chức năng
đã công tác, gắn bó với Cơ sở trong nhiều
năm, là bác Vy Văn Vọng, người từng có gần
mười năm công tác ở Phòng Phục hồi chức
năng và anh Nguyễn Trần Kiên, hiện đang là
Trưởng Phòng y tế - Phục hồi chức năng. 

Phòng phục hồi chức năng của Cơ sở có
khá nhiều trang thiết bị y tế. Tại đây, một số
đối tượng là bệnh nhân đang miệt mài tập
luyện phục hồi. Những giọt mồ hôi rơi đan xen
giữa những nụ cười thầm lặng của các cán bộ
giám sát. Cán bộ rất vui mừng mỗi khi thấy
bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục tốt. Bác Vọng
chia sẻ với chúng tôi: “Công tác chăm sóc sức
khỏe cho các đối tượng luôn được coi trọng.
Cơ sở có cán bộ y tế, tủ thuốc, trang thiết bị,
dụng cụ y tế phù hợp để đảm bảo chăm sóc
sức khỏe ban đầu, thực hiện sơ cấp cứu cũng
như điều trị một số bệnh thông thường. Cơ sở
còn thực hiện tốt công tác phục hồi chức năng
cho trung bình 20 đến 30 đối tượng trên một
năm bằng các phương pháp tập như: tập máy
chạy bộ, đạp xe đạp, nằm máy matxa, kéo
ròng rọc, tập đứng trên thanh song song, xoa
bóp, tập vận động các khớp chân, chiếu đèn
hồng ngoại, đổi tư thế nằm… Qua đó, giúp
cho các đối tượng tăng cường sức khỏe, vận
động đi lại phản ứng nhanh nhẹn hơn, mềm
các khớp tay chân đối với các đối tượng bị liệt,
xơ cứng tay, chân và nhận thức được cảnh
quan môi trường xung quanh”.

Trong câu chuyện hàn huyên, tôi vô cùng
xúc động biết rằng có một số đối tượng bị liệt

cả hai chân, phải ngồi xe lăn khi được tiếp
nhận vào Cơ sở đã được các cán bộ tận tình
chăm sóc, luyện tập phục hồi nay đã đi lại
được bình thường. Thời gian bắt đầu tập
luyện phục hồi, do tâm lý lo sợ nên nhiều đối
tượng không hợp tác, mà cán bộ không phải
ai cũng có chuyên môn về chăm sóc phục hồi
nên không tránh khỏi những lúng túng. Hơn
nữa, quá trình tập luyện có thể có nhiều tình
huống bất ngờ xảy đến, đòi hỏi cán bộ phải
chủ động nắm bắt tâm lý đối tượng và tự
nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp trị liệu
phù hợp với từng đối tượng. Nhiều người đã
dần dần hồi phục sức khỏe. Mồ hôi, nước mắt
và thậm chí bị chấn thương nhẹ do gặp phải
đối tượng bất hợp tác là điều mà cả bác Vy
Văn Vọng và anh Nguyễn Trần Kiên từng trải
qua. Điều khiến họ trụ lại với công việc đến
tận bây giờ chính là nhờ tấm lòng bao dung,
thương người như thể thương thân. 

Bằng sự tận tình, tận tâm của toàn thể
Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên, Cơ sở
Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn nhiều
năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất
sắc cấp tỉnh, được nhận nhiều Bằng khen,
Giấy khen của tỉnh và Trung ương. Giai đoạn
từ năm 2015 đến nay, ba năm liền Cơ sở
được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân
tỉnh (các năm 2015, 2016, 2017) và năm năm
liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
cấp Sở, được nhận Giấy khen của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội (các năm 2015,
2016, 2017, 2018, 2019); Năm 2015, Cơ sở
được công nhận “Đạt tiêu chuẩn an toàn về
An ninh trật tự 3 năm liên tục 2013 - 2015”;
Năm 2016 Cơ sở được nhận Bằng khen của
Tổng cục Cảnh sát vì “Đã có thành tích xuất
sắc trong thực hiện điểm chương trình phòng,
chống mua bán người năm 2016” (Chương
trình 130/CP); Năm 2017 Cơ sở được Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen
“Đã có thành tích xuất sắc trong các phong
trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động,
người có công và xã hội năm 2017”. Có thể
thấy rằng, những thành quả mà Cơ sở Bảo
trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn đã đạt
được là kết quả của sự đoàn kết, gắn bó, tâm
huyết của cả một tập thể giàu lòng nhân ái và
giàu tinh thần trách nhiệm.

(Ảnh trong bài: Do tác giả bài viết cung cấp)
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Tôi đang ngơ ngác tìm hỏi nơi xếp sổ, lấy
số để khám bệnh, bỗng từ phía sau có
tiếng gọi “Ba cầu”. Tôi ngoái đầu ngơ

ngác, hắn tiếp tục gọi to hơn “Sơn ba cầu”.
Lúc này tôi quay người về phía sau và cũng
nhận ra hắn liền gọi “Cường cổ nhoái”. Tôi lao
về phía hắn như chiếc xe ba cầu miệng la lớn
“Cường cổ nhoái sao mà quên được”. 

- Đi khám tay sao? Viên bi còn đó hay đã
lôi cổ nó ra được rồi? - Tôi hỏi

- Vẫn đó, mặc thây nó lăn đi đâu thì lăn -
Cường trả lời với cái giọng phớt lờ - Trở trời

cũng đau lắm, nhưng vẫn còn “vần” bà xã
được.

- Rất bản lĩnh, vẫn lì lợm như ngày nào
còn trong chiến trường, đúng là “Cường lì” -
Tôi phì cười.

- Nay ông ra đây đi làm lốp à? (đi làm lốp
là từ mà cánh lái xe chúng nói thay cho cái
chân) - Cường hỏi.

- Cũng định kiểm tra vết thương ở khoeo
chân một cái, nhưng đông quá lại thấy ngại.
Với lại cái chân tuy vẫn đau, khi vận động đi
lại nhiều, hoặc khi thời tiết thay đổi nhưng vẫn
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chịu đựng được. Trước đây các bác sĩ khuyên
không nên mổ, bởi mảnh đạn ở giữa khoeo
lâu ngày rồi, hơn nữa mổ xác suất thành công
không cao nên sống chung với nó. Thế mà lại
hay. Nó nhắc nhở mình nhớ lại một thời mà
bọn mình tung hoành trên các cung đường ở
Trường Sơn - Tôi thủng thẳng trả lời 

- Đi khám bệnh mà mang cả ba lô kia à?
- Thấy tôi đeo ba lô hắn tò mò.

- Công đôi ba việc. Định kiểm tra cái chân
xong thì đi Mộc Châu ăn cưới con thằng
Thanh, “Thanh Mường” đó, cậu nhớ không?
Thằng cha ấy ra quân là lấy vợ liền, rồi cho ra
lò ngay năm con vịt trời, cố mãi mới được một
thằng cu. Ngày hắn thông tin cho hay, bọn
mình còn đùa “Chắc đến lúc ăn cưới con cậu,
chúng tớ phải báo cháo mất. Ấy vậy mà
quanh đi quẩn lại đã đến ngày ăn cỗ rồi đấy!
- Nói rồi tôi vỗ vai hắn - Đi cùng tớ không?
Thấy cậu chắc là nó bất ngờ lắm, cái thằng ấy
lại nhẩy cẫng lên cho mà xem. 

- Đi chứ! - Cường trả lời chắc như đinh
đóng cột - Nhưng với điều kiện ông phải về nhà
tôi đã. Từ nhà tôi ra bến xe rất gần, cơm nước
xong ta đi, hơn nữa để bà xã tôi “tạ ơn ông”

- Về cái gì? - Tôi vội vàng hỏi lại.

- Về cái con búp bê nhựa mà ông mua
tặng tôi ở Sài Gòn khi tôi về phép ấy. Vợ tôi
thích lắm, thế là cho ra đời ngay một cô công
chúa. Con bé rất xinh, học rất giỏi, bà xã đặt
tên cho nó là Bê để nhớ tới con búp bê mà
cậu tặng đấy. 

Nghe hắn nói, tôi vỗ vào lưng hắn rồi cả
hai cùng cười.

*

Hai chúng tôi đến nhà Thanh khoảng gần
tám giờ tối, vừa đúng lúc gia đình chuẩn bị ăn
cơm. Nghe thấy tôi gọi, Thanh vội vàng chạy
từ trên nhà sàn xuống cuốn lấy tôi và Cường: 

- Trời ơi! Em cứ mong hoài, lâu lắm rồi
anh em mới được gặp nhau.

Nói rồi Thanh tháo ngay chiếc ba lô trên
vai tôi, xách đi theo sau và giục chúng tôi lên

cầu thang. Lên đến trên nhà, hắn gọi bố mẹ,
vợ và các con rồi nói lớn:

- Nhà ta hôm nay có khách quý. Khách từ
Lạng Sơn và thủ đô Hà Nội lên ăn cưới thằng
Trường đó. 

Bố mẹ Thanh và vợ con cậu ấy mừng rỡ
chào đón chúng tôi ân cần, quý mến vô cùng
thân thiết. Tôi và Cường cũng vui chẳng kém
như người đi xa lâu ngày mới trở về gia đình.
Hai mâm cơm được bày ra trên hai cái mẹt
lớn, trên lót lá dong được đặt lên nào là thịt gà
luộc, thịt lợn, xôi, rau xào, canh cá... dễ đến
bảy tám món. Bố Thanh rót rượu ra mời: 

- Chẳng mấy khi các chú lên thăm thằng
Thanh và gia đình, tôi thay mặt toàn gia mời
các chú một chén, cũng là chúc sức khỏe
các chú, những chiến sĩ Trường Sơn năm
xưa luôn khỏe mạnh để xây dựng gia đình
và xã hội. 

Chúng tôi cùng chạm chén và đồng thanh
chúc sức khỏe gia đình Thanh. Uống xong ly
rượu ông thổ lộ: 

- Tôi cũng là lính, lính Điện Biên năm xưa.
Tôi có nghe thằng Thanh nó nói về các chú
nhiều lắm, hôm nay được gặp mặt các chú
thật là may mắn. 

Tôi chưa kịp nói gì thì Thanh chỉ tay về
phía tôi và thưa: 

- Bố à! Đây là anh Sơn mà đơn vị chúng
con vẫn thường gọi là “Sơn ba cầu, Sơn
thổ...”  đấy bố ạ. Anh là thủ trưởng của con,
anh vào Trường Sơn trước con hai năm. 

Thanh đang định nói tiếp thì bố cậu ấy hỏi: 

- Chú Sơn quê ở đâu nhỉ ?

- Dạ. Cháu ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng
Sơn ạ!

- Thì ra chú là hậu duệ của các chiến sĩ
du kích Bắc Sơn. - Nói đến đây ông gật gật
đầu thầm nghĩ - Thảo nào thằng Thanh nói
anh ấy lái xe rất giỏi và rất dũng cảm. Chú
cũng là người dân tộc như chúng tôi?
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- Vâng cháu là người Tày chính gốc đấy ạ!

- Tày, Mường gì thì cũng là anh em một
nhà cả phải không? Nào ta uống đi hai chú,
uống rồi gắp ăn đi chứ!

Cả nhà ăn uống chuyện trò vui vẻ, được
một lúc thì bố mẹ Thanh và vợ con cậu ấy
đứng lên cả, chỉ còn ba thằng lính chúng tôi
ngồi lại với nhau, lúc này Thanh nói:

- Dễ có đến hơn chục năm rồi ba anh em
mình mới lại được ngồi cùng nhau chén chú,
chén anh vui như những ngày ăn mừng thắng
trận ở Trường Sơn đấy nhỉ? 

Nghe Thanh nói đến những ngày ở
Trường Sơn, bỗng dưng từng trang nhật ký
về một thời đánh Mỹ lại ào về trong mỗi chúng
tôi, rõ như những thước phim  đen trắng trong
chiến trường. Tôi lúc này cầm chén lên:

- Nào uống đi các chiến hữu, ta chúc
mừng cho cuộc hội ngộ đặc biệt này. Bây giờ
chỉ còn ba thằng mình tớ muốn nói thêm, ba
thằng mình, ba thằng lính đều là quân “giặc
lái” như mấy em Thanh niên xung phong vẫn
gọi. Về tuổi tác thì tớ hơn các cậu vài tuổi
nhằm nhò gì, cộng với cái chức Trung đội
trưởng thì có ghê gớm gì đâu, mà các cậu
động tý cứ Thủ trưởng, Trung đội nghe cách
biệt quá. Ra quân rồi bọn mình cứ gọi nhau
là cậu tớ, mày tao, ông tôi cho nó thân mật,
mà nghe nó cũng sướng cái lỗ tai, tớ nói vậy
hai cậu có nhất trí không?

- Nhất trí quá đi chứ, Trung đội trưởng nói
chỉ có đúng trở lên - Cường nói.

- Đấy lại Trung đội trưởng rồi - Thanh nói
- Cậu chỉ được cái giả vờ quên thì giỏi.

- Thế còn những cái khác thì không giỏi
sao? - Cường vặn lại.

-  Những cái khác khỏi phải bàn. Giỏi, rất
giỏi - Thanh nhấn mạnh - Nhất là hôm chở
hàng đi Binh trạm 35 vừa vào cua đã đâm
xuống ngầm, không có thằng này và ông Sơn
kéo lên thì chắc là...

- Chắc là sao? - Cường vặn hỏi - Phải nói
là anh đây phát hiện nhanh đấy, nên kịp thời

tăng tốc lao về phía trước, đâm xuống ngầm,
chứ không thì đã ăn đạn rồi. Không khen lại
còn chê.

- Thôi thôi! Khỏi tranh luận nữa - Tôi lên
tiếng - Đường Trường Sơn đâm đổ, thậm chí
xe bị trúng đạn, trúng bom là chuyện thường.
Bao đồng đội của chúng mình đã phải ở lại
trên cung Đường 20 Quyết Thắng chỉ riêng
Trung đội mình tạm tính đã có đến hàng chục
người đau xót lắm chứ. Nhưng cánh lái xe
chúng mình đâu có sợ. Các cậu biết đấy, mỗi
chuyến hàng trên xe chúng mình có biết bao
nhiêu là vũ khí, khí tài, lương thực cho chiến
trường miền Nam, quan trọng biết nhường
nào, nên tránh nó chứ phải đâu là sợ nó, tớ
nói có đúng không?

Thấy tôi nói vậy, Cường quay sang phía
Thanh: 

- Đấy cậu xem, nói như ông Sơn nghe
còn được, chứ cậu... Thôi bây giờ cậu nói cho
tớ nghe cái vụ hai thầy trò cậu bị con quỷ
C130 nó đánh cho “què giò” khi đi đến gần
ngã ba Lùm Bùm ra sao?

- Thì bị thương là chuyện bình thường,
không may mà thôi. 

- Không may là sao? - Cường vặn lại

- Này nhé nghe đây. Cậu coi thường thầy
trò tớ phải không? - Thanh bắt đầu kể - Như
thường lệ, đêm hôm đó lại là trăng đầu tháng,
mảnh trăng lưỡi liềm cong cong như môi mấy
em thanh niên xung phong vẫn vén lên gọi
cánh ta ấy. “Các anh giặc lái ơi! Có đi nhanh
lên không, máy bay địch nó quất vào đít cho
bây giờ. Mấy anh ơi có lấy chúng em không?”.
Nói rồi các o cười khúc khích, trông thật xinh
tươi, mắt cô nào cô ấy cũng sáng rực như hai
pha đèn của ô tô của chúng mình vậy. Trông
mà thèm… Xe của tớ vừa qua khỏi đoạn cua
mà các o thanh niên xung phong vừa làm
được ít phút, ông Sơn cho xe tăng tốc độ để
qua ngã ba Lùm Bùm, bỗng ông ấy ngớt ga
và hỏi tớ. Thanh, cậu có nghe thấy gì không?
Tớ còn chưa kịp trả lời, ông ấy đã bảo “Máy
bay đấy! Chú ý quan sát” rồi rồ ga lao vọt về



phía trước và một loạt đạn nổ ở đuôi xe. Xe
không trúng đạn, chúng đuổi theo tiếp tục thả
bom phát quang, không trúng xe, vì lúc đó xe
vừa lọt vào khúc cua tay áo nên máy bay địch
không kịp phát hiện, nó đảo lại nã bừa một
loạt đạn rồi cút. Cậu thấy sư phụ tớ lái giỏi
không? 

- Thì đương nhiên, ông ấy là sư phụ của
chúng ta cơ mà. - Cường trả lời.

- Một lát sau tớ thấy ướt ở chân liền kêu
lên “Thủ trưởng em bị thương ở chân rồi!”.
“Xé áo ra băng vào” ông nói như ra lệnh.
Tiếng xé vải xoàn xoạt. Trong ánh sáng lờ mờ
tớ thấy ông ấy bặm môi, nghiến răng băng bó
đùi bên trái, xong rồi ông quay sang tớ nói
như ra lệnh “Giơ chân lên xem nào?”. Ông
nhoài người sang sờ, nắn cái chân của tớ rồi
nói lạnh tanh “Không sao, còn xa tim chán” rồi
cười hỏi “Sợ không? Có vợ chưa?”. Tớ vội trả
lời “Chưa”. “Giống nhau, thế cũng tốt!”. Ông
ấy nói tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Thú
thật lúc đó tớ cũng chưa hiểu nổi hàm ý câu
hỏi của ông ấy. Hai thầy trò đều bị thương rất
đau, máu thấm ướt hết ống quần, nhưng vẫn
quyết tâm đưa xe đến điểm trả hàng đúng thời
gian. Rồi cả hai thầy trò được đưa đi cấp cứu.

- Thầy trò cậu anh hùng thật đấy! - Cường
nói rất to - Đáng thưởng một chén. Nào cạn
ly. 

Những ký ức về Đường 20 Quyết Thắng
lại trở về trong tôi ào ào như thác đổ. Uống
hết ly rượu tôi nói với hai cậu ấy: 

- Anh hùng gì đâu, việc đó đã thấm vào
đâu so với sự hi sinh của những chiến sĩ 559,
thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.
Máu của họ đã đổ thắm từng mét đường để
cho chúng ta đi. Mỗi cung đường, địa danh,
như cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La
Nhích, Trạ  Ang, Cà Roòng, Km 12, 16, dốc
Ba Thang… đã trở thành tọa độ lửa, mà mỗi
khi xe chúng mình qua đấy phải thận trọng và
hết sức chú ý đó sao. Với tinh thần “Xẻ dọc
Trường Sơn đi cứu nước”, với những khẩu
hiệu như châm ngôn “Sống bám đường, chết
kiên cường dũng cảm” địch phá, ta sửa ta đi,

tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh
thắng giặc Mỹ xâm lược. - Nói đến đây giọng
tôi như nghẹn lại - Các cậu còn nhớ không?
Điển hình là đội thanh niên xung phong N25,
C255 có các liệt sĩ Nguyễn Thị Vân Liệu,
Nguyễn Thị Nhạ và nhất là sự hi sinh của tám
thanh niên xung phong ở ki lô mét 16 đã làm
xúc động hàng triệu trái tim. 

Nghe tôi nói Cường, Thanh và cả mấy
đứa con của cậu ấy cứ há hốc mồm ra nghe,
rồi đột nhiên hai cậu ấy la lên: 

- Ông giỏi thật đấy. Bao năm rồi mà vẫn
nhớ không quên địa danh nào cả. Giỏi! Giỏi
thật! Ông kể tiếp đi!

- Như những ngày bình thường khi họ
làm nhiệm vụ san lấp hố bom chuẩn bị cho
thông xe thì máy Mỹ ập đến bắn phá. Còi báo
động vang lên, tám thanh niên xung phong,
bốn nam, bốn nữ vào ẩn nấp trong một cái
hang đá lớn, nơi họ thường ẩn nấp khi có máy
bay địch bắn phá. Hôm đó là ngày 14 tháng
11 năm 1972, B52 rải thảm trọng điểm 16 +
200 ba đợt liên tiếp với 180 quả bom làm
không gian rung chuyển, đất đá tung lên mù
mịt, những vách đá dựng  đứng lắc lư như
muốn gục đổ. Sau đó chúng quay lại bắn
thêm những loạt tên lửa, làm một khối đá
khổng lồ hàng nghìn tấn lăn xuống lấp kín cửa
hang mà họ đang trú ẩn. Dứt tiếng bom đồng
đội tìm cách để cứu nhưng bất lực. Rồi hai
ngày đêm trôi qua nặng nề, âm thanh xa xăm
yếu ớt vọng ra từ khối đá “Mẹ ơi! Con tức thở
quá. Các anh các chị ơi cứu chúng em”. Tiếng
kêu cứu từ trong vọng ra cứ yếu dần, yếu dần.
Sự hi sinh của tám thanh niên xung phong là
tấm gương tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng
cách mạng. Hang Tám Cô đã trở thành địa
danh lịch sử, di tích về nguồn. Hang Tám Cô
bi hùng, con đường lửa tuổi hai mươi. - Tôi kể
đến đây thì dừng lại, hai cậu ấy vẫn ngồi ngây
ra chờ nghe tiếp. Tôi cầm chén rượu lên - Tiếp
tục uống đi chứ!

Chúng tôi lại uống, lại ăn. Lúc này Thanh
mới phàn nàn và hỏi tôi về lần đơn vị dự kiến
xây dựng tôi là anh hùng.
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- Cường, mày thấy ông Sơn nói năng
cũng được đấy chứ? Nói đâu ra đấy, đầu ra
đầu, đuôi ra đuôi, hấp dẫn ra phết, mà thành
tích thì có kém gì thành tích của anh hùng
Khúc Văn Lượng mình đâu. Chỉ tính riêng
năm 1972 ông Sơn bị thương ba lần, mà lần
nào chưa khỏe hẳn cũng đã đòi về đơn vị tiếp
tục công tác, thậm chí có lần còn không chịu
đi viện để được ở đơn vị tham gia cùng anh
em, tinh thần đó cũng đáng học tập lắm chứ.
Tiếng tăm của ông ấy một thời nổi như cồn.
Các đơn vị đã có khẩu hiệu “Học tập tinh thần
chiến đấu của đồng chí Nguyễn Trung Sơn”
cắm suốt dọc con đường lửa tuổi hai mươi.
Vậy mà khi đơn vị yêu cầu ông ấy làm bản
báo công ông ấy lại nói đơn vị mình cũng đã
có anh hùng rồi, còn ông ấy thành tích vẫn
kém, đơn vị hãy để cho ông ấy phấn đấu
thêm. Lúc tâm sự với bọn mình thì ông ấy bảo
làm anh hùng thì có sướng gì đâu, suốt ngày
đi họp, đi báo cáo điển hình. Nói năng cũng
phải thưa gửi, cúi chào, bắt chân, bắt tay ông
ấy không quen. Nghĩ cũng lạ, cậu thấy ông
ấy có hâm không? Người ta mong được làm
anh hùng chẳng được, đằng này ông ấy lại từ
chối. Tớ nhớ cái lần bị thương ở đùi, đến trạm
tiền phương băng bó, khi đỡ đau một chút
ông ấy nhất định đòi về đơn vị. Đại đội hỏi,
ông ấy bảo không nghiêm trọng vẫn có thể
làm việc được, không lái được xe ông ấy xin
xuống tổ làm lốp, sửa xe, đến khi vết thương
có dòi ra, sốt li bì mới chịu đi viện. Mấy cha
công binh khiêng ông ấy qua suối, trời tối quá
trượt chân, cả cáng lẫn người lăn xuống suối
ấy thế mà vẫn không chết. Nằm điều trị ở
bệnh viện 559 Khương Hà, được vài tháng
đã mò về đơn vị. Cậu xem ông ấy có cao số
không? Lần khác bị thương ở khoeo chân vì
một quả bom bi rơi đúng vào mác via (bậc lên
xuống ca bin xe) may mà có tấm chắn bom bi
bên cánh cửa, không thì chắc là tèo rồi. Mảnh
bom bi tương vào khoeo ông ấy, vậy mà ông
ấy nhất định không cho mổ, sợ mổ sẽ không
lái xe được, sợ xa đồng đội, xa các cung
đường mà ông ấy có bao nhiêu kỷ niệm.
Cường, cậu nghe có kỳ không? Nói về thành
tích của ông ấy suốt trong khoảng thời gian

cầm lái, nào là kéo pháo từ Hà Nội vào Đô
Lương kẽo kẹt như anh thợ xẻ, tiếp đó
chuyển vào Binh trạm 14, nhận chiếc xe Zil
157 đầu tời về đơn vị kích kéo, sau đó lại
được điều động sang Binh trạm 32 đoàn 559
Trường Sơn, làm công tác vận chuyển hàng
hóa đến các binh trạm và rồi bọn mình gặp
ông ở đó. Từ đó còn biết bao nhiêu lần vận
chuyển hàng hóa, khí tài đi các nơi trong
chiến trường, bao nhiêu lần bị thương, xe bị
bắn, bị bom, trượt dốc, lao xuống lề đường,
thiếu ngủ vì phải đi thâu đêm nhất là vào mùa
khô, vậy mà ông ấy chưa bao giờ phàn nàn,
luôn gương mẫu, sẵn sàng đi thay anh em
trong những chuyến đi xa, đường khó khăn.
Ông ấy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
của của đơn vị giao. Ông ấy có hai Huân
chương Chiến công hạng Nhất. Hai Huân
chương Giải phóng hạng Nhất, đã có lúc ông
kiêm nhiệm làm Đại đội trưởng đội xe...
Thành tích đầy mình, vậy mà ông ấy lại từ
chối, tớ thấy thật tiếc cho ông ấy. 

Nghe Thanh nói vậy, Cường nâng chén
rượu lên làm một tợp rồi cất giọng: 

- Ông Sơn này, tôi thấy ông tính tình cũng
phóng khoáng, xuề xòa, cởi mở, nhiệt tình,
cũng ham vui, ham nhậu, nặng tình với quê
hương và đồng đội, biết suy nghĩ trước sau,
thành tích của ông cũng suất sắc đâu có kém
ông Lượng, nên anh em trong đơn vị đều rất
muốn bầu ông làm anh hùng. Vậy mà ông lại
“cự tuyệt” là sao? Tôi hỏi thật, hay là ông có
chuyện gì mờ ám, tự sám hối mà không dám
nhận. Hai năm ở chiến trường trước bọn này
đã làm điều gì có lỗi phải không? Bạn bè đã
từng sống chết có nhau, khai ra đi. Nếu có,
bọn này cũng không ghét bỏ ông đâu. Biết lỗi
là tốt rồi. 

Thấy “Cường cổ nhoái” nói vậy tôi tức khí
cầm chén rượu lên đưa cho hắn: 

- Uống đi rồi tớ khai. 

Cường tưởng thật hí hửng đón lấy chén
rượu và uống hết luôn. Lúc này tôi bắt đầu
hắng giọng: 
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- Nghe đây Cường, Sơn này chẳng có
chuyện gì mờ ám có lỗi hết, chỉ có điều là ham
nhậu, ham vui cùng anh em, không sợ chết
và hết lòng vì đồng đội mà thôi. 

Nghe thấy vậy Thanh ngắt lời: 

- Đúng đấy! Chẳng hạn như cái vụ ở đèo
Phu La Nhích, thấy xe của đơn vị bạn bị chết
máy, trên xe chở đầy hàng, ông ấy đỗ lại giúp
đồng đội cho xe nổ, giữa trọng điểm nguy
hiểm, bị máy bay địch bắn suýt chết, may thay
chỉ bị thương nhẹ vào cánh tay và rồi cả xe
của ông ấy và xe của đơn vị bạn cũng vượt
qua được đèo.

- Việc đó tớ biết, hôm giao ban đơn vị đã
biểu dương tinh thần vì đồng đội của đồng chí
Sơn. Nhưng tớ muốn biết về khía cạnh khác
cơ, chẳng hạn như có lỗi với chị em thanh
niên xung phong nào không? 

- Cái đó thì có. - Tôi ngắt lời. 

- Tớ nói có sai đâu, hãy khai ra mau -
Cường động viên.

Bằng giọng trầm ấm, tôi thong thả kể:

- Khi mới ở trường về đơn vị, mình
chuyên trách làm nhiệm vụ kéo pháo từ Hà
Nội vào Đồng Hới. Năm 1967 lúc đó giặc Mỹ
đã leo thang ra miền Bắc của ta, chúng dùng
máy bay bắn phá các trọng điểm như nhà
ga, bến phà, bến xe, kho bãi. Đêm hôm ấy
mình chẳng biết sao lại thấy buồn ngủ vô
cùng. Khi gần đến bến phà Gianh thì thấy
một o, trông cách ăn mặc mình đoán ngay là
thanh niên xung phong. Đang buồn ngủ thấy
o giơ chiếc mũ tai bèo ra vẫy, nên nghĩ cho
o ấy đi cùng có người nói chuyện cho đỡ
buồn ngủ. Lên xe mình chưa kịp hỏi, o đã
giới thiệu o ở đơn vị C255 Thanh niên xung
phong mà sau này chuyển vào Binh trạm 32
mình mới biết chỗ mà các o ấy ở. O là người
Hà Tĩnh trông rất xinh, nhất là đôi mắt, trong
đêm tối mà vẫn ánh lên một thứ ánh sáng
rực rỡ của tuổi mười chín, đôi mươi, khiến
mình có cảm tình luôn. 

- Thế rồi sao? - Cường vội ngắt lời - Có
làm ăn gì không?

- Làm ăn cái con khỉ,  mệt, buồn ngủ sắp
chết, đang lo hoàn thành nhiệm vụ còn không
được. 

- Vậy sau đó thì sao? 

- Đến bến phà, trong khi dồn xe o ấy bảo
“Anh tranh thủ ngủ một chút đi, Khi nào phà
quay trở lại em gọi”. Trời nóng, cô ấy lấy chiếc
mũ tai bèo quạt cho mình và rồi mình ngủ
thiếp đi cho đến lúc phà quay lại. Cô ấy ghé
sát vào tai mình mà gọi bằng một giọng ấm
áp, ngọt ngào như có một luồng điện trái dấu
vô hình làm mình bật dậy. Mình cầm tay cô ấy,
cô ấy nửa như muốn rụt lại, nửa lại muốn để
yên trong tay mình. Mình như kẻ chết chìm
trong đôi mắt mắt đẹp như thiên thần của cô
ấy mà không muốn chia tay.

- Chỉ thế thôi sao? - Cường nghi ngờ hỏi 

- Chỉ thế. Rồi mình vội nổ máy cho xe
xuồng phà. Khi xuống xe cô ấy còn dặn
“Nhớ vào thăm em đấy, em là Thu Hà C255”.
Sau này vào Binh trạm 32 mình đến gặp cô
ấy đôi lần.

- Thế rồi sao - Cường sốt ruột.

- Chẳng sao cả, chỉ là hẹn ước với nhau,
hòa bình sẽ đưa bố mẹ vào đón cô ấy về làm
dâu Xứ Lạng. Bọn mình đã báo cáo hai bên
đơn vị, không có vấn đề gì trắc trở, mình là
Đảng viên, cô ấy cũng là Đảng viên lại là đội
phó. Bên đơn vị cô ấy định mùa xuân năm
1975 sẽ đứng ra tổ chức cho chúng mình
thành vợ chồng. Thế rồi tháng 7 năm 1973
trong khi đi làm nhiệm vụ cô ấy đã bị bom địch
và hi sinh. Nghe tin ấy mình buồn lắm. Mùa
mưa năm 1974 mình mới có dịp ghé thăm
đơn vị của cô ấy và đặt lên mộ một bó hoa dại,
với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong sâu
thẳm trái tim mình. 

- Ôi thật là cảm động, vậy mà bao nhiêu
năm nay bây giờ ông mới kể cho chúng tôi
nghe. Khi ra quân ông có tìm đến nhà cô ấy
không? 

- Có chứ. Năm 1978 mình được ra quân
và tìm đến thăm gia đình cô ấy. Sau khi mẹ
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Hà biết mình là người yêu của cô ấy, bà ôm
lấy mình mà khóc thảm thiết. Con ơi! Cái Hà
nó mất rồi! Nghe bà khóc mà lòng mình như
muốn tan ra, nhưng rồi cũng gắng gượng an
ủi “Mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc nhiều thế
này Hà ở bên kia sẽ buồn lắm đấy. Mẹ ơi!
Đâu chỉ có Hà, mà bao nhiêu cô gái khác
đồng đội của Hà cũng vì cuộc chiến tranh
cứu nước vĩ đại này mà đã ra đi mãi mãi
không về. Mẹ là người rất hạnh phúc và tự
hào vì có một cô con gái kiên cường, dũng
cảm đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình
cho Tổ quốc, trong cuộc đấu tranh giải
phóng miền Nam. Hà là một bông hoa đẹp
trong rừng hoa tươi thắm của các cô gái
thanh niên xung phong. Con rất buồn nhưng
cũng rất hãnh diện, vì mình có một người
yêu thương thật anh hùng và dũng cảm. -
Mình nói với bà bằng một giọng đầy cảm
xúc, mà trong sâu thẳm mình cứ ứ nghẹn
với những đợt sóng lòng ào ạt, rồi mình lại
gọi. - Mẹ ơi! Chúng con những người lính
Trường Sơn, những thanh niên xung phong,
dân công hỏa tuyến đã phải đương đầu với
muôn vàn hiểm nguy. Con cũng bị thương
nhiều lần nhưng rất may là còn sống. Mẹ có
tưởng tượng được không, trên suốt chiều
dài con đường 20 Quyết Thắng 125 ki lô mét
tại các trọng điểm A, T, P (đoạn cua chữ A,
ngầm Ta Lê và đèo Phu La Nhích) có đợt
máy bay địch ném bom suốt tám mươi bảy
ngày đêm làm hàng trăm người chết, chưa
kể người bị thương. Có những ngày 65 đến
70 lần chiếc máy bay B52 rải thảm, chúng
đã ném 13 nghìn tấn bom xuống trọng điểm.
Có biết bao nhiêu sự hi sinh oanh liệt của
hàng ngàn các chiến sĩ bộ đội Trường Sơn,
thanh niên xung phong. Suốt dọc một dãy
đại ngàn Trường Sơn, có đồng đội của
chúng con đang nằm đâu đó giữa những
cánh rừng thiêng”. Nghe tôi nói đến đây bà
dịu đi, đưa đôi tay khẳng khiu lau đi những
giọt nước mắt mặn chát, rồi như nhớ ra điều
gì đó, bà vội đứng lên đi vào buồng lấy ra
một chiếc ba lô. Tôi nhớ ngay đó là chiếc ba
lô của Hà. Bà mở ba lô và lấy ra một cái túi

khâu rất cẩn thận, bên trong có hai chiếc gối
thêu, có hình hai con chim bồ câu và một
bông hoa hồng rất đẹp, với dòng chữ  Sơn -
Hà lồng vào nhau, thêu bằng chỉ đỏ. Bà đưa
cho tôi “Chị cán bộ ở đơn vị Hà dặn khi nào
anh Sơn về thăm mẹ, thì mẹ đưa cho anh
ấy, cùng với lá thư này”. Tôi vội giở thư xem.
Những dòng chữ ngắn ngủi, run run: “Anh
Sơn. Thế là em không được anh đón về làm
dâu Xứ Lạng nữa rồi. Em sẽ phải ra đi mãi
mãi. Anh hãy giữ đôi gối này, coi như đây là
một kỷ niệm đẹp của tình yêu mà em dành
cho anh”. Đọc xong hàng chữ đó, hai hốc
mắt mình cay xè và rồi nước mắt cứ trào ra
không sao cầm được. Mình cố nén lòng
không bật ra tiếng khóc. Mẹ Hà nhìn mình
thương lắm, bà khẽ an ủi: “Con đừng buồn
nữa. Từ nay nếu con không chê, đây sẽ là
quê ngoại của con. Có hai chiếc gối này,
xem như là con Hà nó vẫn luôn ở bên con”.
Ra quân trở về quê hương lẽ ra phải là vui
lắm chứ, nhưng trong lòng mình vẫn nặng
trĩu một nỗi buồn, thương nhớ Hà không
nguôi. Hàng năm đến ngày giỗ của Hà mình
đều có mặt ở nhà cô ấy. 

Thấy tôi nói với giọng trầm buồn Cường
và Thanh nhẹ nhàng hỏi: 

- Sau này lấy vợ rồi ông còn đi lại gia đình
Hà nữa không?

- Có chứ. Gia đình Hà đã coi mình như
con, nên năm nào giỗ cô ấy mình cũng về.

- Thế cậu không sợ bà xã ghen à? 

- Bà xã mình không ghen vì khi mình đến
với cô ấy, mình đã kể hết chuyện của mình và
Hà cho cô ấy nghe. Sau này các con của mình
cũng biết, chúng rất trân trọng tình yêu cao
đẹp của người nữ thanh niên xung phong
trong thời kỳ chiến tranh.

Đêm về khuya. Tháng Tư trời vẫn se se
lạnh, từng cơn gió trên cao nguyên thì thầm
thổi. Ngoài vườn nhà Thanh những chùm mận
xanh như đang cựa mình thu mật ngọt để mau
chín, cũng là lúc ba chúng tôi, ba người bạn
lính ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ ./.
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Gọi là “xóm trọ” cho có vẻ đông đúc,
thực ra nó chỉ là hơn trăm mét vuông
đất trồng rau ăn của gia đình ông

Thực. Vào cái tuổi bảy mươi, chẳng còn đâu
sức cuốc xới, gánh nước chăm bón nữa, ông
bà chắt chiu được chút ít cộng với hỗ trợ của
con đã ra ở riêng làm được sáu gian phòng
trọ. Mỗi phòng được bảy trăm nghìn đồng
một tháng, vị chi một tháng ông bà được bốn
triệu hai… như thế cũng tạm ổn cho hai
người. Dân cư của “xóm trọ” là ông bà Việt
bán rau ở ngoài chợ bờ sông đã ngoài sáu
mươi tuổi, vợ chồng Bình - Thảo thợ tôn sắt
và hai đứa con nhỏ đang đi học, anh Lịch tổ

trưởng tốp thợ xây dựng tự do và hai cặp vợ
chồng “cửu vạn” (họ là anh em) cùng nhau
lên làm thuê. Thường ngày xóm trọ vắng
ngắt, chỉ ồn ào đi lại, chuyện trò lúc chập tối.
Buổi trưa nhà nào cũng xúm vào bếp núc,
mau ăn xong còn ngả lưng một chốc cho đỡ
mỏi, đàn bà tranh thủ giặt giũ hay lau dọn
nhà cửa. Họ làm mỗi người một việc, nhưng
lại có chung một hoàn cảnh xa quê hương
tới đây kiếm sống mưu sinh, nên dễ thông
cảm, nhường nhịn nhau. Ông bà chủ nhà
cũng là người lao động. Ngày tinh giảm biên
chế, cơ quan cho ông bà nghỉ việc, được
hưởng trợ cấp một lần. Đến bây giờ lương
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không có chỉ trông vào tiền thuê trọ để sinh
sống, có lẽ vì thế mà ông bà thông cảm
thương yêu họ như người thân cận họ hàng.
Ông bà nhận tiền trọ vào ngày giữa tháng,
người chưa có thì đưa sau…

Những ngày dịch covid này nhà nào ở
nhà ấy chợ vắng vẻ, xưởng thợ nghỉ việc,
“cửu vạn” cũng ngừng trệ. Hai cặp vợ chồng
thỉnh thoảng mới có nhà gọi điện nhờ đến dọn
dẹp nhà cửa… còn nhúc nhắc có tiền mua rau
gạo. Chỉ có hai đứa trẻ ở nhà cũng gần như
đi học, thằng em hiếu động nghịch hơn,
nhưng được chị kèm cặp vào nề nếp: giờ học,
lúc chơi đâu ra đấy. Nó cũng muốn học giỏi
như chị được nhiều giải thưởng mà chưa
được. Vợ chồng Bình - Thảo có phần yên tâm
về bọn trẻ. Những ngày nghỉ vì dịch, ông chủ
xưởng cho mỗi người hai mươi ký gạo và một
triệu đồng đợi lúc hết dịch lại đến làm việc.
Tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng lúc này
Bình - Thảo mới có nhiều thời gian gần gũi
các con hơn, anh lôi hai chiếc quạt ngủ và
chiếc quạt cây ra lau chùi sạch sẽ chuẩn bị
“chống nóng”, chị đem quần áo, chăn màn
mùa đông mùa hè ra giặt, phơi rồi gấp gọn
từng loại: cái cất đi, thứ bỏ ra dùng gọn gàng
ngăn nắp.

Đến ngày thu tiền trọ ông Thực mời anh
em ra sân nói vắn tắt: “Khắp nơi đều có dịch,
ở địa phương mình cũng đang gồng mình
chống dịch. Covid không trừ ai đâu. Mọi người
phải cẩn thận giữ cho mình cho mọi người
trong xóm trọ mình. Làm ăn khó khăn không
có việc làm, không có tiền mọi thứ đắt đỏ…
Tôi nghĩ lúc này giúp nhau được cái gì quý cái
ấy. Tôi bớt cho mỗi phòng trọ hai trăm ngàn
đồng. Nó ít thôi nhưng tôi chỉ có vậy”. Anh
Bình thay mặt cả xóm trọ nói lời cảm ơn và
thật lòng bày tỏ “Ông bà già rồi mọi sinh hoạt
đều nhìn vào tiền thuê trọ, vẻn vẹn có bốn
triệu hai nay giúp chúng cháu một triệu hai.
Hai ông bà còn ba triệu ăn tiêu cả tháng đủ
làm sao?”

Ông Thực xoa tay ôn tồn:

- Vợ chồng anh Phan về ăn Tết, lên biếu
một yến gạo tẻ ngon, anh Hưng cho năm ký

gạo nếp cái. Anh Lịch vác cả bao khoai lang
lên làm quà, ăn đã hết đâu… Liệu cơm gắp
mắm! Lo gì thừa với thiếu.

Thảo nhanh miệng:

- Hôm giáp Tết chúng con đi thay mái tôn
cho nhà người ta. Tôn còn khá tốt, có khi lợp
nhà mình không hết. Ông có thay mái để con
hỏi hộ. 

- Ông bà có đủ khả năng thay mái
không? Mà chắc gì họ đã bán... - Ông Việt
ngần ngại.

Bình nói thêm vào: 

- Hàng phế liệu lúc này ai mua. Người thu
mua còn ở quê, xe vận chuyển chưa lên. Dỡ
xuống để vướng chỗ! Bán rẻ còn khó… Nếu
được ông lo mua vật liệu, chúng cháu bỏ công
sức. Nhà của ông, chúng cháu được ở tươm
tất sạch sẽ.

Chiều hôm sau Bình sang nói lại với ông
Thực: 

- Họ đồng ý bán với giá giúp nhau. Gói
gọn một triệu đồng, mình tự vận chuyển và
quét dọn sạch sẽ giúp. Cháu sẽ nhờ ông chủ
xưởng giúp chở với giá “nội bộ”. Nếu được,
mai ta tiến hành luôn, nhỡ mưa gió. 

Nói rồi Bình cẩn thận bảo ông Thực xem
ngày đặt mái. Ông nhẩm tính ngày mai chở
vật liệu, mất một ngày dỡ mái, mồng hai lợp
là đẹp.

Ăn điểm tâm tô mì xong, Bình dắt xe
máy đi, còn dặn với lại mọi người nấu cơm
ăn sớm, có xe là đi bốc tôn ngay. Mười giờ
Bình trở về bảo mọi người ăn cơm. Mười
một rưỡi mọi người đi bốc xếp tôn. Thảo và
hai cô chú Việt ở nhà dọn chỗ để hạ tôn
xuống, anh sắp xếp mọi việc nhanh gọn, đâu
ra đấy. Bốn giờ chiều hai xe tôn tấm đã xếp
thành hai đống từng cỡ dài, ngắn gọn ghẽ.
Chỉ còn việc nhà nào cũng tự thu xếp đồ đạc
của mình, cái dễ vỡ thì cất ra ngoài. Thứ
nặng, cồng kềnh che đậy cẩn thận. Mọi
người đều quen với nếp sống “ở trọ” nên
cũng gần như “tác phong lính”!
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Mới sáng sớm, chẳng ai giục nhau mà
nhà nào cũng lục đục dậy. Người nấu ăn
người thu dọn đồ đạc. Bà chủ nhà đem đến
một khay xôi để anh em ăn chắc dạ. Bà bảo
hai đứa trẻ sang nhà học, người lớn bận
làm việc …

Bình phân công cánh đàn ông lên dỡ
mái, phụ nữ ở dưới xếp đống tấm lợp ra
phía ngoài, tấm lành, tấm nứt vỡ để riêng.
Vợ chồng chú Việt được ưu tiên đun nước
nấu cơm hai bữa trưa và chiều cho cả xóm
ăn chung.

Thảo phấn khởi:

- Vui thật! Đã lâu lắm nay mới được thấy
như ở quê, một nhà có việc, cả xóm cả họ đến
làm giúp!

Bình “quảng cáo”:

- Muốn có đủ nếp, đủ tẻ cứ tới đây, cho ở
nhờ một tháng được toại ý! 

- Anh nói trạng! Ỷ thế mạnh mồm! - Cậu
Phan phản bác lại.

Thảo có cơ hội được bộc bạch quay sang
ông Thực: 

- Chúng cháu là lớp cư dân đầu tiên của
xóm. Về ở đây mới có hai chị em nó. Còn
mấy đôi đến ở đều đã có trai thì thêm gái, đã
có gái thì được trai. Có thêm lưng vốn họ mới
ra tạo cơ nghiệp cửa hàng, nhà xưởng đứng
làm chủ… 

Bà Việt nói vui:

- Còn cô chú! Bao năm ở đây, có nếp lẫn
tẻ sao không ra dựng nghiệp?

Thảo phân trần nửa pha hài hước nửa
thực lòng: 

- Người ta bảo số vợ chồng em phải đi xa
quê mới làm ăn được, ở nhà thành “gà què
ăn quẩn cối xay”. Nhà cửa xây rồi mười năm
nữa về ngồi chơi uống nước vui với con cháu!

Gần trưa mái dỡ quang, Lịch bảo có hai
cây xà yếu cần thay rồi nhắn ông Thực đi mua
để anh em dỡ xong đặt vào ngay cho gọn.
Ông Thực đạp xe ra chợ tre, gỗ, chọn hai cây
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HỘP THƯ
Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020.

Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã
nhận được tác phẩm của các tác giả.

* Trong tỉnh: Lê Quang Bình, Vi Hồng
Nhân, Tạ Quang Minh, Nguyễn Kim Dung,
Lã Trung Sơn, Duy Sinh, Vũ Đình Thi, Viết
Sơn, Phạm Lễ Hùng, Ngô Bá Hòa, Lê
Thiệu, Nguyễn Văn Định, Trương Thọ, Hàn
Kỳ, Lý Thị Thảo, Hoàng Tích Chỉ, Lương
Hồng Quân, Nguyễn Anh Dũng, Lộc Bích
Kiệm, Hoàng Choóng, Hoàng Kim Dung,
Nguyễn Lợi, Dương Thị Vinh, Đặng Hùng,
Vi Huệ Chi, Hoàng Tiệp, Phương Lỳ, Đinh
Thị Sửu, Vy Thị Bích, Trần Đình Nhân,
Hồng Vân, Ngọc Hiếu, Ninh Thị Thuyết,
Xuân Tam, Đặng Thanh, Lộc Thị Thắng,
Phạm Thành, Lý Viết Trường, Hữu Sơn, Lê
Thúy Hạnh, Thanh Hoa, Bùi Minh Tấn, Bùi
Thuận, Dương Công Bao, Nguyễn Văn
Dương, Trịnh Quốc Toản, Đặng Lâm, Trần
Quang Hòa, Chu Văn Minh, Ma Trung Kiên,
Hoàng Chiến...

* Ngoài tỉnh: Đặng Bá Khanh (Bắc
Giang); Hoàng Tuấn Cư, Nguyễn Công
Dương (Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (Lào Cai);
Đoàn Thị Bắc, Đào Thanh Tùng (Thanh Hóa);
Đàm Nha (Cao Bằng); Đoàn Mạnh Tiến (Nghệ
An); Lương Ngọc Xuất (Ninh Bình); Hoàng
Bình Trọng (Quảng Bình); Nguyễn Thế Lượng
(Phú Thọ); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng);
Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Tịnh Bình
(Tây Ninh); Minh Thuận Nguyễn (Bạc Liêu);
Lê Hứa Huyền Trân, Trần Thanh Hoa (Bình
Định); Nguyễn Trung Du (Bắc Ninh); Nguyễn
Hoài Ân (Quảng Ngãi); Lê Minh (Yên Bái)...

Và một số bản thảo khác gửi qua email.
Đề nghị các tác giả ghi rõ họ tên (bút danh
nếu có), số điện thoại, địa chỉ rõ ràng để tòa
soạn liên hệ.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn và
mong tiếp tục nhận được sự cộng tác, góp ý
của các tác giả./.



keo to thẳng dài cỡ ba mét rưỡi, cửa hàng cho
xe chở về nhà giúp. Rồi nghĩ anh em đêm nay
ngủ nhà không mái sương gió, tiện đường
ông rẽ vào chợ mua mấy tấm bạt để che tạm.
Lợp mái xong, căng làm trần đỡ bụi đỡ nóng.

Mọi việc tiến hành đúng như dự định. Mái
đã dỡ xong chỉ thay hai xà gồ mới, chỉnh lại
lấy mặt bằng rồi cố định chắc chắn.

Lịch đi gọi xe công nông về chở bỏ phế
liệu. Anh đi chừng ba mươi phút thì phóng xe
máy về bảo một giờ nữa mới có xe. Nhưng
ngoài đầu phố họ đổ trần thừa nhiều bê tông
tươi hỏi ý ông Thực có lấy không? Ông Thực
ngẫm nghĩ: nhà mình không làm gì…

- Có ta lấy về đổ trước cửa hiên cho sạch
sẽ - Lan nhanh nhảu - Vợ chồng chị Phan một
xe, em với chị Thảo một xe, anh Lịch dẫn
đường, rồi về ra tay thợ cả.

Ai vào việc ấy, năm xe ba gác bê tông
tươi được kéo về đổ rải trước hiên dãy nhà
trọ, Lịch cán đều xoa phẳng, thước đặt kẻ
thẳng tăm tắp. Chưa đến năm giờ chiều sân
nhà sạch, đống phế liệu được chở đi hết.
Những tấm lành anh lái xe xin về cho vợ lợp
chuồng gà hơn trăm con đẻ trứng. Anh hứa
hôm hoàn thành, điện thoại cho biết để anh
“khuyến mại” vận chuyển vệ sinh gọi là chung
tay góp sức. Đã chuẩn bị chu đáo, hôm sau
lợp mái tôn càng thuận, người đưa tôn lên
người dàn mái bám vít, tấm ngắn vừa tầm mái
sau, tấm dài lợp mái trước vươn ra che hiên
rộng tới mét rưỡi. Bên trên là hai hàng sào
phơi móc quần áo lúc đêm hôm ngày mưa
gió, dưới vẫn để được xe đạp, xe máy. Ai
cũng vui vẻ, bảo nhau không đun nấu bằng
than tổ ong. Che tạm mấy tấm pờ rô xi măng
làm chỗ đun củi lúc cần. Mọi nhà tự dọn dẹp
phòng ở còn căng trần đã có Lịch, Phan và
Bình đảm nhiệm. Việc đã xong, tắm gội tươm
tất ông Thực xách một túi bánh mì to phồng,
bà Thực bê nồi sốt vang nạm bò nóng sang
vui vẻ:

- Xin lỗi, chúng ta bữa nay có phạm quy
định nhưng là một gia đình. Ông bà già này
chủ động mở bữa liên hoan nhẹ để rửa mái

tôn với hai món cháo nóng và bánh mì sốt
vang! Mời anh em… 

Bình vỗ tay và xin được góp một chai
ba kích: 

- Nâng ly! 

Cả nhà cười nói rào rào. Ông Thực đứng
dặn dò: 

- Vui nhưng anh em đừng quá đà người,
ta đến nhắc nhở thì không hay. Còn hôm nay
chúng ta thắng covid rồi!

- Thắng phải có tỉ số. - Lịch nhanh miệng
nói. 

- Một không là mái nhà “cũ người mới ta”.
Hai không là cái hiên chắc chắn sạch sẽ. Còn
cái trần cộng vào mái tôn. - Bình không kém
lời.

Ông Việt vốn ít nói, tay bê bát tô dưa góp
đặt lên bàn, tủm tỉm cười góp vui: 

- Bàn thắng thứ ba là xóm trọ chúng mình
gắn bó với nhau hơn! Nhân cuộc vui này
chúng mình bầu chú Bình làm trưởng xóm!

Lan nói ngay như sợ bị tranh mất phần: 

- Vậy thì vợ chồng anh Phan phải đăng ký
dài hạn, để cấy cả nếp lẫn tẻ. Lại còn tích góp
có tiền xây nhà. Hãy nhận vợ chồng anh Bình
làm sư phụ mà học hỏi! 

Anh em vỗ tay cười sảng khoái trước mấy
câu bông đùa mà cũng rất có lý. Bình không
muốn mọi người quay chuyện về mình, anh
lái sang hướng khác:

- Cháu thấy chú Việt nói đúng quá! Chú
nói như cán bộ tuyên huấn đứng giữa hội nghị
vậy.

Ông Việt cười hề hề xuê xoa: 

- Tớ chỉ nắm cán cuốc trồng rau. Nay là
phụ tá của bà xã cầm cán gáo vẩy nước cho
mấy mớ rau ngoài chợ thôi.

Cả xóm trọ nhỏ vừa ăn vừa nói cười rổn
rảng phút chốc dường như tạm quên đại dịch
covid đang hoành hành ngoài kia. 
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Từ sau năm 1945 đến nay, nền văn
chương của tỉnh nhà luôn được tô đậm
bởi một đội hình các tác giả trưởng

thành từ trong khói lửa của cách mạng và
chiến tranh trong đó có nhà văn Vy Thị Kim
Bình. Nữ y sỹ, nhà văn Vy Thị Kim Bình là
người dân tộc Tày, sinh tại Thôn Pá Phiêng,
xã Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn. Tốt
nghiệp y sỹ trường cán bộ Y tế Trung ương
1961, công tác tại bệnh viện Bắc Sơn, Hữu
Lũng và bệnh viện tỉnh thuộc Sở Y tế Lạng
Sơn cho đến khi nghỉ hưu năm 1988. Vy Thị
Kim Bình, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn năm 1968, hội viên Hội Nhà văn
Việt Nam từ 1988 đã xuất bản 50 tác phẩm ở
hai thể loại chủ yếu là ký và truyện ngắn. Tác
phẩm của chị đã nhận 7 giải thưởng văn học
chính thức của trung ương và địa phương. Tôi
quen biết và được đọc tác phẩm của chị từ
những năm 1980 của thế kỷ XX và khi làm
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh gần 10
năm (2008 - 2016). Đặc biệt năm 2018, được
Hội giao làm chủ biên cuốn sơ thảo lịch sử Hội
Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn 50 năm xây
dựng và phát triển. Trong quá trình biên soạn,
một lần nữa lại hiểu thêm những cống hiến về
truyện và ký của chị đối với văn học nghệ
thuật của tỉnh nhà. Chị xuất thân từ một gia
đình nông dân lương thiện, lăn lộn kiếm sống
để có điều kiện đi học. Trước khi trở thành nhà
văn, chị đã trải qua nhiều công việc. Chị là
người dễ tiếp xúc, tin cậy, luôn tự tại, lịch sự
mềm mại đúng chất của một nữ nhà văn.

1. Nhà văn Vy Thị Kim Bình là một
người chắt chiu vượt qua gian khổ để nhả
những sợi tơ vàng cho văn học nghệ thuật

Để có một tác phẩm đọng lại trong lòng
độc giả chị đã dành cả đời mình cho những
trang viết. Chị sống, chiêm nghiệm, kiếm tìm
từng chữ cho từng chi tiết nhọc nhằn và khổ
hạnh. Chị tâm sự nghề viết văn cực như phu

mỏ. Nghe lạ tai nhưng chí lý. Nhà văn Cao
Duy Sơn đã từng nói: “Hơn ai hết chỉ những
nhà văn dốc sức trong sáng tạo mới cảm
nhận ý nghĩa so sánh đó. Vào cửa văn
chương sao mà khó, cứ như tự nâng mình
khỏi mặt đất vậy. Liệu có phải giới hạn tài
năng, hay quỹ thời gian còn để hoài phí, vốn
sống hời hợt? Không biết nữa? Có lẽ người
viết văn ai cũng vướng phải những băn khoăn
muôn thuở. Nó ám ảnh và khuấy động khiến
người cầm bút nhiều khi không khỏi hụt hơi,
có khi nản và hoang mang nữa. Bởi tác phẩm
mình sáng tạo hình như vẫn chưa đến nơi đến
chốn, còn thiếu một gì đó, một gì đó lại rất mơ
hồ? Có người thối chí bỏ cuộc, có người kiên
tâm theo đuổi ”. Chị Vy Thị Kim Bình đã thể
hiện từng chủ đề sáng tạo âm thầm mà quyết
liệt với hy vọng một thành công mới. Chị đã
sáng tác bằng ý chí nghị lực đáng nể trọng.
Chị tự đày ải bản thân không phải để được
nổi tiếng, hay ghi danh vào lịch sử văn học
nước nhà. Mục đích của chị viết là để sống,
để giãi bày để tự hoàn thiện và khám phá
không chút mệt mỏi. Vy Thị Kim Bình là một
nhà văn như thế. Một cây bút khiêm nhường
đáng kính trọng.

2. Nhà văn Vy Thị Kim Bình đã dành
gần trọn đời mình để khai thác về đề tài
lịch sử chiến tranh cách mạng đời sống xã
hội, tình yêu lứa đôi, phong tục tập quán
dân tộc 

Vy Thị Kim Bình là một nhà văn khá đặc
biệt trong làng văn đương đại nước ta, gần
như trọn đời, chị viết đến 50 tác phẩm, chỉ
khai thác cuộc sống trên vùng đất Lạng Sơn
biên cương Tổ quốc. Một cán bộ thầy thuốc
với kiến thức văn học rộng, nhiều vốn sống,
từng trải, chị có lối hành văn điềm đạm tạo
được lực hút với bạn đọc. Cách hành văn ấy
đã khai thác diễn biến các sự kiện, khai thác
diễn tiến tâm lý và tính tự sự của nhân vật.
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HoàNg VăN Páo



Gần 60 năm cầm bút viết
truyện, ký chỉ với tâm thế
như một nhu cầu sống, bên
cạnh nghề y cao quý mà
cũng không kém phần vất
vả. Mười tám đôi mươi, Vy
Thị Kim Bình đã sáng tác
những tác phẩm như:
“Niềm vui”, “Chuyện bà
Sử”, “Cuốn băng màu da”...
Đặc biệt từ tác phẩm với
nhan đề "Đặt tên" đã làm
nên tên tuổi của mình. Cái
tên truyện ngắn ấy đã vận
vào cuộc đời tác giả. Chị đã
ghi danh vào dòng văn học
Việt Nam hiện đại như một
lẽ tự nhiên, và là cây bút nữ
đầu tiên của dân tộc thiểu
số đặt tên mình bên cạnh
những nhà văn chuyên
nghiệp của cả nước.

Truyện ngắn "Đặt tên"
in trên Tạp chí Văn nghệ
Việt Bắc năm 1962, liền đó
tác phẩm đã được trao giải
Khuyến khích. Có lẽ đây
chính là động lực đã tiếp
sức cho một cây bút nữ trẻ
là người dân tộc thiểu số
vững bước trên con đường
sáng tạo. Nhìn lại những
năm thập kỷ sáu mươi của
thế kỷ trước, có thể hình
dung phần nào giá trị của
tác phẩm. Thấy được rõ
đóng góp của một cây bút
nữ dân tộc với tư duy sáng
tạo mới của thế hệ trẻ trong
thời kỳ đầu hòa bình và xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc. Lối viết giản dị
bộc lộ cảm xúc yêu thương
đằm thắm của một cây bút
nữ khi mới vào tuổi đôi
mươi. Tận bây giờ khi đọc
lại "Đặt tên" người đọc vẫn
như được sống trong
không khí miền Bắc khi mới
được hòa bình, với Việt Bắc
một thời lãng mạn rộn khúc
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Tác giả Hoàng Văn Páo trình bày tham luận tại Hội thảo.
Ảnh: PV

hoan ca sau cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp.
Đi tiếp trên con đường sáng tác nhọc nhằn, chị đã gặt hái

thêm những thành công mới. Năm 1968, truyện ngắn "Những
bông huệ" của chị đã được trao giải Khuyến khích của Tuần báo
Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. So với "Đặt tên", "Những bông
huệ" đã có một bước tiến về nghệ thuật. Từ bố cục tác phẩm,
đến ngôn ngữ được tiết chế tối đa, từng chi tiết đều được lựa
chọn kỹ và tinh tế, tác phẩm đã mang đến cho bạn đọc cảm xúc
sinh động và ấm áp. Gợi hồi tưởng về một thời kỳ chiến tranh
chống đế quốc Mỹ hết sức ác liệt, những mất mát khổ đau và
những hi sinh thầm lặng của những nữ y sĩ, bác sĩ, đội ngũ những
chiến sĩ mặc áo trắng dũng cảm cứu người trong bom đạn nhưng
cũng thật dịu dàng khiêm nhường tựa những bông huệ trắng tỏa
hương trong khoảnh khắc bình yên và lãng mạn. Có thể nói, đó
là tác phẩm được viết lên bằng những câu thơ văn xuôi, bằng sự
trải nghiệm của người trong cuộc, bằng tấm lòng của nghệ sĩ
được gửi gắm trong từng chi tiết bình dị và tài hoa.

Với 50 tác phẩm truyện ngắn và ký trong tập văn tuyển của
nhà văn Vy Thị Kim Bình, người đọc có thể nhận thấy hầu hết
những tác phẩm đều viết về người phụ nữ, trong đó phần nhiều
là những người phụ nữ dân tộc bản tính dịu dàng, mộc mạc, giản
dị, dù mỗi cuộc đời hoàn cảnh khác nhau, số phận bất hạnh, khổ
đau mỗi người một vẻ. Dù đó là những người mẹ, người vợ,
người chị hay người yêu họ luôn biết vượt lên hoàn cảnh, sống
nhường nhịn, vị tha nhiều khi chấp nhận cả những hy sinh thiệt
thòi dành những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời.

Đọc tác phẩm của chị có thể nhận rõ nhân vật và đời sống
của họ được tác giả thể hiện trên trang sách rất nhuyễn và gần
gũi như con người bên ngoài cuộc đời. Đọc mà như không thấy



tác giả, chỉ có nhân
vật với những tình
huống truyện khiến
cho người đọc như
được cùng sống,
cùng đau khổ, xót
thương và nhận về
mình tình yêu
thương và cảm
thông. Hiệu ứng tích
cực này chính là
thành quả của sáng
tạo văn học. Bởi như
chúng ta đều biết
một nguyên lý tuy
không còn mới, đó là
hầu hết các tác phẩm
văn học đều được
viết ra từ trí tưởng
tượng và hư cấu. Hư
cấu mà đọc như
chuyện có thật - đó
chính là tài năng của
nhà văn. Từ những
truyện ngắn "Ánh
đuốc bên bờ suối",
"Mối tình đầu muộn
màng", hay "Khanh",
"Niềm vui", "Người
bệnh là cô gái xa lạ"
và nhiều truyện ngắn
khác đều thấy rất rõ
sự uyển chuyển linh
hoạt trong cách viết
của tác giả. Mỗi
truyện ngắn là một
công cuộc sáng tạo
mới, cảm xúc mới với
nhân vật hoàn toàn
khác, số phận khác.
Nhưng tất cả đều
đồng tâm từ tình cảm
ấm áp, từ sự ngợi ca
tình yêu thương con
người, từ khát khao
vươn lên làm một
con người tử tế thể
hiện trên từng trang
viết với bút pháp
dung dị, tinh tế.
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Những tác phẩm của chị dù viết ở thời điểm chiến tranh hay hòa
bình vẫn nguyên giá trị với cuộc sống hôm nay. Giá trị đó là ở trong
mỗi trang viết in đậm dấu ấn lịch sử của đất nước, trong tâm thế của
một thế hệ từng sống qua những giai đoạn sôi động và gian khổ nhất
của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, và những ngày đầu xây đắp
hòa bình của cả dân tộc. Tinh thần đó đã được nhà văn Vy Thị Kim
Bình khuôn lại trong những số phận cụ thể, hoàn cảnh và không gian
cụ thể trong những truyện ngắn và bút ký tuy nhỏ bé và giới hạn nhưng
vẫn có sức cuốn hút sự liên tưởng, tạo cảm xúc lãng mạn và ấm áp.
Có thể nói, đó chính là những bông huệ trắng ngày nào nay vẫn tỏa
thơm, một hương thơm bình dị khiêm nhường gợi niềm yêu mến và
kính trọng trong lòng bạn đọc.

3. Nhà văn Vy Thị Kim Bình, người phụ nữ dân tộc Tày đầu
tiên là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam 

Nhà nghiên cứu lý luận và phê bình Lộc Bích Kiệm đã nhận xét
“Chị cầm bút viết văn cách nay gần nửa thế kỷ, khi đó tuổi đời chỉ
khoảng hai mươi. Tôi tự ngẫm khi những người phụ nữ Tày còn cam
chịu, chấp nhận cuộc đời quẩn quanh với những hủ tục “còn nhỏ ở với
cha mẹ, lớn lên dựng vợ gả chồng, lấy chồng rồi sinh con cái, làm
nương làm rẫy đến hết đời thì thôi”, thì Vy Thị Kim Bình đã thoát ly làm
công tác nhà nước, có nghề nghiệp phục vụ xã hội phục vụ nhân dân
và… cầm bút viết văn”. 

Đối với những người cầm bút chuyên nghiệp không nói làm gì
nhưng với một cây bút nữ đầu tiên người dân tộc thiểu số như chị Vy
Thị Kim Bình mà sáng tác đồ sộ như vậy thật đáng ghi nhận công đầu.
Trong hoàn cảnh khó khăn những năm 60 của thế kỷ XX sách đọc còn
hiếm, có thể hình dung khó khăn đối với người viết như thế nào. Thế
mà truyện ngắn "Đặt tên" chỉ một đêm đã được tác giả hoàn thành.
"Đặt tên" đã được viết ra bằng trái tim, bằng cảm xúc của một thiếu
nữ người dân tộc. 



Truyện ngắn của nhà văn Vy Thị Kim Bình
dung dị, không quá mới lạ hoặc phá cách mà
chứa đựng lý tưởng thẩm mĩ sâu xa. Nhân vật
trong tác phẩm của chị chủ yếu là người phụ
nữ với những phẩm chất tốt đẹp. Những con
người đó càng trong hoàn cảnh éo le thách
thức càng tỏa sáng lung linh. “Những bông
huệ” là tập truyện ngắn tiêu biểu của chị, là
cảm xúc, tâm hồn, trí tuệ, tài năng của chị, là
món quà văn chương tươi tắn mà chị Vy Thị
Kim Bình dâng cho đời, cho văn học. “Những
bông huệ” đã trở thành biểu tượng cuộc đời
chị, luôn trắng trong, thanh khiết, dịu dàng tỏa
hương thơm. 

4. Nhà văn Vy Thị Kim Bình với tâm
huyết và tình yêu thấm vào từng tấc đất
biên cương Tổ quốc  

Từ sau năm 1975 dòng văn chương tỉnh
nhà đang ở động thái chuyển mình mạnh mẽ
cùng với sự chuyển biến cách mạng đất
nước. Như một mạch ngầm lặng lẽ, một mình
đi về dòng văn chương riêng của chị. Đó là
viết truyện và ký về mảnh đất biên cương
phía Bắc của Tổ quốc. Xuất phát hành trình
văn chương của chị là tình yêu tha thiết mảnh
đất và con người ở xứ Lạng này - Đó chính là
tình yêu Tổ quốc. Chị muốn đem ngòi bút văn
chương của mình góp phần bảo vệ và xây
dựng từng tấc đất biên cương, giữ gìn độc lập
chủ quyền toàn vẹn cho đất nước. Đây là tư
tưởng nghệ thuật, sợi chỉ đỏ xuyên suốt từng
trang truyện của nhà văn Vy Thị Kim Bình. 

Có thể nói truyện ngắn và ký của chị
đều dành nhiều trang nhấn về vị trí chiến
lược, tinh thần anh dũng chiến đấu chống
ngoại xâm của đồng bào các dân tộc, chủ
yếu là dân tộc Tày, Nùng, Dao… Quê
hương Lạng Sơn, nơi mà từng tấc đất, từng
tên núi, tên sông… Với tầm nhìn xuất phát
từ tình yêu miền biên viễn đất linh, mang
nặng ơn tình Xứ Lạng, nhà văn Vy Thị Kim
Bình đã quyết tâm dùng ngòi bút của mình
viết về truyền thống lịch sử hào hùng chống
ngoại xâm của ông cha, tổ tông, dân tộc ở
miền đất này. Đây là sự thành công xuất sắc
của nhà văn Vy Thị Kim Bình trên văn đàn
Xứ Lạng hôm nay, góp phần vào nền văn
học đương đại nước nhà. Khép lại trang
cuối của cuốn “Theo con đường gập

ghềnh”, tôi cảm thấy: Tâm huyết cây bút Vy
Thị Kim Bình như đã thấm vào từng tấc đất
biên cương của Tổ quốc.

Nghiền ngẫm và đọc 50 tác phẩm đã
xuất bản của chị cho thấy nhà văn Vy Thị Kim
Bình về mặt tư tưởng nghệ thuật rất thông tỏ
và thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo về
văn hoá của Đảng. Cũng chính từ việc nhận
thức đúng về đường lối văn hoá văn nghệ của
Đảng. Những truyện, ký chị viết càng làm
sáng thêm trang đời, trang văn của chị. Tác
phẩm của chị còn có giá trị cao về mặt văn
học. Nhiều sinh viên và học viên trường đại
học… thường lấy tác phẩm của chị để viết
luận văn cử nhân và thạc sĩ. 

Tôi rất đồng tình với nhận xét của nhà
văn Cao Duy Sơn: “Đánh giá và kết luận
thành tựu sáng tác một đời của tác giả là
công việc không dễ. Nhưng với nhà văn Vy
Thị Kim Bình có thể khẳng định, chị là cánh
chim đầu đàn của làng văn nữ các dân tộc
thiểu số Việt Nam, là nhà văn nữ dân tộc
thiểu số đầu tiên viết văn xuôi ở Việt Nam.
Những đóng góp của Vy Thị Kim Bình với nền
văn học hiện đại Việt Nam là rất đáng ghi
nhận. Chị đã đến với đời sống văn học bằng
một diện mạo bình dị và khiêm nhường,
không kiểu cách, không pha trộn, không chạy
theo những khuynh hướng hình thức lạ. Thủy
chung với cách viết giản dị như chính cuộc
sống, nhà văn hướng cho người đọc tình yêu
thương giữa con người với con người, và
niềm tin vào cuộc đời”.

Có thể thấy cả cuộc đời, kể cả tuổi thanh
xuân sung mãn đẹp đẽ nhất của nhà văn Vy
Thị Kim Bình đã gắn bó với miền đất linh Xứ
Lạng thân yêu. Nhà văn Vy Thị Kim Bình là
một tác giả tiêu biểu, xuất sắc đóng góp nhiều
cho nền văn chương, văn học Xứ Lạng suốt
gần 60 năm qua. Tên tuổi chị đã được bạn đọc
cả nước biết đến với một tình cảm trân trọng,
yêu mến. Nhà văn Vy Thị Kim Bình đã dành
một tình yêu lớn cho đất nước cũng như cho
Xứ Lạng quê hương thân yêu của chúng ta./.

Tham luận tại hội thảo Truyện ký “Theo con
đường gập ghềnh” và những đóng góp của nhà
văn Vy Thị Kim Bình với văn xuôi Lạng Sơn do
Hội VHNT Lạng Sơn tổ chức tháng 12/2019
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Đối với mỗi con người, thời thơ ấu là
quãng đời đáng nhớ nhất, đáng tiếc
nhất. Trước đây, cứ mỗi lần nhắm mắt

lại, thấy tuổi thơ ùa về, hiển hiện từng ngày,
từng quãng, rõ ràng như đưa tay ra là cầm
nắm được. Nhưng bây giờ, mỗi năm khi nhìn
lại, thì ngày xưa đã bị phủ lên làn sương mờ,
cứ mỗi năm làn sương lại dày thêm, chuyện
ngày xưa cứ xưa thêm, mờ dần, mờ mãi.

Chỉ có hình ảnh mẹ là mãi mãi khắc sâu,
không bao giờ phai được.

Mẹ sinh chín người con tất cả, nhưng
nuôi được bảy. Thời trước hiếm có bà mẹ nào
nuôi được tất cả những đứa con mà mình sinh

ra. Bà ngoại còn khổ hơn, có mười hai con mà
sau chỉ nuôi được sáu, các bác, các cô, dì
cũng thế. Ai cũng từng phải khóc núm ruột của
mình, ít nhất là một lần. Mẹ tôi đến tuổi già còn
phải khóc anh cả, khi anh qua đời sau một
cơn tai biến. Ngày ấy anh mới bốn mươi bảy
tuổi, đang là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thị trấn Na Sầm. Mẹ đúng là một người con
kiên cường, một người phụ nữ vĩ đại mà
chính mẹ không hay biết.

Thời trẻ mẹ đẹp lắm, có cái ảnh mẹ chụp
năm ba mươi sáu tuổi, khi đã có bảy đứa con
rồi, chụp khuôn mặt hơi nghiêng, tóc chải rẽ
ngôi lệch, búi sau gáy, mặc áo dài màu sẫm,
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đeo chuỗi hạt trai. Lúc anh Việt đi bộ đội mang
theo, mẹ đòi mới mang về trả, tôi đi Đại học
lại lấy trộm mang theo để khoe bạn bè. Sau
cũng mang về trả mẹ nhưng không biết thất
lạc đâu mất. Thời trước không có công nghệ
in sao ảnh, tiếc không chịu được. Ba chị em
gái chạy dài không theo được mẹ. Bố cũng là
người đẹp trai, dong dỏng, khuôn mặt rất
sáng, thông minh. Hiện còn cái ảnh của bố
chụp hồi khoảng bốn mươi, tương đương thời
kỳ có cái ảnh kia của mẹ, nhưng mất ảnh mẹ
nên giờ treo ảnh bố ở gian thờ mà không có
ảnh mẹ sóng đôi.

Lúc nhỏ, lũ con gần gũi với mẹ mà sợ bố.
Là vì mẹ hiền lắm, thương con, chiều con. Mẹ
dạy con bằng ánh mắt và những lời nói nhẹ
nhàng nhưng sâu sắc, chỉ nói thôi, chứ ít
mắng, ít quát lắm, mà con cái rất nghe lời. Khi
có cháu, mẹ cũng không đồng ý cho các bố
mẹ trẻ đánh hay quát nạt con, mẹ bảo: trẻ con
thì phải lấy nhời lấy nhẽ mà bảo, rồi nó khắc
biết.

Bố mẹ rất tiến bộ, luôn hướng con cái vào
học hành, trong khi các gia đình khác tập cho
con buôn bán hay làm vườn, làm nghề truyền
thống từ bé, và không mấy coi trọng việc học.
Mẹ thấy tôi thích đọc sách báo nên đặt báo
Thiếu niên Tiền Phong cho tôi, đặt báo Phụ
nữ Việt Nam để tôi đọc cho mẹ nghe.

Tôi nhớ dù xuất thân dân nghèo thành thị
nhưng gia đình tôi sống theo kiểu phong kiến
khá đặc trưng, tôn ti trật tự rất rõ ràng. Nhờ
bố mẹ chăm chỉ, cần kiệm, sau này nhà cũng
thuộc hàng đủ ăn đủ mặc (cho mười người),
nhà xây vững chãi, trần vôi rơm, có vườn
rộng. Trước bệ thờ xây bằng gạch là chiếc
bàn ăn rộng, ghế tựa, có quy ước chỗ ngồi cố
định: bà nội ngồi góc trong bên trái sát bàn
thờ, bố ngồi đối diện ở góc bên phải, mẹ ngồi
một đầu nồi, còn các anh lớn ngồi vào các ghế
còn lại, có sáu ghế tất cả. Bọn nhỏ hơn thì
không được ngồi bàn, cứ đơm bát cơm, chìa
ra để mẹ rắc cho một thìa thịt băm rang khô
rồi mang ra sân hoặc ngồi lên giường mà ăn.
Có lẽ vì thế mà bọn tôi lúc bé không biết ăn
rau, lớn lên khi các anh chị đi học, đi bộ đội
vợi đi mới được ngồi vào bàn thì cũng chẳng
có nhu cầu ăn rau nữa!

Sáng ra mẹ thường rang một chảo cơm
rang to tướng. Đến bây giờ tôi cũng không
hiểu mẹ nấu cơm tối kiểu gì mà cả nhà mười
người ăn xong, sáng hôm sau vẫn có một
chảo gang đầy cơm nguội. Bình quân đủ cho

mỗi đứa một bát, đứa nào khôn lỏi đơm bát
đầu ít ít, ăn thật nhanh cho hết rồi tranh thủ
làm thêm bát nữa sẽ được no hơn, nhưng
cũng có lúc bị hố vì cơm ít, lúc quay lại chỉ còn
chảo không thì lại chịu đói hơn. Ngoài ba bữa
cơm ra, những ngày chợ phiên mẹ mua cho
quà bánh, chủ yếu là hoa quả theo mùa, cái
bánh bò, hay gói đường đục nếu là mùa mật
mía.

Thế thôi mà mấy anh em cứ lớn, cứ đi
học và làm vườn, làm việc nhà giúp bố mẹ.
Lúc tôi còn bé, bố đi làm nhà máy rồi làm
vườn thêm, ba anh trai đi học về lại lên rừng
hái củi hoặc cuốc vườn cùng bố, chị Phượng
phải đi gánh nước, giặt giũ, chăn lợn, mấy
đứa bé làm việc nhỏ. Mẹ cũng làm công nhân
nhà máy và nuôi thêm một đàn lợn. Có lúc lên
đến mười hai con, mẹ nuôi bằng bã đậu lấy ở
nhà máy, rau lang tự trồng và rau dại con cái
đi kiếm về. Cũng nhờ có nuôi lợn mà lâu lâu
gia đình lại được bữa cải thiện, ấy là lúc bán
lợn. Thường bán cho tầu hàng thì bán móc
hàm, nghĩa là tổ chức mổ lợn, rồi cân phần
thân lợn lên tính tiền, phần lòng mề để lại toàn
bộ để ăn. Đấy là bữa liên hoan được trông
đợi, với nồi cháo lòng to vĩ đại cứ đặt trên bếp
than âm ỉ cho nóng, ăn cả ngày, rồi lòng non,
lòng già, dạ dày, tim cật, dồi, cứ gọi là ê hề,
mà bà nội lại biết chế biến rất ngon nữa chứ.

Hôm xảy ra chiến tranh biên giới, cả nhà
quấn túm nhau chạy loạn, qua sông, đi mãi
đến Hội Hoan rồi vượt đèo qua Bình Gia để
về Bắc Ninh, nơi anh Việt đóng quân và có bố
mẹ nuôi để tá túc, nương nhờ.

Mẹ xắp xếp đồ đạc vào đôi quang gánh,
một bên là nồi cơm nếp, nồi thịt gà kho gừng
làm lương thực đi đường, một bên là quần áo
chăn màn và tất tật những gì mẹ thấy là quý
giá và cần thiết cho chuỗi ngày chạy loạn.
Tiền nong mẹ gói vào ruột tượng, đeo chắc
trong người. Chị Phượng đứa đằng trước đứa
địu sau lưng, xách thêm cái túi chắc là quần
áo con Ly, tôi cõng em Hà, em Quang đeo một
cái ba lô không nhớ có những gì, bà chống
gậy, cả nhà hòa vào dòng người đông nghịt
vượt sông Kỳ Cùng, lánh nạn mãi vào mạn
trong, sâu vào nội địa.

Tôi nhớ ngày đầu tiên đi đến tối nghỉ lại
Nà Rảo, ở trong ngôi trường cấp 2 của xã
Nam La thì phải. Mẹ rất nhanh nhạy, ổn định
chỗ ở tạm xong thì xoay sang tìm cách để có
thêm tiền trang trải sinh hoạt vì cuộc sống tha
hương không biết kéo dài đến bao giờ. Mẹ
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mua trứng vịt trong làng, luộc lên rồi giao cho
tôi ngồi bán cạnh đường, gần mấy hàng
nước. Mỗi ngày bán hai ba chục quả cũng
kiếm được tiền rau. Ở Nà Rảo đâu hai tuần
thì nghe tin chiến tranh leo thang, mẹ theo mọi
người quyết định đi sâu vào Hội Hoan để vượt
đèo về xuôi.

Tôi không tài nào nhớ nổi, mẹ làm cách
nào mà trên đường chạy giặc, lúc nào cũng
có nồi cơm nếp và nồi thịt kho, những món ăn
cho chắc dạ và đảm bảo đủ sức đi bộ mấy
ngày trời.

Về Đồng Mỏ thì bố mẹ bàn nhau ra một
kế hoạch lâu dài, hợp lý nhất. Đó là: Bố phải
theo cơ quan sơ tán và làm việc ở Đồng
Bành, mẹ sẽ chung nhau với người ta mở
quán cơm ở Đồng Mỏ. Bà nội, chị Phượng
Thắng và chị em tôi sẽ về Bắc Ninh ở nhờ và
đi học.

Mẹ bán hàng ở Đồng Mỏ, ở trên ấy mẹ
quần quật cả ngày cả đêm với hàng quán để
nuôi cả nhà, còn lo dành dụm sau này yên
bình sẽ về sửa nhà sửa cửa, rồi lo cho anh
Long mắc lại ở Cao Bằng… bao nhiêu nỗi lo
mà chỉ người làm mẹ mới gồng gánh được.
Khi tình hình yên ổn đôi chút, mẹ còn theo
các bà đi buôn giẻ rách cung ứng cho bộ đội
lau súng, yên nữa thì đi buôn rau từ dưới xuôi
về Lạng Sơn. Mà mẹ vốn say xe kinh khủng,
đi tàu cũng say, say xe đến nỗi chả bao giờ
có nguyện vọng đi đâu bằng ô tô, mà hoàn
cảnh bó buộc, hàng năm trời mẹ ngồi trên
thùng xe tải, có hàng là đi bất kể ngày đêm
thì mẹ lại không say tí nào. Sau hòa bình, về
lại cuộc sống bình thường mẹ lại say xe
khủng khiếp, cho đến tận lúc già vẫn sợ đi ô
tô, thậm chí ngồi sau xe máy mẹ cũng chóng
mặt, buồn nôn. Mới biết sức mạnh tinh thần
thật là ghê gớm.

Chúng tôi đi sơ tán nhưng mẹ lo cho ăn
mặc đầy đủ, ăn no mặc lành. Ăn thì thuần gạo
trắng, không phải độn. Thời ấy về Bắc Ninh,
là dân sơ tán nên vẫn được duy trì sổ gạo,
nhưng cửa hàng bán cho lương thực độn là
khoai tây, ban đầu thì thích, chế biến đủ kiểu
ăn, sau ngày nào cũng khoai tây thì phát sợ.
mẹ vẫn xoay sở để có thể mua gạo đủ cho bà
cháu tôi ăn. Thức ăn thì nồi mỡ luôn đầy, mẹ
để tiền cho đi chợ, đảm bảo bữa ăn đủ chất:
thịt, cá hoặc trứng và rau. Lâu lâu mẹ về thì
ăn thật tươi, hoa quả bánh trái cũng được
thoải mái. Nguyên tắc của mẹ là không để các
con phải đói, phải quá thèm thuồng. Mẹ sợ

câu “Đói ăn vụng túng làm càn”, để con đói,
con thèm thì sẽ đi nhìn mồm con người ta,
thèm quá thì mặt dày mày dạn ăn chực, ăn
xin, từ ăn chực, ăn xin đến ăn vụng, ăn trộm,
ăn cắp chẳng xa là mấy. Thế nên ở nhà tôi,
trừ những thứ gọi là sơn hào hải vị, của quý
vật lạ thì không có, còn thì mùa nào thức ấy,
hoa quả, quà bánh mẹ cho ăn đầy đủ, đứa
nào hợp thức gì, ao ước thức gì chỉ cần không
quá đắt, không quá hiếm là mẹ mua cho ngay.

Mẹ tôi đặc biệt rất thương con dâu, quý
chiều con rể, nhất là con dâu. Mẹ hay kể ngày
xưa bà nội phong kiến, luôn bảo mẹ rằng “Tôi
với chị khác máu tanh lòng…” nên đối xử với
mẹ lạnh lùng, xa cách, hơi khắc nghiệt nữa.
Lúc có con dâu, mẹ bảo: con dâu đành là
khác máu, nhưng sao nỡ tanh lòng. Người ta
sinh con ra, nuôi dạy đến lớn khôn, cho ăn
học đầy đủ rồi gả về nhà mình, mình không
mất công đẻ, không mất công nuôi, mà nó về
gọi bố gọi mẹ, sống theo thói phép nhà mình,
đồng cam cộng khổ với con mình, sinh ra
cháu mình, thương khác nào như con đẻ.
Mình phải thương nó trước, độ lượng với nó
trước, thì nó mới thương kính mình, gắn bó
với gia đình nhà mình…

Mẹ thương người, hay giúp đỡ mọi người
xung quanh từ lúc bản thân còn khó khăn, đến
khi dư dả mẹ càng giúp nhiều hơn. Nhà tôi
hay phải ăn thứ gạo “năm cha, ba mẹ” vì mẹ
hay mua hộ các bà đi chợ bán bị ế. Mẹ có gian
hàng bán đủ thứ ở ngã tư đầu cầu đường 4B,
các bà trong làng đi chợ qua mẹ hay mời
uống nước, tan chợ, bà nào bán ế ghé vào
thở than là mẹ lại mua, gì cũng mua, có hồi
mẹ mua hàng đống củi ngốt chất đầy vườn,
bố có ý kiến thì mẹ bảo: mua giúp người ta,
đằng nào mình cũng cần, gánh nào khô đun
trước, gánh nào ngốt để nó khô rồi đun sau.
Để người ta gánh về thấy khổ thân, tiền đâu
mua mỡ, mua dầu, chợ sau gánh ra biết có
bán được không. Ở phố ai cần vay thì đến
mẹ, vay gạo, vay tiền, lúc nào mẹ cũng sẵn
lòng.

Mẹ đã sống như thế, làm gương cho con
cái như thế, sống với phố xóm như thế. Tôi
nhớ mãi, hồi năm 1989 đi cùng cô em láng
giềng sang Bằng Tường chơi, gặp bà Kính
Quang, người Hoa trước ở Na Sầm về Trung
Quốc hồi năm 1979, biết tôi là con mẹ, bà nói:
“Bà Ấn sau này mà chết thì thành tiên, người
tốt thế, ai cũng được nhờ, ai cũng nể mà!”.

Bây giờ, mỗi khi nhớ mẹ, tôi chỉ có thể
ngước nhìn lên những áng mây trời…
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1. Ngày 10/6/2020, tại huyện Đình Lập
diễn ra chương trình thiện nguyện do Báo
Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn phối
hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức. Tới
dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn;
lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đình Lập; cơ
quan Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn,
phóng viên các cơ quan báo chí và đại diện
một số doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong khuôn khổ chương
trình, Ban Tổ chức đã trao 60 triệu tiền hỗ trợ
xây nhà cho gia đình chị Liễu Thị Mơ tại thôn
Khe Cù, xã Châu Sơn, cùng nhiều vật dụng
thiết thực như: bàn ghế, giường, quạt, quần
áo... Đồng thời, đoàn thiện nguyện còn đến
thăm và tặng quà cho gia đình ông Lã Văn Bảo
- cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại thôn
Bản Lạn, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập. Trong
thời gian tới cơ quan thường trú Báo Tiền
Phong tại Lạng Sơn tiếp tục vận động hỗ trợ
cho gia đình ông Bảo 50 triệu đồng để xây
dựng một căn nhà mới khang trang, vững chãi
hơn. Đây là chương trình ý nghĩa thiết thực,
thể hiện tinh thần nhân ái “lá lành đùm lá rách”
của cơ quan báo chí Trung ương thường trú
tại Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị, các
doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành cho những
hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong
cuộc sống.

NgỌC HẰNg 

2. Ngày 11/6/2020 tại Phòng giáo dục
và Đào tạo huyện Lộc Bình, Câu lạc bộ Thơ
ca huyện Lộc Bình tổ chức Đại hội nhiệm
kỳ 2020 - 2025. Tới dự có lãnh đạo Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh và toàn thể thành viên
CLB. Trong nhiệm kỳ vừa qua CLB Thơ ca
huyện Lộc Bình đã duy trì tổ chức các chương

trình, hoạt động với nhiều nội dung phong phú,
thu hút đông đảo hội viên tham gia. Phát biểu
tại Đại hội, ông La Ngọc Nhung - Chủ tịch Hội
VHNT tỉnh gửi lời chúc mừng tới Đại hội và
mong muốn CLB tiếp tục phát huy kết quả đạt
được trong nhiệm kỳ qua, có nhiều đóng góp
hơn nữa cho phong trào thơ ca, đưa CLB Thơ
ca huyện Lộc Bình trở thành lá cờ đầu trong
hoạt động của các CLB thơ ca trong tỉnh. Đại
hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ
2020 - 2025 gồm 4 thành viên, ông Triệu Tiến
Minh là Chủ nhiệm.

LÝ SáNg

3. Ngày 26/6/2020, Sở Thông tin và
Truyền thông (TT&TT) tỉnh Lạng Sơn tổ
chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin và
truyền thông 6 tháng đầu năm; phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong

6 tháng đầu năm, Sở TT&TT đã tích cực tham
mưu triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ
trên tất cả các lĩnh vực công tác. Riêng lĩnh
vực xuất bản, Sở đã cấp 3 giấy phép xuất bản
bản tin, 66 Bản tin điện tử tổng hợp, thông tin
về tỉnh Lạng Sơn trên báo chí, thẩm định cấp
59 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh
doanh, tham gia sản xuất 4 video clip tuyên
truyền về phòng chống bệnh dịch Covid-19.
Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 trên môi trường mạng đưa Lạng
Sơn là 1 trong 7 tỉnh, thành phố đầu tiên hoàn
thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của
Chính phủ (đạt 32,4%). Hoàn thành xây dựng
nền tảng chia sẻ, dữ liệu cấp tỉnh. Thực hiện
chuyển đổi hệ thống Văn phòng điện tử tại
100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp
tỉnh, huyện, xã với 10.641 tài khoản người
dùng được thực hiện liên thông 4 cấp. Hạ tầng
mạng lưới bưu chính rộng khắp, ổn định với
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238 điểm phục vụ tại 100% địa bàn cấp xã,
bình quân đạt 3.555 dân/điểm phục vụ; tổng
số xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày
phát hành là 187/200 xã, đạt tỷ lệ 94%.

PV

4. Ngày 30/6/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban
công tác báo chí, văn hóa, văn nghệ 6
tháng đầu năm 2020; Đồng chí Nông Văn
Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội
nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác
báo chí và văn hóa - văn nghệ trên địa bàn tỉnh
đã đạt được những kết quả tích cực. Các cơ
quan báo chí, tạp chí văn nghệ của tỉnh và cơ
quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh đã
chủ động, phản ánh kịp thời các sự kiện chính
trị, thời sự, các hoạt động kinh tế, văn hóa xã
hội diễn ra trên địa bàn. Tại Hội nghị, các đại
biểu phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt
được; thảo luận, đánh giá những mặt còn tồn
tại, hạn chế trong công tác báo chí, văn hóa -
văn nghệ và đề xuất, kiến nghị một số nội
dung liên quan đến việc thực hiện các nhiệm
vụ của công tác báo chí, văn hóa văn nghệ
trong thời gian tới. Phát biểu kết luận Hội nghị,
đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của
các cơ quan báo chí, văn hóa - văn nghệ
trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh,
tuy đại dịch Covid ảnh hưởng đến tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng một mặt
đã tạo được niềm tin trong nhân dân về sự
lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ của Đảng
bộ, chính quyền tỉnh trong phát triển kinh tế -
xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng… Kết
quả này có sự góp sức của các cơ quan thông
tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ; Đồng chí
đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan
thông tin tuyên truyền cần chú trọng công tác
tuyên truyền, đảm bảo theo định hướng, đặc
biệt chú trọng tuyên truyền về đại hội đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.

PV
5. Chiều 30/6/2020, Ban Chỉ đạo giải

thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn
học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020

tỉnh Lạng Sơn tiến hành tổng kết, trao giải.
Tham dự có các đồng chí thành viên trong
Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo Giải thưởng đợt
II, giai đoạn 2018 - 2020; lãnh đạo Ban Tuyên
giáo các huyện, thành phố; các cơ quan báo
chí trên địa bàn tỉnh; các tập thể, cá nhân đạt
giải thưởng. Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Giải
thưởng đã trao 4 Giải A, 9 Giải B, 13 Giải C,
19 Giải Khuyến khích và Giấy chứng nhận
cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải; tặng
giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc
trong việc quảng bá các tác phẩm văn học
nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” giai đoạn 2018 - 2020. Trong đó, Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn có 23 hội
viên thuộc các chuyên ngành Văn học, Âm
nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh đạt Giải thưởng,
gồm: 3 Giải A; 6 Giải B; 5 Giải C và 9 Giải
Khuyến khích.

NgỌC HẰNg 

6. Chiều 30/6/2020, Cục Thống kê tỉnh
Lạng Sơn tổ chức Chương trình họp báo
công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm 2020. Dự họp báo có đại diện

lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và
phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí
Trung ương và địa phương. Tại chương trình
họp báo, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê
thông qua thông cáo báo chí về tình hình kinh
tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm
2020 và trả lời chất vấn của đại diện các báo.
Theo thông cáo, do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu
năm 2020 của tỉnh tăng trưởng thấp nhất trong
3 năm trở lại đây. Tổng sản phẩm trên địa bàn
(GRDP) tăng 0,47% so với cùng kỳ năm 2019.
Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
6 tháng đầu năm 2020 là 2.985 tỷ đồng, đạt
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50,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt
48,5% so với dự toán tỉnh giao, bằng 89,4%
so với cùng kỳ năm trước. Ước chi ngân sách
địa phương 6 tháng đầu năm là 4.663 tỷ đồng,
đạt 39,8% dự toán giao, tăng 2,3% so với cùng
kỳ 2019. Về vấn đề văn hóa, thông tin, thể dục
thể thao, thực hiện chỉ đạo về công tác phòng,
chống dịch Covid-19, hoạt động văn hóa, nghệ
thuật 6 tháng đầu năm tập trung vào chào
mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của
tỉnh. Trên địa bàn toàn tỉnh đã nghiêm túc thực
hiện việc dừng các lễ hội, các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, lễ kỷ niệm, ngày truyền thống,
các chương trình vui chơi, giải trí tập trung
đông người. 

MAI THUậN

7. Ngày 01/7/2020, Hội Nhà báo tỉnh
Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành
mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm
2020, Ban Chấp hành Hội Nhà báo đã bám
sát các nhiệm vụ trọng tâm theo sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tranh
thủ sự ủng hộ của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt
Nam, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt
động và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ
như: Tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo
tỉnh Lạng Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Tổ chức Hội Báo xuân Canh Tý 2020; Tổ
chức Tổng kết và trao giải thưởng cho các tác
phẩm báo chí viết về đề tài nông thôn mới; Tổ
chức xét hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng
cao năm 2019; Tổ chức các hoạt động tập
huấn chuyên môn nghiệp vụ; Tham gia các
hoạt động của Cụm thi đua các cơ quan Hội -
Hiệp hội; Xuất bản các số Bản tin Người làm
báo theo kế hoạch. Nhiệm vụ trước mắt, Hội
Nhà báo tỉnh tập trung vào việc phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị
liên quan xây dựng Quy chế Giải Báo chí tỉnh
Lạng Sơn với mục tiêu phấn đấu trao giải lần
1 vào năm 2021. Tại Hội nghị, các Đại biểu
cũng đã thông qua Quy chế hoạt động của
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 2 đại biểu đi dự
Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo
Việt Nam lần thứ X.

PV
8. Ngày 2/7/2020, tại Hội trường Liên

đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức

tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác công
đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đại diện
lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Liên
đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban
Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên
Ban nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh; Chủ
tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực
thuộc. Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống
nhất thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả
hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2020; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm tra
công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, Công
đoàn Viên chức tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực
Đảng ủy Khối và Liên đoàn Lao động tỉnh triển
khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đổi mới
trong phối hợp các hoạt động, tuyên truyền,
vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức
các phong trào thi đua yêu nước, phong trào
văn nghệ, thể thao trong đoàn viên, công
nhân, viên chức lao động. Tập trung xây dựng
củng cố tổ chức, vận động đoàn viên tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị
vững mạnh. Trong 6 tháng cuối năm 2020, các
cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư
tưởng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao
động; tổ chức phát động các phong trào thi đua
yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ngày lễ lớn của
đất nước, của tỉnh… Tại Hội nghị, Công đoàn
Viên chức tỉnh trao Bằng khen của Liên đoàn
Lao động tỉnh cho 3 tập thể và 1 cá nhân; trao
20 Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh
cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất
sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm
vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động Công
đoàn giai đoạn 2015 - 2020. 

HoàNg HươNg

9. Trong hai ngày 3 và 4/7/2020, tại trụ
sở Báo Lạng Sơn, Trung tâm Bồi dưỡng
nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam
phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ
chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo
chí cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn
với chủ đề “Tổ chức sản xuất báo chí đa
phương tiện”. Tham dự có 36 hội viên là
phóng viên, biên tập viên các chi hội: Đài Phát
thanh - Truyền hình, Báo Lạng Sơn, Tạp chí
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Văn nghệ Xứ Lạng. Giảng viên Nguyễn Hoàng
Nhật - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Vietnam-
plus, Thông tấn xã Việt Nam đã truyền đạt kiến
thức về xây dựng tòa soạn hội tụ, giới thiệu
một số mô hình tòa soạn hội tụ trong nước và
trên thế giới. Học viên được phân nhóm thực
hành sản xuất tác phẩm báo chí đa phương
tiện. Trong thời gian tập huấn, các học viên
cũng được cán bộ Văn phòng điều phối Xây
dựng nông thôn mới tỉnh thông qua một số
điểm thay đổi so với nội dung trước đây trong
chương trình xây dựng nông thôn mới.

MAI THUậN

10. Ngày 4/7/2020, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức Khai mạc Liên hoan
du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và kỷ niệm 60
năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt
Nam (9/7/1960 - 9/7/2020). Tới dự có đồng
chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du
lịch; đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch -
BộVHTT & DL; lãnh đạo các sở, ban, ngành
cùng đông đảo du khách thập phương. Liên
hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020 được tổ chức
quy mô với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao
đặc sắc như Giải Marathon chinh phục đỉnh
Mẫu Sơn; Triển lãm, trưng bày ảnh về di sản
văn hóa Lạng Sơn; Không gian phiên chợ
vùng cao Mẫu Sơn, chọi gà sáu cựa… Phát
biểu tại lễ Khai mạc, đồng chí Dương Xuân
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định:
Lạng Sơn giàu tiềm năng để phát triển du lịch,
là mảnh đất được thiên nhiên ưu ái với những
cảnh đẹp làm say đắm lòng người, với nền
văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, là
điểm đến của đông đảo du khách trong và
ngoài nước. Tại buổi khai mạc, UBND tỉnh
công bố và trao quyết định công nhận khu du
lịch thác Đăng Mò (xã Mông Ân, huyện Bình
Gia) và di tích Chùa Tiên - Giếng Tiên
(phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) là 2
điểm du lịch mới của tỉnh.

PHẠM ANH VŨ

11. Ngày 15/6/2020, Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số
1122/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ
chức giải báo chí tỉnh Lạng Sơn. Theo đề

án, Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn được tổ chức
thường niên, mỗi năm một lần, trao giải vào
dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 - 6.
Giải được trao cho các tác giả, nhóm tác giả
có tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh tình
hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc
phòng, đối ngoại của tỉnh; đạt chất lượng cao
về tư tưởng, chính trị, văn hóa; có nội dung,
hình thức hấp dẫn. Thông qua Giải báo chí
nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao
động sáng tạo của những người làm báo và
phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí
trong tỉnh; ghi nhận và tôn vinh những đóng
góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong
xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của
tỉnh, đồng thời chọn được các tác phẩm xuất
sắc giới thiệu tham dự Giải Báo chí quốc gia
hằng năm. Giải báo chí có 4 loại hình báo chí
với 6 loại tác phẩm báo chí gồm: báo in (báo
in, tạp chí in), báo điện tử (báo điện tử, tạp chí
điện tử), báo hình, báo phát thanh; tổng cộng
có 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 24 giải
Khuyến khích. Giải do Chủ tịch UBND tỉnh
Lạng Sơn quyết định tặng giải thưởng kèm
theo chứng nhận và tiền thưởng.

HoàNg HươNg

12. Ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số
1202/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ba
tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh có tác phẩm đạt giải thưởng văn học
nghệ thuật năm 2019 gồm: tác giả Đỗ Văn
Dương (Hội viên Chi hội Nhiếp ảnh), Họa sĩ
Lương Mai Anh (Hội viên Chi hội Mỹ thuật) và
tác giả Nguyễn Văn Dương (Hội viên Chi hội
Nhiếp ảnh). Trước đó, ngày 23/6/2020 Ủy ban
nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số
1157/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho các
cá nhân đạt thành tích cao trong sáng tác văn
học nghệ thuật tại các cuộc thi năm 2019. Số
tiền thưởng là 5 triệu đồng đối với tác giả đạt
Giải C; 3 triệu đồng đối với tác giả đạt Giải
Khuyến khích. Đây là sự khích lệ, động viên
thiết thực, góp phần nhen lên ngọn lửa đam
mê, ý tưởng sáng tạo mới cho văn nghệ sĩ Xứ
Lạng với mong muốn sáng tác được những
tác phẩm VHNT có giá trị cao về nội dung, tư
tưởng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa
tốt đẹp của dân tộc.

CHU THỊ TUYỂN


