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Đồng chí Lương Văn Tri,
người dân tộc Tày, sinh
ngày 17/8/1910 trong

một gia đình nông dân có
truyền thống yêu nước và hiếu
học tại làng Bản Hẻo, tổng Mỹ
Liệt, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng
Sơn (nay là thôn Bản Hẻo, xã
Trấn Ninh, huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn). Tuổi thiếu niên,
Lương Văn Tri được học tại
trường Sơ học yếu lược ở
châu lỵ Điềm He, Trường Tiểu
học Pháp - Việt ở thị xã Lạng
Sơn. Những năm tháng học ở
trường làng, trường huyện,
trường Tiểu học Pháp - Việt
Lạng Sơn, Lương Văn Tri luôn
thể hiện đức tính ham học, đạt
nhiều thành tích xuất sắc trong
học tập, được thầy giáo khen
ngợi, bạn bè khâm phục, noi
gương. Trong thời gian học tại
trường Tiểu học Pháp - Việt
Lạng Sơn, Lương Văn Tri với
người bạn đồng môn học giỏi,
cùng chí hướng là Hoàng Văn
Thụ luôn chứng kiến người dân
bị thực dân Pháp áp bức, bóc
lột; cùng với nhiều biến động
mới của phong trào yêu nước
đang diễn ra sôi nổi khắp cả
nước. Các anh trăn trở, quyết
chí phải làm gì để người dân và
quê hương xứ sở thoát khỏi
chế độ hà khắc của bọn thực
dân, phong kiến. Nung nấu ý
chí đó, Lương Văn Tri tích cực
tham gia hoạt động trong nhóm
thanh niên yêu nước ở trường
Tiểu học Pháp - Việt, Lạng
Sơn. Lương Văn Tri, Hoàng
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Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri
Ảnh: BÙI VINH THUẬN

Văn Thụ và nhóm học sinh yêu nước trong trường Tiểu học
Pháp - Việt Lạng Sơn đã đọc nghiên cứu báo Thanh niên,
các tài liệu tuyên truyền khác của Hội Việt Nam cách mạng
Thanh niên, tham gia tuyên truyền tài liệu này sâu rộng trên
địa bàn thị xã Lạng Sơn.

Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Tri là nhân tố nòng cốt
trong mọi hoạt động của nhóm thanh niên yêu nước ở
Trường Tiểu học Pháp - Việt, Lạng Sơn đã làm dấy lên phong
trào đấu tranh của học sinh, thanh niên ở thị xã Lạng Sơn
đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu (1925)
và để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh (1926) do Hội Việt
Nam cách mạng Thanh niên phát động trong cả nước.

Phong trào đấu tranh do Hội Việt Nam cách mạng Thanh
niên phát động cùng với việc Hội tổ chức cho học viên ở trong
nước sang dự các lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
chỉ đạo mở ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã lay động mạnh
mẽ ý chí, thôi thúc người thanh niên yêu nước Lương Văn
Tri quyết tâm tham gia hoạt động trong phong trào đấu tranh
giải phóng dân tộc. Trong kỳ nghỉ hè năm học 1926 - 1927,
Lương Văn Tri cùng người bạn học Hoàng Văn Thụ đã quyết
định không tiếp tục theo học tại trường Tiểu học Pháp - Việt
Lạng Sơn, tìm cách qua biên giới, sang đất Trung Quốc, liên
lạc với Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên để tham gia hoạt

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỒNG CHÍ LƯƠNG VĂN TRI
ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG
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động cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách
mạng đầy gian truân, nhưng vẻ vang của
đồng chí Lương Văn Tri bắt đầu từ đây. 

Suốt chặng đường 13 năm liên tục hoạt
động cách mạng (1928 - 1941), với sự nỗ lực
phấn đấu quên mình, người thanh niên yêu
nước, người chiến sĩ cộng sản kiên cường
Lương Văn Tri - người con ưu tú của dân tộc,
của quê hương Lạng Sơn đã có những cống
hiến xuất sắc cho phong trào đấu tranh giải
phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930 - 1945.

Trong thời gian từ năm 1930 đến năm
1938, với vai trò là đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam sinh hoạt tại Đảng bộ đặc biệt hoạt
động trên đất Trung Quốc, đến trước khi được
chỉ định tham gia Xứ uỷ Bắc Kỳ, hoạt động
của đồng chí Lương Văn Tri đã góp phần tổ
chức thành công các khoá huấn luyện cách
mạng cho đội ngũ cán bộ trong nước, trong
đó có nhiều cán bộ của hai tỉnh Lạng Sơn và
Cao Bằng.

Đồng chí Lương Văn Tri đã có nhiều
công lao góp phần quan trọng vào quá trình
xây dựng, phát triển phong trào cách mạng
tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí đã trực tiếp đi sâu đi
sát cơ sở để xây dựng, củng cố phong trào
cách mạng ở Bắc Sơn, Tràng Định từ năm
1936 đến năm 1938.

Từ năm 1938 đến năm 1941, với cương
vị là Uỷ viên Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ,
được Trung ương và Xứ uỷ Bắc Kỳ giao nhiệm
vụ quan trọng, phụ trách công tác quân sự của
Xứ uỷ, đồng chí Lương Văn Tri đã trực tiếp chỉ
đạo xây dựng, củng cố địa bàn an toàn khu
của Trung ương và của Xứ uỷ Bắc Kỳ tại
huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, đồng
chí Lương Văn Tri cùng một số đồng chí lãnh
đạo Trung ương và Xứ uỷ Bắc kỳ đã tổ chức
mở được các lớp huấn luyện quân sự cho đội
ngũ cán bộ nòng cốt của Xứ uỷ Bắc Kỳ. Trong
số các học viên, có đồng chí sau này đã trở
thành tướng lĩnh tài năng nổi tiếng của quân
đội nhân dân Việt Nam như Đại tướng Hoàng
Văn Thái.

Với cương vị là Chỉ huy trưởng Đội du
kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng Đội cứu quốc

quân Bắc Sơn, Chính trị viên Đội Cứu quốc
quân Bắc Sơn, đồng chí Lương Văn Tri đã có
nhiều công lao trong việc xây dựng căn cứ
địa Bắc Sơn - Võ Nhai, phát triển Đội du kích
Bắc Sơn trở thành Đội cứu quốc quân Bắc
Sơn (Đội Cứu quốc quân 1) - là một trong
những đơn vị tiền thân của Quân đội nhân
dân Việt Nam. (Ghi nhận công lao của Đội du
kích Bắc Sơn, trong phiên họp Hội đồng
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,
ngày 14/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký
Sắc lệnh số 163-SL “Thưởng tặng Huân
chương Quân công hạng Nhất” cho Đội du
kích Bắc Sơn).

Hoạt động chỉ đạo, chỉ huy của đồng chí
Lương Văn Tri, cùng với sự nỗ lực của Đội
cứu quốc quân Bắc Sơn đã góp phần quan
trọng mở rộng phong trào cách mạng từ Bắc
Sơn tới địa bàn các châu, huyện trong tỉnh
Lạng Sơn: Bình Gia, Bằng Mạc, Hữu Lũng,
Thoát Lãng và Tràng Định.

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm
gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lương
Văn Tri cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng
dân tộc là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa
anh hùng cách mạng Việt Nam trong công
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang
vinh thời kỳ (1930 - 1945).

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng
của mình, đồng chí Lương Văn Tri luôn nêu
cao tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng
sản không ngừng phấn đấu học tập, rèn
luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách
mạng, có lý tưởng cao đẹp, lối sống trong
sáng, trọng đạo lý, trọng nghĩa tình, gần gũi
yêu thương đồng chí, đồng đội, mãi mãi là
tấm gương sáng ngời có ý nghĩa giáo dục sâu
sắc đối với thế hệ trẻ, để lớp lớp con cháu
chúng ta học tập và noi theo. Tuổi thanh xuân
hoạt động cách mạng đầy nhiệt huyết, sự hy
sinh thầm lặng, oanh liệt của người chiến sỹ
cộng sản kiên cường Lương Văn Tri đã đi vào
lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc như một
biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng
cách mạng. Lịch sử đấu tranh cách mạng của
Đảng bộ Lạng Sơn đã ghi nhận tên tuổi và sự
nghiệp cách mạng của đồng chí. Tên tuổi của
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đồng chí Lương Văn Tri sống mãi với nhân
dân các dân tộc Lạng Sơn, với non sông đất
nước Việt Nam.                                                                                                                                                                                                                       

Љ*
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí

Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) là dịp
để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và
nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn ôn lại
truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ
về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách
mạng kiên cường, bất khuất của đồng chí
Lương Văn Tri - Người con ưu tú của mảnh
đất Xứ Lạng anh hùng, trọn đời chiến đấu,
hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng,
vì độc lập tự do của dân tộc. Qua đó, giúp
cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn, tự hào và
trân trọng những thành quả cách mạng mà
Đảng và nhân dân ta đã giành được bằng sự
đánh đổi xương máu và nước mắt của các
thế hệ cha anh đã anh dũng ngã xuống vì
độc lập cho dân tộc, vì tự do cho nhân dân.
Những truyền thống tốt đẹp đó, tên tuổi của
những người con ưu tú đó sẽ mãi mãi tạc ghi
vào trang sử vàng yêu nước của dân tộc Việt
Nam; tạo sự tin tưởng vững chắc cho cán bộ,
đảng viên trong toàn Đảng bộ và nhân dân
các dân tộc tỉnh Lạng Sơn vào đường lối
lãnh đạo của Đảng; tạo động lực to lớn trong
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hoá” trong nội bộ.

Ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và
công lao đóng góp to lớn của đồng chí Lương
Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng
và dân tộc Việt Nam, cũng như quê hương
Lạng Sơn, chúng ta càng thêm tin tưởng, tự
hào và tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đảng, Bác Hồ
và các thế hệ đi trước; quyết tâm thực hiện
thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và hội
nhập quốc tế.

(Tư liệu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn)

Từ việc học tập, quán triệt Chỉ thị và
nâng cao nhận thức tư tưởng cho đoàn
viên thanh niên…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn
viên, thanh thiếu niên của huyện Văn Quan
được Ban Thường vụ Huyện Đoàn xác định
là nội dung quan trọng, lâu dài và xuyên suốt
trong công tác giáo dục thanh thiếu niên, triển
khai đồng bộ nội dung chỉ thị với 2 cuộc vận
động: “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên
Việt Nam thời kỳ mới” và cuộc vận động “Tuổi
trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”
nhằm hướng đến việc định hình nhân cách
cho thế hệ trẻ trong tất cả các hoạt động của
tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Bên cạnh đó, việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh được các cơ sở Đoàn lồng
ghép thông qua các hoạt động giáo dục chính
trị - tư tưởng cho hơn 4000 đoàn viên, thanh
niên tại địa phương, đơn vị với nhiều hình
thức đa dạng, phong phú.  

Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã
nghiêm túc triển khai các cuộc thi viết về tấm
gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh  như: cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”; cuộc thi viết về “Những
tấm gương điển hình học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Kết quả, đã có hơn
400 bài dự thi, qua chấm sơ loại, Huyện Đoàn
lựa chọn được 129 bài có chất lượng tốt gửi
dự thi cấp tỉnh.

Tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do
huyện tổ chức, Ban Thường vụ Huyện Đoàn
đã báo cáo lãnh đạo huyện, cho triển khai học
tập chuyên đề năm 2019 về: "Xây dựng ý thức
tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ,
chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc
triển khai thực hiện 3 mô hình trong đoàn viên
thanh thiếu niên. Đó là các mô hình: "Thực
hành tiết kiệm làm theo gương Bác", mô hình
"Xây dựng vườn hoa thanh niên làm theo lời
Bác" và mô hình "Bảng danh dự - Tuyên
dương học sinh tiêu biểu" tại các trường học.
Cho đến nay, các mô hình này đã đi vào hoạt
động một cách nề nếp.
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… đến các phương thức
tuyên truyền phù hợp

Để việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh có sức lan
tỏa rộng khắp, thu hút sự
hưởng ứng của đông đảo đoàn
viên, thanh thiếu niên, Ban
Thường vụ Huyện Đoàn đã đẩy
mạnh công tác thông tin tuyên
truyền bằng nhiều hình thức đa
dạng, phong phú như: Tuyên
truyền học tập chuyên đề, tổ
chức sinh hoạt ngoại khóa, sinh
hoạt chi đoàn, sử dụng các sản
phẩm tuyên truyền trực quan;
tuyên truyền qua trang thông tin
điện tử của Tỉnh Đoàn, các
trang mạng xã hội, các cuộc thi
viết do các cấp bộ đoàn phát
động và tuyên truyền qua các
hoạt động phối hợp với các đơn
vị chức năng… Qua 03 năm
thực hiện Chỉ thị, Huyện Đoàn
đã tổ chức tuyên truyền được
214 cuộc với hơn 19.000 lượt
đoàn viên, hội viên, thiếu niên
tham gia.

Đi liền với các hoạt động
trên, Ban Thường vụ Huyện
Đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ
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Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TUỔI TRẺ HUYỆN VĂN QUAN 
NỖ LỰC PHẤN ĐẤU  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

GƯƠNG BÁC
Lê QUaNg BìNH

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một
chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, được cụ thể hóa bằng Chỉ thị 05-CT/TW ngày
15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Cùng với cả nước, tỉnh Lạng Sơn nói chung, huyện
Văn Quan nói riêng đã có những chỉ đạo cụ thể với những cách làm phong phú, hấp dẫn,
tạo sức lan tỏa rộng lớn tới mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị và mọi cá nhân trong cộng
đồng dân cư. Một trong những đơn vị thực hiện tốt chỉ thị này là Huyện đoàn Văn Quan
- nơi tập hợp, giáo dục và đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh thiếu niên toàn huyện.
Tuổi trẻ huyện Văn Quan luôn xung kích, đi đầu trong mọi phong trào, cùng nhân dân
các dân tộc huyện nhà xây dựng quê hương Văn Quan thêm hạnh phúc, ấm no. 

Thanh niên xung kích làm đường giao thông nông thôn

Đoàn tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động thường
xuyên: tổ chức các chương trình tình nguyện với chủ đề
“Hành trình theo chân Bác”, các diễn đàn, toạ đàm nhằm tìm
hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, tổ chức các Ngày hội “Thanh niên làm theo lời
Bác”; triển khai mô hình “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc,
nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu niên” ở Đoàn cơ sở các xã, thị trấn, mô hình “Đổi
mới thái độ, phong cách phục vụ nhân dân, xây dựng môi
trường xanh, sạch, đẹp” và triển khai phong trào "Ba trách
nhiệm" tại các chi đoàn cơ quan… Các cơ sở Đoàn đã triển



khai nhiều phong trào, vận động
đoàn viên, thanh niên thực hiện
tiết kiệm văn phòng phẩm, điện
nước, thời gian,  nâng cao hiệu
quả chất lượng lao động, học
tập; tiết kiệm ngày lương lao
động để ủng hộ giúp đỡ những
gia đình có hoàn cảnh bất hạnh,
gặp khó khăn. Lực lượng đoàn
viên, thanh niên thuộc 29 đoàn
cơ sở luôn phát huy tinh thần
cần cù, hăng say lao động,
không ngừng học tập để nâng
cao trình độ chính trị, chuyên
môn, cải cách thủ tục hành
chính, góp phần phục vụ cho
việc giáo dục thế hệ trẻ. 

Trên cơ sở kết quả đã đạt
được trong quá trình triển khai
Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập
và làm theo lời Bác”, nhằm
nâng cao hiệu quả công tác
giáo dục của Đoàn, trong 03
năm qua, Ban Thường vụ
Huyện Đoàn đã tiếp tục triển
khai các cuộc vận động, các
phong trào nhằm xác định
những nội dung cụ thể cần
trau dồi và rèn luyện trong các
đối tượng đoàn viên, thanh
niên. Hầu hết cán bộ Đoàn,
Đảng viên trẻ, hội viên, thông
qua các hoạt động cụ thể do tổ
chức Đoàn các cấp phát động
đã có những chuyển biến
mạnh mẽ trong nhận thức và
trong cả hành động, có những
thay đổi về lề lối, tác phong,
thái độ làm việc, tinh thần phục
vụ nhân dân, xây dựng ý thức
tự giác, tinh thần chủ động
trong việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị tại địa phương, đơn
vị, ngăn ngừa, phòng chống
các biểu hiện lãng phí, tiêu cực
tại cơ quan, đơn vị, địa
phương, qua đó góp phần
thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII
về “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn
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Đoàn viên thanh niên huyện Văn Quan hành trình về địa chỉ đỏ di
tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri.

đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

…và những kết quả đáng trân trọng  
Qua hơn 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ

Chính trị, lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu niên
của huyện đã nhận thức rõ hơn việc học tập và làm theo lời
Bác là việc làm thiết thực, cần được thực hiện thường xuyên,
liên tục, hằng ngày gắn với nhiệm vụ công tác. Từ đó, giúp
mỗi bạn trẻ sống có lý tưởng, hoài bão, có ý chí vươn lên,
vượt khó, sống đẹp, xung kích tình nguyện vì xã hội, cộng
đồng. Trong 03 năm qua, đã có hơn 800 công trình, phần
việc làm theo lời Bác được các cơ sở Đoàn, các cá nhân
đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện. Hơn 20.000 lượt
đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện
vì cộng đồng. Chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”
được Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện thực hiện hiệu quả với
12 cuộc thăm khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.400
lượt người bệnh là các đối tượng chính sách, người có công
trên địa bàn. Trong 3 năm: 2017, 2018, 2019, đã có 21 đồng
chí đoàn viên viết đơn xung phong thực hiện nghĩa vụ quân
sự; Huyện Đoàn luôn vận động đoàn viên, thanh niên thực
hiện tốt nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao. Lực lượng
cán bộ Đoàn các cấp thường xuyên tham gia đảm bảo chốt
trực ứng phó với các trận bão, đảm bảo kịp thời hỗ trợ bà
con nhân dân di dời, khắc phục hậu quả sau bão... Ban
Thường vụ Huyện Đoàn thường xuyên quán triệt, nhắc nhở
cán bộ Đoàn các cấp chấp hành nghiêm chỉnh quy định về
giờ giấc làm việc trong ngày, các ngày làm việc trong tuần;
Quy định cấm uống rượu bia trong giờ hành chính... từ đó



hạn chế đáng kể tình trạng lạm dụng rượu bia
làm mất tư cách cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức gây ảnh hưởng đến trật tự an
toàn xã hội.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn tiếp tục
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát
hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương
điển hình tiên tiến trong từng đối tượng đoàn
viên, thanh niên, hội viên. Chỉ trong 3 năm, từ
năm 2016 đến năm 2019, Huyện Đoàn đã
phát hiện, làm thủ tục giới thiệu cho tỉnh,
Trung ương tuyên dương, khen thưởng được
25 cá nhân, tập thể đạt thành tích trên mọi lĩnh
vực. Huyện Đoàn đã khen thưởng, biểu
dương 185 cá nhân, 98 tập thể đạt thành tích
cao trong các phong trào tình nguyện, các
cuộc vận động, phong trào thi đua yêu
nước… Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức
được 02 Hội nghị tuyên dương "Thanh niên
tiên tiến làm theo lời Bác" vào năm 2016 và
năm 2019. Năm 2016 tổ chức riêng Hội nghị
tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời
Bác cấp huyện nhân kỷ niệm 85 năm thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-
26/3/2016) đã có 15 cá nhân và 10 tập thể
được khen thưởng. Năm 2019, theo sự chỉ
đạo của Huyện ủy Văn Quan, Ban Thường vụ
Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh với quy mô toàn huyện, có
sự tham gia của 100% cán bộ, công chức,
người lao động, cơ quan Huyện Đoàn, Bí thư
Đoàn cơ sở các xã, thị trấn, Đoàn trực thuộc.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã
tuyên dương, khen thưởng cho 06 tập thể, 05
cá nhân "Thanh niên tiên tiến làm theo lời
Bác" giai đoạn 2016 - 2018 trên các lĩnh vực
lao động sản xuất - phát triển kinh tế, tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong lĩnh
vực học tập và lao động sáng tạo có đoàn
viên Hoàng Văn Tuyến ở Thôn Nà Tèn, xã
Chu Túc với thành tích đạt giải Nhất Hội thi
tay nghề cấp quốc gia, đồng chí Hoàng Triệu
Thanh Hiền đoàn viên trường THPT Lương
Văn Tri với thành tích đạt nhiều giải cao trong
các kì thi cấp tỉnh;  trong lĩnh vực lao động sản
xuất có các đoàn viên: Chu Văn Thưởng ở
thôn Nặm Rặt, xã Tân Đoàn, Trần Ngọc Sáng
ở Bản Đú, xã Lương Năng, Hoàng Văn An -
Bí thư Đoàn xã Đồng Giáp, Triệu Văn Huấn,

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã Vân Mộng.
Những tấm gương này đã xây dựng được mô
hình sản xuất tạo thu nhập ổn định cho gia
đình và việc làm cho nhiều lao động khác, góp
phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Trong
lĩnh vực thể dục thể thao có đoàn viên Lương
Xuân Dũng ở chi đoàn Khối Dân vận..v..v..
Đồng thời trong năm 2017, tập thể Đoàn
trường THPT Lương Văn Tri được Tỉnh Đoàn
Lạng Sơn tuyên dương là tập thể tiên tiến
trong học tập và làm theo lời Bác; năm 2018
Huyện Đoàn Văn Quan được Tỉnh Đoàn Lạng
Sơn khen thưởng. Trong các phong trào này,
Bí thư Huyện Đoàn Trần Thị Thu Hường và
Phó Bí thư huyện đoàn Đỗ Văn Thuần đã
được các cấp bộ đoàn tặng Bằng khen, được
UBND huyện Văn Quan tặng giấy khen qua
các năm vì đã có công không chỉ biết “giữ lửa”
cho phong trào mà còn biết cách “thổi bùng
ngọn lửa” cho công tác đoàn và phong trào
thanh thiếu niên huyện nhà thêm tỏa sáng.

Được tiếp xúc và làm việc với Ban
Thường vụ Huyện Đoàn Văn Quan, mà trực
tiếp là đồng chí Đỗ Văn Thuần - Phó Bí thư
Huyện Đoàn, tôi được biết: Tuổi trẻ huyện Văn
Quan luôn được phát triển về cả số lượng và
chất lượng, được lãnh đạo huyện quan tâm và
chỉ đạo sát sao, được Tỉnh Đoàn thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc. Được đi thị sát một
vài cơ sở đoàn trong huyện, tôi còn được biết
thêm: Nhiều đoàn cơ sở đã chủ động trong
quá trình triển khai các hoạt động tại địa
phương, gắn việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ
Chính trị với các phong trào thi đua yêu nước
như phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng
Nông thôn mới và Đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ
đề xuất và thực hiện các công trình thắp sáng
đường thôn, khám chữa bệnh cho các gia đình
chính sách, quyên góp tiền để tặng quà cho
các hộ nghèo”. Điều đặc biệt hơn, nhân dịp kỷ
niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri, tuổi trẻ huyện Văn Quan đã tổ chức nhiều
hoạt động bổ ích và có ý nghĩa như tổ chức lễ
báo công trước tượng đài đồng chí Lương
Văn Tri; Tổ chức cho 100% đoàn viên, thanh
niên toàn huyện tham gia cuộc thi tìm hiểu
cuộc đời, thân thế sự nghiệp của đồng chí
Lương Văn Tri; Tổ chức các hoạt động tri ân,
về nguồn, các hoạt động tuyên truyền giáo dục
truyền thống cách mạng.

(Ảnh trong bài: Do tác giả bài viết cung cấp)
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Về Văn Quan trong chương
trình công tác của Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn,

chúng tôi được Ủy ban nhân dân
huyện tạo điều kiện bố trí người
đưa chúng tôi đi tham quan một
số địa danh của huyện.

Điểm đầu tiên đoàn chúng
tôi tới tham quan chính là rừng
hồi thôn Tây A và Tây B xã Yên
Phúc. Hồi là cây có dầu, một loại
cây được trồng nhiều ở các
huyện trong tỉnh Lạng Sơn như
Văn Quan, Cao Lộc, Đình Lập,
Văn Lãng, Tràng Định, Chi
Lăng... Những rừng hồi bạt ngàn
màu xanh, trải dài trên các triền
đồi. Đứng dưới những cây hồi
hoa vẫn còn xanh mà mùi hương
của nó đã tỏa ra nồng nàn, ấm áp
cả một không gian bao la cảm
giác mới dễ chịu làm sao. Có thể
nói Văn Quan như là xứ sở của
hoa hồi. Dầu hồi nơi đây không
chỉ nổi tiếng về chất lượng ở
trong nước mà còn cả ở nước
ngoài. Cây hồi cũng là loại cây
được trồng phổ biến ở tất cả các
xã trong huyện mang lại nguồn
thu không nhỏ cho người dân nơi
đây. Có những năm giá hồi lên
đến hai bảy, ba mươi ngàn đồng
một kilogam hồi tươi.

8
Văn nghệ

Số 322-08/2020 - Xứ Lạng

Ngay buổi chiều hôm đó, chúng tôi được về thăm nơi sinh
ra và lớn lên của người chiến sĩ cách mạng, vị tướng không
phong hàm Lương Văn Tri. Từ ngã ba Pò Càng rẽ trái (theo
hướng về thành phố Lạng Sơn), đi theo con đường tỉnh lộ 232
để vào trung tâm xã Trấn Ninh chắc cũng còn khoảng hai mươi
hai kilomet. Con đường này như huyết mạch, nó minh chứng
cho sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng quê, nơi sinh ra người
chiến sĩ cộng sản kiên trung. Ai đã từng đi qua con đường này
vào những năm trước đây (1993 - 1994), nay có dịp trở lại, chắc
hẳn không khỏi ngỡ ngàng. Ngày mà con đường 232 mới được
sinh ra, là con đường đất đỏ nhỏ, việc đi lại trên tuyến đường

VỀ THĂM QUÊ 
ANH LƯƠNG VĂN TRI

Ký của PHẠM CHIẾN

Thị trấn Văn Quan còn có tên gọi là Tu Đồn thủ phủ của huyện Văn Quan, cách trung
tâm thành phố Lạng Sơn 35 kilomet về phía Tây, là một thị trấn nhỏ, khá xinh đẹp, nằm dọc
hai bên đường quốc lộ 1B. Tượng đài anh Lương Văn Tri nằm ngay trung tâm thị trấn, hai
ngọn cờ cao chót vót, tung bay trong nắng sớm. Tôi như thấy dưới lòng đất vọng về rầm
rập những bước chân của đoàn du kích Bắc Sơn, mà người chỉ huy năm xưa như vẫn còn
đó, đang đứng trên mảnh đất quê hương của mình, oai phong, hùng dũng. Bài hát “Đèo chín
khúc quanh co, có con đường đi qua Bản Hẻo”... lại như vang lên, khiến chúng tôi nhớ lại
một thời hào hùng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.

Đoàn văn nghệ sĩ Hội VHNT tỉnh thăm và chụp ảnh lưu niệm tại di
tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri.

Ảnh: NgỌC HẰNg



này rất khó khăn, nhất là vào
mùa mưa. Đối với người đi bộ, đi
xe đạp, xe trâu trong những ngày
chợ phiên Tu Đồn đều không
khỏi rùng mình vì cảnh lầy lội, chi
chít ổ gà, ổ voi, bùn đất, đá sỏi.
Việc vận chuyển hàng hóa, nông
sản của người dân sản xuất ra
để đem đi tiêu thụ là cả một vấn
đề khó khăn, vất vả. Để đi chợ
phải dậy từ nửa đêm, chủ yếu là
đi bộ. Nếu có xe đạp thì chỉ là
những chiếc xe cũ rích, cọc cạch,
thồ hàng đi bán. Năm 2001 con
đường này mới được Nhà nước
duy tu, trải nhựa. Ngày nay
đường đã được nâng cấp, mở
rộng thêm, mặt đường được trải
nhựa phẳng lì, không còn ổ gà, ổ
voi, những khúc cua gấp cũng đã
được nới rộng rất thuận tiện cho
việc đi lại, vận chuyển hàng hóa,
vật liệu xây dựng; đóng góp một
phần không nhỏ trong công cuộc
xây dựng và phát triển kinh tế
của một vùng quê hẻo lánh. 

Xe đưa chúng tôi đến Bản
Hẻo thuộc xã Trấn Ninh vào
khoảng bốn giờ chiều. Cái nắng
tháng Năm vàng rộm phủ lên một
vùng quê rộng lớn, giữa ngút
ngàn mầu xanh của núi rừng
đang thay da đổi thịt. Ra đón
chúng tôi, có đồng chí Bí thư
kiêm Chủ tịch xã và một số cán
bộ của các phòng, ban, ngành,
đoàn thể. Điều cảm nhận đầu
tiên của tôi là khu nhà làm việc
của Ủy ban nhân dân xã Trấn
Ninh được xây dựng trên một
khu đất khá rộng và cao ráo,
thoáng mát, với đầy dủ các
phòng ban, tiện nghi làm việc,
biển hiệu rõ ràng. Ngồi trước mặt
tôi là một phụ nữ còn khá trẻ. Chị
là Hoàng Thị Thùy, Bí thư và
cũng là Chủ tịch xã Trấn Ninh.
Hoàng Thị Thùy sinh ra trong một
gia đình có truyền thống cách
mạng. Bố chị là ông Hoàng Văn
Tuệ, dân tộc Tày, ông là bộ đội
chống Mỹ. Nghe lời kêu gọi
thiêng liêng của Tổ Quốc, năm
1968 ông xung phong lên đường
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Chiều quê
Ảnh: ĐINH VĂN TƯỞNG

nhập ngũ và đi B sang Lào. Mãi đến khi đất nước hoàn toàn
giải phóng năm 1975 ông mới trở về quê hương và lúc đó ông
gặp bà - cô công nhân lâm nghiệp, họ yêu thương nhau và nên
vợ nên chồng. Trở về quê hương, lập gia đình, ông tiếp tục
tham gia công tác trong ngành lương thực của huyện cho đến
lúc về hưu. Ông bà sinh được ba người con gái, Thùy là con cả
trong nhà. Chị được thừa hưởng những tố chất mạnh mẽ, dũng
cảm của cha, lại thêm những đức tính cần mẫn, thật thà của
mẹ, hòa quyện vào nhau, tạo nên một Hoàng Thị Thùy, vừa xinh
đẹp, vừa hiền lành và cũng rất mạnh mẽ. Chị Thùy sinh năm
1979 ở thôn Bản Hẻo xã Trấn Ninh. Ngay từ khi còn nhỏ, Thùy
là một cô bé hiền lành, dễ thương và chăm chỉ học hành. Học
hết lớp 9, Thùy được bố mẹ cho ra học ở trường cấp ba Lương
Văn Tri, thị trấn Văn Quan. Sau khi học hết cấp ba, cô trở về
quê làm công tác đoàn của xã rồi theo học trường Đại học Nông
nghiệp I hệ vừa học, vừa làm. Năm hai mươi tư tuổi Thùy lấy
chồng, chồng chị là công nhân hạt 7 Văn Quan. Vợ chồng chị
sinh được hai cháu trai rất kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Năm 2009
chị thi tuyển và công tác tại Trạm Khuyến nông của huyện, đến
2015 chị chuyển sang công tác ở Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện. Năm 2019 chị  được điều động về xã
Trấn Ninh và được bầu làm Chủ tịch xã. Tháng 5 năm 2020,
Đảng bộ xã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ
2020 - 2025 Hoàng Thị Thùy được tín nhiệm bầu làm Bí thư
kiêm Chủ tịch xã Trấn Ninh. Trước mắt tôi là một người phụ nữ
đầy sức sống, người đang cầm lái đưa  “con thuyền Trấn Ninh”
đi lên trong tương lai. Qua đây tôi thấy quê hương anh Tri không
những đổi thay về hạ tầng cơ sở, vật chất mà cả con người
cũng được đổi mới để phù hợp với tình hình phát triển chung
của toàn xã hội. Chọn người có tài, có tâm, có sức để gánh vác
công tác xã hội là một điều rất cần thiết. 



Trong cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ, xã Trấn Ninh là một trong
những vùng đất thuộc huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn đã có những đóng góp nhất định về
người và vật chất, cùng cả nước tiến hành hai
cuộc kháng chiến cho đến ngày toàn thắng.
Sau ngày đất nước thống nhất, Trấn Ninh lại
không ngừng nỗ lực phấn đấu để thoát nghèo,
làm giầu cho quê hương, đất nước. Trở lại
Trấn Ninh vào những ngày tháng này, có dịp
chia vui cùng đồng bào các dân tộc, tôi không
khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay và ngày
càng phát triển trên vùng đất Văn Quan lịch sử
nói chung và Trấn Ninh nói riêng. Trấn Ninh
cách trung tâm huyện Văn Quan hai mươi ba
kilomet và là xã thuộc diện xã vùng ba. Toàn
xã có 7 thôn bản với 584 hộ và 2757 nhân
khẩu với hai dân tộc anh em đoàn kết cùng
chung sống là Tày, Nùng. Trấn Ninh có diện
tích tự nhiên là 33,1 km vuông, địa hình phức
tạp, phần lớn là đồi núi và đất rừng, đất sản
xuất nông nghiệp ít. Chị Thùy cho biết: “Trước
đây, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn,
tỷ lệ hộ nghèo chiếm phần lớn. Những năm
gần đây, được Đảng, Nhà nước quan tâm làm
thay đổi cách nghĩ, cách làm của đồng bào.
Nhiều chương trình khuyến nông của tỉnh,
huyện được đưa đến tận xã, người dân được
tập huấn, hướng dẫn và biết cách áp dụng kỹ
thuật sản xuất mới. Từ đó, từng bước xóa bỏ
hình thức sản xuất lạc hậu, mạnh dạn chuyển
đổi cây trồng, vật nuôi. Ruộng cấy lúa nương,
được chuyển sang trồng các loại cây, trong đó
hồi là loại cây có giá trị kinh tế cao, đang được
các hộ quan tâm, mở rộng diện tích”. Chị còn
cho biết thêm nhờ có chuyển đổi cây trồng, vật
nuôi, việc chọn cây hồi là cây chủ lực, cho hiệu
quả kinh tế cao, trên địa bàn xã là đúng
hướng. Diện tích rừng hồi toàn xã có tới 329
ha. Số cây đã cho thu hoạch chiếm tới 165ha.
Ngoài ra cây hồng, cây mận, lúa Nhật Bản
TBJ3, dưa hấu, cũng là nguồn thu đáng kể,
góp phần xóa đói, giảm nghèo và cũng nhờ
vậy mà xã Trấn Ninh bây giờ có nhiều hộ khá
giả như gia đình ông Triệu Văn Định thôn
Phiêng Lầy; Hoàng Văn Hòa, Hoàng Văn
Bánh, Hứa Văn Mới thôn Còn Pù; Hoàng Văn
Khỉnh, Hoàng Văn Cừ thôn Nà Lắc; Trần Văn
Lanh thôn Bản Hẻo và nhiều hộ khác có thu
nhập từ 120 triệu đến 180 triệu đồng/ năm.
Năm 2016 toàn xã có đến 391 hộ nghèo chiếm
29,6%. Chỉ  sau năm năm số hộ nghèo giảm
219 hộ. Bình quân số hộ nghèo giảm 5,4% đó
cũng là một con số đáng khích lệ. Bình quân
thu nhập năm 2015 là 7 triệu đồng vậy mà chỉ

sau bốn đến năm năm, đời sống đã được đổi
thay khá nhiều. Năm 2019 thu nhập bình quân
đã đạt 19,6 triệu đồng, trong 6 tháng đầu năm
2020 ước đạt 28 triệu đồng. Tổng sản lượng
lương thực đạt 1358,2 tấn, bình quân đầu
người đạt 500kg/người/năm. Nhờ có chuyển
đổi kinh tế đúng hướng, đời sống nhân dân
được cải thiện rõ rệt, hệ thống chính trị hoạt
động có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững. Cùng với việc đẩy
mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, bà con
đã chủ động đưa cơ giới hóa vào sản xuất
nông nghiệp, giảm thiểu công chăm sóc, nâng
cao năng suất, tăng thu nhập trên cùng một
diện tích. Toàn xã gần như nhà nhà đều có
máy cày thay trâu và kiêm cả việc vận chuyển
thay xe công nông, máy tuốt lúa cũng có khá
nhiều. Tận dụng điều kiện tự nhiên, đồng bào
phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, đời sống
ngày được nâng lên. Tình trạng thiếu gạo vào
mùa giáp hạt không còn. Các gia đình đều có
điện thắp sáng, có công trình vệ sinh, có nước
sạch dẫn vào nhà và được khám chữa bệnh.
Nhờ có chương trình dự án đầu tư, mà hầu hết
các tuyến đường giao thông nội thôn, liên thôn
được làm bằng bê tông vững chắc, sạch đẹp.
Hầu hết các gia đình đều có xe máy để đi lại,
đi làm nương, vận chuyển nông sản thuận tiện.
Cơ sở hạ tầng trong xã đã được quan tâm,
đầu tư xây mới. Trường mầm non với 6 phòng
học khang trang sạch đẹp và 7 phòng chức
năng, vốn đầu tư lên đến 6.868 triệu đồng.
Trường tiểu học và trung học cơ sở cũng vừa
hoàn thiện, với 8 phòng học, vồn đầu tư tới 9
tỷ đồng. Cùng với việc xây mới trường học,
các nhà văn hóa thôn, trạm y tế xã cũng được
xây mới và nâng cấp. Tỷ lệ học sinh đi học ở
các trường cao đẳng, đại học ngày một tăng,
đây là một tín hiệu đáng mừng. Học xong các
em lại về tham gia công tác tại xã nhà, trong
đó có các chức danh chủ chốt, góp phần tăng
cường và  hoàn thiện bộ máy quản lý của cơ
sở. Nhìn chung các trường đều được xây
dựng kiên cố, khang trang, đẹp đẽ, đảm bảo
dạy và học cho học sinh. Những năm gần đây,
việc chăm lo cho con cháu ăn học được nhân
dân Trấn Ninh hết sức quan tâm. Xã còn tổ
chức các đợt phát động phong trào khuyến
học, khuyến tài, vì vậy số học sinh đến trường
hàng năm đều đạt chỉ tiêu. Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và
đang được triển khai đầy đủ và quyết liệt theo
nghị quyết, chỉ thị của các cấp, vận dụng vào
địa bàn xã, tạo sự đồng thuận thống nhất cao,
được nhân dân đồng tình ủng hộ đạt được
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những kết quả tích cực. Đến nay xã đã hoàn
thành 10/19 tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh đó, UBND xã còn tích cực chỉ
đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ mùa, theo
hướng sản xuất hàng hóa, kết hợp thâm canh,
tăng vụ, với việc chuyển đổi cây hoa màu ở
những vùng đất thích hợp; áp dụng những tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức các
lớp tập huấn khuyến nông, bảo vệ thực vật, cho
cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã.
Đồng thời chỉ đạo đưa các giống mới có năng
xuất cao vào sản xuất, như mô hình trồng lúa
TBj3 Nhật Bản. Năm 2017 toàn xã  triển khai cấy
được 6 ha. Chỉ sau một năm số lượng đã tăng
lên 28 ha và đã được đăng ký thương hiệu gạo
Japonica Trấn Ninh, Văn Quan. Đây là loại lúa
có năng suất cao so với lúa bao thai. Phải nói
rằng đây là bước đột phá, đổi mới rất tích cực
trong công tác phát triển kinh tế của xã Trấn
Ninh. Tôi thiết nghĩ nếu ta duy trì được giống lúa
này thì trong tương lai thương hiệu gạo Japon-
ica Trấn Ninh - Văn Quan sẽ còn vươn xa hơn
nhiều. Song song với việc đưa giống lúa mới
TBj3 Nhật Bản vào thâm canh, Trấn Ninh còn
chú trọng tới việc trồng cây dưa hấu, bí xanh,
hồng lai vành khuyên, đây cũng là các loại cây
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích gieo
trồng hàng năm bình quân 468,2ha với  tổng
sản lượng đạt 1358,2 tấn. Việc trồng rừng cũng
được triển khai mạnh mẽ, diện tích rừng trồng
175,5 ha nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 73%.
Trên địa bàn xã việc kinh doanh dịch vụ vận tải,
vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, hàng hóa
thiết yếu cũng được mở mang rất nhiều. Năm
năm qua nhân dân trong xã đã đóng góp tiền
mở mới mặt đường được 15,7 kilomet, với tổng
số tiền trên 500 triệu đòng; Thực hiện bê tông
hóa đường giao thông nông thôn được 5,53 kilo-
met, nhân dân đóng góp 453 triệu đồng và 4891
ngày công, hiến 37.671 mét vuông đất. Công tác
tu sửa nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng,
được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; xây mới
nhiều đập thủy lợi nhỏ, hệ thống mương nội
đồng được xây cứng hóa 1791 mét, để chủ
động nước tưới phục vụ cho sản xuất nông
nghiệp. Diện tích gieo trồng vụ xuân năm 2020
được 215,86 ha đạt 93,93% kế hoạch. Cây
lương thực 123,36ha trong đó lúa xuân 68,78ha
cùng các loại rau đậu, sắn, khoai lang, cây dược
liệu cơ bản đạt, so với kế hoạch. Công tác phát
quang vệ sinh lòng đường, xây mới mương dẫn
nước, vét và phát quang bờ mương, khám chữa
bệnh cho nhân dân. Công tác phòng chống đói

rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm có nhiều
chuyển biến tích cực. Sản xuất tiểu thủ công
nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá về giá trị và
sản lượng. Việc thu ngân sách có nhiều cố
gắng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao diễn ra hết sức sôi động, với nhiều hình
thức đa dạng, phong phú. Công tác bảo đảm an
sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính
sách, gia đình đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo
được thực hiện tốt. Hệ thồng chính trị được
củng cố, kiện toàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng ủy, chính quyền từng bước được đổi
mới, hiệu lực, hiệu quả. Quản lý nhà nước được
nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
được đảm bảo. 

Sau những phút trao đổi, trò chuyện, Bí thư
kiêm Chủ tịch xã Trấn Ninh dẫn chúng tôi đi
tham quan Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn
Tri. Và sau đó, chúng tôi tới tham quan công
trường thủy điện Bản Nhùng. Tại đây chúng tôi
được anh Lê Sỹ Bình, Chỉ huy công trường giới
thiệu sơ lược về công trình thủy điện Bản Nhùng
Kỳ Cùng 6. Công trình này do Tập đoàn Hải Lý,
tỉnh Hà Nam tiếp tục tái khởi động. Nhà máy
được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà máy thủy điện
kiểu hở, có 2 tổ máy, với công suất 11 MW, sản
lượng hàng năm đạt 42,4 triệu KW. Với số vốn
đầu tư dự án là 458 tỷ, thời gian thi công hai
mươi tư tháng, từ quý III năm 2019 đến quý III
năm 2021 là hoàn thành đưa vào sử dụng. Công
trình đã và đang được khẩn trương thi công để
hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ. Một
tương lai không xa, Trấn Ninh sẽ còn nhiều đổi
thay, khi mà nhà máy thủy điện Bản Nhùng Kỳ
Cùng 6 đi vào hoạt động. Lúc đó nơi đây không
chỉ có nhà máy thủy điện, mà một tương lai xanh
đầy hứa hẹn cũng đang được mở ra. Đó là khu
du lịch sinh thái Bản Nhùng - Trấn Ninh đã đổi
thay lại càng thêm ấm no, hạnh phúc trên con
đường về đích nông thôn mới trong tương lai.    

Tạm biệt Trấn Ninh, chúng tôi còn lưu luyến
mãi. Cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống
dãy núi Pò Khau Loòng, trải dài như dải lụa xanh
mềm mại, nơi có nguồn nước trong mát, sạch,
vô tận mà thiên nhiên ban tặng cho người dân
Trấn Ninh. Chẳng thế mà con trai Trấn Ninh cao
lớn, khỏe mạnh, rắn chắc như cây lim, cây
nghiến, con gái thì da trắng nõn nà, xinh đẹp,
hồn nhiên. Nhìn những đàn gia súc khỏe mạnh
đang được lùa về chuồng, đi bên những chiếc
máy cày đỏ chót, chúng tôi hiểu Trấn Ninh đang
tự mình thay da đổi thịt từng ngày. Vùng đất
cách mạng đang bừng lên ánh sáng của một
cuộc sống ấm no hạnh phúc.
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VI HỒNG NHÂN

Tiểng nộc khăn 
chang đông mác

- Ới noọng báo, noọng slao pây tàng
đảy nghìn nộc khăn đông mác?

Tàng Lùng Pa, Cẩu Tập lai thập ec
Khăm kheo đông mác nộc khăn
nộc chiêu, nộc ho, pjai bây nộc dưởng
khảm khắc, cắng lò, queng quý nưa bân,
vằng vùng

cừn đăm
tiểng nộc khăn

Có ới. Có ới!
dỏn slim

Chứ điếp nầư nộc ới?
- Khăm kheo đông mác

slim tầu dảo dạc
chứ điếp cần Chài Bản Hẻo…

Lương Văn Tri
Ón slon quai trường Mỵ Liệt
Nà He tài ất trường châu
Lạng Sơn slon trường Pháp - Việt
Nhựng pi nước tốc rườn xiều
Chài pây cháu dân cháu nước
Fân lồm pic lằm nưa bân
xày Hoàng Văn Thụ khên kha rèng bá
Lằm tàng Kec mạng Thanh niên
Học hiệu quân sự Quảng Châu Hoàng Phố
Xáy tẳng cơ sở slâu tàng mà nước
Tam khửn koong fầy kec mạng
Fầy Bắc Sơn nhằng mẩy pạo lồm
Thượng cấp Trung ương ngòi liệng pjọm đây
Chang hiểm nan
Pù khau Ngân Sơn đeng lượt
Phùng Chí Kiên tài tảm lộm lồng

Lương Văn Tri bấu may pình nắc
ngài khẩu mừ bại slấc
Fèn rườn cham Cao Bằng coọc lếch
Tập cọn đuúc đang lượt féc
Téng poóng ngần chèn

va bjóc
lục slao

tằng ăn thai tói nả
Bấu ngạo đảy slim Chài
Lương Văn Tri

cần Chài Bản Hẻo
Cần Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ
Cần Chỉ huy tầu Cứu quốc quân tài tảm!
Pi Ất xiên cẩu pác shí ất
Slam slíp ất pi cần
Slíp hả pi tàng Kec mạng
Lương Văn Tri bân khẩu chang hả, chang không
Pền ăn đao rùng chỏi!

Đông mác hồi cẩm pjai chếp tót!
Nộc hài dảo dát
Cần Bản Hẻo, Trấn Ninh, Văn Quan, 

Xứ Lạng sliết slương
Cạ căn pây lằm tàng 

Chài pây dậu nhằng lai thập ec
Thâng thì quảng fiêng hom bjóc va
Mự nẩy tắt lý nộc khăn
Đông mác khăm kheo rọi rịt mùa chứ điếp
Lằm tàng pây tặt ten Lương Văn Tri
Nghé trường slon tặt ten Lương Văn Tri
Mắn kheng ngàu slướng 

tượng đài Lương Văn Tri
Lượt slim Chài chang slim cần Xứ Lạng
Lương Văn Tri…
Lương Văn Tri…
Pác ất pi…
Khăm kheo nộc khăn đông mác…
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VI XUÂN TƯỜNG 

Ngời sáng tên anh -
Lương Văn Tri

Chín cung đường như chín bậc yêu thương 
Như những nhịp thăng trầm cây đàn tính 
Cẩu Tập trong sương hương hồi thơm ngọt 
Gốc đa già nơi đỉnh dốc hiên ngang 

Điềm He xưa giặc đốt phá tan hoang
Bản làng cháy người lầm than khổ cực 
Miếng sắn khô đau thắt lòng dân tộc 
Tiếng thú trong rừng lẫn tiếng khóc ngoài xa!

Sừng sững như cây nghiến giữa rừng già
Anh đứng dậy bằng trái tim tuổi trẻ 
Lương Văn Tri người thắp lên ngọn lửa 
Khí phách kiên trung hào sảng đất Văn Quan

Như ngọn đuốc giữa rừng soi lối bước
Dẫu núi cao rừng thẳm vẫn bền gan
Tuổi trẻ hiến dâng cho đất nước 
Tên anh trang sử mãi âm vang

Như con đèo uốn mình thành chín khúc
Là lời sli ấm áp giữa bản làng...

PHẠM ANH VŨ

Đứng bên Anh

Đứng bên Anh
Người cộng sản kiên trung bất khuất
Khi đất nước đang bị kẻ thù dùng gươm 

cứa vào “Độc lập”
Cả giống nòi bị xéo giày bởi lũ ngoại bang

Từ biệt cha già - nước bạn Anh sang
Xưởng cơ khí Nam Hưng 

xuất hiện chàng trai đất Việt
Dáng nhỏ thôi nhưng rắn rỏi lạ thường.

Ngót chục năm trời dãi nắng dầm sương
Không quản ngại khó khăn luyện rèn ý chí
Đôi mắt trong với chiếc cằm cương nghị
(Ánh mắt kia sao tôi thấy thật hiền).

Nhận lệnh cấp trên
Trở về quê giữa buổi chợ phiên
Gặp lại cha già, bà con xóm nhỏ
Nuốt nước mắt Anh gắng nhìn thật rõ
Cầm tay cha… vội vã lên đường.

Nhiệm vụ Đảng giao, trọng trách quê hương
Cùng đồng chí, Anh lao vào trận đánh
Như chú chim giữa bầu trời soải cánh
Như mặt trời thiêu đốt bọn xâm lăng.

Anh ngã xuống để đất nước sang trang
Để câu sli nở trên môi hồng thiếu nữ
Để hoa hồi thơm hương xứ sở
Để sắc chàm thêm đậm đến muôn sau.
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Ngày hôm nay trở lại Văn Quan, chúng
tôi có cuộc hẹn với anh Triệu Văn
Vượng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phố

Minh Sơn, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi cá
lồng Tân Minh. Trong căn nhà nhỏ, gọn gàng
hết sức giản dị, ngồi đối diện với tôi là người
đàn ông có giọng nói nhẹ nhàng và khá dí

dỏm. Triệu Văn Vượng người dân tộc Nùng,
sinh ra và lớn lên ở phố Tân Minh (nay sáp
nhập thành phố Minh Sơn), thị trấn Văn Quan,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Là con cả
trong gia đình đông anh em, ngay từ bé anh
đã mơ ước mình thoát khỏi lũy tre làng để
phấn đấu thi vào Đại học. Nhưng rồi ước mơ
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Mỗi lần về quê hương của người anh hùng cách mạng Lương Văn Tri, tôi lại ngỡ
ngàng vì những đổi thay nơi đây. Con đường từ thành phố đến thị trấn Văn Quan đang
được sửa chữa và nâng cấp. Dọc hai bên dòng sông Tu Đồn là màu xanh ngút ngàn của
lúa đang thì con gái. Dưới nắng vàng, sóng lúa rập rờn, hương lúa thoảng thơm trong
gió. Đã lâu tôi không được cảm nhận sự an yên và vẻ đẹp thanh bình đến thế. 

Anh Triệu Văn Vượng giới thiệu những lồng cá của gia đình trên hồ đập Bản Quyền
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tan biến khi anh nhận ra bố mẹ không đủ sức
nuôi mấy anh em ăn học cùng một lúc như
thế. Hai chữ “con cả” cứ vang lên trong đầu.
Anh quyết định không đi học nữa để nhường
cho các em đến trường. Tuổi thơ của anh là
quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi và hi
vọng về ước mơ đổi đời. Anh chia sẻ: 

- Ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ
thông ở nhà tăng gia vườn - ao - chuồng với
mình là quyết định cực kỳ khó khăn. Thấy bạn
bè đi thi Đại học mình “thèm” lắm mà không
dám xin bố mẹ. Gia đình đông anh em, bố mẹ
lo cái ăn cho cả nhà còn bữa no, bữa đói
huống gì đi học chuyên nghiệp. Mình đành
phó mặc cho số phận. Một thời gian sau, các
cụ động viên lấy vợ cho yên bề gia thất. Lập
gia đình và có con, cuộc sống của hai vợ
chồng càng bấp bênh. Vợ mình làm cấp
dưỡng cho trường mầm non, tuy có đồng
lương của vợ nhưng không đủ để nuôi con và
trang trải cho sinh hoạt của gia đình. Đó là
quãng thời gian mình rơi vào bế tắc. Việc
chăn nuôi nhỏ lẻ con gà, con vịt… và trồng
cây keo cùng với cấy vài sào ruộng không
thấm tháp gì so với những chi tiêu phát sinh
hàng ngày của gia đình. Nhìn cô con gái bé
nhỏ thiếu thốn làm mình xót xa. Nhiều đêm
không tài nào chợp được mắt. Trong “cái khó
ló cái khôn”, mình bắt đầu tìm hiểu về nghề
nuôi cá lồng. Ngay phố Minh Sơn nơi mình
sống có dòng sông Tu Đồn chảy qua, với lợi
thế và tiềm năng sẵn có tại sao mình không
tận dụng thế mạnh đó.

Nghề nuôi cá lồng không phải là nghề mới
trên địa bàn thị trấn Văn Quan nhưng việc áp
dụng khoa học kỹ thuật ở thời điểm đó còn
hạn chế. Các lồng cá chủ yếu sử dụng bằng
khung tre, mùa mưa bão đến không chừng
người dân mất trắng. Khó khăn hơn là việc
tìm nguồn cung cấp con giống. Nếu nuôi được
mẻ cá thì bán cho ai? Sức mua của người dân
trên địa bàn thị trấn chưa lớn. Có thể nói thời
kỳ ấy việc nuôi cá lồng ở Văn Quan gần như
tự phát, mạnh nhà nào nhà nấy làm.

Qua tìm hiểu, nghiên cứu thế mạnh và
hạn chế của những người nuôi cá lồng đi
trước, anh Vượng đã thay đổi cách thức nuôi
cá lồng. Văn Quan có lợi thế khá đặc biệt với
diện tích mặt hồ khoảng sáu mươi tư héc ta,

dọc hai bên bờ đập là khu vực dân cư, xen
với những thửa ruộng, đồi núi thấp… với
nguồn nước trong xanh, cùng rất nhiều sinh
vật sinh sống, nhất là các loại cá tạp là nguồn
thức ăn rất dồi dào xung quanh hai bên bờ.
Trong lúc cả huyện đang đi tìm sản phẩm chủ
lực, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Triệu
Văn Vượng lựa chọn cho mình những ưu thế
sẵn có ở địa phương để phát triển kinh tế.
Năm 2002 anh mạnh dạn xây mô hình nuôi cá
lồng của gia đình trên đập Bản Quyền. Khởi
điểm anh nuôi hai lồng cá và kết hợp chăn
nuôi lợn nái. Chi phí cá giống mỗi bè khoảng
1,3 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư ban đầu
không dễ nên anh tận dụng cây tre nguyên
liệu có sẵn của gia đình và mua lưới, đinh…
về tự làm.

- “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi lợn”.
Phải chăng anh khởi nghiệp làm giàu theo
cách này?

Anh cười thật tươi:
- Thời điểm này quả thực là rất đúng với

câu nói đó, nhưng trước đây đó chỉ là xuất
phát điểm giúp tôi có thêm động lực để phát
triển kinh tế. Những ngày đầu xây dựng mô
hình nuôi cá lồng, do chủ quan và thiếu kinh
nghiệm chăn nuôi nên cá hay bị bệnh và chết
hàng loạt, tốc độ tăng trưởng chậm là điều
không tránh khỏi. Hạn chế lớn nhất của tôi lúc
đó là khoa học kỹ thuật, muốn đầu tư buộc
phải có vốn, có kiến thức, trăm thứ đổ lên
đầu… Tôi chưa quen cách chăm sóc cá. Thời
kỳ từ tháng Tư tới tháng Tám cá hay mắc
bệnh tróc vẩy và mẩn đỏ, tôi vô tình hay kéo
lồng cá khiến chúng bị xước vẩy gây tổn
thương và nhiễm bệnh. Có thời điểm chứng
kiến cá chết trắng trên mặt lồng tôi tưởng
mình cạn kiệt sức lực.

Từ những trải nghiệm của bản thân anh
dành thời gian nghiên cứu thật kĩ quá trình
sinh trưởng của cá. Anh ghi chép tỉ mỉ về quá
trình phát triển, tiêu thụ thức ăn, những bệnh
thường gặp để chăm sóc đàn cá sao cho hiệu
quả. Qua các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ
thuật chăn nuôi cá ở địa phương giúp anh cải
thiện môi trường nước, không khí để cá có thể
sống khỏe. Anh thường vệ sinh lồng, bè sạch
sẽ trước và sau mỗi đợt thu hoạch cá. Có thể

15
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 322-08/2020 



dùng vôi bột cho vào túi treo
ở góc lồng hoặc dùng cây
phân xanh kết hợp với lá
xoan để lọc nước. Thời
điểm từ tháng Tư đến tháng
Tám không nhập cá giống ở
những trại xa, nếu nhập chỉ
hạn chế và lấy nguồn cung
cấp tại địa phương để tránh
tổn thương cho chúng.
Dùng cỏ nhả slày làm nguồn
thức ăn chính và bổ sung
thêm phần lá của cỏ voi.
Ngoài ra còn dùng các loại
tinh bột bổ sung hoặc
nghiền thêm tỏi trộn với
thức ăn cho cá.

Hiện nay gia đình anh
Vượng có ba lồng cá và chỉ
nuôi cá trắm cỏ do tận dụng
được nguồn thức ăn, giống
cá đảm bảo nuôi lâu dài, thị
trường tương đối phù hợp.
Những loại cá khác đầu ra
không đảm bảo, chi phí
nguồn thức ăn lớn. Trên địa
bàn Văn Quan có gia đình
đã nhập hai nghìn cá rô phi
đơn tính hay cá bống thần
áp dụng khoa học kỹ thuật.
Những loại cá này bắt buộc
nuôi cám công nghiệp từ
năm đến bảy tháng, vô cùng
tốn kém, nếu đầu ra không
ổn định thì người nuôi cá
không có lãi. Giá bán cá rô
phi khoảng năm mươi nghìn
đồng một kilogam. Tốc độ
sinh trưởng của những loại
cá này hơn hẳn cá trắm cỏ
nhưng phụ thuộc vào thị
trường và nguồn thức ăn
lớn. Vì vậy gia đình anh
Vượng lựa chọn sự an toàn
cho mình. Mỗi lứa cá trắm
của anh nuôi khoảng ba
năm. Việc nuôi gối và sắp
xếp theo các lồng cá lớn, bé,
nhỡ đều tách ra riêng biệt.
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Trọng lượng mỗi con đạt khoảng từ hai đến ba ki lô gam. Với
giá cá trắm khoảng một trăm hai mươi nghìn đồng một kilogam,
trong khi thị trường bán ra tám mươi nghìn đồng một kilogam,
anh Vượng cho biết: 

- Giá thành cá trắm nuôi theo tự nhiên khá cao vì vậy ngoài
việc cung cấp cho các nhà hàng và người dân trên địa bàn Văn
Quan, Bình Gia, Bắc Sơn và một số nơi trong tỉnh, việc tìm nguồn
tiêu thụ ổn định trên thị trường cũng là trăn trở của cá nhân tôi
hay anh em trong Hợp tác xã chăn nuôi cá lồng Tân Minh. 

Hợp tác xã chăn nuôi cá lồng Tân Minh được thành lập và
đi vào hoạt động từ năm 2014 khi đó Giám đốc là anh Vi Văn
Đạo. Đến năm 2017 tổ chức Đại hội Hợp tác xã anh Vượng
được bầu làm Giám đốc. Với mong muốn tập hợp các gia đình
có nhu cầu phát triển kinh tế, liên kết các hộ nuôi cá lồng trong
hợp tác xã để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, vạch kế hoạch
tiêu thụ sản phẩm trên thị trường có mức sản lượng cá lớn và
đạt thu nhập nhập ổn định từ khoảng trên dưới 100 triệu
đồng/năm. Hợp tác xã hiện có 20 thành viên với 42 lồng cá, chủ
yếu là cá trắm cỏ, thành viên nuôi ít nhất một lồng, nuôi nhiều
nhất sáu lồng. Hợp tác xã phát triển theo hướng cung ứng về
đảm bảo con giống và khâu giới thiệu sản phẩm ra thị trường.
Hợp tác xã thường xuyên mở lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật
hướng dẫn các hộ gia đình cách chăn nuôi để cùng nhau phát
triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng lớn.

Mặc dù giá cả chênh lệch nhau khá lớn với thị trường nhưng
xác định nuôi cá sạch, thơm ngon nhờ nguồn thức ăn tự nhiên
trong môi trường nước trong xanh thuần tự nhiên, với phương
châm làm ăn phải là lâu dài nên cá lồng Tân Minh ưu tiên vấn
đề chất lượng. Nhiều năm nay cá lồng của Văn Quan đã được



khách hàng biết đến. Chính vì thế nhờ chăm
sóc tốt và đúng kỹ thuật, sản phẩm cá lồng
của gia đình anh cũng như các thành viên
trong Hợp tác xã chăn nuôi cá lồng Tân Minh
được thị trường đón nhận, không chỉ ở địa
phương mà còn ở các huyện xung quanh
cũng chú ý, mô hình mang lại thu nhập từ 120
- 170 triệu đồng/năm/mỗi gia đình.Tuy nhiên,
không phải thành công nào cũng đều đến dễ
dàng, dẫu nuôi được những con cá chất
lượng nhưng do chưa xây dựng được thương
hiệu và cách trung tâm thành phố trên bốn
mươi cây số nên việc tiếp cận thị trường tiêu
thụ sản phẩm còn chênh vênh và chưa tìm
đầu ra ổn định. Hơn nữa sản phẩm cá còn
phải cạnh tranh với nhiều loại thực phẩm khác
trên thị trường, những loại cá được nuôi bằng
cám công nghiệp cho xuất bán nhanh hơn từ
năm đến mười hai tháng. 

Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, Triệu Văn
Vượng còn có gần mười năm là Bí thư Chi
đoàn phố Tân Minh và tham gia lực lượng dân
quân cơ động thị trấn Văn Quan, hiện là Trung
đội trưởng dân quân cơ động thị trấn. Nhiều
năm liền anh là đại biểu Hội đồng nhân dân
thị trấn, vừa là công an viên, vừa là Trưởng
khu phố. Trên cương vị Bí thư Chi bộ phố
Minh Sơn, anh luôn hoàn thành tốt công việc.
Người đàn ông ấy vẫn sớm tối cắp cặp đến
nhà dân tuyên truyền và vận động bà con thực
hiện tốt các đường lối chủ trương của Đảng
và chính sách pháp luật của Nhà nước. Một
trong những thành tích “dân vận” của anh
chính là xây dựng cây cầu Nà Sáng bắc qua
hồ Bản Quyền đang trong quá trình thi công.
Đây là một trong những tiêu chí mà huyện
Văn Quan đưa vào phát triển du lịch lòng hồ.
Nhờ sự tin yêu của bà con đối với anh, khi
được vận động năm gia đình sẵn sàng hiến
đất hai bên đầu cầu với diện tích trên bốn trăm
mét vuông. Chẳng mấy chốc cây cầu nối điểm
sáng của phố Minh Sơn sẽ trở thành hiện
thực. Những chiếc xe máy chở hàng hóa đem
ra chợ sẽ thay thế đôi quang gánh nặng trĩu
trên vai bà con. 

Kể với tôi về chuyện cây cầu, trong lời nói
của anh Vượng có gì đó nghèn nghẹn vì xúc
động. Có lẽ anh cảm nhận được nỗi khổ bao
năm của những gia đình sống bên kia sông,

họ chỉ cách trung tâm thị trấn chưa đầy hai
cây số nhưng mọi sinh hoạt và đi lại khi trời
mưa lũ dường như là một ốc đảo, tách biệt
với bên ngoài. 

Đảm nhận nhiệm vụ ở cương vị nào anh
cũng hoàn thành xuất sắc. Nhiều năm liền anh
đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; đạt thành tích
xuất sắc trong Huấn luyện dân quân thị trấn
Văn Quan; được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng
Sơn khen thưởng đạt thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua lao động sản xuất
giỏi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Vừa chăm sóc các lồng cá, vừa tham gia
công tác xã hội, anh làm gì còn có thời gian
dành cho gia đình? - Tôi thắc mắc

Anh tủm tỉm cười:
- Mình may mắn có bà xã làm hậu

phương vững chắc và hai cháu đều ngoan.
Vợ mình từng bảo: “Mười mấy năm nay cả
nhà mình chưa được đón đêm giao thừa cùng
nhau”. Vào thời điểm giao thừa hàng năm,
mình thường cùng anh em trong lực lượng
dân quân tự vệ phối hợp với công an xã đi
tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự cho
bà con vui xuân, đón Tết. 

Câu chuyện giữa chúng tôi lâu lâu lại
ngắt quãng vì anh có bà con đến xin xác
nhận vào đơn cho con đi học… Sau khi
khách ra về, anh đưa chúng tôi xuống hồ Bản
Quyền tham quan lồng cá của gia đình. Anh
vừa ném nắm cỏ vào lồng, cá thi nhau rỉa.
Những con cá chắc nịch, bơi lội xung quanh
trông rất đẹp mắt. Nhìn cách anh chăm sóc
chúng, tôi hiểu tại sao anh am hiểu về chúng
tường tận đến vậy. 

Nắng của mùa hạ lúc này chiếu thẳng vào
khúc sông phản chiếu ánh sáng long lanh rực
rỡ, dọc hai bên bờ hiện rõ màu xanh của lúa,
xa xa là cây cầu Nà Sáng đang trong giai
đoạn thi công. Dòng sông Tu Đồn sẽ là nơi
người dân phát triển nghề cá hiện tại và
tương lai. Tôi mừng cho anh sau những khó
khăn bước đầu đã thu được những trái ngọt
từ phát triển cá lồng. Tôi tin rằng với lòng nhiệt
huyết và sự quyết đoán của bản thân, Triệu
Văn Vượng sẽ tiến xa hơn nữa trên hành trình
góp sức xây dựng quê hương Văn Quan ngày
càng giàu mạnh.
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Nhận nhiệm vụ cấp trên giao, lòng anh
rộn lên như có những hồi kèn giục giã
trên đường ra trận. Linh tính mách bảo

anh: Chuyến công tác này sẽ vô cùng gian
khổ và quyết liệt, càng gần thắng lợi càng dày
gian nan, thời cơ đang gần, vận nước đang
đến rồi, người chiến sĩ cách mạng vào trận
cuối cùng này giải phóng dân tộc giành lại độc
lập cho Tổ quốc mang trên vai sứ mệnh
xương máu của cha anh gần một thế kỷ, cả
mấy nghìn năm văn hiến đang bị kẻ thù vò xé.
Anh và các đồng chí đã được Đảng giáo dục
và rèn luyện để hôm nay sẵn sàng hy sinh cho
ngày toàn thắng. Thời gian quá gấp, không
thể công khai từ biệt ai. Anh lặng lẽ thầm chia
tay với các đồng chí, với xưởng Nam Hưng
gắn bó thân thiết, với thành phố Nam Ninh
đầy kỷ niệm của một thời thanh xuân, sáng
mùa đông rét ngọt, những hàng cây hai bên
dãy phố cổ dài hun hút đang trút lá. Từ dưới
những gốc cổ thụ kia những chùm rễ đang âm
thầm lặng lẽ bền bỉ hút mật từ lòng đất mẹ
hóa thành dòng sữa vận lên cành ủ ấp nuôi
dưỡng những mầm xanh để khi mùa xuân
đến nở xanh tràn lộc biếc gọi chim về hát ca…
Rời Nam Ninh về tới Long Châu tổ ấm của
tình đời, tình người, tình đồng chí, tình quốc
tế, anh trở về ngôi nhà thân thuộc số 8 phố
Bát Bảo phía Nam thị trấn Long Châu gia đình
ông Nông Nhân Bảo một cơ sở cách mạng
trung kiên mà anh Thụ gây dựng trở thành
trung tâm liên lạc quan trọng đặc biệt của các
chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Ngôi nhà cổ ba
gian lợp ngói âm dương, sau nhà là một cái
sân nhỏ, qua sân là đến ngôi nhà ngang hai
gian, một gian làm bếp và cối xay bột, còn một
gian, trên có gác xép dành để nghỉ ngơi và

họp, đằng sau bên trái là một bụi tre lớn, ngả
bóng xuống mặt hồ rộng mấy ha. Anh Tri lặng
lẽ ngắm nhìn từng kỷ vật như thầm thì với
chúng. Chiếc giường này nơi anh Thụ nằm
cũng là bàn viết và nơi họp; liền đó là chỗ
nằm, đọc, viết, học tập, viết tài liệu của anh
Tri, gác xép kia thường dành cho khách quí,
nơi anh Hoàng Đình Giong, anh Lê Hồng
Phong, anh Hà Huy Tập… từng nằm nghỉ và
ngồi xếp vòng viết nghị quyết bên ngọn đèn
dầu. Chiếc thuyền nhỏ buộc ở gốc tre liên cửa
sau đề phòng bất trắc vẫn còn đây… tất cả,
tất cả như vẫn còn vang vọng tiếng nói, tiếng
cười, tiếng thảo luận chính trị sôi nổi của từng
đồng chí đã khắc sâu trong tâm trí anh, tất cả
như còn ấm hơi người mà mỗi chữ, mỗi lời từ
đây như ẩn chứa hồn thiêng sông núi, tiếng
gọi non sông, tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Anh Tri hướng dẫn đồng chí Ngô Thế
Sơn thăm một số kỷ vật đơn sơ và vô giá mà
một số các đồng chí lãnh đạo Đảng ta đã ăn
nghỉ, lao động kiếm sống, làm việc, hoạt động
khiến đồng chí Sơn vô cùng xúc động, vì địa
bàn này, những kỷ vật này anh biết còn quá
ít, hơn nữa được Đảng điều về nước công
tác đã lâu. Sau hai ngày chuẩn bị sáng ngày
10-12-1939 hai anh cùng đồng chí bảo vệ
theo đường dây liên lạc bí mật về nước.
Nước “Mã hồi” thuận buồm xuôi gió. Khi đi
trên đất quê hương anh thấy lòng bồi hồi mắt
rưng rưng lạ thế!

Xứ ủy đón anh trở về trong tình đồng chí
đơn giản mà trang trọng nồng ấm và thiết tha
trong những vòng tay xiết chặt vào lòng.
Mảnh đất thiêng nơi anh đến gây dựng phong
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trào cách mạng cơ sở theo chỉ thị của anh
Thụ và Trung ương mở rộng đường dây liên
lạc về đồng bằng, nay anh về đã trở thành
một địa bàn quan trọng của ATK (An toàn
khu). Bữa cơm ATK đón anh về có cà nén,
rau muống chấm tương do chính tay đồng chí
của anh sản xuất và làm ra, có cả thịt gà chăn
nuôi và cá rán anh em đánh lưới ở sông Cầu,
bất giác anh nhớ lại câu ca dao xưa trong
môn Quốc ngữ mà thầy giảng hay đến xao
xuyến lòng người.

“Xa nhà anh nhớ quê nhà

Bát canh rau muống quả cà dầm tương

Nhớ ai dãi nắng dầm sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”

Quê hương biết mấy ngọt ngào cũng chỉ
dâng trào trong tâm hồn người chiến sĩ cách
mạng trong ít phút giây cảm xúc. Công việc
cách mạng cuốn anh đi như dòng thác. Tại

cuộc họp của Xứ ủy ở Yên Mỹ (Thuận Thành,
Bắc Ninh) để chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ
Bảy của Trung ương, đồng chí Lương Văn Tri
đã được cử giữ trọng trách Xứ ủy viên, rồi
Thường vụ Xứ ủy phụ trách về quân sự. Xứ
ủy cũng cử đồng chí Hoàng Văn Thái giúp
đồng chí Tri tổ chức các lớp huấn luyện quân
sự chính trị đào tạo cán bộ tự vệ tại xã Thanh
Vân huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang (thực chất
đây là tiền thân của các trường quân chính,
rồi các học viên quân sự, chính trị… của các
lực lượng võ trang cách mạng của ta sau
này). Về lại Thanh Vân, cảnh cũng vẫn còn
đây, cuộc sống của bà con vùng ATK đã khác
trước. Người xưa có người mất, có người đã
đi nơi khác, cha con anh Huy đã trở lại quê
nhà, anh Thái cho biết cụ vẫn còn khỏe và
hăng hái cách mạng lắm, anh Huy đã trở
thành Đảng viên cộng sản và đi thoát ly.

Anh Tri tâm sự với anh Thái rằng mình có
duyên trở lại đất cũ người xưa mới thấy hết
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tầm nhìn xa của Đảng, tầm nhìn chiến lược
của anh Thụ. Anh Thái bộc lộ tâm tư với anh
Tri rằng đã có vinh dự được giúp việc và đi
công tác với anh Thụ nhiều lần và rất tự hào
về sự thông minh, hiểu biết quyền biến của
anh. Anh Thụ lo cho cán bộ từng ly từng tý,
trước khi đi công tác anh kiểm tra tỉ mỉ từ đồng
xu đi đò có chưa, từng gói thuốc lào, hộp dầu
cao phòng mưa nắng, từng mảnh giấy tùy
thân đến bộ quần áo cải trang, anh chu đáo và
thương yêu tất cả mọi người, anh đến cơ sở
nào là mọi khó khăn khúc mắc bay biến, niềm
tin và lạc quan cách mạng lại bừng nở trong
cuộc đấu tranh từng giờ, từng ngày… Nghe
nhắc anh Thụ, anh Tri lại thấy lòng mình trào
dâng nỗi nhớ. Từ ngày về nước do bộn bề
công việc nên hai anh em chưa kịp gặp nhau.
Anh Thái là một cán bộ Đảng còn trẻ măng,
dáng cao dong dỏng rất thư sinh, đẹp trai ngời
ngợi vậy mà đã được Đảng tôi luyện dạn dày.
Trong vòng kìm kẹp của chính quyền địch suốt
vùng đồng bằng và ngoại ô thành phố Hà Nội,
anh nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng lại hiền như
cô gái hiền thảo của một nhà nho. Với anh Tri,
anh bảo “Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” (mới
biết tiếng của anh chứ chưa biết người”.  “Bây
giờ không những biết mà còn ôm nhau trong
ổ rơm ấm áp phải không?”. Anh Tri vỗ vào vai
anh Thái cười lớn và nói vậy. Con người ta có
nhiều cái lạ, tình yêu chỉ đôi mắt trao nhau ánh
nhìn là đủ biết có hay không, tình bạn tri kỷ chỉ
sau lần đầu tiên là đủ biết tri kỷ đến mức nào.
Hai anh hợp nhau ở nhiều phương diện, ngoài
tình đồng chí thiêng liêng còn tình anh em,
đồng đội sâu nặng sắt son.

Số người giúp việc thì ít, vậy mà hai anh
em đã lo từ khâu đầu tới khâu cuối trọn vẹn
từ tài liệu nơi ăn, chốn ở, giáo cụ trực quan,
giảng bài lý thuyết, thực hành, huấn luyện…
Anh Lương Văn Tri vừa giảng dạy chính trị
vừa huấn luyện quân sự.

Về chính trị, các học viên được học sơ
giản về chủ nghĩa Mác - Lênin, những nội
dung cơ bản về chủ trương đường lối cách
mạng của Đảng, các bước công tác, các

tuyên truyền, vận động và tổ chức quần chúng
cách mạng, xây dựng cơ sở và hội viên trung
kiên cách mạng…

Về quân sự học viên được học những
điều sơ giản về đội hình, đội ngũ, cách tổ
chức lực lượng tự vệ, chiến thuật du kích
chiến tranh, sử dụng và bảo quản vũ khí thông
dụng… Phương pháp công tác kết hợp tuyên
truyền với vũ trang, vũ trang với tuyên truyền.

Hai anh đã tổ chức huấn luyện được ba
lớp, lớp cho cán bộ Xứ ủy, lớp cho cán bộ các
tỉnh, lớp cho thành phố.

Nhiều học viên say mê học thêm anh Tri
về vũ thuật, quyền, côn kiếm, long đao. Nhiều
người còn nhớ mãi có một đêm rằm tháng
Tám, trăng sáng vằng vặc, nhiều học viên đề
nghị với anh Thái để anh Thái đề nghị với anh
Tri, “đi một bài võ tự do” coi như anh cho ăn
tết Trung thu vậy. Nể lời anh Thái và học viên,
anh Tri đi một bài mà nhiều động tác anh em
chưa thấy bao giờ và hoa cả mắt khi bất ngờ
anh Tri thu mình lại dùng khinh công “nhẩy”
mà thụi là “bay” qua bức tường rào bãi tập cao
bốn mét. Và “biến” trong tiếng hoan hô hò reo
vui sướng của đồng đội. Anh Thái tự nghĩ:
Vậy là tiếng đồn về anh Tri võ nghệ siêu cao
là có thật, có lần anh bị đặc vụ tưởng bám riết
đến ngõ cụt thì chúng sững sờ thấy “anh
chàng bị săn đuổi” không có cánh mà “biến”
mất tăm, mất dạng.

Trong thời gian các lớp nối tiếp nhau “khai
lại bế, bế lại khai” với bộn bề công việc, đêm
khuya anh Tri, anh Thái vẫn chong đèn nghiên
cứu, tình hình thế giới đang diễn biến nhanh
như cơn bão lốc. Chiến tranh giữa các tập
đoàn đế quốc ngày càng lan rộng và ác liệt.
Ngày 10-05-1940 quân đội phát xít Đức mở
cuộc tấn công vào nước Pháp. Chỉ trong vòng
một tháng, đế quốc Pháp từng là nước có lực
lượng lục quân mạnh nhất châu Âu quỳ gối
đầu hàng dâng nước Pháp cho bọn phát xít.
Chính phủ bù nhìn tay sai Đức được thành lập
do thống chế Pê-Tanh cầm đầu. Lợi dụng cơ
hội đó ngày 22-9-1940 đồng minh của Đức là
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phát xít Nhật đã mở cuộc tấn công xâm lược
Đông Dương làm bàn đạp mở rộng chiến
tranh xâm lược ở Đông Nam châu Á, châu Á
Thái Bình Dương để tranh đoạt các thuộc địa
của Anh, Pháp, Mỹ. Cũng “noi gương ở chính
quốc” bọn thực dân Pháp ở Đông Dương
nhanh chóng đầu hàng, quỳ gối dâng Đông
Dương cho phát xít Nhật. Nhưng nhân dân
Việt Nam kiên cường, bất khuất, dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản đã đứng lên chống
cả bọn phát xít và thực dân xâm lược. Tiêu
biểu cho tinh thần yêu nước cao cả đó là cuộc
khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ và binh biến Đô
Lương. Tin các cuộc khởi nghĩa dội vào lớp
huấn luyện làm sôi lên không khí học tập với
nhịp độ của tinh thần khởi nghĩa vang vọng
như bản hòa tấu anh hùng ca. Anh Tri nhận
được thông tri khẩn cấp về họp Thường vụ
Xứ ủy. Công việc bàn giao cho anh Thái trong
mười phút là lên đường. Tại cuộc họp khẩn
cấp của Thường vụ Xứ ủy do đồng chí Bí thư
Hoàng Văn Thụ chủ trì, Thường vụ lắng nghe
đồng chí Nguyễn Văn Minh cán bộ của Xứ ủy
vừa được ban lãnh đạo khởi nghĩa Bắc Sơn
cử về trực tiếp báo cáo Xứ ủy, anh băng đèo,
vượt núi, lúc chạy bộ, lúc phi ngựa theo
đường liên lạc an toàn và ngắn nhất, đi suốt
ngày đêm về báo cáo. Anh Minh nói nhanh
nhưng vẫn đầy đủ rõ ràng khúc triết.

Ngày 22-09-1940 Nhật nổ súng đánh
chiếm Lạng Sơn, quân Pháp ở đây đã nhanh
chóng tan rã. Binh sĩ Pháp ở pháo đài Đồng
Đăng chạy tán loạn theo đường Điềm He,
Bình Gia, Bắc Sơn để về Thái Nguyên. Bọn
Pháp ở thị xã chạy theo đường Đồng Mỏ để
về Bắc Giang ngày 26-09-1940. Tên May-Nơ-
Ra chỉ huy quân đội Pháp kéo cờ trắng cùng
số binh sĩ còn lại ra đầu hàng Nhật. Hệ thống
chính tay sai của Pháp ở Na Sầm, Điềm He,
Bình Gia… lung lay và hoang mang cực độ.
Vận dụng sáng tạo nghị quyết Trung ương
sáu của Đảng, nắm vững được tình hình và
cơ hội đó. Ngày 25-09-1940 Đảng bộ Bắc
Sơn họp phiên khẩn cấp tại đình Nông Lục xã
Hưng Vũ với sự có mặt của các đồng chí:

Hoàng Văn Hán, Hoàng Đình Ruệ, Nông Văn
Cún, Dương Thần Tần, Dương Công Bình…
cuộc họp đã nhất trí với lãnh đạo nhân dân
khởi nghĩa đánh đồn Mỏ Nhài, chiếm lấy châu
lỵ Bắc Sơn. Cuộc họp đã cử Ban Lãnh đạo
khởi nghĩa gồm các đồng chí Hoàng Văn Hán,
Hoàng Đình Ruệ, Dương Thần Tần, Nông
Văn Cún. Đảng bộ đã phân công các đồng chí
đảng viên về các xã Hưng Vũ, Chiêu Vũ, Vũ
Lăng, Trấn Yên, Bắc Sơn… vận động và tập
hợp nhân dân thành lực lượng có tổ chức, có
vũ trang để tiến hành khởi nghĩa.

Tám giờ tối ngày 27-09-1940 Đảng bộ
huy động lực lượng gồm trên 600 người,
(trong đó có cả tổng đoàn, xã đoàn, và lính
dân giã được giác ngộ và theo cách mạng)
trang bị bằng các loại vũ khí, súng trường,
súng kíp, giáo mác, gậy vót nhọn… Lực lượng
được chia thành ba mũi tiến công. Mũi đánh
bên sườn phải do đồng chí Hoàng Đình Tuệ
chỉ huy. Mũi đánh bên sườn trái do đồng chí
Dương Công Bình chỉ huy. Mũi chính đánh vỗ
vào cổng đồn do đồng chí Hoàng Văn Hán chỉ
huy. Trước sức tấn công mạnh mẽ của cách
mạng, quân địch đã hoang mang lại càng
hoang mang. Biết không chống cự nổi, lợi
dụng đêm tối, tri châu Hoàng Văn Sĩ cùng
binh lính trong đồn ban đêm đã bỏ chạy theo
đường rừng sang Bằng Mạc. Quân cách
mạng và quần chúng khởi nghĩa đã chiếm đồn
Mỏ Nhài, hoàn toàn làm chủ châu lỵ Bắc Sơn.
Rạng sáng ngày 28-09-1940 các đồng chí
lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã tổ chức một cuộc
mít tinh lớn ngay tại châu lỵ. Đúng trên chiếc
bàn giấy của tri châu đặt giữa sân châu
đường, thay mặt và nhân danh Ban chỉ huy
cuộc khởi nghĩa, đồng chí Hoàng Văn Hán đã
tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai đế quốc,
thu triện hồ sơ sổ sách của chính quyền tay
sai bán nước, chúng ta tự tổ chức đời sống,
trật tự trị an ở làng bản của mình. Mít tinh
xong, mọi người ra về trong niềm hân hoan
phấn khởi vô hạn. Tôi xin báo cáo hết và chờ
xin chủ trương và chỉ thị của Đảng. Trong tình
hình khẩn trương các đại biểu đề nghị đồng
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chí Bí thư Xứ ủy cho ý kiến. Nhận rõ tầm quan
trọng đặc biệt của địa bàn Bắc Sơn phong
trào cách mạng và âm vang của cuộc khởi
nghĩa nơi nằm trên con đường liên lạc thông
với Trung Quốc và phong trào Cộng sản quốc
tế, anh Thụ đề xuất ý kiến với Thường vụ Xứ
ủy có chủ trương:

Tăng cường cán bộ tới Bắc Sơn để duy
trì củng cố đội du kích Bắc Sơn làm nòng cốt
cho lực lượng vũ trang và căn cứ địa sau này.
Thống nhất cao với đề xuất của đồng chí Bí
thư, Thường vụ Xứ ủy đã đề ra chủ trương:

Tăng cường cán bộ cho Bắc Sơn, Võ
Nhai, củng cố phong trào, duy trì phát triển
thành quả bước đầu của cuộc khởi nghĩa,
chuẩn bị những điều kiện cần thiết để duy trì
và phát triển đội du kích Bắc Sơn. Xây dựng
căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Đồng chí Trần
Đăng Ninh đã được Xứ ủy giao nhiệm vụ thực
hiện chủ trương này.

Vì tình hình diễn biến mau lẹ, theo tốc độ
chóng mặt, nên công việc đã cuốn anh Thụ đi,
anh chỉ kịp dặn anh Tri chuẩn bị thật chu đáo
mọi phương tiện để thích ứng với tình hình
mới, cái gì có lợi cho cách mạng, cho Đảng,
cho nước, cho dân thì khó khăn gian khổ mấy
cũng phải làm cho kỳ được, kể cả hy sinh tính
mạng. Cái gì có hại cho cách mạng, cho nước
cho dân thì “ngai vàng” cũng khước từ. Bọn
“AB” (bọn hai mặt) chống phá Đảng “kín miếng”
lắm. Cần đấu tranh không khoan nhượng với
chúng ở mọi lúc, mọi nơi, giữ vững nguyên tắc
Đảng ở bất luận hoàn cảnh nào…

Trở lại trung tâm huấn luyện, anh Tri trao
đổi thêm với anh Thái để hiểu rõ hơn xung
quanh chuyện anh Thụ trong cuộc tranh luận
tại Ban Lãnh đạo Xứ ủy về việc thực hiện chủ
trương của Đảng về việc thành lập mặt trận
phản đế. Anh Thái kể: Với những căn cứ thực
tiễn và lý luận, đứng trên nguyên tắc của
Đảng, anh Thụ đã thẳng thắn bẻ gẫy quan
điểm vô nguyên tắc của Nguyễn Thành Diên
– về thành phần tham gia trong mặt trận.

Nguyễn Thành Diên đưa ra ý kiến chủ
trương chỉ tập trung lôi kéo một số ít địa chủ,
phú nông, không mở rộng thành phần.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ nêu quan điểm
là cần tập hợp rộng rãi tất cả mọi người, miễn
sao họ tán thành chống phát xít, thực dân,
mưu cầu độc lập tự do cho toàn thể dân tộc.
Quan điểm của anh Thụ được Trung ương,
Xứ ủy tán thành ủng hộ. Anh Tri khẳng định
sau khi nghe, “thế là đúng” Nguyễn Thành
Diên, mình cũng đã chạm trán tranh luận với
nhau một lần tại Hội nghị Thành ủy Hà Nội.
Đêm ấy, sau khi sinh hoạt với học viên hai anh
lại xoay vào chủ đề khởi nghĩa Bắc Sơn. Cả
hai người đều nhắc tới đồng chí Hoàng Văn
Hán, học viên xuất sắc lớp huấn luyện thứ hai,
người đứng đầu cả điểm lý thuyết và thực
hành về du kích chiến tranh, nay đang được
Đảng bộ Bắc Sơn giao trọng trách trong ban
lãnh đạo khởi nghĩa và trực tiếp làm chỉ huy
trưởng du kích Bắc Sơn, Ôi! Cái vóc dáng oai
vệ đường bệ của anh mà anh em học viên cứ
đùa là “Quan phụ mẫu” ấy đang hiển hiện
trong tâm trí hai anh. Đó là một chàng trai
tráng kiện, trắng hồng như con gái mà thể lực
dồi dào dẻo dai như con sơn dương mọc
ngang vẫy vùng của muôn trùng núi đá. Anh
sống chân tình, chan hòa với anh em, tiếng
cười ròn tan của anh có sức lôi cuốn mọi
người cười theo như phải bùa yêu. Anh có
biệt tài săn bắn thú rừng, anh ngắm trời, ngắm
đất xem sao xem trăng, hôm nào tính được
chắc ăn mới báo cáo thượng cấp vác khẩu
súng kíp chỉ mang theo một học viên, lầm lũi
băng đồng vượt đồi thấp đồi cao, vào rừng
Yên Thế là y như rằng quá nửa đêm họ đã
khiêng thú rừng về cải thiện cho lớp. Trong sự
hò reo của anh chị nuôi và các bạn đồng môn.
Anh Tri ao ước:

“Ôi! Phải chi bây giờ anh em mình có
cánh bay vù về Bắc Sơn với anh Hán, với anh
em du kích và đồng bào Bắc Sơn bất khuất,
anh hùng”.
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Nhà mới đã dựng xong,
người cũng mệt lả như
tàu lá nướng. Vợ chồng

Chái đi nằm từ lâu mà hai mi
mắt như có nhựa cây phết lên,
khô két lại không sao khép
được. Chái nhìn sang vợ, thấy
Ém quay lưng về phía mình.
Ngoài cửa sổ, trăng lừ đừ sáng.

- Đừng! Đừng phá nhà đi
mà Chái ơi! Chái!

Tiếng mẹ già khe khẽ từ
phía bên kia buồng, chỉ cách
vợ chồng Chái một tấm ri đô
cũ. Khẽ lắm nhưng vẫn nghe
thấy rõ. Ém trở mình giục
chồng:

- Chái à, hay mẹ bị ốm
nên nói mê rồi đấy!

Chái vùng dậy, bước chân
đặt xuống nền nhà lạnh ngắt
bỗng giật mình bởi cảm giác
không quen dẫm lên nền đất.
Mẹ nằm co như con mèo ngủ
quay về phía vách, hai tay ôm
vào trước ngực. Chái đặt tay
lên trán mẹ nhưng không thấy
nóng chỉ thấy mồ hôi túa ra,
chắc mẹ không ốm. May quá!
Mẹ già bỗng cầm tay Chái lắc
mạnh:

- Người ta phá nhà mình
rồi phải không Chái? Nhà ấy
bố mày vác từng cái cột, cái
xiên, từng cái xà gian, vác đủ
ba năm mới làm nổi một gian
đấy mày biết không?

- Là con vàn người về
chuyển nhà đi, không ai phá
nhà mình đâu mẹ à!
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Bóng người
DƯỚI TRĂNG 

Truyện ngắn của NgUYỄN LUÂN

Minh họa: HOÀNG VĂN ĐIỂM

- Ông mày về gặp mẹ, bố mày về gọi mẹ bảo cái vía bám
trên cây cột, trên tấm ván bưng vách cũng bị người ta đuổi đi
không có chỗ quay về nữa …

Mẹ khóc, nước mắt người già khô và đặc nóng lăn trên
tay Chái. Ngoài trời gió thổi mềm như cánh bông quết lên mặt
người. Mẹ già lập cập bước ra ngoài, dưới ánh trăng mờ,
đống gỗ tháo dỡ từ ngôi nhà cũ nằm ngổn ngang dưới đất.



Mẹ già ngồi bên cạnh đưa tay sờ lên những
tấm gỗ nằm im lìm như lần tìm những khuôn
mặt thân quen trong bóng đêm. Chái đứng
bên mẹ, muốn dìu mẹ vào nhà mà thấy vạt
áo mẹ ướt đẫm. Không biết là sương đọng
trên những thớ gỗ nhẵn thấm vào hay là
nước mắt của người già. Nhìn xuống phía
dưới Khau Dàng, mọi thứ đã ngủ say nhưng
đèn vẫn sáng trên con đường mới đang
thành hình. Phía trên cao này, mẹ già lẫn vào
trong bóng tối.Љ

*
Tiết trời đã sang tháng Ba, mưa xuân phủ

một lớp đục mờ như bụi đá trắng lên dải đất
dài phía trước nhà. Lâu lâu trời chợt nắng,
ánh sáng lấp lánh tràn trên cây cỏ bừng lên
màu nõn xanh mới tinh. Chái nhìn về phía bên
kia dưới chân Khau Dàng vẫn thấy xám đục
như hơi sương phủ lên lờ mờ bóng núi. Dưới
đất, những con đường đất đỏ nâu dẫn vào eo
núi, chợt vẩn lên màu đất mới dưới bước
chân người đi làm nương sau những cơn
mưa dài. Đất sau mưa xuân thấm dần từng
lớp, đến khi vừa kịp nhão ra thì cũng bắt đầu
vào vụ nương mới. Người trong bản, trên Keo
Lùng, Tà Pởi cũng í ới gọi nhau phật phừ dao
quắm trên vai, lên đèo vào phát nương làm vụ
ngô, đỗ xuân mới. Chái chợt thấy bồn chồn
như người đói bụng, khi lại như người khát
nước, lại thấy muốn cuồng đôi chân, như con
trâu mới qua mấy vòng kéo gỗ vực. Nằm nghĩ
mãi thì nhận ra mình đói thật. Nhưng là đói
mùa, đói một thói quen từ ngày nào khi còn ở
trên căn nhà cũ. Mùa này Chái vẫn thường
ngồi trên nhà, nhìn xuống dưới con đường
nghe tiếng người í ới gọi nhau. Có khi nằm
trong chăn vẩn hơi lạnh ngửi thấy mùi đất mới
thấm vào lại rùng mình. Những điều ấy giờ xa
xôi như người ngồi ở xa ngửi thấy mùi hương
rất quen, bỗng thấy trong lòng rộn lên những
điều tưởng như rất cũ.

Họ Lý của Chái đến Khau Dàng khi đất
còn chưa có bóng người. Ông Chỏ tổ là người
đi khắp nơi, suốt từ vùng đất giáp biên xuống
tới nơi này. Nhưng cuối cùng chọn đất Khau
Dàng để phát nương, dựng nhà xây nên một
nhánh họ Lý mới. Nghĩ ông Chỏ tổ này chọn
đất này phải có lý do cả. Không dễ như cắm
cái cây xuống, thấy yên thì ở, thấy khó thì nhổ
lên bỏ đi chỗ khác. Thế nên năm nào vào
đúng sáng ngày mùng Một Tết ông nội Chái
cũng dặn “Bao giờ ngọn núi kia đổ xuống, đè
mất cái eo đất này thì họ Lý mới bỏ nhà, bỏ

Khau Dàng mà đi. Nhớ lấy! Con cháu họ Lý
mình phải nhớ lấy”. Lần nào cũng thế, ông nói
không sót một câu nào, cũng chẳng quên lời
nào. Rồi ông lại bảo “Sau này bố thằng Chái,
rồi tới thằng Chái cũng nói cho con, cho cháu
nghe. Có nói dài hơn thì phải nói tốt về họ Lý,
nhưng không được nói ít đi câu nào. Ít quá
con cháu mình lại không thấy được bàn tay,
dấu chân của tổ tiên trên từng mỏm đá, bờ
nương nhà mình ở đâu”... Mấy lần Chái định
cười, vì những lời ông vừa nói. Chả biết bao
giờ Chái mới có con, có cháu mà nói được
như ông. Nhưng xem nét mặt của bố, của ông
thấy quan trọng lắm Chái lại thôi muốn cười.
Ngày ấy Chái đứng đầu vừa chạm bậc thang
thứ năm.

*
- Mẹ à ! Nhà chú Sán ngày mai cũng dỡ

ngói rồi đấy.
Chái ngồi bên bếp im lặng suốt bữa cơm

tối, cuối cùng cũng hỏi được câu ấy. Đã mấy
ngày hôm nay mẹ không buồn ăn cơm, cũng
không thích xuống thang tưới mấy luống rau
đã chết táp vì sương muối. Mấy sào ngô treo
trên gác mẹ cũng mang xuống tẽ ra đựng đầy
ba bao để góc nhà. Vừa làm vừa nghĩ mãi
như thế làm người mẹ héo như cái nấm nhĩ
phơi qua mấy nắng trên mái nhà. Rồi mẹ cũng
quyết:

- Đi thôi, nghĩ mãi cũng không còn cách
khác!

Người già hay nghĩ về đêm, giấc ngủ
ngắn như chưa kịp tới đã thức đợi gà gáy
sáng. Chái cũng đã nghĩ, con đường khó đi
có vòng vèo thế nào thì cũng vẫn phải vấp vào
hòn đá. Muốn đi qua chỉ có cách trèo lên nó
mà đi. Chái muốn mẹ nói ra điều ấy, để mẹ là
người quyết định. Còn gánh nặng từ lời dặn
của ông, của bố về mảnh đất, về ngôi nhà cứ
đè nặng lên vai mà chẳng biết trút vào chỗ
nào cho vơi bớt đi được.

*
Dải đất Khau Dàng nằm co mình tựa đôi

mi mắt ôm vào chân núi. Mùa xuân đến cái mi
mắt ấy chơm chớp đủ sắc hoa, hoa đào nở
hồng trên vách đá, hoa mận trắng phau phau
bên bờ rào những nóc nhà sàn thấp thoáng
mái ngói sau vườn chuối đang phần phật lá.
Cuối thu đầu đông những tán cây lá đỏ như
đốt đuốc trên những con đèo lên núi, những
tán cọ nưa bung xòe thành từng chấm xanh
rì lấp lóa dưới ánh mặt trời thì cũng sắp qua
mùa trung thu. Ấy là lúc cánh đàn ông trong
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bản mài cưa, đục lên rừng tìm gỗ làm nhà.
Nhà bé cũng mất hai năm, ba năm. Nhà to thì
lâu hơn thế. Có người cả đời không làm nổi
ngôi nhà cho mình bằng gỗ tốt nhất trên núi
đá, đến khi chết vẫn thấy mình thua kém
người ta mấy phần. Khi ngôi nhà mới được
dựng lên, nằm trong nhà lưng áp lên tấm ván
sàn mới, mắt nhìn lên mái ngói, nghe gió thổi
qua kẽ ván mới thấy tháng ngày vượt đèo
cao, lũng sâu, nằm rừng đằng đẵng mấy năm
thật bõ công. Chả thế mà khi vào nhà mới chủ
nhà say lăn lóc cả tuần chưa tỉnh, anh em họ
hàng đến chúc mừng mấy ngày liền cũng
không xuống nổi chân thang. 

Ngôi nhà sàn của Chái to lớn nhất Khau
Dàng, được dựng lên từ thời ông Chỏ tổ của
Chái. Lũ rừng có to mấy, gió núi có quật mạnh
bao lần nhưng nó đứng vững như cái cây cổ
thụ đến bây giờ. Ba đời trước đây họ Lý chỉ
có một con trai độc đinh. Nhưng bố may mắn
lắm có được hai anh em Chái. Thế là họ Lý
mới đông thêm một phần, bát hương thờ mới
được chia làm hai. Nói là nói thế, nhưng chính
điều ấy lại là câu chuyện buồn nhất của bố,
của cả nhà. Chuyện buồn nhất ấy còn lưu trên
chính ngôi nhà này. Trên vết rìu chém vào cái
xiên ngang lối đi.

Bố thường nói với Chái, mỗi cái nhà giống
một cái cây, cái cây to thì bóng càng rộng, rễ
càng bám sâu vào đất. Cái nhà cũng giống
như bố mẹ, như anh em ruột thịt. Ngôi nhà ấy
ngày xưa ông bà tổ họ chỉ dựng lên được bốn
cái cột làm gốc. Ông cụ làm thêm một gian,
ông nội dựng thêm một gian lớn, rồi đến bố
cũng sẽ làm nối thêm một gian vào đó. Ngôi
nhà cứ thế rộng thêm ra, gian mới nối vào
gian cũ. Đời con nối tiếp đời cha, đời ông.
Giống như cái cây càng lớn, thì mọc thêm
cành, thêm đốt.

*
Có tiếng động khe khẽ, như tiếng lật giở

lá khô, khi lại nghe cồn cột như tiếng chuột
gặm măng sống phía trước nhà. Chợt nhớ
mùa này lũ chuột thường nhảy ra khỏi hang
leo lên cả mái nhà, chui vào những búi thóc
giống tìm thức ăn suốt đêm. Chái mở cửa
bước ra ngoài, bỗng giật mình thấy bóng
người ngồi trước sân, tấm bạt phủ đậy lên
đống gỗ lật tung phì phù bay trong gió. Dưới
ánh trăng non gần tàn Chái nhận ra mẹ ngồi
một mình bên chiếc xiên dài, cái xiên thò một
đầu ra phía ngoài, đầu vát nhọn như con dao
lớn. Mẹ già ngồi đó, nhìn như bất động vào

vết lõm phía trên thân gỗ. Chái bước tới phía
mẹ, nhẹ như bước chân con mèo. Khẽ thế
nhưng mẹ vẫn nghe tiếng “Chái à, mẹ vừa mơ
thấy anh mày về đấy, nó bảo sẽ về ở hẳn
không đi nữa. Bố mày không còn, nhưng vết
rìu vẫn ở trên cái xiên này, sao thằng Pài cứ
chấp bố mày mãi thế, ở đây còn anh, còn em,
còn cái thân già này mà nó cứ đi mãi...”. Chái
thấy thương mẹ quá, từ ngày chuyển nhà tới
đây đêm nào mẹ cũng thức ra đây ngồi nói
chuyện với đống gỗ nhà cũ. Mẹ ngủ ít mà sao
mơ nhiều đến lạ. Chái nhìn vào vết rìu của bố
đã hơn chục năm, bụi đã phủ mờ vết đứt trên
đó. Nhưng chỗ gãy lõm thì còn nguyên như
chính nỗi buồn đau của mẹ.

Chái còn nhớ rõ cái dáng cao gầy xiêu
xiêu bước xuống con đường đá trước nhà
buổi chiều hôm ấy. Phía trên nhà bố ngồi bệt
xuống sàn nhà ôm đầu mà đôi mắt vẩn đỏ lên
vì giận anh. Anh Pài bỏ đi từ ngày đó, bao
nhiêu năm Chái không buồn nhớ nữa. Chỉ
nhớ khi ấy Chái mới chớm lớn thành một
thằng trai, giờ Chái đã lấy vợ, có con mà anh
vẫn chưa về ngang qua nhà một lần. Anh Pài
là người nói ngang, nghĩ ngang như bước
chân cua đá. Mười bảy tuổi anh đã leo lên đến
đỉnh Tó Tẩn hái được nấm nghiến già, dám
nhảy xuống vực sâu nhất con suối từ trên bờ
đá chân Khau Dàng. Đầu năm thì xuôi theo
chân đám buôn gỗ, cuối năm lại ngược lên
cùng phường buôn rắn, buôn trâu. Lời nói của
bố mẹ với anh như gió thổi qua đá tai mèo.
Bố đi xem sách thầy bảo, số của anh sinh ra
chân trái dẫm lên lưng con hổ, chân phải đặt
lên đầu con beo thì không ai giữ nổi ở một
chỗ. Cứ mặc cho anh, bao giờ gối mỏi chân
rời, ngã xuống lưng ngựa thì sẽ thấy đường
quay về. 

Một ngày anh trở về với một người con
gái lạ. Anh xin bố mẹ cho anh lấy người ấy
làm vợ. Bố mẹ mừng như được mùa to năm
ấy, nghĩ anh đã tìm được người như ý sẽ
không còn như con nai con hoẵng nữa. Anh
sẽ làm tiếp một gian nhà nối vào ngôi nhà lớn
này. Nếu anh muốn bố cũng sẽ cùng anh lên
rừng chặt gỗ dựng cho anh một ngôi nhà mới,
nhưng phải ở trên đất Khau Dàng này. Bố chỉ
cần thế là trút bỏ được nỗi lo nghĩ về anh.
Nhưng mọi thứ không như lời bố và ông nội
tính. Anh muốn theo người con gái ấy đến ở
một nơi khác không phải đất Khau Dàng này.
Tổ tiên họ Lý tìm ra đất Khau Dàng, thì anh
cũng sẽ tìm ra Khau Dàng khác được. Chỗ ấy
bố chưa tới, ông nội cũng chưa từng biết qua.
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Anh bảo chỗ nào anh thích ở thì sẽ là nhà, là
đất của mình cả. Bố mới nghe được nửa ý
trong đầu của anh đã đứng dậy bảo “Bao giờ
ông mày chết, tao chết thì mày mới được
nhắm mắt mà quên nơi đẻ ra thằng Pài”. Bố
đã cấm anh như thế, mẹ và ông nội cũng
khuyên anh nhiều lời nhưng anh vẫn lắc đầu
ngồi yên không đáp lại. Sáng hôm sau người
đàn bà theo anh về bỏ đi còn không kịp chào
ông, chào mẹ một câu. Anh Pài ở lại nhưng
lời nói của cả nhà chỉ trượt qua vành tai anh
rơi xuống đất mà không giữ nổi chân anh.
Nhìn anh say ngất ngưởng mà ý nghĩ trong
đầu luôn chạy theo lưng người đàn bà kia, về
nơi nào đó của riêng mình anh, bố nổi giận
đùng đùng cầm rìu chém vào chiếc xiên trước
cửa rồi mới nói:

- Cái đầu mày vẫn nghĩ thế thì mày với tao
như cái xiên này thôi Pài à?

Anh Pài nhìn bố, rồi lại nhìn vết rìu trên
thanh gỗ không nói một lời bước xuống thang.
Đấy là lần cuối anh ở ngôi nhà này. Tết năm
ấy anh cũng không trở về, và những năm sau
anh cũng không về nữa. Trong nhà có người
nhắc đến anh bố đều không hài lòng. Bố suy
nghĩ về anh mấy năm liền rồi đổ bệnh. Bệnh
của bố từ trong lòng mà ra thì không ai chữa
nổi. Chái nghe lời bố đi nghe ngóng tin anh,
nhưng Chái vừa kịp tìm tới thì anh đã bỏ đi
nơi khác như chạy trốn mình. Bố không kịp
đợi anh về qua nhà đã nằm xuống. Ngày bố
mất anh cũng không về đội tang. Chái nghĩ sẽ
không bao giờ tha thứ cho anh vì điều ấy.
Nhưng một ngày Chái ra thăm mộ bố, thấy
mâm cúng lễ còn nguyên, chân hương còn
mới thì cũng thấy lòng nhẹ bớt đi phần nào
nỗi giận người anh mình bạc nghĩa.

*                        
Trời đã bắt đầu khô hơn, không còn cái

cảm giác ẩm ướt của hơi nước bốc lên mỗi
buổi sáng thức dậy. Khi những đám mây vừa
kịp tan trên đỉnh núi thì gió bắt đầu tràn xuống
khu đất mới tái định cư của xóm người Nùng.
Mấy hôm nay Chái bắt đầu dọn khu đất mới
bên sườn nhà, rồi giục Ém đem quang gánh
đánh mấy phiến đá ở gần để cuối năm thuê
người đục tảng kê cột nhà. Chái sẽ phải dựng
lại ngôi nhà cũ, mỗi ngày nhìn thấy những
mảnh gỗ nằm ngổn ngang trước mắt lại cứ
nghĩ là chân tay mình bị cắt bỏ xếp cùng vào
đó. Nhìn mẹ già hàng đêm lần mò những điều
quen thuộc trong bóng tối ngày nào thì ngày
ấy lòng Chái còn như cây rừng trong bão. 

Lại đêm. Chái nằm trong giường mà nghe
rõ tiếng đá lở từ trên vách núi vọng về. Mà
cũng không rõ là tiếng đá lở hay là nhà ai
đang cuốn cót phơi ngô đêm muộn không
nữa. Trong nhà mùi cám ngô bén đáy nồi sực
lên váng vất. Qua ánh lửa liu riu Chái thấy mẹ
vẫn thức. Mẹ ngồi áp má vào cây cột ống mai
đã khô bóng lên lấm tấm ướt. Không lẽ đàn
bà thường thích ngồi áp má tựa vào cột nhà
bếp đến thế. Chái chợt nhớ cây cột nhà bếp
ngôi nhà cũ. Nhiều lần Chái không hiểu tại sao
có hai vết đen bằng bàn tay lâu ngày bóng lên
như có nước, một cao, một thấp trên cây cột
ấy. Có lần Chái thấy Ém ngồi áp má vào cây
cột ấy ngồi bên bếp lửa lúc cả nhà đã ngủ say.
Ém ngồi khóc một mình, nước mắt tràn xuống
má thấm vào cây cột nghiến càng làm nó
thêm bóng qua ánh lửa. Đứa đàn bà đến làm
dâu lạ nhà, lạ người khi thương nhớ về nơi
mình sinh ra chỉ biết đứng ôm cây cột bên bếp
mà trộm khóc, khi mỏi chân rồi thì ngồi xuống
mà nước mắt vẫn chưa hết. Ém tự nguyện
theo Chái về làm vợ còn khóc nhiều thế. Còn
bà nội, còn mẹ Chái ngày lấy chồng mới biết
rõ mặt chồng, rồi cả cô Ví cũng ngồi khóc bên
cây cột bếp ấy. Chỗ vết đen bằng bàn tay
người lớn cứ thế bóng lên qua mấy đời người.
Những người đàn bà trong căn nhà này cứ
âm thầm tưới nước mắt lên nó. Rồi một ngày
cây cột ấy thành cái khăn, thành vạt áo khi
nào không hay. 

Đã nhiều lần Chái tự hỏi mình có nhớ hết
những câu chuyện trên chính ngôi nhà cũ.
Chắc chẳng bao giờ Chái quên được, khi nhìn
vào đâu cũng thấy nhớ, có những thứ ám ảnh
Chái mãi đến tận bây giờ. Lại nhớ ngày
chuyển nhà đi. Khi những tấm ván lát nền gian
nhà của bố được tháo tung ra rải dưới đất.
Dưới ánh mặt trời Chái vẫn nhìn rõ những vết
loang đã lấm tấm vẩn mốc, qua thời gian của
váng mỡ gà thiến, mỡ lợn quay chặt xổ ra trên
mặt ván. Lần ấy vào nhà mới, gian nhà của
bố vừa dựng xong. Ông bảo thịt lồng gà thiến
béo đã nhốt cả tháng dưới gầm sàn. Anh em,
bạn bè kẻ gần người xa đều mang tới góp
chung con lợn quay, để chúc mừng nhà mới
cho bố. Trong đám đông anh em bên Tà Pởi
sang mừng tân gia Chái để ý tới người thanh
niên cao lớn, khuôn mặt bời bời sáng luôn
trộm nhìn cô Ví từ phía sau. Mấy lần Chái bắt
gặp cô Ví cũng nhìn anh bằng đôi mắt rất lạ
từ sau đám người đang nói cười ngả nghiêng
giữa nhà. Đến giữa buổi, người thanh niên
được mời giúp chặt thịt gà, thịt quay. Một mình
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người thanh niên ngồi giữa gian nhà mà bốn
xung quanh đã xếp gà, xếp thịt đợi lưỡi dao
“tàu slừ” pha chặt. Chái nhìn đôi bàn tay anh
cầm dao phóng xuống những miếng thịt gà,
thịt lợn vuông vức, đèm đẹp bay ra mâm. Mỡ
bắn lên người, bám cả lên tóc nhìn như một
con sâu tắm trong mỡ, mà người chặt vẫn cứ
chăm chú làm. Chỉ lâu lâu liếc mắt về phía cô
Ví một lần. Chái thấy cô trộm cười, đôi mắt
sáng như cua đá đêm mưa rào tháng Ba nhìn
đáp lại. Sau bữa ăn, người ấy cầm chén rượu
đến mời cô Ví một chén, nói một câu với cô
rồi xuống thang ra về.

Suốt những ngày sau đó, cô Ví bỗng ít nói,
ít cười. Đêm đêm bồn chồn thức đến gần sáng,
bà nội phải giục mấy lần mà cô vẫn chưa chịu
bước vào buồng. Có lần Chái thấy cô ngồi ngủ
quên bên cạnh bếp lửa. Mãi như thế cô bỗng
như người lên cơn sốt kéo dài. Nhưng đêm
đêm cô vẫn thức ngồi đợi ai đến, Chái biết rõ
cô đợi người thanh niên bên kia Tà Pởi. Cô
ngồi đợi bên bếp vẫn không thấy người tới, thì
bước ra ngoài ngồi dưới gốc cây mận già. Đêm
sương xuống thấm thành từng vũng ướt trên
lưng áo chàm biết bao nhiêu ngày.

Người ta bảo cô đã trúng độc sâu râu hổ
của người ác. Thứ độc ấy làm người ta chết
mòn như cái dây bị rút hết nhựa. Chái bỗng
rùng mình nhớ câu chuyện về thứ độc từ sâu
râu hổ mà đứa bé nào cũng bị người lớn đem
ra kể dọa. Ở đất này vẫn có những dòng họ
âm thầm nuôi loại loại trùng độc ấy, người ta
lấy từ râu hổ săn được cắm vào cây măng
non, cây măng ấy thối rữa sinh ra một loại sâu
lạ. Người nuôi bắt về bỏ vào chum đặt nơi tối
vắng, đêm trăng tròn thì thả vào đó con gà,
miếng thịt sống để nuôi sâu. Người ác thì lấy
phân những con sâu ấy bỏ vào rượu, người
khác uống vào trúng độc mà chết dần chết
mòn người khô đét như phiến đá, đem chôn
dưới đất mà thịt không thối được. Con sâu ấy
cũng làm được thứ bùa tình yêu, khi nhốt một
con đực ở cùng một con cái. Chúng giao phối
với nhau phóng ra một thứ nước tinh chiết,
đem nước ấy thấm vào giấy bản, nhúng vào
rượu mời người mình yêu uống thử một lần
thì đời đời nhớ về nhau, khắc cả vào xương
cốt. Nhìn cô Ví héo rũ đi từng ngày nhưng đôi
mắt vẫn sáng rực, lại nhớ người thanh niên
ngập ngụa trong nước mỡ như con sâu trong
nhà lần trước làm Chái sợ hãi mà không dám
nói ra với ai. Đêm nằm ngủ nhắm mắt vào vẫn
thấy những con sâu lớn bò lồm ngồm trên xà

nhà, cả dưới gầm giường suốt thời gian dài.
Mãi rồi Chái cũng quên.

Ông nội không tin chuyện về sâu hổ bùa
yêu. Nhưng ông sợ sẽ có người con gái ế
chồng trong nhà. Ông nhận lời gả cô cho
người đàn ông chết vợ bên kia Tò Tẩn. Cô Ví
theo chồng về đất khác, được ba năm thì
chồng cô cũng ngã núi chết. Cô chưa kịp đẻ
con cho riêng mình mà chỉ sống qua ngày
cùng đứa con vợ cũ của chồng trong căn nhà
nằm giữa rừng hóp quanh năm rì rào tiếng
gió. Cô về thăm bà mấy lần, Chái nhìn cô vẫn
héo úa như ngày nào, nhưng đôi mắt không
còn rực sáng như trước nữa.

Chái nằm nghĩ về cô đợi trời sáng mấy
đêm liền, ngoài cửa tiếng mẹ già vẫn âm âm
như tiếng gió trên rừng hóp nhà cô thổi về.

*
Con đường mới làm xong đi qua Khau

Dàng vắt mình lên đèo như cái khăn vắt trên
vai người xuống chợ.Từ trên xóm mới tái định
cư, ban ngày nhìn xuống thấy những lá cờ
sắc đỏ phần phật bay trong gió. Đi mãi theo
con đường ấy sẽ đưa người ta tới những
vùng đất rộng lớn trù phú, hay bé nhỏ nhưng
vẫn đẹp như Khau Dàng này Chái không biết.
Chái chưa đi xa Khau Dàng bao giờ nhưng
chắc chắn nơi nào cũng đều mang cho mình
riêng một câu chuyện không quên.

Đêm nay trăng lại sáng, Chái ngủ mê mệt
từ đầu tối. Bỗng nghe có tiếng người nói cười
ồn ã ở phía ngoài. Chái trở mình bước ra
ngoài, một thứ ánh sáng rực rỡ như ánh lửa,
như đèn măng sông phả ra choáng ngợp.
Trên đống gỗ nằm dưới đất, Chái thấy ông nội
ngồi tỉ mẩn đẽo lên cây cột cũ, thấy bố ngồi
kéo xẻ tấm ván bưng trước hiên nhà, thấy cả
anh Pài nhìn như xoáy vào vết rìu của bố. Tất
cả những người còn sống, hay đã chết đều có
mặt đang rì rầm kể câu chuyện của mình
nhưng không một ai nói với nhau câu nào.
Chái đưa tay dụi mắt, lại thấy ngôi nhà cũ đã
được dựng lên sừng sững trước mắt. Trên
nhà người ra vào nườm nượp làm ván kê sàn
kêu lên ken két. 

Chái định bước lên thang, bỗng có ánh
đèn xanh lét rọi từ con đường mới lên quét
qua, ngôi nhà sừng sững biến mất trong tích
tắc. Chái bám một tay vào bực cửa, hơi gió
nổi lên lạnh ngắt. Trước sân, bên đống gỗ nhà
cũ, bóng mẹ già lồng lộng dưới trăng non./.
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Trong những năm gần đây trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn tình hình tội phạm ma túy
tiếp tục diễn biến phức tạp, đây là loại

tội phạm có tính tiềm ẩn rất cao, luôn là thách
thức lớn của lực lượng Công an nói chung,
lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm
(CSĐTTP) về ma tuý nói riêng; do lợi nhuận
cao, nên các đối tượng không từ bất cứ thủ
đoạn nào để đối phó lại cơ quan chức năng,
mua chuộc, đe dọa trả thù, chống trả quyết liệt
khi bị vây bắt, bỏ trốn qua biên giới khi có
nguy cơ bị lộ. Tình trạng mua bán, vận
chuyển, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp,

nhất là ma túy dạng đá có xu hướng gia tăng.
Do giá cả ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt
Nam ngày càng rẻ, nên nhiều đối tượng tham
gia vào các đường dây buôn bán ma túy đá.
Các đối tượng bên Trung Quốc thường dụ dỗ,
lôi kéo cư dân biên giới thông thạo địa bàn,
có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ dân
trí thấp, kém hiểu biết để vận chuyển thuê ma
túy; thậm chí đối tượng người Trung Quốc
còn trực tiếp nhập cảnh vào Việt Nam để tiến
hành các hoạt động giao dịch, mua bán ma
túy… gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng
chức năng trong quá trình phát hiện, bắt giữ. 
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VÌ AN NINH TỔ QUỐC

Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

THỦY QUYêN

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đón nhận Cờ Chính phủ tặng đơn vị cấp cơ sở có thành
tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018.
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Trước những thử thách đó, cấp ủy, lãnh
đạo đơn vị luôn xác định việc triển khai thực
hiện tốt các phong trào thi đua là động lực
thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành xuất sắc
công tác chuyên môn nên đặc biệt quan tâm
chỉ đạo và có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy
mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”
gắn với các phong trào cách mạng của Đảng,
Nhà nước và của lực lượng Công an; phát
động phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc"
với các nhiệm vụ trọng tâm, khẩu hiệu cụ thể,
sát hợp gắn với các ngày lễ kỷ niệm của đất
nước, của địa phương, đồng thời với việc đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; việc học tập, thực hiện 6 điều
Bác Hồ dạy và cuộc vận động “Xây dựng
phong cách người Công an nhân dân bản
lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Cán
bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện
văn hóa công sở”…; Lãnh đạo đơn vị trực
tiếp chỉ đạo, phát động và theo dõi sát sao
phong trào “Ngày ngày thi đua, tuần tuần thi
đua”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”. Tổ
chức cho các đội nghiệp vụ và từng cán bộ
chiến sĩ ký giao ước, đăng ký danh hiệu thi
đua tập thể, cá nhân. Giao chỉ tiêu công tác
cụ thể cho từng Đội nghiệp vụ và từng cán bộ
chiến sĩ, lấy đó là một trong những tiêu chí để
cán bộ chiến sĩ phấn đấu, đồng thời cũng là
tiêu chí đánh giá cán bộ, xét thi đua, khen
thưởng tập thể và cá nhân hàng năm. Hội
đồng thi đua khen thưởng của đơn vị luôn
chú trọng khen thưởng kịp thời, đúng người,
đúng thành tích các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc; lấy gương tốt, việc tốt, lựa chọn
các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các
nhân tố mới trong phong trào thi đua để làm
nòng cốt thúc đẩy phong trào. Đơn vị đã xây
dựng và áp dụng mô hình “Gắn hoạt động
tình nguyện vì cộng đồng với công tác tuyên
truyền đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ
nạn ma túy”, lồng ghép các buổi tuyên truyền,
vận động quần chúng nhân dân tham gia

công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và
tệ nạn ma túy gắn với các hoạt động tình
nguyện vì cộng đồng, tặng quà từ thiện…
Những tập thể cá nhân lập thành tích được
chú trọng biểu dương, khen thưởng và nhân
rộng tại các buổi điểm danh, đọc báo hàng
ngày, giao ban tuần, chào cờ hàng tháng, các
buổi họp, sinh hoạt Đảng, lưu danh trong "Sổ
Vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì
dân”. Qua đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi
nổi, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Để làm tốt công tác phòng ngừa, phát
hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy, đảm bảo
an ninh trật tự trên địa bàn, Lãnh đạo Công
an tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, chú trọng
công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn lực
lượng CSĐTTP về ma túy từ cấp tỉnh đến cấp
huyện; Lựa chọn, bố trí những cán bộ có đủ
phẩm chất chính trị, năng lực, sở trường, có
niềm đam mê, nhiệt huyết, không ngại khó,
ngại khổ về công tác tại đơn vị để phát huy tối
đa hiệu quả, sức sáng tạo của cán bộ trong
công tác chuyên môn; Chủ động tham mưu
cho cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là
cấp cơ sở xây dựng, thực hiện có hiệu quả
các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng
chống tội phạm và tệ nạn ma túy, kết hợp giữa
công tác phòng ngừa xã hội với thế trận
nghiệp vụ của lực lượng Công an; Luôn quan
tâm, chú trọng hợp tác quốc tế với Công an
Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung
Quốc nhằm đấu tranh có hiệu quả với các
đường dây ma túy xuyên quốc gia và kiểm
soát tốt tình hình tội phạm ma túy ở khu vực
biên giới, cửa khẩu; Tham mưu thực hiện tốt
cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các
cấp, huy động được sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị đối với công tác đấu
tranh phòng, chống tội phạm ma túy. 

Thượng tá Nguyễn Bá Hanh - Trưởng
phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh cho
biết: Để làm nên thành công của tập thể,
không thể thiếu được sự nỗ lực của mỗi cá
nhân. Trong đó, Lãnh đạo đơn vị luôn làm tốt
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương, đồng
hành cùng cán bộ chiến sĩ trên tất cả các lĩnh



vực công tác. Thường xuyên tiến hành sơ kết,
tổng kết các vụ án, chuyên án ma túy lớn để
khen thưởng, khích lệ, động viên cán bộ chiến
sỹ đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục
những sơ hở, tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong
công tác đấu tranh, từ đó xây dựng các
phương án phòng ngừa, đấu tranh có hiệu
quả với tội phạm ma túy trên từng tuyến, địa
bàn cụ thể. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cũng
thường xuyên chú trọng công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, quan tâm đời sống riêng
tư, thăm hỏi động viên cán bộ khi ốm đau,
hoạn nạn… Chính từ những sự chia sẻ đó,
từng cán bộ đã không ngừng nâng cao tinh
thần trách nhiệm, yêu ngành, say nghề, phấn
đấu nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, tích
cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong
và ngoài ngành Công an; tích cực học tập, rèn
luyện để nâng cao trình độ của bản thân; nêu
cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn

vị, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau phấn đấu
vươn lên. Từ đó huy động sức mạnh tổng hợp
của toàn đơn vị trong đấu tranh với tội phạm
và tệ nạn ma túy. Trong chỉ đạo đấu tranh
chuyên án luôn đảm bảo giữ bí mật và an toàn
tuyệt đối cho quần chúng nhân dân, cho các
đối tượng và lực lượng truy bắt. Chủ động
củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý kẻ phạm tội
về ma túy trước pháp luật. Kết quả từ năm
2015 đến nay, đơn vị đã trực tiếp đấu tranh
104 vụ 236 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu
giữ: 303,6 kg (920 bánh) heroin; 123.245 viên
+ 534,6 kg ma tuý tổng hợp; 4,1 kg ketamine;
663 lọ thuốc thú y; 20 khẩu súng; 1052 viên
đạn; 11 tỷ đồng; trên 01 triệu NDT; 34 xe ô tô;
33 xe mô tô; 184 điện thoại di động và nhiều
đồ vật, tài liệu có liên quan; điều tra, khám phá
thành công 55 chuyên án ma túy liên tỉnh,
xuyên quốc gia, thu giữ lượng ma túy lớn, thời
gian điều tra kéo dài, số đối tượng tham gia
đông, cư trú tại nhiều địa phương trên cả
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nước và hoạt động manh động, cực kỳ nguy
hiểm. Nhiều chuyên án sự phối hợp đấu tranh
chặt chẽ với Tổng đội phòng chống ma túy, Ty
Công an Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng
Tây, Trung Quốc. Điển hình một số chuyên án
sau: 

Từ năm 2016 - 2018, đấu tranh thành
công chuyên án 616M do đối tượng Vi Văn
Thế (trú tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường
Hoàng Văn Thụ) cầm đầu, huy động trên 500
CBCS của nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an
tỉnh tham gia phá án, bắt 20 đối tượng, truy nã
07 đối tượng, thu giữ 59 bánh heroin, 175 viên
ma túy tổng hợp. Mở rộng đấu tranh khai thác
và lời khai các đối tượng, cơ quan điều tra đã
chứng minh bọn chúng đã cấu kết với một số
đối tượng phạm tội người Trung Quốc buôn
bán trót lọt tổng số 676 bánh heroin. Cùng
chuyên án này, Công an Trung Quốc bắt 7 đối
tượng, thu 178 bánh heroin. Năm 2019, Tòa
án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành xét
xử vụ án Vi Văn Thế cùng đồng bọn mua bán
trái phép chất ma túy, khẳng định từ năm 2016
đến tháng 7 năm 2018, các bị cáo đã mua bán,
vận chuyển 676 bánh ma túy heroine, tuyên
án tử hình đối với 16 bị cáo, án chung thân với
03 bị cáo, phạt tù 20 năm với 01 bị cáo.

Ngày 16/5/2018, đấu tranh thành công
chuyên án 217T, bắt giữ 02 đối tượng về hành
vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin; qua
khai thác, tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn
cấp nơi ở của đối tượng chủ mưu, cầm đầu
Triệu Ký Voòng, trú tại khu đô thị Phú Lộc 4,
phường Hoàng Văn Thụ, thu giữ: 57 triệu
đồng, 41 viên đạn, 09 giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất và nhiều đồ vật, tài liệu khác có
liên quan. Từ năm 2017 đến tháng 5 năm
2018, các đối tượng đã câu kết với nhau, mua
bán, vận chuyển 320 bánh ma túy heroine.
Với tính chất là vụ án đặc biệt nghiêm trọng,
phạm tội với số lượng đặc biệt lớn, hoạt động
trong thời gian dài, xuyên quốc gia, năm 2019,
Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên án tử
hình đối với 04 bị cáo trong vụ án.

Ngày 22/3/2020, phá thành công chuyên
án 206M, bắt giữ 05 đối tượng mua bán, vận
chuyển trái phép chất ma túy cùng tang vật là

200kg ma túy tổng hợp. Trước đó, qua mở
rộng chuyên án tiếp nhận từ Bộ chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt 04 đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép 246kg ma túy
tổng hợp, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập
chuyên án để huy động sức mạnh tổng hợp
của các lực lượng, phương tiện, biện pháp tổ
chức đấu tranh triệt phá đường dây ma túy
liên tỉnh, xuyên quốc gia. Quá trình đấu tranh
chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do số đối
tượng đông, buôn bán vận chuyển ma túy số
lượng lớn; thông tin đã được đăng tải công
khai trên các phương tiện thông tin đại
chúng… do đó, Ban Chuyên án phải nhanh
chóng tổng hợp thông tin, tài liệu chứng cứ để
khẩn trương bắt giữ các đối tượng, thu giữ ma
túy trước khi các đối tượng bỏ trốn, tẩu tán
tang vật, đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở
của các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại
Nam Định, thành phố Hà Nội; Nghệ An; đã thu
giữ tại chỗ ở và nhà xưởng tại xã Trương Yên,
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội là
200kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng
liên quan.

Với những thành tích xuất sắc, giai đoạn
2015 - 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy 5 năm liên tục được công
nhận Đơn vị “Quyết thắng”, 3 năm liền vinh dự
được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua
về thành tích xuất sắc, dẫn đầu cấp đơn vị cơ
sở; Chủ tịch nước tặng thưởng 01 Huân
chương Chiến công hạng Ba, 01 Huân
chương Chiến công hạng Nhì; 38 lượt tập thể,
26 lượt cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn khen thưởng nóng
với tổng số tiền trên 500 triệu đồng; Bộ Công
an Trung Quốc gửi 03 công hàm biểu dương,
Bộ Công an gửi 08 thư khen; có 33 lượt tập
thể, 194 lượt cá nhân được các cấp, các
ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc
trong công tác và các phong trào thi đua.
Những phần thưởng cao quý đó đã khẳng
định sự trưởng thành, lớn mạnh, lá cờ đầu
trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”
của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma
túy Công an tỉnh Lạng Sơn./. 

(Ảnh trong bài: Do tác giả vài viết cung cấp)
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HOÀNG KIM DUNG

Mừa Văn Quan

Rầu sày mừa Văn Quan chài ới!
Dương tì fung Bản Hẻo, Trấn Ninh
Sày pây Háng Phjài dự mác chựa
Pản lẩu van hắt lệ tẳng lùa!

Sloong cần rầu sày mừa tỉ nận
Su chắng thỉnh đăng đạ hăn hom
Rầu sày mừa sa tỉ slương điếp
Mì cằm then van dỏi ná lùm

Rầu sày mừa Văn Quan chài ới!
Đông mác hồi căm mừ hẹn căn
Sle thỉnh tiểng chang slim puồn pạo
“Rầu điếp căn chang đông mác hồi!”

Khẩu thâng pác tu viển đạ hom
Hom tằng cốc cuổi, cáy eng, rầy ỏi
Dú tẩư phạ Văn Quan hom ngứt
Ướp slim ki, cấy mảu tua cần!

Slì nẩy mừa Văn Quan chài ới!
Khẩu nà, khẩu tấy chắng păn lừa
Mác hồi nhằng eng, mác mặt đang kheo
Phạ đét lương hẹn mùa slu khẩu

Rườn trường slung cải dảo tên Chài
Bại noọng đảy slon cằn phja đán
Nhòng gương chài slon cạ pần cần
Xấy tỉ phung Lạng Sơn đây mjảc.

Dịch:

Về Văn Quan

Mình cùng về Văn Quan anh nhé!
Thăm vùng quê Bản Hẻo, Trấn Ninh
Đi Chợ Bãi tìm mua men lá
Ủ rượu nồng làm lễ rước dâu

Hai đứa mình cùng về nơi ấy
Mới nghe thôi đã nức hương hồi
Mình tìm về cội nguồn tình tứ
Của câu ca vang mãi một thời

Mình cùng về Văn Quan anh nhé!
Trong rừng hồi tha thẩn dạo chơi
Để lắng nghe tiếng lòng thao thiết
“Ta yêu nhau từ trong rừng hồi!”

Chưa vào nhà đã thơm từ ngõ
Khóm chuối, đàn gà, bụi mía cũng thơm
Cả không gian Văn Quan ngào ngạt
Ướp tâm hồn, trí tuệ thanh cao

Mùa này về Văn Quan anh ơi
Lúa sắp chín vàng, ngô sắp vụ
Hồi còn non, mác mật đang xanh
Nắng vàng ươm hẹn ngày thu hoạch

Mái trường mang tên Anh bề thế
Núi bao quanh che chở đàn em
Bao thế hệ noi gương người cộng sản
Xây quê hương Xứ Lạng đẹp giàu!
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MAI THUẬN

Lắng đọng Văn Quan 

Về Hữu Lễ tìm trong câu lượn
Hương hồi thơm xao xuyến men nồng
Tràng Phái, Tràng Sơn thơm mùi nắng
Xanh đỏ cánh đồng ớt An Sơn

Ngói âm dương trở mình thao thức
Yên Phúc êm đềm tiếng đàn then
Nếp nhà sàn bình yên làng cổ
Điểm đến hẹn hò xây tương lai

Làng sinh thái một mai thắp lửa
Bản Nhùng thủy điện sáng bừng lên
Trấn Ninh đồng xanh lúa vẫy gọi 
Quê hương Anh hùng Lương Văn Tri

Tay nắm tay đi giữa rừng hồi
Chài hát gì mà noọng hồng đôi má
Gốc đa già vẫn trổ hoa kết trái
Hồ bản Nầng - viên ngọc thiên thanh

Bình Phúc, Điềm He tha thiết lời then
Mời anh đến cùng em vui chợ hội
Cao khô dẻo, những tấm lòng thơm thảo
Để Văn Quan ngan ngát hương hồi.

ĐẶNG HÙNG

Trở lại rừng hồi

Mây bay lãng đãng Tổng Huồng
Thông reo Nà Xẻn, bụi đường Khánh Khê
Rừng hồi ở tận bên kia
Kỳ Cùng đâu dễ cách chia đôi bờ

Biết ai Khau Mạ mà chờ
Lưng đèo Kéo Tấu đã mơ Bản Nhùng
Chờ đò hay chịu lội sông
Cầu kê ghềnh đá mông lung khói chiều

Ruộng bậc thang đứng cheo leo
Chênh vênh Bản Áng lưng đèo thu sang
Rừng thu sắp đã nhuốm vàng
Mùa thu riêng tặng Văn Quan hoa hồi

Khánh Khê ngày ấy em cười
Anh hai mươi tuổi em thời mười lăm
Đào hào lập chốt Bình Trung
Ta bên nhau giữ quê hương muôn đời

Đã nghe trong gió hương hồi
Áo chàm thấp thoáng một thời thân quen
Hỡi người Bản Khính - Còn Khiên
Đã cho anh những điều không thể ngờ

Anh đi bộ đội xa nhà
Đến quê em đấy cũng là quê anh
Nhà ai khói bếp nghiêng nghiêng
Bên đường cọn nước quay quên chiều rồi

Xa trông xanh thẳm rừng hồi
Ông cha trồng để muôn đời cháu con
Giữ rừng hồi mãi ngát hương
Để hoa hồi đến muôn phương bạn bè

Rừng hồi ngày ấy Khánh Khê
Anh theo lối cũ tìm về bên em
Tâm hồn trong trẻo vẹn nguyên
Mang tình anh tới tình em rừng hồi
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HOÀNG QUANG ĐỘ

Đẹp quê xưa

Bản Hẻo nẻo về những đổi thay
Đường xưa uốn khúc hương hồi bay
Luống mía, nương ngô xanh tươi tốt
Âm vang tiếng hát giữa rừng cây.
Nhớ tháng ngày xưa, nhớ anh Tri
Con đường cách mạng mãi kiên trì
Xứ Lạng cùng anh giành độc lập
Tự do, đoàn kết trọn lời thề.
Đẹp mái trường, vui lớp chúng em
Điện về sáng bản cả ngày đêm
Thơm hồi, bùi trám, xanh sắc núi
Bếp lửa hồn quê mãi êm đềm.
Quê hương đất nước thay đổi nhiều
Dân giàu, nước mạnh một tình yêu
Tương lai Đảng chỉ ngời chân lý
Bước tiếp theo Người trọn tin yêu.

NGUYỄN CHI PHƯƠNG

Với hoa phong lan

Kiêu sa ru gió trên cao
Hương thơm dìu dịu thoảng vào không gian
Sắc hoa tô điểm non ngàn
Như bầy hoàng hạc họp đàn thanh tao

Thưởng hoa lơ lửng cành cao
Dịu dàng trong sắc hanh hao nắng vàng
Ngắm hoa mê mẩn hàng giờ
Phong lan vẫn cứ ảo mờ thế thôi

Cao xanh em có biết tôi?
Mải nghe em hát bỗng trời đổ mưa

Chưa quen! Đành đoạn vu vơ
Biết đâu! Có dịp! Tình cờ! May ra…
Dẫu em là của người ta
Thì tôi vẫn đứng từ xa… ngắm nàng.

CAO BÌNH

Vang khúc khải hoàn

Có một mùa thu ở nước ta
Công nông trí thức khắp gần xa
Vùng lên đánh đuổi quân xâm lược
Vang khúc khải hoàn bản hùng ca

Bác đọc tuyên ngôn giữa Ba Đình
Nước nhà độc lập được khai sinh
Lời Người vang vọng lời sông núi
Ấm áp thân thương nặng nghĩa tình

Giờ đây lịch sử đã sang trang
Bản đồ thế giới có Việt Nam
Từ dân nô lệ nay là chủ
Xây dựng quê hương giữ xóm làng

Hơn bảy chục năm đã trôi qua
Cánh chim Hồng Lạc vượt phong ba
Năm châu bốn biển đang chờ đón
Cập bến xuân đời vạn sắc hoa.

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

Nén tâm nhang

Đồng đội bên nhau có một thời
Hành quân qua đạn réo bom rơi
Qua cánh rừng bom thiêu vàng lá
Vượt bao dòng kênh con rạch đêm trường

Đọc thư chung nồng ấm hậu phương
Tay nắm chặt tay ngủ qua cơn đói
Trong bão lửa gắn thêm tình đồng đội
Lòng hẹn lòng luôn sống chết có nhau

Ngày hòa bình se sắt nỗi thương đau
Nhiều đồng đội vắng trong ngày hội ngộ
Bao nghĩa trang trắng màu bia mộ
Để non sông thắm mãi màu cờ

Thống nhất non sông lan tỏa ước mơ
Khúc khải hoàn ca ngân vang sông núi
Thắp nén tâm nhang dâng bao đồng đội
Đất nước trường xuân mãi nhớ bao người

39
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 322-08/2020 



Người chiến sĩ thầm lặng bảo vệ bình
yên trên những tuyến đường

Đại uý Dương Hoàng Anh sinh ra và lớn
lên tại Lạng Sơn, trong một gia đình giàu
truyền thống văn hoá. Mẹ là Nghệ sĩ Nhân
dân Thu Hương - nguyên Trưởng đoàn ca -
múa - nhạc - kịch tỉnh Lạng Sơn, giọng ca gắn
với rất nhiều ca khúc nổi tiếng về Xứ Lạng,
từng giành được nhiều giải thưởng cao tại các
hội diễn chuyên nghiệp trên toàn quốc và địa
phương. Đối với Hoàng Anh, mẹ không chỉ là
đấng sinh thành, bà còn là người bạn đồng
hành, là chỗ dựa bình yên cho anh phấn đấu
học tập và trưởng thành. Hoàng Anh tự lập từ
rất sớm, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà
trường, anh đã xác định con đường học hành
chính là nền tảng, tiền đề cho tương lai, vì vậy
anh luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện
thật tốt. 

Tháng 7 năm 2005, Hoàng Anh chính
thức gia nhập lực lượng Công an nhân dân
(CAND) tỉnh Lạng Sơn, đảm nhận công tác
tuyên truyền tại Phòng Công tác Chính trị
Công an tỉnh Lạng Sơn. Nhiều năm liền phụ
trách dẫn chương trình “Vì An ninh Xứ Lạng”,
Hoàng Anh trở thành gương mặt quen thuộc

đối với đông đảo khán giả xem truyền hình.
Hơn mười năm gắn bó với công tác tuyên
truyền, Hoàng Anh dần trưởng thành, anh tích
luỹ cho mình kinh nghiệm chuyên môn vững
vàng, đặc biệt là sự tự tin, bản lĩnh khi đứng
trước đám đông và đạt được một số thành
tích cao trong công tác phong trào, đoàn thể:
Năm 2015, Hoàng Anh giành được Huy
chương Vàng tiết mục đơn ca tại Hội diễn
nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ IX tại
Điện Biên; Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn
tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc
tham gia Liên hoan phim truyền hình CAND
lần thứ X; Năm 2016 đoạt giải Nhất tác phẩm
video clip trong cuộc thi “Tìm hiểu truyền
thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng
thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt
Nam” do Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức...

Tháng 7 năm 2017, Đại uý Dương Hoàng
Anh được cấp trên điều chuyển công tác về
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an
tỉnh Lạng Sơn, là Phó Đội trưởng Đội Tuyên
truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông
và xử lý vi phạm (trước đó, anh là Phó Đội
trưởng Đội Điều lệnh, Phòng Công tác Chính
trị). Với cương vị là Phó Đội trưởng, Hoàng
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Những nẻo đường
BÌNH YÊN

NgỌC HẰNg - aNH TUẤN - HOÀNg KIêN

Phong cách nhanh nhẹn, nghiêm túc, cẩn trọng với công việc cùng lối ứng xử thông
minh, hài hước, thân thiện, dễ gần và gương mặt điển trai là cảm nhận của chúng tôi khi
tiếp xúc với Đại uý Dương Hoàng Anh - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải
quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn. Công
việc như mối lương duyên gắn kết chúng tôi, những người công tác trong các lĩnh vực
khác nhau trở thành những người bạn tri kỉ, đồng hành cùng nhau trên khắp mọi nẻo
đường của quê hương Xứ Lạng. Trong nhiều chương trình phối hợp với chúng tôi, Hoàng
Anh luôn trăn trở làm sao để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, đưa kiến thức pháp luật
về an toàn giao thông đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức chấp hành của người
tham gia giao thông, góp phần bảo vệ bình yên trên những tuyến đường...



Anh xác định rõ vai trò gương
mẫu đi đầu, luôn nêu cao tinh
thần trách nhiệm trong công
việc, chú trọng công tác quản
lý, quán xuyến cán bộ chiến sĩ
trong Đội thực hiện tốt nhiệm
vụ cấp trên giao phó, góp phần
vào thành tích chung của đơn
vị, đảm bảo an toàn giao
thông, an ninh trật tự trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời,
anh cũng luôn trau dồi phẩm
chất chính trị, giữ gìn lối sống
trong sáng, lành mạnh, rèn
luyện tu dưỡng đạo đức, thực
hiện theo sáu điều Bác Hồ dạy
lực lượng CAND: “Đối với tự
mình, phải cần, kiệm, liêm,
chính; Đối với đồng sự, phải
thân ái giúp đỡ; Đối với Chính
phủ, phải tuyệt đối trung thành;
Đối với nhân dân, phải kính
trọng, lễ phép; Đối với công
việc, phải tận tuỵ; Đối với địch,
phải cương quyết khôn khéo”.

Dương Hoàng Anh chia
sẻ: “Tôi có thế mạnh là thời
gian dài gắn bó với công tác
tuyên truyền, khi mới chuyển
sang Phòng CSGT, tôi may
mắn được lãnh đạo đơn vị
phân công phụ trách Đội Tuyên
truyền, điều tra giải quyết tai
nạn giao thông và xử lý vi
phạm. Công việc mới đòi hỏi
kiến thức chuyên sâu về lực
lượng CSGT nên tôi đã chủ
động tự nghiên cứu, tìm hiểu
và cầu thị từ các lãnh đạo,
những đồng nghiệp có kinh
nghiệm, nhiều năm gắn bó với
công việc này. Công tác tuyên
truyền ATGT mang đến cho tôi
nhiều trải nghiệm mới mẻ, sự
hứng khởi trong công việc”.

Tham gia nhiều chương
trình tuyên truyền theo mô
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Đại úy Dương Hoàng Anh hướng dẫn các em học sinh đội mũ bảo
hiểm đúng cách.

hình cũ, Hoàng Anh nhận thấy người nghe, nhất là học sinh,
đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa không mấy tập trung khi
cán bộ tuyên truyền CSGT cứ giảng luật một cách khô khan.
Sau nhiều ngày trăn trở, nghiên cứu, tìm tòi anh đề xuất với
lãnh đạo đơn vị cho phép triển khai công tác tuyên truyền
theo hình thức sân khấu hóa, tổ chức thành các buổi ngoại
khóa trong nhà trường, biến kiến thức pháp luật thành những
tình huống đố vui, hỏi đáp có thưởng. Hoàng Anh cũng trực
tiếp xuống các trường phối hợp với thầy cô hướng dẫn các
em học sinh tổ chức tìm hiểu pháp luật về ATGT qua các tiểu
phẩm, xây dựng các tình huống giao thông vừa vui nhộn lại
mang thông điệp sâu sắc, tạo cho các em sự hứng khởi,
trang bị cho các em nền móng ban đầu để xây dựng văn hóa
giao thông. Em Vũ Ngọc Yến Nhi, học sinh lớp 8, trường
Trung học cơ sở Tam Thanh hào hứng chia sẻ: “Mỗi lần chú
Hoàng Anh cảnh sát giao thông đến trường tuyên truyền các
kiến thức giao thông chúng em rất thích. Chú ấy giảng vừa
dễ hiểu lại vui vẻ hài hước nên chúng em rất dễ tiếp thu. Nhờ
những buổi ngoại khóa như thế, chúng em tự nhủ mỗi khi ra
đường thì ý thức của mỗi người vẫn là quan trọng nhất”.

Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó
khăn, trước mỗi buổi phối hợp tuyên truyền, Hoàng Anh đều
tìm hiểu, nghiên cứu kĩ càng về địa bàn, các tuyến giao thông,
các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng
như thói quen khi tham gia giao thông của bà con để đưa vào
thuyết giảng, giúp bà con dễ dàng nắm bắt kiến thức, đặc biệt
là các quy định mới của pháp luật, có kỹ năng tham gia giao
thông an toàn. Để đưa kiến thức pháp luật về an toàn giao
thông đến gần hơn với bà con dân tộc thiểu số, tháng 7 năm
2018, Đại úy Dương Hoàng Anh trực tiếp tham mưu cho lãnh



đạo phòng CSGT ý tưởng xây
dựng phim khoa giáo về ATGT
nông thôn và ATGT đô thị với
các tình huống giao thông trên
địa bàn nông thôn, các hành vi
vi phạm mà người dân thường
mắc phải, phối hợp với Trung
tâm phát hành phim và chiếu
bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tiến hành trình
chiếu các clip tuyên truyền an
toàn giao thông với thời lượng
10 phút ngay trước những
buổi chiếu bóng tại cơ sở. Ý
tưởng này chú trọng vào việc
nâng cao chất lượng nội dung
tuyên truyền, đặc biệt những
thông tin mới về luật Giao
thông đường bộ được cập
nhật thường xuyên, liên tục đã
mang đến những hiệu quả tích
cực, đặc biệt được bà con dân
tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa
đón nhận nhiệt tình.“Đi xem
phim lại còn được xem cảnh
báo về an toàn giao thông nữa
tôi thấy rất bổ ích. Bà con vùng
nông thôn chúng tôi nhiều khi
hiểu biết còn hạn chế, những
cái này tôi thấy rất hay, mong
là cứ mỗi tháng được xem một
vài lần thì tốt!” - Anh Hoàng
Văn Cường, xã Tú Đoạn,
huyện Lộc Bình háo hức chia
sẻ trong một buổi chiếu bóng
tại ngay xã trong tháng 8 năm
2019 vừa qua.

Phòng CSGT Công an tỉnh
Lạng Sơn - nơi Hoàng Anh
công tác là cơ quan trực tiếp
phối hợp với Đài Phát thanh và
Truyền hình (PT - TH) tỉnh
Lạng Sơn trong công tác tuyên
truyền đảm bảo trật tự an toàn
giao thông, chuyên mục “An
toàn giao thông” được phát
định kỳ mỗi tuần 3 số, mỗi số
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Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thăm và tặng quà gia đình
hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng.

thời lượng 10 phút. Năm 2017, khi mới nhận công tác tại đơn
vị, Hoàng Anh đã nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo phòng
CSGT phối hợp với phòng Thời sự của Đài PT - TH tỉnh xây
dựng chuyên mục mới: “An toàn giao thông - Những điều cần
biết”. Chương trình được phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần,
mô phỏng các tình huống nguy hiểm thường gặp nhằm giúp
người dân biết cách phòng tránh, nâng cao kiến thức pháp luật
an toàn giao thông. Anh cũng đồng thời là một trong những
người dẫn chương trình (MC) chính của chuyên mục và để lại
nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các khán giả xem truyền hình.
Chuyên mục như một luồng gió mới được đông đảo khán giả
đón nhận nhiệt tình, góp phần thiết thực vào việc nâng cao ý
thức trách nhiệm an toàn giao thông trong đời sống cộng đồng,
giảm thiểu đáng kể tình trạng tai nạn an toàn giao thông trên
địa bàn. Khoảng một năm trở lại đây, chương trình tạm dừng
phát sóng trong sự tiếc nuối của đông đảo bạn xem truyền hình.
Cùng với đó, một cảm giác hụt hẫng kéo dài khá lâu với chúng
tôi - Những thành viên trong ê kíp thực hiện chuyên mục “An
toàn giao thông - những điều cần biết” sau hai năm gắn bó.
Nhưng chúng tôi tin rằng hiệu quả thiết thực của nó vẫn tồn tại
và biết đâu trong tương lai có điều bất ngờ xuất hiện bởi trong
trái tim của người chiến sĩ áo vàng ấy luôn sục sôi bầu nhiệt
huyết, anh luôn canh cánh trong lòng “Làm thế nào để công tác
tuyên truyền đạt hiệu quả để nâng cao kiến thức, ý thức của
người dân khi tham gia giao thông, giữ gìn bình yên trên những
tuyến đường?”. 



Xác định công tác xử lý vi phạm hành
chính về Trật tự An toàn giao thông (TTATGT)
là bộ phận nhạy cảm phức tạp, Đại úy Hoàng
Anh và các chỉ huy Đội thường xuyên quan
tâm, kiểm tra, đôn đốc các cán bộ chiến sĩ
thực hiện nghiêm túc quy trình công tác, theo
đúng quy định pháp luật, nêu cao tinh thần “vì
dân phục vụ”, hạn chế tối đa những sai sót,
tiêu cực phát sinh. Đồng thời, thực hiện
nghiêm túc công tác ứng trực, cập nhật nắm
bắt kịp thời thông tin về tai nạn giao thông
trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở tham mưu cho
Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo Công
an tỉnh trong việc triển khai hiệu quả quản lý
trong công tác kiểm soát TTATGT trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Nguyễn Thành Dùng, nguyên
Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng
Sơn đã nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 5 năm 2019,
là cấp trên của Đại úy Dương Hoàng Anh khi
anh nhận công tác tại phòng CSGT từ năm
2017 chia sẻ với chúng tôi: 

- Khi Hoàng Anh mới chuyển công tác về
đơn vị, chúng tôi đã nhận thấy ở Hoàng Anh
có một tố chất năng động, sáng tạo, dám nghĩ
dám làm và rất trách nhiệm. Chính vì vậy, mặc
dù lúc ấy Hoàng Anh còn trẻ nhưng lãnh đạo
đơn vị đã quyết định phân công Đại úy Dương
Hoàng Anh phụ trách Đội Tuyên truyền, điều
tra giải quyết tai nạn giao thông và xử lý vi
phạm, phải nói rằng Hoàng Anh đã không phụ
sự kỳ vọng của lãnh đạo đơn vị.

Không chỉ được nhân dân tin yêu, mến
mộ, những đóng góp của chàng Đại úy
Dương Hoàng Anh trong cuộc chiến thầm
lặng đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn còn được đồng chí, đồng đội đánh
giá rất cao. Thượng tá Đặng Thái Thành, Phó
Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn
nhận định: 

- Từ khi Hoàng Anh đảm nhiệm công tác
tuyên truyền của đơn vị, lực lượng như có một
luồng gió mới rất hào sảng mà gần gũi. Hoạt
động tuyên truyền có dấu ấn của Hoàng Anh
ngày càng chính quy, trách nhiệm và mang lại
hiệu quả rất thiết thực. Hoàng Anh vốn có

năng khiếu diễn đạt rất tốt, lại nhanh nhẹn,
sáng tạo, sử dụng thành thạo công nghệ nên
mỗi lần giao việc chúng tôi rất yên tâm.

Trong công tác kiểm soát, đảm bảo
TTATGT trên địa bàn tỉnh,những đóng góp
của tập thể cán bộ, chiến sĩ phòng CSGT
Công an tỉnh Lạng Sơn được cấp trên ghi
nhận và đánh giá cao. Cuối năm 2018, tại Hội
nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02 ngày
3/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng
cường công tác đảm bảo trật tự ATGT của lực
lượng CAND trong tình hình mới, Lạng Sơn
luôn nằm trong nhóm giảm trên 20% số người
chết của cả nước. Phòng CSGT - nơi Hoàng
Anh công tác từ năm 2013 luôn đạt danh hiệu
đơn vị Quyết thắng. Thành tích ấy ngày càng
được củng cố khi trong 6 tháng đầu năm
2020, Lạng Sơn tiếp tục nằm trong nhóm các
tỉnh, thành phố giảm cả ba tiêu chí về số vụ
tai nạn giao thông, số người chết và số người
bị thương. Trong đó có cả sự nỗ lực không
ngừng nghỉ của Đại úy trẻ Dương Hoàng Anh,
năm 2018 anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua
cơ sở”, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lạng Sơn tặng Bằng khen vì đã có thành tích
xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT trên
địa bàn tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy
khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện
phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực
hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2008 -
2018; Đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến các
năm 2017, 2019...

Một trái tim ấm áp, sẻ chia
Phòng CSGT - nơi Hoàng Anh công tác là

một tập thể giàu truyền thống tương thân,
tương ái với nhiều nghĩa cử cao đẹp, ấm áp
tình người. Trong nhiều năm qua, đơn vị
thường xuyên phối hợp với các sở, ban,
ngành trên địa bàn thực hiện công tác nhân
đạo với nhiều chương trình thiện nguyện đến
các vùng sâu vùng xa, hỗ trợ cho những hoàn
cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Trong
các chương trình đó, Đại úy Dương Hoàng
Anh luôn là thành viên tích cực. Hàng năm, cá
nhân Hoàng Anh phối hợp thực hiện không
dưới 10 chương trình thiện nguyện của đơn
vị và Công an tỉnh tổ chức.
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Đặc biệt, trong mỗi cuộc tuyên truyền tại
các trường học, Hoàng Anh chủ động  kêu gọi
các nhà hảo tâm ủng hộ, quyên góp các phần
quà và cả tiền mặt để dành tặng cho nhà
trường và các em học sinh, nhất là tại những
trường vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó
khăn. Quà tặng chủ yếu là vở, bút, mũ bảo
hiểm, giày dép, quần áo mới. Mỗi lần được
tận tay trao những phần quà ấy cho những
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Hoàng
Anh cảm thấy ấm lòng vì mình đã phần nào
giúp các em vơi bớt khó khăn, tiếp sức cho
các em thêm tinh thần vươn lên trong học tập.
Đối với địa bàn các khu dân cư, ngay sau buổi
tuyên truyền, anh cũng đều bố trí các phần
quà dành tặng cho những hộ gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy tâm đắc nhất
là chương trình thiện nguyện “Đường điện an
ninh liên thôn” do Phòng CSGT hỗ trợ hoàn
toàn kinh phí, được thực hiện tại thôn Lạng
Giai A và Lạng Giai B, thuộc xã Nhân Lý,
huyện Chi Lăng vào tháng 8 năm 2018;
Chương trình này tiếp tục được thực hiện tại
xã Tri Phương, huyện Tràng Định góp phần
thắp sáng những con đường vùng nông thôn,
hẻo lánh, đảm bảo an toàn giao thông cho bà
con yên tâm di chuyển.

Là Ủy viên Ban thường vụ Đoàn thanh
niên Công an tỉnh được giao nhiệm vụ phụ
trách quản lý công tác đoàn, phong trào thanh
niên các cơ sở Đoàn PC06, PC07, PC08,
Công an các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Đại
úy Dương Hoàng Anh luôn gương mẫu, đi
đầu trong các phong trào do Tỉnh đoàn Lạng
Sơn và Đoàn thanh niên Công an tỉnh phát
động. Trong thời gian qua, anh luôn hướng
dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện tốt các
phong trào đoàn theo chỉ đạo của cấp trên.
Bản thân Hoàng Anh cũng luôn nhiệt thành
tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao do các đơn vị trong và ngoài
ngành tổ chức phát động. 

Được thừa hưởng năng khiếu văn nghệ
từ mẹ, Hoàng Anh là cây văn nghệ chủ lực
của lực lượng CSGT cũng như toàn ngành
CAND tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình tập
luyện cho các kỳ hội diễn, Hoàng Anh vừa là

người trực tiếp tham gia, vừa là người tham
mưu cho đơn vị dàn dựng các tiết mục hay,
có chất lượng và góp phần mang về nhiều
thành tích cho đơn vị. Năm 2018, tại Hội diễn
Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X tổ
chức tại tỉnh Bắc Giang (tháng 3 năm 2018)
Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh
Lạng Sơn đoạt giải Nhì toàn đoàn với 1 giải
A, 2 giải B, 3 giải C; Tại Hội diễn NTQC CAND
lần thứ XI tại Sơn La (tháng 5 năm 2020),
Công an tỉnh Lạng Sơn đoạt giải Ba toàn đoàn
với 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C - trong đó tiết
mục song ca nam nữ Hoàng Anh tham gia
được giải A… Qua những cuộc thi như vậy,
Hoàng Anh tôi luyện bản lĩnh, sự tự tin và
quan trọng hơn là anh đã đem hình ảnh đất
và người Xứ Lạng quảng bá rộng rãi qua các
ca khúc về quê hương. Tuy công việc vô cùng
bận rộn bởi hàng ngày làm công tác chuyên
môn, tối đến lại bố trí để tập luyện, nhiều khi
không có thời gian lo cho gia đình nhưng
Hoàng Anh vẫn luôn đặt công việc, nhiệm vụ
lên hàng đầu. Thượng uý Phạm Vân Anh, Chủ
tịch Hội Phụ nữ phòng CSGT Công an tỉnh
Lạng Sơn cho biết: “Đại uý Dương Hoàng Anh
là người  có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công
việc, đặc biệt rất có năng khiếu văn nghệ.
Trong hoạt động thiện nguyện anh cũng luôn
năng nổ, khéo léo, biết huy động sức mạnh
của tập thể cùng chung tay góp sức hỗ trợ cho
những cảnh đời khó khăn, bất hạnh...”.

Để thực hiện được bài viết này chúng tôi
mất khá nhiều thời gian mới thuyết phục được
Đại úy Dương Hoàng Anh mở lòng chia sẻ.
Có lẽ, truyền thống của lực lượng vũ trang
nhân dân là thế, dù cho họ luôn cống hiến hết
mình, trải qua bao khó khăn, hiểm nguy, thậm
chí hi sinh cả hạnh phúc riêng tư để làm tròn
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho
cuộc sống của nhân dân thế nhưng họ vẫn chỉ
muốn sống khiêm nhường, giản dị lặng lẽ âm
thầm làm nên những chiến công. Chúng tôi hi
vọng rằng qua câu chuyện giản dị này, các
độc giả sẽ hiểu hơn về cuộc sống của người
chiến sĩ CSGT luôn lặng thầm bảo vệ bình
yên trên các tuyến đường. 

(Ảnh trong bài: Do nhóm tác giả bài viết
cung cấp)
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Đã hai đêm rồi Sừa
không ra hủm Sủ
Sung câu cá. Đối

với những cô gái đi xúc
tép, những cậu con trai đi
đánh cá đêm, những đôi
trai gái hẹn hò nhau ngoài
bờ suối, hình ảnh Sừa ngồi
câu cá đêm ở bờ hủm Sủ
Sung đã trở nên quen
thuộc. Đêm nào cũng thế,
dù tạnh ráo hay mưa, Sừa
đều ra ngồi duy nhất một
chỗ, ấy là hòn đá to như
con trâu nằm ngủ dưới gốc
cây bồ quân bên hủm Sủ
Sung. Vậy mà không hiểu
sao đã hai đêm nay không
còn thấy Sừa ngồi câu ở
đó nữa. Hay anh Sừa đã
bỏ đi cái hủm khác có
nhiều cá hơn? Hoặc anh
ấy đã chán câu cá rồi?
Những cô gái đi xúc tép,
những chàng trai đi quăng
chài đêm hỏi nhau như vậy

Thực ra không phải
Sừa bỏ đi câu ở hủm khác,
cũng không phải Sừa đã
chán đi câu. Sừa đang ốm
nặng. Sừa ốm, kể cũng lạ.
Năm nay tuy đã hơn bốn
mươi tuổi, nhưng nhìn
Sừa còn chắc khỏe, vâm
váp hơn cả những thanh
niên mười tám, hai mươi.
Hai cánh tay vẫn cuộn
xoắn những bắp thịt rắn
chắc, gân guốc như cây gỗ
cộc chìa già trên núi Sắng,
ngực Sừa bạnh đỏ, nở

HỒN PIÊU
Truyện ngắn của KIỀU DUY KHÁNH

Minh họa: HOÀNG ĐIỂM

căng như tảng đá gan gà dưới chân núi Khau Chia. Sừa ốm
không phải do bệnh tật gì mà ốm chỉ vì một cơn gió. Cơn gió đêm
chỉ lào thào với hàng lau bạc như tiếng nói thầm của đôi trai gái
yêu nhau, mỏng và nhẹ như ánh đom đóm khuya mà khiến Sừa
ngã gục ngay ở chân cầu thang khi đang xách xâu cá nặng hồ hởi
chuẩn bị bước lên. Cũng may trước lúc bất tỉnh, Sừa kịp ú ớ lên
vài tiếng. Tươn còn thức chờ chồng nghe tiếng ú ớ gọi vội chạy
ra hô hoán hàng xóm đỡ vội chồng vào nhà.

Bây giờ thì Sừa rệu rã như cây rau non bị phơi ngoài nắng.
Mồm Sừa méo lệch, chân tay mềm oặt như bị rút hết xương,



không nhúc nhích cử động được. Sừa cứ nằm
bất động thế, đôi mắt lờ đờ nhìn như bám lấy
từng thanh tre, từng cái lá gianh lợp trên mái.
Thỉnh thoảng mới chợp mắt được một tí thì lại
chìm vào những giấc mơ dài lê thê như dòng
nước nhỏ len lỏi chảy trên những vách đá
chông chênh, dài khúc khuỷu trên sườn núi
Pó Bua. Sừa mơ thấy mình còn là một chàng
trai trẻ của mấy chục năm trước đang ngồi
câu bên bờ hủm Sủ Sung. 

*
Không biết cái hủm Sủ Sung đã trở nên

quen thuộc với Sừa từ khi nào. Sừa chỉ biết
từ ngày Sừa cùng bè bạn trong bản đi câu cá
đêm, Sừa thường xuống hủm Sủ Sung câu
cá. Những thằng bạn cùng đi với Sừa, chúng
chỉ ngồi câu một lúc, cây cỏ còn chưa kịp
quen hơi mà không thấy cá cắn là vác cần bỏ
đi thả mồi chỗ khác. Sừa không hay chạy
nhảy như bọn bạn mà chỉ ngồi lì một chỗ. Thế
mà lần nào đi câu về, Sừa cũng được nhiều
cá nhất bọn.

Hòn đá chông chênh bên bờ hủm Sủ
Sung xù xì góc cạnh, ngày Sừa mới ngồi đau
hết cả mông, thế mà bây giờ hòn đá thành
nhẵn thín, tròn hoay như hòn đá cuội dưới
nước.

Bên bờ hủm Sủ Sung, cạnh hòn đá có
một cây bồ quân cao bằng đầu Sừa. Mỗi lần
câu được cá, Sừa lại xâu vào cái lạt treo lên
cành cây. Có đêm gặp trời mưa, Sừa không
chạy về mà ngắt mấy tàu lá ráy gần đó phủ
lên ngọn cây rồi chui vào gốc tiếp tục ngồi
câu. Mưa xuống, cá đi ăn nhiều, chỉ ngồi một
lúc, Sừa đã câu được một xâu cá nặng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Sừa cứ lớn lên
cùng cây bồ quân bên bờ suối. Hòn đá Sừa
ngồi thì cứ mòn đi dần. Tròn và nhẵn bóng.

Thấm thoát, tuổi thơ của Sừa đã trôi qua
từ khi nào. Cây bồ quân giờ đã cao vút bằng
nóc nhà sàn, Sừa cũng đã lớn vổng lên thành
một chàng trai to cao, vạm vỡ.

Từ khi ánh mắt biết nhìn theo những cô
gái xinh, đêm cứ ngẩn ngơ nằm nghĩ đến
người mình thích, Sừa cũng không còn vác
cần ra hủm Sủ Sung câu nữa. Đêm đêm, Sừa
cùng các bạn kéo nhau đi khắp các bản, nhà

nào có con gái là cả lũ kéo nhau lên làm quen,
cùng ngồi bên bếp lửa nói chuyện rôm rả đến
cạn cả đêm mà vẫn chẳng muốn về.

Sừa gặp Tươn trong đêm hạn khuống ở
bản Cò Chịa. Chỉ hát đối cùng  nhau có một
bài, cùng uống với nhau có một chén rượu
sắn mà từ đó Sừa cứ vẩn vơ nghĩ tới Tươn,
nhớ đến làn da trắng hồng như quả trứng gà
đẻ non đặt trước ánh đèn trong đêm tối.
Nhưng Sừa nhớ nhất là cái vết chàm đỏ tươi
như bông hoa săng chiều nắng trên cái cổ
cao và trắng. Mái tóc dài và đen thơm mùi
nước gạo luôn buông dài, chỉ mỗi khi Tươn
vô tình đưa tay vén ngược mái tóc ra sau mới
để lộ ra cái chấm đỏ tươi duyên dáng. Nhưng
cũng chỉ để lộ ra vừa kịp một ánh nhìn bâng
khuâng, sau đó mái tóc đen lại tràn xuống,
che vội đi, đầy thẹn thùng và ý tứ. Tươn đã
xinh gái lại còn chăm chỉ và giỏi thêu thùa, dệt
vải. Mẹ vẫn bảo: Người Thái ta, đàn ông thì
phải giỏi quăng chài săn thú, đàn bà phải
khéo “hệt nung hệt non”(*). Mẹ dạy Tươn tập
thêu khăn piêu từ lúc Tươn còn thấp như cái
chõ xôi trên bếp. Cái khăn đầu tiên mẹ bắt
phải thêu thật kĩ, thật đẹp. Piêu đầu tiên là cái
piêu để mọi người biết cái khéo của mày đấy
con gái à. Nó là cái khăn linh thiêng nhất, là
“Mặc piêu”(**) vì nó giữ cái hồn của người
con gái đã làm ra nó. Piêu này không tặng
cho mẹ cho cha, không tặng cho chị cho cô
ngày về nhà chồng. Piêu này chỉ để dành
tặng cho người con trai mình hợp mình yêu,
muốn cùng chung chăn chung gối. Tặng cái
piêu này cho người mình ưng thì nó sẽ giữ
cái hồn hai người lại với nhau mãi mãi. Mỗi
đêm dạy Tươn thêu khăn bên bếp lửa, mẹ
vẫn bảo như thế.

Tươn đã thêu xong cái khăn “Mặc piêu”
khiến mẹ ưng bụng. Bây giờ trên gác nhà
Tươn đã có bao nhiêu cái gối thêu đẹp, bao
cái đệm bông lau cuộn tròn, bao cái khăn piêu
còn thơm mùi chàm nằm đợi ngày Tươn đem
về biếu bố mẹ, họ hàng nhà chồng. Thanh
niên bản Cò Chịa rồi thanh niên các bản gần
xa đứng tắm sương đêm bao mùa trăng, thổi
những bài khèn bè tình tứ nhất nhưng Tươn
chưa bao giờ tự mở cánh cửa Quản, bao
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nhiêu cái gậy chọc sàn cứ cầm đi lại đem về
mà miếng gỗ vuông chỗ Tươn nằm chưa một
lần đẩy bật được lên để chạm vào cái eo lẳn
tròn thao thức. Cái khăn “Mặc piêu” vẫn nằm
ngủ ngon trong cái hòm gỗ đỏ.

Từ hôm gặp Tươn bên sàn hạn khuống,
Sừa lúc nào cũng như con cáo bị say ánh đèn
của thợ săn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nghĩ tới
Tươn cả lúc làm nương, lúc đi săn, khi đánh
cá. Rồi mơ thấy Tươn cả trong từng giấc ngủ.
Nghĩ tới Tươn rồi lại chỉ mong trời mau tối để
tìm đến nhà làm quen. Tươn ở tận bản Cò
Chịa, đi bộ từ nhà Sừa đến nhà Tươn bằng
thời gian nướng chín một con lợn lòi. Thế mà
đêm nào Sừa cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất,
đem cái khèn bè đến dưới cầu thang nhà
Tươn thổi. Tiếng khèn như có lửa khiến đôi
má Tươn đã đỏ càng thêm ửng hồng. Tiếng
khèn khiến Tươn ngồi thêu bên bếp lửa hồng
cứ đứng lên lại ngồi xuống. Cuộn chỉ màu
thêu khăn chưa hết một nửa mà Tươn đã vào
nhà lấy cuộn khác. Tươn nổi tiếng thêu khăn
piêu đẹp nhất bản, thế mà tiếng khèn nỉ non,
run rẩy đã làm những đường hoa văn không
thành hình quả trám núi, cái cút piêu không
còn được tròn như quả Pắc rừng. Có lúc còn
nhầm mất cả màu chỉ, lại tháo ra thêu lại, cứ
tháo lại thêu đến hết đêm mà chưa xong được
cái khăn piêu.

Tiếng khèn bè càng về khuya càng giục
giã những âm sắc yêu thương. Quả tim trong
ngực Tươn càng đập nhanh hơn, mạnh hơn,
thập thình như tiếng trống đất sau ngày mưa
của lũ trẻ chăn bò. Tiếng thở gấp và nhanh
khiến hai bầu ngực lẳn tròn, nhú nhíu trong
lớp áo cóm phập phồng bị đẩy căng dần lên
như muốn dứt tung cả hàng cúc bạc. Nhưng
Tươn cố ghìm tiếng thở, vẫn luống cuống ngồi
thêu, mặc cho cái khăn bị hỏng, mặc tiếng
khèn bè ướt lạnh sương đêm.

Nhưng tiếng khèn bè đêm nào cũng nỉ
non tới tận khi con gà te te gáy sáng khiến
những cuộn chỉ màu càng rối bung, Tươn
không còn thêu nổi nữa. Tiếng khèn khắc
khoải gọi đến đêm thứ năm thì Tươn khẽ đi
vào giường, mở cái hòm gỗ đỏ, lấy ra cái

“Mặc piêu”, ngập ngừng, khe khẽ bước ra mở
cửa. Đứng trên bậc cầu thang thứ chín, Tươn
quàng cái khăn lên cổ mình, nắm hai đầu
khăn dang ra như hai cánh chim sắp cất cánh
bay. Tiếng khèn cuống quýt rồi dừng tắt, Sừa
bước nhanh lên cầu…

Những đêm sau, không còn tiếng khèn bè
khắc khoải. Bên bếp lửa hồng đêm, chỉ có
tiếng thì thầm rất mỏng thôi mà ấm nóng hơn
hòn than rực đỏ.

Đêm nay, đợi cho bố mẹ Tươn đã ngủ
say, bếp than hồng cũng sắp tàn, Sừa nắm
tay Tươn, hai người lặng lẽ đi ra ngoài hủm
Sủ Sung. Giữa tiếng suối chảy ầm ồ như reo,
giữa lóng lánh ánh trăng tràn trên mặt nước
dưới hủm Sủ Sung nhìn như một chú cá
khổng lồ đang nằm nghiêng khoe những cái
vảy sáng lấp lánh, Sừa run rẩy nói những lời
đã chuẩn bị từ lâu mà chưa dám nói. Tươn im
lặng mà trong lòng như quả còn bay ngày tết.
Ngập ngừng khẽ nghiêng đầu về phía vai
Sừa. Bàn tay thô ráp, chai sần của Sừa nắm
lấy bàn tay mềm mại như cánh hoa Săng của
Tươn run rẩy, luýnh quýnh. 

Cơn gió đêm tinh nghịch ve vuốt tán cây
bồ quân rì rào nghe như tiếng reo mừng. Sừa
nhìn cây bồ quân. Dưới ánh trăng khuya sáng
như mảnh bạc vừa lấy ra từ lò lửa, Sừa bất
ngờ thấy cây bồ quân sai trĩu quả. Mấy tháng
rồi Sừa không ra hủm Sủ Sung nên cây bồ
quân ra hoa, kết quả từ lúc nào mà Sừa không
biết. Những quả bồ quân to như quả mận tím
sai lúc lỉu uốn cong cành. Sừa hái một vốc quả
chín đem đến cho Tươn. Những trái bồ quân
chưa chín tới vừa có vị chan chát vừa nhăng
nhắng ngọt mà hôm nay thấy sao ngon thế.

Hơi lạnh từ rừng xa thổi về, hơi lạnh từ
dòng suối bốc lên ngày càng đậm. Sừa và
Tươn cứ ngồi sát mãi vào nhau. Không biết
từ bao giờ, đôi môi bỏng rẫy những khát
khao đã tìm thấy nhau, xoắn vào nhau,
cuống quýt. Nụ hôn đầu của một mối tình đầu
có vị ngòn ngọt, chan chát, bùi bùi của quả
bồ quân vụ bói.

Bất ngờ, Tươn tháo cái “Mặc piêu” trên
đầu, quàng vội lên cổ Sừa rồi thẹn thùng chạy
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vụt về nhà khiến Sừa cứ đứng nhìn theo ngẩn
ngơ mãi...

Đợi đúng mùa cây ban rụng hạt, Sừa giục
bố mẹ nhờ ông mối đem một đôi rượu, một
đôi gà đến xin phép bố mẹ Tươn cho làm lễ
“Pay khươi” để Sừa đến nằm ở Quản. Nhưng
rồi hết ba năm ở rể, lễ chung chăn gối đã qua
mấy mùa cây dẻ gai rụng hạt, hai nhà đã làm
lễ cưới xuống để đón Tươn về nhà Sừa làm
dâu mấy năm mà cái bụng Tươn vẫn cứ lẳn
tròn mịn trắng như khúc chuối rừng bóc vỏ,
chẳng thấy to lên.

Bố mẹ Sừa mời thầy cúng về cúng mấy
ngày trời, uống bao nhiêu ấm thuốc cây rừng
của những người biết hái thuốc giỏi khắp
vùng mà cũng không thấy khác ở trong người.
Nghe có người mách, Sừa bán con trâu to duy
nhất trong nhà lấy tiền rồi nhờ bố vợ cùng đi
xuống tận Hà Nội. Nhờ mấy người xe ôm giới
thiệu, hai vợ chồng được đưa đến một phòng
khám lớn nhất để khám.

Anh bác sĩ tuổi cũng ngang tuổi Sừa,
nhưng trắng trẻo và có đôi mắt mỏng như cái
lá gianh non. Vừa nhìn thấy Tươn, bác sĩ đã
ngẩn ra những tưởng tượng.

Hai vợ chồng Tươn được đưa vào hai
phòng riêng biệt. Sừa được một ông bác sĩ
già mới nghỉ hưu khám, Bác sĩ trẻ và trắng
trẻo có đôi mắt như cái lá gianh non thì khám
cho Tươn. Nhìn Tươn nằm ngoan ngoãn trên
cái giường con đợi khám, đôi mắt bác sĩ trẻ
nhìn cứ như xoa, như vuốt từ đầu đến chân
Tươn. Bàn tay vừa mềm, vừa lạnh vừa ươn
ướt cứ lướt nhẹ trên cái cổ trắng mịn có một
vết bớt đỏ tươi, giọng bác sĩ cứ như lạc đi,
hổn hển. Đẹp… đẹp quá… cái vết son này là
vết son phú quý an nhàn đây…Thế này mà lại
ở tận cái xó núi khỉ ho cò chết rét, phí của giời.

Sau mấy ngày khám rồi xét nghiệm, chờ
đợi, cuối cùng ông bác sĩ già gọi riêng Sừa và
bố vợ vào phòng thông báo kết quả... 

Từ ngày ở bệnh viện về, Sừa như người
đi rừng bị ma bắt mất hết vía. Sừa ít ăn, ít nói,
ít cười. Sáng nào Sừa cũng khật khừ bên bếp
lửa với bát rượu sắn và cái điếu cày. Bác sĩ
bảo thế nào? Bao giờ thì mình mới có đứa
con? Tươn đã hỏi câu ấy bao nhiêu lần mà

Sừa chỉ ngồi lặng như hòn đá núi. Tươn khóc
suốt một đêm, rồi khóc hai đêm, mắt sưng
bầm tím như có hai quả bồ quân đeo vào.
Tiếng khóc thút thít hàng đêm của Tươn khiến
Sừa không thể làm hòn đá mãi. Cánh tay cứng
như cây gỗ mạy cu ôm ghì lấy Tươn, cái giọng
thì nghẹn đứt như muốn mủng ra được nước.
Tôi không có được con đâu Tươn ạ, bác sĩ
bảo thế. Cũng không chữa được đâu. Nhưng
Tươn đừng bỏ tôi, đừng đi tìm người khác…

Chuyện Sừa không thể có con chẳng mấy
chốc đã đi khắp bản Chờ Lồng, loang đến bản
Cò Chịa, nhanh như đổ lọ mỡ nóng xuống
dòng nước xiết. Mẹ Tươn gọi con về chơi,
bảo:

- Thằng Sừa nó không có được con, thế
thì mày phải nghĩ đấy. Lúc già không còn
xuống ruộng cấy được lúa, không leo nương
trồng được ngô thì ai nuôi? Khi chết đi không
có ai lấy quần áo phòng tuổi già mà mặc cho
đâu. Cái thằng Ứng nó vẫn hay đến nhà mình
chơi, cứ gọi ta là Ềm đấy. Khổ cho nó quá…

Ứng cùng bản với Tươn, Ứng thích Tươn
từ ngày Tươn còn ở nhà với bố mẹ. Sau khi
Tươn lấy chồng rồi, Ứng vẫn không đi lấy vợ.
Mỗi lần thấy Tươn về thăm mẹ, Ứng lại sang
chơi. Tươn giữ ý không ngồi nói chuyện với
Ứng, Ứng vẫn kệ, lặng lẽ ngồi bên bếp lửa
cho đến nửa đêm. Bố mẹ thương muốn Ứng
đợi Sưởi, em gái Tươn lớn lên sẽ gả cho,
nhưng Ứng không thích mà Sưởi còn trẻ cũng
còn chưa biết gì.

Tươn hiểu ý mẹ nên vội nói lảng sang
chuyện khác. Dù Sừa không thể có con Tươn
vẫn yêu Sừa, thương Sừa, không muốn bỏ
Sừa. Nhưng từ hôm ở nhà mẹ về, những đêm
khuya mất ngủ, Tươn lại hay vẩn vơ nghĩ
ngợi. Dù không muốn nhưng đôi lúc hình ảnh
Ứng lại cứ lởn vởn ở trong đầu. Cố nén thật
nhẹ những tiếng thở dài để Sừa không nghe
thấy. Tiếng thở dài bị nén thì chỉ càng thêm
dài ra những xót xa, buồn tủi…

*
Sừa lại ra hủm Sủ Sung câu cá mỗi đêm.

Ngày trước Sừa đi câu để cải thiện bữa ăn
cho gia đình, bây giờ thì đi câu để mong tìm
được chút thanh thản.
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Đêm đêm ngồi bên hủm Sủ Sung, Sừa
như thả được nỗi buồn xuống nước cho nó
trôi đi, vứt được sự chán nản cho cá nó nuốt
vào trong bụng.

Hòn đá Sừa ngồi ngày trước vẫn còn đó,
cây bồ quân giờ đã già nua, mốc thếch, xù xì.
Những cành bồ quân không còn tươi non
mơn mởn vươn dài nữa mà trở nên khẳng
khiu gầy gò khắc khổ. Nhiều đêm, Sừa ngồi
hàng giờ nhìn cây, mặc kệ cái cần câu trên tay
nhùng nhằng bởi một chú cá mắc câu đang
cố vùng vẫy tìm cách thoát.

Không hiểu sao từ sau vụ bói duy nhất,
cây bồ quân chẳng ra quả thêm lần nào. Hay
tại đêm đó Sừa đã hái quả cùng Tươn ngồi ăn
lúc đêm khuya khi cây đã ngủ khiến cây giận
mà không cho quả nữa? Người trong bản vẫn
bảo kiêng hái quả ban đêm vì lúc đó cây đang
ngủ sẽ khiến cái vía nuôi quả sợ bỏ đi, không
còn cho quả.

Bây giờ hủm Sủ Sung cá nhiều vô kể.
Đêm ra ngồi câu, Sừa chỉ mới ném con mồi
xuống nước, mồi chưa kịp chìm đã thấy cá lôi
mạnh ở đầu cần. Một cái vảy cần câu điệu
nghệ hình vòng cầu, một chú cá trê, cá nheo,
đôi khi là một con trắm, con chép đi ăn đêm bị
lôi bật khỏi mặt nước, giãy tanh tách trên bờ
cỏ đẫm sương.

*
Từ hôm bị cảm, đã bốn đêm rồi Sừa nằm

mê man trên giường. Đêm thứ năm thì Sừa
gượng dậy được, thấy khỏe và tỉnh táo hẳn.
Nồi cháo Tươn mới nấu, Sừa húp sụp soạt
một cách ngon lành như cái thời còn là chàng
trai Sừa  tuổi mười tám đôi mươi khoẻ mạnh. 

Ăn hết nồi cháo, Sừa cố gượng ra vườn,
đào một con giun mồi, mắc vào lưỡi câu rồi
cầm cần, bảo vợ dìu ra hủm Sủ Sung.

Đêm nay thật lạ, lũ cá ngủ quên hay sao
mà con mồi Sừa thả xuống nước đã lâu lắm,
cánh tay nghe đã mỏi mà chẳng thấy con cá
nào tìm đến ăn. Nhưng Sừa không sốt ruột,
vẫn bình thản chờ đợi bên cạnh Tươn đang
nhìn chồng lòng đầy lo lắng.

Gần nửa đêm thì đầu cần giật giật. Cú
đớp mồi có vẻ yếu và nhẹ lại không dứt khoát,
cứ giật giật nhay nháy như tôm đớp. Sừa

nhấc nhẹ cần, nhưng bỗng thấy đầu cần nặng
trĩu. Lấy hết sức, Sừa vung mạnh cần. Cái
cần vút cong như mảnh trăng đầu tháng. Phải
nhùng nhằng một lúc Sừa mới lôi bật được
con cá lên bờ. Soi đèn về phía có tiếng rơi
nặng trịch, Sừa và Tươn đều tròn mắt ngạc
nhiên đến bất ngờ. Một con cá trê to hơn cả
bắp chân, vàng rôm rốm như tàu lá chuối rừng
cuối vụ đang nhóc nhách, uốn éo tìm lối thoát.
Cả đời câu cá, Sừa chưa câu được một con
trê nào lớn thế này. Con cá có lẽ đã già lắm.
Hai mắt nó không còn sáng lanh lợi nữa mà
đã đùng đục trắng, cái đầu bẹt nhăn nhúm,
mốc thếch những rêu. Ngay cả cái giãy giụa
cố giành lấy sự sống của nó cũng có vẻ yếu
ớt, chậm chạp và mệt mỏi.

Sừa cầm con cá đã gỡ ra khỏi lưỡi, đứng
tần ngần một lúc như suy nghĩ điều gì. Bằng
một động tác tuy còn yếu nhưng dứt khoát,
Sừa cầm cả con cá lẫn cái cần câu ném
xuống hủm nước. Con cá quẫy nhẹ đuôi rồi
biến mất, còn cái cần câu thì dập dềnh trôi
dần đi xa và mất hút vào bóng  đêm đầy
huyền ảo...

Bây giờ thì Sừa và Tươn ngồi lặng lẽ bên
nhau trên hòn đá, cùng nhớ lại ngày đầu tiên
Sừa nói tiếng yêu Tươn. Đôi môi già nua khô
gầy của hai người từ bao giờ run run tìm đến
chạm vào nhau. Nụ hôn đêm nay không có vị
ngọt chát của trái bồ quân. Không có sự
cuống quýt, run rẩy. Nụ hôn chỉ có vị mặn. Vị
mặn đắng của giọt nước mắt hiếm hoi lăn ra
từ đôi mắt mỏi mòn của Tươn, hình như Tươn
đã linh cảm thấy một điều gì...

Quá nửa đêm hôm đó hai vợ chồng Sừa
mới dìu nhau về tới nhà. Sừa nằm lên giường,
nắm lấy bàn tay khô gầy của Tươn, run run:
“Tôi chết, mình đừng đi lấy ai…cái khăn piêu
kia, cũng đừng chôn theo tôi... cứ để lại…”

Tươn nắm chặt tay chồng, cố mím chặt
môi mà không sao ngăn được hai dòng nước
ướt nhoẹt lan vào đêm đau xót. 

“E…éc…e…éc…”
Có tiếng chim lợn kêu ba tiếng sắc lạnh

như con dao liếc lên hòn đá trơn ngay trên
đỉnh Khau Cút đầu nhà. Chim lợn đậu ở Khau
Cút kêu là có điềm không tốt rồi. Tươn vội
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chạy ra “xùy xùy” dọa đuổi. Con chim lợn như
trêu ngươi, bay vòng ba vòng quanh nhà thả
vài tiếng kêu rợn gáy nữa rồi mới bay vút vào
bóng đêm, mất hút.

*
- Tươn à, chồng mày nó cũng lên Then

được hai năm rồi, mày phải tính đi thôi. Mỗi
mùa ban về thì cái đẹp, cái trẻ nó lại bỏ đi đấy.
Thằng Ứng nó vẫn đợi mày…

Cứ mỗi lần sang thăm mẹ, mẹ lại bảo
Tươn như thế. Bố còn đang uống rượu với
miếng thịt chuột nướng, nghe mẹ nói, bố
quăng cái chén vào vách vỡ tan, hầm hầm:

- Bà chỉ biết nghĩ bằng con dúi cái thôi à?
Lúc thằng Sừa còn sống thì bà bảo nó bỏ
chồng vì thằng Sừa không biết làm ra con.
Giờ thằng Sừa mới chết, còn chưa hết cái tục
kiêng mái bà lại xui nó đi lấy chồng mới, thế
là phạm vào tục bản đặt ra từ xưa rồi. Ngày
xưa mắt tôi bị đục như mắt con cá chết ươn
hay sao mà lại lấy bà…

Bà Khau run bắn lên vì sợ, không dám nói
gì thêm.

Tươn cũng không dám nói gì, nhưng từ
đó Tươn hay về thăm mẹ hơn, Ứng cũng hay
đến nhà chơi hơn mỗi khi Tươn về. Có đêm
hai người ngồi tới khuya bên bếp lửa. Bố
Tươn phải quát ầm lên Ứng mới về. Đêm đêm
nằm bên nhà bố mẹ, nghe tiếng khèn bè trầm
ấm của Ứng ở gốc đào sau nhà, Tươn thầm
đếm từng ngày đi qua, đợi hết tục kiêng mái…

Nhưng Tươn chỉ dám đếm ngày qua khi
ngủ bên nhà mẹ. Về nhà mình, nhìn cái áo cũ
của Sừa còn treo trên vách, nhìn cái khăn
piêu Tươn quàng vào cổ Sừa đêm ấy vẫn đen
nhánh màu chàm, Tươn lại không dám nghĩ
tới tiếng khèn bè của Ứng, không dám đếm,
không dám đợi ngày kiêng mái nhanh qua…

*
- Bố mẹ à, cũng đã hết ba năm, qua cái

tục kiêng mái rồi. Nếu con cứ ở một mình thế
này, sau này già chết đi, không có đứa con trai
tung quả trứng tìm cho chỗ chôn, không có
đứa con gái lọng che ngoài mộ thì lên Then
với ông bà tổ tiên lại khổ thêm một lần nữa...
Anh Ứng có ý muốn thương con, nếu bố mẹ
ưng thì cho anh ấy chọn ngày tốt nhờ ông mối

đem đôi gà, đôi rượu đến xin ngày về ở
Quản...

Vừa đẩy thêm cái củi cho bếp lửa cháy to
hơn, Tươn vừa rón rén bảo bố mẹ. Bà Khau
đang định nói gì thêm vào cho con gái, nhưng
chưa kịp mở lời thì ông Túng đã đứng phắt
dậy, rút xoạt con dao treo trên vách, ông vung
lên chém mạnh vào cái cột to bên bếp, gầm
lên:

- Hết mùa rồi, con dúi phải gặm cái gốc
tre lại chê cái măng cứng à? Thằng Sừa nó
không cho ta nói, nhưng giờ cái bụng mày nó
xấu như bụng con cá me thé dưới ao bùn rồi,
nên ta phải nói. Cái bụng mày nó không to lên
được là do cái bệnh ở người mày, mày có lấy
thằng Ứng thì cũng thế thôi.

Cả Tươn và mẹ còn chưa hết bàng hoàng
ngơ ngác thì ông Túng đã lao vào nhà, lấy
mảnh giấy cất kỹ dưới đệm, ném xuống dưới
chân Tươn. Tươn nhìn vào mảnh giấy xét
nghiệm rồi đổ gục xuống sàn...

*
- Mình ơi, sao mình lại giấu tôi? Tí nữa thì

tôi đã có tội lớn với mình rồi. Tục kiêng mái có
hết theo năm theo tháng, nhưng bây giờ nó
không hết ở trong lòng tôi đâu…

Tươn cứ nằm gục mãi bên mộ chồng. Cái
“Mặc piêu” trên tay Tươn ướt đẫm nước mắt.
Cái piêu hôm nay thật đặc biệt. Tươn tháo bỏ
những cái cút piêu vải ở hai đầu khăn rồi cắt
ba cái cúc bạc từ áo cóm của mình, ba cái cúc
vải cắt từ cái áo cũ của chồng để thay làm cút.
Cút piêu là hồn của khăn piêu. Từ nay hồn
chồng sẽ mãi theo Tươn, để vía Tươn mãi chỉ
hướng về chồng. 

Bây giờ thì Tươn lấy dao rạch dọc cái
khăn piêu ra làm hai mảnh. Một mảnh Tươn
đặt lên giữa mộ chồng, một mảnh Tươn đội
lên mái tóc vấn tằng cẩu(***) nhánh đen. Búi
tóc có cái trâm bạc Sừa tặng ngày cưới vẫn
còn sáng trắng như mảnh trăng liềm... 

(*) Hệt nung hệt non: Làm mặc làm ngủ 
(**) Mặc piêu: Khăn yêu
(***)Tằng cẩu: Dấu hiệu của phụ nữ Thái đã có chồng
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Thuở trời đất còn hồng hoang, hỗn
mang, chỉ có Pựt là chúa tể cai quản thế
gian. Việc đầu tiên là Pựt phải làm công

việc cao cả và thiêng liêng là sáng tạo ra thế
giới muôn loài. Trước hết, Pựt sáng tạo ra loài
người. Đây là loài sẽ đại diện cho Pựt làm chủ
muôn loài khác trên thế gian. Vì vậy, Pựt đã
phải suy nghĩ, tính toán, cân nhắc mọi điều
sao cho khi tạo ra loài người được thật hoàn
hảo, hợp lý và đẹp đẽ nhất. Bắt đầu Pựt sáng
tạo ra cái đầu của con người, gồm có mồm
miệng để ăn, để nói, có mắt, mũi, tai để nhìn,
để ngửi, để nghe… Tiếp đó, Pựt tạo ra thân
hình, chân tay… để con người sinh sống và
làm việc. Ngay việc sáng tạo ra đôi tay người,
Pựt cũng phải tính toán rất kỹ, đặt nó ở đâu,
cánh  tay phải to và dài bao nhiêu để có thể
với tới mọi nơi trên cơ thể con người, điều mà
các con vật khác không thể có được và đôi
bàn tay cần có bao nhiêu ngón, mỗi ngón có
bao nhiêu đốt ngón tay để có thể cầm, nắm
mọi vật được thuận lợi… Đặc biệt để duy trì
nòi giống loài người, Pựt đã sáng tạo ra cơ
thể của người đàn bà khác với cấu tạo của
người đàn ông, trong đó có bộ phận sinh sản
và cặp vú để nuôi con. Sau đó, Pựt sáng tạo
và đặt bên trong hộp sọ cứng của đầu người
là một bộ óc có khả năng suy nghĩ, sáng tạo
vô biên, vừa để điều khiển các bộ phận khác
trong cơ thể con người vừa có thể làm nên
mọi điều kỳ diệu, điều khiển được mọi loài vật

khác, xứng đáng là chúa tể muôn loài ở trên
thế gian. Không những thế, bộ óc ấy còn có
khả năng biết phân biệt đúng, sai, tốt xấu, biết
yêu thương những con người có việc làm tốt,
giận ghét, căm thù những người có việc làm
xấu, và đặc biệt con người có tình yêu đôi lứa.
Khi mới sinh ra ở với cha mẹ thì tình yêu ấy
chưa có. Khi lớn lên, tình yêu lứa đôi ngày
càng nảy nở, phát triển làm cho trai gái yêu
nhau, có thể lấy nhau, sống chung với nhau,
sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống và sinh
sống với nhau đến trọn đời…

Tiếp đó, Pựt sáng tạo ra các loài vật khác
để cùng chung sống trên thế gian với loài
người. Pựt đã phải tạo ra rất nhiều, rất nhiều
loài vật khác nhau, từ loài sinh sống trên mặt
đất đến sinh sống dưới mặt đất, dưới nước,
dưới biển sâu và cả trên không trung nữa. Vì
một lúc phải tạo ra hàng ngàn, hàng vạn loài,
nên Pựt cũng mệt mỏi và không sao tránh
khỏi sự nhầm lẫn, sai sót. Sự nhầm lẫn, sai
sót của Pựt rõ rệt nhất và làm ảnh hưởng lớn
đến cuộc sống của từng loài vật là làm cho
một số con vật thiếu hoặc thừa những bộ
phận chính của cơ thể. Con thì thiếu mắt,
thiếu miệng, con thì thiếu vú, thiếu sừng, thiếu
chân, thiếu tay, con lại có quá nhiều chân,
nhiều sừng, nhiều vú, nhiều tay… Vì thế sau
khi trần gian tạm ổn định, Pựt phải làm một
cuộc tu sửa, điều chỉnh cho các con vật sao
cho phù hợp. Hễ thấy con nào lên đến Pựt
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kêu ca, phàn nàn thì Pựt đều có cách sửa
chữa, điều chỉnh cho, hoặc bảo ban cách
sống sao cho thích hợp.  

Lúc đầu, khi Pựt mới sáng tạo ra trăm loài,
có loài Pựt công phu nắn nót, tô vẽ rất đẹp như
cá vàng, cá chép, cá anh vũ, hay chim công,
chim phượng, chim vàng anh… đã được Pựt
nắn nót tỉ mỉ, tô vẽ tuyệt đẹp. Màu sắc các bộ
vây, bộ lông của các con vật đó rực lên những
sắc xanh đỏ, tím vàng, long lanh, huyền ảo,
hơn nữa thân thể cũng rất cân đối, hài hòa…
ai nhìn thấy cũng phải mê say. Nhưng đến khi
làm việc nhiều quá, mệt mỏi thì Pựt chỉ làm qua
loa cho xong việc. Vì thế cho nên đã tạo ra
những giống vật vừa xấu xí, thiếu cân đối, lại
còn thừa hoặc thiếu các bộ phận trên cơ thể
nên chúng rất khó sinh sống. Như loài sống ở
dưới nước thì có cá chuối, cá trê, chạch chấu,
chạch đồng, lươn… con nào con nấy chỉ tròn
trùng trục, đen trùi trũi, trông thật mất cảm tình.
Có con Pựt còn quên cả làm miệng cho nó, đó
là loài cá bo. Không có miệng để ăn, nó phải

tức tốc lên đến Pựt kêu khóc. Thấy thế, Pựt
mới vội đem một thanh tre uốn làm miệng cá
bo. Cho nên ngày nay miệng cá bo mới rộng
ngoác và xấu xí như vậy.

Có loài Pựt lại quên mất không cho bộ
chân để đi, vây để bơi, như loài rắn, loài ốc
sên, loài lươn, cá chạch… Con nào nhanh
chân đến trước thì Pựt cho bộ vây để bơi lội.
Nhưng với loài rắn đến chậm thì Pựt bảo hãy
giương vẩy ở dưới bụng lên mà uốn lượn vào
đất để đi. Có loài đến chậm, không còn vây
để cho nữa thì Pựt lại bảo phải xuống bùn,
xuống dưới đất mà ở, mà sống như loài lươn,
loài chạch, loài giun… Có loài kì kèo thắc mắc
thì Pựt bảo “Lấy mồm mà đi” như loài ốc sên.
Riêng loài vịt thì Pựt nhầm, bị thiếu một chân
nên Pựt bẻ một dóng “cây khem” già, vàng
óng lắp vào cho loài vịt đủ hai chân và dặn
rằng: “Mỗi khi ngủ thì phải nhớ nhấc chân làm
bằng ống cây lên để cho nó khỏi mục!” Vì thế
ngày nay ta thường thấy ban ngày vịt thường
đứng ngủ trên một chân, còn chân kia thì co
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lên, giấu vào dưới bụng. Ngược lại có loài Pựt
lại cho quá nhiều chân, trông đến kềnh cành,
xấu xí, kinh tởm như loài cua, loài rết... Nhưng
trót cho rồi, không lấy lại được nữa, vì vậy
những loài này phải sống chung với những
chiếc chân thừa quá nhiều như vậy. 

Khi làm vú cho các loài vật để nuôi con,
Pựt thấy hay hay, nặn cho lợn những gần hai
chục cái vú chạy dọc theo hai bên bụng.
Nhưng có loài Pựt lại quên, không cho vú để
nuôi con, như loài gà, loài chim. Khi hai loài
này lên kêu khóc, Pựt mới nhớ ra mình quên
điều quan trọng đối với chúng nó để nuôi con
duy trì nòi giống. Nhưng khốn nỗi, vật liệu để
làm vú cho muôn loài đã hết, vì đó là một thứ
vật liệu rất quý. Pựt bèn xin lỗi những loài
không có vú và phán truyền rằng:

- Riêng loài gà vịt và loài chim chúng mày
hãy đẻ trứng, đừng đẻ con. Khi trứng được
ấp, con chúng mày sẽ cứng cáp ngay từ trong
trứng rồi mới chui ra ngoài. Như vậy thì chúng
mày không cần vú vẫn có thể nuôi được con!

Còn các loài vật có sừng, ban đầu Pựt
cũng chỉ cho mỗi loài một cặp sừng như trâu,
bò, dê… để làm vũ khí phòng thân. Nhưng khi
nặn sừng cho hươu, nai, thấy hay hay, Pựt lại
cắm thêm những cành, những nhánh vào,
thành ra rất rườm rà, cồng kềnh. Hươu nai dù
có sừng đấy nhưng cũng chẳng húc được ai,
khi chạy trong rừng lại còn mắc vướng nữa.
Ngược lại đến tê giác thì Pựt lại quên chỉ cắm
cho mỗi một chiếc sừng, khiến nó đi lệch về
một bên. Khi tê giác lên kêu, Pựt đành rút
sừng ra, cắm lại vào giữa trán cho cân và như
vậy tê giác vẫn dùng sừng húc được đối thủ…

Tóm lại có rất nhiều loài, nhiều con có
những sai sót, khiếm khuyết không được
hoàn hảo là do sự nhầm lẫn hay quên của
Pựt, chứ vốn trong thâm tâm, khi tạo ra muôn
loài vật Pựt muốn làm cho mọi loài đều đẹp
đẽ cả.

Sau khi đã tạo ra được loài người cùng
muôn loài vật, cuộc sống muôn loài tạm đi vào
ổn định, Pựt lại thấy con người sống chưa
được vui, được đẹp như Pựt mong muốn. Vì
thế, Pựt đã nghĩ cách làm cho cuộc sống con
người bớt những phần hoang dã, tăng vẻ đẹp
lên. Trước hết Pựt nghĩ là phải có gì đó cho

loài người làm thứ che thân - sau này người
ta gọi là quần áo. Muốn có quần áo thì phải
có bông. Nhưng bông thì Pựt chưa tạo ra,
những vật liệu kiến tạo vũ trụ và muôn loài đã
hết Pựt mới hô hào mười hai đứa con gái của
mình, xem đứa nào dám chết hóa thành cây
bông để trang điểm cho loài người không?
Pựt kêu gọi mãi thì người con gái thứ tư, một
nàng tiên rất đẹp, có nước da trắng nõn nà,
tự nguyện chết làm cây bông. Từ đó loài
người biết trồng bông kéo sợi, dệt vải và
nhuộm các màu sắc cho vải càng thêm đẹp.

Công dạy cho con người dệt vải, dệt thổ
cẩm, nhuộm chàm, nhuộm các màu sắc khác
nữa là do cô con gái thứ chín của Pựt. Con
gái thứ chín của Pựt có công rất lớn với loài
người. Nàng dạy bảo cho loài người biết cách
dệt vải để may quần áo. Nhưng nàng chỉ dạy
cách dệt vải nhuộm chàm cho những người
con gái, đàn bà, không dạy cho những người
đàn ông. Vì thế ngày nay chỉ có đàn bà, con
gái người Tày, Nùng là biết kéo sợi, dệt vải
làm ấm lòng người và làm đẹp cho đời. Còn
những người đàn ông thì giỏi làm những việc
nặng nhọc, nếu động vào việc dệt vải, nhuộm
chàm thì lóng ngóng, dễ hỏng việc.

Nàng tiên chứ chín còn là người giỏi hát
lượn và đánh đàn. Sau khi nàng dạy cho con
người biết dệt vải tự làm đẹp cho mình, nàng
lại dạy cho con người biết lượn để cho cuộc
sống thêm vui. Cuộc sống mà có tiếng sli,
tiếng lượn thì mới đẹp đẽ làm sao, đáng yêu
đáng quý làm sao. Nàng tiên thứ chín nghĩ
thế, nàng đã đi khắp bản làng có người Tày,
Nùng làm ăn sinh sống để dạy lượn, sli và
đánh đàn tính. Nhưng không hiểu tại sao đến
mỗi nơi, nàng lại chỉ dạy một hai làn điệu, như
ở vùng Văn Quan, rồi lên Thất Khê, Đông Khê
(Cao Bằng), mỗi nơi có một điệu hát riêng
không mấy giống ai, hát lên là người nghe đã
biết người ở vùng nào. Nàng còn dạy cho trai
gái biết điệu lượn slương để hát tỏ tình, giao
duyên, rồi dạy các điệu lượn, then cho người
Tày, sli cho người Nùng...

Đã có lượn, có then thì lại phải có đàn
nữa, cuộc sống mới thực sự sôi động và đẹp
đẽ. Nàng dẫn các bạn trẻ trần gian đi khắp
mọi nẻo rừng để chọn lấy cây “Nàng hương”,
“Nàng kháo” về làm cần đàn. Rồi nàng dạy
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cho mọi người chọn những quả bầu thắt cổ
bồng đã già để tiếng kêu vang xa, tiếng đàn
ấm vào lòng vào dạ mọi người. Nhưng trước
hết nàng hi sinh bản thân mình để làm ra một
cây đàn tính vô cùng kỳ diệu. Đó là cây đàn
tính mười hai dây. Cần đàn làm bằng gỗ
“Nàng hương” và dây tơ óng ánh tỏa ánh hào
quang là do nàng lên đến trời xin mẹ Pựt.

Là một nàng tiên còn trinh nữ, nàng hi
sinh mình bằng cách tự bứt lấy bầu vú tròn
trĩnh của mình đang căng nở để làm bầu đàn.
Nàng đau đớn vật vã bao ngày và trở nên xấu
xí vì thiếu cân đối nhưng tiếng đàn phát ra từ
cái bầu đàn kỳ diệu ấy, tạo nên tiếng đàn cũng
rất diệu kỳ. Chiếc đàn của nàng đánh vào dây
thứ nhất làm mưa mát lành tưới ruộng
nương, dây thứ hai làm trời đất ấm áp, bốn
mùa là xuân, muôn loài sinh sôi nảy nở. Dây
thứ ba đánh lên làm cho hoa trái sai quả, ngô
lúa mẩy hạt. Dây thứ tư đánh lên tạo ra những
con đường rộng rãi nối liền khắp mọi miền,
nối liền tình nghĩa khắp muôn nơi. Dây thứ
năm đánh lên làm cho người người trở nên
đẹp trai xinh gái, thông minh lịch sự chẳng
khác gì người tiên. Dây thứ sáu đánh nên làm
cho mọi người chỉ biết thương yêu nhau mãi
mãi. Dây thứ bẩy đánh lên cho trai gái biết se
duyên vợ chồng. Dây thứ tám đánh lên thì
mọi ma quỷ đều run sợ không dám quấy
nhiễu con người. Đánh đến dây thứ chín thì
nhà cửa lâu đài mọc lên, gia súc, gia cầm, vật
dụng đầy tràn cửa nhà…

Từ khi có tiếng đàn kỳ diệu của nàng tiên
thứ chín, cả nhân loại đều vui mừng, sung
sướng. Ngày ngày họ chỉ biết ăn chơi, ca hát
và yêu thương nhau, ân ái không biết đâu là
giới hạn. Con người cũng trở nên lười nhác,
vì họ chẳng cần phải làm bất cứ việc gì.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu
con người chỉ biết hưởng thụ, lại lười nhác thì
xã hội sẽ không phát triển lên được. Vì thế
Pựt đã đem cây đàn tính mười hai dây đó bỏ
đi chín dây kỳ diệu, chỉ còn lại ba dây đủ để
ca hát làm vui cho cuộc sống như ngày nay
chúng ta vẫn thấy. Và bởi vậy loài người nếu
muốn cuộc sống mãi ấm no, hạnh phúc thì
phải biết lao động cần cù.
Hoàng Tuấn Cư và Nguyễn Quang Huynh

sưu tầm, chỉnh lý

“Pây tàu khừn piên chái Nam Quan là
mà thâng Lạng Sơn quê noọng/ Lai
tiểng nộc vui roọng chang đông/ Cần

cần pây hắt công tò cáp/ Quê noọng lai mạy
mác hom van/ Mác tào vạ mác cam cọm cán
ơi/ Mác hồi mì san sát pan đông/ Xuân mà
bjoóc đua phông rùng chỏi...”. Đi giữa rừng hồi
ngan ngát hương đưa, tôi được nghe những
lời ca mượt mà đằm thắm của Nghệ nhân Ưu
tú Vy Thị Liên. Bài hát then Xứ Lạng vốn đã
quen thuộc nhưng hôm nay, giữa cánh rừng
hồi Trấn Ninh thăm thẳm - quê hương của
người anh hùng cách mạng Lương Văn Tri, lời
hát then bỗng như da diết hơn.

Hơn bốn mươi năm gắn bó với nghệ
thuật trình diễn dân gian dân tộc, bà Vy Thị
Liên có dịp biểu diễn ở nhiều nơi, trên nhiều
sân khấu lớn nhỏ. Bà cho biết, năm mười bốn
tuổi bà được học nghề từ chị gái ruột của bà
là Vy Thị Kim Phượng. Chị gái đã truyền dạy
cho bà hát then, lượn slương. Bà còn được
học hát ru, hát lượn qua lời ru Tày và những
bài lượn của mẹ là bà Hà Thị Thâm. Từ năm
1972, bà Vy Thị Liên vừa học hát vừa bắt đầu
thực hành thông qua việc tham gia biểu diễn
hát dân ca then, sli, lượn trong các phong trào
văn nghệ ở thôn xã và nhà trường. Nhờ có
khả năng trình diễn nổi trội, bà nhanh chóng
thu hút được sự chú ý của nhiều tầng lớp
khán giả, được bà con nhân dân đề cao, gây
được tiếng vang trong tỉnh và trong khu vực
Việt Bắc. Trong các năm 1974 đến 1976 bà
được Đài phát thanh khu tự trị Việt Bắc mời
thu thanh năm bài lượn, hai bài phong slư đối
đáp, hai bài then. Các năm 1979 đến 1982 bà
được Đài phát thanh tỉnh Lạng Sơn mời thu
thanh năm bài then, hai bài lượn slương. 

Tích cực tham gia biểu diễn văn nghệ
nhưng Vy Thị Liên không quên nhiệm vụ học
tập trong trường phổ thông, năm 1984 bà
theo học khóa đào tạo cán bộ Công đoàn của
tỉnh, năm 1985 bà về nhận công tác tại Phòng
Văn hóa Thông tin huyện Văn Quan. Đây là
môi trường thuận lợi để bà tham gia  thực
hành biểu diễn hát dân ca trong các buổi liên
hoan văn nghệ ở địa phương. Bà còn được
tham gia lớp tập huấn hát then, đàn tính do
Phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Quan tổ
chức, người trực tiếp truyền dạy là nghệ nhân
Linh Văn Noọng. Bà thường xuyên tham gia
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GƯƠNG MẶT
VĂN NGHỆ Sĩ

XỨ LẠNG

Hương hồi
Xứ Lạng

Lê THị THUẬN

Bà Vy Thị Liên, nghệ danh Bích Liên, Phương Liên là nghệ nhân người dân tộc Tày,
hiện bà đang là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ Bjoóc Vẻn, thị trấn Văn Quan. Bà
bắt đầu thực hành di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật trình diễn dân gian (hát sli, hát
lượn, hát then, hát ru) từ năm 1972. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến, công lao của bà
đối với sự phát triển nền văn hóa dân gian của tỉnh nhà đã được ghi nhận, năm 2015 bà
được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, loại hình nghệ thuật biểu
diễn dân gian tỉnh Lạng Sơn. Năm 2020 này, bà Vy Thị Liên đang vinh dự được đề nghị
xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”.

Nghệ nhân ưu tú Vy Thị Liên (ngoài cùng bên phải) đang truyền dạy hát then đàn tính cho thành
viên Câu lạc bộ văn nghệ Bjoóc Vẻn. 

Ảnh: Do tác giả bài viết cung cấp



các chương trình Hội thi, Hội diễn, Liên hoan
cấp tỉnh, các đợt tham gia Liên hoan, Hội thi
đều đạt giải cao. Trong thời gian bà Vy Thị
Liên còn đang công tác, Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền thông huyện Văn Quan
phối hợp với Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng
Sơn, Uỷ ban nhân dân thị trấn Văn Quan, Ủy
ban nhân dân xã Yên Phúc tổ chức nhiều buổi
giao lưu dân ca chợ phiên tại chợ phiên Tu
Đồn và chợ phiên Chợ Bãi, được đông đảo
bà con nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, các
tiết mục giao lưu mang đậm bản sắc văn hóa
dân tộc địa phương. Có vốn hiểu biết sâu sắc
về văn hóa bản địa và là người giàu kinh
nghiệm trong nghề, bà Liên được cơ quan cử
tham gia hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Hòa
Bình, huyện Văn Quan thành lập Câu lạc bộ
hát sli, cỏ lảu; phục dựng lễ an va của dân tộc
Nùng Phàn Slình. Là cán bộ văn hóa được
nhiều người dân biết đến và mến mộ, bà
thường xuyên được mời tham gia các hoạt
động cộng đồng như hát quan làng tại nhiều
lễ cưới đồng bào Tày xã Tô Hiệu, huyện Bình
Gia, Lạng Sơn; hát lượn giao tài trong nhiều
lễ cưới đồng bào Tày ở thôn Hà Quảng, xã
Hòa Bình, huyện Văn Quan; hát lượn tiếu tói
trong các ngày lễ mừng nhà mới của đồng
bào Tày xã Song Giang, huyện Văn Quan.
Hiện nay, bà có thể hát được các làn điệu
then cổ, then mới, phong slư cổ, phong slư
mới (then tàng lừa, tàng nặm, xo khoăn, khai
hoa khai bjoóc), thành thục kĩ năng đánh đàn
tính, hát then và các thể loại dân ca dân tộc
Tày, Nùng. Năm 2019, bà được Ủy ban nhân
dân huyện Văn Quan mời tham gia chương
trình “Hành trình di sản” phát trên sóng VTV1
Đài Truyền hình Việt Nam. 

Bà Vy Thị Liên là một trong số những
thành viên sáng lập Câu lạc bộ văn nghệ
Bjoóc Vẻn. Hiện nay Câu lạc bộ có tổng số
50 thành viên tham gia, thành phần là các
cán bộ công chức Nhà nước, giáo viên, cán
bộ hưu trí, nông dân và một số hội viên làm
nghề tự do, gồm nhiều độ tuổi khác nhau.
Ban Chủ nhiệm có năm người là các cá nhân
có chuyên môn về nghệ thuật hát dân ca,
trong đó có một thành viên là Nghệ nhân Ưu
tú là bà Vy Thị Liên. Ngoài hoạt động biểu
diễn tại các xã trong địa phương và tham gia
các hội thi văn nghệ do huyện Văn Quan tổ
chức, Câu lạc bộ văn nghệ Bjoóc Vẻn còn

giao lưu với các xã trong và ngoài huyện,
tỉnh, mở các lớp truyền dạy hát then, đàn tính
cho những người yêu thích bộ môn này.

Là nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm biểu
diễn, năm 1995 bà Vy Thị Liên được mời
tham gia truyền dạy hát then, đàn tính cho Đội
Thông tin lưu động thuộc Phòng Văn hóa
Thông tin huyện Văn Quan. Với một người
yêu nghề đến say mê như bà Liên, được
truyền dạy hát then, đàn tính cho những
người yêu mến bộ môn nghệ thuật văn hóa
dân gian này là niềm hạnh phúc to lớn. Bà vui
mừng hiểu rằng còn nhiều người học hát
then, đàn tính có nghĩa là bản sắc văn hóa
dân gian lâu đời của bà con nhân dân các dân
tộc Lạng Sơn sẽ không những không bị mai
một mà còn tiếp tục được bảo tồn, phát huy.
Từ năm 2002 đến năm 2007, bà Liên trực tiếp
truyền dạy được 6 lớp hát dân ca tại trung
tâm huyện Văn Quan, 5 lớp ở các xã Hữu Lễ,
Bình Phúc, Xuân Mai, Tràng Sơn, Trấn Ninh.
Từ năm 2009 đến năm 2019, bà Vy Thị Liên
được nhiều trường phổ thông và các cơ quan
Nhà nước mời truyền dạy hát then, đàn tính
cho tổng số 34 lớp, bà còn truyền dạy được 5
lớp cho Câu lạc bộ Bjoóc Vẻn và Câu lạc bộ
Đức Tâm 2 thị trấn Văn Quan. Tính đến nay,
bà đã truyền dạy hát then, đàn tính cho hơn
500 học viên. Bà làm việc nghiêm túc, say
sưa, tâm huyết, mong muốn những giá trị văn
hóa tinh thần này sẽ ngày một phát triển lớn
mạnh hơn. Sau thời gian theo học các lớp do
bà truyền dạy, nhiều học viên đã có sự tiến bộ
vượt bậc, được tham gia biểu diễn trên các
sân khấu của huyện, của tỉnh và biểu diễn
trong những ngày lễ hội của địa phương. Câu
lạc bộ Bjoóc Vẻn mà bà là Phó Chủ nhiệm
cũng được đông đảo bà con nhân dân huyện
Văn Quan biết đến, được huyện và nhiều
thôn, xã mời tham gia biểu diễn tại các buổi
lễ hội, giao lưu. Ngày 5/4/2000, bà vinh dự
được Bộ Văn hóa - Thông tin tặng Huy
chương Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng. 

Tạm biệt Nghệ nhân Ưu tú Vy Thị Liên và
những cánh rừng hồi Văn Quan thơm ngát,
con đường về nhà tôi vẫn bập bùng tiếng tính,
lời then. Bà Liên đã dành tất cả sự nhiệt tình,
tâm huyết trong việc gìn giữ, bảo tồn, truyền
dạy văn nghệ dân tộc. Tình yêu của bà với văn
hóa dân gian Xứ Lạng giống như những đóa
hoa hồi đang bung nở vươn xòe tám cánh
nồng nàn lan tỏa.
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Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, nằm ở
phía Đông Bắc của Việt Nam, vùng đất
biên giới giàu truyền thống văn hóa.

Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân các
dân tộc Lạng Sơn đã cùng nhân dân cả nước
anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ nền
độc lập của nước nhà. Những sự kiện, con
người của vùng đất biên cương đã trở thành
nguồn cảm hứng mãnh liệt trong các tiểu
thuyết lịch sử Lạng Sơn.

Đề tài lịch sử trong văn học Lạng Sơn nói
chung và văn xuôi Lạng Sơn giai đoạn sau

1975 nói riêng đã có nhiều thành tựu đáng ghi
nhận, có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn trong
lòng người đọc (Ngả đường khiếp sợ của
Nông Văn Côn, Mũi tên thần của Quang
Huynh, Khau Slin hùng vĩ của Vũ Ngọc
Chương, Trưởng thành trong đấu tranh cách
mạng của Hoàng Văn Kiểu - do Vũ Ngọc
Chương ghi)… Đặc biệt phải kể đến nhà văn
Nguyễn Trường Thanh - người viết về đề tài
lịch sử với một bút lực dồi dào. Các tiểu thuyết
của ông đã được bạn đọc cả nước đón nhận
như Kỳ tích Chi Lăng, Hoa trong bão, Tướng
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không phong hàm, Một thời biên ải, Ngôi nhà
của cha, Hương ngàn, Hoa bất tử. Những tiểu
thuyết viết về đề tài lịch sử đấu tranh oanh liệt
của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn đã giúp
cho người đọc có được một cái nhìn toàn diện
về lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và
lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho mọi thế hệ.

Với vị trí địa lý tự nhiên là cửa ngõ tiếp
giáp Quảng Tây - Trung Quốc, Lạng Sơn là
vùng đất luôn gắn bó với vận mệnh dân tộc từ
khi các triều đại phong kiến đuổi Thanh, đánh
Tống, bình Nguyên cho đến cuộc kháng chiến
chống Pháp sau này. Tất cả những sự kiện
lịch sử ấy đã được các tác giả Lạng Sơn lựa
chọn để tái hiện trong những sáng tác của
mình, nhằm dựng lại bức tranh về lịch sử hào
hùng đấu tranh chống giặc ngoại xâm của quê
hương xứ Lạng.

Cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ
phương Bắc của các nghĩa quân dân tộc Tày
- Nùng Lạng Sơn, cuộc kháng chiến chống
Tống thế kỉ XI, cuộc kháng chiến chống quân
Nguyên - Mông thế kỉ XIII dưới sự chỉ huy của
tướng quân Trần Hưng Đạo, cuộc kháng
chiến chống quân Minh xâm lược thế kỉ XV,
đội dân binh Văn Uyên, Thoát Lãng sát cánh
cùng nghĩa quân Lam Sơn… đều được tái
hiện chân thực trong tiểu thuyết lịch sử Lạng
Sơn sau 1975. Cuối thế kỉ XIX, thực dân
Pháp tiến hành xâm lược nước ta. Sau khi
đánh chiếm Hà Nội, năm 1885, quân Pháp tổ
chức tấn công lên Lạng Sơn. Ngay từ khi đặt
chân lên đất Lạng Sơn chúng đã gặp phải sự
kháng cự quyết liệt của nhân dân Lạng Sơn,
nổi bật là phong trào chống Pháp của nghĩa
quân thủ lĩnh dân tộc Hoàng Đình Kinh.
Huyền tích về chiến công của ông và nguồn
gốc cái tên núi Cai Kinh được tái hiện trong
Kỳ tích Chi Lăng (Nguyễn Trường Thanh) và
Mũi tên thần (Nguyễn Quang Huynh). Vào
những năm đầu thế kỉ XX, đất nước ta chịu
sự áp bức bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp.
Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, trong đó có
cuộc khởi nghĩa của nông dân Bắc Sơn anh
hùng, cuộc khởi nghĩa đã được phản ánh
trong kịch Bắc Sơn của nhà văn Nguyễn Huy

Tưởng. Tất cả những sự kiện lịch sử có thật
ấy đã được nhà văn Nguyễn Trường Thanh
ghi lại một cách chân thực và đầy xúc động
trong cuốn tiểu thuyết lịch sử Hoa trong bão,
Một thời biên ải, Tướng không phong
hàm...Nếu Một thời biên ải và Ngôi nhà của
cha (Nguyễn Trường Thanh) tái hiện trọn vẹn
không khí của cuộc chiến đấu của quân dân
Lạng Sơn với những sự kiện lịch sử quan
trọng như sự thành lập các tổ chức Đảng lãnh
đạo cách mạng, diễn tiến các cuộc khởi
nghĩa, khí thế của cuộc cách mạng tháng
Tám cho tới những sự kiện lịch sử ở những
địa danh nổi tiếng như đèo Bông Lau, Lũng
Phầy, Bản Nằm, Bó Củng, Lũng Vài và những
chiến dịch như chiến dịch Đông Bắc, chiến
dịch Đường số 4… thì Khau Slin hùng vĩ (Vũ
Ngọc Chương) lại tái dựng lịch sử phong trào
yêu nước và đấu tranh cách mạng của huyện
Thoát Lãng (nay là huyện Văn Lãng), nhân
dân vùng các xã Hội Hoan, Lạc Khư, Nam
La… cũng như khu vực biên giới Việt Trung
thời kì 1935 - 1945…

Mỗi tấc đất, ngọn núi, con sông của quê
hương xứ Lạng đều gắn liền với những sự
kiện lịch sử hào hùng. Các tác giả đã tái hiện
một cách chân thực, cụ thể những sự kiện,
biến cố lịch sử đầy oanh liệt và bi tráng của
đồng bào anh em các dân tộc Lạng Sơn, thể
hiện lòng yêu nước sâu sắc, lòng tự hào dân
tộc và tình cảm trân trọng yêu mến đặc biệt
đối với mảnh đất biên cương xinh đẹp, hùng
vĩ này.

Chân dung các nhân vật lịch sử
Trong tiểu thuyết lịch sử, hệ thống nhân

vật lịch sử là tập hợp những nhân vật có tên
tuổi, quê quán, công trạng và những chiến
công được sử liệu ghi chép rõ ràng trong
chính sử. Những ai là người con của quê
hương xứ Lạng hẳn không xa lạ với tên tuổi
của các anh hùng: Thân Cảnh Phúc, Đại Huề,
Đại Liệu, Hoàng Đình Kinh, đặc biệt là Hoàng
Văn Thụ, Lương Văn Tri cùng với các đồng
chí Hoàng Văn Hán, Hoàng Văn Kiểu,
Nguyễn Văn Ninh… những hạt nhân yêu
nước đầu tiên đi theo cách mạng, góp phần
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làm nên những chiến công hiển hách được
lịch sử lưu danh. 

Những trang viết về Thân Cảnh Phúc
trong Phò mã động Giáp (Nguyễn Trường
Thanh), Đại Huề - Đại Liệu trong Kỳ tích Chi
Lăng (Nguyễn Trường Thanh), Hoàng Đình
Kinh trong Mũi tên thần (Nguyễn Quang
Huynh) đã góp phần quan trọng vào việc tái
hiện hoàn chỉnh và chân thực chân dung
những người anh hùng lịch sử. Chân dung
anh Hoàng Văn Thụ trong tác phẩm trở nên
toàn vẹn hơn khi tác giả Nguyễn Trường
Thanh không chỉ nhắc đến anh như là một
người có tấm lòng yêu nước sâu sắc mà còn
miêu tả những nét tính cách rất đời thường
trong tình bạn, tình yêu. Tình yêu giữa chị
Phạm Thị Vân và anh Hoàng Văn Thụ được
xem là một bản tình ca đẹp nhất trong những
mối tình của người chiến sĩ cộng sản. 

Bên cạnh việc khắc họa chân dung
những nhân vật chính, những cái tên đã quen
thuộc như Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Kinh,
Lương Văn Tri, những nhà viết tiểu thuyết lịch
sử của Lạng Sơn còn chú ý đến các chiến sĩ
cộng sản Bắc Sơn khác như: Hoàng Văn
Hán, Dương Công Kỳ, Dương Công Eng,
Dương Văn Vân… (Hoa trong bão, Hoa bất
tử…). Những người chiến sĩ cộng sản ấy
cũng mang trong mình phẩm chất của người
lính cách mạng. Đó là lòng yêu nước thiết
tha, sự dũng cảm, ý chí kiên cường, không
khuất phục trước bất kì một thử thách, hiểm
nguy nào và khi bị giặc bắt, không ai bảo ai
nhưng giữa họ đều có một điểm chung là sức
chịu đựng vô hạn trước những đòn roi, thủ
đoạn tra khảo vô cùng dã man của quân thù,
họ thà chết chứ nhất định không chịu để lộ tin
tức về cách mạng. 

Viết về các nhân vật lịch sử, các tác giả
đã phát huy hiệu quả của hư cấu nghệ thuật
khi sử dụng điểm nhìn bên trong, soi rọi tâm
tư, tình cảm, ý chí, khát vọng của họ. Điểm
nhìn ấy đã rút ngắn khoảng cách giữa người
đọc và nhân vật, khiến nhân vật lịch sử trở
nên gần gũi, sống động, đời thường. 

Nhận thức về đời sống, con người
hiện tại

Nói đến lịch sử là nói đến những sự kiện,
những biến cố nhưng trong dòng vận hành
của nó bao giờ cũng tồn tại những triết lý mà
suy cho cùng đó là những vấn đề xã hội, nhân
văn và sự sinh tồn của con người. Chính lúc
này văn học sẽ phát huy hữu ích vào việc đào
sâu, tìm kiếm những bài học lịch sử, những
giá trị bổ ích mà lịch sử đem lại cho đời sống
hiện tại và tiểu thuyết lịch sử làm nhiệm vụ
xóa nhòa ranh giới giữa cái đã xảy ra và cái
có thể xảy ra. Hoa trong bão, Hoa bất tử,
Tướng không phong hàm hay Phương Bắc
hoang dã, Khau Slin hùng vĩ… là những cuốn
tiểu thuyết lịch sử như vậy. 

Không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc tái
hiện bề mặt của sự kiện, các tác giả Lạng
Sơn còn soi chiếu các sự kiện ấy ở cái nhìn
đa chiều, ở cả bề rộng và bề sâu của sự
kiện. Qua các trang tiểu thuyết ấy, người đọc
có thể nhìn nhận được số phận của một dân
tộc qua các giai đoạn và những cuộc biến
thiên của lịch sử. Việc tái hiện lại một cách
trung thực, cụ thể và sống động những sự
kiện lịch sử hào hùng và bi tráng của Lạng
Sơn là sự khẳng định bề dày lịch sử kháng
chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc, ấp
ủ lòng yêu nước, ngợi ca những chiến công
hiển hách của cha ông xưa và hơn hết là
khơi dậy ở hậu thế lòng tin, niềm tự hào về
những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc,
đồng thời cũng là lời nhắc nhở đồng bào
đừng quên quá khứ và những gì mà cha ông
ta đã dày công gây dựng.

Thế giới nhân vật trong các tiểu thuyết lịch
sử Lạng Sơn sau 1975 là những con người
lịch sử, tồn tại trong quá khứ và có mối liên hệ
chặt chẽ với các sự kiện lịch sử. Đó là anh
hùng Thân Cảnh Phúc, Đại Huề, Đại Liệu,
Hoàng Đình Kinh, Hoàng Văn Thụ, Lương
Văn Tri, Phạm Thị Vân, Hoàng Văn Hán,
Nguyễn Văn Ninh… Trước những biến cố lịch
sử, các nhà văn đã để cho nhân vật của mình
lựa chọn thái độ sống và cách ứng xử bằng
việc không hề nao núng mà sẵn sàng dấn
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thân vào cuộc chiến, quyết đánh đuổi quân
thù. Những đoạn văn phản ánh tâm tư,
nguyện vọng của họ trong mỗi tiểu thuyết lịch
sử đã khẳng định điều đó. Đó là anh hùng Đại
Huề với khát vọng tự do và ý chí kiên cường
đã kêu gọi nhân dân đứng lên giành độc lập
dân tộc; là Hoàng Đình Kinh, Hoàng Văn Thụ,
Thân Cảnh Phúc…với tấm lòng yêu nước sâu
đậm và ý chí quật cường đã tập hợp đồng chí,
đồng bào tham gia chiến đấu. Đó còn là
những người dân tộc bình thường như Zăng,
Mầng,là những công dân dũng cảm, bất
khuất, kiên cường chiến đấu vì độc lập tự do
như Dương Văn Vân (Hoa bất tử), Đường Mỹ
Tân, Hoàng Hiển Vinh (Khau Slin hùng vĩ)…

Tiểu thuyết Lạng Sơn sau 1975 viết về đề
tài lịch sử lấy những sự kiện, nhân vật anh
hùng có thật trong lịch sử dân tộc làm nguyên
mẫu sáng tác để khắc họa hình tượng nhân
vật anh hùng. Những con người ấy, có những
người nói tiếng Kinh chưa sõi nhưng với lòng
yêu nước thiết tha luôn sẵn sàng tham gia
chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
giao, góp sức cho thành công của phong trào
cách mạng. Tình yêu quê hương đất nước
của người miền núi ngàn đời xưa và đời sau
luôn là vậy, đơn giản mộc mạc, lặng lẽ mà
thiết tha. Tinh thần, ý chí và trách nhiệm của
họ trước vận mệnh dân tộc mãi là tấm gương
sáng cho lớp lớp thế hệ mai sau học tập, noi
theo. Và như thế, bài học yêu nước không
bao giờ là cũ. Khi đất nước đang đứng trước
nhiều thử thách, nhiều nguy cơ đe dọa sự
bình yên của Tổ quốc, những trang văn ca
ngợi lòng yêu nước và khí phách của những
người anh hùng đã tiếp thêm sức mạnh cho
thế hệ trẻ. Đó là bài học về tinh thần quả cảm,
về thái độ ứng xử và lựa chọn cách sống, là
bài học về nhân cách, trách nhiệm của mỗi
công dân đối với vận mệnh của dân tộc. Bởi
lẽ đó, tiểu thuyết lịch sử chính là cầu nối giữa
quá khứ và hiện tại. Những chiêm nghiệm mà
nhà văn gửi gắm trong tác phẩm đã khiến
những sự kiện, biến cố, con người tưởng đã
hóa thạch trong lịch sử trở nên sống động, đời
thường và đậm chất nhân văn.

Tình yêu sâu đậm đối với bản sắc văn
hóa của dân tộc

Trung thành với sự thật lịch sử, tái hiện
khá thành công bức tranh của một thời kì hào
hùng của lịch sử dân tộc, các nhà tiểu thuyết
Lạng Sơn khi viết về mảng đề tài này cũng
không quên lồng ghép, đan xen những câu
chuyện kể về bản sắc văn hóa cũng như
những phong tục tập quán của đồng bào các
dân tộc Lạng Sơn. Lịch sử lúc này không còn
là những sự kiện, những mốc thời gian, những
trận chiến đấu được miêu tả khô cứng nữa mà
trở nên dung dị, gần gũi khi các cây bút tiểu
thuyết lịch sử miêu tả về vùng đất xứ Lạng
đậm đà bản sắc văn hóa với cảm hứng yêu
mến, trân trọng và tự hào. 

Trong các tiểu thuyết Lạng Sơn sau 1975
về đề tài lịch sử có không ít những trang viết
về phong tục tập quán của đồng bào các dân
tộc anh em như những ngày hội xuân, những
buổi chợ phiên gắn liền với hình ảnh những
cô gái trong trang phục dân tộc rực rỡ sắc
màu thổ cẩm cùng những làn điệu dân ca,
giao duyên Then, Sli, Lượn…tha thiết, mượt
mà, nồng nàn, say đắm: “chợ hội, chợ phiên
mà những làn điệu giao duyên xao xuyến tâm
hồn của then, sli, lượn, phong slư mà những
chàng trai, cô gái từ khắp các bản làng với
những bộ y phục độc đáo, rực rỡ sắc màu hội
tụ về đây hát tình ca sáng đêm” , “đình đám,
hội hè, trai thanh, gái lịch với những bộ trang
phục đẹp nhất của dân tộc mình, hát giao
duyên sli, lượn thâu đêm suốt sáng, biết bao
lứa đôi hạnh phúc được khởi nguồn từ những
bài ca, tiếng hát ngọt ngào thấm đẫm ân tình
từ những phiên chợ áp phiên” .

Bên cạnh việc miêu tả những nét đẹp
của phong tục tập quán và ngợi ca bản sắc
văn hóa dân tộc, các nhà văn bày tỏ thái độ
phê phán những hủ tục của đồng bào các
dân tộc Xứ Lạng. Đó là việc người dân quá
tin vào ma quỷ thần linh. Đặc biệt là vấn nạn
về niềm tin có con ma gà của người dân tộc.
Hủ tục ấy đã gây ra rất nhiều bi kịch cho cộng
đồng và đời sống của mỗi cá nhân. Những
trang viết phê phán những hiện tượng lỗi
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thời, lạc hậu chính là khát khao của các nhà
văn muốn loại trừ những cái xấu, cái tiêu cực
ra khỏi đời sống, xây dựng một xã hội lành
mạnh, tươi đẹp.

Như vậy, đọc các tiểu thuyết lịch sử Lạng
Sơn sau 1975 của các tác giả Nguyễn Trường
Thanh, Vũ Ngọc Chương, Lê Tiến Thức…
người đọc dễ dàng nhận thấy các tác giả
không chỉ mô tả lại các sự kiện, nhân vật có
thật trong lịch sử dân tộc mà còn tái hiện cả
một không gian văn hóa rộng lớn, đậm đà bản
sắc dân tộc. Những người dân xứ Lạng dù
trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, dù phải
trải qua những năm tháng khó khăn, gian khổ
vẫn luôn chú ý giữ gìn bản sắc và phong tục
tập quán riêng của quê hương mình. Việc
miêu tả sinh động những lễ hội, những buổi
chợ phiên, những buổi hát then, sli, lượn
chính là miêu tả điệu hồn riêng của đồng bào
dân tộc thiểu số, là hồn cốt của văn hóa dân
tộc thấm sâu vào lòng đồng bào, hướng con
người tới cuộc sống tốt đẹp. Đời sống văn
hóa ấy thể hiện một tinh thần đoàn kết, gắn
bó và lạc quan của đồng bào miền núi, bất
chấp mọi sự khó khăn, gian khổ đầy khắc
nghiệt của hoàn cảnh. Dường như trong họ
chỉ còn tiếng hát ngự trị giữa đất trời, núi non,
hang động. Tiểu thuyết lịch sử Lạng Sơn bởi
vậy đã khơi dậy trong tâm thức mỗi người dân
lòng yêu mến, trân trọng, tự hào và ý thức giữ
gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa
truyền thồng tốt đẹp của dân tộc. Dù mỗi nhà
văn có cách thể hiện khác nhau nhưng đều
hướng đến một mục đích chung nhất đó là sự
khẳng định những giá trị văn hóa của dân tộc
trên con đường hội nhập, phát triển. 

Suy tư về số phận và khát vọng của
con người

Nằm trong dòng chảy chung của nền văn
học Việt Nam, tiểu thuyết Lạng Sơn sau 1975
về đề tài lịch sử cũng là những tác phẩm thể
hiện suy tư về số phận và khát vọng tình yêu,
hạnh phúc của con người. Đó là cuộc đời và
số phận của những người phụ nữ miền núi
dưới tác động của chiến tranh, của hủ tục.
Những cô gái xinh đẹp kiên cường như Vân,

Hiên, Mai, những người mẹ dân tộc bao dung,
nhân hậu như mẹ Vay, những cô gái dân tộc
thiểu số như Mảy, Thơ… đều khiến người đọc
suy nghĩ về số phận của họ, những người phụ
nữ mang nhiều tâm tư, khát vọng về tình yêu
và hạnh phúc gia đình.

Câu chuyện tình yêu của Hoàng Văn Thụ
với Phạm Thị Vân (cô thiếu nữ xinh đẹp của
thành phố cảng Hải Phòng), huyền thoại của
hai người chiến sĩ cộng sản thời chiến (Hoa
bất tử)thấm đẫm chất thơ nhờ những cảm xúc
thổn thức của tình yêu: “Không hiểu tại sao,
gần đây mình hay nghĩ đến anh Thụ đến thế,
cứ mỗi lần như thế lại thấy lòng mình bối rối,
trái tim đập mạnh, cứ bổi hồi, bồi hồi thế nào
ấy, lạ thật…  . “Vân thấy lòng mình bối rối, trái
tim đập rộn lên như trống hội làng, muốn ôm
chặt lấy anh mà không dám “tình trong như đã
mặt ngoài còn e” là thế này chăng? Bỗng anh
kéo Vân vào lòng, ôm rất chặt và đặt lên môi
Vân một nụ hôn nồng nàn, bỏng cháy…”.
Nhưng rồi, tin sét đánh đến với chị vào một
buổi sáng tháng Năm năm 1944, anh Thụ bị
đưa ra xử bắn ở pháp trường Tương Mai.
Người đồng chí, người bạn đời của chị đã
vĩnh viễn ra đi dưới họng súng hèn nhát của
kẻ thù. Chiến tranh - tình yêu những chàng
trai cô gái như Hoàng Văn Thụ, Phạm Thị
Vân… đã hi sinh hạnh phúc cá nhân vì sự
nghiệp giải phóng dân tộc. Bên cạnh âm
hưởng sử thi, tiểu thuyết  lịch sử của nhà văn
Nguyễn Trường Thanh đã gieo vào lòng
người đọc niềm tin, sự trân trọng khát vọng
về tình yêu, hạnh phúc của con người trong
chiến tranh.

Những định kiến và quan niệm cổ hủ bám
riết lấy cuộc đời người dân miền núi (Thơ -
Khau Slin hùng vĩ, Mảy - Hoa bất tử) vẫn luôn
là vấn đề nóng bỏng tồn tại trong xã hội
thường nhật, nhiều số phận vẫn phải chôn vùi
dưới những ràng buộc khắt khe. Việc lên tiếng
đấu tranh đòi quyền được sống bình thường,
được quyền hưởng tình yêu, hạnh phúc của
con người trong các tiểu thuyết lịch sử Lạng
Sơn cho đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị,
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điều đó cũng thể hiện tầm nhìn sâu rộng và
tấm lòng nhân đạo cao cả của nhà văn. 

Bằng tinh thần tôn trọng lịch sử, các tác
giả Lạng Sơn viết về đề tài lịch sử sau 1975
đã tái hiện một cách chân thực những sự
kiện, biến cố, nhân vật lịch sử. Với lối viết
sáng tạo, các tác giả đã phục dựng lại một
thời kì lịch sử đã qua. Song trong nhãn quan
của họ, lịch sử không chỉ là những cuộc đấu
tranh chống ngoại xâm mà còn được luận giải
dưới nhiều góc độ: văn hóa, phong tục, tín
ngưỡng, gắn với những vấn đề thế sự, đời tư.
Bên cạnh việc kể lại những sự kiện lịch sử,
nhà văn còn thể hiện niềm yêu mến, trân
trọng, tự hào về vùng đất giàu bản sắc văn
hóa, thể hiện những ưu tư trăn trở về đời
sống hiện tại và số phận con người. Kế thừa
những yếu tố nghệ thuật truyền thống trong
việc xây dựng nhân vật, sử dụng ngôn ngữ
nghệ thuật, các tác giả đã sử dụng những yếu
tố hiện đại trong lối viết, đặc biệt sử dụng hiệu
quả yếu tố hư cấu nghệ thuật (sáng tạo thêm
những nhân vật, đưa vào tác phẩm những lời
ăn, tiếng nói, sinh hoạt đời thường, khai thác
đời sống nội tâm… ) khiến người đọc như
đang được quay về với thời đại ấy, khiến hình
tượng nhân vật trở nên sống động, chân thực,
gần gũi.

Viết tiểu thuyết đã khó, viết tiểu thuyết lịch
sử lại càng là một công việc khó khăn gấp bội,
bởi lịch sử là thứ không thể đùa giỡn, đòi hỏi
người cầm bút phải có vốn hiểu biết sâu rộng,
thực sự từng trải, dày dặn kinh nghiệm, sáng
tác trên cơ sở sự thật lịch sử và tinh thần tôn
trọng lịch sử. Mặc dù vẫn còn tồn tại những
hạn chế nhất định: lực lượng sáng tác còn ít,
những sự kiện lịch sử hào hùng của Lạng Sơn
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ chưa được
phản ánh, yếu tố hư cấu và giải thiêng lịch sử
chưa thực sự sâu sắc… song các tác phẩm
viết về đề tài lịch sử sau 1975 đạt được là
đáng ghi nhận. Chúng ta có quyền nhìn vào
những mặt tích cực đó để hi vọng về một sự
phát triển mới của văn xuôi Lạng Sơn nói
chung và tiểu thuyết lịch sử nói riêng.
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Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
vô cùng thương tiếc báo tin: 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Tiến Thắng,
sinh ngày 19 tháng 2 năm 1946, quê quán:
Thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc
Ninh), tỉnh Bắc Ninh, thường trú tại: Số 13,
Khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, là hội viên Chi
hội Nhiếp ảnh Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh
Việt Nam; hội viên Hội Văn học Nghệ thuật
các Dân tộc Thiểu số Việt Nam; Ông đã có
nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn học
nghệ thuật tỉnh nhà, có nhiều tác phẩm đạt
giải cao trong các cuộc thi của tỉnh và của
trung ương, do tuổi cao sức yếu, sau thời
gian lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 22 giờ 5
phút ngày 12 tháng 7 năm 2020 (Tức ngày
22 tháng 5 năm Canh Tý) tại nhà riêng,
hưởng thọ 75 tuổi . 

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã
đến phúng viếng và chia buồn cùng gia
quyến. Ông Nguyễn Tiến Thắng được an
táng tại Nghĩa trang Nà Trang 2, phường
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

TIN BUỒN
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1. Tối 10/7/2020, tại Trung tâm Hội chợ
thương mại thành phố, Thành ủy Lạng
Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật với
chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” chào
mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành
phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020
- 2025. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn
Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ
tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Uỷ
viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch
phụ trách UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở,
ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh;
lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố
Lạng Sơn và đông đảo nhân dân trên địa bàn
thành phố Lạng Sơn. Chương trình gồm
nhiều tiết mục hát, múa với nội dung ca ngợi
Đảng, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi vẻ đẹp quê
hương, đất nước, thành phố Lạng Sơn -
thành phố hoa đào do các diễn viên không
chuyên đến từ các đơn vị, trường học, các
câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn thành phố
biểu diễn. Chương trình văn nghệ đã nhận
được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo
quần chúng, góp phần khơi dậy niềm tự hào
dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, động
viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thi đua
học tập, lao động, sản xuất thực hiện thắng
lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá -
xã hội, an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ
XXIII nhiệm kì 2020 - 2025 đã đề ra.

NgỌC HẰNg

2. Trong hai ngày 11và 12/7/2020, Công
đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội thi Văn
nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các
cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -
2025. Tới dự có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ
Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo một số sở,
ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị
tham gia hội thi và đông đảo quần chúng nhân
dân trên địa bàn thành phố. Hội thi có sự tham
gia của gần 700 thí sinh đến từ hơn 50 đơn vị
công đoàn cơ sở, với hơn 90 tiết mục hát,
múa phong phú về nội dung và hình thức, ca

ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê
hương, đất nước, mảnh đất con người Xứ
Lạng giàu truyền thống văn hóa. Đây là
chương trình ý nghĩa, thiết thực, góp phần
chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan
tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban
Tổ chức đã trao các giải A, B, C và Khuyến
khích cho những đơn vị có tiết mục xuất sắc
nhất, đồng thời lựa chọn 8 tiết mục công diễn
vào tối 16/7/2020 chào mừng thành công Đại
hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ
XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NgỌC HẰNg

3. Ngày 22/7/2020 tại hội trường Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn, hội viên Câu lạc
bộ thơ Xứ Lạng tổ chức sinh hoạt nhân Kỷ
niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ
(27/7/1947 –27/7/2020) với chủ đề Uống
nước nhớ nguồn. Tới dự có đại diện lãnh đạo

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn, đại diện
Ban Chủ nhiệm và hội viên Câu lạc bộ thơ Xứ
Lạng, Câu lạc bộ thơ Thượng nguồn Sông
Thương (huyện Chi Lăng). Tại buổi sinh hoạt,
các hội viên Câu lạc bộ thơ Xứ Lạng và hội
viên Câu lạc bộ thơ Thượng nguồn Sông
Thương đã đọc thơ, đóng góp ý kiến, trao đổi
kinh nghiệm về sáng tác thơ, bình thơ, qua đó
mỗi tác giả đều rút ra được thêm cho mình
những bài học quý báu trong sáng tạo tác
phẩm văn học nghệ thuật.

PHONg LaN

4. Ngày 24/7/2020 tại Hội Văn học Nghệ
thuật Lạng Sơn, Chi hội Nhiếp ảnh tổ chức
sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra
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phương hướng hoạt động 6 tháng cuối
năm 2020. Đến dự có ông La Ngọc Nhung,
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật, đại diện cán
bộ các phòng, ban Hội Văn học Nghệ thuật và
hội viên Chi hội Nhiếp ảnh. Trong 6 tháng đầu
năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt
động của Chi hội gặp nhiều bất lợi. Đầu tháng
5 năm 2020, Thường trực Hội phát động thực
tế sáng tác năm 2020 cho Chi hội Nhiếp ảnh
để chuẩn bị tác phẩm tham gia Liên hoan ảnh
nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ
XX năm 2020 tại Thái Nguyên. Các hội viên
đã khắc phục khó khăn, chủ động thâm nhập
thực tế, giao nộp tác phẩm đúng thời hạn. Sau
đợt thực tế thu về được 125 tác phẩm của 25
tác giả. Các tác phẩm phản ánh vẻ đẹp đất
nước con người Xứ Lạng, nét đẹp truyền
thống, bản sắc văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên,
đặc biệt là những tấm gương đời thường trên
mọi lĩnh vực đời sống xã hội.Tại buổi sơ kết,
các hội viên trao đổi thảo luận tích cực, chỉ ra
những hạn chế cần khắc phục trong hoạt
động của Chi hội. Đồng thời, Chi hội cũng đề
ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối
năm 2020 như: Tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp
du lịch Thành phố Lạng Sơn”; Tham gia cuộc
vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn
học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”; các cuộc thi, cuộc vận động
sáng tác văn học nghệ thuật do các cấp
ngành, cơ quan đơn vị trung ương, địa
phương tổ chức và cuộc thi ảnh quốc tế hàng
năm; Động viên các hội viên thường xuyên
gửi tác phẩm cho Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng;
Cử hội viên tham gia các trại sáng tác do tỉnh
và trung ương tổ chức; Tiếp tục kiện toàn Chi

hội và làm tốt công tác phát triển hội viên và
công tác thi đua khen thưởng cuối năm 2020.

CHU TUYểN

5. Sáng ngày 28/7/2020 tại Trung tâm
Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Hội
Bảo tồn dân ca tỉnh tổ chức họp báo về
chương trình Liên hoan dân ca tỉnh Lạng
Sơn lần thứ Nhất năm 2020. Tới dự có đại

diện một số sở, ban,  ngành, đại diện lãnh đạo
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, phóng
viên một số báo trung ương và địa phương
trên địa bàn tỉnh.Tại buổi họp báo, ông Vi
Hồng Nhân, Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh
thông qua kế hoạch tổ chức Liên hoan dân ca
tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất năm 2020. Liên
hoan được tổ chức trong hai ngày 4 và
5/8/2020 với sự tham gia của gần 40 Câu lạc
bộ với khoảng 300 nghệ nhân, diễn viên. Lễ
khai mạc diễn ra vào 8 giờ sáng ngày
4/8/2020 tại hội trường Ủy ban nhân dân
huyện Văn Quan (Thị trấn Văn Quan). Đây là
một trong những hoạt động thiết thực hướng
tới Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí
Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) và Kỷ
niệm 10 năm hoạt động của Hội Bảo tồn dân
ca tỉnh Lạng Sơn (5/8/2010 - 5/8/2020).Liên
hoan dân ca tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất năm
2020 còn là dịp để tôn vinh, quảng bá, giới
thiệu các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc, nét
đặc trưng văn hóa Xứ Lạng với nhân dân
trong tỉnh và cả nước, đẩy mạnh phong trào
và nâng cao chất lượng hoạt động của các
câu lạc bộ đàn, hát dân ca, dân vũ trong đời
sống cộng đồng.

MaI THUẬN


