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* Nhạc:
Yêu mãi biển và em  Nhạc: NGUYỄN VĂN TÂN

Lời thơ: VŨ TUẤN
Một thoáng Vũng Tàu 

Nhạc và lời: HOÀNG THÁI
Bài ca đội viên hôm nay 

Nhạc và lời: BÙI MINH TẤN

- Và các chuyên mục khác.

Bìa 1: Tranh cổ động - TRẦN TUẤN ANH

TRONG SÖË NAÂY

Sè 331
(Th¸ng 05-2021)

* Chịu trách nhiệm xuất bản:
LA NGỌC NHUNG

(Chủ tịch Hội)

* Tổng biên tập
VI THỊ THU ĐẠM
(Phó Chủ tịch Hội)

* Ban Biên tập:
TRỊNH TRỌNG ANH

(Trưởng ban)
NGUYỄN LAN HUYỀN
HOÀNG THỊ THU HƯƠNG
LÊ THỊ THUẬN
VY THỊ NGỌC HẰNG

* Tham gia biên tập:
HOÀNG KIM DUNG
ĐINH QUANG TRUNG
* Trị sự và phát hành: VĂN PHÒNG
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẠNG SƠN

* Trang thông tin điện tử tổng hợp
www.vanhocnghethuatlangson.org.vn

* Tòa soạn:
Số 1 Trần Hưng Đạo -
P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn
ĐT: (0205) 3812 338
Email:
vannghexulang@gmail.com

* Giấy phép xuất bản:
Số 880/GP-BTTTT do Bộ
Thông tin và Truyền thông
cấp ngày 23/5/2012; Giấy
phép sửa đổi, bổ sung số
2173 do Bộ TT&TT cấp ngày
15/11/2012; Số 355/GP-
BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày
13/8/2020.

* In tại:
Công ty cổ phần In Lạng Sơn.
In xong và nộp lưu chiểu
tháng 05/2021

* Trình bày:

NGUYỄN LAN HUYỀN
GIÁ:12.000 đồng



Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -
19/5/2021), Đảng bộ và Nhân dân

các dân tộc Lạng Sơn ghi nhớ công ơn của
Bác. Thời kỳ năm 1946 - 1947, dù bận trăm
công nghìn việc lãnh đạo toàn Đảng, toàn
dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc đánh đuổi giặc Pháp xâm lược
nhưng Bác vẫn quan tâm đến tinh thần
chiến đấu anh dũng của đồng bào ở một dải
đất biên cương xa xôi của Tổ quốc. 

Câu chuyện diễn ra đầy xúc động và
đáng nhớ. Theo lịch sử địa phương cho
biết: Cuối năm 1945 (thời kỳ 1946 -
1947) huyện Đình Lập tách khỏi tỉnh
Lạng Sơn thành một huyện của tỉnh Hải
Ninh làm căn cứ địa cách mạng trong
cuộc kháng chiến chống Pháp của Hải
Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh). Đến năm
1979, sau chiến thắng chiến tranh biên
giới, Đình Lập mới được Chính phủ
quyết định trở lại tỉnh Lạng Sơn. 
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BỨC TRƯỚNG ĐỘC NHẤT 
VÔ NHỊ CỦA BÁC HỒ

ĐiNH ÍcH ToàN

Bức trướng được lưu tại bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ninh do đoàn cán bộ trong Ban Biên tập sách
“Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn” đi nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về Bác Hồ.

Ảnh: NGUYỄN QUANG HUYNH



Năm 1946 - 1947, khu căn cứ cách
mạng Nà Thuộc gồm các xã Bính Xá,
Kiên Mộc, Bắc Xa của huyện Đình Lập
đã lập thành tích xuất sắc đánh lui một
tiểu đoàn Âu - Phi và lính tay sai của
địch. Trận thắng của quân dân Nà
Thuộc góp phần đánh bại bước đầu kế
hoạch “Vết dầu loang” của thực dân
Pháp. Các cụ già làng ở đây đã dùng uy
tín với sự linh thiêng của Thành Hoàng
đình Pò Háng để huy động lực lượng
quyết tâm đánh giặc giữ làng, giải đất
thiêng liêng Nà Thuộc. Biết được tin
chiến thắng oanh liệt trong trận đầu ở
nơi đây. Bác Hồ đã yêu cầu Đình Lập
báo cáo thành tích để Bác khen thưởng.
Khi Bác biết, trong cuộc chiến đấu và
chiến thắng của quân dân Đình Lập có
cả thành tích của Thành Hoàng làng
tham gia góp phần thắng lợi. Bác cười
vui nói vậy thì phải khen thưởng cả
Thành Hoàng!. Bác đã cho làm một bức
trướng bằng vải đỏ thêu bằng chữ Hán,
chính giữa là dòng chữ “Ủng hộ kháng
chiến”; bên phải là dòng chữ: “Việt Nam
Dân Chủ cộng hòa quốc tam niên” bên
trái: “Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh
hoằng dự” (Quốc tam niên: Năm thứ 3
(1945 – 1947); hoằng dự: vinh dự, vinh
danh) để khen thưởng thành tích chiến
đấu chống giặc cho quân dân khu căn
cứ Nà Thuộc huyện Đình Lập và phong
sắc “Thần kháng chiến” cho Thành
Hoàng đình làng Pò Háng. Có lẽ đây là
bước trướng và sắc phong độc đáo duy
nhất trên thế giới của một lãnh tụ cộng
sản anh hùng giải phóng dân tộc, danh
nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh vô
vàn kính yêu của Nhân dân Việt Nam
anh hùng./.

3
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 331-05/2021

NGUYỄN KIM DUNG

Tháng Năm nhớ Bác

Nỗi nhớ nào hơn khi ta nhớ Bác
Vị Cha già tôn kính của nhân dân
Người tỏa sáng như ngôi sao phương Bắc
Soi đường đưa dân tộc qua đêm đen

Nỗi nhớ này mãi da diết trong tim
Sen đơm nở giữa đầm hoa ngày ấy
Một đứa trẻ của Làng Sen thức dậy
Có con tim mang nhịp đập nước non!

Đằm sâu nào bằng nghĩa núi tình sông
Dâng lên Bác chiến công đầy hiển hách
Ngăn bão giông và thắng bao loại giặc
Nơi trời Nam lồng lộng ánh cờ sao!

Đại hội mở đường thêm rộng biết bao
Những công trình mọc lên khoe sắc mới
Súng chắc tay canh biển trời biên giới
Cho non sông muôn thuở thế Tiên Rồng

Lòng hân hoan tay cầm lá phiếu hồng
Kết đài sen để dâng lên Bác
Trăm triệu tim cùng hòa ngân khúc hát
Tháng Năm về đất nước… nỗi nhớ Cha!



PHẠM CHIẾN

Bình Độ 400

Sáng tháng Năm
Về Bình Độ 400*
Thăm chiến trường xưa một thời khói lửa
Xe êm trôi, về trận địa các anh nằm
Sau bốn mươi năm - Bình Độ 400
Xương máu các anh giờ đã thành lũy thép
Canh giữ biên cương ngày một thêm tươi đẹp
Hồi đưa hương vi vút giữa đại ngàn.
Nhớ ngày xưa sống chết tấc gang
Trung đoàn 52** tiến lên ào ào như thác đổ
Bình Độ 400 - Bình Độ trận người
Cối, pháo long trời lở đất các anh ơi!
Bọn giặc cướp lũ quân man rợ
Lấy thịt người hòng chiếm đất của ta
Đất của ông cha bao đời gìn giữ
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”!

Những chiếc xe quan tài lặng lẽ lắc lư
Máu của các anh thấm vào trong cát bụi
Những chiếc xe lầm lũi
Chở thương binh, bê bết máu trên người
Ơi! Những chàng trai tuổi mười chín đôi mươi
Nằm lại nơi đây canh giữ trời biên giới
Ơn các anh hiến thân mình giữ đất
Đồng đội về đây xây cất nhà thờ
Tưởng nhớ các anh
Những người đã hy sinh thân mình
Vì bình yên Tổ quốc!

* Bình Độ 400 (B-400) là điểm cao ở xã Thanh
Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
** Trung đoàn 52 thuộc Sư đoàn 337, đơn vị trực
tiếp đánh đuổi quân Trung Quốc lấn chiếm đất của
ta tại B-400.

LÃ TRUNG SƠN

Tìm về ký ức
(Gửi J7-M2)

Tìm về ký ức tháng Tư
Đi ngược thời gian - đi ngược dòng sông
Để trở về nơi ấy: Miền Đông
Có khúc “Nhạc rừng”… xua tan bom nổ

Các anh neo nơi nào ngọn gió
Ở miền nào mênh mông…
Ta đi tìm nhau từ Hớn Quản - Phước Long
Sang bên kia Cà Chay - Mi Mốt*
Bóng các anh xanh dòng Tonle Sap
Biển Hồ…

Chiều Ăng Ko… văng vẳng tiếng Nam mô
Mũ tai bèo đựng đầy kinh Phật
Xuôi Cửu Long… về Tháp Mười sen ngát
Câu vọng cổ níu chân…

Tiếng vó khua cánh gió xa dần
Các anh giờ nơi nào Tổ quốc?
Đất Mũi sóng xô - đỉnh trời sơn cước
Ta đi tìm nhau trong nỗi khát chờ!

Đỏ lửa rừng khuya căn cứ của “R”
Chiến dịch vào mùa - Miền Đông bão dậy
Anh Sáu, anh Năm, anh Tư, anh Bẩy**…
Đã tạc bóng mình vào đại lộ Mùa xuân!

* Cà Chay, Mi Mốt, Tonle Pap (Biển Hồ), Ăng Ko:
Những địa danh thuộc nước bạn Cam Pu Chia.
** Tên thường gọi của các chiến sĩ công tác ở J7-M2
(Phòng Chính trị Cục Tham mưu Bộ Chỉ huy chiến
trường miền Nam trong chiến tranh chống Mĩ).
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TRƯƠNG THỌ

Lá phiếu

Chân run, mắt đã mờ lòa
Mẹ chờ hòm phiếu đến nhà mình thôi (*)
Gửi vào móm mém nụ cười
Gửi vào mãn nguyện quãng đời hoàng hôn

Nhớ về một thuở xa xôi
Cũng bầu cử, cũng rợp trời cờ sao
Đầu xuân mẹ bỏ phiếu đào
Giữa đông gậy gộc bước vào trường chinh

Chín năm quên cả chính mình
Đuốc dân công mẹ gánh tình nước non
Mít tinh thề buổi đầu thôn
Đã nghe pháo trút lửa hờn Điện Biên

Mấy mươi năm dưới búa liềm
Hôm nay mẹ gửi nỗi niềm đầy vơi
Chỉ là lá phiếu nhỏ thôi
Mà biên niên sử cuộc đời ở trong

(*) Theo Luật bầu cử có hòm phiếu lưu động cho
người tàn tật.

NGUYỄN ANH DŨNG

Chọn gửi niềm tin

Niềm vui ngày hội non sông
Tay cầm lá phiếu mà lòng hân hoan
Chọn người đại biểu nhân dân
Niềm tin trao gửi đức nhân ở đời

Chọn ai chí khí sáng ngời
Không màng danh lợi, tỏ người thanh liêm
Chọn người luật pháp tôn nghiêm
Việc làm, lời nói - không quên nhủ lòng

Chọn ai biết giữ lửa hồng
Không bao giờ tắt trong lòng cử tri
Chọn người kế hoạch nhiệm kỳ
Chương trình hành động hướng đi rõ ràng

Chọn ai nhân nghĩa làm sang
Nguyện làm đày tớ trung thành của dân
Chọn người khảng khái, phân minh
Biết đâu phải - trái, trọng - khinh, sang - hèn

Non sông mở hội chớ quên
Nghĩa vụ cùng với lợi quyền cử tri
Ngày vui dưới bóng hồng kỳ
Gửi vào lá phiếu, cùng ghi nỗi niềm!
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Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí
Phùng Chí Kiên để lại cho toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân một gương sáng

mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản trên
nhiều phương diện.

Đó là tấm gương sáng về lòng yêu nước,
thương dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc
lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân
dân, giữ vững ý chí chiến đấu đến cùng

Những năm tháng đồng chí Phùng Chí
Kiên hoạt động ở nước ngoài (Trung Quốc và
Liên Xô) là lúc phong trào cách mạng Việt
Nam gặp muôn vàn khó khăn, đây là giai
đoạn Đồng chí hoạt động trên nhiều phương
diện khác nhau, như: học tập, nghiên cứu lý
luận, khảo sát và hoạt động thực tiễn, đặc
biệt chuẩn bị những nội dung cho Đại hội
Đảng lần thứ I, một đại hội có ý nghĩa vô cùng
quan trọng, tạo bước ngoặt, đánh dấu sự
phục hồi của phong trào cách mạng. Cùng
với đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Phùng
Chí Kiên đã làm hết sức mình, tổ chức tốt Đại
hội Đảng, góp phần khôi phục tổ chức của
Đảng, đưa phong trào cách mạng nước ta
bước sang giai đoạn mới.

Những năm tháng được hoạt động bên
cạnh Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, với nhiều trọng
trách khác nhau (huấn luyện, đào tạo cán bộ,
chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, bảo vệ, xây dựng căn
cứ địa cách mạng ở Bắc Sơn - Võ Nhai...),
đồng chí Phùng Chí Kiên đã có nhiều đóng
góp tích cực, góp phần quan trọng vào sự

nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng
chí đã giữ vững khí tiết cách mạng, nguyện
hy sinh đến hơi thở cuối cùng để bảo toàn lực
lượng cho cuộc chiến đấu lâu dài mà Đảng và
dân tộc sẽ phải trải qua.
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Đồng chí Phùng Chí Kiên
Ảnh: TƯ LIỆU

KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN
(18/5/1901 - 18/5/2021)

ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN - 
NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC,

NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ
SONG TOÀN



Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước
Đảng và Nhân dân, giữ vững ý thức tổ chức
kỷ luật và ý chí chiến đấu, nghiêm chỉnh chấp
hành chỉ thị của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nghị
quyết của Đảng

Là một nhà chính trị, quân sự song toàn,
được đào tạo cơ bản, có thể làm việc và hoạt
động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng
đồng chí Phùng Chí Kiên luôn chấp hành sự
phân công của Đảng. Sau Hội nghị Trung
ương lần thứ sáu (tháng 7/1936) dưới sự chủ
trì của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí
Phùng Chí Kiên cùng một số đồng chí khác
trong Ban Chấp hành Trung ương được cử về
nước hoạt động và được phân công phụ trách
công tác quân sự.

Những năm tháng hoạt động cách mạng,
Đồng chí Phùng Chí Kiên luôn chấp hành
nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên
và tổ chức, trên mọi công việc được phân
công, Đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành với
chất lượng và hiệu quả cao. Đồng chí luôn
nhận thức đúng đắn và rõ ràng bất cứ việc
gì có lợi cho dân, cho nước, cho Đảng thì
sẵn sàng nhận và hoàn thành với chất lượng
tốt nhất.

Gương mẫu trong công tác, giản dị trong
lối sống, gần gũi, hòa mình với đồng bào,
đồng chí

Ở tuổi thiếu niên, Phùng Chí Kiên đã có
một lối sống hòa đồng, gần gũi, chan hòa với
bạn bè. Trong quá trình hoạt động cách mạng,
nhân cách của Đồng chí được khắc họa rõ
nét; đặc biệt những tố chất về chính trị và
quân sự của Đồng chí đều được thể hiện qua
phong cách, phương pháp cụ thể. Đó là: tác
phong làm việc khoa học, sâu sắc, luôn xuất
phát từ thực tiễn, bám sát phong trào quần
chúng; thái độ làm việc nhiệt tình, năng nổ,
không ngại khó khăn, gian khổ, việc nào cũng
làm hết lòng hết sức. Đồng chí Phùng Chí
Kiên là người mà lời nói luôn đi đôi với việc
làm, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, hết
lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phụng sự
Tổ quốc, phục vụ nhân dân “Đồng chí là một
cán bộ có đức độ và tài năng cả chính trị và
quân sự, được đào tạo cơ bản, nhạy bén phát
hiện tình hình, sống gần gũi, hòa mình với
đồng chí, đồng bào, nghiêm chỉnh chấp hành
chỉ thị của Bác và Trung ương”[1].

Lòng yêu nước, chí căm thù đế quốc xâm
lược, khát khao thực hiện giải phóng dân tộc
của đồng chí Phùng Chí Kiên đã gây được
những ấn tượng mạnh mẽ đối với Lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc. Tố chất thông minh, nhạy
cảm trong học tập tiếp thu khoa học quân sự
của Đồng chí đã được Trường Quân sự
Hoàng Phố, nơi Phùng Chí Kiên theo học
khóa V nhận xét “rất nghiêm chỉnh, cần cù lao
động, dốc hết sức để học tập, bởi vì họ biết
rằng để giành chính quyền về tay công nông,
phải cầm lấy vũ khí chiến đấu và chỉ có tri thức
quân sự mới giúp họ bảo vệ cách mạng khỏi
thù trong, giặc ngoài”; Trường Đại học
Phương Đông và cố vấn quân sự Liên Xô
nhận xét: “Qua học tập và rèn luyện, đồng chí
Phùng Chí Kiên tỏ rõ là người có năng lực về
quân sự”; được đánh giá “là một thanh niên có
đầu óc quân sự và kỹ thuật... , có khả năng
lớn về công tác năng động”[2].

Trong thời gian học tập ở Trường Quân
sự Hoàng Phố, đồng chí Phùng Chí Kiên đã
có nhiều đóng góp cho Đảng Cộng sản và
Hồng quân Trung Quốc; Đồng chí tích lũy
được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức xây
dựng đơn vị quân đội, chỉ huy các trận đánh
và các chiến thuật tác chiến. Trong thời gian
học tập ở Trường Đại học Phương Đông,
đồng chí Phùng Chí Kiên được đào tạo một
khóa đặc biệt về mật mã quân sự và sử dụng
vô tuyến điện, sau khi tốt nghiệp, Đồng chí về
Thượng Hải hoạt động trong Ban Chỉ huy ở
ngoài của Đảng và được bố trí vào công tác
chuyên môn này.

Tài năng quân sự của đồng chí Phùng
Chí Kiên được bộc lộ rõ nhất trong thời kỳ
hoạt động ở Pắc Bó, Cao Bằng. Ngay sau khi
nhận nhiệm vụ do Tổng Bí thư Trường Chinh
giao, đồng chí Phùng Chí Kiên bắt tay ngay
vào việc củng cố, xây dựng các cơ sở cách
mạng, tổ chức đảng, đoàn thể. Một trong
những bài học lớn nhất và có giá trị nhất được
Đồng chí vận dụng một cách sáng tạo vào
công việc lúc bấy giờ trên cương vị Chỉ huy
trưởng Đội Cứu quốc quân  là dựa vào dân,
bám trụ vào dân, có dân là có tất cả. Dưới sự
chỉ đạo của đồng chí Phùng Chí Kiên, Đội
Cứu quốc quân đã bảo vệ an toàn Khu căn cứ
Bắc Sơn, giúp xây dựng và phát triển các đội
tự vệ, du kích tại các địa phương khác; bảo
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vệ an toàn cho các đồng chí cán bộ Trung
ương Đảng về quán triệt Hội nghị Ban chấp
hành Trung ương Đảng lần thứ VIII; tổ chức
đánh các đồn lẻ của địch, thu vũ khí.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của mình, Đồng
chí còn truyền đạt những kiến thức cơ bản về
quân sự, nhất là chiến thuật du kích cho các
cán bộ về dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần
thứ VIII, để khi trở về địa phương họ sẽ phổ
biến cho tự vệ và quần chúng cách mạng;
Đồng chí cùng toàn Đội tổ chức họp đánh giá
tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực
lượng, củng cố khu căn cứ; đề ra phương
hướng, nhiệm vụ hoạt động, củng cố lực
lượng, phát triển phong trào cách mạng, sẵn
sàng chống địch khủng bố.

Kế hoạch xây dựng lực lượng vũ trang
cách mạng trong thời kỳ chuẩn bị cho tổng
khởi nghĩa còn đang dang dở thì thực dân
Pháp điên cuồng khủng bố, tập trung bủa vây
hòng tiêu diệt lực lượng cán bộ nòng cốt của
ta ở Khu căn cứ. Trước tình hình đó, Đồng chí
đã vận dụng nhuần nhuyễn những quan điểm

cơ bản về kháng chiến toàn dân, kết hợp giữa
đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang,
nguyên tắc tác chiến du kích để bảo vệ an
toàn cho cán bộ về dự Hội nghị quán triệt Nghị
quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
Đảng lần thứ VIII; đồng thời, đưa các đồng chí
trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng về
dưới xuôi an toàn. Với quan điểm phải bảo vệ
“vốn liếng” quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau
này, Phùng Chí Kiên và Lương Văn Tri chủ
trương rút quân ra khỏi vòng vây của địch, chỉ
để lại một tiểu đội bí mật hoạt động. Tháng
8/1941, Cứu quốc quân chia làm hai cánh rút
về phía Cao Bằng và Lạng Sơn. Cánh quân
rút về phía Lạng Sơn do đồng chí Hoàng Văn
Thái và Đặng Văn Cáp chỉ huy từ Khuổi Nọi
sang huyện Bình Gia lên Văn Mịch, Thất Khê,
sau đó sang biên giới Việt – Trung an toàn.
Cánh quân rút về phía Cao Bằng, khi qua
vùng Na Rì (Bắc Cạn), bị địch phục kích,
Đồng chí kiên cường chiến đấu đến hơi thở
cuối cùng và đã anh dũng hy sinh vào ngày
22/8/1941, khi mới 40 tuổi đời, trong lúc tài
năng đang nở rộ.
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Việc Phùng Chí Kiên tìm đến Quảng
Châu, trung tâm đào tạo huấn luyện cách
mạng của Nguyễn Ái Quốc, là biểu hiện nhạy
bén của một tư duy chính trị sáng suốt. Sau
một thời gian ngắn đến Quảng Châu, với nhiệt
huyết cách mạng, tư chất thông minh, Phùng
Chí Kiên đã được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và
nhóm cố vấn quân sự Nga chọn cùng một số
thanh niên Việt Nam khác đưa vào đào tạo tại
Trường Quân sự Hoàng Phố của Chính phủ
Tôn Trung Sơn.

Khi Đảng Cộng sản và phong trào cách
mạng Trung Quốc bị lực lượng của Tưởng
Giới Thạch đàn áp, Phùng Chí Kiên đã cùng
nhiều cán bộ cách mạng Việt Nam đứng về
phía Đảng Cộng sản Trung Quốc, trực tiếp
tham gia cuộc khởi nghĩa Quảng Châu, chống
lực lượng phản cách mạng.

Là một chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi, tuy
chưa được trải qua thử thách và mới được dự
một khóa duy nhất ở Quảng Châu do Lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc đào tạo, nhưng sự kiện tham
gia cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu chứng tỏ
đồng chí Phùng Chí Kiên, với lòng quả cảm,
sẵn sàng hy sinh xương máu, hiến dâng tất
cả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
của nhân dân Trung Quốc, đã khẳng định tinh
thần quốc tế vô sản cao cả của những người
cách mạng Việt Nam.

Trong những năm học tại Trường Đại học
Phương Đông, tình hình cách mạng trong
nước gặp muôn vàn khó khăn. Dưới ánh sáng
tư tưởng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng
chí Phùng Chí Kiên sớm xác định cho mình
động cơ, tinh thần cách mạng và thái độ học
tập nghiêm túc để về nước phục vụ sự nghiệp
giải phóng đất nước, Đồng chí đã tận dụng
mọi cơ hội để kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết
trong các bài giảng với cuộc sống thực tiễn.
Sau khi kết thúc khóa học ở Trường Đại học
Phương Đông, đồng chí Phùng Chí Kiên cùng
với các đồng chí Lê Hồng Phong, Hà Huy
Tập, Nguyễn Văn Dựt đã quyết định những
vấn đề quan trọng liên quan đến vai trò lãnh
đạo của Đảng và việc khôi phục phong trào
cách mạng, trong đó có việc tổ chức Đại hội
toàn quốc lần thứ nhất của Đảng. Đóng góp
lớn nhất của đồng chí Phùng Chí Kiên khi về
công tác ở Ban Chỉ huy ở ngoài từ giữa năm
1934 và cùng với đồng chí Hà Huy Tập dự

thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ nhất của Đảng (tháng 3/1935) khi
đồng chí Lê Hồng Phong đi dự Đại hội VII
Quốc tế Cộng sản. Nghị quyết chính trị và
nhiều nghị quyết quan trọng khác được thông
qua tại Đại hội dưới sự chủ trì của các đồng
chí Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên và một số
đồng chí khác, tuy còn có những điểm “không
sát với phong trào cách mạng thế giới và
trong nước lúc bấy giờ”[3], nhưng đã chứng
tỏ sự chủ động, nhạy bén về chính trị của
những người chủ trì. Việc đồng chí Phùng Chí
Kiên được chỉ định vào Ban Thường vụ Trung
ương Đảng Cộng sản, lãnh đạo Ban Chỉ huy
ở ngoài của Đảng là sự ghi nhận của tổ chức
đảng đối với đồng chí về trình độ chính trị và
đạo đức cách mạng. Với 16 năm hoạt động
cách mạng chuyên nghiệp, đồng chí Phùng
Chí Kiên đã để lại những dấu ấn quan trọng
trong quá trình phát triển của cách mạng của
Đảng ta, quân đội ta, không chỉ về mặt tổ chức
mà cả về mặt đường lối cách mạng.

*
*     *

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí
Phùng Chí Kiên, là dịp để chúng ta ôn lại cuộc
đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến
to lớn của Đồng chí đối với cách mạng Việt
Nam; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước,
lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng
lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cán bộ, chiến
sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập, noi
theo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

1. Bộ Quốc phòng - Tỉnh ủy Nghệ An: Phùng Chí
Kiên, người cộng sản mẫu mực kiên trung, nhà
chính trị quân sự song toàn, Sđd, tr.9-11.

2. Bản nhận xét về Can (tức Phùng Chí Kiên) của
Ban Phương Đông ngày 12/11/1933. Dẫn theo
Trần Ngọc Long: “Phùng Chí Kiên những năm
tháng ở Pắc Bó” in trong Bộ Quốc phòng - Tỉnh
ủy Nghệ An: Phùng Chí Kiên, người cộng sản mẫu
mực kiên trung, nhà chính trị quân sự song toàn,
Sđd, tr.204.

3. Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, t.7, tr21.

(Tư liệu: BAN TUYÊN GiÁo TRUNG ƯƠNG)
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Lớp lính già chúng tôi, trước
đây mỗi người một đơn vị,
chỉ khi về địa phương vào

Hội Cựu chiến binh thì mới sinh
hoạt cùng nhau. Hơn ba mươi
năm xây dựng, lớp hội viên qua
trận mạc, nhất là tham gia đánh
Pháp ở phường tôi chỉ còn đếm
trên đầu ngón tay và trực tiếp
tham gia Chiến dịch Điên Biên
Phủ lại càng hiếm. Một ngày sau
tết Tân Sửu, nhóm bạn già đến
thăm ông Nguyễn Đức Am, Cựu
chiến binh lão thành sinh năm
Đinh Sửu, trong không khí đầm
ấm đầu xuân, chúng tôi cùng
nhau ôn lại những ngày được
tham gia Chiến dịch Điện Biên
Phủ “chấn động địa cầu” năm
ấy… 

Sau tuần trà đượm giọng,
ông Nguyễn Đức Am vui vẻ kể:

- Ngày ấy tôi còn trẻ lắm!
Thái Bình quê tôi trong vùng
tranh chấp (ban ngày của hội tề
- chính quyền Ngụy, ban đêm
của ta - Mặt trận Việt Minh).
Được gia đình gửi lên vùng tự
do Nho Quan, Ninh Bình theo
học phổ thông, nhưng chỉ hết
lớp năm, khi tôi về quê nghỉ hè,
bị giặc càn “đường dây” đứt, nên
không đi học được nữa. Ở lại
địa phương, mười lăm tuổi tôi
đã tham gia du kích và làm liên
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NGƯỜI CHIẾN SĨ
ĐIỆN BIÊN 

Ghi chép của ĐặNG THANH
(Theo lời kể của ông Nguyễn Đức Am,

Nguyên Chủ tịch Hội CCB phường Hoàng Văn Thụ)



lạc cho xã đội. Năm 1953 đơn vị chủ lực về
tuyển quân, mười sáu tuổi tôi xung phong đi
bộ đội. Được cán bộ xã hết lòng “tiến cử”, tuy
bé người nhưng không ốm đau bao giờ, lại
nhanh nhẹn, có chút học thức và dũng cảm.
Thế là Chỉ huy đơn vị chủ lực gật đầu! 

Năm ấy, Nhân dân Thái Bình bổ sung cho
chủ lực một Tiểu đoàn, nhưng chúng tôi phải
hành quân bí mật từng toán nhỏ vượt qua
vùng tề lên vùng tự do Ninh Bình, đến Xích
Thổ thì tập hợp lại, huấn luyện tân binh trước
khi biên chế về Đại đoàn 316. Lính Thái Bình
năm ấy được biên chế về các đơn vị bộ binh
thuộc Trung đoàn 98. Tôi được biên chế về
Đại đội hỏa lực trợ chiến, trực thuộc Ban Chỉ
huy Trung đoàn. Có chút văn hóa, tính toán
được, các thủ trưởng cho tôi làm pháo thủ số
một của Khẩu đội cối 81. Thật phấn khởi,
phen này nhất định được “thả” đạn xuống đầu
giặc Pháp rồi, vì tôi chưa thể nào quên được
cảnh cướp bóc, giết người dã man mà bọn
lính Pháp và lũ Việt gian đã gây ra trên quê
hương Thái Bình thân yêu trong suốt mấy
năm qua, chỉ chờ ngày bắt chúng đền tội.
Thực ra mang vác, bảo quản và sử dụng khẩu
cối 81 chỉ cần từ năm đến bảy người, nhưng
Khẩu đội lúc đó có tới 18 chiến sĩ để vác đạn
trong hành quân và tiếp đạn kịp thời trong
chiến đấu.

Thu - Đông năm 1953 Đại đoàn 316 bắt
đầu hành quân lên Tây Bắc. Cánh lính cựu
đoán già đoán non: “Chắc là đánh Lai Châu”.
Nhưng Tây Bắc thì rộng lớn, núi non điệp
trùng, đèo, dốc, suối, khe hiểm trở, là bộ đội
Cụ Hồ chúng tôi chỉ biết có lệnh là đi, có địch
là đánh và đã đánh là phải thắng! Đầu tháng
Giêng năm 1954, không khí chuẩn bị chiến
dịch đã bắt đầu sôi động. Đường lên Tây Bắc
không riêng bộ đội mà còn gặp rất nhiều đoàn
dân công từ hậu phương Khu Ba, Khu Bốn
lên, Việt Bắc sang. Từng Tiểu đoàn dân công
gọi tên theo địa phương và làm nhiều nhiệm
vụ khác nhau. Đoàn mở rộng các tuyến
đường quốc lộ, tỉnh lộ, mở “đường quân sự
làm gấp” để xe pháo ta cơ động. Đoàn miền
núi gánh lương thực, thuốc men, đạn dược
bằng đòn tre, hai đầu treo đôi dậu đan bằng

cật tre gọn gàng, chắc chắn, hoặc dắt theo
ngựa thồ, mỗi con ngựa buộc hai bao tải nặng
hai bên sườn. Đoàn miền xuôi hay Khu Bốn
thì đẩy những chiếc xe đạp thồ, đủ loại nhãn
hiệu của Tây, được trang bị thêm những “giá
đỡ, tay ngai, cọc chống” để tiện cho động tác
đẩy xe lên dốc, vượt đèo… Thỉnh thoảng gặp
những đơn vị pháo binh có ô tô kéo pháo, mà
xe pháo ngụy trang bằng lá cây kín mít, rùng
rùng chuyển động như cả một rừng cây trong
gió cuốn. Và đặc biệt, tàu bay địch cũng hoạt
động ráo riết hơn, bắn phá bỏ bom ngày càng
ác liệt. Bộ đội chỉ hành quân ban ngày trên
những đoạn đường rừng, cây cối rậm rạp hay
trên những cung đường mòn lội suối trèo đèo
xuyên rừng đi tắt. Trên đường cái thì đêm đi,
ngày rẽ vào rừng tạm nghỉ.

Một đêm trăng hạ tuần chiếu trên mặt
đường rải đá mờ trắng, đang hành quân trên
đoạn gần Tuần Giáo, tôi được “quý nhân” giúp
đỡ. Đã là đêm thứ bao nhiêu không nhớ nữa,
tôi đang mải miết bước, cố bám sát người đi
trước để giữ vững đội hình. Ba lô đè trĩu trên
lưng, mồ hôi thấm ướt cả hai lớp áo, cái nòng
cối 81 ly đè nặng trên vai. Bao gạo cá nhân
còn chừng sáu bảy cân, tôi đành buộc vào
thắt lưng, san bớt cho đôi vai đã mỏi. Trông
bộ dạng anh lính còi chỉ nặng khoảng bốn
mươi cân mà mang ngần ấy thứ, mỗi bước đi
cái ba lô càng dằn lên bao “ruột tượng” gạo
buộc ngang lưng làm cho hai quả lựu đạn đeo
ở thắt lưng va vào một bên đùi rất khó nhọc.
Đang sải từng bước, bỗng tôi thấy có người
vỗ vai nói nhỏ: “Cậu đưa bao gạo mình mang
giúp cho”. Ôi thật là phúc đức. Tôi vội vàng
làm theo lời anh ngay, cởi phăng bao gạo đưa
cho anh mà không kịp hỏi tên người giúp
mình. Từ đấy đến tảng sáng, tôi đi khỏe hơn
nhưng cũng không sao theo kịp vì anh bước
ngoài đội hình đơn vị, theo anh có hai chiến
sĩ. Lúc sau, Đại đội trưởng vượt lên ngang tôi,
cười vui vẻ:

- Hôm nay Am sướng nhất đơn vị rồi!
- Anh bảo sao cơ?
- Chứ không à! Nhất cậu đấy, có biết ai

mang bao gạo giúp không? Trung đoàn
trưởng Vũ Lăng* đấy!
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Ôi, tôi cảm động quá! Thảo nào, người
trông cao ráo, đi đứng đàng hoàng chững
chạc thế cơ mà. Giọng nói lại ấm nữa chứ!
Niềm vui lâng lâng đã nâng bước tôi không chỉ
đêm hành quân ấy mà suốt đợt hành quân
trong chiến dịch tôi luôn là số một gương mẫu
của khẩu đội, đồ đạc gọn gàng, tác phong
nhanh nhẹn, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội khi
có ai trong khẩu đội yếu mệt. Tảng sáng, đến
nơi tạm dừng chân, tôi đang ngơ ngác chưa
biết tìm đâu bao gạo để đưa cho nuôi quân,
thì Trung đoàn trưởng Vũ Lăng đã tìm đến,
tươi cười đưa cho tôi và dặn:

- Lần sau em quàng cái ruột tượng gạo
này qua nắp ba lô nhé, đè cái nòng cối lên
trên vừa đỡ cho cái vai, thế là không thể rơi
được. Quay sang Đại đội trưởng hỏa lực,
anh hỏi:

- Lính mới của cậu à?
- Vâng. Báo cáo anh, Thái Bình đấy ạ!
Trung đoàn trưởng nhìn tôi trìu mến, gật

gật đầu, rồi nhắc:
- Sáng rồi, cho bộ đội vào sâu trong rừng

mới đào bếp nổi lửa nhé! 
Sau đó, anh trở về Ban Chỉ huy Trung

đoàn.
Đơn vị vừa đi khuất vào trong rừng tre, tôi

còn đang sửa soạn đồ đạc, nòng súng cối,
chuẩn bị lên vai thì chợt nghe tiếng tàu bay
địch rít trên đầu. Phản xạ tự nhiên, tôi nằm
sấp dọc theo cái rãnh bên đường. Ngước mắt
nhìn lên thấy cái bụng thằng Hen cát xám xịt,
dưới sải cánh còn nhìn rõ mỗi bên treo hai trái
bom, cả hàng chữ Tây và mấy con số. Nó lao
dọc theo đường cái để đánh hơi tìm bộ đội ta
chăng? Chưa kịp nghĩ tiếp thì tai tôi nghe một
tràng đum đum (đại bác liên thanh cỡ 20 ly)
nổ ròn dưới cánh nó và loạt đạn cày dọc theo
chính giữa con đường, khi chạm đất lại nổ tiếp
như một tràng âm thanh nhại lại, đanh hơn và
tóe lửa. Thì ra trên đường có một người phụ
nữ Thái cõng một cháu bé chừng bốn năm
tuổi trên lưng. Chắc nghĩ sáng sớm chưa có
tàu bay nên mẹ con đưa nhau đi đâu. Chiếc
máy bay từ đằng sau lướt tới nên chị chưa kịp
nghe thấy tiếng động cơ. Sau loạt đạn người
mẹ ngã soài trên mặt đường lổn nhổn đá răm,

máu loang đỏ một bên đùi. Cháu bé văng khỏi
lưng mẹ, lộn mấy vòng trên đường, cách tôi
mấy bước chân, hét lên khiếp hãi trước khi
nằm bất động. “Mày có quay lại cũng phải mất
mấy phút” - Tôi thoáng nghĩ, liền lao lên
đường bế cháu bé rồi lăn trở lại rãnh sâu.
Cũng vừa lúc thằng giặc trời vòng trở lại. Nó
lặp lại hành động trước đó bằng một loạt liên
thanh nữa rồi cút thẳng vì không phát hiện
thêm mục tiêu nào. Sau loạt đạn này, người
mẹ rướn cổ lên như muốn tìm con rồi nằm lịm
đi, từ từ duỗi thẳng chân tay. Ôm cháu bé
trong lòng, thấy cháu chỉ bị bầm dập trán,
không bị chảy máu ở đâu và hơi thở dần hồi
lại, tôi chạy vào rừng tre theo con đường mòn
đơn vị đã đi, tìm Quân y Đoàn Bộ để cứu cháu
rồi mới trở lại mặt đường dẫn theo tổ cứu
thương ra khiêng thi hài người mẹ. Tôi nhanh
chóng thu dọn ba lô súng đạn trở về Đại đội.
Thế là trong đầu tôi ghi nhớ thêm một tội ác
nữa của bọn cướp nước, để sau này trong
mỗi trận đánh thêm sức mạnh giáng những
quả đạn căm thù xuống đầu bọn chúng.

Tập kết trong khu rừng Đông Nam lòng
chảo Điện Biên, đơn vị bắt đầu quán triệt
nhiệm vụ. Trong khi các cấp chỉ huy đang lên
Bộ Tư lệnh Mặt trận nhận kế hoạch thì chiến
sĩ chúng tôi tranh thủ ôn lại các yếu lĩnh động
tác, rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí kỹ thuật
đã học. Là lính hỏa lực cối 81, lại là pháo thủ
số một, người trực tiếp xác định góc độ, cự ly
bắn cho số hai thả đạn vào nòng, khi quả đạn
đã vọt cầu vồng lên trời và theo góc độ chuẩn
mà rơi xuống chiến hào, công sự hay hỏa
điểm của địch, tôi phải căng mắt nhìn điểm rơi
của nó, nhận định kết quả và hiệu suất xạ kích
mà chỉnh súng kịp thời. Tối đa chỉ được ba
quả đạn là phải diệt mục tiêu, nếu chậm trễ sẽ
bị phản pháo ngay tức khắc. Trong ôn luyện
lúc nào tôi cũng như nhìn rõ kẻ thù trước mặt
để rót đạn trúng đầu chúng nó.

Rồi ngày mong chờ đã đến! Tất cả các
đơn vị trong Đại đoàn đều hăng hái ra trận.
Chúng tôi sốt ruột khi thấy các Trung đoàn
174, 176 đều đã xuất quân, còn Trung đoàn
98 vẫn đang đợi lệnh. Sau này mới biết già
nửa Đại đoàn chúng tôi tạt sang Thượng Lào
đánh địch giải phóng một vùng rộng lớn thuộc
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các tỉnh Phong Xa Lỳ và Luông Pha Băng trên
đất bạn. Phần còn lại trong đó có đơn vị tôi
trong đội hình bao vây tiêu diệt tập đoàn cứ
điểm Điện Biên Phủ.

Cả đơn vị bao trùm bầu không khí háo
hức đợi chờ nhưng cũng không kém phần hồi
hộp. Bỗng một sớm đầu xuân Giáp Ngọ đơn
vị nhận lệnh bỏ lại toàn bộ tư trang tại hậu cứ,
chỉ mang theo vũ khí trang bị với ba cơ số
đạn, ba ngày lương khô và nước uống. Rồi
theo từng nhiệm vụ đã được phân công, đơn
vị đưa bộ đội vào chiếm lĩnh vị trí xuất phát
xung phong. Chúng tôi lặng lẽ vượt qua các
dãy núi bao quanh cánh đồng Mường Thanh
chiếm lĩnh vị trí xuất phát xung phong trên
sườn núi trông vào lòng chảo. Cứ điểm địch
đã hiện lên nhấp nhô những lô cốt, ụ súng, lọt
giữa trùng trùng dây thép gai bao quanh, đèn
điện sáng trông như một thành phố kì dị. Một
vệt trắng rộng gấp bốn lần con đường số 6 mà
chúng tôi đã đi qua, dài chừng nửa cây số, hai
bên hai dãy đèn chiếu sáng… Chắc là sân
bay dã chiến. Chúng nó chưa hề biết bao
nhiêu nòng pháo, bao nhiêu mũi lê nhọn hoắt
đang sẵn sàng lao tới xuyên vào ngực chúng.
Hàng vạn con tim đập dồn hồi hộp đợi chờ
phút giây thiêng liêng trút lửa căm thù lên đầu
quân giặc. Chờ đến nửa đêm bỗng có lệnh:
“Rút quân ra!”…

Không ai bảo ai nhưng trong đầu là một
câu hỏi “Tại sao thế?”. Con đường trở về hậu
cứ thật dài và không vui. Đón chúng tôi gần
cửa rừng, Trung đoàn trưởng nghiêm nét mặt:

- Sao các cậu buồn thế? Đi không ra đội
hình gì cả! Các đồng chí chỉ huy củng cố lại
đội hình hành quân, ngụy trang lại, khẩn
trương về vị trí tập kết!

Nghe lệnh thủ trưởng, chúng tôi ai nấy
như chợt tỉnh, cài thêm lá ngụy trang, sốc lại
trang bị, khí tài, súng ống, đi thành hàng gọn
gàng và nhanh chóng về nơi tập kết. Ngồi
nghĩ lại, thấy mình còn may mắn hơn các đơn
vị pháo lớn rất nhiều, khi nghe cán bộ phổ
biến tình hình chiến dịch và quyết tâm lớn của
cấp trên. Chuẩn bị kỹ càng cho phương châm
tác chiến mới từ “đánh nhanh - thắng nhanh”
sang “đánh chắc - tiến chắc”. Khi ấy, có ai
trong chúng tôi biết được Đại tướng, Tổng Tư

lệnh Võ Nguyên Giáp đã phải mất mười đêm
đau đầu vắt óc, cập nhật tin tức tình báo chiến
lược và trinh sát chiến trường biết rằng binh
hỏa lực địch đã được tăng cường gần gấp đôi
lúc ta hạ quyết tâm “đánh nhanh - thắng
nhanh” trước đó. Trong lúc chúng tôi được
ngồi học tập quán triệt nhiệm vụ thì anh em
pháo binh giờ này đang phải kéo pháo ra để
chuẩn bị lại hệ thống trận địa chính, trận địa
dự bị, trận địa nghi binh phục vụ phương
châm đánh lâu dài, “đánh chắc - tiến chắc”.
Trên đường kéo pháo ra, để cứu khẩu pháo
phòng không 37 ly mà Tô Vĩnh Diện đã lấy
thân chèn bánh pháo, để pháo không lăn
xuống vực. Khẩu pháo an toàn nhưng đơn vị
mất một Tiểu đội Phó can trường.

Khi binh hỏa lực được bố trí lại hợp lý, tối
ưu, toàn mặt trận nhận nhiệm vụ đào hào vây
lấn nhằm thắt quanh cổ tập đoàn cứ điểm
Điện Biên Phủ một sợi dây thòng lọng khổng
lồ và ngày càng siết chặt. Tất cả các loại hỏa
khí của ta từ bắn tỉa bộ binh, cao xạ các cỡ,
sơn pháo và pháo bắn thẳng, pháo nòng
dài… đều có nhiệm vụ tập trung nhằm vào
“con nhím khổng lồ” trong lòng chảo Mường
Thanh để yểm trợ cho các đơn vị xung kích
làm nhiệm vụ đào hào vây lấn kẻ thù. Cả cánh
đồng Mường Thanh đêm đêm âm vang một
thứ tiếng động đặc biệt làm mất ăn mất ngủ
cho bọn xâm lăng đang nhốt mình trong cứ
điểm Điện Biên: “Tiếng cuốc xẻng đào hào”.
Ban ngày hỏa lực các loại của ta canh giữ
không cho chúng xua quân ra lấp hào. Tất cả
tiền duyên của các đơn vị nối liền nhau thành
một vòng hào lớn chỉ vài đêm là đã hình thành
trên thực địa. Bọn giặc sôi gan, cho máy bay
thám thính lượn trên những cánh rừng quanh
cứ điểm tuyên truyền, kích động, thách ta dám
đánh, hòng ta mắc mưu nổ súng sớm. Rồi
chúng xoay sang ngăn chặn quân ta bằng
cách ban ngày xua quân ra san lấp, ban đêm
dùng hỏa châu bắn lên trời chiếu sáng, hỏa
lực bộ binh xả đạn khắp bốn phía để gây
thương vong hòng cản bước quân ta. Lính
Thái Bình vốn là thanh niên nông dân đã phát
huy sáng kiến bện nùn rơm cuộn lại từng bó
to hàng ôm để lăn phía trước hạn chế đạn bắn
thẳng của địch nên anh em càng phấn khởi
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yên tâm đào hào, càng ngày năng suất càng
cao. Chẳng bao lâu, đứng trên đài quan sát
của mặt trận, anh Văn** đã hài lòng ngắm
thiên la địa võng bộ đội ta giăng ra siết chặt
cứ điểm của quân thù.

Thực hiện phương châm đánh thắng
ngay trận đầu, đêm 13 rạng ngày 14 tháng 4
năm 1954, chúng ta mở màn chiến dịch bằng
trận tiêu diệt gọn vị trí tiền đồn Him Lam và
đồi Độc Lập của địch chỉ trong hơn bốn giờ
xung trận. Từ đó các đơn vị toàn mặt trận liên
tiếp đánh các vị trí vòng ngoài để siết chặt
vòng vây. Đợt hai của chiến dịch, Đại đoàn
316 được tung vào trận với nhiệm vụ tiến
đánh đồi C1 và C2. Trung đoàn 98 là chủ công
của Đại đoàn được giao đánh chiếm hai vị trí
quan trọng này. Đơn vị trợ chiến trong đó có
Khẩu đội cối 81 của tôi được theo sát bộ binh
để yểm trợ. Cách mục tiêu chừng 500 mét,
hỏa lực dừng lại củng cố trận địa, tất cả hai
Trung đội cối 81 và DK 57 dàn thành vòng
cung chĩa vào đồn địch. Sau những loạt pháo
các cỡ của mặt trận trút lên hai đồi địch đang
chiếm giữ, bộ binh ào ạt xung phong. Bọn địch
trên cao điểm vừa hoàn hồn sau đợt pháo
kích, bắt đầu xả các loại hỏa lực bộ binh để
ngăn bước tiến của quân ta. Hỏa lực trợ chiến
đến thời cơ hành động. Cối 81, DK57 cứ nhè
chỗ có chớp lửa đầu nòng của trung liên, đại
liên đối phương mà rót đạn vào! Khẩu đội của
tôi cũng thả đạn liên tục, là số một, tôi điều
chỉnh hướng, góc xạ kích để đạn rơi đúng
mục tiêu, góp phần tiêu diệt các hỏa điểm của
quân thù. Trong khói lửa ngập trời, hăng máu
không ai để ý đến những quả đạn pháo địch
từ trung tâm bắn ra, từ đồn địch bắn xuống,
Khẩu đội cối 81 của tôi cũng bị thương, bị hy
sinh gần nửa số chiến sĩ chuyển đạn. Khi bộ
binh ta tiến qua cửa mở, lệnh Đại đội hỏa lực
tạm ngừng bắn cũng vừa khi một quả đạn
pháo 105 của địch nổ gần cắt cụt một bên
càng khẩu cối. Vừa lúc có lệnh “Chuyển làn
vào trung tâm”, tôi vội báo cáo: “Gãy mất chân
rồi!”. Đại đội Trưởng hỏi lại: “Chân ai?”. Tôi
báo cáo: “Chân cối ạ!”. Anh lại lệnh: “Khắc
phục, bắn tiếp!”. Tôi liền bảo số hai kéo ngay
hòm đạn vào, kê cái càng bị cụt một nửa lên

đấy, tiếp tục điều chỉnh cự ly và góc độ nòng
cối cho đạn rơi vào trung tâm đồn địch. Trời
rạng sáng, thấy cờ quân ta đã phất trên đỉnh
đồi, tôi liền cho số hai ngừng thả đạn và cùng
anh em thu súng lui về nơi xuất phát xung
phong theo lệnh Đại đội trưởng, lúc đó mới
biết khẩu đội chỉ còn lại sáu người. Trời vừa
sáng rõ mặt người, chúng tôi được lệnh củng
cố hầm hào trụ lại để yểm trợ cho bộ binh
quyết tâm chốt giữ các vị trí đã chiếm được.
Trong chiến công đánh chiếm đồi C1 và C2,
đơn vị hỏa lực trợ chiến của Trung đoàn được
biểu dương thành tích đánh địch yểm trợ cho
bộ binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng
pháo thủ số một được tặng thưởng Huân
chương Chiến sĩ hạng Ba. Thay mặt cấp trên
trao tấm Huân chương cho tôi, Trung đoàn
trưởng Vũ Lăng vẫn nhớ và chúc mừng anh
lính Thái Bình. Thủ trưởng nói vui: “Không còn
là tân binh nữa nhé!”. Không ngờ Trung đoàn
98 chúng tôi gắn bó với đồi C1, C2 trong hơn
một tuần giành đi giật lại với địch. Những ngày
tiếp sau đó còn gay go ác liệt hơn nhiều. Quân
ta chiếm đồi C1, bọn Pháp giành lại đồi C2,
muốn tiến sang chỉ có con đường độc đạo đi
qua yên ngựa. Chúng cay cú muốn chiếm lại
cả hai, ta vừa cột chặt bên này cũng vừa lừa
miếng quật lại chúng để làm chủ cả hai quả
đồi. Ngày nào cũng diễn ra chiến trận khốc
liệt. Bộ binh rất quý và bảo vệ cho hỏa lực trợ
chiến. Ngược lại chúng tôi luôn bám sát đáp
ứng yêu cầu diệt các mục tiêu mà họ phát
hiện kịp thời. Tôi căn sẵn cự ly và góc độ cho
cối, rồi về hầm trú pháo. Anh em bộ binh gom
mấy cái mũ, đội lên đầu lưỡi lê, giơ lên khỏi
công sự thập thò cho chúng thấy. Tưởng ta
sơ hở, chúng cho đại liên nhằm vào “nhóm
mục tiêu” phát hỏa. Thế là anh em vẫy bọn tôi
ra nhanh chóng “rót” vào hỏa điểm ấy một quả
cối theo kiểu “cả cái”. Một ụ đại liên chầu giời.
Cứ như thế chơi trò ú tim mà hiệu quả. Rồi
địch tổ chức phản công khi Hà Nội gửi lên
súng phun lửa của Mỹ tiếp viện. Chúng tôi chỉ
bị bất ngờ lần đầu, nhưng bộ đội ta hiệp đồng
tốt, kịp thời đối phó. Cối chuẩn bị sẵn cự ly và
góc độ vào khu yên ngựa, nơi mà nhất định
bọn chúng phải nhô lên mới phun lửa được
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sang trận địa ta. Thế là cứ đài quan sát phát
hiện tổ phun lửa của chúng lăm le là báo cho
cối chuẩn bị. Bất cứ lúc nào bọn này leo lên
yên ngựa là được xơi cối 81, làm cho mọi loại
vũ khí gần như vô hiệu. Để cơ động khẩu cối
chúng tôi thực hành bắn ứng dụng không cần
chân đế cối mà dùng ngay mũ sắt của địch
đệm cho nòng cối khỏi bị lún sâu khi bắn. Áp
dụng lối bắn “ôm nòng” để xử trí khi không kịp
mang chân khẩu cối hoặc khi cối bị “gãy
chân”. Điều chỉnh cự ly góc độ linh hoạt, chỉ
việc ngả xuống hay dựng nòng pháo lên hay
nghiêng sang phải, sang trái tùy theo điểm rơi
của đạn. Cứ như vậy hỏa lực bọn tôi hiệp
đồng chặt chẽ với bộ binh giữ vững trận địa.
Cho tới khi trái bộc phá ngàn cân nổ tung đồi
A1 làm hiệu lệnh tổng công kích kết thúc chiến
dịch lịch sử kéo dài 56 ngày đêm, vào chiều
ngày 7/5/1954.

Tổng kết chiến dịch tôi được đề bạt Tiểu
đội phó và vinh dự được cử đi dự lễ mừng
công của mặt trận trong đoàn đại biểu của
Trung đoàn, do Trung đoàn trưởng Vũ Lăng
dẫn đầu. Đoàn có cả anh Đặng Đức Song quê
Hải Dương, là xạ thủ trung liên của một Tiểu
đoàn bộ binh thuộc Trung đoàn, lập chiến
công trong trận Đồi Xanh, chặn quân địch
nống ra, giữ bí mật cho ý đồ chiến dịch, ngày
kết thúc chiến dịch cùng đồng đội đánh chiếm
cột cờ trên đồi A1. Tại đây tôi lại vinh dự được
nhận tấm Huân chương Chiến sĩ hạng Nhì,
còn anh Song sau này được phong tặng danh
hiệu Anh hùng quân đội.

Sau hòa bình năm 1954, tôi được quân
đội cho học tiếp văn hóa hết chương trình phổ
thông, rồi đi học Đại học Kinh tế Tài chính, tốt
nghiệp chuyển ngành về công tác tại mỏ than
Na Dương Lạng Sơn. Từ đấy tôi lấy miền biên
cương thơ mộng này làm quê hương thứ hai
của mình. Nghỉ hưu tôi cùng gia đình sinh
sống tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố
Lạng Sơn cho đến nay.

Tôi cắt ngang lời ông bằng câu hỏi tò mò:
- Ở Na Dương ông có trải qua thời kỳ

chống chiến tranh phá hoại của Mỹ và chống
Tàu bảo vệ biên giới không?

- Có chứ! Lúc đó tôi vừa là Trưởng phòng
Tổ chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ mỏ
Na Dương, vừa là Chỉ huy Trung đoàn tự vệ.
Trước đó trong kháng chiến chống Mỹ, Trung
đội 12 ly 7 của tự vệ mỏ đã hiệp đồng chiến
đấu cùng bộ đội phòng không dũng cảm bảo
vệ vùng trời Na Dương và Lạng Sơn quê ta.
Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc,
đơn vị chúng tôi nằm trong đội hình tác chiến
của Quân khu I và được khen thưởng về
thành tích hiệp đồng tác chiến cùng các đơn
vị chủ lục trong suốt cuộc chiến đấu ấy…

Chia tay cụ Am ra về, lòng tôi dâng lên
một niềm tự hào và cảm phục người Cựu
chiến binh lão thành, kinh qua ba cuộc kháng
chiến chống ngoại xâm dù không ở trong
quân ngũ liên tục nhưng ở đâu cũng vẫn phát
huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Ở phường
Hoàng Văn Thụ này, hầu như mọi người dân
đều biết đến ông Nguyễn Đức Am, Khối
trưởng, Bí thư Chi bộ khối 3, luôn chu đáo
trong mọi việc, một Chủ tịch Hội cựu Chiến
binh nhiệt tình trong mọi phong trào, Hội
trưởng Hội cha mẹ học sinh của trường Tiểu
học, rồi trường Trung học cơ sở Hoàng Văn
Thụ, nơi mà cháu nội, cháu ngoại, đến các
chắt của cụ theo học. Mỗi dịp kỷ niệm ngày
thành lập Quân đội nhân dân và ngày hội
Quốc phòng toàn dân, người lính già đầu bạc
lại kể chuyện cha ông ta đánh giặc cho các
cháu học sinh như một chương trình giáo dục
truyền thống ngoại khóa. Sinh năm  Đinh Sửu,
năm nay ông bước sang tuổi 85. Chúng tôi
kính chúc ông luôn trường thọ, luôn sống vui,
sống khỏe, sống có ích cho quê hương Xứ
Lạng, mà từ lâu  cựu binh Nguyễn Đức Am đã
coi như quê cha đất tổ Thái Bình.

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

Chú thích:
*Trung đoàn trưởng Vũ Lăng trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ trở thành Trung tướng, Tư lệnh
một trong 5 Quân đoàn chủ lực trong chiến dịch
Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn.
**Anh Văn: Bí danh của Đại tướng, Tổng Tư lệnh
Võ Nguyên Giáp.
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Chúng tôi đi bộ thong dong qua Đèo Rộ,
lạc vào một lũng núi xanh mướt mát.
Con đường bê tông mới tạo dựng chạy

ngoằn ngoèo trên bạt ngàn đá tai mèo được
ví như “Đường Trường Sơn thu nhỏ”. Xung
quanh chúng tôi là xanh thắm na, bạt ngàn na.
Chúng tôi chỉ nhìn thấy na, phủ khắp các triền
núi đá tai mèo, nhưng với người cựu chiến
binh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bẩy thì Lũng
Ngàn này không chỉ có na mà còn là nơi lưu
giữ những kỷ niệm của thuở ấu thơ cắp sách
đến trường, những chứng tích của một thời
bom đạn.

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 02 và
04/8/1964 đã trở thành cái cớ để Hoa Kỳ mở
màn cho chiến dịch dùng không quân đánh
phá miền Bắc Việt Nam, chiến dịch này kéo
dài trong 9 năm, là cuộc chiến tranh tàn phá
bằng không quân và hải quân quy mô lớn, gây
nên những tổn thất nặng nề đối với nhân dân
miền Bắc Việt Nam. Ga Đồng Mỏ được coi là
“cảng nổi” thứ hai của Lạng Sơn, cũng là một
trong những trọng điểm đánh phá của máy
bay Mỹ. Từ cuối năm 1964 và năm 1965,
người dân Đồng Mỏ sơ tán vào Lũng Ngàn,
khi đó gọi là Nà Ngàn. Từ quốc lộ 1A thị trấn
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cách biệt với thị trấn Đồng Mỏ (huyện chi Lăng) chỉ bởi một con đèo rất ngắn, nhưng
Lũng Ngàn là một thế giới khác, một thế giới của cây rừng xanh thắm, tiếng suối reo,
nước tung bọt trắng xóa; một thế giới của chim rừng hót tiếng tự nhiên, gió núi vi vu,
không gian trong veo, trong veo… Giữa lũng núi ấy là ngôi đền trầm mặc, linh thiêng
thờ cô chín Thượng ngàn, thuộc tứ phủ Thánh cô trong Đạo Mẫu. cạnh miếu có mạch
nước quanh năm không bao giờ cạn…



Đồng Mỏ, qua Đèo Rộ là
tới được Lũng Ngàn
khoảng cách chỉ vài trăm
mét nhưng dốc đá dựng
đứng, cheo leo hiểm trở
nên chỉ có thể đi bằng chân
người, thậm chí còn là một
thử thách khó vượt qua đối
với những người không
quen leo núi. Chính vì vậy,
từ bao đời nay, Lũng Ngàn
cách biệt với thế giới bên
ngoài, khi Đồng Mỏ đã là
một thị trấn đông đúc thì có
thể nói rằng Lũng Ngàn vẫn
còn nhiều khu rừng nguyên
sinh, chỉ có dấu chân của
những tiều phu, cho đến
thời kỳ phải sơ tán vì chiến
tranh.   

“Nhà tôi ở phía núi bên
này, chỗ này là lớp học. Tôi
học lớp Một, lớp Hai ở chỗ
này, lớp Bốn thì học ở
sườn núi kia… Chỗ này
trước đây có cái cây to,
mấy người ôm không xuể.
Chỗ này, người ta bắn
được một con gấu đen, to
lắm…”. 

Chúng tôi nhìn lên
những triền dốc đá cheo
leo, nơi bây giờ chỉ còn lại
một màu xanh thắm của
na, không còn sót lại một
chút nào dấu tích của
những ngôi nhà tranh tre
vách nứa khi xưa, cố gắng
hình dung phần nào cuộc
sống của người dân Đồng
Mỏ trong những tháng
ngày sơ tán ở Lũng Ngàn. 

“Một buổi tối cuối tháng
Mười Hai năm 1972 - Nghệ
sĩ nhiếp ảnh Trần Bảy nhớ
lại - tôi đang chơi tú lơ khơ
với lũ bạn trong nhà thì
nghe tiếng pháo bắn rát, tôi
ném những quân bài trên
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tay xuống chạy ra ngoài sân, vừa chạy vừa hô lũ bạn: Ra xem
đạn pháo đi chúng mày ơi! Nhưng vừa lúc đó, chúng tôi nhìn thấy
những chớp lóe liên tục nối nhau làm cho bầu trời đêm sáng rực,
nhìn rõ con đường mòn lên hang như được chiếu đèn pha vậy.
Sau đó là hàng loạt tiếng nổ long trời nối tiếp nhau khoảng ba
mươi phút… Chạy đi, chạy! Mọi người hô hoán nhau chạy lên
Hang Giếng cách đó không xa. Những tiếng nổ long trời lở đất,
chưa nghe bao giờ, sau mới biết là máy bay B52 của Mỹ ném
bom. Sau loạt bom ấy, là tiếng gọi í ới của bà con trong xóm, xem
có ai bị thương không? Ánh đèn pin loang loáng. Dân quân khẩn
trương gọi nhau đi cứu những người dân và cán bộ cơ quan
Huyện ủy, nơi vừa bị bom B52 đánh phá. Đến giữa đêm thì thấy
đèn đuốc sáng trên Đèo Rộ, là những người dân, những công
nhân nhà máy Hữu Nghị sơ tán ở những lũng dưới gần thị trấn
được lệnh di dời vào trong những lũng núi sâu hơn. Sáng hôm
sau, tôi cùng mấy thằng bạn mò ra Đồng Mỏ, cảnh tượng thật
tang thương, khu Mỏ Chảo bị san phẳng, nát bét như ruộng cày.
Trên đồi Khau Cảy, lính cao xạ đứng lố nhố. Đêm hôm ấy, máy
bay B52 tiếp tục ném bom Đồng Mỏ. Sáng hôm sau tôi vẫn lại
cùng mấy thằng bạn trốn ra Đồng Mỏ. Ngay chân Đèo Rộ, trước
sân một ngôi nhà tôi thấy có mười tám chiếc quan tài, nghe nói
là để an táng bộ đội pháo binh ở đồi Khau Cảy, họ đã hi sinh đêm
qua. Máy bay B52 của Mỹ tiếp tục đánh phá khu vực Đồng Mỏ
thêm hai đêm nữa. Đêm thứ ba bom đánh vào ngôi trường Cấp
III sơ tán ở Nà Noong, xã Thượng Cường. Đêm thứ tư chúng trút
bom xuống khu Thống Nhất, khu Hòa Bình, đầu hang phía Bắc,
phía Nam hang nhà máy đầu máy Hữu Nghị và khu vực sân vận
động Đồng Mỏ. Lúc này cả xóm phân công tám người ở lại trông
coi nhà cửa, trong đó có tôi. Còn lại mọi người đều đã đi vào tít
tận hang ở Mỏ Ba Cùng, cách khu sơ tán tôi đang ở khoảng năm
cây số. Nghe mọi người nói bom nổ ở gần xóm tôi, mẹ tôi cùng



những bà mẹ khác cùng các ông bố, anh, chị
lớn tuổi vội từ khu tránh bom B52 trở về xóm
bắt tôi và những người còn lại phải đi cùng
vào khu sơ tán mới. Nhưng đêm hôm đó thật
yên tĩnh, không tiếng súng, không tiếng máy
bay như báo hiệu một điều gì đó… Sáng hôm
sau tôi và mấy thằng bạn lại tụ tập và quyết
định trốn bố mẹ và gia đình, trở lại xóm và ra
thị trấn Đồng Mỏ nghe ngóng tình hình. Ra
đến phố chúng tôi thấy khá đông người, lại
thấy có cả công an đứng hai bên đường từ
sân vận động vào thị trấn. Chúng tôi cùng
nhau ra sân vận động xem sao. Trận bom
đêm thứ tư đã làm cổng sân vận động đổ nát,
mặt sân đầy vết hố bom. Vẫn may là còn một
khoảng sân chưa bị bom cày xới, ở đó có hai
dải vải to, màu đỏ rải trên nền đất, bắt chéo
nhau thành hình dấu cộng. Một lúc sau trên
bầu trời vang lên tiếng máy bay, rồi chiếc trực
thăng chở Phó Thủ tướng Đỗ Mười đáp
xuống vị trí hai dải vải đó. Phó Thủ tướng lên
xe con chờ sẵn, xe rời đi về phía thị trấn. Tôi
nghe người lớn nói: “Hòa bình rồi!”. Tôi vô
cùng sung sướng, chạy một mạch qua Đèo
Rộ, qua Lũng Ngàn, vào tận Mỏ Ba Cùng, nơi
mẹ tôi và bao người dân đang ẩn náu, vừa
chạy vừa reo: Hòa bình rồi! Hòa bình rồi, mọi
người ơi...”.

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris được ký
kết, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại
Việt Nam. Mùa xuân năm 1973, người dân từ
các nơi sơ tán trở về Đồng Mỏ. Lũng Ngàn lại
trở về là một lũng núi hoang vu, thưa vắng
dấu chân người. Nhưng rồi sau đó, những
người dân từng sinh sống ở Lũng Ngàn đã rủ
nhau trở lại canh tác, trồng bí, trồng ngô.
Khoảng những năm 1980, khi cây na trở
thành cây thương phẩm của Chi Lăng thì
người ta bắt đầu trồng na ở Lũng Ngàn, dần
dần, do hợp về thổ nhưỡng, Lũng Ngàn trở
thành lũng na. Hiện có cả thảy tám mươi chín
hộ dân có vườn na tại Lũng Ngàn này.

Con đường qua Đèo Rộ là một thử thách
đối với người trồng na. Từ những năm đầu
thế kỷ XX, người Pháp đô hộ vùng đất này, đã
từng có ý định mở đường qua Đèo Rộ để vận
chuyển quặng khai thác phía bên trong núi ra
quốc lộ 1A. Nhưng qua khảo sát, họ đã thay
đổi ý định. Thay vì làm đường bộ, họ nối dài

đường sắt từ Than Muội lên Đồng Mỏ và xây
dựng hệ thống đường ray trên vách núi cao,
cho xe goòng vận chuyển quặng rồi thả thẳng
xuống Ga Đồng Mỏ. Hiện giờ trên vách đá,
vẫn còn vết tích của đường ray xe goòng. Hai
mươi năm trồng na trên Lũng Ngàn là hai
mươi năm người làm na mơ một con đường.
Đúng là cây na đã giúp nuôi sống họ, nhưng
những người nông dân nơi này cũng chẳng
dư dả gì, tiền làm đường lại chi phí lớn nên
lực bất tòng tâm. Người làm na quá vất vả khi
bao phân bón năm mươi cân phải chia thành
từng túi nhỏ, vợ chồng, con cái vai đeo tay
xách vượt qua con đèo dốc đứng, lởm chởm
đá tai mèo. Quả na đến kỳ thu hoạch, qua tay
người, qua vai người, xuống chân Đèo Rộ, ra
đến quốc lộ 1A là thấm đẫm mồ hôi và cả
nước mắt của người nông dân theo đúng
nghĩa đen. 

Ngay dưới chân Đèo Rộ, có gia đình
người cựu binh Nguyễn Văn Rơi. Anh Rơi
sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nhưng duyên
phận đã đưa anh đến đây, an cư lạc nghiệp.
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Phá đá, mở đường qua Đèo Rộ



Gia đình anh Nguyễn Văn
Rơi làm na ở Lũng Ngàn
muộn hơn các gia đình
khác do mua phần đất
người khác nhượng lại,
cách đây chừng mười năm.
Mùa thu hoạch đầu tiên, khi
gánh na về Đồng Mỏ, qua
con đèo dốc đứng cheo leo,
bố con ngã dúi dụi, về đến
nhà thì na thâm xì hết cả. Ý
tưởng làm con đường qua
Đèo Rộ đã nung nấu trong
anh từ lâu, chỉ cần một con
đường đủ lăn bánh xe máy,
chở phân bón đi, chở na
về. Nhưng ai làm? Làm
như thế nào? Thì tám mươi
chín hộ dân trồng na trong
Lũng Ngàn sẽ phải làm
thôi, bỏ sức ra mà làm, làm
đến khi nào có đường đi thì
thôi. Chia sẻ ý định với
nhiều người, được sự
thống nhất cao, anh Rơi
mời tám mươi chín hộ dân
đến “họp”. “Tôi chỉ hỏi anh
em, cô dì chú bác một câu
thôi, chúng ta quyết tâm
làm đường qua Đèo Rộ, ai
đồng ý thì giơ tay?”, tám
mươi chín cánh tay giơ
cao.

Cuộc họp nhanh chóng
bầu ra Ban Chỉ đạo, Ban
Quản lý quỹ, Tổ Thư ký và
các tổ, nhóm. Sau cuộc
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công cuộc đóng góp sức người, sức của cho con đường qua Đèo Rộ vẫn còn
đang tiếp tục. Người góp công, người góp vật liệu, người góp tiền. chúng tôi vừa
kịp nghe tin vui, có cô giáo ngày xưa từng công tác tại điểm trường sơ tán Lũng
Ngàn, biết tin làm đường qua Đèo Rộ, cũng gửi tiền về góp với bà con. Tất cả đều
cùng mong muốn có một con đường để chạy xe máy. Nhưng tại sao ta không mơ
một con đường rộng rãi, xe ô tô của du khách muôn phương có thể chạy thẳng đến
sân đền cô chín? Giữa cái ồn ào đến nghẹt thở của phố xá, chỉ cần đi lạc vào Lũng
Ngàn, vừa chiêm bái cảnh đền uy linh, u tịch vừa nghe tiếng chim rừng hót tiếng
trong veo, thấy lòng mình như được thanh lọc, được tiếp thêm năng lượng từ vụ trụ.
Lũng Ngàn rất có tiềm năng để phát triển du lịch, tại sao không?

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bẩy (người đi phía trước) anh Nguyễn Văn Rơi
cùng tác giả bài viết trên con đường Đèo Rộ 

Ảnh trong bài viết: 
TRẦN BẨY, CHU TUYỂN, NGUYỄN VĂN RƠI

họp, Ban Chỉ đạo họp bàn, đưa ra phương án tỉ mỉ về kinh phí,
về vật tư, thời gian, tiến độ… và sau khi thống nhất, họ bắt tay
vào việc. Đầu tiên là giải phóng mặt bằng, phân giới, cắm mốc,
công việc này dự kiến ít nhất trong sáu tháng. Ban Chỉ đạo lên
danh sách rồi đến từng hộ dân là chủ đất của những đoạn mà
con đường sẽ đi qua, trước nhất là thông báo về chủ trương làm
đường qua Đèo Rộ của tám mươi chín hộ dân trồng na, sau là
vận động hiến đất. Con đường mòn cũ chỉ vừa dấu chân người,
nay mong muốn được mở rộng 2,5 mét. Nếu các gia đình không
tự nguyện hiến đất thì thỏa thuận về giá cả để sang nhượng lại.
Thế mà rồi một trăm phần trăm các hộ dân đồng ý hiến đất làm
đường, công việc giải phóng mặt bằng xong trong vòng một
tháng. Thừa thắng xông lên, những người nông dân hóa thành



công nhân với tay choòng tay búa, phá đá mở
đường. Tám mươi chín hộ dân chia làm 4 tổ,
mỗi tổ lại chia làm hai ca, thay nhau lên “công
trường”. Ngày động thổ ra quân, từ trẻ đến già
đều góp sức, khí thế hăng say ngùn ngụt. Thì
ra khát vọng có con đường đã đè nén trong
lòng họ bấy lâu nay. Để vận chuyển vật liệu,
Ban Chỉ đạo đã thống nhất chi tiền mua bảy
chiếc xe máy cũ, đường đổ bê tông tới đâu,
xe máy có thể đi tới đó thì dùng xe máy làm
phương tiện vận chuyển vật liệu. Một xe đá
tám khối đổ dưới chân Đèo Rộ mất hai mươi
lít xăng để vận chuyển sâu vào bên trong. Một
xe xi măng mất một can xăng trị giá bốn trăm
nghìn. Mà phải giải tỏa thật nhanh để không
gây ùn tắc giao thông Quốc lộ 1A. Vậy là xe
máy chạy cả ngày như mắc cửi, bên trong
công trường tấp nập, rộn ràng, người tay dao
tay búa, người tay xẻng, tay xô…

Nhìn cảnh bà con đồng tâm hiệp lực,
mười người như một, quyết tâm chinh phục
Đèo Rộ, anh Rơi không nén được xúc động.
Anh chạy bổ về nhà, lấy giấy bút ra ghi liền
một mạch: “Thông báo: Hiện nay toàn thể bà
con trên lũng đang cùng nhau mở đường từ
chân Đèo Rộ đến đền Cô Chín. Dài 1200m,
rộng 2,5m. Do điều kiện đóng góp của bà con
nhân dân còn gặp khó khăn, kính mong các
cơ quan đoàn thể và nhân dân gần xa chung
tay giúp đỡ và ủng hộ. Mọi sự ủng hộ của cá
nhân, tổ chức xin gửi nộp về Ban Quản lý xây
dựng… Xin chân thành cảm ơn!”. Rồi anh
đem nội dung đó ra cửa hàng quảng cáo, in
bạt hai tờ khổ 60x80, một đem treo ở ngay
chân Đèo Rộ, lối từ Quốc lộ 1A rẽ vào, một
đem dán ở cổng chợ. Anh Rơi còn viết một
bức “tâm thư” tự tay đem gửi tới lãnh đạo,
nhân dân xã Hòa Bình, đề nghị có sự trợ giúp
về nhân lực và bởi vậy mà bà con nhân dân
thôn Mỏ Ba (xã Hòa Bình) đã nhiệt thành góp
công, góp sức. 

Công cuộc làm đường qua Đèo Rộ đã
gây được tiếng vang, bà con nhân dân Đồng
Mỏ nhiều người góp công, góp của, cổ vũ,
động viên, chính quyền địa phương vào cuộc.
Bí thư Chi bộ khu Hòa Bình, Hoàng Tắc Quắn;
Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ, Linh Văn
Phúc trực tiếp đến tận nơi thị sát, chỉ đạo triển
khai các phương án trợ giúp bà con. Ngoài trợ
giúp xi măng từ nguồn vốn phát triển giao

thông nông thôn của chương trình Nông thôn
mới, chính quyền còn là nơi kết nối, khuyến
khích các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ về
máy móc, phương tiện kỹ thuật. Công ty
Thượng Thành cử chuyên gia đến giúp đỡ và
hướng dẫn bà con cách phá đá góp phần
“thần tốc” đẩy nhanh tiến độ làm đường. Cậu
chuyên gia kỹ thuật nói vui, mà cũng là nói
thật “Nếu không có chúng cháu, thì các chú
các bác phải mất mười năm mới xong con
đường này!”. Mọi người nghe nói thế chỉ cười
xòa còn anh Rơi thì vừa cười vừa toát mồ hôi
hột vì biết mình đã quá liều khi đứng lên kêu
gọi bà con làm đường qua Đèo Rộ. Nhưng
cũng vì liều mà ơn trời, giấc mơ đã thành hiện
thực…

Khi tôi hỏi ước tính chi phí làm đường,
bao gồm cả nhân công và vật liệu, anh Rơi lắc
đầu nguầy nguậy:

- Công sức thì không biết bao nhiêu mà
kể cô ơi. Hiện giờ chúng tôi tạm dừng việc làm
đường để tập trung nhân lực cho mùa na năm
nay. Xong vụ na, chúng tôi lại tiếp tục. Mặc dù
làm na bao nhiêu năm nay, chúng tôi chả giàu
lên được, nhưng cô xem, tám mươi chín hộ
dân, mỗi hộ dân trung bình thu từ năm mươi
đến trên dưới một trăm triệu, có hộ thu trên
dưới hai trăm triệu tiền na một vụ, thì cô thử
tính xem, một vụ na Lũng Ngàn thu nhập bao
nhiêu? Cũng là một con số lớn đấy chứ? Đất
không phụ người, mà người lại phụ đất hay
sao? Sau vụ na, chúng tôi lại tiếp tục đấy,
chắc chừng hai năm nữa thì con đường sẽ
hoàn thành.

Hai năm nữa, vị chi là hơn ba năm cho
một đoạn đường dài một nghìn hai trăm mét,
đủ hiểu sự gian nan vất vả của khát vọng đem
sức người chinh phục dốc đá tai mèo lởm
chởm, biến hóa thành “dải lụa’’ mềm mại,
nương dịu bước chân người. 

- Hồi 1972, mấy ngày máy bay B52 thả
bom, có một quả rơi đúng chỗ này này… -
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bẩy vẫn đắm chìm
trong những hoài niệm.

“Chỗ này này” hiện là một ngôi nhà cấp
bốn rộng rãi, bao quanh ngôi nhà là một vườn
nghiến non chừng khoảng hơn hai mươi năm
tuổi. Nghe kể, nếu hỏi chủ nhân trồng cây
nghiến để làm gì, anh ấy sẽ nói: Để chơi thôi!

Lũng Ngàn, tháng Năm, 2021
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Bà Tiến đi chợ về, vừa đến
cổng thì thấy mấy người
đang đứng trước bức

tường đầu hồi nhà bà ngắm
nghía, gật gù, xem ra có vẻ ưng
ý lắm. Thấy lạ bà lại gần: 

- Các anh định làm gì ở
nhà tôi thế này? 

- Chúng cháu đến xem
trước để mai cho họa sĩ đến
vẽ tranh tuyên truyền, cổ động
ạ! - Một người trong số đó trả
lời.

- Ai cho các anh vẽ?
- Anh Tân, chủ của nhà

này ạ!
Đang rà lại danh sách

chuẩn bị cho hội nghị góp ý
kiến cho các ứng cử viên Hội
đồng nhân dân xã và huyện,
anh Tân con trai bà Tiến
đứng dậy đi ra cổng nơi đang
có sự khác thường. Bà Tiến
được thể trút sự bực dọc lên
con trai:

- Tao đã bảo với các anh
ấy rằng, không đồng ý là
không đồng ý, bẩn tường ra …

- Ôi giời, đúng là mẹ, thế
hôm trước mẹ đi họp các cụ,
người ta không bảo gì sao?

- Bảo gì? Họp gì? Hôm ấy
tao bận có đi họp đâu!

- Mẹ ơi, sắp đến ngày hội
bầu cử, khẩu hiệu, biểu ngữ
đỏ rợp trời ngoài đường mẹ có
thấy không?

- Thấy thì có liên quan gì
đến nhà mình?

- Sao lại không liên quan,
mình là gia đình có truyền
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BÀ TIẾN
Truyện ngắn của TRƯƠNG THỌ

Minh họa: NHẬT QUANG

thống cách mạng, nhà mấy đảng viên, mấy cử tri, ngày 23
tháng 5 sắp tới mọi người đều đi bầu cử mà mẹ lại nói thế?

- Tao đang nói cái tường đầu hồi nhà mình.
- Thì đấy mẹ, có những bức tranh vẽ trên tường để cổ

động bầu cử nữa, các anh ở xã muốn mượn đầu hồi nhà mình
vẽ tranh cho mọi người xem mà.

- Tranh gì?
- Vẽ Cụ Hồ đi bỏ phiếu.
- Thật à? Sao lại không nói luôn lại cứ nói chung chung là

tuyên truyền gì đó khó hiểu …
- Thật mà mẹ, không vẽ Cụ Hồ cũng vẽ tranh cử tri cầm

phiếu đi bầu cử. Mẹ đi mãi rồi mà lại phản đối người ta, chẳng
ra sao.

- Chúng nó chưa nói rõ ra thế, tao cũng tiếc cái tường.
- Có sao đâu mẹ, để tranh đấy cũng đẹp, nhà mình gần

ngã ba đông người, mọi người đều sẽ ngắm bức tranh, ngắm
ngôi nhà, lại chả khen mẹ có con cái giỏi giang, xây được nhà
đẹp, nhà to à, mẹ nhỉ? - Anh Tân đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng
mẹ mình.

Bà cụ có vẻ xuôi xuôi nói mát:
- Cha bố anh, anh chỉ giỏi nịnh. 



Nói thế nhưng ký ức bà Tiến như những
con suối nhỏ ồ ạt chảy về. Năm ấy, bà Tiến
mới lên năm tuổi, nhà lúc nào cũng có người
ra người vào. Vừa mới giành chính quyền
xong, bố Tiến hay đi vắng. Cụ là một trong
những du kích đầu tiên của xã tham gia cách
mạng, chỉ đạo phá kho thóc của Nhật cứu đói
cho dân năm 1945. Cụ bận công việc gì đó đi
suốt ngày. Cụ bảo, làm cách mạng lâu dài,
gian khổ, mẹ con phải biết tự lo cho nhau. Mãi
sau này lớn lên, lần đầu tiên đi bầu cử, bà
Tiến mới biết được rằng, hồi đó, cha mình là
những người được làm công tác chuẩn bị cho
cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa. Mẹ của Tiến kể lại
rằng, rất nhiều người đã khóc khi cầm trên tay
lá phiếu cử tri. Sau bao năm nô lệ lầm than,
giờ phút ấy mới chính thức được làm một
công dân nước độc lập, tự do. Hình như ở
nhà chú Tính vẫn còn giữ lại mảnh giấy con
con ghi mực đen dòng chữ “Thẻ cử tri” thì
phải. Bây giờ chú Tính là người thay mặt dòng
họ luôn giữ lại tất cả những gì của cha mẹ,
cùng những người con, người cháu trong họ
có công với cách mạng.

Ngày cha mình tham gia chiến dịch Điện
Biên Phủ, bà Tiến khi ấy học cấp hai đã cùng
mẹ chuyển về nhà ngoại ở. Mấy chị em ở
cùng bà ngoại để mẹ tham gia đội dân công
hỏa tuyến. Gần chục năm đằng đẵng, bố mẹ
tranh thủ về nhà được vài bận. Tiến có thêm
em trai là Lợi. Cậu Lợi giờ là một ông già tóc
đốm bạc. Bà Tiến cũng đã có mấy đứa cháu
nội ngoại, ba người con của bà đều phương
trưởng, công tác ở các cơ quan nhà nước và
thành đạt. Bà Tiến hồi ấy xa bố mẹ, học hết
cấp hai thì thôi không đi học nữa, làm công
nhân cho nhà máy tinh dầu Lạng Sơn.

Ngày bố mẹ trở về từ Điện Biên, cả làng
vui như hội. Chị em Tiến ngơ ngác một lúc
mới ngồi vào lòng mẹ. Bố Tiến bị thương cụt
một cánh tay, mẹ cũng bạc đi một phần mái
tóc… Một ngày ông cụ làm cơm đãi bạn,
người bạn già thương binh cùng tham gia
chiến dịch Điện Biên đi cùng người cháu trai
lên chơi. Chàng trai ấy trở thành chồng bà
Tiến sau này. Chiến tranh chống Mỹ, bà Tiến
sinh được ba người con thì chồng lên đường
vào Nam chiến đấu rồi hi sinh trong chiến dịch
Tây Nguyên 1972. Cậu cả Tân mới lên sáu và
hai đứa em lít nhít đã phải để tang cha. Lần

hồi xuôi ngược nuôi con, bà Tiến hầu như đã
quên sống cho bản thân mình. Các cụ lần lượt
khuất núi thì bà lại vật vã lo cho các con ăn
học, dựng vợ gả chồng. Giờ nghĩ lại chính bà
cũng kinh ngạc, không hiểu sao mình có thể
vượt qua được quá nhiều chuyện như thế.
Các con đi làm, bà lại xoay ra làm “ô sin” trông
cháu và dọn nhà cửa cho chúng nó. Ngôi nhà
này anh Tân vừa hoàn thiện tháng trước, bà
vui lắm. Có những lúc bà cứ đứng ngẩn ngơ
trước bàn thờ chồng, rì rả kể lể đủ thứ chuyện
nhà. Con dâu nhìn thấy như vậy lặng lẽ lau
nước mắt lui đi. Có lẽ bây giờ bà mới có thời
gian để hồi tưởng lại, để nhớ đến chuyện
riêng của mình. Dù hồi đó, không phải vì tình
yêu mà lấy nhau như lớp trẻ bây giờ, nhưng
bà cũng thấy vậy là hạnh phúc, mãn nguyện,
chỉ tiếc ông nhà không kịp thấy các con
trưởng thành ...

- Mẹ khóc đấy à? Lại nhớ bố con chứ gì?
- Anh Tân nhìn sang mẹ nói.

- Anh thật là lôi thôi, mà anh tham gia vào
Hội đồng nhân dân cấp huyện khóa này thì
nhớ phải làm được cái gì cho dân, đừng có
hứa suông, nói suông, ...

- Vâng, hóa ra mẹ cũng quan tâm à,
tưởng mẹ không để ý?

- Cha bố anh! Mà bảo người ta vẽ tranh
gì đó thì chiều nay vẽ đi không muộn đấy!

- Vâng, họ sẽ làm từ trưa đấy mẹ!
Chiều bà Tiến ra ngồi xem những người vẽ

tranh cổ động. Bà còn mang theo bình nước
chanh đường pha sẵn để mời mấy anh “họa
sĩ”. Mọi người ngạc nhiên vì thái độ của bà Tiến
thay đổi nhanh chóng. Ít người biết rằng, bà
được sinh ra trong một gia đình có truyền thống
cách mạng, cuộc đời bà đủ thăng trầm để hiểu
được mọi chuyện trong xã hội. Họ thấy một bà
mẹ tận tụy, hiền hậu đang ngồi ngắm từng nét
vẽ, mảng màu của họ …

Nhìn màu đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc, bà
nghĩ đến những kỷ vật thiêng liêng của gia
đình được cất giữ mấy chục năm nay, những
kỷ vật oai hùng của nhiều người trong dòng
họ, gia đình bà. Nhìn lá phiếu bầu cử trên tay
cô gái trẻ trên bức tranh, bà nhớ lại một thời
tuổi trẻ phơi phới thanh xuân, nhớ rằng,
những người như cha mẹ của bà và bao
người khác đã phải đổi cả máu xương mới có
được. Mắt bà đỏ hoe, ngấn lệ …
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Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần
đất nước diễn ra một đợt
sinh hoạt chính trị sâu

rộng thì những “nhà dân chủ” tự
xưng, những kẻ cơ hội chính trị
ôm giấc mộng quyền lực nhưng
không chịu phấn đấu và cống
hiến lại tung ra những chiêu bài
phá hoại. Lần này, khi toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta
đang tích cực chuẩn bị cho ngày
bầu cử đại biểu Quốc hội
(ĐBQH) khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân (HĐND) các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì họ
cũng “miệt mài” tìm đủ mọi thủ
đoạn chống phá. Nhưng, cũng
như 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc
hội trước, chắc chắn họ sẽ thất
bại toàn tập.

Họ là ai? Không quá đông,
nhưng thành phần ôm mộng
phá hoại bầu cử ở Việt Nam
khá phức tạp, bao gồm các
đảng phái, phe nhóm chính trị
bất hợp pháp mà “Việt Tân” là
một ví dụ. Những đảng, nhóm
này sống “ký sinh” bằng đồng
tiền của các thế lực thù địch
nước ngoài, những mục tiêu
phá hoại sự nghiệp đổi mới của
nhân dân Việt Nam”. Bộ phận
thứ hai là một số trí thức và cán
bộ bất mãn. Bộ phận này hình
thành các “nhóm dân chủ”,
“nhóm kiến nghị”, “câu lạc bộ”,
“viện nghiên cứu”, hoặc “hội”
này, “hội” kia một cách bất hợp
pháp. Bộ phận thứ ba là một số
cá nhân đơn lẻ, vì những lý do
khác nhau đã trượt vào vũng
bùn “tự diễn biến”, “tự chuyển
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hóa”, thường hùa vào những luận điệu xuyên tạc kiểu “theo đóm
ăn tàn” của “anh hùng bàn phím”.

Tuy thành phần khác nhau nhưng thủ đoạn phá hoại mà họ
tập trung sử dụng thì khá giống nhau, chủ yếu là lập các trang
web, các tài khoản mạng xã hội; sử dụng các phương tiện truyền
thông thiếu thiện chí hoặc thù địch với Việt Nam để tung ra các
bài viết, bài nói, clip bôi nhọ cuộc bầu cử. Luận điệu của họ rất
cũ, vẫn là “bài ca muôn thuở” phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
(ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Họ cho rằng, Đảng lãnh đạo “độc tài, toàn
trị” thì không có dân chủ; nếu bầu cử mà cứ để Đảng lãnh đạo
thì Quốc hội sẽ chỉ toàn “nghị gật” theo kiểu “Đảng chỉ tay, Quốc
hội giơ tay còn Dân trắng tay”. Từ đó, họ tuyên truyền, kích động
đòi Quốc hội phải độc lập với Đảng; cho rằng Đảng lãnh đạo
Quốc hội là đứng ngoài và đứng trên luật pháp; rằng Đảng lãnh
đạo Quốc hội là biểu hiện của mất dân chủ; đòi phải cân bằng
quyền lực giữa Quốc hội và Đảng nên cần có ít nhất 50% đại biểu
Quốc hội không phải là đảng viên vì chỉ có đại biểu Quốc hội
không phải là đảng viên mới đại diện cho ý chí và nguyện vọng
của nhân dân, còn đại biểu Quốc hội là đảng viên chỉ bảo vệ ý



chí của Đảng. Không chỉ tuyên truyền xuyên tạc,
nhiều kẻ cơ hội chính trị còn phá hoại bầu cử
bằng cách kêu gọi cử tri tẩy chay bầu cử. Cá
biệt, có những người vừa ra sức vu khống, chê
bai Quốc hội nhưng lại đăng đàn “tự ứng cử” và
kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu cho mình với lời
hứa “cải tổ” Quốc hội nước Cộng hòa XHCN
Việt Nam...

Cốt lõi của mọi luận điệu phá hoại bầu cử
đều nhắm đến cái đích phủ nhận vai trò lãnh đạo
của Đảng với cuộc bầu cử và cho rằng, như vậy
là vi hiến. Về điều này, nhà báo Đỗ Phú Thọ,
Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, một
nhà báo nhiều năm theo dõi hoạt động của
Quốc hội, cho rằng: “Nhà nước mà chúng ta
đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân; do đó, mọi hoạt động đều phải
thượng tôn pháp luật, không chấp nhận bất cứ
một hoạt động nào trái pháp luật. Pháp luật
nước ta đã quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam
là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã
hội. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, được
nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cụ thể, tại Khoản
1, Điều 4, Hiến pháp 2013 quy định rõ: “Đảng
Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp
công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân
dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu
trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước
và xã hội”. 

Việc Đảng lãnh đạo Nhà nước trong đó có
Quốc hội - một cơ quan của Nhà nước - đã
được khẳng định trong Hiến pháp. Cho nên,
không thể có việc Quốc hội độc lập hoặc thậm
chí đối lập với Đảng như yêu sách của các thế
lực thù địch bên ngoài, một số phần tử chống
đối hoặc một số người không am hiểu pháp luật.
Và như vậy, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử
Quốc hội, HĐND là hoàn toàn đúng quy định
của pháp luật.

Để khách quan, có lẽ những người phản đối
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối
với cuộc bầu cử nên tham khảo kết quả nghiên
cứu của Viện Phát triển quốc tế Harvard thuộc
Ðại học Harvard (Hoa Kỳ). Sau khi khảo sát Việt
Nam, nhà nghiên cứu Dam Fforde đã đánh giá:
“Lên nắm quyền qua chiến tranh và cách mạng
chứ không phải do lực lượng bên ngoài áp đặt,
năm 1975, Ðảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu
một hệ thống chính trị nhất thể với một quyền

lực và tính hợp pháp không bị ai thách thức. Sau
ba thập kỷ đấu tranh, Ðảng đã loại mọi đối thủ
và khôi phục Việt Nam thành một nước độc lập
và thống nhất. Ban lãnh đạo của Ðảng nằm
trong số ổn định và thật sự nhất trí trong thế giới
cộng sản, đảng viên của Ðảng bao gồm một
phần lớn những người tận tụy và yêu nước nhất
ở Việt Nam. Hơn nữa, đó là một đảng mà sự tồn
vong và thắng lợi cuối cùng đã dựa vào việc huy
động sự ủng hộ của quần chúng” (1).

Trước ngày 2/9/1945, Việt Nam chưa có tên
trên bản đồ thế giới, đất nước bị chia cắt làm ba
miền với ba chế độ cai trị khác nhau trong khối
Đông Dương, là thuộc địa của thực dân Pháp.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
nhân dân ta giành được độc lập, khai sinh ra
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và cũng
từ đó, nước ta mới có hiến pháp, có bầu cử dân
chủ và tự do. Ở thời kỳ đầu lập nước, Việt Nam
là quốc gia có nhiều đảng phái chính trị. Quốc
hội nước ta có sự tham gia của nhiều đảng phái.
Những người cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ thiện
chí muốn cùng tất cả các đảng phái chính trị
chung tay xây dựng cơ đồ dân tộc khi “nhường”
70 ghế trong Quốc hội cho hai đảng Việt Quốc,
Việt Cách. Tuy nhiên, hai đảng phái chính trị “ký
sinh” bằng tiền của nước ngoài này đã từ bỏ
trách nhiệm của mình, chạy theo quân đội
Tưởng Giới Thạch ra nước ngoài. Thực tiễn
cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đã
chứng tỏ chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là có
đủ bản lĩnh, đủ tài năng lãnh đạo, đưa cách
mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi. Nhân dân
ta thấy rõ hiện thực khách quan đó, đã trân trọng
hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà
nước và xã hội vào Hiến pháp 2013.

Vấn đề cốt yếu thứ hai mà các “nhà dân chủ”
đang kêu gào trên báo chí nước ngoài là tính dân
chủ, công bằng của cuộc bầu cử. Họ cho rằng,
Việt Nam thực hiện cơ chế “Đảng cử, dân bầu”
nên không có cơ hội cho những người ngoài
Đảng tự ứng cử. Chúng ta hãy cùng nghe câu
chuyện của Ông Phan Văn Quý, Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn Thái Bình Dương, đại biểu Quốc hội
khóa XIII. Ông Phan Văn Quý cho biết, cuối năm
2010, ông ứng cử vào Quốc hội khóa XIII để có
thể đóng góp cho cộng đồng được nhiều hơn.
Ông nộp hồ sơ ứng cử vào Ủy ban Bầu cử tỉnh
Nghệ An trước thời điểm hết hạn ứng cử hai
ngày. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi ông được
phân công về Đơn vị Bầu cử số 3, gồm hai huyện
Quỳnh Lưu và Yên Thành. Trong tổ ứng cử, tôi
là ứng viên mới, trong khi đó, các ứng cử viên
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còn lại toàn là những người từng tham gia Quốc
hội khóa trước và đã có nhiều năm hoạt động tại
nghị trường. Vậy mà ông đã trúng cử vào Quốc
hội khóa XIII, đồng thời được bầu làm thành viên
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, có nhiều đóng
góp cho Quốc hội khóa XIII. Từ kinh nghiệm cá
nhân của mình, ông Phan Văn Quý cho rằng:
“Cánh cửa của Quốc hội luôn rộng mở với những
người tự ứng cử. Tôi tin rằng, với sự chân thành
và cầu thị, đặc biệt là với những cam kết rõ ràng
về chương trình hành động, những người ứng
cử nói chung và những người tự ứng cử nói riêng
sẽ nhận được sự ủng hộ của các cử tri. Điều này
trái với một số luận điệu xuyên tạc cho rằng, ở
Việt Nam không có “cửa” cho những người tự
ứng cử vào Quốc hội”.

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Anh Trí, người tự
ứng cử và trở thành ĐBQH khóa XIV cũng cho
rằng: “Tôi là đại biểu tự ứng cử và đã trúng cử
thì tôi biết là người tự ứng cử và người được
giới thiệu là không khác gì nhau. Tôi tự làm đơn
mang ra nộp. Khi bầu cử thì người tự ứng cử
cũng như người được giới thiệu đều như nhau,
không có khác biệt”. 

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt
Nam mới đây đã khẳng định: “Tất cả các đợt bầu
cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp từ trước tới
nay đều không cản trở người ngoài Đảng ứng cử
đại biểu Quốc hội vì ứng cử là quyền của công
dân. Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để
công dân thực hiện quyền ứng cử. Người tự ứng
cử hay người được giới thiệu ứng cử đều cùng
chung thủ tục về hồ sơ, quy trình”. 

Nếu còn băn khoăn về tính dân chủ, công
bằng của cuộc bầu cử, các “nhà dân chủ” có thể
nghiên cứu các bản Hiến pháp của Việt Nam từ
năm 1946 cho đến nay. Điều 18, Hiến pháp năm
1946; Điều 23, Hiến pháp năm 1959; Điều 57,
Hiến pháp năm 1980; Điều 54, Hiến pháp năm
1992; Điều 27, Hiến pháp năm 2013 đều hiến
định: Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên
có quyền bầu cử, từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền
ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Về phía Đảng
Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 45-CT/TW của
Bộ Chính trị khóa XII về lãnh đạo cuộc bầu cử
ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng nêu rõ: “Bảo
đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân
thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo
quy định của pháp luật”.

Ông Vũ Đức Trường, kiều bào Ukraine cho
rằng: “Về những ý kiến không thiện chí cho rằng
bầu cử tại Việt Nam là không dân chủ thì với
những câu nói ấy với người dân Việt Nam là
bằng thừa. Thông qua những gì đang diễn ra ở
thế giới thì người dân Việt Nam đến 99,9% tin
rằng bầu cử như vậy là phù hợp. Họ cần sự ổn
định, họ cần tìm ra tiếng nói của người đại diện
cho họ nhưng lại phù hợp với điều kiện của đất
nước Việt Nam chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam và những gì chúng ta
đã làm, đang làm, đang tiến hành bầu cử từ cấp
cơ sở đến Quốc hội như vậy là phù hợp”. 

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được
tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày
23/5/2021. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tiến hành rất
thành công Đại hội XIII. Nghị quyết Đại hội XIII
nhận định: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ
đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đây
là bước rất quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy
Nhà nước nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi
mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Ông
Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ: “Không lấy
gì làm lạ cứ mỗi kỳ đại hội hay bầu cử là một làn
sóng thay phiên nhau để phản bác bôi xấu chế
độ, đất nước ta. Mặc dầu họ biết rõ đường lối,
chính sách của Đảng nhưng họ muốn xóa đi tất
cả những cái mà nhân dân ta đã thống nhất
trong hiến pháp cũng như trong luật. Họ không
hiểu rằng những điều họ nêu ra thì người dân
có chấp nhận hay không? Qua điều tra xã hội
học mà Mặt trận đã tiến hành thì hầu hết những
người yêu nước chân chính đều phản bác các
luận điệu bôi xấu chế độ và cho rằng đấy là
những phần tử lừa bịp không đáng tin cậy”.

Có lẽ, đó cũng là lời nhắn nhủ của nhân dân
gửi đến các “nhà dân chủ” và những lực lượng
sống “ký sinh” bằng tiền của các thế lực ngoại
bang ôm mộng phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026. Họ đích thị là những “kẻ ngược
dòng” trên dòng sông lớn của dân tộc, chắc
chắn sẽ bị sức mạnh của lẽ phải, sức mạnh của
lịch sử dân tộc cuốn phăng.

(1). Viện Phát triển Quốc tế Harvard, Trường Đại
học Harvard: Những thách thức trên con đường
cải cách ở Đông Dương, Nxb CTQG, Hà Nội,
1994, tr.523.
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Tôi hẹn gặp chị Hoàng Ngọc Tuyết, Bí thư
Chi bộ, Trưởng thôn Trung Cấp tại nhà
riêng. Được biết trước kia chị là Hiệu

trưởng Trường Phổ thông cơ sở xã Mai Pha,
nay đã nghỉ hưu. Từ năm 2016 chị Hoàng
Ngọc Tuyết được Chi bộ và bà con tín nhiệm
bầu làm Bí thư kiêm Trưởng thôn Trung Cấp.
Chị vui vẻ, cởi mở chia sẻ:

- Từ khi thực hiện Nghị quyết của Đảng
ủy xã Mai Pha và Quyết định 217, 218 về xây
dựng nông thôn mới, cấp ủy Chi bộ có Nghị
quyết lãnh đạo chính quyền tổ chức triển khai,
động viên các các đoàn thể chính trị xã hội
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao năng
lực lãnh đạo sức chiến đấu của Chi bộ, hiệu
lực hiệu quả trong quản lý và tổ chức thực
hiện của chính quyền. Căn cứ vào tình hình
thực tế của thôn, Chi bộ có Nghị quyết lãnh
đạo cụ thể, tổ chức quán triệt tới các tổ chức
quần chúng và toàn thể nhân dân mọi chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của
địa phương trong từng tháng, từng quý. Công
tác tuyên truyền vận động phải lồng ghép
trong các cuộc họp các đoàn thể, họp nhân
dân đều ngắn gọn, dễ hiểu, có trọng tâm và
đi vào lòng dân.

Tôi hỏi chị: 
- Những năm gần đây chị đã lãnh đạo tập

thể bà con thôn Trung Cấp đạt được những
thành tích gì nổi bật?

Chị Tuyết tiếp lời:
- Cán bộ cơ sở luôn trách nhiệm, phát huy

vai trò của mỗi tổ chức đoàn thể, tích cực
tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, gương mẫu
thực hiện tham gia giám sát việc sử dụng kinh
phí do dân đóng góp, sử dụng đúng mục đích
minh bạch có hiệu quả, đồng thời xây dựng
kế hoạch chỉ đạo trên từng lĩnh vực. Cụ thể
như trong tổ chức thi công đường thôn ngõ
xóm: đường lên miếu thổ công; ngõ ông Long,
ông Hiệp; đường ông Đoan, ông Cảnh; nhà
văn  hóa... Thực hiện công khai tài chính trong
từng công đoạn, từng việc. Vì thế nhân dân
đồng tình, hăng hái đóng góp công sức và tiền
của nên các cuộc vận động được thuận lợi,
đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”.

Thực hiện chủ trương Nhà nước và Nhân
dân cùng làm, trong việc xây dựng cơ sở hạ
tầng mọi người đều nhận rõ lợi ích thiết thực:
mình được hưởng thành quả của công cuộc
xây dựng nông thôn mới do Đảng và Nhà
nước phát động, qua đó càng củng cố niềm
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TÁC PHẨM Từ TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2021

Thôn Trung Cấp
HÔm NAy

Ghi chép của NGUYễN KHẮc ÂN

Thôn Trung Cấp nằm ở phía Đông Bắc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn là thôn phi
nông nghiệp, có diện tích đất tự nhiên khoảng 25 ha với 142 hộ dân, 545 nhân khẩu, chủ
yếu là các dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống; hệ thống đường liên thôn, ngõ xóm
được bê tông hóa, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Ban Chi ủy Chi bộ thường
xuyên sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Công tác Mặt trận thôn, chính quyền
các đoàn thể thôn hoạt động có hiệu quả, nhân dân có ý thức thực hiện các hương ước,
quy ước, có tinh thần trách nhiệm xây dựng cộng đồng, làm ăn lương thiện, làm giàu
chính đáng.



tin vào sự lãnh đạo của Đảng
cộng Sản Việt Nam. Do đó,
nhân dân yên tâm phát triển
kinh tế, chấp hành tốt mọi chủ
trương chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, có ý
thức xây dựng nông thôn,
phấn đấu đạt và vượt các tiêu
chí về xây dựng nông thôn
mới.

Trong cuộc vận động “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí
Minh”, Chi bộ thường xuyên
sâu sát quần chúng, nắm bắt
tư tưởng, nguyện vọng của
người dân để có giải pháp kịp
thời đáp ứng với nguyện vọng
chính đáng của dân, chất
lượng hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc được nâng cao, nhân
dân nhiệt liệt hưởng ứng
phong trào thi đua yêu nước,
phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư. Thôn Trung Cấp
đã phấn đấu đạt và duy trì
danh hiệu “Thôn văn hóa” 8
năm liền. Tỷ lệ “Gia đình văn
hóa” hàng năm đạt từ 95% trở
lên. Từ Chi bộ đến các tổ chức
thành viên của Mặt trận đạt
trong sạch vững mạnh tiêu
biểu, góp phần vào thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội
các cấp. Thôn đạt 19/19 tiêu
chí quốc gia về xây dựng nông
thôn mới. Phong trào văn hóa,
văn nghệ được duy trì và phát
triển. Câu lạc bộ văn hóa văn
nghệ hoạt động có hiệu quả.
An ninh trật tự ổn định, nhân
dân yên tâm làm ăn phát triển
kinh tế, tệ nạn xã hội không
phát sinh. Thực hiện tốt công
tác quân sự địa phương, thanh
niên đến tuổi tham gia khám
tuyển nghĩa vụ quân sự, củng
cố vững chắc “Khối Đại đoàn
kết toàn dân”, thống nhất ý chí
và hành động, phát huy sức
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Tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị tổng kết
công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
của Đảng bộ xã Mai Pha

mạnh của cộng đồng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần xây dựng, duy trì tốt
về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thôn Trung Cấp càng
giàu đẹp đổi mới và phát triển.

Khi được hỏi về kinh nghiệm vận động và tổ chức nhân
dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thôn, chị Tuyết
trả lời ngay không cần văn bản giấy tờ:

- Để có được kết quả về công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân cùng chung tay đồng lòng, góp sức, Chi ủy Chi bộ
chính quyền và các đoàn thể trong thôn luôn phát huy vai trò
trách nhiệm, nhiệt tình, gương mẫu; Tích cực tuyên truyền,
lồng ghép qua các buổi sinh hoạt các tổ chức, mở hội nghị,
họp thôn để tuyên truyền với nội dung cụ thể, rõ ràng để  “dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với thực tiễn của đặc
điểm thôn, đồng thời phát động thi đua giữ các tổ trong thôn,
các tổ chức quần chúng; Có khuyến khích động viên, biểu
dương kịp thời trước các cuộc sinh hoạt tập thể. Khi quần
chúng đã hiểu rõ mục đích công việc, thì họ hào hứng và chủ
động thực hiện. Như ở ngõ 1 nhân dân tự đóng góp tiền để
làm mương thoát nước từ đó nhân rộng ra các ngõ và được
nhân dân hưởng ứng cùng làm. Để có được kết quả, tập thể
lãnh đạo luôn xác định công tác xây dựng thôn kiểu mẫu phải
xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của thôn, mỗi công
việc đều  được sự đồng thuận trong nhân dân.

Năm 2010 đến năm 2015, thôn Trung Cấp được xã chỉ
đạo về xây dựng điểm nông thôn mới, được công nhận đạt
các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 19/19
tiêu chí, đồng thời huy động trong nhân dân đóng góp hơn
300 triệu đồng để xây dựng và nâng cấp nhà văn hóa, bê tông
hóa các đường ngõ trong thôn. Huy động hơn 20 ngày công



trên tổng số 138 hộ tham gia làm đường lên
miếu thổ công, phát quang khơi thông cống
rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan
sạch đẹp. Củng cố, đẩy mạnh các phong trào
văn hóa văn nghệ ở thôn hoạt động sôi nổi
giao lưu với các câu lạc bộ trong thành phố
và các huyện trong tỉnh thu hút nhiều thành
viên tham gia. Thành lập câu lạc bộ thể dục
thể thao hoạt động có hiệu quả.

Cuối năm 2016, đầu năm 2017 hưởng
ứng phong trào thi đua lập thành tích chào
mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố
Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2017) thôn tiếp
tục hoàn thành cống thoát nước tổng chiều
dài gần 300 mét với kinh phí gần 800 triệu
đồng, lắp toàn bộ điện chiếu sáng trên toàn
thôn tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng chỉnh
trang đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. 

Năm 2018, huy động nhân dân đóng góp
được 54 triệu đồng để làm cống thoát nước
ngõ 12 với chiều dài 193 mét. Tiếp tục huy
động nhân dân đóng góp tiền để làm cống
thoát nước từ nhà văn hóa thôn đến ngã 3
ngõ 8 với tổng dự toán 90 triệu đồng, nhân
dân đóng góp 40 triệu đồng.

Năm 2019, thôn được xã tiếp tục giao xây
dựng thôn kiểu mẫu trên 3 lĩnh vực: Văn hóa,
Môi trường, An ninh. Nhận thức rõ đây là
nhiệm vụ rất nặng nề và nhiều khó khăn
nhưng với sự quan tâm của Đảng ủy, Hội
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã cùng sự
đồng thuận của dân, thôn đã hoàn thành đợt
3: làm cống thoát nước 300 mét và nâng cao
mặt đường. Tổng kinh phí nhân dân đóng góp
là 200 triệu đồng, 10 ngày công trên tổng số
145 hộ tham gia. Thành phố, xã đã ủng hộ
cho Thôn hơn 300 triệu đồng để khắc phục
đoạn đường ngập nước đầu thôn mỗi khi mùa
mưa về. Tiếp tục vận động nhân dân đóng
góp sức người và ủng hộ kinh phí hoàn thành
tiếp đoạn mương còn lại với tổng chiều dài là
140 mét, kinh phí hơn 70 triệu đồng.

Ngoài ra thôn còn làm tốt nhiệm vụ thu
các loại quỹ, thuế, trong năm đảm bảo 100%
đúng thời hạn quy định. Cuối năm 2016,  vận
động nhân dân nộp tiền để lắp điện cao áp
chiếu sáng trên toàn tuyến với số tiền là 30
triệu đồng. Có cuộc sống ổn định, an ninh,
chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo,
nhân dân yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, giữ

môi trường sạch, cảnh quan được chỉnh trang
ngày càng đẹp hơn. Kết quả là thôn Trung Cấp
đã chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực.

- Bên cạnh những thành quả đạt được,
chị có gặp những khó khăn, vướng mắc gì
không? - Tôi hỏi.

Chị Hoàng Thị Tuyết tươi cười đáp: 
- Đạt được kết quả như vậy không đơn

giản chút nào đâu. Chị lấy minh chứng chú
xem. Đợt làm cống thoát nước, khó khăn đầu
tiên là dân chưa tin vào sự chỉ đạo của ban
lãnh đạo thôn, dân trí không đồng đều, chỉ có
ít người ủng hộ tiền vì họ chưa biết kết quả
thế nào. Chị thuê thiết kế về để thiết kế ống
thoát nước và dự kiến làm đường. Khi làm
ống thoát nước cao hơn nhiều so với đường
cũ, đến khi gặp cơn mưa, tất cả nước chảy
ngược lại, lúc này dân phản đối quá nhiều.
Mặt khác, cống thoát nước ở gần trục đường
quốc lộ 1A, chị và một số cán bộ thôn bị Cục
Đường bộ lập biên bản liên tục, có ngày tới 3
biên bản vi phạm... may mà được chính
quyền xã, thành phố và đa số người dân ủng
hộ. Nhưng vẫn có một số bà con không tin, họ
bảo đợt này chị Tuyết phải đi tù rồi. Khó khăn
chồng chất khó khăn. Thế rồi qua bao đêm
trằn trọc, suy nghĩ, chị quyết định nâng cấp
đường cao lên, vừa đổ bê tông, vừa làm cống
nước... khi mưa, nước được thoát ngay,
đường sá sạch sẽ, thế là nhiều người dân mới
ủng hộ nhiệt tình đấy! 

Qua những công việc chị Hoàng Thị
Tuyết, Bí thư Chi bộ và cấp ủy, chính quyền
thôn đạt được, tôi đã hình dung ra những con
đường làng trước kia suốt ngày ngập lụt, nay
đã sạch sẽ, rộng rãi cho người dân và các
phương tiện đi lại dễ dàng. Nhà tầng mọc lên
san sát, dân cư đông đúc. Nhà văn hóa đẹp
và rộng rãi, khang trang với gần 2000 mét
vuông sân phục vụ cho hoạt động thể dục, thể
thao của các thế hệ nhân dân trên địa bàn.
Đường điện thắp sáng vào tận các ngõ ngách,
thôn xóm. Có đầy đủ số nhà, tên  ngõ, đời
sống văn hóa của nhân dân trong thôn được
cải thiện rõ rệt. Năm 2017, thôn Trung Cấp
được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen;
năm 2018 và 2019 dược Ủy ban nhân dân
thành phố tặng Giấy khen.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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NGUYỄN PHƯỢNG

Gửi về em nỗi nhớ

Anh về thăm núi Cha, núi Mẹ
Thăm rừng hồi, lân quýt, vùng na
Theo dòng sông chảy ngược
Kỳ Cùng e ấp mỉm cười

Anh muốn say điệu múa, lời then
Bên bếp lửa rượu còn đang cất
Má em hồng hay men của trời đất
Chạm vào lòng anh nỗi nhớ một đời

Tiếng của gió hay lời em hát
Chuếnh choáng tình say câu sli, lượn
Rượu men lá hóa vào lòng đất
Hẹn gặp em ngày chợ phiên

Xuân đã về trên những nẻo đường xa
Đào núi Mẫu mang theo tình vào đất
Phố lên đèn chợ Kỳ Lừa thổn thức
Thương nàng Tô Thị bồng con chờ chồng

Chuông chùa Thành vang vọng khúc sông
Gửi về em bao nhiêu nỗi nhớ
Mảnh đất biên cương đi vào trang sử
Kỳ tích Chi Lăng một thủa anh hùng

Pháo đài Đồng Đăng mấy tầng rêu phong
Thành nhà Mạc vẫn còn dấu tích
Nhớ núi rừng quê em cái rét ngọt mùa đông
Trái tim anh bao lần hóa đá…

HOÀNG CHOÓNG

Bươn slí mùa tỉ noọng
(Thơ hát lượn Tày)

Bươn slí đông phja mạy kheo xinh
Báo slao chùa căn mùa hảt đình
Tiết xuân ẻn bân mà tởi tởi
Slí fuông mạy, nhả buổt kheo kheo

Khuổi nặm loây mà hăn lai xoỏng
Vằn théc bjoóc khua thi căn phjông
Nặm loây, loây mại lăng bấu tặng?
Nặm cạ điếp cần, điếp tì tâm

Tỉ noọng bươn slí kheo xinh xính
Thúc cần slim châư dú ná pần…?
Cần lai chứ cần mùa bươn slí
Tò hẻn, tẳng căn lỉn hội đình

Ẻn ới bân mà ẻn pây hâư?
Ẻn chứ bân pây chứ cạ cần
Bươn slí mùa công cha lai cẩn
Đăm chay bjai bắp mùa cẩn công

Nưa slung bjoóc mìn khua đeng chỏi
Cạ noọng mừa tai, noọng chứ mà
Pang khươi chay ngà tằng chay thúa
Ná pây xồi lỉn mải la cà…

Nộc vèn khăn mà chứ tò chỏi
Triết mùa bươn slí cẩn công cha
Hạy cạ điếp căn hạy tẳng thả
Sloong rầu sẹ kít lủm bặng va.
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NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Ghi chép 
ở mỏ than Na Dương

Na Dương
bỏng rát trưa hè
giá buốt chiều đông
lối vỉa, đường moong
trơn trượt bùn lầy, mịt mù cát bụi

Gió
Gió
bốn mùa như rùng rùng bão nổi
Mưa
dầm dề mưa
Lơ thơ cằn cỗi sim mua
hoa tím bạc triền núi dốc
tím ngọt những bờ môi khô khát
quả rụng rơi xám xịt băng chuyền

Na Dương
ầm ào còi xe tan giữa mênh mông
Mắt đen như than
những người con của mỏ
giọt giọt mồ hôi… hối hả
hừng hực sức trai
vai kề vai
náo nức, hiên ngang giữa núi rừng Đông Bắc
gội nắng, dầm mưa vui mùa khai thác

Na Dương
Cao ngất tầng vỉa mờ sương
gập ghềnh đường moong mờ sương
các cô gái – những bông hoa đất mỏ
nụ cười rạng rỡ
cầm hòn than thấm đỏ đất mềm
cầm hạt nắng lên
giữa miên man gió
thổi qua đời thợ.

VŨ ĐÌNH THI

Tình yêu Na Dương

Chạm ánh mắt màu Na Dương óng ánh
Lay láy hồn tôi bối rối lạ thường
Từ đằm thắm mắt tình yêu hóa lửa
Bắc cầu cho ta cập bến yêu thương

Dẫu biết rằng nghề than là vất vả
Bụi bặm đêm ngày, lấm láp tháng năm
Sau lớp than đen là trái tim nồng ấm
Vượt lên trên tất cả gian nan

Ôi! Tình yêu của những người thợ mỏ
Lặng lẽ đơn sơ nhưng rất phi thường
Tình yêu ta lửa than rực rỡ
Cháy hết mình vì đất nước quê hương.
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Năm nay cây ô rô lại
ra quả. Những
chùm quả xanh

thẫm, to như quả chè rừng
sai lúc lỉu uốn cong cành.
Mỗi chiều đi làm nương về
nhà nào cũng hái một ít để
tối luộc rồi đem ra ngoài
sàn, vừa ngồi ăn vừa hóng
mát. Quả ô rô luộc ăn vừa
thơm, vừa bùi lại có vị ngọt.

Ở vùng núi Châu Yên
này, cây ô rô mọc khắp đồi
nương, trên lối đi, rặng rào
sau nhà, cheo leo trên
vách đá. Nhiều quả đồi chỉ
toàn có một loại cây này
nên bản Chờ Lồng vẫn gọi
là đồi ô rô. Cây ô rô mọc
gai khắp thân, cành, lá
cũng có gai như răng cưa.
Gỗ cây tuy cứng nhưng lại
hay mọt, chẳng làm được
việc gì, vì thế mà chẳng ai
chặt, nó càng ngày càng
sinh sôi phát triển.

Người trong bản chỉ
chú ý khi cây ô rô ra quả
nhưng cũng chẳng ai
mong nó ra quả cả. Người
già đếm những vạch chéo
khắc bằng dao trên cái cột
to nhất giữa nhà thở dài:
Đã mười năm rồi cây ô rô
không gọi mùa. Năm nay
nó cho quả nhiều thì trời lại
làm cái hạn xuống, bản
mình lại bị đói thôi. Người
già sống lâu rồi, người già
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biết, cây ô rô nó như dự báo ấy. Năm nào nó
ra quả là năm đó trời lại bị hạn, mất mùa. Cây
ngô trên nương chỉ ra bắp bé như chuôi dao,
bé hơn chuôi dao mà hạt lại thưa. Lúa dưới
ruộng cho bông, nhưng bông không uốn cong
mà thẳng và phất phơ như bông hoa lau trên
núi Cơi Pòn ấy. 

Năm nay trời cho nắng xuống nhiều thế,
nắng đến nỗi những nương cỏ gianh cũng
héo quắt cả lại, nước dưới con suối Tô Buông
cạn khô, nhà nhà phải mua ống nhựa để dẫn
nước từ con kênh thủy lợi về dùng, nước nhờ
nhợ đục cũng phải dùng. Đã mấy tháng rồi mà
trời không cho lấy một hạt mưa. Tuần trước,
người già xem lịch, chọn đúng ngày Xi(*) làm
lễ “lễ Xến Xó Phốn”(**), cầu trời cho mưa:

“Con muộn xin nước trời
Con út xin nước mưa
Xin nước mưa xuống cày cánh đồng
Xin nước trời xuống cày đất mạ
Xin nước mưa bằng quả Mắc cooc
Xin hạt sương bằng quả muổi”(***)
Năm nào bản cũng tổ chức lễ cầu mưa

khi có nắng nhiều để mong lúa ngô tươi tốt.
Sau lễ nửa ngày là trời cho mưa xuống ầm ào
ngập ruộng no nương. Thế mà năm nay đã
làm cúng hơn tuần rồi bầu trời cũng vẫn chỉ
thấy trong xanh, chẳng có đám mây đen nào
chịu kéo về. Vụ gieo hạt đã chậm hơn mọi
năm nửa tháng. Quả ô rô trên núi đã già, nứt
vỏ để lộ ra nhưng cái hạt tròn, nâu như hạt dẻ.
Mỗi trận gió lướt qua, những cái hạt tròn bóng
lại rụng rào rào xuống gốc cây. Người trong
bản ngày ngày lại đeo ếp vào rừng nhặt hạt ô
rô về phơi khô, đựng vào các bao cất ở góc
nhà để dự trữ ăn chống đói.

*
- Hôm nay Bọm nghỉ ở nhà một ngày cho

đỡ mệt để tôi lên núi đào ít củ mài nhé. Ăn mãi
hạt ô rô, nóng hết cả cổ, xót hết cả ruột, cả
gan.

Vừa thay lại cái cán thuổng, Bun vừa gọi
vào trong nhà bảo vợ.

Chiều qua đi lên quả đồi Pha Cúng bẫy
chuột rừng, Bun phát hiện ra rất nhiều dây mài
tròn, lại toàn những dây to mập. Dây to mập
thì củ cũng mập. Hôm nay Bun sẽ lên đó đào
một buổi.

Trời nắng thế mà những cái dây mài vẫn
xanh mơn mởn, bụ bẫm như trăm ngàn con
rắn xanh bò ngoằn ngoèo khắp nương. Chọn
những dây to, bụ và ngắn, Bun bẻ một đoạn
ngọn rồi đưa lên tai nghe ngóng. Từ nhỏ Bun
đã đi rừng đào mài cùng bố nên Bun có kinh
nghiệm chọn dây mài lắm. Nếu dây nào có củ
to sẽ nghe tiếng “xèo…xèo” như rán mỡ. Chỗ
bị bẻ lại đùn ra nhiều nhựa trong vắt. Dây mài
nào chưa cho củ hoặc có củ bé thì không
nghe thấy tiếng và dây thường đùn ra rất ít
nhựa. 

Vừa hì hục đào, Bun vừa nghĩ ngợi. Bun
mới lấy vợ và ra ở riêng được nửa năm nay.
Bố mẹ hai bên góp vào làm cho hai vợ chồng
ngôi nhà sàn chắc chắn ở gần cuối bản, bố
mẹ đẻ cho thêm mảnh nương trồng được hơn
chục cân ngô giống và con bò để cày, bố mẹ
vợ thì cho cái xe máy. Ở bản Chờ Lồng, mới
ra ở riêng mà đã được cho như thế cũng là
khá. Hai vợ chồng Bun phấn khởi lắm, đi sớm
về tối làm không biết mệt. Bun tính, nếu làm
cẩn thận thì cái nương cũng được năm, bảy
tấn ngô, bán đi cũng phải được hơn hai chục
triệu mỗi năm. Bun sẽ mua một cái ti vi, mua
ít đồ dùng cần thiết, còn lại để chăm Bọm lúc
đẻ. Dạo này bụng Bọm ngày càng to lên, cái
áo cóm không mặc vừa nữa, hôm qua Bun
phải ra chợ Cò Nòi mua cái áo bà bầu về cho
Bọm.

Bao nhiêu dự định đặt vào cái nương ngô
ấy, thế mà năm nay trời lại làm cho hạn hán.
Đạm rồi lân để bón ngô Bun đã mua chịu
ngoài đại lý xếp dưới sàn rồi, nếu mất mùa thì
lấy gì mà trả đây? Lại còn lo gạo ăn nữa chứ.
Bun thì ăn thế nào cũng được, hạt ô rô hay củ
mài cũng thấy ngon, miễn là no bụng để có
sức đi làm. Nhưng Bọm thì không thể ăn mãi
như thế được. Bọm đang mang thai đứa con
của Bun, Bọm phải được ăn no và đủ chất thì
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sau này đứa con của Bun nó mới khỏe mạnh
được. Nhưng phải làm thế nào? Con chuột,
con dúi ngày mùa thì ra nương kiếm ngô,
kiếm thóc rơi rụng, hết mùa nó cũng phải đi
bới củ, bới rễ cây rừng mà ăn, chẳng lẽ mình
lại không bằng con chuột, con dúi? Trời không
cho được mùa thì mình phải tìm cách khác mà
nuôi sống mình, nuôi vợ nuôi con thôi. Không
có bếp than đỏ thì nướng con cá làm sao
cong được đuôi?

Bỗng dưng Bun lại nghĩ đến hạt ô rô. Cây
ô rô không phải tự nó đem cái hạn hán đến,
nó chỉ mang tính dự báo trước và chính cái
quả của nó đến để cứu đói cho dân bản. Hạt
ô rô thì không ai chê được cái vị bùi và thơm
ngậy của nó, nhưng vì ăn nhiều quá, ngày nào
cũng phải ăn nên mới thấy nó không còn ngon
đấy thôi. Hổ ăn nhiều thịt hổ cũng chán, khỉ
ăn nhiều quả khỉ cũng chê. Trên bản mình
nhiều, nhưng dưới huyện lại không có, có khi
người ta lại thích ăn. Ồ, sao mình không đem
xuống chợ bán thử nhỉ? Hôm qua Bun xuống
chợ Cò Nòi mua cái áo về cho vợ, thấy dưới
đó có khu chợ rộng lắm, bà con ở những bản
quanh đó họ cũng đem rau, quả bí, túm ốc, ít
cá suối đánh được hay bọng mật ong rừng ra
bán. Mình cũng thử đem hạt ô rô xuống bán
xem sao. Bun thấy rạo rực hẳn lên khi lóe ra
trong đầu một ý tưởng. Vác bao mài đã đầy
căng tận miệng, Bun phăm phăm đi về.

Trời mới tang tảng sáng Bun đã dậy, vác
một bao hạt ô rô đầy buộc cẩn thận lên sau
xe máy, hăm hở thẳng đường xuống chợ. 

Xuống đến chợ thì trời đã sáng hẳn, lác
đác vài người đã đem hàng ra bày.

Chọn một chỗ ngồi gần cổng chợ, Bun rải
cái bao xuống, đổ một nửa bao hạt ra, hồi hộp
ngồi đợi.

- Mua vé chợ đi chú em!
Trước mặt Bun, một người đàn ông có bộ

ria đen như hai con sâu róm đậu trên mép,
cánh tay trái đeo cái băng đỏ có chữ “Quản lý
chợ”, tay phải vung vẩy tập vé, vừa rít thuốc
lá phả khói mù mịt vừa hất hàm bảo Bun.

- Vé chợ là cái gì? - Bun ngơ ngác.
- Hề hề… chú mày chắc lần đầu đi bán

hàng à? Ai đến đây ngồi bán cũng phải mua
vé chợ, chứ nếu không bọn anh lấy đâu ra tiền
để xây cái chợ cho chú mày có chỗ ngồi?

À, Bun hiểu rồi. Nhưng Bun đã bán được
đồng nào đâu? Lấy tiền đâu mà trả vé bây
giờ?

Ông quản lý chợ nheo nheo mắt nhìn vào
đống hạt ô rô và reo lên:

- A, chú mày đi bán hạt ô rô hả? Hạt này
rang lên ngồi uống rượu ngon gấp mấy lần
lạc. Lâu lắm tao mới lại thấy cái hạt này đấy.
Thôi, chú mày cho anh vài cân, anh sẽ miễn
vé chợ cho chú mày cả tuần, tha hồ mà ngồi
bán.

Bun rạng rỡ hẳn lên. Cho cán bộ chợ hẳn
một túi to này. Quản lý chợ cười khùng khục,
vỗ vai Bun gật gật

- Chú mày được. Để anh đi quảng cáo
cho nhá, tí nữa cả chợ chả tranh nhau đến
mua ấy chứ.

Toòng teng xách túi ô rô, ông quản lý chợ
vừa đi thu vé vừa oang oang:

- Này bà con, anh chàng núi đá kia có hạt
ô rô bán đấy, đến mua nhanh đi, hết bây giờ…

Nghe tên hạt ô rô thì cả chợ ai cũng biết,
ai cũng thích. Ngồi bán hàng mà có cái hạt
thơm bùi, béo ngậy này ăn thì ngon phải biết.
Các bà hàng thịt, hàng cá, mấy anh bán quần
áo, giày dép đều ồ ạt chạy đến, ngày một
đông. Chưa đầy một tiếng, Bun đã bán hết
veo cả bao. Nhiều người đến muộn không kịp
mua thì tiếc rẻ: 

- Đã hết rồi à? Ở nhà có còn không? 
- Còn, nhiều lắm, chiều mình lại mang

xuống bán, nhớ đến mua giúp nhau đấy nhé!
- Bun tươi cười.

*
Mặt trời vẫn còn cách đỉnh núi Mịt Nọi

bằng cây tre mà Bun đã bán hết ba bao hạt
ô rô. Số tiền bán hạt ô rô cả ngày, Bun mua
được hơn bao gạo và một cân thịt lợn về bồi
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dưỡng cho vợ nữa. Bun mừng, Bọm mừng,
cả bản Chờ Lồng cũng mừng. Lúc chiều,
bán hàng về, Bun lăng xăng chạy tới từng
nhà hồ hởi:

- Mọi người ơi, năm nay bản ta không
phải ăn hạt ô rô thay cơm nữa đâu. Tôi vừa đi
bán hạt ô rô, có tiền mua được gạo, mua
được thịt đây này. Ngày mai đi xuống chợ bán
cùng tôi nhé!

Cả bản ai cũng bất ngờ, ngạc nhiên:
- Thằng Bun không nói dối đấy chứ? Hạt

ô rô mà bán được tiền để mua gạo cơ à? Thế
thì tốt quá nhỉ, mai đi chợ, rủ mình đi với nhớ.

Cả đêm hai vợ chồng Bun không ngủ
được vì vui quá. Lòng như có bông hoa ngọc
lan đang nở, thấy vui như ngọn lửa cháy trong
bếp ngày Tết. Cứ nằm sướng mãi, gần sáng
Bun mới chợp mắt được một tí, vừa ngủ là
Bun lại mơ thấy đang ngồi bán hạt ô rô ở chợ,
được bao nhiều là tiền, mua được mấy bao
gạo cất vào góc nhà. Rồi Bun lại mơ Bọm sinh
cho Bun một thằng cu bụ bẫm.

- Bun ới, đi xuống chợ bán hạt ô rô đi thôi,
trời sáng thấy mặt núi, thấy màu hoa ở cành
cây cao rồi đấy!

Những tiếng gọi í ới của mọi người ngoài
cổng khiến Bun bừng tỉnh giấc. Nhìn ra đã
thấy hơn chục người ngồi trên xe máy đang
đứng đợi, xe nào cũng đèo theo một bao hạt
ô rô đầy. Bun vội lấy xe máy ra, chằng hai bao
ô rô lên xe rồi cùng anh em trong bản hăm hở
xuống chợ. Những người ở nhà đứng trên
sàn nhìn theo vẫy vẫy gọi to:

- Đi nhớ gặp cái vía may, vía tốt, bán cho
mau hết, được tiền thì nhớ mua gạo, mua
muối, mua cho trẻ nhỏ ở nhà gói kẹo đấy nhé!

*
- Này anh gì ơi, anh còn nhiều cái hạt ô

rô đem bán không?
Vừa bán nốt cân cuối cùng, đang buộc cái

bao vào sau xe chuẩn bị ra cửa hàng mua gạo
thì có một chiếc ô tô con đỗ trước mặt Bun.

Một người đàn ông ăn mặc khá lịch sự bước
xuống xe hỏi.

- Mình vừa bán hết, nhưng ở nhà còn
nhiều, bạn mình còn nhiều, trên rừng cũng
còn nhiều, anh lấy nhiều không để mình bảo
bạn đem đến bán cho. - Bun nhìn người đàn
ông hồ hởi.

- Thế này nhé, từ mai anh mua thu gom
hết cho tôi, chỉ cần để tại nhà anh, khi nào đủ
chuyến xe thì anh điện cho tôi, tôi sẽ đánh xe
lên chở. Nhà anh có điện thoại chứ? Có máy
bàn thôi à? Thế thì tốt. Số điện thoại của tôi
đây. Tôi tên Tuân. Để tin tưởng nhau, tôi ứng
tạm cho anh năm triệu để anh lấy tiền mua thu
gom, hôm nào đủ chuyến tôi lên, thừa thiếu
thế nào tôi thanh toán nốt. Anh đồng ý chứ?

*
Mới tờ mờ sáng, Bun đã chạy lên nhà anh

Sơn trưởng bản, nhờ anh đọc lên cái loa công
cộng thông báo hộ với bà còn rằng từ hôm
nay cả bản không phải chở hạt ô rô xuống chợ
bán nữa, cứ đem đến nhà Bun, Bun sẽ thu
mua hết.

Bọm cũng sang nhà bố mẹ ở bản Cò
Chịa, nhờ bố mẹ, nhờ anh chị bên bản thông
báo cho mọi người biết để đi nhặt hạt ô rô
đem sang bán cho vợ chồng Bọm.

Cái loa công cộng phát oang oang đi khắp
bản, chỉ một lúc sau nhà Bun đã chật ních
người đến bán hạt ô rô. Bán cho Bun rẻ hơn
bán dưới chợ một ít, nhưng lại không phải đi
xa mất tiền mua xăng, cũng không phải ngồi
cả buổi, chỉ cân xong, cầm tiền về lại đi rừng
nhặt hạt được nên ai cũng thích, cũng mừng.

Mấy bản gần nghe tin cũng nô nức đi nhặt
hạt về đem bán cho Bun. Chỉ chưa đầy hai
ngày, Bun mua hết số tiền anh Tuân ứng
trước để mua hạt. Bun gọi điện. Chỉ vài tiếng
đồng hồ sau đã thấy anh Tuân lái cái xe ô tô
lên  tận cổng. Cân xong, trả tiền, lại ứng cho
Bun năm triệu để thu mua tiếp.

Hai ngày thu mua ô rô, số tiền lãi đủ mua
được một bao gạo lại vẫn còn dư một ít cất đi,
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vợ chồng Bun mừng lắm, thỉnh thoảng lại nhìn
nhau, cười cười.

*
- Sao thằng Bun không chở luôn gạo về

đây bán cho bà con đi, có tiền bán ô rô lại mua
luôn gạo của mày thì đỡ vất vả, chứ xuống tận
dưới quán mua xa lắm, lão thì lại không có ai
đưa đi. - Ông cụ Hính vừa đếm tiền Bun trả,
vừa đận đà.

Nghe cụ Hính nói, Bun bỗng thấy đầu
sáng ra. Ừ nhỉ, cái ô tô anh Tuân mỗi lần lên
nhà Bun đều đi xe không, sao mình không
bảo anh ấy chở giúp ít gạo lên bán cho bà
con, mua giá đổ dưới đó sẽ rẻ hơn, lên đây
bán vừa kiếm thêm chút lãi lại vừa giúp bà
con trong bản đỡ vất vả.

Nghĩ thế, Bun điện ngay cho anh Tuân.
Anh Tuân cười khà khà trong điện thoại: 

- Chú mày có cái đầu làm giàu đấy. Được,
được, anh có đứa em gái làm đại lý gạo, anh
mà lấy thì sẽ được giá ưu đãi hơn người
ngoài. Chú mua đủ chuyến xe rồi hả, chiều
anh lên anh sẽ chở gạo luôn cho.

Vừa thu mua ô rô lại vừa bán gạo, hai vợ
chồng Bun trở tay không kịp, Bun phải gọi cả
vợ chồng Mắn, em trai Bun sang giúp. Cả tiền
lãi thu mua ô rô và tiền lãi bán gạo, trừ công
vợ chồng Mắn sang bán giúp, mỗi ngày vợ
chồng Bun cũng để ra được hơn hai trăm
nghìn. Bun mừng lắm, đem sang biếu ông cụ
Hính hai chục cân gạo và ít tiền để trả ơn ông
cụ đã gợi ý cho Bun thêm một cái nghề.

*
Đưa cho Bun chai rượu, anh Tuân bảo:
- Chú Bun biết uống rượu không? Anh

tặng chú chai rượu do công ty anh nấu. Rượu
làm từ hạt ô rô anh mua của chú đây!

Bun tròn mắt ngạc nhiên:
- Hạt ô rô mà cũng nấu được rượu uống,

lạ nhỉ. Thảo nào anh Tuân mua nhiều thế. Nhà
mình cũng hay nấu rượu uống đấy, có khi mai
mình nấu thử xem. Nấu rượu từ hạt ô rô có
khó không?

- Hạt ô rô có nhiều tinh bột, luộc kỹ lên
nó nở bung ra, cũng rắc men lên trộn đều
rồi ủ như nấu rượu gạo, nhưng thời gian ủ
lâu hơn. Hạt ô rô cho rượu ngon hơn rượu
gạo, thơm hơn rượu gạo nhiều, chú Bun
nấu thử xem 

Buổi tối, Bun và vợ bàn nhau nấu thử nồi
rượu bằng hạt ô rô đầu tiên. Luộc hai tiếng
đồng hồ, những hạt ô rô đã nở bung ra như
bỏng ngô. Đổ ra cái mẹt to, Bọm ngồi quạt cho
ô rô mau nguội, Bun thì hí húi giã quả men.
Quả men vợ chồng Bun tự vào rừng lấy bảy
thứ lá và củ về, giã nhỏ, trộn với bột ngô rồi
nắm thành từng nắm như nắm cơm, ủ kỹ rồi
cất lên gác bếp cho khô từ lâu, giờ chỉ việc lấy
xuống giã nhỏ để ủ. Ở bản nhà ai cũng biết tự
nấu rượu để uống, biết tự làm men từ những
lá và củ rừng, rượu tự nấu uống chỉ say rồi
ngủ chứ không bị đau đầu.

Chén rượu đầu tiên giọt giọt chảy ra từ cái
nồi nấu rượu trắng đục như nước vo gạo, Bun
đem vào góc nhà dâng cúng mời ma nhà:

“Con cháu làm rượu mới
Con cháu đến mời ma ông bà
Con cháu mang mời ma bố mẹ
Ma ông bà chớ làm rượu đau đầu
Ma bố mẹ đừng làm rượu đau bụng
Rượu uống vào thêm khỏe
Rượu uống nhiều thêm say”
Mời xong ma tổ tiên trong nhà, bây giờ thì

Bun hồi hộp uống thử chén rượu đầu tiên,
chén rượu vẫn còn nóng hổi. Vị rượu cay
nồng thơm nức mùi hạt ô rô quện lẫn mùi
thơm nếp của men lá. Rượu uống vào đến
đâu, Bun thấy người nóng bừng lên đến đấy,
cảm giác lâng lâng, sảng khoái rất lạ. Sau vị
cay nồng, lại thấy đầu lưỡi có vị ngòn ngọt.
Bun thấy lạ quá, thấy thích quá. Sao cái hạt ô
rô lại cho thứ rượu thơm ngon lạ lùng thế nhỉ?
Lúc sáng, anh Tuân cũng cho một chai, nhưng
rượu anh Tuân nấu không ngon và thơm bằng
rượu Bun nấu. Có rượu ngon thế này thì phải
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gọi anh em đến cùng uống. Bun rót nửa chai
rượu cất để phần anh Tuân, quay ra bảo vợ
bắt con gà làm thịt rồi chạy đi khắp bản mới
anh em bạn bè đến cùng thưởng thức.

Nhà Bun chật ních người ngồi xung
quanh nồi rượu đang nấu tỏa mùi thơm của
hương rượu lạ khiến ai cũng thấy lâng lâng.
Rượu chảy ra đến đâu là mọi người lại rót ra,
chia nhau mỗi người một ngụm nhỏ. Rượu thì
chảy từng giọt tí tách mà người thì đông, đợi
mãi mới đến lượt được uống, mà uống được
có ngụm nhỏ, vẫn thấy thòm thèm, nhưng lại
thấy thích, thấy hồi hộp. Đêm đã khuya lắm,
nồi rượu vẫn tí tách chảy những giọt rượu
nóng hổi, cay nồng, thơm ngào ngạt. Bây giờ
thì ai cũng thấy lâng lâng say. Say rồi thì lăn
luôn ra sàn nhà ngủ. Bun cũng đã say, Bun
cũng lăn ra ngủ, hơn chục người gối đầu lên
nhau, ngáy khò khò.

Bọm nhìn chồng và anh em trong bản
uống rượu say, lại thấy vui vui, thỉnh thoảng
lại nhìn Bun đang ngủ, Bọm cười một mình.

Bọm vào nhà, lấy mấy bát gạo nếp tròn,
đem đồ một chõ xôi cạnh bếp nấu rượu, lấy
miếng thịt trâu khô treo trên gác bếp xuống
nướng lại rồi đập cho mềm, để sẵn đấy. Sáng
mai mọi người ngủ dậy, phải uống rượu, ăn
xôi xong thì mới được về.

*
Tuân nhấp thử ngụm rượu Bun vừa đưa.

Anh trầm ngâm đứng lặng để thưởng thức vị
rượu lạ đang tan chảy, cháy bừng trong
người. Tuân reo lên:

- Trời ơi, sao chú mày lại nấu được loại
rượu thơm ngon, lạ lùng thế này, vẫn giữ
được cả vị ngọt và hương thơm của hạt ô rô.
Thế này thì rượu của anh còn thua xa. Chú
Bun có bí quyết gì thế? Nấu bằng men lá hả?
Thảo nào… ngon quá… ngon quá! Bản mình
ai cũng biết nấu rượu bằng men lá chứ? Thế
thì tốt. Chú bảo mọi người nấu đi, anh sẽ mua
rượu với giá cao. Rượu này tung ra thị trường

sẽ là một thứ đặc sản của núi rừng, nó sẽ
không thua kém gì rượu mận của Mộc Châu,
rượu thóc Hang Chú, rượu sơn tra bên Bắc
Yên đâu.

Bản Chờ Lồng lại có thêm nghề nấu
rượu. Đêm đêm, nhà nào bếp lửa cũng đỏ
hồng, hương rượu ô rô bay ngạt ngào khắp
bản, hương rượu ngô bay vào cả cánh rừng
cạnh bản. Những chú hươu, chú nai, những
chú gà rừng ở cánh rừng xa cũng kéo về cánh
rừng gần bản để ngửi hương rượu. Hương
rượu làm những chú chim, chú gà cũng say.
Say rồi thì te te gáy, say rồi thì líu lo hót suốt
đêm đến sáng. Người già ít ngủ, thường dựa
vào tiếng gà rừng gáy mỗi lần để dậy đồ xôi,
nhưng giờ thì tiếng gà rừng cũng gáy không
đúng nữa rồi. Nhiều khi nửa đêm nghe tiếng
gà gáy, người già đã dậy để nấu xôi vì tưởng
sắp sáng.

*
Trời mưa to, mưa liên tiếp mấy ngày đêm.

Con suối Nậm Pu cạn khô thế mà nước dâng
cao đến nửa cây cơi, đục ngầu, cuồn cuộn.

Sáng nay, trời vừa hửng nắng, ông lão
Hính đi lên thăm nương về, mặt ông rạng rỡ
hẳn lên. Ông đến từng nhà, đứng dưới cái
chân cầu thang, gọi to:

- Ầy, mưa mấy ngày, đất ở nương nó đã
uống đủ nước, cái hạt ban cũng mọc mầm rồi
đấy. Cái hạt ban nó vẫn nảy được mầm là Phạ
không làm mất mùa đâu, chỉ là mùa nó đến
muộn hơn thôi, cho con trâu, con bò ra cày
nương để trồng ngô đi nhớ.

Hạt ô rô trong rừng cũng đã nhặt hết rồi,
bản Chờ Lồng lại phấn khởi đi lên nương,
cuốc cày để chuẩn bị trồng vụ ngô mới.

(*) Ngày Xi: ngày tốt nhất của lịch Thái
(**) Lễ Xến Xó Phốn: Lễ cầu mưa của người Thái
(***) Lời cúng trong lễ cầu mưa, theo Đào Quang
Tố sưu tầm và dịch
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Bệnh viện tĩnh lặng vẻ bề
ngoài bởi sự bao bọc
của những hàng cây lâu

năm xanh tốt. Bên trong khoa
sản, không khí vội vã và ngột
ngạt. Hai hàng ghế chờ dọc
hành lang kín người ngồi càng
tăng thêm sự bức bối giữa cái
nắng hè nóng như rang. Một
người đàn ông tay xách tay
mang khệ nệ đồ bước vào
phòng chờ sinh, mồ hôi lấm
tấm trên trán, trên mặt, làn da
ngăm đen đượm vẻ sương gió
càng khiến người ta khó đoán
được tuổi tác trước sự nhanh
nhẹn và cường tráng của anh.
Phía cuối phòng, một người
phụ nữ đã luống tuổi, gương
mặt điểm vài vết nám sạm
đang vịn một tay vào thành
giường, tay còn lại vòng ra sau
xoa vùng thắt lưng nín nhịn
từng cơn đau. Trông thấy anh,
chị vẫn cười mỉm nhẹ nhàng,
giấu đi những cơn đau đằng
sau tiếng xuýt xoa, rít hà vang
khắp phòng.

- Người nhà sản phụ Ón
đâu ạ? Người nhà sản phụ Ón
có đây không ạ?

- Đây đây chị ơi! - Vừa đáp
lời nữ hộ sinh, người đàn ông
lúc trước vừa lật đật chạy ra
hướng cửa phòng, không quên
nhanh nhẹn đẩy gọn phích
nước vào dưới gầm giường.

- Anh sang phòng trực gặp
bác sĩ, có vấn đề này cần trao
đổi.
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Tấm lưng vạm vỡ của anh liền khuất bóng
ngoài cánh cửa. Khoảng chừng hai mươi phút
sau, anh trở lại, khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng.

- Bà xã ơi, bác sĩ nói em phải mổ đấy!
- Sao lại phải mổ?
- Người ta bảo vì em đã đau hơn hai ngày

rồi mà không có dấu hiệu sinh rõ rệt. Chờ nữa
sợ là không cứu được cả mẹ lẫn con. Với lại,
mình cũng có tuổi rồi, sẽ khó đấy em ạ!

- Thế nào cũng được. Em đau quá rồi!
- Vậy để anh đi làm thủ tục nhé!

*
Một giờ sau.
Phòng hậu phẫu tiếp nhận thêm một bệnh

nhân mới. Sản phụ bốn mươi chín tuổi, phẫu
thuật chỉ định cấp cứu thai. Em bé chào đời
khỏe mạnh, bụ bẫm, nặng gần bốn ký. Vậy là
phòng hậu phẫu thêm một phần náo nhiệt,
thêm một câu chuyện, thêm người “tán dóc”
trong thời gian chờ xuất viện.

Căn phòng nho nhỏ với bốn giường bệnh
kê sát bốn góc tường. Ở đây, trong khoa sản
này và ngay tại phòng hậu phẫu này người ta
chỉ thấy bà chăm cháu, mẹ chồng chăm con
dâu hoặc mẹ đẻ chăm con gái. Duy chỉ có
mình chị là có chồng chăm sóc từ những ngày
mới vào viện chờ sinh. Dáng vẻ anh lúc nào
cũng tất bật, nhưng thao tác lại vô cùng dịu
dàng, cẩn thận đến từng chi tiết khiến những
người phụ nữ trong phòng ai nấy đều xuýt xoa
nửa ngợi khen, nửa ganh tị.

Ngày thứ ba, anh vắng bóng ở phòng
bệnh. Lúc này chị đã khỏe hơn đôi chút, có
thể tự trở mình và ngồi dậy. Bấy giờ, mọi
người mới có cơ hội ngắm nhìn rõ bức tranh
toàn cảnh về mối tình đắp vá mà quá đỗi
nồng nàn.

- Này cô Ón ơi, chú nhà cô đi đâu rồi?
Người vừa lên tiếng là mẹ của Nhâm, bà

cũng ở đây để chăm sóc con gái mình những
ngày vượt cạn. Phía đối diện, Ón đang cho
con bú khẽ khàng đáp:

- Anh ấy về nấu cơm rồi chị ạ!

- Về tận nhà nấu à, hay có nhà bà con ở
gần đây?

- Về nhà nấu chị ạ!
- Chú ấy chịu khó nhỉ. Xa thế này đi lại vất

vả quá.
- Vâng, nhà neo người, không có ai thay

thì phải chịu chứ biết làm sao.
Phải nói anh là người đàn ông cực kỳ chu

đáo và chịu khó. Mấy ngày đầu, dường như
anh không ngủ. Tinh mơ, khi mọi người còn
chìm trong giấc ngủ, chú bảo vệ ngoài cổng
đã díu mắt vì ca trực đêm thì sáu giờ sáng
anh đã trở lại viện trên tay là hai phích nước
nóng, một cặp lồng cháo. Anh không để chị
chạm tay bất cứ một việc gì dù là rất nhỏ. Tự
mình pha nước ấm, rửa mặt cho chị, ngay cả
khi chị đánh răng anh cũng đứng bên cạnh
cầm ca nước. Đôi tay, bờ vai luôn trong tư thế
sẵn sàng đỡ chị mỗi khi chị muốn ngồi dậy.
Ngày đầu tiên chị tập đi, anh dìu chị từng
bước. Nhìn từ phía sau, cái dáng nhỏ nhắn
của người phụ nữ ấy dựa vào vai chồng mình
mới dịu dàng làm sao. Anh vòng cánh tay ra
sau lưng giữ lấy eo chị, chị lại thuận theo đó
mà đan lấy bàn tay thô ráp của chồng. Khung
cảnh ấy hạnh phúc biết bao!

*
Làng Phiêng Pò.
Trụ nhúng cây chổi sể xuống chậu vôi,

khoắng khoắng vài lượt rồi gõ nhẹ lên thành
chậu. Anh đưa mắt nhìn khắp lượt bức tường
trước mặt rồi tiếp tục đưa chổi quệt thêm vài
nhát vào những nơi màu vôi mỏng. Bức
tường trình đã vài chục năm, sương gió mưa
bụi rửa trôi, xói mòn đến độ trơ sần bề mặt.
Màu vàng của đất, màu đen của ngói âm
dương chìm trong màu xanh thẫm của rừng
núi, xám bạc của mây mù bao quanh càng
làm không khí thêm phần u tịch, lạnh lẽo. Trụ
muốn dùng lớp vôi kia để kéo về chút tươi
sáng điểm lên mùa đông ảm đạm. Ngôi nhà
này tuy chẳng có vẻ rộng rãi mà vẫn quá
mênh mông bởi từ đây, sẽ chỉ có mình anh
cùng chiếc bóng bên trong bốn bức tường.
Mới đây thôi hai cụ thân sinh ngóng anh về
từng ngày, giục giã anh lấy vợ, chiều chiều
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vẫn nhen lửa cho khói vờn ủ khắp mái nhà.
Vậy mà đùng một cái hai cụ đồng lòng rủ nhau
khuất núi. Trụ bỗng thấy mình như đứa con
đầy tội lỗi, bởi hai cụ ra đi mang theo những
tâm nguyện dở dang, những trách cứ thằng
con trai độc đinh sao cứ mãi mê mải ở mảnh
đất ba - zan đầy nắng gió, bỏ mặc cái nghèo,
trong thâm tâm hai cụ, “ta tắm ao ta” vẫn là
hơn cả.

Trụ ngồi trước hiên nhìn xa xăm, trong
lòng ngổn ngang, rối rắm. Vào Tây Nguyên từ
những ngày còn là thằng nhóc đi hái cà phê
thuê, anh đã gây dựng cả một cơ nghiệp khi
bước qua ngưỡng ngoài ba mươi. Ý định của
anh sẽ là đón hai cụ thân sinh Nam tiến cùng
mình, nhưng thuyết phục nhiều năm không
thành. Trước sau một ý, rằng mảnh đất tổ tiên
phải được hương khói, gìn giữ. Cứ thế, hai
bóng già chăm sóc lẫn nhau qua ngày tháng.
Để rồi giờ Trụ biết tính toán làm sao? Nương
rẫy trong kia sắp đến kỳ trổ hoa, nhưng căn
nhà lạnh lẽo này lại cần người hương khói.
Những rối ren trong lòng trút ra theo tiếng thở
dài đầy nặng nhọc. Vừa hay bà thím bên nhà
bước vào sân cất giọng sang sảng:

- Ơ cái thằng, sao mày lại sơn nhà lúc
này. Kị lắm đấy!

- Đã qua một trăm ngày ông bà rồi, kị gió
kị máy chứ kị gì quét vôi hả thím. Bố mẹ cháu
vẫn mong cháu về trông nom nhà cửa, giữ gìn
hương hỏa ngoài này thì thấy cháu làm vậy
các cụ còn mừng ấy.

- Ừ thì biết là thế, nhưng mà người ta cứ
bảo là...

- Bảo gì kệ người ta thím ạ. Nhà tối tăm
lạnh lẽo thế này, cháu muốn để nó sáng lên
chút cho đỡ buồn. Cháu khấn xin bố mẹ rồi,
không lo đâu.

Nghe vậy, người thím liền chuyển giọng
rủ rỉ:

- Hay mày tính chuyện lấy vợ đi thôi. Nhà
thêm người, thêm cái bát đôi đũa, thêm tiếng
nói chuyện thì mới bớt cô quạnh.

- Cháu giờ kiếm đâu ra vợ. Già rồi, lại còn
không cha không mẹ.

- Ơ cái thằng... Sảy cha thì còn chú. Mày
có đồng ý thì để tao về bảo chú mày nhờ
người mai mối.

Thế và Trụ lấy vợ thật. Vợ anh là người
đàn bà góa chồng có một đứa con riêng. Dạo
ấy, xóm giềng xì xào ghê lắm. Xì xào chuyện
“trai tân vớ phải nạ dòng”. Trụ không lấy làm
để ý. Anh cho rằng mình chẳng phải thằng trai
ở độ tuổi “đương xoan”, gia cảnh lại thêm
chút bần hàn. Nạ dòng hay gái tơ thì cũng chỉ
cần chịu thương chịu khó, miễn sao sớm tối
có kẻ vào ra bầu bạn, chấp nhận hoàn cảnh
của mình. Trụ quyết định bán hết sản nghiệp
mà mình đã gây dựng trong Tây Nguyên để
trở về mảnh đất tổ tiên, kế thừa hương hỏa.
Hy vọng, ở dưới suối vàng cha mẹ anh có thể
an lòng.

*
Bà Niên năm nay cũng đã ngoài bảy

mươi. Ở cái tuổi xưa nay hiếm những tưởng
sẽ được thảnh thơi an nhàn bên con cháu,
vậy mà bao muộn phiền, âu lo lại càng làm
sâu thêm những nhăn nhúm trên gương mặt
bà. Bà sinh năm người con thì hết bốn người
chết yểu, chỉ còn lại mình cô con gái thứ hai
là Ón. Thế rồi lớn lên Ón cũng lại đi lấy chồng
vì không ai chịu về ở rể. Ón lấy chồng ở xã
bên, nói là xã bên chứ làng ấy cũng chỉ ngay
phía bên kia sườn đồi. Sớm tối vẫn có thể
chạy qua lại thăm nom mẹ già. Thế rồi vào
một ngày, chị dắt hai đứa trẻ về gửi gắm cho
bà, nói mình cần ra huyện một chuyến, khi về
sẽ nói chuyện với bà sau. Ón vừa rời đi chưa
lâu, thì cả bà sui lẫn con rể sấn sổ ngoài cổng
réo gọi tên bà. Hàng xóm kẻ ngó người xì xào,
bà vội vã đưa hai người vào nhà, pha vội ấm
trà và khoản đãi vài lời xoa dịu.

- Đây tôi nói cho bà biết. Tôi cũng chỉ có
một thằng con trai này thôi. Từ lúc con gái bà
về làm dâu, tôi chưa bạc đãi ngày nào. Người
ta nói sao, con gái lấy chồng phải theo chồng.
Nhưng con dâu tôi thì sao? Lấy chồng nó
không cần theo chồng. Tôi cho chúng nó ở
riêng cho thoải mái. Đất đai nhà cửa nhà tôi
nào thiếu gì. Mùa màng ruộng nương, nó
thích về phụ ông bà tôi cũng chả cản, ừ thì nó
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cũng con một. Nó sinh nó đẻ, nó muốn về
ngoại ở, tôi chiều. Thậm chí Tết nhất, nó
không lo vun vén, khêu hương đốt đèn mà
muốn về ăn Tết với ông bà, tôi cũng chả sao.
Thế nhưng mà con gái bà không biết điều.
Thằng chồng nó đi chơi dăm ba hôm, Tết nhất
vui vẻ, cờ bạc thắng thua nó là chuyện bình
thường. Nó có chơi cũng là của nhà tôi, của
bố mẹ nó, của gì nhà bà mà con gái bà nó
cấm nó cản, nó chửi thằng chồng như tát
nước vào mặt giữa chốn đông người thế hả?
Tôi thử hỏi con gái bà đã làm được cái gì cho
nhà tôi? Có mua được thêm đất, có cất được
thêm nhà, có vàng bạc của nả dư giả để ra
không hay chỉ đủ ăn? A, nay lại còn đòi bỏ
chồng à, đem con về ngoại à? Tôi nói cho bà
biết, con nó nhưng là cháu tôi, máu mủ dòng
dõi nhà tôi, tôi cấm tiệt!

Mẹ chồng Ón tuôn sa sả một tràng dài
xong thì thở hổn hển. Hẳn là bà đã sợ nếu
không nói nhanh sẽ bị bà thông gia cướp lời.

Bà Niên vẫn tỏ vẻ bình thản rót trà mời
khách. Trong lòng chắc mẩm, có lẽ vẫn nên
nhường lời trước. Quả nhiên, tới lượt anh con
rể lên tiếng:

- Mẹ ạ, con nói điều này có gì sai quấy thì
mẹ cứ dạy bảo con. Con làm con rể mẹ cũng
hơn chục năm rồi, nhưng mà vợ con có nhiều
cái khiến con rất phiền lòng. Mãi con chưa có
dịp để nói. Ón ấy, làm vợ, nhưng chỉ muốn
ngồi lên đầu chồng thôi. Con đi đâu, làm gì
cũng tra khảo. Con nói thì không nghe. Tiền
bạc thì giữ hết. Con là chồng, là chủ gia đình
cơ mà, vợ phải nghe lời chồng chứ. Con nói
cho mẹ biết, không có sự đồng ý của con thì
không tòa nào nhận xử lý đâu.

Dứt lời, anh con rể cầm chén trà đưa lên
tu cái ực. Tay chống gối nhìn ra sân, nghe vẻ
hậm hực lắm. Bấy giờ, bà Niên mới từ tốn
đáp:

- Tôi mạn phép hỏi bà thông gia vài điều
thế này. Chắc là bây giờ bà bình tâm để nghe
rồi chứ?

- Mời bà. Nhưng bà đừng nghĩ dọa dẫm
được tôi. Tôi không sợ đâu.

- Ôi, không! Không! Chúng ta nói chuyện
đàng hoàng, đừng nên nói câu ai sợ ai vào lúc
này để làm gì cả. Mà chuyện giữa tôi với bà,
thực ra lại là chuyện của hai đứa con thôi mà.

- ...
- Tôi mạn phép hỏi bà, khi xưa trước khi

đặt lễ hỏi cưới con gái tôi, bà có biết nó là con
một không?

- …
- Vậy tôi lại hỏi bà, chuyện chúng nó ở

riêng là chúng nó tự ý, hay là ông bà cho
phép? Ngày nó sinh nở, người ở trong bệnh
viện là tôi, hay là hai mẹ con bà? Bà còn xót
cả buổi cạo nhựa thông, thì tôi đưa nó về ở
cữ thì cũng thuận lợi cả đôi bên, tôi cũng chỉ
có mình nó để mà chăm sóc thôi.

- Nhưng con bà không trọn đạo làm dâu!
- Thế vậy tôi lại hỏi bà. Những chuyện nhỏ

nhặt như mùa vụ cấy hái đi, đã bao giờ con
gái tôi để ruộng nương nhà bà đi sau hàng
xóm láng giềng chưa? Hay nó toàn đi trước?
Tết nhất nó đã bao giờ bỏ bê cúng giỗ, gói
bánh, treo thịt có thiếu thứ nào? Nó về làm
con bà ngần ấy năm, cũng chỉ mới năm nay
là về đón giao thừa với tôi, nhà cửa tươm tất
cả mà sáng mồng Một vẫn phải tất tưởi về.
Con tôi sinh cho bà hai đứa cháu đủ nếp đủ
tẻ. Tôi hỏi bà, con tôi không trọn đạo làm dâu
chỗ nào? Hay con trai bà không biết đạo làm
chồng?

- Bà đừng có mà bênh vực! - Mẹ chồng
Ón hậm hực.

Bà Niên dịu giọng:
- Tôi không bênh. Mà có bênh thì nó là

con tôi, tôi phải bênh chứ. Bà thông gia ạ, tôi
với bà đều vào cái tuổi xế bóng chiều tà rồi.
Con cái cũng ngót nghét dẫm vào bậc tứ tuần,
vài năm nữa thôi chúng cũng đi được nửa đời
người rồi đấy. Mình đừng có ồn ào chỉ vì
chuyện của chúng, đừng có coi chúng vẫn
như đứa trẻ lên ba nữa. Mất hay!

- Mẹ, mẹ cũng biết là chúng con sắp bước
vào bậc tứ tuần rồi à? Con gái mẹ đòi bỏ
chồng đấy. Bốn chục rồi nghĩ mình còn son,
còn có giá lắm đây!
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- Anh Thông này, giờ mẹ vẫn gọi anh là
con thì đúng là trong lòng không thoải mái gì
đâu. Bốn chục thì sao? Mẹ có mình nó, mẹ
chăm lo được. Nó bỏ anh, không phải để mưu
cầu vào giá trị son rỗi gì như cái suy nghĩ bẩn
thỉu của anh đâu. Nó bỏ anh, là được giải
thoát đấy. Vợ chồng hai mặt con với nhau,
anh đã trọn đạo làm chồng, làm cha chưa?
Hay anh chỉ biết làm ăn bằng cách nướng tiền
bạc của cải vào mấy cây đỏ đen ấy. Nguyên
chuyện này mẹ đã thấy anh không có tí giá trị
nào rồi ấy chứ.

Cuối cùng thì bà cũng trút được hết ruột
gan của mình. Bà để mặc hai người ra về mà
không một câu tiễn biệt. Rõ ràng cái ngữ khí
ấy, vẻ bình thản đến điềm nhiên ấy, bà đã
sớm biết con gái mình chịu khổ lâu nay mà
sẵn sàng dang tay che chở. Con người ta khi
đi đến tận cùng của mọi giới hạn đều sẽ muốn
quay đầu gục vào lòng mẹ vô biên.

*
Tháng Tám.
Những trận mưa cuối cùng của mùa hạ

dần trả lại bầu trời trong xanh và những tia
nắng vàng như mật choàng lên mọi khe
thung, sườn đồi. Từng vạt lúa xanh rì trổ
đòng, ngậm sữa, chờ cái nắng tắm cho săn
hạt, mẩy bông. Tiếng mõ họp thôn dội tong
tong từ cây gạo đầu bản. Từng tốp người đổ
dồn từ các xóm nhỏ ra đường lớn, kéo về
hướng nhà văn hóa, vừa đi vừa bàn chuyện
rôm rả.

- Gớm cái lão trưởng thôn, sao cứ phải gõ
mõ nhỉ?

- Thì lão cứ thích gõ thế. Cái mõ truyền lại
cả mươi đời chứ ít gì. Giờ cứ loa phát thanh
rồi thì điện thoại điện tín nó dễ. Cơ mà không
có tiếng mõ thì lại thấy thiếu.

- Thôi, đi nhanh cái chân lên kẻo lão lại gõ
thêm hồi nữa giục bây giờ.

- Bác cứ xoắn xuýt lên thế nhỉ. Tranh thủ
vài câu chuyện dọc đường đi, chứ mấy khi
rảnh mà gặp nhau.

- À này, em nghe bảo thằng Trụ bỏ vợ à
bác?

- Làm gì, nó bị con kia lừa đấy chứ nào
phải bỏ.

- Thế là thế nào?
- Thì ban đầu thấy bảo nhờ người mai mối

cho con này. Nó thì lành tính, bảo chả yêu cầu
gì cao, không què cụt điên dở, chịu thương
chịu khó là được. Chả hiểu nhà chú nó kiểu
gì, mai mối cho con mụ nạ dòng. Mà con này
ấy, cả tướng lẫn số đều sát phu. Nghe đâu
chồng chết từ hồi nó mới đang chửa cơ. Có
thằng con trai, nhưng lại không cho ở bên nội,
lôi về ở với thằng Trụ luôn.

- Cái thằng này, nó bị dở hơi à? Không
dưng lại đi nuôi tu hú. Thiếu gì mối.

- Thì nó cứ mặc cảm là nó không có bố
mẹ nữa.

- Ừ, nhưng làm sao bác bảo nó bị lừa?
- Thì đấy, ban đầu thấy con này nó cũng

tốt lắm. Cũng tu chí với thằng Trụ làm kinh tế
ác. Con cái dạy đâu ra đấy, gọi thằng Trụ là
bố hẳn hoi. Thế mà đùng cái nó lại quay về
nhà chồng cũ ở. Mày thấy có hay không?

- Bác kể tiếp xem nào, nó lừa làm sao?
Chuyện của Trụ dường như đã níu bước

chân người chậm lại, khiến gã trưởng thôn lại
một lần gõ mõ thúc giục. Hai người phụ nữ
hụt lại phía sau, trên môi cố rì rầm cho hết câu
chuyện. Quyết định “an cư lạc nghiệp” và thực
hiện di nguyện chăm lo hương khói tổ tiên của
cha mẹ, Trụ bán hết sản nghiệp ở Tây Nguyên
sau khi lấy vợ được một thời gian. Nhưng
không ngờ, cô vợ lại chỉ chờ có thế, ôm sạch
cả gia tài, tuổi trẻ của anh đi mất. À không, là
quay về chốn cũ! Mấy ngày đầu, Trụ vẫn ngây
dại nghĩ, chỉ là con về giỗ cha nó thôi mà, dẫu
sao đó mới chính là nguồn cội của nó. Thế
nhưng giỗ cha kéo dài cả năm hôm, nửa
tháng Trụ vẫn chưa thấy vợ con trở lại. Người
ta bảo thằng bé nhớ ông bà nội nên không
muốn quay về nhà Trụ. Vợ Trụ vì thương con,
vì không nỡ xa con, vì tình nghĩa, vì vô vàn lý
do khác nữa, cuối cùng chọn ở lại. Ngay cả
một lời từ biệt rõ ràng cũng không có mà chỉ
nhờ người đưa tin chuyển lời. Vậy ra, Trụ
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cũng chỉ là một đoạn đường ngắn mà đẹp cho
người đàn bà ấy đi tắt.

Có lẽ, đây sẽ là trận lũ cuối cùng trong
năm. Con đường từ thôn ra trung tâm xã bị
sạt một đoạn lớn. Đã có dân quân, và cả máy
xúc làm việc nhưng nghe chừng khó mà thông
đường sớm. Trụ ngồi họp mà nghe bập bõm
câu được câu chăng bởi mất tập trung. Đại ý
anh chỉ biết, mình nằm trong nhóm người phụ
trách san đất sau khi máy xúc đã gạt xong cơ
bản. Cũng nhân dịp này, Nhà nước sẽ hỗ trợ
vật liệu để trải bê tông, còn bà con dân bản sẽ
góp công là chính.

Nắng.
Đám bùn đất qua một ngày đã se lại,

nhão sệt tựa như nồi cám lợn khổng lồ bị đổ.
Trụ cùng đám đàn ông hì hục với cuốc, xẻng,
xe rùa gạt bùn đất xuống dưới bờ taluy. Mặt
đường cũ dần lộ ra, trơ trụi, ráo hoảnh. Phía
bên kia, một tốp dân quân với phụ nữ đang
nhộn nhịp từng xe cát sỏi, xi măng trộn bê
tông. Tiếng nước đổ xuống từ cái máng dẫn
trong khe về nghe xòa xòa, nước tuôn trắng
xóa. Trưởng thôn đầu đội mũ cối, quần xắn
bên thấp bên cao lăng xăng phụ việc, vừa hối
thúc mọi người.

- Trụ ơi, bên kia hòm hòm rồi thì chú với
lại một thằng nữa qua đây. Bên này nhiều phụ
nữ quá! - Tiếng ông trưởng thôn hô.

Không đáp lời, Trụ cứ thế kéo theo một
chiếc xe rùa nhập vào tốp người đang trộn bê
tông. Gần đó, Ón cùng vài người khác dùng
cuốc gạt bê tông trải đều ra từng đoạn, hai
người đàn ông dùng bàn xoa vuốt mịn mặt
đường. Tất cả đều hối hả, hăng say. Ai cũng
muốn cố gắng xong trong ngày để tránh mất
nhiều ngày công. Bỗng Ón la lối:

- Ôi cái thằng này, đổ gần nhau tí xem
nào. Đổ xa thế này cuốc gạt mệt lắm chứ!

- Ôi cái bà này, hô bé bé thôi. Hô to thế
người ta giật mình chứ! - Trụ thủng thẳng đáp
lại, giọng điệu có phần dí dỏm.

- Bà gì mà bà. Chị đấy. Đổ xuống đây!
Trụ không đáp lời, kéo xe về nơi trộn bê

tông. Quay trở lại chỗ Ón. Trụ mới hồi đáp lời
nói vừa rồi của chị:

- Không phải bà, thì là em. Ón, nghĩa là
trẻ, mà cứ trẻ mãi thế thì là em thôi.

Chao ôi! Lời nói có chút chuẩn bị nào
không mà nghe như có tia lửa điện xẹt qua
lòng. Ón chợt nhớ tới lời thoại của hai nhân
vật trong một bộ phim nọ đã xem từ lâu: “Em
tên là gì?”. “Tên em chua lắm!”. “Chua, nghĩa
là sao?”. “Tên em là Mơ”. Những lời Trụ vừa
buông như có chút ngô nghê, nhưng lãng
mạn, xao xuyến hệt như hai nhân vật trong
phim. Ón không nói gì thêm nữa. Cứ thế cắm
cúi san san gạt gạt mà chẳng để ý gì, để sót
một khoảng lớn. Trụ trở lại vừa cười vừa nói,
giọng có chút thu nhỏ lại:

- Làm việc không hiệu quả rồi. Sao lại để
thủng một lỗ lớn thế kia?

Để gạt đi bối rối và chút suy nghĩ tự cho
là vớ vẩn vừa thoảng qua đầu, Ón cố tình nói
lớn:

- Ôi, chỗ này bị thiếu mất rồi. Mang thêm
một xe nữa để vá vào đi.

Trụ quay trở lại, đổ bê tông vào khoảng
trống xong liền đứng lại vờ như đã thấm mệt.
Đưa tay tháo chiếc mũ tai bèo vừa quạt vừa
hỏi gượm:

- Tôi đem bê tông về cho Ón vá lỗ thủng
này rồi. Giờ Ón giúp tôi một việc này được
không?

- Việc gì?
Ghé tai chị, anh nói nhỏ:
- Vá đời tôi.
Lời nói gãy gọn, rõ ràng, âm sắc vừa đủ

nghe. Đợi khi chị à ra hiểu thì anh đã kéo xe
rùa trở về nơi đang trộn bê tông. Từ dưới
thung, từng đợt gió mát lồng lộng ùa lên xua
đi những giọt mồ hôi trên gương mặt của
những người lao động. Đoạn đường liên thôn
mới dần hiện ra, rộng rãi và đẹp đẽ.

50
Văn nghệ

Số 331-05/2021 - Xứ Lạng



Thùy choàng mở mắt, ánh
sáng vàng vọt mờ mờ từ
khe cửa sổ chiếu vào,

hình như đèn đường đã bật.
Thùy với tay bật công tắc, ánh
sáng vàng ấm áp rọi khắp căn
phòng trọ gần mười mét vuông.
Hôm nay Thùy được nghỉ nên
ngủ một giấc thật đã từ chiều
đến tối.  

Thùy theo chồng xuống
khu công nghiệp làm công
nhân được hơn năm tháng,
những ngày uể oải, mệt mỏi vì
đổi ca đêm, ca ngày dần qua
đi. Hai vợ chồng thuê phòng trọ
nhỏ xíu chỉ đủ kê chiếc giường
và một chiếc tủ vải đựng quần
áo. Chỗ ở cũng chỉ để tan ca về
ngủ nên không cần rộng lắm.
Đồ đạc cho vào bao tải, thùng
cát tông để hết dưới gầm
giường. Thỉnh thoảng đang ngủ
có thể nghe tiếng chuột chạy
dưới gầm giường, ở quê cũng
có chuột nên Thùy không sợ,
Thùy để sẵn chiếc gậy nhỏ chỉ
việc khua khua là chuột chạy ra
ngoài.

Hưng - chồng Thùy làm ở
khu công nghiệp hơn hai năm,
Thùy sinh con đợi con được
mười ba tháng cai sữa mới
xuống làm cùng. Hai vợ chồng
bàn nhau nhịn ăn nhịn tiêu tối
đa, mỗi tháng sẽ bỏ lợn một
khoản nho nhỏ phòng thân và
cũng gọi là chuẩn bị chút vốn
sau này về quê làm ăn. Tuần
nào Thùy và Hưng làm trái ca
chỉ gặp nhau được một chút rồi
người thì đến công ty người thì
về ngủ. 

Từ ngày đi làm Thùy thấy
vui vẻ thoải mái hơn, không còn
cảnh hàng tháng đợi mãi đến
ngày chồng được lương mới
mua sắm bỉm sữa cho con.
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Minh họa: HOÀNG ĐIỂM

Lắm lúc chồng chưa gửi tiền về mà con hết bỉm đành đặt chuông
báo thức đêm, cứ ba tiếng dậy xi con một lần. Tiền lương kiếm
được Thùy để dành tiết kiệm chút ít, gửi về nhà cho bà chăm cu
Gạo và sắm cho mình ít quần áo, đồ dùng cá nhân mới. Mặc dù
toàn đồ mua ở “siêu thị mặt đất” cạnh khu công nghiệp nhưng
Thùy cũng đã dám bỏ mấy bộ quần áo cũ mặc ba, bốn năm mà
trước đây cứ tiếc dùng mãi. 

Thùy đi làm xa cũng nhớ nhà, hết ca làm là nhanh chóng về
phòng trọ gọi video nói chuyện với con. Những ngày mới xuống
làm, một ngày Thùy mở xem ảnh con không biết bao nhiêu lần,
vừa xem vừa khóc. Dần dần cũng quen, con trai ở nhà với bà nội
bện hơi bà, suốt ngày quanh quẩn chơi cạnh bà, ăn ngủ cũng
muốn bà chăm.

Thỉnh thoảng được nghỉ chuyển ca Thùy tranh thủ bắt xe
khách về chơi với con một hôm rồi lại tất tả đi. Con bập bẹ tập
nói thường chỉ tay gọi bà nội “mệ… mệ…” dạy thế nào cũng
không chịu gọi Thùy là mẹ. Thùy mua cho con thêm mấy bộ quần
áo, đồ chơi đẹp, con thích lắm cứ líu ríu chơi. Thùy tranh thủ quay
lại video con ở nhà để xuống công ty xem cho đỡ nhớ. 

Đi làm vất vả cả ngày, thú vui duy nhất của Thùy là vùi đầu
vào chiếc điện thoại, thi thoảng hai vợ chồng làm cùng ca thì sau
giờ làm đợi nhau đi ăn hàng. Nói là hàng cho sang chứ thực ra là
mấy quán ăn vỉa hè, giờ tan tầm lúc nào cũng rất đông màu áo
đồng phục từ các công ty. Ăn uống xong hai vợ chồng dắt nhau
loanh quanh hóng gió hoặc ngồi quán trà đá cho đỡ bức bối. 



Một lần nọ, đang mải nhìn làn khói nghi ngút
bốc lên từ nồi lẩu Thùy phát hiện mình gặp
người quen. Tùng đi cùng một cô gái rất xinh
chuẩn bị bước vào quán, thấy Thùy đang nhìn
mình định quay đi luôn nhưng cô gái đã gọi đồ
nên vẫn phải vào, Tùng chỉ khẽ gật đầu khi Thùy
chào. Chồng Thùy thấy vậy liền bảo vợ đừng bắt
chuyện để cho họ tự nhiên. Tùng ít hơn Thùy ba
tuổi, người cùng làng, vợ Tùng vừa sinh con
được mấy tháng đang đợi con lớn một chút cai
sữa mới xuống khu công nghiệp làm việc. Cô
gái kia có vẻ rất thân thiết với Tùng, thỉnh thoảng
lại quay sang khoác tay, tựa đầu vào vai. Mấy
lần Thùy thấy Tùng len lén nhìn về phía mình có
vẻ ngại nên mỗi khi cô nàng sát lại gần đều hơi
né ra.

Hưng giục Thùy ăn nhanh rồi mau chóng đi
về, dọc đường Thùy nói với chồng:

- Thằng Tùng ghê thật đấy, ở nhà vợ con
đàng hoàng rồi mà còn cặp bồ ở ngoài.

- Chuyện nhà người ta mình quan tâm làm
gì, coi như không nhìn không nghe không thấy.

- Thế giới này đáng sợ quá. - Thùy nhặt
mấy vỏ chai nhựa cho vào chiếc túi bóng để bán
đồng nát.

- Chắc cu cậu giải quyết nhu cầu bản thân
thôi, vợ nó ghê gớm đến hàng xóm còn sợ. Thôi
kệ đi em đừng có nói gì với vợ nó đấy, sau này
anh em khó ngồi với nhau.

Thùy dừng lại, im lặng vài giây rồi chạy ra
trước mặt chồng lườm lườm, dọa:

- Nào nào, em mà biết anh cũng giống
thằng Tùng thì một phát con về ngoại luôn đấy
nhé!

- Thôi thôi vợ ơi, tháng anh đi làm được
mấy triệu đều đưa vợ hết, mỗi lần ra ngoài muốn
tiêu gì đều phải xin lại những đồng tiền mình
kiếm ra từ ví của vợ. Vừa nghèo vừa nhà quê
thì lấy đâu gái theo. Nhanh nhanh về rồi còn
nghỉ ngơi. - Hưng cười lớn dắt tay vợ về.

Chuyện gặp Tùng hôm nay cứ làm Thùy
nghĩ ngợi, nằm xoay bên này bên kia mãi không
chợp mắt nổi. Ánh đèn đường như màu cỏ úa
từ ngoài hắt vào thay đèn ngủ lờ mờ sáng. Thùy
lấy chăn che mắt cho dễ ngủ nhưng trong đầu
lại nghĩ cảnh vợ con Tùng thỉnh thoảng sang
nhà Thùy chơi cùng cu Gạo, vợ Tùng lúc nào
cũng nói đợi con được hơn tuổi thì cai sữa rồi đi
làm, ở nhà xa chồng buồn lắm. Thế mà chồng
đi xa không chỉ kiếm tiền nuôi gia đình mà còn
kiếm cả bồ. Thùy có nên nói với vợ Tùng không,
nói như thế nào, nói xong thì hậu quả ra sao…
Thùy phân vân mãi không biết mình nên làm gì
trong trường hợp này. 

Bẵng đi vài tháng, trong một lần hai vợ
chồng đưa nhau ra chợ mua đồ ăn Thùy lại
chạm mặt với Tùng. Anh chàng nom có vẻ chải
chuốt, tóc bóng lộn, quần bò rách, giày lười, áo
phông bụi bụi đúng kiểu mốt hiện tại. Tuy Tùng
bịt khẩu trang nhưng Thùy vẫn nhận ra. Thùy
cấu tay chồng ra hiệu rồi len lén nhìn, hôm nay
Tùng đi cùng một cô gái khác, váy đen ngắn, áo
phông trắng, đeo balo nhí nhảnh như học sinh
nhưng móng tay đỏ chót. Chồng Thùy thở dài
kéo vợ qua hàng khác mua đồ rồi quay sang
trách:

- Kệ người ta đi em, chả liên quan gì đến
mình cứ tò mò làm gì.

- Em nhìn thôi chứ có ra chào hỏi đâu.
- Tốt nhất là tránh đi, đỡ va chạm, nhỡ đâu

sau này gia đình Tùng lục đục nó lại nghĩ mình
lắm lời. Cuộc sống nhiều thứ mệt mỏi rồi, tránh
được cái gì hay cái ấy.

- Mấy tháng rồi em còn chưa gặp vợ Tùng
mà anh. - Thùy chép miệng.

- Ờ thì anh cứ bảo thế, đàn bà nói nhiều
mồm mép hay đi chơi xa lắm đấy.

Hết đợt nghỉ lễ Tết nguyên đán, chiều muộn
vợ chồng Thùy bịn rịn tạm biệt cậu con trai nhỏ
rồi bắt xe xuống khu công nghiệp tiếp tục công
việc. Chuyến đi này có thêm Hoa là vợ Tùng đi
kèm. Hoa kể rằng Tết năm nay chồng làm thêm
chỉ tranh thủ về trước Tết ba ngày rồi lại đi, tiền
tăng ca Tùng đưa Hoa một nửa sắm Tết còn
một nửa để mua vài thứ đồ dùng lặt vặt trong
phòng trọ đón vợ xuống cho tươm tất. Gương
mặt người phụ nữ trẻ bừng lên vẻ tự hào khoe
với hai người hàng xóm về người chồng biết lo
toan của mình. Thùy thấy vui lây, biết đâu Hoa
đi làm Tùng lại tu chí làm ăn, vợ chồng dành ra
chút tiền có vốn liếng riêng. 

Thùy lơ đễnh nhìn qua ô cửa kính, bầu trời
dần tối lại, khung cảnh làng quê với những ngôi
nhà sàn, nhà đất, nhà cấp bốn dần khuất sau
khúc cua mở ra bao nhiêu nhà cao tầng, cửa
hiệu, đèn trang trí sáng lấp lánh. Khu công
nghiệp mà Thùy sắp đến cũng sáng lắm, mỗi tối
đứng từ trên cao nhìn xuống như một hình hộp
pha lê, đèn điện nhà xưởng rực cả một vùng,
nổi bật trên cái nền màu đen của cánh đồng
mênh mông vắng lặng. 

Mỗi ngày Thùy, chồng Thùy, Tùng, rồi sau
này là Hoa và nhiều người khác nữa sẽ bước
vào chiếc hộp sáng đó làm việc để đợi chờ tiếng
ting ting trong tài khoản đầu tháng. Tan ca, tất
cả lại ùa ra bước vào khoảng không tối tăm,
chen lấn trong các khu trọ chật hẹp để nuôi hy
vọng về một tương lai với chút vốn liếng trong
tay xây dựng sự nghiệp, chăm lo gia đình./.
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Ngay trong những ngày
đầu đến với thành phố
Vũng Tàu xinh đẹp, 14

anh chị em hội viên Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh đã kiện
toàn Ban Cán sự trại sáng tác
gồm: nhà báo, tác giả Tống
Đức Sơn (hội viên Chi hội Văn
xuôi), Trưởng Ban Cán sự trại;
Phó Ban Cán sự trại gồm: nhạc
sĩ Nguyễn Văn Tân (Chi hội
Trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn, Chi hội
Trưởng Chi hội Âm Nhạc - Sân
khấu) và họa sĩ Chu Thị Thiều
(hội viên Chi hội Mỹ thuật Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn, hội viên
Chi hội Mỹ thuật). Ban Tổ chức
và lãnh đạo Nhà sáng tác Vũng
Tàu đã quán triệt đầy đủ nội
dung, quy chế đến các hội viên
dự trại với tinh thần đoàn kết,
nghiêm túc, trách nhiệm, cùng
hướng tới mục đích chung là
hoạt động sáng tạo hiệu quả,
tạo nên những tác phẩm văn
học, nghệ thuật hay, đặc sắc,
đảm bảo chất lượng nội dung,
nghệ thuật đáp ứng được nhu
cầu thưởng thức văn hóa của
người đọc, người thưởng thức.

Từ những định hướng của
Ban Tổ chức, anh chị em văn
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Trại sáng tác Vũng Tàu
KHƠI NGUỒN CẢm HỨNG

SÁNG TẠO
TỐNG SƠN

Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2021 của anh chị em văn nghệ sĩ Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tại Nhà sáng tác Vũng Tàu diễn ra trong hai tuần (từ ngày 01/4/2021
đến ngày 15/4/2021) thực sự mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Đây có lẽ là chuyến đi đặc biệt
nhất, được đội ngũ văn nghệ sĩ Xứ Lạng mong đợi nhất vì thời gian dự trại bị lùi lại một năm
do dịch bệnh Covid-19. Đến với trại sáng tác này, tất cả các thành viên trong đoàn đều mong
muốn sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong lao động sáng tạo.

Ban cán sự trại báo cáo kết quả hoạt động sáng tạo, thu nhận tác
phẩm của các hội viên dự trại sáng tác tại Lễ bế mạc trại.

Ảnh: PV

nghệ sĩ được tham gia nhiều hoạt động thực tế bổ ích như: giao
lưu với đội ngũ văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu; thực tế tại Côn Đảo và Thành phố Hồ Chí Minh,
Bình Dương, Đồng Nai… Thời gian tuy không dài nhưng chuyến
đi thực tế đã mang đến cho các văn nghệ sĩ không khí tươi mới,
trải nghiệm thú vị, hiểu biết tích cực về cuộc sống, cảnh vật và
con người của mảnh đất Vũng Tàu và đặc biệt những điểm điền
dã tại các tỉnh miền Đông cần lao, anh dũng với bề dày lịch sử
đáng tự hào. Sự trao đổi, kết nối giữa các văn nghệ sĩ trong
chuyến đi tạo nên sự thống nhất, vui vẻ, từ đó mỗi cá nhân ấp ủ



chất liệu để sáng tạo tác phẩm cho riêng mình.
Sau hai tuần, các hội viên đã sáng tạo được 58
tác phẩm ở các thể loại: 7 tác phẩm văn xuôi;
13 tác phẩm thơ; 6 tác phẩm mỹ thuật; 7 tác
phẩm âm nhạc; 24 tác phẩm ảnh; 2 tác phẩm lý
luận phê bình.

Chúng tôi xin được điểm qua những tác
phẩm tiêu biểu của một số hội viên. Có những
hội viên viết cả văn xuôi và thơ là các tác giả:
Phạm Chiến, Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn
Khắc Ân.

Ở mảng văn xuôi, tác phẩm ký của Phạm
Chiến “Ngôi nhà thờ trên điểm cao 406 và
những trận đánh Bình Độ 400” mang ý nghĩa
nhân văn sâu sắc, giúp người đọc hình dung
được cuộc chiến tranh biên giới khốc liệt năm
1979, khắc họa sâu sắc tình nghĩa người ở lại
với đồng đội đã khuất… Truyện ngắn “Chốn
quay về”, “Chiêm nghiệm” của Tống Đức Sơn,
“Vườn đào thức tỉnh” của Nguyễn Khắc Ân; tác
phẩm Ký “Mảnh đất mến người” của Nguyễn Thị
Phượng, “Thôn Trung cấp hôm nay” của
Nguyễn Khắc Ân… là thành quả của hoạt động
sáng tạo nghiêm túc.

Ở mảng thơ, trong bài thơ “Đẹp mãi những
mùa xuân”, tác giả Phạm Chiến có những câu
thơ nhẹ nhàng tinh tế: “Em đâu rồi? Ơi hỡi cánh
đào phai/ Vẫn còn thơm như hương nhụy hoa
nhài/ Như kỳ tích nàng Tô hóa đá/ Như Xứ Lạng
qua bao mùa giông bão/ Vẫn trường tồn đẹp
mãi những mùa xuân.”

Bài thơ “Cô gái vùng đất đỏ” của tác giả
Nguyễn Thị Phượng là tấm lòng trân  trọng, biết
ơn sự hy sinh của chị Võ Thị Sáu cho sự nghiệp
giải phóng dân tộc khi tuổi đời chưa tròn đôi
mươi: “Ngày hai mươi ba tháng một đỏ lửa/
Những cơn mưa xối xả thành dòng/ Người con
gái kiên trung/ Cất lời ca đi vào dân tộc/ Vang
vọng muôn đời/ Có một loài hoa trắng trong/
Lêkima  tiễn người con vùng đất đỏ…”.

Nguyễn Khắc Ân có tác phẩm thơ với nhan
đề “Nghiêng” thể hiện cái nhìn lạc quan, con
người luôn thích ứng với mọi biến cố thăng trầm
của cuộc đời, luôn làm chủ trước quy luật của
tự nhiên để yêu, để sống: “Say nghiêng tại chén
rượu đầy/ Mật nghiêng đường ngọt ong bay tìm
đàn/ Yêu nghiêng đắm đuối tình tràn/ Cả đời say
đắm muôn vàn nỗi nghiêng…”.

Tác giả Nguyễn Anh Dũng cũng hoàn thành
5 tác phẩm thơ. Mỗi tác phẩm của anh đều thể
hiện sự lao động cần mẫn, nghiêm túc với nội
dung thể hiện tình yêu với Đảng, với quê hương,
Tổ quốc, tiêu biểu là bài thơ “Chọn gửi niềm tin”:
“Niềm vui ngày hội non sông/ Tay cầm lá phiếu
mà lòng hân hoan/ Chọn người đại biểu nhân
dân/ Niềm tin trao gửi đức nhân ở đời…”.

Ở mảng mỹ thuật, các họa sĩ đã trình làng
những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật, giàu
tính sáng tạo, thẩm mỹ cao, tiêu biểu như: “Nhà
thờ - Trại tù Côn Đảo” và “Đập đá Côn Lôn” của
họa sĩ Chu Thị Thiều; “Mùa sinh sản” của họa sĩ
Ngô Duy Hiển; “Mùa quả ngọt” của họa sĩ Cao
Thanh Sơn…

Ở mảng âm nhạc, các hội viên đến với trại
sáng tác Vũng Tàu cùng với những tác phẩm
viết về tình yêu quê hương Xứ Lạng: “Mùa xuân
và lời hẹn” của tác giả Hoàng Thái; “Lạng Sơn
mến yêu” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tân; cảm xúc
về những mảnh đất đã đi qua: “Lời đá Vị Xuyên”
của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn; con người và vùng
đất Vũng Tàu hay những di tích lịch sử đã đi vào
huyền thoại như Nghĩa trang Hàng Dương, nhà
tù Côn Đảo là nguồn cảm hứng sáng tạo cho
các tác giả: “Người con gái đất đỏ”, “Yêu mãi
biển và em” nhạc sĩ Nguyễn Văn Tân và “Đẹp
vô cùng Bà Rịa Vũng Tàu ơi”, “Đẹp mãi Vũng
Tàu ơi” của tác giả Hoàng Thái…

Ở mảng nhiếp ảnh, tác giả Lương Xuân
Tam và Trịnh Trọng Anh mỗi người đều có 12
tác phẩm ảnh nghệ thuật, phản ánh sinh động
hình ảnh quê hương, đất nước, con người Xứ
Lạng và một số hình ảnh đẹp về con người,
mảnh đất Vũng Tàu thơ mộng.

Ở mảng nghiên cứu lý luận phê bình, tác
giả Lý Dương Liễu, tuy tuổi tác đã cao nhưng
chị vẫn miệt mài lao động sáng tạo và góp mặt
2 tác phẩm: “Tản mạn tên Dao” và “Câu cho thời
gian dừng lại”. Đây đều là những tác phẩm
mang giá trị  thiết thực, giàu bản văn hóa sắc
dân tộc. 

Điểm qua một số tác phẩm của hội viên Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tham dự trại
sáng tác Vũng Tàu năm 2021, chúng ta thấy
được sự lao động nghiêm túc và đầy trách
nhiệm của các văn nghệ dự trại sáng tác lần
này. Có được thành công đó, ngoài sự nỗ lực
của đội ngũ văn nghệ sĩ Xứ Lạng còn có sự
quan tâm tạo điều kiện của Hội Văn học Nghệ
thuật Lạng Sơn, Nhà sáng tác Vũng Tàu, những
tình cảm chân thành, mến khách của anh chị em
văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu…

Những tư liệu thu thập được trong chuyến
đi thực tế sáng tác lần này không chỉ thể hiện ở
những tác phẩm đã hoàn thành, chúng tôi hy
vọng với ăm ắp tư liệu từ chuyến đi sẽ tiếp lửa
để các văn nghệ sĩ Lạng Sơn tiếp tục sáng tạo
thêm nhiều tác phẩm chất lượng về nội dung,
nghệ thuật, góp phần phục vụ hiệu quả nhu cầu
thưởng thức văn học, nghệ thuật của nhân dân
các dân tộc trên địa bàn Lạng Sơn.
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Dụa tú tàn liềm tịng siấu
vấn (câu cho thời gian
dừng lại). Giá như dụa

tú tàn liềm tịng siấu vấn - nếu
câu được thời gian dừng lại ! 

Tôi rất nhớ hồi học lớp
bốn, chị cả đi học Thái
Nguyên, còn hai anh chị ra
học lớp năm trường huyện,
tôi một mình cùng con chó
Vòong làm bạn khoác túi vải
đựng sách mẹ cho vào túi
sẵn đi học cách nhà hơn ba
cây số. Gần đến trường tôi
treo nắm cơm vào bụi cây,
tan học về vạch bụi cây lấy
nắm cơm ăn và giấu lọ mực
vào đó. Tới nhà bao giờ tôi
cũng hỏi ông nội: Ông ơi mấy
giờ rồi, mặc dù nó biết ông
không có đồng hồ. Ông lọ mọ
ra ngoài sàn đứng ngắm mặt
trời lúc lâu rồi quay vào nhà
trả lời: Hơn một giờ gần hai
giờ rồi. Cha mẹ đi làm nương
tối mới về, nhà thường chỉ có
hai ông cháu. Nhiệm vụ duy
nhất ông được giao là đuổi gà
và nấu nồi cháo bữa tối, thời
gian còn lại ông giở sách ra
đọc. Sách ông gồm có sách
cúng, sách truyện, sách xem
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CÂU CHO THỜI GIAN
dỪNG lẠI

Tản văn của LÝ DƯƠNG LiễU

Xuân về Nậm Đăm
Ảnh: NGUYỄN SƠN TÙNG



ngày tháng. Đọc chán ông lại vào rừng ngay
sát nhà chặt tre đan đủ thứ đồ đựng, ông
đan nhiều tới nỗi làm vướng nhà làm bố tôi
bực chỉ muốn vứt bớt. Ông hay gọi Pham
ơi lại đây xem sách với ông. Tôi thích nhất
quyển lịch vì trong đó có nhiều chữ mực đỏ
hình mặt người hoặc hình con thú, chân
chữ loằng ngoằng dài nửa trang giấy. Ông
bảo từ trang đó là sang tháng mới hoặc
chuyển năm mới, ví dụ sang năm Dần thì
có chữ vẽ gần giống con hổ.

Nếu câu được thời gian dừng lại, tôi
sẽ bắt bố mẹ kể chuyện lù hoi (ngày xưa),
chuyện vì sao người Dao có mười hai họ,
họ Lý từ đâu ra, chuyện con muỗi…Sau
khi kết thúc vụ mùa hoặc những hôm mưa
gió không đi nương, tối bố mẹ lại chong
đèn giở quyển sách chữ Nho dày cộm ra
ngân nga (người Dao có lối đọc thơ như
ngâm như hát có vần có điệu). Đó là
những quyển truyện thơ Lương Sơn Bá –
Chúc Anh Đài (Ành tòi jung), truyện Tôn
Ngộ Không (Siền hò khống) hoặc những
bài thơ hay khuyết danh được ghi chép
truyền từ người nọ sang người kia, từ đời
này sang đời khác. Mẹ tôi không biết viết
nhưng lại biết đọc khá thành thạo. Sau
này khi đã trưởng thành, tại nhà riêng
ngoài thành phố tôi mời thầy cúng tận Ái
Quốc về cúng nhân rằm tháng Bảy, mẹ
chuyện trò cùng thầy chuyện cúng bái, rồi
giở sách của dòng họ nhà ra đọc cho thầy
nghe, ông thầy phục lăn và bảo chưa từng
gặp ai thông minh như bà già này. Trước
kia phụ nữ Dao làm gì được đi học, bà chỉ
học mót từ bố và các anh trai. Câu thơ
trên nằm trong khổ thơ mà mẹ thuộc nằm
lòng và đọc cho tôi ghi khi bà đã ngoài tám
mươi tuổi. Tôi hiểu dù đã quá muộn
nhưng còn hơn không, phải nhanh nhanh
ghi lại kho tàng tri thức dân gian mà mẹ
còn lưu trong bộ nhớ.

Dụa tú tàn liềm tịng siấu vấn
Khủng quan pặt táu qủya thìn dầu
Vắng khuỷn sìng sinh chun dậm thảu

Suầy pây hải phủi thảu chun phiêu

Dịch:
Nếu câu được thời gian dừng lại
Đừng như sao sáng rồi vụt tắt
Hiu hắt đợi xuân sao chẳng tới
Biết bao giờ phơi phới xuân sang.

Văn thơ Dao thể hiện dưới dạng ngôn
từ Hán Dao làm người nghe như nhìn thấy,
như sờ tới. Không, tôi không đủ tài để diễn
tả âm thanh như chạm tới tận cùng của sự
hiu hắt buồn tênh lê thê khi xuân này đã
qua, khi tuổi thanh xuân đã qua - Vắng
khuỷn sìng sing chun dậm thảu. Biết bao
giờ cái mùa xuân đang mong chờ ấy lại lả
lướt phiêu diêu trở lại - Suầy pây hải phủi
thảo chun phiêu. Có một người Dao rất
Dao nói với tôi rằng tiếng Dao có những từ
chính xác đến như sờ nắn được mà không
tìm thấy ở đâu một từ tương ứng.

Trên vùng cao Tràng Định nơi quê
xưa ấy muốn đi chợ phải đi từ chiều hôm
trước rồi ngủ lại nhà người quen ngoài
phố hoặc đi từ nửa đêm, bảy đến tám giờ
sáng mới tới chợ. Nơi ấy với tuyệt đại đa
số người dân đều không quan trọng lắm
chuyện cho con cái đi học. Bố tôi lại khác,
bố tôi luôn nói các con phải học bằng
người. Mang trong mình căn bệnh nan y
mà bố nó vẫn coi như không có chuyện
gì, vẫn ngày ngày lên nương rẫy mong
làm sao cho các con có đủ gạo mang đi
học. Mỗi tuần về nhà lấy gạo, tôi thích mẹ
chuẩn bị cho mọi thứ gạo, rau, quần áo
cho sẵn vào túi, chỉ cần quảy gánh hoặc
cho lên xe đạp mang đi. Cảm giác đó thật
lâng lâng khó phai nhòa theo năm tháng.
Chị em tôi chưa học bằng người cha tôi
đã vội đi. Những năm tiếp theo gia đình
trải qua nhiều mất mát, song tôi chưa bao
giờ nghe tiếng mẹ than trời trách đất.

Không thể nào dụa tú tàn liềm tịng siấu
vấn, và mùa xuân nối tiếp mùa xuân vẫn đi
không trở lại…
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Tập thơ “Xứ hoa đào” được Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn phối
hợp với Câu lạc bộ thơ ca thành phố

Lạng Sơn và Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
in và phát hành quý IV năm 2020, dung
lượng 116 trang, khổ 13x20cm, gồm 75 bài
thơ của 50 tác giả là hội viên Hội VHNT và
hội viên CLB thơ ca thành phố. 

Đọc “Xứ hoa đào” ta có thể cảm nhận
được sự chất phác, hồn hậu của người dân
miền núi với tình yêu quê hương, đất nước,
con người tha thiết và niềm tự hào bất tận
về truyền thống lịch sử xây dựng, bảo vệ
biên giới phên dậu Tổ quốc, những danh
lam thắng cảnh, phong tục tập quán đẹp của
người dân xứ Lạng – xứ hoa đào. Niềm tự
hào đó được thể hiện qua các bài thơ: “Lạng
Sơn – Nguồn cội” (Lộc Bích Kiệm), “Trở lại
Nà Mìu” (Hoàng Kim Dung), “Màu cờ Tổ
quốc” (Nguyễn Anh Dũng), “Đường biên
thùy” (Nguyễn Thị Bích Thuận), “Phong cảnh
Mẫu Sơn (Đinh Xuất Bản), “Thăm Mẫu Sơn”
(Nguyễn Văn Bang), “Mắt na” (Vân Du) v.v… 

Trong dòng chảy văn chương Xứ Lạng
từng có nhiều áng văn thơ lấy cảm hứng từ
sông Kỳ Cùng và sông Thương - hai con
sông nổi tiếng của Lạng Sơn, song viết như
tác giả Vi Thị Liên “Nghe dòng Thương chảy
vào thơ/ Mà xem dòng nhớ bạc phơ mái
đầu” (Con sông quê hương) hay như tác giả
Đặng Hùng “Đi trong gió sớm Kỳ Lừa, ngắm
Đèo Giang trải nắng/ Lòng gửi ngọn cờ trên
Phai Vệ giữa trời xanh/ Vẫn nguyên làn điệu
then, sli/ Vẫn nguyên Mẫu Sơn ngàn năm
mây trắng/ Những mái đền rêu phong cổ
kính/, Anh ngược Kỳ Cùng trong gió hương
hồi thơm” (Ai về Xứ Lạng) thì quả thật rất ấn

tượng, hình ảnh thơ tươi đẹp hòa quyện với
những lời thơ trong trẻo gieo vào lòng người
bao cảm xúc xốn xang. Bạn đọc còn có thể
cảm nhận được sự ngọt ngào lãng mạn của
“Xứ hoa đào” qua các bài thơ: “Tiếng khèn”
(Nguyễn Đình Thọ), “Người trong hội” (Trần
Thành), “Đi tìm kỷ niệm” (Viết Sơn), “Biên
giới một tình yêu” (Kim Trọng Thành), chùm
thơ tứ tuyệt “Chạm xuân, Bóng mình” (Vũ
Đình Thi), “Về thăm quê” (Thanh Giảng),
“Nhớ nghe anh” (Dương Sơn), “Phố núi
chờ” (Tạ Lê Viên), “Trăng rừng” (Lê Đờ
Danh) v.v… 
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Thơ viết về Bác Hồ và về cuộc chiến
tranh bảo vệ Tổ quốc cũng là một mảng chủ
đạo của “Xứ hoa đào”, tiêu biểu có: “Bác Hồ
với mùa thu” (Bạch Thị Khôi), “Nơi nào anh
cũng đến” (Linh Quang Tín), “Khúc hát cỏ
xanh” (Đặng Hùng), “Bộ đội Trường Sơn
đường Hồ Chí Minh” (Lăng Đức Thành),
“Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc” (Duy
Đường), “Bác mãi còn đó” (Nguyễn Khắc
Ân), “Bác ơi!” (Nguyễn Như Hải), “Về thăm
quê Bác” (Lương Hồng Quân), “Dẫu chỉ nửa
vòng tay” (Phạm Anh Vũ).

Trong tập “Xứ hoa đào”, nhiều bài thơ
có tính nhân văn sâu sắc và được đánh giá
khá cao về mặt nghệ thuật: “Hương quỳnh
đêm thâu” (Nguyễn Thị Minh), “Hầu rượu thi
nhân” (Hàn Kỳ), “Ước muốn” (Trần Thành),
“Kính dâng mẹ” (Tạ Mỹ Trung), “Viết ở nghĩa
trang liệt sĩ” (Đoàn Diễn), “Lời của gió”
(Nguyễn Thị Lợi) v.v… với những câu thơ
như được chắt lọc ra từ thẳm sâu tận đáy
tâm hồn, chạm tới trái tim bạn đọc: “Trăng
rơi trên cánh hoa tàn/ Hoa tàn rơi xuống
trăng vàng rơi theo” (Nguyễn Thị Minh),
“Rượu đời uống để thương nhau/ Mỗi ly

thấu hiểu nỗi đau nhân tình” (Hàn Kỳ), “Vẽ
những gian nan đè lên tấm lưng còng/ Của
người mẹ Việt Nam nuôi con dài năm tháng/
Vẽ tiếng mọt gặm nhấm dần thanh vắng/ Vẽ
tiếng thở dài đếm giọt đêm thâu/ Của những
người thương đau đáu nhớ về nhau” (Trần
Thành), “Nắng cong vành nón mẹ rồi/ Cha
đi đánh giặc ai người động viên” (Tạ Mỹ
Trung), “Uống đi anh/ thỏa nhớ thương/ cạn
rồi…/ chén vẫn thơm hương rượu nồng”
(Đoàn Diễn), “Chúng con nặng nghĩa non
sông/ Hiến dâng dòng máu Lạc Hồng sục
sôi/ Nơi xa ở bốn phương trời/ Vẫn về nghe
mẹ - À ơi… ru hời” (Nguyễn Thị Lợi).

Các bài thơ của tập “Xứ hoa đào” vẫn
viết theo thi pháp thơ truyền thống, thể loại
chủ yếu là thơ tự do, thơ lục bát, lục bát
ngắt dòng, và một số bài thất ngôn, tuy
chưa tạo được sự bứt phá nghệ thuật
song nội dung thơ phong phú với nhiều
mảng đề tài, thể hiện được những giá trị
tư tưởng cao đẹp. Đọc “Xứ hoa đào”, độc
giả sẽ thấy thêm mến thêm yêu đất và
người Xứ Lạng!

MAi THUẬN
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Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021,
Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã
nhận được tác phẩm của các tác giả: 

* Trong tỉnh: Nguyễn Quang Huy, Lê
Quang Bình, Lộc Bích Kiệm, Chu Quế
Ngân, Đặng Thanh, Vũ Kiều Oanh, Đinh Ích
Toàn, Vi Hồng Nhân, Trương Thọ, Hoàng
Hồng Vân, Hữu Sơn, Phương Thi, Nguyễn
Văn Định, Mã Văn Tính, Phạm Lễ Hùng,
Hoàng Quang Độ, Nguyễn Đình Thọ, Lã
Trung Sơn, Lê Thiệu, Hồng Túy, Nguyễn
Đức Tâm, Hoàng Kim Dung, Đặng Hùng,
Hoàng Tiệp, Lê Thuyết Lâm, Vy Thị Bích,
Nguyễn Đức Văn, Hòa Lộc, Trịnh Quốc
Toản, Đinh Văn Tưởng, Nguyễn Xuân Tiến,

Lý Thành Đạt, Đàm Sơn, Ma Trung Kiên,
Bùi Vinh Thuận, Nguyễn Văn Dương,
Nguyễn Sơn Tùng, Tống Sơn, Lý Dương
Liễu, Cao Thanh Sơn, Chu Thị Thiều, Ngô
Duy Hiển, Xuân Tam, Nguyễn Văn Tân, Bùi
Minh Tấn, Hoàng Thái, Bùi Anh Dũng,
Phạm Chiến…

* Ngoài tỉnh: Bá Đạt, Vũ Hoàng Nam
(Bắc Giang); Nguyễn Văn Toàn (Thừa
Thiên Huế), Nguyễn Văn Thanh (Quảng
Trị); Khương Doãn (Thái Nguyên)… 

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

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

HỘP THƯ



THÔNG BÁO FESTIVAL NHIẾP ẢNH TRẺ
NĂM 2021

i. MỤc ĐÍcH
Festival Nhiếp ảnh trẻ được tổ chức định kỳ 02 năm 01 lần, nhằm khuyến khích sự phát triển

của lực lượng cầm máy trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản
ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam; là dịp để giới trẻ
yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi học tập, gặp gỡ, giới thiệu thành quả sáng tạo, bổ
sung lực lượng kế cận cho nhiếp ảnh Việt Nam.

- Góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với công chúng trong
nước và quốc tế.

- Góp phần khuyến khích sự quan tâm, gắn kết, tham gia của giới trẻ đối với nghệ thuật nhiếp
ảnh nói riêng và các vấn đề xã hội nói chung.

ii. THỂ LỆ
1. Đối tượng tham gia
- Mọi công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi (kể cả người Việt Nam sinh sống và làm việc ở

nước ngoài) đều có thể gửi tác phẩm tham dự.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký không gửi tác

phẩm tham dự Festival.
2. chủ đề, nội dung, thể loại và thời gian sáng tác
2.1. chủ đề
Chủ đề: Tự do.
2.2. Nội dung sáng tác
- Phản ánh cuộc sống đương đại, con người, văn hóa, phong cảnh, thiên nhiên, công cuộc

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
- Những vấn đề giới trẻ quan tâm; những suy nghĩ, ý kiến, ý tưởng về cuộc sống… và các nội

dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.
2.3. Thể loại
Bao gồm 02 thể loại: Ảnh hiện thực và ảnh ý tưởng:
- Ảnh hiện thực: Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, truyền thống; không

chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực (trừ ảnh ghép thuộc thể loại panorama).
- Ảnh ý tưởng: Được sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ… để sáng tạo.
2.4. Thời gian sáng tác
Tác phẩm được sáng tác trong 02 năm 2020 và 2021.
3. Quy cách tác phẩm
- Tác phẩm tham dự Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2021 là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc

ảnh đen trắng cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh ý tưởng.
+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh

đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.
+ Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 - 08 ảnh. Tác giả phải đánh số thứ

tự ảnh trong bộ ảnh (trên trang website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện gửi
ảnh).

- Ảnh đơn của thể loại ảnh ý tưởng và ảnh bộ (cả 02 thể loại) phải có phần chú thích giới thiệu
nội dung tác phẩm:

+ Đối với ảnh đơn của thể loại ảnh ý tưởng: chú thích không quá 80 chữ.
+ Đối với ảnh bộ (cả 02 thể loại): chú thích không quá 100 chữ.
- Quy định về số lượng tác phẩm được gửi dự thi:
+ Mỗi tác giả có quyền gửi tham dự Festival nhiều nhất 10 tác phẩm; đối với ảnh bộ, nhiều

nhất 05 bộ ảnh cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh ý tưởng. 
- Ảnh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 5Mb - 12 Mb, độ

phân giải 300dpi.
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- Ảnh tham dự chưa từng được trưng bày hoặc đạt giải thưởng tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia
và quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) tổ chức.

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.
- Trên ảnh không được có tên, chữ chìm, địa danh, bo, viền...
- Khi có kết quả ảnh được chọn trưng bày, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả gửi ảnh

in kích thước 30 x 45cm để phục vụ cho công tác chấm chọn giải thưởng. Ban Tổ chức không trả
lại ảnh.

4. Phương thức và thời gian gửi ảnh
4.1. Phương thức
Gửi ảnh trực tiếp tại website: http://festivalnhiepanhtre2021.com/
4.2. Thời gian
Từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2021.
5. Số lượng tác phẩm trưng bày
Dự kiến khoảng 170 tác phẩm cho cả 02 thể loại.
6. Giải thưởng
- 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại. Dự kiến tổng số giải thưởng: 19 giải, gồm có:
+ 02 Huy chương Vàng.
+ 03 Huy chương Bạc.
+ 05 Huy chương Đồng.
+ 09 Giải Khuyến khích.
- Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi, căn cứ vào chất lượng tác phẩm của mỗi thể loại.
- Ngoài giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các nhà tài trợ, bảo trợ trao thêm giải

thưởng. Phần thưởng có thể là tiền mặt, hiện vật hoặc các dịch vụ ưu đãi do nhà tài trợ, bảo trợ
quyết định. Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả
7.1. Quyền lợi
Tác giả có tác phẩm được trưng bày tại Festival được hưởng thù lao trưng bày theo chế độ

hiện hành của Nhà nước; được trao Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức và được tặng 01 cuốn
sách ảnh.

7.2. Trách nhiệm
- Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi quy định do Ban Tổ

chức đề ra.
- Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả.
- Tiền giải thưởng và thù lao trưng bày, tác giả phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế

hiện hành của Nhà nước.
8. Lưu ý
- Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi Festival.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất mát, chậm trễ trong

quá trình gửi tác phẩm.
- Tác phẩm được trao giải thưởng và được chọn trưng bày tại Festival, Cục Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh và Triển lãm được quyền sử dụng để phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, đối
ngoại không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác. Quyền
nhân thân thuộc về tác giả.

- Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm chọn,
tước giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) với tác phẩm đó.

* Thường trực Ban Tổ chức:
Phòng Nhiếp ảnh - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Điện thoại: 024.37347457 (giờ hành chính)
Email: phongnhiepanh@yahoo.com
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp

và không chuyên nghiệp trong cả nước để Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2021 thành công tốt đẹp./.

BAN TỔ cHỨc
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THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-BTC, ngày24 tháng 3 năm 2021
của Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn)

1. Đối tượng tham dự
- Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong toàn quốc, không giới hạn

về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký không được dự thi.

2. Nội dung cuộc thi
- Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn có nội dung phản ánh

những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn nỗ lực phấn đấu đạt được
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt những thành tựu trong thời kỳ
đổi mới và ca ngợi truyền thống văn hóa, lịch sử, con người và quê hương Xứ Lạng.

3. Thời gian dự thi
- Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/9/2021 (thời

hạn nhận bài dự thi căn cứ theo dấu bưu điện).
- Tổ chức xét thưởng: Tháng 10/2021.
- Tổ chức tổng kết trao thưởng: Dự kiến tháng 11/2021 (thời gian, địa điểm cụ thể Ban

tổ chức sẽ thông báo sau).
4. Quy định về tác phẩm dự thi
- Tác phẩm là ca khúc có đủ phần nhạc (ký âm) và lời được sáng tác bằng tiếng Việt.

Tác phẩm phải được đánh máy vi tính rõ ràng trên khổ giấy A4. (Nộp file thu thanh hoặc
hình ảnh đĩa CD, DVD, VCD nếu có).

- Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của các tác giả.
- Nội dung tác phẩm theo đúng nội dung được quy định trong Thể lệ này.
- Tác phẩm tham gia phải là ca khúc được sáng tác mới (Từ sau ngày ra Thông báo

phát động cuộc thi), chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào, không có tranh chấp
bản quyền. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy
định của pháp luật. Nếu phát hiện tác phẩm được giải mà vi phạm Luật Bản quyền, Ban
tổ chức sẽ xem xét để thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện
thông tin đại chúng. 

- Ban tổ chức sẽ không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng và giai
điệu, lời ca của các tác giả khác ở trong và ngoài nước.

- Ban tổ chức không trả lại những tác phẩm và đĩa CD, DVD, VCD đã gửi tham gia
cuộc thi; Ban tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm đạt giải dàn dựng biểu diễn tại Lễ Trao
giải hoặc thu đĩa CD, in tập nhạc phát hành phục vụ công chúng (Trường hợp Ban tổ chức
sử dụng tác phẩm không đạt giải để thu âm, in tập nhạc phát hành sẽ thỏa thuận trực tiếp
với tác giả).
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- Tác phẩm dự thi ghi đầy đủ: Họ và tên, bút danh, số chứng minh thư nhân dân (Thẻ
căn cước); địa chỉ, số điện thoại của tác giả, tất cả bỏ trong phong bì dán kín ghi rõ: Bài
dự thi Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn năm 2021.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các ca khúc gửi tham gia cuộc thi không
đúng thời gian quy định (căn cứ theo dấu bưu điện) hoặc bị thất lạc trong quá trình gửi
tham dự. 

5. Thang điểm và phương pháp chấm điểm 
- Tác phẩm dự thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.
- Tổ thư ký kiểm tra, báo cáo Ban tổ chức xem xét, loại các tác phẩm gửi đến không

đúng quy định (nếu có những tác phẩm này sẽ được Ban tổ chức thông báo đến tác giả).
- Nguyên tắc chấm xét thưởng: bỏ phiếu kín độc lập từng thành viên Ban giám khảo.

Điểm của từng tác phẩm là điểm trung bình cộng điểm của các thành viên trong Ban giám
khảo (Tiêu chí chấm giải do Ban tổ chức cuộc thi quy định). 

6. cơ cấu giải thưởng và mức thưởng
- 01 giải Nhất 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);
- 02 giải Nhì mỗi giải 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);
- 03 giải Ba, mỗi giải 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng);
- 06 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi.
* Lưu ý:
- Đối với các tác phẩm phổ thơ hoặc sử dụng phần lời của người khác, tác giả phần

nhạc được hưởng 70% giá trị tiền thưởng của tác phẩm; Tác giả phần lời được hưởng
30% giá trị tiền thưởng của tác phẩm và được nhận Giấy chứng nhận như tác giả phần
nhạc.

7. Ban giám khảo
Ban giám khảo do Ban tổ chức Cuộc thi thành lập.
Thành phần Ban giám khảo gồm các nhạc sĩ Trung ương, các nhà chuyên môn có uy

tín tham gia.
8. Trách nhiệm của tác giả
- Thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp thuận

mọi quy định trong Thể lệ cuộc thi.
- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
9. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi
Gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Hội Văn học

Nghệ thuật Lạng Sơn, số 01 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3815.229 hoặc di động 0389 946 223, bà Nguyễn
Thị Tố Oanh, chuyên viên Văn phòng Hội.

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn trân trọng nhận được sự
hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tác giả, các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không
chuyên nghiệp./.      

BAN TỔ cHỨc
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1. Ngày 16/4/2021 Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ
chức Hội nghị Sơ kết 05 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. Dự Hội nghị
có Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hải
Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Vụ Trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và
hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương; Các
đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,
UBND tỉnh; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại
diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Văn phòng
Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể tỉnh; các đồng chí báo cáo
viên cấp tỉnh, đại diện thường trực các Huyện ủy,
Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, đại diện lãnh đạo
HĐND, UBND, Ban tuyên giáo, tuyên huấn các
Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc các
huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân được biểu
dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát
biểu tại Hội nghị đồng chí Lâm Thị Phương Thanh,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng
định: Sau 05 năm triển khai 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, Đảng bộ tỉnh đã tích
cực, chủ động tổ chức thực hiện nhiều giải pháp
thiết thực, sáng tạo góp phần quan trọng trong
hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh. Những kết quả đạt được và những
kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sẽ là cơ sở, nền
tảng để những năm tiếp theo Lạng Sơn tiếp tục
phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành
thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại
hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại
Hội nghị đã có 19 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng
khen vì đã có thành tích xuất sắc 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.

HoàNG Vi
2.Tối 17/4/2021 tại Phố đi bộ Kỳ Lừa,

phường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn,
UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức chương
trình chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt
Nam (19/4) và trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp du
lịch thành phố Lạng Sơn”. Sau một năm phát

động (từ tháng 3/2020 đến 31/3/2021), Ban Tổ
chức đã nhận được 157 ảnh của 34 tác giả trong
và ngoài tỉnh gửi về. Căn cứ thể lệ cuộc thi, Ban
Giám khảo đã lựa chọn được 16 tác phẩm vào
vòng chung khảo, trong đó có 8 tác phẩm được
trao giải, gồm: 01 giải Nhì (không có giải Nhất), 02
giải Ba, 03 giải Khuyến khích và 02 giải Chuyên
đề. Có 14/16 tác phẩm của 9 hội viên Chi hội
Nhiếp ảnh, Hội VHNT tỉnh được chọn vào vòng
chung khảo trong đó có 7 tác phẩm đoạt giải gồm:
2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 2 giải chuyên đề.
Cũng tại không gian phố đi bộ, Ban Tổ chức đã
trưng bày 16 tác phẩm ảnh đoạt giải và lọt vào
vòng chung khảo; tổ chức biểu diễn các tiết mục
văn hóa, nghệ thuật, trình diễn trang phục các dân
tộc; trưng bày sách nghệ thuật; tổ chức trò chơi
dân gian thu hút đông đảo các em học sinh trên
địa bàn thành phố, Nhân dân và du khách gần xa
tham dự.

TRỌNG ANH
3. Ngày 20/4/2021, tại Trường Trung học

Phổ thông chuyên chu Văn An, thành phố
Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối
hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở
Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ
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chức các hoạt động chào mừng Ngày sách
Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. Tham dự có đại
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng
hơn 200 em học sinh các trường THCS, THPT,
Trung tâm GDTX, trên địa bàn thành phố và huyện
Cao Lộc. Chương trình đã diễn ra sôi nổi với các
hoạt động như: trình chiếu video clip về ngày
sách; tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi tìm
hiểu kiến thức qua sách báo; tham quan 16 gian
trưng bày sách nghệ thuật của các cơ quan, đơn
vị với rất nhiều đầu sách hay về lĩnh vực văn học,
nghệ thuật, kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng
sống... Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền
thông trao tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
55 đài Radio FM và một số sách, báo bổ sung vào
tủ sách văn hóa của đơn vị. Các hoạt động chào
mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021
góp phần quảng bá, nâng cao văn hoá đọc sách
trong đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn, đặc biệt là các em học sinh, thế hệ tương lai
của đất nước. 

NGỌc HẰNG 
4. Tối 26/4/2021, tại Rạp chiếu phim Đông

Kinh, thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch khai mạc đợt phim Kỷ niệm 46
năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 135 năm Ngày
Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), 67 năm
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -
7/5/2021) và 131 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ
chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021). Tới dự có đại

diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của
tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và
đông đảo Nhân dân trên địa bàn. Đợt phim diễn ra
từ ngày 24/4 đến ngày 23/5/2021 tại 9 huyện, trình
chiếu những bộ phim truyện, phim tài liệu do Cục
Điện ảnh cấp: Biệt động Sài Gòn, Khoảnh khắc
chiến tranh, Giải phóng Sài Gòn… Đây là hoạt
động ý nghĩa, thiết thực giúp cho đồng bào Nhân
dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiểu
rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, thêm yêu
quê hương, đất nước qua đó tích cực phấn đấu

học tập, lao động sản xuất góp phần vào công
cuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững. 

NGỌc HẰNG
5. Tối 29/4/2021, tại khuôn viên tượng đài

đồng chí Hoàng Văn Thụ, phường chi Lăng,
thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ
thuật chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -
30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động
(1/5/1886 - 1/5/2021). Tại buổi biểu diễn các đại
biểu và Nhân dân đã được thưởng thức 13 tiết
mục nghệ thuật hát, múa, nhảy hiện đại do các
nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
tỉnh và các câu lạc bộ, đơn vị lực lượng vũ trang
trên địa bàn biểu diễn. Với chủ đề ca ngợi tình yêu
quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu, tình yêu
lao động... chương trình văn nghệ đã tạo nên
không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp lễ kỷ niệm
và hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TRỌNG ANH
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Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh
Lạng Sơn vô cùng
thương tiếc báo tin:
Ông Nguyễn Ngọc
Công sinh ngày 28
tháng 9 năm 1948,
thường trú tại thành
phố Lạng Sơn, là
hội viên Chi hội Âm
nhạc - Sân khấu,
Hội Văn học Nghệ
thuật Lạng Sơn. Do
tuổi cao sức yếu đã

từ trần lúc 22 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4
năm 2021 (tức ngày 4 tháng 3 năm Tân
Sửu) tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã
đến phúng viếng và chia buồn cùng gia
quyến. Ông Nguyễn Ngọc Công được an
táng tại nghĩa trang khu B Nà Trang - phường
Tam Thanh -  thành phố Lạng Sơn.

TIN BUỒN


