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- Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, nhìn lại
chặng đường 20 năm xây dựng, đổi mới và phát
triển, thành phố Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành
tựu cùng với sự thay đổi tích cực, toàn diện, sâu
sắc trên nhiều lĩnh vực. Xin đồng chí cho biết rõ
hơn về những thành tựu quan trọng mà chúng ta
đã đạt được? 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng:
Thành phố Lạng Sơn được thành lập theo Nghị

định số 82/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính
phủ về việc thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh
Lạng Sơn. 20 năm qua, thành phố Lạng Sơn đã từng
bước thay đổi và trưởng thành, đạt được những thành
tựu quan trọng trên mọi mặt kinh tế - văn hoá - xã hội,
chính trị, quốc phòng - an ninh.

Về kinh tế, từng bước xây dựng được nền kinh tế
hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa với cơ cấu kinh
tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ
trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ
trọng nông - lâm nghiệp để phù hợp với thực tiễn phát
triển của thành phố. Tỷ trọng cơ cấu ngành Dịch vụ -
Công nghiệp xây dựng - Nông lâm nghiệp năm 2000
là 76,4% - 16,7% - 6,9% thì đến năm 2020 đã có sự
chuyển dịch rõ rệt, lần lượt là 50,55% - 45,55% - 1,9%.
Đặc biệt, lĩnh vực du lịch của thành phố những năm
gần đây ngày càng khởi sắc, lượng khách du lịch tăng
dần qua các năm, từ 1,2 triệu lượt (năm 2010) lên hơn
2 triệu lượt (năm 2019); tổng thu từ khách du lịch đến
thành phố năm 2010 đạt khoảng 450 tỷ đồng, đến năm
2019 đã đạt khoảng 875 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn duy
trì ổn định, bình quân hàng năm đạt từ 10 - 11%. Thu
ngân sách hằng năm đều đạt, vượt chỉ tiêu và tăng
dần qua các năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2001
- 2005 ước đạt chỉ gần 240 tỷ đồng thì đến giai đoạn
2015 - 2020 đã đạt gần 2.000 tỷ đồng, vừa đáp ứng
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Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LẠNG SƠN (17/10/2002 - 17/10/2022)

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố
tiếp tục phấn Đấu, quyết tâm xây dựng

thành phố Lạng Sơn ngày càng phát triển”
Nhân Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022),

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy thành phố Lạng Sơn, xin trân trọng giới thiệu cùng
bạn đọc.

được nhu cầu chi, vừa có tích luỹ để đầu
tư cho sự nghiệp xây dựng và phát triển
thành phố.

Hạ tầng đô thị với nhiều công trình, dự
án trọng điểm được đầu tư xây dựng, thu
hút các nguồn vốn ngoài ngân sách. Một
số dự án khu đô thị được hoàn thành đưa
vào sử dụng, góp phần nâng cao chất
lượng, bộ mặt đô thị như: Khu tái định cư



và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Khu tái
định cư A Mai Pha; Cầu 17/10; xây dựng cầu Kỳ
Cùng; Công viên Chi Lăng; Trung tâm thương
mại, khách sạn, nhà phố thương mại của Tập
đoàn Vingroup; Cải tạo nút giao thông phía Bắc
cầu Kỳ Cùng; tiếp tục phát triển Khu đô thị Phú
Lộc I, II, III, IV, Khu đô thị Nam Hoàng Đồng… 

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn
được thành phố quan tâm, đặc biệt là công tác
quản lý đất đai. Thành phố đã Ban hành Nghị
quyết chuyên đề về quản lý đất đai; hoàn thành
việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng
năm; Triển khai dự án đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại
bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư đối với các dự án trên địa bàn và tăng
cường đối thoại, vận động Nhân dân thực hiện
các phương án giải phóng mặt bằng phù hợp
với lợi ích, nguyện vọng của Nhân dân và các
quy định của pháp luật. 

Công tác quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng
giao thông được quan tâm chú trọng, tăng
cường cả về chất lượng và đảm bảo an toàn
giao thông (giai đoạn 2015 - 2020 đã đầu tư làm
được 258 tuyến đường ngõ với chiều dài 34,456
km, tổng mức đầu tư 24,084 tỷ đồng. Phối hợp
triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát
nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn giai
đoạn I với 35 tuyến đường, 105 tuyến ngõ với
chiều dài 61 km). Công tác quản lý trật tự đô thị
và trật tự xây dựng được đảm bảo, tỷ lệ công
trình có giấy phép xây dựng trung bình hằng
năm đạt 97,6%; đã xây dựng được 58 tuyến phố
văn minh đô thị. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được
thu gom và xử lý đến năm 2020 đạt 95%. Với
những nỗ lực trong việc nâng cấp đô thị, ngày
25/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết
định công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị
loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ - du lịch tiếp
tục phát triển. Riêng trong giai đoạn 2015 -
2020, tốc độ tăng bình quân đạt 16,67%/năm,
quy mô được mở rộng, hình thức đa dạng
phong phú, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Số
cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ tăng
1.206 cơ sở, trong đó số hộ kinh doanh cá thể
tăng 1.086 hộ. Hiện nay, trên địa bàn có 84 cơ
sở lưu trú, 1.218 phòng và 36 nhà hàng. Lượng
khách du lịch đến với thành phố Lạng Sơn tăng
dần qua các năm, trong đó năm 2011 là 1,3 triệu
lượt khách tăng lên 2 triệu lượt khách năm
2019. Năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của
dịch COVID-19 nên lượng khách giảm xuống,

tuy nhiên những tháng đầu năm 2022, du lịch
lấy lại được đà tăng trưởng, lượng khách đến
với thành phố Lạng Sơn tăng. Tổng thu từ khách
du lịch đến thành phố Lạng Sơn năm 2010 đạt
khoảng 450 tỷ đồng, đến năm 2018 đã đạt
khoảng 750 tỷ đồng, bình quân chi tiêu của du
khách tới thành phố Lạng Sơn khoảng 500.000
đồng/người đối với khách nội địa và 850.000
đồng/người đối với khách quốc tế.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thành phố đã
phát triển toàn diện cả quy mô, chất lượng, hiệu
quả, là lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh. Năm
2002, thành phố có 32 trường, trong đó có 04
trường đạt chuẩn Quốc gia (gồm 3 trường Tiểu
học và 01 trường Mầm non) thì đến năm 2022
thành phố có 41 trường và cơ sở giáo dục, trong
đó có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia; 8/8
phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học
và giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; tỷ lệ học
sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc
gia ngày càng tăng. Công tác khám chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được
quan tâm, các chương trình mục tiêu y tế được
triển khai đầy đủ, kịp thời, tỷ lệ người dân tham
gia Bảo hiểm y tế đạt 91,7%; có 07 xã đạt bộ
tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 88%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, số hộ được
công nhận gia đình văn hoá, khối, thôn văn hóa
hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề
ra; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 90%; tỷ lệ khối,
thôn văn hoá đạt 100%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị có
nếp sống văn hóa đạt 96% và 92% nhà văn hóa
thôn đạt chuẩn nâng cao. Công tác đền ơn, đáp
nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với
người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội
được quan tâm thực hiện tốt. Phong trào văn
hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển rộng
khắp, nhiều thiết chế văn hoá được xây dựng,
các lễ hội truyền thống được duy trì và phát huy.

Về chính trị và an ninh trật tự luôn được giữ
vững, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt
động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo
tỉnh cũng như các sự kiện chính trị xã hội diễn
ra trên địa bàn. Hệ thống chính trị không ngừng
được kiện toàn, củng cố, vững mạnh về mọi
mặt. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường
toàn diện trên cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ
chức và cán bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng,
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
các cấp uỷ và tổ chức đảng. Đảng bộ thành phố
hiện có hơn 7.600 đảng viên với 71 chi, đảng bộ
trực thuộc; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
trở lên đạt trên 95%; 100% tổ chức cơ sở đảng
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hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không
có tổ chức đảng yếu, kém.

Với những thành tựu quan trọng đó, trong
20 năm qua, thành phố Lạng Sơn vinh dự nhận
nhiều Huân, Huy chương, bằng khen của các
cấp, ngành từ Trung ương đến tỉnh như: 01
Huân chương Độc lập hạng Nhất, 01 Huân
chương Độc lập hạng Nhì, 02 Huân chương
Độc lập hạng Ba, 02 Huân chương Lao động
hạng Nhì, 04 Huân chương Lao động hạng Ba;
Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; hàng nghìn
lượt tập thể, cá nhân được vinh dự được nhận
các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
của Trung ương, tỉnh, thành phố. Đặc biệt, tại
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố
Lạng Sơn, 72 năm Ngày giải phóng thành phố
Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2022), Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn
sẽ vinh dự, tự hào được đón nhận Huân
chương Lao động hạng Ba. Đó là động lực tinh
thần, thúc đẩy toàn Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu, quyết
tâm xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng
phát triển lên một tầm cao mới.

- Để có được những kết quả nêu trên, một
trong những yếu tố tiên quyết là sự đoàn kết,
nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và
đông đảo các tầng lớp Nhân dân, xin đồng chí
Bí thư Thành ủy cho biết về những kinh
nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng bộ, chính quyền thành phố?

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng:
Những thành tựu có được trong 20 năm

qua là nhờ sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực, phấn
đấu của các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân
dân các dân tộc thành phố. Trong 20 năm qua,
Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tích cực
lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, tạo sự đồng
thuận, thống nhất, đoàn kết cao, phát huy sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Ban Chấp hành
Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã
bám sát tình hình thực tế, vận dụng linh hoạt các
chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của
Trung ương, của tỉnh và khai thác những tiềm
năng, lợi thế vốn có của địa phương để lựa chọn,
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xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm và các
nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá. Từ đó xây
dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp với
điều kiện, tình hình thực tế của địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, thành phố tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai có hiệu quả
các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Quá trình triển
khai không cứng nhắc, tích cực đổi mới về nội
dung, hình thức, cách làm theo hướng dân chủ,
sáng tạo, hiệu quả; phát huy vai trò, tinh thần
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thường
xuyên bám nắm cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi
cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, công
tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, các
hoạt động tiếp xúc, đối thoại với người dân và
doanh nghiệp, công tác kiểm tra, giám sát, đánh
giá, rút kinh nghiệm được tăng cường, giúp cho
việc lãnh đạo, chỉ đạo luôn sát sao, kịp thời, nhận
được sự đồng thuận, ủng hộ của cơ sở và các
tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

- Mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra
trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố
Lạng Sơn là phấn đấu xây dựng và phát triển
thành phố Lạng Sơn thành đô thị xanh, sạch,
thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn
hóa dân tộc. Thành phố đã, đang và sẽ tập
trung vào những giải pháp quan trọng nào
cho mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên? 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng:
“Phấn đấu xây dựng và phát triển thành

phố Lạng Sơn thành đô thị xanh, sạch, thông
minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa
dân tộc” là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra
trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố
Lạng Sơn, đồng thời cũng là mục tiêu, nhiệm vụ
mà thành phố đang triển khai thực hiện theo tinh
thần Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 5/8/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và
phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 -
2030, định hướng đến năm 2050. Để thực hiện
thắng lợi mục tiêu đề ra, với quyết tâm cao nhất,
thành phố đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, Tập trung khai thác tối đa tiềm
năng, lơị thê,́ huy đôṇg mọi nguồn lực, tạo bước
đột phá cho đầu tư phát triển du lịch, đẩy nhanh
tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền
vững; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu,
khu dân cư kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo tốt công
tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, quản

lý thị trường. Tăng cường quản lý, nâng cao
chất lượng công tác quy hoạch, chỉnh trang đô
thị; từng bước xây dựng và phát triển kết cấu hạ
tầng đô thị thành phố theo tiêu chí đô thị loại I.
Xác định thực hiện việc điều chỉnh địa giới đơn
vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn theo
tinh thần Nghị quyết số 81-NQ/TU ngày
06/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Lạng Sơn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của
hệ thống chính trị toàn thành phố để tạo ra
những bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội của thành phố Lạng Sơn nói riêng, của
tỉnh Lạng Sơn nói chung theo hướng nhanh và
bền vững, gắn với đảm bảo vững chắc quốc
phòng - an ninh, đối ngoại. Khuyến khích, tạo
điều kiện thu hút các nhà đầu tư, các thành phần
kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực. Tích cực chủ
động, đề xuất với tỉnh ban hành cơ chế, chính
sách đặc thù, ưu tiên cho thành phố nhằm huy
động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ
tầng kinh tế xã hội, các công trình, dự án trọng
điểm trên địa bàn.

Thứ hai, Quan tâm phát triển các lĩnh vực
văn hóa - xã hội, huy động sự quan tâm, góp sức
của toàn xã hội để làm tốt công tác giảm nghèo,
giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách an
sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, từng
bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của Nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương đổi mới
căn bản toàn diện công tác giáo dục và đào tạo,
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú
trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,
đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Triển
khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc
gia về y tế. Đẩy mạnh phong trào toàn xã hội bảo
vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Xây dựng gia
đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Xây dựng
môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao chất
lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”, đẩy mạnh tuyên truyền tạo
sự chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của
các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nếp sống
văn hoá, văn minh đô thị.

Thứ ba, Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư
tưởng chỉ đạo của Đảng về Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung lãnh đạo,
nâng cao chất lượng các hoạt động quân sự địa
phương. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc” và thực hiện có hiệu quả
các chương trình quốc gia phòng, chống tội
phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác
quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Chủ động
phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xâm phạm
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an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản
động và phần tử xấu, kịp thời giải quyết những
vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình
thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Mở rộng
các hoạt động với các địa phương trong và
ngoài tỉnh, với nước ngoài trên cơ sở hợp tác,
bình đẳng, hữu nghị và phát triển.

Thứ tư, Thường xuyên chăm lo công tác xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh. Đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh
vực công tác xây dựng Đảng nhằm không ngừng
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Làm tốt công
tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền
thống cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào và phát
huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn
đấu của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW
của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-
KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
của Đảng gắn với vai trò trách nhiệm của các tổ
chức trong hệ thống chính trị và của Nhân dân
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng
phí. Tiếp tục đổi mới kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở.
Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, phù
hợp với yêu cầu của các vị trí công tác. 

Thứ năm, Nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh
cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ
tục hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức cả về phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh
đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước. Tiếp
tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và
quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên của Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,
các tổ chức hội quần chúng.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
40-NQ/TU (05/8/2021) của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố
Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng
đến năm 2050 và Nghị quyết số 81-NQ/TU
(06/7/2022) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Lạng Sơn về điều chỉnh địa giới đơn vị hành
chính mở rộng thành phố Lạng Sơn là cơ hội
tốt để xây dựng và phát triển, thành phố đặt
niềm tin và kỳ vọng gì vào giai đoạn này?

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng: 
Nghị quyết số 40-NQ/TU của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng
đến năm 2050 và Nghị quyết số 81-NQ/TU của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh địa
giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng
Sơn là những Nghị quyết đặc biệt quan trọng đối
với thành phố. Đó là những chủ trương đúng đắn
và rất cần thiết, phù hợp với phương hướng,
nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong
các Nghị quyết của Đảng nói chung và với yêu
cầu phát triển của thành phố Lạng Sơn nói riêng.

Với chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị
hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn theo
hướng sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính
của huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn,
thành phố Lạng Sơn kỳ vọng việc mở rộng
không gian sẽ giúp thành phố phát huy được
mọi nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư để tạo
đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh,
bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo
đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại;
xây dựng thành phố trở thành một trong những
cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát
triển kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;
là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh Lạng Sơn.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40-
NQ/TU và Nghị quyết số 81-NQ/TU, cấp ủy,
chính quyền thành phố đã tích cực chỉ đạo làm
tốt công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền
sâu rộng những nội dung cơ bản của các Nghị
quyết nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn
thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời bám
sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị
liên quan để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Với quyết tâm và khí thế mới, tin rằng trong
tương lai thành phố Lạng Sơn sẽ trở thành một
đô thị văn minh, hiện đại, phát triển đa dạng các
ngành công nghiệp và dịch vụ thương mại, du
lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái, tạo sự phát triển
bứt phá về mọi mặt; phát triển thành phố Lạng
Sơn trở thành cực tăng trưởng, hạt nhân quan
trọng trong phát triển kinh tế vùng trung du và
miền núi Bắc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số
11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị;
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của nhân dân.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư
Thành ủy!

Văn nghệ Xứ Lạng thực hiện
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Thành phố Lạng Sơn trung
tâm chính trị, kinh tế, văn hoá
của tỉnh là miền đất có lịch sử

hình thành và phát triển sớm. Theo
dòng chảy không ngừng của lịch
sử, lỵ sở của tỉnh đã dần tạo nên
một diện mạo rất riêng, mang đậm
dấu ấn của một vùng đất trọng yếu
nơi biên cương phía Bắc Tổ quốc,
có sự giao lưu kinh tế mạnh mẽ,
giao thoa văn hoá đậm nét giữa
các tộc người, giữa miền ngược
với miền xuôi, giữa Việt Nam và
Trung Quốc… 

Với địa hình hang động, thung
lũng, từ rất sớm, vùng lỵ sở Lạng
Sơn đã là môi trường lý tưởng cho
sự sinh sống của nhiều loài động
vật cổ sinh và nơi cư trú thuận lợi
của người tiền sử. Những hoá
thạch đười ươi, voi răng kiếm, tê
giác, hươu, nai, trâu bò rừng, lợn
lòi, nhím… tìm được ở hang Phai
Vệ I, hang và thung lũng Phai Đeo
(phường Đông Kinh) cho thấy vào
giai đoạn Hậu kỳ Cánh Tân, thành
phố Lạng Sơn xưa đã tồn tại những
quần thể động vật cổ sinh rất phong
phú, đa dạng, minh chứng rõ nét
cho lịch sử hình thành và phát triển
của lịch sử ở Lạng Sơn và Việt
Nam qua các thời kỳ. Với hàng vạn
di vật là công cụ lao động sản xuất,
đồ dùng sinh hoạt, đồ trang sức, di
cốt người, động vật bằng chất liệu
đá, gốm, xương, nhuyễn thể tìm
được ở di chỉ Mai Pha, Phai Vệ II,
chúng ta thấy, vào giai đoạn Hậu kỳ
đá mới, nơi đây đã có người
nguyên thuỷ sinh sống, tồn tại qua
một thời gian rất dài. Di chỉ Mai Pha
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Bản đồ tỉnh lỵ Lạng Sơn cuối thế kỷ XIX

LỴ SỞ LẠNG SƠN
THEO DÒNG LỊCH SỬ

CHU QUế NgÂN

đã được các nhà khoa học dùng để đặt tên cho một nền văn
hoá khảo cổ nổi tiếng của Việt Nam với những nét riêng và độc
đáo: Văn hoá Mai Pha. Văn hoá Mai Pha có niên đại khoảng
4000 - 3000 năm cách ngày nay là một trong bảy nền văn hoá
khảo cổ giai đoạn Hậu kỳ đá mới tiêu biểu của nước ta, tồn tại
song song cùng một số nền văn hoá khác như Văn hoá Hạ
Long, Văn hoá Hà Giang, Văn hóa Bàu Tró… Đó là niềm tự hào
lớn lao về cội nguồn, bản sắc văn hoá dân tộc của tỉnh Lạng
Sơn nói chung và thành phố Lạng Sơn nói riêng.

Thành phố Lạng Sơn nằm bên dòng sông Kỳ Cùng mang
vẻ đẹp “sơn thuỷ hữu tình” nhưng lại có địa thế vô cùng hiểm
yếu. Bao quanh thành phố là những dãy núi biếc xanh điệp
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trùng, nhấp nhô như sóng lượn.
Đột khởi giữa tâm phố là núi Phai
Vệ đẹp như một hòn non bộ
khổng lồ, nổi giữa cánh đồng Mai
Pha rộng lớn là núi Đại Tượng,
núi Phjia Nùn (núi tuyết)... Con
sông Kỳ Cùng như một dải lụa
mềm chảy quanh co giữa lòng
thành phố đã đem lại vẻ đẹp
giang sơn cẩm tú cho phố thị nơi
miền biên ải. Năm 1741, khi đi sứ
qua đây, sứ bộ Nguyễn Tông
Khuê đã nhận thấy vẻ đẹp kỳ vĩ
nhưng chứa đựng sự hiểm yếu
của vùng đất này:

Sông biếc bao quanh,
núi điệp trùng

Thành đồng, 
ao nóng đất Tần Trung.

(Hình thắng Lạng thành)
Có lẽ, chính vì địa thế đó,

chính quyền phong kiến xưa đã
chọn đây làm nơi đặt lỵ sở của
tỉnh. Theo sách Địa chí Lạng
Sơn(1), thời Lý, Lạng Sơn được gọi
là Lạng Châu. Đất Lạng Châu chỉ
tính từ vùng Chi Lăng - Cổ Lũng
(Hữu Lũng) đến Bắc Giang, trung
tâm khi đó là Giáp Khẩu - Quang
Lang (Chi Lăng ngày nay). Vùng
đất thành phố Lạng Sơn (hiện
nay) vẫn thuộc quyền cai quản
của các tù trưởng bộ tộc. Các bộ
tộc quan hệ với triều đình dưới
hình thức “ki mi” ràng buộc lỏng
lẻo, chủ yếu là tự quản. Đến thời
Trần, Lạng Sơn được đổi thành
trấn, lỵ sở Lạng Sơn được đưa về
phía Bắc châu Ôn, ở khoảng Mai
Pha bây giờ. Sang đến thế kỷ XV,
Lạng Sơn có một phủ, bảy châu,
phủ lỵ Tràng Khánh cũng vẫn đặt
ở Mai Pha (châu Ôn), sau đó mới
chuyển về Đồng Bục (Lộc Bình).
Có lẽ từ đây bắt đầu manh nha
hình thành lỵ sở với ý nghĩa là
trung tâm hành chính, kinh tế, văn
hoá của tỉnh. 

Sách“Lạng Sơn Đoàn Thành
đồ”(2) cho biết, thành cổ Lạng Sơn
(Đoàn Thành) được trùng tu vào
năm Hồng Đức thứ 26 (1495). Đó
là một công trình kiến trúc quân
sự quan trọng, sau này trở thành
trung tâm hành chính của tỉnh.
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Một số tư liệu đề cập tới việc xây dựng chùa Thành, lập chùa
Tiên của thành phố Lạng Sơn từ khoảng thế kỷ XV. Đó là các
công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng được cho là xuất hiện
sớm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của
nhân dân vùng lỵ sở. Tuy cứ liệu trên còn mờ nhạt, nhưng cũng
đã cho thấy có sự hội tụ đông đúc của cư dân ở đây thời kỳ này.
Có lẽ, phải đến thế kỷ XVII, lỵ sở Lạng Sơn mới thực sự khởi
sắc, mang dáng dấp của một đô thị miền biên viễn. Là vùng đất
trọng yếu ở cửa ngõ đất nước, các quan được cử lên cai quản
Lạng Sơn, từng đóng chốt ở lỵ sở phần nhiều là những người
tài giỏi. Nhiều người trong số đó là những nhân vật tên tuổi, danh
nhân của đất nước. Thời Trần có Trương Hán Siêu, Nguyễn
Trung Ngạn, đời Lê có Trịnh Khả, Bùi Cầm Hồ, thời Lê Trung
Hưng có Hoàng Đình Ái, Thân Công Tài, Đinh Văn Tả, Ngô Thì
Sỹ, thời Nguyễn có Ngô Thì Vị… Với tinh thần “Trung quân ái

Cầu Kỳ Cùng đầu thế kỷ XX



quốc”, tâm huyết với trọng trách được giao, họ
đã đem hết tài năng, trí tuệ của mình để xây
dựng lỵ sở nói riêng và Lạng Sơn nói chung
ngày càng phát triển, tương xứng với tầm vóc,
vị thế của mình. Thân Công Tài (1620 - 1683)
quan Trấn thủ Lạng Sơn là một trong những điển
hình tiêu biểu đó. Với tầm nhìn sâu rộng, ông đã
khởi xướng lập nên phố chợ Kỳ Lừa cho thương
nhân hai nước Việt Nam và Trung Quốc tới làm
ăn buôn bán, biến vùng đồi núi hoang vu ở phía
Bắc sông Kỳ Cùng trở thành một trung tâm đô
thị có tiếng ở nước ta. Kể từ đó giao lưu kinh tế
giữa các địa phương trong tỉnh, giữa miền
ngược và miền xuôi, giữa Việt Nam và Trung
Quốc ngày càng phát triển. Thương nhân Trung
Quốc sang cư trú tại khu chợ Kỳ Lừa ngày càng
đông tạo nên khu phố chợ đông vui sầm uất, tấp
nập cảnh “trên bến dưới thuyền”. Thuyền bè chở
muối, hàng hoá neo đậu ở bến Kỳ Cùng trấn
thành (chỗ Bến đá Kỳ Cùng hiện nay) để chuyển
vào phố Kỳ Lừa. Vì vậy nơi này có tên là phố
Muối. Sự phồn thịnh của phố chợ cùng những
hoạt động giao thương sôi nổi của lỵ sở Lạng
Sơn đã đi vào thơ văn của các tác giả thời kỳ
Trung đại như Nguyễn Tông Khuê (1692 - 1767),
Ninh Tốn (1744 - 1795), Phan Huy Chú (1782 -
1840)... Trong con mắt sứ giả Nguyễn Tông
Khuê, Kỳ Lừa khi đó hiện lên với vẻ sầm uất, rộn
ràng của một đô thị vùng biên: 

Kỳ Lừa rợp bóng cây êm
Cửa the, 

nhà gấm vây thêm tứ bề
Khách thương buôn bán đi về
Cửa thông hai nước 

chợ lề sáu phiên          
(Sứ trình tân truyện)

Ông cũng miêu tả khá kỹ:“Trong phố rộng,
sát đường quan, ngang qua đường cửa hàng
mọc san sát, nhà cửa và cửa hàng đan xen
nhau. Những hàng hóa xa lạ từ Quảng Đông,
Quảng Tây tụ tập (ở chợ), cái gì cũng có, người
dân Nam Bắc (Việt Nam và Trung Quốc) giao
dịch(3). Với sự xuất hiện của người miền xuôi lên,
người Hoa từ biên giới sang ở cùng cư dân bản
địa, trấn lỵ Lạng Sơn khi đó và sau này đã có sự
giao thoa mạnh mẽ về văn hoá. Không chỉ là
kiến trúc nhà cửa, ẩm thực đặc sắc của người
Hoa mà còn là các công trình tôn giáo, tín
ngưỡng được dựng lên để đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt văn hoá của cư dân phố thị. Văn bia “Trùng
tu Thanh Thiền động” (tạo tác năm 1677) cho
thấy có sự công đức của rất nhiều người Hoa đã
cùng vị quan Vi Đức Thắng để tu tạo cho ngôi
chùa cổ khang trang hơn. Bên cạnh đó là miếu
Quan Thánh Đế Quân ở phía Bắc Đoàn Thành

(sau trở thành chùa Diên Khánh/chùa Thành),
đền Quan Công, đền Tả Phủ ở phố Kỳ Lừa (gắn
với lễ hội đầu pháo đặc sắc), hội quán Hoa
kiều… Quả chuông chùa Thành nặng 600 kg
hiện nay cũng do người Hoa đúc ở Phật Sơn
(Quảng Đông, Trung Quốc) năm 1697 để đáp
ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của họ.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân,
năm Bảo Thái thứ 5 (1724), vị quan đầu tỉnh
Đinh Phụng Ích đã hưng công bắc một chiếc cầu
đá qua suối để nhân dân thuận tiện ra vào phố
chợ với sự tham gia của đông đảo thương nhân
Hoa kiều. Cầu đá nay không còn dấu tích, nhưng
vẫn còn đó tấm bia hình tứ diện quý hiếm ở khu
chợ giếng Vuông. Ngay trung tâm lỵ sở còn có
các ngôi đền thờ thần sông như đền Kỳ Cùng,
đền Cửa Đông một tín ngưỡng đặc sắc của cư
dân miền sông nước. Mang nặng tình cảm gắn
bó với miền đất do mình cai quản, năm 1779 -
1780, vị quan Đốc trấn Lạng Sơn Ngô Thì Sỹ đã
hưng công lập chùa Tam Giáo thờ ba đạo: Nho,
Phật, Lão, đồng thời tôn tạo động Nhị Thanh
thành nơi thắng tích còn mãi đến ngày nay. Sang
thời Nguyễn, từ sau cải cách hành chính của vua
Minh Mạng (năm 1831), diện mạo của Lạng Sơn
cũng ngày càng khởi sắc với sự xuất hiện thêm
của nhiều công trình văn hoá gắn với các phong
tục đẹp của quê hương đất nước như đàn Xã
Tắc (tế thần Đất và thần Nông), đàn Sơn Xuyên
(tế núi sông), đàn Tiên Nông (cúng trong lễ Tịch
điền), miếu Thành hoàng, miếu Tiên hiền, đền
Khải Thánh… Đó chính là những chứng tích quý
giá phản ánh sinh động, rõ nét diện mạo của trấn
lỵ Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử.

Là trung tâm hành chính của tỉnh, lỵ sở Lạng
Sơn còn là nơi in đậm dấu ấn hoạt động của
chính quyền phong kiến Việt Nam qua các thời
kỳ. Điển hình nhất là việc đưa đón các đoàn sứ
bộ của hai nước. Trong suốt tiến trình lịch sử,
Lạng Sơn không chỉ có vai trò quan trọng mà còn
có những đóng góp tích cực đối với quan hệ
bang giao của hai nước. Tuy là tỉnh lẻ, nhưng
nằm ở vị trí cửa ngõ đất nước, án ngữ vị trí xung
yếu từ biên giới về kinh đô nước Việt nên nhiều
khi Lạng Sơn mang ý nghĩa quốc gia. Trong sách
Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú
đã nhấn mạnh vị trí quan trọng của Lạng Sơn “Là
nơi đón tiếp các đoàn sứ qua, thể diện của một
nước trọng hay khinh quan hệ đến việc này”.
Theo PGS.TS Đỗ Thị Hảo (Viện Nghiên cứu Hán
Nôm), dưới các triều đại phong kiến Việt Nam,
để giữ mối quan hệ hoà hiếu với nước láng
giềng, nước ta đã duy trì việc đi sứ sang Trung
Quốc với mục đích cầu phong, báo tang, chúc
mừng hoặc giải quyết những vấn đề mắc mớ
trong quan hệ hai nước... Hành trình đi sứ bắt
đầu từ Thăng Long sang Thị Cầu (Bắc Ninh),
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qua ải Giáp Khẩu (Chi Lăng), ải
Quyết Lý (Ôn Châu) rồi đến trấn
lỵ Lạng Sơn. Từ đó lên đến trạm
Pha Luỹ (Đồng Đăng) rồi ải Nam
Quan sang Trung Quốc. Như vậy,
trấn lỵ Lạng Sơn nằm trên con
đường đi sứ đó, không có đoàn
đi sứ nào của hai nước mà không
qua đây. Vì vậy có thể nói trấn lỵ
Lạng Sơn nơi in dấu của nhiều
danh nhân nổi tiếng của Việt Nam
và Trung Quốc khi họ được triều
đình cử đi sứ. Đó là Mạc Đĩnh
Chi, Nguyễn Trung Ngạn,
Nguyễn Tông Khuê, Ngô Thì
Nhậm, Ngô Thì Vị, Nguyễn Du,
Phan Huy Chú… Xúc cảm về
miền biên cương tươi đẹp, trù
phú, họ đã sáng tác rất nhiều thơ
văn: Nguyễn Tông Khuê có “Lạng
Thành hình thắng” (Hình thắng
Lạng Thành), “Kỳ Lừa thắng hội”
(Thắng hội Kỳ Lừa), Ngô Thì
Nhậm với “Cung ức Nhị Thanh
động” (Kính nhớ động Nhị
Thanh), Nguyễn Du có Vọng phu
thạch (Đá vọng phu), “Đề Nhị
Thanh động”, Phan Huy Chú với
“Kỳ Lừa phố”… Trong số bốn
trạm đón tiếp sứ bộ ở Lạng Sơn
(gồm Pha Luỹ, Mai Pha, Nhân Lý
và Chi Lăng) thì trấn lỵ Lạng Sơn
có một trạm đặt ở Mai Pha. Các
trạm đều xây dựng nhà ở, tàu
ngựa, trang bị đủ đồ dùng sinh
hoạt, lương thực thực phẩm cho
đoàn sứ giả, lễ vật cho Khâm sứ
qua cửa quan… Các tư liệu cổ
cũng cho biết, theo quy định, các
đoàn sứ giả đến Đoàn Thành đều
có các quan tỉnh đến thực hiện
nghi thức đón tiếp. Sau đó hộ
tống đoàn lên ải Nam Quan tham
dự nghi lễ mở cửa ải rồi mới trở
về. Từ Đoàn Thành, sứ bộ qua
sông vào yết cáo tại đền Kỳ Cùng
rồi mới lên đường đi Pha Lũy. Khi
đoàn trở về, Lạng Sơn lại thực
hiện nghi lễ đón tiếp tại Đoàn
Thành. Có thể coi thành Lạng
Sơn là biểu tượng của lỵ sở Lạng
Sơn dưới thời phong kiến. Thành
vừa là kiến trúc quân sự, vừa là
trung tâm hành chính của tỉnh, có
quân lính đóng chốt bảo vệ, được
trang bị đầy đủ vũ khí như súng
thần công, súng đồng phách sơn,
súng gang hồng y... Ở cổng Bắc
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thành (vị trí đền Cửa Bắc hiện nay) còn có Văn miếu xây từ đời
Lê (thế kỷ XVII) dùng làm nơi lễ bái, đàm đạo của các sứ thần,
phiên thần, quan lại trị nhậm ở biên trấn Lạng Sơn vốn là các
bậc trí thức Nho học hiền tài. Sang thế kỷ XVIII, Văn miếu
chuyển về khu vực núi Hang Dê, đến cuối thế kỷ XIX thì chuyển
về chân núi Tam Thai tức núi Phai Vệ hiện nay. Đó là một trong
số các di tích Nho học tiêu biểu của nước ta, là biểu tượng sáng
ngời của truyền thống Nho học ở nơi địa đầu Tổ quốc. Trong
suốt quá trình lịch sử, không chỉ quan lại mà còn rất nhiều thế
hệ du khách, thi nhân đã đến với vùng trấn lỵ Lạng Sơn. Bút tích
của họ hiện còn lưu trên các vách đá của động Nhị Thanh, Tam
Thanh, chùa Tiên. Ngày nay, các di tích lịch sử văn hoá, danh
lam thắng cảnh của thành phố chính là nơi ghi dấu các sự kiện
lịch sử, lưu giữ những năm tháng đã qua của miền lỵ sở xưa.  

Những đặc điểm riêng có về lịch sử, tự nhiên đã khiến lỵ sở
Lạng Sơn trở thành miền đất có diện mạo rất riêng và độc đáo,
có vị thế quan trọng với kinh tế, chính trị của đất nước. Để có một
lỵ sở Lạng Sơn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, có sức hấp
dẫn của chiều sâu văn hoá, các thế hệ tiền nhân đã không quản
ngại hy sinh gian khổ, cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực cho miền
đất thiêng liêng này của Tổ quốc. Chúng ta nhận thấy, trên con
đường phát triển, mỗi bước đi của Lạng Sơn hôm nay luôn có
một phần nội lực từ những truyền thống quý báu đó của cha ông./.

(Ảnh: TƯ LIỆU)

(1) UBND tỉnh Lạng Sơn, Địa chí Lạng Sơn, Nxb Chính trị Quốc
gia, 1999.
(2) Nguyễn Nghiễm, Lạng Sơn Đoàn Thành đồ, Tư liệu Bảo tàng
Lạng Sơn. 
(3) Dẫn theo Y. Kazuki, Tạp chí nghiên cứu và phát triển, số 2 (145),
2018 .    



Tôi tới thăm phố
chợ Kỳ Lừa, tản
bộ theo con

đường nối từ đầu cầu
Kỳ Cùng dọc con phố
đầy ắp các cửa hàng hai
bên đường. Bỗng nhiên,
ký ức ùa về, nơi phố chợ
tràn ngập sắc áo chàm
xanh đen, tiếng ngựa hí,
lợn con rộn rã và những
đàn trâu, bò nhẫn nại
chờ người mua bán.
Nhưng đến với chợ Kỳ
Lừa, nhiều người không
cần mua bán mà tìm
bạn tình, hò hẹn và cùng
trao nhau câu sli, câu
lượn khắp phố.

Bà Chu Quế Ngân,
cán bộ Bảo tàng tỉnh
Lạng Sơn cho biết:
“Theo các nhà nghiên
cứu văn hóa, phố Kỳ
Lừa được manh nha
hình thành từ rất sớm.
Thế kỷ XI - XII, nơi đây
đã diễn ra hoạt động
mua bán, trao đổi giữa
thương nhân hai nước
Việt - Trung. Đến cuối
thế kỷ XVII, cùng với sự
di cư của cộng đồng
người Hoa từ Trung
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KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LẠNG SƠN (17/10/2002 - 17/10/2022)

Chợ Kỳ Lừa xưa và nay
ghi chép của NgUyễN DUy CHIếN

Chợ Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn có từ thế kỷ XVII, do quan
trấn thủ nhà Lê là Tả đô đốc Hán quận công Thân Công Tài mở cho cư dân hai nước
Việt - Trung giao lưu buôn bán. Từ đó đến nay, phố chợ này trở thành trung tâm giao
thương đông vui, tấp nập vào bậc nhất ở Xứ Lạng.

Phố chợ Kỳ Lừa xưa              Ảnh: TƯ LIỆU

Quốc đến các tỉnh Nam, Trung bộ của nước ta, họ cũng đến Xứ
Lạng làm ăn, định cư ở phố Kỳ Lừa do Tả đô đốc Hán quận công
Thân Công Tài lập nên. Năm 1717, Chúa Trịnh chính thức cho
người Hoa cư trú tại Kỳ Lừa và bốn khu phố khác ở Việt Nam vì họ
đã có quá trình cư trú ở đó lâu. Nhiều tư liệu, sử sách cho thấy
người Hoa ở phố Kỳ Lừa rất đông, họ ở thành từng khu riêng biệt
trong chợ. Sự cộng cư, giao thoa văn hóa giữa người Hoa và cư
dân bản địa qua nhiều thế kỷ đã dần định hình, tạo nên bản sắc văn
hóa đa dạng, phong phú và độc đáo của cư dân nơi miền phố chợ.
Phố xá nối tiếp nhau, thổ dân và người Trung Quốc ở lẫn với nhau.
Phố có chợ tháng họp sáu phiên, buôn bán đủ thứ hàng hóa, đông
vui, sầm uất. Những ngôi nhà ống lợp ngói máng, có mái hiên san



sát liền kề ở mặt phố mang đậm phong cách
kiến trúc Trung Hoa vừa là nơi ở, vừa là cửa
hiệu buôn bán. Trong chợ, người Việt và
người Hoa chen chân mua bán nhộn nhịp.
Hàng hóa rất phong phú với nông sản, nông
cụ, đồ trang sức, nón lá, vàng hương, đồ
đựng bằng gốm, thuốc lá, thuốc lào, hàng tạp
hóa. Kỳ Lừa là nơi bảo lưu những di sản văn
hóa được coi là giá trị, tiêu biểu nhất của Xứ
Lạng với ba di tích được xếp hạng Quốc gia,
một di tích xếp hạng cấp tỉnh, một di sản văn
hóa phi vật thể Quốc gia gắn với nhiều di vật,
cổ vật quý”.

Nghệ sĩ Trần Bích Hợp, 68 tuổi, hội viên
Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn hiện sinh sống tại số nhà 12, Phan
Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ cho biết,
gia đình bà sống lâu năm ở phố chợ Kỳ Lừa
và được ông bà, cha mẹ kể lại về nguồn cội
của ngôi chợ này với niềm tự hào, thành kính.
Thủa ấu thơ, bà Hợp thường được cha mẹ
dẫn đi chơi chợ, vừa ăn kem lại nghe cha
ngâm ngợi câu ca dao: “Ðồng Ðăng có phố Kỳ
Lừa. Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh...”.

“Ngày đó, Kỳ Lừa là phố chợ gần con
sông Kỳ Cùng chảy ngược. Hàng hóa được
vận chuyển từ các chi lưu (nhánh lạch nguồn
nhỏ) chảy theo đó tập kết tại chợ. Còn thời
điểm mùa nước rút thì hàng hóa vận chuyển
bằng lừa, ngựa, từ núi cao xuống. Kề cạnh
chợ cũng có đồng cỏ xanh tốt nên con lừa của
dân bản địa tập trung đến ăn. Ngay cả Tả đô
đốc Hán quận công Thân Công Tài cũng nuôi
hai con lừa rất tinh khôn. Chuyện kể rằng, khi
san đồi phá rừng dựng chợ thì chúng thường
bơi qua sông Kỳ Cùng, tìm sang đồi bên phía
Bắc ăn cỏ non. Nhưng rồi một hôm, hai con
lừa biến mất, ai cũng thương tiếc. Khi đặt tên
cho chợ, mọi người tình cờ nghĩ đến hai con
lừa kỳ lạ đó mà đặt tên là Kỳ Lừa để thể hiện
nỗi niềm chia sẻ”. - Bà Hợp kể.

Nói rồi, bà Hợp mời chúng tôi nếm thử
món bánh cuốn trứng nóng hổi bán trước cửa
nhà. Nhưng tôi nhác thấy mắt bà chợt dõi
theo một tốp nam thanh, nữ tú đang soi
gương, tỉa lông mày tại trung tâm chợ Kỳ
Lừa, rồi bà nhanh chóng cầm máy ảnh tới đó
tác nghiệp. 

*

Chợ Kỳ Lừa là một trong những chợ lớn
nhất nơi Xứ Lạng. Trước đây, đồng bào các
dân tộc ở các bản giáp biên, làng xã lân cận
thuộc các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng
mang thổ cẩm, mật ong, hương, hoa trái vườn
nhà đi bán. Người phố thì bán cuốc, xẻng,
liềm. Người dân tộc Choang bên kia biên giới
mang quần áo, giầy dép, xì dầu, đèn pin…
đến Kỳ Lừa mua bán nhộn nhịp.

Vừa chụp ảnh, nghệ sĩ Trần Bích Hợp chỉ
về phía dãy chợ giới thiệu: Có thể nói, chợ Kỳ
Lừa là “chiếc nôi” của nhiều nghề gia truyền
nổi tiếng, những món ăn đặc sản thuộc hàng
tinh hoa ẩm thực của Xứ Lạng như: lợn quay,
vịt quay, phở chua, khau nhục, bánh cao
xằng, bánh cuốn trứng, bánh áp chao.

Nói đoạn, bà Hợp rủ chúng tôi ghé thăm
dãy quán bán món bánh cao xằng ở dốc Phai
Món thuộc chợ Kỳ Lừa. Đây là món ăn đường
phố được người dân địa phương ưa chuộng.
Sở dĩ gọi cao xằng là món ăn bình dân bởi nó
được làm từ những nguyên liệu đơn giản từ
gạo tẻ, nhân là thịt lợn và hành khô. Bà Chu
Tuyết Vân, đường Bắc Sơn, phường Hoàng
Văn Thụ là một trong ba gia đình có nghề làm
bánh cao xằng cổ truyền. Bà cho biết, qua các
đời ông, cha, bà đã có mấy chục năm làm và
bán món cao xằng ở chợ Kỳ Lừa. “Trung bình
mỗi ngày, tôi bán được hơn mười mẻ bánh,
mỗi mẻ tương ứng với gần hai chục suất
bánh. Thực khách chỉ cần có mười đến mười
lăm nghìn đồng là đã có một món ăn ngon, mà
có thể ăn đến no”. - Bà Vân giới thiệu.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố Lạng Sơn cho biết, hiện
nay ở chợ Kỳ Lừa có gần ba trăm hộ tiểu
thương kinh doanh các mặt hàng điện tử, đồ
dùng chủ yếu là hàng Việt Nam và Trung
Quốc. Bên cạnh đó, hàng ăn uống cũng rất
phong phú. Cách năm ngày, chợ Kỳ Lừa lại
đến chợ phiên, đồng bào mang nông sản, hoa
quả, rau xanh, gia cầm nhà nuôi trồng được
đến bán tạo nên khung cảnh náo nhiệt, vui vẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố Lạng Sơn, sau hai năm ảnh hưởng từ
đại dịch Covid-19, nay chợ Kỳ Lừa đã hồi
sinh trở lại. Mới đây, thành phố Lạng Sơn tái
khởi động Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Cùng thu
hút được hàng vạn du khách. Phố đi bộ Kỳ
Lừa được tổ chức vào hai ngày nghỉ cuối
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tuần với những hoạt động buôn bán nhộn
nhịp và đặc sắc, riêng có của Xứ Lạng. Du
khách có thể chọn cho mình những bộ trang
phục truyền thống, thưởng thức món ăn
ngon đặc sản núi rừng. Ngoài ra, khi tới chợ
Kỳ Lừa, mọi người còn được lựa chọn các
loại mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống
hàng ngày cũng có cơ hội giao lưu và gặp gỡ
các đồng bào các dân tộc địa phương, được
tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể
thao, trò chơi dân gian.

“Thành phố chúng tôi tiếp tục triển khai
các hoạt động quảng bá, giới thiệu về tiềm
năng, thế mạnh của phố chợ Kỳ Lừa, đẩy
mạnh hoạt động văn hóa thương mại du lịch.
Cuối năm 2021, thành phố Lạng Sơn khởi
công dự án “Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên
hồ Phai Loạn” kề cạnh chợ Kỳ Lừa nhằm tạo
điểm nhấn cảnh quan cho diện mạo đô thị
thành phố Lạng Sơn, tạo dựng không gian
cảnh quan đặc trưng, cải thiện môi trường, là
nơi phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng

đồng, vui chơi, giải trí của người dân trên địa
bàn cũng như du khách thập phương. Trong
dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố
Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022), tại phố
chợ Kỳ Lừa sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao
thương gắn với các hoạt động biểu diễn nghệ
thuật, liên hoan ẩm thực và các trò chơi dân
gian, cổ truyền của người Xứ Lạng”. - Ông
Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Lạng Sơn chia sẻ.

Tôi đi giữa chiều tà cuối thu, phố chợ Kỳ
Lừa thật đẹp, thơ mộng. Nơi đây cũng trở
thành niềm hứng khởi của các thi nhân, sứ
giả thời kỳ Trung đại mỗi dịp công cán qua
Xứ Lạng. Và bên tai tôi bỗng văng vẳng lên
tứ thơ của danh nhân thời nhà Lê Nguyễn
Tông Khuê:

“Kỳ Lừa rợp bóng cây êm
Cửa the nhà gấm vây thêm tứ bề
Khách thương buôn bán đi về
Cửa thông hai nước chợ lề sáu phiên.”
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Hoạt động náo nhiệt, đậm đà bản sắc ở phố đi bộ Kỳ Lừa 
Ảnh: DUY CHIếN



PHẠM ANH VŨ

Thành phố của tôi                                                                   
Thành phố của tôi nhỏ bé
Nhưng thân thương ấm áp vô cùng
Có dòng sông vắt ngang thành phố
Như vòng tay người mẹ bao dung

Thành phố của tôi nhỏ bé
Ai lên thăm không khỏi bất ngờ
Ôi! Một nửa vồng căng sức trẻ
Còn nửa kia trầm mặc suy tư

Thành phố tôi đẹp như một giấc mơ
Hàng hoa sữa thơm tên từng con phố
Có cô gái thẹn thùng mắc cỡ
E ấp nép ngực người yêu

Và bên sông văng vẳng tiếng chuông chiều
Ta thả bước thấy hồn mình lắng lại
Tiếng chuông chiều sao nghe khắc khoải
Như tiếng thở của người đàn bà hóa đá

đã ngàn năm

Thành Mạc kia vẫn sừng sững rêu phong
Như vết xước của thời gian sáu trăm năm về trước
Chiến trường xưa nào ai người mất - được
Chút lợi danh còn lưu lại những gì?

Thành phố tôi sẽ mãi còn ghi
Những trang sử hào hùng của 

bốn ngàn năm dựng nước
Rất hiên ngang - chưa bao giờ lùi bước
Trước gót chân xâm lược bạo tàn.

Thành phố tôi lịch sử đã sang trang
Câu sli lại nở trên môi người thiếu nữ
Giờ đi xa lòng tôi đau đáu nhớ
Xứ Lạng mình yêu lắm một miền thơ!

ĐẶNG HÙNG

Ký ức mùa thu
Đã bao lần lỡ hẹn với mùa thu
Tôi gặp mùa thu giữa lòng Hà Nội
Một Hà Nội thanh tân dẫu đã ngàn năm tuổi
Nơi Hồ Gươm thành tên khi vua Lê

trả lại kiếm cho thần

Năm cửa ô
Kinh kỳ ngày mở hội
Đón cha già cùng đoàn quân từ chiến khu về
Trong nắng thu vàng: Thời đại Hồ Chí Minh

Thỏa lòng bao lớp người
“Tử thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”
Cho tôi cùng em từ nay và mãi mãi
Lệ rưng rưng khi môi thầm thì hai tiếng Việt Nam!

Tôi cùng em trở về mùa thu quê hương
Nơi biên cương ngàn năm phên dậu
Ta mãi bên nhau như chưa từng lỡ hẹn
Như vẻ đẹp muôn đời
Thu quyến rũ Lạng Sơn!

Từng viên gạch xây Đoàn Thành ngày nào 
rêu xanh đã xanh hơn

Pháo cũ giờ điểm trang muôn đời cho thành cổ
Chùa Tiên... 

tiếng chuông thu không chiều thu cổ tự
Bên dòng Kỳ Cùng êm đềm  

mà trong ta ngàn năm sóng vỗ
Và Đèo Giang, ơi những cánh đào phai ngày nào
Đã nhường chỗ cho màu xanh của mùa thu 

Lạng Sơn!
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ĐẶNG PHIN

Chiều Lạng Sơn
Chiều Lạng Sơn mây chập chờn như khói
Thành phố vào thu nghiêng nắng xuống Kỳ Cùng
Núi Tô Thị trầm tư bên thành cổ
Để lưng trời đau quặn một niềm mong…

Để âm thầm ghềnh đá bạc đầu sông
Sông cứ chảy miệt mài ra phía biển
Đường đến Đồng Đăng xa mờ, ẩn hiện
Điệu hát then như sóng cuộn ngang trời

Nhất, Nhị, Tam Thanh nhòe dấu chân người
Như nói hộ bao lòng người khao khát
Tôi lắng nghe từ thẳm sâu trong đất
Mạch nước ngầm, chắt lọc, bao dung…

Chiều rải vàng trên mái phố rưng rưng
Mưa đã lặn nơi cánh rừng xa ngái
Anh có tới thăm lớp mình thuở ấy
Để tôi đưa ngọn gió Chóp Chài về?

VŨ KIỀU OANH

Thành phố yêu thương
Có một thời thị xã giữa lòng tay
Nhắm mắt lại vẫn thấy từng con ngõ
Suối chảy rì rào ngay giữa lòng phố chợ
Trăng xuống chơi mặt hồ biếc Phai Làn

Có một thời thị xã tan hoang
Chợ Kỳ Lừa phải họp vào chân núi
Hai bờ sông mà cách xa vời vợi
Cầu phao dập dềnh, cầu treo võng đung đưa…

Và bây giờ là thành phố mùa thu
Rực rỡ cờ hoa, thênh thang đại lộ
Sông Kỳ Cùng không còn bên lở
Đô thị mọc lên khắp bốn mặt phố phường

Thành phố của tôi, thành phố yêu thương
Chợ Đêm lung linh sắc màu huyền thoại
Vườn hoa Tháng Mười, phố Kỳ Hoa mời gọi
Người xa quê và người khắp muôn phương

Thành phố của tôi, thành phố yêu thương
Tiếp lửa cha ông trao truyền bao thế hệ
Tuổi đôi mươi căng tràn sức trẻ
Vươn mình lên

sừng sững
phía biên cương.
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Bình minh thành phố trẻ Ảnh: BÙI VINH THUẬN



HOÀNG QUANG ĐỘ

Đây Ải Chi Lăng
(Kỷ niệm 595 năm chiến thắng Chi Lăng

10/10/1427 – 10/10/2022)

Ai lên Xứ Lạng cùng anh
Tìm về phương Bắc - ngọn ngành suối thơ

Sắc chàm xanh tới bây giờ
Ai đi, ai đợi - ngóng chờ thủy chung

Qua Chi Lăng - đất anh hùng
Cai Kinh thế đứng trập trùng thời gian

Con đường đến Ải Nam Quan
Tích ghi còn đó muôn vàn chiến công.

Đâu đây hồn của cha ông
Nước non đậm máu Lạc Hồng thắm tô

Thung xưa quân sĩ reo hò
Gươm khua sáng lấp trăng mờ non xa

Rừng hồi thơm ngọt tiếng ca
Sương chiều buông xuống, khói nhà vờn lên

Sông Thương một dải nối liền
Lắng nghe câu hát giao duyên sớm chiều

“Nghe hồn Nguyễn Trãi phiêu diêu
Tiếng gươm khua, tiếng thơ kêu xé lòng”

Thù nhà nợ nước chất chồng
Nằm gai nếm mật một lòng hiến dâng!

Còn đây một Ải Chi Lăng
Còn đây hòn đá Liễu Thăng thuở nào

Còn đây thành lũy Bãi Hào
Còn đây tiếng trống cất cao đuổi thù

Chi Lăng ơi! Đẹp muôn thu
Nghìn năm xua sạch mây mù - Không quên!

Để bây giờ những điệu then
Để bây giờ sáng một tên Anh hùng

Để bây giờ những ước mong
Để bây giờ mãi mênh mông đất trời

Quê hương truyền thống rạng ngời
Nâng ta vững bước chân trời tương lai.

NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Tấm bánh đêm vào trận
(Kỷ niệm Chiến dịch biên giới 1950)

Các lán trong rừng cùng đỏ hồng bếp lửa
Từng chồng bánh gọn gàng
Bóng các mẹ chập chờn in trên vách nứa
Lưng trời cánh vạc đêm sương.

Manh áo bạc màu sờn vai chưa kịp vá
Đôi vai gầy, mái tóc ngả màu tro
Làm bánh thâu đêm vội vàng, hối hả
Mênh mông… lòng mẹ bao la.

Bộ đội xanh rừng, xanh suối
Dân công bản làng vượt bao đèo, bao núi
Các lão dân quân đứng gác ven rừng
Đêm nay có lạnh không?

Gửi gắm tin yêu, nhớ thương… vào tấm bánh
Sẻ chia gian khó, ngọt bùi
Những tấm bánh cùng vào trận đánh
Đêm nay!

Sắp mở màn chiến dịch
Các mẹ ngồi thao thức chờ mong
Các cháu con mình trong đoàn xung kích
Tự hào - rạo rực - bâng khuâng!
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HỒNG TÚY

Tháng Mười
Tháng Mười Xứ Lạng quê tôi
Ngoài đồng lúa chín vàng tươi rập rờn
Bản làng rộn rã sớm hôm 
Khói lam chiều quyện hương thơm mục đồng.
Nhớ năm xưa dịp Thu - Đông
Quân dân đoàn kết một lòng vươn lên
Gian nan chí vững, gan bền
Đánh đuổi xâm lược, giữ yên quê nhà
Tưng bừng khúc khải hoàn ca
Quê hương giải phóng chan hòa niềm vui.
Chào mừng Mười bảy tháng Mười
Bảy hai năm đó lòng người hân hoan
Niềm tin yêu Đảng dâng tràn
Tháng Mười rực rỡ thắm trang sử vàng.

NGUYỄN DUY SINH

Xứ hoa hồi
Hoa hồi e ấp lưng đồi
Rừng xanh một dải ai người ngẩn ngơ…
Trùng trùng núi gối đồi thơ
Áo chàm em vẫn đợi chờ ai đây?

Đất nâng thảm cỏ chân mây
Con nai gọi bạn chiều nay, ngập ngừng
Mõ trâu rộn dưới lòng thung
Xèo xèo bếp ấm bập bùng lửa reo

Thẩn thơ một áng khói chiều
Vui chân hò hẹn xiêu xiêu nỗi niềm
Nhà sàn lạc giữa cảnh tiên
Mùi hồi thoang thoảng vùng biên xứ hồi.

MÃ VĂN TÍNH

Chiều phố núi
Vạt nắng rơi xuống núi
Phố nhỏ nhộn nhịp lên
Vài sạp hàng quen thuộc
Bán mua toàn người quen

Hàng trong núi đem đến
Rau ngót rừng, trám đen
Cả mật ong mới vắt…
Hương rừng còn thơm nguyên

Chiều phố nhỏ ấm êm
Bóng áo chàm thấp thoáng
Tiếng khèn ai tìm bạn
Trong tĩnh lặng ngân vang

Người trở về các bản
Gặp ai mặt cũng tươi
Nở nụ cười ánh mắt
Phố núi giàu tình người

Em gái nhỏ tiễn tôi
Cứ xin số điện thoại
Có đôi mắt đen tròn
Tạm biệt chiều
Nhớ mãi!
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Chúng tôi đang ngồi uống nước ở một
quán cóc bên đường, bỗng anh bạn vỗ
vai tôi: 

- Ông có biết ai kia không?
- Không biết cũng chẳng quen. -Tôi thản

nhiên đáp.
- Một nhân vật nổi tiếng đấy! Con người

bé nhỏ ấy đã làm được những việc có thể nói
là “ phi thường” mà cánh đàn ông sức dài, vai
rộng như chúng ta chắc đã mấy ai làm được.

- Cô ấy làm việc gì vậy? - Tôi hỏi.
- Bí mật. Ông muốn biết thì phải khao tôi

một chầu bia.
- Nhất trí, vậy ông bật mí đi.
- Để dành, mai Chủ nhật tôi đưa ông đến

cơ sở của cô ấy! 
Đúng tám giờ sáng ngày Chủ nhật, ông

bạn đưa tôi đến số nhà 17, đường Trần Phú,
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng
Sơn. Tôi quan sát thấy biển hiệu màu đỏ hình
chữ nhật khá to được treo trên ban công

trước nhà với dòng chữ “CƠ SỞ MAY SÀI
GÒN LẠNG SƠN”. Tôi nói với ông bạn: 

- Cơ sở may ở Lạng Sơn mình thì thiếu
gì mà ông quan trọng hóa quá vậy, làm tôi mất
cả hứng.

- Tôi nghĩ ông sẽ cảm hứng gấp bội sau
khi tìm hiểu về nơi này. Đây là cơ sở may của
những người khuyết tật Lạng Sơn mình đấy!
Ông thấy đáng nể chưa?

- Có phải chủ nhân của cơ sở may này là
một người phụ nữ không? Tôi nhớ có một lần
khá lâu rồi, xem ti vi có thấy nói đến nhưng tôi
không nhớ. 

- Chính xác! Ta vào đi. - Ông bạn tôi trả
lời dõng dạc.

Chúng tôi bước vào cơ sở thấy một người
phụ nữ còn khá trẻ. Chị mặc bộ đồ giản dị
nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hiền hậu, dáng
người mảnh mai, nước da nâu, mái tóc ngắn,
đôi mắt trong sáng dưới hàng mi dài. Chị là
Nghiêm Thị Thu Hường, chủ cơ sở may công
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Lời BBT: Thành phố Lạng Sơn từ lâu được xem là nơi “đất lành, chim đậu”. Sự sầm uất,
nhộn nhịp và phát triển của thị xã Lạng Sơn xưa và thành phố Lạng Sơn ngày nay đã thu
hút những người dân từ mọi miền đất nước về đây sinh cơ, lập nghiệp. Đến với Xứ Lạng,
coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình, họ mang theo đôi bàn tay, trí tuệ, nhiệt huyết,
cống hiến, bền bỉ, vượt qua tất thảy gian khó để kiến tạo nên một thành phố thông minh,
năng động và phát triển. Năm 2021, nhân kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập, tỉnh Lạng Sơn
lần đầu tiên xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” cho 5 cá nhân tiêu biểu xuất sắc
trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến, đóng góp trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học
tập, chiến đấu góp phần xây dựng và phát triển tỉnh. Trong 5 cá nhân vinh dự được tôn vinh
có chị Nghiêm Thị Thu Hường - chủ cơ sở may công nghiệp người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn
với mô hình thiện nguyện, đào tạo hướng dẫn nghề cho những người khuyết tật mang ý
nghĩa nhân văn sâu sắc, đem lại hiệu quả thiết thực, giúp những người khuyết tật vượt qua
mặc cảm, khó khăn của bản thân, thêm tự tin để vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với
cộng đồng, cùng xây dựng thành phố Lạng Sơn giàu đẹp.Љ

Sống trong thành phố
PHẠM CHIếN

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LẠNG SƠN (17/10/2002 - 17/10/2022)



nghiệp của người khuyết
tật Lạng Sơn. Thấy chúng
tôi vừa bước vào phòng
khách chị đon đả chào hỏi:

- Hai bác có nhu cầu
lấy hàng hay đặt hàng
đấy ạ?

- Ồ không, chúng tôi
chỉ muốn đến thăm gia
đình và tham quan cơ sở
may nổi tiếng của chị mà
thôi!

- Ôi! Được hai bác
động viên chúng em phấn
khởi lắm, chứ nổi tiếng thì
chúng em chẳng dám nhận
đâu. Cơ sở của chúng em
vẫn còn nhỏ bé và lạc hậu
lắm hai bác ạ!

- Chị cứ khiêm tốn. Một
cơ sở may công nghiệp với
hệ thống dây chuyền từ
máy may, máy vắt sổ, máy
thùa khuy, đính cúc, máy in,
logo... có thiếu gì đâu. Cơ
sở may của chị được cả
thành phố biết đến không
những thế mà cả tỉnh, cả
Trung ương nhiều người
cũng biết. Đài Phát thanh
và Truyền hình của tỉnh đã
đưa tin về tấm gương
người tốt việc tốt, Đài
Truyền hình Việt Nam
(VTV1) quay phim làm
phóng sự nói về cơ sở may
công nghiệp của người
khuyết tật Lạng Sơn do chị
làm chủ, không chỉ có vậy
mà nhiều báo cũng đăng
tin. Những Bằng khen, Giấy
khen của Hội Bảo trợ người
khuyết tật và trẻ em mồ côi
Việt Nam, của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Lạng
sơn, của các cấp ngành,
đoàn thể... treo hàng loạt
trên tường kia là minh
chứng cho tất cả những
việc làm tốt đẹp của cơ sở
mình đúng không chị? Vinh
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dự hơn là chị đã được Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn tặng danh hiệu
“Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ nhất năm 2021. Có thể nói
đây là một danh hiệu quý hơn cả vàng.

Nghe tôi nói vậy anh Hoàng từ phòng may đi ra đỡ lời vợ:
- Em mời hai bác uống nước. Chè Mẫu Sơn mình ngon lắm,

chẳng kém gì “chè Thái, gái Tuyên” đâu. Hai bác uống đi ạ, rồi
nhà em sẽ chia sẻ với hai bác về  nghề may này. 

Chúng tôi vừa uống xong chén trà thì chị cất giọng nhỏ nhẹ: 
- Em sinh ra và lớn lên ở Thái Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội)

vào đúng năm Tàu đánh vào Lạng Sơn (năm 1979), trong một
gia đình bố mẹ làm nghề thủ công (dệt màn). Em là con cả, dưới
em còn một cô em gái. Ngay từ khi còn nhỏ em đã rất yêu nghề
thủ công, may vá thêu thùa. Học hết lớp mười hai em không đi
đại học mà ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nghề. Đến năm hai mươi
bảy tuổi em xây dựng gia đình. Chồng em bây giờ cũng làm nghề
may và anh chính là thầy giáo dạy nghề cho em. 

Nghe chị tâm sự tôi hỏi:
- Cơ duyên nào mà cô gái Hà Tây quê lụa lấy chồng và lại

lên Xứ Lạng của chúng tôi lập nghiệp vậy? 
- Chồng em quê gốc ở Đà Nẵng, anh là giáo viên dạy nghề

may cắt quần áo thời trang. Trong thời gian yêu nhau chúng em
có dịp đến Lạng Sơn tham quan vào một ngày giáp tết Nguyên
đán. Nắm tay nhau dạo bước trên đường phố Kỳ Lừa, thăm chợ
hoa. Hoa đào Xứ Lạng rực rỡ trong nắng xuân ấm áp, cùng với
hình tượng nàng Tô thủy chung, son sắt đứng bồng con chờ
chồng trên thành nhà Mạc cho chúng em cảm giác muốn gắn bó
với cuộc sống nơi đây. Con người Xứ Lạng hiếu khách, thật thà
và rất thân thiện. Xứ sở này còn có cái rét, gió mùa Đông Bắc

Chị Nghiêm Thị Thu Hường được vinh danh tại lễ tôn vinh danh hiệu
“Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ nhất.                                                                                                              

Ảnh: PV



khiến người ta xích lại gần
nhau hơn. Bỗng anh ấy ghé
sát vào tai em thủ thỉ: Em
có thích lên Lạng Sơn lập
nghiệp không? Khi đó em
chỉ mỉm cười. Vào năm
2014, kết hôn được một
thời gian vợ chồng em
chúng em quyết định lên
Xứ Lạng lập nghiệp. Ngày
đầu lên đây chúng em chỉ
có một chiếc máy khâu và
một số đồ nghề mang theo.
Chúng em tìm thuê nhà vừa
làm chỗ ở vừa làm cửa
hàng. Ban đầu lạ nước, lạ
cái khó khăn, thiếu thốn đủ
thứ, chỉ riêng về tay nghề,
kinh nghiệm kinh doanh là
chúng em không phải lo
nhiều. Điều chúng em lo
nhất là mặt bằng cửa hàng
còn nhỏ, mà vốn liếng của
mình chưa có để thuê chỗ
rộng hơn. Ba năm sau
chúng em chuyển về địa
điểm hiện nay và dần dần
phát triển như bây giờ. Hai
vợ chồng em sinh được
hai cháu gái. Cháu lớn học
lớp mười Một, cháu nhỏ
học lớp Sáu, các cháu rất
ngoan và yêu nghề của bố
mẹ. 

- Vậy sau này anh chị
có hướng cho các cháu nối
nghiệp của gia đình mình
không? 

- Cái đó còn phải chờ
các cháu học hết lớp Mười
hai đã bác ạ.

- Xuất phát từ đâu mà
anh chị lại có ý tưởng mở
lớp dạy nghề cho người
khuyết tật? 

- Chúng em vốn chịu
ảnh hưởng bởi sự giáo dục
của gia đình. Ngay từ khi
còn nhỏ em đã được gia
đình giáo dục về tấm lòng
nhân ái, đã biết yêu
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thương chia sẻ với mọi người. Vợ chồng em làm nghề may đã
được hai mươi năm, không giầu nhưng cũng đủ sống, với lại nó
cũng là nghề không phải khó học lắm, trong khi chúng em thấy
xã hội còn nhiều người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn, nên em
bàn với nhà em: Hay là mình thử dạy nghề cho người khuyết tật
xem họ có học được không. Họ mà học được thì coi như mình
đã làm được một việc tốt. Nghe em nói vậy chồng em đồng ý
ngay. Bắt đầu năm 2015 chúng em thử dạy cặp vợ chồng anh
Vinh - chị Uyên, đôi vợ chồng này còn khá trẻ, mới ngoài hai mươi
tuổi. Vinh quê ở Văn Lãng, còn Uyên ở Bắc Sơn. Cả hai người
đều không nghe và không nói được. 

- Không nghe và lại không nói được, vậy chị làm thế nào để
dạy cho họ được? - Tôi thắc mắc.

Chị Hường điềm đạm trả lời: 
- Đấy chính là điều khó khăn nhất. Để khắc phục khó khăn

ấy, em phải viết ra giấy giảng dạy cho họ, một mặt em vào mạng
mày mò học hỏi ngôn ngữ của họ để giao tiếp với họ. Sau khoảng
ba tháng tích cực học tập cả hai người đều làm rất tốt. Hai vợ
chồng anh chị ấy học xong và làm việc ở cơ sở của em được gần
hai năm thì chuyển đi làm ở chỗ khác, lúc này chị vợ đã có thể
may được hàng cao cấp, như váy, áo vest, complê, măng tô...
Sau những ngày tháng vất vả “lớp học hai người” đã tốt nghiệp
như mong muốn. Lúc này chúng em vui lắm vì khẳng định được
việc làm của mình đã đi đúng hướng.

Chúng em tiếp tục gửi tới các huyện, các xã mời gọi những
người khuyết tật, người cơ nhỡ, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn, ai có nhu cầu muốn học nghề thì đến cơ sở
của chúng em. Tháng 5 năm 2015, chúng em nhận được bốn
người quê ở Bình Gia và Hữu Lũng. Họ đều là những người

Chị Nghiêm Thị Thu Hường, Chủ nhiệm cơ sở may công nghiệp người
khuyết tật hướng dẫn học viên thiết kế trên máy tính.

Ảnh: ANH TUẤN



không biết chữ, không nói được và cũng
không nghe được. Lần này quả là một thử
thách không nhỏ. Một câu hỏi lập tức được
đặt ra: “Làm thế nào để dạy họ đây?” Qua
nhiều đêm trăn trở chỉ còn cách giao tiếp với
họ bằng cảm xúc. Lúc này chúng em cầm tay
từng người, dạy họ từng động tác, kết hợp với
số vốn ít ỏi về ngôn ngữ của người khuyết tật
để dạy họ, lâu dần họ cũng hiểu và bắt chước
làm theo được. Sau thời gian bốn đến sáu
tháng họ đã làm được và làm khá tốt. Đến lúc
này em rất phấn khởi, từ đó rút ra một điều
quan trọng đó là trong việc dạy nghề cho
người khuyết tật, nhất thiết không được chán
nản, nóng vội mà ta phải truyền dạy cho họ
bằng cả tình yêu thương, bằng trái tim đồng
cảm, nhất định họ sẽ làm được, mà còn tốt là
khác. Hiện tại cơ sở của chúng em thường
xuyên có hơn mười người làm với mức lương
trung bình từ 3,5 đến 5 triệu đồng một tháng,
tùy theo năng lực của từng người. Ngoài ra
chúng em còn lo cho họ từ bữa ăn, giấc ngủ,
khám chữa bệnh… tất tần tật mọi thứ. 

Từ khi thành lập cơ sở may đến nay vợ
chồng em đã bỏ ra trên ba tỷ đồng để phục vụ
vào việc dạy nghề miễn phí cho người khuyết
tật, số người đã học ở đây gần một trăm
người. Mọi người luôn coi nơi đây như là nhà
mình, gắn bó, thương yêu đùm bọc giúp đỡ
lẫn nhau như anh em ruột thịt. 

- Có bao giờ họ to tiếng cãi vã với nhau
không chị? - Tôi hỏi.

- Bát đũa còn có lúc xô mà bác. Đôi lúc họ
cũng chưa hiểu hết được nhau do bất đồng
về ngôn ngữ, do kém hiểu biết, tự ti... nên có
lúc to tiếng. Những lúc như vậy em lại chia sẻ,
giải thích cho từng người, để họ hiểu và đoàn
kết với nhau hơn. Nói rồi chị hỏi lại chúng tôi:

- Cơn gió nào hôm nay lại đưa hai bác
quá bộ đến thăm cơ sở của chúng em vậy? 

- Cơn gió nổi tiếng của chị đấy! -Tôi đáp.
- Các bác cứ khen chứ cơ sở của chúng

em còn bé nhỏ, quy mô chưa đâu vào đâu cả,
còn lạc hậu lắm hai bác ạ!

- Chị cứ nói vậy, thoạt nhìn tôi đã thấy đây
là một cơ sở may rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ
đây là cơ sở may của người khuyết tật.
Những người lành lặn làm được còn khó, mà
ở đây toàn là những người công nhân khuyết
tật làm được, đấy mới là điều đáng nói phải
không cô giáo?

- Các bác lại khen nữa rồi, thực ra cơ sở
may này của chúng em cũng chẳng có gì cao
siêu cả đâu. Cái quan trọng ở đây chúng em
có một tập thể hết lòng thương yêu đùm bọc
lẫn nhau, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua mặc
cảm của cuộc sống mà vươn lên hòa nhập
cùng cộng đồng.  

- Đúng vậy! Đấy mới là điều mấu chốt mà
ta cần nói, cần nhân rộng trong toàn xã hội để
mọi người, mọi tầng lớp cùng chung tay, góp
sức xây dựng ngày một tốt đẹp hơn. 

- Các bác nói rất phải. Bây giờ em mời
các bác vào thăm khu sản xuất của chúng em,
để các bác tận mắt thấy công nhân làm việc
thế nào. 

Bước vào khu sản xuất, ấn tượng khó
quên với chúng tôi là xưởng may không tiếng
nói. Những người công nhân khuyết tật đang
tập trung lao động hăng say với những thao
tác thuần thục, nhanh nhẹn, khéo léo và chính
xác. Họ chỉ trao đổi với nhau bằng những cử
chỉ của đôi tay, nụ cười, ánh mắt. Chúng tôi
cùng cô giáo Hường đến bên bàn cắt của một
cô bé. Em liếc đôi mắt tươi cười như để chào
chúng tôi, trong khi tay kéo vẫn không rời
những đường vẽ ngang dọc. Qua chị Hường
chúng tôi được biết em là Lâm Thị Định quê
ở Yên Lỗ, huyện Bình Gia. Cô gái Nùng nhỏ
nhắn, xinh xắn có nước da trắng mịn được
sinh ra trong một gia đình thuần nông, là hộ
nghèo, nhà chỉ có hai chị em. Căn bệnh viêm
tủy sống quái ác đã khiến đôi chân của em
không thể đi lại được. Bố mẹ em bằng mọi
cách vay mượn để lấy tiền đưa em đi chữa
bệnh ở nhiều nơi. Có những lúc tưởng như
căn bệnh quái ác đó đã cướp đi sinh mạng
của em, nhưng em rất kiên cường chống lại
bệnh tật để tồn tại, tiếp tục sống, học tập, làm
việc. Ngày đầu Định vào học may, do đôi chân
tật nguyền nên việc đi lại hết sức khó khăn.
Em phải dùng đôi tay lần, bám lê đi từng bước
nên không thể học may được. Cơ sở tạo điều
kiện cho Định học thiết kế logo, in áo phông
bằng phần mềm corel và photoshop... Sau đó
em được học thêm cắt quần áo, học nâng
cao. Trong ấn tượng của chúng tôi Lâm Thị
Định là một cô gái rất ngoan hiền, chịu khó.

Rời bàn cắt, chị Nghiêm Thị Thu Hường
đưa chúng tôi đến bàn may của cô gái Tày
Lương Thị Xoa, người ở xã Văn Mộng huyện
Văn Quan. Cô bé ngước đôi mắt thân thiện,

21
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 348-10/2022



nhìn chúng tôi thay cho lời chào hỏi. Bằng các
ký hiệu ngôn ngữ của người khuyết tật, cô
giáo Hường phiên dịch cho chúng tôi: Bé Xoa
chia sẻ em sinh ra đã bị bệnh câm điếc bẩm
sinh. Em được cô giáo Hường cưu mang,
không chỉ dạy cho nghề may mà còn dạy cho
em và các bạn những ký hiệu giao tiếp, kỹ
năng sống, tấm lòng nhân ái... Hiện nay Xoa
đã có thể may quần áo thành thạo và tự tin khi
giao tiếp với mọi người. Bằng cảm xúc hết
sức chân thực, thể hiện trên khuôn mặt tươi
tắn, Lương Thị Xoa bày tỏ: Em không chỉ
được cô Hường dạy nghề, tạo công ăn việc
làm mà tại nơi này em còn được cô kết mối
lương duyên, tìm được một nửa kia của mình,
nên duyên vợ chồng. Cô Hường như là người
mẹ thứ hai của em. 

Hường còn cho biết thêm, bé Xoa tuy bị
câm điếc bẩm sinh nhưng bù lại em có sức
khỏe và đôi bàn tay khéo léo. Những đường
kim mũi chỉ của em mềm mại, sắc nét. Chị
Hường phấn khởi khoe: “Cơ sở của em còn
có hai cô gái nữa cũng tìm được nhân duyên
của mình, hiện đã sinh con, các cháu đều lành
lặn, khỏe mạnh, xinh xắn”.

Tôi thầm nghĩ đúng là “gieo nhân lành gặt
quả tốt”, chúng tôi vô cùng cảm động trước
những mảnh đời éo le cơ nhỡ và ý chí vươn
lên của những người khuyết tật. Khi chúng tôi
từ phân xưởng may trở ra phòng khách thì
gặp cô Phùng Thị Nhung và Đinh Thị Viên ở
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
bước vào. Thấy chúng tôi hai cô hỏi ngay:

-  Hai bác đến đây may quần áo hay đặt
hàng vậy? Chưa  cần chúng tôi trả lời, hai cô
tiếp lời - Ba bốn năm nay chúng em đều đến
đây may quần áo. Quần áo được các nhân
viên may rất cẩn thận, đường kim mũi chỉ sắc
nét, rất đẹp đẽ, chẳng ai có thể tưởng tượng
được đấy là sản phẩm may của những người
khuyết tật cả. Năm ngoái chúng em vừa đặt
cơ sở may gần hai mươi chiếc áo thể thao
cho câu lạc bộ cầu lông 17 tháng 10 của
phường. Áo may in ấn rất tinh xảo, mặc vừa
gọn, vừa thoải mái mà màu sắc thì khỏi chê
và lại hợp với mọi lứa tuổi. Chúng em đã giới
thiệu với bạn bè, nhiều người đã đến đây may
và đặt hàng đấy hai bác ạ. Sản phẩm của cơ
sở may cô giáo Hường được nhiều khách
hàng trong và ngoài tỉnh ủng hộ lắm đấy. Hai
bác khỏi phải đắn đo. 

Những lời chia sẻ chân thành ấy một lần
nữa lại được khẳng định cơ sở may của
người khuyết tật Lạng Sơn do Nghiêm Thị
Thu Hường làm chủ là một cơ sở may nổi
tiếng, đẹp cả về chất lượng lẫn mẫu mã, giá
cả phải chăng, được nhiều khách hàng trong
và ngoài tỉnh tin dùng. Cơ sở này đáng được
mở rộng, để thu hút, giải quyết công ăn việc
làm cho người khuyết tật, giúp họ có nơi
nương tựa, thêm tự tin, vượt qua rào cản,
hòa nhập cùng cộng đồng. Nghĩ vậy tôi hỏi
chị Hường: 

- Qua báo chí, qua giới thiệu của những
người làm ở đây, nhiều người khuyết tật trong
và ngoài tỉnh đến xin học nghề, mà cơ sở của
chị mặt bằng còn nhỏ như vậy, chị có suy nghĩ
gì không ? 

- Nếu như chỉ nghĩ riêng cho gia đình em
thì cơ sở này cũng là đủ. Nhưng để nghĩ cho
người khuyết tật thì nơi này còn quá chật hẹp.
Để duy trì cơ sở sản xuất cho người khuyết
tật ngày một bền vững, lâu dài thì chúng em
cần có một quỹ đất lớn hơn để mở rộng cơ sở
sản xuất, thu hút nhiều hơn nữa những người
khuyết tật vào học nghề và ăn ở tại cơ sở, bởi
những người khuyết tật thường đi lại rất khó
khăn. Theo em được biết tỉnh mình có đến
mười nghìn người khuyết tật, trong đó có tới
hai nghìn năm trăm người hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn cần được giúp đỡ. Để có thể nhận
được thêm người khuyết tật vào làm ở cơ sở
em, chúng em rất cần sự vào cuộc của các
cấp ngành, đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ cho
chúng em thuê một vị trí đất lâu dài, rộng rãi
hơn, vay vốn với lãi suất ưu đãi, để chúng em
có điều kiện mở rộng cơ sở sản xuất, mua
thêm máy móc và nâng cấp thiết bị, phát triển
một cách bền vững. 

Chia tay cơ sở may, chúng tôi không
khỏi thán phục việc làm nhân văn sâu sắc
trong suốt quá trình dạy nghề cho người
khuyết tật của chị Nghiêm Thị Thu Hường.
Những việc làm tốt chưa bao giờ cũ bởi bản
thân nó chính là giá trị vượt thời gian. Thành
phố vào thu, những hàng cây ven đường lưa
thưa lá rụng. Gió se lạnh, gợi cảm giác
chống chếnh hai bên bờ vai, nhưng hơn lúc
nào hết tôi lại cảm thấy ấm áp trong lòng, bởi
những con người sống cùng tôi, trong thành
phố này.
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TÌM LẠI NẺO XƯA
Sau ba mươi tư

ngày rong ruổi tìm về
nẻo đường xưa, hôm
nay tôi đã trở về nơi
xuất phát đầy hứng
khởi... mà vẫn còn đôi
chút tiếc nuối dang dở.
Gia đình, bạn bè, xóm
làng chờ đón muốn
nghe kể về chặng
đường tìm lại những địa
danh, những người
thân bao năm xa cách.
Những điều mắt thấy tai
nghe, suy nghĩ và cảm
nhận...

Bố tôi bảo: Thấy
nhiều lắm, nghĩ nhiều
lắm! Quá nửa đời người
lam lũ, sống và tranh
đấu, sự sống và cái
chết nó cận kề giành
giật ở mỗi phận đời
từng li từng khắc... Nay
mới ngẩng cao đầu
thảnh thơi đi giữa đất
trời sông núi độc lập
hòa bình của mình. Độc
lập - Hòa bình! Chỉ bốn
từ đấy thôi, để có
được... sao nó khó đến
thế? Phải trả cái giá:
Hàng vạn người con
yêu của đất nước hy
sinh, biết bao gia đình bị
tan nát và đã mất mát
nhiều... nhiều lắm
không nói hết được!

Ngồi trên ca nô
ngược dòng lên Tân
Đệ. Một đoạn sông đâu
có xa là mấy, hôm nay
ngồi thênh thang ngắm

23
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 348-10/2022

Minh họa: CAO THANH SƠN

Đời thợ
TRẦN ĐÌNH NHÂN

(Trích hồi ký Đời thợ - Nhà xuất bản Mỹ thuật, năm 2020)



trời ngắm đất, thuyền bè xuôi ngược cờ đỏ tung
bay phất phới. Vậy mà mới hôm trước tàu tuần
tra của giặc làm mưa làm gió. Ta phải bơi đêm
vượt sông tránh đèn pha của chúng soi rọi sục
tìm "mục tiêu" xả đạn như mưa vào chỗ nghi
ngờ... bao người đi làm nhiệm vụ đã phải lặng
lẽ nằm lại dưới đáy sông lạnh lẽo âm u, đỏ
quạch phù sa này... Thiếu may mắn một chút
nữa thôi, chắc tôi cũng nằm trong những phận
đời ấy! Buồn - Vui - Ranh giới Sống - Chết.

Bước lên bến phà Tân Đệ, nhìn về Hà Nội,
quân thù còn đó! Trông về Hải Phòng, day dứt
làm sao! Yêu thương quá! Đau xót quá! Bao
người thân đang sống nơi quân thù còn chiếm
đóng! Gần ngay đấy chưa về thăm được! Hẹn
một ngày không xa, tôi sẽ trở về thủ đô, về đất
cảng với mọi người thân!

Trở về Lạng Sơn! Mượn đôi bánh xe đạp
nâng chân nhẹ bước. Cắt đường quốc lộ, tắt
đường hyện, đường làng, rút ngắn cung đường
và biết thêm nhiều miền quê trăm đắng ngàn
cay vượt qua những năm tháng "trường kỳ
kháng chiến". Dọc đường đi bao nhiêu đồn bốt,
boong ke của giặc, cái bị phá hủy tan tành, cái
còn nguyên vẹn.

Qua con sông "nước chảy đôi dòng" để vào
Xứ Lạng.

Mặt trời xuống núi, trong nhà đã lên đèn.
Phố Mẹt thưa thớt tìm đâu ra nhà trọ? Tôi dựng
xe đạp, ngó vào căn nhà gỗ lợp ngói "âm
dương" bên đường người đàn ông đứng tuổi ra
cửa nhìn khách lạ:

- Mày tìm ai?
- Tôi lên Lạng Sơn. Tối rồi muốn ngủ nhờ!
- Nhà tao còn rộng nhưng giường màn

không có.
- Cho tôi ngủ tạm một đêm. Nằm đất cũng

được.
- Mang đồ vào đi. Mày đói chưa? Tao ít gạo

phải ăn củ sắn!
- Cám ơn bác, được ăn sắn là quý lắm. Gần

chục năm không được ăn, nhớ lắm!
Chuyện lai rai với ông chủ nhà, biết tôi đi cả

ngày đã thấm mệt. Ông ngả mấy tấm ván trải
lên tấm cót đan vuông toàn cật thay chiếu:

- Mày nằm tạm thế này, đỡ hơi đất.
Với tôi trong lúc lỡ độ đường, được thế này

là quá tốt. Tôi mở hành lý lấy tấm chăn dạ của
lính mới mua ở Bắc Ninh phòng lúc đi đường xa
để đắp.

Sáng miền núi nhiều sương, nhưng nóng
lòng, tôi thức dậy sớm. Trên bếp than hồng, ông
chủ nhà đang vần nồi sắn bốc hơi thơm quyến

rũ người đói thêm thèm. Vào sân sau rửa mặt
xong quay ra, tôi thấy trên bàn đĩa sắn nóng
đang bốc hơi thơm ngon để bên khay ấm chén.
Ông cười hiền hậu:

- Uống chén trà lúc này mới hưởng hết
hương vị của nó. Nào! Uống đi rồi ăn sắn. Uống
trà đặc bụng đói say đấy!

Tôi cùng ông ngồi uống trà thoải mái. Quả
thật đã lâu lắm rồi nay mới được uống chén trà
ngon thế này. Tôi nói lời cảm ơn trả tiền trọ đêm,
để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Ông không
lấy tiền trọ, còn gói bọc sắn luộc cho đi ăn
đường:

- Con nai tìm về rừng, con chim tìm về tổ...
Mày lặn lội tìm về quê nhà là đúng rồi. Sớm tìm
được người thân nhá! Lúc nào về qua vào cho
tao biết tin vui.

Lên dốc Sài Hồ, gò lưng đạp xe... gập lưng
mỏi gối chùn chân đẩy xe lên dốc. Mồm mũi
tranh nhau thở! Áo ướt đẫm mồ hôi... hết dốc lại
lên đèo. Cố dấn bước, nhìn xem rừng núi... Rồi
cũng lên tới đỉnh dốc.

Dựng xe vào ta li bên đường, nghỉ ngơi tìm
khe nước uống, rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn
quanh tìm cành cây "làm phanh" cho xe thả dốc.
Tôi dùng con dao "đa năng" tùy thân chặt cây
"bánh dày" gốc to bằng bắp tay, cành lá xum
xuê, lấy sợi dây dù to bằng cái đũa, chập đôi.
Một đầu dây buộc chặt vào gốc cây mới lấy về,
một đầu dây buộc vào cọc yên cho xe đạp kéo
xuống dốc đỡ mòn má phanh. Dây phanh bị kéo
căng tải nặng dễ bị đứt. Mà đứt dây phanh, xe
lao xuống dốc tự do thì cực kỳ nguy hiểm. Dốc
Sài Hồ đã chứng kiến nhiều tai nạn chết người
vì xe mất phanh ô tô bị, xe đạp cũng bị, người
đi bộ bị chết oan vì xe mất phanh không ít. Cách
"phanh" buộc cành cây giảm tốc độ chỉ có người
từng trải nghiệm mới biết cách làm này...

Xuống đến chân dốc, cành cây ấy mòn vẹt
trả lại trên đường quá nửa. Tôi dừng xe, cởi bỏ
cành cây vào vệ đường thở phào nhẹ nhõm,
nhẩm:

- Còn mười sáu cây số về tới thị xã - mười
sáu cây số không dốc mấy, như ta đi dạo phố
vừa đạp xe vừa ngắm cảnh xưa xem có gì thay
đổi...

Tôi ngược lên Lạng Sơn tìm cái xưa yêu
quý, tìm dòng sông quanh co chảy ngược... Hai
dòng ngược hòa hợp tại khối tình yêu thương
da diết khôn nguôi!

Đây rồi! Một căn nhà khiêm tốn nằm trong
khu vườn phất phơ cỏ dại ở đỉnh dốc xóm Pò
Soài nửa nông thôn, nửa thành thị - Xóm thợ
thuyền lao động thì đúng hơn. Hai nhà trước
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cửa: bà giáo Minh nay chuyển sang làm bún,
bác Cáo bị bọn phản động bắt cóc thủ tiêu vợ
con còn đấy. Thấy tôi về, họ mừng rỡ sang
thăm, rồi bác Ngưỡng, chú Khiết... Thấy tôi về
đột ngột, ai nấy hết sức ngỡ ngàng đứng lặng
nhìn nhau. Tôi nhìn lên tường hiên thấy một cái
bát hương đặt trên tấm ván đơn sơ ốp trên
tường... Cô Ngọc sụt sịt tay lau nước mắt:
"Người ta đồn bác... Chúng em thành tâm thờ
phụng, tôn bác như tiền chủ phúc thần, hương
hoa sớm tối!". Tôi bật cười vui vẻ: "Không sao!
Chắc tôi còn được thọ lâu! Mọi người vẫn còn
nhớ "Bác Tài" là quý lắm rồi!". Chú Điền sai con
ra chợ mua thức ăn về làm cơm mời bác Tài.
Tuyết ra chợ nhanh nhảu loan tin: "Bác Tài về"
cho chị Tròn, chị Nga ở cùng nhà, chị Lâm, chị
Huống, cô Hữu thân cận gần nhà.

Căn nhà của tôi được cơi nới thêm bằng
mấy tấm tôn, manh liếp để bốn gia đình ở tạm
thành "Hộ chung cư miễn phí!". Chỗ ở chật hẹp
nhưng tấm lòng cởi mở đầy ắp tình thân
nhường nhịn, sẻ chia. Không nỡ chối từm tôi
ngồi ăn bữa cơm gia đình thân mật ấm tình.
Cảm ơn mọi người tới ở chăm nom nhà cửa,
sửa chữa hàn vá những chỗ bị bom đạn làm hư
hại đổ vỡ... Còn giữ được tới ngày nay là vui
lắm rồi.

Đang vui câu chuyện, anh Kiểu vào chào
mọi người:

- Biết anh mới về, còn hàn huyên trò chuyện
với bà con, không dám quấy... bữa cơm cận lân
hợp với nghĩa tình, tôi đâu dám mạo phạm. Bây
giờ cho phép tôi rước cái ông này về làm sạch
mồ hôi, đêm nay còn ôm nhau ngủ.

Mọi người cười rộ lên vui vẻ:
- Cơm no rượu chưa say. Nhà to chưa có

chỗ ngủ. Ông rước khách đi chúng tôi mừng
lắm!

Nói ra có vẻ hài hước nhưng đúng là thế.
Mỗi nhà kê được một hai cái giường còn phải
cơi nới. Chỉ còn cái hiên sáu mét vuông là
chung. Tôi cũng tính “rút nhanh” xuống nhà anh
Kiểu…

Đêm xuống trời chưa lạnh lắm, nhưng xa
Lạng Sơn lâu ngày lại gặp gió heo may lùa, bất
giác tôi rùng mình khép tà áo. Anh Kiểu bấm đèn
pin soi đường: “Vẫn con đường ấy mà sao như
rộng ra hơn trước” - Tôi hỏi.

- Ngày xưa hai bên đường toàn cây lá đắng
(cây dã quỳ). Bà con chặt bỏ để trồng khoai, đỗ
nên quang đãng nhiều.

Ngọn đèn măng xông treo ở cửa tỏa sáng
cả trong nhà lẫn ngoài sân. Chú Thái bê mâm
từ bếp lên nhà, mùi cá rán bay ra thơm ngậy.

- Anh chị khỏe không? Nghe tin anh về, anh
Kiểu đi đón, em còn làm món “vườn nhà” để tiếp
huynh trưởng.

- Nhà có ao đâu mà dám nói vườn nhà?
- Ao của em dài hàng trăm cây số: Từ Lộc

Bình đến Bình Độ Bình Nghi. Bắt cá chỗ nào chả
được. Hôm nay, mời anh món pie mặn rán giòn
- Thái xởi lởi tếu táo.

Anh em Kiểu - Thái nói cho tôi biết sơ qua
đôi nét tình hình thị xã, anh em bằng hữu: các
anh Cai Oánh, Cai Thanh, Năm Xu, Khắc Hà,
giáo Bật, giáo Ba vẫn khỏe. Các cậu trẻ có đà
thăng tiến: Phạm Công Dỉnh lãnh đạo ty công
an, Trần Xuân Lễ bên thị ủy ủy ban, Nguyễn Văn
Hùng ở công đoàn tỉnh. Lộc, Thành, Hữu Lan
đều ở bên công an. Còn nữa, cậu Tiền ngày ấy
vào quân đội, tham gia chiến dịch giải phóng
biên giới năm 1950. Tiền bị thương xương cột
sống được giải ngũ về quê. Chợ tết năm ngoái
ra tìm thăm “Bố Tài” nhưng không gặp, xuống
tôi chơi, anh em gặp nhau mừng lắm. Tôi rất
mừng anh em số đông vẫn còn, nhiều người
thăng tiến. Nhà máy đèn, rạp xi nê bị bom đạn
địch đánh phá đổ vỡ nhiều. Nhất là rạp xi nê còn
mấy bức tường nham nhở, có chỗ đổ gần sát
đất. Anh Kiểu cho biết: Số tiền còn dư ngày
trước, anh phụ thêm tí chút mua được một thửa
ruộng gần đường. Nay mai bán đi để tôi thêm
thắt làm tiền vốn sinh sống. Tôi bảo anh: “Đừng
vội bán. Để thì còn… chưa đến nỗi ấy đâu”…

Thái khoe:
- Em mới tìm ra một “mỏ vàng”!
Tôi bật cười:
- Chú nói khoác! Mỏ vàng Lạng Sơn còn

non. Nếu có chú đâu phải vác chài ra sông bắt
đĩa cá về làm cơm mời tôi.

- Nó đây này! Nó kia kìa - Thái đưa ngón tay
đeo chiếc nhẫn vàng chóe to như con đỉa bám
vòng quanh ngón tay, chỉ vào cái xe mobilet
dựng ngoài sân.

Kiểu gật đầu công nhận:
- Chú ấy lặn xuống chỗ cửa đền Kỳ Cùng,

mỗi năm một lần vào mùa nước cạn vét lấy
được chút ít gọi là lộc của trời đất.

Thái cao hứng, nhiệt tình như xưa:
- Từ mai em xin được tháp tùng huynh

trưởng bằng cái xe này, đi khắp mọi ngõ
ngách…

Nhà máy đèn nằm bên cạnh cầu Kỳ Cùng,
một bên là chùa Thành cổ kính - nơi một thời tôi
đã làm việc gắn bó… để lại nhiều kỷ niệm đẹp.
Nay nó tan hoang tiêu điều, mái tôn kèo sắt đã
bị bom đạn hất đi, còn lại mấy bức tường trơ vơ

25
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 348-10/2022



nham nhở vết bom đạn. Có chỗ bị đổ gần tới
nền móng. Lách chân vào xem: trên đầu sợ
gạch rơi, dưới đất phải nhìn kỹ kẻo rắn rết từ
đống gạch đổ vỡ bò ra cắn.

Sang tạp xi nê đầu phố cửa Bắc, nơi tôi đã
có mặt từ lúc tìm địa điểm, bổ nhát cuốc đầu tiên
xây dựng nền móng… Nơi tôi bỏ bao tâm huyết
để tạo nghiệp mới ở nơi này. Nơi tôi và anh em
đồng nghiệp đã sẻ chia bao ngọt bùi – cay đắng,
bao hiểm nguy kẻ thù luôn rình rập, cửa nhà tù
của chúng chờ đẩy chúng tôi vào. Và nơi đây,
mỗi chúng tôi tự khẳng định mình: Nhà cửa có
đổ nát, tình người vẫn bền vững sắt son!

Chúng tôi quay ra đường phố chính tới nhà
chú giáo Viện chơi, hỏi thăm tình hình anh Môn
(anh Môn là anh cả của giáo Viện. Anh Môn chơi
với tôi từ ngày tôi mới lên Lạng Sơn. Anh ra
chiến khu trước ngày tổng khởi nghĩa tháng
Tám năm 1945)

Xe chúng tôi đang thong thả chạy trên
đường phố Ba Toa, Thái ân cần bảo:

- Em đưa anh đi dạo qua dinh Vi Văn Định,
ngược lên tòa chánh sứ. Mùa này quả dã
hương chín, chim về nhiều vui lắm. Anh còn
muốn đi đâu cứ bảo em.

Tôi lưỡng lự:
- Bạn bè thân quen nhiều đấy. Nhưng họ có

nhà không?
Chiếc xe tải vượt qua rồi từ từ đỗ lại bên

đường. Cửa xe bật mở, tài Tích bước xuống vồn
vã:

- Em vừa nghe tin anh đã về. Định tối sang
chơi mà chưa biết anh ngủ ở đâu? Vào trong
nhà em uống nước.

Chúng tôi dựng xe ở lề đường trước cửa
nhà Tích. Chú Tích là em trai anh Tài Thiện ở
phố Cửa Bắc gần rạp xi nê, nên thường xuyên
qua lại với nhau.

- Ai bảo mà chú biết tôi về nhanh thế?
- Cái thị xã bằng bàn tay. Một thành mười,

mười cái miệng loan tin mấy chốc trăm người
biết. Anh đội mũ đạp xe trên đường mấy người
gặp đã ngờ ngợ. Sáng nay người Pò Soài nói
thì không sai được.

- Anh Thiện, Quảng Mùi, Quảng Nam, Tài
Khắc có khỏe không? Tài Nay ở đâu? - Tôi hỏi.

- Các anh ấy ở đây, vẫn khỏe. Riêng Tài
Nay ở Hà Nội! - Tích hồ hởi trả lời.

Lâu ngày xa nhau, gặp lại chuyện trò líu díu
một hồi, Tích hỏi:

- Anh về ở hẳn hay… rồi lại đi?

- Mình ở vài ngày, còn phải đi mấy nơi nữa.
Rồi sẽ về ở đây hẳn.

- Anh tính chừng nào sẽ đi?
- Chắc vài ba ngày nữa mình xuôi.
- Ngày kia em chở hàng về Yên Viên. Anh

đi cùng thì đẹp quá!
- Rất cảm ơn! Để tôi thu xếp, chiều mai tôi

sang gặp chú, đi hay không cũng nói rõ. Còn
hẹn giờ giấc chứ!

Sáng hôm ấy Thái đưa tôi đi khắp thị xã, rồi
về ăn phở chua quán “Phở béo” (anh “Phở béo”
có độc chiêu phở chua, không quán nào vượt
được).

Yên Viên, cửa ngõ thủ đô. Suốt tám năm
kháng chiến, Yên Viên nằm trong vùng địch
chiếm đóng, gần như không bị chiến tranh tàn
phá, phố phường sầm uất, nhộn nhịp, hàng gì
cũng có cũng nhiều. Xe chúng tôi vào Yên Viên,
Tích đỗ xe đầu lối vào phố chính để tôi tìm nhà
trọ, còn chú ấy đi giao hàng. Rất may, xuống xe
tôi đi dăm chục bước gặp nhà nghỉ bình dân hai
tầng khá gọn gàng sạch sẽ. Tôi được xếp ở tầng
hai. Một phòng sáu giường một, chăn màn sạch
sẽ, giá có đắt hơn một chút cũng gọi là được.

Lúc ngồi trên xe đã thấy phố phường vui
sầm uất, bây giờ mục kích “mắt thấy tay sờ”…
để mà xem… cho đã. Xe đạp tôi gửi lại Lạng
Sơn, xuống theo xe của Tích. Đường đi còn dài,
muốn chủ động chỉ có xe đạp là tiện hơn cả. Tôi
rẽ vào cửa hàng bán xe đạp. Đúng là hoa mắt
vì nhìn xe. Từ loại hạng nhất, pô rô đời mới đến
loại tầm tầm. Tôi chọn cái xe hợp với túi tiền và
dễ sử dụng là cái Linh Con nam. Nếu tính ra nó
còn rẻ hơn cả tiền đi tàu xe dọc đường…

Sớm tinh mơ tôi rời nhà trọ, nhẩm tính: đi
một thôi đường hãy nghỉ chân ăn sáng. Đói vào
hàng ăn, khát tìm quán uống. Những lúc ấy là
phút nghỉ ngơi giữa độ đường. Tôi về đến làng
Vọc. Làng quê tiêu điều, hiu quạnh. Đầu xóm Đa
Côn bốt giặc bị đập tan tành ngổn ngang. Vào
trong xóm nhà chú Đống, cháu Từ… đâu phải
là nhà - những túp lều xiêu vẹo, một trận gió to
là đổ bay. Thấy người thân nơi xa trở về, anh
em con cháu vồn vã, tươi cười chào đón. Chú
Đống nghẹn ngào, ái ngại:

- Bữa chiều các cháu chia nhau bát cháo,
em luộc nồi khoai anh em ăn tạm đỡ lòng…

Tôi nói dối: “Bác ăn rồi mới rẽ về làng!”…
Tôi sang nhà dì Điện (em bên ngoại) cũng
chẳng khác gì. Mừng quá! Gặp anh còn khỏe…
Em mừng lắm! Con sắp mâm cơm mời bác ăn
bát cháo khoai đỡ đói cầm lòng - Dì Điện nói,
tay lau nước mắt mừng tủi. Ngồi quây quần bên
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nồi cháo khoai mà ái ngại. Tôi không sợ khổ mà
quê mình khổ quá nhiều!

Nhà ông bà, con cháu trong họ sớm tối đèn
nhang gìn giữ nên còn gần như nguyên vẹn.
Cảm ơn mọi người! Vẫn giữ gìn nguồn cội, trông
coi căn nhà lá của cha ông tiên tổ!

Sang Văn Ấp, vợ con chú Tận vừa thấy tôi
đã òa lên khóc, thím kể: Nhà em mất trong trận
đánh Tây chống càn năm bốn chín. Lúa chín
ngoài đồng, giặc càn không gặt được. Phải
chống càn để cứu lúa cứu dân… Tôi ra mộ thắp
nén nhang cáo biệt, không biết bao giờ mới trở
lại thăm nhau.

Hàng Cót, ngõ lẻ, nhà số 5 nơi chị Cầu
đang ở. Chị Cầu là cả, dưới chị là hai em. Cha
mẹ mất sớm, chị vừa là chị, vừa là mẹ thay cha
mẹ chăm sóc các em. Cô Sửu kém chị năm tuổi,
cậu Ngọ là út kém cô Sửu sáu tuổi. Đến năm hai
mươi tuổi cô Sửu làm bạn với tôi - thành dâu họ
Tần… Chị Cầu dốc toàn tâm chăm lo nuôi
dưỡng cậu em út - con trai duy nhất của ông bà
Đỗ Văn.

Cậu Ngọ chưa đầy mười tám tuổi đã sang
thành nam vào làm thợ ở nhà máy dệt. Chị Cầu
theo em trai, lo cho nó miếng cơm giấc ngủ.
Đồng lương của em không đủ chi tiêu. Chị ngày
ngày quẩy quang gánh ra chợ xép buôn thúng
bán mẹt kiếm thêm mớ rau quả trứng.

Thấy tôi ra chị còn chưa tin hai tay dụi mắt
rồi nắm tay sờ đầu… nước mắt lăn dài trên hai
má nhăn nheo:

- Người ta đồn cậu bị nó bắn chết chìm
dưới sông, dì với lũ trẻ không biết trôi dạt về
đâu! Vợ chồng nhà Ngọ cũng bặt tăm hơi.

Tôi nói để chị yên tâm:
- Nhà em với các cháu khỏe cả. Nay mai em

đưa gia đình đi Lạng Sơn. Cậu mợ Ngọ sẽ về
đây với bác. Hiện chúng em ở bên Thái Bình.

Nghe nói vậy chị mừng lắm.
- Mái tôn nhiều chỗ han rỉ, trời sắp mưa đã

lo tìm chậu, lấy nồi ra hứng nước. nay mai nhà
nó ra ở thế này không được. Họ không sửa thì
mình phải sửa. Cậu xem có được không.

- Em nghe có tình có lý đấy, chị hỏi chủ nhà
xem - Tôi thầm nghĩ: Chị vẫn chu đáo lo toan
cho mọi người như xưa… Mình sống xuềnh
xoàng thế nào cũng được.

… thênh thang đạp xe đi giữa ban ngày, tôi
quên sao được “vành đai lửa” Hà Nam - Ninh
Bình! Ranh giới khu tự do - Vùng Cầu Khuất ấy!
Tại đây, không ít lần chúng tôi qua, địch phục
kích, không ít người lâm nạn ở đây. Để chúng
tôi vượt qua an toàn có anh lính trẻ măng đã

dũng cảm trả thu hút địch về mình… anh dũng
hy sinh! Hôm nay, qua đây chân đạp xe, đầu liên
tưởng bao biến cố… Những quả núi đá triệu
năm nước biển bào mòn, chênh vênh khắc khổ
như những cánh buồm neo trên thân cột đưa
con thuyền vượt bão táp trùng dương.

Tôi ngồi nghỉ ở quán nước bên đường,
nghe mấy cô bộ đội đi ngang qua hát mấy câu
ví dặm gợi cho tôi nhớ về xứ Nghệ ngày xưa ấy.

Cứ đạp tiếp trên con đường này, qua xứ
Thanh rồi vào xứ Nghệ. Nơi ấy, có thành phố
Vinh, có cảng Bến Thủy. Nơi ấy, một thời dâu
bểl ênh đênh trôi dạt. Tôi làm phu khuân vác
sống qua ngày nhọc nhằn, cơ cực. Lần tôi ốm
liệt giường có anh Bồng, anh Mộc, cô Na cưu
mang cơm cháo thuốc men qua cơn nguy khốn.
Đạp dấn vài ngày sẽ gặp lại nơi xưa: Ai còn - Ai
mất? Đành khất bạn, sẽ có ngày tôi trở lại gặp
nhau…

Tới Ninh Bình, tôi rẽ đường Nho Quan về
Tháp Bút, chợ Rịa, Hang Xưa… nơi anh em con
cháu tản cư lập nghiệp. Tám năm kháng chiến -
Tám năm khai khẩn tạo dựng cơ ngơi. Nghề
phụ ở quê: tráng bánh đa, làm đậu phụ, nấu
rượu chăn nuôi lợn gà nay là nghề chính.

Tôi mới nói ý định đưa gia đình trở về Lạng
Sơn sinh sống, bác Lạng, chú Hối, chú Tợ nói
ngay ý nghĩ:

- Chú thím yên tâm! Tám năm kháng chiến
chú thím phụng dưỡng mẹ già. Nay hòa bình ba
anh em tôi đảm nhiệm. Quê mình còn nghèo
khó. Chơ vợ con nhà Thoại về trước gây dựng:
lương ăn, tiền vốn trong này chu cấp. Việc đã
vào nếp tôi đưa bà về quê ở cùng, còn lo đèn
nhang tổ tiên sớm tối. Lấy chỗ đi về anh em, con
cháu đoàn tụ. Hôm tới này tôi theo chú về thăm
bà. Hai chú ở nhà rọi giúp anh mái nhà, đắp sân
bằng bằng. Vào xóm nhờ bác phó mộc đóng
giường mới bà dùng.

… Bà vào Ninh Bình ở cùng con cháu. Tôi
định ngày đưa gia đình trở lại Lạng Sơn.

Trước khi đi lợn gà con bán rẻ, con biếu
nhau làm vốn. Hiến tặng đình làng chiếc lư đồng
cổ. Các bậc lão làng làm lễ dâng hương tiếp
nhận vật báu lòng thành. Ghi nhận chúng tôi là
con dân bản sở.

Tôi đến gặp những người đồng chí, chào
tạm biệt chia tay. Cơ sở cho biết: Nhiệm vụ đã
hoàn thành, đường dây ngừng hoạt động, lãnh
đạo đi đâu chúng tôi không rõ. Chúng tôi là địa
điểm liên lạc khi đường dây còn hoạt động. Tôi
mỉm cười: Một việc làm thầm lặng! Ta đã hoàn
thành. Tự bằng lòng, lương tâm thanh thản!
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Trời mưa tầm tã. Mùa thu này nhiều mưa
khác lạ. Dịch bệnh khắp nơi khiến người
ta chẳng còn đi ngắm cảnh. Ban mai

đầy nước. Và nỗi cô đơn mênh mông. Tôi
đứng nhìn ra bãi cỏ trước nhà. Nhớ da diết
cái cây của mình trên triền đồi ấy. Cây tỏa
bóng một mình. Xanh đến dịu lòng, mát mắt.
Tôi thường trở về bên cây mỗi khi lòng mình
trống trải đến mức không thể ngồi yên. Xung
quanh là làng mạc, núi đồi.

Cây dã hương cô đơn đứng bên sườn
dốc chờ tôi. Áp má mình vào thân cây, ôm

vòng tay quanh nó, nhắm mắt lại, cảm nhận
những chiếc lá khép lại, vỗ về dịu dàng, như
được ôm người tình hiểu chuyện. Nắng gió rì
rào trải rộng trên cao hóa giải sự hoang mang
sâu thẳm trong lòng. Cây sống tự tại giữa đất
trời, vững chãi và hồn nhiên, say mê xanh.
Học cây mà sống. Cuộc trò chuyện của tôi và
cây kết thúc bằng việc tôi sẽ ngả lưng dưới
gốc nó, nhắm mắt, nghe tiếng cười lao xao
đâu đây. Tôi hái mấy chiếc lá, đắp lên mặt
mình và cồn cào. Dù thế nào tôi vẫn luôn nhớ
anh. Anh chẳng khác cái cây này là bao. Anh
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chưa bao giờ nói về li biệt, nhưng cũng không
gặp gỡ. Cuộc sống như dòng sông, hãy để nó
chảy trôi, anh bảo thế. Anh và em như hai giọt
nước vậy thôi. Giọt nước có phận sự khác
dòng sông...

Mưa này, cả dòng sông mưa ngoài kia
đâu là anh và em? Anh và em tan đi, lạc trôi
nhau hay hòa quện, đam mê? Chỉ bầu trời
mới biết.

Chiều ấy nắng đổ tràn. Anh đưa em đi gặp
cây. Ngồi bên anh, tựa vào vai anh nhìn lá và
im lặng. Cảm giác hơi thở của hai người không
còn riêng biệt. Hai tâm hồn như hòa tan hoàn
toàn vào nhau trong thinh lặng và tinh khiết. Tôi
nhớ anh. Và biết chắc anh cũng thế. Ngồi bên
nhau và nghĩ về nhau miên man, bất tận,
thương từng sợi tóc. Không có chiếc hôn nào.
Nhưng tôi và anh đã đi đến tận cùng con người
nhau bởi giao cảm. Tôi đã yêu anh hơn bất cứ
thứ gì quý giá. Tin rằng anh cũng thế. Đôi mắt
của anh luôn tĩnh lặng và thẳm sâu như vùng
biển sau cơn bão. Gió ào đến tinh quái, bứt
nắm lá xanh tung lên mặt đất. Tôi thảng thốt
nhận ra một nỗi đau mơ hồ. Sẽ có lúc, tôi và
anh phải xa nhau như đám lá lìa cây kia. Anh
ôm vai tôi an ủi, lá đều rụng về cội, mình có xa
cũng là để được bên nhau mãi, em đừng buồn.
Tôi không dám buồn. Chỉ sợ buổi chiều như
thơ ấy bay mất. Anh bằng xương bằng thịt
ngay trước mắt tôi mà lại như ảo ảnh thật vời
xa... Có hai dòng nước nóng bỏng, mặn chát
đã chực trào ra khóe mắt. Anh đứng dậy với
lên cành cây, hái những chiếc lá đưa tôi. “Cây
thiêng lắm, em nhắm mắt vào, thở sâu và ước
gì đi”. Nắm lá trong tay tôi lấp lánh. “Anh định
nói gì qua mấy cái lá này? Để em dịch nhé,
chín lá đúng không, là anh muốn nói gì với em
đúng không?”. Tôi đọc tên anh và tên tôi ghép
lại. Anh cười trắng lóa, nụ cười hiền đến ngạc
nhiên. Đúng rồi, anh là cây và em là lá. Anh xòe
tay đỡ tôi leo qua mấy hòn đá lởm chởm. Lên
xe, cả chặng dài, hai người chìm trong ca khúc
mà ca sĩ trên đài đang hát. Tôi đi cùng anh đến
chân trời góc bể, xây ngôi nhà mơ ước của
riêng mình trong tưởng tượng. Ở đó, đêm đêm,
tôi rúc vào lòng anh ngủ ngon lành. Còn anh,
không biết anh nghĩ gì, anh trôi đến nơi nào, ở
đó có tôi không? Anh thả tôi ở nhà mẹ và bảo,
ăn nhiều vào, béo chút cũng tốt. Anh đúng là
tiết kiệm lời nói.  

Đêm ấy đã muộn, căn phòng nhỏ của anh
trên sườn núi còn sáng đèn. Những dữ liệu thu

thập được trong chuyến đi khảo sát địa hình
bày trên mặt giấy. Anh phải lập kế hoạch cho
cơ quan thiết kế một viện dưỡng lão ở nơi này.
Có tiếng chân rầm rập, tiếng gõ cửa vội vã.
Anh mở cửa. Người đàn bà nhỏ thó, lam lũ ào
vào, theo sau là mấy thanh niên mướt mải mồ
hôi. “Anh ơi, làm ơn giúp gia đình tôi, nhà tôi
trong bản kia, bố tôi đang nguy kịch quá, anh
có ô tô, nhờ anh đưa giúp ông vào bệnh viện”.
“Vâng, vâng, được rồi, chị đi cùng tôi, mọi
người về đi, tôi đi ngay đây”. Anh gọi chàng kỹ
sư địa chất đang ngủ say dậy trông lán trại,
còn anh nổ xe đi. Đêm tối, đường xấu, xe rung
lên bần bật. Ngôi nhà anh đến nằm bên con
suối cạn, cảnh nhà tồi tàn, không có gì đáng
giá. Cụ ông chừng tám mươi tuổi bị tê liệt một
cánh tay, nói khó, thở khó. Anh xếp cho ông
cụ nằm ở ghế sau và hai người nhà đi theo,
nhằm bệnh viện đi. Bác sĩ điều trị gặp anh nói:
“Bệnh nhân bị tắc mạch máu, liệt tay tạm thời,
suy đa tạng anh nhé”. Nhìn người đàn bà lam
lũ, đứng bên giường vị bác sĩ hỏi anh: “Anh là
thế nào với ông cụ?”. “Tôi… tôi là người đưa
cụ đến”. “Không phải con à, thế con ruột cụ
đâu?”. Người đàn bà đứng lên lí nhí “Em đây,
nhờ bác sĩ cứu giúp, gia đình em khó khăn”.
“Có chứng nhận hộ nghèo không, mang đây
nhé!”. Người đàn bà bỗng òa khóc. Anh đứng
sững, hiểu phần nào hoàn cảnh của họ. Người
đàn ông đi cùng lúc này mới cất tiếng: “Bác sĩ
xem cứu bố tôi, nếu không cho ông chuyển
viện”. Rất may, vị bác sĩ từ tốn nói: “Cánh tay
hiện không vận động được, tuy chưa nguy
hiểm, nhưng cụ cần cấp cứu tích cực, còn nếu
xin chuyển viện, thì chuyện lớn đấy, gia đình
cần chuẩn bị tiền, khoảng năm mươi triệu để
chuyển viện, mổ cho cụ nhé!”. Người đàn ông
vò đầu: “Em là con trai, chỉ đến thăm ông thôi,
em không có tiền”. “Thế cụ ở với ai?”. “Với chị
dâu em, anh cả mất rồi”. Người đàn bà từ nãy
im lặng giờ đứng lên, mắt ngấn nước: “Cụ ở
với em, nhà mấy mẹ con hoàn cảnh khó khăn
lắm, mong bác sĩ giúp đỡ”. Không khí chùng
xuống. Bác sĩ trực ngẩn người nói: “Thôi được
rồi, biết thế, lát tôi gặp gia đình sau, bây giờ
sẽ chữa chữa trị cho cụ theo khả năng tốt
nhất”. Người phụ nữ cầm chỗ tiền chừng triệu
bạc chạy lật đật xuống khu nộp viện phí. Anh
chạnh lòng. Anh đưa tay vào túi áo, mấy triệu
anh định mai cầm về cho bà xã mua sắm gì đó
cho hai cô con gái, có lẽ nên giúp họ. Anh gọi
người phụ nữ quay lại, đưa tiền cho chị, giúp
đỡ chút ít rồi lên xe về công trường. Ngồi trên
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xe, đi một mình trong đêm anh mới nhớ bữa
tối chưa ăn gì.  

Hai tuần sau, ông cụ được ra viện, cái tay
nhúc nhắc cử động, anh vui mừng gọi cho tôi.
“Em thấy anh xử lí thế được không?”. “Được
ạ”. “Em có tập thở đều không? Sức khỏe là
quan trọng nhất, em phải luôn nhớ thế, sáng
nay em ăn gì?”. Nghe mà tưởng bố mình
đang hỏi. Hồi nhỏ, mỗi khi chuẩn bị đi học bố
đều nấu bữa sáng cho tôi. Sau này học xa
nhà, nếu có về qua nhà, bố hay hỏi sáng nay
ăn gì. Tôi cầm cốc trà hoa, hít hà mùi thơm
của nó rồi mới nói, em ăn no rồi, anh như là
bố em ý nhỉ. Đúng ra mà nói, mọi chuyện, anh
là tri kỷ, là anh, là bố mình. Anh lườm, hai
hàng mi rợp xuống. Nhiều lần đi bên anh ở
một nơi nào đó, một đoạn đường, một rặng
cây, tôi hay hỏi anh rằng, không biết người ta
nhìn mình sẽ nghĩ thế nào nhỉ. “Bây giờ, ai đi
với ai, người ta chẳng còn trong sáng nghĩ
rằng họ tốt đẹp, họ không làm gì lầm lạc, chắc
hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng họ là này nọ, họ
là những kẻ trộm, những kẻ giấu diếm xấu xa
nào đó... Kệ thôi, mình không trở thành xấu
nếu mình không xấu”. Ngồi thò chân xuống
suối nước chảy, tôi nói chuyện về lũ nhóc của
mình, còn anh, anh kể về bà nội, về các con,
về ngôi nhà của mẹ mình, về cuộc hôn nhân
mà anh cho là duyên nợ lớn.

Tôi và anh đóng khung đẹp đẽ những thứ
đó, trân trọng và nâng niu. Tôi thèm là gió bay
lên khoảng trời kia. Những mệt nhọc cõi
người, bao bon chen áp lực công việc sẽ tan
biến hết. Anh ngồi trên cỏ lơ đãng ngắm mấy
cánh chim rời rạc. Anh hiếm khi có thời gian
rêng tư cho mình. Tôi áp bàn tay anh lên má
mình. Anh hỏi: “Em tin vào số phận không?”.
“Sao tự nhiên hỏi em?”. “À, anh thấy ở bệnh
viện thôi, nhiều người cứ nghĩ họ sẽ chết thì
họ lại sống, rất thọ, người nghĩ mình sẽ không
sao, lại chết”. “Em không biết, kệ, có ai biết
mình chết khi nào đâu, nhất là covid khắp nơi
như bây giờ”. “Nhưng em không bao giờ chết,
ít nhất trong lòng anh”. Trời ạ, cuối cùng cũng
nói ra như vậy. Tôi suýt khóc. Tôi nói lảng
sang cuốn sách mình đang đọc dở. Anh nhìn
tóc tôi rồi bảo: “Em ăn uống ngủ nghỉ tử tế
vào, tóc bạc nhiều quá rồi, làm gì cũng phải
khỏe”. Anh như bị ám ảnh về sức khỏe vậy.
Tôi giục về, anh bảo tí lên xe ngồi xem cơn
mưa. Cơn mưa thì có gì hay đâu, hồi nhỏ tôi
sợ mưa giông sấm chớp. Anh nhìn mưa tràn
qua cửa xe bảo, mùa này cá nhiều lắm, dọc

các con rạch nhỏ ven đồng. Tôi lại có khao
khát khác. Có lúc, tôi muốn ôm chầm lấy anh,
hôn ngấu nghiến anh rồi chìm đắm vào thế
giới của anh, rồi đến đâu thì đến. Hay anh là
thiền sư? Đôi khi tôi hỏi vậy. Nhưng không, lại
có một sợi dây nào đó kéo giật tôi lại. Hình
ảnh mọi người trong gia đình nói cười vui vẻ
đợi mình bên mâm cơm, khuôn mặt bố mẹ
mình, những buổi tu tập ở chùa... khuôn mặt
sư bà như tượng tạc... lần lượt trôi nhanh
trong đầu. Bói chỉ tay cho anh một chút vui vui
rồi về. Anh và tôi luôn là một nhưng lại là hai,
rất rõ ràng, mỗi người đứng bên một bờ sông,
nhìn sang nhau, thấu hiểu và xa cách. 

Còn nhớ cái lớp học đó ồn ào nhốn nháo.
Anh mặc cái áo kẻ đứng bên cạnh tôi không
nói, rất lâu mới từ tốn xin số điện thoại, tôi
cầm điện thoại trên tay, bảo không nhớ số của
mình. Anh chịu, ra về. Gần chục năm, tôi và
anh luôn biết những biến cố của nhau nhưng
im lặng. Tôi gặp anh trên phố, ngắm rất kĩ
anh, cười chào và phóng xe đi.  Rồi tôi ốm,
trận ốm tưởng mang tôi về với thần chết đã
đem anh đến.

Anh đến thăm, ngồi nói chuyện với chồng
tôi cả đêm, theo dõi từng hơi thở thoi thóp của
tôi. Ngày mai, khi mặt trời nhô cao, anh mỉm
cười qua chào một câu rồi đi. “Ổn rồi, khỏe
rồi” - anh luôn nói thế. Và anh kiên nhẫn dạy
tôi những bài tập thở của yoga. Hít vào, thở
ra... chậm thôi, thật nhẹ nhàng, hãy buông thư
hoàn toàn tâm trí... Lời anh có lúc chỉ còn là
gió. Tôi đã trôi vào miền xa nào đó vô định.
Ngày hai vợ chồng chở nhau từ viện về nhà,
tối muộn anh tạt qua nhà đưa cho tôi nắm
thuốc rồi đi. Nhìn dáng vẻ anh bước đi mà
thấy nỗi buồn lan từ chân tóc xuống gót chân
anh. Không hiểu anh đang nghĩ gì. Rồi mỗi
ngày, tôi và anh luôn kết nối với nhau bằng
một cách nào đó, không rời xa. Những câu
chuyện về các cuốn sách, những bài tập mới,
những điều anh gặp đủ cho tôi viết một thứ gì
đó. Tôi có thể gọi cho anh mọi lúc, nhờ vả mọi
chuyện, cả những phàn nàn. Anh có thể gọi
tôi làm cho anh thứ này thứ kia, hoặc có thời
gian thì lên núi, qua chỗ anh gặp một người
bạn mới... Đôi khi, tôi cùng anh đi ngắm cây.
Cái cây kỳ lạ cô đơn bên sườn đồi vốn thuộc
về tôi nhiều năm tháng. Giờ nó biết thêm anh.
Và như một sắp đặt, tôi luôn nghĩ anh là cái
cây kỳ lạ trên đời, xanh tươi trong bao kiếp
nạn. Tuổi thơ lam lũ, luôn bị dọa cho bỏ học,
vật lộn kiếm sống, làm đủ thứ việc nặng nhọc,
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đi học, rồi thành kiến trúc sư như  bây giờ.
Anh luôn nhận những oan ức, bão tố, hiểu
lầm, thua thiệt. Không sao cả, anh im lặng làm
tròn chữ hiếu, im lặng sống như cái cây của
tôi. Đôi lúc tôi cũng thấy sợ trước vẻ lạnh lùng
của anh. Nhưng tôi biết, sau tảng băng ấy là
ngọn lửa đầy ấm áp. Tôi gặp chuyện gì buồn
nản là anh nói cả một ngày, chỉ cốt tôi hiểu ra
rằng, trên đời này, buồn vui là thường tình.
Chấp nhận nó mà làm chủ cuộc sống của
mình mới là vấn đề, em hiểu không. Tôi chỉ
hấm hức khóc. Anh lắc đầu, đúng là trẻ con,
nói mãi chẳng ngấm.

Tôi tìm đến những khóa tu để vực dậy
thân tâm mình sau trận ốm. Tôi cuối cùng
cũng hiểu ra cái cảm giác hạnh phúc mà mình
có mỗi khi bên anh dù không có chút nào xác
thịt. Mối tình tương ứng tương cảm, được xây
từ hiểu biết và thông cảm. Như anh vẫn nói
chuyện của mình là tâm ứng tâm, không dễ ai
hiểu nổi, trừ những cặp thầy trò trong học phật
pháp. Anh là thầy tôi trong đời sống. Chuyện
gì quan trọng tôi đều hỏi anh, mọi phân tích
của anh đều kín kẽ, thuyết phục. Buồn gì, tôi
tìm anh. Anh pha trà, lặng im nghe tôi kể lể,
nói những chuyện đâu đâu. Hoặc tôi sẽ không
nói, ngồi ngắm mấy cái lá mới nhú trong chậu
cây. Anh thổi chén trà đưa cho rồi bảo, rồi em
sẽ thấy chẳng có gì quá quan trọng đâu, chỉ
sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Em
buồn là em tự làm tổn hại sức khỏe của mình.
Mà anh đọc những trang em viết rồi, rất thú vị
và tinh tế. Đừng thức khuya viết nhé. 

Muốn giận dỗi anh cũng khó, cứ như lúc
nào anh cũng sẵn sàng xử lí mọi chuyện tôi
gặp. Mỗi lần tôi xuống xe, anh đều nhìn một
cách chăm chú, đợi tôi cúi đầu chào, anh mới
đóng cửa xe và đi. Trời rét, anh khoác cho cái
áo, dặn phải biết giữ mình. Đọc câu chuyện
tôi viết về tình yêu của người đời, anh khóc
và bảo, sẽ không đọc nữa, đọc cảm động
khiến mình yếu lòng. Kì cục thế. Anh luôn ngủ
sớm theo một giờ nhất định, ngày nào tôi
quên hỏi gì đó khuya, hôm sau bị nhắc ngay,
hãy biết quý giấc ngủ, không trẻ mãi được
đâu. Thật. Tôi thấy mình cũng già đi nhiều. 

Sau cơn mưa này tôi và anh sẽ xa nhau.
Quyết tâm không đi đâu cùng nhau, không
uống trà hay ngồi bên nhau trò chuyện nữa.
Bởi có quá nhiều thứ tác động xấu đến chúng
tôi. Chẳng có ai người ta tin chuyện đàn ông
đàn bà thân thiết nhau mà không có gì xảy ra.

Nhiều soi mói, nghi kỵ, cả những bịa tạc đã
ném vào anh và tôi. Anh im lặng. Tôi tìm cái
cây dựa vào gốc nó mà buồn. Nhưng xét ra,
đúng là tôi đã yêu anh và anh cũng vậy, trong
thẳm sâu tôi biết. Nhỡ đâu, rồi chúng tôi lại
gây ra bão tố, gây ra tội lỗi? 

Giấc mơ ấy đã thay đổi tôi. “Em cưới anh
nhé!” - Anh nói thế và cúi xuống hôn xiết đôi
môi của tôi giữa rừng hồi xanh thẫm. Hương
hồi chín sực nức, ngào ngạt loang ra. Mớ tóc
tôi xổ tràn trên mặt anh. Tiếng gió trong khe
sâu vang lên nghe u u trầm trầm như ai đó
thổi một nhạc cụ huyền thoại. Anh và tôi ngồi
ở một bãi cỏ mênh mông, vàng rực nắng. Anh
bỗng hôn tôi thật chậm, thật dài. Chiếc váy dài
bung ra, và hai người trôi trên mây xốp bồng
bềnh. Ẩm ướt và nóng bỏng, anh đã tan trong
tôi một cách mê mải, vô tận. Tôi gào lên trong
cực cảm tuôn trào và ôm anh mãi không
buông. Rồi anh bỗng vuột khỏi vòng tay tôi,
bay vút lên tán cây. Tôi bàng hoàng đưa tay
lên môi ướt. Anh nhòm xuống cười ha ha rồi
sải đôi cánh trắng muốt bay đi. Giật mình. Tôi
mở mắt. Một giấc mơ lạ lùng. Đồng hồ chỉ hai
giờ sáng. Nhớ mùi tóc anh như mùi bạc hà,
bàn tay anh luôn hồng hào, tôi vẫn cầm áp lên
má mình mỗi dịp gặp nhau.  

Tỉnh dậy, tim vẫn còn đạp loạn xạ. Cảm
giác tội lỗi len lỏi trong sâu thẳm.  Và tôi quyết
định gọi cho anh, rằng mỗi người nên đi một
ngả. Đi đến chốn nào thì tôi không định hình
được, có thể, một nơi không đâu nào nó. Anh
chỉ hỏi, quyết tâm chưa, rồi bảo, phải biết tự
yêu mình, tự chăm sóc bản thân mình thật tốt
và nuôi dưỡng niềm vui sống một cách giản
dị. Vâng, tôi sẽ vẫn ngắm mặt trời lên trước
nhà và đám hoa dại như muôn ngày đã qua,
sẽ không gặp anh, mà sẽ nhớ anh trong cõi
của mình.  

Anh chuyển về Lạng Sơn quê anh, nơi có
những rừng hồi thơm ngào ngạt khi viện
dưỡng lão vừa hoàn thành. Anh nhắn qua
điện thoại sẽ gửi cho tôi một cây hồi, để tôi
mang về trồng cạnh cái cây của tôi. 

Không biết khi nhắn vậy, anh có nghĩ rằng,
mỗi lần thăm cây thì tôi nghĩ gì không? Những
giấc ngủ ngắn ngay dưới gốc cây cho tôi sống
với ký ức nào không? Chắc chắn, một hồi nào
đó, chừng mấy chục năm sau, hai ông bà già
lẩm cẩm, tóc như cước ngồi dưới gốc cây cười
như trẻ con ấy là anh em mình, anh nhỉ?
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BÙI TUYẾT MAI 

Bình minh phố cổ 
(Quý tặng chị Nguyễn Thị Thanh Hà)

Chuông Nhà thờ rung trong sương sớm 
Hiện ra một an lành tĩnh lặng trên tán sấu

cổ thụ, một trong trẻo heo may quầng sáng
đèn đường, một thu thảo âm dương Cửa Bắc,
người các vùng mang theo quả ngọt quả thơm
rau củ thịt thà và những món quà quê náo nức 

Thăng Long thành đang thu 

Ngôi nhà cổ khói trầm mêng mang vòm
gô-tích, tiếng ríu ran chiêm chiếp 

Bầy chim còn trên cây khế 
Một tổ chim xanh 
Một bức tường xanh bao quanh, một vùng

tán sấu cổ thụ bao quanh này lối xưa quan
quân rầm rập về Thành 

"Thăng Long phi chiến địa" 
Trải qua ức triệu năm bể dâu dâu bể 
vẫn đó thanh lịch hào hoa 

Ừ, gần thế kỷ đã qua
lần đầu tiên trong đời chị mới biết thế nào

là hóa vàng đốt mã 
Em đừng cười chị vốn được gọi tên bản

chân là Em Bé Hài Nhi, quá nửa đời đầu non
cuối bể đi mây về gió, vài thập niên đón bình
minh nơi mặt trời luôn thức, vẫn giữ nếp nhà
xưa thanh bạch, trở về đây cảo thơm lần giở
trước đèn! 

Pháp sư sẵn sàng 
Gia chủ cung nghinh vàng lá, vàng thiếc,

đàn tiểu, đàn trung, đàn đại tiến mã lục bộ
cùng chư vị thánh thần, Cô bé Cửa Suốt, Cậu
bé Cửa Đông, các vị tướng lĩnh họ Trần, họ
Đỗ, họ Nguyễn, họ Đoàn, họ Nông, họ Lâm,
tướng Trần Nhật Duật... cùng chư quân tướng
hạ ban Ngũ hổ tướng quân

Trống cả phách sênh rộn ràng 
Chùa Am sang cả bình minh! 
Pháp sư vào việc! 

Mảnh thân chiếc lá mong manh 
Về nơi Cha Mẹ sinh thành ra ta 
Thấm giọt mồ hôi 
Đẫm người bên bếp 
Xôn xao ký ức 
Bộn bề xưa nay
Một Thăng Long Thành 

Này là mong mẹ 
Mẹ xếp hàng từ tinh mơ khi mậu dịch còn

chưa mở cửa, con hóng mẹ từng giờ, con bồn
chồn một bên khi mẹ cân gạo mắm muối dưa
buộc bịn chở theo đoàn sơ tán, chờ cả khi
hoàng hôn buông xuống hầm trú ẩn, phố nhà
mình lòe ánh chớp bom, tiếng máy bay gầm
rú trên đầu... 

Mẹ về là được dịp chạy ra tíu tít! 

Này là chờ cha 
Chờ Người trở về từ những cuộc bôn ba,

những bình minh đi qua làn đạn, những bình
minh trên bàn đàm phán, những bình minh
khải hoàn... 

Một tổ chim xanh an lành 
Một lục thủy mộng Hoàng Thành Thăng Long 
Chuông vàng kim khánh vang ngân 
Gió lay sịch bức mành mành 
Bình minh!
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HÀN KỲ

Cánh đồng ký ức
Ngày yêu em anh có cuộc đời riêng tư lần thứ nhất
Để hiểu em - anh thực sự trưởng thành
Tình yêu đi qua năm tháng rộng dài
Bồi đắp cánh đồng em.

Anh tin em có một thiên đường
Kết nối những chân trời
Khúc xạ vầng trăng lăn tròn ô cửa
Cuộc đời nảy mầm những giấc mơ.

Anh tìm về cánh đồng ngày xưa
Lúa đang thì con gái
Đợi

Sấm chớp và mưa…

Những hạt mưa khỏa trần
Suy tư nốt nhạc trầm
Mát mượt cánh đồng ký ức.

VI THUỲ LINH

Đàn hồi
Không lệ thuộc ngày lúc tỏ tình 
Cũng không cần tuân tập quán khởi đầu

thuộc về phái mạnh
Em đã nói yêu Anh!

Tháng 10 tới rồi ư
Mình vừa yêu nhau qua mùa Hạ
Tóc chúng ta bạc như hư ảo
Khi mùa Thu đầm sương vai áo
Xuyên hoa sữa đêm theo mùi têm
Têm da tóc em hương da Anh nâu
Diệu linh cả đêm trao tự do
Sóng hôn chưa ngừng sóng cuốn rất sâu
Trên thân thể êm đềm dâng bão
Đầm tàn sen đầm thanh xuân lên em
Đầm tay bế triền thơ 
Tự bùa mê ngay lúc tỉnh!

Da nâu đừng hỏi mắt nâu
Nàng khước từ mọi loại hình mỹ viện
Nàng không trang trí câu chữ, tô vẽ mặt mình 
Thơ và yêu bản nguyên 
Thơ là tôn giáo ngôn từ
Đốt cháy - bay khinh khí cầu thương nhớ...

Yêu đi, dám sống đi, vì quỹ đời dần ngắn
Đừng hỏi Linh về khoa học chiêm tinh
Hãy yêu em dốc hết, chưa từng 
Hãy thật thà cộng sinh với mong mỏi nhất!
Dù da chúng mình không mịn căng được nữa
Da đang đàn hồi thương lượng nếp nhăn
Thì Anh ơi, đừng để lỡ chuyến xanh!
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Xứ Lạng là một tiểu
vùng vãn hóa nằm
trong vùng vãn hóa

Việt Bắc, mảnh đất này
được coi như mẫu hình tiêu
biểu của sắc thái địa
phương các tỉnh phía Ðông
Bắc Việt Nam. GS.TS Ngô
Ðức Thịnh trong các nghiên
cứu của mình đã chỉ ra
“Vùng văn hóa Việt Bắc bao
gồm địa phận các tỉnh Lạng
Sơn, Cao Bằng, Quảng
Ninh, một phần Thái
Nguyên và phía Ðông tỉnh
Lào Cai, Yên Bái. Tuy là
vùng đồi núi, có tuổi kiến tạo
địa chất cổ và địa hình ít
chịu sự chia cắt, nhưng từ
xưa giao thông đi lại tương
đối thuận lợi so với vùng Tây
Bắc, là cửa ngõ giao lưu
giữa đồng bằng Bắc Bộ với
phía Nam Trung Quốc”.
Trong tiểu vùng văn hóa Xứ
Lạng không thể không tới
thành phố Lạng Sơn.

Thành phố Lạng Sơn từ
trong lịch sử và cho tới ngày
nay được biết đến là trung
tâm chính trị, kinh tế, văn
hóa - xã hội của tỉnh Lạng
Sơn. Thành phố này đã trở
thành “trái tim” của tỉnh, là
“bảo tàng thu nhỏ” phản
chiếu tâm hồn, cốt cách đất
và người Xứ Lạng. Theo
PGS.TS Nguyễn Minh
Tường, “đô thị Lạng Sơn -
Kỳ Lừa, nay là thị xã Lạng
Sơn (thành phố Lạng Sơn),
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HOàNg MINH HIếU

Quần thể di tích Thành nhà Mạc, Nhị, Tam Thanh
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nằm trên đường quốc lộ 1A từ Hà Nội đi Mục Nam quan, cách Hà
Nội 150km và cách Mục Nam quan (biên giới Việt - Trung) 18km.
Con đường quốc lộ 1A này trước đây mang tên đường Thiên Lý,
đường Lai Kinh là trục giao thông hình thành từ rất sớm. Chính vị trí
“đắc địa” như vậy, thành phố Lạng Sơn đã là nơi gặp gỡ, giao lưu
và tiếp xúc văn hóa của nhiều tộc người làm nên sự đa dạng tài
nguyên văn hóa của vùng đất này”. 

Thành phố Lạng Sơn vùng đất đã trải qua thời kỳ châu lỵ, trấn
lỵ. Ðây là nơi có nhiều di tích lịch sử như thành nhà Mạc, Ðoàn
Thành... cùng các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc đã
từng hấp dẫn khách thập phương từ ngàn xưa. 

Năm 1925, thị xã Lạng Sơn được thành lập, và là tỉnh lỵ của tỉnh
Lạng Sơn, chia làm hai khu vực tự nhiên, lấy sông Kỳ Cùng làm ranh
giới, phía bờ Nam gọi là “bên tỉnh”, phía bờ Bắc gọi là “bên Kỳ Lừa”.
Bên tỉnh là tập trung các cơ quan công sở hành chính của bộ máy
chính quyền tỉnh. Bên Kỳ Lừa là nơi tập trung các phố chợ, diễn ra
các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, buôn bán của người
dân.Trong những năm diễn ra cuộc kháng chiến chống Pháp, thị xã
Lạng Sơn là nơi diễn ra các chiến dịch quan trọng như Thu Ðông

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LẠNG SƠN (17/10/2002 - 17/10/2022)



(1947), chiến dịch Biên giới (1950).Từ sau năm
1954, với vị trí địa đầu của đất nước, thị xã Lạng
Sơn được coi như một “cảng nổi” là đầu mối tiếp
nhận, lưu trữ hàng hóa viện trợ của các nước
xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam. Năm 1979,
cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung
Quốc đã diễn ra ác liệt ở khu vực biên giới và
tràn xuống gần cả khu vực thị xã Lạng Sơn,
khiến thị xã đã bị thiệt hại nặng nề.

Sau 20 năm thành lập và phát triển, hiện
nay, thành phố Lạng Sơn đã có sự biến chuyển
rõ nét ở hầu hết các phương diện. Ðặc biệt là
cảnh quan đường phố, vườn hoa, các khu dân
cư được xây dựng mới khang trang và đã xuất
hiện những tòa nhà cao tầng hiện đại. Một vài
con số ấn tượng thành phố đã đạt được như giai
đoạn 2013 - 2020, từ nguồn vốn của Nhà nước
(5.476 tỷ đồng), thành phố đã thực hiện 154 dự
án. Ðiển hình như: Khu tái định cư và dân cư
Nam thành phố, khu đô thị Nam Hoàng Ðồng… 

Từ nguồn ngân sách của địa phương, Uỷ
ban nhân dân thành phố đã chủ động phân bổ
760 tỷ đồng thực hiện xây dựng 3 dự án về hạ
tầng đô thị. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng
trưởng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ
yếu bình quân hằng năm trên địa bàn đều tăng.
Cụ thể như: công nghiệp tăng 9,9%; xây dựng
tăng 12,52%; nông nghiệp giảm 1,01% và dịch
vụ tăng 6,7%; tổng thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn của cả giai đoạn đạt 1.985,251 tỷ
đồng, tốc độ tãng thu bình quân là 15,27%...

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn
hóa - xã hội được chăm lo, phát triển. Hiện nay,
thành phố có 91 cơ sở y tế công lập và ngoài
công lập với hệ thống trang thiết bị, chất lượng
phục vụ được nâng cao. Từ nãm 2000 đến nay,
hệ thống giáo dục tăng từ 30 trường (4 trường
cao đẳng, trung cấp và 26 trường học) lên 40
trường (4 trường cao đẳng, trung cấp và 36
trường học các cấp) với cơ sở vật chất, chất
lượng cơ bản 100% đạt chuẩn; số lượng nhà văn
hóa khối, thôn tăng từ 4 nhà văn hóa, 59 điểm
dịch vụ văn hóa lên 104 nhà văn hóa khối, thôn.

Thay đổi rõ nét nhất là công tác bảo tồn và
phát huy di sản văn hóa, hiện nay, thành phố
Lạng Sơn hiện có 31 di tích (18 di tích kiến trúc
nghệ thuật, 2 di tích khảo cổ, 6 di tích lịch sử, 5
danh lam thắng cảnh). Ðến nay, cơ bản các
phường, xã đã thành lập được Ban quản lý di
tích cấp phường, xã. Công tác quản lý Nhà
nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện
thường xuyên, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo

nói chung hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu
sinh hoạt tâm linh của nhân dân và du khách
thập phương; có 1/28 di tích (Khu di tích Nhị
Thanh, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành nhà Mạc)
đã được quy hoạch; 15/28 di tích (chùa Thành,
chùa Tiên, đền Kỳ Cùng…) đã khoanh vùng bảo
vệ chiếm 53,5% toàn thành phố, chiếm 4,47%
toàn tỉnh; 10/28 di tích đã được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất chiếm 35,7% toàn
thành phố, chiếm 2,98% toàn tỉnh. Công tác tôn
tạo di tích được thành phố quan tâm, chú trọng,
giai đoạn 2018 - 2020, hơn 15 di tích trên địa
bàn thành phố đã được đầu tư tôn tạo, xây mới
với tổng giá trị lên đến hàng trãm tỷ đồng từ
nguồn ngân sách và xã hội hóa. Diện mạo di tích
thay đổi đã giúp thành phố thu hút đông khách
du lịch hơn. Giai đoạn 2018 - 2019, thành phố
đã đón trên 3,7 triệu lượt khách, tăng 11% so
với giai đoạn 2016 - 2017.

Thành phố Lạng Sơn đang có sự chuyển
mình tích cực, những người con sinh ra và lớn
lên trên mảnh đất này vô cùng tự hào, phấn khởi
khi từng ngày chứng kiến sự “thay da đổi thịt”
của thành phố. Tin tưởng rằng, với những tiềm
năng, thế mạnh, cùng những kết quả vượt bậc
trong suốt 20 năm thành lập vừa qua, thành phố
Lạng Sơn sẽ tiếp tục vững bước, phát huy thành
tích đạt được để tiếp tục phát triển hơn nữa. 
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Còn miếng thịt trâu cuối cùng trên gác
bếp, lão lấy xuống đặt trên bếp than
hồng. Giống thịt trâu treo gác bếp cứng

vậy nhưng khi gặp sức nóng từ than hoa thì trở
nên mềm và thơm đến nhức mũi. Lão với lấy hai
cái chén. Nhấc chai rượu ngâm ba kích vẫn để
dưới chân cái chõng tre, lão rót đầy hai chén rồi
nghển cổ ra ngoài cất tiếng gọi.

- Ơi thằng Hiếu! Vào làm chén rượu đã. 
- Vâng! Lão chờ con một chút.

Trong khu rừng dẻ trước căn nhà nhỏ, một
người thanh niên tay cầm máy ảnh đang ngó
nghiêng tìm góc độ bấm máy. Trong khuôn hình,
những chùm hoa dẻ bung nở trắng xóa, không
khí ngưng tụ một mùi thơm đặc trưng của
hương dẻ thoang thoảng không lẫn vào đâu
được. Hiếu là dân săn ảnh cho Tạp chí Du lịch.
Mỗi năm vào mùa dẻ anh đều đến đây, mê mẩn
với những bông hoa màu trắng tinh khiết và
cũng mê luôn hương vị đậm nồng của những
chén rượu ngâm ba kích của lão chủ vườn thâm
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trầm nhưng mến khách. Khi đã thỏa mãn với
những bức ảnh chụp được, Hiếu đóng máy và
rảo bước về phía ngôi nhà nhỏ. Nhìn thấy lão
trầm ngâm bên bếp lửa, hai chén rượu đầy sóng
sánh màu vàng cùng với đĩa thịt trâu nướng thật
hấp dẫn, bước chân nhanh hơn, Hiếu sà vào cái
ghế lão dành cho bên cạnh.

- Oa! Hôm nay lão có món đặc sản chiêu đãi
con à? Mùa xuân rồi mà cái xứ này vẫn lạnh quá
lão nhỉ?

- Ừ! Uống đi cho ấm bụng đã!
Nói rồi lão cầm chén rượu lên, Hiếu cũng

nhanh tay cầm nốt chén còn lại. Hai ông cháu
tâm đầu ý hợp đưa hai cái ly vào nhau cạch một
tiếng thật to rồi cùng đưa lên miệng, uống xong
khà một tiếng tỏ rõ vẻ mãn nguyện. Lão lại đưa
tay với lấy chai, nhưng Hiếu nhanh hơn, cầm
chai và rót đầy hai chén.

- Hôm nay cháu sẽ ở đây hầu rượu lão nhé!
- Ồ! Mày có thời gian rồi à?
- Đêm nay ông cháu mình sẽ dốc bầu tâm sự!

- Nói rồi Hiếu cười đưa chén rượu vào tay lão.
- Cháu kính lão một ly, từ ngày cháu phát

hiện ra rừng dẻ của lão, mỗi khi về đây, được
thả hồn trong hương hoa dẻ giữa tiết trời xuân,
cảm thấy cuộc đời thanh thản hơn hẳn. Cuộc
sống ở thành phố hối hả xô bồ lắm lão à!

Nhắc đến thành phố, đột nhiên tim lão nhói
đau. Đã bao nhiêu năm lão không đặt chân đến
thành phố, ký ức như một thước phim quay
chậm thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí.
Nhưng mà, lão phải tự mình đè nén xuống, vì
mỗi khi ký ức trỗi dậy lại làm lão đau. Lão đưa
đôi mắt đã nhuốm men rượu nhìn chàng trai
trước mắt rồi đột nhiên hỏi:

- Hà Nội bây giờ thế nào rồi?
- Thay đổi nhiều lắm lão ạ. Ồ! Mà lão đến

Hà Nội rồi à? Nhìn phong cách lão không phải
người miền núi. Hay là lão ẩn cư ở đây để hoài
niệm cố nhân? - Hiếu nheo đôi mắt đầy sự tò
mò nhìn lão chờ đợi.

Không giận vì câu nói có ý trêu đùa của
Hiếu. Đúng là lão về đây để hoài niệm, tìm sự
thanh thản cho những năm tháng cuối đời. Lão
nhấp thêm chén rượu nữa, đôi mắt xa xăm nhìn
ra rừng dẻ. Khu rừng này thời còn trẻ lão đã qua
đây, ở chỗ đất trống kia, lão đã gặp cô ấy, một
cô sơn nữ tuổi trăng tròn, tươi xinh hồn nhiên
mang nét đặc trưng của những thiếu nữ dân tộc
miền núi.

Từ khi Hiếu gặp rồi thân lão, chỉ thấy lão
sống một mình trong căn nhà nhỏ dưới tán dẻ
này. Chưa bao giờ lão nói đến chuyện vợ con,
mà vì tế nhị Hiếu cũng không dám hỏi. Lão âm
thầm sống, vào mùa hạt dẻ có thương lái đến
thu mua. Lúc ấy khu rừng dẻ của lão mới rộn rã
tiếng người, tiếng động cơ xe. Còn ngày
thường, thỉnh thoảng mới có những người dân
xung quanh tìm đến lão cần giúp đỡ, lão không
nề hà từ chối một ai.

Sau câu hỏi của Hiếu, lão càng trầm tư hơn.
Cố nhân thì không hẳn, cô gái ấy là ân nhân của
lão, lão trân trọng mối quan hệ ấy. Song còn có
một cái gì đó sâu đậm hơn, thổn thức hơn càng
ngày càng lớn dần trong tim lão nhưng lão
không dám gọi tên. Lần gặp gỡ đầu tiên với cô
gái, lão là ân nhân của cô. Lần thứ hai tình cờ
gặp lại, cô lại là ân nhân của lão. Vì gặp lại cô,
lão có nghị lực vượt qua sự trớ trêu và cạm bẫy
mà cuộc đời đưa đẩy để trở lại là chính mình.
Thước phim cuộc đời cứ hiện dần, rõ nét trong
tâm trí lão.

Ngày đó, khi hoàn thành xong nghĩa vụ
quân sự, Thành khoác ba lô rời đơn vị. Anh vội
vã men theo lối mòn qua khu rừng để nhanh
chóng ra đường lớn đón xe về dưới xuôi thì
nghe thấy tiếng phụ nữ thất thanh: 

- Có ai không cứu tôi với! Các anh không
được lại gần tôi! Cứu với… 

Thành vội vàng tiến đến, thấy phía trước
một đám đàn ông đang vây quanh một cô gái,
tiếng một tên cợt nhả:

- Cô em xinh đẹp! Hãy ngoan ngoãn chiều
theo bọn anh, đảm bảo bọn anh sẽ làm cho em
sung sướng.

- Các ông đừng động vào tôi! Các ông đang
khai thác gỗ trái phép, tôi sẽ báo kiểm lâm.

- Ha ha ha! Cô em thật ngây thơ. Kiểm lâm
ở đâu ra? Trong khu rừng này, bọn ta là kiểm
lâm. - Nói rồi hắn xông lên muốn ôm lấy cô.

- Cút đi, các ông đừng đụng vào tôi. Có ai
không cứu tôi với! - Cô gái hét lên trong nỗi
tuyệt vọng.

Không chậm trễ, Thành lao thẳng vào giữa
đám đàn ông, kéo cô gái về phía sau mình rồi
bằng những thế võ đặc công, Thành đá bay tên
đàn ông cách xa mấy mét. Thấy có người phá
hỏng chuyện tốt, tên đàn ông bị Thành đá văng
căm hận nhìn Thành rồi hét lên:

- Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của
ông! Anh em đâu, cho nó một trận.
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Cả bọn cùng xông lên, vây lấy Thành.
Chúng không biết Thành học võ từ nhỏ, được
truyền dạy những thế võ gia truyền khó đỡ.Sau
một hồi đấm đá, mấy tên kia bị Thành đánh cho
lăn lóc, chúng cố gắng bò dậy, dìu nhau chạy
vào rừng. nhưng trên mặt Thành cũng không
tránh khỏi vài vết bầm tím, khóe mép còn rỉ ra
một chút máu. Cô gái từ nãy chạy ra xa nấp sau
một bụi cây, lúc này mới chạy lại, luôn miệng nói
cảm ơn anh bộ đội. Khi nhìn thấy khóe mép anh
có vệt máu, cô vội đảo mắt xung quanh, nhìn
thấy bên bụi cây có thứ mình cần, cô chạy qua
bứt mấy cọng lá, vò nát rồi đến bên Thành.

- Em cảm ơn anh bộ đội. May có anh cứu
em. Anh bị thương rồi, để em đắp lá thuốc cho
anh, sẽ không chảy máu nữa đâu.

Lúc này Thành mới có thời gian nhìn cô gái,
cô rất xinh đẹp, nước da trắng hồng và mái tóc
đen nhánh. Anh hỏi với giọng hơi gắt:

- Sao cô lại dám đi một mình trong khu rừng
này? Cô không biết như thế là quá nguy hiểm à?

Cô gái ngước đôi mắt to tròn vội vàng phân
trần:

- Cha bị ốm nên em vào rừng kiếm lá thuốc
về cho cha uống.

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Lần sau
không được đi một mình vào rừng, khu vực này
rất nguy hiểm. 

- Vâng! Em tên Mỉ, nhà ở bản Nà Lình, dưới
chân Khau Slin.

Hai người một trước một sau, vừa đi vừa
nói chuyện. Bên đường, trong đám lá rừng phát
ra tiếng xào xạc của những con thú nhỏ chạy
quanh. Qua câu chuyện, Thành biết Mỉ vừa mới
thi đại học đang chờ kết quả. Mỉ nói:

- Ước mơ của em là được trở thành một nữ
chiến sĩ công an để bảo vệ cho bản Nà Lình
luôn được bình yên. Vì vậy em đã thi vào trường
Đại học An ninh. Nếu đỗ, em cũng sẽ được về
Hà Nội học đấy. Hà Nội đẹp lắm phải không anh
bộ đội?

- Tôi tên Thành, là người Hà Nội. Hà Nội đẹp
và thơ mộng lắm. Nếu cô về Hà Nội, cô sẽ thấy
Hà Nội còn đẹp hơn những gì trong sách viết.

- Ôi! Thế thích quá! Về Hà Nội, nhất định sẽ
vào Lăng viếng Bác, sẽ đi thăm Chùa Một Cột,
thăm Hồ Gươm, đi thăm hết tất cả các danh
thắng và di tích.

Nghe giọng nói véo von như sơn ca của Mỉ,
Thành cũng vui lây, anh chúc cho ước mơ của

Mỉ sớm đạt được. Chẳng mấy chốc, bản Nà
Lình đã hiện ra phía trước. Thành theo chân Mỉ
đến trước một ngôi nhà sàn cổ, các cây cột đã
chuyển màu lên nước đen nhánh. Trong nhà
một người đàn ông đang ngồi bên bếp lửa, dáng
người ủ rũ, đôi mắt mệt mỏi nhìn những đốm lửa
nhảy nhót dưới đáy cái siêu đun nước. Mỉ nói
người đàn ông đó là cha Mỉ, cô giới thiệu Thành
với cha rồi kể chuyện cô được Thành cứu giúp.
Thành hỏi thăm bệnh tình của ông, biết ông chỉ
bị cảm cúm, Thành đưa hết số thuốc được cấp
cho Mỉ và dặn dò cách sử dụng, rồi anh vội vã
chào tạm biệt để kịp ra đường lớn bắt xe.

Trở về Hà Nội, Thành bộn bề với không khí
náo nhiệt của phố phường, công việc cuốn anh
đi. Cuộc gặp gỡ với Mỉ anh xếp vào ký ức, thỉnh
thoảng nhớ lại anh vẫn mỉm cười với suy nghĩ
“Có duyên sẽ gặp lại”. Với hai tấm bằng đại học
loại giỏi, cộng thêm những mối quan hệ và sự
ưu tiên khi anh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự,
Thành được biên chế vào Cục Hải quan thành
phố, rồi cưới vợ và sinh một cô con gái dễ
thương. Cuộc sống gia đình Thành tưởng cứ
thế viên mãn trong hạnh phúc. Nhưng không từ
đây mới bắt đầu những nốt nhạc thăng trầm của
cuộc đời Thành. 

Hồi tưởng đến đây, ánh mắt lão trở nên xa
xăm, nhấc lên chén rượu, lão ngửa cổ ực một
cái, trút hết chất cay đó vào trong bụng, như trút
đi tất cả những nuối tiếc về tuổi trẻ, sự nghiệp và
tương lai của mình. Bên ngoài màn đêm đã
buông xuống, tiếng những con nai tác gọi bạn từ
xa vọng lại. Hiếu vẫn huyên thuyên nói về những
sự thay đổi của phố phường Hà Nội, nhưng
dường như không lọt vào tai lão, bởi nội tâm của
lão đang dâng đầy xúc cảm của quá khứ…

Công tác tại cục Hải quan, sau một thời
gian làm kiểm soát viên, với năng lực chuyên
môn và sự nhạy bén của tuổi trẻ, chẳng mấy
Thành được cất nhắc lên làm Đội phó đội chống
buôn lậu. Mỗi ngày xử lý bao nhiêu hợp đồng,
bao nhiêu tấn hàng, Thành đều làm nhanh gọn,
trôi chảy, được cấp trên tin tưởng. Thế rồi những
“chỉ thị miệng” của cấp trên ngày ngày truyền
xuống “Thành ơi, giúp chú xử lý vụ này nhé, chủ
hàng là đứa cháu con ông anh, cháu làm thế
nào cho hàng nó xuất nhanh gọn”. Rồi lúc khác
lại “Thành ơi giúp chú xử lý cho lô hàng của bà
chị bên vợ nhà chú nhé. Làm phiên phiến thôi
hàng thông thường ấy mà”. Và cứ mỗi chuyến
như thế, những lời cảm ơn ngọt ngào và những
chiếc “phong bao hoa hồng” cứ đầy lên trong
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ngăn kéo bàn làm việc của Thành. Rồi những
chuyến chủ hàng mời đi thăm quan Nha Trang,
Vũng Tàu, Thái Lan, Hồng Kông, những bữa ăn
có các cô ca sĩ, người mẫu chân dài đứng bên
rót rượu và gắp đồ ăn, phục vụ các anh từ A đến
Z ngày một nhiều hơn. Thời thế thế thời, Thành
biết những việc làm như vậy là sai với luật pháp,
trái với chính cả lương tâm anh nhưng muốn tồn
tại ở vị trí này thì phải vào guồng quay ấy. Lời
sếp nói đúng luôn đúng, lời sếp nói sai cũng
luôn đúng, nếu không nghe thì đi ra gác cổng
nhé. Tuổi trẻ, không thể chấp nhận tụt hậu, bố
mẹ cho ăn học, và cũng đã tiến lên vị trí này rồi,
Thành đành chấp nhận theo guồng quay đó.
Thế rồi trong đợt thực hiện chống tham nhũng
có quy mô rộng khắp toàn quốc, những mánh
khóe làm ăn của đơn vị Thành đã bị khui ra ánh
sáng. Các sếp tìm mọi cách để che đậy nhưng
không thành, cuối cùng các ông thực hiện bài
“thí tốt cứu xe”. Cả đội của Thành từ đội trưởng
trở xuống được các sếp ký giấy cho nghỉ phép
rồi được bố trí đưa ra nước ngoài du lịch. Từ
đây, sẽ có một đường dây làm thủ tục để các
anh sống ở nước ngoài. Thành được bố trí sang
Thái Lan.

Các sếp căn dặn: “Cháu chịu khó sống xa
gia đình một thời gian, không cần lo nghĩ đến
việc gì. Tiền chi tiêu sẽ được cung cấp đủ cho
cháu sống cả đời không phải lo nghĩ”. Trong
những ngày ở nước ngoài, tiền bạc tuy rủng rỉnh
nhưng Thành biết, nếu anh chấp nhận sống
cuộc sống này thì sẽ trở thành người sống bất
hợp pháp ở nước ngoài. Trong nước, anh sẽ trở
thành một kẻ trốn tội và sẽ có lệnh truy nã.
Thành luôn nghĩ đến gia đình, nhất là bố mẹ tuổi
đã cao, đến một lúc nào đó về với tổ tiên, là con
trai trưởng, anh chưa làm tròn chữ hiếu. Nghĩ
đến vợ và con gái bé bỏng, nếu anh chấp nhận
cuộc sống tha hương để trốn tránh thì anh sẽ
mất tất cả. Qua đấu tranh tư tưởng, cuối cùng
anh nghĩ: “Mình làm sai, mình chấp nhận chịu
sự trừng phạt của luật pháp, để rồi sau khi đã
trả hết tội lỗi mình vẫn còn là chính mình, là
công dân của đất nước mình, là con của gia
đình mình”. Anh quyết định quay về!

Khi biết anh có ý định đó, các sếp đã dùng
những lời mật ngọt để dụ dỗ và cả không ít
những lời đe dọa. Họ không muốn cho anh quay
đầu bởi họ biết, khi anh đứng trước cơ quan luật
pháp thì các ông cũng không tránh được trách
nhiệm. Cũng phải thôi, trong những mối làm ăn
này, mỗi vụ tiền hoa hồng, cảm ơn, biếu xén, luật

bất thành văn, nếu một trăm triệu thì của sếp là
bốn mươi phần trăm. Còn lại cả đội bảy tám
người, chia đều nhau mỗi người cũng chỉ có vài
triệu. Nhưng đến khi vỡ lở, các sếp phủi tay
trong sạch, tội vạ đâu đã có cấp dưới chịu thay. 

Từ Thái Lan bay về, ngày hôm sau Thành
đến cơ quan điều tra báo cáo. Sau quá trình
điều tra Thành đã bị cơ quan chức năng kết luận
“Sai phạm trong thi hành công vụ”, nhưng vì tự
ra đầu thú và thành khẩn trong quá trình điều tra
nên Thành chỉ phải trả giá bằng sáu năm đi cải
tạo giam giữ. Sáu năm trong tù, đối với Thành
là khép lại sự nghiệp chính trị, nhưng đã xác
định trả giá ngay từ đầu nên anh thanh thản
chấp nhận. 

Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc
anh chấp hành xong án, trở về làm lại sự nghiệp
của mình. Không phí công cha mẹ cho ăn học,
với hai tấm bằng Thương mại và Ngoại ngữ,
anh gom lại vốn liếng của mình, với sự trợ giúp
của anh em, bè bạn, mở công ty chế biến gạo
đóng túi cung cấp cho các siêu thị. Việc làm ăn
thuận lợi, Thành huy động được nguồn vốn khá
dồi dào, anh còn mở thêm một chuỗi nhà hàng
ăn uống hải sản tại Hải Phòng. “Quán Gật Gù”
tên nhà hàng đã để lại nhiều ấn tượng trong
lòng thực khách. Ai đến với nhà hàng, khi ra về
đều phải gật gù tán thưởng những món ăn và
phong cách phục vụ văn minh, lịch sự của nhà
hàng. Trong thời gian này, vợ chồng anh cũng
đã có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Chuyện
quá khứ tưởng như đã khép lại nhường chỗ cho
hạnh phúc đong đầy. Giữa lúc công ty chế biến
gạo của anh đang thu hút được khách hàng và
chiếm lĩnh trên nhiều thị trường thì gặp sự cố.
Đối tác ở miền Tây chuyên cung cấp thóc cho
công ty đẩy cho anh một lượng lớn thóc bị ngập
nước, do tin tưởng mà anh không kiểm tra kỹ.
Đến khi xay xát và đóng túi một thời gian thì gạo
bị mốc, ba trăm tấn gạo bị khách hàng trả lại.
Một lần nữa số phận trêu ngươi Thành. Công ty
đứng bên bờ phá sản, nợ chồng lên nợ. Lần này
anh đã thực sự suy sụp và bất mãn với số phận.
Nguồn an ủi của anh bây giờ chỉ còn lại gia đình.
Bố mẹ, anh em chạy vạy khắp nơi lo tiền giúp
anh trả nợ để anh khỏi vướng vào vòng lao lý.
Nhưng vợ anh đã không thể chịu thêm một lần
thất bại nữa của anh. Những yêu thương và tình
nghĩa vợ chồng hàng chục năm không thắng nỗi
“cái tôi” trong lòng chị. Chị chờ đợi anh trong sáu
năm tù, bây giờ lại vướng vào phá sản, nợ nần
chồng chất, tất cả những tủi hổ tưởng chừng
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như lắng xuống thì giờ đây như tức nước vỡ bờ.
Điều gì đến đã đến, những cuộc cãi vã giữa hai
người thường xuyên xảy ra, một lần chị không
tự chủ được mà nói: “Anh biết không, chồng
người ta thì thăng quan tiến chức, còn tôi đã rất
xấu hổ với anh em, bạn bè và đồng nghiệp vì tôi
là vợ của một thằng tù. Gia đình tôi, bố mẹ tôi
mất mặt vì có một thằng con rể như anh”. Sau
câu nói của chị, anh sững sờ, trân trân nhìn chị
một cách ngỡ ngàng. Niềm tin, chỗ dựa cuối
cùng sụp đổ trong anh. Không phải anh không
biết, trong mấy năm anh đi tù, chị phải chịu
nhiều điều tiếng, anh rất trân trọng và biết ơn vợ
mình không quay lưng lại, nhưng anh không thể
ngờ được, khi anh mất quyền công dân chị chịu
đựng được, mà đến bây giờ, chỉ là nghèo đi thì
chị lại buông tay. Nghĩ cũng phải thôi, gia đình
chị là gia đình quan chức, anh em của chị thuộc
hàng giàu có nhất thành phố, trong khuôn viên
biệt thự còn xây cả một công viên với đủ bể bơi,
núi giả, sân golf. Mỗi cuối tuần các gia đình thay
phiên nhau tụ tập ăn uống tại các nhà hàng cao
cấp, chi phí một bữa ăn vài chục triệu đồng. Tới
lượt gia đình anh, không muốn để vợ phải tự ti,
anh cũng cố gắng đưa mọi người đi ăn nhà
hàng, nhưng với điều kiện của anh thì làm sao
chi nổi một bữa ăn vài chục triệu đồng như các
anh chị. Từ những việc như vậy, anh càng thêm
mặc cảm với thân phận của mình. 

Không hề nặng lời, anh chỉ nói: “Khi sự
nghiệp của anh thăng hoa, em không phàn nàn
gì, đến bây giờ anh sa cơ lỡ vận, em lại buông
lời cay đắng. Nếu em không thể chịu đựng anh
hơn được nữa thì anh trả lại tự do cho em, dù
sao thì em còn trẻ, còn sự nghiệp thênh thang
ở phía trước. Anh bây giờ đúng là một thằng tay
trắng, một thằng đi tù về”. Anh lẳng lặng viết đơn
ly hôn, ngậm ngùi ký vào đơn rồi đưa cho chị.
Một thời gian, sau những thủ tục hành chính Tòa
án đã xử cho vợ chồng anh thuận tình ly hôn.
Tài sản chung chỉ còn có căn nhà năm tầng anh
bỏ tiền ra xây trên đất của bố mẹ vợ cho trước
khi hai người làm đám cưới. Anh để lại toàn bộ
cho vợ và con, mang nỗi thất vọng tột cùng, ra
đi với hai bàn tay trắng.

Lúc này, bạn bè quen biết từ khi còn làm ở
Cục Hải quan đã tìm đến anh và muốn mời anh
cùng làm ăn với họ. Họ nói: Anh đã từng là
người trong ngành Hải quan, có mối quen biết,
hiểu rõ luật và quen việc mở tờ khai hàng hóa.
Anh còn là một tay võ nghệ cao cường và được
rèn luyện trong quân ngũ nên họ giao cho anh

phụ trách mở tờ khai Hải quan và truyền dạy võ
nghệ cho đội quân “vệ sĩ”. Nể họ nên anh đã
đồng ý giúp họ một thời gian, vì thế anh trở lại
vùng đất biên cương, nơi anh đã từng thực hiện
nghĩa vụ quân sự.

Vì có mối quan hệ nên công việc anh nhận
làm rất trôi chảy, nhưng thương trường là chiến
trường, buôn bán thì không thể không có gian
lận. Rồi các băng nhóm thường xuyên xảy ra sát
phạt, tranh chấp nhau địa bàn, hàng hóa. Chứng
kiến những cảnh ấy, anh không thể không nhớ
đến những ngày tháng phải trả giá cho việc làm
vi phạm trước kia. Đành rằng anh rất cần tiền,
với công việc bây giờ mỗi tháng anh có thu nhập
vài ba chục triệu đồng, nhưng cái giá phải trả có
thể sẽ tiếp tục là những ngày tháng trong lao tù.
Anh đắn đo, đang tìm cơ hội để nói với bạn xin
nghỉ việc thì một sự việc diễn ra.

Hôm ấy Thành đang ngồi uống mấy lon bia,
thả hồn nhìn ngắm dòng người qua lại trên con
đường rộng nhất thành phố vùng biên thì nhận
được cuộc gọi từ “ông trùm”.

- Chú mày đang ở đâu, nhanh chóng đến
địa bàn X, bọn thằng Quân râu đang bị bao vây.

Uống nốt lon bia, Thành vội vàng thanh toán
rồi nhảy lên con Lexus của bạn phóng đến điểm
hẹn. Dừng xe cách một đoạn, anh ngồi trong xe
quan sát tình hình, trên bãi đất trống trong khu
vực bốc hàng, nhóm của bọn Quân râu đang
hùng hổ dàn trận với nhóm của Hùng gà. Hai
nhóm đối tượng này là tay chân của hai đại ca
khét tiếng tại cửa khẩu đối đầu nhau. Tiếng
Quân râu hằn học:

- Bọn bay ngon ăn thì nhào vô, chúng ông
đây đếch sợ!

Bên Hùng gà cũng không kém phần hùng hổ:
- Mày là thá gì mà ông phải sợ. Ở đất này

thằng Hùng gà chưa biết sợ là gì.
Sau lời Hùng gà, hai bên lao vào nhau, gậy

gộc, dao kiếm vô tình, có người đã đổ máu,
tiếng chửi bới tục tĩu không ngớt. Đúng lúc Quân
râu vung lưỡi dao về phía Hùng gà và Thành
đẩy cửa xe lao ra thì có tiếng hú còi của xe cảnh
sát. Khi bánh xe dừng lại, cửa xe bật mở, một
người phụ nữ quân phục ngành gọn gàng đã
quát đanh gọn:

-  Tất cả dừng tay lại! 
Tiếng phụ nữ như có ma lực, dù hai bên

đang rất hung hăng nhưng đều khựng lại. Thành
nhìn theo hướng tiếng quát, như không tin vào
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mắt mình, anh đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại.
Cái dáng người xưa, vẫn khuôn mặt trắng hồng,
nhưng đôi mắt đã không còn ngây thơ thủa nào
mà thay vào đó là một ánh nhìn cương nghị, sâu
thẳm. Thành bật thốt lên: “ Mỉ!”. Sau mấy giây bị
bất ngờ vì tiếng quát, hai đội vẫn còn hung hăng
bất chấp lực lượng chức năng có mặt, dùng
những lời lẽ thô tục nhục mạ nhau. Một tay anh
chị có vết sẹo chạy ngang mặt bên đội Hùng gà
cố tình phóng một lưỡi dao về phía Quân râu.
Đúng lúc này Mỉ đã di chuyển đến trước mặt
Quân râu, nhìn theo hướng mũi dao. “Ôi Mỉ”.
Thành thoát khỏi giây phút ngỡ ngàng, bằng một
thế võ nhà nghề, trong tích tắc anh bay lên đá
tung lưỡi dao đang hướng về phía Mỉ. Lưỡi dao
bay thành hình vòng cung rồi cắm phập xuống
đất cách mũi chân tên phóng dao chỉ vài xăng -
ti - mét. Cả bọn trố mắt dừng tay đứng nhìn.
Trong lúc này, lực lượng chức năng đã khống
chế được những tên hung hăng không chịu
buông vũ khí.

Lại một lần nữa Thành cứu Mỉ trong lúc nguy
nan. Mỉ cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại Thành
trong hoàn cảnh này. Sau khi dàn xếp xong vụ
xung đột của hai đội, Mỉ dành thời gian gặp và
nói chuyện với Thành. Ngồi đối diện với Mỉ trong
phòng làm việc của cô, tâm trạng Thành thật khó
diễn tả. Vậy là Mỉ đã thực hiện được ước mơ khi
xưa trở thành một người chiến sĩ công an. Nghĩ
đến mình Thành có phần tự ti, từ cuộc trò
chuyện, từ những câu thăm hỏi động viên chân
tình của Mỉ, Thành có cảm giác như được chở
che, an ủi. Những nỗi niềm chất chứa trong lòng
anh không thể tâm sự cùng ai thì rất tự nhiên anh
lại bộc bạch hết với Mỉ. Sau khi lắng nghe câu
chuyện của Thành, cuối cùng Mỉ nói:

- Em không muốn nhắc lại quá khứ của anh,
nhưng em muốn anh nhìn lại quá khứ và suy
nghĩ về tương lai của mình. Với công việc như
hiện tại, sẽ không mang đến cho anh một cuộc
sống bình yên, có thể quá khứ sẽ lại một lần
nữa lặp lại. Với tư cách là một người em gái,
mang lòng biết ơn đối với ân nhân của mình, em
mong anh hãy cân nhắc cẩn thận cuộc sống bây
giờ, để không phải một lần nữa nuối tiếc về sau.

Suy nghĩ về những lời Mỉ nói, Thành đã đi
đến quyết định, gặp bạn và dứt khoát xin nghỉ
việc. Mỉ thường xuyên chia sẻ, động viên và
giúp đỡ anh những gì cần thiết. Từ sự giúp đỡ
và giới thiệu của Mỉ, Thành xin được một công
việc có mức lương ổn định ở một công ty có uy
tín. Từ sâu thẳm trong tâm hồn Thành dường

như có sự thay đổi, những rung động tưởng như
ngủ yên trong trái tim bị tổn thương đã được
đánh thức. Thành thấy tâm trí bình yên những
lúc gần Mỉ, những lời chia sẻ và cảm thông chân
thành khiến anh dần rũ bỏ mặc cảm, tự ti rằng
mình đã là một “thằng tù”. Thành tin tưởng vào
cuộc sống, tin vào tình người và có những
hoạch định về tương lai.   

Thời gian dần trôi, Thành bước vào tuổi ngũ
tuần, tóc cũng điểm bạc. Con gái và con trai
trưởng thành, có chỗ đứng trong xã hội, cũng
đã lập gia đình. Chúng nhiều lần lên đón bố về
thành phố để có cơ hội phụng dưỡng lúc tuổi
già, nhưng Thành không chịu, ông muốn gắn bó
với mảnh đất này.

Khi không còn vướng bận cuộc sống mưu
sinh, không còn phải lo cho con cái, Thành xin
nghỉ việc, gom vốn liếng, trở lại bản Nà Lình dưới
chân Khau Slin, mua lại vạt đồi, đầu tư trồng cây
và chăm sóc cho rừng dẻ. Năm này nối tiếp năm
kia, những cây dẻ lớn lên, đơm bông rồi kết trái,
lão có một nguồn thu nhập dồi dào. Nhưng cuộc
sống của lão không còn là mục đích kiếm tiền
nữa, mà là thư giãn, thanh thản đợi chờ. Từ lâu,
lão nhận ra, trái tim mình mang đậm hình bóng
của Mỉ. Vì có Mỉ nên lão vượt qua mọi khó khăn,
trớ trêu để có cuộc sống như ngày hôm nay. Mỉ
đã tiếp thêm sức mạnh cho lão được là chính
mình. Lão biết lão yêu Mỉ. Tình yêu của một
người đàn ông đối với đàn bà chứ ko phải tình
cảm anh em hay sự mang ơn. Tình yêu đó tự
nhiên, chân thành, không vụ lợi, không đòi hỏi
phải được đáp lại. Lão đã cố dằn lòng, chỉ yêu
đơn phương, vì lão hiểu Mỉ giúp lão, chia sẻ với
lão là sự cảm thông và sự mang ơn. Mỉ đang có
một gia đình yên ấm, có chồng và một cô con gái
chăm ngoan học giỏi. Sự nghiệp của Mỉ thành
đạt. Hạnh phúc của Mỉ viên mãn. Lão coi đó
cũng là hạnh phúc của mình, bởi lão nghĩ “Yêu
một người là mong muốn cho người đó được
hạnh phúc”. Vậy nên, lão trở về miền đất này,
miền đất nơi bắt đầu của sự gặp gỡ, sống với kỷ
niệm, thanh thản chờ đợi cố nhân.

Bên cạnh, Hiếu đã gục đầu xuống chiếc
chõng tre và đang ngáy khò khò. Lão đến bên
cạnh, xốc cậu đặt ngay ngắn lên chõng tre rồi
ôm cái chăn lông đắp lên người cậu. Nhìn cậu
ngủ ngon, lão mỉm cười với suy nghĩ chợt đến
“Tuổi trẻ thật vô tư”. Hiếu cũng trạc tuổi Đức -
con trai lão. Giờ này, nơi phố thị chắc các con,
các cháu của lão cũng đã say giấc rồi./.
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Tác giả Trần Đình Nhân quê gốc ở Bình
Lục, Hà Nam, ông được sinh ra tại thị xã
Lạng Sơn năm 1943 và nơi đây trở

thành quê hương thứ hai gắn bó với ông. Năm
1961, học hết lớp 7 trung học phổ thông, Trần
Đình Nhân vào làm công nhân tại Xí nghiệp
điện tỉnh Lạng Sơn. Tháng 4 năm 1962, chiến
tranh chống Mỹ ngày càng căng thẳng, đi theo
tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc cậu thanh
niên trẻ Trần Đình Nhân gia nhập quân ngũ,
biên chế vào Trung đoàn 259 Công binh (nay
là Bộ Tư lệnh Công binh). Đến năm 1967, ông
được cấp trên cho trở về Lạng Sơn công tác
tại công ty Xí nghiệp điện Lạng Sơn. “Thời
gian này, giặc Mỹ đánh phá ác liệt, cảng Hải
Phòng bị địch phong tỏa, Lạng Sơn trở thành
cảng nổi tiếp nhận hàng hóa của các nước
anh em viện trợ. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo
vệ dòng điện an toàn cho chiến đấu và sản
xuất trên tất cả địa bàn trong tỉnh Lạng Sơn.
Đó là nhiệm vụ khá nặng nề và nguy hiểm mà
chúng tôi luôn phải đối mặt, sự sống và cái
chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Công việc
của chúng tôi không kể được giờ giấc, địa
điểm, cứ máy bay tấn công ở đâu, chúng tôi
lại khắc phục hậu quả chỗ đó. Chúng tôi phải
luôn giữ cái đầu tỉnh táo để phát hiện bom bi,
bom nổ chậm do lũ giặc gây ra”. 

Chiến tranh đã ác liệt, nhưng rồi gánh
nặng còn đè thêm trên vai Trần Đình Nhân khi
người anh cả hy sinh nơi chiến trường, còn
người anh thứ hai làm việc tại Hãng phim
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Đời tôi là đời thợ
NgỌC HẰNg

Tác giả Trần Đình nhân

Hàng tháng, cứ mỗi khi Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng ra số mới là ông lại có mặt tại trụ
sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn và khệ nệ ôm về một sấp tạp chí trên tay.
Trước khi ra về ông thường nói với chúng tôi: “Bác lấy tạp chí, tranh thủ đến thăm mấy
ông bạn già, dạo này các ông ấy sức khỏe yếu không đến lấy tạp chí được!”. Ông là
Trần Đình Nhân, hội viên Chi hội Thơ - một trong những cây bút đa tài của văn chương
Xứ Lạng. Được sinh ra tại thị xã Lạng Sơn, Trần Đình Nhân đã chứng kiến và đồng hành
cùng vùng đất này qua biết bao sự kiện thăng trầm lịch sử nối dài hai thế kỷ. Tình yêu
dành cho mảnh đất, con người Xứ Lạng nói chung, thành phố Lạng Sơn nói riêng được
ông nuôi dưỡng theo từng năm tháng và thăng hoa qua những tác phẩm văn học: thơ,
truyện ngắn, ký, hồi ký… 

CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ



truyện Việt Nam quanh năm đi
công tác xa nhà. Nhân vừa căng
mình chiến đấu, vừa lao động,
phụng dưỡng cha mẹ già, chăm
sóc vợ, con trong cảnh sơ tán nay
đây mai đó. Vì cuộc sống mưu
sinh vất vả mà dù yêu thích văn,
thơ từ khi còn nhỏ nhưng phải
sau khi nghỉ hưu Trần Đình Nhân
mới có thời gian dành cho nó và
tích cực sáng tác văn, thơ. 

Bên bàn trà nước, ông kể cho
chúng tôi nghe cơ duyên đến với
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng
Sơn: “Tôi đến với văn học rất
muộn mà cũng rất tự nhiên. Năm
1997 tình cờ có anh Nguyễn Duy
Chiến khi đó đang công tác tại Hội
Văn học Nghệ thuật ghé qua
thăm nhà tôi xem cây cảnh vô tình
thấy tập nháp của tôi trên bàn
uống nước. Anh cười hóm hỉnh:

- Anh chơi cây còn làm thơ
nữa?

- Thơ thẩn gì đâu. Nhớ bạn
bè thì viết quàng cho khuây
khỏa… Chú thích, để anh viết lại
cho sạch sẽ.

Viết xong tôi đưa cho Chiến,
anh đọc to cho mấy bạn cùng
ngồi đó nghe. Bài thơ với tiêu đề
“Nhớ” không ngờ được in trên
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng số
xuân năm ấy”.

Trong cuộc trò chuyện với
chúng tôi, tác giả Trần Đình Nhân
vẫn nhớ như in những kỷ niệm gắn
bó với Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn, với Tạp chí Văn Nghệ
Xứ Lạng từ bài thơ đầu tiên, tác
phẩm ký đầu tiên cho đến những
người bạn văn chương mà ông
luôn coi là tri kỷ tác giả Nguyễn
Đình Thọ, họa sĩ Nông Ích Quang,
cố tác giả Sĩ Cương, cố nghệ sĩ
nhiếp ảnh Tiến Thắng. Tuổi tác đã
cao song ông vẫn cặm cụi sáng
tác, gửi đăng các báo, tạp chí văn
nghệ trung ương, địa phương.   

Là một người lính đã kinh
qua chiến tranh, Trần Đình Nhân
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Gia đình ông Trần Đình Su được Thủ tướng Chính phủ 
tặng Bảng vàng danh dự nămn 1974

có cái nhìn sâu sắc về nhân thế, qua các tác phẩm của
ông có thể thấy tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương
thứ hai này. Hình sông, bóng núi, các địa danh, mảnh đất
con người về thành phố Lạng Sơn được ông gửi gắm qua
rất nhiều tác phẩm văn học. Trong tập thơ “Dòng sông
quê” (Nxb Hội Nhà văn năm 2010) thành phố Lạng Sơn
gần gũi, thân thương được thể hiện qua các bài thơ: “Bên
tượng đài Hoàng Văn Thụ”, “Vọng phu”, “Dòng sông quê
hương”, “Tình khúc Tam Thanh”, “Sông quê”… Chất trữ
tình thể hiện qua các bài thơ ấy khiến người đọc dễ dàng
cảm nhận, hình dung về một thành phố Lạng Sơn nơi biên
thùy thơ mộng, giàu bản sắc văn hóa với hình ảnh con
sông Kỳ Cùng như cung đàn uốn lượn qua giữa lòng
thành phố; ghi dấu nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch
sử: động Tam Thanh, Nhị Thanh, phố chợ Kỳ Lừa và có
cả hình ảnh người con Xứ Lạng bất khuất, kiên cường đã
hy sinh anh dũng vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân
tộc - anh Hoàng Văn Thụ; có cả nét văn hóa đặc sắc ẩn
hiện qua những điệu sli, then, lượn mượt mà, đằm thắm
hay những cánh hoa đào điểm tô cho thành phố lúc xuân
sang... 

Thành phố Lạng Sơn được tác giả hình tượng hóa như
một con người cụ thể, anh dũng hiên ngang trấn ải nơi biên
cương thể hiện qua bài thơ “Người đứng gác biên thùy”
được tác giả Trần Đình Nhân sáng tác nhân dịp chào mừng
thị xã Lạng Sơn lên thành phố: 

“Dải lụa Kỳ cùng mềm mại
Duyên dáng thắt lưng xanh
Mênh mang dòng sông thơ
Chùa Tiên soi bóng



Huyền ảo mờ sương
…
Người đứng gác biên thùy
Đất nước vươn mình
Ngàn năm lịch sử
Thành phố - Địa linh.”
Viết về những người lính, những đồng đội

là mảng đề tài được tác giả Trần Đình Nhân
tâm huyết hơn cả, nhiều tác phẩm được in
trong các tuyển tập do ông sáng tác: tập thơ
“Tình đời” (Nxb Văn hóa dân tộc năm 2014);
tập truyện ký “Khi người lính trở về” (Nxb Văn
hóa dân tộc năm 2016); tập truyện ký “Những
nẻo đường” (Nxb Văn hóa dân tộc năm 2019).

Đặc biệt, cuốn hồi ký “Đời thợ” được Nxb
Mỹ thuật xuất bản năm 2020 cũng là đề tài về
chiến tranh, người lính và cũng là câu chuyện
riêng của gia đình tác giả. Nội dung cuốn hồi
ký là  hồi tưởng về cuộc đời ông Trần Đình Su
(1901 -1981), cha ruột của tác giả Trần Đình
Nhân. Ông Trần Đình Su vốn là một người thợ
cơ khí tài ba, sống cuộc đời bôn ba, trải qua
những giai đoạn thăng trầm của lịch sử đất
nước. Trần Đình Su từng sống và làm việc ở
nhiều địa phương, sau đó ông lên Lạng Sơn
lập nghiệp trong bối cảnh chiến tranh thế giới
lan rộng, quân Pháp tổn thất nặng nề trên các
chiến trường. Phát xít Nhật đánh Trung Hoa,
tràn vào Việt Nam ào ạt. Lạng Sơn là địa đầu
hứng chịu. Thực dân Pháp trở lại Lạng Sơn
làm tay sai cho Nhật, hống hách trăm bề. Thị
xã Lạng Sơn nhỏ bé hứng chịu cơn cuồng
phong, bão táp, nạn đói bệnh dịch bám chặt
vào dòng người khốn khổ từ miền xuôi lên mỗi
ngày thêm đông. Những ngày ấy, ông Trần
Đình Su cùng các nhân viên rạp chiếu phim
đã bất chấp hiểm nguy, phối hợp dàn cảnh bị
bắt trói để nhóm cán bộ Mặt trận Việt Minh
tuyên truyền cách mạng tại rạp vào gần cuối
giờ chiếu phim ban đêm khi khán giả vẫn còn
đông đủ. Chiến tranh loạn lạc tiếp tục khiến
gia đình ông Trần Đình Su phải bôn ba về quê
hương Hà Nam, rồi chạy sang Thái Bình. Thời
điểm ấy, cuộc sống loạn lạc, nhân dân vô
cùng khó khăn, đói khổ, giặc Tây thường
xuyên đến cướp bóc, càn quét, bắt lính. Ông
Trần Đình Su được giao nhiệm vụ cải trang
thành lái buôn trâu vận chuyển thuốc men từ
hậu phương ra chiến trường, mang trâu về
cày ruộng. Đến sau chiến thắng Điện Biên
Phủ năm 1954, cả gia đình quay trở lại Lạng

Sơn - quê hương thứ hai sinh sống và lập
nghiệp, tiếp tục sống một đời thợ cơ khí tài ba.
Với những đóng góp cho cách mạng, gia đình
ông Trần Đình Su được Thủ tướng Chính phủ
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tặng “Bảng
vàng danh dự” năm 1974. Nối tiếp tinh thần
yêu nước từ cha, ba người con trai ông Trần
Đình Su đều là những công dân tích cực trong
chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc: Con
cả là liệt sĩ Trần Hào hy sinh ngày 15/11/1965
tại Vĩnh Tuy, Hà Giang; Con trai thứ là Trần
Đình Hiệp công tác tại Hãng phim truyện Việt
Nam, từng đóng góp trong nhiều phim điện
ảnh nổi tiếng và ghi lại tư liệu chiến trường,
hiện đang sinh sống tại Hà Nội; tác giả cuốn
hồi ký là con trai út Trần Đình Nhân, một cựu
chiến binh từng tham gia chiến đấu, ông nối
nghiệp cha sống một đời thợ tại Xí nghiệp
điện Lạng Sơn (nay là Công ty cổ phần xây
lắp điện Lạng Sơn) cho đến khi nghỉ hưu.
Cuốn hồi ký được tác giả kể lại theo lối văn
trần thuật, bút pháp giản dị, chân thực gắn với
những câu chuyện có thật nhẹ nhàng lôi cuốn
người đọc. “Đời thợ” không chỉ là hồi ức của
chính tác giả về gia đình mình mà còn là
nguồn sử liệu quý gắn với những mốc thời
gian, sự kiện lịch sử của dân tộc, trong đó có
cả thị xã Lạng Sơn xưa. 

Khi chúng tôi hỏi về những suy nghĩ khi
chứng kiến thành phố Lạng Sơn trưởng thành
phát triển như hôm nay, ông Nhân chỉ tay ra
phía đường trước cửa nhà: “Cháu nhìn xem
con đường trước mặt cháu, nhà cửa san sát,
khang trang, sạch sẽ. Khoảng nửa thế kỷ
trước nó chỉ là một lối đi nhỏ xíu, cỏ mọc um
tùm, bụi cây cao đến đầu người. Khu vực nhà
bác chỉ có vài ba hộ dân sinh sống, mỗi hộ
cách nhau vài trăm mét”. Qua cuộc gặp gỡ với
tác giả Trần Đình Nhân, chúng tôi được biết
còn nhiều, rất nhiều điều thuộc về thành phố
Lạng Sơn ngày trước mà chúng tôi chưa từng
được biết. Thẳm sâu trong đôi mắt nhuốm
màu thời gian của ông lão này tôi thấy ánh lên
ngọn lửa của nhiệt huyết, sự sắc bén thấu
hiểu về nhân sinh. Những điều đã, đang và
chưa kể về thành phố Lạng Sơn xưa và nay
sẽ tiếp tục được Trần Đình Nhân gửi gắm vào
những trang viết với tâm niệm viết cho mình,
viết cho cuộc đời: Đời tôi là một người thợ -
Người thợ cầm búa, cầm kìm - Người thợ cầm
súng - Và bây giờ cầm bút!
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Vào những năm 80 của thế kỷ XIX, trên
vùng đất Xứ Lạng đã nổ ra cuộc khởi
nghĩa Hoàng Đình Kinh đánh phỉ và

chống Pháp xâm lược, bảo vệ quê hương
đất nước. Quân khởi nghĩa lập nhiều chiến
công oanh liệt, góp phần quan trọng tiêu diệt
bọn thổ phỉ “giặc Cờ” tàn quân của phong
trào Thái Bình Thiên Quốc (Trung Quốc) tràn
sang cướp bóc dân ta và giáng cho quân
Pháp xâm lược những đòn thất bại nặng nề,
góp phần làm chậm bước tiến khi chúng
đánh lên Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía
Bắc nước ta.Cuộc khởi nghĩa gây tiếng vang

lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào
chống Pháp của nhân dân ta.Dãy núi đá
trùng điệp kéo dài từ các huyện Hữu Lũng,
Chi Lăng, qua Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn
(Lạng Sơn) sang đến huyện Võ Nhai (Thái
Nguyên), nơi nghĩa quân làm căn cứ hoạt
động đã được cả người Pháp và nhân dân ta
gọi là “dãy núi Cai Kinh” tên người thủ lĩnh
của cuộc khởi nghĩa.

Ngay từ khi cuộc khởi nghĩa còn đang
diễn ra và sau khi đã kết thúc, việc tìm hiểu lai
lịch, tiểu sử, quê quán, dân tộc... của thủ lĩnh
Hoàng Đình Kinh (còn gọi Cai Kinh, Huyện
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Kinh) và công trạng của nghĩa quân do ông
lãnh đạo đã được cả phía Pháp, Đại Nam và
nhà Thanh (Trung Quốc) rất quan tâm. Tuy
vậy, những thông tin về ông và cuộc khởi
nghĩa đã được công bố trên các phương tiện
thông tin đại chúng từ trước đến những năm
gần đây vẫn còn những điều chưa rõ ràng và
có nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người, nhất
là thế hệ trẻ hôm nay ít hiểu biết về cuộc khởi
nghĩa, hoặc hiểu một cách mơ hồ, nhầm lẫn,
sai lệch. Nhiều bài học quý báu, kinh nghiệm
phong phú, tác dụng to lớn của cuộc khởi
nghĩa cũng như nhiều di tích, hiện vật gắn với
cuộc khởi nghĩa... chưa được bảo tồn, khai
thác, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Xuất phát từ thực tế
đó, được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra
quyết định, nhóm những người thực hiện đề
tài nghiên cứu khoa học “Ảnh hưởng của cuộc
khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh trong phong trào
đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân
ta”do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh Lạng Sơn chủ trì thực hiện đã tiến hành
từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021.
Kết quả thực hiện đã được Hội đồng Khoa
học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn nghiệm thu và
Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số
516/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 công nhận kết
quả thực hiện đề tài. Công trình nghiên cứu
đã góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung của
cuộc khởi nghĩa và thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh.

1. Về quê hương, gia đình, thân tộc,
tiểu sử Hoàng Đình Kinh

Những thông tin trên các sách, báo, tạp
chí đã xuất bản từ dưới thời Pháp thuộc cho
đến những năm gần đây, phần nói về quê
hương, gia đình, thân tộc của Hoàng Đình có
nhiều ý kiến khác nhau. Đáng chú ý là những
tác phẩm sau:

Trong tác phẩm “Vùng Cai Kinh - Con
người và non nước”(Le Cai Kinh homme et
con-trée), Hà Nội, 1934 của Paul Munier
(Pháp) viết: “Họ Hoàng (Hoàng Đình Kinh)
vốn gốc ở làng Hoà Lạc, tổng Thuốc Sơn,
huyện Hữu Lũng, tỉnh Bắc Giang”.

Tác giả Nhật Nham - Trịnh Như Tấu1

trong sách chuyên khảo Bắc Giang địa chí,
(1937)và tạp chí Tri Tân số 16 ra ngày
16/9/1941, có bài Tại sao lại gọi là núi Cai
Kinh (thuộc Bắc Giang), viết: “Cai Kinh là

nghĩa phụ (cha nuôi) của Đề Thám”; “Cai Kinh
tức Cai Thương” và cho rằng: “Dưới triều Tự
Đức, hai anh em Vũ Văn Kinh và Vũ Văn
Cương từ Thanh Hóa đã di cư đến làng Thuốc
Sơn, châu Hữu Lũng (Bắc Giang), rồi ít lâu nổi
tiếng hùng trưởng, chiếm cứ một
phương...Sau Vũ Văn Kinh làm Cai tổng, nên
gọi là Cai Kinh... Kế đến em Cai Kinh làm Cai
tổng tức là Cai Cương. Cai Cương cũng rất
hào hùng, không kém gì anh”.

Năm 1965, Đặng Huy Vận và Nguyễn
Đăng Duy có bài: “Cuộc kháng chiến chống
Pháp xâm lược của nghĩa quân Hoàng Đình
Kinh (1883 - 1888)”2 , viết: “Theo các cụ bô lão
ở Hữu Lũng thì bố ông Cai Kinh là Hoàng Đình
Khoa, thuộc dân tộc Tày (Khu Tự trị Choang,
Trung Quốc) di cư sang nước ta từ thời nhà
Nguyễn. Lúc mới sang, Hoàng Đình Khoa ở
huyện Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn, rồi rời về
chân đèo Lừa (huyện Hữu Lũng)… Ông sinh
trưởng được ba người con: người thứ nhất là
Hoàng Thị Gan, thứ hai là Hoàng Đình Cử, tức
là Hoàng Đình Kinh, người thứ ba là Hoàng
Kiệt, sau đổi là Hoàng Đình Cương... Hoàng
Đình Khoa làm Cai tổng tổng Thuốc Sơn,phụ
trách 36 trang trại, nên nhân dân cũng gọi là
ông Cai Quản. Hoàng Đình Kinh khi nhỏ được
học chữ Hán, khi bố mất, ông được làm Cai
tổng, nên có tên gọi là Cai Kinh. Về sau, vì có
công đánh dẹp thổ phỉ, ông được triều đình
thăng tri huyện Hữu Lũng... em ông được thay
làm Cai tổng. Từ đó nhân dân gọi ông là
Huyện Kinh và em ông là Cai Hai”… 

Ngày 25/4/2013, Sở Văn hóa,Thể thao và
Du lịch Lạng Sơn phối hợp với họ Hoàng xã
Hòa Lạc (hậu duệ Hoàng Đình Kinh) tổ chức
hội thảo khoa học“Các tư liệu, bài viết về thân
thế, sự nghiệp Hoàng Đình Kinh chống Pháp,
phỉ bảo vệ quê hương cuối thế kỷ XIX”. Hội
thảo có khoảng 700 người tham dự, với trên
20 bài phát biểu, tham luận của các đại biểu,
giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trung
ương và địa phương đã góp phần làm sáng
tỏ hơn về thân thế sự nghiệp của Hoàng Đình
Kinh. Tuy nhiên, một số bài tham luận, phần
nói về lai lịch, tiểu sử Hoàng Đình Kinh, vẫn
được tổng hợp theo thông tin từ các bài viết
của Nhật Nham - Trịnh Như Tấu (1941), Đặng
Huy Vận và Nguyễn Đăng Duy (1965).Có
tham luận còn đưa ra những thông tin có tính
suy diễn, thiếu căn cứ.
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Để tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa và thủ lĩnh
Hoàng Đình Kinh, nhóm nghiên cứu đã dày
công sưu tầm, tập hợp, khai thác thông tin từ
các nguồn tài liệu sách báo, tư liệu lưu trữ, kết
hợp với điền dã, điều tra thực tế tại các địa
phương, đơn vị, gia tộc họ Hoàng thân tộc
Hoàng Đình Kinh và các cá nhân có liên quan
trên địa bàn trong, ngoài tỉnh và các cơ quan
chuyên môn ở trung ương. Nhóm đã tiến
hành trao đổi, tranh thủ ý kiến của các chuyên
gia, các nhà nghiên cứu trung ương và địa
phương, tổ chức hội thảo nhằm tìm hiểu một
cách khách quan, trung thực, toàn diện, sâu
sắc về cuộc khởi nghĩa và người thủ lĩnh.Qua
đó đã rút ra một số kết luận như sau:

Hoàng Đình Kinh, có nguyên quán là làng
Nông Lục, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, nguồn
gốc dân tộc Tày. Cụ tổ của Hoàng Đình Kinh
có tên thụy (tên đặt sau khi chết để cúng) là
Đức Nhân, đã di cư từ làng Nông Lục, xã Hưng
Vũ, (Bắc Sơn) về xã Hòa Lạc (huyện Hữu
Lũng) sinh cơ lập nghiệp từ thời nhà Nguyễn.

Về nơi Hoàng Đình Kinh sinh ra, lớn lên
và dựng cờ khởi nghĩa: Được những người
trong dòng họ Hoàng, thân tộc Hoàng Đình
Kinh cho biết, nhóm nghiên cứu đã đến khu
vực xóm Ná, làng Thượng, xã Hòa Lạc, huyện
Hữu Lũng trước đây (nay thuộc thị trấn Chi
Lăng, huyện Chi Lăng) để tìm hiểu. Mọi người
được tận mắt chứng kiến các dấu tích khu
nền nhà xưa của Hoàng Đình Kinh, “Ao ông
Huyện” và “Thành Cai Kinh”, những di tích
gắn liền với cuộc đời hoạt động của Hoàng
Đình Kinh và nghĩa quân năm xưa. Đến thăm
và viếng khu mộ tổ họ Hoàng ở đây. Qua đó
cho thấy xóm Ná, làng Thượng, xã Hòa Lạc
(Hữu Lũng), nay thuộc thị trấn Chi Lăng
(huyện Chi Lăng) chính là nơi Hoàng Đình
Kinh đã sinh ra, lớn lên và dựng cờ khởi
nghĩa, tập hợp nhân dân quanh vùng đánh
phỉ, chống Pháp xâm lược.

Về những người trong gia đình Hoàng
Đình Kinh, Căn cứ nguồn thông tin từ những
người trong dòng họ thân tộc Hoàng Đình Kinh
cho biết: Cụ tổ Đức Nhân và cụ bà Từ Huệ
sinh được ba người con trai là: Đình Linh,
Phúc Xuyên và Phúc Thánh (tên thụy). Người
con thứ nhất là Đình Linh, sinh được một con
gái đầu lòng và hai con trai là Hoàng Đình Kinh
và Hoàng Đình Hai. Những người họ Hoàng ở

thôn Việt Thắng, xã Hòa Lạc hiện nay, là hậu
duệ của cụ Phúc Xuyên và Phúc Thánh,
những người em ruột của cụ Đình Linh (chi
trưởng), người đã sinh ra Hoàng Đình Kinh.

Theo bài viết của Đặng Huy Vận và
Nguyễn Đăng Duy3 , thì: bố Hoàng Đình Kinh
là Hoàng Đình Khoa, mẹ là Trần Thị Nhiễu và
Hoàng Đình Kinh có người chị gái, tên là
Hoàng Thị Gan. Qua sưu tầm, tìm hiểu, nhóm
nghiên cứu đã được bà Nguyễn Thị Quảng, 74
tuổi, ở xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng), là hậu
duệ đời thứ tư của người chị gái Hoàng Đình
Kinh cho biết: bà được nghe bố và những
người trong dòng họ kể lại, chị gái ruột của
Hoàng Đình Kinh có tên là Hoàng Thị Loan
(không phải Hoàng Thị Gan), lấy chồng họ Mè
ở xã Chi Lăng, châu Ôn (nay là huyện Chi
Lăng). Bà Loan sinh được ba người con gái là
Mè Thị Nhân, Mè Thị Hỏn (bà nội của Nguyễn
Thị Quảng), Mè Thị Mai và một người con trai
út, bị mù bẩm sinh, không đặt tên riêng, thường
gọi là “thằng Cu”. Khi Pháp chiếm được Chi
Lăng, chồng bà Loan bị bắt đi lính, đóng ở đồn
Than Muội, làm đến chức cai, nên thường gọi
theo tên con trai là “Cai Cu”. Ông Cai Cu thấy
giặc Pháp đàn áp dã man những người Việt,
đã vận động một số binh lính tìm cách chống
lại chúng, nên đã bị quân Pháp giết hại cả hai
vợ chồng. Hiện nay các cháu chắt ngoại của
ông Cai Cu và bà Loan (trong đó có bà Quảng)
sinh sống tại huyện Chi Lăng và cháu chắt nội
(con cháu người con trai Mè Văn Cu) sinh sống
tại Ngả Hai, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn (Lạng
Sơn). Bà Nguyễn Thị Quảng cho biết: cụ
Hoàng Thị Loan còn có người em gái tên là
Hoàng Thị Liên (thất truyền).

Hoàng Đình Kinh có người em trai là
Hoàng Đình Hai. Khi Hoàng Đình Kinh làm
Cai tổng Thuốc Sơn, được triều đình thăng
làm quan tri huyện Hữu Lũng, thì Hoàng Đình
Hai được thay ông giữ chức Cai tổng Thuốc
Sơn và là phó tướng của nghĩa quân Hoàng
Đình Kinh.

Về các bà vợ và con của Hoàng Đình
Kinh: Trong các tư liệu sưu tầm tại Trung tâm
Lưu trữ Quốc gia I (Hà Nội) tại khối tài liệu
Nha Kinh lược Bắc Kỳ, có bản “tấu trình” của
quan Tuần phủ Lạng Bình Vi Văn Lý, đề ngày
15 tháng 5 năm Đồng Khánh thứ ba (1888)
viết: “Theo lời bẩm báo của viên phủ Trường
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Khánh là Lê Trọng Khải, thì vào canh ba đêm
11 tháng 5 năm Mậu Tý (1888), có dũng quân
đánh vào sào huyệt, chém bắt được bọn đầu
sỏ và bắt sống vợ con Đình Kinh chờ áp giải…
Sai Ma Đình Tại giải vợ Đình Kinh lên tỉnh,
bẩm báo… Khi đó có hai thiếp của Đình Kinh
là đệ tứ và đệ ngũ chạy thoát… đã truy tìm
nhưng chưa bắt được. Còn hai vợ của hắn là
nhất, nhị hiện bị thương nặng, không thể dẫn
giải đi được, cùng 5 con trai và 2 con gái, tổng
cộng 7 đứa đều bị bắn chết. Chỉ còn lại thiếp
thứ ba bị giải về bẩm báo chờ xét xử…”.

Tư liệu này cho chúng ta biết: Hoàng Đình
Kinh có 5 người vợ và 7 người con (5 trai, 2
gái). Đêm 11 tháng 5 năm Mậu Tý (1888), lực
lượng làm phản đã đột nhập vào đốt phá bản
doanh Hoàng Đình Kinh. Nhà cửa bị đốt cháy,
nhiều người bị giết hại, trong đó 7 người con
của Hoàng Đình Kinh đều đã bị giết chết.

2. Sự nghiệp đánh phỉ và chống Pháp
của Hoàng Đình Kinh

Hoàng Đình Kinh sinh ra, lớn lên vào nửa
cuối thế kỷ XIX, thời kỳ mà đất nước ta bị nạn
thổ phỉ nổi lên quấy phá và thực dân Pháp đẩy
mạnh việc xâm chiếm đất nước, gây nhiều
đau khổ cho nhân dân và làm cho quan quân
triều Nguyễn cũng phải chống đối rất vất vả.

Tài liệu lịch sử cho biết: Từ năm Tân Hợi
(1851) trở đi thì càng ngày càng nhiều nạn
giặc giã, phỉ các loại. Phần vì bị bọn quan lại
áp bức bóc lột, nhiều cuộc khởi nghĩa nổi lên
chống lại triều đình, thất bại rồi thổ phỉ hóa;
phần vì bên Tàu có phong trào Thái Bình
Thiên Quốc bị nhà Thanh truy đuổi, tàn quân
đã tràn sang nước ta thành bọn giặc Cờ
Vàng, Cờ Trắng, Cờ Đen cướp bóc dân lành.
Vùng Hữu Lũng, Chi Lăng, quê hương Hoàng
Đình Kinh có bọn phỉ Lục A Sung, phỉ Lý
Dương Tài đến cướp phá. Hơn nữa, thực dân
Pháp sau khi đánh chiếm Nam Kỳ đã đẩy
mạnh việc đánh chiếm Bắc Kỳ. Trước nỗi khổ
của nhân dân do giặc phỉ và nạn ngoại xâm,
Hoàng Đình Kinh đã đứng lên tập hợp trai
tráng trong vùng, dựng cờ khởi nghĩa đánh
phỉ, chống Pháp. Trong tác phẩm “284 anh
hùng, hào kiệt của Việt Nam”4 tác giả Vũ
Thanh Sơn viết: “Ngày 25/4/1882, quân Pháp
hạ thành Hà Nội lần thứ hai, mấy ngày sau
Hoàng Đình Kinh phát động cuộc khởi nghĩa
ở dãy núi Đồng Nai, châu Hữu Lũng”.

Ngay từ những ngày đầu, tham gia cuộc
khởi nghĩa do Hoàng Đình Kinh phát động đã
có mặt những hào kiệt trong vùng mà ta có
thể biết tên như: vùng Hữu Lũng, Chi Lăng
quê hương Hoàng Đình Kinh, có Đề Côn (quê
Thuốc Sơn), Thừa Khoát (quê Đằng Yên),
Hoàng Văn Thảnh (quê Đằng Sơn), Nông Bản
Xuân, Cai Hào (quê Châu Ôn - Chi Lăng);
Hoàng Quế Thọ (quê Bình Gia), Hoàng Thái
Nhân, Hoàng Thái Nam (quê Bắc Sơn), Vi
Văn Lý (quê Lộc Bình)… Ở vùng Yên Thế,
Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) có: Bá Phức,
Đề Dương (Hoàng Hoa Thám), Hoàng Văn
Cạnh, Hoàng Bá San, Hoàng Điền Ân,
Nguyễn Văn An, Đề Bảo, Dương Văn Sử,
Hoàng Văn Thu, Nguyễn Văn Hóa, Đề Hậu…
(Những người này sau về với nghĩa quân Yên
Thế đều là các tướng lĩnh cự phách cả). 

Xây dựng căn cứ ở xã Hòa Lạc
Sau khi dựng cờ tụ nghĩa, Hoàng Đình

Kinh tập trung xây dựng lực lượng, tổ chức
chiến đấu tiêu diệt bọn phỉ bảo vệ nhân dân,
đồng thời rèn luyện quân sĩ sẵn sàng chiến
đấu chống quân Pháp xâm lược. Thời kỳ đầu,
đại bản doanh nghĩa quân đóng ngay tại quê
hương Hoàng Đình Kinh. Bộ chỉ huy đóng tại
xóm Ná, làng Thượng, xã Hòa Lạc. Tại đây,
nghĩa quân đã xây dựng thành trì, chiến đấu
với bọn Thanh phỉ từ Trung Quốc tràn sang.
Nhiều trận đánh đã diễn ra tại vùng Chi Lăng,
nơi có phủ Trường Khánh và đồn Than Muội,
kẻ địch thường lợi dụng chiếm đóng, hoạt
động. Nghĩa quân phối hợp với quân nhà
Thanh và các đội quân người Việt khác mở
rộng địa bàn chiến đấu đến các vùng xung
quanh. Đến tháng 11 năm Nhâm Ngọ
(12/1882), Hoàng Đình Kinh được triều đình
thăng làm quan tri huyện Hữu Lũng,Trị sở
huyện lỵ lúc đó đóng tại xã Hữu Hạ (nay thuộc
huyện Yên Thế), sau chuyển về xã Đào Quán
(nay thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang),
Hoàng Đình Kinh với cương vị quan tri huyện
đã tổ chức đánh phỉ rất quyết liệt, lập nhiều
công trạng. Nhiều khi ông còn tổ chức đón
đánh địch ngay trước đồn nha của mình. Với
thành tích xuất sắc trong chống phỉ, Hoàng
Đình Kinh đã được triều đình nhà Nguyễn bổ
nhiệm làm quan tri huyện Hữu Lũng, tướng
nhà Thanh cấp bằng “Tán tương quân vụ”,
được thưởng chiếc áo chầu bằng vải vóc vàng
và nhiều phần thưởng cáo quý khác.  
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Ngày 15/3/1884, quân Pháp tổ chức lực
lượng gồm 5.000 quân lính, do thiếu tướng
Nê-gri-ê (Négrier) chỉ huy đánh lên phủ Lạng
Thương, Kép và tiến đánh Lạng Sơn. Nghĩa
quân Hoàng Đình Kinh, phối hợp với quân
nhà Thanh và lực lượng của Cai Biều - Tổng
Bưởi (Lạng Giang), chiến đấu quyết liệt, gây
cho địch nhiều thiệt hại, buộc chúng phải bỏ
dở kế hoạch đánh chiếm lên Lạng Sơn. 

Thời kỳ này, bộ chỉ huy nghĩa quân
chuyển ra trú tại hang Vỉ Ruồi, quân lính tập
kết tại hang Lân Điêng, thuộc thôn Cây Hồng,
cách vị trí xóm Ná khoảng 1 km theo đường
chim bay. Tại đây, nghĩa quân đã phối hợp với
quân nhà Thanh và các lực lượng kháng
chiến khác của người Việt chiến đấu chống
Pháp trong suốt thời gian từ đầu năm 1884
đến giữa năm 1885 lập nhiều chiến công.
Tham gia các trận đánh nổi tiếng như: trận
cầu Quan Âm - sông Hóa (24/6/1884), trận
đồn Bắc Lệ (29/6/1884), trận đồn Kép, phủ
Lạng Giang (tháng 10/1884), trận Ải Nam
Quan, thị xã Lạng Sơn và truy kích địch đến
tận Bắc Ninh (cuối tháng 3/1885)… 

Quân pháp đã nhiều lần tổ chức tấn công
căn cứ Hòa Lạc, nhưng chúng không sao có
thể tiến quân vào vùng này được. Hang Vỉ
Ruồi, hang Lân Điêng, xóm Ná… mãi mãi là
vùng đất thánh bất khả xâm phạm của nghĩa
quân Hoàng Đình Kinh và là vùng đất bí hiểm
mà quân Pháp không sao có thể hiểu nổi.

Xây dựng căn cứ khu Đằng Yên, Đằng Sơn.
Sau trận Ải Nam Quan và thị xã Lạng Sơn

(tháng 3/1885), quân Pháp bị thất bại nặng
nề. Chính phủ Pháp của thủ tướng Giuyn-
phe-ry sụp đổ. Ngày 4/4/1885, Pháp và nhà
Thanh ký kết đình chiến. Tháng 5 năm 1885,
quân Thanh được lệnh rút hết về nước. Ngày
9/6/1885 tại Thiên Tân (Trung Quốc) Hiệp ước
Pháp - Thanh được ký kết, có 10 điều, theo
đó nhà Thanh thừa nhận và chấp nhận việc
Pháp thống trị Việt Nam; chấm dứt hẳn việc
coi Việt Nam là một thuộc quốc của mình;
không được đưa quân đội sang Việt Nam;
không được cản trở công cuộc bình định của
Pháp ở Việt Nam…

Với Hiệp ước Thiên Tân này, cuộc chiến
tranh Trung - Pháp chấm dứt. Nhà Thanh phải
rút toàn bộ quân đội về nước. Vì vậy nghĩa
quân Hoàng Đình Kinh cũng mất hẳn chỗ dựa

là quân Thanh để chống Pháp. Trong bối cảnh
đó, nội bộ nghĩa quân có sự phân hóa. Một số
tướng lĩnh, chỉ huy như Đề Thám, Bá Phức,
Thống Luận… quyết định chuyển về Yên Thế
tiếp tục chống Pháp. Có người (như Vi Văn
Lý) quay giáo đầu hàng giặc5. Hoàng Đình
Kinh cùng những người trung thành phải tổ
chức lại lực lượng, xây dựng căn cứ mới để
tiếp tục chống Pháp. 

Cuối năm 1885, Hoàng Đình Kinh chuyển
đại bản doanh nghĩa quân vào khu vực các xã
Đằng Yên, Đằng Sơn (nay là xã Yên Thịnh,
Yên Vượng, Yên Sơn) huyện Hữu Lũng. Đây
là thung lũng nằm lọt giữa lòng dãy núi đá vôi,
có những cánh đồng bằng phẳng, màu mỡ
rộng hàng trăm ha… xung quanh là núi đá vôi
sừng sững bao bọc… Đó là một căn cứ lý
tưởng cho nghĩa quân hoạt động. 

Hoàng Đình Kinh xây dựng đại bản doanh
đóng tại thôn Đằng Cảu, xã Đằng Yên (nay là
xã Yên Thịnh). Phía sau là quả núi cao nằm
trong dãy núi đá vôi bao quanh. Phía trước
cách chân núi khoảng hơn trăm mét là con
suối sâu, bờ cao, quanh năm nước chảy, như
một con hào thiên tạo bảo vệ đại bản doanh.
Dưới chân núi là hệ thống hang động có đến
5, 6 hang đá gần nhau, nhiều ngõ ngách, có
thể làm hệ thống kho tàng chứa đựng vũ khí,
đạn dược, lương thực thực phẩm… đáp ứng
nhu cầu cần thiết của nghĩa quân. Lưng
chừng núi cách mặt đất khoảng gần 100 m là
một hờm đá khá rộng, có mái che, đủ để ở,
làm việc và sinh hoạt. Hoàng Đình Kinh
thường trú tại hờm đá này. Đến nay người
dân nơi đây vẫn gọi là “Khuyên Huyện Kinh”.
Từ đây có thể quan sát bao quát cả một vùng
rộng lớn, nhìn xa tới vài km.

Cũng trong khu căn cứ này còn có
“Khuyên Cai Hai” em trai Hoàng Đình Kinh,
phó tướng của nghĩa quân, đóng tại xã Đằng
Sơn (xã Yên Vượng, Yên Sơn ngày nay). Nơi
đây có “Hút Cai Hai” quanh năm cung cấp
nước sinh hoạt cho quân lính, có đồn Phố
Toóng án ngữ cửa ngõ khu căn cứ.

Từ căn cứ Đằng Yên, Đằng Sơn, nghĩa
quân thường tung quân lính ra bên ngoài
đánh địch. Nhiều trận đánh lớn nổi tiếng như:
trận đánh đồn Làng Chiễng, đồn Than Muội
châu Ôn (tháng 5 năm 1886), trận phục kích
quân Pháp ở Suối Dọc, trận đánh trên dòng
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sông Rong gần đồn Khôn Lâu, trận phục kích
ở đèo Chắn Ong (xã Đằng Sơn)… Quân Pháp
đã nhiều lần tổ chức tấn công vào căn cứ
Đằng Yên, Đằng Sơn nhưng chúng đều thất
bại thảm hại.

Ngoài số tướng lĩnh, nghĩa binh tham gia
nghĩa quân dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp
của Hoàng Đình Kinh, nghĩa quân còn có một
số cánh quân hoạt động ở các vùng, các địa
phương dưới sự chỉ huy của những tướng
lĩnh tiêu biểu khác như: Cánh quân ở Bảo Lộc
(Lạng Giang, Bắc Giang) do Cai Bình chỉ
huy;cánh quân ở huyện Bắc Sơn do Hoàng
Thái Nhân và Hoàng Thái Nam chỉ huy; cánh
quân ở huyện Bình Gia do Hoàng Quế Thọ chỉ
huy; cánh quân vùng các huyện Cao Lộc,
Thoát Lãng, Tràng Định… Những cánh quân
này phối hợp chặt chẽ với trung tâm nghĩa
quân do Hoàng Đình Kinh chỉ huy đã giáng
cho quân Pháp những đòn thất bại nặng nề.

Sau nhiều năm xây dựng căn cứ và tổ
chức chiến đấu, Hoàng Đình Kinh đã gây
nhiều tổn thất cho quân Pháp. Chúng đã
nhiều lần mở các cuộc tấn công quy mô vào
vùng căn cứ hòng tiêu diệt nghĩa quân, nhưng
đều không đem lại kết quả. Chúng hèn hạ
chuyển sang dùng kế mua chuộc, ly gián, cho
người trà trộn vào nghĩa quân nhằm gây rối,
chia rẽ nội bộ rồi tiêu diệt cuộc khởi nghĩa.
Đêm 2 tháng 9 năm Đinh Hợi (1887), Cai Hai
bị bọn làm phản giết hại. Đêm 11 tháng 5 năm
Mậu Tý (1888), lực lượng làm phản đã đột
nhập vào đốt phá bản doanh Hoàng Đình
Kinh. Nhiều người bị giết hại, nhà cửa bị đốt
cháy, vợ con Hoàng Đình Kinh bị bắt và giết,
Hoàng Đình Kinh chạy thoát. Ông vừa tránh
sự truy đuổi của địch vừa tìm cách gây dựng
lại lực lượng kháng Pháp của mình. Tuy nhiên
tháng 6 năm1888, Hoàng Đình Kinh bị địch
bắt và hành quyết vào ngày 6/7/1888 theo
lệnh của tên Thống sứ Bắc Kỳ.

Thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh hy sinh, nghĩa
quân bị tan rã, nhưng cuộc khởi nghĩa Hoàng
Đình Kinh đã có tiếng vang to lớn và ảnh hưởng
sâu sắc đối với phong trào đấu tranh chống
thực dân Pháp của nhân dân ta. Nhận xét tổng
quát về hoạt động của nghĩa quân Hoàng Đình
Kinh, cuốn Lịch sử quân sự Đông Dương
(Pháp) viết: “Cai Kinh, một thủ lĩnh nghĩa quân
quan trọng đóng giữ vùng phủ Lạng Thương.

Ngay từ buổi đầu của cuộc chinh phục, viên
quan này đã rút lui về đóng giữ dãy núi dọc theo
đường cái quan về phía Tây giữa Bắc Lệ và
Than Muội. Tuy chỉ có một số quân ít ỏi nhưng
ông ta đã giữ vững được căn cứ”. 

Đánh giá về cuộc khởi nghĩa và vai trò
của thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh, PGS.TS
Chương Thâu (Viện Sử học Việt Nam) đã viết:
“Cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Cai Kinh tuy
bị thất bại, nhưng đã để lại cho chúng ta tinh
thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất
khuất của người anh hùng Hoàng Đình Kinh
và của biết bao nghĩa binh vô danh liệt sĩ yêu
nước của phong trào chống thực dân Pháp
xâm lược. Cuộc khởi nghĩa kéo dài cả chục
năm trời đã nêu cao tinh thần đoàn kết các
dân tộc trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm
của toàn dân tộc ta nói chung và của Xứ Lạng
nói riêng. Nhân dân ta đầy lòng sùng ái vị anh
hùng liệt sĩ Hoàng Đình Kinh và khẳng định
công lao to lớn của ông trong sự nghiệp
chống Pháp xâm lược, bảo vệ đất nước thân
yêu cuối thế kỷ XIX khi giặc Pháp mới đặt
chân lên Xứ Lạng” .

1. Nhật Nham là bút danh của Trịnh Như Tấu. Ông
sinh khoảng 1915 ở phủ Lạng Thương (nay là
thành phố Bắc Giang). Từng làm Tham tá toà sứ
Bắc Giang, rồi Hà Nam, Lào Cai, Hưng Yên. Thời
kỳ 1941 - 1945 làm nhân viên phòng kiểm duyệt
báo chí phủ Thống sứ Hà Nội. Là Đại biểu Quốc
hội khoá 1 (1946). Tác phẩm của ông để lại gồm
cả truyện dài, chuyên khảo và nhiều bài báo khác,
được các học giả đương thời đánh giá cao về học
thuật. (Theo Nguyễn Văn Phong, tạp chí Xưa và
Nay, số 465 tháng 11/2015).
2. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 81, tháng 12/1965.
3. Đã dẫn
4. Vũ Thanh Sơn, 284 anh hùng, hào kiệt của Việt
Nam Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2009
5. Châu bản triều Nguyễn, tờ 17, tập 39, là tư trình
của Lãnh Án sát Lạng Sơn họ Trần đề ngày 26
tháng 10, năm Đồng Khánh Ất Dậu (1885) cho
biết: “Nguyên Bang biện Vi Văn Lý cùng với
Hoàng Đình Kinh ở Thốc Sơn, Hà Khánh Sinh ở
Thất Khê mưu đồ làm phỉ. (…) Biết tình thế khó
chống cự, hôm nay bọn đấy đã đầu thú, hiện giam
giữ ở Công sứ đường…”
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LƯƠNG HỒNG QUÂN

Mà lỉn Mậu Sơn
(Điệu Then - Phong Slư)

Tàng quanh co Bản Tẳng, Chân Mây
Lủm luồng khàm, ăn đảy khỉn phạ
Ngưới cằm cạ pảc, pả, báo, slao
Mà dương xứ hoa đào quê khỏi

Bjoóc tào rùng đeng chỏi rầy đông
Xuân, hạ và thu, đông hom mứt
Noọng slao Dao chăn cạ lủm tiêu
Nét chảng tồng thục hiền sơn nữ

Rườn nghỉ ná kém kẹ kỉ sao
Khằm nòn rầu ngẳm đao pây dụ
Mậu Sơn chăn thực sự cảnh tiên
Nay mươi tồng bjoóc ban Tây Bắc

Moóc mây mì ngũ sắc pha lê
Cuổn phja Pò, phja Mè slung cải
Liêng mắn dải piến chái quê hương
Đin nước đảy bình yên khang thái

Mà lỉn vùng sinh thái Mậu Sơn
Khu du lịch Phja Giang đây quả
Nự tiên vằn  slíp hả lồng chơi
Tức cờ, thêm mua vui, kết bạn

Mộc Én bân chao liệng pần pang
May péc lủm đây ngàn kheo xíc
Mèng thương mà đom bjóc coòng vang
Khẩu lam chẳm thương mèng van quả

Thác Nà Mìa tái vạ Khuôn Van
Lủm bản nhạc Thô Ven vang chỏi
Họa mi rọng inh ỏi pàn đông
Hội chợ sli, lượn xuân huân hỉ

Lẩu Mậu Sơn slí tỉ khen ngon
Nặm nà mìu hom van slâư chíc
Mùa hè mà píc níc đông vui
Mừa Chi Ma thăm nơi cửa khẩu

Giao thương quá nước pậu Việt - Trung
Hàng hóa lủm Khau Slung, pò cải
Hắt kin theo thời đại văn minh
Mậu Sơn, đin Lộc Bình điếp bạn.



Trong tiết mùa thu, những cơn gió heo may
bắt đầu hành trình đuổi bắt nhau trên
khắp ngõ ngách của đường phố, những

làn nắng mỏng nhưng vẫn đủ sức nhuộm vàng
trên các hàng cây, đọng lại trên cánh hoa mỏng
manh đầy màu sắc. Thu Xứ Lạng đẹp một cách
dung dị như thế! Vẻ đẹp ấy đủ sức khiến tâm
hồn người xốn xang, xao động và muốn bung
tỏa những khúc hoan ca của lòng mình. Xuất
phát từ những rung cảm đó, tác giả Linh Quang
Tín đã cất lên những thanh âm đầy yêu mến, tự
hào về quê hương Lạng Sơn qua bài thơ “Nắng
thu hồng” (In trên tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng số
336, tháng 10 năm 2021).

Được viết bằng thể thơ bảy chữ với dung
lượng vừa phải (năm khổ thơ), “Nắng thu hồng”
được Linh Quang Tín gửi gắm vào đó những
mạch nguồn cảm xúc: Khổ thơ đầu là cảm xúc

trước vẻ đẹp thiên nhiên của mùa thu Xứ Lạng,
hai khổ tiếp theo là những dấu tích lịch sử còn
lưu lại trường tồn với núi sông, hai khổ thơ cuối
là cảm xúc trước một Lạng Sơn đang vươn
mình trỗi dậy, thay da đổi thịt từng ngày. Giọng
thơ dung dị nhưng tràn đầy niềm tự hào, tình
yêu thương và sự tin tưởng vào một tương lai
tươi sáng, vững mạnh của quê hương.

Mở đầu bài thơ là hình ảnh ấm áp của
không gian, cảnh vật, âm thanh trong một sớm
mùa thu trên mảnh đất biên cương:

Quê hương bừng tỏa nắng thu hồng
Thắm đỏ muôn hoa ngát núi sông
Phấp phới cờ sao bay lộng gió
Chim ca ríu rít đón vừng đông
Nắng thu khiến cho cảnh vật như khoác trên

mình sức sống mới của một sớm bình minh.
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ĐếN VỚI BÀI THƠ HAY

Quê hương 
tỏa rạng nắng thu hồng

(Về bài thơ “Nắng thu hồng” của Linh Quang Tín)
NINH THỊ THUyếT

Nắng thu hồng
Quê hương bừng tỏa nắng thu hồng
Thắm đỏ muôn hoa ngát núi sông
Phấp phới cờ sao bay lộng gió
Chim ca ríu rít đón vừng đông

Đỉnh cao Phai Vệ mãi còn đây
Tiếng Bác âm vang quyện gió mây
Xứ Lạng bừng lên đầy sức sống
Toàn dân đoàn kết quyết dựng xây

Chiến dịch Thu - Đông trận mở màn
Đoàn quân cách mạng cứu giang san
Bông Lau, Đường Bốn thành huyền thoại
Chiến tích còn lưu khắp núi ngàn

Cánh cửa bang giao mở rộng rồi
Thông thương hàng hóa đến muôn nơi
Năm châu bốn biển dang tay đón
Đường đến tương lai rạng đất trời

Lạng Sơn yêu dấu đang đổi thay
Vươn lên lớn mạnh suốt đêm ngày
Sánh vai kiêu hãnh cùng non nước
Quê hương tỏa rạng nắng thu hồng.

LINH QUANg TíN



Nhà thơ đã sử dụng động từ
“bừng tỏa” vừa gợi tả được
khoảnh khắc chuyển giao giữa
thời điểm sáng sớm vẫn còn
vương chút không gian của trời
đêm sang ánh sáng tinh khôi
của bình minh, vừa gợi tả sự
đột ngột khi ánh mặt trời nhô
lên khỏi đỉnh núi, tỏa ra, lan
nhanh sắc hồng ấm áp. Lòng
người thi sĩ bỗng rộn lên với
những màu sắc “hồng”, “thắm
đỏ” của cảnh vật và không
gian; với hình ảnh cờ sao phấp
phới hiên ngang trên đỉnh núi
Phai Vệ; với âm thanh ríu rít
của chim ca đón chào vừng
đông rực rỡ đang từ từ nhô lên
như đang đẩy chìm nền trời u
u, xanh thẫm của buổi đêm
ngái ngủ để thay vào đó là
những ánh nắng ấm áp, lung
linh. Có thể nói, những hình
ảnh, âm thanh và màu sắc đó
không hề mới, thậm chí là vô
cùng quen thuộc đối với mỗi
người dân Xứ Lạng. Nhưng khi
nó bước vào thơ của Linh
Quang Tín lại làm người đọc
không khỏi ngỡ ngàng khi kết
nối chúng lại. Đọc câu thơ, ta
không chỉ cảm được vẻ đẹp
cảnh sắc đơn thuần, mà còn
cảm được sự reo vui của một
tâm hồn đang phơi phới đứng
trước quê hương trong buổi
sáng mùa thu tuyệt đẹp và rất
đặc trưng! 

Những hình ảnh thiên
nhiên ở khổ thơ đầu đã mở
cánh cửa tâm hồn người thi sĩ
để đi sâu hơn những suy tư về
trang lịch sử vẻ vang:

Đỉnh cao Phai Vệ mãi còn
đây

Tiếng Bác âm vang quyện
gió mây

….
Chiến dịch Thu - Đông trận

mở màn
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Di tích Núi Phai Vệ         
Ảnh: ĐINH TƯỞNG

Đoàn quân cách mạng cứu giang san
Bông Lau, Đường Bốn thành huyền thoại
Chiến tích còn lưu khắp núi ngàn
Núi Phai Vệ mang dáng dấp của một “hòn non bộ” khổng lồ

với cột cờ sừng sững cao 80m. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc trở thành
trung tâm của cảnh vật tung bay phấp phới, hiên ngang như lời
khẳng định chắc nịch về chủ quyền tối thượng của đất nước Việt
Nam! Và đỉnh cao ấy sẽ “mãi còn đây”- sẽ mãi trường tồn bất diệt
trong niềm kiêu hãnh dân tộc của những người con Xứ Lạng! Đẩy
thêm niềm tự hào đó, tác giả liệt kê một loạt những chiến tích vẻ
vang của lịch sử với “Chiến dịch Thu - Đông” trong chiến thắng
oanh liệt của trận mở màn. 

Cách đây hơn bảy mươi năm, vào những ngày thu đông năm
1950 lịch sử, cùng với khí thế hào hùng của cả nước, quân và
dân các dân tộc Lạng Sơn với vị thế vừa là tiền tuyến, vừa là hậu
phương trực tiếp của chiến dịch Biên giới, đã mưu trí, dũng cảm
buộc thực dân Pháp phải rút khỏi thị xã Lạng Sơn. Mảnh đất thân
yêu này được hoàn toàn giải phóng, góp phần quan trọng trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa
ở miền Bắc, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất
đất nước. Trận mở màn được ghi danh trong trang sử chói lọi đã
được gợi lại trong lời thơ của Linh Quang Tín. 

Tiếp đến, những địa danh “Bông Lau”, “Đường Bốn” liên tiếp
được nhắc tên như dòng cảm xúc tuôn trào về một thời rực lửa,
về một thời “máu và hoa” của mảnh đất biên cương địa đầu Tổ
quốc! Những chiến tích cách mạng ấy bỗng chốc sống dậy trong
một buổi sớm bình minh, trong ánh thu hồng và lắng đọng lại trong
dòng cảm xúc của người thi sĩ đang trầm ngâm hướng ánh mắt,
tâm hồn của mình về sắc đỏ hiên ngang trên đỉnh núi Phai Vệ…



Mạch nguồn cảm xúc càng được rộng mở
với niềm tin bất diệt về sức sống và tương lai
của quê hương trong thời kì mới:

Cánh cửa bang giao mở rộng rồi
Thông thương hàng hóa đến muôn nơi
Năm châu bốn biển dang tay đón
Đường đến tương lai rạng đất trời
Lạng Sơn yêu dấu đang đổi thay
Vươn lên lớn mạnh suốt đêm ngày
Sánh vai kiêu hãnh cùng non nước
Quê hương tỏa rạng nắng thu hồng
Lạng Sơn - nơi địa đầu Tổ quốc, là cánh

cửa mở ra để hợp tác với nước láng giềng
Trung Quốc. Các hoạt động kinh doanh, xuất
nhập khẩu tấp nập, “Thông thương hàng hóa
đến muôn nơi” đã mang lại cho Lạng Sơn
những cơ hội mới với những con đường đến
tương lai “rạng ngời”. Ta như thấm được từng
hơi thở, từng nhịp “đổi thay”, “lớn mạnh” của
thời khắc mảnh đất biên cương “Vươn lên lớn
mạnh suốt đêm ngày” với niềm kiêu hãnh “sánh
vai cùng non nước”! Và ở câu thơ cuối ta lại bắt
gặp lại hình ảnh “Quê hương tỏa rạng nắng thu
hồng”. Nếu ở câu thơ đầu, ta thấy mảnh đất quê
hương là đối tượng được “bừng tỏa” (được tác
động) bởi ánh nắng của thiên nhiên trong một
sớm mùa thu ấm áp, tràn ngập ánh sáng; thì ở
câu thơ cuối ta lại cảm thấy “quê hương” là chủ
thể “tỏa rạng” ánh nắng “thu hồng”, một tia nắng
của sức sống bền bỉ, mạnh mẽ vươn lên! Một
tia nắng của niềm tin và hi vọng! 

Đề tài về quê hương, đất nước là đề tài dễ
viết nhưng lại là đề tài khó để viết hay. Bởi suy
cho cùng, thơ chính là tiếng nói của tình cảm!
Và tình cảm trong thơ không dễ biểu lộ như lời
ăn, tiếng nói hàng ngày. Nếu cất lên tình yêu đó
mà không khéo thì dễ rơi vào lối hô hào, khẩu
hiệu. Bởi thế nó cần được gợi tả bằng những
cảm xúc chân thành, được gửi gắm qua hình
ảnh, ngôn từ tự nhiên. Bài thơ “Nắng thu hồng”
đã chạm được đến cảm xúc người đọc bởi tiếng
nói tình cảm được bộc lộ bằng những cảm xúc
chân thực đi từ cái rộn ràng của lòng người
trước thiên nhiên, rồi đến cảm xúc vừa lắng
đọng vừa hứng khởi trước những dấu ấn lịch sử
in đậm trong tâm trí nhà thơ, và cuối cùng là
niềm tin của tác giả trước một tương lai tươi
sáng của quê hương, đất nước!  

Đọc bài thơ “Nắng thu hồng” trong không
khí náo nức, rộn ràng của những hoạt động sôi
nổi kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố
Lạng Sơn, lòng tôi không khỏi xốn xang, yêu
mến hơn mảnh đất quê hương mình. Thành phố
xinh đẹp này vẫn như nắng thu hồng ấm áp
đang vươn mình tỏa sáng… Xin mượn hai câu
trong bài thơ để gửi gắm tâm nguyện của nhà
thơ và cũng chính là tiếng lòng của tôi và rất
nhiều độc giả:“Xứ Lạng bừng lên đầy sức sống/
Toàn dân đoàn kết quyết dựng xây”.
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Tháng Mười
có còn thu

Tháng Mười về
Trời đã hết thu chưa?
Đường phố vắng, chắc cây bàng đỏ lá
Chiều rưng rưng tiếng mưa buồn tơi tả
Bước chân ai qua đó có ngậm ngùi...

Tháng Mười về con nắng có còn tươi
Mà mê mải hong vàng bông cải muộn
Chiều sương buông bến sông mờ sóng
cuộn
Chiếc thuyền câu lờ lững dưới chân cầu

Tháng Mười rồi ta có nhớ gì nhau
Xa từ ấy lâu rồi không gặp lại
Những ngày xưa có còn trong nhau mãi
Hay đã rồi kỷ niệm cũ tàn phai

Chút chạnh lòng ai đó bước sánh vai
Chiều Xứ Lạng mưa dầm dề chưa ngớt
Thấy lạnh rồi bàn tay nghe giá buốt
Có phải là phương ấy đã vào đông?



1. Ngày 9/9/2022, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc ký Quyết định số 1020/QĐ-CTN và
Quyết định số 1021/QĐ-CTN về việc phong
tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho 64 cá
nhân và Nghệ nhân Ưu tú cho 547 cá nhân có
cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát
huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Tỉnh
Lạng Sơn có 2 cá nhân được phong tặng danh
hiệu Nghệ nhân Nhân dân là: Nghệ nhân Nhân
dân Tạ Bích Lộc (thành phố Lạng Sơn) và Nghệ
nhân Nhân dân Hà Thị Mai Ven (huyện Cao Lộc);
13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ
nhân Ưu tú là: bà Lèo Thị Tròn (huyện Hữu Lũng);
bà Hoàng Thị Phun, ông Nông Văn Hiện, ông
Hoàng Văn Cải (huyện Cao Lộc); bà Đoàn Bích
Khê, bà Bế Thị Vẩn, bà Nông Thị Cúc, ông Nguyễn
Văn Thọ (huyện Tràng Định); ông Đặng Minh Tài
(huyện Đình Lập); ông Lâm Văn Đầm (huyện Bình
Gia); bà Đặng Thúy Nga, bà Thìn Thu Hương
(thành phố Lạng Sơn); bà Nguyễn Thị Tích (huyện
Văn Lãng). Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lạng
Sơn có 5 Nghệ nhân Nhân dân và 31 Nghệ nhân
Ưu tú.

HOàNg HƯƠNg

2. Ngày 14/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ
chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác thông tin đối ngoại và công tác báo
chí năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Dương
Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện
lãnh đạo, người thực hiện phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành,
đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và đại diện
một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện
lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí địa
phương, văn phòng đại diện, phóng viên thường
trú các cơ quan báo chí Trung ương. Tại Hội nghị,
các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Báo chí,
Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt các nội
dung như: Phát ngôn, cung cấp thông tin và ứng
xử với báo chí, truyền thông; xử lý khủng hoảng
truyền thông; phương thức, cách thức trả lời
phỏng vấn báo chí; phương thức phản hồi thông
tin trên báo chí, truyền thông… trao đổi, giải đáp,
đề xuất phương hướng giải quyết vấn đề xảy ra
trong quá trình giao tiếp với báo chí. Phát biểu tại
Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh khẳng định: Công tác thông tin đối

ngoại và công tác báo chí là một bộ phận trong
công tác tuyên truyền và tư tưởng của Đảng, Nhà
nước. Thời gian qua, phát huy tầm quan trọng của
công tác này các cấp, ngành, địa phương của tỉnh
đã quan tâm chăm lo đến công tác thông tin đối
ngoại, công tác báo chí và đạt được những kết
quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế,
đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại còn
mỏng, trình độ năng lực chưa đồng đều, một số
sở, ban, ngành, địa phương còn ngại tiếp xúc với
báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí không đầy
đủ. Đồng chí đề nghị: sau Hội nghị tập huấn, Sở
Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan
quản lý nhà nước về báo chí cần thường xuyên
là cầu nối cung cấp thông tin cho báo chí theo
đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan báo
chí Trung ương thường trú tại tỉnh và cơ quan báo
chí địa phương tiếp tục đồng hành với tỉnh trong
công tác tuyên truyền những kết quả, thành tựu
trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc
phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; đồng thời trong
quá trình tác nghiệp phản ánh những khó khăn,
vướng mắc đến UBND tỉnh thông qua Sở Thông
tin và Truyền thông để kịp thời tháo gỡ với quan
điểm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thông
tấn báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, quy
định của pháp luật.  

3. Ngày 17/9/2022, tại Trường THPT chuyên
Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ tổng kết và trao
giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lạng Sơn
năm 2022 với chủ đề “Khát vọng phát triển đất
nước”. Sau 1 tháng phát động, cuộc thi Đại sứ
Văn hóa đọc đã thu hút được học sinh của 341
trường học trên toàn tỉnh tham gia với 27.965 bài
dự thi. Qua vòng sơ loại cấp huyện, thành phố đã
có 142 bài dự thi được chọn vào vòng sơ khảo cấp
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tỉnh. Ban Tổ chức vòng sơ khảo cấp tỉnh đã lựa
chọn 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất gửi tham
dự vòng chung khảo toàn quốc. Tại chương trình,
các em học sinh đã được nghe nhà thơ Trần Đăng
Khoa nói chuyện về văn hóa đọc, chia sẻ kinh
nghiệm đọc sách, niềm đam mê văn học thông qua
những sáng tác thời tuổi thơ, qua đó lan truyền văn
hóa đọc đến các em học sinh… khẳng định giá trị
của sách đối với việc học, phát triển toàn diện của
học sinh. Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải
Nhì, 6 giải Ba, 16 giải Khuyến khích cho các em
học sinh thuộc ba cấp học trên địa bàn tỉnh; trao 1
giải chuyên đề cho thí sinh có bài dự thi xuất sắc
nhất và 1 giải tập thể cho đơn vị có nhiều thí sinh
đạt giải cấp tỉnh nhất.

TRỌNg ANH

4. Từ ngày 20/9/2022 đến 27/9/2022, Liên
hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ
chức Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật khu vực
Đồng bằng Trung du và Miền núi phía Bắc năm
2022 tại thành phố Bắc giang, tỉnh Bắc giang.
Tham gia có 30 trại viên là hội viên của Hội VHNT
thuộc các tỉnh thuộc khu vực gồm 4 chuyên ngành:
Văn xuôi, Thơ, Nhạc và Nhiếp ảnh. Trong thời gian
dự trại các trại viên được thâm nhập thực tế sáng
tác tại 5 huyện của tỉnh Bắc Giang, tham quan các
di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh các
làng nghề truyền thống các vùng kinh tế mới… của
tỉnh Bắc Giang. Đây là cơ hội để các văn nghệ sĩ
được giao lưu, học hỏi nâng cao năng lực sáng tác
và phát huy tài năng góp phần khơi dậy niềm đam
mê trong sáng tác. Hội VHNT Lạng Sơn có 03 hội
viên tham dự trại gồm các chuyên ngành: Nhiếp
ảnh, Âm nhạc, Thơ. Trong đó tác phẩm ảnh “Một
thoáng Tây Yên Tử” của Trịnh Quốc Toản và chùm
thơ “Bến Thương” của tác giả Vân Du được Ban
Tổ chức đánh giá cao.  

NgUyễN PHƯỢNg

5. Ngày 27/9/2022, Huyện uỷ, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam huyện Bắc Sơn tổ chức tọa đàm
kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên
của Đảng bộ Bắc Sơn (25/9/1936 - 25/9/2022) và
82 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -
27/9/2022). Dự toạ đàm có các đồng chí đại diện

lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Huyện
uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam huyện Bắc Sơn; các đơn vị kết nghĩa với
huyện Bắc Sơn; các huyện, thành phố và đông
đảo Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tại
buổi toạ đàm, các đại biểu đã ôn lại quá trình hình
thành, phát triển phong trào cách mạng huyện Bắc
Sơn từ khi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên tới cuộc
khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940 dưới sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng, từ đó viết lên những trang sử
vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân huyện Bắc Sơn trong
chặng đường đấu tranh giành độc lập, giải phóng
dân tộc. 

HOàNg HƯƠNg

6. Sáng 29/9/2022 tại Trung tâm văn hóa
nghệ thuật tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao
tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật
quần chúng người cao tuổi lần thứ X năm
2022. Tới dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn và một số cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể, hơn 200 nghệ nhân, diễn viên là
người cao tuổi thuộc 11 đoàn dự thi đến từ 11
huyện, thành phố. Tại Liên hoan, các đoàn dự thi
đã trình diễn 42 tiết mục ca, múa, nhạc với nội
dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương,
đất nước… Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức trao
1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến
khích và một số giải chuyên đề cho các tập thể, cá
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nhân. Đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ ý nghĩa
nhân dịp chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày giải
phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2022), 20
năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn
(17/10/2002 - 17/10/2022), chào mừng ngày Quốc
tế người cao tuổi 1/10.

NgỌC HẰNg

7. Sáng 04/10/2022, tại Hội trường Uỷ ban
nhân dân thành phố Lạng Sơn, Công đoàn viên
chức tỉnh Lạng Sơn tổ chức vòng chung kết
Hội thi “Công đoàn tham gia cải cách hành
chính và Văn hóa công sở năm 2022”. Đến dự

có lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và
đông đảo công chức, viên chức, người lao động,
đoàn viên công đoàn đến từ các công đoàn cơ sở
trực thuộc. Đến với vòng chung kết, 12 đội thi đã
trải qua ba phần thi: Trình diễn trang phục công sở,
chào hỏi, thuyết trình và giải ô chữ. Với sự chuẩn
bị kĩ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm và sự sáng
tạo, các đội thi đã đem đến một không khí vô cùng
sôi nổi cho Hội thi, từ đó góp phần lan tỏa các
thông điệp của Hội thi một cách có hiệu quả. Kết
thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 01 giải Nhất, 02 giải
Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cùng với
04 giải Chuyên đề phần thi màn chào hỏi xuất sắc
nhất cho các đội đạt thành tích cao. Cũng nhân dịp
này, Công đoàn viên chức tỉnh sơ kết 05 năm thực
hiện Cuộc vận động Xây dựng người cán bộ công
chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm
chính, sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2022 và trao
Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam
cho 02 tập thể, 05 cá nhân; Tổng kết Cuộc thi
“Công sở Xanh - Sạch - Đẹp, góc làm việc ngăn
nắp, gọn gàng” năm 2022 và trao 02 giải Nhất, 04
giải Nhì, 06 giải Ba,10 giải Khuyến khích cho mô
hình của các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất.
Phòng làm việc Văn phòng 2 của Hội VHNT Lạng

Sơn đạt Giải Khuyến khích với mô hình “Góc làm
việc ngăn nắp, gọn gàng”.

LÊ HẠNH

8. Ngày 6/10/2022, tại Trung tâm Triển lãm
Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Cục Mỹ thuật,
Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Nghệ
sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức trao thưởng và
khai mạc Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật
Việt Nam năm 2022. Được tổ chức 2 năm 1 lần,
Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam thu
hút sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ nhiếp
ảnh chuyên và không chuyên trong cả nước. Sau
hơn 3 tháng phát động Ban Tổ chức nhận được
16.395 tác phẩm của 1.502 tác giả từ 63 tỉnh,
thành phố trong cả nước và chọn được 250 tác
phẩm của 187 tác giả trưng bày triển lãm. Tại lễ
khai mạc, Ban Tổ chức trao 1 Huy chương Vàng,
4 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 16
Giải Khuyến khích cho 29 tác phẩm xuất sắc nhất.
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn có
3 tác giả tham dự và có tác phẩm được chọn treo
triển lãm là: Nguyễn Sơn Tùng, Lưu Minh Dân,
Chu Văn Minh. Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam
2022 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ
thuật Việt Nam, số 2, Hoa Lư, Hà Nội từ ngày 6/10
đến 16/10/2022 và sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật
Thành phố Hồ Chí Minh số 97A Phó Đức Chính,
Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4/11 đến
13/11/2022.

NgỌC HẰNg

9. Sáng 6/10/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh
Lai Châu phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh
Việt Nam tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Liên
hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía
Bắc lần thứ 21 năm 2022 với chủ đề “Vẻ đẹp

đất nước con người miền núi phía Bắc”. Ban
Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền
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núi phía Bắc lần thứ 21 năm 2022 nhận được
1.927 tác phẩm của 294 tác giả tham gia trong đó
có 1974 ảnh đơn, 133 ảnh bộ. Sau các vòng chấm
chọn, Hội đồng Giám khảo đã chọn được 162 tác
phẩm triển lãm, trong đó có 20 tác phẩm được
trao giải gồm: 2 Huy chương Vàng, 4 Huy
Chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và 8 giải
Khuyến Khích. Tỉnh Lạng Sơn có 180 ảnh của 24
tác giả tham gia liên hoan, trong đó được chọn
triển lãm 17 tác phẩm của 9 tác giả. Bộ ảnh “Đám
cưới dân tộc Dao Lù Gang” của tác giả Bùi Vinh
Thuận đạt giải Khuyến khích. 

TRỌNg ANH

10. Ngày 7/10/2022, tại Nhà hát Ca múa
nhạc dân gian Việt Bắc (thành phố Thái
Nguyên), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây
Bắc - Việt Bắc) lần thứ 27, năm 2022. Triển lãm
lần này trưng bày 215 tác phẩm của 185 tác giả
đến từ 15 tỉnh, thành gồm: Thái Nguyên, Lào Cai,
Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Lai
Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn
La, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn.
Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm được thể
hiện trên nhiều chất liệu như acrylic, lụa, sơn dầu,
mực nho, sơn mài, khắc gỗ, bút sắt trên giấy,
gốm… phản ánh đa dạng, sinh động đời sống, các
lĩnh vực kinh tế - xã hội của 15 tỉnh trong khu vực
Tây Bắc - Việt Bắc. Đặc biệt, năm nay Hội Văn

học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên là đơn vị đầu
tiên thực hiện hình thức triển lãm online 3D nhằm
quảng bá tác phẩm của Triển lãm qua nền tảng
số, mang lại sự mới lạ, hấp dẫn đối với công
chúng yêu mỹ thuật. Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ
chức đã trao 13 Giải thưởng do Hội đồng Nghệ
thuật - Hội Mỹ thuật Việt Nam đề cử, gồm: 01 Giải

A, 01 Giải B, 01 Giải C và 10 Giải Khuyến khích
và 02 Giải thưởng đồng hạng cho 02 tác giả trẻ.
Tỉnh Lạng Sơn được chọn trưng bày Triển lãm 11
tác phẩm của 10 tác giả, trong đó có 02 tác phẩm
được đề nghị Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
là “Phong cảnh nhà sàn” của Lộc Văn Mạnh và
“Chiều đông” của Dương Thời Tuyên.

PV

64
Văn nghệ

Số 348-10/2022 - Xứ Lạng

HỘP THƯ
Trong tháng 8 và 9 năm 2022, Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã nhận được

tác phẩm của các tác giả: 
* Trong tỉnh: Nguyễn Văn Tân, Đặng Thanh, Hoàng Hồng Vân, Phạm Lễ Hùng, Mai

Thanh, Hoàng Văn Nguyệt, Lương Hồng Quân, Đặng Hùng, Lộc Bích Kiệm, Trần Quốc
Doanh, Chu Quế Ngân, Nguyễn Đình Thọ, Cao Thanh Sơn, Lộc Văn Mạnh, Lương Mai
Anh, Đinh Văn Tưởng, Trần Quốc Toản, Dương Công Bao, Nguyễn Sơn Tùng, Hoàng Lê
Cường, Chu Văn Minh, Đặng Ngọc Lâm, Thuận Bùi…

* Ngoài tỉnh: Nguyễn Trọng Lĩnh (Quảng Nam), Bùi Việt Phương (Hòa Bình), Nguyễn
Minh Thuận (Bạc Liêu), Vũ Tiến Thắng (Kon Tum)…

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, số tài khoản ngân hàng, 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./.


