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Thưa toàn thể đồng bào, đồng
chí và chiến sĩ thân mến!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi
chào đón năm mới và Tết Nguyên đán
Bính Thân 2016, Thành ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà
Nẵng thân ái gởi đến toàn thể đồng bào,
đồng chí, chiến sĩ, những con người Đà
Nẵng sống xa quê, bạn bè quốc tế đã và
đang sinh sống, công tác, học tập tại Đà
Nẵng lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng
năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự
kiện trọng đại của đất nước và thành phố;
năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp
và Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành
phố. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn,
thách thức, Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực
hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội.

Kinh tế thành phố phát triển ổn định
và chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu
chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiều
công trình trọng điểm hoàn thành đúng
tiến độ, phục vụ thiết thực lợi ích của
người dân. Chương trình xây dựng nông
thôn mới về đích sớm so với dự kiến.

Xuân  Bính Thân 2016
Chủ trương Năm văn hóa văn minh đô thị nhận được sự

hưởng ứng tích cực của nhân dân thành phố, bước đầu đem
lại những kết quả khả quan, góp phần tạo nên diện mạo đô thị
văn minh, hiện đại.

Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các hoạt động
văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư có chất lượng; quốc
phòng, an ninh được giữ vững.

Năm mới 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần
thứ XXI Đảng bộ thành phố; là năm tổ chức bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016 - 2021. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tin
tưởng với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết, cán
bộ, chiến sỹ và toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục ra sức
sáng tạo, tận dụng thời cơ, quyết tâm đẩy mạnh phong trào
thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tốc độ nhanh
hơn, bền vững hơn; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội; góp phần thực hiện tốt mục tiêu “xây dựng
thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

Mừng Xuân Bính Thân 2016, Thành ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố thân ái chúc toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến
sỹ thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt
động trên địa bàn thành phố, những người còn Đà Nẵng sống
xa quê, bạn bè quốc tế đã và đang sinh sống, công tác, học tập
tại Đà Nẵng một mùa Xuân mới đầm ấm, an vui, hạnh phúc
và một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng.

THÀNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - 
ỦY BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MẶT TRẬN 

TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chúc mừng năm mớiChúc mừng năm mới



Về mặt lý luận thì vấn đề này
gần như là một chân
lý:“Đẩy thuyền cũng là Dân,

lật thuyền cũng là Dân (Nguyễn Trãi)”
hay “Gốc có vững, cây mới bền. Xây
lầu thắng lợi trên nền Nhân dân (Hồ
Chí Minh)”… Thế nhưng, khi vận
dụng vào thực tế thì không hề đơn
giản mà nó muôn hình, vạn trạng…
Không phải người lãnh đạo nào, địa
phương nào cũng thực hiện có hiệu
quả bài học từ sự đồng thuận của
nhân dân.

Gần hai thập niên qua, thành
phố Đà Nẵng nổi lên như là một
“hiện tượng” của sự phát triển. Tất
nhiên, thành quả này vẫn chưa
tương xứng với tiềm năng, lợi thế
của thành phố “đầu biển cuối sông”;
một thành phố mà lịch sử luôn lựa
chọn để giao “trách nhiệm tiên
phong” trong cuộc đấu tranh giữ
nước và dựng nước. 

Những năm gần đây, nhất là
sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần
thứ XX (2010) câu: “Đảng nói- Dân
tin, Mặt trận, Đoàn thể vận động - Dân

theo, Chính quyền làm- Dân ủng hộ”
không còn là mơ ước, là mục tiêu
phấn đấu mà đã là một thực tế có
được ở Đà Nẵng.

Lý giải vấn đề này có thể đứng
trên nhiều bình diện, nhiều giác độ
khác nhau để tìm ra đáp số, nhưng
vấn đề chung nhất để có được sức
mạnh đồng thuận chính là ý Đảng
phù hợp với lòng Dân, giải quyết
hài hòa giữa các lợi ích; trong đó
biết lấy lợi ích của Nhân dân làm
điều căn bản. Một khi nhân dân
thấy được tất cả chủ trương của
Đảng, việc làm của Chính quyền
luôn xuất phát từ mục tiêu “Vì một
Đà Nẵng phát triển toàn diện”, vì lợi
ích trước mắt và tương lai lâu dài
cho các thế hệ người Đà Nẵng thì

dứt khoát Nhân dân sẽ ủng hộ “tới
bờ, tới bến”.

Có thể nói: 5 năm qua, các tầng
lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng
phấn khởi, vui mừng trước những
thành tựu đã đạt được trên các lĩnh
vực kinh tế, xây dựng kết cấu hạ
tầng đô thị, nông thôn, văn hóa, xã
hội, quốc phòng, an ninh, đối
ngoại... của thành phố. Đó là kết quả
tổng hòa của ý chí và quyết tâm
chính trị của cả hệ thống chính trị;
với tinh thần dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm của Đảng bộ,
chính quyền và đặc biệt là sự đồng
thuận, ý thức trách nhiệm của đông
đảo nhân dân thành phố. Trong đó,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành
phố là ngôi nhà chung của tinh thần
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Sức mạnh đồng thuận
NGUYỄN MẠNH HÙNG

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên 
Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng

Trong các Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố từ khi trở
thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương (1997)
đến nay; khi nói về nguyên nhân cũng như bài học của
sự thành công, bao giờ cũng khẳng định đến sức mạnh
đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thành phố.
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ái quốc, nơi tập hợp và phát huy khối đoàn kết các tầng
lớp nhân dân thành phố, không phân biệt thành phần xã
hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng... cùng nhau phấn đấu
xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mặt trận các cấp thành phố đa dạng hóa các hình
thức tập hợp nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động
theo hướng vừa lắng nghe, tiếp thu vừa tập trung vào
việc vận động, thuyết phục, phát huy và động viên sức
mạnh từ mỗi người dân; thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở,
từ cộng đồng dân cư. Đặc biệt, Mặt trận thành phố đã xây
dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, tin cậy với các cá
nhân tiêu biểu là các nhân sĩ, trí thức, công thương kỹ
nghệ gia, chức sắc tôn giáo, bà con người Hoa, kiều bào
đang định cư ở nước ngoài… Các chương trình “Tết vì
người nghèo”, chương trình “Doanh nghiệp hành động vì
người nghèo”, chương trình “Xuân yêu thương” chăm lo Tết
cho người nghèo, chương trình Liên hoan văn nghệ các
tôn giáo, chương trình “Phật giáo Đà Nẵng với an sinh xã
hội”, chương trình gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên
đán… đã để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong
các tầng lớp nhân dân thành phố và trong cả nước, tạo
nên thương hiệu đặc trưng riêng của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố; qua đó, thể hiện vai trò của Mặt trận
trong tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và mở rộng
khối đoàn kết nhân dân thành phố, tăng cường sự đồng
thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.  

Thành tựu quan trọng nổi bật trong công tác vận
động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc được thể hiện qua
kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các
cuộc vận động do Mặt trận chủ trì. Mặt trận các cấp thành
phố đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động
như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân
cư”; "Ngày vì người nghèo"; Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”; các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc”; "Toàn dân phòng chống tội phạm”; “Năm văn hóa, văn
minh đô thị”, chương trình “thành phố 5 không, thành phố 3
có”… giúp đỡ các hộ nghèo, học sinh bỏ học trở lại
trường, cảm hoá giáo dục thiếu niên vi phạm pháp luật;
vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo,
quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lụt... Các phong
trào, các cuộc vận động nói trên đã có sức lan toả mạnh
mẽ, thâm nhập vào đời sống của mỗi người dân, thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt được
những kết quả hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong 5 năm
qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã huy động
được gần 1.600 tỷ đồng góp phần giải quyết các vấn đề an
sinh xã hội, trong đó riêng “Quỹ vì người nghèo” đã giúp
đỡ xây dựng 1.546 ngôi nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2.484
nhà. Riêng năm 2015, mặt trận cùng các cấp, các ngành
của thành phố đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa
1.191 ngôi nhà cho đối tượng chính sách và đồng bào dân
tộc Cơtu trên địa bàn, đảm bảo chất lượng nhân dịp kỷ
niệm 68 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7, lập thành
tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp thành phố (trong

đó, Mặt trận thành phố trực tiếp hỗ trợ xây dựng, sửa
chữa 82 nhà với số tiền 1,75 tỷ đồng).

Để phấn đấu có một Đà Nẵng an bình, thân thiện, là
thành phố môi trường, những năm qua bằng công tác
tuyên truyền, vận động mặt trận các cấp thành phố đã
phối hợp  với các tổ chức thành viên vận động, xây dựng
được các cộng đồng dân cư tự quản ở khu dân cư như:
“Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Gia
đình, dòng họ không có người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”,
“Đội xe thồ tự quản”, “ Tiếng kẻng an ninh”; “Mô hình sinh
viên, công nhân tạm trú như một công dân trên địa bàn dân
cư”;”Khu dân cư thân thiện với môi trường”; “Tổ dân phố
không rác”; “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”... Các
mô hình này đã phát huy những mặt tốt của hình thức
cộng đồng truyền thống, nhất là tình làng nghĩa xóm,
đồng thời uốn nắn kịp thời những biểu hiện cục bộ, lệch
lạc, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã
hội trên địa bàn. Đây là thành quả rất đáng trân trọng và
ghi nhận của những người làm công tác Mặt trận ở các
cấp, bởi mục đích cốt yếu của công tác tuyên truyền, vận
động là làm cho người dân nhận thức được rằng mỗi thôn
xóm, mỗi tổ dân phố an ninh trật tự đảm bảo, không có
người nghèo, không có người nghiện ma tuý, môi trường
xanh - sạch - đẹp là góp phần xây dựng thành phố văn
minh, hiện đại, đồng thời cũng là góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống cho mỗi người dân. 

Cùng với với việc tổ chức có hiệu quả các cuộc vận
động, các cấp mặt trận đã tích cực tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh; từ
việc tổ chức hiệp thương để giới thiệu những công dân
ưu tú tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các
cấp; tổ chức để các đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri trước và
sau mỗi kỳ họp, tổ chức hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992 đến tích cực triển khai thực hiện có
hiệu quả Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát
các hoạt động của chính quyền trên các lĩnh vực hoạt

Hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà, tạo điều kiện cho các hộ chính sách có nơi ở
khang trang, ổn định luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng từ mọi tầng lớp
nhân dân. (Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng).
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động; tham gia vào cải cách hành chính; phát huy vai trò
giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện chủ trương
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành
phố. Đặc biệt, hoạt động phản biện xã hội đã được Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai thực hiện, cụ thể
như việc tổ chức Hội thảo phản biện Dự án cầu đi bộ qua
Sông Hàn đã được các Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành
viên của Mặt trận, các vị chuyên gia, các nhà khoa học, các
nhà quản lý, nhân dân quan tâm tham gia đóng góp
nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần vào sự
phát triển bền vững của thành phố. 

Công tác giám sát được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các
cấp quan tâm thường xuyên, tập trung vào những lĩnh
vực mà người dân quan tâm hoặc còn bức xúc, như thực
hiện công tác giám sát cán bộ - công chức, giám sát việc
cấp thẻ y tế cho người nghèo, giám sát tình hình di dời
giải tỏa, bố trí tái định cư và các chế độ hỗ trợ đối với dự
án nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế, dự án Phước
Lý, dự án trục Tây Bắc-Liên Chiểu; giám sát việc chi trả
tiền hỗ trợ đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh
hưởng bởi các dự án, giám sát việc giải quyết nợ đất tái
định cư cho nhân dân vùng giải tỏa, chỉnh trang đô thị;
phối hợp giám sát việc thực hiện trao quà, chuyển quà Tết
của Trung ương và thành phố, quận huyện đến các đối
tượng chính sách, đối tượng xã hội; tham gia giám sát
công tác thu phí và lệ phí; giám sát việc điều tra hộ gia
đình thu nhập thấp, giám sát việc triển khai thực hiện
năm văn hóa văn minh đô thị, trật tự đô thị trên các tuyến
đường ... Những hoạt động này đã để lại dư luận tốt đối
với các cấp chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng
thời, qua đó, mặt trận đã khẳng định được vai trò là cầu
nối giữa Đảng với nhân dân, thường xuyên phản ánh
những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị những quyền lợi
chính đáng, hợp pháp của nhân dân để các cấp có thẩm
quyền kịp thời giải quyết.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy
Đảng, công tác xây dựng bộ máy tổ chức của mặt trận các

cấp được chú trọng, thường xuyên củng cố tăng cường
theo hướng trẻ hoá về đội ngũ. Trong nhiệm kỳ qua, 100%
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận huyện,
xã phường được cơ cấu trong Ban Thường vụ cấp ủy
cùng cấp; Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ
sở, phối hợp sắp xếp lại Ban Công tác Mặt trận theo tổ
chức Chi bộ khu dân cư ngày càng thiết thực, hiệu quả;
đồng thời, tích cực xây dựng phong cách của người cán bộ
Mặt trận theo phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe,
chân đi, miệng nói, tay làm chứ không phải nói suông, chỉ ngồi
viết mệnh lệnh” nhằm vừa đáp ứng hơn nữa yêu cầu,
nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, vừa đáp ứng được
niềm tin của các tầng lớp nhân dân. 

Nhìn lại 5 năm qua (2010 - 2015), hệ thống Mặt trận
Tổ quốc các cấp ở thành phố đã thể hiện tốt vai trò của
một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện và
mang tính nhân dân sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự đóng
góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tập
hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo
ra sức mạnh đồng thuận đã góp phần cùng Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân thành phố đạt được những
thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; vị thế của Đà Nẵng
được nâng cao, trở thành là một trong những đô thị lớn
của cả nước, một trung tâm kinh tế - xã hội của miền
Trung. Đây chính là sự kết tinh công sức, trí tuệ của Đảng
bộ, chính quyền, nhân dân thành phố; là động lực quan
trọng để tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát
triển của thành phố trong thời kỳ mới.

Năm 2016, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XII; cũng là năm thành phố chúng ta tiến
hành bầu cử Đại biểu Quốc hội  khóa 14 và  bầu cử
HĐND để xác lập lại Hội đồng nhân dân 3 cấp (thành
phố; quận, huyện và phường, xã). Năm 2016 cũng là năm
cả hệ thống Mặt trận tiến hành triển khai cuộc vận động
mới: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”trên cơ sở kế thừa và nâng cao cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và
Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Đồng thời tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt
trận  bao gồm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động,
tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng
tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận
động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ,
đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây
dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Mở rộng và nâng
cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường
đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế và Hoàn thiện cơ
chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai
đoạn mới.

N.M.H

Lãnh đạo thành phố thăm tặng quà cho đồng bào Cơtu thôn Phú Túc
xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. (Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng).
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Từ đó đến nay, đã 86 mùa Xuân
xây dựng và trưởng thành,
Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta

giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn
vàn khó khăn, thử thách và đã giành
được những thành tựu vĩ đại. Đảng
lãnh đạo thành công Cách mạng
tháng Tám năm 1945, lập ra Nhà
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;
lãnh đạo đánh thắng chiến tranh
xâm lược của thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ Tổ quốc, lèo lái con
thuyền Việt Nam vượt qua sóng gió
khi Liên Xô và các nước Đông Âu xã
hội chủ nghĩa tan rã. Tỏ rõ bản lĩnh
chính trị tuyệt vời khi đề ra và lãnh
đạo công cuộc đổi mới thắng lợi làm
biến đổi sâu sắc bộ mặt đất nước,
làm cho vị thế nước ta ngày càng
được nâng cao trên thế giới, quan hệ
với các quốc gia, dân tộc ngày càng
phát triển. Đất nước ta từ một nền
kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã xây
dựng được những cơ sở vật chất, kỹ
thuật, công nghệ cần thiết, tạo các
tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, có quan
hệ rộng rãi với tất cả các nước và hội
nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế.

Mùa Xuân năm Canh Ngọ, ngày 3/2/1930, Nguyễn Ái
Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong
nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa Xuân năm ấy
cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu
một bước ngoặt vĩ đại trong cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự
khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước,
cứu dân, thống nhất đất nước.

PHẠM PHÚ BÌNH

Mừng Đảng - Mừng Xuân

Đảng, Bác Hồ và 
mùa Xuân dân tộc

(Xem tiếp trang 54)
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T.S HUỲNH VĂN HOA

Mừng Đảng - Mừng Xuân

Tết nhất năm này hoãn thịt xôi.
Tết sau, thắng lợi sẽ đền bồi,
Áo bạn biếu tôi, tôi biếu chú.
Chú mang cho ấm, cũng như tôi.

4/2/48 - Hồ Chí Minh

Bài này, Bác viết vào ngày 4/2/1948 (tức ngày 25
tháng Chạp năm Đinh Hợi), gửi ông Đặng Phúc Thông,
Thứ trưởng Bộ Giao thông.

Bài thơ ra đời hơn một năm, sau "Lời kêu gọi toàn
quốc kháng chiến" (19/12/1946). Đây là thời kỳ còn rất gian
khổ, khó khăn của công cuộc chiến đấu. Lực lượng ta
thiếu thốn trăm bề, từ lương thực thực phẩm đến quân
trang quân dụng. Hiểu thế, ta mới càng thấm thía hơn
tấm lòng của Bác.

Mở đầu bài thơ, Người nói rõ: "Tết nhất năm này
hoãn thịt xôi". "Thịt xôi" vốn là những vật phẩm quen
thuộc, có tính truyền thống của nhân dân ta trong mỗi
khi Xuân về, Tết đến. Vậy mà, không quanh co, Bác nói
ngay việc "hoãn thịt xôi". Song, tinh ý sẽ thấy rằng,  Bác
nói "hoãn" chớ  không  nói "chẳng", nói "thôi" càng
không nói "không". Và, cũng chính từ chữ "hoãn" làm
cho chúng ta không chỉ cảm thông với sự nghiệp chung
mà còn phải nỗ lực, phấn đấu cho công cuộc kháng
chiến.

Rõ ràng, với một câu thơ giản dị, chân thành, Bác
đã bày tỏ tấm lòng của mình đối với dân, với nước.

Câu thơ thứ hai là một câu thơ khẳng định, khẳng
định một cách chắc nịch sự nghiệp kháng chiến vĩ đại
của dân tộc ta sẽ thắng lợi: "Tết sau thắng lợi sẽ đền bồi".
"Đền bồi" là một từ dùng thật đắc, mà cũng rất chí tình,
chí nghĩa. "Đền bồi" có nghĩa sẽ trả, cả về vật chất lẫn
tinh thần.

"Đền bồi" là sự đáp trả cho sự hy sinh, cho sự cống
hiến, cho sự trả công trả nghĩa... cho những ai biết sống
và chiến đấu cho công cuộc giải phóng nước nhà, thoát

khỏi ách ngoại xâm.

Sang đến câu ba, câu thơ tưởng chừng như chẳng
liên quan gì đến hai câu đầu, nhưng kỳ thực, nó vẫn nằm
trong logic nội tại của cấu trúc bài thơ. Đó vẫn là những
khó khăn của những ngày đầu kháng chiến. Hơn ai hết,
vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, hiểu điều đó một cách sâu
sắc và đã trao món quà của mình cho đồng chí của mình:

Áo bạn biếu tôi, tôi biếu chú.

Lại một lần nữa, ta nhận ra tình cảm, sự trân trọng
của Bác ở từ "biếu". Lời lẽ bình dị mà xiết bao cảm động.
Nhớ lại 

Và, liền sau đó, câu thơ thứ tư mới ấm áp ân tình
làm sao: "Chú mang cho ấm, cũng như tôi" - Dường như là,
qua câu thơ này, Bác đã nói đầy đủ tấm lòng của mình.

Bao giờ cũng vậy, câu thứ tư trong thơ tứ tuyệt lúc
nào cũng đóng vai trò chủ đạo của bài thơ. Ở đây cũng
thế. Câu thơ sau cùng như một vầng dương, toả sáng cả
toàn bài, xua tan đi những gian khổ, khó khăn tạm thời.
Qua đó, Bác muốn truyền hơi ấm của tấm lòng, hơi ấm
của tình người sang cho đồng đội, đồng chí.

Bài thơ ra đời vào những ngày cuối đông giữa núi
rừng Việt Bắc, chuẩn bị đón Xuân mới, Xuân Mậu Tý
(1948), như bài thơ chúc Tết năm ấy, Người viết:

Năm Hợi đã đi qua,
Năm Tý vừa bước tới.
Gửi lời chúc đồng bào,
Kháng chiến đuợc thắng lợi.
Toàn dân đại đoàn kết,
Cả nước dốc một lòng.
Thống nhất chắc chắn được,
Độc lập quyết thành công.

Do đó, ta càng hiểu hơn quyết tâm của lãnh tụ và
tấm lòng yêu nước, thương dân, thương đồng chí của
Bác.

Dân tộc đang đi về phía trước, chiếm lĩnh các đỉnh
cao, song, nói như nhà thơ Chế Lan Viên:

Bác chẳng để cho ta nghìn quyển sách
Hồn thơ lớn ấy ít ham thơ. Ham độc lập
Thay vì nghìn trang giấy bao la, Bác để tấm lòng
Một màu lộc, màu cây xanh mát mắt...

H.V.H

Một  bài  thơ  ấm áp ân tình
Trong nhiều bài thơ viết trong dịp Xuân, có
một bài thơ khá hay và nặng nghĩa tình. Hiện
nay, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh còn lưu giữ bài
thơ tứ tuyệt hết sức cảm động của Bác Hồ. Đó
là bài Chú Thông. Toàn văn như sau:



Văn hóa - Du lịch
ĐÀ NẴNG1100

1. Người cao tuổi: một cuộc
“thương lượng” quyết liệt, căng
thẳng với Thời Gian.

Tôi mạn phép mượn cụm từ
thương lượng với Thời Gian là tên
một tập thơ của nhà thơ Hữu
Thỉnh để làm đầu đề cho câu
chuyện nhàn đàm thứ nhất này.
Chẳng là có một dạo người ta tranh
luận với nhau về giá trị nội dung
và nghệ thuật của tập thơ có tiêu đề

là Thương lượng với Thời Gian của
Hữu Thỉnh để bình chọn đưa vào
diện xét Giải thưởng. Thôi thì hẵng
tạm gác qua chuyện bàn cãi về văn
chương vốn chẳng bao giờ có hồi
kết, bởi “chín người…mười một ý”.
Nhưng chắc chắn cái đầu đề tập
thơ thì tôi phải giơ cả hai tay mà
nói theo Nguyễn Du rằng: Này
trao giải nhất chi nhường cho ai!
Chao ôi, với Thời Gian thì phải
thương lượng thôi! Càng cao niên,
tầm từ tuổi ngoại lục tuần trở lên
đến Bảy Mươi, Tám Mươi hoặc
hơn thế nữa, thì lại càng phải
thương lượng. Nhưng Thời Gian
đâu phải là cái gì cụ thể để con
người có thể đối diện mà bàn thảo,
thương lượng! Đúng là một cuộc
thương lượng vô hình, nhưng cũng
rất quyết liệt, căng thẳng. Cũng dễ
có thái độ buông xuôi, mặc cho
Thời Gian trôi đi trên mái đầu tóc
bạc trắng. “Lão giả an chi”. Chấp
nhận ngày tháng qua mau để rồi sẽ
phải đến lúc về cùng tiên tổ. Đó là
cuộc “thương lượng” trên thế yếu,
thế bị động. Nhưng hầu hết những
người cao tuổi hiện nay đang có
thái độ ứng xử một cách tích cực,
một cách có văn hóa với Thời Gian.
Mặc dù hầu hết thời gian khi về già
là Thời Gian nhàn rỗi nhưng con
người cũng phải sắp xếp lịch hoạt
động một cách chặt chẽ, sít sao, từ

giờ giấc tập thể dục, giờ ăn, kể cả
giờ uống thuốc, cho đến lịch sinh
hoạt xã hội, tham gia công việc
đoàn thể, thời gian giao lưu tiếp
xúc với bạn bè v.v... Chỉ có như
vậy, trong cuộc thương lượng vô
hình, Thời Gian mới thực sự
nhường bước cho con người, dành
cho họ ân huệ là chùm tuổi thọ
ngày mỗi nâng lên, sống vui, sống
khỏe thêm cùng con cháu, và tuổi
cống hiến cũng được kéo dài thêm,
đóng góp nhiều hơn, lâu hơn cho
xã hội, cho cộng đồng.   

Văn hóa ứng xử với thời gian
của người cao tuổi chính là ở đấy.

2. Người trẻ tuổi: Đối mặt với
Thời Gian, chủ động ứng xử với
Thời Gian một cách có văn hóa.

Sức trẻ là một thế mạnh của
đời người. Thời Gian không thể
cản bước chân của tuổi trẻ. Khi đã
có hướng đi rõ ràng và một công
việc hứng thú, tuổi trẻ có thể làm
việc thâu đêm suốt sáng, bất chấp
thời gian. Tuổi trẻ có thể ngạo nghễ
vượt trước thời gian mà không cần
một cuộc thương lượng nào!

Nhưng rồi quy luật cuộc đời
không cho phép con người mãi mãi
tuổi thanh xuân. Đến một lúc,
người ta sẽ ý thức rõ hơn về Thời
Gian. Và lúc ấy, thường là tâm
trạng tiếc nuối. Giống như quả tim.

NẠI HIÊN

Trong nhịp sống hối hả của xã hội
hiện đại, hình như ai ai cũng thấy
Thời Gian trôi nhanh một cách …
kinh hoàng. Quyển lịch block mới
ngày nào nặng trĩu tay, phải bắc
ghế mới ngoắc được vào đinh treo
tường, vậy mà hôm nay bỗng
thành ẻo lả, mỏng manh chỉ chực
đợi ngày bị thay thế. Trong khi đó
thì khối lượng công việc phải giải
quyết cứ ùn lên mỗi ngày, chưa
kịp xử lý xong việc này đã lại phát
sinh bao nhiêu việc khác. Việc cá
nhân, việc xã hội, bao nhiêu sức
ép dồn vào quỹ Thời Gian của một
ngày chỉ 24 tiếng. Từ đó nảy sinh
vấn đề thái độ ứng xử của con
người với Thời Gian ra sao. Có thể
nói, đây cũng là một biểu hiện của
văn hóa ứng xử nói chung.

về Văn hóa ứng xử
với Thời Gian

nhàn đàm
Mừng Đảng - Mừng Xuân

Ngày Xuân,
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Chỉ khi nào trái tim bị đau thì
người ta mới có ý thức rằng mình
có một quả tim. Còn thì gần như
quên một bộ phận quan trọng
trong cơ thể đang âm thầm phục
vụ mẫn cán cho con người duy trì
sự sống của mình mỗi ngày. Thời
Gian cũng vậy. Chỉ khi tuổi già
ngấp nghé ngoài cửa, chỉ khi một
mong muốn không thành, chỉ khi
một vùng đất trong tâm tưởng mà
thời trai trẻ từng ước mong đến đó,
giờ tuổi già xồng xộc đến rồi vẫn
chưa thực hiện được, chúng ta mới
nhận ra khuôn mặt của Thời Gian :
thật hiền hoà mà cũng thật dữ dằn
khốc liệt! 

Lâu rồi, từ ngày còn đi học, tôi
nhớ có một phim thần thoại nước
ngoài - (sao bây giờ hiếm phim
thần thoại thế, mà phải là phim
thần thoại do diễn viên người thật
trực tiếp đóng kia, chứ không phải
phim hoạt hình!) - trong phim có
xây dựng hình ảnh một ông cụ già
râu tóc bạc phơ ngồi quay cái Bánh
Xe Thời Gian. Có lẽ đó là hình ảnh
trực quan nhất về Thời Gian mà tôi
có được. Nó cứ như một ám ảnh.
Phim có những trường đoạn quay
cảnh con người khốn đốn vì phải
sấp ngửa chạy đua với Thời Gian,
vừa chạy vừa bị ngã dúi dụi, trong
khi trên thiên đình người ta nhìn
xuống cười sằng sặc chế diễu
những người trần không biết làm
chủ Thời Gian. Hình ảnh thật bi
hài, nhưng cũng rất thực tế với
cuộc sống tất bật của con người
trên trái đất. 

Người trẻ tuổi là thế hệ chủ
yếu gánh trách nhiệm xây dựng xã
hội. Ở những cương vị khác nhau,
họ là thế hệ chủ công trên các lĩnh
vực. Gánh nặng công việc đè lên đôi
vai tuổi trẻ.  Bản lĩnh của tuổi trẻ là
chấp nhận sự khắc nghiệt của Thời
Gian và Công Việc, không rối trí,
không than phiền, từ đó mà sắp xếp

một lịch trình khoa học cho mỗi
ngày, mỗi tháng, mỗi năm để hoàn
thành nhiệm vụ. Thời Gian là vô
hình, nhưng lại có sức khống chế
con người ghê gớm. Có ai đó nói :
“Ai làm chủ được Thời Gian, người đó
sẽ làm chủ được Số Phận”. Câu châm
ngôn này luôn luôn chính xác trong
suốt quá trình con người chung
sống với Thời Gian. 

Ứng xử với Thời Gian ở người
trẻ tuổi còn có liên quan đến một
vấn đề  “nóng” hiện nay, đó là vấn
đề văn minh công sở. Như đã nói
trên, vai trò trực tiếp xử lý các công
việc có liên quan đến đời sống
người dân hiện nay thuộc về
những người trẻ tuổi. Phần đông
trong số họ hiện là các chuyên viên,
các trưởng hoặc phó phòng tại các
cơ quan công quyền của thành phố.
Không kể những người có thái độ
không đúng đắn liên quan đến
những tiêu cực như tệ nhũng
nhiễu, vòi vĩnh, gây khó dễ cho
những người có công việc phải đến
cơ quan nhà nước, chỉ nói riêng
cách sắp xếp thời gian giải quyết
các giấy tờ của công dân thôi, nếu
không hợp lý, khoa học cũng dễ
gây phiền hà không đáng có. Nếu

biết cách phân loại tài liệu, tính
toán thứ tự ưu tiên, sắp xếp thời
gian đối thoại hợp lý với từng đối
tượng cần giải quyết thì trong một
buổi, một chuyên viên có thể hoàn
thành nhiều công việc một lúc cho
nhiều người, tránh việc người dân
phải chờ đợi, phải đi lại nhiều lần.
Việc đánh giá mức độ cải thiện thủ
tục hành chính của một cơ quan
đôi khi phụ thuộc vào việc sắp xếp
thời gian của một người hoặc của
một bộ phận cụ thể, có khoa học
hay không.

Năm mới 2016 đã bắt đầu.
Quỹ Thời Gian có vẻ khá đầy đặn
với 365 ngày trước mắt. Nhưng nó
cũng sẽ không cho thêm chúng ta.
Thời Gian là hữu hạn trong cái vô
hạn của những nhu cầu và đòi hỏi
của đời sống. Hãy bắt đầu sử dụng
một cách khéo léo, chắt chiu Thời
Gian để biến nó thành sức mạnh.
Không chỉ sức mạnh tinh thần mà
cả vật chất. Khéo ăn thì no, khéo co
thì ấm. Thời Gian đang chờ đợi
Con Người chung sống với nó
bằng một thái độ ứng xử thật sự
văn hóa!

N.H

Mừng Đảng - Mừng Xuân

Chaøo Ñaûng ta 86 tuoåi kieân trung, 
Baêng soùng gioù baõo buøng giaønh chieán thaéng

Möøng ñaát nöôùc 30 naêm ñoåi môùi, 
Vöôït thaùc gheành doâng toá deät töông lai

LÊ VĂN THƠM

CÂU ĐỐI
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Khoảnh khắc trước "giờ G"
Trước khi nổ ra chiến dịch Tết

Mậu Thân, phóng viên báo Cờ Giải
phóng Trung Trung Bộ Nguyễn
Đình An có một bút ký dài "Đà
Nẵng đêm trước mùa Xuân" phản
ảnh khá sinh động khí thế hừng
hực và khát vọng cháy bỏng của
người dân thành phố đang bị địch
tạm chiếm bằng những lời văn "có
lửa", đủ sức lay động lòng người:
"Đà Nẵng giờ đây như một thùng
thuốc súng nén chặt. Đà Nẵng giờ đây
là một cánh đồng cỏ khô của tinh thần
quật khởi cách mạng. Ôi mùa Xuân

đang tới. Mùa Xuân sẽ đem đến cho
Đà Nẵng một làn gió, một tia lửa, một
sự bùng nổ dữ dội, một sự bốc cháy
rừng rực. Đà Nẵng đang sống những
đêm trước mùa Xuân... Trong bước
chân nhẹ nhàng của những tổ tự vệ
nội thành, Đà Nẵng như nghe thấy
tiếng nổ vang động, vang động hơn cả
tiếng bom Lê Độ mùa Xuân nào... Từ
trong tiếng lật giấy sột soạt khe khẽ,
Đà Nẵng như nghe thấy tiếng vỗ cánh
của những con chim báo bão đang bay
về...".  

Đồng chí Hoàng Tư Nghĩa,
nguyên Quyền Bí thư Đảng uỷ khu

phố Hải Châu lúc bấy
giờ nhớ lại: "Suốt thời
gian chuẩn bị cho cuộc
tấn công và nổi dậy lịch
sử này, mọi người cứ
thấy nao nao; vui thật là
vui nhưng lo lắng cứ gợn
mãi trong lòng, với bao
nhiêu câu hỏi xoay vần:
lúc nào thì bắt đầu, lúc
nào được lệnh vào trong
thành, dọc đường vào việc
gì sẽ xảy ra, bên trong
thành phố khi chiến dịch
mở màn thì tình hình sẽ
ra sao? Vân vân và vân
vân... Khi ấy, lực lượng
ta thì ít, lực lượng địch
thì nhiều, nhân dân thành
phố phần đông chưa một
lần thấy quân giải phóng,
chưa hiểu anh giải phóng
quân là người như thế

KHÁNH TOÀN

Binh lính Mỹ nhảy khỏi xe jeep và ẩn nấp sau khi trúng rocket gần căn cứ không quân ở Đà Nẵng Tết Mậu Thân..

Tết Mậu Thân năm ấy!
Đà Nẵng 

Mừng Đảng - Mừng Xuân

Đồng chí Hồ Nghinh
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nào... Chính trong lúc phân vân ấy, tôi
nhận được lệnh vào Đà Nẵng. Lòng tôi
như mở hội, mừng vui khôn xiết. Tất cả
sẵn sàng vào chiều 30 Tết Mậu Thân
(1968). Đúng 14 giờ trên chiếc xe
Honda 67, đồng chí Hoàng Đức Thủ đã
chờ sẵn đưa tôi vào thành. Không sao tả
được hết tâm trạng của tôi khi xuất phát
lên đường; đồng bào, đồng chí, kẻ ở
người đi, tay bắt tay, ôm chầm lấy nhau,
nỗi mừng, nỗi lo, ai cũng không cầm
được nước mắt, hẹn gặp nhau giữa chốn
Đà thành. Đêm giao thừa Mậu Thân sao
mà thiêng liêng và hùng dũng đến thế.
Từng đoàn, từng đoàn cán bộ, bộ đội,
dân công đi trong im lặng mà lòng sôi
sục khí thế chiến đấu..." (1).

Đồng chí Hồ Nghinh, nguyên
Phó Bí thư Đặc khu uỷ Quảng Đà
thời điểm sắp nổ ra chiến dịch Tết
Mậu Thân cùng chung tâm trạng:
"...  Vào mùa Xuân năm Mậu Thân, tôi
đã ở vào tuổi hơn 50, thế mà tấm lòng,
niềm tin đi vào trận như một ngày hội,
như một người ở vào tuổi mới thành
niên, ở vào thời điểm của cuộc kháng
chiến chống Pháp, những năm 1930,
1940... Từ những năm 1959 trên rừng
Trường Sơn bốn bề đầy giặc, Đảng còn
trong bóng tối cũng như những năm
tháng sau này địch quần vây ác liệt, tại
cơ quan Tỉnh uỷ đóng tại Gò Nổi và Bắc
Điện Bàn, chúng tôi hướng về Đà Nẵng
như lòng người con mong về với mẹ.
"Cái quầng sáng bồn chồn thương nhớ
đó, cứ đêm nức nở gọi ta về". Câu thơ
đó nhà thơ Lê Anh Xuân nói về tâm
trạng của các đồng chí công tác ở Nam
Bộ khi nhìn về Sài Gòn, Gia Định,
nhưng đó cũng là tấm lòng và tâm
trạng của chúng tôi đối với thành phố
biển bên sông Hàn" (2). Và điều có lẽ ít
người ngờ đến là ngay chiều 30 Tết
Mậu Thân, Phó Bí thư Hồ Nghinh
cũng đã bí mật vào trung tâm thành
phố và "nằm vùng" tại đây suốt 20
ngày để trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến
đấu trong lòng Đà Nẵng.   

Chiến thắng của lòng dân!
Đúng lúc 2 giờ 30 phút ngày

31/1/1968, quân ta pháo kích vào sân
bay Nước Mặn- cuộc tiến công và
nổi dậy tại thành phố Đà Nẵng

chính thức bắt đầu. Sân bay Đà
Nẵng, trận địa pháo Thanh Vinh,
tổng kho hậu cần Bàu Mạc, kho
xăng Liên Chiểu... cũng đều rung
chuyển bởi tiếng đạn pháo của
Quân giải phóng. Lực lượng bộ binh
của Mặt trận 4 triển khai đội hình
chiến đấu, nhanh chóng làm chủ
cửa ngõ phía Bắc và phía Nam
thành phố. Ta đánh chiếm một trong
ba cao điểm của quân Mỹ ở Phước
Tường, phá nát khu ra-đa, khu
thông tin, làm rối loạn hệ thống
phòng ngự của Mỹ- nguỵ ở phía
Tây Đà Nẵng.

Mặc dù bị địch ngăn chặn
quyết liệt, song các chiến sĩ của
Trung đội 1 thuộc Đại đội 1 của Tiểu
đoàn 1 Bộ binh- R.20 Quảng Đà và
một Trung đội của Khu 3 Hoà Vang
vẫn anh dũng vượt qua sông Cẩm
Lệ, vào rấm quân tại khu vực chùa
Bà Quảng (Hoà Cường). Khi pháo ta
nã vào sân bay Nước Mặn, 57 chiến
sĩ đã anh dũng vượt qua các lớp rào,
đánh thẳng vào Sở chỉ huy Quân
đoàn 1 nguỵ. Địch bị bất ngờ, tháo
chạy tán loạn. Ta làm chủ được
đường Trịnh Minh Thế, Võ Tánh,
vừa đánh địch, vừa chờ lực lượng
vũ trang và đội quân khởi nghĩa tiến
vào thành phố.

Với quyết tâm "Thiệu, Kỳ không
đổ, không giỗ, không Tết", các cánh
quân khởi nghĩa của nhân dân từ
các huyện Điện Bàn, Hoà Vang hối
hả, náo nức kéo vào Đà Nẵng, đủ
mọi lứa tuổi, tay cầm cờ, tay cầm
gậy. Nhiều quần chúng mang theo
cả quà bánh để chuẩn bị ăn mừng
thắng lợi trong thành phố. Chỉ tính
riêng ở cánh vùng cát Hoà Vang -
Đà Nẵng, ta đã huy động được
7.400 quần chúng phân thành 15 Đại
đội, trong đó có 8 Đại đội xung kích
gồm 2.700 đảng viên, cán bộ, du
kích cơ sở và quần chúng cách
mạng. 

Ở khu vực trung tâm thành
phố, lúc 6 giờ ngày 31/1, tức mùng
Một Tết Mậu Thân, tại chùa Tỉnh
Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng, cán bộ
và cơ sở ta huy động 400-500 học

sinh và quần chúng tổ chức biểu
tình.

Điều đáng tiếc là do "giờ G"
thay đổi, do hai lực lượng quân sự
và chính trị không phối hợp chặt
chẽ, lại bị địch phát hiện, mất yếu tố
bất ngờ nên cuộc tổng tiến công và
nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) ở Đà
Nẵng không đạt yêu cầu như đã
định. Nhưng, đây là lần đầu tiên
quân và dân ta đã chọc thủng tuyến
phòng thủ kiên cố nhất của địch,
đưa quân chủ lực địa phương đánh
thẳng vào cơ quan quân sự đầu não,
khiến chúng phải khiếp vía kinh
hoàng. Thắng lợi ấy đã góp phần
làm lung lay ý chí xâm lược của đế
quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống
thang chiến tranh và ngồi vào bàn
đàm phán với ta tại Hội nghị Paris.
Chiến thắng Tết Mậu Thân đã minh
chứng hùng hồn lời thơ chúc Tết
của Bác Hồ kính yêu:

Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua
Thắng lợi tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Một thắng lợi nữa tuy không
được thể hiện trong sử sách nhưng
theo những "người trong cuộc" có ý
nghĩa rất sâu sắc không chỉ cho hôm
qua mà cả hiện nay. Theo đồng chí
Hồ Nghinh, đó là hiểu dân, sống
trong dân, chiến trường trong dân.
Đồng chí khẳng định: những ngày
sống ở Đà Nẵng, "tôi càng hiểu lòng
dân thành phố. Hiểu cốt cách sống và
tấm lòng đối với cách mạng không lay
chuyển dù cuộc sống có đổi thay. Và
cách đánh giá của ta phải đúng mới hiểu
thêm sức mạnh của chính ta và không
hề bị mất dân. Tài năng cao nhất của ta
là nhờ ta ở trong dân và chiến trường
đó là chiến trường của dân" (3).

K.T

Chú thích:
(1): Nhiều tác giả: Một thời để

nhớ.
(2), (3):  Hồ Nghinh: Mậu Thân-

chiến trường trong dân.
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Họa sĩ Huỳnh Phương
Đông có thể được xem
là một trong những

hoạ sĩ tiêu biểu về tranh ký họa
trong thời kỳ kháng chiến
chống Pháp và chống Mỹ. Đến
nay, số lượng tranh của ông đã
vượt con số 20 nghìn, trở thành
một kho tư liệu lịch sử vô giá.
Đặc biệt, trong chiến dịch Mậu
Thân, ông đã tham gia nhiều
trận đánh và ông đã kịp ghi lại
những sự kiện lịch sử bằng
những bức tranh ký họa sống
động, với bút pháp phóng
khoáng làm xúc động lòng
người. Xem tranh Huỳnh
Phương Đông, người ta thấy cả
chất thơ của cuộc kháng chiến
chống Mỹ ở miền Nam, nói
đúng hơn đó là chất anh hùng
ca ở mảnh đất thành đồng Tổ
quốc. Bà Johanna Branson,
Tiến sĩ lịch sử mỹ thuật, người
Mỹ, nhận xét: “Ông luôn chú

tâm quan sát, ghi lại hình ảnh
những người xung quanh mình.
Nhưng ông không đơn giản chỉ vẽ
họ, mà còn chia sẻ những trải
nghiệm của mình với họ, ông trở
thành một phần trong đời sống
của các nhân vật. Chính điều này
đã tạo nên nét độc đáo, tiêu biểu,
đặc trưng trong tác phẩm của
Huỳnh Phương Đông, độc đáo
đến mức kỳ lạ”. Họa sĩ người
Mỹ David Thomas, tác giả
cuốn sách Huỳnh Phương Đông
- góc nhìn chiến tranh và hòa bình
(Visions of War and Peace), đã
sưu tập giới thiệu 109 bức
tranh của họa sĩ Huỳnh
Phương Đông. Trong đó cấu
trúc 25% tranh nghệ thuật, 75%
ký họa chiến trường, đặc biệt
đánh giá rất nhiều tác phẩm ký
họa từ cuộc tổng tiến công Mậu
Thân

Họa sĩ Quách Phong bên
cạnh những tác phẩm chủ yếu

Trong lịch sử mỹ thuật đương
đại Việt Nam thế kỷ XX, mảng ký
họa kháng chiến được xem là
một thể loại độc đáo, đặc biệt,
được nhiều người yêu thích.
Trong đó, những ký họa về cuộc
tổng tiến công Tết Mậu Thân
1968 chiếm một vị trí khá ấn
tượng, bởi đó là những ghi chép
từ những thực tế nóng bỏng, xúc
cảm và đầy giá trị về một giai
đoạn lịch sử quan trọng, góp
phần đi đến thắng lợi mùa Xuân
1975...

TRẦN TRUNG SÁNG

Chiến dịch Mậu Thân

Phía Nam cầu chữ Y (Xuân Mậu Thân 1968), ký họa Huỳnh Phương Đông
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chất liệu sơn mài và sơn dầu, còn
có hàng trăm bức ký họa, tranh cổ
động phục vụ chiến đấu. Trong
chiến dịch Mậu Thân, ông đi khắp
các chiến trường, bên cạnh ba lô,
cây súng còn bút, giấy màu, có điều
kiện là ông vẽ trực tiếp về chiến sĩ,
đồng bào trong sản xuất, chiến đấu,
vẽ những tấm gương điển hình tiên
tiến. Các tranh bức ký họa đó, về
sau đã được ông tham gia tổ chức
nhiều triển lãm lưu động, bày tranh
tại trận cho bà con, chiến sĩ xem,
các tác phẩm của ông có tác động
rất lớn động viên tinh thần chiến
đấu. Tranh của ông được triển lãm
cho nhân dân và chiến sĩ xem tại
chỗ và được đưa đi triển lãm ở một
số nước trên thế giới. Tại buổi giao
lưu văn hóa một số nước, báo chí
đã viết: Các bức ký họa trên những tờ
giấy úa vàng, nhàu nát vì thời gian,
mưa gió và bom đạn, nhưng trong đó
chứa đựng một khát vọng sống, khát
vọng độc lập tự do của một dân tộc”. 

Hoạ sĩ Bùi Quang Ánh, cũng
từng vẽ khoảng 150 ký hoạ về một
giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc
chiến tranh ở Trường Sơn, từ năm
1968 đến 1975. Nhắc lại hoàn cảnh
về sự ra mỗi bức tranh ký họa, ông
nói, có những cảnh huống rất khốc
liệt, ở chốt trọng điểm, phải vẽ thật
nhanh, nhiều khi còn vẽ vào thời
điểm giữa hai trận bom, ở dưới
hầm vượt lên, ông vẽ nhanh rồi lại
chạy xuống ngay. Sống chết đều
may rủi cả, nên ông vẽ trong một
tâm trạng hết sức mạnh mẽ, do vậy
những hình vẽ của ông có sức thu
hút lạ kỳ. Thêm nữa, có bức ký hoạ
ông vẽ dưới hầm sâu 40 mét, để mô
tả cuộc họp quan trọng có tính
quyết định ngay trên trận địa,
nhưng chỉ diễn ra trong vài phút.
Ông luôn tâm niệm, đây là những
thời khắc hiếm hoi, sự thật chỉ có
mình ghi lại được, nên không thể
bỏ qua. Đó là những khoảnh khắc
có một không hai trong lịch sử đã

được ghi lại trong ký hoạ của hoạ
sĩ Bùi Quang Ánh.Tuy nhiên điều
đáng tiếc, sau này ông đã bán 30
bức cho các cựu chiến binh Mỹ và
các nhà sưu tập nước ngoài. Hiện
chỉ còn một số ít tranh ký họa ông
giao cho con trai và chỉ giữ cho
riêng mình khoảng 20 bức để làm
kỷ niệm.

Tại Quảng Nam, mới đây vừa
ra mắt tập sách “Quảng Nam trong
Ký họa thời kháng chiến 1960 - 1975”
do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng
Nam phối hợp cùng họa sĩ Giang
Nguyên Thái thực hiện có thể được
xem là một tư liệu mỹ thuật hết sức
giá trị, là sự ghi chép chân thực và
sinh động những thực tại cuộc
sống, minh chứng hiển hiện, rõ nét,
đậm dấu ấn lịch sử về một thời kỳ
hào hùng của dân tộc ta nói chung,
quân và dân Quảng Nam nói riêng.
Tập sách dày 200 trang với hơn 300
ký họa, được trình bày khoa học,
theo thứ tự thời gian vào Nam
chiến đấu của các tác giả. Trong đó,
nhiều bức tranh ký họa vẫn còn đó
những cảnh và người đầy sinh
động, nhưng tác giả đã vĩnh viễn ở
lại chiến trường hay qua đời vì
bệnh tật, già yếu như: họa sĩ Hà
Xuân Phong, Nguyễn Thế Vinh,
họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh, họa sĩ
Trần Hoàng Sơn, Trần Việt Sơn.

Điều đáng mừng, sau khi họa
sĩ Nguyễn Đức Hạnh qua đời
(2010), toàn bộ số tranh ký họa
kháng chiến, trong đó có số lượng
lớn về đề tài Mậu Thân của ông đã
được gia đình họa sĩ hiến tặng cho
thành phố Đà Nẵng và hiện Bảo
tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đang lưu
giữ, bảo quản, trưng bày vào
những dịp phù hợp. Tuy nhiên,
nhiều ý kiến vẫn còn phiền muộn
lo âu, vì còn rất nhiều tác phẩm ký
họa kháng chiến giá trị của các họa
sĩ thiếu sự quan tâm của các ngành
liên quan, trôi dạt vào tay các nhà
sưu tập trong và ngoài nước./.

T.T.S
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qua tranh ký họa

Mặt trận năm Mậu Thân, ký họa Thanh Châu
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Bà tên thật là Nguyễn Châu Sa
hay Nguyễn Thị Châu Sa,
sinh ngày 26 tháng 5 năm

1927 tại làng Tân Hiệp, quận Châu
Thành, tỉnh Sa Đéc (nay là xã An
Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh
Đồng Tháp). Thân phụ bà là ông
Nguyễn Đồng Hợi, ở Điện Bàn,
Quảng Nam. Thân mẫu bà là bà
Phan Thị Châu Lan, là người con
gái thứ hai của nhà chí sĩ Phan
Châu Trinh. Cha của bà từng làm
Tham tá công chánh thời Pháp
thuộc. Thuở nhỏ gia đình bà cư trú
tại Phnom Penh, Campuchia, do đó
bà được đi học ở một trường nổi
tiếng của Đông Dương thời bấy giờ
tại Phnom Penh là trường Lycée
Sisowath. Bà được học tiếng Pháp
ở đây cho đến hết Tú tài I.

Năm 1944, mẹ bà qua đời lúc
bà mới 17 tuổi, bà theo gia đình trở
về nước và bắt đầu tham gia các
hoạt động yêu nước trong phong
trào sinh viên học sinh như cứu tế
và cướp chính quyền tại Sài Gòn.
Sau khi Pháp tái chiếm Nam Bộ
cuối năm 1945, cha bà ra chiến khu
theo lời kêu gọi của Ủy ban hành

chánh kháng chiến Nam Bộ, sau
được kết nạp Đảng Cộng sản Việt
Nam. Riêng bà ở lại để chăm sóc
các em, vừa hoạt động bí mật cho
phong trào Việt Minh khối sinh
viên học sinh và phụ nữ. Năm
1948, bà được kết nạp Đảng Cộng
sản Đông Dương. Năm 1951, bà bị

thực dân Pháp bắt giam và bị tra
khảo tại bót Catinat, sau đó bị giam
ở Khám Lớn rồi nhà lao Chí Hòa
(1951-1953). Năm 1954, bà ra tù và
tham gia vào phong trào hoà bình
đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ.
Năm 1955, bà được điều ra Bắc tập
kết và được đào tạo thêm theo

Thành phố Verrier le Buisson nước Pháp có ngôi nhà xinh xắn nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Ngôi
nhà này được chính quyền thành phố cho đặt một tấm biển ghi: “Nơi đây Trưởng Phái đoàn Chính
phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, người tham gia đàm phán và ký Hiệp định
hòa bình Paris ngày 27/1/1973 đã ở từ năm 1968-1973”. Có một số người lại ước mong rằng Chính
phủ Việt Nam sẽ vận động mua lại ngôi nhà này để xây dựng một bảo tàng về một nhân vật huyền
thoại của Cách mạng Việt Nam - vị "sứ giả hoà bình" của Việt Nam ở những năm cuối thế kỷ XX và
về cuộc đàm phán gay go, được xem là dài nhất trong lịch sử ngoại giao của nhân loại ở thế kỷ XX,
là đỉnh cao thắng lợi của mặt trận ngoại giao Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Người mà chính
quyền thành phố Verrier le Buisson trân trọng kỷ niệm như vậy chính là bà Nguyễn Thị Bình -
nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

với                            lịch sử
HOÀNG THƯ TRÌ

Mừng Đảng - Mừng Xuân

Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyê[n Thị Bi\nh phát biểu tại Lễ kỷ
niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 -
27/1/2013). Ảnh: Tất Sơn
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chương trình bồi dưỡng cán bộ
đặc biệt.

Năm 1960, Mặt trận Dân tộc
Giải phóng miền Nam Việt Nam
được thành lập. Năm 1962, bà
được điều trở lại miền Nam với
cái tên mới là Nguyễn Thị Bình,
giữ chức vụ Ủy viên Trung ương
Mặt trận Giải phóng, hoạt động ở
mảng đối ngoại, kiêm Phó tổng
thư ký Hội Phụ nữ Giải phóng.
Cuối năm 1968, bà được cử làm
Trưởng đoàn đàm phán của Mặt
trận Giải phóng sang Paris dự
Hội nghị Paris về Việt Nam, đến
đầu tháng 1 năm 1969 bà được rút
về nước để chuẩn bị cho việc
thành lập Chính phủ lâm thời
Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Chính
phủ lâm thời Cộng hòa miền
Nam Việt Nam được thành lập,
bà được cử làm Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao. Sau đó bà lại sang
Paris đảm nhận lại chức vụ
Trưởng đoàn đàm phán của
Chính phủ lâm thời. Trong suốt
thời gian từ năm 1968-1972, bà
nổi tiếng trong các cuộc họp báo
tại hội nghị bốn bên tại Paris, với
phong cách ngoại giao lịch lãm và

duyên dáng, bà được giới truyền
thông đặt cho biệt hiệu "Madame
Bình". Khi Hiệp định Paris được
ký kết năm 1973, bà là người thay
mặt một trong bốn bên ký vào
bản Hiệp định.

Sau khi đất nước thống nhất,
bà làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục
(1976-1987), rồi Phó trưởng Ban
Đối ngoại Trung ương Đảng
(1987-1992). Bà còn là Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam khoá V,
Đại biểu Quốc hội từ khoá VI đến
khoá X (1976-2002). Năm 1992, tại
kỳ họp Quốc hội khóa IX, bà
được bầu làm Phó Chủ tịch nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam và giữ chức vụ này liên tục
trong 10 năm (1992-2002).

Sau khi nghỉ hưu vào năm
2002, bà tiếp tục làm Chủ tịch
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Năm 2003, bà thành lập Quỹ hòa
bình và phát triển Việt Nam và
làm Chủ tịch của tổ chức này cho
đến nay. Ngoài ra, bà cũng là
Chủ tịch danh dự của Hội nạn
nhân chất độc da cam/đioxin
Việt Nam kể từ khi hội này được
thành lập vào tháng 1/2004. Năm

2001,  bà được Đảng và Nhà
nước trao tặng Huân chương Hồ
Chí Minh. 

Được nhân dân cả nước và
bạn bè quốc tế đánh giá là người
phụ nữ thông minh, duyên dáng,
khiêm nhường và có tài thuyết
phục, bà đã để lại ấn tượng tốt đẹp
với bạn bè quốc tế. Trong hoạt
động ngoại giao khi tiếp xúc với
các nguyên thủ  quốc gia, với các
chính khách cũng như đông đảo
nhân dân khắp các châu lục Á, Âu,
Phi, Mỹ la-tinh... bà luôn được
xem như là một sứ giả của hòa
bình và lòng nhân ái. Đặc biệt ở
thời điểm 1969-1975, với tư cách
Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ
Cách mạng lâm thời Cộng hoà
miền Nam Việt Nam, bà đã đi
thăm nhiều nước trên thế giới để
tuyên truyền, vận động các nước
ủng hộ cuộc đấu tranh đòi hòa
bình, giành độc lập và thống nhất
Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
Bà đã góp phần khẳng định với
thế giới về chính nghĩa của dân tộc
Việt Nam "thà hy sinh tất cả, nhất
định không chịu mất nước, không
chịu làm nô lệ". Cho đến nay nhân
dân Việt Nam và nhân dân nhiều
nước đều đánh giá phong trào thế
giới ủng hộ Việt Nam chống chiến
tranh xâm lược trong những năm
60, đầu những năm 70 là rất mạnh
mẽ, sâu rộng chưa từng có trong
lịch sử. Có thể nói vai trò và sự
đóng góp của vị "sứ giả hoà bình"
Nguyễn Thị Bình là một biểu
tượng của Việt Nam ở những năm
cuối thế kỷ XX.

Cuộc đấu tranh về ngoại
giao tại Paris giữa bốn bên Mỹ,
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
Cộng hòa miền Nam Việt Nam và
Việt Nam Cộng hòa diễn ra đồng
thời với cuộc đấu tranh trên mặt
trận quân sự. Cuộc đấu tranh về
quân sự, chính trị trên chiến
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trường tạo thế cho cuộc đấu tranh
về ngoại giao. Thắng lợi về quân sự
ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện
trên bàn ngoại giao - sau thất bại
của hành động dùng B52 tấn công
miền Bắc Việt Nam, Mỹ đã phải
gửi công hàm đề nghị nối lại đàm
phán Paris sau khi trì hoãn thống
nhất nội dung. Việc Mỹ phải chấp
nhận đàm phán với sự có mặt của
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền
Nam Việt Nam tại hội nghị bốn bên
ở Paris là thắng lợi chính trị, ngoại
giao bước đầu trên bàn hội nghị.
Từ đó, Mỹ đã thừa nhận một thực
tế: tất cả các tầng lớp nhân dân ở
miền Nam, mà đại diện chân chính
duy nhất là Mặt trận Dân tộc giải
phóng miền Nam, đang đấu tranh
chống lại sự có mặt của Mỹ và
chính quyền thân Mỹ. Trong các
cuộc đàm phán, hai đoàn Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ
Cách mạng lâm thời Cộng hòa
miền Nam Việt Nam đã xác định
lập trường: Mỹ đưa quân vào Việt
Nam gây chiến tranh, vì vậy Mỹ
phải rút quân vô điều kiện. Đồng
thời khẳng định với quốc tế mục
tiêu của cách mạng Việt Nam trước
sau như một là độc lập dân tộc và
thống nhất Tổ quốc, nước Việt
Nam là một, người Việt Nam dù ở
miền Nam hay miền Bắc đều có
quyền và nghĩa vụ chiến đấu
chống xâm lược. Và vai trò của bà
Nguyễn Thị Bình là với phong cách
nhẹ nhàng mà kiên định, giản dị
mà uyên thâm, với những lý lẽ thấu
tình đạt lý bà đã góp phần không
nhỏ trong việc thuyết phục được
bạn bè quốc tế hiểu rõ về mục tiêu
và quan điểm lập trường của Việt
Nam tại Hội nghị Paris. Sau này, bà
đã chia sẻ: "Những lý lẽ trên đã tỏa
đi khắp các nước, khơi dậy tình cảm
mến phục đối với một dân tộc nhỏ dám
đứng lên chống lại nước lớn để bảo vệ
quyền được sống trong độc lập, tự do".
Kết quả là một phong trào đoàn kết

quốc tế rộng lớn đã hình thành bao
gồm không chỉ người cộng sản mà
còn là những người yêu chuộng
hòa bình, kể cả người "có thành kiến
với cộng sản", "không tán thành chủ
nghĩa xã hội". Một số chính phủ
nước tư bản cũng bày tỏ thái độ
ủng hộ đối với cuộc đấu tranh
chính nghĩa của Việt Nam.

Hiệp định Paris ký, theo đó,
Mỹ phải rút quân hoàn toàn khỏi
miền Nam, quân giải phóng ở lại
tại chỗ, các quyền dân tộc cơ bản
của nhân dân Việt Nam được đảm
bảo, Việt Nam là của người Việt
Nam. Thắng lợi của Hiệp định
Paris đã đem lại niềm vui ngập tràn
cho nhân dân hai miền Nam Bắc
trong mùa Xuân 1973, là thắng lợi
có ý nghĩa chiến lược, dẫn đến đại
thắng mùa Xuân năm 1975, giải
phóng miền Nam, thống nhất đất
nước. Điều này cho thấy cả hai
mùa Xuân lịch sử của dân tộc đều
có bóng dáng chiếc áo dài xanh hòa
bình của bà Nguyễn Thị Bình.

"Đây là kết quả của cuộc kháng
chiến chống ngoại xâm lâu dài và gian
khổ, đầy hy sinh thử thách của nhân
dân ta, tiến hành trên ba mặt trận quân
sự, chính trị, ngoại giao, là kết quả của
đường lối độc lập tự chủ cùng với sự
tranh thủ đoàn kết quốc tế rộng
rãi","Cuộc chiến đấu không dùng
súng đạn mà bằng đấu trí, đấu lý,
nhưng cũng vô cùng khó khăn, nhất là
những cuộc đàm phán bí mật. Động
lực chính giúp chúng tôi kiên trì đấu
tranh và hoạt động tích cực, đó là vì lợi
ích tối cao của dân tộc, là niềm tin
tuyệt đối vào thắng lợi cuối cùng của
cuộc kháng chiến của nhân dân ta", bà
Bình nói.“Hiệp định Paris là đỉnh cao
thắng lợi của mặt trận ngoại giao Việt
Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước, là
mốc son trong trang sử vàng của nền
ngoại giao cách mạng Việt Nam.
Thắng lợi đó, trước hết bắt nguồn từ
thắng lợi của cuộc kháng chiến vĩ đại
của nhân dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng với những nỗ lực phi thường,
quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh
vì độc lập tự do, thống nhất đất nước
của quân và dân trên các chiến trường,
buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán,
phải xuống thang và cuối cùng phải ký
Hiệp định Paris”. 

Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang đã phát biểu: “Hiệp định Paris
là đỉnh cao thắng lợi của mặt trận
ngoại giao Việt Nam thời kỳ chống
Mỹ cứu nước, thắng lợi này mang
đậm dấu ấn và phong cách ngoại giao
Hồ Chí Minh; có sự đóng góp từ
những nỗ lực hết mình của các cán
bộ, chiến sĩ trên mặt trận ngoại giao
thời kỳ chống Mỹ cứu nước mà trực
tiếp là cuộc đấu tranh ngoại giao tại
Hội nghị Paris, cuộc đấu trí thể hiện
bản lĩnh kiên cường, thông minh,
sáng tạo của nền ngoại giao cách
mạng Việt Nam với một nền ngoại
giao nhà nghề, sừng sỏ”.

Trong cuốn hồi ký “Gia đình,
bạn bè, đất nước” của bà Nguyễn Thị
Bình (xuất bản năm 2012), nhà văn
Nguyên Ngọc đã viết: “...Có lẽ bà là
người Việt Nam có nhiều bạn bè nhất
trên thế giới, từ những người dân
thường cho đến các nguyên thủ quốc
gia nổi tiếng và thuộc nhiều chế độ
chính trị khác nhau. Những năm
tháng ấy, bà có mặt ở hầu khắp hành
tinh và thật lạ, thật đẹp, hình ảnh của
một Việt Nam đang chiến đấu khốc liệt
lại được đại diện không phải bằng một
chiến binh đằng đằng sát khí mà là một
phụ nữ nhỏ nhắn, khiêm nhường mà
uyên bác, gần gũi mà sang trọng, sự
kiên định không gì lay chuyển nổi lại
được thể hiện chính bằng một vẻ thong
dong đầy tự tin... Bà gọi công việc đó
là “ngoại giao nhân dân”, nghĩa là con
người đến với con người, trái tim đến
với trái tim. Bà đem bạn bè về cho dân
tộc. Và đấy là một trong những nhân
tố quan trọng quyết định thắng lợi kỳ
lạ của Việt Nam trong thế kỷ qua...”./.

H.T.T
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Hình tượng “hoa” được
khoe sắc trong tranh được
thể hiện qua nhiều chất

liệu thể hiện dòng cảm xúc đa
dạng, phong phú mà người nghệ sĩ
muốn chuyển tải đến người
thưởng lãm tranh và nhằm khám
phá cái đẹp mà thiên nhiên đã ban
cho và tạo nên những hình tượng
“hoa” trong vườn hoa nghệ thuật.
Về mặt cấu trúc thực vật học, hoa
là một dạng cành đặc biệt (1). Theo

góc độ văn hóa “hoa là bộ phận của
thực vật, có hình dáng lan tỏa và màu
sắc đẹp”, còn theo góc độ văn học,
“hoa thơm đã vào ca dao... hoa thơm
trong vườn bao giờ cũng xôn xao màu
đẹp với hương” (2). Hoa đã hiện diện
trong đời sống trở thành hình
tượng trong đời sống tinh thần thể
hiện cho nét đẹp diệu kỳ, cho tình
yêu đôi lứa được thể hiện tái hiện
trong kiến trúc truyền thống Việt
Nam như Chùa Một Cột (Hà Nội)

và có giá trị độc đáo và tiêu biểu về
kiến trúc là ở điểm cách điệu hóa
điển hình một bông sen. Điểm qua
đôi nét về sự hiện diện của hoa từ
tự nhiên đến hình tượng nghệ
thuật và mỹ thuật qua các thời kỳ,
ví dụ ở trong đời sống từ ngàn xưa
người Việt Nam chúng ta đã ví tên
con người như tên các loài hoa
như: mai, lam, cúc, trúc, đào, hồng,
huệ.

Cứ mỗi độ Xuân về hàng trăm

trên thành phố biển 
du lịch Đà Nẵng

PGS. TS. CUNG DƯƠNG HẰNG (*)

Chùa Một Cột

Hoa vaø Teát coå truyeàn 

Nói đến Tết cổ truyền ở Việt
Nam không ai có thể phủ nhận
sự đóng góp của hoa trong
trang trí, hoa luôn là nguồn
cảm hứng vô tận cho người
nghệ sĩ vì ẩn chứa bên trong
những cánh hoa tuyệt đẹp ấy là
cả một triết lý nhân văn sâu
sắc, giàu ý nghĩa. Đã có nhiều
công trình kiến trúc được tạo
dựng với ý tưởng từ hoa, vô số
những bức phù điêu, tượng
tròn, chạm khắc với họa tiết
hoa, không thể kể hết những
nhạc phẩm, tác phẩm văn học,
thơ ca trong đó có đề cập hoặc
ca ngợi một loài hoa nào đó và
hoa là chủ đề tạo nên những
tên tuổi những nghệ sĩ sáng tác
của thế giới và Việt Nam. 

Mừng Đảng - Mừng Xuân
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hoa đua nở. Hoa theo người vào
các phố phường, vào từng ngôi
nhà, khoe sắc màu và hương thơm
và mang những giá trị tinh thần
đến mọi nhà, mọi miền, miền Nam
với những nhành mai vàng khoe
sắc, miền Bắc với những cành đào
hồng kiêu sa. Hoa còn tượng trưng
cho tuổi trẻ và vẻ đẹp, cho vòng
tuần hoàn sinh và tử. Hoa dùng để
mừng thọ, mừng sinh nhật, tiếp
khách, tặng cho người thân hoặc
tiễn đưa người ra đi… Khi tổ ấm
xây dựng, ngày cưới không thể
thiếu vắng hoa. Từ chốn trang
nghiêm Phật đài, giáo đường, bàn
thờ tổ tiên đều có sự hiện diện của
hoa. Đến với dân dã vẫn là hoa cúc
có mặt khắp mọi miền đất nước,
như: cúc đại đóa, cúc vạn thọ, đồng
tiền, mâm xôi… Hoa cúc đẹp bởi
sự giản dị mang đức tính tốt đẹp
của đấng quân tử, “Phú quý lòng
hơn phú quý danh” (Nguyễn Trãi)
khi Xuân về trong mỗi căn nhà.
Hoa hồng nói hộ cho tình yêu mà
đôi khi ngôn ngữ đời thường
không sao nói hết được, là sứ giả
của tình yêu, của thiện chí và cả hòa
bình, cho lòng hiếu thảo đối với
bậc sinh thành, cho tình bằng hữu
thân, cho lòng biết ơn của trò đối
với thầy, của người được giúp đỡ
đối với những ân nhân tâm phúc,
nụ hồng xinh trong đài hoa màu
xanh, như trẻ thơ đang chập chững
vào đời. Đóa hồng hé nở, e ấp thẹn
thùng như thiếu nữ tuổi vừa mới
lớn. Hoa còn là đạo, nhắc nhở ta
mỗi giây phút cuộc đời thật quý và
hoa đã đi vào nghệ thuật kiến trúc,
điêu khắc nước ta, từ truyền thống
cho đến hiện đại, nhất là hình
tượng hoa sen được lồng vào cấu
trúc tổng thể hoặc bộ phận ở hầu
hết các công trình kiến trúc Phật
giáo nổi tiếng như: chùa Một Cột,
chùa Kim Liên (Hà Nội), chùa Tây
Phương (Hà Tây)…  

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Khu di tích Phủ Chủ tịch và Bảo
tàng Hồ Chí Minh Hà Nội “được

khánh thành năm 1990, do kiến trúc sư
Garon Isacovich thiết kế” tòa nhà là
một khối hình vuông vạt góc, đặt
chéo, cao 3 tầng, mỗi chiều dài
70m. Bốn khối hình vuông ở tầng
trên cùng được cách điệu vừa là
cánh sen, vừa là 4 khuôn cửa. Hình
khối công trình khắc họa nên một
hình tượng bông sen trắng, tượng
trưng cho phẩm chất thanh cao,
trong sáng của Hồ Chủ tịch. 

Tòa nhà tài chính Bitexco (TP.
Hồ Chí Minh), cao 68 tầng, do kiến
trúc sư Carlos Zapata thiết kế với ý
tưởng xây dựng từ hình tượng hoa
sen quen thuộc. 

Ông giải thích: “Tòa nhà phải có
sự liên hệ với văn hóa, và vì vậy chúng
tôi đã làm một cuộc khảo sát để tìm ra
các mối quan hệ giữa tòa tháp với con
người, chủ yếu là mối quan hệ tâm
linh bởi vì bạn không thể áp đặt một
biểu tượng lên con người” (3) thể hiện
ý tưởng sáng tạo táo bạo, cho kiến
trúc TP.Hồ Chí Minh nói riêng và
cho kiến trúc Việt Nam nói chung.
Trong điêu khắc truyền thống như
điêu khắc đình làng, chùa đến gốm

sứ: tứ quý, như: “mai, liên (sen), cúc,
trúc” hay “mai, lan, cúc, trúc” hoặc
“tùng, cúc, trúc, mai” và hàng trăm
loài hoa được tái hiện qua bàn tay
sáng tạo của nghệ nhân thổi vào
hoa tâm hồn và sáng tạo. Hoa
trong hội họa phương Tây hay tả
thực từ tinh thần triết học và mỹ
học Hy Lạp cổ đại. Nhà triết học
Hy Lạp Aristotle nêu ra mệnh đề
mỹ học “mô phỏng thiên nhiên”, “mô

phỏng phải nêu vạch ra tính phổ biến
và tính tất yếu của phát triển trong sự
vật, bản thân nó đã bao hàm sự sáng
tạo của người nghệ sĩ”. Cho đến
Leonardo da Vinci, danh họa thời
Phục Hưng, vẫn tiếp tục thuyết
giải chân lý mà Aristotle đã nêu
lên, khi ông nhấn mạnh trong
quyển “Bàn về hội họa” “Hội họa
đáng khen nhất là hội họa có thể giống
nhất” (4). Hình tượng hoa đã được
thể hiện như hoa diên vỹ (Iris) và
hoa hướng dương dưới nét cọ của
Van Gogh đã được cả thế giới biết
đến. Hay như Henri Matisse,
trường phái Dã Thú đã vẽ rất nhiều
hoa trong sự nghiệp sáng tác của
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ông, phần lớn trong các tranh khỏa
thân nổi tiếng của Matisse đều có
hoa. Ở phương Đông “hội họa tả ý”
tranh Nhật Bản và Trung Quốc.
“Triết học và mỹ học Lão Tử, người gần
như đồng thời với Aristotle, đã đặt cơ
sở lý luận cho tranh tả ý buổi đầu. Các
quan niệm thẩm mỹ “đại tượng vô
hình”,“ngũ sắc linh nhân mục
huyền”… trong sách Lão Tử đã có ảnh
hưởng rất lớn đến các họa sĩ hậu thế”.
Hoa là một phần của văn hóa Nhật
Bản, được nhìn thấy trong các bức
tranh truyền thống và hiện đại của
Nhật Bản, trên kimono và Manga.
Hoa là linh hồn của Nhật Bản như
người Nhật Bản. Hoa đạo, trà đạo,
bonsai, nghệ thuật đình viên… Bằng
cách biểu hiện này, người Nhật đã
mang vẻ đẹp của tự nhiên vào cuộc
sống thường ngày và những giá trị
tinh thần. “Hoa diên vĩ” là một tác
phẩm tiêu biểu cho phong cách của
Kōrin cùng “Hoa mận trắng vào mùa
Xuân” và “Hoa mận đỏ vào mùa
Xuân”.  Tề Bạch Thạch (Qi Baishi) và
hoa sen. Còn ở Việt Nam, hoa đã
được những nghệ sĩ tạo hình trong
tác phẩm hội họa thời kỳ mỹ thuật
Đông Dương: “Thiếu nữ bên hoa huệ”
(sơn dầu); “Thiếu nữ bên hoa sen”
(năm 1944, sơn dầu), Nguyễn Gia
Trí với “Thiếu nữ bên hoa phù dung”
(năm 1944, sơn mài) …

Cho đến nay cứ mỗi độ Xuân
về, hoa lại tràn trên phố trên thành
phố biển Đà Nẵng đường hoa Xuân
Đà Nẵng với hơn 20.000 giỏ hoa các
loại được chọn từ mọi miền đất
nước hội tụ trên đường hoa Xuân
khoe sắc màu chờ đớn người dân và
du khách đến thưởng lãm. Điểm
nhấn của đường hoa Xuân hình ảnh
linh vật năm được kết từ hoa thể
hiện tỉ mỉ dưới dạng mảnh ghép
gấp khúc đa chiều và tạo dáng ở
nhiều tư thế khác nhau, với đủ cung
bậc sắc màu tươi mới trên nền hoa
rực rỡ dưới khu vực ánh sáng bên
cạnh đường hoa Xuân truyền thống
cùng người người trên những chiếc
áo, váy hoa rực rỡ, cùng những đèn

lồng xứ Quảng được giăng hòa
quyện với hương sắc muôn màu của
hoa Xuân làm lòng người người
phấn chấn háo hức đón Xuân.

Đà Nẵng với hương nồng của
biển sắc màu của hoa, tình thắm của
người dân vùng biển đã đem đến
sắc màu du lịch cho người cùng
muốn đến với thành phố biển Đà
Nẵng sẽ đem lại sự hài lòng và tình
cảm yêu thương, niềm hân hoan
cùng mọi người cùng đón chào một
năm mới an khang thịnh vượng,
một năm mới tràn sức sống như hoa
muôn màu.

C.D.H
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Thiếu nữ bên hoa huệ, tranh sơn dầu của họa sĩ Tô Ngọc Vân
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TRẦN CAO ANH

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, khi người
lớn say sưa hoài niệm “Tết ngày xưa” của
mình, thì dường như con trẻ bây giờ
chẳng mấy khi  quan tâm tới những giá
trị truyền thống tốt đẹp ấy. Với hầu hết trẻ
em hôm nay, Tết chỉ đơn giản là thời
điểm các em được nghỉ học, được mặc
quần áo đẹp và nhận phong bao lì xì.
Nhưng để “neo” lại những giá trị văn hóa
truyền thống Tết trong lòng con trẻ, thì
rất nhiều trường học và các gia đình đã
có những cách làm hay và mang ý nghĩa
giáo dục sâu sắc…

Theo phong tục cổ truyền người Việt Nam, Tết Nguyên đán
trước hết là Tết của gia đình. Như trở thành một thói quen
rất linh thiêng và bền vững nhất, mỗi năm Tết đến, dù

mình đang ở đâu, làm gì... ai cũng mong muốn và cố gắng trở về
đoàn tụ với gia đình. Những ngày giáp Tết, không khí thật náo
nức nhộn nhịp. Từ già trẻ, trai gái đều hào hứng lau dọn nhà cửa,
đi chợ Tết xin câu đối về để thờ. Chiều 23 tháng Chạp lại chuẩn
bị để đưa ông Táo về chầu trời. Trong ký ức của nhiều người hôm
nay, cảm giác thích nhất là được ngồi cạnh bà vừa lau lá dong,
vừa học cách gói bánh chưng và nghe bà kể chuyện ngày xửa
ngày xưa. Bên bếp lửa hồng phảng phất mùi khói, cả gia đình lại
quây quần bên nhau chuyện trò rôm rả. Đó là Tết của những ngày
xưa cũ nay đã vào dĩ vảng.

Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại cứ kéo con người vào
guồng quay tất bật, vội vã, những giá trị đón Tết truyền thống
cũng trở nên nhạt nhòa hơn. Anh Nguyễn Văn Trình (phường
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) khi trò chuyện với
chúng tôi mà cũng không giấu được nỗi trăn trở: ngày trước, cứ
mỗi khi Tết đến, Xuân về là mình mừng lắm. Ký ức Tết truyền
thống, cổ truyền mà mình và những bạn bè thế hệ mình trải qua
đó là bếp lửa hồng, nồi bánh tét, được ngồi xem mẹ làm bánh,
mứt gừng, háo hức phụ ba mẹ trang hoàng nhà cửa. Giờ con cái
mình thì chẳng mấy khi hào hứng với những việc làm đó. Làm
thế nào để con cái chúng ta được trải nghiệm và không thờ ơ với
những giá trị Tết truyền thống người Việt, phần trách nhiệm lớn
nhất là của gia đình và các trường học.

Dẫu hôm nay phải đối diện với không ít những khó khăn
của buổi đầu mới thành lập, nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào
dịp cuối năm, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu,
Đà Nẵng) lại tổ chức cho các em một lễ tất niên nhiều cảm xúc.
Cũng chính trong dịp đặc biệt này, nhiều hoạt động ý nghĩa,
mang màu sắc truyền thống được tái hiện lại như: dạy gói bánh
chưng, viết câu đối, thi sắp xếp mâm ngũ quả đẹp, tổ chức các
trò chơi dân gian... Những hoạt động ấy lại trở nên hấp dẫn, mới
lạ trong mắt con trẻ. Trong các em, có không ít những đứa trẻ chỉ
biết đến những giá trị truyền thống qua sách báo hay những bài
học trong sách vở. Hôm nay, chính các em được trải nghiệm,
được tự tay tập gói bánh chưng, viết câu đối Tết... Những đôi mắt
tròn xoe, thích thú khi được thầy cô giáo dạy bài học về nghi lễ
ngày Tết, về cách ứng xử văn minh khi nhận quà, được tự tay các
cháu lau lá, được học cách gói bánh chưng, bánh tét... Và rồi sản
phẩm đầu tay đó được các em mang về nhà đặt lên bàn thờ như
một món quà dâng lên tổ tiên cho tấm lòng chân thành và sự tâm
huyết của thầy và trò trao gửi tới gia đình. Với những đấng sinh
thành và với cả những người thầy giáo, cô giáo, hạnh phúc đôi
khi chỉ đơn giản là nhìn thấy được những đôi mắt đen, to tròn,

và giá trịTết

thích thú của con trẻ, được thấy các con em
của mình mỗi ngày một trưởng thành lên
trong từng nếp nghĩ. Dù rất bận rộn với mỗi
dịp Tết đến, Xuân về nhưng gia đình anh, chị
Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị Đây (phường Khuê
Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) vẫn luôn
coi trọng việc giáo dục giá trị Tết truyền thống
cho hai đứa con nhỏ. Anh, chị bảo rằng với gia
đình anh chị, Tết chính là thời gian bận rộn
nhất khi các con được nghỉ học. Cảm giác
dường như con trẻ giờ đây chỉ mong Tết bởi là

lúc chúng được nghỉ
học, được xem ti vi

và chơi máy tính
thỏa thích. Để

các con khi
lớn lên vẫn
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hức ngồi canh lửa, chờ bánh chín”, anh
Xuân cho chúng tôi biết như vậy.

Truyền thống đi tảo mộ ngày
đầu Xuân, chúc Tết ông bà, cha
mẹ… trao cho nhau những lời chúc
tốt đẹp đầu Xuân năm mới... vẫn
còn được rất nhiều gia đình gìn giữ,
trao truyền. Với họ, đó là bài học
giáo dục rất có ý nghĩa hơn hàng
vạn con chữ khô khan trên các trang
viết, dạy cho con trẻ biết tri ân ông
bà, tổ tiên, biết nhớ về cội nguồn.
“Việc trao cho con cái cơ hội được tự
tay giúp cho bố mẹ chuẩn bị Tết, theo
chúng tôi là cách tốt nhất để cho các con
trẻ có thể hiểu thêm sâu sắc những giá
trị truyền thống của ngày Tết Việt
Nam. Khi ông bà, bố mẹ cùng trải
nghiệm với các con, con cái sẽ hiểu
thêm tấm lòng của các đấng sinh thành,
tình cảm gia đình vì thế mà thêm đong
đầy qua năm tháng – điều mà mỗi gia
đình đều mong muốn”, anh Xuân chia
sẻ.

T.C.A

lưu giữ những ký ức đẹp về Tết, vợ
chồng anh chị vẫn cố gắng dành
nhiều thời gian, cho các con trải
nghiệm Tết thật lý thú và có nhiều
ý nghĩa nhất có thể. “Gia đình không
có điều kiện để gói bánh chưng nên
quyết định gửi các con lên nhà dì cho
các con được trải nghiệm. Hai cháu
nhỏ năm nào cũng rất háo hức thức

dậy từ 5h sáng để quan sát rồi tự tay
gói được những cái bánh chưng nhỏ
xíu. “Trong khi gói bánh, mình không
quên kể lại câu chuyện “Sự tích bánh
chưng, bánh dày” cho các cháu nghe
để từ đó các cháu biết được truyền
thống của dân tộc Việt Nam mình.
Cuối cùng thì hai cháu cũng biết được
cách gói bánh chưng, bánh tét và háo

Mừng Đảng - Mừng Xuân



ngày Tết là lúc hướng về cội
nguồn. Sự trở về này làm cho
mọi người cảm thấy ấm áp
tình người, không còn thấy
mình bị lạc lõng, bơ vơ giữa
dòng đời tấp nập.  Đó không
chỉ là truyền thống cần gìn giữ,
mà còn là dịp mà ta thể hiện tình
cảm yêu thương đối với gia đình.
Cái truyền thống hướng về cội
nguồn ấy chảy mạnh mẽ trong huyết
quản của mỗi con người Việt Nam từ
ngàn đời nay.

Tết quây quần bên mâm cơm
gia đình

Mỗi khi Tết đến, cả nhà lại rộn rã
tiếng nói cười của con cháu. Niềm vui lớn
nhất những ngày đầu Xuân là được thấy
ba mẹ vẫn khỏe mạnh, vui tươi, thấy các
con trai, con gái, anh chị em trong nhà

Văn hóa - Du lịch
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Tết là dịp để sum họp
Ngày Tết là một ngày rất thiêng

liêng của dân tộc, nó không chỉ mang
lại niềm vui mà còn là dịp cả gia đình
quây quần bên nhau thật hạnh phúc.
Tết là thời gian để sum vầy và tận
hưởng những điều tốt đẹp với gia
đình. Đó là thời gian để chúng ta
chiêm nghiệm về hạnh phúc gia đình,
để cảm ơn ông bà tổ tiên về những gì
họ đã làm cho chúng ta, để đề cao tình
nghĩa vợ chồng, để bày tỏ tình yêu với
con cái. Vì vậy, Tết là ngày hội thăng
hoa của văn hoá Việt Nam, là ngày hội
của con người hoà hợp với cộng đồng,
mang đậm nét văn hoá dân tộc sâu sắc
và độc đáo của từng gia đình Việt nói
riêng và dân tộc Việt Nam nói chung

Xuân về Tết đến, ngày Tết càng
đến gần thì câu nói "về quê ăn Tết" là
những tiếng quen thuộc được nghe
nhiều nhất. Những ngày cuối năm là
những hành trình ngược xuôi. Những
người con đi làm ăn xa và những kiều
bào Việt Nam ở nước ngoài đều thấy
lòng mình náo nức chờ đón ngày vui
sum họp. Đâu đó trong giấc mơ của
những người con ấy vẫn thấy hiện lên
mái nhà xưa, về hình bóng quê nhà.
Còn gì hơn khi được về quê ăn Tết là
về với ông bà, cha mẹ, về với những
kỷ niệm ngày xưa thơ bé, về với mảnh
đất nơi đã sinh ra mình. Quanh năm
suốt tháng, mọi người đều phải lo làm
ăn để kiếm sống. Vì thế, ngày Tết là
ngày để mọi người được nghỉ ngơi và
đoàn tụ dưới mái ấm gia đình, mang
thật nhanh niềm vui sum vầy đến với
mỗi mái nhà. Hầu hết mọi người, dù
có khó khăn đến đâu, dù cách xa đến
đâu, họ cũng cố gắng trở về để cùng
đón Tết với gia đình. Tất cả các thành
viên trong gia đình đều cùng nhau
chuẩn bị cho ngày Tết. Các mẹ, các chị
thì lo việc bếp núc, mâm cỗ, còn
những người đàn ông, con trai thì lo
quét dọn nhà cửa, vườn tược, bàn thờ
gia tiên cho trang nghiêm, sạch đẹp.

Ngày thường, rất hiếm khi tất cả
các thành viên trong gia đình có mặt
đông đủ. Chỉ có ngày Tết mọi người
trong gia đình mới có cơ hội để quây
quần bên nhau, cùng ăn cơm với nhau
và cùng nhau hàn huyên tâm sự, chia
sẻ và cảm thông cho nhau. Do vậy,

Một năm nữa đã trôi qua, đất trời chuyển mình báo hiệu khoảnh
khắc Xuân sang. Mưa phùn nhè nhẹ rơi gợi lên vị ngọt man mát của
mùa Xuân. Tết Nguyên Đán là tiết lễ đầu tiên trong năm, mở đầu cho
một năm mới với bao niềm tin và hy vọng về những thay đổi tốt lành.
Tết đến làm con người ta nhớ đến những ngày thơ ấu, thuở còn cắp
sách đến trường chỉ mong mau đến Tết để được đi chơi, đi sắm Tết, đi
xem hội Xuân. Tết về, làng xóm dường như rộn ràng hơn. Mọi người
dọn dẹp, sửa sang nhà cửa sạch đẹp, mua sắm rất nhiều thứ để đón Tết.
Ngoài đường phố, cờ hoa trang hoàng rực rỡ khắp nơi và nhộn nhịp
hơn với tiếng bước chân người chuẩn bị đi chợ Tết, rồi đến những ngày
mọi người cùng nhau đi chợ hoa, tất cả hòa vang như một bản hòa tấu
ngày Xuân mới bắt đầu.

Xuaân veà 
ấm áp bên mâm cỗ

ĐÀO THỤC NHƯ

ngaøy Teát
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quây quần bên mâm cơm ấm cúng,
thấy các cháu tung tăng chạy nhảy,
nói cười. Bữa cơm tất niên một
truyền thống tốt đẹp và lâu đời của
dân tộc Việt. Theo phong tục
truyền thống của người Việt Nam,
cuối năm, các gia đình cùng nhau
ăn bữa cơm tất niên, thắp hương
bàn thờ mời các cụ về ăn Tết. Tất
niên là thời khắc cả gia đình ngồi
quây quần bên nhau, trò chuyện về
một năm đã qua, những gì đã làm
được, những gì chưa làm được,
những điều cần phấn đấu. Mọi
người cùng nâng ly tiễn một năm
cũ đi, chào một năm mới đến. Giây
phút chuyển giao đất trời thiêng
liêng, đón một Xuân bình yên, gạt
bỏ mọi lo toan của cuộc sống, đủ
dũng cảm để nói những lời yêu, lời
cảm ơn, lời xin lỗi mà ngày thường
chưa, không dám nói ra. 

Đặc biệt nhất là ngày 30 Tết,
không khí mới rộn rã làm sao. Dù
đi đâu, làm gì thì bữa cơm chiều 30
Tết mọi người vẫn phải có mặt
đông đủ. Vào ngày đó, con cái
trong nhà lại tề tựu đông đủ trong
bữa ăn cuối năm, mọi người ăn, nói
chuyện, chia sẻ với nhau những
buồn vui năm qua, mọi yêu
thương, giận hờn đều được thổ lộ.
Cuộc họp mặt kéo dài tới giao thừa,
con cháu chúc Tết ông bà, bố mẹ,
anh chị em chúc Tết lẫn nhau. Bữa
cơm thật đầm ấm, thú vị và tràn
đầy tình yêu thương cùng những
tiếng cười.

Mâm cỗ ngày Tết
Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn

và quan trọng nhất trong năm của
người Việt. Mâm cỗ Tết không chỉ
là hồn dân tộc, còn chứa đựng khát
vọng của người dân về một năm
mới nhiều an lành, hạnh phúc.
Mâm cỗ Tết cũng là một trong
những nét văn hóa độc đáo và lâu
đời của người Việt. Tết cổ truyền
tượng trưng cho khởi đầu cho một
năm mới, mong muốn một cuộc
sống ấm no hạnh phúc. Dù hoàn
cảnh gia đình có khó khăn người ta
vẫn gắng sắm sửa mâm cỗ Tết đầy
đủ để tưởng nhớ đến ông bà, tổ
tiên, cầu mong tổ tiên phù hộ cho
con cháu sức khỏe dồi dào, học
hành tấn tới, gia đình sung túc, làm
ăn phát tài phát lộc. Mỗi vùng miền

lại có sự khác nhau về cách bày
biện, trang trí mâm cỗ ngày Tết.
Tuy nhiên cho dù có sự khác nhau
ấy, mâm cỗ ngày Tết vẫn là lòng
thành của con cháu cúng lên ông bà
tổ tiên, mong muốn cầu được một
năm mới ấm no, an lành. Những
món ngon truyền thống trên mâm
cỗ thể hiện tài khéo léo của người
nội trợ và sự no đủ, hạnh phúc
trong mỗi gia đình. Bởi thế mà,
trong sâu thẳm tiềm thức của mỗi
người dân đất Việt dù ở vùng nào,
xứ nào thì mâm cơm ngày Tết luôn
gắn kết tình thân và luôn mang ý
nghĩa thiêng liêng trong mỗi gia
đình Việt.

Ẩm thực ngày Tết là một
trong những nét văn hóa đặc sắc
của người Việt. Tết ở mỗi vùng

Đầu Xuân gia đình sum vầy (st)

Mâm cỗ đêm Giao thừa (st) Bánh chưng, bánh tét ngày Tết (st)
Văn hóa - Du lịch
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miền mang một phong vị riêng, là
nét đẹp truyền thống khó phai mờ.
Ẩm thực Tết cổ truyền không chỉ là
nét đẹp mà còn là truyền thống văn
hóa lâu đời cần gìn giữ của người
Việt Nam. Miền Trung với thời tiết
khí hậu đặc trưng nên nét văn hóa
ẩm thực cũng có đôi phần khác
biệt. Những món cơ bản thường
thấy trong mâm cỗ miền Trung bao
gồm gà luộc, thịt heo, bánh chưng,
bánh tét, ram cuốn, canh, rau sống,
cơm trắng… với điểm đặc biệt là
các món ăn được chia ra thành
từng đĩa nhỏ, mỗi thứ một ít, bày
biện trên chiếc mâm tròn, như một
cách thể hiện sự chắt chiu và san sẻ.
Người dân miền Trung còn đón
xuân với các món ăn dân dã nhưng
không kém phần cầu kỳ như: tôm
chua, dưa món, nem chua, tré, ít
dùng chả lụa mà là chả bò và giò
thủ nhưng đặc biệt phải có thịt
chua và tai heo. Vào ngày Tết, nhà
nào cũng có ngũ quả cúng gia tiên
nhưng mỗi trái đều phải có ý nghĩa
cầu may như : Đu đủ để quanh
năm no đủ, trái xoài là có đủ xài,
trái sung để mong sung túc, trái
thơm là luôn được thơm tho, dưa
hấu để quanh năm đỏ như son mà
phải mua cả cặp đều nhau, nếu nhà
ít người thì cúng một trái cũng
được sao cho đủ nghĩa “Cầu – Vừa
– Đủ – Xài”, mặt trước trái dưa
được dán chữ Phúc hay Đại cát,
Đại lợi hoặc 3 chữ Phúc Lộc Thọ
bằng chữ Nho lồng vào nhau.
Nhìn lên bàn thờ sẽ thấy đầy ắp
ngôn ngữ tâm linh.

Nhìn chung mâm cỗ ngày Tết
của 3 miền có một vài điểm khác
biệt tùy theo địa phương. Nhưng
đặc điểm căn bản mà miền nào
cũng phải có trong mâm cỗ là cơm
và xôi, đặc biệt là bánh chưng,
bánh tét ăn kèm với các loại dưa
muối đặc trưng của từng miền. Là
loại bánh Tết của người Việt Nam,
mặc dù hình thức và ý nghĩa khác
nhau, như bánh chưng tượng
trưng cho đất là âm, bánh tét khi
cắt lát ra từng khoanh tròn tượng
trưng cho trời là dương nhưng
nguyên vật liệu gần như không có

gì khác biệt. Đó là đặc điểm chung
nhất phản ánh bản sắc văn hóa,
lịch sử, địa lý... của một đất nước
có nền văn minh lúa nước như
chúng ta. 

Cách nay chừng năm thập kỷ
từ thành thị tới nông thôn, dù giàu
hay nghèo thì gia đình nào cũng
cúng đủ 4 ngày Tết. Nhà giàu thì
mâm cỗ làm đủ mười món, nhà
nghèo thì cũng có cái chân giò và
hương hoa thắp trọn 4 ngày Tết.
Sau khi cúng tổ tiên và cúng gia
tiên, dự với mâm cỗ trong ngày
Tết, từ người lớn tuổi cho tới đứa
trẻ nhỏ tuổi nhất cũng đều khoác
trên mình trang phục đẹp nhất.
Ngồi với mâm cỗ, mọi người sẽ
được lắng nghe đầy đủ cung bậc
cảm xúc của người thân, được hiểu
biết mọi thông tin vui, lạ mà những
thông tin đại chúng chưa biết tới.
Những trận cười ròn tan, những cái
dướn chân mày sửng sốt, những
câu chúc mừng sự thành đạt của
con, cháu, những lời dạy bảo của
người trên có giá trị hơn bất cứ loại
sách vở nào. Con cháu tụ hội
quanh mâm cỗ ngày Tết không
đơn thuần được thưởng thức
miếng ngon xưa ông, bà, cha, mẹ
đã từng nấu mà còn là cơ hội được
chứng tỏ mình vẫn tròn chữ hiếu,
không làm rơi rớt chữ lễ và không
làm mai một chữ nghĩa. Dù con

đường mưu sinh gập ghềnh, khúc
khuỷu mình vẫn không thể dừng
chân, bởi dừng lại là mình sẽ lạc
hậu mà mình vẫn phải tự rượt đuổi
chính mình trên thương trường.

Gia đình là nơi chúng ta tìm
lại chính mình. Bởi gia đình là nơi
bắt đầu nguồn sống và đào tạo cho
mình là con người hoàn chỉnh để
trở lại phục vụ cuộc sống. Gia đình
cũng là nơi giúp cho mỗi người tự
hoàn thiện mình, giúp cho mình
giữ được chữ thiện, chữ tâm làm
gốc. Đó là nguyên nhân mà mọi
thành viên trong gia đình luôn
luôn trở về dưới mái ấm trong
ngày Tết cổ truyền để được quây
quần bên mâm cơm cúng gia tiên.
Dù là mâm cỗ của từng vùng miền
trong cả nước có khác nhau về hình
thức nhưng vẫn biểu hiện lòng
thành kính thiêng liêng dâng lên tổ
tiên, để con cháu thấy đó mà nhớ
đến nguồn cội ông bà mà tâm niệm
với tấm lòng hiếu thảo với gia đình
với mọi hành động và việc làm của
mình với xã hội. Để rồi năm hết Tết
đến, mọi người lại trở về với mâm
cỗ ngày Tết thân thuộc từ hàng
ngàn xưa tới nay trong mỗi gia
đình dân tộc Việt Nam.

Đ.T.N
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Nguồn gốc ra đời
Bánh tổ xuất hiện trên miền đất

Quảng Nam-Đà Nẵng khá lâu nên
bây giờ không ai rõ nguồn gốc xuất
xứ cụ thể. Về sự ra đời của bánh tổ,
có khá nhiều giả thuyết với người
Quảng- Đà. Tương truyền, xưa kia,
khi Âu Cơ và Lạc Long Quân chia
50 con xuống biển, 50 con lên non,
tổ mẫu đã làm bánh tổ để các con đi
đường ăn. Hình dạng bánh tổ giống

như tổ chim, giúp liên tưởng đến
loài chim phượng- dòng giống của
Âu Cơ, nhằm dạy các con đạo lý
“con người có tổ có tông”.

Theo một số cụ cao tuổi thì cho
rằng bánh tổ xuất hiện từ thời
Quang Trung vào cuối thế kỷ XVIII.
Với nguồn gốc này, họ giải thích
rằng, lúc chuẩn bị tiến quân ra Bắc
đại phá quân Thanh, nhà vua lo
lắng cho các binh sĩ khi đi suốt

chặng đường dài hàng trăm cây số
với nhiều chông gai hiểm trở mà
lương thực thì không đủ cung cấp.
Biết được điều đó, để chứng tỏ tình
yêu quê hương đất nước và lòng
ngưỡng mộ vị anh hùng Nguyễn
Huệ, người dân đã sáng chế ra món
bánh ngon tuyệt hảo này để dâng
vua làm lương thực đi đường. Vì
thế mà bánh tổ chỉ xuất hiện trong
những ngày Tết cổ truyền để ghi
nhớ công lao của vua Quang Trung
vào mùa Xuân năm ấy.

Dẫn theo đề tài nghiên cứu Văn
hóa ẩm thực Đà Nẵng (Viện Nghiên
cứu và Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà
Nẵng, 2012), học giả Nguyễn Văn
Xuân cho rằng bánh tổ có nguồn gốc
loại bánh lùng kú mà người Hoa
vẫn làm để cúng ông bà trong dịp
Tết. Theo Nguyễn Văn Xuân, lùng
là cái lồng, kú là hấp. Bánh lùng kú
một trong những phẩm vật đặt trên
bàn người Hoa, đặc biệt có những
chấm đỏ lỗ chỗ trên đó để lấy “hên”
đầu năm mới. Rất nhiều gia đình
được tặng bánh ấy qua quan hệ sui
gia. Người Việt thấy dễ làm nhờ sự
chỉ dẫn của các thím (đàn bà người
Hoa) và đã thành công dễ dàng.
Qua nhiều thế kỷ, cái bánh lùng kú

Văn hóa - Du lịch
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Bánh tổ

Theo phong tục Việt Nam, Tết là dịp đặc biệt quan trọng để gia đình có cơ hội đoàn tụ họp mặt, thăm
hỏi sức khỏe và chúc nhau những gì tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Đây cũng chính là ngày lễ trọng
đại nhất trong năm của người Việt. Mâm cỗ Tết được xem là nét truyền thống ẩm thực ngày Tết của
người Việt. Ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, mâm cỗ Tết không thể thiếu là món bánh chưng, bánh
giầy, đó là linh hồn trong ngày Tết cổ truyền của miền đất se lạnh tràn ngập sắc đỏ của hoa đào khoe
sắc Xuân. Ở miền Nam và một số vùng Nam Trung Bộ thì khác, nơi sắc trời nở rộ những cành mai thì
hương vị chủ lực ngày Tết là món bánh tét với nhiều loại khác nhau. Thế nhưng khác biệt hẳn với
những món truyền thống đó, tại vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng lại mang một nét riêng biệt trong mâm
cỗ Tết với món “bánh tổ”.

Bảo An

hương vị Tết xứ Quảng

Nguyên liệu và cách thức chế biến bánh tổ đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được
chiếc bánh tổ chính hiệu.

Mừng Đảng - Mừng Xuân



của người Hoa mà người Việt gọi
là bánh ổ, rồi không hiểu do đâu
trở thành bánh tổ và cũng không ai
để ý đến xuất xứ, chỉ biết do tiền
nhân để lại nên cứ làm, cứ cúng, cứ
thành truyền thống. Bánh tổ lấn
dần các loại bánh khác, trở thành
bánh chủ đạo ngày Xuân của xứ
Quảng. Dù chưa rõ nguồn gốc,
xuất xứ của món bánh tổ nhưng
người dân dải đất “nắng lắm, mưa
nhiều” luôn tự hào về món bánh
mang “quốc hồn quốc túy” riêng của
xứ Quảng được đặt trên bàn thờ tổ
tiên trong những ngày Tết với ý
nghĩa nhắc nhở con cháu nhớ về
nguồn cội, gốc gác ngay trong
chính tên gọi của nó.

Nguyên liệu và công đoạn
làm bánh tổ

Để làm được bánh tổ, phải trải
qua nhiều công đoạn, thời gian dài
và rất vất vả. Thế mới nói, bánh tổ
nói lên được thành ý của người
Quảng, sự chịu thương chịu khó,
sự kiên nhẫn và mộc mạc. Bánh tổ
được làm từ hai nguyên liệu chính
là nếp và đường. Tuy nhiên, không
phải ai cũng làm ra được chiếc
bánh vừa dai, vừa dẻo, lại có độ
ngọt rất thanh, chứ không ngọt lịm.

Việc đổ và hấp bánh tổ chính
thức bắt đầu từ khoảng một tuần
trước Tết Nguyên đán, nhưng các
công đoạn chuẩn bị thì mất ít nhất
cả tháng trước đó. Phải chọn loại
nếp hạt trắng, tròn mẩy, dẻo và
thơm, được vo sạch, phơi khô ráo,
rồi xay hoặc giã mịn thành bột.
Đường phải là loại đường bát nấu
từ đường mía theo phương pháp
cổ truyền của người Quảng.
Đường thắng kỹ, cho vào vài lát
gừng, nấu đến khi dậy mùi thơm
của gừng, sau đó lọc tạp chất. Trộn
đường và bột nếp với nhau, đánh
thật kỹ. Điều cốt yếu trong khâu
này là tính toán lượng hỗn hợp để
bột - đường khi đã trở thành bánh
thì không bị đặc, không bị nhão.

Hỗn hợp bột - đường sau khi
đánh nhuyễn sẽ được đổ vào đài
bánh được làm bằng lá chuối. Đài
tiếp tục được đặt vào chiếc rọ làm

Văn hóa - Du lịch
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Chiếc bánh tổ thưởng được làm vào dịp Tết dâng lên bàn thờ gia tiên. 

Mừng Đảng - Mừng Xuân



Văn hóa - Du lịch
ĐÀ NẴNG 2299

bằng nan tre vót mỏng. Để bột dẻo
không tràn ra ngoài thì đài bánh
phải được ghim kỹ mép lá và
thường để vành lá cao hơn thành
rọ tre.

Tiếp đó, đặt bánh vào lò hấp
cách thủy. Riêng việc hấp bánh
cũng đòi hỏi người làm sự công
phu, tỉ mỉ từ việc xếp các đài bánh
sao cho đúng khoảng cách, nước,
lửa sao cho vừa vặn, không thì các
“hiệp bánh” có thể hỏng bất cứ lúc
nào. Đặt tấm vỉ tre vào giữa nồi
hấp, sao cho cách mặt nước khoảng
5 cm, tránh việc nước sôi tràn vào
sẽ làm lỏng bánh. Tiếp đó xếp
những rọ bánh lên vỉ nhưng chú ý
không làm nghiêng vỉ vì khi hấp
bánh có nguy cơ chảy ra ngoài, rơi
xuống, nước sôi sục lên tràn lên
bánh (giống như cơm sôi) sẽ làm
toàn bộ bánh trong nồi hư hỏng.
Tùy số lượng khác nhau mà thời
gian hấp bánh cũng khác nhau.
Thường thì người ta canh bằng việc
thắp nhang, cứ hai mươi ổ bánh thì
hấp trong khoảng thời gian cháy
hai nén nhang. Trong thời gian hấp
cũng cần chú ý canh chừng, khi
nước sôi cứ khoảng 15 phút là mở
nắp vung để hơi nước ngưng tụ
dưới nắp chảy ra ngoài, tránh
không nhỏ giọt xuống bánh làm
lỏng bánh. Lúc vừa vớt ra, rắc một
lớp mè đã rang chín và bóc vỏ lên
bề mặt bánh khi còn nóng. Lưu ý là
mè phải được làm sạch, rang đều
tay, sau đó mang ra phơi nắng đôi
ba hôm để làm khô bánh. Chỉ cần
hoàn thiện  bước cuối cùng là đem
phơi nắng độ một hoặc hai hôm
đến khi nào bánh cứng lại thì món
bánh tổ đã hoàn thành ngon và
thơm lừng rồi.

Tuy rằng bánh tổ không cầu
kỳ, bắt mắt nhưng mùi vị và cách
chế biến khác hẳn so với những
món bánh ngày Tết khác. Chính vì
thế, bánh tổ, món bánh có dư vị
thanh thanh ấy, khiến người xa quê
nhớ mãi hình hài mộc mạc của
món bánh mang dáng dấp của
người Quảng dáng nâu, mang khí
chất chân thật của người xứ
Quảng.

Bánh tổ là loại bánh dễ bảo
quản nhất vì để bánh càng lâu thì
càng khô cứng và thấm hơn, tăng
độ thơm ngon hơn. Chỉ cần cất giữ
bánh nơi sạch sẽ, thoáng mát thì có
thể giữ được bánh mà không sợ
ong, kiến moi đục.

Vì không lo về thời gian bảo
quản bánh nên món ăn này rất
được ưa chuộng trong những ngày
sau Tết, khi con cháu đi xa cần
mang hương vị quê nhà đến nơi
đất khách. Bởi tự hào biết bao với
món bánh mang truyền thống văn
hóa người xứ Quảng, hãnh diện
biết bao khi có món bánh thể hiện
phong tục rất riêng trong ngày Tết
cổ truyền nơi đây.

Có lẽ vì mang cái tên gọi
thiêng liêng, nhắc nhở về nguồn
cội, tổ tiên, ông bà cần phải ghi nhớ
nên bánh tổ được người xứ Quảng
tôn nghiêm, coi trọng, được coi là
rất linh thiêng nên mới có những
điều cấm kỵ nhất định. Trong quá
trình làm bánh, người nhà thường
không cho người lạ xuống bếp
xem. Khách đến, chỉ được phép
ngồi khu vực nhà trên vì gia chủ
cho rằng nếu có hơi người lạ thì
bánh sẽ bị hỏng. Thêm vào đó,
người Quảng coi trọng ông bà, tổ
tiên, nên khi bánh đã được chín
vẫn không được phép dùng ngay.
Lệ thường, sau khi bánh đã được
cúng bái ông bà, tổ tiên trong đêm

Giao thừa thì mới có thể thưởng
thức món bánh mà yên tâm không
bị la rầy. Hơn thế nữa, đối với
những gia đình đang chịu tang thì
không nên nấu bánh vào những
ngày Tết vì họ cho rằng việc làm
này sẽ khiến hài cốt bị đen và bánh
cũng dễ bị hư hỏng. Khi đã mãn
tang thì bếp lửa mới đỏ rực những
ngày giáp Tết, gia đình mới có thể
quây quần bên nhau để loay hoay
làm bánh trong không khí cận
Xuân. Mà khi đã làm bánh tổ rồi thì
phải làm liên tục trong những dịp
Xuân về, như sự nhắc nhở hằng
năm của ông bà, cha mẹ tới con
cháu về một mùa Tết quê, mùa nhớ
quê hương, nhớ nguồn cội.

Chính sự linh thiêng của tên
bánh và cả những bí ẩn về sự tích
ra đời của nó cùng ý nghĩa mang
văn hóa tâm linh mà món bánh tổ
được người dân xứ Quảng tôn thờ
và coi quý đến như vậy. Nhắc đến
Tết là phải nhắc đến món đặc sản
duy nhất chỉ có tại nơi đây là bánh
tổ. Và nếu đã một lần về thăm quê
của những con người chân chất,
thật thà vào dịp Xuân về, nhắn nhủ
ai đó đừng quên thưởng thức
hương vị quê này. 

B.A
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Mỗi lần ngẫm nghĩ về Đà
Nẵng, tôi lại nhớ Đà
Nẵng ngày ấy chưa xa; từ

một đô thị loại 2 thuộc tỉnh Quảng
Nam - Đà Nẵng, với 28 phường, rồi
nhìn Đà Nẵng ngày hôm nay, Đà
Nẵng của 8 quận, huyện với hơn 1
triệu dân, nhiều khi tôi bất chợt
nghĩ, Đà Nẵng sao mà đổi thay
diệu kỳ đến vậy. 

Trong khái niệm của tôi về Đà
Nẵng hiện hữu, thi thoảng trong ký
ức của mình, tôi vẫn bắt gặp cảm
xúc về một Đà Nẵng nhỏ bé ngày
nào. Một Đà Nẵng chỉ với những
con phố ở bên trung tâm như: Phan

Châu Trinh, Bạch Đằng, Trần Phú,
Ngô Gia Tự, Hùng Vương; và vẫn
còn lưu giữ trong tôi, một Đà Nẵng
ấm áp với những làng quê thanh
bình, yên ả giữa biết bao khó khăn,
chật vật thời bao cấp nằm ven sông
Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Cái…
ngày ấy trong nắng gió miên man.
Và, quận 3 ngày ấy là những làng
chài nghèo heo hút Thọ Quang,
Mân Thái, Nại Hiên Đông, làng
nông nghiệp quanh năm đầu tắt
mặt tối Bắc Mỹ An. Ở giữa lòng đất
Đà Nẵng và là 1 quận của thành
phố  hẳn  hoi nhưng mỗi lần  qua
trung tâm thành phố người quận 3
đều bảo là đi… Đà Nẵng. 

Bây giờ, Đà Nẵng phố xá đã
thênh thang. Đô thị Đà Nẵng đã mở
rộng gấp hàng chục lần, sang phía
Đông, Đông Nam thành phố, với
con đường ven biển, những resort,
những con đường thênh thang
ngang dọc với những ngọn đèn
neon đêm đêm lung linh huyền ảo
như lời hò hẹn, mời gọi du khách
thập phương khi có dịp đến với
thành phố bên sông, bên biển xinh
đẹp và quyến rũ này. Và, Đà Nẵng
cũng đang mở rộng thành phố sang
phía Tây, Tây Bắc với những khu
đô thị hiện đại đầy ấn tượng trong
tương lai không xa. Quận 3 nghèo
khó ngày nào của tôi, nơi có Mỹ
Khê, Sơn Trà lưu giữ bao kỷ niệm
tuổi thơ của tôi cũng đã đổi thay
diệu kỳ nhờ những chiếc cầu: sông
Hàn, Thuận Phước, cầu Rồng, Trần
Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi, Tiên Sơn;
những chiếc cầu như những bàn
tay yêu thương, những bến bờ tình
yêu bắc qua sông Hàn huyền diệu.

Thấm thoát vậy mà đã gần 20 năm trôi qua, nếu kể từ
ngày Đà Nẵng được chia tách từ tỉnh Quảng Nam - 
Đà Nẵng (cũ) trở thành thành phố trực thuộc Trung
ương vào năm 1997 và sau đó được công nhận là đô
thị loại 1 cấp quốc gia vào năm 2003.

Thành phố tôi rất trẻ!
Đinh Văn Dũng
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Quận 3 ngày nào bây giờ đã là 2
quận thuộc thành phố với những
bước phát triển đầy ngoạn mục về
cơ sở hạ tầng đô thị, đặc biệt là dịch
vụ du lịch. Đà Nẵng đã có rất nhiều
khu phố mới, nhiều khu chung cư,
nhiều siêu thị, tòa nhà cao tầng với
bao tiện ích của thời hiện đại, phục
vụ cho cuộc sống công nghiệp. Đà
Nẵng đã làm đổi thay biết bao phận
người, phận đời mỏng manh đi lên
từ nghèo khó; đời sống của đại bộ
phận nhân dân thành phố đã cải
thiện khá nhiều, thu nhập đầu
người tăng một cách đáng kể. 

Cuối Đông, tôi chạy xe trên
con đường ven biển Trường Sa, rẽ
vào đường An Nông, qua cầu Cổ
Cò vừa mới xây dựng, những con
đường ngang dọc như ô bàn cờ,
những khu phố mới đang hình
thành. Phía bên kia sông Cổ Cò,
những chiếc xe máy công trình
đang hì hục san ủi mặt bằng để xây
dựng một khu đô thị mới. Sông Cổ
Cò với những câu chuyện đẫm đầy
huyền thoại, trầm tích về dòng
sông một thời của mấy trăm năm
về trước trên bến dưới thuyền xuôi
ngược giao thương buôn bán giữa
thương cảng sông Hoài, Hội An
với Đà Nẵng hiển hiện trước mắt
tôi một màu xanh ngát đến nao
lòng. Tiếp giáp đó là đường vành
đai phía Nam thành phố, mà bây
giờ được đặt tên là đường Nam Kỳ
Khởi Nghĩa. Đây là con đường tạo
nên trục giao thông chính, quan

trọng, phục vụ nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, đồng thời, mở
rộng, phát triển đô thị về phía Nam
và Đông Nam Đà Nẵng, góp phần
hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể hạ
tầng giao thông đô thị, đánh thức
một vùng đất rộng lớn phía Đông
Nam thành phố, khi mà đời sống
của đại bộ phận nhân dân của
những vùng quê cách mạng này
đang còn bao khó khăn, chật vật.
Mai đây, Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển
khai dự án đường vành đai phía
Tây Nam thành phố với điểm đầu
giáp tuyến Quốc lộ 1A, nối với
đường vành đai phía Nam, điểm
cuối giáp tuyến Quốc lộ 14B, tạo
thành tuyến giao thông cho đô thị
Đà Nẵng.

Tôi chạy xe máy chầm chậm
trong gió cuối Đông, vài cơn mưa
nhẹ hạt còn đọng lại những mọng
nước trên cây cỏ, hoa lá ven đường.
Hai bên con đường huyết mạch
này, những ngôi nhà cao tầng,
những biệt thự đã và đang mọc lên,
hiển hiện trước mắt tôi. Chợt nghĩ,
Đà Nẵng không chỉ xây dựng con
đường vành đai phía Nam, rồi
đường vành đai phía Tây thành
phố mà tương lai gần, dọc dài theo
những con đường miên man nắng
gió này, Đà Nẵng sẽ hình thành và
phát triển những đô thị “vành đai”,
đô thị “vệ tinh” bốn mùa xanh ngát
cỏ cây hoa lá, đầy đủ tiện ích công
cộng của thời hiện đại chung
quanh một đô thị trung tâm náo

nhiệt của thành phố đầu biển cuối
sông thân yêu này.

20 năm, thời gian cũng chưa
phải là dài so với tiến trình lịch sử
hình thành và phát triển của một
vùng đất, của một thành phố như
Đà Nẵng. Nhưng trong quãng thời
gian ấy, bằng sự năng động, sáng
tạo, dám nghĩ, dám làm, đi tắt đón
đầu, Đà Nẵng đã bứt phá mạnh mẽ
về xây dựng và phát triển kết cấu
hạ tầng đô thị với những công
trình tầm vóc thế kỷ. Đà Nẵng
cũng tạo cho mình một thương
hiệu được Trung ương công nhận
với các công trình, những chương
trình về an sinh xã hội thấm đẫm
nhân văn, được bạn bè trong nước
và quốc tế khen ngợi. Đó là kết tinh
của sự cống hiến bao mồ hôi, công
sức, trí tuệ, tâm huyết; và đó cũng
là tình yêu, là khát vọng cháy bỏng
của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi
người dân thành phố anh hùng bên
sông Hàn thơ mộng này. 

Một mùa Xuân nữa đang về
xôn xao ngoài phố. Mùa Xuân với
bao yêu thương, hy vọng tràn đầy.
Đà Nẵng của mùa Xuân-mùa
Xuân của tuổi 20 tràn đầy sức trẻ,
đầy niềm tin và khát vọng vươn
tới những tầm cao mới, tôi tin là
như thế!

Có mùa Xuân nào đẹp hơn,
như nắng sớm sáng Xuân nay!

Đ.V.D
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Xuân về, Tết đến. Nhà nhà đón
Xuân, bày mâm ngũ quả. Ở
miền Trung, nhiều nhà bày

những trái quýt vàng ươm, đẹp mắt.
Trái quýt là một loại quả ngọt, lại là
một vị thuốc. Nhưng ít ai biết được
rằng, với những người tu hành thì
trái quýt hình tròn lại là biểu tượng
của kiếp luân hồi. Một nhà thơ vốn
là người tu hành đã có một bài thơ
diễn tả trái quýt tròn cũng như vòng
luân hồi luẩn quẩn trói buộc thân
phận  chúng sinh. Nhà thơ đó là sư
Viên Thành, người lập ra chùa Tra
Am, ở thành phố Huế. Vào đầu thế
kỷ trước, sư Viên Thành trú trì ở
chùa Bà La Mật, thuộc xã Phú
Thượng, huyện Phú Vang. Đến năm
1923, ông rời lên vùng núi Ngũ
Phong, lập chùa Tra Am. Từ lâu, Sư
Viên Thành đã nức tiếng là bậc chân
tu, đạo hạnh thuần thục, giáo lý tinh
tường, các vị cao tăng hay nhiều
danh sĩ, tao nhân đều thường ngày
tới lui thăm viếng, đàm luận về văn
chương. Bấy giờ, ở vùng núi Ngũ
Phong đã có những ngôi chùa như
Tây Thiên, Trúc Lâm. Trú trì ở chùa
Trúc Lâm là hòa thượng Giác Tiên,
trú trì ở chùa Tây Thiên là hòa
thượng Tâm Tĩnh. Sư Viên Thành
thường đi lại thăm viếng, họp mặt
với thi hữu chốn sơn môn. Những
ngày mưa dầm gió bấc mịt mù của
xứ Huế, không thể qua lại đàm luận
cùng nhau, các vị bạn hữu sơn môn
thường sai đệ tử đem quà, đem thư
sang vấn an sức khỏe lẫn nhau. Quà
biếu của bạn hữu sơn môn chẳng
phải là những gì cao sang, mà chỉ là
trà thơm, quả ngọt kèm theo các
mảnh hoa tiên đề thơ tặng nhau, thể
hiện ý tình thanh tao, ý nhị. Một lần,
sư Viên Thành có mấy quả quýt
ngon và đẹp, đã sai đệ tử đem sang
biếu tặng hòa thượng Giác Tiên ở
chùa Trúc Lâm, kèm theo một bài
thơ được khắc trên vỏ một quả quýt.
Bài thơ như sau :

Ngọt ngào không rõ đặng trong lòng

Rõ đặng trong lòng biết đục trong

Biết đục trong hãy xin nếm thử

Hãy xin nếm thử ngọt ngào không?

Bài thơ độc đáo ở chỗ nó tạo

thành một vòng tròn không dứt. Các
chữ cuối câu một trùng với các chữ
đầu câu hai, và cứ như vậy, các chữ
cuối câu bốn trùng với các chữ đầu
câu một, thành ra đọc vòng tròn
mãi. Sư Viên Thành đã mượn hình
thức độc đáo này để thể hiện cái ý
niệm về vòng luân hồi mà đạo Phật
cho rằng mọi chúng sinh đều khó
lòng thoát khỏi.

Nhắc đến sư Viên Thành
không thể không nhắc tới người bạn
tri kỷ là Bình Nam Nguyễn Khoa
Tân, người đã một thời làm Tổng
đốc Quảng Nam, đồng thời cũng là
một nhà thơ có tiếng thuở đó.
Nguyễn Khoa Tân vốn là con trai
thứ tư của Viên Giác Đại Sư - người
sáng lập ra chùa Bà La Mật. Hồi nhỏ,
Nguyễn Khoa Tân và sư Viên Thành
học cùng với nhau ở chùa Bà La
Mật, và là hai người bạn thân thiết.
Sau  này Nguyễn Khoa Tân đỗ đạt,
làm tới Hiệp tá đại học sĩ, sung cơ
mật viện dưới thời vua Khải Định.
Trước đó, đã có thời Nguyễn Khoa
Tân làm Tổng đốc ở Quảng Nam. Xa
mặt, nhưng hai ông vẫn giữ được
tình bạn, thường viết thư thăm nhau
luôn. Một lần về Huế, Nguyễn Khoa
Tân ghé lên chùa Tra Am thăm sư
Viên Thành, gởi tặng bút hoa giấy
trúc, và tặng sư Viên Thành bài thơ
như sau :

Thanh tao trúc biếc hoa vàng

Cao nhân như ráng huy hoàng chiều
Xuân

Thơ ngâm chẳng vướng mùi trần

Lòng theo mây nhẹ xa dần cõi không

Một lần khác, Nguyễn Khoa
Tân lại đến chùa thăm bạn, khi ra về,
từ miền đất Quảng xa xôi, ông gởi ra
tặng sư Viên Thành một bài thơ
khác không kém phần tao nhã.

Nửa ngày nhàn nhã, nửa ngày tiên

Cao tăng thanh thản sống vô biên

Mênh mang vạn kiếp, Nam mô Phật

Một tiếng kêu dài, mây bốn bên.

Mùa Xuân này, nếu có dịp dạo
chơi thăm danh lam thắng cảnh xứ
Huế, quý khách nhớ bỏ chút thời
gian dừng chân vãn cảnh Bà La Mật,
Tra Am, những ngôi chùa nhỏ nép
mình trong thôn Vĩ Dạ rợp mát
bóng cau, tre trúc, hay bên sườn núi
Ngự Bình, Thiên Thai bát ngát thông
xanh, tuy không lộng lẫy huy hoàng,
nhưng vẫn không thiếu vẻ xinh tươi,
duyên dáng. Và trong không gian
tươi mát thanh bình, trong làn
hương thơm lan tỏa, ta vẫn như
nghe văng vẳng đâu đây lời thơ tao
nhã ý nhị của những người muôn
năm cũ./.

N.T.Đ

nhớ bài thơ hay
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Chỉ thị 43
của Ban
Thường vụ

Thành ủy Đà
Nẵng về tăng
cường sự lãnh
đạo, chỉ đạo thực
hiện “Năm văn hóa,
văn minh đô thị
2015” cùng với
việc thành lập Tổ
chuyên ngành 43
đã được triển khai
từ cuối năm 2014.
Đây là tổ liên
ngành cấp thành
phố được thành
lập nhằm triển
khai thực hiện
hiệu quả các
nhiệm vụ xây
dựng văn hóa, văn
minh đô thị. Để
thực hiện có hiệu
quả các mục tiêu chương trình
“Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”
cần tập trung một số nhiệm vụ
trọng tâm về tuyên truyền, về đầu
tư kết cấu hạ tầng, về quản lý trật
tự đô thị, về đảm bảo an toàn giao
thông, nếp sống văn hóa văn
minh... Việc tuyên truyền phải làm
thay đổi nhận thức của mọi tầng
lớp nhân dân, từ đó chuyển biến
bằng hành động cụ thể, trong đó
cần chú ý yếu tố chung sức đồng
lòng của toàn người dân thành
phố, đặc biệt là sự gương mẫu của
cán bộ, công chức. Xây dựng văn

hóa, văn minh đô thị chỉ thành
công khi có yếu tố đồng thuận,
đồng lòng. Người dân với vai trò
vừa là chủ thể thực hiện văn hóa,
văn minh đô thị song cũng là người
trực tiếp hưởng thụ các giá trị tinh
thần mà nó mang lại. Vì thế, việc
tuyên truyền, thay đổi nhận thức,
hành động để từng người dân đều
có trách nhiệm, chung sức, chung
lòng có vai trò quyết định. Thậm
chí phải tuyên truyền cho cả du
khách khi tới Đà Nẵng để du khách
cũng có trách nhiệm giữ gìn và xây
dựng nếp sống văn hóa văn minh

cho một Đà Nẵng xanh, sạch, đep.

Những truyền thống văn hóa
lâu bền không tự nhiên sinh ra,
cũng không tự nhiên mất đi, muốn
điều chỉnh và thay đổi phải có
khoảng thời gian đủ dài và rộng, ít
nhất hàng mươi năm, để các mô
hình văn hóa cũ không còn thích
hợp bị phá vỡ, thay thế vào đó là
những phương thức ứng xử mới
phù hợp hơn với quá trình vận
động và phát triển của đất nước. Vì
vậy chúng ta cần xác định công
cuộc xây dựng nếp sống văn minh

Nếp sống là hành vi ứng xử tốt đẹp của con người được xây dựng thành thói quen trong cuộc
sống. Nếp sống văn hóa-văn minh đô thị là nếp sống theo các chuẩn mực giá trị của văn hoá
dân tộc và đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng trong môi trường sinh
hoạt đô thị, công nghiệp phát triển.

Ngày xuân

Lãnh đạo thành phố chứng kiến các địa phương ký giao ước thi đua thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.
Ảnh: VIỆT DŨNG

nghĩ về nếp sống
văn hóa, văn minh đô thị

Quang Kha
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đô thị là một hành trình lâu dài,
bền bỉ, không thể vội vàng chạy
theo thành tích, phong trào hoặc
chỉ tập trung vào giải quyết các sự
việc bề nổi như làm vệ sinh ngày
chủ nhật mà không thực chất, lắp
đặt pano, áp phích tuyên truyền mà
không chú ý bảo trì khi bị hư hỏng,
hoặc lắp đặt thùng rác, nhà vệ sinh
công cộng mà không theo dõi công
tác dọn vệ sinh hàng ngày…  

Kế hoạch “xây dựng nếp sống
văn hóa văn minh đô thị” muốn đạt
được hiệu quả cao nhất, cần có sự
chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên
của các cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân
dân từ cơ sở đến thành phố, các sở,
ban, ngành, đơn vị và sự phối hợp
tuyên truyền vận động của Mặt
trận, đoàn thể và các tổ chức xã hội.
Việc tuyên truyền cần phải làm
thường xuyên và phải nhắm tới đối
tượng cụ thể như: tuyên truyền về
luật giao thông cho học sinh - sinh
viên, tuyên truyền văn minh
thương mại cho từng tiểu thương,
tuyên truyền không lấn chiếm vỉa
hè, bảo vệ cây xanh, không xả rác
nơi công cộng cho mọi tầng lớp
nhân dân, đến từng khu dân cư, tổ
dân phố ... Bên cạnh việc tuyên
truyền, cần có những định hướng
cụ thể về xây dựng nếp sống văn
hóa văn minh đô thị cho mỗi
người, cho cộng đồng để người
dân thành phố sống và làm việc
theo pháp luật của Nhà nước, theo
quy định, quy ước của cộng đồng
dân cư, của cơ quan, đơn vị. Đồng
thời tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”
với mục tiêu chung là  tập trung
triển khai các nội dung: xây dựng
quan hệ giao tiếp, ứng xử văn minh
nơi công cộng và trong cộng đồng
dân cư để Đà Nẵng là “một trong
những thành phố hài hòa, thân thiện,
an bình và có đời sống văn hóa cao";
thực hiện tốt các quy định về an
toàn giao thông, trật tự đô thị để
góp phần xây dựng Đà Nẵng thành
“một thành phố giàu tính nhân văn,
hấp dẫn và đáng sống”; nâng cao ý
thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi
trường xanh-sạch-đẹp để xây dựng
Đà Nẵng trở thành “một thành phố
có môi trường đô thị văn minh, có

thiên nhiên trong lành”; và xây dựng
các mô hình điểm cấp thành phố
gồm “Tuyến đường văn minh đô thị”,
“Tổ dân phố không rác” và “Chợ văn
minh thương mại” góp phần làm
chuyển biến mỹ quan đô thị và
nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân thành phố.

Để Đà Nẵng là “một trong
những thành phố hài hòa, thân thiện, an
bình và có đời sống văn hóa cao", nhiều
đơn vị, địa phương trên toàn thành
phố đã tăng cường lập lại trật tự kỷ
cương trong hoạt động quản lý hành
chính nhà nước; thực hiện có hiệu
quả công tác cải cách hành chính trên
tất cả các lĩnh vực, xem đây là khâu
đột phá nhằm giảm bức xúc trong
nhân dân; phấn đầu từng bước xây
dựng nền hành chính hướng vào
phục vụ dân, vì dân. Thường xuyên
thực hiện ứng dụng có hiệu quả các
phần mềm công nghệ thông tin
trong công tác quản lý nhà nước trên
các lĩnh vực và công tác chỉ đạo, điều
hành. Tăng cường thực hiện thanh
tra công vụ; kiên quyết xử lý và điều
chuyển, sắp xếp bố trí công tác khác
đối với những trường hợp có hành
vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ
chức, công dân. Công khai đầy đủ
các quy trình, thủ tục hồ sơ hành
chính có liên quan đến tổ chức và
công dân.

Nâng cao văn hóa ứng xử
trong công sở và trong cộng đồng,
thực hiện văn hóa ứng xử cộng
đồng nhằm xây dựng sự thân thiện
của cơ quan nhà nước với các tổ
chức và công dân; xây dựng thái độ
ứng xử văn minh, lịch sự của công
chức với nhân dân và với khách
nước ngoài.. Trong đó chú trọng
xây dựng tác phong văn minh trong
giao tiếp hành chính và thực thi
công vụ; xây dựng tinh thần phục
vụ nhân dân, mỗi cán bộ công chức
phải biết “cười”, biết “cảm ơn, xin
lỗi” khi giao tiếp và hành xử công
vụ; hướng dẫn tận tình, cụ thể cho
tổ chức và công dân khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó công tác quản lý
trật tự đô thị và môi trường được
tiến hành thường xuyên, tổng lực,
quyết liệt như: giải quyết dứt điểm
tình trạng phát tờ rơi, dán quảng
cáo rao vặt trên tường, cột điện, cây

xanh - đa số các quận huyện đều
xây dựng các điểm quảng cáo miễn
phí để giúp các doanh nghiệp, cá
nhân có nhu cầu quảng cáo thực
hiện quản cáo một cách văn minh,
có quy củ. Giải quyết triệt để việc
bu bám, chèo kéo du khách; giải
quyết tận gốc tình trạng lang thang
xin ăn. Ngoài ra tình trạng đậu đỗ
ô-tô trước cổng trường học gây ùn
tắc giao thông, tình trạng vi phạm
luật giao thông trắng trợn hay việc
tái diễn xe dù, bến cóc cũng được
lưu ý, tập trung xử lý có hiệu quả.
Thực hiện chủ trương lề thông, hè
thoáng, sạch đẹp, tạo sự chuyển
biến rõ rệt về trật tự an toàn giao
thông và trật tự công cộng. Tăng
cường kiểm tra, xử lý những hành
vi vi phạm pháp luật giao thông
đường bộ, ngăn chặn kịp thời, xử
lý thật nghiêm những trường hợp
tệ nạn đua xe trái phép, phấn đấu
giảm tối đa tai nạn giao thông.

Xây dựng nếp sống văn hóa
trên đường phố, giữ gìn vệ sinh,
xây dựng thái độ ứng xử văn minh,
lịch sự trong nội bộ nhân dân; tăng
cường các biện pháp giải quyết các
tệ nạn xã hội ở nơi công cộng như:
công viên, nhà ga, bến xe…tình
trạng người ngoại thành đến lang
thang xin ăn, trẻ em cơ nhỡ; kiên
quyết đưa vào các trung tâm bảo
trợ xã hội hoặc gửi về địa phương,
gia đình quản lý. Tập trung duy trì
hoạt động các tụ điểm sinh hoạt
văn hóa ở các quận, huyện,
phường, xã để thu hút các tầng lớp
nhân dân đến sinh hoạt, đáp ứng
nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn
nghệ lành mạnh cho nhân dân và
thanh, thiếu niên. Tiếp tục đầu tư
có trọng điểm về cơ sở vật chất
nhằm hoàn chỉnh và triển khai
phương án quy hoạch, chỉnh trang
nâng cấp các điểm sinh hoạt văn
hóa có sẵn để phục vụ tốt nhu cầu
hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của
nhân dân. Tiếp tục tổ chức thực
hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư” qua việc xây dựng và
nâng cao chất lượng các phường,
xã đạt chuẩn văn hóa, cơ quan đạt
chuẩn văn hóa để góp phần xây
dựng Đà Nẵng thành “một thành
phố giàu tính nhân văn, hấp dẫn và
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đáng sống”. Thực hiện có hiệu quả
chương trình giảm hộ nghèo, tăng
hộ khá; nâng cao tính xã hội hóa
của chương trình, huy động nguồn
lực của cộng đồng xã hội trên cơ sở
tăng cường hơn nữa trách nhiệm
của xã hội và của mọi người dân về
mục tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ
khá, tạo thành một phong trào
hành động sâu rộng trong nhân
dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật về phòng chống ma túy;
vận động nhân dân tham gia, phối
hợp trong việc tiếp nhận, quản lý,
giúp đỡ, giới thiệu việc làm, học văn
hóa, đào tạo nghề; chăm sóc sức
khỏe và cùng gia đình có giải pháp
hỗ trợ cho người sau cai nghiện tái
hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc
sống, có công ăn việc làm, tránh
phân biệt đối xử, định kiến, nhằm
giúp cho người tái hòa nhập cộng
đồng an tâm, ngăn ngừa hành vi tái
nghiện.  

Nâng cao ý thức giữ gìn vệ
sinh, bảo vệ môi trường xanh-sạch-
đẹp để xây dựng Đà Nẵng trở
thành “một thành phố có môi trường
đô thị văn minh, có thiên nhiên trong
lành”. Đà Nẵng đã có nhiều biện
pháp kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm
công nghiệp, nước thải y tế, chất
lượng vệ sinh đô thị, xử lý nghiêm
khắc các doanh nhgiệp gây ô
nhiễm, bắt buộc triển khai các biện
pháp giảm thiểu ô nhiễm, không
để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm,
phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn thu
gom đạt 100%, tỷ lệ chất thải nguy
hại đạt 100%, tỷ lệ xử lý chất thải
rắn y tế đạt 100%. Kiên quyết và xử
lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm
môi trường. Thực hiện có hiệu quả
Đề án bảo vệ môi trường, vận động
nhân dân giữ gìn vệ sinh nơi ở và
nơi công cộng, không vứt rác ra
đường phố, thực hiện nạo vét, khơi
thông cống rãnh trước mùa mưa để
hạn chế tối đa việc ngập úng trong
các khu dân cư; duy tu sửa chữa và
nâng cấp kịp thời các con đường,
hẻm hư hỏng làm ảnh hưởng đến
mỹ quan đô thị và trật tự giao
thông. Thực hiện tốt tiêu chuẩn vệ
sinh an toàn thực phẩm các cơ sở
sản xuất, chế biến, kinh doanh thực
phẩm hoạt động trên địa bàn thành

phố. Có phương án bố trí các thùng
rác, nhà vệ sinh công cộng; hệ
thống đèn chiếu sáng… ở những
nơi công cộng một cách hợp lý.

Đà Nẵng đã triển khai thí
điểm mô hình văn minh đô thị bao
gồm: “tuyến đường văn minh đô thị”,
“tổ dân phố không rác”, “chợ văn
minh thương mại”. Theo đó, lựa
chọn 10 “Tổ dân phố đạt chuẩn văn
hóa” trên địa bàn một phường
thuộc một quận làm thí điểm mô
hình “Tổ dân phố không rác”. Các tổ
dân phố không rác đáp ứng các
tiêu chí không xả rác, chất thải ra
đường phố và xuống cống rãnh,
không nuôi súc vật thả rong phóng
uế bừa bãi nơi công cộng, không để
tình trạng quảng cáo rao vặt dán
bừa bãi trên tường rào, vách nhà…

Mô hình “Chợ văn minh thương
mại” triển khai thí điểm tại chợ
Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối
Hòa Cường. Các chợ văn minh
thương mại đáp ứng các tiêu chí
như tổ chức trưng bày hàng hóa
gọn gàng theo ngành hàng, nhóm
hàng, đảm bảo yêu cầu phòng
chống cháy, đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn
cho khách hàng, không để xảy ra
hiện tượng trộm cắp, móc túi, bán
hàng rong gây mất trật tự…

Đối với mô hình điểm “Tuyến
đường văn hóa - văn minh đô thị”,
thành phố chọn 10 tuyến đường
xây dựng mô hình điểm cấp thành
phố và 14 tuyến đường cấp quận,
huyện. Tất cả các tuyến đường
phải đảm bảo văn minh - an toàn -
sạch đẹp - thân thiện, không có rác
trên mặt đường, không có chợ tự
phát và hoạt động lấn chiếm lòng
lề đường, không có tình trạng
quảng cáo rao vặt…

Xây dựng nếp sống văn hóa
văn minh đô thị là một cuộc vận
động rộng lớn trong toàn thành
phố, trong đó công tác tuyên truyền,
giáo dục là đặc biệt quan trọng.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục một cách sâu rộng
và đồng bộ trong các ngành, các
cấp, các đoàn thể, cơ quan, trường
học, nhà máy, xí nghiệp, các cộng
đồng dân cư để mọi người nhận
thức rõ tính cấp bách và tầm quan

trọng của việc xây dựng nếp sống
văn hóa văn minh đô thị nhằm tạo
nên sự chuyển biến rõ rệt về nhận
thức, ý thức trách nhiệm của mọi
người, mọi ngành, mọi cấp. Đây là
một hành trình lâu dài và phức tạp
bởi quá trình đô thị hóa diễn ra
mạnh mẽ, tạo ra sự chuyển hoá
nhanh chóng địa bàn dân cư từ xã
lên phường, từ nông thôn lên thành
thị. Một bộ phận dân cư còn giữ nếp
sống tiểu nông, chưa có ý thức chấp
hành pháp luật, giữ gìn trật tự, đảm
bảo an toàn giao thông, giữ gìn môi
trường, giữ gìn vệ sinh đường phố
và nơi công cộng; thiếu ý thức bảo
vệ tài sản công; hành vi ứng xử, giao
tiếp chưa phù hợp với nếp sống văn
minh đô thị. Ngoài công tác tuyên
truyền thì việc khuyến khích nhận
thức cá nhân của mỗi người dân
thành phố cũng cần được chú trọng
vì nếp sống cá nhân là nhân tố
quyết định để hình thành nếp sống
gia đình, nếp sống xã hội. Qua giáo
dục và giao tiếp, từng bước hình
thành các quy tắc ứng xử cá nhân
mang tính văn hóa - văn minh đô
thị trong nếp ăn, ở, mặc, đi lại, giải
trí, nói năng, chào hỏi, học tập, lao
động, sinh hoạt, hội họp, đối xử bạn
bè và trong các quan hệ xã hội khác.
Nếp sống cá nhân văn hóa - văn
minh của mỗi người phải được
hoàn thiện không ngừng và được
thể hiện qua các hành vi ứng xử,
giao tiếp trong gia đình, cộng đồng
dân cư, ở cơ quan, đơn vị, trường
học, nơi lao động và đặc biệt là ở nơi
công cộng. Thiết nghĩ, trong dịp Tết
đến Xuân về, mỗi người dân thành
phố chúng ta nên chú ý tránh
những hoạt động ảnh hưởng đến
việc xây dựng nếp sống văn hóa
văn minh đô thị như: không đốt
pháo, không đốt rãi vàng mã, không
uống rượu bia quá mức để tránh vi
phạm trật tự an toàn giao thông; các
cơ sở sản xuất kinh doanh thực
phẩm cần chú ý khâu vệ sinh an
toàn thực phẩm, toàn thành phố
kiên quyết phá bỏ nạn xe dù, bến
cóc lợi dụng dịp nhiều người về quê
ăn Tết để trục lợi gây ảnh hưởng
đến không khí vui xuân đón Tết của
nhân dân thành phố./.

Q.K
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*Năm Giáp Thân 144, nhân dân ở quận
Nhật Nam nổi dậy, liên kết với nhân dân ở
quận Cửu Chân đánh phá các quận ấp của
bọn thống trị Đông Hán, làm tan rã chính
quyền đô hộ của nhà Hán. 

*Năm Mậu Thân 468, người ở Giao
Châu là Lý Trường Nhân lãnh đạo nhân dân
nổi dậy chống Tống thắng lợi, chiếm giữ Giao
Châu, tự xưng là Thứ sử.

*Năm Giáp Thân 984, triều Tiền Lê cho
đúc tiền “Thiên Phúc trấn bảo”, củng cố quốc
phòng và mở mang bờ cõi, xây dựng kinh đô
Hoa Lư, Ninh Bình.

*Năm Bính Thân 1056, dưới triều Lý,
vua Lý Thánh Tông hạ chiếu khuyến nông,
mở đầu với quy mô lớn chính sách khuyến
khích phát triển nông nghiệp.

*Năm Giáp Thân 1224, Trần Thủ Độ ép
Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái út là
công chúa Lý Phật Kim - một bé gái 7 tuổi
được lên ngôi, trở thành nữ hoàng đầu tiên và
duy nhất trong lịch sử Việt Nam với hiệu là
Chiêu Hoàng. 

*Năm Nhâm Thân 1272, Bộ Ðại Việt Sử
ký, bộ quốc sử đầu tiên của nước ta được Lê
Văn Hưu hoàn thành. Đây là công trình sử
học đồ sộ và toàn diện nhất thời kỳ cổ trung
đại nước ta.

*Năm Giáp Thân 1284, diễn ra Hội Nghị
Diên Hồng do Thái thượng hoàng Trần
Thánh Tông triệu tập để trưng cầu ý toàn dân
về chủ trương HOÀ hay CHIẾN với quân
Nguyên - Mông sang xâm lược nước ta lần
thứ II. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
công bố án hùng văn “Hịch tướng sĩ” và mở
cuộc tổng duyệt binh thủy bộ, chuẩn bị sẵn
sàng chống 50 vạn quân Nguyên - Mông sắp
sang xâm lược. 

*Năm Bính Thân 1416, Lê Lợi tổ chức Hội thề Lũng Nhai
(Thanh Hóa), cùng 18 vị anh hùng hào kiệt tổ chức lễ tế cáo trời
đất, kết nghĩa anh em, nguyện hợp sức phát động cuộc khởi nghĩa
đánh giặc Minh.

*Năm Mậu Thân 1428, cuộc kháng chiến chống giặc Minh
toàn thắng. Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế (tức Lê Thái Tổ) ở Đông Đô,
đổi niên hiệu là Thuận Thiên, đặt quốc hiệu là Đại Việt, ban bố
"Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi, đây chính là "Tuyên ngôn độc
lập" lần thứ 2 của dân tộc ta. 

*Năm Nhâm Thân 1632, ở Đàng Trong (miền Nam) chúa
Nguyễn bắt đầu cải cách cơ cấu tổ chức, quản lý, làm sổ hộ tịch và
định lại chế độ thuế khóa.

*Năm Bính Thân 1776, khởi nghĩa Tây Sơn lan rộng và giành
nhiều thắng lợi. Nguyễn Lữ đem thủy binh đánh chiếm Sài Gòn

Tranh vẽ Hội nghị Diên Hồng Tranh vẽ Hội thề Lũng Nhai

Xuân Phúc

Trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, năm Thân đã để lại
nhiều sự kiện trọng đại, đáng nhớ. Trước thềm xuân mới Bính
Thân 2016, chúng ta cùng nhau nhớ lại những sự kiện trọng
đại trong lịch sử các năm Thân của dân tộc.

Mừng Đảng - Mừng Xuân

Nhöõng naêm Thaân
ñaùng nhôù trong 

lòch söû daân toäc
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khiến chúa Nguyễn đại bại, phải
chạy về Đồng Nai. Nguyễn Nhạc
xưng vương, hiệu Thái Đức, lấy
Quy Nhơn làm kinh đô, sửa sang
lại thành Đồ Bàn làm Hoàng đế
thành (tục gọi Đế Kinh). 

*Năm Mậu Thân 1788,
Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế
(Quang Trung) rồi  xuất quân ra
Bắc lần thứ hai đánh bại 29 vạn
quân Thanh xâm lược.

*Năm Nhâm Thân 1812, Quốc
triều luật lệ còn gọi là “Luật Gia
Long” gồm 22 quyển với 398 điều
biên soạn xong, đây là Bộ luật tổng
hợp lớn nhất trong lịch sử phong
kiến nước ta.

*Năm Bính Thân 1836, triều
Nguyễn xác định chủ quyền toàn
vẹn trên Quần đảo Hoàng Sa, cử
Đội trưởng thủy quân Phạm Hữu
Nhật, người làng An Vĩnh (Lý Sơn,
Quảng Ngãi), đem binh thuyền đến
đo đạc, cắm mốc, dựng bia chủ
quyền ở Quần đảo Hoàng Sa.

*Năm Canh Thân 1920, lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại
hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp
tại thành phố Tua, bỏ phiếu tán
thành việc Đảng gia nhập Quốc tế
III và trở thành người Cộng sản Việt
Nam đầu tiên, thuộc thế hệ lớp
đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng
sản Pháp. 

*Năm Giáp Thân 1944, lãnh
tụ Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị thành
lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải
phóng quân và giao cho Võ Nguyên
Giáp phụ trách. Sau một thời gian

khẩn trương chuẩn bị, ngày 22/12
tại khu rừng thuộc huyện Nguyên
Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam
tuyên truyền giải phóng quân đã
chính thức làm lễ thành lập gồm 3
tiểu đội, với 34 chiến sĩ được chọn
lọc từ những chiến sĩ du kích Cao -
Bắc - Lạng do Võ Nguyên Giáp trực
tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực
đầu tiên của lực lượng vũ trang
cách mạng và là tiền thân của Quân
đội nhân dân Việt Nam.

*Năm Bính Thân 1956, đồng
chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ,
dự thảo Đề cương cách mạng miền
Nam. Bản Đường lối cách mạng
miền Nam được đưa ra thảo luận
tại Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ họp
tháng 12/1956. Mục đích của cách
mạng miền Nam là phải đánh đổ
chính quyền độc tài phát xít Mỹ -
Diệm, thực hiện một chính quyền
liên hiệp dân chủ có tính chất dân
tộc, độc lập, để giải phóng nhân
dân miền Nam ra khỏi ách đế quốc
phong kiến độc tài phátxít Mỹ -
Diệm để cùng với toàn quốc thực
hiện hòa bình, thống nhất, độc lập
dân tộc. Đường lối cách mạng miền
Nam là một trong những văn kiện
quan trọng, góp phần vào sự hình
thành đường lối cách mạng Việt
Nam ở miền Nam của Đảng. 

*Năm Mậu Thân 1968, mở
đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy
chống Mỹ - ngụy đồng loạt trên
khắp các tỉnh thành miền Nam, tạo
bước ngoặt quyết định của cuộc
kháng chiến, khởi đầu quá trình đi
xuống về chiến lược của Mỹ. Mỹ
phải chấp nhận đàm phán và hạn

chế đi đến chấm dứt ném bom miền
Bắc. Chiến lược chiến tranh cục bộ
của Mỹ cơ bản bị thất bại.

*Năm Canh Thân 1980, anh
hùng phi công Phạm Tuân tham gia
chuyến du hành vũ trụ Xô-Viết, trở
thành người Việt Nam đầu tiên bay
vào vũ trụ. Cũng trong năm này,
Quốc Hội khóa VI thông qua Hiến
pháp 1980.

*Năm Nhâm Thân 1992, Quốc
hội khóa VIII thông qua Hiến pháp
1992. Việt Nam chính thức gia nhập
Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác
Đông Nam Á (Hiệp ước Bali) và
nâng quan hệ ngoại giao lên cấp đại
sứ với nhiều nước trên thế giới. 

*Năm Giáp Thân 2004, Việt
Nam đã đăng cai và tổ chức thành
công Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần
thứ 5 (ASEM 5) tại Hà Nội. Đây là
Hội nghị cấp cao đánh dấu việc mở
rộng với sự tham gia của 39 thành
viên. Thành công của ASEM 5 và
các hoạt động liên quan đã củng cố
hình ảnh về một nước Việt Nam
hoà bình, ổn định, hợp tác, hữu
nghị và hội nhập sâu rộng vào khu
vực và thế giới, một đối tác tin cậy,
một địa điểm hấp dẫn đối với kinh
doanh, du lịch và đầu tư, đồng thời
đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam
với các nước trong ASEM đi vào
chiều sâu.

*Năm Bính Thân 2016 này,
Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu
lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa
14 và Hội đồng nhân dân các cấp./.

X.P

Tranh vẽ Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ 18
của Đảng xã hội Pháp (1920)
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Danh nhân Việt Nam
tuổi Thân

TUỔI GIÁP THÂN:
- Nguyễn Đức Đạt (1824 -

1887), là nhà nho, nhà giáo Việt
Nam; quê ở làng Hoành Sơn, xã
Nam Hoa Thượng, tổng Trung Cần
(nay là xã Khánh Sơn, huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An). 

Ông đỗ Cử nhân khoa Đinh
Mùi 1847. Năm Quý Sửu 1853, tức
đời Tự Đức thứ 6, ông đỗ Thám
hoa, sau khi đỗ Thám hoa, ông
được bổ chức Thị giảng ở Viện hiền
tập làm việc ở kinh đô Huế. Đến
năm 1863, ông được bổ đi nhận
chức Đốc học Hà Nội. Đến năm
1865 thì có chiếu triệu về kinh
thăng chức Chưởng ấn ngự sử ở
Đô Sát viện. Từ đầu năm 1866 đến
cuối năm 1869, ông dạy học ở
trường Hương Vân (Nam Đàn) và
trường Lãng Đông (Hưng Nguyên)
và cũng vào năm đó do công lao to
lớn của ông trong việc dạy học, ông
đã được đề cấp phong làm Đốc học
Nghệ An. Đến năm 1872, ông đã
được phong làm Bố chánh xứ kiêm
lĩnh chức Tuần phủ Hưng Yên.

- Nguyễn Văn Tường (1824-
1886), là đại thần phụ chính của nhà
Nguyễn; quê ở làng An Cư, huyện
Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Năm 1850, ông đậu Cử nhân,
được nhận chức Huấn đạo (phụ
trách việc dạy và học) tại huyện Mộ
Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1853,
ông làm Tri huyện Thành Hóa,

thuộc tỉnh Quảng Trị. Năm Đinh
Mão 1867, ông được triều đình và
vua Tự Đức điều động vào sứ bộ
để vô Gia Định đàm phán với
Pháp. Năm 1874, ông giữ chức
Thượng thư Bộ Hình kiêm Thương
bạc đại thần tại kinh đô Huế.
Không lâu sau ông được bổ sung
vào Viện cơ mật. Năm 1885, ông bị
Pháp bắt và lưu đày tại một làng
trên quần đảo thuộc địa Tahiti của
Pháp, sau đó mất.

- Dương Bá Trạc (1884-1944),
là nhà cách mạng, nhà báo, nhà văn
Việt Nam thời Pháp thuộc; quê ở
làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, huyện
Khoái Châu (nay là huyện Văn
Giang), tỉnh Hưng Yên. Ông là anh
ruột Dương Quảng Hàm (1898-
1946) và Dương Tụ Quán (1902-
1969); cả hai đều là nhà giáo tiến bộ
thời cận đại.

Ông cùng với Nguyễn Quyền,
Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Lương Văn
Can… là những người lập Đông
Kinh Nghĩa Thục - là một phong
trào nhằm thực hiện cải cách xã hội
Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 trong
thời Pháp thuộc. Mục đích của
phong trào là: khai trí cho dân,
phương tiện được hoạch định: mở
những lớp dạy học không lấy tiền
(để đúng với cái tên là nghĩa thục)
và tổ chức những cuộc diễn thuyết
để trao đổi tư tưởng cùng cổ động
trong dân chúng. 

- Hồ Biểu Chánh (1884-1958),
tên thật là Hồ Văn Trung, quê ở tại
làng Bình Thành, huyện Gò Công
Tây (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). 

Ông là một nhà văn tiên phong
của miền Nam và là một trong
những tiểu thuyết gia đầu tiên ở
Nam Bộ mở màn cho thể loại tiểu
thuyết hiện đại; là một trong số
những nhà văn đầu tiên của văn học
Việt Nam sáng tác bằng chữ Quốc
ngữ. Tác phẩm của ông gồm nhiều
thể loại, đề tài phần lớn là cuộc sống
Nam Bộ và ông đã có những đóng
góp to lớn vào sự hình thành thể
loại tiểu thuyết. Ông để lại khối
lượng tác phẩm khá đồ sộ gồm 64
tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và
truyện kể, 12 vở ca kịch và hài kịch,
5 tập thơ và truyện thơ, 8 tập ký, 28
tập khảo cứu phê bình, các bài diễn
thuyết và 2 tác phẩm dịch…

TUỔI BÍNH THÂN:
- Nguyễn Đôn Tiết (1836-?), là

quan nhà Nguyễn đã tham gia khởi
nghĩa Ba Đình trong lịch sử Việt
Nam; quê ở làng Thọ Vực, huyện
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Không rõ năm mất của ông.

Năm 1879, ông đỗ Phó Bảng,
rồi làm Tri phủ một thời gian. Khi
giặc pháp xâm lược, ông hưởng
ứng Chiếu Cần vương, mộ quân
khởi nghĩa ở quê mình. Con trai
ông là Nguyễn Hiệu Trì cũng chỉ
huy một cánh quân tiếp ứng chiến
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đấu ở Ba Đình và mất năm 1887. 
- Hoàng Ngọc Phách (1896-

1973), quê ở làng Đông Thái, huyện
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là tác
giả tiểu thuyết Tố tâm, được đánh
giá là một trong những tiểu thuyết
hiện đại đầu tiên của Việt Nam, tác
phẩm đã được giáo sư Michele Sul-
livan và Emmanuel Lê Ốc Mạch
dịch sang tiếng Pháp; quê ở làng
Đông Thái, huyện Đức Thọ, tỉnh
Hà Tĩnh.

Năm 1922, ông tốt nghiệp Cao
đẳng Sư phạm, sau đó dạy các
trường trung học Nam Định, Hải
Phòng, Bắc Ninh. Sau Cách mạng
tháng Tám, ông phụ trách ngành
giáo dục ở một số liên khu rồi về
làm chuyên viên ở Viện Văn học.
Ông là một trong những người đầu
tiên khai sáng ra dòng tiểu thuyết
lãng mạn hiện đại.

- Hồ Tùng Mậu (1896-1951), là
một nhà hoạt động cách mạng,
thuộc thế hệ những người cộng sản
đầu tiên đã đóng góp tích cực cho
sự ra đời của Đảng; quê ở làng
Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu,
tỉnh Nghệ An. 

Năm 1925, ông gia nhập Hội
Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Ngày 3/2/1930 tham dự Hội nghị
thành lập Đảng. Năm 1931 bị địch
bắt giam bỏ tù 14 năm. Tháng
4/1945 ra tù ông về hoạt động tại
Thừa Thiên Huế trong thời kỳ tiền
khởi nghĩa Tháng Tám 1945. Năm
1947, ông làm Chủ tịch Uỷ ban
kháng chiến Liên khu IV. Năm
1951, ông được bầu làm Uỷ viên
Dự khuyết Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, một thời gian ngắn sau
thì hy sinh trên đường đi công tác.

- Phạm Hồng Thái (1896-
1924), là một nhà hoạt động trong
Phong trào Đông Du và là người
đặt bom ám sát toàn quyền Đông
Dương Martial Merlin vào năm
1924; quê ở xã Hưng Nhân, huyện
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ông cùng với một nhóm
thanh niên có tâm huyết theo
Vương Thúc Oánh (thành viên Việt
Nam Quang phục Hội) vượt biên
qua Xiêm (Thái Lan) rồi sang
Quảng Châu (Trung Quốc) khoảng
cuối năm 1918. Tháng 4 năm 1924,
ông gia nhập Tâm Tâm Xã do Hồ
Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn thành lập.

Sau vụ đặt bom ám sát toàn
quyền Đông Dương Martial Merlin

vào năm 1924, ông bị truy nã, sau
đó gieo minh xuống dòng Châu
Giang tự tử khi chỉ mới 28 tuổi.

- Khái Hưng (1896-1947), tên
thật là Trần Khánh Dư, quê ở làng
Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải
Dương (nay thuộc Hải Phòng). Ông
có chân trong nhóm Tự Lực Văn
Đoàn và là cây bút nòng cốt của
nhóm. Ông viết nhiều trên hai tờ
tuần báo Phong Hóa, Ngày nay do
nhóm chủ trương biên tập. Ông
chuyên viết truyện ngắn, truyện dài.
Các tác phẩm chính của ông đã xuất
bản, như: Hồn bướm mơ tiên, Trống
mái, Gia đình, Nửa chừng xuân, Đợi
chờ, Thoát ly, Tiêu sơn tráng sĩ…
Ông cũng có sáng tác tập kịch thơ là
Tục lụy. Các tác phẩm của ông có
chỗ đứng nhất định trong văn học
Quốc ngữ thời hiện đại.

- Vũ Đình Long (1896 - 1960),
quê ở thôn Mục Xá, xã Cao Dương,
huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông,
nay thuộc thành phố Hà Nội. Ông
là nhà viết kịch danh tiếng Việt
Nam. Ông còn là chủ nhà in, nhà
xuất bản Tân Dân và nhiều tờ báo
như Tiểu thuyết thứ bảy, Phổ
thông bán nguyệt san, Ích hữu...
Vở kịch nổi tiếng Chén thuốc độc, 3
hồi, đăng trên Tạp chí Hữu Thanh
số 4,5 vào tháng 9 năm 1921, được
coi là tác phẩm đầu tiên của văn
học kịch Việt Nam. Nội dung vở
kịch có đề tài lấy từ xã hội Việt
Nam đầu thế kỷ 20, mô tả sinh hoạt
trong gia đình thầy thông phán
Thu. Tác phẩm “phản ánh sự xung
đột giữa dục vọng và lương tri,
giữa tệ nạn xã hội và hạnh phúc gia
đình”, cũng như “phê phán cách
sống ăn chơi sa đọa của lớp người
thành thị trung lưu, những người
vợ các công chức vô công rồi nghề,
lăn mình vào cuộc sống xa hoa, dẫn
đến phá sản và tội lỗi”. 

TUỔI MẬU THÂN:
- Thiếu Sơn (1908-1978), tên

thật Lê Sĩ Thứ, là nhà văn, nhà báo,
nhà phê bình văn học Việt Nam;
quê ở Hải Dương, nhưng sinh ở Hà
Nội trong một gia đình có truyền
thống Nho học.

Năm 1927, tốt nghiệp Thành
chung, ông vào Gia Định làm công
chức Sở Bưu điện, bắt đầu viết cho
Tạp chí Nam Phong và sau này còn
viết cho Tiểu thuyết thứ Bảy, Đại
Việt tạp chí, Nam Kỳ tuần báo...
Ông từng làm Chủ bút báo Justice
(Công lý); sau đó tích cực viết cho

các báo: Cứu quốc Nam Bộ, Công
Lý, Điện Báo, Thần Chung… Các
tác phẩm chính của ông, gồm: Phê
bình và cảo luận (1933), Câu
chuyện văn học (1933), Đời sống
tinh thần (1933), Người bạn gái
(1942), Giữa hai cuộc cách mạng
1789 và 1947, Nghệ thuật và nhân
sinh (2000), Nợ bút nghiên (hồi ký,
viết khi ở Paris, chưa xuất bản) và
rất nhiều bài báo có giá trị khác… 

- Ngô Gia Tự (1908 - 1935),
là một trong những người sáng
lập Đông Dương Cộng sản Đảng,
là người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc
của Đảng; quê ở làng Tam Sơn,
huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh
(nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ
Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Lúc còn trẻ, ông thường tự đọc
sách, tìm hiểu sự việc quy luật nên
có tiếng biết rộng, tài cao, lại có ý chí
nuôi khát vọng cứu nước cứu dân.
Từ đó ông tìm đến con đường cách
mạng. Năm 1926, ông gia nhập Việt
Nam Cách mạng Thanh niên, rồi
sang Trung Quốc dự lớp huấn
luyện. Năm 1927, ông trở về nước,
được Đảng kỳ bộ Bắc Kỳ chỉ định
vào Tỉnh bộ Bắc Ninh. Ông gầy
dựng được nhiều cơ sở, tích cực
hoạt động trong các tầng lớp công,
nông, dân và binh lính. Cuối năm
1928, ông được cử vào Sài Gòn hoạt
động dưới vỏ bọc công nhân khuân
vác bến cảng, ông tích cực tuyên
truyền giáo dục cách mạng, tổ chức
và lãnh đạo công nhân đấu tranh.
Ông được bầu làm Bí thư Xứ ủy lâm
thời Đảng Cộng sản Việt Nam ở
Nam Kỳ. Cuối năm 1930, ông bị
Pháp bắt tại Sài Gòn, đến tháng
5/1933 thì chúng đày ông ra Côn
Đảo. Vào một đêm cuối tháng
1/1935, Chi bộ nhà tù tổ chức cho
ông và một nhóm đồng chí vượt
Côn Đảo, nhưng đã bị mất tích giữa
biển, hưởng dương 27 tuổi.

- Nguyễn Đức Cảnh (1908 -
1932), là một trong những nhà lãnh
đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Với những đóng góp
tích cực trong thời kỳ vận động
thành lập Đảng và là Chủ tịch đầu
tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ
(nay là Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam); Bí thư đầu tiên của
Thành ủy Hải Phòng và là Tổng
biên tập đầu tiên của báo Lao
Động; quê ở hôn Diêm Điền, xã
Thái Hà, huyện Thuỵ Anh, tỉnh
Thái Bình.
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Năm 1928, ông là Uỷ viên kỳ
bộ Thanh niên Bắc Kỳ phụ trách
khu Duyên hải và trực tiếp làm Bí
thư tỉnh bộ Hải Phòng. Năm 1929,
ông được chỉ định làm Bí thư Ban
chấp hành Đông Dương Đảng
cộng sản Đảng bộ Hải Phòng. Năm
1930, ông được chỉ định vào Ban
chấp hành Trung ương lâm thời;
sau đó được cử làm Bí thư Xứ uỷ
Bắc Kỳ, phụ trách công vận. Cơ
quan Xứ uỷ đặt tại Hải Phòng.
Cuối năm 1930 do cơ sở bị đàn áp
dữ dội Trung ương Đảng điều
Nguyễn Đức Cảnh vào Trung Kỳ
tham gia Thường vụ Xứ uỷ, chỉ
đạo phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Năm 1931, ông bị sa vào tay giặc,
tại làng Yên Dũng Hạ, cách thành
Vinh chừng vài cây số, sau đó bị
đưa xuống Hải Phòng thi hành án
tử hình.

- Đoàn Trần Nghiệp (1908-
1930), bí danh Ký Con là nhà cách
mạng Việt Nam, một trong những
lãnh đạo của Việt Nam Quốc dân
đảng; quê ở làng Khúc Thủy,
huyện Thanh Oai, Hà Đông (nay là
Hà Nội).

Năm 1928, gia nhập Việt Nam
Quốc Dân Đảng và được giao việc
trông coi sổ sách cho khách sạn
Việt Nam - một cơ sở do Việt Nam
Quốc Dân Đảng mở ở số nhà 38
Hàng Bông (Hà Nội), có thời gian
được giao in báo “Hồn cách mạng”.
Trưởng ban ám sát, trừng trị nhiều
tên tay sai, mật thám cho Pháp, tổ
chức chế bom, phụ trách thông tin
liên lạc và đánh bom Hà Nội đêm
10/2/1930; sau đó ông bị bắt và kết
án tử hình cùng với 11 người khác. 

- Nguyễn Văn Huyên (1908-
1975), quê ở làng Lai Xá, tổng Kim
Thừa, huyện Đan Phượng, phủ
Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc
xã Kim Chung, huyện Hoài Đức,
Hà Nội) nhưng ông sinh ra và lớn
lên ở phố Thuốc Bắc, Hà Nội. 

Ông là Giáo sư, Tiến sỹ, nhà
sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo
dục, nhà nghiên cứu văn hóa Việt
Nam. Ông cũng là người được Chủ
tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ
Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục
Việt Nam tại kỳ họp thứ hai Quốc
hội khóa I (tháng 11/1946) và giữ
chức vụ này trong suốt 29 năm, trở
thành vị Bộ trưởng Giáo dục lâu
nhất nước ta. Ông cũng là người
đặt nền móng cho ngành nghiên
cứu văn hóa Việt Nam. Cuốn “Văn
minh Việt Nam” với nền tảng dựa

trên kết cấu xã hội đặc thù Nhà -
Làng - Nước cùng các công trình
nghiên cứu về hội Gióng, hội Giá,
các ngày Tết lễ, hát giao duyên, tín
ngưỡng Tứ bất tử… của ông nhằm
khẳng định dân tộc Việt Nam đã
gây dựng được một nền văn minh
đặc sắc trên thế giới.

Ông được truy tặng Giải
thưởng Hồ Chí Minh đợt 2 (năm
2000) về khoa học xã hội và nhân
văn; Huân chương Độc lập hạng
Nhất…

TUỔI CANH THÂN:
- Nguyễn Trãi (1380 - 1442),

hiệu là Ức Trai, cha ông là Nguyễn
Ứng Long, tức Nguyễn Phi Khanh,
một nho sĩ và mẹ là Trần Thị Thái,
con gái thứ ba của quan Tư đồ
Trần Nguyên Đán. Ông quê gốc ở
làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn,
lộ Lạng Giang (nay thuộc Chí Linh,
Hải Dương).

Những đóng góp của ông vô
cùng lớn lao trong lịch sử của dân
tộc. Ông là vị anh hùng, danh nhân
văn hóa thế giới, là một khí phách,
là tinh hoa của dân tộc. Công lao và
sự nghiệp vĩ đại nhất của ông là
tấm lòng vì nước thương dân tha
thiết và sự nghiệp đánh giặc cứu
nước vô cùng vẻ vang. Ông đã
giành cả tâm hồn, trí tuệ, tài năng
cống hiến cho lợi ích của dân tộc
trong phong trào khởi nghĩa Lam
Sơn. Tư tưởng chính trị quân sự ưu
tú và tài ngoại giao kiệt xuất của
ông đã góp phần không nhỏ cho
phong trào khởi nghĩa Lam Sơn đi
tới thắng lợi. Với những đóng góp
của Nguyễn Trãi trong thời đại của
ông nói riêng, cho lịch sử quốc gia
nói chung thể hiện ở những góc độ
khác nhau. Ông để lại quá nhiều
tác phẩm cả thơ lẫn văn, cả chữ
Hán lẫn chữ Nôm, những tác
phẩm nổi tiếng như: Bình Ngô Đại
Cáo, Quân Trung từ mệnh tập,
Quốc âm thi tập, ức Trai di tập, Dư
địa chí, Ngọc Đường di cảo, Gia
huấn ca…

- Nguyễn Tri Phương (1800 -
1873), là một đại danh thần Việt
Nam thời nhà Nguyễn. Ông là vị
Tổng chỉ huy quân đội triều đình
Nguyễn chống lại quân Pháp xâm
lược lần lượt ở các mặt trận Đà
Nẵng (1858), Gia Định (1861) và Hà
Nội (1873); quê ở làng Đường
Long, tổng Chánh Lộc, huyện
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Thời trẻ, ông làm Thư lại ở

huyện Phong Điền, rồi lên làm Thư
lại Bộ Hộ. Năm 23 tuổi, ông được
vua bổ làm Bí thư  ở Nội điện (hàm
Điển bộ), sau thăng Tu soạn rồi
Thừa chỉ ở Nội các, thăng Thị độc,
Thị giảng, năm 31 tuổi thăng Hồng
Lô tự khanh. Năm 1832, ông được
bổ sung phái bộ sang Trung Quốc
liên hệ việc thương mại sau đó ông
vào Gia Định cùng Trương Minh
Giảng bình định các vùng đất mới
khai hoang. Ông được thăng hàm
Thị lang, Tham tri, Tuần phủ,
Khâm sai đại thần, Thượng thư…
Năm Mậu Ngọ (1858), tàu chiến
Pháp đến uy hiếp Đà Nẵng, ông
được cử làm Quân thứ tổng thống
đại thần trực tiếp chỉ huy quân đội
chống giặc. Với vũ khí tối tân Pháp
đã phá hủy một số lớn đồn lũy của
ta, ông bị triều đình giáng cấp
nhưng vẫn lưu tại chức… Năm
1872, ông được bổ chức Tuyên sát
đổng sức Đại thần thay mặt triều
đình xem xét việc quân sự ở Bắc
Kỳ. Khi quân Pháp tấn công thành
Hà Nội tháng 11/1873, ông cùng
con trai là Phò mã Nguyễn Lâm và
binh lính chiến đấu oanh liệt trước
sức mạnh của quân Pháp. Phò mã
Nguyễn Lâm tử trận, ông bị
thương, thành mất, ông mặc cho
vết thương đau đớn rồi tuyệt thực
gần 1 tháng và mất vào 20/12/1873.
Ông trở thành biểu tượng sáng
ngời của lòng yêu nước, uy vũ
hùng mạnh và khí tiết nam nhi.

- Mai Xuân Thưởng (1860-
1887), lúc nhỏ tên là Phạm Văn
Siêu, là sĩ phu và là lãnh tụ phong
trào kháng Pháp cuối thế kỷ 19 ở
Bình Định (Việt Nam); quê ở thôn
Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện
Tuy Viễn (nay là huyện Tây Sơn,
tỉnh Bình Định). 

Năm 1877, ông đỗ Tú tài, đến
năm 1884 đỗ Cử nhân tại trường
Bình Định. Năm 1885, ông cùng
Đào Doãn Địch phát động cuộc
khởi nghĩa chống thực dân Pháp
xâm lược. Giặc Pháp bị đánh nhiều
trận dữ dội, chúng phải dùng đến
thủ đoạn bắt mẹ của ông tra tấn
độc ác và đàn áp nhân dân ở quê
ông. Đau xót trước tình cảnh đó,
ông ra nạp mình để cứu mẹ và
nhân dân vô tội. Chúng bắt giam
và xử chém ông.

TUỔI NHÂM THÂN:
- Đàm Văn Lễ (1452-1505):

Tiến sĩ làm quan triều Lê Thánh

(Xem tiếp trang 54)
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1. Khỉ là tên gọi chỉ về những
loài động vật thuộc lớp thú,
bộ linh trưởng. Khỉ xuất hiện,

sinh sống khắp nơi trên thế giới,
tuy nhiên, thành ngữ, tục ngữ liên
quan đến loài linh trưởng được cho

là thủy tổ của loài người này chủ
yếu xuất hiện trong văn hóa của
các dân tộc Châu Á. 

Năm 512 trước công nguyên,
một tác gia sống vào đời Xuân Thu

bên Trung Hoa tên là Tôn Vũ đã
soạn thảo một cuốn sách viết về
chiến lược chiến thuật và đặt tên là
Tôn Tử binh pháp hay còn được
gọi là Binh pháp Ngô Tôn Tử. Điều
đáng nói là khỉ, loài động vật xếp
hạng thứ 9 của 12 con vật trong 12
con giáp (thập nhị địa chi) theo
quan niệm Á Đông, đã “đường
hoàng” đi vào bộ sách có niên đại
hơn 2.500 năm này. Kế thứ 28 trong
Tam thập lục kế của bộ sách này có
tên là “Sát kê hách hầu”, nghĩa là
“Giết gà dọa khỉ”. 

“Sát kê hách hầu” nghĩa đen là
giết con gà để cho con khỉ sợ...
xanh mặt! Theo truyền thuyết dân
gian, khỉ mỗi khi trông thấy máu là
mặt cắt không còn... một giọt máu.
Nên khi người ta muốn dạy khỉ,
bài học vỡ lòng là giết một con gà,
bắt khỉ nhìn thấy đống máu bê bết
để “dằn mặt” rồi sau đó mới “lên
lớp” các bài học khác. Muốn bắt khỉ
cũng thế, chỉ cần vặn cổ con gà cho
nó kêu lên những tiếng thảm thiết,
ghê rợn là đủ khiến cho khỉ bủn
rủn chân tay và mặc sức cho con
người muốn làm gì thì làm. 

Ngoài khỉ, còn có một số loài
vật khác cũng được tác giả “nhốt”
vào sách dạy binh pháp này: Rắn
(Đả thảo kinh xà - đánh cỏ động
rắn, tấn công vào xung quanh kẻ
địch khiến chúng hoảng sợ mà lộ
diện); Hổ (Điệu hổ ly sơn - lừa cho
hổ ra khỏi núi, “dụ khị” kẻ địch ra

Cũng như các loài vật khác
trong 12 con giáp, khỉ đã đi vào
đời sống văn hóa dân gian với
nhiều góc cạnh, có khi được coi
là động vật tượng trưng cho
tinh thần lạc quan, nhưng cũng
có khi được cho là biểu tượng
của sự nghịch ngợm, láu lĩnh,
nhanh nhẹn,. . .

Lan man chuyện…

Tượng khỉ trên đỉnh núi Sơn Trà, nơi có nhiều loài khỉ sinh sống.

VĂN THÀNH LÊ
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khỏi nơi ẩn nấp để dễ bề tấn công);
Cá (Hỗn thủy mạc ngư - đục nước
bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay
đạt mục đích); Ve sầu (Kim thiền
thoát xác - ve sầu lột xác, hóa trang
thành một bộ dạng mới để làm
quân địch bất ngờ trở tay không
kịp).

Mỗi kế có một hiệu dụng khác
nhau, nhưng “Giết gà dọa khỉ” được
cho là có tác dụng lớn, khiến cho
các vụ việc, mưu toan còn đang
tượng hình hoặc mới nở ra trong
trứng nước bị rơi vào cảnh bối rối,
sợ sệt và phải chùn bước. 

2. Ở đất nước Ấn Độ, vài 
ngàn năm trước có một bức
tượng về một vị thần tên là

Vajrakilaya, một vị thần có 6 tay,
mỗi đôi tay dùng để bịt hai mắt, hai
tai và miệng. Triết lý sâu xa từ bức
tượng là ngầm răn dạy con người:
Đừng xem nhìn điều xấu, đừng nói
điều xấu và đừng nghe điều xấu.

Triết lý này du nhập vào đất
Trung Hoa. Đến khoảng thế kỷ VIII
đời Nhà Đường, một thiền sư
người Nhật trong chuyến Phật sự
qua Trung Hoa, đã mang theo về
xứ Phù Tang tư tưởng này. Hiện
nay ở thành phố Nikko thuộc quận
Tochigi, phía Bắc tỉnh Kanto, có
đền đài Nikko Toshogu nguy nga
nhất Nhật Bản, được dựng lên để
phong thần và tưởng niệm người
cha đẻ của triều đại Edo. Trên diềm
mái của một chuồng ngựa trong
khuôn viên ngôi đền còn lưu giữ 8
bức điêu khắc về khỉ. Trong đó có
một tấm khắc 3 con khỉ (sansaru)
thể hiện lời răn dạy theo triết giáo
nhà Phật: “Mizaru, Iwazru,
Kikazaru”. Thành ngữ này được
người Mỹ dịch là “See no evil, Speak
no evil, Hear no evil”, nghĩa là

“Đừng xem điều xấu, đừng nói điều
xấu, đừng nghe điều xấu”. 

Vì trong tiếng Nhật zaru có
nghĩa là “điều xấu” lại đồng âm
với saru nghĩa là con khỉ nên người
ta khắc hình ba con khỉ bịt tai, bịt
miệng, bịt mắt, với vẻ mặt ngộ
nghĩnh để biểu thị cho triết lý này.

Ngày nay, hình tượng ba chú
khỉ (sansaru) với ý nghĩa nói trên,
ngoài giá trị là một vật phẩm
phong thủy, còn nhắc đến một
phép thiền của nhà Phật để “hóa
giải” một “điều không được đẹp” có
tên là “Tâm viên ý mã” (tâm như
con vượn/khỉ nhảy nhót trên cây, ý
như con ngựa chạy rong ngoài
đồng). Đó là cách thư giãn, tĩnh tại
giúp con người bình tâm và định ý,
không để cho ngoại cảnh tác động
lên người mình và gây ra những
điều không tốt ảnh hưởng đến sức
khỏe tâm thần.

3. Với Việt Nam, khỉ đi vào văn
hóa dân gian với nhiều thành
ngữ, tục ngữ. Khỉ ho cò gáy:

chỉ nơi hoang vắng, xa xôi, đất đai
cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt; tương
tự như Vượn hú chim kêu. 

Nuôi khỉ dòm nhà: Bản chất
của khỉ là ưa phá phách, ăn vụng,
ăn trộm, vậy nên nuôi khỉ dòm
chừng nhà chẳng khác nào nuôi kẻ
xấu, kẻ gian, lợi không thấy mà chỉ
thấy hại. Ngụ ý khuyên ta thận
trọng trong việc dùng người, tương
tự như câu “nuôi ong tay áo”.

Làm trò khỉ: Chế giễu những
người hay pha trò, bắt chước, làm
trò hề.

Rầu rĩ như khỉ chết con: Khỉ là
loài động vật linh trưởng rất giống
với người, không chỉ giống vì có
hai tay, mà còn giống ở tình cảm.
Khi mà mất con thì ngồi buồn rũ
rượi, bần thần một chỗ trông thảm
thương, tội nghiệp. Lấy hình ảnh

Hình tượng ba chú khỉ “Đừng xem điều xấu, đừng nói điều xấu, đừng nghe điều xấu”
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của khỉ buồn rầu khi mất con để ví
với tình cảm rầu rĩ của người vừa
bị mất mát, tiêu hao một thứ gì đó
quý gía đối với mình…

4. Đông y có một vị thuốc gọi
là câu khởi, chữ Hán viết là
枸起. Nhà thơ Lưu Vũ Tích

đời Đường từng viết về vị thuốc
Đông y này: Mới hay một giọt thọ
muôn năm. Ghê chưa! Hèn chi
sách thuốc ghi là nó có công dụng
bổ thận, nhuận phế, bổ gan, sáng
mắt; có tác dụng trị thận âm hư
hao, lưng gối đau mỏi.

Một ông giỏi chữ nho bảo, chữ
khởi còn một cách đọc nữa là khỉ,
thành ra cái vị thuốc được cho là có
tác dụng chữa liệt dương và di tinh
ở đàn ông này còn được gọi là câu
khỉ. Khổ nỗi, nhiều anh nghe loáng
thoáng thành ra cao khỉ, từ đó lại
nghĩ chắc bắp rằng đó một loại cao
nấu từ xương khỉ (!) và dùng nó
không bổ ngang thì cũng bổ dọc
như cao hổ cốt! 

Con khỉ, âm Hán Việt gọi là
hầu. Nhưng hầu cũng là tước thứ
ba trong hệ thống tên tước dưới
đời hậu Lê được vua Lê Thánh
Tông (1460 - 1497) ấn định rất rõ từ
trên dưới 500 năm trước, gồm 6
bậc: vương, công, hầu, bá, tử, nam. 

Vua Thiệu Trị có một người
em trai tên là Nguyễn Phúc Miên
Thẩm giỏi thi ca, ông này để lại cho
đời 14 tập thơ. Năm 1929, sau 59
năm ông mất, vị vua cuối cùng nhà
Nguyễn là Bảo Đại mới truy phong
ông là Tùng Thiện Vương, tước vị
cao nhất của chế độ phong kiến. Từ
đó, nhà thơ hoàng tộc dòng họ
Nguyễn Phúc và là con trai thứ 10
của vua Minh Mạng “chết tên” là
Tùng Thiện Vương.

Cứ cách gọi theo tên tước này,
có người chơi ngẳng hỏi rằng trong
danh xưng “Mỹ Hầu Vương” thì đã
vương rồi sao lại còn thêm hầu
nữa. Hẳn là đùa chút chơi thôi, bởi
ai còn lạ gì Mỹ Hầu Vương nghĩa
là vua Khỉ Đẹp (hầu ở đây là khỉ),
danh xưng của Tôn Hành Giả -
nhân vật chính trong tiểu thuyết
Tây du ký nổi tiếng vào loại bậc
nhất của văn học Trung Hoa - khi
anh chàng khỉ được cho là nứt từ
trong đá ra (Thạch Hầu) này còn
làm vua loài khỉ ở Hoa Quả Sơn. 

5. Chữ nghĩa nhiều khi rắc rối
là thế. Hầu là tước hầu quyền
cao chức trọng nhưng - trong

một bối cảnh cụ thể nào đó - chỉ
là... anh chàng khỉ không hơn
không kém. Oái oăm thay, có khi
anh hầu-khỉ lại cứu vị hầu-tước
“một bàn thua trông thấy”, như câu
chuyện dưới đây.

Tương truyền, dưới thời Đoan
Nam Vương Trịnh Tông (còn có
tên khác là Trịnh Khải, cầm quyền
từ 1782 - 1786, ở giai đoạn tập đoàn
phong kiến họ Trịnh sắp đến hồi
“tan đàn xẻ nghé”), có anh chàng
Đặng Kim làm quan tới tước hầu.
Muốn lấy lòng Trịnh Khải để có
thể “leo cao chui sâu” hơn nữa, họ
Đặng liền xin làm con mày (*) và
đổi sang họ Trịnh, tự đặt tên mình
là Trịnh An. Tất nhiên, hành động
phản bội tổ tiên này thì chẳng ai
ưa, trừ vợ con y và một số kẻ trong
phủ chúa.

Một buổi sáng, Trịnh An -
Đặng Kim khăn áo chỉnh tề chuẩn
bị sang chầu bên phủ chúa. Vừa ra
khỏi cổng, y bất đồ thấy trên tường
rào nhà mình có dán một bức tranh
thủy mặc vẽ một cây cổ thụ cành lá

trơ trụi, thân cây xiêu hẳn về một
phía, gốc rễ sắp bong lên khỏi mặt
đất, có một con khỉ nằm ngủ say ở
một chạc ba. Bên cạnh có đề hai
câu thơ Nôm: “Khỉ ơi tỉnh dậy đi
thôi!/ Đừng chờ cây đổ đi đời nhà
mi...”.

Như đã nói trên, trong chữ
Hán, hầu là tước hầu cũng đồng
âm với hầu là con khỉ. Vì thế,
chàng khỉ nằm vắt vẻo trên cây ở
đây rõ ràng là ám chỉ vào quan hầu
tước chuyển họ chứ còn ai nữa! Họ
Đặng xem xong, lạnh toát người,
giật mình tỉnh ngộ. Y liền kiếm cớ
cáo quan về nhà, lại lấy lại họ tên
cũ, hàng ngày chỉ đọc sách ngâm
thơ, tuyệt nhiên không đả động gì
đến công việc triều chính.

Năm 1786, khi tướng Tây Sơn
là Nguyễn Huệ (về sau là vua
Quang Trung) lấy danh nghĩa phù
Lê xuất quân bắc phạt, Trịnh Tông
không chống lại nên bị bắt và tự tử.
Đặng Kim nhờ đã về “đuổi gà cho
vợ” từ lâu nên an nhiên thoát nạn,
không bị vạ lây. Một thời gian dài
họ Đặng cất công tìm hỏi ai là
người đã dán bức tranh có câu thơ
“nhắc khéo” trước cổng nhà mình,
tất nhiên không phải để kiếm
chuyện mà chính là để đền ơn. Vậy
nhưng, tất cả vẫn còn nằm trong
vòng bí mật... 

V.T.L

Chú thích:

(*) Danh từ cổ, nghĩa là con nuôi
(kiểu như người nhỏ tự đặt mình dưới
người lớn bất kể người lớn có muốn
hay không, tức ăn mày danh xưng con
nuôi).
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Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư (biên soạn đời nhà Trần, thế kỷ 13-14,
tăng bổ vào đời Lê, thế kỷ 16-17), ở phần Ngoại kỷ, đời Hùng Vương, có
chép “Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang, nước này đông
giáp biển Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến hồ Động Đình, nam giáp
nước Hồ Tôn, tức nước Chiêm Thành” (Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô
Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993, tr.4).

Tết Nhâm Thân đọc sử cũ về 

Đọc lại trong sách Lĩnh Nam
Chích Quái (biên soạn và
tăng bổ trong cùng thời kỳ

với Đại Việt Sử ký Toàn thư), có
truyện Dạ Thoa Vương như sau:
“Thời Thượng cổ, ngoài nước Âu Lạc
có nước Diệu Nghiêm, chúa nước ấy
là Dạ Thoa Vương, còn gọi là Trường
Minh Vương hay Thập Đầu Vương.

Nước này phía Bắc giáp nước Hồ Tôn
Tinh. Nước Hồ Tôn Tinh có vua là
Thập Xa Vương, có thái tử là Vi Bà.
Vợ Vi Bà là Bạch Tĩnh Chiếu Nương
dung mạo đẹp đẽ. Dạ Thoa nghe nói
rất thích, bèn đánh Hồ Tôn để cướp vợ

Vi Bà. Vi Bà tức giận bèn đem loài
vượn di hầu phá núi, lấp bể thành
đường phẳng để công phá nước Diệu
Nghiêm, giết Dạ Thoa Vương, cướp vợ
y mà trở về. Loài tinh Hồ Tôn tức là
tinh di hầu, chính là nước Chiêm
Thành ngày nay vậy” (Vũ Quỳnh -
Kiều Phú, Lĩnh Nam Chích Quái,
Nxb Văn học, Hà Nội 2001, tr 135).

Hồ Tôn 猢 猻 là loài khỉ, vậy
nước Hồ Tôn Tinh ở đâu, tại sao lại
nói là nước Chiêm Thành?

Các tài liệu trên chủ yếu căn
cứ từ nguồn truyền miệng nên khó

kiểm chứng, đặc biệt sách Lĩnh
Nam Chích Quái là sách ghi chép
các truyền thuyết lưu hành trong
dân gian với nhiều sự tô điểm và
hòa trộn từ các nguồn khác nhau.
Dẫu vậy, những nhà khảo cứu
cũng nhận ra nội dung truyện Dạ
Thoa Vương nói trên ắt hẳn liên
quan đến Trường ca Ramayana,
vốn là một truyền thuyết ra đời từ
khoảng 500 năm trước công
nguyên ở Ấn Độ và đã được lan
truyền sâu rộng ở các nước vùng
Đông Nam Á.

Trường ca Ramayana kể câu
chuyện về hai nhân vật chính là
Hoàng tử Rama và công chúa Sita.
Rama là con trai đầu của vua
Dasaratha, vợ của Rama là nàng Sita
xinh đẹp. Sita bị quỷ vương Ravana
bắt cóc và giam cầm ở đảo Lanka.
Rama trải qua một hành trình gian
nan để tìm kiếm Sita. Trên hành trình
này, Rama đã giúp một vị vua khỉ là
Sugriva đánh bại kẻ tiếm ngôi. Để trả
ơn cho Rama, vua khỉ Sugriva đã cho
một đội quân khỉ do một chúa khỉ là
Hanuman thống lĩnh đi hộ tống
Rama. Sau một hành trình vất vả,
Rama và đội quân khỉ đã tìm đến đảo
Lanka, chiến đấu tiêu diệt quỷ vương
Ravana và giải cứu công chúa Sita.

Một văn bản chép đầy đủ
trường ca Ramayana sưu tầm được
ở Ấn Độ, được cho là của tác giả có
tên là Valmiki, dài đến 24.000 câu
thơ, với nhiều chương hồi và các

TH.S VÕ VĂN THẮNG (*)

“Nước của Khỉ”

Tượng Khỉ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (sưu tầm ở Phú Hưng, Quảng Nam).

Mừng Đảng - Mừng Xuân

(*) Giám đốc Bảo tàng Điêu khă]c Chăm
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tình tiết bi hùng, thắm thiết, ngợi ca
những giá trị chân thiện mỹ. Các
tình tiết trong trường ca được chọn
lọc, thể hiện trong các loại hình
nghệ thuật khác nhau ở Ấn Độ và
Đông Nam Á, kể cả nghệ thuật biểu
diễn và nghệ thuật tạo hình.

Đối chiếu truyện Dạ Thoa
Vương trong Lĩnh Nam Chích Quái
với trường ca Ramayana, nhiều
người đã nhận ra “Dạ Thoa Vương”
chính là “Quỷ vương Ravana”; nước
Hồ Tôn Tinh chính là nước của vua
Khỉ Sugriva; “Thập Xa Vương” là ghi
biến âm của “Sugriva”; “Vi Bà” là
“Rama”; “Bạch Tĩnh Chiếu Nương” là
“Sita”, ở đây không dùng lối phiên
âm mà dùng ý nghĩa để dịch, nhấn
mạnh đến vẻ đẹp trong trắng của
Sita.

Đối chiếu về địa lý, chúng ta
thấy “nước Hồ Tôn Tinh” được ghi là
ở về phía Nam của nước Văn Lang
thời Hùng Vương, và ở về phía Bắc
của một nước có tên là “Diệu
Nghiêm”. Vị trí địa lý này đã dẫn
đến suy luận “nước Hồ Tôn Tinh” là
nước Chiêm Thành. Ẩn dưới
những mơ hồ huyễn hoặc của
truyền thuyết và dã sử, chúng ta
cũng có thể thấy tính hợp lý của suy
luận này. Các di tích còn lại ở miền
Trung Việt Nam cho thấy sự tồn tại

của một số vương quốc chịu ảnh
hưởng văn minh Ấn Độ trong một
thời gian dài, cận kề với các vương
quốc chịu ảnh hưởng của văn hóa
Trung Hoa.

Theo truyền thuyết, Ravana là
một quỷ vương có mười đầu. Thêm
vào đó, các tượng thần Ấn Độ
nhiều đầu, nhiều tay trong  kinh
thành các vương quốc đã được các
sử gia chịu ảnh hưởng văn hóa
Trung Hoa ghi nhận là xứ sở của
“Thập Đầu Vương” (Vua Mười Đầu).
Các tượng khỉ Hanuman và đội
quân khỉ được chạm khắc trên các
đền tháp Champa (Chiêm Thành)
đã được dùng đặt tên cho toàn xứ
sở là “Hồ Tôn Tinh Quốc”, nước của
đội quân khỉ (hầu  猴 , hồ tôn 猢 猻
đều là các chữ Hán có nghĩa là loài
vượn, loài khỉ).

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm
Đà Nẵng có một bộ sưu tập các
tượng khỉ, thu thập từ các di tích
Chăm, có những hình tượng khỉ đeo
lục lạc, đeo hoa tai trông rất sống
động, ngộ nghĩnh. Đặc biệt các nhà
khảo cổ đã phát hiện những phiến
đá sa thạch ốp quanh chân tháp
Khương Mỹ (Quảng Nam) được
chạm khắc thể hiện rất nhiều trích
đoạn trong trường ca Ramayana, ở
đó các đội quân khỉ được đặc tả hết

sức sinh động. Ngoài ra, người ta
còn tìm thấy tên các nhân vật chính
như Rama, Hanuman được khắc
trên một số bức phù điêu trang trí
(hiện vật ký hiệu 45.1 và 45.2 của
Bảo tàng Chăm, sưu tầm được ở
Quảng Nam) và cả một tấm bia phát
hiện ở Trà Kiệu ca ngợi Valmiki, tác
giả của trường ca Ramayana. 

Như vậy, tên gọi “nước Hồ Tôn
Tinh” không phải là một tên gọi
hoang đường, mà đó là tên gọi
phản ánh một nhận thức ở giai
đoạn ranh giới giữa lịch sử và
truyền thuyết còn mơ hồ. Thêm vào
đó, tên gọi cũng cho ta biết sự ảnh
hưởng khá đậm nét của văn hóa Ấn
Độ trong đời sống xã hội của các
cộng đồng cư dân miền Trung Việt
Nam, khác biệt với các cộng đồng
chịu ảnh hưởng sớm của văn hóa
Trung Hoa ở phía bắc. Nếu trong
bối cảnh văn hóa Trung Hoa, hình
tượng “Rồng” được đề cao, biểu
trưng cho vương quyền tôn quý thì
trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ, hình
tượng khỉ lại là biểu trưng cho sự
dũng cảm, tài ba và nghĩa khí. Đặc
điểm cội nguồn văn hóa đa dạng ấy
đã góp phần tạo nên một nền văn
hóa Việt Nam ngày nay phong phú,
đa sắc màu.

V.V.T

Tháp Khương Mỹ (Quảng Nam).

Mừng Đảng - Mừng Xuân
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1. Chương trình Diễu hành Nghệ thuật kỷ niệm 70 năm
Quốc khánh với chủ đề “Việt Nam - Khát vọng hòa

bình” tôn vinh sự đa dạng văn hóa và khát vọng hòa
bình của các dân tộc Việt Nam đã gây ấn tượng sâu đậm
với người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Quy tụ 2.500 nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ nhiều đơn
vị nghệ thuật trong cả nước, Việt Nam- Khát vọng hòa
bình đã tôn vinh những thành tựu văn hóa của đất nước
qua các giai đoạn lịch sử.

Chương trình cũng khắc họa sinh động những nét
văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và
những di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO
công nhận, đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình và
vươn lên của cả dân tộc.

2. Triển lãm 70 năm Thành tựu kinh tế- xã hội với
quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có

nhiều hiện vật thể hiện đỉnh cao thành tựu phát triển
của đất nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh
chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… lần đầu
tiên được đưa ra trưng bày.

Là sự kiện mang tầm vóc quốc gia, Triển lãm 70
năm Thành tựu kinh tế- xã hội do Bộ VH-TT&DL chủ
trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, đã thu
hút sự tham gia của 27 bộ, ngành và 30 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Mang tinh thần “màu cờ sắc áo”, các Bộ, ngành, địa
phương đã đưa tới cuộc “tổng phô diễn” này hàng trăm
hình ảnh, tư liệu, hiện vật độc đáo; đặc biệt là các trưng
bày, trình diễn mang tính đặc thù của các Bộ, ngành
cũng như khắc họa diện mạo, bản sắc văn hóa của các
địa phương. Nhiều hiện vật lần đầu tiên được trưng
bày phục vụ đông đảo người xem như dàn xe đặc
chủng của Bộ Quốc phòng; các hình ảnh, tư liệu về hoạt
động đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực
lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các không gian văn hóa
vùng miền như dân ca Quan họ Bắc Ninh, xẩm Hà
thành, ca Huế, đờn ca Tài tử Nam Bộ…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì
Lễ khai mạc. Trong thời gian diễn ra triển lãm, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo
cấp cao của Đảng, Nhà nước và hàng vạn du khách
trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan, chiêm
ngưỡng.

3. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng
Bình) lần thứ hai được UNESCO công nhận là Di

sản Thiên nhiên thế giới và là di sản Thiên nhiên thế
giới duy nhất tại Việt Nam đến thời điểm này đạt 3
tiêu chí về đa dạng sinh học.

Ngày 3/7/2015, tại TP.Bonn, Cộng hòa Liên bang
Đức, Kỳ họp lần thứ 39 của Ủy ban Di sản thế giới

10 sự kiện
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UNESCO đã chính thức ghi danh lần thứ hai Vườn quốc
gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào Danh mục Di sản thế giới
với tiêu chí bổ sung về đa dạng sinh học. Trong số 8 Di
sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, đây là
di sản đầu tiên được UNESCO công nhận tiêu chí về đa
dạng sinh học có giá trị nổi bật toàn cầu (tiêu chí IX và
X). Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO
ghi vào Danh mục Di sản thế giới lần thứ nhất vào năm
2003 với tiêu chí VIII về địa chất - địa mạo.

4. UNESCO ghi danh Di sản đa quốc gia Nghi lễ và
trò chơi Kéo co (Việt Nam, Hàn Quốc, Philippines

và Campuchia) tại Danh mục Di sản văn hóa phi vật
thể đại diện của nhân loại. Đây là lần đầu tiên Việt
Nam tham gia xây dựng thành công hồ sơ di sản đa
quốc gia.

Ngày 2/12/2015, tại Phiên họp Ủy ban Liên chính
phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật
thể lần thứ 10 của UNESCO diễn ra tại TP.Windhoek,

nước Cộng hòa Namibia, Di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo
co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines đã
chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh mục di
sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây là hồ sơ di sản đa quốc gia đầu tiên Việt Nam
tham gia đệ trình và được UNESCO ghi danh. Việc ghi
danh này thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của 
UNESCO đối với cách tiếp cận mới của các quốc gia
trước các di sản có chung đặc trưng cũng như sự chung
tay bảo vệ di sản của các quốc gia thành viên đệ trình hồ
sơ đa quốc gia.

5. Lần đầu tiên Nhà nước công nhận danh hiệu
Nghệ nhân ưu tú, vinh danh các báu vật nhân văn

sống trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Sau nhiều năm nghiên cứu, thống nhất tiêu chí xét

tặng danh hiệu cho các nghệ nhân, năm 2015 đánh dấu
việc lần đầu tiên Chủ tịch nước đã ký các quyết định
công nhận danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực
di sản văn hóa phi vật thể.

Đây là sự vinh danh cần thiết đối với các báu vật
nhân văn sống- những con người đã bền bỉ, lặng thầm
gìn giữ, truyền lửa từ những di sản văn hóa quý báu
của dân tộc qua nhiều thế hệ. Sự vinh danh này đồng
thời cũng là sự công nhận của Nhà nước và toàn xã hội
đối với những đóng góp của các nghệ nhân, là động lực
để các nghệ nhân có thêm sức mạnh gắn bó hơn nữa
với các hoạt động gìn giữ, trao truyền  di sản văn hóa
dân tộc.

6. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” trở thành bộ
phim đầu tiên của mô hình Nhà nước đầu tư, tư

nhân sản xuất tạo được tiếng vang về chất lượng nghệ
thuật, hiệu ứng xã hội và hiệu quả kinh tế.

Với thành công vang dội về doanh thu cùng 4 giải
thưởng quan trọng dành cho phim truyện điện ảnh tại
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19: Phim truyện điện
ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất
sắc và Phim dự thi hay nhất do khán giả bình chọn, “Tôi
thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là hiện tượng hiếm thấy
của điện ảnh Việt Nam có được sự thừa nhận của giới
chuyên môn cũng như sự hưởng ứng của công chúng.
Thành công của bộ phim đã góp phần đáng kể làm thay
đổi nhận thức của xã hội về dòng phim do Nhà nước
đặt hàng, tài trợ và là minh chứng cho thấy sự đúng đắn
và hiệu quả của chủ trương hợp tác trong lĩnh vực điện
ảnh giữa Nhà nước và các hãng phim tư nhân.

7. Chính phủ ban hành các Nghị quyết miễn thị thực
có thời hạn cho công dân 6 nước châu Âu vào Việt

Nam, tạo bước đột phá cho ngành du lịch trong việc
phát triển thị trường trọng điểm khách có mức chi tiêu
cao.

Trước bối cảnh cực kỳ khó khăn của ngành Du lịch
từ giữa năm 2014 đến gần hết năm 2015, Chính phủ đã
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ban hành các Nghị quyết miễn thị thực đơn phương cho
công dân 6 nước châu Âu (Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban
Nha và Belarus) tới du lịch Việt Nam từ 1/7/2015.
Những nước được miễn thị thực lần này chủ yếu là
những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Việt
Nam. Đây là kết quả của việc Bộ VH-TT&DL đã kiên trì
kiến nghị Chính phủ quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc
đẩy tăng trưởng du lịch trở lại sau nhiều tháng lượng
khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm. Một trong những
giải pháp hàng đầu được đề xuất là miễn thị thực đơn
phương cho các thị trường du lịch truyền thống, trọng
điểm và đơn giản hóa các thủ tục thị thực, cấp thị thực
điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu, không tăng phí visa…
Quyết tâm này đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch,
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, tăng cường
khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam với các nước
trong khu vực.

8. ABC News - Kênh truyền hình Mỹ có độ phủ sóng
toàn cầu thực hiện chương trình truyền hình trực

tiếp Good morning America từ hang Sơn Đoòng và
hang Én (Quảng Bình) với thời lượng 90 phút, ngay
lập tức đã thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế.

Hơn 6 triệu thuê bao của Đài ABC có thể xem trực
tiếp và hàng triệu người khác có thể xem trên các nguồn
khác (trang web abc.go.com; youtube…) chương trình
này. Việc được một đài truyền hình lớn của Mỹ có sức
phủ sóng toàn cầu lựa chọn để làm chương trình quảng
bá dự báo sẽ tạo ra làn sóng mới khách du lịch nước
ngoài tới Việt Nam chiêm ngưỡng hang động kỳ vĩ nhất
thế giới. Chỉ một tuần sau chương trình này, những
hình ảnh của hang Sơn Đoòng đã xuất hiện trong clip

quảng cáo phim bom tấn Peter Pan của hãng Wanner
Bross, thu hút hơn chục triệu lượt truy cập. Các nhà làm
phim King Kong 2 của Hollywood cũng đưa hang động
này vào “tầm ngắm” làm bối cảnh cho phim.

9. SEA Games 28 là kỳ SEA Games thành công nhất
trong lịch sử Thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên

các môn Olympic đóng góp tới 87% tỷ lệ các môn đoạt
Huy chương vàng.

Tại SEA Games 28 năm 2015 (Singapore), Thể thao
Việt Nam đoạt tổng cộng 186 huy chương các loại. Đặc
biệt có tới 64 Huy chương vàng đến từ các môn
Olympic trong tổng số 73 Huy chương vàng, chiếm tỉ lệ

87%. Đây là kỳ SEA Games thành tích đạt được từ các
môn Olympic tăng đột biến, tới 23% so với SEA Games
27, tăng 25% so với SEA Games 26 và tăng 32% so với
SEA Games 25.

Thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam đã tạo
được hiệu ứng xã hội, được dư luận đánh giá cao. Với

kết quả đó Đoàn đã được Chủ tịch nước gặp mặt, biểu
dương; nhiều doanh nghiệp quan tâm tài trợ.

10. Ánh Viên vào top 5 nữ kình ngư xuất sắc nhất
châu Á, được báo chí quốc tế mệnh danh “Cô gái

thép”.
Với thành tích 8 huy chương vàng, 1 Huy chương

bạc, 1 Huy chương đồng và 8 lần phá kỷ lục SEA Games
28 tại Singapore, Ánh Viên đã được báo chí quốc tế
mệnh danh là “Cô gái thép”. Ánh Viên cũng là vận động
viên đầu tiên của thể thao Việt Nam được truyền thông

quốc tế và khu vực Đông Nam Á săn đón và nhận được
sự yêu mến của cổ động viên.

Năm 2015 cũng tiếp tục ghi nhận sự thành công
của Ánh Viên trên đấu trường quốc tế. Với 15 Huy
chương vàng, 6 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng,
Ánh Viên đã giành quyền tham dự Olympic 2016 tại
Brazil với 3 chuẩn A, trong đó giành 1 Huy chương bạc,
2 Huy chương đồng giải Bơi Cúp thế giới tại Nga và
Pháp; giành 7 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc tại
giải vô địch các nhóm tuổi Châu Á tại Thái Lan...

Đặc biệt Ánh Viên đã có mặt trong top 5 nữ kình
ngư xuất sắc nhất của Châu Á do Tạp chí Bơi lội nổi
tiếng của Mỹ Swimswan bầu chọn.

ĐÌNH PHONG (tổng hợp)
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Năm qua, ngành đã chủ động
tham mưu cho Ủy ban
nhân dân thành phố ban

hành nhiều đề án, các văn bản về
quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực
văn hóa, thể thao, du lịch và gia
đình như: Kế hoạch (KH) thực hiện
Chương trình hành động số 36-
CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về
thực hiện Nghị quyết Trung ương 9
(khóa XI); KH triển khai thực hiện
“Năm văn hóa, văn minh đô thị
2015”; Kế hoạch xây dựng các
hoạt động văn hóa lễ hội dọc hai
bên bờ sông Hàn; Cuộc thi
Marathon quốc tế Đà Nẵng 2015,
Cuộc thi VNG Ironman 70.3 Việt
Nam; Quyết định thành lập Ban Tổ
chức địa phương Đại hội Thể thao
bãi biển Châu Á lần thứ 5 - 2016
(ABG 5); Quyết định ban hành Bộ
Quy tắc ứng xử trong hoạt động 
du lịch…

Trên lĩnh vực văn hóa, công
tác tuyên truyền cổ động trực quan

được thực hiện đều khắp trong năm
để chào mừng các sự kiện lớn như:
Mừng Đảng đón Xuân 2015, kỷ
niệm ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam, 40 năm Giải phóng
thành phố Đà Nẵng, Giải phóng

hoàn toàn miền Nam thống nhất đất
nước, Ngày Quốc tế Lao động,
Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 02/9… ban hành và triển
khai thực hiện, phổ biến rộng rãi
trên địa bàn thành phố Kế hoạch

Quận Thanh Khê tuyên truyền thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Ảnh: BÌNH AN

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng -
một năm nhìn lại

Năm 2015 được coi là năm thắng lợi lớn của ngành văn hóa, thể thao
và du lịch (VHTTDL) TP. Đà Nẵng. Ngành đã đạt được những kết quả quan
trọng, khá toàn diện và góp phần có hiệu quả vào việc phát triển kinh
tế - xã hội của thành phố. Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo và đầu
tư quyết liệt, mạnh mẽ của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
thành phố cùng sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức toàn ngành...
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tuyên truyền “Năm văn hóa, văn
minh đô thị 2015”, bước đầu đã có
những chuyển biến tích cực, nhận
thức của người dân được nâng lên,
đem lại những kết quả khả quan
đối với tình hình kinh tế - chính trị
- xã hội của thành phố.

Hoạt động bảo tồn và phát huy
di sản văn hóa dân tộc tiếp tục
được quan tâm và đã thu được
nhiều kết quả, như: tham mưu
UBND thành phố, Bộ VHTTDL
công nhận 01 di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia Nghệ thuật Tuồng
xứ Quảng; xếp hạng 01 di tích cấp
thành phố; triển khai nghiên cứu
lập hồ sơ 01 di sản văn hóa phi vật
thể cấp quốc gia Lễ hội Cầu ngư
truyền thống ở Đà Nẵng; xây dựng
Đề án Bảo tồn di sản văn hóa tên
địa bàn thành phố Đà Nẵng giai
đoạn 2016-2020… Tiến hành rà
soát và báo cáo tình hình bia, biển
tưởng niệm theo chỉ đạo của lãnh
đạo thành phố. Công tác nghiên
cứu, sưu tầm được thực hiện với
việc tiếp tục kêu gọi hiến tặng tài
liệu, hiện vật cho các bảo tàng.
Tiến hành nhiều đợt khai quật khảo
cổ và duy trì công tác phục chế
hiện vật, nâng cao nghiệp vụ
chuyên môn cho các Bảo tàng.  

Công tác phát triển sự nghiệp
văn hóa, nghệ thuật có nhiều tiến
bộ đáng kể. Ngành đã tổ chức và
phối hợp tổ chức nhiều chương
trình văn hóa, nghệ thuật, sự kiện
sôi động, hấp dẫn nhân dịp lễ, kỷ
niệm, giao lưu văn hóa, phục vụ
nhân dân, du khách và thực hiện
nhiệm vụ chính trị. Các Nhà hát
Trưng Vương, Trung tâm Văn hóa
thành phố đã phối hợp với các
quận, huyện tổ chức nhiều đêm
biểu diễn nghệ thuật tạo không khí
phấn khởi chào mừng Đại hội
Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần
thứ XXI. Nhà hát Tuồng Nguyễn
Hiển Dĩnh tổ chức thí điểm chương
trình nghệ thuật Tuồng vào các tối
chủ nhật hàng tuần tại phía đông
Cầu sông Hàn bước đầu đáp ứng

phần nào nhu cầu giải trí về đêm
của nhân dân và du khách…

Hoạt động điện ảnh được thực
hiện tốt với việc tổ chức thành
công các đợt Liên hoan phim Anh,
Châu Âu, Đức, Nga, Nhật... và các
đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính
trị, phục vụ các cháu thiếu niên nhi
đồng, học sinh và công nhân các
khu công nghiệp, nhân dân vùng
sâu, vùng xa, trung tâm giáo
dưỡng, góp phần tuyên truyền, giáo
dục tư tưởng và tạo điểm sinh hoạt
văn hóa lành mạnh. Công tác thư
viện được duy trì thực hiện tốt với
việc trưng bày và giới thiệu sách
nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, phục
vụ báo Xuân và các dịp lễ, ngày kỷ
niệm; bổ sung 5.500 bản tài liệu
mới...

Công tác xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
và thực hiện Đề án “Xây dựng nếp
sống văn hóa văn minh đô thị” được
quan tâm chú trọng và đã thu được
nhiều kết quả; tiếp tục đầu tư xây
dựng mô hình điểm “Tổ dân phố
không rác”, “Tuyến đường văn
minh”, “Chợ văn minh thương
mại”… 

Công tác thiết chế văn hóa cơ

sở được quan tâm đầu tư mạnh mẽ,
nhiều thiết chế văn hóa cơ sở đang
thi công, sẽ hoàn thành và bàn giao
06 khu vui chơi giải trí, 10 trung
tâm văn hóa - thể thao phường, 05
nhà văn hóa, 05 trung tâm văn hóa
- thể thao xã thuộc huyện Hòa
Vang...

Công tác thanh tra, kiểm tra
các cơ sở hoạt động văn hóa và
kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng
cáo, các khu, điểm du lịch và cơ sở
lưu trú được tăng cường. Trong
năm 2015, ngành đã chủ trì phối
hợp với các đơn vị liên quan kiểm
tra và giải quyết dứt điểm phản ánh
của công dân về gây ồn ảnh hưởng
đến sinh hoạt của hộ gia đình, ban
hành 117 quyết định xử phạt vi
phạm hành chính với tổng số tiền
720 triệu đồng, tăng gấp 02 lần so
với năm 2014. 

Về lĩnh vực thể thao, hoạt
động TDTT quần chúng được duy
trì, tổ chức rộng khắp, tạo không
khí sôi động, phục vụ tốt nhiệm vụ
chính trị và đáp ứng nhu cầu của
nhân dân, đêíy mạnh phong trào
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Hoạt động TDTT thành tích
cao đạt nhiều kết quả đáng kể. Tính
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đến ngày 31/12/2015, Đoàn Thể
thao Đà Nẵng tham gia các giải
quốc gia với 106 lượt đội tuyển thi
đấu các giải đạt 131 HCV, 150
HCB, 210 HCĐ. Thi đấu quốc tế:
Cử 22 lượt đội tuyển tham dự các
giải đấu quốc tế đạt kết quả 9 HCV,
8 HCB, 8 HCĐ. Tại SEA Games
28, Đoàn thể thao Đà Nẵng đóng
góp 01 Huấn luyện viên và 12 Vận
động viên trong thành phần Đoàn
Thể thao Việt Nam tham gia thi
đấu, đạt thành tích 4 HCV - 2
HCB - 4 HCĐ, trong đó đặc biệt
xuất sắc là VĐV Hoàng Quý
Phước, VĐV Nguyễn Thanh Phúc,
cầu thủ Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc
Thắng…

Bên cạnh đó, công tác đào tạo,
tập huấn luôn được quan tâm.
Ngành đã cử các HLV, VĐV tập
trung, tập huấn đội tuyển quốc gia
theo triệu tập của Tổng cục TDTT;
cử các đội tuyển Điền kinh, Cử tạ,
Bóng bàn, Lặn và Bơi lội tham gia
tập huấn tại Trung Quốc và Quần
vợt tập huấn tại Thái Lan…

Trên lĩnh vực du lịch, ngành
đã tham mưu cho UBND thành phố
phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức
Hội nghị công bố, phổ biến và triển
khai “Quy hoạch tổng thể phát
triển du lịch vùng duyên hải Nam
Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn
2030” và họp lấy ý kiến dự thảo đề
án Quy hoạch Tổng thể phát triển
Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà đến
năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục
xây dựng Quy hoạch hệ thống cơ
sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030 trình UBND thành phố;
tham mưu các hoạt động phát triển
du lịch đường sông và Cuộc đua
thuyền buồm quốc tế Clipper Race
2015-2016…

Năm 2015, trong bối cảnh
ngành du lịch cả nước nói chung
đối mặt với nhiều khó khăn, lượng
khách quốc tế sụt giảm thì Đà Nẵng
vẫn tiếp tục thu được nhiều kết quả
ấn tượng với sự tăng trưởng mạnh

về lượt khách và doanh thu. Tổng
lượt khách đến thăm quan, du lịch
Đà Nẵng là 4.680.956 triệu lượt,
tăng 22,6% so với cùng kỳ năm
2014, trong đó khách quốc tế đạt
1.268.411 triệu lượt (lần đầu tiên
vượt qua ngưỡng 1 triệu lượt), tăng
34,1% so với cùng kỳ năm 2014,
khách nội địa đạt 3.412.545 triệu
lượt, tăng 19,2 % so với năm 2014.
Tổng thu du lịch trong năm đạt
12.768 tỷ đồng, tăng 29% và đạt
108,2% kế hoạch.

Cơ sở vật chất du lịch ngày
càng được đầu tư mạnh mẽ. Trong
năm 2015, đã có 62 cơ sở lưu trú du
lịch đưa vào hoạt động với 2.783
phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú
trên địa bàn lên 490 cơ sở với
18.233 phòng… Tính đến nay,
thành phố có 20 đường bay trực
tiếp đến Đà Nẵng, trong đó 10
đường bay trực tiếp thường kỳ và
10 đường bay trực tiếp thuê
chuyến. Tính đến cuối năm 2015,
Đà Nẵng có 74 dự án đầu tư vào
lĩnh vực du lịch, dịch vụ với tổng
vốn đầu tư 8.420 triệu USD
(176.820 tỷ đồng), trong đó có 16
dự án đầu tư nước ngoài với tổng
vốn đầu tư 1.208 triệu USD
(25.368 tỷ đồng) và 58 dự án đầu

tư trong nước với tổng vốn 7.212
triệu USD (151.452 tỷ đồng)...

Năm 2015, thành phố đã đón
47 chuyến tàu với 22.614 lượt
khách. Khách đường bộ Thái Lan,
Lào đến Đà Nẵng ước đạt 20.310
lượt khách. Khách du lịch đường
hàng không đến Đà Nẵng ước đạt
554.475 lượt khách, tăng 69,4% so
với năm 2014.

Công tác xây dựng và phát
triển sản phêím du lịch được quan
tâm, nhiều chương trình Roadshow,
các cuộc khảo sát, đánh giá, đón
đoàn Famtrip... được tổ chức
thường xuyên nhằm quảng bá, giới
thiệu hình ảnh Đà Nẵng ngày một
nhiều đến với bạn bè trong và ngoài
nước, nhất là Cuộc thi Trình diễn
pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm
2015. Năm 2015, Đà Nẵng được
trang website The Richest của
Canada xếp hạng 6 trong 10 thành
phố tiến bộ nhất thế giới mà du
khách nên tham quan; Khu nghỉ
dưỡng InterContinental Danang
Sun Peninsula Resort đạt nhiều giải
thưởng cao quý như: năm thứ hai
liên tiếp được vinh danh là “Khu
nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế
giới” của tổ chức World Travel
Awards; Khu nghỉ dưỡng sang
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trọng bậc nhất Châu Á - 2015; Khu
nghỉ dưỡng có dịch vụ êím thực và
giải trí hàng đầu thế giới; Khu nghỉ
dưỡng sang trọng bậc nhất Việt
Nam và Khu nghỉ dưỡng có dịch
vụ spa hàng đầu Việt Nam ở hạng
mục Asia’s Awards của Tổ chức
World Travel Awards…

Ngành đã xây dựng Kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
VHTTDL TP.Đà Nẵng giai đoạn
2016-2020. Năm 2015, Sở đã tổ
chức 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
cho CBCCVC các phòng, ban, đơn
vị sự nghiệp; cử 186 lượt CBCC
tham gia các khóa đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…

Bên cạnh những thành tích đạt
được, hoạt động của ngành vẫn còn
những khó khăn, vướng mắc như:
Hoạt động văn hóa - nghệ thuật
phát triển chưa toàn diện, chưa
được đầu tư phát triển tương xứng
với kinh tế và nhu cầu thụ hưởng
của người dân, còn thiếu các show
diễn nghệ thuật quy mô lớn, đặc
sắc định kỳ phục vụ khách du lịch;
khả năng đầu tư, tôn tạo di tích
chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; cơ
sở vật chất cho công tác huấn
luyện, đào tạo vận động viên thành
tích cao còn thiếu; công tác đào tạo

huấn luyện viên tài năng, vận động
viên trẻ chưa được quan tâm đúng
mức; sản phêím du lịch đa dạng
nhưng chưa có điểm nhấn, chưa
thực sự hấp dẫn khách quốc tế;
công tác quảng bá, xúc tiến du lịch
Đà Nẵng ra thị trường quốc tế còn
hạn chế, nguồn nhân lực du lịch
chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát
triển của ngành; quy hoạch điểm
xây dựng cầu tàu, bến thuyền đã
có, tuy nhiên do kinh tế còn khó
khăn nên các dự án còn chậm triển
khai, ít nhiều ảnh hưởng đến sự
phát triển của du lịch đường sông. 

Năm 2016 là năm đầu tiên
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã
hội giai đoạn 5 năm 2016-2020,
trên cơ sở định hướng phát triển đã
được đề ra tại các Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII,
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ
XXI, toàn ngành sẽ tiếp tục triển
khai Chương trình Hành động số
34-CTr/TU ngày 07/01/2014 của
Thành ủy về việc thực hiện Kết
luận số 75-KL/TW; Kế hoạch thực
hiện Chương trình hành động số
36-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng
thực hiện Nghị quyết Trung ương
9 (khóa XI) về xây dựng và phát

triển nền văn hóa Việt Nam tiên
tiêń, đậm đà bản sắc dân tộc và các
quy hoạch, đề án, chương trình, kế
hoạch của ngành với các nhiệm vụ
chủ yếu sau đây:

Tiếp tục nâng cao vai trò của
cơ quan tham mưu cho UBND
thành phố trong việc thực hiện
“Năm văn hóa, văn minh đô thị
2016”, trong đó chú trọng công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận thức.  

Phối hợp với các ngành, đơn
vị tổ chức thành công các sự kiện
lớn trong năm 2016 như: Cuộc đua
thuyền buồm quốc tế Clipper Race
2015-2016; Đại hội Thể thao bãi
biển Châu Á lần thứ 5 - 2016
(ABG 5) và tổ chức các sự kiện
văn hóa, thể thao và du lịch nhằm
thu hút du khách, phục vụ người
dân. 

Triển khai thực hiện Phong
trào TDĐKXDĐSVH và Đề án
XDNSVHVMĐT giai đoạn 2016 -
2020, tiếp tục phối hợp thực hiện
các nội dung thuộc chương trình
thành phố “5 không”, “3 có” của
thành phố.

Thực hiện tốt công tác tuyên
truyền cổ động trực quan nhân các
ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn.
Tham mưu tổ chức Liên hoan
Tuyên truyền lưu động chào mừng
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII, bầu cử Quốc hội nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIV và triển khai thực hiện
hoạt động trục văn hóa - lễ hội hai
bờ sông Hàn... 

Xây dựng Kế hoạch đầu tư
xây dựng hệ thống thiết chế văn
hóa, thể thao xã phường đến năm
2020-2030... Tập trung hoàn thành
đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp
các thiết chế văn hóa của thành phố
và các dự án trùng tu tôn tạo di tích
văn hóa khác...

Rà soát, phân loại các nhóm,
môn thể thao để có kế hoạch đầu tư
trọng tâm, trọng điểm cho các môn
chủ lực, phù hợp với điều kiện tự
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Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố
cho các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngành Du lịch Đà Nẵng năm 2015
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nhiên và tố chất con người miền
Trung. Cử các HLV, VĐV xuất sắc,
tài năng, có tố chất chuyên môn đi
tập huấn nước ngoài, thi đấu quốc
tế để nâng cao trình độ, khả năng
tranh chấp huy chương các giải vô
địch quốc gia, các giải quốc tế. Xây
dựng và ban hành kế hoạch đào tạo
vận động viên trẻ và chuêín bị tốt
lực lượng HLV, VĐV để tham dự
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ
VIII năm 2018.

Vận động và liên kết các đơn
vị trong và ngoài nước hình thành
và tổ chức hàng năm các giải thể
thao giải trí phạm vi quốc tế. Tham
mưu UBND thành phố đăng cai tổ
chức các sự kiện thể thao như: dù
lượn, ô tô địa hình, máy bay mô
hình, bóng chuyền, bóng đá bãi
biển... Quan tâm phát triển thể thao
học đường, rà soát các chỉ tiêu
đánh giá tình hình phát triển thể
thao quần chúng ở cấp cơ sở; củng
cố cơ sở vật chất, nhân sự ở cấp cơ
sở nhằm kịp thời phát hiện các
nhân tài thể thao cho thành phố. Đề
xuất và phối hợp hoàn thiện các
thiết chế thể thao cơ sở, tiếp tục
triển khai nhân rộng mô hình lắp
đặt các thiết bị thể thao nơi công

cộng.
Tiếp tục triển khai kêu gọi đầu

tư và hỗ trợ sớm hình thành các dự
án phục vụ du lịch. Phối hợp với
các ngành xây dựng cơ chế, chính
sách, kêu gọi, xúc tiến đầu tư  khi
quy hoạch chi tiết Bán đảo Sơn Trà
được phê duyệt; tham mưu quy
hoạch các khu êím thực và bán hàng
lưu niệm cho khách, đầu tư các vị
trí bến thuyền, cầu tàu theo quy
hoạch của thành phố.

Tổ chức công tác xúc tiến,
quảng bá du lịch, khai thác tốt thị
trường khách nội địa (Hà Nội,
TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải
Phòng, Ninh Bình, Hải Dương,…);
đêíy mạnh khai thác thị trường
khách nước ngoài (Đài Loan, Hàn
Quốc, Nhật Bản, Úc …). Xúc tiến
nâng cấp các đường bay thuê
chuyến thành các đường bay
thường kỳ từ các thị trường quốc tế
trọng điểm đến Đà Nẵng như: Đà
Nẵng - Osaka; Đà Nẵng -
Bangkok, Đà Nẵng - Đài Loan...

Hoàn thành Quy hoạch hệ
thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa
bàn TP.Đà Nẵng đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục
triển khai hệ thống nhà vệ sinh đạt

chuêín; Kế hoạch tuyên truyền
thông tin khuyến cáo kinh doanh
cơ sở lưu trú du lịch; đưa vào hoạt
động Quỹ phát triển du lịch thành
phố. 

Đêíy mạnh phát triển du lịch
đường sông, tiếp tục triển khai các
văn bản chỉ đạo của UBND thành
phố về du lịch đường sông; triển
khai kế hoạch phát triển tour, tuyến
du lịch đường thủy nội địa trên địa
bàn thành phố và phát hành video-
clip du lịch đường sông...

Tăng cường công tác quản lý
Nhà nước đối với các lễ hội, hoạt
động văn hóa, thể thao và du lịch,
bảo đảm an ninh trật tự xã hội; tập
trung xử lý và phối hợp xử lý các
biểu hiện tiêu cực trong hoạt động
lễ hội, tình trạng quảng cáo sai quy
định, chèo kéo khách du lịch,
không đảm bảo về giá cả và chất
lượng dịch vụ du lịch...

Phát huy kết quả đã đạt được
trong năm 2015, tập thể lãnh đạo,
cán bộ công chức, viên chức và
người lao động toàn ngành sẽ tiếp
tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua
những khó khăn, phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ chính trị được giao,
xây dựng và phát triển sự nghiệp
văn hóa, thể thao và du lịch lên một
bước mới, góp phần xây dựng
thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an
bình, văn minh, hiện đại, xứng
đáng là trung tâm kinh tế, văn hoá,
khoa học và công nghệ của miền
Trung và của cả nước./.

TẠP CHÍ VĂ	 HÓA 
DU LNCH ĐÀ 	Ẵ	G
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Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort năm thứ hai 
liên tiếp được vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”
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Tông. Quê ở tự là Hoằng Kính, người xã Lam Sơn, huyện Quế
Dương, nay là huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Từ nhỏ ông
đã nổi tiếng là thần đồng, thi Hương đỗ Giải nguyên. Đỗ Tiến sĩ, làm
quan đến chức Thượng thư, được cử làm Chánh sứ sang nhà Minh. 

- Đào Duy Từ (1572-1634), là nhà chính trị quân sự lỗi lạc, danh
nhân văn hóa kiệt xuất, người thầy, bậc khai quốc công thần thời chú
Nguyễn; quê ở làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phường Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hóa.

Ông thông kinh sử, tinh thâm lí số và binh thư đồ trận. Nhưng
vì thân phụ ông là Đào Tá Hán xuất thân là quản giáp trong nghề ca
hát mà luật lệ thì nghiêm cấm không cho con nhà xướng ca ra thi cử,
nên ông không tiến thân được. Bất đắc chí ông bỏ Đông Kinh (Hà
Nội) lần vào miền Nam theo phò chúa Nguyễn. Lúc đầu ông ở tạm
tại thôn Tòng Châu, phủ Hoài Nhơn làm kẻ chăn trâu cho nhà giàu
Chúc Trịnh Long. Sau nhờ tài trí nên được nhiều người biết tiếng,
viên Khán lý phủ Quy Nhơn là Trần Đức Hòa nể phục, gả con gái cho
ông và dâng thư tiến cử lên chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Ông được
chúa trọng dùng, phong làm quan Nội tán. Ông hiến kế đắp lũy
Trường Dục ở Quảng Bình. Năm 1631, ông lại đắp thêm một lũy nữa
từ cửa Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu cao 1 trượng, dài hơn 300 trượng
(tục gọi Lũy Thầy. Đời Thiệu Trị mang tên Định Bắc Trường Thành).
Ông là nhà quân sự tài ba kể cả việc cầm quân cũng như vạch kế
hoạch chiến lược. Ông để lại bộ sách binh thư Hổ Trướng Khu Cơ rất
có giá trị. Ngoài ra ông còn soạn những khúc ngâm theo thể lục bát
như: Ngọa Long cương vãn, Tư Dung vãn từ lâu nay đã được phổ
biến rộng trong lịch sử văn học. Khi ông mất được tặng tước Lộc Khê
Hầu (triều Minh Mạng truy tặng tước Hoằng Quốc Công). Ông là
một trong những danh sĩ nổi tiếng nhất của nước ta vào thế kỷ XVII. 

- Phan Châu Trinh (1872-1926), nhà yêu nước, danh nhân văn
hoá dân tộc, tự là Tử Cán, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu là Hy Mã; quê ở
làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, nay thuộc thôn Tây Hồ, xã Tam Lộc,
thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ông đỗ Cử nhân năm 1900, Phó bảng năm 1901, được bổ Thừa
biện Bộ Lễ. Năm 1905, ông tìm đường cứu nước, gặp gỡ nhiều trí
thức, sang Nhật gặp Phan Bội Châu. Ở Nhật về, ông chủ trương
đường lối cải cách, xóa bỏ quân chủ, bãi bỏ lối học từ chương, thực
hiện dân quyền, mở mang thực nghiệp, làm cho dân giàu nước
mạnh. Cùng với Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng, ông tổ chức
chuyến Nam du qua nhiều tỉnh, để tìm bạn đồng tâm và quan sát,
tìm hiểu dân tình… Năm 1911, chính quyền Đông Dương cử một
đoàn sang Pháp, ông là một thành viên. Ông sang Pháp, tiếp tục hoạt
động và liên lạc mật thiết với Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Trường,
lập hội người Việt Nam yêu nước tại Pháp. Năm 1914, bị bắt giam 9
tháng tại ngục Santé do bị tình nghi là có quan hệ với Đức. Năm 1922,
khi vua Khải Định sang dự đấu xảo ở Marseille, ông viết thư thất
điều khuyên vua về nước gấp, đừng làm nhục quốc thể. Năm 1925,
về nước tuyên truyền cho đường lối của ông, sau đó lâm bệnh và mất
năm 1926. Lễ tang ông được tổ chức trọng thể khắp ba kỳ như một
quốc tang, đã có tác dụng thức tỉnh tinh thần yêu nước và dân chủ
của quần chúng lúc bấy giờ.

Các tác phẩm chính của ông gồm có: Đầu Pháp chính phủ thư;
Tỉnh quốc hồn ca I, II; Trung Kỳ dân biến thí mạt ký; Đông Dương chính
trị luận; Tây Hồ thi tập; Santé thi tập; Giai nhân kỳ ngộ diễn ca,…

V.Đ.P

(Tiếp theo trang 40)

Danh nhân Việt Nam...

Bác Hồ - Người sáng lập và rèn
luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cả về
tư tưởng, lý luận, tổ chức, bản lĩnh
chính trị, cả về phương pháp cách
mạng và phẩm chất đạo đức cách
mạng. Cùng với Chủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi
là kim chỉ nam cho đường lối cách
mạng của Đảng ta. Trong suốt chặng
đường lãnh đạo nhân dân ta làm cách
mạng và đạt được những thành tựu to
lớn đó, Đảng ta luôn luôn làm theo lời
Bác, luôn gắn bó máu thịt, đoàn kết
nhân dân thành một khối thống nhất,
vững chắc để đánh giặc giữ nước và
xây dựng nước nhà.

Bính Thân 2016, kỷ niệm 86 năm
dân tộc ta có Đảng. Xuân về cũng là
lúc chúng ta mừng sinh nhật Đảng. Sự
trùng hợp đầy ý nghĩa này làm cho
mùa xuân càng thêm sắc xuân và tràn
đầy sức Xuân - Xuân của đất trời,
Xuân của dân tộc Việt Nam biết ơn
Đảng, biết ơn Bác Hồ. 86 Xuân qua,
Bác Hồ, Đảng ta đã lãnh đạo cách
mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này
đến thắng lợi khác. Càng tự hào bao
nhiêu về Đảng quang vinh, về Bác Hồ
vĩ đại, mỗi chúng ta càng thấy rõ hơn
bao giờ hết trách nhiệm to lớn của
mình là tiếp tục làm cho Đảng ta mãi
mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong
của giai cấp, của dân tộc; giữ vững vai
trò lãnh đạo của Đảng và củng cố
niềm tin yêu của nhân dân.

Một mùa Xuân mới lại về trên
khắp quê hương đất nước Việt Nam,
một cái Tết cổ truyền dân tộc lại đến,
đón chào Xuân mới Bính Thân 2016 và
cũng trong mùa Xuân này Đảng ta
tiến hành Đại hội lần thứ XII, mỗi
chúng ta bằng những hành động và
việc làm cụ thể, học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hãy
là một bông hoa tươi thắm trong rừng
hoa đất nước làm cho mùa xuân đất
Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền
vững./.

P.P.B

(Tiếp theo trang 8)

Đảng, Bác Hồ và mùa
Xuân dân tộc
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ĐÀ NẴNG

Thực ra đối với văn hóa, giữ
cho được những cái đẹp xưa
cũng quan trọng không kém

thậm chí quan trọng hơn so với tạo
nên những cái đẹp mới. Không nhận
thức rõ điều này thì năm văn hóa

văn minh đô thị chỉ có thể bùng cháy
lửa rơm mang tính phong trào chứ
không thẩm thấu vào bên trong đời
sống tinh thần của người Đà Nẵng,
từ đó có khả năng làm cho Đà Nẵng
càng phát triển càng… mất dần ký

ức. Lịch sử của một thành phố là quá
trình trầm tích của nhiều tầng văn
hóa/văn minh, một thành phố văn
hóa/văn minh phải làm thế nào để
bảo tồn được những tầng văn
hóa/văn minh ấy. Người Đà Nẵng

Làm một điều gì đó thiếu văn hóa/kém văn minh có thể bột phát theo
bản năng/quán tính, còn làm một điều gì đó cho thật văn hóa/văn minh thì
luôn đòi hỏi con người phải rất nỗ lực. Chính vì thế lần thứ hai bước vào năm
văn hóa văn minh đô thị, người Đà Nẵng quan tâm đến văn hóa và nhất là
người Đà Nẵng đang hoạt động trong ngành văn hóa hoặc trên các lĩnh vực
có liên quan đến văn hóa, không thể không lao tâm khổ tứ tiếp tục đổi mới
cách nghĩ cách làm nhằm góp phần để văn hóa Đà Nẵng ngày càng thêm
khởi sắc.

Để văn hóa Đà Nẵng khởi sắc hơn trong

Tuổi trẻ thành phố ra quân tuyên truyền thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”. Ảnh Hoàng Hiệp

Bùi Văn Tiếng (*)
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đương đại đủ sức và thực tế đã xây
dựng được một trung tâm hành
chính hiện đại, nhưng chắc là phải
nỗ lực bảo tồn cùng thời gian năm
tháng tòa nhà từng là biểu tượng
của công quyền trên đường Bạch
Đằng. Nhân đây xin nói thêm rằng
nhìn từ góc độ lịch sử, không thể
không sớm phục dựng chỗ treo cờ
nằm ở ngay mặt tiền tòa nhà này,
để ngày ngày có thể treo cờ Tổ quốc
đúng vị trí mà lá cờ cách mạng Việt
Nam hai lần phần phật tung bay
vào năm 1945 và năm 1975, chứ
không chỉ treo trên cột cờ bên kia
đường - cờ treo bên kia đường chỉ
là lá cờ, còn cờ treo trên nóc tòa nhà
mới trở thành lịch sử, mới trở thành
di sản.  

Đương nhiên thời buổi này
khó mà bảo tồn toàn vẹn những di
sản văn hóa cha ông xưa để lại,
chẳng hạn khó mà giữ được từng
viên gạch của Hải Vân quan hay
của Thành Điện Hải… Cho nên cần
thấy Thành Điện Hải vừa là di sản
vật thể lại vừa là di sản phi vật thể
- có nghĩa điều quan trọng là phải
làm sao để Thành Điện Hải mãi mãi
sừng sững trong ký ức người Đà
Nẵng như là biểu tượng của lòng
yêu nước và đức hy sinh, và quan
trọng hơn là biểu tượng của niềm
tự hào về quyết tâm đánh bại âm
mưu xâm lược nước ta qua cửa ngõ
Đà Nẵng cách đây hơn một trăm
rưỡi năm về trước. Để làm được
điều rất đáng làm mà cũng rất khó
làm ấy, người Đà Nẵng từng đặt
tên đường Thành Điện Hải ở ngay
lối dẫn vào cổng thành và nhất là
luôn dành cho Nguyễn Tri Phương
- vị chủ tướng đã chỉ huy chiến đấu
và giành chiến thắng dưới chân
thành - sự tôn kính và ngưỡng mộ.
Người Đà Nẵng đã hai lần đặt tên
đường Nguyễn Tri Phương, đã
dựng tượng ông ngay trong Thành
Điện Hải và ngày 30 tháng 4 năm
2013, đã khánh thành một cây cầu
mới bắc qua sông Cẩm Lệ và Hội
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

quyết định đặt tên là Cầu Nguyễn
Tri Phương. Và theo giới sử học, có
lẽ cũng đến lúc cần đặt tên đường
Tự Đức - người đã sáng suốt điều
động Nguyễn Tri Phương từ chiến
trường Nam Kỳ ra mặt trận Đà
Nẵng. Tên đường Tự Đức đặt ở đô
thị nào thì cũng chỉ để lưu danh một
ông vua triều Nguyễn, còn tên
đường Tự Đức đặt ở Đà Nẵng thì đó
chính là ứng xử văn hóa của hậu thế
nhằm tôn vinh tổng tư lệnh tối cao
cuộc chiến tranh vệ quốc 1858-1860. 

Năm văn hóa, văn minh đô thị
2016 của thành phố bên sông Hàn
diễn ra đúng thời điểm thành phố
Manaus, Brasil đăng cai tổ chức Đại
hội Sân khấu thế giới lần thứ 35.
Đây là sự kiện trọng đại của giới
sân khấu và nghệ sĩ biểu diễn của
gần 100 quốc gia là thành viên của
Hiệp hội Sân khấu thế giới, được tổ
chức hai năm/lần. Theo kết quả làm
việc ban đầu - mới ban đầu thôi -
của Chủ tịch UBND thành phố
Huỳnh Đức Thơ với ông 
Mohammed Al-ASham, Chủ tịch
Hiệp hội Sân khấu thế giới ngày 26
tháng 11 vừa qua, nhiều khả năng
Đà Nẵng sẽ tính toán điều kiện tài
chính để nhận đăng cai tổ chức Đại
hội Sân khấu thế giới lần thứ 36 vào
năm 2018, nhân kỷ niệm 70 năm
thành lập Hiệp hội Sân khấu thế
giới, với sự tham dự của khoảng
800 đến 1.000 nghệ sĩ tham dự cùng
hơn 500 sinh viên ngành nghệ thuật
từ nhiều trường đại học trên thế
giới. Nếu thuận buồm xuôi gió, mọi
việc diễn ra như mong đợi của
những người làm văn học-nghệ
thuật không chỉ của Đà Nẵng thì
đây là cơ hội rất tốt để quảng bá về
nghệ thuật sân khấu Đà Nẵng nói
riêng, thành phố Đà Nẵng nói
chung, tạo tiền đề để Hiệp hội Sân
khấu thế giới sớm đầu tư xây dựng
thành phố Đà Nẵng trở thành
Trung tâm Sân khấu mang tầm cỡ
khu vực và thế giới, trong đó có
trung tâm đào tạo nguồn nhân lực
ngành sân khấu tại Đà Nẵng. 

Và nếu mọi việc diễn ra như
mong đợi, thì ngay trong hai năm
2016 và 2017 ngành nghệ thuật sân
khấu thành phố cần phải khởi động
nhiều việc để có thể góp mặt trong
Đại hội mang tầm cỡ quốc tế này,
chẳng hạn có thể hình dung Nhà
hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh công
diễn một trích đoạn tuồng thật xuất
sắc để chào mừng Đại hội ngay
trong buổi khai mạc, rồi phối hợp
với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
tổ chức biểu diễn tuồng, chèo, kịch
nói, cải lương hằng đêm suốt thời
gian diễn ra Đại hội, đồng thời phối
hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt
Nam tổ chức một sinh hoạt học
thuật về Tuồng xứ Quảng tại Đà
Nẵng vừa được công nhận là di sản
văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
năm 2015… Còn để chuẩn bị cho
mục-tiêu-sau-đại-hội, ngay từ đầu
năm 2016, Liên hiệp các Hội Văn
học-Nghệ thuật thành phố và Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần
phối hợp khảo sát nguồn nhân lực
ngành sân khấu trên địa bàn thành
phố, không chỉ là người học - điều
đó đã đành - mà còn là người dạy.
Thử hỏi Đà Nẵng hiện nay có bao
nhiêu người am hiểu sâu sắc lý luận
và thực hành sân khấu để tham gia
giảng dạy ở trung tâm đào tạo
nguồn nhân lực ngành sân khấu do
Hiệp hội Sân khấu thế giới thành
lập trong tương lai? Chắc là có
nhưng không nhiều và điều quan
trọng là họ chưa sẵn sàng để vào
cuộc. Có người nghĩ đến khả năng
hấp dẫn du khách mạnh hơn của
một Đà Nẵng - thành phố điện ảnh,
nơi thường niên tổ chức liên hoan
phim quốc tế như ở Busan, Hàn
Quốc, nhưng theo tôi thì trên lĩnh
vực điện ảnh, Đà Nẵng chưa đủ
“vốn đối ứng” để tổ chức liên hoan
phim quốc tế, từ rạp chiếu phim
cho đến đạo diễn và diễn viên điện
ảnh - nếu có một cơ hội tuyệt vời
như vậy cũng nên nhường cho
thiên hạ…     

B.V.T

(*) Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng
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1. Non Nước  hữu tình, ngũ
hành tương sinh

Thành phố Đà Nẵng, một
thành phố nằm ở miền Trung đất
nước, có một miền quê non nước
hữu tình, ngũ hành tương sinh, nơi
tọa lạc một làng nghề điêu khắc đá
mỹ nghệ Non Nước nổi tiếng - Ngũ
Hành Sơn.

Làng nghề đá mỹ nghệ Non
Nước đã trở thành niềm tự hào
riêng và nguồn thu lợi đáng kể tạo
ra từ những sản phẩm đang rất
được ưa chuộng trong nước và trên
thế giới. Làng nghề đá mỹ nghệ
Non Nước nằm ngay dưới chân
thắng cảnh kỳ vĩ thuộc phường
Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn về
phía Đông Nam thành phố Đà
Nẵng, cách phố cổ Hội An khoảng
gần 20km. Theo người dân sinh
sống lâu đời ở đây cho biết, nghề
điêu khắc đá mỹ nghệ ở Non Nước
có cách đây nhiều thế kỷ và là làng
nghề truyền thống nổi tiếng của
thành phố Đà Nẵng với các sản
phẩm đá mỹ nghệ. 

Theo “Phủ biên tạp lục” của Lê
Quý Đôn, làng đá Non Nước trước
đây có tên Quán Khái Đông Giáp
và Quán Khái Tây Giáp, được hình
thành từ thế kỷ 18. Người đầu tiên
lập làng và khai sinh ra nghề đá là
cụ Huỳnh Bá Quát, quê ở Thanh
Hóa, người đã có công đem nghề
đá ở xứ Thanh vào Đà Nẵng. Ban
đầu, số người biết nghề làm đá
không nhiều. Sản phẩm làm ra chủ
yếu để phục vụ cuộc sống sinh
hoạt hàng ngày của người dân địa
phương, như các loại cối giã gạo,

cối xay ngũ cốc hoặc các bia mộ
được khắc bằng đá. Theo dòng thời
gian, đã có không ít làng nghề
truyền thống dần mai một, thế
nhưng làng đá mỹ nghệ Non Nước
vẫn nguyên vẹn một sức sống
mãnh liệt với thời gian và không
ngừng phát triển cho đến ngày
nay. Nguyên liệu làm ra các sản
phẩm là loại đá cẩm thạch có nhiều
vân ngũ sắc rất đẹp và sang trọng. Từ
nguyên liệu đá này qua bàn tay các
nghệ nhân làm đá sẽ cho ra các sản
phẩm đá mỹ nghệ đẹp và tinh xảo.

Giữa đồng bằng giáp biển
mọc lên 5 ngọn núi như một bàn
tay khổng lồ nâng đỡ vùng đất Đà
Nẵng. Đó là Ngũ Hành Sơn, quần
thể 5 ngọn núi đá granite hùng vĩ
gồm Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn,
Hỏa Sơn và Thổ Sơn - tượng trưng
cho 5 yếu tố của vũ trụ theo thuyết

ngũ hành. Mỗi ngọn núi có một vẻ
đẹp riêng về hình dáng, vị trí, chất
liệu đá, về hang động, chùa chiền
bên trong. Trong năm ngọn núi,
Thủy Sơn là hòn lớn nhất và cũng
kiều diễm nhất. Núi cao 106m, có 3
ngọn ở 3 tầng giống như 3 ngôi sao
(Tam Thai). Đây là nơi tập trung
nhiều hang động, chùa chiền nhất.
Có lẽ, vì như vậy, người dân đã
Việt Thủy Sơn là Non Nước càng
gia tăng ý nghĩa phong thủy của
cụm địa danh này: Âm- Dương-
Ngũ hành.

Ngũ Hành Sơn có địa thế đẹp,
trên là núi non sừng sững, dưới là
biển cả mênh mông, tạo nên cảnh
quan sơn thủy hữu tình. Trong đó,
đẹp và nổi tiếng nhất phải kể đến
động Huyền Không, nằm trên núi
Thủy Sơn. Đây là một động lộ
thiên, trên trần lại có nhiều lỗ hổng

ngũ hành tương sinh
PGS.TS NGUYỄN TRI NGUYÊN (*)

Một miền non nước hữu tình,
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lớn nên khi bước vào, du khách
không hề cảm thấy ngột ngạt, ẩm
thấp mà ngược lại rất khô, sáng và
thoáng mát. Đặc biệt vào những
ngày nắng, động Huyền Không
bừng lên luồng ánh sáng tự nhiên
chiếu thẳng từ trên trần cao, tạo
nên không gian mờ ảo, huyễn hoặc.

Điều thú vị trong hành trình
khám phá Ngũ Hành Sơn là sự đan
xen của hệ thống hang động kỳ ảo
cùng quần thể chùa chiền cổ kính.
Trong lòng núi có nhiều chùa cổ
thâm nghiêm, nhiều hang động
huyền bí. Đây còn là vùng địa linh
của xứ Quảng xưa nay, hội tụ
những giá trị lịch sử, văn hóa và
tâm linh sâu sắc. Các dấu ấn thời
kỳ lịch sử vẫn còn in đậm trên mỗi
công trình chùa - tháp thuộc đầu
thế kỷ 19, hay trên mỗi tác phẩm
điêu khắc Chăm của thế kỷ 14 - 15.
Những bút tích thi ca thời Lê, Trần,
Nguyễn còn lưu giữ trên các vách
đá rêu phong...  Ngũ Hành Sơn sở
hữu hệ thống hang động phong
phú và độc đáo. Để có thể đi hết từ
động Quan Âm (Kim Sơn), Huyền
Vi (Hỏa Sơn) đến động Âm Phủ,
Hoa Nghiêm, Linh Nha, Huyền
Không, Vân Thông, Thiên Long,
Thiên Phước Địa (Thủy Sơn)...  bạn
có thể sẽ mất vài ngày. Tất cả tuy
không đồ sộ, hoành tráng nhưng
lại mang đến nhiều cung bậc cảm

xúc khác nhau nhờ vẻ đẹp huyền
ảo, linh thiêng.

Bởi thế khi lần theo những con
đường xuyên núi ở Ngũ Hành Sơn,
du khách sẽ bất ngờ rẽ vào một
ngôi chùa thâm nghiêm nào đó. Tại
Kim Sơn có chùa và động Quan
Âm. Hỏa Sơn có chùa Linh Sơn và
động Huyền Vi, chùa và hang Phổ
Đà Sơn. Thổ Sơn có chùa Long
Hoa, Huệ Quang. Thủy Sơn có
chùa Tam Thai, Linh Ứng, Tam
Tôn, Từ Tâm... Các ngôi chùa ở đây
hầu hết đều có thế tựa lưng vào
núi, tuy nằm không quá cao nhưng
không gian tĩnh mịch, linh thiêng.

Những ngôi chùa ở Ngũ Hành
Sơn còn có sức hút rất lớn đối với
khách hành hương, tín ngưỡng tôn
giáo, hay muốn tìm về chốn bình
yên, thanh thản. Đặc biệt là lễ hội
Quan Thế Âm, được tổ chức vào
ngày 19/2 Âm lịch hàng năm, thu
hút đông đảo du khách gần xa về
trẩy hội, chiêm bái, tạo nên cảnh
sinh hoạt đậm đà bản sắc cổ
truyền.

2. Làng đá mỹ nghệ Non
Nước, Ngũ Hành Sơn, Đà
Nẵng- Di sản văn hóa phi
vật thể cấp quốc gia.

Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng
cho nơi đây để tạo ra bức tranh
hoàn hảo về sông núi hữu tình.

Không chỉ tham quan, thả mình
vào thiên nhiên, vào chốn bình yên,
để tâm hồn mình thanh tịnh, sau
những bồn bề lo toan của cuộc
sống mà còn chiêm ngưỡng những
tác phẩm nghệ thuật do những bàn
tay khéo léo của các nghệ nhân nơi
đây, làm từ những tảng đá trên
Ngũ Hành Sơn .

Dưới chân núi Ngũ Hành Sơn
là làng đá mỹ nghệ Non Nước nổi
tiếng. Nơi đây là cái nôi đã cho ra
đời vô vàn những tác phẩm nghệ
thuật được chế tác từ đá, được bạn
bè trong và ngoài nước biết đến.
Nguyên liệu để làm ra các sản
phẩm mỹ nghệ là đá cẩm thạch
trước đây được khai thác ở núi
Ngũ Hành Sơn. Đá núi Ngũ Hành
Sơn nhiều vân ngũ sắc, vẻ đẹp cao
sang, là mặt hàng được ưa chuộng
trong xây dựng và kiến trúc. Nghệ
nhân làng đá mỹ nghệ đã thổi hồn
vào đá núi vô tri, vô cảm. Quá trình
này diễn ra ở nhiều công đoạn, vất
vả, nhọc nhằn vô cùng nhưng
mang lại niềm hạnh phúc khi một
tác phẩm đã thành hình, và đón
nhận sự ngưỡng mộ của du khách.
Điều đó đã giúp cho người dân
làng nghề này ngày càng gắn bó
với công việc của mình. Sản phẩm
bằng đá cẩm thạch khá phong phú:
tượng Phật, tượng thánh, tượng
người, tượng muông thú…, vòng
đá đeo tay trơn láng đầy mầu sắc
chạm trổ tinh xảo, công phu. Đến
Ngũ Hành Sơn, du khách có thể
chọn lựa thoải mái khi mua những
đồ lưu niệm bằng đá do bàn tay tài
hoa của các nghệ nhân địa phương
thực hiện. Đến với làng nghề, du
khách không khỏi thán phục trước
các tác phẩm nghệ thuật được chế
tác từ đá, mỗi tác phẩm đều thể
hiện nét tài hoa, điêu luyện và tinh
tế của các nghệ nhân. Tác phẩm
thường có đủ loại hình thù của vạn
vật, đặc sắc nhất là tượng các vị
phật, vị thánh, chúa, thần vệ nữ,
các con vật như kỳ lân, rồng, sư tử
và các đồ lưu niệm, trang sức bằng
đá…   Đá núi Ngũ Hành Sơn có
nhiều vân ngũ sắc, mang vẻ đẹp

Nghệ nhân điêu khắc đá (Nguồn ảnh: Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn)

Văn hóa - Du lịch
ĐÀ NẴNG5588

Văn hóa - Thể thao - Du lịch



Văn hóa - Du lịch
ĐÀ NẴNG 5599

cao sang, là mặt hàng được ưa
chuộng trong xây dựng và kiến
trúc. Nhưng hiện nay, do nhu cầu
thị hiếu thẩm mỹ ngày càng cao,
các cơ sở điêu khắc đá phải nhập
khẩu nhiều loại đá có chất lượng
cao của nhiều nước như Ấn Độ,
Mi-an-ma, các nước Trung Đông về
để chế tác theo yêu cầu của khách
hàng.       

Mỗi tác phẩm đá điêu khắc ở
làng đá mỹ nghệ Non Nước đều
được đẻo gọt kỳ công, chạm trổ
tinh xảo, thể hiện nét tài hoa, tinh
túy của các nghệ nhân - những
người am hiểu từng thế đá và thổi
hồn vào đá bằng cả tài năng, tâm
huyết của mình. Ngay cả những
hòn đá nhỏ thô ráp cũng được các
nghệ nhân khéo léo tạo tác thành
nhiều món đồ lưu niệm và trang
sức nhỏ xinh, làm quà kỷ niệm cho
du khách hay mua về dành tặng
người thân.

Dưới chân núi Ngũ Hành Sơn
là làng đá mỹ nghệ Non Nước nổi
tiếng. Nơi đây là cái nôi đã cho ra
đời vô vàn những tác phẩm nghệ
thuật được chế tác từ đá, được bạn
bè trong và ngoài nước biết đến.
Nguyên liệu để làm ra các sản
phẩm mỹ nghệ là đá cẩm thạch
trước đây được khai thác ở núi
Ngũ Hành Sơn. Đá núi Ngũ Hành
Sơn nhiều vân ngũ sắc, vẻ đẹp cao
sang, là mặt hàng được ưa chuộng
trong xây dựng và kiến trúc. Nghệ
nhân làng đá mỹ nghệ đã thổi hồn
vào đá núi vô tri, vô cảm. Quá trình
này diễn ra ở nhiều công đoạn, vất
vả, nhọc nhằn vô cùng nhưng
mang lại niềm hạnh phúc khi một
tác phẩm đã thành hình, và đón
nhận sự ngưỡng mộ của du khách.
Điều đó đã giúp cho người dân
làng nghề này ngày càng gắn bó
với công việc của mình. Sản phẩm
bằng đá cẩm thạch khá phong phú:
tượng Phật, tượng thánh, tượng
người, tượng muông thú…, vòng
đá đeo tay trơn láng đầy mầu sắc
chạm trổ tinh xảo, công phu. Đến
Ngũ Hành Sơn, du khách có thể
chọn lựa thoải mái khi mua những

đồ lưu niệm bằng đá
do bàn tay tài hoa của
các nghệ nhân địa
phương thực hiện. Đến
với làng nghề, du
khách không khỏi thán
phục trước các tác
phẩm nghệ thuật được
chế tác từ đá, mỗi tác
phẩm đều thể hiện nét
tài hoa, điêu luyện và
tinh tế của các nghệ
nhân. Tác phẩm
thường có đủ loại hình
thù của vạn vật, đặc
sắc nhất là tượng các vị
phật, vị thánh, chúa,
thần vệ nữ, các con vật
như kỳ lân, rồng, sư tử
và các đồ lưu niệm,
trang sức bằng đá…
Đá núi Ngũ Hành Sơn
có nhiều vân ngũ sắc,
mang vẻ đẹp cao sang,
là mặt hàng được ưa
chuộng trong xây
dựng và kiến trúc.
Nhưng hiện nay, do
nhu cầu thị hiếu thẩm
mỹ ngày càng cao, các cơ sở điêu
khắc đá phải nhập khẩu nhiều loại
đá có chất lượng cao của nhiều
nước như Ấn Độ, Mi-an-ma, các
nước Trung Đông về để chế tác
theo yêu cầu của khách hàng.       

Mỗi tác phẩm đá điêu khắc ở
làng đá mỹ nghệ Non Nước đều
được đẻo gọt kỳ công, chạm trổ
tinh xảo, thể hiện nét tài hoa, tinh
túy của các nghệ nhân - những
người am hiểu từng thế đá và thổi
hồn vào đá bằng cả tài năng, tâm
huyết của mình. Ngay cả những
hòn đá nhỏ thô ráp cũng được các
nghệ nhân khéo léo tạo tác thành
nhiều món đồ lưu niệm và trang
sức nhỏ xinh, làm quà kỷ niệm cho
du khách hay mua về dành tặng
người thân.

Hiện nay, làng đá mỹ nghệ
Non Nước có khoảng hơn 300 cơ sở
sản xuất với hàng nghìn nhân công
làm việc bận rộn suốt ngày đêm.
Các cơ sở này nằm sát ngay danh

thắng Ngũ Hành Sơn, rất thuận
tiện cho việc trưng bày, mua bán
sản phẩm, góp phần quảng bá văn
hóa, du lịch miền đất Quảng đến
với công chúng và bạn bè quốc tế.

Ngày nay, qui mô sản xuất
của làng nghề ngày càng được mở
rộng, thu hút hàng ngàn lao động
có tay nghề khá. Sản phẩm của
làng nghề trở thành các mặt hàng
xuất khẩu có giá trị kinh tế cao,
đóng góp khoản ngân sách đáng kể
vào tiềm năng kinh tế của thành
phố Đà Nẵng.

Ở làng nghề đá mỹ nghệ Non
Nước có nhiều nghệ nhân nổi
tiếng, nhiều gia đình có tới bảy tám
thế hệ làm nghề điêu khắc đá.
Nhiều sản phẩm được lưu truyền
từ đời này sang đời khác như bộ
ấm trà bằng đá do nghệ nhân
Huỳnh Bá Triêm làm ra từ thời nhà
Nguyễn. Vào những năm đầu thế
kỷ 20, nghề chạm trổ đá làm ra các
mẫu vật, nghề điêu khắc chân
dung trên đá lần lượt xuất hiện do
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những bàn tay tài năng, khéo léo
và trí sáng tạo tài tình của các nghệ
nhân Huỳnh Đàn, Nguyễn Chất và
nhiều nghệ nhân khác. 

Đến thăm làng nghề đá mỹ
nghệ Non Nước, chúng ta không
khỏi ngạc nhiên về tính đa dạng
của các chủng loại sản phẩm, từ
những pho tượng Phật, tượng
Thánh, tượng người, muông thú
cho đến những sản phẩm đồ lưu
niệm được chạm trổ hoa văn rất
đẹp. Khách tham quan từ nhiều
nước đến đây đều ngưỡng mộ tài
năng của các nghệ nhân điêu khắc
và những sản phẩm độc đáo của
họ. Ngoại trừ những sản phẩm đồ
lưu niệm, nếu khách hàng muốn
đặt mua những sản phẩm có trọng
lượng lớn, cỡ kích to thì chỉ cần
một khoản tiền đặt cọc hoặc một
hợp đồng thỏa thuận giữa người
mua và người bán kèm với địa chỉ
của khách hàng, sản phẩm sẽ được
bên bán đóng kiện cẩn thận và gửi
theo đường biển đến tận nơi cho
khách hàng. Rất nhiều thương gia
hoặc khách du lịch từ Hồng Kông,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,
Australia, Pháp, Canađa, Hà Lan,
Mỹ... đã đến ký hợp đồng đặt mua
các sản phẩm ở làng nghề đá mỹ
nghệ Non Nước, trong đó có người
mua với trị giá hàng trăm ngàn 
Đô-la.

Một trong những cơ sở làm ăn
có uy tín ở làng nghề này là cơ sở
điêu khắc đá của anh Nguyễn
Long Bửu, một con người vừa có
năng khiếu bẩm sinh từ dòng máu
truyền thống của gia đình lại được
đào tạo một cách qui cũ từ cái nôi
Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.
Các tác phẩm do anh sáng tác
mang đậm hai trường phái cổ điển
và hiện đại, được khách hàng đánh
giá rất cao. Nhiều tác phẩm của
anh được bán với giá hàng ngàn
đô-la. Những tác phẩm quý như
"Dáng Xuân" hiện được trưng bày
ở Sydney (Australia); "Nón quai
thao", trưng bày tại khu vui chơi
giải trí Kiri (Hoa Kỳ), hoặc tác

phẩm "Bố cục" được xây dựng tại
công viên quốc gia New Zealand...
Trong vườn tượng của Nguyễn
Long Bửu là cả một thế giới tượng
thật kỳ thú. Ở đó, mỗi tác phẩm
hầu như không còn là tượng, là đá,
mà là những con người, những con
vật tràn đầy sức sống đang giao
cảm với người xem.

Nghệ nhân Nguyễn Long Bửu
đã từng giành Huy chương và Cúp
Bạc do Công chúa Thái Lan trao
tặng cho tác phẩm "Niềm hạnh
phúc" của anh trong cuộc thi điêu
khắc quốc tế được tổ chức tại thủ
đô Băng Cốc (Thái Lan). Đề tài mà
Bửu khai thác cho tác phẩm vừa

đoạt giải nói trên là hình tượng
người phụ nữ Việt Nam, duyên
dáng trong bộ áo dài tứ thân
truyền thống, tay cầm chiếc nón
quai thao, được Ban Giám khảo
cuộc thi đánh giá cao.

Nguyễn Long Bửu luôn ấp ủ
một dự án xây dựng vườn tượng
có quy mô lớn ngay bên dòng sông
quê hương để giới thiệu với bạn bè
trong và ngoài nước về tiềm năng
nghệ thuật truyền thống của làng
nghề đá Non Nước. Và, các thế hệ
con cháu của họ đã và đang tiếp
tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy
các giá trị nghệ thuật truyền thống
mà ông cha để lại, sáng tạo thêm
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nhiều sản phẩm mới. 

Theo phương án bố trí, sắp
xếp các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
vào khu hoạch làng nghề của
UBND quận Ngũ Hành Sơn, diện
tích được bố trí cho mỗi hộ sản xuất
tùy quy mô sản xuất từ 100m2 đến
800m2, trong khi đó, tại xưởng cũ
có diện tích cả ngàn m2. Bên cạnh
đó, nhà xưởng được phân lô, thiết
kế như nhà ở với chiều ngang 5m,
chiều dài 20 - 25m không phù hợp
với việc bày trí và di chuyển sản
phẩm đá có kích thước lớn.

Hiện nay, nghề đá mỹ nghệ
Non Nước là một trong những
ngành sản xuất mang lại lợi ích
kinh tế khá cao cho quận Ngũ
Hành Sơn. Doanh thu hàng năm
của làng nghề gần 100 tỷ đồng. Từ
349 hộ sản xuất kinh doanh vào
năm 2004, đến nay làng nghề đã có
hơn 20 doanh nghiệp và 475 cơ sở
sản xuất kinh doanh lớn nhỏ.Trước
đây nguyên liệu phục vụ sản xuất
của làng nghề được khai thác từ
núi Ngũ Hành Sơn, nhưng trước
nguy cơ mất đi một danh thắng lịch
sử văn hóa, thành phố Đà Nẵng đã
nghiêm cấm việc khai thác đá. Hiện
nay, nguyên liệu chủ yếu của làng
nghề được cung cấp từ các địa
phương như Thanh Hóa, Nghệ An,
Thái Nguyên… với sản lượng lên
đến trên 25 ngàn tấn mỗi năm.
Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ
nhân nơi đây, các tác phẩm nghệ
thuật đầy tinh xảo đã được ra đời
và theo chân du khách đi khắp cả
nước, đến các nước như Pháp, Mỹ,
Úc… Những nghệ nhân tiêu biểu
của làng nghề hôm nay đó là
Nguyễn Long Bửu, Nguyễn Việt
Minh, Nguyễn Sang, Lê Bền…

Làng nghề đá Non Nước còn
gắn liền với danh thắng Ngũ Hành
Sơn, với lễ hội Quán Thế Âm - thu
hút hàng vạn du khách đến dự vào
tháng hai âm lịch hàng năm. Đến
với làng đá Non Nước, với khu
danh thắng Ngũ Hành Sơn, du
khách cảm nhận sự thư thái, nhẹ
nhàng trong một không gian tĩnh
lặng, trầm mặc và huyền bí của

những ngôi chùa trên núi Ngũ
Hành Sơn, đến cảm giác rộn ràng
như đang hòa mình trong những
thanh âm rộn rã phát ra từ mũi ve
đục đá dưới những đôi bàn tay tài
hoa của các nghệ nhân đang gieo ý
tưởng trên những khối đá thô cục
thành các tác phẩm nghệ thuật.

Những năm qua, làng nghề
điêu khắc đá Non Nước là địa chỉ
nổi tiếng đối với du khách trong và
ngoài nước về sản phẩm đá mỹ
thuật. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát
triển của làng nghề, môi trường
kinh doanh tại đây cũng xuất hiện
nhiều “điều tiếng”, nếu không
chấn chỉnh và giải quyết kịp thời sẽ
mất dần uy tín vì giá cả “trên trời
dưới đất”.

Theo Hội Làng nghề đá Non
Nước, hiện nay có trên 600 hộ sản
xuất, hằng năm cho ra đời hơn
100.000 sản phẩm các loại theo 10
nhóm sản phẩm, doanh thu khá
lớn. Nhưng cũng từ đó dẫn tới việc
cạnh tranh không lành mạnh giữa
các cơ sở sản xuất kinh doanh với
nhau, thậm chí chèn ép giá và tình
trạng chèo kéo khách hàng vẫn còn
xảy ra, mặc dù các ngành công
thương và du lịch có nhiều biện
pháp ngăn chặn.

Sản phẩm của làng nghề chủ
yếu được bán trực tiếp cho khách
tham quan các cơ sở sản xuất ở làng
nghề khi ghé đến danh thắng Ngũ

Hành Sơn. Còn lại khoảng 30% sản
xuất theo đơn đặt hàng trong và
ngoài nước. Trong năm 2013,
doanh thu của làng đá mỹ nghệ
Non Nước đạt hơn 400 tỷ đồng.

Làng đá mỹ nghệ Non Nước
hội đủ 4 tiêu chí theo quy định Luật
di sản văn hóa: Có tính hiện đại,
thể hiện được bản sắc cộng đồng,
địa phương; phản ánh sự đa dạng
của văn hóa và sự sáng tạo của con
người, được kế tục qua nhiều thế
hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại
lâu dài; được cộng đồng đồng
thuận, tự đề cử và cam kết bảo vệ.

Nhằm phát huy bảo tồn
những giá trị văn hóa đặc sắc của
làng nghề, UBND thành phố Đà
Nẵng đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch xem xét, đưa Làng
đá mỹ nghệ Non Nước vào Danh
mục Di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia. Từ tháng 4/2014, UBND
thành phố Đà Nẵng đã thành lập
Hội đồng xét công nhận là lập hồ
sơ đề nghị công nhận nghề truyền
thống - làng nghề truyền thống đối
với Làng đá mỹ nghệ Non Nước.
Làng đá mỹ nghệ Non Nước nằm
trong quần thể danh thắng Ngũ
Hành Sơn, Đà Nẵng vừa được Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính
thức công nhận là Di sản văn hóa
phi vật thể cấp quốc gia.

N.T.N
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Đà Nẵng không ngoại lệ, cho nên còn
tìm kiếm, sưu tầm, nghiên cứu càng
phát hiện được nhiều những câu ca

dao, dân ca mộc mạc chơn chất, thấm đẫm tính
nhân ái, nghĩa tình, rất hồn hậu, trữ tình mà
cũng can trường khí khái như người Đà Nẵng.

1. Trong  một bài viết ngắn, không thể
nào liệt kê hết những đơn vị ca dao dân

ca như thế, nên chỉ gặp lại một số vần điệu để
nhớ về thuở xưa, hình dung nơi đầu sóng ngọn
gió này có bao số phận con người chìm nổi,
nhưng họ vẫn sống, vẫn nghĩ. Hãy nghe lại câu
hát nằm lòng này không chỉ ở Quảng Nam, Đà
Nẵng không thôi:

Đứng bên ni Hàn

Ngó qua bên kia Hà Thân

Nước xanh như tàu lá

Đứng bên tê Hà Thân

Ngó về Hàn

Phố xá nghênh ngang

Từ ngày Tây lại cửa Hàn

Đào sông Câu Nhí, đắp đàng Bông Miêu

Dặn lòng ai dỗ đừng xiêu

Ở nuôi phụ mẫu sớm chiều có nhau!

Có một dị bản (bản khác): Đào sông Câu
Nhí bòn vàng Bồng Miêu

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

ca dao dân ca 
HHOOÀÀNNGG  HHƯƯƠƠNNGG  VVIIỆỆTT  

Có ca dao dân ca, đồng dao, tục ngữ Đà Nẵng không? Nơi nào trên đất nước
Việt này lại không có thể loại văn học (văn nghệ) dân gian truyền khẩu này.
Quảng Nam (đất Thăng Hoa xưa) lại là đất miên viễn xứ Đàng Trong, vùng đất
mới, có ngọn nguồn từ nhiều nền văn hóa, được mệnh danh “địa linh nhân
kiệt” trong sở học, canh tân xứ sở, có lắm hiền tài… Thì đất ấy người ấy, như
một lẽ tự nhiên, ấp ủ, nẩy sinh biết bao vui buồn, tâm tư, khổ đau hạnh phúc
trôi theo dòng đời; là giềng mối chuyển hóa, gửi gắm nên những lời ca tiếng
hát dân dã trong sinh hoạt tinh thần, truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.

G�p � 
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Bây giờ bên ni Hàn, bên tê Hà
Thân không tìm thấy bóng dáng
xưa cũ nữa. Còn chăng chỉ trong ký
ức. Nước sông Hàn ngày ấy xanh
không phải ca ngợi vẻ đẹp của nó,
mà là sự sâu thẳm của lạnh lẽo, cô
quạnh đến nao lòng! Phố xá có đôi
nếp nhà “nghênh ngang” thật,
nhưng của những tên quan thực
dân Pháp nghênh ngang đi cai trị
bòn rút thuộc địa… Có lẽ trong bối
cảnh thực tại đó mà người con trai,
con gái nào đó đã khuyên bảo nhau
- có ai dỗ dành cũng đừng xiêu lòng,
có nghèo khó gian khổ đến mấy
cũng chỉ có nhau, lo nuôi mẹ già,
sống chung thủy cùng nhau. Đấy
mới là chân giá trị, cho dù cảnh sắc,
thói đời đen trắng, đổi thay muôn
nẻo…

Rồi:

Anh về bên nớ sông Hàn

Để tấm áo lại cho em chùi lệ tuôn

Anh về tất thể về luôn

Để tấm áo lại lệ tuôn em chùi!

Đến hai lần lặp lại “tấm áo -
nước mắt” để cho anh biết lòng em.
Tâm trạng ấy mới đau đớn biết
chừng nào! Sông Hàn gần như quá
xa xôi. Anh đi em không thể cầm
được nước mắt. Nhưng anh đi luôn,
thì cả cái áo của anh để lại cũng
không thấm hết nỗi đau đoài đoạn
trong em! Thưa cuộc đời, có mối
tình nào ghê gớm như thế, sâu nặng
như thế?

Còn nói một cách có hình ảnh
bóng bẩy, văn vẻ hơn, nhưng không

dấu nỗi u uất như câu hát sau đây:

Buồn trông ngọn nước chảy dưới
sông Hàn

Thấy xôn xao xe cộ, nhưng bóng
chàng thấy đâu!

Ngó lên Thương Chánh thấy mấy
nhịp cầu

Lá lay vì con chim thước khéo để
sầu cho ta!

Lại dòng nước sông Hàn. Lại
cảnh xe cộ, nhà cửa, nhịp cầu. Cái
tuyệt vời của câu ca này là tất cả
những hình ảnh dồn nén ấy cũng
chỉ là ảo ảnh, mơ hồ mà thôi. Buồn
quá! Và (một cách trách móc, đổ
thừa rất khéo) vì con chim ô thước
vô tình nào đó "cắc cớ" nên nỗi sầu
nơi cô gái “càng đong càng đầy” khi
không tìm thấy bóng chàng đâu
nữa!

Cũng nói về sông, lý lẽ thì hiển
nhiên, nhưng nghe sao dằn vặt quá
đổi:

Sông Trường chảy ra sông Tranh

Sông Tranh đổ ra sông Thu Bồn

Sông Thu Bồn xuôi ra sông cửa Đại

Nước không lạnh sao gọi sông Hàn

Nhớ thương mây nước muôn vàn

Bến Bà Tha còn đó, đâu lời nàng sắt
son?

Té ra là vậy. Cái gì cũng có lý.
Rồi có cái như nghịch lý “nước có
lạnh đâu mà lạnh (Hàn). Sông vẫn
chảy đều đều ra cửa biển, đâu có
chờ có đợi, mà nói là đợi. Bao nhiêu
trớ trêu nghịch cảnh đó, Anh vẫn

chôn chặt nhớ thương mong ngóng;
đến các bến đò xưa vẫn đưa đón
như ngày nào, nhưng lời thề non
biển của Em sao không còn son sắt
nữa, hở Em?

Câu hò như thế mới thấm, mới
vi diệu và lay động được tâm can
người con gái “đặt điều” để phụ
chàng

2. Con sông vốn khi vơi khi
đầy, khi trong khi đục để

người đời lấy sông làm đối trọng,
hình dung và tượng trưng sự vật
đổi sao dời. Thì con đèo ngọn núi
cũng là hình tượng sống động trong
cảm thức của họ nơi vùng đất này.

Bạn hẹn với ta lên đợi đầu đèo

Chim kêu gành đá vượn trèo Hải
Vân

Chiều chiều ra đứng đầu đèo

Thấy cây sầu lá rủ trên đèo Hải
Vân

Đã hẹn với nhau rồi sao lại
không tới. Để mình ta đến đây chỉ
nghe tiếng chim kêu vượn hú hoang
dã, như cái cảnh:

Bạn phỉnh ta chín đợi mười chờ

Lênh đênh quán Sấn, dật dờ quán
Sen.

Nhà nghiên cứu văn hóa Thạch
Phương cho rằng hai địa danh quán
Sấn, quán Sen nằm bên con đường
thiên lý Bắc Nam dưới chân đèo Hải
Vân có từ thời chúa Nguyễn
(khoảng 1826). Nơi cái quán đèo heo
hút gió ấy, phải chăng những cô gái
dãi dầu phong sương đã vướng lụy

Văn hóa - Du lịch
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phải anh chàng lữ khách nào đó qua
đây đã gá nghĩa hẹn thề. Nhưng rồi
biền biệt bóng chim tăm cá. Anh dối
dang không ngay thật. Để ta mòn
mỏi.

Không còn nỗi khổ lụy nào hơn
là sống trong tâm cảnh lênh đênh
dật dờ một kiếp!

Hải Vân “Thiên hạ đệ nhất hùng
quan” (Cửa ải đẹp nhất trong thiên
hạ), cũng là nơi hiểm trở, bất trắc
không lường, là hình ảnh địa danh
đi vào thi ca nhiều nhất. Chúng ta
dễ bắt gặp những câu thế này:

Chiều chiều mây phủ Hải Vân

Chim kêu gành đá gẫm thân thêm
buồn

Buồn riêng rồi lại tủi thầm

Hai tay áo vải ướt đầm cả hai!

Cùng có dị bản (bản khác) ở hai
câu cuối của bài ca dao trên:

Buồn riêng rồi lại tủi thầm

Tủi thân phận gái ướt dầm nắng
mưa!

Chỉ nghe tiếng chim kêu trong
những chiều mây phủ mà người
con gái nào đó càng thấm thía đến
thân phận lẻ loi, đơn chiếc, dầu dãi
nắng mưa trong cuộc sống hay cuộc
tình mà chỉ có một mình mình biết.

Còn đây lại là một khía cạnh
khác:

Chiều chiều mây phủ Sơn Chà

Lòng ta thương nhớ bạn nước mắt
và lộn cơm

Vẫy vùng như cá trong nơm

Sơm mai nôm ta trông bạn, buổi
chiều nờm bạn trông ta!

Cũng trong tâm cảnh như thế,
lại chạnh lòng thương nhớ giữa hai
người mỗi sáng mỗi chiều đến thắt
ruột, thắt gan, đến nỗi nước mắt
chan với cơm lai láng! Có lẽ chưa
bao giờ có câu hát nào xót xa đến
thế. Sự cách biệt giữa một bên là
“chàng” hoặc “nàng” (ta) đã có
chồng, có vợ “cá chậu chim lồng”
rồi làm sao vẫy vùng được nữa!

Và cũng có một dị bản (bản
khác) ở hai câu cuối của bài ca dao
trên đây, nhưng lại ở ngữ cảnh
khác:

Ngó lên Núi Chúa, Sơn Chà

Lòng ta thương nhớ bạn nước mắt
và lộn cơm

Xin đừng ra dạ Bắc Nam

Đừng chê lươn ngắn mà ham
chạch dài.

Tôi yêu em (anh) đến thế là
cùng. Nhưng sao em lại thay lòng
đổi dạ, đứng núi này trông núi nọ,
so sánh hơn thiệt, giàu nghèo… làm
đau thêm nỗi niềm thương nhớ đã
khắc khoải nhiều rồi.

Còn ở trường hợp dưới đây thì
“bất khả kháng” biết làm sao được:

Chim bay về núi Sơn Chà

Chồng Nam vợ Bắc ai mà muốn
xa

Sự này cũng tại mẹ cha

Cho nên đôi đũa ngọc mới xa mâm
vàng.

Mối tình đẹp đến như vậy,
nhưng đành phải cắt chia. Cha mẹ
mang nặng tư tưởng phong kiến cố
cựu, hẹp hòi, hay một lý do nào đó
nên không hiểu được tấc lòng đôi
lứa, cản ngăn họ ăn ở với nhau.

Cũng như tình cảnh này:

Ngó lên Non Nước thấy dưới mái
đình

Hạc chầu thần đủ cặp, sao hai đứa
mình lẻ loi

Nhớ mong ai hết đứng lại ngồi

Có phải ông xanh, bà nguyệt
muốn cắt chia đôi đường.

Sự so sánh đầy hình tượng. Tự
hỏi mình, rồi lại trách cứ ông trời bà
“trăng” mối tình dứt đoạn, sự nhớ
thương than trách và cả ví von giữa
cảnh với người, thế sự đa đoan…
Tôi không chọn “cái buồn” để viết
lại, gợi lại.

Sâu xa hơn, qua những câu ca
dao, dân ca thuở ấy nó vốn là dân
dã, nó thực và sống động, bởi nó

được sản sinh ra từ những lưu dân
và cả người bản địa, chủ nhân của
vùng đất “ô châu ác địa” thuở sơ
khai trên đường mở cõi này, hẳn là
những tháng năm cơ cực, nhọc
nhằn nhất, đến “con chim kêu cũng
sợ, con cá vùng cũng kinh” (ca dao
xưa). Thì đến tình yêu cũng phải
muối mặn gừng cay, cũng trái
ngang cay đắng trăm bề trong môi
trường đó.

Có điều, tôi bắt gặp “cái buồn”
trong những câu ca dao, dân ca trên,
lại tìm thấy được cái tinh tế, tài hoa
lấp lánh của những con người bình
dị, chơn chất như hạt lúa, củ khoai,
cái chữ cắn làm đôi chưa tường, mà
đã sáng tạo nên những lời ca tiếng
hát đẫm chất văn chương, văn học,
đầy chất “triết lý lẽ đời” nhân văn.
Tình yêu trong ca dao, dân ca đích
thực Đà Nẵng bấy giờ (ít ra là năm
bảy trăm năm) có chút yếu mềm
than thở, nhưng không bi lụy, bi
quan, tan nát buông xuôi, mà là thứ
tình yêu cao thượng, trong trẻo, đẹp
như những gì họ đã thổ lộ, bày tỏ
rất riêng và cá tính.

Sự vĩnh hằng là ở chỗ đó. Vì
thế ca dao dân ca Đà Nẵng được
truyền tụng và nuôi dưỡng sống
mãi. Cho nên:

Thương nhau chẳng ngại chi thân

Phá Tam Giang cũng lội, đèo Hải
Vân cũng trèo.

Dù cho cạn nước Thu Bồn

Hải Vân hóa đá, biển Đông thành
đèo

Dù cho cay đắng trăm chiều

Cũng không lay được tình keo
nghĩa dày.

Hãy yêu lấy hồn cốt dân gian
dân tộc nồng nàn này ở thời Đà
Nẵng hiện đại. Quá khứ hay hiện
đại cũng cùng dòng chảy văn hóa
Đà Nẵng ấy thôi./.

H.H.V
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Thời gian gần đây, hàng loạt các sự kiện thể thao mang tầm quốc
gia và quốc tế đã được tổ chức ở thành phố Đà Nẵng. Với việc thu
hút được sự tham gia của hàng nghìn lượt VĐV, HLV cũng như
người quan tâm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp
thế giới, các sự kiện thể thao không đơn thuần chỉ là thể thao mà
đã trở thành một “đại sứ” của thương hiệu Đà Nẵng. Thông qua
các hoạt động thể thao, hình ảnh đất nước, con người cũng như
thương hiệu Đà Nẵng - thành phố du lịch, sự kiện, lễ hội đã đến
gần hơn với bạn bè trong khu vực và thế giới. 

ĐĐàà  NNẵẵnngg

Thuyền buồm Đà Nẵng-Việt Nam ở Sydney

Thể thao-
��i s� c�a th�ng hi�u 
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Nhộn nhịp các sự kiện thể
thao quốc tế 

Trong năm 2015, Đà Nẵng đã
đăng cai nhiều sự kiện, giải đấu thể
thao quy mô tạo tiếng vang lớn.
Trong đó có nhiều sự kiện lần đầu
tiên có mặt ở Việt Nam. Có thể kể
đến là Cuộc thi ba môn phối hợp
VNG IRONMAN 70.3 Viet Nam đã
diễn ra tại bãi biển Đà Nẵng đánh
dấu lần đầu tiên Việt Nam trở
thành quốc gia đăng cai tổ chức sự
kiện IRONMAN. IRONMAN 70.3
Viet Nam là cuộc thi với khoảng
cách bằng một nữa quãng đường
của phiên bản IRONMAN gốc với
ba thử thách gồm: bơi 1,9 km trước
khu Resort và Spa HyaO Regency;
đạp xe đạp 90 km dọc theo bờ biển
Đà Nẵng; chạy marathon 21 km
qua những khu du lịch nổi tiếng
của Đà Nẵng và kết thúc dưới chân
danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây là
một trong những cuộc đua thú vị
nhất thế giới thu hút sự quan tâm
của hàng trăm nghìn vận động

viên và người quan tâm ủng hộ.
Cuộc thi tại Việt Nam lần này có sự
tham gia của hơn 1.000 VĐV đến từ
54 quốc gia trên thế giới. Trong đó
có hơn 30 VĐV chuyên nghiệp của
thế giới và 63 người đến từ nước
chủ nhà Việt Nam. Sự kiện
IRONMAN 70.3 Viet Nam được
Sunrise Việt Nam phối hợp với Sở
VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức dưới
sự tài trợ của VNG và các nhãn
hàng, các khu du lịch trên địa bàn. 

Không kém phần quy mô và
chuyên nghiệp là Cuộc thi
Marathon quốc tế Đà Nẵng 2015 đã
diễn ra vào tháng 8 vừa qua. Thu
hút sự tham dự của hơn 4.000 vận
động viên chuyên nghiệp, bán
chuyên nghiệp và nghiệp dư từ 37
quốc gia trên thế giới, đây là lần
thứ 3 Đà Nẵng đăng cai tổ chức
Cuộc thi này. Là Giải đấu được
Liên đoàn Điền kinh Thế giới
(IAAF) và Hiệp hội Marathon quốc
tế (AIMS) công nhận, đưa vào
chương trình thi đấu chính thức,

Marathon Quốc tế Đà Nẵng là cuộc
thi đạt cấp độ chuyên nghiệp lần
đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.
Đây là cuộc thi không chỉ dành cho
những vận động viên chuyên
nghiệp, mà còn dành cho những
người yêu thích bộ môn Marathon.
Cuộc thi này ngay từ lần đầu tiên
tổ chức vào năm 2013 đã gây được
tiếng vang lớn khi thu hút 3.338
VĐV đăng ký tham gia, trong đó có
385 VĐV quốc tế đến từ 25 quốc gia
và vùng lãnh thổ gồm: Singapore,
Thái Lan, Hong Kong-Trung Quốc,
New Zealand, Hàn Quốc, Anh,
Mỹ, Pháp, Hà Lan, Đức, Nam Phi,
Canada, Colombia… Với thông
điệp của cuộc thi năm nay là “Run
For Peace- Chạy vì hòa bình”, những
người tham gia cuộc thi không chỉ
để tranh tài, mà còn thể hiện lòng
yêu chuộng hòa bình và giao lưu
văn hóa. Đường chạy còn thú vị
hơn khi băng qua 1 trong những
cung đường đẹp nhất Việt Nam,
Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp -

Cuộc thi ba môn phối hợp VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam
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Trường Sa, với phong cảnh núi -
biển - sông và những cây cầu ấn
tượng tại Đà Nẵng. Bên cạnh cuộc
thi, nhiều hoạt động thể thao, du
lịch hấp dẫn cũng được tích hợp
nhằm quảng bá và hỗ trợ đưa Đà
Nẵng trở thành thành phố sự kiện -
văn hóa - du lịch hàng đầu Đông
Nam Á.

Gần đây nhất, ngày 6/12, bờ
biển Đà Nẵng một lần nữa được
khuấy động khi sự kiện “Đôi chân
trần trên biển Đà Nẵng- Danang
Barefoot Run 2015-2016” - giải chạy
bộ bằng chân trần lần đầu tiên tại
thành phố Đà Nẵng - diễn ra, với sự
tham gia của hơn 5.000 VĐV không
chuyên cùng đông đảo người dân
và du khách ở mọi lứa tuổi, đến từ
khắp nơi trong và ngoài nước. Sự
kiện này do Sở VH-TT&DL thành
phố phối hợp với Ban quản lý Bán
đảo Sơn Trà và Công ty Truyền
thông Bờ Biển Ngọc tổ chức. Sự
kiện không chỉ quảng bá vẻ đẹp
biển Đà Nẵng mà còn đẩy mạnh
phong trào rèn luyện sức khỏe của
người dân, du khách trong nước và
quốc tế; tạo tiền đề cho chuỗi các sự
kiện lớn sẽ diễn ra trong thời gian
tới  

Phát triển thể thao biển,
đẩy mạnh du lịch biển Đà
Nẵng 

Với chiến lược phát triển thể
thao thành tích cao đến 2020, trong
đó đầu tư phát triển mới các môn
thể thao biển, thể thao trên không,
phù hợp với điều kiện thành phố để
phục vụ nhân dân và thu hút khách
du lịch như: thuyền buồm, bóng đá
bãi biển, bóng chuyền bãi biển, dù
lượn, lướt ván, Rowing biển,
Kayak… Đà Nẵng đã có nhiều nỗ
lực trong việc tổ chức nhiều giải thể
thao biển mang tầm vóc quốc tế,
khai thác lợi thế tự nhiên và đẩy
mạnh sự phát triển của ngành du
lịch biển. Tiêu biểu nhất, phải kể
đến là những nỗ lực của Đà Nẵng
để được chọn là địa điểm duy nhất
đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Thể
thao bãi biển Châu Á lần 5 (ABG 5).
Diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10/2016,

không chỉ là một sự kiện thể thao
thu hút sự quan tâm của các quốc
gia trong châu lục, ABG 5 còn là cơ
hội giới thiệu thành phố Đà Nẵng
như một điểm đến du lịch thân
thiện, hấp dẫn với bạn bè quốc tế.
ABG ra đời theo sáng kiến của Hội
đồng Olympic Châu Á (OCA) nhằm
mục đích quảng bá du lịch, phát
triển các môn thể thao biển và được
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đánh
giá cao vì vừa là sân chơi riêng cho
các môn thể thao biển, vừa thể hiện
được sự gắn kết hài hòa giữa phát
triển thể thao với du lịch. ABG 5 sẽ
có khoảng 10.000 người tham dự,
bao gồm: 3.100 VĐV và 1.500 HLV -
cán bộ, đến từ 45 đoàn thể thao của
các quốc gia và vùng lãnh thổ Châu
Á; 550 giám sát, trọng tài quốc tế,
quan chức kỹ thuật; 900 trọng tài
trong nước, 2.200 tình nguyện viên,
khoảng 600 nhà báo trong nước,
quốc tế và các cán bộ, nhân viên an
ninh, y tế, giao thông… Như vậy,
cùng với Đại hội thể thao Châu Á
trong nhà (AIG3) diễn ra năm 2009,
đây là một trong những sự kiện thể
thao lớn nhất mà Việt Nam nói
chung và Đà Nẵng nói riêng đăng
cai tổ chức. Bên cạnh những mục
tiêu về chuyên môn, đây sẽ còn là cơ
hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh
Đà Nẵng, đặc biệt là du lịch biển,
với bạn bè quốc tế. 

Và cái tên Đà Nẵng một lần
nữa được nhắc đến khi Đà Nẵng
tham gia Cuộc đua thuyền buồm
quốc tế Clipper Race 2015-2016.
Diễn ra từ tháng 08/2015 đến tháng
07/2016, Cuộc đua thuyền buồm
quốc tế với hải trình dài hơn 40.000
hải lý kéo dài, được mệnh danh là
cuộc đua đi qua “5 châu - 4 biển”.
Đây là lần thứ 10 cuộc đua Clipper
Race được tổ chức, đi vòng quanh
thế giới trong vòng 11 tháng, qua
138 quốc gia và dừng lại ở 16 thành
phố cảng nổi tiếng trên thế giới như
Rio de Janeiro, Sydney, Đà Nẵng,
New York,… trước khi về lại
London vào tháng 07/2016. Và là lần
đầu tiên trong lịch sử 19 năm của sự
kiện có một thành phố của Việt Nam
là Đà Nẵng đăng cai và tham gia

cuộc đua Clipper. Thuyền đua của
đội Đà Nẵng sẽ mang tên “Đà Nẵng
- Việt Nam” do vị thuyền trưởng
chuyên nghiệp đến từ Sydney (Úc) -
bà Wendy Tuck sẽ dẫn dắt đội đua
Đà Nẵng-Việt Nam cùng 58 thủy
thủ đoàn. Trong suốt cuộc đua
Clipper, với 16 thành phố trên 5
châu lục khác nhau, Đà Nẵng sẽ kết
nối với các nhà đầu tư, đại diện du
lịch và cơ quan du lịch tại các sự
kiện ở các thành phố khác nhau để
xúc tiến du lịch và đầu tư, thương
mại. Đây là một sự kiện quan trọng,
đánh dấu sự có mặt của Đội Đà
Nẵng - Việt Nam trong một hoạt
động thể thao mang tính cạnh tranh
và mạo hiểm bậc nhất thế giới này
và là hoạt động rất có ý nghĩa góp
phần thúc đẩy quảng bá du lịch Đà
Nẵng, thu hút đầu tư, phát triển
thương mại, quảng bá hình ảnh thân
thiện, hòa bình phát triển của thành
phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam
nói chung đặc biệt là mang thông
điệp Đà Nẵng - điểm đến kỳ thú,
hấp dẫn đến gần hơn với thế giới.
Bên cạnh đó, Cuộc đua còn được
truyền hình trực tiếp, phát sóng trên
kênh truyền hình của những hãng
thông tấn lớn như CNN, BBC ONE,
Discovery với khoảng 4,4 tỷ người
theo dõi trên toàn thế giới. Và đây
chính là công cụ truyền thông mạnh
mẽ nhằm thực hiện sứ mệnh hỗ trợ
quảng bá hình ảnh Đà Nẵng tại các
quốc gia khác trên thế giới.

Có thể  khẳng định tầm quan
trọng của các sự kiện thể thao quốc
tế tầm cỡ như thế đối với sự phát
triển ngành du lịch Đà Nẵng.
Không chỉ thu hút được hàng nghìn
lượt người đến với Đà Nẵng mà
thông qua đó còn giúp Đà Nẵng
đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thành
phố như một trung tâm du lịch mới
đầy tiềm năng của khu vực và thế
giới. Các hoạt động thể thao quốc tế
được tổ chức ở Đà Nẵng còn là
minh chứng hùng hồn để thể hiện
rõ năng lực cạnh tranh và vị thế của
Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói
chung trên bản đồ thế giới. 

TT..TT  
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Những dấu ấn khó quên
trên đấu trường khu vực

Khác với các kỳ Đại hội trước
đó, SEA Games 2015 diễn ra tại
Singapore được tổ chức sớm hơn
thường lệ. Đoàn thể thao Đà Nẵng
đóng góp lực lượng khá hùng hậu
với 12 VĐV và một huấn luyện viên
(HLV) tham dự giải. Kết thúc gần 1
tháng tranh tài ở quốc đảo Sư tử, các
VĐV Đà Nẵng đạt thành tích xuất
sắc đạt được bốn Huy chương Vàng
(HCV), hai Huy chương Bạc (HCB)
và bốn Huy chương Đồng (HCĐ),
phá một kỷ lục SEA Games và một
kỷ lục quốc gia.

"Nữ hoàng đi bộ" Đông Nam Á
Nguyễn Thị Thanh Phúc hoàn tất
"haDrick" vàng trong 3 kỳ SEA
Games liên tiếp. Ở nội dung sở
trường đi bộ 20 km, Thanh Phúc cán
đích với thành tích 1h45'25" vượt
hơn 1 phút so với đối thủ về nhì Soe
Than Than (Myanmar). Niềm vui
của Phúc và HLV Trần Anh Hiệp
cũng từ chính sách đầu tư VĐV
trọng điểm của TP. Đà Nẵng giúp
điền kinh Đà Nẵng ghi dấu ấn ở
đấu trường châu lục.

Ở làn bơi xanh "kình ngư"
Hoàng Quý Phước cũng có thành
tích tương tự Thanh Phúc ở kỳ SEA
Games 2011-2013-2015. Quý Phước
bảo vệ thành công ngôi vô địch cự

ly 200 mét tự do, đồng thời phá kỷ
lục SEA Games và kỷ lục quốc gia,
với thành tích 1'48"96. Ngoài tấm
HCV thứ 4 trong sự nghiệp, Quý
Phước cũng đạt HCĐ ở cự ly 100m
tự do với thành tích 50"60. 

Ở môn Rowing, tay chèo Phạm
Thị Huệ gây tiếng vang với cú đúp
HCV đôi nữ 500 mét và 1.000 mét
với thành tích chuyên môn 3'41"72.
Nhờ dấu ấn đặc biệt tại SEA Games
2015, Nguyễn Thị Thanh Phúc,
Hoàng Quý Phước và Phạm Thị
Huệ đã vinh dự được Chủ tịch nước
trao tặng Huân chương Lao động
hạng Ba.

Ngoài ra có thể kể thêm về
thành tích VĐV Võ Xuân Vĩnh
(HCB đi bộ 20 km nam); VĐV
Nguyễn Thanh Bình (HCB môn
Billards English, HCĐ ở nội dung
Đôi Billards English, đồng đội
Billards English) và VĐV Nguyễn
Thành Ngưng (HCĐ đi bộ 20 km).

Những người làm thể thao Đà
Nẵng có thể tự hào khi Thanh Phúc,
Thành Ngưng, Quý Phước, Thanh
Minh... được phát hiện, đào tạo
năng khiếu ở giai đoạn huấn luyện
chuyên môn ban đầu và chuyên
môn sâu cũng được đào tạo tập
trung mới có ngày hôm nay.

Thể thao Đà Nẵng cũng tập
trung cho chiến lược phát triển theo

hướng bền vững. Nhờ đó, thành
tích tăng tiến nhưng các môn thể
thao thuộc nhóm trọng điểm và
Olympic vẫn đóng vai trò rất quan
trọng mà dấu ấn tại SEA Games
2015 là minh chứng rõ nét.

Chuẩn bị cho những bước phát
triển tương lai, Thể thao Đà Nẵng
xây dựng Chiến lược phát triển thể
thao thành tích cao Đà Nẵng đến
năm 2020. Trong đó, phát triển 26-
30 môn với các nhóm trọng điểm,
cận trọng điểm và các môn còn lại;
ưu tiên những môn cơ bản trong
chương trình Olympic và Đại hội
Thể thao Châu Á (ASIAD) như:
điền kinh, bơi lội, cử tạ, bóng đá,
Rowing, Canoeing, phát triển một
số môn thể thao mới phù hợp với
điều kiện của TP. Đà Nẵng.

Với sự đầu tư có trọng điểm,
tập trung, thể thao Đà Nẵng còn
tiếp tục đạt kết quả ấn tượng tại các
giải đấu tổ chức trong nước trong
năm vừa qua. Kết quả thành tích
nhìn từ SEA Games 28 chứng minh
sự đầu tư đúng đắn và hiệu quả của
ngành thể thao Đà Nẵng trong
nhiều năm qua đã hái "quả ngọt".

Nâng tầm trong vai trò tổ
chức giải đấu tầm cỡ châu
lục

Trong năm 2015, thể thao Đà

Nhiều thành tựu đáng tự hào
Kết thúc năm 2015, những vâ	n đô	ng viên (VĐV) thể thao Đà Nẵng ghi dấu ấn tại đấu
trường SEA Games 28. Thành phố còn tổ chức thành công nhiều giải đấu trong nước và
quốc tế trước thềm Asian Beach Games 2016 diễn ra vào năm sau. 
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Nẵng không chỉ "đem chuông đi đánh xứ người",
Đà Nẵng còn là điểm đến của các hoạt động thể
thao kèm du lịch, giới thiệu về văn hóa, con
người, lịch sử, danh lam thắng cảnh... của thành
phố ven bờ sông Hàn. Sự kiện được nhắc đến
đầu tiên Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2015 diễn
ra trung tuần tháng 6, với các cuộc thi hấp dẫn
về dù lượn, môn thể thao mạo hiểm 
X-Games, đường chạy sắc màu Ironman, giải ô
tô địa hình... thu hút sự quan tâm, ủng hộ của
khách du lịch và người dân.  

Nhiều giải đấu quốc tế như giải Tchoukball
(bóng ném trong nhà) Châu Á - Thái Bình
Dương 2015, giải cầu lông quốc tế, giải bóng đá
bãi biển Châu Á (thuộc ABG 2016), giải Golf
quốc tế tại sân golf Hòa Hải, đều khẳng định
được năng lực tổ chức, điều hành của Đà Nẵng
tốt như thế nào. Sự kiện gây chú ý tiếp theo là
giải marathon quốc tế 2015 diễn ra vô cùng thành
công, với sự tham gia đông đảo 4.200 VĐV bán
chuyên, không chuyên trong nước và quốc tế
tham dự. Đây là năm thứ 3 liên tiếp giải
marathon được Hiệp hội Thể dục quốc tế và
Hiệp hội Marathon quốc tế thu hút VĐV từ 37
quốc gia tham dự cho thấy chất lượng của giải
đấu tăng cao qua từng năm tổ chức.

Sự kiện du thuyền Đà Nẵng - Việt Nam
tham gia Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh
thế giới (Clipper Race) 2015 - 2016, đánh dấu sự
có mặt của đội Đà Nẵng - Việt Nam trong một
hoạt động thể thao mang tính cạnh tranh và mạo
hiểm bậc nhất thế giới này. Với 59 thủy thủ đoàn
(39 nam, 20 nữ), trong đó có 1 thuỷ thủ là người
Đà Nẵng, dánh dấu sự kiện thể thao văn hóa ghi
dấu ấn của thể thao Đà Nẵng. Tham dự cuộc đua
trên biển dài nhất thế giới được tổ chức cho thủy
thủ không chuyên với chuyến phiêu lưu vòng
quanh thế giới dài 40.000 hải lý, TP. Đà Nẵng
cũng là một trong 12 điểm đến của cuộc đua tầm
cỡ thế giới này. 

Từ những kinh nghiệm có được từ những
giải đấu vừa qua, TP. Đà Nẵng hướng tới việc tổ
chức thành công Đại hội Thể thao bãi biển Châu
Á (ABG 5) 2016 diễn ra vào năm sau. Đây là giải
đấu vô cùng quy mô với 4.590 VĐV, HLV, 370
quan chức, 550 trọng tài, quan chức, 2.200 cán bộ
tình nguyện viên, nhân viên truyền thông trong
nước và quốc tế tham dự, áp lực về công tác an
ninh - trật tự không hề dễ dàng. 

Với điều kiện bờ biển dài, nhiều nhà thi đấu
chất lượng, đường xá quy mô, hoàn chỉnh, thành
phố Đà Nẵng tự tin sẽ tổ chức Đại hội châu lục,
giống như đã làm tại Đại hội Thể thao toàn quốc
2010. 

A.T
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Khẳng định vị thế của ngành
Những năm qua, Đà Nẵng có

những bước đột phá về phát triển
du lịch, dần khẳng định đây là
ngành kinh tế mũi nhọn của thành
phố. Cơ sở hạ tầng du lịch được đầu
tư phát triển mạnh, các sản phẩm
du lịch tăng cả về chất lượng, số
lượng và đa dạng về ngoại hình. Từ
việc chỉ có một thương hiệu quốc tế
là Furama đầu tư vào ngành du lịch
năm 1997, đến nay Đà Nẵng đã có
hầu hết các thương hiệu lớn như
InterContinental, Pullman, Mercure,
Novotel, HyaA Regency, Fusion
Maia, Vinpearl Luxury… Đến nay,
toàn thành phố có gần 218 đơn vị
kinh doanh lữ hành, 490 khách sạn
với 18.233 phòng trong đó có 91
khách sạn 3-5 sao với 9.311 phòng.
Nhiều khu điểm du lịch, cơ sở vui
chơi giải trí, tuyến điểm tham quan
du lịch được đầu tư, xây mới thu
hút hơn 20.626 lao động để phục vụ
ngành. Nhiều đường bay quốc tế
trực tiếp đến Đà Nẵng đã được mở,
đến nay thành phố có 20 đường bay,
trong đó có 10 đường bay trực tiếp
thường kỳ và 10 đường bay trực
tiếp thuê chuyến.

Có thể thấy rằng, với sự nỗ lực
của toàn ngành, năm 2010 thành
phố đón 1.770.000 lượt khách, năm
2014 đón 3.818.683 lượt khách, năm

2015 đón 4.680.956 lượt khách, tăng
22,6% so với năm 2014, trong đó
khách quốc tế đạt 1.268.411 triệu
lượt (lần đầu tiên vượt qua ngưỡng
1 triệu lượt), khách nội địa đạt
3.412.545 triệu lượt. Tổng thu nhập
từ du lịch tăng đáng kể, năm 2010
đạt 3.098 tỷ đồng, năm 2014 đạt
9.870 tỷ đồng, năm 2015 đạt 12.768
tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2014;
tốc độ tăng trưởng bình quân đạt
30,67%/năm. Tính đến nay, thành
phố có 74 dự án đầu tư về du lịch
với tổng số vốn 8.420 triệu USD
(176.820 tỷ đồng). Sản phẩm du lịch

ngày càng đa dạng hóa và có sức
hấp dẫn, trở thành điểm đến thu hút
khách như Khu du lịch Bà Nà Hills,
Công viên Châu Á, các khu vui chơi
giải trí, mua sắm, các khu nghỉ
dưỡng biển… cùng một số sự kiện
đã trở thành những sản phẩm du
lịch có giá trị nổi bật và thực sự hấp
dẫn du khách.

Theo đánh giá của ông Huỳnh
Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch
Đà Nẵng, năm 2015 Đà Nẵng được
coi là điểm đến mới nổi hấp dẫn
nhất nên lượng khách vẫn tăng và
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Những con số ấn tượng về tốc độ tăng trưởng du khách, doanh thu… đang từng bước đưa du
lịch Đà Nẵng định vị tên của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, để trở
thành một thương hiệu du lịch uy tín, được du khách yêu mến, ngành du lịch Đà Nẵng phải
nỗ lực hơn nữa. Có như vậy, khát vọng vươn cao, vươn xa mới phát triển được.

Đà Nẵng
thương hiệu du lịch

TTHHUU  HHÀÀ
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Khát vọng

Những sản phẩm du lịch độc đáo, riêng biệt sẽ giúp Đà Nẵng ghi được dấu ấn trong lòng khách 
du lịch. (Trong ảnh: Các vận động viên tham gia cuộc thi chèo thuyền Kayak vượt sóng biển Mỹ Khê7700
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ổn định khoảng 15%, nhất là những
thị trường khách Nhật Bản, Hàn
Quốc, Úc… Mặt khác, Chủ tịch
Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cũng cho
rằng để kích thích chi tiêu, tăng thời
gian lưu trú của du khách, thành
phố nên có những sản phẩm du lịch
khác biệt dành riêng cho đối tượng
khách quốc tế, có các chiến lược
quảng bá ẩm thực vùng miền ra thế
giới một cách chuyên nghiệp, cũng
như có các hỗ trợ, ưu đãi dành cho
các doanh nghiệp hoạt động du lịch
trên địa bàn thành phố.

Trong Nghị quyết 33 của Bộ
Chính trị (khóa IX) định hướng cho
Đà Nẵng “Phát triển du lịch, nhất là
du lịch cao cấp, hình thành trung tâm
du lịch ven biển tầm cỡ quốc gia và quốc
tế” và chương trình phát triển du
lịch thành phố giai đoạn 2016-2020
đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm
2020 đạt 8.950.000 khách du lịch
trong đó có 2.450.000 khách du lịch
quốc tế. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng,
ông Ngô Quang Vinh cho rằng, để
thực hiện được các định hướng và
mục tiêu nói trên, bên cạnh sự nỗ
lực, phấn đấu, toàn ngành tiếp tục
triển khai Đề án Phát triển dịch vụ
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030, xây
dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm
đón tiếp và phân phối khách khu
vực miền Trung và Tây Nguyên; trở
thành một trong những trung tâm

thương mại, dịch vụ du lịch chất
lượng cao của khu vực và cả nước.
Thu hút và mở thêm các đường bay
đến Đà Nẵng, phối hợp với các địa
phương khu vực miền Trung trong
việc xây dựng các chuỗi sản phẩm
du lịch đặc trưng, chất lượng cao,
liên kết, phối hợp công tác xúc tiến,
quảng bá và tìm kiếm thị trường
khách du lịch. Đồng thời có các
chính sách thuận lợi hỗ trợ các
doanh nghiệp đầu tư phát triển các
loại hình dịch vụ vui chơi giải trí,
mua sắm, ẩm thực…

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế
Bên cạnh những lợi thế về

thiên nhiên ưu đãi, ngành du lịch
cần tiếp tục đẩy mạnh khai thác các
thị trường truyền thống, tập trung
khai thác các thị trường nội địa
cũng như đưa ra các giải pháp kích
cầu du lịch theo hướng tạo chiều
sâu, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa
các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú và
các dịch vụ đi kèm.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch
Hội Lữ hành Đà Nẵng đánh giá Đà
Nẵng đã thực sự trở thành một
điểm đến đối với du khách cả trong
và ngoài nước, là một trung tâm du
lịch của cả nước và khu vực Đông
Nam Á. Điều này có được từ chính
sức hút và tiềm năng của điểm đến,
Đà Nẵng đã xây dựng lợi thế trên
các nhóm nhân tố về cơ sở hạ tầng

ngày càng hiện đại, dịch vụ ngày
càng phong phú với chất lượng sản
phẩm cao, cách làm việc ngày càng
chuyên nghiệp hóa, môi trường du
lịch văn minh, hiện đại vì lợi ích của
khách hàng.

Bên cạnh đó, năm 2016, có
nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc tế
được tổ chức ở Đà Nẵng như Cuộc
đua thuyền buồm quốc tế Clipper
2015-2016, Đại hội Thể thao bãi biển
Châu Á (ABG 5), đặc biệt Hội nghị
cấp cao APEC sẽ diễn ra vào năm
2017… sẽ là cơ hội lớn để các nước
trên thế giới biết đến thành phố biển
Đà Nẵng, góp phần nâng cao vị thế
đất nước, cải thiện các chất lượng
dịch vụ, tiện ích của ngành du lịch
thành phố, đẩy mạnh giao lưu văn
hóa, kinh tế với thế giới.

Trong thời gian đến, thành phố
cũng sẽ tiếp tục triển khai các dự án
khu du lịch; hoàn thiện hệ thống cơ
sở hạ tầng du lịch; ưu tiên thu hút
đầu tư các dự án trọng điểm như
các bến du thuyền, khai thông sông
Cổ Cò nối Đà Nẵng và Hội An, các
khu làng nghề truyền thống, kêu
gọi đầu tư dự án công viên văn hóa
Ngũ Hành Sơn, các khu mua sắm
hàng lưu niệm, ẩm thực lớn, các
khu nghỉ mát, khách sạn, vui chơi,
giải trí…hình thành trung tâm du
lịch ven biển tầm cỡ quốc gia, quốc
tế, tăng cường xúc tiến quảng bá du
lịch, mở thêm các đường bay quốc
tế trực tiếp đến Đà Nẵng, đẩy mạnh
liên kết, hợp tác trong hoạt động du
lịch, tạo không gian du lịch cho toàn
vùng. Đồng thời, tập trung phát
triển các sản phẩm du lịch nghỉ
dưỡng cao cấp trở thành sản phẩm
du lịch chủ lực của Đà Nẵng, kết nối
văn hóa với du lịch để tạo ra những
sản phẩm du lịch đặc trưng; làm
phong phú sản phẩm du lịch như
khu mua sắm, trung tâm giải trí
tổng hợp, phát triển các làng nghề,
lễ hội dân gian… tổng lượt khách
du lịch tăng 13-14%/năm, phấn đấu
đến năm 2020 Đà Nẵng đón trên 8
triệu lượt khách; đảm bảo môi
trường du lịch an toàn, lành mạnh,
thân thiện… để du lịch thành phố
thực sự có thể vươn xa.

T.H
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Những nỗ lực thể hiện qua chỉ số
Điều đó thể hiện rõ qua việc khách du lịch đến Đà

Nẵng tăng cao trong những năm gần đây. Chỉ tính trong
5 năm gần đây (2011-2015), lượng khách du lịch đến
thành phố Đà Nẵng tăng bình quân 20,14%/năm, trong
đó khách quốc tế tăng 25,4%, khách nội địa tăng 18,6%.
Doanh thu chuyên ngành du lịch tăng bình quân
30,6%/năm. Năm 2014, tổng lượt khách du lịch đến Đà
Nẵng đạt 3,8 triệu lượt, tăng 21,9% so với năm 2013;
trong đó khách quốc tế là 955.000 lượt, khách nội địa đạt
2.845.000 lượt. Song song với lượng du khách tăng cao
thì tổng thu nhập từ du lịch của Đà Nẵng những năm
qua cũng tăng đáng kể, năm 2010 đạt 3.098 tỷ đồng, năm
2014 đạt 9.870 tỷ đồng.  Năm 2015, tổng lượt khách tham
quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 4.680.956 lượt, tăng
22,6% so với năm 2014; trong đó khách quốc tế ước đạt
1.268.411 lượt, tăng 34,1% so với năm 2014, khách nội địa
ước đạt 3.412.545 lượt, tăng 19,2% so với năm 2014. Tổng
thu du lịch năm 2015 ước đạt 12.768 tỷ đồng, tăng 29,4%
so với năm 2014… Đây là con số đáng lạc quan.

Cơ sở vật chất du lịch được đầu tư mạnh mẽ, trong
năm 2015 có 62 cơ sở lưu trú du lịch được đưa vào hoạt
động, nâng tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn lên đến 490
cơ sở với 18.233 phòng; tổng số đơn vị lữ hành 218 đơn
vị. Sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng hóa và có sức
hấp dẫn, thu hút khách du lịch như: Khu du lịch Bà Nà
Hills, các khu vui chơi giải trí, các khu nghỉ dưỡng
biển… Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 đạt 8,95 triệu
khách du lịch, trong đó có 2,45 triệu lượt khách du lịch

Năm 2015 đã kết thúc, Du lịch Đà Nẵng
đã trải qua một năm nhiều thuận lợi và
đạt được các thành tích đáng tự hào. 40
năm kể từ cái mốc lịch sử 29/3/1975, từ
khi Đà Nẵng chỉ là một thành phố trực
thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, đến
khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực
thuộc Trung ương (năm 1993), đến nay
những dấu ấn mà thành phố Đà Nẵng nói
chung và du lịch Đà Nẵng nói riêng đã in
đậm trong lòng du khách, bạn bè quốc
tế. Đó là nhìn nhận và những đánh giá
đầy thiện cảm của bạn bè gần xa, là sự
đánh giá, nhận xét của du khách quốc tế
và các giải thưởng của tổ chức có uy tín
của thế giới. Đó là sự khẳng định mang
tính khách quan về sự thân thiện gần gũi
của cảnh vật, con người Đà Nẵng. Tất cả,
làm cho Đà Nẵng có những nét đặc trưng
riêng mà không phải đô thị nào của nước
ta cũng có được. 

Môi trường du lịch an toàn luôn là điểm
thu hút khách

hứa hẹn, khởi sắc
Du lịch Đà Nẵng

HHỒỒ  TTHHUU
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quốc tế. Trong những năm tới để
thực hiện được các định hướng và
mục tiêu trên, ngành du lịch tiếp tục
triển khai Đề án “Phát triển dịch vụ
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 tầm
nhìn đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng
trở thành trung tâm đón tiếp và phân
phối khách khu vực miền Trung và Tây
Nguyên”. Thu hút và mở thêm các
đường bay đến Đà Nẵng, phối hợp
với các địa phương khu vực miền
Trung trong việc xây dựng các
chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng,
chất lượng cao; liên kết, phối hợp
công tác xúc tiến, quảng bá và tìm
kiếm thị trường khách du lịch. Đồng
thời có các chính sách thuận lợi hỗ
trợ các doanh nghiệp đầu tư phát
triển các loại hình dịch vụ vui chơi
giải trí, mua sắm, ẩm thực…

Từng bước đổi mới, làm mới
các sự kiện, hoạt động du lịch thu
hút du khách Đà Nẵng có môi
trường du lịch ổn định, với hệ thống
khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp
ven biển đa dạng, đạt chuẩn quốc tế
đã góp phần đưa du lịch nghỉ
dưỡng biển trở thành một trong
những nét đặc trưng của sản phẩm
du lịch biển. Bên cạnh đó, các dịch
vụ khác như thể thao, giải trí biển,
du lịch tâm linh, du lịch sinh thái
với các điểm đến đầy hấp dẫn như
danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa
Linh Ứng, Bà Nà Hills, Khu du lịch
Hòa Phú Thành, Ngầm Đôi, những
cây cầu lộng lẫy và độc đáo vắt
ngang dòng sông Hàn như cầu sông
Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước,
cầu Trần Thị Lý… đã đem lại sự
phong phú và đa dạng cho sản
phẩm du lịch Đà Nẵng.

Những năm gần đây, các đơn
vị lữ hành cũng tích cực đem đến
những sản phẩm du lịch mới lạ để
tạo sức hút đối với du khách như
tour lặn biển và săn bắt cá đại
dương của Công ty Du lịch Bến
Thành Tourist-Chi nhánh Đà Nẵng
hay như tour ngắm thành phố từ
trên cao của Công ty CP
Vietnamtravel Mart. Mặc dù mới
triển khai được hơn 6 tháng, nhưng
tour thưởng ngoạn vẻ đẹp Đà Nẵng
từ trên cao của Công ty CP

Vietnamtravel Mart đã khai thác
hơn 120 chuyến bay, thu hút hơn
600 lượt khách. Cùng với khách
trong nước, một số nguồn khách
như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật
Bản, Pháp, Nga cũng thích thú với
những giây phút trải nghiệm ngắm
thành phố từ trên cao. Ngoài các sản
phẩm bay thuê chuyến theo yêu cầu
đến các điểm như Hội An, Cù Lao
Chàm, Mỹ Sơn, Huế, Phong Nha…
dành cho du khách nghỉ dưỡng ở
Đà Nẵng, sản phẩm chính của tour
trực thăng vẫn là thưởng ngoạn vẻ
đẹp của thành phố Đà Nẵng từ trên
cao. Đây là sản phẩm mới của Đà
Nẵng nên du khách quốc tế có nhu
cầu cao, đa phần khách đặt trước
các dịch vụ này.

Hiện nay, Đà Nẵng cũng đang
tập trung phát triển sản phẩm du
lịch biển cao cấp theo hướng gắn
liền nghỉ dưỡng biển với các hoạt
động thể thao giải trí đẳng cấp quốc
tế; triển khai dự án đầu tư xây dựng
Bán đảo Sơn Trà thành khu du lịch
quốc gia; phát triển du lịch mua
sắm, hội nghị hội thảo (MICE); hình
thành trục văn hóa-lễ hội dọc hai bờ
sông Hàn; phát triển du lịch đường
sông…

Tiếp tục triển khai Chương
trình Phát triển du lịch 2016-2020,
xây dựng Đà Nẵng trở thành trung
tâm đón tiếp và phân phối khách
khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Tiếp tục thu hút và mở thêm các
đường bay quốc tế đến Đà Nẵng,
trong đó ưu tiên các đường bay từ
Châu Âu và các thị trường gần như
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,
Thái Lan, Singapore. 

Thành phố tiếp tục có các cơ
chế, chính sách thuận lợi nhằm hỗ
trợ các doanh nghiệp đầu tư phát
triển các loại hình dịch vụ vui chơi,

giải trí, trung tâm mua sắm, ẩm thực
ven biển, đặc biệt là dịch vụ giải trí
về đêm để thu hút khách du lịch,
phát triển chợ đêm, phố đi bộ phục
vụ du khách và nhân dân thành
phố. Tăng cường công tác tuyên
truyền, quảng bá du lịch Đà Nẵng
trên nhiều kênh khác nhau. Đầu tư
cho hoạt động nghiên cứu và phát
triển thị trường, đặc biệt là các thị
trường khách quốc tế tiềm năng:
Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Châu Âu,
Mỹ… 

Đón nhận sự vinh danh, giải
thưởng từ các tổ chức du lịch
uy tín quốc tế

Về những danh hiệu riêng của
Đà Nẵng, có lẽ đầu tiên là đi sự kiện
năm 2005, Đà Nẵng lọt vào danh
sách các bãi biển đẹp nhất hành tinh
do Tạp chí kinh doanh Forbes bầu
chọn. Năm 2012, tại hội nghị năng
lượng Diễn đàn hợp tác Châu Á -
Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 44
diễn ra tại Washington vào tháng
11/2012, Đà Nẵng đã chính thức
được thế giới công nhận là 1 trong
20 thành phố trên thế giới có không
khí sạch bởi hàm lượng cacbon thấp
nhất. Đây là điều kiện giúp Đà
Nẵng triển khai xây dựng thành
công đề án “Đà Nẵng - Thành phố môi
trường”. Năm 2013 độc giả của Tạp
chí Du lịch điện tử Smart Travel
Asia đã bầu chọn Đà Nẵng là 1
trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất
Châu Á năm 2013. 

Đà Nẵng, cùng với Hội An, là
hai thành phố của Việt Nam, được
Tổ chức Định cư con người Liên
Hiệp Quốc tại Châu Á (UN Habitat
Châu Á) lựa chọn trao giải thưởng
“Phong cảnh thành phố Châu Á năm
2013”. Năm 2014, Đà Nẵng tiếp tục

(Xem tiếp trang 76)

Ngành Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu năm 2016 thu hút
khoảng 5.140.000 lượt khách (tăng 9,8% so với năm 2015); trong đó
1.320.000 lượt khách quốc tế, 3.820.000 lượt khách nội địa. Tổng thu
du lịch năm 2016 phấn đấu đạt 14.920 tỷ đồng, tăng 16,9% so với ước
thực hiện năm 2015.
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1. Chuẩn bị lực lượng 
Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Thái

Phiên - Trần Cao Vân tại phủ Tam
Kỳ, chúng tôi thật sự bất ngờ về giá
trị lịch sử, tính độc đáo của các tài
liệu mới này. Ví như, thực dân Pháp
lần đầu phát hiện manh mối cuộc
khởi nghĩa là tại phủ Tam Kỳ. Bức
công điện số 1321, Công sử Quảng
Nam ghi rõ: “Một nguồn tin rất chính
xác cho biết, trung tâm của cuộc nổi
loạn là ở vùng Trà My, phủ Tam Kỳ”.
Một tài liệu khác nói rõ hơn là:
"Những người An Nam di cư sang
Xiêm đã từ lâu khuyên là nên để
những người có tiền án trong vụ
biến động năm 1908 đảm nhiệm, và
chính những người nầy đã được các
mật vụ người Đức cố vấn. Hội đồng
tối cao của cuộc khởi nghĩa gồm:
Thái Phiên, Trần Cao Vân (thầy phù
thủy và bạn vua Duy Tân), Phan
Thành Tài và Hương Thùy”. Việc
mộ quân cho cuộc khởi nghĩa ở
Quảng Nam, được cụ Phan Thành
Tài khai với mật thám Pháp như
sau: “Việc mộ binh phải đạt cho
được từ 500 đến 600 người. Chi phí

cho việc tuyển mộ do Trần Cao Vân
và Thái Phiên chi trả với yêu cầu là
phải có chữ ký của người nhận
tiền… Những người cốt cán tại phủ
Tam Kỳ có các ông: Phó Bẽm, người
làng Tân Tây, Xã Duân, người làng
Phú Quý - Ngọc Giáp, Nguyễn
Thuyên người làng Tân An Tây, Lê
Thùy tự Lê Tùng, người làng Thạnh
Mỹ Trung. Tại huyện Đại Lộc có Đội
Đóa, người  làng Quảng Huế Trung.
Tại phủ Điện Bàn có Nguyễn Trình,
người làng Bảo An Tây và Phan

Khôi, người làng Phong Thử. Tại
huyện Duy Xuyên: Nguyễn Nhẫn
làng Phúc An, Nguyễn Uýnh làng
Mỹ Lộc. Tại huyện Quế Sơn: Thầy
Lãm, người làng Trung Lộc. Tại phủ
Thăng Bình có Huỳnh Phùng, người
làng Tiên Đóa… Thái Phiên trực
tiếp giao tiền cho Huỳnh Phùng ở
Thăng Bình và Phan Khôi ở Điện
Bàn… Tiền còn lại ở tôi là 185 đồng,
dùng để dệt 130 cây vải xanh (chỉ
dọc màu trắng, chỉ ngang màu
xanh) để phân phối cho những

Tư liệu mới về khởi nghĩa tại 

Cho đến nay, cuộc khởi nghĩa Thái Phiên - Trần Cao Vân tại địa bàn phủ Tam Kỳ,
Đà Nẵng vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Bài viết dưới đây, chúng tôi được tiếp cận
từ nguồn tư liệu quý hiếm tại Pháp, góp phần làm sáng tỏ liên quan đến sự
kiện này. 

KỶ NIỆM 100 NĂM KHỞI NGHĨA THÁI PHIÊN - TRẦN CAO VÂN (1916-2016) 

TTaamm KKỳỳ vvàà ĐĐàà NNẵẵnngg
TThh..SS  LLƯƯUU  AANNHH  RRÔÔ  ((**))

Nghiên cứu - Trao đổi

(*) Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng



người đứng ra mộ lính, may đồng phục. Còn
dáo, mác, mã tấu do người phụ trách lính lo
liệu. Việc sắm cờ, đúc ấn, đúc con dấu do
Thông Phiên chịu trách nhiệm”. Càng gần đến
ngày khởi nghĩa, công việc tuyển mộ dân binh
thêm khẩn trương, theo Công sứ Lesterlin thì
“Tại Tam Kỳ, họ đã tuyển mộ được 200 đến 250
người”.

2. Khởi nghĩa tại Tam Kỳ 
Chiều ngày 3/5/1916, tại phủ Tam Kỳ, các

đội nghĩa binh gồm khoảng 650 người đã bí
mật tập kết tại căn cứ Gò Chà (còn gọi là Gò
Đỏ), để làm lễ tế cờ ngũ tinh và xuất quân. Sau
khi nghĩa binh uống rượu thề phục quốc, tổng
lãnh binh Trần Huỳnh đọc tuyên cáo, rồi bắn
một phát súng lệnh khởi binh. Trời tối dần,
đoàn nghĩa binh xuất phát hướng về phủ lỵ
Tam Kỳ, với lá quốc kỳ ngũ tinh dẫn đầu từ
tay Lê Ngoạn giương cao. Trần Huỳnh, Trần
Ni, Trần Tùng Vân chỉ huy một đội nghĩa binh
lớn có nhiệm vụ đánh chiếm phủ đường Tam
Kỳ và đồn Đại lý Pháp. Nghĩa binh tấn công
tòa Đại lý, nơi có đồn lính khố xanh nhưng
không thấy địch chống cự, họ nhanh chóng
chiếm được đồn, phá kho, thu một số đạn,
quần áo và một khẩu súng hỏng. Sau đó, họ
lặng lẽ tiến đến bao vây phủ đường Tam Kỳ.
Tuy nhiên, quân khởi nghĩa không ngờ họ đã
bị thực dân Pháp giăng bẫy, phục kích tại phủ
lỵ. Khi Trịnh Uyên - chỉ huy đội nghĩa binh
Kim Đái leo lên cột cờ phủ đường, để hạ lá cờ
quẻ ly xuống, treo lá cờ ngũ tinh của quân
khởi nghĩa thì bị một loạt đạn nổ ran, ông bị tử
thương tại chỗ. Bức điện cực khẩn của số 99s,
ngày 4/5/1916 của Khâm sứ Trung Kỳ ghi lại
sự kiện này như sau: “Đồn trưởng lính khố xanh
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tại Tam Kỳ báo cáo là Quan Phủ và tất cả người Âu Châu bị tấn công
trong đêm nay. Một nhóm phiến loạn đã chiếm phủ, Văn phòng Tòa Đại
lý phải di chuyển. Nhà ở của người Âu và Tòa Đại lý không bị tấn công.
Quân phiến loạn đã kéo cờ tại Phủ đường (cờ màu đỏ, ở góc trên là màu
xanh với 5 ngôi sao trắng). Phiến quân có ba hoặc bốn súng săn, ta đã lấy
được 1 khẩu, có 4 thường dân bị thương. Trong lúc toán quân thứ nhất
bỏ chạy, thì Quan phủ Tam Kỳ hớt hải chạy đến nhờ thanh tra Fouconnet
đến giải cứu phủ đường. Ông Fouconnet cùng với số người liền tiếp viện.
Trời không trăng, tối như mực, Fouconnet gặp một đám nhà quê, ông gọi
hỏi thì bọn người này trả lời: “Chúng tôi là quân nổi dậy đây!”. Lập tức,
ông ta ra lệnh tấn công, đám người đó bỏ chạy tán loạn theo nhiều hướng,
nên không thể đuổi kịp. Họ để lại cạnh cột cờ một người chết, một khẩu
súng săn 2 nòng còn mới, 9 túi da đựng đạn chì, hàng tá dao rựa. Trong
nhà của Quan phủ, tất cả đều bị phá, các rương hòm bị đục thủng”. 

3. Khởi nghĩa tại Đà Nẵng
Như chúng ta đã biết, kế hoạch của quân khởi nghĩa sẽ chọn

Đà Nẵng làm điểm quyết chiến chiến lược, bởi nơi đây nghĩa quân
trông cậy vào lực lượng lính tập đang tập trung tại Cửa Hàn để chờ
ngày sang Pháp sẽ hậu thuẫn cuộc nổi dậy. Vì vậy, quân khởi nghĩa
tại tỉnh thành La Qua và Hội An, sau khi thành công sẽ tăng cường
cho Đà Nẵng. Đặc biệt, vùng phụ cận Đà Nẵng là Hòa Vang, dưới
sự chỉ huy của các ông Lâm Nhĩ, Đỗ Tự, Lê Văn Bính (tức là Tú
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Bính), Ông Văn Long (người Phong Bắc), Trần Ngọc Đạm
(người làng Khuê Trung)…

Phản ánh kế hoạch này, một báo cáo của mật thám Pháp
cho biết: "Phong trào có mục tiêu tấn công thành phố Đà Nẵng với
sự tham gia của lính chiến, việc chiếm lấy thành tỉnh, Hội An có sự
giúp sức của lính khố xanh. Phan Thành Tài, người sẽ đảm nhận
chức Kinh lược Nam Ngãi, là người chịu trách nhiệm tổ chức và
chỉ huy tất cả phong trào đó với sự tham gia của y sĩ người bản xứ
Dương phụ trách Hội An. Chính Phan Thành Tài sẽ chỉ huy đánh
chiếm thành tỉnh và tiếp đó tiến đánh Đà Nẵng” (1). Để phòng
trừ khả năng Đà Nẵng bị tấn công, viên Toàn quyền Roume,
vào lúc ấy, ông ta đã điện ngay cho Khâm sứ Charles, trong
bức điện số 1561 ngày 4/5 rằng: “Nếu ông thấy cần thiết tôi sẽ yêu
cầu quân đội đưa vào Đà Nẵng một đại đội người Âu, một đại đội
lính khố đỏ đi trên tàu thủy Kouang - Si vào ngày kia”. Sự tự tin
của quân Pháp tại Đà Nẵng trong cuộc khởi nghĩa này (cũng
đồng nghĩa với việc kế hoạch của quân khởi nghĩa ở Đà
Nẵng đã không diễn ra được) qua Bức điện số 574 lúc 23 giờ,
ngày 4/5/1916 của Đại úy Dérosiaux: “Tôi vừa nhận được công
điện của Hiến Binh Đà Nẵng. Nội dung: Số 47: Sau khi nhận được
tin báo của Khâm sứ Trung kỳ về cuộc nổi loạn ở Quảng Ngãi, đã
điều một phân đội gồm 21 lính người Âu xuất phát vào lúc 14 giờ
chiều hôm qua từ Đà Nẵng để đi Quảng Ngãi. Hôm nay công sứ
cho biết Tam Kỳ (Quảng Nam) cách Hội An 50km, bị tấn công bởi
một nhóm vũ trang" (2). Với những lý do trên, khởi nghĩa tại
Đà Nẵng đã không xảy ra như dự định, lực lượng tăng cường
cũng bị Pháp chặn lại ở vùng ngoại ô: "Toán quân của Huỳnh
Côn ra Đà Nẵng vừa đến chợ Thi An thì gặp một xe đang đứng
chặn lại cùng với một số lính Pháp. Vì bị chặn đường nên toán này
phải quay về thành tỉnh" (3).

4. Ngàn thu tiết rỡ!
Ngay sau cuộc nổi dậy, khắp Quảng Nam nói chung

và Tam Kỳ nói riêng, thực dân Pháp đàn áp rất khốc liệt.
Bức điện số 44 ngày 6/5/1916 cho biết: “Hơn 120 cuộc truy
bắt đã được tiến hành liên tục từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 5
trong phủ Tam Kỳ. Chúng tôi không còn chỗ để giam giữ và
không có đủ người để trông coi họ...”. Từ các tài liệu trên cho
chúng ta đi đến kết luận là: Tam Kỳ, Đà Nẵng là những
trọng điểm của cuộc khởi nghĩa vua Duy Tân - 1916, lực
lượng nổi dậy đã sử dụng bạo lực để đánh đuổi thực dân
Pháp. Vì vậy, dẫu nghiệp lớn bất thành song hành động ấy
vẫn Ngàn thu tiết rỡ!.

L.A.R
Chú thích:

(1) Tài liệu 75, Hồ sơ 65530, Phông Toàn quyền Đông Dương,
ANOM.

(2) Tài liệu số 166, Hồ sơ 65530, Phông Toàn quyền Đông
Dương, ANOM.

(3) Tài liệu số 42, Hồ sơ 65530, Phông Toàn quyền Đông Dương,
ANOM.

là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế mà
điểm nhấn là việc ngày 2/12/2014 trang web du lịch
TripAdvisor đã công bố top 10 điểm đến hấp dẫn
nhất mới nổi tiếng trên thế giới do khách du lịch
bình chọn. Trong đó Đà Nẵng xếp đầu danh sách
này. Sân bay Đà Nẵng vượt qua 96 sân bay trên thế
giới đứng Top 3 những sân bay tốt nhất thế giới
trong bảng xếp hạng của Dragon Air hay như việc
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã
3 năm liền được trao giải thưởng cao quý World's
Leading Luxury Resort 2013, 2014, 2015 - Khu nghỉ
dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới do tổ chức có
uy tín World Travel Awards (WTA) trao tặng…
vừa qua, InterContinental Danang Sun Peninsula
Resort là Khu nghỉ dưỡng vừa được World Travel
Awards vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng sang trọng
bậc nhất Châu Á 2015” và hai năm liên tiếp được
bình chọn là Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất
thế giới 2014, 2015…

Hứa hẹn năm du lịch Đà Nẵng 2016
Năm 2015 đánh dấu nhiều mốc sự kiện hấp

dẫn, các hoạt động sôi động, đa màu sắc và một
không gian hoàn toàn mới xuất hiện tại Đà Nẵng.
Bước qua năm 2016, UBND TP.Đà Nẵng đã ban
hành kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa -
lễ hội ở hai bờ sông Hàn, bao gồm các hoạt động
thường xuyên được tổ chức định kỳ vào dịp cuối
tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) và các hoạt động diễn
ra vào các dịp lễ, Tết hoặc dịp diễn ra các sự kiện
lớn của thành phố.

Bên cạnh các hoạt động định kỳ gồm có: biểu
diễn Âm nhạc đường phố vào tối thứ Bảy của tuần
thứ hai và tuần thứ tư mỗi tháng, từ tháng 2 đến
tháng 9/2016 tại vỉa hè phía Đông đường Bạch
Đằng; biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả xem
Rồng phun lửa, phun nước vào tối thứ Bảy hằng
tuần (gắn kết với việc tổ chức cho Rồng phun lửa,
phun nước có hiệu ứng về âm thanh, ánh sáng trên
cầu Rồng)... Ngoài ra còn có các chương trình biểu
diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng
Đà Nẵng, ngày giải phóng miền Nam, đặc biệt các
hoạt động chào mừng Đại hội Thể thao bãi biển
Châu Á - ABG 5…tất cả hứa hẹn một năm du lịch
đầy sắc màu của Đà Nẵng.

H.T

DU LỊCH ĐÀ NẴNG...…
(tiếp theo trang 73)

Nghiên cứu - Trao đổi



Văn hóa - Du lịch
ĐÀ NẴNG 7777

Văn hóa, văn minh Ấn Độ đã có mặt rất sớm tại Việt Nam bằng chính “sức mạnh mềm”
của mình khi để lại những giá trị văn hóa quý giá như là tài sản chung cho triển vọng hợp tác
trong tương lai giữa Việt Nam-Ấn Độ và các nước Đông Nam Á.

Ngoài Phật giáo ảnh hưởng sâu rộng trên cả nước, các tôn giáo khác như Bà la môn, Ấn
Độ giáo, Hồi giáo cũng ảnh hưởng sâu đậm trong cộng đồng người Chăm tại miền Trung. Sự
ảnh hưởng này được thể hiện trong ngôn ngữ trên các bia ký bằng chữ Phạn, trong nghệ
thuật điêu khắc, kiến trúc của văn hóa Chăm. Trong suốt 12 thế kỷ tồn tại của vương quốc
Chămpa trước đây và cộng đồng người Chăm hiện nay, đều chịu ảnh hưởng khá lớn từ các
tôn giáo Ấn Độ. Những ảnh hưởng đó thể hiện khá rõ trong đời sống tâm linh, phong tục tập
quán, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc… của người Chăm.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ hiện nay và Ấn Độ đang triển khai mạnh
mẽ “Chính sách hướng Đông”, những giá trị văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật mang dấu ấn văn
hóa Ấn Độ ở Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng rất có tiềm năng và triển vọng hợp
tác. Những tiền đề văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam và miền Trung đã minh chứng cho sự trường
tồn và vững bền của văn hóa khi kết nối các quốc gia lại với nhau, xích lại gần nhau giữa các
nền văn hóa. Và một trong những giải pháp quan trọng nhất tăng cường mối quan hệ giao
lưu văn hóa giữa Việt Nam - Ấn Độ và Đông Nam Á cần lấy miền Trung và văn hóa Chăm
làm trọng tâm và điểm đến trong nghiên cứu, du lịch và những lĩnh vực khác.

giá trị di sản và triển vọng hợp tác
PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÒA (*)

Nghiên cứu - Trao đổi

1. Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ
tại Việt Nam

Bài viết này bắt đầu từ nhận
định của GS.TS. Amajiva Lochan,
Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Văn
hóa và Tôn giáo khu vực Nam Á và
Đông Nam Á (SSEASR), cho rằng,
“Hiện tại, các học giả Việt Nam nghiên
cứu hiểu biết nhiều và sâu về Ấn Độ,
trong đó có văn hóa, tư tưởng, văn học,
khảo cổ học; trong khi các học giả Ấn Độ
thì lại biết không nhiều về Việt Nam.
Chẳng hạn, các bạn Việt Nam biết rất
nhiều về Bồ Đề Đạo Tràng, về những

Thánh địa của Phật giáo và Hindu giáo
tại Ấn Độ, trong khi đó thì chúng tôi lại
chưa biết gì nhiều về Thánh địa Mỹ
Sơn, về những ngôi tháp Chăm ở khu
vực miền Trung Việt Nam của các
bạn”.

Nhận định này cho thấy một
thực tại và cũng là tiềm năng, triển
vọng  trong mối quan hệ, hợp tác
giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và
Ấn Độ trong tương lai.

Ngược dòng lịch sử, chúng ta
có thể nhìn thấy văn hóa Ấn Độ đã
có mặt rất sớm tại Việt Nam bằng

chính “sức mạnh mềm” của mình chứ
không phải bằng con đường cưỡng
bức, áp đặt bằng chính trị, quân sự
như một số trường hợp khác. Vào
thời điểm thế kỷ thứ I trước và sau
Công nguyên, Phật giáo đã đến Việt
Nam. Chính sự dừng chân của
những nhà sư Phật giáo Ấn Độ trên
bước đường truyền giáo ở đất Giao
Chỉ đã tạo nên trung tâm Phật giáo
Luy Lâu, (huyện Thuận Thành, tỉnh
Bắc Ninh), nhưng trước đó, các
thương gia Ấn Ðộ đã tới Việt Nam
và cũng đã mang theo những sinh
hoạt Phật giáo. Hiện nay, Phật giáo

V�n hóa �n Đ� t�i mi�n Trung

(*) Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III

V�n hóa �n Đ� t�i mi�n Trung
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là tôn giáo lớn và phát triển ở Việt
Nam trong khi tôn giáo này lại gần
như “biến mất” tại Ấn Độ (1), và
đây chính là di sản chung quý báu
mà Việt Nam và Ấn Độ cần phải gìn
giữ.

Xét đến cùng, văn hóa là cái
còn lại sau một quá trình giao lưu,
cho dù sự giao lưu đó có thể tự
nguyện hoặc cưỡng bức, cho dù sự
giáo lưu đó không chỉ là thuần túy
văn hóa mà có thể là giao lưu
thương mại, kinh tế, chính trị, tôn
giáo… Chính sự hiện sinh của văn
hóa đã cho nhãn quan về lịch sử, ký
ức và quá khứ của từng dân tộc.

2. Dấu ấn văn hóa Ấn Độ tại
miền Trung

Ấn Độ để lại cho nhân loại một
nền văn minh lớn và ảnh hưởng của
nền văn minh đó là không hề nhỏ
trong khu vực Đông Nam Á, đặc
biệt là đối với Việt Nam. Ngoài Phật
giáo, các tôn giáo khác như Bà la
môn, Ấn Độ giáo, Hồi giáo cũng
ảnh hưởng sâu đậm trong cộng
đồng người Chăm tại miền Trung.
Sự ảnh hưởng này được thể hiện
trong ngôn ngữ (các bia ký bằng chữ
Phạn (2)), trong nghệ thuật điêu
khắc, kiến trúc của văn hóa Chăm.
Trong suốt 12 thế kỷ tồn tại của
vương quốc Chămpa trước đây và
cộng đồng người Chăm hiện nay,
đều chịu ảnh hưởng khá lớn từ các
tôn giáo Ấn Độ. Những ảnh hưởng
đó thể hiện khá rõ trong đời sống
tâm linh, phong tục tập quán, văn
học, nghệ thuật, kiến trúc, điêu
khắc… của người Chăm.

Văn hóa vật thể người Chăm
rất phong phú và đa dạng nhưng
nổi bật nhất vẫn là nghệ thuật đền
tháp. Hiện nay, dọc theo dải đất
miền Trung và Tây Nguyên Việt
Nam, có hơn 60 công trình kiến trúc
tháp Chăm, trong đó, khu đền tháp
Mỹ Sơn (Duy Xuyên, Quảng Nam)
đã được công nhận là Di sản văn
hóa thế giới năm 1999. Theo các nhà
khoa học, những ngôi đền tháp
được xây muộn nhất cũng có
khoảng thời gian từ 500 đến 600
năm, có ngôi đền tháp có lịch sử cả
1000 năm tuổi như tháp Chăm

Phong Lệ (Đà Nẵng) mới được tìm
thấy (3). Cái đặc sắc của đền tháp
Chăm là mỗi một triều đại, giai
đoạn lịch sử, người Chăm đều xây
dựng theo một phong cách nghệ
thuật hết sức đa dạng, phong phú
và sinh động (4). 

Văn hoá phi vật thể của người
Chăm cũng rất phong phú, đa dạng
và đặc sắc. Là một trong nhiều dân
tộc có tiếng nói và chữ viết riêng (5),
văn hóa phi vật thể dân tộc Chăm
còn thể hiện trong phong tục thờ
cúng, các nghi lễ tôn giáo, các loại
hình nghệ thuật như trang phục, ca,
múa, nhạc dân gian luôn đồng hành
trong đời sống tinh thần của họ.
Những sinh hoạt này chịu ảnh
hưởng rõ nét văn hóa Ấn Độ, cho dù
quá trình bản địa hóa đã diễn ra khá
lâu.

Trước đây, tôn giáo chính của
người Chăm là Ấn Độ giáo, nhưng
Ấn Độ giáo ở Chăm Pa chủ yếu là
Si-va giáo. Sau này, mặc dù có một
bộ phận theo Hồi giáo nhưng vẫn
còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn
minh, văn hóa Ấn Độ. 

Ngôn ngữ, chữ viết và văn học,
nghệ thuật Chăm cũng chịu ảnh
hưởng sâu sắc văn hóa Ấn Độ. Chữ
Phạn (Sanskrit) đã được người
Chăm tiếp thu từ những thế kỷ đầu
công nguyên. Xuất phát từ dạng tự
của chữ Phạn, người Chăm đã bỏ
các phụ ghi âm vốn không có trong
tiếng Chăm và một số ký hiệu mới
được bổ sung thành một dạng chữ
Phạn-Champa. Theo các nhà nghiên
cứu ngôn ngữ, tiếng Chăm có 65 ký
hiệu và 24 chân ngữ bắt nguồn từ hệ
thống chữ thảo của Ấn Độ. Các tác
phẩm văn học, nghệ thuật người
Chăm được thể hiện trên các văn bia
và thường dùng lời lẽ văn hoa,
nhiều điển tích và ẩn dụ của văn học
Ấn Độ để diễn đạt ý tưởng. Ngày
nay, không những trong văn hóa
dân gian, tâm thức người Chăm, mà
văn học, nghệ thuật đương đại vẫn
mang dấu ấn văn hóa, văn minh Ấn
Độ (6).

Thật ra, giá trị và bản sắc văn
hóa Chăm không chỉ dừng lại ở
những nét cơ bản và khái quát như
vậy, mà còn thẩm thấu trong toàn

bộ đời sống văn hóa vật chất và tinh
thần của người Chăm, đặc biệt là
cộng đồng người Chăm ở hai tỉnh
Ninh Thuận và Bình Thuận. Điều
đáng nói là dù trải qua những biến
thiên lịch sử, nhưng văn hóa Chăm
vẫn còn lưu giữ những dấu ấn rõ
nét của nền văn minh, văn hóa Ấn
Độ. Đây thật sự là những di sản văn
hóa quý báu tạo tiền đề cho việc
hình thành nên chiếc cầu nối trong
giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với
Ấn Độ và các nước Đông Nam Á.

3. Suy nghĩ về những giá trị
di sản và triển vọng hợp tác

Trong bối cảnh Ấn Độ đang
triển khai mạnh mẽ “Chính sách
hướng Đông”, những giá trị văn hóa,
tôn giáo, nghệ thuật mang dấu ấn
văn hóa Ấn Độ ở Việt Nam nói
chung và miền Trung nói riêng rất
có tiềm năng và triển vọng hợp tác
(7). Bài viết này chỉ nêu một số suy
nghĩ và khuyến nghị về triển vọng
hợp tác trong lĩnh vực văn hóa trong
không gian Việt Nam - Ấn Độ -
Đông Nam Á như sau:

Trước hết, các nhà hoạch định
chính sách cần xem lĩnh vực văn
hóa, giao lưu văn hóa với Ấn Độ là
một phần quan trọng trong quan hệ
hợp tác hiện nay. Đây thực chất là
sự thay đổi nhận thức về “sức mạnh
mềm” của văn hóa trong đời sống
chính trị hiện đại, chứ không phải là
sự kéo dài của các chính sách kinh
tế và chính trị. Những tiền đề văn
hóa Ấn Độ tại Việt Nam và miền
Trung đã minh chứng cho sự
trường tồn và vững bền của văn hóa
khi kết nối các quốc gia lại với nhau,
xích lại gần nhau giữa các nền văn
hóa.

Thứ hai, đẩy mạnh sự kết nối,
xúc tiến giao lưu văn hóa giữa Việt
Nam -  Ấn Độ và Đông Nam Á qua
nhiều hình thức khác nhau như du
lịch, trao đổi học thuật, giao lưu
nghệ thuật…

Hiện nay giao lưu văn hóa
“chính thống” giữa Việt Nam và Ấn
Độ chưa thật sự sôi động so với các
vùng văn hóa khác như Trung
Quốc, Nga, các nước Đông Nam
Á… mà hầu hết qua con đường du
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lịch về nguồn, hành hương tự
nguyện, tự túc về đất Phật. Chủ tịch
Tổng cục du lịch Việt Nam, ông
Nguyễn Văn Tuấn, cho biết:  Gần
đây với các chuyến bay kết nối của
Jet Airways đã có một sự đột biến
với lượng khách du lịch đến Ấn Độ
(vào khoảng 200.000 du khách đặc
biệt là du lịch hành hương), tuy
nhiên chỉ có khoảng 50.000 du
khách Ấn Độ đến với Việt Nam
trong thời gian qua. Phật giáo ra đời
tại Ấn Độ nhưng do lịch sử mà lui
tàn ở đây, trong khi đó lại phát triển
mạnh mẽ ở Việt Nam và các nước
châu Á khác như Trung Quốc, Thái
Lan, Việt Nam... Vấn đề đặt ra là
phải làm sao để có thêm nhiều
người dân Ấn Độ tìm thấy “đứa con
tinh thần lưu lạc” của họ đang sinh
sôi, phát triển ở Việt Nam và các
nước Đông Nam Á với một sức
sống mạnh mẽ, có nơi đã trở thành
quốc giáo.

Nguyên nhân sâu xa là người
Ấn Độ chưa biết nhiều về văn hóa
Việt Nam, mặc dù tổ tiên của họ đã
để lại dấu ấn khá đậm nét trong đời
sống văn hóa tinh thần trong các tín
đồ Phật giáo và người Chăm ở Việt
Nam.  Như vậy, thực chất của giao
lưu về chiều sâu văn hóa chưa xứng
với tiềm năng. 

Trong thời gian qua, giao lưu
về học thuật và nghệ thuật giữa Việt
Nam và Ấn Độ đã diễn ra ở một số
Viện nghiên cứu, các trường đại học
nhưng chưa thật sự đi vào chiều
sâu. Trong hội thảo về văn hóa, tôn
giáo Ấn Độ và Việt Nam ngày
13/12/2014 do Trung tâm Nghiên
cứu Tôn giáo - Đại học KHXH&NV
- Đại học quốc gia Hồ Chí Minh và
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
tổ chức, GS.TS. Amajiva Lochan,
Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Văn
hóa và Tôn giáo khu vực Nam Á và
Đông Nam Á (SSEASR) cho rằng:
Hiện nay, các nhà nghiên cứu chúng
ta cần trực tiếp nghiên cứu những di
sản văn hóa Hindu giáo và Phật
giáo chứ không phải gián tiếp từ
thành quả nghiên cứu trước đây của
các học giả nước Anh khi nghiên
cứu về Ấn Độ hay các học giả nước
Pháp, Trung Quốc nghiên cứu về

Việt Nam. Chúng ta cần thoát khỏi
sự ảnh hưởng và lệ thuộc đó, bởi
cho dù các học giả các nước Anh,
Pháp, Trung Quốc có uyên bác đi
nữa cũng không thể nào hiểu sâu và
tường tận về di sản văn hóa của
chúng ta, vì chúng ta là người bản
địa, nghiên cứu về chính văn hóa
bản địa của mình. Thông qua trung
tâm ICCS và gần đây Chính phủ hai
nước Ấn Độ và Việt Nam đã ký kết
hiệp ước hợp tác toàn diện, tôi hy
vọng rằng các học giả hai nước
chúng ta sẽ mở rộng mối quan hệ
hợp tác này trong nghiên cứu khoa
học và trao đổi học thuật, mà hơn
lúc nào hết, đây là cơ hội vàng để
hai bên chúng ta xúc tiến việc giao
lưu, trao đổi (8). Đây là vấn đề cần
đặt ra và xúc tiến mạnh mẽ trong
tương lai với Ấn Độ và các nước
Đông Nam Á.

Thứ ba, trong mối quan hệ giao
lưu văn hóa giữa Việt Nam -  Ấn Độ
và Đông Nam Á cần lấy miền Trung
và văn hóa Chăm làm trọng tâm và
điểm đến trong nghiên cứu và du
lịch.

Đây là ý tưởng có tính khả thi
vì nơi đây có cộng đồng người
Chăm đang sinh sống và nhiều giá
trị văn hóa liên quan đến văn hóa
Ấn Độ và các nước Đông Nam Á;
vẫn còn nhiều bí ẩn, huyền tích về
văn hóa, trong đó có nghệ thuật, bí
quyết xây dựng đền tháp của người
Chăm. Để xác lập trung tâm nghiên
cứu tại khu vực này, cần lấy Bảo
tàng Chăm Đà Nẵng làm nơi kết
nối, giao lưu (9). Theo ông Ranjit
Rae - Đại sứ Ấn Độ, để tăng cường
mối quan hệ hợp tác và góp phần
mở rộng giao lưu văn hóa giữa Ấn
Độ với các nước khu vực Đông Nam
Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn
Độ thông qua người Chăm và văn
hóa Chăm, Chính phủ Ấn Độ đã và
đang có những hỗ trợ Việt Nam
trong việc bảo tồn và tu bổ khu di
sản thế giới văn minh Chăm được
UNESCO công nhận tại Mỹ Sơn.
Tiêu biểu như dự án bảo tồn với
khoản tài trợ trị giá 3 triệu đô la Mỹ
do Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ấn Độ
(ASI) thực hiện. Ngoài ra, sắp tới Ấn
Độ cũng xem xét mở các chuyến bay

đến miền Trung Việt Nam nhằm tạo
thêm cơ hội cho du khách đến thăm
quan, tìm hiểu về các di tích Chăm
tại Việt Nam, nhất là khu Di tích Mỹ
Sơn.

Có thể nói rằng, triển vọng hợp
tác về văn hóa, du lịch giữa Việt
Nam - Ấn Độ và các nước Đông
Nam Á là vô cùng sáng sủa. Tuy
nhiên, tính chất đặc thù của văn hóa
Chăm hay Vương quốc Chămpa cổ
xưa vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần
quan tâm trong nghiên cứu:

Một là vấn đề xác định một
cách khoa học cấu trúc của di sản
văn hóa ở hai mặt của một thực thể
là văn hóa vật thể và văn hóa phi vật
thể. Quả thật chúng ta bắt đầu công
việc này một cách khó khăn bởi nó
là một qui ước khoa học chứ không
phải là khẳng định tuyệt đối. Di sản
văn hóa vật thể Chăm thật quá rõ
ràng bởi nó được các giác quan kiểm
định một cách khá chân xác thông
qua các hệ thống kiến trúc đền tháp
phục vụ cho tín ngưỡng, tôn giáo
cũng như các kiến trúc dân dụng
phục vụ cho ăn ở, cư trú… Và khi
nó sụp đổ hay biến mất con người
không thể không bị tổn thương một
cách trực tiếp. Còn cái vô hình của
văn hóa phi vật thể Chăm thì làm
sao có thể định danh một cách rõ
ràng được. Để hiểu nó phải cần có
một loại giác quan khác trên cơ sở
của ký ức văn hóa, sự hiểu biết, tâm
thức cộng đồng cũng như những
trạng huống, thời điểm thăng hoa
nghệ thuật… Chính vì đặc trưng
này mà sự ra đi, mất mát của văn
hóa phi vật thể Chăm rất lặng lẽ,
chẳng “trực quan sinh động” chút nào
nhưng lại cực kỳ nguy hại. Tuy
nhiên, cả hai vấn đề này không hoàn
toàn biệt lập hay chia cắt lẫn nhau
mà ngược lại gắn chặt vào nhau.
Thực tế cho thấy chính vì những
ước muốn tinh thần về tín ngưỡng,
tôn giáo, nghệ thuật, đạo đức… liên
quan đến các tôn giáo Ấn Độ mà
người Chăm mới sáng tạo nên
những kiệt tác đền tháp, các bức
tượng thần, và ngược lại khi những
kiến trúc đền tháp sụp đổ và biến
mất thì nó cũng mang theo cả
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những tri thức khoa học, bí quyết
xây dựng đền tháp và sáng tạo nghệ
thuật… Như vậy trong cách hiểu
cũng như quá trình bảo tồn và phát
huy, việc phân chia vật thể/ phi vật
thể văn hóa Chăm chỉ có tính chất
ước định tương đối. Nhất quán điều
này giúp chúng ta không chỉ xây
dựng được những giải pháp trong
mối quan hệ biện chứng với các lĩnh
vực khác mà còn có thể bảo tồn và
phát huy văn hóa phi vật thể trong
văn hóa vật thể của cộng đồng
người Chăm trong mối quan hệ với
văn hóa, văn minh Ấn Độ trước
đây.

Hai là vấn đề môi trường - nơi
sinh sôi của văn hóa đó. Cần phải
xác định sức sống của văn hóa
Chăm đích thực đang ở trong môi
trường cộng đồng nào bởi lẽ khu
vực miền Trung để lại khá nhiều di
tích Chămpa nhưng điều đó không
có nghĩa là bất cứ nơi nào cũng còn
sự tồn tại, sinh sôi và phát triển của
văn hóa Chăm. Di sản văn hóa thế
giới Mỹ Sơn (Quảng Nam) một thời
là thánh địa của Chămpa nhưng
hiện nay nếu nghiên cứu một cách
toàn diện (cả phần vật thể và phi vật
thể) thì phải kể đến Ninh Thuận và
Bình Thuận, bởi lẽ ở đây phần hồn
(phi vật thể) của văn hóa Chăm còn
đang sống động bởi đa số người
Chăm đều sinh sống ở đây (10). Tại
sao các di tích ở Ninh Thuận và
Bình Thuận sống động trong những
dịp lễ hội như vậy trong khi Mỹ Sơn
lại “trơ gan cùng tuế nguyệt”? Phải
chăng Mỹ Sơn không còn môi
trường văn hóa Chăm, không còn
phần hồn của di tích? Câu hỏi đó
không chỉ một lần nữa xác định tính
chất thực tiễn của văn hoá như một
tiêu chí quan trọng mà còn gợi ra
nhiều phương án trong bảo tồn và
phát huy.

Ba là vấn đề thời điểm. Thời
điểm có thể chỉ là lát cắt, một nấc
thang… của một quá trình văn hoá
nhưng nếu bỏ rơi hay không lưu ý
đến nó thì nhất định sẽ gặp sai lầm
trong nghiên cứu văn hoá. Một nền
văn hóa khi có sự đòi hỏi về bảo tồn
và phát huy mà không tính đến thời

điểm sinh thành, hưng thịnh hay
suy vong thì cũng khó có thể chỉ ra
được bản sắc của nó một cách đầy
đủ. Văn hóa Chăm là có thật nhưng
không thể đồng nhất vương triều
Chămpa trong quá khứ với cộng
đồng Chăm trong hiện tại. Một số
ngộ nhận có thể xảy ra đánh thức/
kích động sự nổi loạn nhất thời
nguy hiểm của một số ít cá nhân
nhưng không thể kéo dài, bởi lẽ tính
chất thời điểm của văn hóa phải
được tôn trọng như một mắc xích
của quá trình lịch sử.

Như vậy, phải đặt văn hóa
Chăm vào những điều kiện ấy trong
mối quan hệ với văn hóa Ấn Độ và
các nước Đông Nam Á mới có thể
không gặp những rào cản và nhạy
cảm trong quá trình nghiên cứu học
thuật, nghệ thuật, du lịch và giao
lưu tôn giáo, tín ngưỡng. 

N.N.H
Chú thích:
(1) Đạo Phật chỉ chiếm 0,8% dân số

Ấn Độ, trong khi Ấn Độ giáo (còn gọi là
đạo Hindu) chiếm 80,5%, Hồi giáo chiếm
13,4%...

(2) Bằng chứng cho thấy niên đại
sớm nhất mà Phật giáo được truyền đến
Chăm Pa là tấm bia kí Võ Cạnh được tìm
thấy ở Khánh Hòa. Tấm bia kí này có niên
đại thế kỷ III-IV, hiện được lưu giữ ở Bảo
tàng Lịch sử Việt Nam. Trên bia được ghi
bằng chữ Phạn, có nội dung mang tư
tưởng Phật giáo như: “sự chết hoặc sự
phục sinh của thế giới này” hay “từ bi
trắc ẩn đối với chúng sanh”. Những
nghiên cứu sau đó cho thấy, đây không chỉ
là tấm bia được khắc bằng chữ Phạn cổ
sớm nhất của vương quốc Chăm Pa, mà
thậm chí, của cả khu vực Đông Nam Á
nói về Phật giáo.

(3) Cùng với nền điêu khắc của
người Khmer và người Java, nền điêu
khắc Chăm Pa là một trong ba nền điêu
khắc chịu ảnh hưởng của Ấn Độ đạt tới
tầm cỡ thế giới. Tuy ảnh hưởng nhiều từ
nền điêu khắc Ấn Độ, Java và Khmer
nhưng điêu khắc Chăm Pa vẫn có những
tính độc đáo riêng. Theo Wikipedia.

(4) Nhà nghệ thuật học nổi tiếng
người Pháp Philippe Stern sắp xếp trật tự
và niên đại và phong cách các tháp Chăm

như: phong cách Mỹ Sơn E1, phong cách
Hoà Lai, phong cách Đồng Dương, Phong
cách Mỹ Sơn A 1, Phong cách Bình
Định…

(5) Chữ Chăm là một trong những
hệ thống chữ viết đầu tiên bắt nguồn từ
chữ chữ Phạn thuộc hệ Bhrami ở Nam Ấn
Độ.

(6) Các bia ký Chăm Pa bằng chữ
Phạn được viết chủ yếu theo những thể
thơ của Ấn Độ, văn học Ấn Độ qua hình
thức truyền khẩu trong dân gian chắc
cũng có mặt ở Chăm Pa, điều này được
thế hiện qua việc người Chăm dựng đền
thờ Rsi Valmiki, người được coi là tác giả
của sử thi Ramayana cũng như các bức
phù điêu thể hiện các nhân vật có trong
sử thi Ramayana như chàng Rama, nàng
Sita. Ngoài bộ sử thi Ramayana, các bộ sử
thi khác của Ấn Độ cũng được phổ biến ở
Chăm Pa như bộ Mahabharata và thậm
chí là truyện ngụ ngôn Ấn Độ qua bộ
Bhagavata. Theo Wikipedia.

(7) Rabindranath Tagore, là một nhà
thơ Ấn Độ được trao Giải Nobel Văn học
năm 1913, trở thành người Châu Á đầu
tiên đoạt giải Nobel. Những tác phẩm
nghệ thuật của ông đã có  ảnh hưởng sâu
rộng đến nền văn học Việt Nam.

(8) Theo PGS.TS. Nguyễn Công Lý:
Giao lưu và trao đổi học thuật về Văn hóa
Tôn giáo với hai vị Giáo sư đến từ Ấn Độ,
daophatngaynay.com ngày 13/12/2014.

(9) Bảo tàng Chăm Đà Nẵng vừa tổ
chức kỷ niệm 100 năm thành lập. Chính
thức được xây dựng vào tháng 7 năm
1915 thiết kế của hai kiến trúc sư người
Pháp là Delaval và Auclair, với sự giúp đỡ
của Viện Viễn Đông Bác Cổ ở Hà Nội.
Bảo tàng Điêu khắc Champa Đà Nẵng
hiện tại có khoảng gần 2.000 hiện vật lớn
nhỏ, trong đó có 288 hiện vật đang trưng
bày bên trong nhà Bảo tàng (được phân
chia thành các phòng trưng bày gồm: Mỹ
Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫm
và các hành lang Quảng Trị, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng
Bình và Bình Định), 187 hiện vật trưng
bày ngoài sân vườn và hơn 1200 hiện vật
hiện đang lưu giữ trong kho.

(10) Hai tỉnh Ninh Thuận và Bình
Thuận có số người Chăm đông nhất
khoảng 98.000 người (Ninh Thuận:
66.000; Bình Thuận: 32.000), đây là
nhóm cộng đồng Chăm lớn nhất chiếm
khoảng 67,60% tổng số người.
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1- Đảng ta, khởi đầu từ
Người sáng lập, tổ chức,

rèn luyện Đảng là Chủ tịch Hồ Chí
Minh, từ lâu đã nêu bật vai trò, bản
chất, sức mạnh to lớn của Đạo đức
- cách mạng. Theo Người, đạo đức
ấy không phải là một hình thái xã

hội; mà là một phẩm chất - năng
lực; còn là phần tinh thần tinh túy,
giá trị văn hóa đặc sắc xuất phát từ
đạo đức - truyền thống của dân
tộc; gắn chặt, hòa quyện, hun đúc
nên, ở trong con người - cách mạng
và sự nghiệp Cách mạng Việt

Nam. Từ năm 1925, trong tài liệu
dùng để giảng dạy ở Quảng Châu
(Trung Quốc), nhằm đào tạo các
nhà cách mạng tiền bối của Đảng
ta, Người đã đề cập rất cô đọng và
súc tích về "Tư cách người cách
mệnh". Nội dung ấy có cốt lõi là
Đạo đức - cách mạng. Nhân kỷ
niệm 30 năm Ngày thành lập
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
tổng kết, tôn vinh, tự hào và lưu ý:
"Đảng ta là đạo đức, văn minh...".
Ngược thời gian, khi đọc lại tác
phẩm "Tự chỉ trích" của cố Tổng Bí
thư Nguyễn Văn Cừ, chúng ta còn
cảm nhận được: Trong mối quan
hệ giữa tự phê bình và phê bình,
thấm sâu trong tình đồng chí và
tính chiến đấu, luôn phải có đạo
đức- cách mạng. Sinh thời, không
ít lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
nhắc cán bộ, đảng viên "phải có tình
đồng chí yêu thương lẫn nhau" (cả
khi phê bình và kỷ luật) trong nội
bộ Đảng. Liên tục, xuyên suốt
trong nhiều Nghị quyết Đảng qua

Suốt thời gian qua, toàn Đảng, toàn quân, cả xã hội và Việt kiều ở nước ngoài đã tìm
hiểu, chân thành, tâm huyết góp ý vào Văn kiện (dự thảo) Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng ta. Trong đó, chủ yếu góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo
cáo về phát triển kinh tế- xã hội. Nổi lên, có một vấn đề đặc biệt mới, phản ánh trúng sự
bức thiết của toàn xã hội (cũng là vấn đề quan trọng, lâu dài của toàn dân tộc), đã đưa
được (khi trực tiếp, khi khúc xạ) vào các văn bản trên. Đó là vấn đề Đạo đức - cách mạng,
một nội dung quan trọng trong Mục tiêu "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức". Bài viết này chỉ tiếp cận từ góc nhìn văn hóa -
thực tiễn, nhằm kiến giải thêm giá trị và tầm vóc của vấn đề.

VVăănn  hhóóaa  đđạạoo  đđứứcc  --
vấn đề bức thiết hàng đầu hiện nay
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các thời kỳ, Đảng ta thường chú
trọng và luôn nhấn mạnh đến vấn
đề đạo đức - cách mạng. Như vậy,
nếu thuần túy riêng về khái niệm-
ngôn từ, thì vấn đề chưa hẳn hoàn
toàn mới. Nhưng, sự thật, giờ đây,
đã trở nên đặc biệt mới, xứng tầm
quan trọng và bức thiết hơn bao giờ
hết. Chính là do bối cảnh, điều kiện
lịch sử- xã hội- cụ thể và được xác
định bởi vị thế, tầm vóc lãnh đạo xã
hội của Đảng ta. Về mặt xã hội và
kinh tế, khi chấp nhận kinh tế- thị
trường (dù Đảng, Nhà nước ta luôn
coi trọng yếu tố "định hướng xã hội
chủ nghĩa"), thì dù muốn hay
không, mặt trái của kinh tế- thị
trường cũng có tác hại khó lường
(nhiều khi mất kiểm soát), luôn tác
động xấu đến nhân cách, đạo đức
con người; làm xói lở nhiều giá trị-
xã hội ngỡ đã ổn định, bền vững;
làm nẩy nòi lắm sự tha hóa, lệch
chuẩn, đối lập hẳn với tư duy chân-
thiện- mỹ xưa nay. Sau 30 năm Đổi
mới, khi nhìn thẳng vào "phần lẩn
khuất" của sự thật- đời sống, cận
cảnh suy ngẫm về "phần ngầm" giữa
người với việc hằng ngày, càng thấu
hiểu việc Đảng ta nâng tầm cho vấn
đề đạo đức- cách mạng hiện nay là
rất đúng và trúng; thêm phản ánh
được nguyện vọng, những bức xúc
chính đáng của nhân dân. Hơn nữa,
chúng ta chỉ duy nhất có một Đảng
lãnh đạo, quản lý và kiểm soát sự
vận hành của xã hội là Đảng Cộng
sản Việt Nam. Những đòi hỏi mới,
mang tính lịch sử- đương đại về sứ
mệnh thời đại; về chính trị, kinh tế,
văn hóa; bao hàm cả đối nội và đối
ngoại; "tập trung xây dựng con người
về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ
và năng lực làm việc","xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh", "sớm đưa
nước ta cơ bản trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại "... đã và
đang là đòi hỏi khách quan, mong
muốn Đảng ta phải phấn đấu , nâng
cao thật sự tầm vóc và năng lực;
trong đó có vấn đề đạo đức- cách
mạng; để hoàn thành xuất sắc sứ
mệnh của một tổ chức- chính trị tiên
tiến và tiền phong, khi lãnh đạo
toàn xã hội, cả dân tộc cùng đồng

hành tiến lên nhanh hơn, bền vững
hơn trong thời đại ngày nay.

2-  Chỉ cần có chút bản lĩnh
dám tôn trọng sự thật, mỗi

người đều có thể nhận ra, nhìn thấy
sự hư hỏng (phương diện, hay toàn
phần) của "một bộ phận không nhỏ"
cán bộ, đảng viên. Đảng ta từng chỉ
rõ 4 nguy cơ lớn thách thức sự phát
triển đúng hướng của xã hội ta, đất
nước ta. Những nguy cơ ấy, dĩ
nhiên, cũng tác động và thách thức
đến hệ thống tổ chức Đảng các cấp.
Trong khi, đạo đức - cách mạng vừa
là nền tảng, góp phần kiến tạo nên
tư tưởng, lý tưởng - cách mạng; vừa
có nội hàm gắn kết, xuyên thấm vào
văn hóa- xã hội. Bởi thế, văn hóa -
đạo đức - cách mạng đòi hỏi trước
hết phải kiến tạo từ trong tâm ý mỗi
con người, trong mỗi cán bộ, đảng
viên. Suy đến cùng, không ai khờ
đến mức xem việc hiểu sâu về đạo
đức, thuyết giảng nhiều về đạo đức
đã là người đạo đức. Với không ít
người, nhiều khi chỉ là sự đạo đức
giả. Xưa, thi hào Nguyễn Du từng
mô tả loại người ấy: "Vẻ ngoài thơn
thớt nói cười/ Nội tâm gian xảo, giết
người không dao". Đạo đức - cách
mạng thật sự phải là người có văn
hóa, thành tâm "phụng sự Tổ quốc và
nhân dân". Hiện tại, còn phải là
người "nói đi đôi với làm", với nội
hàm nói ra đúng như khi suy nghĩ,
hành động theo lẽ phải, tương đồng
với lương tri mình và mang tính xây
dựng rõ nét. Để phòng ngừa tình
trạng đạo đức giả, Chủ tịch Hồ Chí
Minh khi bàn về đạo đức- cách
mạng thường nhấn mạnh nhiều lần
các từ, cụm từ như "phải thật sự",
"tự mình" và còn lưu ý thêm "phải
rèn luyện hằng ngày, hằng giờ". Đặc
biệt, Người quan tâm hàng đầu đến
giá trị thực hành đạo đức. Kinh
nghiệm cho thấy, truyền giảng
đúng về đạo đức là quan trọng;
song sẽ lôi cuốn, có sức thuyết phục
và thiết thực hơn ngàn vạn lần, nếu
thành tâm "thực hành đạo đức", "thật
thà nhúng tay vào việc". Xin đối
chứng: đến đầu tháng 9/2015, cả
225/225 Đảng bộ cấp trên cơ sở ở

miền Trung và Tây Nguyên tiến
hành xong Đại hội Đảng cùng cấp.
Có 4 đến 5 tổ chức trong số đó đã
xuất hiện một số "trục trặc", hoặc
"có vấn đề", ngoài chủ định của cấp
ủy cấp trên. Lắng nghe, tìm hiểu sâu
"số ít" trong phần nhỏ ấy, thấy ra
ngay, chỉ do nội bộ những nơi đó có
một bộ phận cán bộ "nói không đi
đôi với làm". Khi họp riêng ban lãnh
đạo, cả đến khi trù bị, vẫn nói rất
"ngon", phát biểu "y như sách";
thậm chí "bài bản hóa". Nhưng, khi
bỏ phiếu kín, thể hiện "ý chí" (cá
nhân), thì làm ngược lại những gì
chính mình đã phát biểu (!?). Từ góc
nhìn văn hóa - Đảng, đúng là có thể
suy nghĩ rất day dứt và đầy lo âu.
Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nơi
này, nơi khác (dù chưa phổ biến)
cũng xảy ra tình trạng đáng buồn.
Không buồn cá nhân, mà buồn vì lo
nghĩ cho sự nghiệp chung. Có đồng
chí cán bộ dày dặn thành tích, cao
tầm học vấn, gần 35 năm phấn đấu
"trần ai"; nhưng "quy hoạch" thủ
trưởng liên tục 17 năm, trong đó đã
12 năm làm cấp phó mẫn cán;
nhưng do "sóng ngầm" phe nhóm,
cả sự can thiệp "tiềm ẩn", nên mỗi
lần đưa ra lấy phiếu bầu, anh ấy
đều trở thành "quân xanh", hoặc
"con xúc xắc"... Hài hước dân dã là
kiên gan đi trên đại lộ "từ quy hoạch
đến quy tập"!. Có thể do "sức ép"
nào đó, nhưng suy đến cùng, là từ
tâm đức của mỗi đảng viên, công
chức trong cuộc, từ thói tật đạo đức
giả, a dua đang có xu hướng trội lên
trong một bộ phận người. Biết anh
không thuộc loại người cố "làm hài
lòng tất cả", đành phải động viên
"người  thua cuộc đang phấn đấu
"ấy, bằng cụm câu nói nổi tiếng của
Đại Thiền sư Đạt- ma Lạt- đa: "Khi
không đạt được những gì bạn muốn,
đôi lúc lại là sự may mắn tuyệt vời!.
Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và
thiền định, nhưng chúng ta không thể
tồn tại nếu không có tình người...".
Mặt khác, đạo đức (nói chung) còn
là khái niệm (của tư tưởng và văn
hóa) vừa mang tính hiện thực, vừa
trừu tượng, vừa khó đo lường đủ.
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Vì thế,  PGS, TS.Trần Đình Thiên đã
đúng, khi cho rằng muốn giữ vững,
bồi trúc, phát huy được đạo đức -
cách mạng, thì phải nâng tầm thể
chế, có cơ chế tiến bộ để bảo đảm.
Với cách tiếp cận khác, sự cảnh báo
"từ lợi ích nhóm đến chủ nghĩa tư
bản thân hữu" của TS. Vũ Ngọc
Hoàng, trên cương vị là Phó ban
Thường trực Ban Tuyên giáo Trung
ương, còn làm cho người đọc phải
suy nghĩ thêm, sâu hơn, rộng hơn
về đạo đức- xã hội, đạo đức- kinh
doanh, cả đạo đức- cách mạng trong
mỗi đảng viên giữa đời thường...

3-  Dù khó, giải pháp cho văn
hóa- đạo đức, với cốt lõi -

đương đại là đạo đức - cách mạng,
trong bối cảnh xã hội ta hiện nay,
dứt khoát là sẽ làm được. Có điều,
không nên ảo tưởng làm theo kiểu
nóng vội. Bởi, giá trị thật của đạo
đức luôn phụ thuộc vào thực trạng
phát triển kinh tế- xã hội. Song,
cũng không nên xem nhẹ vai trò của
văn hóa và tư tưởng trong những
điều kiện- cụ thể. Cho đến nay, khi
cần quyết sách và quyết định, các tổ
chức chính trị- xã hội thường biểu
quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín
hoặc giơ tay. Để đẩy lùi hiệu quả
thói đạo đức giả, câu hỏi đặt ra khá
bức xúc là "sao không vận dụng
đồng thời - cùng lúc cả hai hình
thức ấy, khi có các vấn đề khó tập
trung dân chủ?". Chỉ khi làm được
như thế, chính kiến mới thật sự
được khẳng định và công khai hóa
trong nội bộ; những gì là đạo đức
giả mới bị lộ chân tướng; tình trạng
sợ hãi mơ hồ về "bóng đen" quyền
lực cũng mất dần môi trường trú
ngụ; cả tình trạng phao tin nhảm
cũng phải co vòi khi phát ngôn kiểu
rỉ tai đồn đoán. Trước mắt, cần kiên
trì làm tốt thêm, thực chất hơn Nghị
quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03
(khóa XI) của Đảng. Phải thật sự coi
trọng biện pháp tự nêu gương, quy
trách nhiệm người đứng đầu; nên
bổ sung những phương pháp mới,
như kiểm tra "chéo", giám sát định
kỳ của tổ chức cơ sở Đảng và tổ

chức dân cử nơi cư trú,... Hướng
đến thực hành đạo đức - cách mạng
tốt dần lên, thiết nghĩ , cần phải có
cách làm phù hợp hơn trong điều
kiện- lịch sử mới. Cụ thể, phải làm
tốt, đồng bộ cả 6 nhiệm vụ trọng
tâm trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII, như Dự thảo
Báo cáo chính trị vừa nêu ra. Ở Đà
Nẵng, Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-
2020 vừa thành công tốt đẹp. Cần
chuyển hóa nhanh những nội dung
cơ bản, nhất là phần các phương
hướng, giải pháp (đã được Đại hội
thông qua) vào cuộc sống. Trong
đó, dứt khoát phải tìm cách nhanh
nhân rộng những việc, nhiều vấn đề
từng làm tốt, hiệu quả trong “Năm
văn hóa, văn minh đô thị Đà Nẵng
2015”. Đảng ta đã chỉ rõ thực trạng:
"Chậm đổi mới tư duy về công tác xây
dựng Đảng trong điều kiện mới (...).
Chưa thật sự phát huy dân chủ trong
Đảng, phát huy vai trò giám sát, tham
gia của người dân vào công tác xây
dựng Đảng"... Đã đến lúc, một mặt,
phải nâng cao, thực hành hiệu quả
các giá trị dân chủ -XHCN, công
bằng- xã hội, làm quyết liệt và đồng
bộ; mặt khác, càng nên tham khảo,
vận dụng những quan điểm phù
hợp, tiến bộ khác. Ví như, quan
điểm chiếu cố lợi ích bên thiệt thòi,
quan điểm bù đắp để tạo ra giá trị
cân bằng "động" mới... Chỉ khi thực
hiện tốt, đồng bộ, cụ thể những điều
ấy, sự thống nhất, đoàn kết trong
nội bộ các tổ chức chính trị- xã hội
mới cao thực chất; Đảng ta mới thật
sự trong sạch, vững mạnh; đẩy lùi
hẳn thực trạng đang "làm suy giảm
lòng tin của cán bộ, đảng viên và
nhân dân". Trong tương lai, hơn lúc
nào hết, một trong những giải pháp
căn cốt, trọng yếu, cơ bản vẫn là
phải nâng cao đạo đức - cách mạng.
Để tham khảo, góp phần cảnh báo,
xin dẫn lại đây thông tin từ bài "Kỹ
nghệ bao hàng tá người tình của dâm
quan Trung Quốc", đăng trang 22, số
báo 277 (in ngày 1/9/2015), báo
Cảnh sát  Toàn cầu (ấn phẩm của
báo Công an nhân dân). Khi tha hóa
đạo đức, cố giành quyền lực bằng

mọi giá, nhất là cố vươn cho kỳ
được tới tầm thủ trưởng, những
người từng khoác áo cộng sản ấy,
đã làm cho chính trường Trung
Quốc vấy bẩn. Đó là Trần Vệ Dân,
cựu Bí thư Thành ủy Bình Hương
(Giang Tây) có "kỹ nghệ" bao gái
quái chiêu  "lấy tình nhân nuôi tình
nhân"; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy
Giang Tây là Ngô Chí Minh sa đọa
tới mức ghi lại độ thỏa mãn, mức
sung sướng với 136 tình nhân , lưu
giữ hơn 100 sợi lông vùng kín khác
giới, mà y gọi là "bằng chứng khoái
lạc", còn tự đặt ra chỉ tiêu sẽ ngủ với
một ngàn người phụ nữ khác trong
năm 2015. Quan chức Tứ Kỳ Diệu ở
Giang Tô cũng quái đản không kém,
khi hắn từng quan hệ với hơn 140
người tình, trong đó có hai người là
mẹ con ruột. Trước khi bị bắt, chúng
đều là những tên tham nhũng có
hạng, nấp danh nhân đức và
thường được cấp trên đánh giá
cao... Trên phạm vi toàn cầu, kinh
nghiệm lịch sử quá khứ từng chứng
minh:  Bất luận là đảng- chính trị
nào, nếu không làm tốt công tác xây
dựng - tổ chức, xem nhẹ văn hóa-
đạo đức, thì dù giỏi che đậy đến
mấy, cuối cùng cũng phải chao đảo,
tan rã, thậm chí sụp đổ trước sức
mạnh của nhân dân.

... Cùng với các giải pháp chủ
yếu khác, càng ngày chúng ta càng
nhận ra tính ưu việt của các giải
pháp cơ bản, quan trọng nằm sâu
trong tầng, nền, môi trường Văn
hóa, nhất là khi gắn kết với con
người của  xã hội hiện đại. Văn hóa
- đạo đức giữa thời cuộc hiện nay,
suy đến cùng, đỉnh cao vẫn là thực
hành cho đúng và  thật tốt đạo đức-
cách mạng! Đạo đức ấy, trước hết,
có căn cốt từ mỗi cán bộ, đảng viên.
Mức độ, tầm vóc thành công
thường phụ thuộc chủ yếu vào
những cán bộ chủ chốt ở các cấp,
các ngành. Với Đà Nẵng, hướng giải
quyết cho vấn đề, chắc rằng, cũng
phải bắt đầu như thế...!.

T.D.L

Nghiên cứu - Trao đổi
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Đi trong tiết trời ngập tràn gió lạnh  mùa xuân
Côn Sơn, con đường hun hút xuyên giữa
cánh rừng xanh thẳm thoảng nhẹ từng làn

mây trắng mỏng mảnh bay lượn lờ, như dẫn dắt con
người vào một thế giới xa xăm thanh vắng. Trong
âm thanh vi vút bất tận của thông ngàn, hòa điệu
với tiếng rì rầm lao xao của khe suối, chừng như cái
cõi “cố sơn” gieo đầy giấc mộng trong thơ Ức Trai -
Nguyễn Trãi thuở xa xưa: Cố sơn tạc dạ triền thanh
mộng, cho đến tận bây giờ hãy còn vang hưởng đâu
đó giữa ngút ngàn âm thanh và mây khói ấy. Dấu
xưa Ức Trai từng lưu lại núi non này, từ thời thơ dại
cho đến thuở Người cáo quan lui về ở ẩn tại Côn
Sơn, hòa mình vào thiên nhiên bao la, cao khiết một
đời sống thanh bần, ngày ngày vui cùng Láng giềng
một áng mây bạc. Khách khứa hai ngàn núi xanh (*).

Từ đền thờ Nguyễn Trãi bước ra, loanh quanh
ngoài khuôn viên Thanh Hư Động, nhìn cái vạt đất
núi mưa gió xói mòn lơ thơ cỏ dại, tôi liên tưởng đến
dấu tích cái nền nhà cũ nơi Ức Trai ngày xưa bao lần
Hé cửa đêm chờ hương quế lọt. Vọng thức hay là
bước đi giữa một vùng đất sâu dày trầm tích văn
hóa , ta thường bắt gặp một thứ phóng nhiệm quang
chiếu vào tâm thức mỗi khi chạm vào từng sự vật cụ
thể. Bước dọc theo triền con suối về phía thượng
nguồn, chạm tay vào một phiến đá phẳng nằm bên
suối, thì ra cái thạch bàn, nơi Ức Trai thường ra ngồi
ngắm cảnh và làm thơ là đây.
Chao ôi, Côn Sơn suối chảy rì
rầm. Ta nghe như tiếng đàn
cầm bên tai, những hơn sáu
trăm năm rồi, vậy mà tiếng
suối ấy, tiếng đàn cầm xao
xuyến thanh âm ấy, vang
động trong thơ Ức Trai chảy
mãi cho đến tận bây giờ. Cái
thể phách, cái tinh anh của
người xưa, đã hòa tan vào bao
la đất trời xanh thẳm Côn Sơn,
mây bạc ánh lên như những
hào quang soi rọi lấp lánh, hư
vô cả đấy mà mồn một dấu
xưa cũng đấy!

Hái cúc hương lan hương bén áo. Tìm mai đạp
nguyệt tuyết xâm khăn. Đàn cầm suối trong tai dội.
Còn một non xanh là cố nhân. Hương hoa cỏ của
mùa xuân Côn Sơn bây giờ lối nào mà chẳng bén áo,
có thể còn bát ngát tỏa hương gấp vạn lần ngày xưa
ấy chứ. Chỉ có điều, mùi hương cúc, hương lan của
Côn Sơn - “cố nhân” của Ức Trai mới là thứ hương
vạn kỷ, thứ hương như phẩm hạnh tâm hồn thanh
cao của nhà thơ. Bao thế kỷ qua rồi mà sao những
tuyết- nguyệt- phong- hoa đẫm đầy trong thơ Ức
Trai cứ như quyện vào đất trời Côn Sơn huyền
nhiệm một sức sống. Thì còn gì nữa, dù trải qua bao
thăng trầm và bi kịch của một số phận, nhưng  may
mắn thế nào đó, kho tàng văn học còn lưu giữ được
đến bây giờ tập thơ chữ Hán “Ức Trai thi tập”, và
nhất là tập thơ chữ Nôm “Quốc âm thi tập” - đây có
thể xem là tác phẩm văn học đầu tiên bằng tiếng mẹ
đẻ xưa nhất và xuất sắc nhất còn lưu lại một cách
trọn vẹn. 

Có người cho rằng, hành hương về Côn Sơn,
cũng tức là chạm vào ngôi đền thi ca của Ức Trai.
Nói thế cũng chẳng có gì là quá. Lẽ thường mỗi khi
cổ ngoạn những vùng đất huyền thoại sáng danh
những nhân vật lịch sử và văn hóa, tâm thế con
người ta hay bất chợt  khơi vơi trong trạng huống
phóng thể về một dĩ vãng xa xăm nào đó. Ví như
bây giờ, mặc dù bầu không khí mùa xuân Côn Sơn

Thơ và mây trắng          
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người đông vui dặt dìu nhau du
xuân, ấy vậy mà khi bước đi trên
những bậc đá giữa rừng thông bao
la, trong ngút ngàn thanh âm gió lá
kia, tôi nghe ra niềm cô đơn của Ức
Trai đã khảm khắc vào chon von
đỉnh núi: Còn một non xanh là cố
nhân! Khoảnh khắc ấy, hình ảnh Ức
Trai nhẹ nhàng giũ bỏ áo mão, rồi
như làn khói bay giữa núi rừng, khi
thì Người: Đạp áng mây ôm bó củi,
lúc thì: Ngồi bên suối gác cần câu,
có nơi cốt cách nghệ sĩ phóng
khoáng niềm tự do được tắm mình
giữa thiên nhiên, quét trúc bước qua
lòng suối. Thưởng mai về đạp bóng
trăng. Bước chân Người ung dung
thoát tục, nhưng lại có khi như là ưu
du. Nhân dữ bạch vân thùy hữu
tâm - Ta và mây trắng ai có tâm đây?
Câu thơ như một câu hỏi cho ngàn
sau còn khôn nguôi niềm xao
xuyến.

Thực ra, toàn bộ sự nghiệp
sáng tác của Ức Trai không chỉ là
“Ức Trai thi tập” và “Quốc âm thi
tập”, mà còn là: Bình Ngô đại cáo, Phú
núi Chí Linh, Quân trung từ mệnh tập,
Văn bia Vĩnh Lăng, Chuyện cũ về Băng
Hồ tiên sinh, Chiếu biểu viết dưới triều
Lê, Dư địa chí… Tầm vóc một danh
nhân văn hóa, một anh hùng dân
tộc như Ức Trai- Nguyễn Trãi còn
nhiều hơn thế nữa. Nhưng ở đây,
cái bóng núi Côn Sơn lại gieo vào
trong tâm tưởng tôi  ngọn núi thơ
sừng sững Ức Trai, cái bóng núi mà
như thơ Người  viết: Nước chảy âu
không xiết bóng non. Vâng, nước
chảy khó mà trôi bóng núi, cho dù
đó là dòng chảy nghiệt ngã của thời
gian, ẩn chứa trong lòng nó một thứ
biển dâu định mệnh đã trút xuống
cuộc đời Ức Trai nỗi oan khiên của
một bi kịch lịch sử. 

Có thể nói, tháng năm lui về
Côn Sơn ở ẩn, Nguyễn Trãi thi sĩ
một cách triệt để nhất, Danh thơm
một áng mây nổi. Bạn cũ ba thu lá
tàn. Lòng tiện soi dầu nhật nguyệt.
Thề xưa hổ có giang san. Tâm hồn
thi sĩ Ức Trai trong sáng quá, người
nhún nhường mở lòng cho nhật

nguyệt soi xét, lời thề xưa chưa trọn
vẹn giúp nước non, đành hổ mặt mà
nhìn giang sơn. Về Côn Sơn, tình
yêu của Ức Trai, người bạn lớn của
Ức Trai là thiên nhiên kì vĩ. Gối giải
mây, dầu trúc múa. Cầm đưa gió,
mặc thông đàn. Ngày xem hoa động
chăng cài cửa. Tối rước chim về mã
lạc ngàn. Về Côn Sơn, láng giềng
của Ức Trai là mây, là núi, là chim,
là hoa cỏ, Núi láng giềng, chim bầu
bạn. Mây khách khứa, nguyệt anh
tam. Cái núi cô liêu thăm thẳm của
Ức Trai đã hào  phóng sẻ chia cùng
thi sĩ cả kho tàng thiên nhiên giàu có
cái đẹp: Kho thu phong nguyệt đầy
qua nóc. Thuyền chở yên hà nặng
vạy then. Thiên nhiên trong thơ Ức
Trai không là bức tranh vẽ chép lại
từ thế giới, mà là một thiên nhiên đã
hòa nhập vào tâm hồn nhà thơ
thành một nhất thể: Trời nghi ngút,
nước mênh mông. Hai ấy cùng xem,
một thức cùng. Lẻ có chim bay cùng
đá nhảy. Mới hay kia nước, nọ hư
không… Ở vào cái thuở cách xa bây
giờ hơn cả sáu thế kỷ, vậy mà thi tài
và trí tuệ uyên áo của Ức Trai đã viết
nên những vần thơ trác việt như thế,
ta có thể nói gì hơn Người là thi sĩ vĩ
đại của thiên nhiên, không chỉ
ngàn xưa mà cho mãi đến tận bây
giờ. Thơ của Người đẹp như bức
tranh cổ phương Đông in trên nền
trời xanh biếc Côn Sơn, cái bóng
núi huyền thoại soi bóng xuống
Lục Đầu Giang như dẫn đường
cho những bước chân hành hương

tìm về!

Cho dù thời điểm tôi có mặt ở
Côn Sơn, Lễ hội mùa xuân chưa đến
ngày khai hội, nhưng dường như
khách muôn phương ngày mỗi về
đông hơn. Côn Sơn ngày nay hoa
ngàn sắc, gió ngàn hương, cùng với
các công trình bề thế mang dáng
dấp kiến trúc cổ: đền đài, cầu đá,
cổng tam quan, hồ bán nguyệt...
Nhưng không hiểu sao, trong dập
dồn âm thanh của sự chuyển động
ấy, tôi lại mơ hồ một  quãng lặng
của rêu xanh, nơi ngày xưa Ức Trai
từng Mộng giác cố viên tam kinh
cúc- Tỉnh mộng nhớ ba rặng cúc
vườn cũ. Vườn cũ của người xưa
bây giờ là đâu giữa mây trắng giăng
giăng đồi núi chập chùng thông reo
và gió hát. Còn một non xanh là cố
nhân, thì “cố nhân” của Ức Trai vẫn
Côn Sơn xanh thẳm mênh mông ,
vẫn tiếng suối ngày đêm như tiếng
đàn cầm đánh thức từng quá vãng .
Không biết có phải từ vọng tưởng
mà ra, hay là một ngẫu nhiên, mà từ
xa xa triền núi kia, áng mây trắng
mỏng mảnh lượn lờ bay qua những
rặng thông, rồi lướt qua phiến đá
thạch bàn bên dòng suối ảo mờ như
bóng người xưa bay lên !

N.N.T

(*) Phần thơ Nguyễn Trãi (chữ nghiêng)
trong bài  được trích từ NGUYỄN TRÃI
TOÀN TẬP, Đào Duy Anh, NXB Khoa học
xã hội, 1976.
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Xây dựng văn hóa, văn minh, gia đình
hạnh phúc.

Phát huy quốc phòng, quốc pháp, 
đất nước thanh bình.
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Nắng xuân nhuộm má em hồng
Áo bà ba buổi chợ đông đi về
Gặp em trên quãng đường đê
Trời xanh én liệng bờ tre nắng vàng

Ngàn hoa đón buổi Xuân sang
Hương gieo mùi nhớ chiều tàn ngẩn ngơ!
Đêm về nằm ngủ tôi mơ
Thấy cau tới lứa xanh tơ vườn trầu

Nắng xuân nhuộm lá sầu đâu
Mình hai đứa cách sông sâu đôi bờ
Yêu nhau từ ấy đến giờ
Sao tình như một bài thơ chưa vần!

Bướm bay trời đã vào Xuân
Bâng khuâng nhớ thưở ngập ngừng mới yêu
Triền đê lau trắng bóng chiều
Lục bình nở tím liêu phiêu giữa dòng

Nắng Xuân nhuộm má em hồng
Có người con gái qua sông chưa  về…

Xuân chưa tới hương Xuân đã tới
Chuyến hàng Tết sớm đến đảo xa
Xuân chưa mới nhưng lòng đã mới
Ăm ắp tình quê gửi Trường Sa

Nếp cẩm ngạt ngào hương vị đất
Lá dong xanh mướt sắc thái đồng
Dưa chua củ kiệu giòn thơm nắng
Lợn béo gà tơ…nếp lá dong…

Rượu quê ủ hương đồng gió nội
Thơm ngát thơm nếp cái hoa vàng
Rau xanh Đà Lạt non hôi hổi
Mứt gừng mứt bí nhai giòn tan

Gói trà Thái ấm tình xứ Thái
Hoa đào đỏ rực sắc thủ đô
Phong kẹo ngọt ngào tay em gói
Cánh thư xuân vui mộng hải hồ

Chưa đến Tết
Trường Sa đã Tết
Xin đến đây để hiểu cuộc đời
Có xa con thì mẹ mới biết
Núm ruột mình đang ở biển khơi

ĐẶNG HOÀNG THÁM

Tết sớm trên đảo xa
Thêm nợ nàng thơ một chữ tâm
Một lời đôi lúc hoá trăm năm
Một giây đôi lúc thành muôn thuở
Đồng cảm tương liên hoá sắt cầm

Thêm nợ tình yêu một sắt son
Khuyết tình để vẹn vẽ nước non
Tử sinh vinh hoá vào sông núi
Hồn cốt tuổi tên mãi vẫn còn 

Lấp lánh trí tài trên nét bút
Chói ngời tâm đức dưới câu thơ
Kiên trung bất khuất luôn vẹn giữ
Hạt cát nhỏ nhoi cũng cõi bờ

Thêm nợ nàng Xuân một lứa đôi
Biển còn dầu dãi lắm biển ơi
Ta đi cho tới chân trời sáng
Tới ấm no hạnh phúc giống nòi.

Đêm Nam Yết ngày Sơn Ca
Sinh Tồn mây trắng Trường Sa nắng vàng

Chiều  trên đảo thoảng tiếng đàn
Chuyện vui bạn kể cười vang pháo đài
Mùa Xuân nhớ cánh hoa mai
Thương con én lạc còn bay phương nào

Đêm nghe tiếng gió thét gào
Như hồn biển gọi lắng vào tim ta
Biển là đất -  đảo là nhà
Con tàu cưỡi sóng Trường Sa hẹn về

Trái tim khắc một lời thề
Tử sinh quyết giữ lấy quê hương mình…

ĐẶNG HOÀNG THÁM

Lính đảo Trường Sa

PHAN THÀNH MINH

PHAN THÀNH MINH

Khai bút tân niên

Nắng Xuân




























