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nằm trong khuôn khổ chiến dịch toàn cầu vì Giáo dục, tuần lễ toàn cầu hành 
động Giáo dục cho Mọi người là một hoạt động thường niên được diễn ra vào 
tháng 4 trên toàn thế giới. năm 2009, hoạt động này đã được tổ chức trên 120 
quốc gia trong đó có việt nam, với chủ đề “Hướng tới việc học tập suốt đời và 
Xóa mù chữ cho thanh niên và người lớn” qua thông điệp “Biết chữ cho cuộc 
sống tốt đẹp hơn”. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên minh chiến dịch 
toàn cầu hành động vì Giáo dục tại việt nam bao gồm các tổ chức ActionAid, 
Aide et Action, childfund, church World Service, trung tâm Etc, oxfam Anh, dự 
án Giáo dục việt Bỉ, unESco, unicEF, tầm nhìn thế giới và trung tâm uncEv 
khởi xướng và tổ chức hai hoạt động chính là phát động cuộc thi viết “Biết chữ 
cho cuộc sống tốt đẹp hơn” và tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc” trên toàn quốc.

theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Liên minh chiến dịch toàn cầu 
hành động vì Giáo dục, các địa phương trong cả nước đã tích cực tham gia hưởng 
ứng cuộc thi viết “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” với việc tìm hiểu những 
tấm gương điển hình người thực, việc thực vượt khó vươn lên trong học tập và 
nêu bật tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự thay đổi tích cực trong cuộc 
sống của mình. cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo 
quần chúng từ mọi ngành nghề và lứa tuổi với hơn 60 nghìn bài dự thi. Bên cạnh 
sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh và thầy cô giáo còn phải kể đến các 
anh, các chị vừa được học xóa mù chữ và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, 
vùng xa trong cả nước cũng tham gia và được trao giải trong cuộc thi. 

tâm điểm của tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho Mọi người là việc tổ 
chức sự kiện “Ngày hội đọc” ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước từ 20 
đến 26 tháng 4 năm 2009 tại các trường trung học, trung tâm giáo dục thường 

Lời giới thiệu
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xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, các nhà văn hóa và nhà sinh hoạt cộng đồng 
tại địa phương. vào ngày 23 tháng 4 năm 2009, sự kiện ở cấp quốc gia đã được tổ 
chức tại hội trường uBnd thành phố từ Sơn, tỉnh Bắc ninh với hơn 800 đại biểu 
tham dự đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, uBnd tỉnh Bắc ninh, Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Bắc ninh, Ủy ban văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 
của Quốc hội, đại diện tW Đoàn tncS hồ chí Minh, Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, 
hội Liên hiệp Phụ nữ việt nam, hội Khuyến học việt nam, hội cựu giáo chức cùng 
đại diện các vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên và học sinh trường 
thPt Lý thái tổ và đại diện của các tổ chức quốc tế trong Liên minh. tại “Ngày 
hội đọc” cấp quốc gia, giáo viên và học sinh đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm 
của mình thông qua những tiểu phẩm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc và đậm chất 
nhân văn. những câu chuyện vượt khó, tự học để vươn lên đã được các diễn viên 
không chuyên thể hiện sinh động và thu hút khán giả. các tác phẩm đoạt giải 
trong cuộc thi viết “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” cũng đã được công bố và 
trao giải tại “Ngày hội đọc” này. 

Quyển truyện lớn “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” mà quý vị đang cầm trên tay 
là tập hợp mười câu chuyện đoạt giải và các câu chuyện chọn lọc khác đã tham dự 
cuộc thi. chúng tôi trân trọng được gửi đến các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo 
dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng 
đồng để lưu giữ tại các thư viện, phòng đọc chung phục vụ cho mục đích đọc và 
tham khảo của giáo viên, học sinh và cộng đồng. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chân thành cảm ơn các tổ chức trong Liên minh chiến dịch 
toàn cầu hành động vì Giáo dục tại việt nam đã giúp đỡ về kỹ thuật, tài chính và 
cùng phối hợp để tổ chức các hoạt động và tiến hành biên soạn, in ấn cuốn “Quyển 
truyện lớn” này. trân trọng cảm ơn các bộ, ban, ngành ở trung ương và địa phương; 
các cơ quan thông tấn báo chí; các sở giáo dục và đào tạo và đặc biệt là các thầy cô 
giáo, các học viên, các em học sinh trong cả nước đã gửi bài tham gia cuộc thi viết 
“Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” và tích cực tham gia các hoạt động của tuần lễ 
toàn cầu hành động vì Giáo dục cho Mọi người năm nay. chúc cho tuần lễ toàn cầu 
hành động vì Giáo dục năm 2010 có những sáng kiến mới, có nhiều người tham gia 
hơn và được tổ chức thành công hơn nữa!

                          Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

                             THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                             TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA GDCMN

           Nguyễn Vinh Hiển
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năm sinh: 03/10/1982
Phường tân Phong, thị xã Lai châu, tỉnh Lai châu
Giáo viên trường tiểu học Sùng Phài , tam Đường tỉnh Lai châu.
Giải Ba

NGUyễN BÁ HIềN

góp  sức  chung  tay

điều

Bừng sáng con chữ 

về gửi Lên 

bạn ơi

đường

tươi vui

BIÊT CHU CHO CUÔC SÔNG        
TÔT  DEP HON
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Khát khao từ một mơ ước nhỏ bé nhưng mộc mạc, chân thành là làm một kỹ 
sư thủy sản, chín năm qua, cậu bé võ văn nhã, học sinh lớp 9A2 trường thcS 
trần Phán (Đầm dơi, tỉnh cà Mau) đã vượt qua hàng chục cây số đến trường 

bằng đôi chân tật nguyền của mình đi tìm con chữ đổi đời và đổi thay số phận.

Mồ hôi đổ ra như tắm ướt đầm trên gương mặt và cả trên tấm thân gầy gò, 
những bước chân khập khiễng cố bắt kịp theo nhịp dậm chân của tập thể lớp 
đang tập nghi thức đội. Đôi chân yếu ớt của nhã cứ run lên bần bật cơ hồ như 
sắp ngã, nhưng em vẫn cắn chặt răng cố gắng theo kịp nhịp chân của bạn bè. 
Khó khăn là thế, nhưng trên gương mặt nhã vẫn ánh lên một niềm tin và sự           
nỗ lực vượt bậc.

Đối với người khác, việc đi lại bằng đôi chân đến trường là điều bình thường, 
nhưng đối với nhã thì đó là một sự khó khăn. Bị bệnh bại liệt từ nhỏ, cha mẹ nhã 
đã đưa em đi chữa trị khắp nơi, tài sản thì khánh kiệt mà chỉ cứu được đôi chân 
em không bị liệt, tuy nhiên nó cũng teo tóp và biến dạng khiến cho việc đi lại 
của em gặp rất nhiều trở ngại. thế mà nhã vẫn vượt lên nỗi mặc cảm bị dị tật 
nằng nặc đòi đến trường. thấy con quyết tâm, cha mẹ nhã không nỡ ngăn cản. 
tuy vậy, mỗi lúc nhìn con đi học trên đôi chân khập khiểng, phải lê từng bước 
trên con đường đất gập ghềnh đến trường thì lòng của anh võ văn Đẹp (cha của 
nhã) lại đau thắt như cắt từng đoạn ruột.

anh

vUOT lÊN CHINH mINH                   
DI TIm CON CHU CHO                
CUÔC SÔNG TÔT  DEP HON

ngày sinh: 15/8/1979

Giáo viên môn ngữ văn, trường thcS trần Phán  
Đầm dơi – cà Mau
Giải nhất

TRầN NHựT TâN 
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nhà có ba chị em, cha mẹ nhã 
phải đầu tắt, mặt tối nhưng 
chỉ đủ lo cho nhã đến trường, 
đến lớp như bao bạn bè cùng 
trang lứa, nên ngoài việc học 
nhã còn phải mò cua, bắt cá và 
phụ giúp cha mẹ làm những 
việc lặt vặt trong nhà như nấu 
cơm, giặt giũ để đỡ đần phần 
nào giúp cha mẹ yên tâm làm 
thuê kiếm tiền trang trải mọi 
sự trong gia đình. Ý thức được 
nỗi khó nhọc của cha mẹ, nhã 
càng quyết tâm học chữ, mong mang con chữ học được thay cho sức lực làm cho 
cuộc sống gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Em mơ ước sau này mình sẽ trở thành một 
kỹ sư thủy sản để giúp cho người dân quê em thoát khỏi cảnh nghèo. nhã tâm sự:         
“chân tay em không được mạnh khỏe, không được nhanh nhẹn như người ta chỉ có 
cố gắng học thành tài em mới có thể giúp gia đình và quê hương thoát nghèo được.”

vốn là một gia đình thuộc diện nghèo ở ấp tân hòa, xã trần Phán, huyện                
Đầm dơi, tỉnh cà Mau nhưng anh võ văn Đẹp vẫn quyết tâm cho con đến trường 
để kiếm cái chữ. “Đời mình nghèo vì thiếu chữ nên phải cố gắng gượng cho con 
đi học. con nó đã thiệt thòi so với bạn bè rồi mà còn không được đi học nữa thì 
đời nó tội lắm.”, anh Đẹp tâm sự.

chín năm trời học tập gian khổ, tuy thành tích không được cao nhưng năm nào 
nhã cũng không để cha mẹ và thầy cô phiền lòng. cô hoàng thị Kim Anh, giáo 
viên chủ nhiệm lớp 9A2, biết bao lần phải ứa nước mắt nhìn cậu học trò của 
mình tập các bài thể dục và say mê nắn nót từng con chữ. cô cho biết: “ nhã là 
một học sinh ngoan, luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh, mặc cảm để học tập,                        
vươn lên. trong lớp em không nghỉ ngày nào và luôn là một học sinh gương 
mẫu, hòa đồng. Bài nào về nhà em cũng chuẩn bị tốt và không bao giờ để thầy 
cô, bạn bè phàn nàn về bất cứ chuyện gì.”

vất vả đến trường là thế nhưng trên gương mặt gầy gò ấy, nụ cười lạc quan vẫn luôn 
rạng rỡ như thách thức số phận. nhìn cậu học trò hiếu thảo với đôi mắt luôn hướng về 
tương lai phía trước không ai có thể cầm lòng được khi biết rằng nhã đã phải nỗ lực 
rất nhiều trong sự học tập để thực hiện mơ ước chân thành của mình. hằng ngày võ 
văn nhã vẫn lê từng bước chân khó nhọc đến trường. Đôi chân chai oằn oại vì gánh 
gồng từng con chữ và vì những ước mơ nhỏ bé mà em hằng ấp ủ…!
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HOC TRÒ TÔI

Trường tôi dạy, một ngôi trường cũ kỹ
Học trò tôi làm đủ mọi ngành nghề

Trò làm hồ, bán báo, vá xe,
Lại có cả học trò khiếm thị 

Nhà khó nghèo phải vào đời rất sớm
Học ban đêm ngày bươn chải miếng ăn. 

Nhưng tai ương không buông tha kẻ khó
Tai nạn của nghề làm em mất bàn tay

Vẫn đến lớp dù đôi khi mặc cảm
Em hiểu rằng cuộc đời mình hiện tại

Không đến trường, bất hạnh sẽ nhân đôi
Nên gắng học để vượt lên số phận.

Có hôm tối, trời mưa, đường ướt
Học trò mù, chới với đôi chân

Vẫn đến lớp để được nghe cô dạy
Để có thêm kiến thức bước vào đời

Em hiểu rằng em đã mù đôi mắt
Không đến trường là mù cả tương lai

Học trò tôi đó bao khó nghèo, bất hạnh
Vẫn đến trường dù nắng hay mưa

Vẫn chăm chỉ từng ngày, từng tháng
Để vượt lên bất hạnh, đói nghèo.

anh
ngày sinh: 20/09/1959
Giáo viên môn ngữ văn, Giảng dạy văn khối 8-9 
trường thcS An nhơn - Quận Gò vấp,tP hcM.
Giải ba

PHẠM THỊ NGỌC TRINH



Trường tiểu học Trung Lèng Hồ            
            

            
           

Huyện Bát Xát, Lào Cai

Bài dự thi Cuộc thi viết “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn”

Ngày hội đọc - Bắc Ninh 23/4/2009
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ngày sinh: 12/6/1959
Xóm Sưng, Xã cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh hòa Bình 
trình độ: học hết lớp 2 (chương trình Giáo dục cũ)
Giải khuyến khích

năm sinh: 2002, học sinh lớp 1A

trường tiểu học tam thái, tương dương, nghệ An

Giải Khuyến khích - thí sinh tham dự nhỏ tuổi nhất

Lý THỊ PHƯơNG 

EM LỘC THỊ UyểN MI - LớP: 1A

cách đây 2 năm bố mẹ em không biết chữ. Làm ăn rất vất vả. nhà lúc nào cũng 
đói, em thường nhịn ăn lúc buổi sáng khi đi học nhưng sau đó có một lớp xóa 
mù bố, mẹ em đăng ký đi học, qua một năm học hành rất chăm chỉ bố mẹ em đã          
biết đọc, biết viết, biết làm những bài toán như em đang học bây giờ đó. 

từ khi biết chữ bố mẹ em làm ăn dễ dàng hơn, biết tính toán hơn. Bố em đi 
vay ngân hàng về mua hai con bò và hai con lợn, bố em thì nuôi bò, trồng mít,                      
còn mẹ em thì nuôi lợn nấu rượu bán. cuộc sống của gia đình em từ đó có cơm 
ăn, áo mặc. Em vui nhất là bố mẹ biết dạy em học bài, vì vậy em cũng học rất tiến 
bộ, em thật là vui vì cả nhà đều biết chữ.

CÂU CHUYEN DOI TOI
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CO GIAO XUONG

cứ mỗi dịp vì công chuyện phải qua phà vàm cống để đến An Giang, cần thơ hay 
Kiên Giang, đứng trên boong tàu nghe câu hát ru: “ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng 
đinh/ cầu tre lắt lẻo, gập ghình khó đi/ Khó đi, mẹ dắt con đi/ con đi trường học, 
mẹ đi trường đời…” là tôi lại nhớ đến hình ảnh cô giáo trần ngọc Xương. Sẽ chẳng 
có gì để nói nếu cuộc đời của cô cứ theo một lối mòn định sẵn: đi học, đi dạy rồi 
nghỉ hưu an phận dưỡng già.

Sau 34 năm gắn bó với bục giảng, năm 1998, cô giáo Xương nghỉ hưu theo                   
chế độ. nghỉ hưu, cô không bận tâm đến chế độ (dạy học 34 năm nhưng cô chỉ 
được hưởng chế độ 23 năm, từ 1975 đến 1998) mà cô thực sự buồn vì phải xa 
trường lớp, xa các em học sinh hồn nhiên và trong trắng. Buồn! Buồn đến mức 
bần thần, đầu óc và chân tay trở nên lười biếng. nhiều lúc cô phải kín đáo đứng ở 
một góc vườn nhà nhìn các em đi học cho vơi nỗi nhớ. Sau nhiều đêm mất ngủ, 
cô giáo Xương quyết định tiếp tục “đưa đò” để thỏa nỗi khao khát của riêng mình. 
Qua cuộc sống thực tế, cô thấy ở quê mình còn bao trẻ em không có tuổi thơ, 
chưa được một lần cắp sách đến trường hoặc phải nghỉ học giữa chừng để mưu 
sinh trước tuổi do gia đình nghèo khó. cho các em cái chữ chính là cho các em 
vốn sống – cho dù chưa đủ đầy, trọn vẹn – cũng là một cách tích đức cho mình và 
đóng góp cho xã hội. 

Lớp học tình thương của cô giáo Xương ra đời trên nền tảng của sự suy luận và 
tấm lòng giản đơn nhưng rất nhân bản đó. Được ủy ban nhân dân thị trấn Lấp 
vò, huyện Lấp vò, tỉnh Đồng tháp cho mượn nửa phòng làm lớp học (một nửa là 

Sinh năm: 1957
Quê quán: hà tĩnh
hội văn học nghệ thuật Đồng tháp
Giải nhì

NGUyễN TRỌNG QUế
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trụ sở Ban nhân dân ấp), trường tiểu học thị trấn cho mượn bảng đen, bàn ghế,               
cô giáo Lê ngọc Xương tất bật đi gõ cửa từng nhà để vận động học sinh ra lớp, 
hơn 20 học sinh ở nhiều trình độ khác nhau có mặt. Để đảm bảo cho việc dạy ở 
trình độ (từ lớp 1 đến lớp 5), cô giáo Xương “kéo” thêm một đồng nghiệp cùng 
trường, cũng đã nghỉ hưu ở bên An Giang là cô giáo Lãm về đảm nhận ca lớp 1 và 
lớp 2, cô đảm nhận ca lớp 3, lớp 4 và lớp 5. tập, viết do hai cô trích từ đồng lương 
nghỉ hưu khiêm tốn của mình để mua tặng các em. Một lớp học còn thiếu thốn về 
vật chất nhưng lại rất giàu nhiệt tình và lòng nhân ái.

dạy học bằng tâm huyết và tình yêu thương đối với các em nhỏ bị thiệt 
thòi. Không có thời gian tự học ở nhà, cô cố gắng để các em hiểu bài tại lớp:                                               
nhóm trình độ 5 làm toán thì nhóm trình độ 4 học tiếng việt, nhóm trình độ 3 
học tập làm văn. Mỗi nhóm từ 4 đến 5 em nên cũng dễ kèm cặp. Bài kiểm tra định 
kỳ tự cô ra đề và chấm điểm, thi học kỳ và cuối năm, các em làm bài theo đề thi 
chung của Phòng giáo dục và đào tạo. những em nào không đạt yêu cầu, tự cô 
ôn tập hè cho các em rồi thi lại, đạt yêu cầu mới cho lên lớp. Để các em được lên 
lớp đảm bảo chất lượng, cô xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kèm cặp. càng thương 
các em, cô càng quyết tâm không để các em “ngồi nhầm lớp”. với cách làm đó, học 
sinh lớp tình thương của cô sau khi tốt nghiệp tiểu học, vào học tiếp ở các trường 
trung học cơ sở vẫn đảm bảo chất lượng, một số em còn học khá, giỏi.

“Bắc cầu nào, đi cầu đó!”. Sau những năm tháng toàn tâm cho lớp học tình thương, 
nay ngắm nhìn các em hòa nhập cùng bạn bè đến lớp ở trường trung học cơ sở 
và trung học phổ thông, cô giáo Xương lặng lẽ ghi nhận rồi kín đáo giấu giọt lệ 
mừng. hương thơm thầm tỏa, tiếng lành đồn xa, một việt Kiều ở xã Bình thạnh 
trung, huyện Lấp vò, tỉnh Đồng tháp trong một lần về thăm quê đã tìm đến                            
cô giáo Xương bàn thảo để mở thêm một lớp học tình thương ngay trong khuôn 
viên của trường tiểu học Bình thạnh trung i. niềm vui được nhân đôi, cô giáo 
Xương và cô giáo Lãm lại thay phiên nhau đảm nhận 2 lớp học cách nhau 10km, 
lại phải qua đò: ca một ở thị trấn Lấp vò thì ca hai ở Bình thạnh trung và ngược lại. 
niềm vui đã giúp cho hai cô giáo vượt qua bao khó khăn, gian khổ về tuổi tác và 
quãng đời giữa hai trường để dạy chữ - dạy người cho các em bị thiệt thòi. Đã mấp 
mé ở bậc thềm thượng thọ (70 tuổi) nhưng cô giáo Xương vẫn rất nặng lòng trong 
việc “uốn măng non” để có được những “cây tre thẳng”. Mười năm qua, hàng trăm 
trẻ em bị thiệt thòi không chỉ thoát được cảnh đói chữ mà vẫn tiếp tục học lên và 
trưởng thành từ lớp học tình thương miễn phí của cô giáo Xương.

Một xã hội không có người mù chữ là một xã hội ưu việt, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn 
bao giờ hết! Ước chi, mỗi địa bàn dân cư đều có được một “thiên sứ” như cô giáo 
Lê ngọc Xương.
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ngày sinh: 25/10/1966
nghề nghiệp: Giáo viên
trường tiểu học Liên hà A – Đông Anh – hà nội
Giải Khuyến khích

PHẠM THỊ VâN

hòa sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vùng nông thôn, ba mẹ đều làm 
ruộng. nhà hòa có năm anh chị em trong đó hòa là con trai út. Ba hòa 
mất lúc hòa mới lên hai. Một mình mẹ làm lụng nuôi các con ăn học.                                       

thương mẹ vất vả anh đầu của hòa chỉ học hết cấp 2 rồi không đi học nữa, mặc 
cho mẹ khuyên nhiều lần nhưng anh trai hòa vẫn không nghe, một mực đòi đi 
làm. Anh thứ hai và thứ ba của hòa học hết cấp 1 cũng bỏ nốt, theo anh cả đi 
làm thợ. hòa ở nhà cùng mẹ và cô em út. năm hòa đến tuổi đi học, vì nhỏ quá, 
sợ không đảm bảo sức khoẻ nên mẹ quyết định cho hòa học sau một năm so với 
các bạn cùng trang lứa. năm đầu tiên đi học, hòa học được 3 tháng thì bị ốm nằm 
viện dài hạn nên phải nghỉ học. tất cả thời gian nằm viện và nghỉ ở nhà hơn hai 
tháng, bệnh tình của hòa cũng đã khỏi, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. vì thế, mẹ 
hòa lại cho nghỉ học để năm sau tới trường. 

thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày đi học của năm sau đã đến. Buổi đầu tiên đến 
trường, hòa trong bộ quần áo đồng phục mẹ đăng ký may ở trường dịp cuối hè, 
trông hòa lúc này thật bảnh. thấy hòa, chúng tôi hầu như không ai để ý đến việc 
đây là buổi học đầu tiên của bạn mình, cứ nói chuyện, đùa vui một cách vô tư. 
trống vào lớp, chúng tôi ai vào lớp người ấy, hòa lầm lũi xách chiếc cặp xinh xắn đi 
về phía lớp của mình. hòa cao hơn các bạn hẳn một cái đầu, lại hơn các bạn trong 
lớp 2 tuổi nên các em trong lớp đều ngại chưa dám chơi cùng hòa. 

Sau gần một tháng học, chúng tôi luôn chơi cùng nhau, không phân biệt bạn học 
sau hay trước. vào giờ chơi buổi đầu tuần, chúng tôi đợi mãi chẳng thấy hòa đâu 
liền chạy vào lớp tìm bạn thì mới biết hòa xin phép cô không đi học nữa. tan buổi 
học đó, chúng tôi cùng nhau vào động viên hòa nhưng vô ích, hòa một mực chối 
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từ. Mẹ hòa buồn lắm 
nhưng làm sao bắt được 
với cái tính ương bướng 
của con trai mình. thế 
là trong bốn anh con 
trai của gia đình không 
ai theo học được. niềm 
tin của mẹ chỉ còn trông 
cậy vào thủy, cô em gái 
của hòa.

năm tháng qua đi, 
chúng tôi, cả bọn có 
năm người thì bốn vào 
các trường đại học hay 
cao đẳng, chỉ riêng có hòa là ở nhà. Ba anh trai của hòa cũng đã xây dựng gia 
đình, mỗi người yên một phận. hòa ở nhà cùng mẹ và cô em gái. năm 2007, 
thuỷ được trúng tuyển vào trường đại học Sư phạm hà nội. thế là trong nhà 
hòa bây giờ chỉ còn có hai mẹ con. thuỷ đi học mỗi tuần về một lần. Mỗi lần về 
nhà cùng anh trai và mẹ, thuỷ luôn kể cho mẹ và anh nghe về việc học của mình 
ở trường, trong lòng ai cũng thấy phấn khởi. và cũng từ đây, cứ nghĩ đến những 
nét vô tư của thủy mỗi lúc về nhà hòa lại thấy thèm, nhưng bởi tính xấu hổ của 
bản thân khiến hòa chùn bước. năm hòa 23 tuổi, hòa cưới vợ. ngày đi đăng 
ký kết hôn, cầm tờ đơn xin kết hôn do thủy viết hộ mà trong lòng hòa ngượng 
ngùng vô cùng, nhưng không có gì xấu hổ hơn là lúc bọn tôi đưa hòa tới uBnd 
xã để đăng ký. cô Lý phụ trách công tác tư pháp xã yêu cầu hòa ký vào giấy kết 
hôn, tay hòa run run, mặt cúi gằm xuống không nói gì. Đợi một lúc lâu không 
thấy hòa ký, cô Lý hỏi:

- Ơ thế lấy vợ không ký giấy kết hôn thì để ai ký hộ đây?

hòa chỉ  dạ một câu rồi lại cúi xuống. tôi liền chống chế cho bạn:

- dạ, cô đợi một chút.

tôi kéo hòa ra khỏi phòng và nói:

- cậu làm gì vậy, thế có đăng ký không?

Lúc này hòa mới nói nhỏ vào tai tôi:

- Khổ quá cậu ơi, mình chưa kịp học viết tên mình.
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nhớ ra sự thể, tôi vỗ vai bạn và nói:

- Mình hiểu cả rồi, mình xin lỗi cậu, mình cũng chẳng nhớ là cậu                        
không biết chữ.

tôi cùng hòa trở lại phòng đăng ký kết hôn, tôi nói:

- cô Lý ơi, điểm chỉ cũng được cô nhé.

- thế cậu hòa không … cô Lý bỏ lửng câu hỏi của mình rồi khẽ gật đầu 
và nói tiếp:

- Đợi cô sang lấy hộp mực dấu nhé.

cô Lý bước ra khỏi phòng, hòa nhìn tôi, nhìn ngọc (người vợ sắp cưới) cùng                
các bạn đến ngượng ngùng. Một lúc sau cô Lý mang mực sang cho hòa lăn tay 
điểm chỉ. công việc đăng ký kết hôn thế là hoàn tất.

ngày cưới của hòa và ngọc thật vui, ai cũng khen đẹp đôi vừa lứa, nhưng ai hiểu 
được trong lòng chú rể còn ước muốn gì cho cá nhân mình.

Một buổi sáng, tôi đi chợ mua thịt, tình cờ gặp hòa cũng ở hàng thịt đó, một tay 
hòa cầm thịt còn tay kia giơ ra trước mặt và nói:

- chị viết giúp em đi, tay em bẩn thế này làm sao viết được.

nhìn thấy tôi, hòa đỏ bừng mặt vội lảng sang chuyện khác. tôi hiểu và tiếp tục 
nói chuyện cùng hòa. chị bán hàng vẫn cứ đưa sổ cho hòa yêu cầu hòa tự tay ghi 
vào sổ. tôi hỏi:

- Sao lại phải ghi sổ?

- Khổ quá mình thay áo không để ý nên tiền không cho vào túi áo này.

- Đây, mình đưa cho.

-  thôi mà, mai tôi trả mà.

hòa nhìn tôi vẻ ngượng ngùng. tôi nói luôn:

-  Rồi, tay bẩn thì mình ghi hộ nhé.

hòa ừ rồi mặc để cho tôi ghi vào sổ của chị bán thịt. Lúc ghi xong, tôi và hòa cùng 
lên xe đi về. Khi chia tay, hòa không quên nói:

-  cảm ơn cậu nhé!

Sau lần gặp ấy, tôi đi công tác xa hơn một năm sau mới về. tôi gặp lại hòa ở 
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một nhà người bạn bên xóm trên. nhìn hòa lúc này tôi cảm thấy có gì khác hẳn                  
lần trước. hòa tự tin hơn khi nói chuyện với các bạn. Lúc ngồi gần tôi, hòa nói:

-  tôi thật không biết nói thế nào với cậu đây, cậu đã giải vây giúp mình mấy lần, 
mình cảm ơn cậu nhiều đấy. cậu biết không, tuy sự việc rất nhỏ nhưng mình 
luôn cho đó là bài học đáng ghi nhớ cho bản thân mình. tôi nói:

-   có gì mà cậu cho là quan trọng vậy, chuyện cỏn con thôi mà.

-  cậu cho là nhỏ, nhưng đối với mình thì đó là lớn đấy.

Rồi hòa nói tiếp:

-  từ hôm gặp cậu ở hàng thịt, khi về nhà, mình đã hạ quyết tâm phải học chữ 
cho bằng được cho dù mình đã làm bố rồi. học đâu phân biệt tuổi tác phải 
không hùng?

-  cậu biết thế là phải. thế cậu học hành thế nào, ai là người dạy cậu vậy?

-  còn ai vào đây được nữa, mỗi tối cô ấy dạy mình một ít, dần dần khi biết chữ 
rồi lại thấy ham. cậu biết không, tính theo kiểu hàng sáo mình tính được, 
song mình có biết tính viết như các cậu đâu. Mình bảo vợ mình rằng dạy 
cho anh cả cách tính toán nữa nhé.

vừa nói vừa cười, chúng tôi không biết rằng mọi người xung quanh đang theo dõi 
câu chuyện của chúng tôi, ai ai cũng phấn khởi trong lòng trước niềm vui của hòa. 
Lúc chia tay chúng tôi ra về, hòa không quên nói với tôi: “Mình đã thấy tự tin hơn 
trong cuộc sống rồi đấy. Lần sau gặp cậu chắc chắn mình sẽ làm bài thơ tặng cậu”. 
tôi nhìn theo hòa mỉm cười và nói với theo:

-  Mình đợi được đọc thơ của bạn!

Liên Hà, ngày 29 tháng 3 năm 2009
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ngay từ bé khi hàng đêm tôi thường ngồi tụng kinh với nội. Lúc ấy tôi chỉ là 
cô bé chưa đầy 7 tuổi, một chữ cái bẻ đôi tôi cũng không biết ấy vậy mà 
vẫn cầm ngược cuốn kinh ê a với bài kệ theo giọng đọc của nội. “Kính lạy 

Phật từ bi bác ái, ngài thương con lỡ dại từ lâu…” 

Lớn thêm một chút khi đứa em gái kế tôi bắt đầu vào lớp một. ngồi nhìn ba mẹ 
đang chuẩn bị nào cặp, sách, bút vở cho em gái chuẩn bị ngày khi giảng đầu 
năm, khi ấy trong tâm hồn non nớt của tôi chợt nhói lên cảm giác ganh tỵ! tôi 
vẫn còn nhớ câu nói của ba răn dạy em tôi rằng: “Ai bất học, lãi hà vi. tức là nếu 
nhỏ mà con không chịu học thì lớn lên con sẽ làm kẻ ăn mày thôi!” nghe xong 
câu nói kia, trong tôi bỗng hiện lên sự lo sợ mơ hồ khi nghĩ tới hình ảnh tương lai 
của mình. tôi tự hỏi lúc đấy sẽ ra sao nhỉ? Một cô gái tật nguyền, cha mẹ già yếu, 
các em thì mải lo cho gia đình riêng của nó và khi ấy tôi sẽ bị cho vào một trại tế 
bần nào đấy? Mới có 8-9 tuổi mà tôi đã có những suy nghĩ hết sức người lớn như 
vậy. Bởi lúc đó tôi không hề được đi học như bạn bè, vì một nhẽ tôi là một cô bé                                
không may bị khuyết tật! 

cứ mỗi khi trên tivi hay bất kỳ cuốn sách, tờ báo nào có chữ cái, thì tôi chỉ biết 
nhờ người khác đọc hộ, chứ tôi lúc đó không hề biết chữ. và mỗi buổi chiều khi             
lắng nghe tiếng xe máy từ xa của ba đón em tôi đi học về, trong tôi lại hiện lên 
niềm háo hức mong chờ để được biết hôm nay em gái tôi được học những gì trên 
lớp. ngày đó sách tiếng việt lớp 1 có những bài tập đọc về “con cá gỗ”, ngồi nghe 
em học thuộc lòng, tôi cũng ê a đọc nhẩm theo rồi thuộc lòng từ bao giờ không 
hay? thế là khi em tôi đóng sách lại bỏ đi chơi, tôi lại lén đem ra đọc lại “nguyên 
bản” chứ không hề hay biết là mình cầm cuốn sách ngược hay xuôi nữa?

Địa chỉ: 4, hẻm 1, kiệt 156, đường nguyễn trãi, Đông hà, 
Quảng trị 

Giải Khuyến khích

TRầN THỊ TRÀ My

BIÊT CHU CHO CUÔC SÔNG        
TÔT  DEP HON
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Rồi những khi hè tới          
tụi trẻ con trong xóm lại 
tụ tập lại ở một khoảng 
sân nào đó; một tấm 
bảng đen, viên phấn 
trắng, còn tụi nó đứa 
cầm nguyên cả cuốn vở, 
đứa chỉ có tờ giấy trắng, 
vậy là đủ cho một lớp 
học. tôi cũng được xếp 
vào ngồi bàn trước hẳn 
hoi. nhưng… tôi chỉ biết 
vẽ nhăng cuội những 
đường cong ngoằn 
nghèo chứ không biết 
làm gì hơn. ngồi nhìn tụi nó biết viết, biết làm toán cộng trừ nhân chia và cả biết 
đọc những cuốn truyện tranh. tôi vừa ấm ức mà vừa thèm thuồng, đan xen chút 
xấu hổ khi nghĩ mình đã không có được hình hài như tụi nó và không những 
thế lại còn ngu hơn tụi nó. từ đó tôi quyết tâm phải học, phải biết chữ. Để mong 
sau này thay đổi được số phận của mình. vì lúc đó tôi đã nghe loáng thoáng mọi 
người xung quanh bảo nhau rằng, tôi sau này chỉ có thể sống nhờ vào sự trợ cấp 
của nhà nước và nương tựa vào một cửa chùa nào đó mà thôi! 

hàng ngày tôi đều nhờ ba mẹ hoặc em gái viết cho tôi những mẩu chữ cái để tôi 
nhìn đó mà bắt chước viết theo. còn nhớ trong sách Đạo đức lớp 3 của em tôi có 
kể về một đứa trẻ ham học đến mức, dù có mưa bão lớn đến mức nào đi chăng 
nữa thì đứa trẻ đó cũng không bỏ buổi học nào. Em gái tôi giảng lại bài đó cho tôi 
nghe và luôn tự nhủ đấy là một tấm gương để tôi noi theo. 

Khi biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia, tôi bắt đầu đọc sách. nhất là 
những câu chuyện cổ tích, tôi say mê và luôn ước giá mà trong cuộc sống cũng có               
phép màu như trong chuyện cổ tích để sau này lớn lên tôi sẽ làm một con người 
có ích cho xã hội, được đi đây đó và có nhiều bạn bè ở mọi nơi…14 tuổi tôi bắt 
đầu sáng tác thơ. những vần thơ ngô nghê về ba mẹ, về cuộc sống và về những 
thứ tôi cảm nhận được. và khi 16 tuổi tôi lại thử tập viết truyện ngắn, không tự 
tin mấy về khả năng viết văn của mình, tôi rón rén đưa cho một người chị, lúc ấy 
đang học chuyên văn, đọc thử. Lúc đó chị đọc xong chị khen tôi viết được. từ đó 
tôi say mê văn chương chỉ như một thú vui cho qua ngày. nhưng vẫn nuôi mơ ước 
về một tương lai không phải làm người ăn bám và được đi tới nhiều nơi tôi muốn. 
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ngoài ra mê văn chương ra, tôi còn rất mê vi tính, thế nhưng gia đình tôi lúc đó lại 
không dư giả gì. May thay lúc đấy có một đôi vợ chồng ở hn vào Quảng trị công 
tác và biết được hoàn cảnh của tôi qua lời kể của chú và ba tôi, nên đã gửi tặng tôi 
một bộ vi tính cũ. và thật sự lúc đó ngay cả việc mở, tắt vi tính tôi đều không biết 
cách chứ huống gì nói tới chuyện xài word hay excel… và tôi lại bắt đầu sự học 
mới. tôi quan niệm hễ học là phải hỏi, chứ không thể nào tự dưng mà biết ngay 
được thế là tôi bắt đầu đi hỏi từng người một; từ những đứa em tôi hay những đứa 
bạn của em tôi, rồi những người bạn đồng nghiệp của ba tôi hay các chú tôi hễ ai 
biết về vi tính đều bị tôi hỏi hết! 

19 tuổi tôi đã xin làm cộng tác viên cho một chương trình của đài phát thanh của 
tỉnh và trong một lần tình cờ một anh bạn rủ tôi tham gia cuộc thi viết truyện ngắn 
do trường cĐSP Quảng trị tổ chức. cả anh và tôi đều có giải. tôi được giải 3, còn 
anh chỉ được giải khuyến khích và thêm một điều bất ngờ nữa là khi lên trao giải 
thì tất cả mọi người mới biết tôi là ai. chứ lúc đó họ chỉ nghĩ tôi là một sinh viên 
trong trường, nên trên dòng khen đề tặng dòng chữ: “Sinh viên trần trà My”. 

nhờ biết chữ mà cuộc đời tôi tưởng chừng như không còn chút hy vọng, nay đã 
bừng lên sự sống và những ước mơ ngày bé của tôi đang dần trở thành hiện thực. 
Giờ tôi làm cộng tác viên  cho rất nhiều nơi tuy nhiên, những gì tôi viết ra không 
phải lúc nào cũng được chọn đăng, bởi tôi còn thiếu sự trải nghiệm, vốn sống và 
khả năng ngôn ngữ bị hạn chế. và chính điều đó đã buộc tôi phải không ngừng 
học hỏi nhiều hơn vì một nhẽ, khi nào bộ não còn hoạt động được thì lúc đó con 
người cần phải học. Bởi chỉ có kiến thức mới giúp cho ta thay đổi được số phận 
của mình!

Đông Hà 15/3/2009
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Đang ngồi làm việc tại văn phòng bỗng có tiếng gọi từ trong phòng học lớp 
3A vọng xuống vừa chạy vừa kêu:

- chị ơi, em hùng biết đọc rồi! Em hùng biết đọc rồi! Em sướng quá…!

Đó là tiếng kêu sung sướng xuất phát từ đáy lòng của cô giáo Đặng thị thanh 
nhàn, người được nhà trường phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3A và                               
trực tiếp dạy cho em vi văn hùng người dân tộc thái biết chữ.

Em vi văn hùng năm nay 13 tuổi đang là học sinh lớp 4 trường tiểu học trà Lân. 
từ khi bước vào học lớp 1 đến lớp 3 hùng đi học không đọc không viết, cô hỏi 
không thưa, ngồi học chuyên ngủ. nhà trường đã nhiều lần cho mời phụ huynh 
đến để trao đổi tình hình về em hùng nhưng mọi cái đều không hiệu quả. Được 
biết hùng là con út trong gia đình có 5 chị em. Bố hùng bị đi tù vì tội đánh người, 
một mình mẹ hùng phải cáng đáng công việc gia đình và nuôi các con ăn học.

tâm sự với mẹ hùng bà bảo:

- Khổ lắm cô ơi! Bố nó do học hành không đến nơi đến chốn cho nên mọi 
hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến phải đi tù. còn thằng hùng không phải 
không biết nói đâu, về nhà vẫn nói chuyện bình thường, không biết tại sao 
đến trường nó không nói và không biết được chữ nào cả.

năm học 2006 – 2007 thực hiện cuộc vận động “hai không”, nhà trường cho em 
hùng lưu ban. vì ở lại nên hùng bỏ học. nhà trường đến vận động nhưng em         
bữa đi bữa bỏ. chi bộ họp quyết định bàn giao lớp 3A cho cô nhàn phải dạy cho 
em hùng biết đọc, biết viết. nhận lớp đầu tiên cô mua đầy đủ sách vở, quần áo, 

hiệu trưởng trường tiểu học trà Lân – Anh Sơn – nghệ An

nhân vật: vi văn hùng

trú quán: Bản Khe Pheo – Xã Phúc – huyện Anh Sơn – tỉnh nghệ An

NGUyễN THỊ HÒA 

CO PHAI CÔ DAY CON TÔI                   
CÁI CHU KHÔNG ?
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giày dép cho hùng, đến mời phụ huynh trực tiếp ra ngồi cạnh em hùng để động 
viên em học nhưng vẫn không có hiệu quả. 16 tuần đầu của năm học, buổi sáng 
cô dạy trên lớp. Buổi chiều, mỗi tuần 2 buổi cô đi dạy chỉ mình hùng. Mang tiếng 
là đi dạy nhưng chẳng được chữ nào cả vì hùng không đọc, không viết mà hùng 
vẫn trơ như tượng không nói không thưa, ngày lại ngày trôi đi, cô luôn trăn trở tìm 
cách nào để hùng đọc và cất tiếng nói. cô tâm sự:

- nếu mà hùng đọc được thì cô đỡ phải vất vả, đỡ tiền xăng đi lại. hùng mà 
biết viết thì em sẽ làm đơn cô gửi công an cho bố hùng sớm được ra tù về 
giúp mẹ.

hùng như chợt hiểu ý. hôm đó cô chở hùng về nhà cắt tóc cho em, mua                  
quần áo mới cho em, cho em ăn nhưng hùng nhất quyết không ăn. thấy cô trò 
quá khó khăn, chồng co nhàn nằm ở giường liền vùng dậy nhìn hùng và ôn tồn 
lại gần hỏi:

- nhà hùng có trâu không?

hùng trả lời gọn lỏn: - có

- Mấy con? – Bốn con. thế thì hùng ăn đi ngày mai bác vào nhà hai bác cháu 
đi chăn trâu. 

chồng cô nhàn đút cho hùng ăn. Đứng trong buồng cô nhàn cười thầm: “nó vẫn 
nói được chắc chắn nó sẽ đọc, viết được”. chiều hôm đó cô chở hùng vào trường 
hai cô trò lại tiếp tục.

cô lấy sách lớp 1 ra chỉ cho hùng các chữ cái, rồi đến âm vần, tiếng. cô đọc trước 
hùng đọc sau. Sau đó tập viết hùng tiếp thu nhanh cô mừng quá vừa chạy vừa 
kêu hùng biết đọc rồi! từ đó trở đi buổi sáng dạy trên lớp và kèm cặp hùng buổi 
chiều cô lại phụ đạo riêng hùng hết sách lớp 1 đến sách lớp 2 và đến lớp 3. thỉnh 
thoảng giờ giải lao cô đã khuyến khích được hùng dạy tiếng dân tộc cho cô.

tình cảm của cô cảm hóa được hùng, từ đó đến lớp hùng đã hoạt động vui chơi 
với bạn bè, tập viết, tập đọc, làm toán. từ chỗ không biết đọc, biết viết đến cuối 
năm học em đã đọc thông viết thạo, làm toán nhanh, trở thành một học sinh 
trung bình vững chắc. từ đó, hai cô trò gắn bó khăng khít với nhau. Biết hùng        
biết đọc, biết viết gia đình thật sự vui sướng và cảm động. hôm được ra tù bố 
hùng ra đón cô nhàn trên đường đi dạy về, bố hùng bảo:

- có phải cô dạy con tôi biết cái chữ không?
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cô cười và nói:

- Không phải cô 
đâu mà cả gia đình anh 
cùng với sự gắng của 
hùng và tập thể lớp 3A, 
các thầy cô giáo trong 
trường nữa đấy!

tôi cảm ơn cô, nhờ cô 
mà con tôi đã biết cái 
chữ. hôm nay về nó hát, 
đọc sách, kể chuyện cho 
cả gia đình nghe. tôi 
sướng lắm, gia đình tôi 
sẽ không khổ nữa đâu vì 

hùng đã biết cái chữ rồi và dúi vào giỏ xe cô 2 con cá để cô về ăn tết. cô cảm động 
đến trào nước mắt.

Đúng thật, cô giáo Đặng thanh nhàn là một tấm gương sáng về tình thần kiên 
trì, lòng yêu người yêu nghề, tận tụy với học sinh. cô đã vận dụng sáng tạo                
phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, lại kiên nhẫn, sáng dạy đại tra, 
chiều bồi dưỡng học sinh giỏi – phụ đạo học sinh yếu kém. Đó là một thành công 
lớn của cô giáo nhàn trong việc giảng dạy, không những hùng mà cả lớp 3A, nhờ 
sự tận tâm của cô nhàn đã trở thành lớp đứng đầu trường về chất lượng văn hóa. 
trong số 15 học sinh của lớp đã có 9 em đạt học sinh giỏi cấp huyện. cô còn là 
một giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ nhiều năm nay và là chiến sĩ thĩ đua cấp cơ 
sở. thành tích của cô nhàn đó là sự tận tâm, tận lực. tất cả vì học sinh thân yêu.            
dạy “chữ” trong mục tiêu dạy “người”.

Trà Lân, ngày 20 tháng 3 năm 2009
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Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều lớp học khi làm xong vẫn để 
trống cho mới vì không có em nào tới lớp do phải ở nhà lấy vợ, lấy chồng 
(*) hoặc lên nương trồng bắp. vậy mà có những người cha sẵn sàng phá 

chiếc bếp cũ hoặc chặt cái cọc chuồng ngựa lấy cây dựng lều cho con ngay bên 
dòng suối để mong con chữ cùng được hồi sinh.

tôi lách tấm liếp bước vào, trong căn nhà trống hoác gió lật tung những mảnh 
váy hoa cắt nhỏ làm tã cho đứa con thứ 12 chuẩn bị ra đời. Ông hờ thống thánh 
(dân tộc Mông ở bản trà nọi, xã Quảng Lâm, huyện Mường nhé, tỉnh Điện Biên) 
tựa tấm thân già nua, đen nhẻm vào cái cột bếp liêu xiêu sắp đổ nhìn theo                                   
thằng con gùi cái lù cỏ nặng trĩu vai. Đã mấy ngày nay nó nghỉ học. 

cô hiệu phó Bùi thị vui đã vượt qua 2 ngọn núi đến nhà ông chỉ mỗi việc là                 
ông hãy nghĩ lại và cho thằng con trai hờ A Mua (* *) tiếp tục đi học lớp 5, đừng 
bắt nó phải nghỉ học để lấy vợ giống các anh chị nó. cô hỏi, bố nó nói: “tao không 
biết mà, nó mang khèn đi bắt vợ ở bản bên rồi...”

thực ra ông thánh cũng muốn con mình biết cái chữ nhưng vì gia đình nghèo 
quá, nghèo đến mức trong nhà chỉ có cái giường gẫy mà không biết kê vào đâu 
vì chỗ nào mưa cũng dột. và cũng tại ông đã lấy 2 vợ lại còn lấy sớm, đứa thứ 12           
sắp ra đời không biết lấy gì cho mẹ nó ăn để có sữa cho con bú, nhìn đàn con  
nheo nhóc ông thương. 

Ông chưa bao giờ được đi học chữ, nhiều người Mông ở trà nọi cũng giống ông. 
Bao nhiêu lần cô giáo vượt núi băng đèo đến vận động, chứng kiến cảnh đó ông 
cũng mủi lòng. cái bếp nhà ông sắp đổ, chỉ một cơn gió xoáy là nó bốc sang bên 
kia suối, có giữ lại cũng chẳng ích lợi gì. Ông chợt nghĩ đến thằng Mua, nó đã gần 

Báo Quân khu 2, Đền hùng, tỉnh Phú thọ 

HOÀNG NGHIệP

DUNG lÊU HOC CHU

*  Trai Mông có tục đi “Bắt vợ” còn gọi là “Háy pù”. Nếu thích người con gái nào thì họ nhờ bạn bè 
rình bắt cô gái đó về nhà mình. Sau 3 ngày cô ta không bỏ đi nghĩa là đã đồng ý làm vợ chàng trai 
Mông.

* * Hờ A Mua: Lớp 5B, trường THCS bản Trà Nọi, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
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15 tuổi rồi thế mà mãi chưa 
qua được lớp 5. Không cho nó 
đi học, nó mù chữ, đầu óc u mê 
tăm tối thì cũng bỏ đi như cái 
bếp cũ kia. Bất chợt ông bảo 
với cô vui: “Ừ, thế thì tao sẽ 
phá cái bếp lấy cột mang đến 
trường dựng lều cho A Mua.”

Bà Sồng thị Giống mặc dù sắp 
đến ngày ở cữ nhưng biết ý 
định của chồng thì mừng lắm. 
Bà không muốn tất cả đàn 
con của bà tối ngày phải lam 
lũ, chưa biết ăn đã phải làm 
chồng, làm vợ. 

nhà trường không có khu nội trú nhưng đã tạo điều kiện cho các em mượn đất, cho 
nước sạch để sinh hoạt, ủng hộ quần áo, sách vở. Ông hờ thống thánh và con trai biết 
tin đó thì đến ngay.  hai bố con hì hục san nền dựng cột lợp mái làm liên tục hơn một 
ngày thì xong. Xung quanh lều quây bằng cây nứa đập dập, bên trên lợp bạt xanh và 
chèn bằng cây gỗ cho không tốc mái. ngôi nhà mới dựng lên nhỏ như mỏm núi nhìn 
xa. diện tích sử dụng khoảng 6m2 và cao bằng đầu người lớn. Bên trong chỉ duy nhất 
chiếc giường lấy cây rừng làm chân và chôn xuống đất cùng chiếc nồi nấu cơm, bát 
ăn thì dùng ống bương bổ đôi rồi cắt ngắn. Bữa cơm hàng ngày trộn sắn ăn với muối 
trắng. với một học sinh dân tộc thiểu số miền núi như thế cũng là đạm bạc nhưng có 
thể yên tâm học chữ. người lạ ở vùng xuôi lên chứng kiến cảnh đó không cầm được 
nước mắt nhưng đó cũng là hạnh phúc bởi nhiều người còn không có điều kiện làm 
lều cho con. Khi nào con hết gạo ông lại nhờ bà con đi nương hoặc xuống chợ cầm ra 
cho nó, rau tự thằng A Mua kiếm ngoài rừng nên gia đình không phải lo.

thực ra ở trà nọi này, đây không phải là trường hợp đầu tiên làm lều để ở. 
trước đó đã có một vài cái nhưng giờ thì bị mối mọt và mục ải do “chủ lều” bỏ 
học từ lâu.

căn lều của hờ A Mua lạnh tanh. trước đây lúc còn nhỏ bố mẹ nó không dám 
cho ở một mình vì quá bé chưa biết tự nấu cơm phục vụ bản thân. trong lều của 
Mua có 1 cái nồi cơm, 1 vỏ chăn cùng với chiếc đèn pin đi lại trong đêm tối vì ở 
đây chưa có điện. Sau giờ lên lớp, hờ A Mua tự lo cho cuộc sống của mình. cô vui 
nhớ có hôm giờ thứ nhất vẫn có nó, giờ thứ hai không thấy mặt đâu. thì ra lo hết            
gạo ăn bố mẹ vẫn chưa gửi xuống nên A Mua phải về nhà lấy… 

vậy mà hôm nay nó đã quyết ở lại dựng lều để học chữ cái vì cái đầu của bố nó 
đang dần sáng ra...

Ông Hò Thống Thành cùng giáo viên, học sinh bản Trà Nọi làm lều 
cho con trai học chữ



Học sinh tiểu học trường Sa Pả - Huyện Sa Pa - Lào Cai

Trẻ em vui đọc sách - World Vision
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hiệu trưởng trường tiểu học trà Lân – Anh Sơn – nghệ An

nhân vật: vi văn hùng

trú quán: Bản Khe Pheo – Xã Phúc – huyện Anh Sơn – tỉnh nghệ An

NGUyễN THỊ HÒA 

CAI CHU BIÊT mUA

Mưa! Lại mưa! Màn mưa dầy đặc, trắng xóa và dai dẳng khiến cảm giác buồn trong 
con người như tăng thêm. ngồi trong nhà nhìn ra sân, thằng Pao chăm chắm mắt 
trong màn sương mưa ấy, đôi mắt của nó như vô định hình. nó đang buồn? chắc 
là vậy! Bởi trong thâm tâm nó biết rằng những trận mưa này rồi sẽ kết thúc cuối 
mùa hạ và bước sang mùa thu. Lại một mùa thu nữa qua đi, mang theo niềm ước 
bấy lâu nay vẫn ấp ủ trong lòng nó. thằng Pao thở dài như một ông cụ mặc dù 
năm nay nó vừa 8 tuổi. nỗi buồn thằng Pao không phải vì nó đói, cũng không 
phải vì nó khổ, nó vất vả, mà vì…nó không được đi học. Ở cái bản tà Leng heo hút 
này tuy không có trường, không có lớp đẹp, chỉ có vài nhà chống huếch chống 
hoác bốn phía mà mấy bộ bàn ghế là những mảnh gỗ ghép lại nhưng đối với Pao, 
đó là cả một thế giới. Mỗi mùa thu đến hình ảnh lũ bạn vui vẻ đến trường in đậm 
trong tâm trí nó. nó khát khao biết nhường nào một lần sờ vào quyển sách đẹp 
đẽ và thơm tho kia. nhưng sao khó quá! Bởi vì năm nay nó đã 8 tuổi mà đâu có 
được đến trường. nhà nó nghèo nắm bố mẹ nó sinh tất cả năm đứa con mà đứa 
lớn nhất là nó. Mọi việc trong nhà nó phải lo hết, bố mẹ đi ruộng đi nương cả ngày 
để làm lụng nuôi anh em nó. trong nhà nó cái gì cũng thiếu. cũng có nhiều lần 
cô giáo Mai đến tận nhà vận động bố mẹ nó cho nó đi học. thằng Pao lại thở dài 
nhìn ra sân. Mưa đã ngớt. chắc là vài ngày nữa thôi lại bắt đầu năm học mới. Lòng 
thằng Pao như buồn hơn, khao khát được biết cái chữ lại dâng lên mãnh liệt hơn 
trong lòng nó.

cho đến một hôm, mẹ thằng Pao hốt hoảng từ ruộng chạy về, nói với bố nó:

- Bố thằng Pao à! Mày đã biết chuyện gì chưa?

- chuyện gì? Bố Pao ngạc nhiên

Bằng một giọng bí mật, thì thầm và lo lắng, mẹ nó kể.
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- hôm nay, tôi thấy có cán bộ lên bản ta đấy, nghe đâu cái Giàng Mỷ nhà  Seo

thào bị bán cho thằng trung Quốc đấy. cán bộ lên để hỏi Seo thào vì sao lại bán 
con mà. Bố Pao càng ngạc nhiên hơn:

- Làm gì mà Seo thào phải bán con? chắc lại đứa xấu bụng nó lừa rồi:  
Để tao đi hỏi rõ đầu đuôi.

nói rồi, bố Pao tất tưởi chạy đi. Khoảng một lúc lâu bằng giấc ngủ của thằng Lử, 
đứa em bé nhất nhà Pao, bố nó mới trở về nét mặt của bố nó như có vẻ vừa ân hận 
vừa lo lắng, bố nó không nói gì, đi thằng đến bếp lửa vẻ trầm ngâm.

tối hôm ấy, Pao đã lên giường với mấy đứa em, nó vẫn thấy bố ngồi bên bếp lửa. 
Pao lắng nghe bố nói với mẹ:

- Mẹ thằng Pao à! có lẽ phải cho thằng Pao và con Mẩy đi học thôi.

- thế thì lấy ai trông em nó? tôi với bố nó còn phải đi làm?

- Đành vậy, nhưng không biết cái chữ thì khổ nhiều đấy!
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Rồi bố nó kể:

- Mấy tháng trước có người lên bản, vào nhà Seo thào và nói với Seo thào 
cho Giàng Mỷ đi học dưới huyện vì Giàng Mỷ khéo tay hát hay múa dẻo mà 
người đó còn đưa cho Seo thào rất nhiều tiền nói là để giúp cho Giàng Mỷ 
mua quần áo.

hai hôm trước người đó đến đón Giàng Mỷ và bảo Seo thào điểm chỉ vào tờ giấy 
đồng ý cho con đi học. Seo thào đâu có biết chữ để đọc, vì thế đã đồng ý ngay 
không ngờ đó là một tên buôn bán trẻ em. Bị công an bắt, nó bèn đưa tờ giấy mà 
Seo thào đã điểm chỉ ra, thì ra đó là tờ giấy đồng ý bán con đấy. May mà công an 
đã bắt được và đưa con Mỷ về.

- Giàng ơi! Sao lại có người ác độc đến thế kia chứ! Mẹ Pao kêu lên

- vì thế tôi mới quyết định cho thằng Pao và con Mẩy đi học để biết cái chữ. 
nếu không chưa biết chừng một ngày nào đó tôi cũng bị lừa như Seo 
thào thôi.

- Phải đấy! Phải cho con biết cái chữ thôi. Mẹ Pao nói tiếp – vợ chồng mình đã 
không biết chữ khổ lắm rồi chẳng lẽ lại để con mình cũng khổ.

- vậy mai tôi đưa thằng Pao và con Mẩy xuống lớp cô giáo Mai nhé.

nằm trong chăn tim thằng Pao như muốn nhẩy ra ngoài, nó muốn hét to lên vì 
sung sướng thế là nó được đi học! Điều mà bấy nâu nay nó mong ước đã đến             
nó mỉm cười nghĩ đến ngày mai, nó sẽ được sờ tay vào quyển sách thơm tho và 
sạch sẽ. nó mong sao cho đêm nhanh qua đi, trong đầu nó, những cái chữ hiện ra 
đôi mắt nó lim rim đi vào giấc ngủ cùng với những cái chữ nhảy múa. 

Ôi! cái chữ cũng biết múa.

nguyễn thị Lan hương

(tiểu học hồ thầu)
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tRƯỜnG thPt dÂn tỘc nỘi tRÚ tỈnh tuYÊn QuAnG

ĐẶNG THANH BÌNH

CAm ON CÔ GIAO,      
CAm ON CÁI “CHU”

Sinh ra và lớn lên trên đá. Bi là một trong những đứa con tiêu biểu của                
dòng họ Lù ở đất tuyên Quang. Đói nghèo bám riết đói nghèo, từ bao đời 
nay gia đình Bi chỉ có tài sản quý giá nhất là con trâu (mà Bi thường gọi là 

“thằng Sứt”). theo tục lệ dân tộc mình gia đình Bi cứ vài năm lại đi tìm đất mới để 
làm nhà. Mỗi lần di chuyển nhà, Bi luôn là người duy nhất cưỡi “thằng Sứt” cùng 
gia đình đến nơi ở mới. Một lần chuyển nhà là một lần làm lại từ đầu: Làm nhà, 
phát nương, làm mướn, cuộc sống vẫn như thế cứ trôi theo tháng năm, cái nghèo 
cũng vậy: nửa năm ăn gạo, nửa năm ăn củ mài của sắn.

thế rồi khi Bi 7 tuổi, một sự kiện lớn đã xảy ra tại cái bản Khuông này (gọi là bản 
nhưng chỉ có mươi nóc nhà). Sáng hôm đó, như thường lệ Bi cưỡi trên lưng “thằng 
Sứt” đi lên nương thì thấy thằng vàng, thằng Páo, con Mỷ, con hoa…cứ đứng vây 
quanh một người mặc áo trắng. Bi tò mò đến gần nghe lỏm thì hóa ra người đó 
tên là “cô giáo” ở dưới thị xã tuyên Quang lên.  “chắc là cô ấy đến thăm bác Quý” 
– Bi nghĩ.

Bác Quý là người đã ở làng này lâu nhất, mọi người vẫn quen gọi là “Bác Biết tuốt”. 
Bi thấy cũng lạ, chẳng hiểu sao lần nào đi qua nhà cũng thấy bác cầm tập giấy 
chi chít những nốt đen đen mà ngắm nghía say sưa, thậm chí bác còn đeo kính 
vào nhìn chăm chú như thể nhặt được hòn đá bé trong giá gạo ấy, lúc thì nhíu 
mày, lúc thì cười ha hả, có lúc còn ngâm nga điều gì đó. Bác Quý chẳng giống ai 
trong làng, bác trồng lúa dưới nước, làm ao, làm vườn và chẳng bao giờ chuyển 
nhà tìm nương mới thế mà lúa cứ xanh như núi, bông lúa vàng trĩu hạt; gà thì                      
nhung nhúc trong chuồng…cả cái làng của Bi cần cái gì cũng hỏi Bác, từ việc 
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to đến việc nhỏ, từ cách trồng lúa 
đến việc thổi cơm…Mọi người làm 
theo Bác thì thấy cái gì cũng đúng, 
cái gì cũng hay.

Đưa “thằng Sứt” vào chuồng                 
Bi thấy thấp thoáng trong nhà có 
khách, Bi ghé nhìn vào thì: Ơ kìa         
có cô “cô giáo” lên thăm nhà mình 
đấy chứ! thế mà Bi không biết trước 
để dẫn cô ấy về nhà. Bước vào nhà 
Bi gật đầu chào:

- chào cô “cô giáo”.

- chào Bi, em lên nương về phải không? cô giáo hỏi

- Ừ! tao vừa đi làm về, từ ngoài ấy mà cô “cô giáo” đi tìm nhà tao đến tận bây 
giờ mới tới à?

- Ấy chết cái cô giáo thông cảm – Mế Bi giải thích – thằng Bi nhà tôi nó quen 
ăn nói như vậy rồi. Bi à! Đây là cô giáo hường, cô ở tận thị xã tuyên Quang 
lên đây mở lớp dạy học cái chữ, cô đã đi qua nhà bọn thằng Sào, thằng 
Páo…rồi, bây giờ đến nhà mình để bảo Bi đi học cái chữ đấy.

- “cái chữ” là gì hả mế?

- cái chữ là cái giấy mà bác Quý vẫn hay xem ấy…

Đúng lúc đó bọn thằng Páo, thằng vàng, con Mỷ ùa vào:

- Bi ơi! Mày cùng đi học cái chữ với bọn mình đi. cô giáo bảo mình học             
được cái chữ mình cũng giỏi như “Bác Biết tuốt”. Bọn mình biết rồi Bác Biết 
tuốt học được cái giỏi cái hay từ cái chữ đấy.

hôm nay là ngày đầu tiên đứng trên giảng đường Đại học, lòng hùng lâng lâng 
với bao cảm xúc _ Mình sẽ trở thành thầy giáo của bản mình, mình sẽ quyên góp, 
mua sách để làm thư viện cho Bản, trong thư viện ấy sẽ có đầy đủ các loại sách nào 
là Kỹ thuật trồng rừng, trồng lúa, kỹ thuật nuôi cá, nuôi heo, nào là sách y học… 
Bản mình ai cũng được học cái chữ, ai cũng thành “Bác Biết tuốt” sẽ không còn ai 
nghèo nữa…

hùng thì thầm: “cảm ơn cô giáo, cảm ơn cái “chỮ”

(Hùng chính là Bi năm xưa)
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DI HOC
Bản em xa lớp học

Mưa càng xa độ đường
Cha mẹ bận đi nương

Đường trơn chân em bước

Thương ông cha ngày trước
Chữ chưa về vùng cao

Dẫu sáng trời trăng sao
Đời vẫn trong tăm tối

Mưa rừng trơn thêm lối
Chân trần bầm sưng đau

Bản mờ xanh phía sau
Giục em “đi kiếm chữ”

Muộn giờ, em ngấp ngứ:
“Đêm qua gà ngủ say

Chẳng gáy như mọi ngày
Gọi em từ mờ đất”

Hồn nhiên tay quệt mắt
Em khoe tôi thật vui:

“Để tiến kịp miền xuôi
Cần mang về cái chữ.”

ST: Bùi VăN GiảN
Giáo viên trường THCS Huổi Lèng, 

Mường Chà, Điện Biên
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những ngày đầu khi mới 
đến xã Sủng cháng, huyện 
Yên Minh, tỉnh hà Giang, 

Anh chảo Xuân Sáng, Đội trưởng 
Đội XScS số 3 và anh em gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc tuyên 
truyền, vận động bà con thực hiện 
chủ trương, đường lối chính sách 
của Đảng, pháp luật của nhà nước. 
nguyên nhân chủ yếu là do địa bàn 
Đội đứng chân phần lớn là dân tộc 
Mông, trình độ nhận thức và hiểu 
biết của bà con không đồng đều, 
trong số đó nhiều người nghe nói tiếng phổ thông không thành thạo thậm chí hoàn 
toàn không biết, nhất là người già và trẻ nhỏ. Đội được biên chế từ 1 – 2 nhân viên là 
dân tộc Mông, số lượng ấy quá ít nên vô cùng thiếu mỗi khi xuống cơ sở cần người 
phiên dịch. Xuất phát từ thực trạng trên, anh em trong đội đã quyết tâm tự học tiếng 
và chữ viết của dân tộc Mông. người tiên phong nhất là đội trưởng chảo Xuân Sáng. 
Anh là dân tộc nùng nhiều năm sống ở vùng núi lại gần khu vực người Mông định cư 
nên hiểu khá rõ về họ. do nhận thức của đồng bào còn hạn chế vì vậy muốn bà con 
nghe, hiểu, tin và làm theo mình thì cán bộ phải biết tiếng và chữ viết của đồng bào 
để biết cách dùng ngôn ngữ sát với phong tục, tập quán của họ. Khi đó tuyên truyền 
kết hợp vừa nói vừa viết ra giấy thì bà con gật đầu, thậm chí coi bộ đội là “dâu” của 
bản. việc tự học tiếng Mông đối với anh chảo Xuân Sáng vô cùng gian nan, anh học 
qua đồng đội, học trong những lần xuống bản người Mông, học cả trong sách báo, 
trên chương trình phát thanh tiếng Mông. các anh còn có cách học rất độc đáo là viết 
những từ mới lên một khổ giấy hoặc tấm gỗ lớn rồi đặt sát tường ngay vị trí nằm để 
trước khi đi ngủ và sáng thức dậy lại nhẩm một tý.                       Lâu dần tự cái chữ ngấm 
vào đầu, kết hợp nghe và nói nhiều thành ra anh nói tiếng Mông như người Mông nói 
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tiếng của họ.

hiện nay phần lớn các đội sản xuất và đội xây dựng cơ sở của quân khu 2 đều 
nằm ở vùng sâu, vùng xa, nơi tập trung chủ yếu của các dân tộc thiểu số nên                      
khó khăn lớn nhất đối với các anh là chưa có nhiều thời gian để tiếp cận ngôn 
ngữ và am hiểu sâu sắc về phong tục tập quán của đồng bào. trong cùng một địa 
bàn công tác thường có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi dẫn tộc mang đậm                
bản sắc văn hóa và những tập tục riêng. Để hiểu cặn kẽ đời sống nhân dân và có 
điều kiện gần dân, giúp dân thì nhất thiết phải biết tiếng và chữ viết của bà con. 
việc tự học tiếng và chữ viết Mông như anh chảo Xuân Sáng mặc dù đem lại hiệu 
quả khá lớn song thời gian để nghe nói thành thạo cũng rất lâu và cùng một lúc 
không phải ai cũng tự học được. vì vậy những năm qua quân khu đã mở các lớp 
dạy chữ và học tiếng Mông cho đối tượng cán bộ, chiến sỹ ở các đoàn kinh tế, các 
nông trường và những đội XdSc, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ nơi có đồng bào 
Mông sinh sống. Anh chào Xuân Sáng đã nhiều lần tham gia lớp học với cương vị 
là tổ trưởng hoặc trợ giáo không khác gì một người giáo viên đứng lớp nên tích 
lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong việc truyền đạt kiến thức, phương pháp 
tiếp thu bài đạt hiệu quả. Đảm nhiệm chức vụ trợ giáo knghĩa là phải giàu kiến 
thức về đặc trưng vùng miền, biết phong tục tập quán, hiểu tường tận và chuẩn 
xác ngôn ngữ, trong bất kỳ câu văn nào cũng không cho phép sai dù chỉ một từ 
vì tiếng vào chữ viết của người Mông rất đa nghĩa, phong phú khi đặt vào từng 
hoàn cảnh hay đối tượng giao tiếp. Để thực hiện tốt vai trò trợ giáo của mình, 
trước khi lên lớp anh rất coi trọng khâu chuẩn bị như sưu tầm tài liệu liên quan 
đến nội dung học. Lúc giúp giáo viên dịch bài, viết chữ cần phải biết lồng ghép 
câu từ trong từng ngữ cảnh để truyền đạt, giúp người học thấy được sự phong 
phú trong ngôn ngữ vùng cao một cách cô đọng nhất.

Qua đó cho thấy phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói 
tiếng của đồng bào) đã thực sự phát huy được tác dụng. Biết viết chữ để cùng 
tiếng nói sẽ tạo dựng được niềm tin, gắn kết về mặt tình cảm, xóa dần đi sự khác 
biệt ngôn ngữ, là con đường ngắn nhất để đi vào lòng dân. Đồng bào Mông có 
nền văn hóa khá đa dạng mang đậm màu sắc của núi rừng. Đó là những điệu múa 
khèn độc đáo, đêm chợ tình ly kỳ, lễ hội ném pao sinh động hay tục “kéo vợ” mang 
đậm nét đẹp văn hóa buổi nguyên sơ…vì vậy đối với cán bộ, chiến sỹ khi công tác 
ở vùng đồng bào dân tộc Mông cần biết tiếng Mông để có điều kiện hiểu sâu sắc 
hơn về vùng quê và con người. Đó là một trong những yếu tố giúp cho công tác 
vận động quần chúng thành công.

(Chảo Xuân Sáng: Đội trưởng Đội xây dựng cơ sở số 3, xã Sủng Cháng, huyện 
Yên Minh, tỉnh Hà Giang).
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NGUyễN VăN CHIếN

Đã hơn 5 năm rồi, cứ khoảng 6 giờ sáng hàng ngày, khi buôn làng vẫn còn 
ẩn mình trong sương núi tây nguyên. cậu bé A Byrưh lại đến nhà A trâm 
để cõng bạn đến trường. A trâm sinh năm 1996, bị tật nguyền bẩm sinh 

liệt 2 chân từ nhỏ; còn A  Byrưh ít hơn 1 tuổi. trên lưng bạn, 5 năm qua A trâm 
luôn là học sinh tiên tiến của trường tiểu học xã Ya chim, thị xã Kon tum, tỉnh 
Kon tum.

Làng KLâu ngo dố xã Ya chim cách thị xã Kon tum khoảng hơn 20 km. Đây là 
ngôi làng 100% là đồng bào dân tộc Gia Rai. nơi đây A trâm đã sinh ra trong hoàn 
cảnh ngặt nghèo:  2 chân em bị co quắp, teo tóp nên không đi được. Bà ngoại A 
trâm là Y nglih nhớ lại “Đã đến tuổi đi học mà cái chân nó không biết đi”. Bà ngoại 
phải cõng cháu đến trường xin cho “học cái chữ”. thế rồi cõng ít ngày thì bà cũng 
mệt. dù ít hơn 1 tuổi nhưng lại học chung một lớp, A  Byrưh đã đến tận nhà xin 
bà ngoại và mẹ của A trâm để mình được cõng bạn đến trường. thế là từ ngày ấy, 
không chỉ có đi học mà mỗi khi rời khỏi nhà, A trâm lại ngồi lên lưng bạn.

nhà của A trâm và nhà của A Byrưh cũng nghèo lắm. A trâm đang sống với mẹ 
tại ngôi nhà sàn đơn sơ. Bố mẹ chia tay từ khi A trâm mới hơn 1 tuổi. Mẹ con sống 
nương nhờ vào ông bà ngoại. Bây giờ mẹ của A trâm là Y tranh nhận khoán 1 
ha cao su của công ty cao su Kon tum nên cuộc sống của 2 mẹ con có khá hơn 
ngày trước. còn A  Byrưh bố mẹ sinh năm 1970 mà đã đẻ đến 5 người con. cậu 
bé A Byrưh cõng bạn đến trường này là con thứ 3. những ngày cuối năm này tôi 
đến thăm em thì em đã đi mót cà phê từ rất sớm. Bố của em tên là A Byưm khi 
được hỏi là có động viên con mình cõng bạn đi học không thì được trả lời rằng: 
“tự nó làm. Không ai nói đâu. Mình không biết. nó thích thì nó làm đấy…” chúng 
tôi biết, đó là cách nói của người dân tộc thiểu số nhưng qua tìm hiểu, bố mẹ 
của A Byrưh luôn động viên, ủng hộ con mình, vì đó là việc làm tốt được cả làng 
thương quý. Ông Kso nơ già làng KLâu ngo dố tâm sự: “dân làng KLâu ngo dố 
thương hai thằng lắm. hàng ngày thấy chúng nó liêu xiêu cùng nhau, ai cũng 
thấy thương. tôi đã mấy lần nhìn thấy chúng nó bị ngã, tội nghiệp lắm…”. trời tây 

nguyễn văn chiến, trưởng ban tuyên giáo  Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Kon tum,

Số 67.đường ure, thị xã Kon tum, tỉnh Kon tum . 
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nguyên khắc nghiệt, nhất là mùa mưa 
thì tầm tã, xối xả, mùa khô thì gió lộng 
nhưng dù nắng hay mưa, đường sá lầy 
lội thì đôi bạn này vẫn không ngày nào 
nghỉ học. trời mưa thì A trâm cầm dù, 
ôm cặp sách; còn A Byrưh thì bấm chặt 
chân dưới đường, hướng về lớp học.  A 
Byrưh kể: “có nhiều hôm đói cồn cào, 
đôi chân mỏi nhừ người thì mệt lả đi 
nhưng em vẫn gắng sức. vì nếu mình 
bỏ lại thì A trâm biết nhờ cậy vào ai…” 
có những lúc em cũng như muốn khóc, 
cổ nghẹn lại nhưng nghĩ đến bạn, đôi 
chân em lại cứng cỏi, dấn bước. 

năm nay đôi bạn này đã bước vào lớp 
6, trường PtcS Ya chim, cách nhà hơn 
6 km. A trâm học lớp 6c  còn A Byrưh 
học lớp 6A . “Đường xa quá rồi, bây giờ 
cõng thì lâu đến trường lắm”- A Byrưh 

nghĩ vậy nên bước vào năm lớp 6 cứ buổi chiều sau khi nghỉ học, A Byrưh lại dắt 
chiếc xe đạp cà tàng ra sân bóng ở cạnh nhà rông gần làng để tập. Biết đi xe đạp 
rồi, bây giờ, mỗi buổi sáng , A Byrưh đi chiếc xe đạp của mình đến bỏ dưới gầm 
nhà của A trâm và lấy xe đạp của nhà A trâm do mẹ Y tranh mới mua. Đường 
bằng thì chở, đường dốc thì dắt… A trâm vẫn ngồi đó, còn A Byrưh vẫn gò mình, 
lăn xả trên chặng đường cả đi lẫn về là hơn 12 km mỗi ngày.

trở lại trường PtcS xã Ya chim, ngôi trường đang chứng kiến đôi bạn người dân 
tộc Gia Rai ở vùng cực bắc tây nguyên. thầy giáo nguyễn văn thịnh, hiệu trưởng 
nhà trường cho biết; “nhà trường đang tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để hai 
em học tốt. trường Ya chim đang phát động phong trào “vượt khó trong học tập” 
của hai em. Giáo dục học sinh trong trường noi gương hai em trong học tập và 
rèn luyện. còn cô giáo nguyễn thị thu hoàng, giáo viên chủ nhiệm của A trâm 
khi trao đổi với chúng tôi cũng biểu lộ nhiều cảm xúc khi nói về hai em. cô hoàng 
tâm sự: “các em chăm chỉ học hành lắm, luôn hăng hái phát biểu xây dựng bài và 
tiếp thu khá nhanh, nhất là môn toán do cô trực tiếp giảng dạy. từ đầu năm học 
đến nay, chưa bao giờ các em đi học muộn giờ. A trâm là một trong những học 
sinh khá giỏi của trường và được bạn bè thầy cô rất quý mến. Riêng em A Byrưh 
tuy học lực có kém hơn chút ít nhưng em cũng rất có ý thức trong học tập, chăm 
chỉ lắng nghe thầy cô giảng bài. cả hai em luôn là tấm gương sáng cho các em học 
sinh trường Ya chim noi theo. 
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ngày 8 tháng 10 năm 2008, trong thư khen gửi hai cháu A Byrưh và A trâm, chủ 
tịch nước nguyễn Minh triết có đoạn viết: “Bác rất xúc động được biết, trong suốt 
5 năm qua, cháu A Byrưh đã không quản ngại khó khăn, vất vả dù trời nắng hay 
mưa vẫn hằng ngày cùng bạn A trâm đến trường. Bác biểu dương và khen ngợi 
việc làm cao đẹp của cháu A Byrưh; tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên trong học 
tập của cháu A trâm. tình bạn trong sáng, hết lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau 
của hai cháu là tấm gương sáng để học sinh cả nước noi theo…” 

nắm chặt tay của A Byrưh và A trâm để tạm biệt làng Làng KLâu ngo dố, tôi như 
cảm thấy ánh mắt của hai ánh lên niềm tin về một tương lai tươi sáng của mình và 
con đường đi tới ấm no của bà con dân tộc Gia Rai nơi đây đã mở ra.

Thứ trưởng Bộ GD& ĐT - Nguyễn Vinh Hiển cùng với Trần Thị Trà My

Ngày hội đọc - Bắc Ninh 23/4/2009
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hơn 25 năm trèo đèo lội suối, không quản ngại gian khó cõng con chữ lên 
với các em ở xa hộ Đáp, huyện Lục ngạn, một trong những xã khó khăn 
nhất của tỉnh Bắc Giang. những ngày tháng “đi từng ngõ gõ cửa từng nhà” 

vận động học sinh tới trường, thoát khỏi mù chữ. Đó chính là hiệu phó trường tiểu 
học hộ Đáp nguyễn thị tâm.

Sinh năm 1964 ở nghĩa Phương Lục nam, ngay từ khi còn nhỏ, nguyễn thị tâm đã 
có niềm đam mê với môn văn. những năm học cấp hai, khi thấy cô giáo chủ nhiệm 
dạy môn văn rất hay nên đã gieo trong đầu tâm một mơ ước cháy bỏng, “sau này 
phải trở thành một cô giáo”. tốt nghiệp trung cấp sư phạm hà Bắc, cô giáo nguyễn 
thị tâm tình nguyện lên hộ Đáp dạy học. hộ Đáp là một trong những xã vùng cao 
nằm  ven hồ cấm Sơn với hơn 90% là người dân tộc, thuộc những xã khó khăn nhất 
của huyện Lục ngạn. cô giáo tâm kể lại: “ngày đó con đường lên hộ Đáp phải băng 
qua rừng bằng một lối đi mòn do trâu bò đi, hai bên là cỏ dại mọc um tùm và đâu 
đâu cũng thấy những đồi sim, ổi bạt ngạt, vào mùa quả chín ngả một mầu tím với 
mùi hương thơm nức. Đặc trưng của trường học ở vùng cao là có những lớp học 
cắm bản, để vào được khu lẻ các thầy cô giáo không chỉ phải vượt qua 5 con suối, 4 
con đèo mà còn phải trèo thuyền trên mặt hồ cấm sơn vào bản. “có nhiều lần về quê 
lên phải gọi đồng nghiệp bơi thuyền ra đón nhưng gió to, trời thì tối chẳng gọi được 
chỉ còn biết ngồi ăn lương khô nuốt nước mắt vào trong chờ trời sáng. hay những 
lần bơi thuyền đi chợ mua gạo gặp phải cơn dông tưởng bỏ mạng dưới lòng hồ. 
vừa chèo thuyền vừa tát nước ra ngoài, cũng may, gió đánh thuyền dạt vào bờ nên 
cô giáo tâm và một đồng nghiệp mới thoát nạn, nhưng giờ nghĩ lại vẫn còn thấy 
rợn tóc gáy.” cô giáo tâm kể. Ở nơi rừng thiêng nước độc, cô giáo trẻ như nguyễn 
thị tâm phải đối mặt với bao khó khăn vất vả trong điều kiện sinh hoạt là những số 
không tròn trĩnh: Không điện, không nước, không phương tiện nghe nhìn, không 
sách báo…trong đêm tối, để có đèn dầu thắp soạn bài cũng là một thứ xa xỉ cần 
phải tiết kiệm. thỉnh thoảng có khách vùng xuôi lên, tặng vài tờ báo nhân dân là cả 
ban giám hiệu nhà trường thay phiên nhau đọc. 

nguyễn thanh Xuân - Báo Bắc Giang – 49 nguyễn văn cừ,  
tP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Đt: 098 811 8477

PHƯơNG Vy

CÕNG CHU lÊN NON
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chiến dịch toàn cầu vì

GIÁO DỤC

học sinh ở hộ Đáp               
chủ yếu là dân tộc nùng, 
do không có lớp học mẫu 
giáo lên mỗi khi chuẩn 
bị năm học mới lại phải 
tới từng gia đình vận 
động cho con em đi học.                                                     
Đồng bào dân tộc do 
nghèo khó, đông con 
nên chỉ cho con trai đi 
học còn con gái phải ở 
nhà phụ giúp bố mẹ. Để 
dạy được học ở trên hộ 
Đáp, các cô giáo phải học 
thêm những kỹ năng cơ 
bản như đi bộ vượt đèo, 
chèo thuyền, học tiếng dân tộc…thì mới đáp ứng được công việc. thời gian đầu 
mới lên, cô tâm chưa biết tiếng dân tộc nên rất vất vả khi tiếp cận với học sinh. 
nhiều em học đến lớp 2 nhưng để viết những chữ cơ bản vẫn phải bắt tay uốn từng 
nét. nhờ học được tiếng dân tộc, đã có hàng trăm học sinh được cô vận động tới 
trường, thoát khỏi mù chữ. Điều kiện công tác vất vả là thế nhưng với lòng yêu nghề 
cô giáo nguyễn thị tâm đã vượt qua được mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tích. 
với 25 năm công tác, trong đó có 14 năm làm phó hiệu trưởng cô giáo tâm nhiều 
năm liền đạt chiến sỹ thi đua và lao động tiên tiến, được công đoàn và uỷ ban nhân 
dân huyện tặng bằng khen có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

Không chỉ khó khăn về mặt vật chất mà còn túng thiếu cả về tình cảm. chuyện những 
cô giáo vùng xuôi lên miền người dạy học bị “ế” ngày đó chẳng có gì là lạ. cũng may cô 
giáo tâm đã gặp được anh hứa văn chung và xây dựng gia đình, gắn bó với hộ Đáp từ 
ngày ra trường cho tới nay. chồng chị hay đau ốm nên tranh thủ ngoài giờ lên lớp cô 
giáo tâm còn phụ giúp làm 3 sào ruộng, nuôi gà, nuôi lợn tăng gia sản xuất. Không chỉ 
giỏi trong công tác chuyên môn, chị tâm còn được bạn bè, đồng nghiệp khâm phục 
là một người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. noi theo gương chị, cô con gái lớn 
hứa thị trang tốt nghiệp trung cấp mẫu giáo hiện đang dạy học tại trường mầm non 
của xã nhà; con trai út của chị là hứa văn hiếu đang theo học năm thứ 2 đại học sư 
phạm tây Bắc sau này ra trường tiếp tục nối nghiệp mẹ.

thầy giáo nguyễn Khắc hải, hiệu trưởng nhà trường cho biết: cô giáo tâm là một 
cán bộ luôn nhiệt tình trong công tác, có lòng say mê nghề nghiệp vượt qua mọi 
khó khăn gắn bó với nghề. Đặc biệt, cô tâm có công rất lớn trong việc vận động 
các em học sinh tới trường vì ở đây cô là người đầu tiên học được tiếng dân tộc. 
Ở trường cô tâm luôn hoà nhã với đồng nghiệp, thân thiện và cởi mở với học sinh 
nên luôn được mọi người yêu mến.
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