
tin tức

tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐhQghn lần thứ iV

tính đến hết tháng 6/2010, có 24 trong tổng số 25 tổ 
chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐhQghn đã tiến 
hành thành công Đại hội.

Đại diện ban thường vụ Đảng ủy ĐhQghn đã tới dự và chỉ 
đạo tại 7 Đại hội  Đảng bộ và 17 Đại hội chi bộ cơ sở thuộc 
Đảng bộ ĐhQghn.

Đảng bộ trường ĐhKhtn là tổ chức cơ sở Đảng duy nhất 
của Đảng bộ ĐhQghn thí điểm bầu trực tiếp ban thường 
vụ, bí thư, Phó bí thư. Đây đồng thời là tổ chức cơ sở Đảng 
đầu tiên của Đảng bộ ĐhQghn tiến hành Đại hội.

Đảng bộ trung tâm hỗ trợ sinh viên là tổ chức cơ sở Đảng 
duy nhất thuộc Đảng bộ ĐhQghn tổ chức thành công đại 
hội với 3 nội dung.

theo đánh giá của các tổ công tác của Đảng ủy ĐhQghn, 
về nội dung, chất lượng văn kiện của các tổ chức cơ sở 
Đảng đáp ứng các yêu cầu chung đồng thời có sự đầu tư 
nghiêm túc trong việc tổng hợp tư liệu, soạn thảo. Văn kiện 
của các tổ chức cơ sở Đảng đã đánh giá thực chất những 
kết quả đạt được, chỉ ra ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh 

nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 
2010 – 2015 với mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ rõ nét, phù hợp 
với đặc thù của đơn vị đồng thời đáp ứng yêu cầu của quá 
trình phát triển ĐhQghn.

Đảng bộ trường Đh công nghệ dự kiến sẽ tiến hành Đại 
hội Đảng bộ trong tháng 7/2010.

DiệP Anh

chúc mừng các nhà báo nhân ngày báo chí 

cách mạng Việt nAm

nhân kỷ niệm 85 năm ngày báo chí cách mạng 
Việt nam  21/6/2010, đoàn cán bộ ĐhQghn do 
gS.tSKh Vũ minh giang – Phó bí thư thường trực 

Đảng ủy, Phó giám đốc ĐhQghn đã tới chúc mừng một 
số cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn và báo chí tại hà nội.

Đại diện lãnh đạo của ĐhQghn đã tới chúc mừng các nhà 
báo công tác tại Vụ báo chí, ban tuyên giáo trung ương; 
thông tấn xã Việt nam; báo nhân dân; báo lao động và 
một số cơ quan báo chí khác.

Phó giám đốc gS.tSKh Vũ minh giang đã cảm ơn sự cộng 
tác của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên 
truyền rộng rãi về những thành tựu trong đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và các thành tích khác của ĐhQghn. Ông 
cũng bày tỏ mong muốn  ĐhQghn sẽ tiếp tục nhận được 
sự ủng hộ và cộng tác của các nhà báo trong thời gian tới, 
trước mắt là trong việc phối hợp đưa tin về các hoạt động 
tại hội thảo quốc tế về hà nội học nhân kỷ niệm 1000 năm 
thăng long hà nội mà ĐhQghn đã được giao nhiệm vụ 
chủ trì theo quyết định của ban tuyên giáo tW.

ngày 21/6/2010, gS.tS mai trọng nhuận – giám đốc cùng 
các Phó giám đốc và trưởng ban chính trị & công tác hSSV, 
ĐhQghn đã tới thăm và chúc mừng các nhà  báo công tác 
tại tạp chí khoa học và trung tâm truyền thông và Quan 
hệ công chúng.

ban giám đốc đã ghi nhận những đóng góp của 2 đơn vị 
trong công tác truyền thông và công bố các công trình 
nghiên cứu khoa học của ĐhQghn thời gian qua.

ban giám đốc cũng góp ý về một số nội dung công tác mà 
2 đơn vị cần chú trọng trong thời gian tới nhằm đáp ứng tốt 
hơn nữa yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền của 
ĐhQghn trong tiến trình xây dựng và phát triển ĐhQghn 
ngang tầm khu vực và thế giới.

hương thu

1                 Số 232 - 2010



tin tức

ngày 15/6/2010, đoàn công 
tác của ban tuyên giáo trung 
ương do tS. trần Viết lưu – Phó 

Vụ trưởng Vụ giáo dục và Đào tạo, dạy 
nghề dẫn đầu đã có buổi làm việc với 
lãnh đạo ĐhQghn về tình hình công 
tác đào tạo liên kết quốc tế.

báo cáo tại buổi làm việc, gS.tSKh 
Vũ minh giang - Phó giám đốc 
ĐhQghn nhấn mạnh, trong những 
năm gần đây, các đơn vị trong 
ĐhQghn đã có nhiều cố gắng khai 
thác các mối quan hệ hợp tác quốc 
tế để triển khai các chương trình 
đào tạo liên kết quốc tế, bước đầu 
đạt kết quả khả quan, góp phần tích 
cực vào sự phát triển của đơn vị và 
của ĐhQghn. Phần lớn các chương 
trình đều hợp tác với các đối tác có 
uy tín, có năng lực đào tạo tốt và thu 
hút được số lượng lớn sinh viên/học 
viên đáp ứng yêu cầu của xã hội đối 
với các chương trình đào tạo liên kết 
quốc tế. các đơn vị của ĐhQghn 
đều nghiêm túc thực hiện các quy 
định về quản lý của nhà nước và của 
ĐhQghn đối với các chương trình 
đào tạo liên kết quốc tế.

hiện có 13 trong tổng số 31 đơn vị 
thuộc ĐhQghn triển khai đào tạo 84 
chương trình đào tạo liên kết quốc tế 
ở bậc đại học và sau đại học. trong 

số này có 50 chương trình sau đại 
học và 34 chương trình đại học gồm 
các chương trình tiên tiến, chương 
trình đào tạo theo nhiệm vụ chiến 
lược, chương trình đào tạo theo Đề 
án 165,... 

ĐhQghn ban hành quyết định triển 
khai chương trình đào tạo liên kết 
quốc tế dựa trên nền tảng là 6 giá 
trị cốt lõi ĐhQghn (chất lượng cao, 
sáng tạo, tiên phong, trách nhiệm, 
thống nhất trong đa dạng và phát 
triển bền vững) và tuân thủ nghiêm 
ngặt 2 công đoạn: tự tìm đối tác và 
thẩm định (tư cách pháp nhân của 
đối tác, kiểm định chất lượng đào 
tạo, xếp hạng đại học và chuyên 
môn). 

Phát biểu tại buổi làm việc, tS. trần 

Viết lưu ghi nhận và biểu dương 
những kết quả mà ĐhQghn đã đạt 
được trong lĩnh vực liên kết đào 
tạo quốc tế. Ông cho rằng từ thực 
tế phong phú khi triển khai các 
chương trình đào tạo liên kết quốc 
tế, ĐhQghn sẽ đúc rút được nhiều 
bài học kinh nghiệm quí báu trong 
lĩnh vực này. Ông mong muốn với 
vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo 
dục đại học Việt nam, ĐhQghn sẽ 
tiếp tục đóng góp nhiều thành tựu 
quan trọng hơn nữa trong thời gian 
tới, trong đó có lĩnh vực đào tạo liên 
kết quốc tế.

Kim chi

bAn tuyên giáo trung ương làm Việc

 Với ĐhQgh Về Đào tạo liên Kết Quốc tế

ngày 7/6/2010, giám đốc ĐhQghn đã ký Quyết 
định số 1668/QĐ-tccb thành lập Văn phòng 
hợp tác Đại học Quốc gia hà nội và Đại học 

Kyoto trực thuộc ĐhQghn. tên gọi bằng tiếng Anh: 
Vietnam national university, hanoi - Kyoto university 
collaboration office (Vnu-Kuco).

Văn phòng hợp tác Đại học Quốc gia hà nội và Đại học 
Kyoto có chức năng phục vụ công tác đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển 
mối quan hệ hợp tác giữa ĐhQghn với Đại học Kyoto 
và các trường đại học nhật bản trong lĩnh vực giáo dục 
và khoa học - công nghệ.

ngày 10/6/2010, giám đốc ĐhQghn đã ký Quyết 
định số 1736/QĐ-tccb thành lập trung tâm 
ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở hợp 

nhất và tổ chức lại các đơn vị sau: trung tâm Quản trị 
mạng Vnunet trực thuộc Viện công nghệ thông tin, 
trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ Phần 
mềm trực thuộc trường Đại học công nghệ và trung 
tâm tích hợp dữ liệu trực thuộc Văn phòng ĐhQghn.

trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin là đơn vị 
phục vụ trực thuộc ĐhQghn, có tư cách pháp nhân, có 
con dấu và tài khoản riêng. 

2 bản tin Đại học Quốc gia hà nội
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ngày 14/6/2010, 
ĐhQghn đã 
đăng cai tổ chức 

hội nghị giao ban lần thứ 
8 cán bộ công đoàn các 
ĐhQg và Đh vùng toàn 
quốc với sự tham gia của 
5 Đh: ĐhQghn, ĐhQg 
tP.hcm, Đh huế, Đh thái 
nguyên và Đh Đà nẵng.

Phát biểu chào mừng hội 
nghị, gS.tSKh Vũ minh 
giang – Phó giám đốc ĐhQghn đã 
đánh giá cao vai trò của tổ chức công 
đoàn trên các phương diện nâng 
cao chất lượng đào tạo, xây dựng 
văn hóa cộng đồng. Ông cho rằng 
tổ chức công đoàn đã có nhiều sáng 
kiến tạo ra bầu không khí chung cho 
công đoàn viên cống hiến đồng thời 
quan tâm đến đời sống của cán bộ, 
viên chức trong đơn vị.

các đại biểu đã thảo luận các nội 
dung liên quan đến dự thảo Quy chế 
tổ chức hoạt động của ĐhQg và Đh 

vùng gồm 9 chương và 25 điều, trong 
đó nhấn mạnh công đoàn ĐhQg và 
Đh vùng là tổ chức công đoàn cấp 
trên cơ sở. Dự thảo chỉ rõ bch của 
công đoàn ĐhQg và Đh vùng có thể 
gồm tối đa là 25 người.

cùng với đó các đại biểu cũng thảo 
luận về các giải pháp để nâng cao 
chất lượng giáo dục đại học, triển 
khai có hiệu quả chỉ thị của thủ 
tướng chính phủ và nghị quyết của 
ban cán sự Đảng bộ giáo dục & Đào 
tạo về đổi mới giáo dục đại học.

Phát biểu tại hội nghị, tS. 
hoàng ngọc thanh – Phó 
chủ tịch tổng liên đoàn 
lao động Việt nam đã 
chỉ đạo các tổ chức công 
đoàn nên lưu tâm đến việc 
xây dựng tổ chức công 
đoàn dựa trên nguyên 
tắc vì cơ sở, vì người lao 
động, thuận tiện cho cơ 
sở. các tổ chức công đoàn 
cần tiếp tục phát huy thế 
mạnh và 3 chức năng của 

tổ chức công đoàn để tiếp tục nâng 
cao chất lượng giáo dục đại học. 

tS. hoàng ngọc thanh chỉ đạo công 
đoàn ĐhQg và Đh vùng cần xây 
dựng chương trình hành động với 
các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể đồng 
thời đề xuất với công đoàn các địa 
phương phối hợp thực hiện, nâng 
cao hiệu quả của chương trình đề ra. 

hồng Anh

hội nghị cán bộ cÔng Đoàn các ĐhQg Và Đh Vùng

ngày 15/6/2010, ĐhQghn đã phối hợp với Quỹ học bổng Shinnyo – En tổ chức lễ trao học bổng cho 25 sinh 
viên vượt khó, học giỏi; mỗi suất trị giá tương đương 200 uSD.Kể từ năm học 2006 - 2007 đến nay, Quỹ học 
bổng Shinnyo đã trao 7 lần cho tổng số 816 lượt học sinh, sinh viên ĐhQghn với tổng giá trị tương đương 

114.320 uSD. 

Việt hà

hội nghị tập huấn “các giải pháp và kỹ năng nâng thứ hạng trường đại học trong 
các bảng xếp hạng quốc tế” được trung tâm Đbcl&ncPtgD, ĐhQghn tổ chức 
ngày 11/6/2010.

hội nghị tập trung vào những nội dung chính như: bảng xếp hạng của QS – cách tiếp 
cận và phương pháp xếp hạng; giới thiệu và thực hành sử dụng công cụ benchmarking 
để phân tích và dự đoán chính xác điểm xếp hạng của các trường; các giải pháp, kỹ năng 
nâng thứ hạng trường trong các bảng xếp hạng thế giới; Sử dụng các tiêu chí xếp hạng để 
cải tiến và nâng cao chất lượng trường đại học.

theo gS.tS nguyễn hữu Đức – Phó giám đốc ĐhQghn, xếp hạng các trường đại học đã 
phát triển trong hơn 20 năm qua và đã trở nên phổ biến tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến khác 
nhau. nhưng nhìn chung thông tin về xếp hạng đã có nhiều điểm thống nhất chung như 
bảng thành tích về học thuật, chỉ số đánh giá các trường đại học. cũng theo gS.tS nguyễn 
hữu Đức, các trường đại học trên thế giới xem xét thông tin xếp hạng như một phương 
pháp đánh giá đối chiếu ngoài, đánh giá các chỉ tố năng lực của nhà trường.

Đức minh

ngày 12/6/2010, trung 
tâm Đào tạo, bồi 
dưỡng giảng viên lý 

luận chính trị, ĐhQghn đã 
tổ chức thành công kỳ thi hết 
môn các môn lý luận chính 
trị và logic học. Đây là kỳ thi 
chung đầu tiên của trung 
tâm tổ chức tại khu vực Xuân 
thủy. có 4787 thí sinh tham 
gia kì thi trong tổng số 4.938 
thí sinh đăng kí, đạt 96,9 %.  

K.Đ
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ngày 7/6/2010, 
trường Đại 
học Kinh tế 

- ĐhQghn đã trang 
trọng tổ chức hội nghị 
điển hình tiên tiến nhằm 
tổng kết phong trào thi 
đua, tuyên dương các 
tập thể, cá nhân điển 
hình tiên tiến trong giai 
đoạn 2005 - 2010.

trong giai đoạn 2005 - 
2010, giai đoạn bản lề 
để thành lập và phát 
triển trường ĐhKt, dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của hội đồng thi đua - 
Khen thưởng ĐhQghn, ban chính 
trị và công tác hSSV, sự lãnh đạo sát 
sao của Đảng ủy và ban giám hiệu 
trường ĐhKt, công tác thi đua khen 
thưởng của trường ĐhKt đã đạt 
được những kết quả, thành tích quan 
trọng, góp phần thực hiện có hiệu 
quả những nhiệm vụ đặt ra. 

ghi nhận nỗ lực, cố gắng của tập thể, 
cán bộ trường ĐhKt trong 5 năm 
qua, 69 lượt tập thể và 350 lượt cá 
nhân của trường ĐhKt đã được trao 
tặng các danh hiệu thi đua - khen 
thưởng; trong đó có 2 đơn vị - 3 cá 
nhân được nhận bằng khen của 
thủ tướng chính phủ, trường ĐhKt 
được trao tặng bằng khen của bộ 
gD&Đt… hội nghị cũng chỉ rõ mục 
tiêu, phương hướng và các giải pháp 
thực hiện công tác thi đua khen 
thưởng giai đoạn 2010 - 2015 của 
trường ĐhKt.

Phát biểu tại hội nghị, gS.tS mai 
trọng nhuận - giám đốc, chủ tịch 
hội đồng thi đua khen thưởng 
ĐhQghn đã đánh giá cao những 
điểm mạnh, điểm mới và những 
thành tích đã đạt được của trường 
ĐhKt trong giai đoạn 2005 - 2010. 
gS.tS mai trọng nhuận cho rằng: “ 
trường ĐhKt là đơn vị điển hình tiên 
tiến của ĐhQghn. thứ nhất, trường 
ĐhKt là đơn vị yêu chất lượng, đi tiên 
phong đổi mới trong đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và quản trị đại học. thứ 
hai, trường ĐhKt là đơn vị yêu sáng 

tạo và đổi mới. thứ ba, trường ĐhKt 
là đơn vị chuyển từ khoa trực thuộc 
thành một trường đại học rất thành 
công, tạo nên được kỷ cương, nề 
nếp, hướng tới tính chuyên nghiệp 
ngày càng cao, xây dựng được tập 
thể đoàn kết, đồng thuận, tâm huyết, 
cùng đồng lòng thực hiện sứ mạng 
đổi mới… trường ĐhKt đã thực hiện 
đúng lời dạy của chủ tịch hồ chí 
minh: “thi đua là yêu nước, yêu nước 
thì phải thi đua” và đã vận dụng vào 
hoàn cảnh cụ thể của mình: “thi đua 
là yêu nhà trường, yêu nhà trường thì 
phải thi đua”.

mAi Anh

ngày 19/6/2010, trường Đh 
ngoại ngữ ĐhQghn đã tổ 
chức hội nghị điển hình tiên 

tiến.

trường Đh ngoại ngữ là đơn vị thứ 
2 của ĐhQghn (sau trường Đh 
Kinh tế) tổ chức hội nghị nhằm biểu 
dương những thành tích của tập thể 
và cá nhân của nhà trường trong thời 
gian qua, đồng thời khơi gợi, cổ vũ và 
động viên cán bộ viên chức và sinh 
viên nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn 
đấu để đạt được nhiều thành tích 
hơn nữa trong thời gian tới.

Qua 5 năm, số lượng đề tài nghiên 
cứu khoa học tăng một cách đáng kể, 
sinh viên tham gia nghiên cứu khoa 
học ngày càng nhiều, học sinh phổ 
thông chuyên góp nhiều thành tích 
xuất sắc, tạo nguồn bồi dưỡng sinh 
viên giỏi cho nhà trường. trung bình 
mỗi năm đội ngũ cán bộ khoa học 

của nhà trường thực hiện 
25 đề tài cấp ĐhQghn và 
khoảng gần 40 đề tài cấp 
trường. năm học 2004 – 
2005, có 7% tổng số sinh 
viên tham gia ncKh, đến 
năm học 2009 – 2010 đã 
có 15% tổng số sinh viên 
tham gia hoạt động này.

từ năm 2007, trường Đh 
ngoại ngữ đã triển khai 
thực hiện cuộc vận động 
“học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức hồ chí 

minh” với chủ đề “cải tiến lề lối làm 
việc theo hướng chuyên nghiệp” và 
“Xây dựng môi trường thân thiện”, 
tạo được sự hưởng ứng của đông 
đảo tập thể và cá nhân trong trường.

trong 5 năm qua, 18 lượt tập thể và 
cá nhân của nhà trường được nhận 
huân chương lao động, 33 lượt tập 
thể và cá nhân được nhận bằng khen 
của thủ tướng chính phủ; công 
đoàn và Đoàn tn của nhà trường 
cũng vinh dự được nhận bằng khen 
của nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan 
trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, PgS.tS Phạm 
trọng Quát – bí thư Đảng ủy, Phó 
giám đốc ĐhQghn đã ghi nhận và 
biểu dương những thành tích của 
các tập thể và cá nhân của trường 
Đhnn đã đạt được trong thời gian 
qua. Ông mong rằng trong thời gian 
tới, mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong 
trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt 
nhiều thành tích trong các lĩnh vực 
công tác hơn nữa để trường Đh 
ngoại ngữ ngày càng vững mạnh, 
ĐhQghn ngày càng phát triển. 

trong khuôn khổ của hội nghị, Phó 
giám đốc cũng đã trao thưởng cho 
các tập thể và cá nhân đoạt thành 
tích xuất sắc trong thời gian qua.

hòA An

tiến tới Đại hội thi ĐuA yêu nước ĐhQghn lần thứ iii
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tin tức

ngày 8/6/2010, gS.tS Klaus 
Schwab - chủ tịch Diễn đàn 
Kinh tế thế giới đã đến thăm 

ĐhQg tP.hcm và giao lưu với sinh 
viên.

tại buổi giao lưu với chủ đề "cạnh 
tranh toàn cầu và vai trò của giới trẻ 
Việt nam", gS.tS Klaus Schwab đã 
chia sẻ với sinh viên ĐhQg tP.hcm 

xu thế phát triển của nền kinh tế thế 
giới thế kỷ 21và vai trò lãnh đạo của 
thế hệ trẻ trong sự phát triển ấy.  chủ 
tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới đồng 
thời giải đáp các câu hỏi của sinh 
viên liên quan đến phương pháp để 
thế hệ trẻ thành công trong tương 
lai, những vấn đề liên quan đến kinh 
tế, hội nhập kinh tế của Việt nam, 

khủng hoảng nợ công của một số 
quốc gia trên thế giới.

Sau phần giao lưu, ĐhQg tP.hcm 
đã tổ chức lễ trao tặng bằng tiến sỹ 
danh dự về Kinh tế học cho gS.tS 
Klaus Schwab vì những đóng góp 
to lớn của ông cho sự phát triển của 
nền kinh tế thế giới.

trAng tin 
ĐhQg.hcm

ngày 25/6/2010, trung tâm 
Đại học Pháp tại tp.hcm đã 
tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ 

tin học và toán ứng dụng cho 24 học 
viên khóa ii.

chương trình thạc sĩ tin học được 
triển khai trên cơ sở sự hợp tác giữa 
Đại học Pierre et marie curie – Paris 6 
và Đại học bordeaux 1 của Pháp với 
trung tâm Đại học Pháp tại tp.hcm 
cùng với các đối tác Việt nam. 
chương trình thạc sĩ toán và ứng 
dụng là chương trình được phát triển 
dựa trên mối quan hệ hợp tác bền 
chặt trước đây giữa trường Đh Khtn 
– ĐhQg tP.hcm và Đại học orléans. 

Được biết, trong số học viên tốt 
nghiệp khóa này, 23 học viên đã được 
nhận học bổng thực tập cuối khóa tại 
Pháp từ 3 đến 4 tháng, 15 học viên 
tiếp tục theo học nghiên cứu sinh tại 
Pháp, mỹ và úc.

từ ngày 21-23/6/2010, Phòng thí nghiệm công nghệ nano  - ĐhQg 
tP.hcm đã tổ chức hội thảo chuyên đề "tổng quan về công nghệ rFiD & 
các xu thế mới”. hội thảo tập trung vào công nghệ rFiD, giới thiệu tổng 

quan về chip rFiD, ăng ten, công nghệ chế tạo thẻ định dạng (tags), xu hướng 
phát triển rFiD, các ứng dụng rFiD trong tương lai.

ngày 17-18/6/2010, trung tâm nghiên cứu & Đào tạo thiết kế Vi mạch - 
ĐhQg tP.hcm đã tổ chức hội thảo về công nghệ vi mạch. 

hội thảo là diễn đàn cho các nhà khoa học vi mạch trong nước giới 
thiệu kết quả nghiên cứu, giao lưu với các nhà khoa học đồng nghiệp để hội 
nhập và nâng cao trình độ nghiên cứu, đồng thời trao đổi tình hình thiết kế vi 
mạch trong nước và định hướng cho ngành vi mạch nước nhà. hơn 58 báo cáo 
khoa học đã được gửi tới hội thảo.

Kim chi (tổng hợp)

ngày 10/6/2010, ĐhQg tP.hcm đã tổ chức hội nghị chất lượng giáo dục 
lần ii. chiến lược Đbcl ĐhQg tP.hcm giai đoạn 2011-2015 tập trung 
triển khai một số nội dung chính, bao gồm: Đẩy mạnh công tác đánh 

giá và cải tiến chất lượng cấp chương trình đào tạo; tăng cường sự phối hợp 
trong toàn hệ thống ĐhQg tP.hcm; chuẩn hóa các hoạt động Đbcl; coi trọng 
công tác hậu kiểm định; Kiểm định, đánh giá các chương trình tiên tiến; Kiểm 
định, đánh giá các chương trình không chính quy; tăng cường vai trò nghiên 
cứu chính sách của trung tâm Đbcl cấp ĐhQg tP.hcm.
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trung tuần tháng 5/2010, Đoàn 
công tác của ĐhQghn do Phó 
giám đốc – gS.tSKh Vũ minh 

giang làm trưởng đoàn đã sang thăm 
và làm việc tại liên bang nga. Đoàn 
gồm 7 cán bộ là lãnh đạo một số ban 
chức năng và đơn vị thành viên của 
ĐhQghn.

Đây là chuyến thăm chính thức của 
Đoàn ĐhQghn theo lời mời của  ĐhQg 
St. Petersburg (SPbSu) nhân dịp khai 
trương Viện nghiên cứu về Việt nam 
mang tên hồ chí minh và khánh thành 
tượng đài hồ chí minh tại SPbSu nhân 
kỷ niệm 120 năm ngày sinh của người.

trong thời gian ở lb nga, đoàn cũng 
có những buổi làm việc với lãnh đạo 
Đh hữu nghị mátxcơva (PFur), lãnh 
đạo ĐhQg mátxcơva (mSu), lãnh đạo 
SPbSu.

thứ hai, 17/5/2010 Đoàn ĐhQghn đã 
dành cả ngày làm việc với PFur, thăm 
quan KtX dành cho sinh viên nước 

ngoài, đã diễn ra buổi làm việc giữa 
đoàn ĐhQghn và lãnh đạo PFur. hai 
bên đã trao đổi về hợp tác trong lĩnh 
vực phát triển ngôn ngữ tiếng nga tại 
ĐhQghn. gS.tSKh Vũ minh giang 
đã ghi nhận đề nghị của phía PFur về 
việc mở trung tâm ngôn ngữ nga tại 
ĐhQghn. hoạt động của trung tâm 
này có thể dựa vào một phần kinh phí 
từ quỹ “russkii mir”, từ học phí của người 
học và từ các nguồn khác. 

tại Khoa y – một khoa truyền thống của 
PFur, đoàn đã làm việc với gS. Frolov 
V.A. - chủ nhiệm khoa. hai bên đã trao 
đổi thông tin về việc thành lập Khoa y 
dược và bệnh viện tại ĐhQghn, chia sẻ 
kinh nghiệm trong việc đào tạo cán bộ 
ngành y, kinh nghiệm quản lý đồng thời 
cán bộ làm việc tại bệnh viện và tham 
gia giảng dạy tại khoa y. 

tiếp đó, Đoàn ĐhQghn đã đi thăm 
những phòng thí nghiệm trọng điểm 
của PFur, thăm hệ thống thiết bị phân 

tích gcmS, lcmS, nmr 600mhz … 
phục vụ cho nghiên cứu và phát triển 
thuốc và hóa chất bảo vệ thực vật, kích 
thích tăng trưởng…

Sáng ngày 18/5/2010, Đoàn ĐhQghn 
đã lên đường đi St. Petersburg. gS nina, 
Phó chủ nhiệm Khoa Phương Đông, 
SPbSu đã đón đoàn tại sân bay. 

ngày 19/05/2010 – Kỷ niệm 120 năm 
ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh, 
Đoàn đại biểu của tW Đảng cS Việt 
nam do đồng chí tô huy rứa - Ủy viên 
bộ chính trị, thường trực ban bí thư, 
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã 
tham dự lễ khai trương Viện hồ chí 
minh, thuộc SPbSu. Đoàn ĐhQghn đã 
đã tham dự buổi lễ quan trọng này theo 
lời mời của giám đốc SPbSu. 

Sau lễ khai trương Viện hồ chí minh, 
Đoàn ĐhQghn cùng với các đoàn 
khách đã tham dự lễ khánh thành 
tượng đài hồ chí minh đang đọc báo 
nhân Dân, đặt trang trọng trong khuôn 

chuyến cÔng tác Đặc biệt tại liên bAng ngA
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viên của SpbSu - nơi được ví như bảo 
tàng nghệ thuật ngoài trời với các bức 
tượng của Khổng tử và các vĩ nhân 
khác.  

Sau lễ khánh thành tượng chủ tịch hồ 
chí minh đã diễn ra lễ ký kết bản thỏa 
thuận hợp tác giữa ĐhQghn và SPbSu 
với sự chứng kiến của đồng chí tô huy 
rứa, Đại sứ Việt nam tại liên bang nga 
cùng nhiều quan chức cấp cao khác. 

ngay sau đó, hiện thực hóa bản thỏa 
thuận này là việc ký kết hợp tác giữa 
Khoa Phương đông và Viện Việt nam 
học và Khoa học Phát triển về việc phát 
triển ngành Việt nam học, trao đổi kinh 
nghiệm, phương pháp giảng dạy tiếng 
Việt cho người nga và các vấn đề lý luận 
chung về nghiên cứu khu vực học …

Đh St. Petersburg đã có đề nghị 
ĐhQghn giúp xây dựng một bộ tESt 
tiếng Việt chuẩn, phục vụ cho việc kiểm 
tra đánh giá chất lượng đào tạo cũng 
như trình độ của sinh viên nga, đặc biệt 
để sử dụng trong đánh giá kỳ thi Quốc 
gia cuối năm thứ 4 cho các sinh viên 

theo học tiếng Việt tại Khoa Phương 
Đông.

Sáng ngày 21/05/2010, Đh Quốc gia 
mátxcơva (mSu) đã tiếp đoàn ĐhQghn 
tại tòa nhà chính. tiếp đoàn có giám 
đốc trung tâm giáo dục quốc tế, lãnh 
đạo ban Quan hệ Quốc tế, giám đốc 
Viện Khổng tử đồng thời là chuyên gia 
về Đông á và Đông nam á. 

gS.tSKh Vũ minh giang đề nghị cùng 
thực hiện đào tạo liên kết 2+2 với mSu, 
đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học 
cơ bản.  Phía mSu ủng hộ đề xuất của 
PgS.tS Phùng Xuân nhạ - hiệu trưởng 
trường Đh Kinh tế đề nghị được hợp 
tác trong lĩnh vực đào tạo cử nhân kinh 
tế và xây dựng các nhóm đồng nghiên 
cứu trong lĩnh vực kinh tế chính trị 
Đông nam á. PgS.tS nguyễn Kim Sơn, 
Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa 
học Xã hội và nhân văn cũng đề xuất 
hợp tác đào tạo và nghiên cứu cho các 
ngành khoa học xã hội.

chuyến thăm của Đoàn ĐhQghn 
nhân dịp khai trương Viện nghiên cứu 

Việt nam mang tên hồ chí minh tại Đh 
St. Petersburg đã để lại ấn tượng hết sức 
tốt đẹp đối với không chỉ giảng viên, 
sinh viên Khoa Phương Đông, mà cả đối 
với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của 
Việt nam cùng tham dự hoạt động này.

nhìn chung, chuyến công tác của đoàn 
đã đạt được những mục tiêu đề ra, mở 
ra hướng hợp tác mới với các đại học 
hàng đầu của liên bang nga. Điều đó 
thể hiện cam kết của lãnh đạo ĐhQghn 
trong việc phát triển mối quan hệ 
truyền thống với các đại học hàng đầu 
của nước nga, đồng thời khai thác thế 
mạnh về đào tạo và nghiên cứu cơ bản 
của các đại học này. hướng đi này phù 
hợp với chủ trương của Đảng và nhà 
nước trong việc tăng cường mối quan 
hệ gắn bó giữa chính phủ và nhân dân 
hai nước.

lê tuấn Anh
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thời gian gần đây, trường Đh Kinh tế được biết đến là một điểm sáng với những 
thành quả đáng khích lệ trong đó có lĩnh vực nâng cao chất lượng đào tạo, xin ông 
cho biết đâu là lý do?

là một trường Đại học mới được thành lập, trường ĐhKt-ĐhQghn đã phải đối mặt với 
rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng Đảng ủy và lãnh đạo nhà trường đã xác định việc 
trường Đh Kt ra đời là cơ hội để trường có thể thực hiện được nhiều hoạt động lớn, có tính 
đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học. 

những thành quả đã đạt được mang tính đột phá của nhà trường trong thời gian gần đây 
là kết quả của những nỗ lực chung của tập thể cán bộ viên chức nhà trường, trong đó có vai 
trò chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện của Đảng ủy, hiệu trưởng và ban giám hiệu.  

bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong trào “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” 
do chủ tịch hồ chí minh phát động những ngày đầu độc lập đã được trường ĐhKt vận 
dụng một cách linh hoạt và sáng tạo thông qua việc gây dựng tình yêu, sự gắn bó của mỗi 
cá nhân với chính đơn vị nơi mình công tác. mỗi người tự yêu chính công việc của mình, làm 
tốt công việc của mình là góp phần làm tốt công việc của đơn vị, của nhà trường.

Để phong trào thi đua lan tỏa trong trường, các cán bộ chủ chốt của trường, đặc biệt là hiệu 
trưởng, phải là những tấm gương sáng về sự đam mê và nỗ lực hết mình vì công việc chung. 
Để ngôi trường của chúng tôi phát triển đột phá nhưng bền vững, sự đoàn kết, nhất trí và 
đồng tâm hiệp lực là điều kiện tiên quyết. Phong trào hào hứng cùng làm, cùng sáng tạo 
của cán bộ trường Đh Kt, ĐhQghn được hình thành một cách rất tự nhiên trên nền tảng 
của sự định hướng phát triển đúng (theo hướng chất lượng cao) và sự đồng tâm, hiệp lực 
đó. những điển hình tiên tiến của trường không phải là những “con gà nòi” mà là những con 
người với những công việc thường ngày, rất gần gũi và thân quen. hiệu ứng lan truyền tích 
cực phải được bắt đầu từ ban giám hiệu mà trước hết là từ hiệu trưởng, cho đến các phòng, 
ban và qua đó tới các đơn vị, cá nhân khác trong trường. 

nói Đến trường Đại học 
Kinh tế-ĐhQghn người 

tA liền nghĩ ngAy Đến 
cái tên Phùng Xuân 

nhạ, hiệu trưởng nhà 
trường. tên tuổi cỦA 

Ông gắn liền Với Với 
những bước Phát triển 

thành cÔng bAn Đầu, 
nhưng Đột Phá Và rất 

ấn tượng thEo hướng 
chất lượng Và Đẳng cấP 

Quốc tế cỦA trường. 
chúng tÔi Đã có DịP trò 

chuyện Với Ông Về Động 
lực tạo Sự Phát triển 

trong mÔi trường giáo 
Dục Đại học:

  thành cÔng Được gây Dựng từ thất bại

giáo Dục

8 bản tin Đại học Quốc gia hà nội



Để có được sự lan tỏa tích cực cần có 
hiệu trưởng – Điển hình thưa ông?

Điều đó là tất yếu. Để một trường Đh 
phát triển, bản thân hiệu trưởng phải là 
một tấm gương về sự say mê, yêu nghề, 
yêu trường, yêu sự nghiệp, yêu đổi mới 
và đặc biệt là dám nghĩ, dám làm, có 
bản lĩnh để bảo vệ cái mới, qua đó tạo 
hiệu ứng lan tỏa tới nhân viên. tôi tâm 
niệm cái uy của lãnh đạo với nhân viên 
không chỉ đến từ quan hệ cấp trên – 
cấp dưới mà chủ yếu xuất phát từ việc 
người lãnh đạo đó phải thực hiện thành 
công vai trò là người định hướng, dẫn 
dắt và “truyền nhiệt huyết” cho nhân 
viên. Phong trào thi đua sẽ đi vào cuộc 
sống, có chiều sâu và không hình thức 
nếu lãnh đạo thực sự là một tấm gương 
sáng, vừa “nói được” lại vừa “làm được”. 

mỗi cán bộ là một cá nhân riêng biệt 
đồng thời là một cá thể trong một cộng 
đồng đơn vị. Để đơn vị phát triển và mọi 
người cùng phát triển thì mỗi cá nhân 
cần dung hòa giữa cái tôi sáng tạo, bứt 
phá và cái tôi cộng đồng. cốt lõi của sự 
thi đua phát triển là sự công bằng trong 
đánh giá và minh bạch trong việc công 
bố các tiêu chí thi đua.

là một đơn vị mới thành lập, chúng tôi 
có mục tiêu chung với hàng loạt các tiêu 
chí song chúng tôi cũng có thứ tự ưu 
tiên cho các nội dung hoạt động cụ thể. 
tôi luôn tâm niệm sự không công bằng, 
thiên vị là mầm mống, nguyên do dẫn 
đến triệt tiêu động lực phát triển của các 
cá nhân và tập thể.

Được biết là ông rất đồng tình với ý 
kiến cho rằng thành công của người 
thứ 1000 dựa trên sự hy sinh của 999 
người thất bại trước đó. Ông có thể 
chia sẻ thêm về điều này?

tôi rất tán đồng với ý kiến này. Sự thành 
công của ngày hôm nay, bên cạnh 
những nỗ lực mang tính cá nhân còn có 
sự đóng góp vô hình của những người 
không được xưng danh trong quá 
khứ. Không có thành công nào mang 
tính đơn lẻ tuyệt đối cả. gia đình, bạn 
bè, người thân và đồng nghiệp luôn 
có vai trò nhất định trong mỗi thành 
công của các cá nhân và đóng góp vào 
thành công chung của đơn vị. thành 

công nhiều khi còn được xây dựng trên 
những thành quả và thậm chí là sự thất 
bại (phần nhiều là vô danh) của những 
người mở đường. Điều quan trọng là 
cần phải tiếp tục “dám nghĩ”, “dám làm” 
trên cơ sở rút ra những bài học hữu ích 
và vận dụng một cách sáng tạo vào 
thực tiễn từ những kinh nghiệm thành 
công và thất bại đó.  

Để phát triển thành công đồng 
nghĩa với sự sáng tạo, bứt phá và vấp 
ngã thưa ông?

tôi hoàn toàn chia sẻ với quan điểm cho 
rằng người được khen thưởng không 
phải là người có ít khuyết điểm nhất mà 
phải là người có đóng góp nhiều nhất 
cho đơn vị, cho cộng đồng và xã hội. 
như đã nói ở trên, tôi cũng rất đồng cảm 
với ý tưởng về sự đóng góp của người đi 
tiên phong đối với mọi thành công. Đã 
qua rồi cái thời tôn vinh những người ít 
khuyết điểm nhất. bởi vì, những người 
ít khuyết điểm nhất thường là những 
người không dám làm những công 
việc đột phá, những công việc khó mà 
những người khác không dám làm. có 
làm, có sáng tạo, có đổi mới thì cũng sẽ 
có những va vấp xảy ra, điều quan trọng 
là người lãnh đạo cần có con mắt khách 
quan, công bằng và tinh tường để nhận 
ra điều đó, để từ đó có sự ghi nhận và 
tôn vinh đúng người, đúng việc, đúng 
thời điểm nhằm tạo ra những tác động 
lan tỏa tích cực đối với cả tập thể.  

Đã có lần ông đề cập rằng người lãnh 
đạo giỏi là người có “mắt xanh” để 
“dụng nhân”. Điều này nên hiểu thế 
nào thưa ông?

Việc dùng người là việc khó nhất. Ông 
cha ta đã nói rằng “Dụng nhân như 
dụng mộc” quả không sai. Việc bổ 
nhiệm cán bộ của nhà trường đến 
nay đa phần đều có sự thống nhất cao 
trong Đảng ủy và tập thể lãnh đạo. Khi 
chúng tôi đã tin thì Dùng, đã Dùng thì 
phải tin và dùng đúng người vào đúng 
việc để tạo hiệu quả cao cho công việc 
chung. 

tôi quan niệm không có người hoàn 
hảo tuyệt đối. Không có ai là không có 
nhược điểm. trong mỗi người đều có 
ưu và khuyết, đặc biệt là những người 
tài. người lãnh đạo giỏi là người biết 
khớp sự ghồ ghề lại với nhau, biết giúp 
cho người khác phát huy được thế 
mạnh của họ nhằm đạt được mục tiêu 
chung và phát huy sở trường cá nhân, 
chứ không phải là người đẽo gọt nhân 
viên theo khuôn mẫu sẵn có của sự 
hoàn chỉnh. một trong những nguyên 
nhân quan trọng tạo nên sự thành công 
ban đầu của trường ĐhKt-ĐhQghn 
chính là sự thành công trong việc sử 
dụng “nhân tài”.

Xin chân thành cảm ơn ông.

ngọc DiệP (thực hiện)

giáo Dục
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Việc có thể rút ngắn thời gian học tập 
là kế hoạch ngay từ đầu của các bạn 
khi bước chân vào đại học hay hoàn 
toàn là một sự ngẫu nhiên?

- Dương thị oAnh thAnh: thưa chị, 
đây là một ý định đã được suy ngẫm 
và lên kế hoạch trước từ năm đầu 
tiên khi em và các bạn học tại trường 
ĐhKhXh&nV. Khi tìm hiểu về phương 
thức đào tạo tín chỉ, chúng em nhận 
thấy rằng nếu sắp xếp khéo léo và 
không bỏ phí một khoảng thời gian 
nào thì hoàn toàn có thể học vượt môn 
và hoàn thành số tín chỉ theo yêu cầu 
trước thời hạn. chúng em đã lên kế 
hoạch và xin tư vấn của các thầy cô để 

thực hiện mục tiêu của mình.

Vậy cụ thể các bạn đã làm gì để thực 
hiện mục tiêu đó?

- Dương thị oAnh thAnh: trước hết 
là mình phải tìm hiểu và nắm vững tiến 
trình đào tạo của nhà trường dành cho 
sinh viên ngành triết học, xem môn nào 
là môn tiên quyết cần phải học trước, 
rồi dựa vào thời gian biểu các lớp môn 
học mà Phòng Đào tạo cung cấp cho 
khoá mình, thời gian biểu các lớp môn 
học của khoá trên (tức khoá Qh-2006-X 
– PV), xem mình còn trống khoảng thời 
gian nào để sắp xếp học các môn học 
vượt với khoá trên cùng lúc với các môn 
hiện tại.

- nguyễn thị Phượng: nói chung là 
mình phải chủ động trong việc đăng kí 
môn học, nắm bắt được thời khoá biểu 
của khoá mình và khoá trước, tất nhiên 
là các môn học của khoá mình phải ưu 
tiên học hết sau đó mới xem xét học các 
môn vượt với điều kiện không trùng 
thời gian học với bất kì môn nào.

các em nghĩ gì về những lợi ích và 
khó khăn do phương thức đào tạo 
theo tín chỉ đem lại đối với việc học 
tập của sinh viên?

- Dương thị oAnh thAnh: Em nghĩ 
đào tạo tín chỉ tuy là phương thức đào 
tạo mới giúp tăng tính hiệu quả và chủ 
động trong học tập của sinh viên. Sinh 

5 Sinh Viên trước cơ hội nhận bằng Sớm

Đào tạo tín chỉ Đã Được triển KhAi tại trường ĐhKhXh&nV từ năm học 2007-2008. Qh-2007-X 
(K52) là Khoá Sinh Viên Đầu tiên áP Dụng hình thức Đào tạo này trong tất các các mÔn học. 
trong Số 1.345 Sinh Viên cỦA Khoá này, hiện có 05 Sinh Viên Đã hoàn thành trên 90% tổng Số 
tín chỉ, có Điểm Số ĐỦ Đăng Kí bảo Vệ Khoá luận tốt nghiệP. các Sinh Viên này Đứng trước cơ 
hội Được nhận bằng tốt nghiệP Đại học trong năm nAy Và trở thành những Sinh Viên Đầu 
tiên cỦA nhà trường lấy Được bằng tốt nghiệP Đại học chỉ SAu 3 năm chứ KhÔng Phải 4 năm 
như thÔng thường. Đó là Dương thị oAnh thAnh, ninh thị ánh hồng, nguyễn thị Phượng, 
Vũ thị Kim loAn, Đồng thị chinh lớP K52A KhoA triết học.

Phóng Viên Đã có cuộc Phỏng Vấn nhAnh Với 5 Sinh Viên này Để tìm hiểu những cố gắng cỦA 
các bạn trong Quá trình “chạy ĐuA” Để rút ngắn thời giAn học tậP Và có cơ hội Việc làm Sớm 
hơn các bạn cùng Khoá.

giáo Dục
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viên phải chủ động tìm hiểu tiến trình 
học tập trong 4 năm học, tìm hiểu về 
các môn học, chủ động trong hỏi han, 
giao tiếp với các thầy cô giáo để nhận 
được thông tin liên quan đến quá trình 
học, thậm chí là những lời khuyên hữu 
ích cho việc sắp xếp việc học. nếu chủ 
động và kiên trì, cố gắng thì sinh viên có 
thể rút ngắn thời gian học và sớm có cơ 
hội việc làm hơn.

- ninh thị ánh hồng: Đào tạo tín chỉ 
có thể giúp sinh viên tận dụng thời gian 
để rút ngắn thời gian học tập nhưng đi 
kèm theo đó là áp lực học tập rất cao. 
Điều đó gây khó khăn cho chúng em 
khi đang quen cách học thụ động cũ 
và phải thay đổi nhận thức, hành động 
của bản thân trong việc chủ động tìm 
tài liệu, chủ động thời gian và cách học. 
Đặc biệt, ngoài giờ lên lớp, chúng em 
phải tìm cách tự thu nạp thêm nhiều 
kiến thức cho bản thân mình.

Vậy theo em, đào tạo tín chỉ hiện nay 
ở trường ta còn những hạn chế gì?

- Đồng thị chinh: Khoá của em là 
khoá đầu tiên mà tất cả các môn học 
đều áp dụng phương thức đào tạo mới, 
là khoá thử nghiệm đầu tiên của nhà 
trường với phương thức đào tạo này. 
Do đó, bên cạnh việc được hưởng lợi từ 
những yếu tố tích cực của phương thức 
đào tạo này thì chúng em cũng có một 
số thiệt thòi vì những hoạt động quản 
lí đào tạo tín chỉ sẽ chưa ngay lập tức 
hoàn hảo mà còn có nhiều hạn chế. cả 
thầy và trò đều chưa hoàn toàn thích 
nghi được với phương thức đào tạo 
mới.

- Dương thị oAnh thAnh: theo em 
cơ sở vật chất là một trong những hạn 
chế. Sinh viên phải học cả sáng và chiều 
chỉ được nghỉ một chút vào giữa trưa. 
Điều này khác với đào tạo niên chế chỉ 
học một buổi trong ngày. nếu trưa mà 
về nhà thì các bạn sẽ không kịp thời gian 
để vào giờ học chiều nên sinh viên phải 
ở lại trường vào buổi trưa. nhưng hiện 
nay nhà trường không có nơi để sinh 
viên ngồi nghỉ vào buổi trưa mà em và 
các bạn cứ phải ngồi tạm đâu đó trong 
sân trường nên rất mệt mỏi, ảnh hưởng 
đến việc học. Em nghĩ nhà trường nên 
mở cửa một số giảng đường vào giờ 
nghỉ trưa cho sinh viên sử dụng.

- Vũ thị Kim loAn: tài liệu trên thư viện 
ít cũng gây khó khăn cho sinh viên khi 
học tín chỉ. chúng em phải đợi nhau 
đến lượt mới được mượn vì số lượng 
đầu tài liệu và số lượng sách trên một 
đầu tài liệu ít. tài liệu ở các thư viện khoa 
cũng không nhiều. lớp học theo tín 
chỉ quá đông sinh viên, có lớp hơn 100 
người nên khó khăn trong việc thảo 
luận, trao đổi trên lớp.

lời khuyên của các em cho các bạn 
sinh viên khác để có thể học tập theo 
phương thức đào tạo tín chỉ đạt hiệu 
quả cao mà rút ngắn được thời gian 
học?

- Dương thị oAnh thAnh: nếu các 
bạn đã xác định học muốn học vượt 
phải có kế hoạch ngay từ đầu và phải 
kiên định với mục tiêu đó. bởi trong quá 
trình học vượt sẽ phải chịu áp lực lớn khi 
phải học với khối lượng kiến thức lớn 
hơn nhưng trong thời gian ngắn hơn 
sơi với các bạn khác. áp lực ấy diễn ra 
thường xuyên trong một khoảng thời 
gian dài mấy năm nên không phải dễ 
vượt qua. Sau khi xác định được tư 
tưởng đó thì bạn cần phải chủ động tìm 
hiểu và theo sát các thông tin của nhà 
trường về lịch học, chương trình đào 
tạo, nội dung các môn học, liên hệ với 
các thầy cô để xin hướng dẫn, tư vấn 
để kế hoạch học tập của mình hợp lí, 
khít thời gian, không bị chồng chéo mà 
cũng không bỏ phí khoảng trống nào.

- Đồng thị chinh: lời khuyên của em 
với các bạn là phải chuẩn bị tinh thần để 
đối phó với áp lực học tập khi phải học 
nhiều môn học với lượng kiến thức lớn 
trong thời gian ngắn. Việc cả lớp có kế 
hoạch đi chơi vào ngày mai nhưng riêng 
mình không tham gia được vì vướng 
lịch thi là điều hay xảy ra. nhìn chung là 
các bạn muốn học vượt sẽ phải đối mặt 
với việc thi cử dồn dập căng thẳng hơn 

các bạn sinh viên khác. nếu kết quả thi 
tốt thì sẽ làm cho mình phấn chấn để kì 
sau tiếp tục xếp lịch học vượt. nếu kết 
quả thi không tốt thì rất dễ làm mình 
nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng.

- nguyễn thị Phượng: các bạn nên 
mạnh dạn tiếp xúc trao đổi với các thầy 
cô để mình có thêm thông tin và những 
lời khuyên hữu ích.

có ngẫu nhiên không khi các bạn là 
một nhóm gồm 5 người thuộc cùng 
một lớp?

- Dương thị oAnh thAnh: Khi đã có 
ý định muốn học vượt để tiết kiệm thời 
gian, chúng em đã rủ nhau tạo thành 
một nhóm để cùng học tập cho có 
động lực. chúng em về cơ bản đã cùng 
học các lớp môn học như nhau, với thời 
gian như nhau để cùng đi, cùng về, 
cùng học, cùng thảo luận, trao đổi. thật 
ra ban đầu nhóm chúng em có 7 người 
nhưng sau đó có 2 bạn không tiếp tục 
theo cùng nhóm nữa.

Vậy theo các bạn, để học vượt thì có 
khó không?

- Không khó lắm nếu mình biết cách 
học, học chủ động, năng động trong 
học tập, và quan trọng là phải kiên trì 
với mục tiêu ban đầu đề ra.

cảm ơn các bạn và chúc các bạn 
hoàn thành được mong muốn của 
mình và nhận được bằng tốt nghiệp 
đại học vào hè năm nay!

>> 5 sinh viên sẽ được nhận bằng tốt 
nghiệp sớm: Dương thị oanh thanh, 
ninh thị ánh hồng, nguyễn thị Phượng, 
Vũ thị Kim loan, Đồng thị chinh
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Anh có thể giới thiệu những nét cơ 
bản về trung tâm giáo dục thể chất 
và thể thao trực thuộc ĐhQghn?

theo Quyết định số 1652/QĐ-tccb 
ngày 4/5/2009 của giám đốc ĐhQghn 
thành lập trung tâm  gDtc&tt sáp 
nhập 3 bộ môn gDtc của 3 trường: 
trường Đhnn, trường ĐhKhtn, 
trường ĐhXh&nV. mặc dù là trung 
tâm mới thành lập, cán bộ lại ở mỗi 
đơn vị mang những nét đặc trưng riêng 
nhưng khi quy tụ về một mối thì tất cả 
đều đoàn kết, giúp đỡ nhau vì lợi ích 
chung của trung tâm. 

trình độ chuyên môn của đội ngũ cán 
bộ trung tâm khá tốt, nhiều cán bộ đã 
chủ động học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn và một số cán bộ được 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. mặc dù 
khối lượng sinh viên tỉ lệ nghịch với số 
lượng giảng viên, nhưng trung tâm 
luôn hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo 
chất lượng giảng dạy tốt.

tuy mới thành lập, trung tâm đã luôn 
nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ 
được giao trong guồng máy đang vận 
hành của ĐhQghn. Để bắt nhịp với kế 
hoạch và tiến độ, trung tâm đã cấp tốc 
triển khai tổ chức đào tạo theo tín chỉ 
chương trình giáo dục thể chất cho sinh 
viên chính quy trong toàn ĐhQghn 

theo đúng kế hoạch đào tạo chung, 
thống nhất nội dung chương trình 
đào tạo, chuyển danh sách sinh viên đã 
hoàn thành chương trình gDtc cho các 
trường chuẩn bị xét tốt nghiệp đối với 
sinh viên K51 và K40 trường Đhnn.   

bên cạnh những kết quả đã đạt được 
trong công tác gDtc, trung tâm còn 
tổ chức thành công nhiều hoạt động 
thể thao mang lại hiệu quả cao, thành 
lập và huấn luyện các đội tuyển mà 
ĐhQghn có thế mạnh. các hoạt động 
ngoại khóa đã tạo ra không khí vui tươi 
phấn khởi, giao lưu, đoàn kết trong 
ĐhQg, sức khỏe của cán bộ, giảng viên, 
học sinh, sinh viên được nâng lên, đặc 
biệt là thương hiệu ĐhQghn đã bước 
đầu được khẳng định trong lĩnh vực thể 
thao của ngành giáo dục – Đào tạo.

Với nền tảng xây dựng một đơn vị vững 
mạnh bằng sự quan tâm, chỉ đạo sát 
sao của lãnh đạo ĐhQghn, sự đoàn kết 
vươn lên của cán bộ trung tâm, trong 
tương lai không xa nữa thương hiệu 
của ĐhQghn không chỉ nổi tiếng trong 
lĩnh vực Khoa học – Đào tạo chất lượng 
cao, mà còn nổi tiếng ở cả lĩnh vực thể 
thao trong nước và quốc tế.

từ khi thành lập đến nay, trung tâm 
đã có những thuận lợi và gặp phải 
những khó khăn gì thưa anh?

Phải khẳng định việc sáp nhập 3 bộ 
môn gDtc ở 3 trường Đh là đường 
lối đúng đắn của lãnh đạo ĐhQghn. 
trước đây, khi trung tâm chưa thành 
lập, thì các hoạt động, phong trào 
tDtt chưa nổi bật, việc giảng dạy bộ 
môn gDtc mang những nét đặc thù 
riêng của mỗi trường, cơ sở vật chất 
không đồng đều, như cơ sở vật chất 
của trường Đhnn tương đối đầy đủ, 
mặt khác một số trường, Khoa cơ sở vật 
chất nghèo nàn. từ khi trung tâm được 
thành lập đã khắc phục được hạn chế 
trên, nâng tầm hoạt động gDtc&tt 
trong ĐhQghn, tạo sự thống nhất về 
nội dung, chương trình, phương pháp 
giảng dạy môn gDtc trong các trường, 
khoa trực thuộc ĐhQghn. các cán bộ 
giảng viên có điều kiện học hỏi, hỗ trợ 
lẫn nhau trong công tác chuyên môn, 
phát huy được năng khiếu, sở trường 
của từng cá nhân. bên cạnh đó, còn tận 
dụng và khai thác tối đa các cơ sở vật 
chất. trên lĩnh vực tDtt, còn là cơ hội để 
phát hiện, bồi dưỡng các tài năng, hình 
thành nên các đội tuyển mạnh mang 
thương hiệu ĐhQghn. 

bên cạnh những thuận lợi đó, trung 
tâm còn gặp phải những khó khăn như 
,với sự phát triển lớn mạnh của ĐhQg, 
số lượng sinh viên của ĐhQghn ngày 
càng đông, trong khi đó số giảng viên 

"giáo Dục thể chất KhÔng Phải là mÔn Phụ"

Với tuổi Đời còn rất trẺ, trung tâm giáo Dục thể 
chất Và thể thAo, ĐhQghn Đã Đạt Được nhiều 
thành tựu. nhân DịP KỶ niệm trung tâm tròn 1 
tuổi, bản tin ĐhQghn Đã có cuộc trò chuyện 
Với Anh ngÔ QuAng huy - giám Đốc trung tâm. 
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của trung tâm còn hạn chế, phải giảng 
dạy với công suất cao. cơ sở vật chất 
hiện nay còn thiếu, vẫn cơ sở đó, vẫn 
dụng cụ đó, vẫn sân bãi đó, trước kia 
chỉ để phục vụ lượng sinh viên, học sinh 
của một trường thì hiện nay lại phải đáp 
ứng với số lượng sinh viên, học sinh gấp 
nhiều lần. Phòng làm việc của cán bộ 
còn thiếu, tản mạn, không tập trung 
gây khó khăn trong công việc điều 
hành, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy 
và học, phòng làm việc còn nằm xen kẽ 
với kho, đặc biệt là không có phòng đủ 
rộng để tổ chức các phiên họp tập thể. 

Với mô hình đào tạo của ĐhQghn 
mang tính đột phá nâng cao chất lượng 
đào tạo, đổi mới mạnh mẽ phương 
pháp dạy và học, đổi mới phương thức 
đào tạo theo hướng phù hợp với xu 
thế hiện đại của thế giới, đào tạo theo 
tín chỉ, trung tâm gDtc&tt cũng theo 
nhịp bước chuyển sang đào tạo tiến 
chỉ thay cho việc đào tạo niên chế cũng 
không tránh khỏi những bỡ ngỡ, xáo 
trộn. Đó là sức ép về khối lượng công 
việc và cơ sở vật chất không đảm bảo, 
không đáp ứng đủ nhu cầu của giảng 
viên, học sinh, sinh viên. 

một khó khăn nữa là kinh phí cho việc 
tổ chức các hoạt động thể thao mới chỉ 
đáp ứng được nhu cầu tối thiểu, chưa 
có điều kiện để đầu tư huấn luyện các 
đội tuyển để trở thành những đội tuyển 
mạnh.  

trung tâm có những định hướng gì 
để khẳng định vị thế của mình?

Phát huy những thành tích đạt được, 
vượt qua những khó khăn, nắm bắt 
những thuận lợi, trong 5 năm tới là giai 
đoạn quan trọng đặt nền móng cho sự 
phát triển của trung tâm sau này. mục 
tiêu là tập trung mọi nguồn lực tạo 
những bước đột phá về chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức tốt 
các hoạt động phong trào thể thao. một 
thực tế là so với các nước tiên tiến, nội 
dung, phương pháp giáo dục thể chất 
của chúng ta còn lạc hậu, chưa thu hút 
được người học, trong thời gian tới cần 
nghiên cứu, đổi mới nội dung phương 
pháp giảng dạy, phát triển trình độ 
chuyên môn, kiến thức hiện đại, hội 
nhập với trình độ quốc tế. Về lâu về dài 
định hướng phát triển của trung tâm là 
trở thành một trường đại học đào tạo ở 
trình độ đại học, sau đại học chất lượng 
cao. 

Đối với hoạt động phong trào thể thao, 
không chỉ bó hẹp trong ĐhQghn, mà 
còn tổ chức mở rộng thành các Đại hội 
thể dục thể thao liên kết với các khu vực 
vùng miền, các Đại học quốc gia trong 
nước và quốc tế.

tập trung chú ý phát hiện các nhân 
tố thể thao để bồi dưỡng huấn luyện, 
thành lập các đội tuyển, duy trì và phát 
triển đội tuyển mạnh mang thương 
hiệu ĐhQghn. 

gDtc và tt là bộ môn có tính chất 
đặc thù. Vậy trong tình hình gD hiện 
nay trung tâm thực hiện chính sách 
gì để thu hút sinh viên, người học?

giáo dục thể chất không chỉ là một môn 
học mà còn góp phần nâng cao sức 
khỏe thể chất của học sinh, sinh viên. 
tuy nhiên, trong sinh viên hiện nay còn 
tồn tại tư tưởng cho rằng giáo dục thể 
chất chỉ là một môn phụ. bên cạnh đó, 
nội dung, phương pháp giảng dạy và 
cơ sở vật chất còn lạc hậu. Để thu hút 
hS, SV yêu thích môn học này trước mắt 
chúng tôi phải nghiên cứu động cơ, sự 
ham thích gắn với lợi ích bản thân là 
nâng cao sức khỏe của người học. Phải 
đổi mới nội dung, phương pháp giảng 
dạy gDtc như giảm giờ lí thuyết, tăng 
giờ thực hành, tăng thời lượng cho các 
môn tự chọn, đầu tư cơ sở vật chất hiện 
đại, đáp ứng được đặc thù của môn học 
cũng như học sinh, sinh viên. thành lập 
các câu lạc bộ thể thao bóng bàn, bóng 
rổ, cờ Vua, cờ tướng, cầu lông,…để học 
sinh, sinh viên tự thể hiện tài năng ở 
việc lựa chọn câu lạc bộ mình yêu thích. 
Phối hợp với các trường, các đơn vị chức 
năng của ĐhQghn tổ chức các phong 
trào thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn, 
các lễ kỉ niệm. thành lập các đội tuyển 
mạnh mang thương hiệu ĐhQg, tôn 
vinh thể thao thành tích cao.

Xin chân thành cảm ơn anh!

Việt hà    (thực hiện)
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học tập giúp sinh viên phát triển 
đời sống trí tuệ; hoạt động trí 
tuệ lại là cơ sở của khả năng tư 

duy độc lập và tư duy phản biện. như 
thế, chất lượng tư duy phụ thuộc vào 
quá trình phát triển trí tuệ. có nhiều 
mô hình về quá trình phát triển trí tuệ; 
tuy nhiên tất cả mô hình đều có những 
điểm cơ bản giống nhau, được chia ra 
một số giai đoạn.

giai đoạn đối ngẫu (dualism): trong giai 
đoạn phát triển sơ khởi này, sinh viên 
thường nhìn cuộc đời dưới dạng tốt-
xấu, trắng-đen; và trong suy nghĩ của 
họ, kiến thức thu thập là rõ ràng minh 
bạch, không có mập mờ; học tập đơn 
giản chỉ là một quá trình trao đổi thông 

tin. Đối với họ, người thầy giảng bài tức 
là trình bày những kiến thức mới dưới 
dạng sự kiện; và sinh viên chỉ cần học 
thuộc lòng là hoàn thành nhiệm vụ học 
tập. ở giai đoạn đối ngẫu này, sinh viên 
sẽ bức xúc nếu người thầy đưa ra những 
câu trả lời có điều kiện, hoặc là không trả 
lời mà lại đặt ra những câu hỏi khác.

giai đoạn đa dạng (muliplicity): giai 
đoạn kế tiếp bắt đầu lúc sinh viên nhận 
thức được rằng ngay những chuyên 
viên cao cấp có lúc cũng chưa hẳn đồng 
ý với nhau trên một số vấn đề và đôi lúc 
còn hoàn toàn có quan điểm đối lập 
nhau. Đối với sinh viên ở giai đoạn phát 
triển này, mọi chuyện đều phụ thuộc 
vào viễn ảnh và ý kiến cá nhân. họ cảm 

thấy đủ sức để tự mình suy nghĩ, và 
cũng đủ sức để đặt lại vấn đề về những 
kiến thức do người thầy truyền đạt. tuy 
nhiên, ở giai đoạn này, người sinh viên 
chưa hẳn đã đủ sức để đánh giá những 
cái nhìn khác nhau, và hẳn cũng chưa 
đủ sức để đưa ra những lập luận nhằm 
khẳng định quan điểm của mình. Và ở 
giai đoạn này, sinh viên xem đánh giá 
của người thầy đối với cá nhân mình là 
hoàn toàn có tính chủ quan.

giai đoạn tương đối hóa (relativism): 
trong giai đoạn phát triển tương đối 
phức tạp tiếp theo, sinh viên nhận thức 
rõ tầm quan trọng  của chứng cớ và lý 
luận khi tìm cách nâng cao tính thuyết 
phục quan điểm của mình. người sinh 

        tư Duy Phản biện     
          trong học tậP Đại học

giáo Dục
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viên ở giai đoạn này chấp nhận người 
khác có thể không đồng ý với cái nhìn 
của họ; và ngay cả ý kiến của lãnh đạo 
cũng cần được phân tích và phản biện 
cẩn thận, chứ không nhắm mắt tuân 
thủ tuyệt đối.  cũng như ở trong các giai 
đoạn trước, bây giờ họ có thể có những 
suy nghĩ quyết liệt; tuy nhiên những suy 
nghĩ này đã được họ phân tích và đánh 
giá một cách nghiêm túc. ở giai đoạn 
này, sinh viên bắt đầu nhìn thầy của 
mình với một cặp mắt khác: người thầy 
là một người hướng đạo có trình độ và 
cũng là một người đồng hành trong 
lĩnh vực tư duy, chứ không phải là một 
người lãnh đạo không hề có sai lầm, mà 
cũng không phải chỉ là một người nào 
đó có quan điểm khác mình.

giai đoạn chấp nhận trách nhiệm 
(commitment): theo Perry, giai đoạn 
cuối của quá trình phát triển trí tuệ 
không phải là bước nhảy vọt  về mức 
độ phức tạp của  trí tuệ, mà đúng hơn 
là cách tiếp cận vấn đề;  áp dụng tất cả 
những kiến thức thu lượm được trong 
giai đoạn tương đối hóa để đưa ra 
những lựa chọn hay những quyết định 
dựa trên những phân tích và tư duy 
phản biện.

cố nhiên, kết quả học tập phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố, vừa chủ quan, vừa 

khách quan. nhưng theo tôi, yếu tố 
chính yếu nhất vẫn là phương pháp học 
tập. Để trí tuệ được phát triển toàn diện, 
sinh viên phải có phương pháp học tập 
đúng đắn. 

từ những khái quát trên, ta thấy khá rõ 
dấu ấn của tư duy phản biện (critical 
thinking) trong quá trình học tập. như 
ta sẽ thấy, tư duy phản biện là phương 
pháp luận đúng đắn, là phong cách hữu 
hiệu của một trí thức lúc tiếp cận những 
vấn đề mà ta phải đối diện. trong trao 
đổi ý kiến, trong tiếp nhận kiến thức 
mới, trong trường hợp phải đánh giá 
một quan điểm, một luận cứ, ta phải 
nhìn vấn đề với một đầu óc thoáng mở, 
không thiên kiến. Phương pháp tư duy 
phản biện chính là công cụ giúp ta sử 
dụng toàn bộ kiến thức và trí tuệ để có 
một cái nhìn tổng hợp và chính xác về 
những vấn đề hay luận cứ ta quan tâm.

một luận cứ thường được xây dựng trên 
những giả thiết được gọi là tiên đề. từ 
tập hợp các tiên đề này, tác giả của luận 
cứ áp dụng các lý luận lôgíc hình thức 
để suy luận và đi đến một số kết luận. 
lý luận lôgíc hình thức là một số qui 
tắc suy luận được các triết gia đúc kết 
suốt quá trình phát triển của con người, 
và hiện nay được xem là công cụ thiết 
yếu của lý luận trong tất cả mọi lĩnh vực; 

trong Quá trình áP Dụng 
Phương PháP tư Duy Phản 
biện, bất cứ ở tại thời Điểm 
nào, người Sinh Viên cũng 
Phải Sẵn Sàng Động não, 
Suy luận Và Đánh giá; 
những hoạt Động này 
Sẽ tạo thành một Phong 
cách tư Duy, luÔn luÔn 
Sẵn Sàng lắng nghE, 
nhưng trước Khi chấP 
nhận bất cứ ý Kiến nào, 
người Sinh Viên Phải chỦ 
Động Phân tích Và Đánh 
giá. hoạt Động cỦA não bộ 
thEo Phong cách này Sẽ 
giúP Sinh Viên hình thành 
Vững Vàng tư Duy Duy Độc 
lậP Và tư Duy Phản biện. Với 
tư Duy Độc lậP Và tư Duy 
Phản biện như nền tảng, 
Và Với Kiến thức tích lũy 
thành hệ thống, Sinh Viên 
Sẽ có Điều Kiện Phát triển 
tư Duy Sáng tạo cỦA mình.

giáo Dục
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cố nhiên lý luận lôgíc hình thức là một 
bộ phận của tư duy phản biện. tư duy 
phản biện giúp ta  đánh giá luận cứ này, 
xem có chấp nhận hay cần loại bỏ nó.  
Về thực chất, tập hợp các tiên đề được 
xây dựng trên nền tảng kiến thức tích 
lũy của người đưa ra luận cứ. như thế, 
nếu suy luận không phạm lỗi lôgíc hình 
thức, thì kết luận sẽ đúng nếu tiên đề là 
đúng. từ đó, ta có thể thấy tư duy phản 
biện gồm những bước chính sau đây:

- Đọc và theo dõi cẩn thận những bước 
đi của luận cứ nhằm xác định các tiên 
đề và các kết luận mà tác giả luận cứ 
nêu ra (trong trường hợp theo học một 
môn học mới, đây cũng chính là các 
kiến thức mới mà người thầy muốn 
sinh viên tiếp nhận).

- nếu trong luận cứ, ta thấy không có 
suy luận mà chỉ là những khẳng định 
(facts), thì luận cứ chỉ chứa đựng những 
thông tin, có thể chính xác hay sai lệch; 
như thế, ta có quyền không quan tâm 
đến những gì mà tác giả của luận cứ 
muốn thuyết phục người nghe.

- trong trường hợp suy luận của luận cứ 
không tuân thủ các qui tắc lôgíc hình 
thức, thì đây chỉ là một luận cứ ngụy 

biện (fallacy). chữ ngụy biện trong 
tiếng Việt thường mang ý nghĩa xấu, 
tương ứng với tình huống người ta 
tìm cách thuyết phục người khác bằng 
cách nói dối hùng hồn. nhưng đúng 
ra, cũng có những lúc, người trình bày 
luận cứ không có ý muốn nói dối, mà 
chỉ phạm sai lầm trong lý luận mà thôi. 
ngụy biện vô tình hay hữu ý có thể xuất 
hiện dưới rất nhiều dạng khác nhau; 
nếu ta muốn đánh giá chính xác một 

luận cứ, một trong những yếu tố quan 
trọng là phải hiểu rõ cấu trúc ngụy biện.

- cuối cùng, nếu suy luận của tác giả 
(hoặc người thầy) hoàn toàn chặt chẽ 
về mặt lôgíc hình thức, thì luận cứ được 
xem là đúng đắn. Vấn đề cuối cùng là 
xét xem có nên chấp nhận những tiên 
đề mà tác giả sử dụng trong luận cứ hay 
không. Đây là điểm mấu chốt của tư 
duy phản biện. bởi vì nếu ta chấp nhận 
tập hợp các tiên đề của luận cứ, tức là ta 
hoàn toàn chấp nhận kết luận của tác 
giả; nói cách khác là ta chấp nhận luận 
cứ. ngược lại, nếu ta phủ nhận những 
tiên đề này có nghĩa là ta loại bỏ luận cứ 
đề ra, hay nói cách khác ta không chấp 
nhận những kết luận mà tác giả của 

luận cứ tìm cách thuyết phục ta (trong 
học tập, tức là từ chối hay chấp nhận 
những kiến thức mới như một thành 
phần của hệ thống kiến thức mà ta cần 
tích lũy trong quá trình học tập).

trong quá trình áp dụng phương pháp 
tư duy phản biện, bất cứ ở tại thời điểm 
nào, người sinh viên cũng phải sẵn 
sàng động não, suy luận và đánh giá; 
những hoạt động này sẽ tạo thành một 

phong cách tư duy, luôn luôn sẵn sàng 
lắng nghe, nhưng trước khi chấp nhận 
bất cứ ý kiến nào, người sinh viên phải 
chủ động phân tích và đánh giá. hoạt 
động của não bộ theo phong cách này 
sẽ giúp sinh viên hình thành vững vàng 
tư duy độc lập và tư duy phản biện. Với 
tư duy độc lập và tư duy phản biện như 
nền tảng, và với kiến thức tích lũy thành 
hệ thống, sinh viên sẽ có điều kiện phát 
triển tư duy sáng tạo của mình.

gS. huỳnh hữu tuệ

giáo Dục

16 bản tin Đại học Quốc gia hà nội



gS có thể giới thiệu với độc giả bản 
tin ĐhQghn vài dòng công việc 
nghiên cứu của mình?

tôi là một giáo sư Vật lý tại trường Đại 
học Washington ở Seattle, mỹ. thời 
gian giảng dạy không nhiều, thời 
gian còn lại tôi được tự do nghiên 
cứu. tôi nghiên cứu về vật lý lý thuyết, 
chủ yếu là vật lý hạt cơ bản và vật lý 
hạt nhân, nhưng tôi cũng quan tâm 
đến vật lý chất rắn, thiên văn học, và 

các ngành vật lý khác. nguồn tài trợ 
chính cho nghiên cứu của tôi là từ 
chính phủ liên bang mỹ, thông qua 
bộ năng lượng. 

Được biết anh đang “lao thân” vào 
một trong những lĩnh vực nghiên 
cứu hóc búa nhất của khoa học hiện 
đại. Vậy lĩnh vực đó là gì thưa anh?

hiện nay tôi nghiên cứu về chất 
plasma quark gluon. Đây là trạng 

thái của vật chất ở nhiệt độ rất cao, 
tới hàng nghìn tỷ độ c (1012 độ c). 
trạng thái này đã từng tồn tại trong 
những khoảnh khắc đầu tiên của vũ 
trụ, và người ta đang tìm cách tái tạo 
lại nó trong phòng thí nghiệm. trong 
quá trình tái tạo này, người ta tìm ra là 
chất plasma quark gluon có một tính 
chất rất lạ, độ nhớt của nó rất thấp. 
tôi muốn hiểu chi tiết hơn về trạng 
thái này, và tại sao độ nhớt lại thấp.

"cÔng cụ nghiên cứu cỦA tÔi chỉ là 
cây bút, giấy nháP Và thùng rác"

giới KhoA học Việt nAm thường  Kháo nhAu rằng, Việt nAm Sẽ có 2 “Ông nobEl” 
là gS. Đàm thAnh Sơn (Đh WAShington.Dc) Và gS. ngÔ bảo châu (Đh chicAgo) - 
cả 2 người Đều là cựu Sinh Viên cỦA ĐhQghn.  gS. ngÔ bảo châu Được biết Đến 
Với lời giải cho bài toán lAnglAnD, còn gS. Đàm thAnh Sơn nổi tiếng Với cÔng 
trình nghiên cứu Về tính Siêu chảy cỦA lỗ ĐEn trong Vũ trụ.

nhân DịP cÔng trình nghiên cứu cỦA gS. Đàm thAnh Sơn Được các nhà KhoA 
học thực nghiệm Kiểm chứng, bản tin ĐhQghn Đã có cuộc trAo Đổi Về cÔng 
Việc nghiên cứu cỦA Anh.

rạng ngời cựu Sinh Viên

gS. tS Đàm thAnh Sơn: 

"là một nhà lý thuyết, 
các công cụ nghiên cứu 
của tôi hết sức đơn giản: 
một tập giấy nháp, một 
cái bút, và một thùng 
rác để vứt các tính toán 
sai hoặc vô dụng (trong 
đó có thể thùng rác là 
quan trọng nhất!)..."
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rạng ngời cựu Sinh Viên

lĩnh vực nghiên cứu phức tạp như vậy chắc hẳn  
đòi hỏi những thiết bị tối tân nhất?

trái lại, là một nhà lý thuyết, các công cụ nghiên 
cứu của tôi hết sức đơn giản: một tập giấy nháp, 
một cái bút, và một thùng rác để vứt các tính 
toán sai hoặc vô dụng (trong đó có thể thùng rác 
là quan trọng nhất!). ngoài ra, tôi còn sử dụng 
máy tính cá nhân, có kết nối internet.

thì ra làm một nhà lý thuyết thì không đòi hỏi và 
tốn kém như làm thực nghiệm. Vậy nên chăng 

trong điều kiện ở Việt nam chúng ta cần  phát 
triển nghiên cứu lý thuyết?

So với những người làm vật lý thực nghiệm 
thì chi phí cho một nhà vật lý lý thuyết hết sức 
nhỏ bé. một máy tính cá nhân thì giá cùng lắm 
là vài nghìn uSD, trong khi đó chi phí ban đầu 
cho một phòng thí nghiệm vật lý chất rắn phải 
tính bằng hàng trăm nghìn uSD. có người có thể 
đặt câu hỏi, vậy trong hoàn cảnh Việt nam, phải 
chăng trước mắt ta nên tập trung phát triển vật 
lý lý thuyết, và đến khi có một hạt nhân vật lý lý 
thuyết mạnh và có đủ điều kiện về kinh tế, ta có 
thể bắt đầu đầu tư vào nghiên cứu thực nghiệm? 
con đường này nghe có vẻ rất hấp dẫn. tiếc thay, 
vấn đề không đơn giản như vậy. 

cụ thể như thế nào thưa anh? 

một nhà nghiên cứu giỏi trong ngành vật lý lý 
thuyết phải biết những kiến thức cơ bản về vật 
lý hiện đại, như cơ học lượng tử, vật lý thống kê. 
tuy nhiên, có kiến thức thôi chưa đủ, điều quan 
trọng hơn là phải "đánh hơi" được ở đâu ta có 
thể tìm ra những quy luật mới của tự nhiên. một 
nhà vật lý lý thuyết cần có hai kỹ năng: một là 
kỹ năng tính toán, tức là có thể làm các phép 
tính dài mà không bị nhầm lẫn, và thứ hai là biết 
được những vấn đề nào là quan trọng nhất để 
tiến hành tính toán. Kỹ năng thứ nhất có thể 

luyện được, kỹ năng thứ hai đòi hỏi nhiều kinh 
nghiệm, và không phải ai cũng có được. làm sao 
để biết được vấn đề gì là quan trọng, vấn đề gì 
không?

Điểm then chốt là ở chỗ này: vật lý là một khoa 
học thực nghiệm. Vấn đề quan trọng là các vấn 
đề có quan hệ trực tiếp đến thế giới tự nhiên. 
một nhà vật lý lý thuyết giỏi là một người biết 
hiện trạng của vật lý thực nghiệm: những tiên 
đoán nào của lý thuyết có thể kiểm tra được 
bằng thực nghiệm? những kết quả thực nghiệm 
nào đang đòi hỏi lý thuyết giải thích? một nhà lý 
thuyết không những phải biết các kết quả công 
bố trên báo chí, mà phải biết sàng lọc: kết quả 
nào đáng tin, kết quả nào không? bởi vì có nhiều 
kết quả thực nghiệm sau một thời gian lại hoá 

>> những công trình nghiên cứu kiểm chứng  lý thuyết của gS.Đàm thanh Sơn được công bố
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rạng ngời cựu Sinh Viên

ra là sai. Ví dụ như việc khám phá ra hạt theta+1.

làm sao nhà vật lý lý thuyết có thể chọn lọc được 
trong một mớ bòng bong, kết quả thực nghiệm 
nào là đáng tin cậy, kết quả nào khả nghi? Để làm 
được việc này, những người làm lý thuyết phải dựa 
vào một đội ngũ các cộng tác viên, đồng nghiệp, 
trong đó có những đồng nghiệp trực tiếp làm 
thực nghiệm. Qua họ, các nhà vật lý lý thuyết sẽ có 
được những thông tin chính thức, bán chính thức, 
thậm chí cả tin đồn (ví dụ, "nghe nói ở A người ta 

đang định kiểm tra lại thí nghiệm của b..."). trong 
khoa học, cái máy điện thoại cũng là một công cụ 
nghiên cứu lợi hại.

giả sử chúng ta chỉ theo đuổi vật lý lý thuyết thì 
bức tranh sẽ như thế nào?

Với tình trạng không có các nhà vật lý thực nghiệm 
hỗ trợ, các nhà vật lý lý thuyết sẽ rất khó khăn trong 
việc định hướng nghiên cứu. có thể một số người 
có được liên hệ với các đồng nghiệp của mình ở 
nước ngoài, nhưng số người đó chắc sẽ là thiểu số. 
ngoài ra, không có vật lý thực nghiệm làm "keo 
dính" họ chắc sẽ làm việc đơn lẻ, rời rạc (thường 
tinh thần cá nhân chủ nghĩa của các nhà vật lý lý 
thuyết rất cao!) không tạo nên được một cơ sở để 
phát triển lâu dài.

bạn đọc có thể hỏi: thế các nghiên cứu về lý thuyết 

dây thì sao? Không thấy brian greene (tác giả cuốn 
"giai điệu dây và bản giao hưởng của Vũ trụ") nói 
gì về các vấn đề tương tự đối với các nhà vật lý dây: 
họ nghiên cứu những vấn đề cao siêu (không gian 
có mấy chiều, v.v.), không cần trực tiếp tiếp cận với 
những vấn đề tầm thường của vật lý thực nghiệm. 
họ dùng sức mạnh của tư duy thuần tuý để mở 
ra những bí ẩn của thế giới, giống như Einstein đã 
làm năm 1915. 

liệu ta có thể có đầu tư vào một nhóm nghiên cứu 

về các vấn đề lý thuyết thuần túy như vậy chăng? 

tôi không nghĩ có thể làm như vậy được. Đó là vì 
lý thuyết dây chỉ như lớp kem trên cái bánh gatô 
thôi. nói một cách cụ thể hơn, thì những người 
đứng đầu về vật lý dây đều làm việc trong những 
khoa vật lý mạnh ở mỹ, ở đó có đủ các ngành vật lý 
khác nhau, kể cả các ngành thực nghiệm. ở đó họ 
mới tìm được những sinh viên giỏi, mới có được 
cảm hứng để làm những vấn đề cao siêu của họ.

Xin cảm ơn anh!

Đức Phường (thực hiện)

>> Đại học Washington - nơi gS. Đàm thanh Sơn làm việc
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“Sai sót y khoa” ở đây bao gồm những sai sót liên quan đến lâm sàng 
(chẩn đoán sai, kĩ năng); tương tác (liên lạc giữa các bác sĩ với nhau, giữa 
bác sĩ và bệnh nhân); hành chính (bác sĩ và dược sĩ); và một số yếu tố liên 

quan đến điều trị (sai thuốc, sai liều, dùng thuốc sai, quên dùng thuốc, kê toa 
thuốc). Do đó, đây là một trong những đề tài thuộc phạm vi sai sót y khoa, 
vốn rất được quan tâm trong vài năm gần đây. 

những phản ảnh của công chúng qua báo chí thường hàm ý rằng giới bác sĩ 
viết chữ ẩu. thật ra, đã từ lâu công chúng thường hay cảm nhận rằng giới bác 
sĩ viết chữ khó đọc. nhưng cảm nhận chữ bác sĩ khó đọc có lẽ chỉ là cảm tính, 
chứ chúng ta chưa thấy bằng chứng thực tế cho cảm nhận đó. chắc chắn 
không phải bác sĩ nào cũng viết chữ khó đọc. Do đó, 2 câu hỏi đặt ra là: (a) có 
bao nhiêu bác sĩ viết chữ khó đọc; và (b) có thật sự chữ bác sĩ khó đọc so với 
chữ viết của các chuyên gia thuộc ngành khác?

trong một nghiên cứu nhỏ, các nhà nghiên cứu thẩm định 207 phiếu yêu 
cầu chụp X-quang của các bác sĩ gia đình và bác sĩ làm việc trong bệnh viện, 
và kết quả cho thấy 95,2% hoàn toàn dễ đọc, chỉ có 4,3% là khó đọc, và 0,5% 
là không thể đọc được (1). như vậy, số bác sĩ viết chữ xấu rất thấp trong cộng 

ít người biết Được rằng 
SAi Sót y KhoA (mEDicAl 
miStAKES, mEDicAl ErrorS) 
là một nguyên nhân gây 
tử Vong rất lớn. ở mỹ có 
ước tính cho thấy mỗi 
năm SAi Sót y KhoA gây tử 
Vong cho 100.000 người, 
cAo hơn bất cứ nguyên 
nhân nào! ở úc, mỗi năm 
có 18.000 người chết Vì SAi 
Sót y KhoA.

  chữ Xấu gây...chết người
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đồng bác sĩ, có thể dưới 1%.

năm 1998, để đánh giá và so sánh chữ 
viết của bác sĩ và các chuyên gia khác, 
một nhóm nhà khoa học ở Anh thực 
hiện một nghiên cứu thú vị. trong 
nghiên cứu này, có ba nhóm: 38 bác 
sĩ, 32 chuyên gia xét nghiệm và y tá, và 
22 giám đốc hành chính (quản lí). mỗi 
người được phát một mẫu giấy gồm 
26 ô chữ để viết mẫu tự, và 10 ô để viết 
số. các đối tượng tham gia nghiên cứu 
được báo cho biết rằng chữ viết của họ 
sẽ được máy vi tính “đọc”, nên cần phải 
viết gọn gàng. họ sử dụng phầm mềm 
teleform để phân tích và cho điểm các 
mẫu chữ viết. nếu một mẫu tự hay số 
nào máy vi tính đọc không được, máy 
sẽ cho 1 điểm sai.

Kết quả cho thấy điểm sai trung bình 
của nhóm bác sĩ là 7 điểm, cao hơn y tá 
và chuyên gia xét nghiệm (điểm trung 
bình 3) và các giám đốc hành chính 
(điểm trung bình 4). tuy nhiên, về số thì 
không có khác biệt giữa ba nhóm với 

điểm sai trung bình là 1. tại sao bác sĩ có 
xu hướng viết chữ khó đọc, trong khi họ 
viết số thì không đến nỗi tệ? Không ai 
biết lí do, nhưng các nhà nghiên cứu suy 
luận rằng có lẽ họ đặt nặng tầm quan 
trọng đến liều lượng thuốc hơn là tên 
thuốc.

Phần lớn những sai sót liên quan đến 
viết tắt không rõ ràng, và sai liều lượng. 
chẳng hạn như thuốc norvasc dùng 
điều trị cao huyết áp có tên gần giống 
với thuốc navane nhưng dùng để 
điều trị chứng rối loạn tâm thần, hay 
levoxine dùng điều trị rối loạn tuyến 
giáp na ná với lanoxin dùng cho chứng 
suy tim, hay Prilosec dùng cho chứng 
loét tá tràng và Prozac dùng cho chứng 
trầm cảm. chỉ cần sai một vài mẫu tự là 
có thể gây hệ quả nghiêm trọng. ngoài 
ra, viết sai liều lượng như 0,5 mg thay vì 
5 mg cũng có thể gây tác hại rất lớn. 

theo ước tính của các nhà nghiên cứu 
y khoa, hệ quả viết ẩu của giới bác 
sĩ rất nghiêm trọng vì liên quan đến 

mạng sống con người. theo một ước 
tính ở mỹ, hơn 7000 người chết vì chữ 
viết của bác sĩ. theo báo cáo của Viện y 
khoa thuộc Viện hàn lâm khoa học mỹ, 
những sai sót liên quan đến toa thuốc 
có thể ngăn ngừa được là 1,5 triệu ca 
mỗi năm (trong số 3,2 tỉ toa thuốc). 

ở nước ta, không ai biết hệ quả của 
chữ viết bác sĩ khó đọc ra sao, vì chưa 
có nghiên cứu. nhưng kinh nghiệm từ 
nước ngoài cho thấy đây là một trong 
những vấn đề liên quan đến chất lượng 
y tế mà giới quản lí cần phải quan tâm. 
như một thói quen, khi nói đến “chữ 
bác sĩ” người ta thường coi chuyện viết 
chữ khó đọc của giới bác sĩ là một điều 
đương nhiên. nhưng viết ẩu để ảnh 
hưởng đến sinh mạng của bệnh nhân 
thì không thể xem là chuyện đùa được.

gS. nguyễn Văn tuấn
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Đầu những năm sáu mươi  
những người có trách nhiệm 
của nASA  ngồi lại với nhau 

để xem  sau chương trình - "mercury"   
nên tiếp tục triển khai các công việc 
tiếp theo như thế nào.  Khi đó họ mới 

nghĩ đến việc thực hiện một chuyến 
bay vòng quanh mặt trăng. nhưng tân  
tổng thống John F. Kennedy là một vị 
tổng thống  trẻ trung,  năng nổ.  Ông 
muốn thực hiện một dự án để đời  
nhằm chứng minh nước mỹ đứng đầu 

thế giới về khoa học và công nghệ.  Với 
chuyến bay của Juri gagarin trong một 
thời gian ngắn người nga đã hai lần qua 
mặt nước mỹ. nước mỹ cần phải làm 
một cái gì đó thật vang dội để làm cả 
thế giới phải sửng sốt.  người mỹ phải 

cuộc chạy ĐuA tốn Kém nhất 
trong lịch Sử  nhân loại

có lẽ Đây là chương trình nghiên cứu Dân Sự Vĩ Đại nhất trong lịch Sử:  chỉ 
trong Vòng tám năm nASA Đã Phát triển chương trình APollo Và ĐưA thành 
cÔng con người lên mặt trăng.  nhưng niềm Vui ngắn chẳng tày gAng.
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đi dạo trên  vệ tinh của trái đất -  và chí ít 
lần này người mỹ phải đẩy được liên Xô 
xuống vị trí thứ hai.

ngày 25/5/1961,  Kennedy  đã có một 
bài phát biểu nổi tiếng trong đó ông 
tuyên bố cuối thập niên đó sẽ có người 
mỹ lên mặt trăng và quay trở về trái đất 
an toàn . 

Đối với cả nước mỹ chương trình - 
"Apollo"  là một cuộc tổng động viên  
mọi nguồn lực công nghiệp của mỹ. 
Phát biểu của tổng thống Kennedy là 
phát súng lệnh cho một siêu dự án đòi 
hỏi những nỗ lực dân sự  vô cùng to lớn, 
từ cổ chí kim chưa từng có trong lịch 
sử loài người, dự án đó đã ngốn một 
khoản tiền lên đến 25  tỷ uSD và vào lúc 
cao điểm  huy động tới  400.000 người 
tham gia.

Khoảng nửa tỷ  người trên trái đất chăm 
chú theo dõi trên màn hình khi neil 
Armstrong đặt những bước chân đầu 
tiên lên mặt trăng ngày 20/7/1969  và 
đã nói một trong những câu nói nổi 
tiếng nhất trong lịch sử thế giới : "that's 
one small step for a man, one giant leap 
for mankind." Đây là một bước đi  nhỏ 
bé đối với một con người, là một bước 
nhẩy vọt đối với cả nhân loại.  tên lửa 
"Saturn 5"  dài 110 mét là quả tên lửa  
mạnh nhất trong lịch sử loài người đã 
phóng con tàu lên mặt trăng.  

cho đến tháng 12/1972 người mỹ đã 
tiếp tục phóng lên mặt trăng 5 con tàu 
với các nhà du hành vũ trụ.  mười một 
nhà du hành vũ trụ của nASA đã đặt 
chân lên vệ tinh của trái đất ; người 
cuối cùng trong số họ tên là  Eugene 
cernan. nhưng vào thời điểm đó niềm 

hân hoan hồ hởi của người mỹ đã lắng 
xuống. cuộc liên hoan "Apollo" náo 
nhiệt, linh đình đã chấm dứt một cách 
nhanh chóng. những phi vụ tiếp theo 
bị xoá sổ và nói như một nhà bình luận 
trên đài phát thanh thì "mặt trăng giờ 
đây lại thuộc về những cặp tình nhân". 

 nASA  Và chiến trAnh -  Sự câu Kết 
Với giới Quân Sự

Đúng ra các sứ mạng của  nASA là phục 
vụ hoà bình. nhưng việc liên Xô phóng 
thành công vệ tinh "Sputnik 1"  đã làm 
cho Washington bị một cú sốc nặng nề. 
một cuộc tranh cãi kéo dài hàng tháng 
trời đã nổ ra sau cú sốc này. người mỹ 
không trả lời nổi câu hỏi trong tương 
lai chương trình nghiên cứu vũ trụ của 
mỹ phục vụ mục đích quân sự hay  dân 
sự.  cuối cùng  chính là tổng thống mỹ  
Dwight D. Eisenhower, một cựu tướng 
quân, lại là người ra quyết định thành 
lập một cơ quan mới mang tính  dân sự.   

nhưng dù sao thì nASA vẫn là sản 
phẩm của cuộc chiến tranh lạnh. các 
loại tên lửa của nASA, từ những loại 
đầu tiên cho đến loại tên lửa mặt trăng 
"Saturn V" khổng lồ đều dựa trên các kết 
quả nghiên cứu quân sự mà khởi đầu 
được diễn ra ở Đức Quốc xã:  Wernher 
von braun,  là người đầu tiên, nửa năm 
trước khi thành lập nASA, đã phóng 
thành công vệ tinh của mỹ lên vũ trụ.  
trước đó khoảng trên chục năm ông ta 
từng là người đầu tiên hoàn thiện loại 
tên lửa cỡ lớn   phục vụ Quốc xã. tên lửa  
"Aggregat 4", được biết đến nhiều hơn 
dưới cái tên  "Vergeltungswaffe 2" (Vũ 
khí giáng trả 2) , trong chiến tranh thế 
giới ii đã từng giết trên 8,000 người ở 

Anh, Pháp, bỉ và hà lan .

chỉ có một nhà KhoA học Duy 
nhất Được lên mặt trăng 

trong số các phi hành gia bay lên mặt 
trăng từ năm  1969 đến  1972 chỉ có một 
người là nhà khoa học, đó là harrison 
Schmitt. Ông này đến với nASA từ  
năm  1965 - 7 năm sau khi nASA được 
thành lập,  ông là một trong những nhà 
khoa học đầu tiên đồng thời là nhà du 
hành vũ trụ làm việc cho nASA.  Và ông 
cũng phải chờ thêm 7 năm làm công 
tác giảng dạy cho phi công quân sự về 
khoa học địa chất,  trước khi được đặt 
chân  lên phi thuyền "Apollo 17" để lên 
mặt trăng.  

trong những thập niên sau này khoa 
học ngày càng có vai trò lớn hơn trong 
các hoạt động của nASA , tuy nhiên 
không có một ranh giới rõ rệt giữa khoa 
học và  quân sự.  tuy nASA  không tiến 
hành các công trình nghiên cứu nhằm 
quân sự hoá vũ trụ, điều này cũng 
không được phép vì năm 1967 hạ viện 
mỹ đã phê chuẩn  outer Space treaty 
của tổ chức liên hiệp quốc.  nhưng các 
chuyên gia của nASA tiếp tục  hợp tác 
chặt chẽ với giới quân sự trong lĩnh vực 
nghiên cứu  hàng không. 

loại máy bay  X  từng gặt hái được nhiều 
vinh quang nhất  và cũng từng lập nên 
một loạt kỷ lục.  từ năm 1959,  phi công 
của Không lực hoa kỳ và nASA  cùng lái 
loại máy bay nổi tiếng X-15, loại máy bay 
này vươn lên đến độ cao 108 kilômét 
giáp với ranh giới vũ trụ.  trong số các 
phi công điều khiển loại máy bay này có  
neil Armstrong, người sau này trở thành 
người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. 
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nhằm có kinh nghiệm cần thiết để bay 
trong điều kiện tốc độ cao các phi công 
của nASA trước khi điều khiển loại máy 
bay X-15 phải luyện tập với loại máy bay 
Starfighter,  sau này do xảy ra quá nhiều 
tai nạn nên Starfighter có một cái tên 
không mấy hay ho là "quan tài bay".

nASA nghiên cứu Về Động Vật, 
con người Và cây cỏ  trên Quỹ 
Đạo

cá có thể bơi lội trong điều kiện vi trọng 
lực hay không? trong điều kiện không 
trọng lượng ong có làm mật được hay 
không? Kiến có thể tồn tại trên trạm vũ 
trụ? chính từ những câu hỏi đại loại như 
trên nên các nhà khoa học của nASA 
quyết định cho sinh vật lên các trạm 
vũ trụ để nghiên cứu.  mục tiêu các thí 
nghiệm này nhằm tìm hiểu  các sinh vật 
phản ứng  như thế nào  khi môi trường 
sống của chúng  thay đổi và xem xét có 
thể áp dụng những vấn đề nghiên cứu 
được  phục vụ con người.  

Vì lẽ đó năm 1961, con tinh tinh ham  
đã  được nASA đưa lên vũ trụ, năm 
1973 đến  lượt các chú chuột. các nhà 
du hành vũ trụ nghiên cứu, theo dõi 
nhịp độ ngày/đêm  của những con vật 
này. ngay cả rắn cũng được đưa lên vũ 
trụ, các nhà khoa học quan tâm đến tải 

trọng của chúng cũng như họ chú ý đến 
gien di truyền của loài cá, bản thân loại 
thuỷ sản này cũng đã có mặt trên vũ trụ.   

nhà Du hành Vũ trụ còn là 
người làm Vườn 

trong tương lai việc các nhà du hành vũ 
trụ “làm nông nghiệp” có lẽ quan trọng 
hơn nhiều so với việc nghiên cứu động 
vật. một mặt qua việc chăm sóc cây cối 
họ có thể phần nào tự túc thức ăn trong 
suốt thời gian làm việc và sinh hoạt lâu 
dài trên tàu vũ trụ. hơn nữa con người 
và cây cối có thể bổ sung, bù đắp cho 
nhau một cách hiệu quả nhất, trong khi 
các nhà du hành vũ trụ tiêu thụ o2 thải 
ra co2  thì cây cối lại tiêu thụ co2  và thải 
ra o2. 

Vì lẽ đó năm 2006 người ta đã đem hạt 
loại cây có tên la tinh là Arabidopsis 
thaliana và trồng trong những cái ngăn  
nhỏ. Sở dĩ người ta chọn cây này vì bộ 
gien của nó đã được nghiên cứu thấu 
đáo và đã được sắp xếp đúng theo 
trình tự.  mục đích nghiên cứu  đối với 
loại cây này là làm rõ nguồn ánh sáng 
khác nhau và môi trường sống khác 
nhau có làm tổn thương gien di truyền 
của loài cây này hay không. Kết quả cho 
thấy mặc dù bị tác động mạnh của tia 
xạ  rnA của loại cây này hầu như không 

thay đổi.  

các nhà nghiên cứu của nASA hy vọng  
trong tương lai cây cối sẽ trở thành một 
hệ sinh thái nhỏ tích hợp trong các 
chuyến bay lên vũ trụ  và  cung cấp thực 
phẩm cho phi hành đoàn. Đối với các 
chuyến bay lên vũ trụ yếu tố sức khoẻ 
của các nhà du hành vũ trụ luôn là một 
vấn đề hệ trọng. tình trạng  thiếu trọng 
lượng ảnh hưởng đến các tổ chức trong 
cơ thể: bắp thịt và xương bị teo, tia xạ có 
thể gây tổn hại đối với vấn đề di truyền, 
tim mạch có thể bị rối loạn. hầu như tất 
cả các nhà du hành vũ trụ đều có vấn đề 
liên quan đến tim mạch sau một thời 
gian dài ở trên vũ trụ và trở về trái đất. 

nASA cũng đặc biệt coi trọng vấn đề 
nhiễm xạ: các chuyên gia cho rằng, 
trong chuyến bay tới sao hoả có tới 40% 
tế bào não có thể bị tác động của tia xạ.  
các nhà khoa học liên Xô cũng đã phát 
hiện tác động xấu tới ADn của các nhà 
du hành vũ trụ liên xô trên tàu vũ trụ 
“mir”,  điều này tăng nguy cơ bị ung thư 
lên 20%.

mArKuS bEcKEr - hEiKE lE KEr - 
chriStoPh SEiDlEr
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bùng nổ cÔng nghệ thÔng tin 

ở trung Quốc
riêng năm 2005, có hAi Số 

Đặc biệt Về cách mạng cÔng 
nghệ ở trung Quốc ở hAi tạP 

chí rất Phổ biến trong giới 
chuyên mÔn cntt thế giới: tờ 
communicAtionS oF thE Acm 

Số 48 (tháng 4, 2005), Và tờ iEEE 
SPEctrum Số 6 (tháng 6, 2005). có 
lẽ cần nhấn mạnh rằng Acm Và 

iEEE là hAi tổ chức trung tâm 
cỦA chuyên ngành KhoA học 

máy tính thế giới. Khoảng một 
nửA Số thÔng tin trong bài Viết 

này Được tóm lược từ hAi Số 
chuyên Đề này.

Sự Phát triển Vũ bão cỦA cÔng nghệ 

Sau khi mua một nhánh của thomson, công ty trung Quốc tcl trở thành 
công ty sản xuấttV lớn nhất thế giới. Việc mua lại các công ty sản xuất công 
nghệ cao của nước ngoài đã trở thành chuyện bình thường ở trung Quốc. 
tháng 12 năm 2004, công ty levono của trung Quốc mua lại đơn vị ibm’s Pc 
với giá 1.75 tỉ uSD.

Dự án cn2 100 triệu uSD nhằm cải tổ toàn bộ cơ sở hạ tầng internet của 
trung Quốc đang được thực hiện, với sự tham gia của 4 chàng khổng lồ về 
mạng máy tính: cisco Systems (mỹ), Juniper networks (mỹ), Alcatel (Pháp), và 
huawei technologies (trung Quốc). bất kể tình hình căng thẳng giữa Đài loan 
và trung Quốc, vài chục ngàn kỹ sư và các nhà đầu tư Đài loan đang làm ăn 
dài hạn với ngành công nghiệp bán dẫn ở lục địa.

cho đến tháng 12 năm 2004, trung Quốc có khoảng 94 triệu người dùng 
internet, biến trung Quốc thành thị trường internet lớn thứ nhì thế giới sau 
mỹ. trong khi đó, thị trường điện thoại di động có tổng số người dùng khoảng 
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330 triệu, cao gấp 3.5 lần tổng số người 
dùng internet. Khoảng 56% truy cập 
internet qua các dịch vụ dial-up, phần 
còn lại có truy cập broadband. các số 
thống kê khác (phần trăm các loại dịch 
vụ dùng như emails, P2P,...) cũng tương 
tự như ở các nước phát triển.

một bài báo hồi tháng 7 năm 2005 của 
tờ information Week cho biết lương lập 
trình viên cơ bản ở trung Quốc đã trở 
nên cao hơn ấn Độ. 

năm 2004, trang web sohu.com thu về 
khoảng 100 triệu uSD. charles Zhang, 
người sáng lập website này và thường 
được mệnh danh là bill gates của trung 
Quốc, được báo time chọn là một 
trong 15 global tech gurus, và báo 
business Week chọn là một trong 25 
cEos tiêu biểu của các doanh nghiệp 
điện tử toàn cầu.

tháng 10 năm 2003, trung Quốc lần 
đầu tiên gửi du hành gia vào vũ trụ. 
chuyến bay thứ hai cùng với hai phi 
hành gia trên tàu vũ trụ Shenzhou 6 
vừa hoàn tất. theo kế hoạch thì họ sẽ 
gửi người lên mặt trăng năm 2017. 
nhìn lại lịch sử trung Quốc thì 12 năm 
chỉ là nháy mắt.

chính trị - Xã hội – Kinh tế

từ Đại hội Đảng cộng sản trung Quốc 

lần thứ 16 (năm 2002), ban thường vụ 
bộ chính trị trung Quốc được mở rộng 
lên 9 thành viên. lần đầu tiên trong lịch 
sử, cả 9 thành viên hiện nay đều vốn là 
kỹ sư (thay vì con đường truyền thống 
từ quân đội hoặc trường chính trị như 
xưa).

Dân chúng có thêm nhiều kênh thông 
tin, tạo một tình thế tiến thoái lưỡng 
nan cho nhà nước trung Quốc vẫn 
muốn kiểm duyệt thông tin. hồi bệnh 
SArS bùng phát năm 2003, chính phủ 
trung Quốc cấm các báo chí chính 
thống đăng tin trong năm tháng đầu 
tiên, trong khi đó vài chục triệu dân 
trung Quốc đã biết tin này qua điện 
thoại, thông điệp SmS, email, các trang 
web, và các kênh khác. 

năm 2004, trung Quốc tìm cách đề bạt 
chuẩn WAPi (wireless authentication 
and privacy infrastructure) ra thế giới 
bằng cách yêu cầu tất cả các sản phẩm 
mạng cục bộ không dây (WlAn) bán ở 
trung Quốc phải theo chuẩn này. cuối 
cùng thì trung Quốc bỏ ý định này do 
sức ép của các công ty lớn của mỹ. có 
các mối tương quan phức tạp trong 
việc phát triển công nghệ ở một nước 
đang lên với tiềm năng kỹ thuật và 
thị trường khổng lồ như trung Quốc. 
Ví dụ, các nhà làm chính sách và các 

khoa học gia tầm lãnh đạo dĩ nhiên là 
không muốn trung Quốc bị phụ thuộc 
vào công nghệ và các chuẩn của nước 
ngoài, cho nên họ tìm cách thúc đẩy 
sáng tạo trong nước và tạo chuẩn cho 
riêng mình, với hy vọng dần dần tách 
khỏi sự phụ thuộc công nghệ vào các 
nước và tập đoàn phương tây. ngược 
lại, các công ty gia công thuê (có rất 
nhiều ở trung Quốc) thì lại kiếm tiền 
trên chính sự phụ thuộc công nghệ 
này. tìm giải pháp cân bằng hai hướng 
này là một vấn đề vô cùng khó cho các 
nhà làm chính sách.

năm 2004, tổng chi của trung Quốc ra 
nước ngoài lên đến 500 tỉ uSD, hơn cả 
mỹ. Đầu tư nước ngoài lên đến 66.5 tỉ 
uSD (2004), trong đó phần không nhỏ 
là đầu tư kỹ thuật cao. các nhà đầu tư 
lớn trên thế giới không thể không có 
trung Quốc như một từ khóa trong 
chiến lược của mình. cơ man nào là 
các công ty công nghệ cao đều đã 
có chi nhánh ở nhiều tỉnh thành của 
trung Quốc như Shanghai, chengdu, 
guangdong, … ngược lại, tình hình ăn 
cắp bản quyền, reverse-engineering 
các công nghệ cao tràn lan đến mức 
không thể kiểm soát nổi (hoặc cố tình 
bỏ qua), ảnh hưởng sâu sắc đến sự 
tham gia Wto và khả năng đàm phán 
các vấn đề kinh tế khác của trung Quốc.
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các tập đoàn liên quốc gia về công 
nghệ như microsoft, yahoo, google, 
thường xuyên đáp ứng các yêu cầu 
của nhà nước trung Quốc vì thị trường 
béo bổ này. tờ Foreign Affairs số tháng 
9/10 năm 2005 có bài về nghịch lý 
“giàu có hơn nhưng không tự do 
hơn” rất thú vị. ngành chính trị, kinh 
tế truyền thống thường cho rằng tự 
do hóa kinh tế dẫn đến giải phóng tư 
tưởng, tuy nhiên tình trạng hiện hành 
ở trung Quốc là bằng chứng sống cho 
thấy điều này không hẳn là đúng. Ví dụ, 
hồi tháng 9 vừa rồi yahoo đã tiết lộ cho 
cảnh sát trung Quốc các thông tin để 
tìm ra danh tính của một phóng viên 
trung Quốc dùng yahoo mail để gửi tài 
liệu ra nước ngoài. Sự việc này làm rất 
nhiều phóng viên thế giới giận dữ. rất 
nhiều người đã kêu gọi tẩy chay yahoo

giáo Dục Và KhoA học

Khoảng một chục năm trở lại, một 
trong các hướng phát triển ưu tiên của 
trung Quốc là có 100 trường đại học 
tầm quốc tế. các trường đại học tích cực 
khuyến dụ các nhà khoa học, giáo sư 
trung Quốc ở nước ngoài trở về bằng 
cách khích lệ lòng yêu nước và chế độ 
lương bổng thích hợp.

Ví dụ, giáo sư Andrew yao của đại học 

Princeton, đã về Đại học tsinghua. giáo 
sư yao được giải turing năm 2000, giải 
thưởng tương đương với nobel cho 
ngành khoa học máy tính. Ông nói: 
“lòng yêu nước là một phần lý do tôi 
trở về”. Điểm thú vị là Andrew yao sinh 
ở thượng hải nhưng lớn lên ở Đài loan. 
Để thấy được ý nghĩa to lớn của sự kiện 
này, ta có thể so sánh với ấn Độ. tổng 
số kỹ sư, giáo sư về cntt gốc ấn ở mỹ 
đông hơn gốc trung Quốc. người ấn ở 
trong và ngoài nước vốn rất nổi tiếng là 
giỏi kỹ thuật máy tính. Vậy mà đến nay 
chưa có người ấn nào được giải turing.

Khoảng hai tuần trước, tờ new york 
times có bài về tình hình giáo dục ở 
trung Quốc. bài báo cho biết trong 
vòng 10 năm qua tổng số sinh viên đại 
học và tổng số người có bằng tiến sĩ ở 

trung Quốc đã tăng gấp 5 lần. Đầu tư 
giáo dục tập trung chủ yếu vào khoa 
học và công nghệ. từ năm 1998, tài trợ 
giáo dục của trung Quốc đã tăng hơn 
gấp đôi, đạt đến 10 tỉ uSD năm 2003. 
các phòng nghiên cứu khoa học và 
công nghệ cao phát triển như nấm. ở 
Đại học bắc Kinh, 40% các giáo sư tốt 
nghiệp ở nước ngoài – hầu hết là từ 
mỹ về.

các trường đại học ở trung Quốc bị 
vấn đề phát triển quá rộng và quá 

nhanh, dễ dẫn đến tình trạng thiếu 
chất. Khoa nào cũng muốn mở, ngành 
nào cũng muốn có, thì rất khó phát triển 
một vài ngành xuất sắc do tài nguyên bị 
trải rộng. ngoài ra, các tài trợ nhà nước 
cho nghiên cứu thường quan tâm 
đến các vấn đề ngắn hạn, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các ý tưởng đột phá 
trong nghiên cứu, thường cần nhiều 
năm tập trung. 

gS.tS ngÔ QuAng hưng
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Khởi nghiệP từ toán học

Sinh ra trong một gia đình “nòi” nghệ 
thuật nhưng nguyễn thế toàn không 
hề bị “vận hành” bởi cái nghiệp gia đình. 
ngay từ nhỏ, bố anh - nhà văn nguyễn 
nghiệp - đã có ý định hướng cậu con 
“độc” theo nghiệp văn chương hay hội 
họa, nhưng toàn lại khăng khăng đòi…
học toán. những con số và các phép 
tính ngấm vào anh từ lúc nào để như 
anh nói, “cứ hút hồn vào mấy thứ đó…”. 
trong suốt khoảng thời gian từ cấp i 
đến cấp iii cậu bé toàn theo học chuyên 
toán và luôn đứng hàng “top” của lớp. 
“may mắn lớn nhất của tôi là luôn được 
gia đình ủng hộ. mặc dù vất vả tần tảo 
lao động nhưng bố mẹ không để anh 
em tôi phải lo lắng gì ngoài việc học”, 
anh toàn kể.

miệt mài bên các bài toán khó, nguyễn 
thế toàn cảm nhận thấy, “những quy 
luật của toán học cũng đẹp đẽ và hài 
hòa như nghệ thuật vậy”.  Và không phụ 
lòng tin của gia đình và thầy cô, anh 
luôn phấn đấu trở thành học sinh giỏi, 
đoạt giải cao trong các cuộc thi toán 
toàn quốc ở các cấp học.

Đam mê toán như vậy nhưng đối với 
anh, “toán học chỉ như là một công cụ” 
để rồi sau đó anh “ngắm” vào Đại học 
tổng hợp hà nội (nay là ĐhQghn) 

theo đuổi ước mơ trở thành nhà vật 
lý. “tôi muốn nghiên cứu cái gì đó thật 
thực tế và vật lý là một sự lựa chọn. nếu 
theo học ở ĐhSP tôi sẽ là một giáo viên, 
còn ở Đại học tổng hợp tôi có cơ hội trở 
thành một nhà khoa học” - anh toàn 
nói - “nghiên cứu khoa học luôn tạo cho 
mình cái mới mẻ và được thả sức tự do 
sáng tạo”.

bước chân vào giảng đường đại học, 
nguyễn thế toàn đã chọn chuyên 
ngành vật lý lý thuyết, một quyết định 
thời đó được cho là…kỳ lạ trong khi hầu 
hết bạn bè cùng lứa lại theo học những 
chuyên ngành vật lý thiết thực hơn như 

vật lý vô tuyến, vật lý quang phổ,…để 
mong ra trường dễ dàng tìm được việc 
làm. chỉ có một thầy một trò, dưới sự 
hướng dẫn của gS.nguyễn Quang báu, 
anh bảo vệ xuất sắc đề tài “nghiên cứu 
về sự hấp thụ ánh sáng của hệ điện tử 
hai chiều”.

“chỉ có du học mới có cơ hội dấn thân 
sâu vào khoa học”, nguyễn thế toàn 
cho biết. Được sự giúp đỡ của gS. 
nguyễn Quang báu, anh nộp đơn tới 
trung tâm Vật lý lý thuyết Quốc tế ở 
trieste (ý) và Đại sứ quán úc, cả hai đều 
đồng ý cấp học bổng nhưng nguyễn 
thế toàn đã chọn nước ý theo học khóa 
học do unESco tổ chức cho sinh viên 
ưu tú các nước thế giới thứ ba. “Khi mới 
sang học tôi cảm thấy như từ sông ra bể. 
Đối mặt với lượng kiến thức khổng lồ, 
những gì tôi học được chỉ như muối bỏ 
bể”, anh toàn cho biết. Được tiếp xúc với 
những giáo sư đẳng cấp quốc tế, những 
phòng thí nghiệm hiện đại nhưng có lẽ 
thư viện với vô vàn đầu sách đã cuốn 
hút chàng trai trẻ như một ma lực để rồi 
như anh nói, “suốt ngày rú vào góc thư 
viện”. mặc dù trong một năm phải học 
“nén” chương trình nhưng nguyễn thế 
toàn vẫn luôn dẫn đầu lớp học.

nhà Vật lý nghiên cứu…Sinh học

hoàn thành khóa học ở trieste, do thành 

ở tuổi 35, tS.nguyễn thế 
toàn-học Viện cÔng 
nghệ gEorgiA (mỹ)-Đã 
cÔng bố hơn 20 bài báo 
trên các tạP chí KhoA 
học Quốc tế uy tín như 
nAturE, PhySicAl rEViEW 
lEttEr, rEViEW oF moDErn 
PhySicS…trong lĩnh Vực 
Vật lý Sinh. KhÔng Đắn 
Đo Khi trở Về, Anh mong 
những Kinh nghiệm tích 
lũy Được truyền lại cho 
thế hệ trẺ, bởi thEo Anh 
“KhÔng Đâu bằng ở nhà”.

nhà Vật lý luÔn biết làm mới mình

"Khi thấy các bạn trẻ nhật hay hàn Quốc rất 
tự hào về nước họ mà tôi thấy chạnh lòng, 
tôi mong muốn trở về nước để cống hiến. 
lĩnh vực vật lý sinh cũng mở ra nhiều ứng 
dụng tiềm năng đối với hoàn cảnh thực tế 
của đất nước trong vấn đề môi trường, năng 
lượng và y tế...”

gS.tS nguyễn thế toàn
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tích học tập xuất sắc, gS.baldereschi đã 
xin cho anh học bổng nghiên cứu sinh 
tại trường đại học EPFl danh giá của 
thụy Sỹ ở lausanne. Khước từ thiện 
chí của gS.baldereschi, được gS.Woods 
halley giúp đỡ và gS. nguyễn Văn liễn 
tìm thầy, anh quyết định theo học 
nghiên cứu sinh tại Đại học minnesota 
ở mỹ. tại đây, nguyễn thế toàn đã chọn 
nghiên cứu về vật liệu mềm. Sau khi 
bảo vệ luận án tiến sỹ về “hiệu ứng đảo 
điện tích trong các hệ vật liệu mềm”, 
anh tiếp tục theo đuổi 2 năm làm sau 
tiến sỹ tại Đại học chicago. Và cũng từ 
đây, nguyễn thế toàn chuyển sang 
một lĩnh vực hoàn toàn mới-vật lý sinh 
(biophysics). “Đây là một lĩnh vực mới 
mẻ nhưng đầy tiềm năng. Khối lượng 
dữ liệu sinh học là rất lớn nhưng rất ít 
nhà vật lý nghiên cứu”- toàn cho biết - 
“tuy là đối tượng sinh học nhưng lại ẩn 
chứa những bài toán vật lý thú vị”.

tiếp theo những năm làm postdoc 
tại Đại học california ở los Angeles, 
nguyễn thế toàn bắt tay vào nghiên 
cứu…“virus” hiV. nghe khá lạ tai tôi đặt 
câu hỏi: nghiên cứu virus là việc của các 
nhà sinh học, hoặc y sinh chứ nhà vật 
lý thì can dự gì? Anh cười và giải thích: 
“bản thân virus tuy là đối tượng sinh học 

nhưng lại là một đối tượng vật lý tuyệt 
vời. bản chất virus giống như một loại 
vật liệu vô cơ hơn là một sinh vật. bởi 
vậy, các nguyên tắc vật lý có thể được 
áp dụng rất tốt để nghiên cứu các quá 
trình tự tạo lập, biến đổi trạng thái của 
virus… để có được bức tranh mô tả chi 
tiết về “đời sống” của virus, …”

 “tÔi Sẽ trở Về…”

Dám chấp nhận dấn thân vào một 
ngành khoa học mới và còn rất “lạ” với 
Việt nam, ở tuổi 33, nguyễn thế toàn 
đã có “chân” giáo sư ở Viện công nghệ 
georgia (mỹ). ở tuổi nghề còn khá trẻ 
này nhưng anh đã công bố hơn 20 bài 
báo trên các tạp chí quốc tế uy tín như 
nature, Physical review, Physical review 
letters, review of modern Physics… 
“bình quân mỗi năm tôi công bố 2-3 
bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, 
nhưng cũng có năm công việc nghiên 
cứu “thuận buồm xuôi gió” có thể công 
bố đến 5 bài”, anh toàn cho biết. nếu 
so với tuổi đời và tuổi nghề, chắc hẳn 
những gì mà vị tiến sĩ trẻ này làm được 
khiến nhiều nhà khoa học phải kính nể.

Xu hướng nghiên cứu hiện nay mang 
tính liên ngành, lĩnh vực vật lý sinh đã 
minh chứng cho khả năng “cộng sinh” 
giữa hai lĩnh vực mà mới nghe có vẻ như 

là hoàn toàn tách biệt. “ở những nước 
có nền khoa học phát triển như mỹ, 
úc hay châu âu, tính liên ngành trong 
nghiên cứu khá phổ biến cho phép các 
nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực có 
thể hợp tác nghiên cứu cùng nhau. còn 
ở nước ta, hầu như các lĩnh vực nghiên 
cứu khác nhau chưa tìm được những 
điểm chung để hợp tác nên vẫn “thụ 
thụ bất thân”, anh toàn cho biết. 

có thể đó cũng là một lý do chăng khi 
anh thổ lộ ước mơ được trở về nước làm 
việc, phát triển lĩnh vực vật lý sinh. “Khi 
thấy các bạn trẻ nhật hay hàn Quốc rất 
tự hào về nước họ mà tôi thấy chạnh 
lòng, tôi mong muốn trở về nước để 
cống hiến”, rồi anh tiếp lời, “lĩnh vực vật 
lý sinh cũng mở ra nhiều ứng dụng tiềm 
năng đối với hoàn cảnh thực tế của đất 
nước trong vấn đề môi trường, năng 
lượng và y tế”. Không đắn đo khi trở về 
là chấp nhận gian khổ, anh chỉ mong 
những gì mình học và những kinh 
nghiệm được tích lũy truyền lại cho thế 
hệ trẻ, bởi theo anh “không đâu bằng ở 
nhà”.

ĐP

>> Sinh vật lý là một ngành không còn xa 
lạ trên thế giới nhưng đối với Việtnam đây 
vẫn là một lĩnh vực mới mẻ.
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tộc trưởng Almir narayamoga tay rê con chuột máy tính, trước mặt ông 
là một phần của copenhagen, bristol, Washington. Ông tỏ ra thích thú 
khi dạo chơi trên bản đồ trực tuyến google Earth, rồi ông lại nhảy sang 

một lục địa khác. Khi hỏi ông có biết bristol không, ông trả lời: “Không biết, 
nhưng tôi chỉ việc tìm kiếm”. trái đất ảo trước mặt Almir tiếp tục quay và ông 
dừng lại ở brazil. nơi đây, người tộc trưởng 35 tuổi này được sinh ra dưới sàn 
của một căn lều trong khu rừng nhiệt đới.

trong khu rừng rộng 2.428km2, lớn gần gấp 3 diện tích thành phố new york 
là nơi sinh sống của khoảng 1.300 thành viên bộ lạc Surui - một trong hàng 
nghìn nhóm cư dân bản địa ở brazil. Vùng đất này trước có tên gọi là terra 
indigena Sete de Setembro - đặt theo tên của người da trắng đầu tiên đặt 
chân tới đây vào ngày 7-111-1969. trước khi bị cuộc sống hiện đại xâm nhập, 
người Surui chưa bao giờ bước chân ra khỏi ranh giới bộ tộc của mình. 

hơn 40 năm sau, tộc trưởng Almir ngồi trong ngôi nhà màu xanh lá cây tràn 

 
thổ Dân AmAZon bảo Vệ rừng

Surui - thổ Dân bản ĐịA Sống 
trong Khu rừng rậm nhiệt 

Đới ở ronDoniA, brAZil ĐAng 
ngày Đêm chiến Đấu KhÔng 

ngừng nghỉ Để chống lại Sự 
huỶ Diệt. có Điều, thAy Vì Dùng 

cung, tên, họ Sử Dụng cÔng 
nghệ hiện Đại như intErnEt, 

gPS Và googlE. họ còn ĐAng 
lên Kế hoạch ĐưA Vào Kinh 

DoAnh rác thải cArbon.
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ngập ánh sáng. trước mặt ông là một 
chiếc máy tính xách tay màu đen, đằng 
sau ông, trên bức tường treo một mũi 
tên được trang trí lông vũ. ngay tại ngôi 
nhà này, ông bắt đầu cuộc chiến chống 
lại sự phá hoại rừng rậm, phá hoại vùng 
đất quê hương ông. Vũ khí của tộc 
trưởng Almir là internet, goolge và gPS. 
Ông kể vanh vách về những bức ảnh 
vệ tinh, về hàng triệu cây rừng mà ông 
đang có kế hoạch gây trồng, và 16,4 
triệu tấn carbon dioxide ông bán ra thị 
trường.

cách Duy nhất Để bảo Vệ rừng

bộ lạc Surui là những người thổ dân bản 
địa đầu tiên sử dụng công nghệ hiện 
đại để bảo vệ rừng - môi trường sống 
của họ. họ cũng nhận được lời khuyên 
của các ngân hàng đầu tư, các luật sư và 
các nhà quản lý, nhưng họ là người đưa 
ra quyết định. người Surui tin rằng bộ 
lạc của mình phải hiện đại để giúp bảo 
tồn truyền thống, và đây là cách duy 
nhất để họ bảo vệ được rừng, bảo vệ 
văn hóa và bộ lạc của mình. 

trong rừng rậm Amazon, bộ tộc Surui 
vẫn còn lưu giữ dáng vẻ hoang sơ gần 
như thuở ban đầu của nó bởi vì người 
Surui đã biết bảo vệ vùng đất của họ 
khỏi bị xâm phạm. nhưng 2.428 km2 
là một diện tích quá lớn cho khoảng 
1.300 cư dân có thể bảo vệ suốt ngày 
đêm. người Surui đã bị mất 7% diện 
tích đất rừng sinh sống, nhưng họ đã 
bảo vệ được 93% - diện tích đất cuối 
cùng của khu vực rondonia, nơi có 
khoảng 4.000 người sống dựa vào 
ngành công nghiệp khai thác gỗ lậu. 

tộc trưởng Almir Surui nhớ lại, rừng bắt 
đầu biến mất dần khi ông 14 tuổi, giờ 
ông không còn nhớ nhiều về những 
cuộc chiến đấu của dân làng mình, 
cuộc chiến đấu của cung tên, mũi nỏ 
với những kẻ được trang bị súng máy 
để giành giật những khoảnh rừng, tấc 
đất của bộ lạc tự bao đời, và nhiều tộc 
trưởng đã phải chạy trốn khi bọn khai 
khác gỗ trộm treo tiền thưởng đầu của 
họ lên tới 100.000 uSD.

tất cả bắt đầu từ năm 1997, năm ra đời 
nghị định thư Kyoto. Almir Surui lúc đó 
22 tuổi, đang ấp ủ một kế hoạch 50 

năm, kế hoạch đơn giản nhưng hết sức 
tỉ mỉ: bộ tộc Surui sẽ tự “hàn gắn” những 
vết thương mà những kẻ phá rừng đã 
gây ra trên mảnh đất sinh sống của họ. 
trong vòng 50 năm, khu rừng của họ sẽ 
trở về nguyên thuỷ như nó vốn có. Almir 
tin rằng đây là hy vọng duy nhất cho 
sự sống còn của bộ lạc bởi trong cộng 
đồng vẫn còn tồn tại một số đối tượng 
hợp tác với bọn buôn lậu gỗ khai thác 
phá hoại rừng.

bức thư gửi từ trái tim rừng 
thẳm

tộc trưởng Almir Surui bắt đầu bằng 
cuộc vận động người dân trong chính 
cộng đồng. những lời nói của người 
đứng đầu bộ tộc đã dần thuyết phục 
được hầu hết những người trong cộng 
đồng, họ bắt đầu say sưa chăn nuôi 
và trồng cây giống. Dần dà rừng xanh 
được hồi phục. bất kể mưa nắng, họ 

lao động bằng đôi bàn tay của mình 
và gây lại được nhiều loài như: cọ Acai, 
ipe, quả hạch brazil, gỗ gụ… Phụ nữ, trẻ 
em và phụ lão đều góp một tay “thanh 
toán” bù trừ những phần rừng đã bị 
con người tàn phá. “nhưng những bàn 
tay trồng cây không thôi sẽ không thể 
kịp với những kẻ phá  hoại rừng” - tộc 
truwonwgr Almir kể lại. 

Đứng lẫn trong số những cư dân của 
bộ tộc Surui, trên cánh tay và mặt đầy 
những nốt muỗi đốt là một người đàn 
ông đến từ thuỵ Sĩ – ông thomas Pizer 
làm việc cho tổ chức Aquaverde. Pizer 
nhớ lại ngày ông đã nhận được một 
email của tộc trưởng Almir 6 năm trước 
đây. bức thư viết: “trên trang web của 
ông nói rằng ông đang tham gia vào 
việc tái trồng rừng ở Amazon. nếu đúng 
vậy, xin ông hãy giúp chúng tôi…”. Pizer 
cười kể lại: “tôi nhận được bức email 
được gửi đi từ trái tim của rừng thẳm! 
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chưa có một cộng đồng 
bản địa nào trên khắp 
brazil đã nỗ lực như vậy 
cho sự hồi sinh của rừng”. 
thomas Pizer đã gửi cho 
những người Surui số tiền 
đủ mua 500 cây giống. 
cho đến nay, người Surui 
đã trồng được 120.000 
cây và hết năm nay, họ sẽ 
trồng thêm được 4.000 
cây nữa.

Quét googlE EArth 
tìm KẺ Phá rừng

ba năm trước đây, Almir 
Surui đã liên hệ được với 
một công ty nơi chứa 
đựng khối lượng dữ liệu 
kiến thức lớn nhất thế 
giới - google, inc. trên 
đầu đội một chiếc mũ 
miện trang trí lông vũ, 
Almir bước vào trụ sở của 
google ở số 1.600 đường 
Parkway, mountain View 
ở california, mỹ yêu cầu 
một cuộc gặp. Ông đã 
được dành thời gian 30 
phút - và cuộc nói chuyện kéo dài hơn 
3 giờ. Vài tháng sau, người của google 
đã tới lapetenha trang bị máy tính xách 
tay, điện thoại vệ tinh, camera và rada 
video. từ khoá đầu tiên người Surui gõ 
truy vấn vào thanh công cụ tìm kiếm là 
“Desmatamento Amazon - Phá rừng ở 
Amazon).

họ tải một video lên trang youtube, 
xây dựng một trang web và học nghĩa 
của những từ như “blog”, “che phủ”, 
“3D”. thậm chí họ còn sáng tạo ra một 
từ cho google bằng ngôn ngữ bản địa 
tupi-mode - từ “ragogmakan” - dịch 
theo nghĩa đen là “sứ giả” bởi google đã 
mang thông điệp cũng như kế hoạch  
bảo vệ rừng của họ đến với thế giới. 

người tộc trưởng hy vọng “số hóa” được 
vùng đất của dân làng mình. Đầu tiên 
họ “nhập” khu rừng nơi họ sinh sống 
lên công cụ tra cứu bản đồ trực tuyến 
google Earth, ở đó mọi người có thể 
xem những hình ảnh, tham gia những 
chuyến bay ảo tham quan vùng đất 

quê hương họ và xem những đoạn 
video phát cảnh các trưởng bộ tộc nói 
về truyền thống bản địa. Khi đó, trong 
căn lều lợp lá cọ giữa rừng, Almir Surui 
ngồi trước màn hình máy tính quét 
những bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao 
đến từ inch để phát hiện những kẻ xâm 
phạm trái phép khu rừng, những bức 
ảnh này sẽ được vệ tinh cbErS iii hợp 
tác giữa trung Quốc và brazil cung cấp 
liền sau đó. Đến lúc đó, họ sẽ “ra tay”, 
từ những bức ảnh này giúp phát hiện 
được hàng chục nơi có bọn trộm gỗ 
và tìm vàng xâm nhập, giúp nhà chức 
trách dễ dàng truy đuổi. 

Dự án Kinh DoAnh Khí thải 
cArbon

lần đầu tiên Almir Surui nghe đến thuật 
ngữ rEDD - hoặc “retchy” theo như cách 
phát âm của ông cách đây 3 năm. Đó là 
từ viết tắt của thuật ngữ “giảm phát thải 
từ phá rừng và suy thoái rừng”. Ông đã 
khám phá ra một điều rằng, rừng hấp 
thụ nhiều carbon dioxide và không ít 
công ty trên khắp toàn cầu sẵn sàng 

bỏ ra số tiền lớn để có 
cây xanh hấp thụ loại khí 
thải này. họ trả tiền đơn 
thuần là để cho khu rừng 
đó tồn tại, ngăn ngừa 
hành động phá hoại. 

theo mô phỏng một 
“kịch bản” sẽ xảy ra nếu 
những người Surui 
không bảo vệ rừng, 
trong khi các doanh 
nghiệp “hoạt động như 
bình thường”, không sử 
dụng biện pháp rEDD - 
điều này đồng nghĩa với 
việc 30% rừng của người 
Surui sẽ biến mất và đến 
cuối thế kỷ này, toàn bộ 
diện tích rừng trên hành 
tinh cũng biến mất. tuy 
nhiên, Almir Surui và 
những người trong cộng 
đồng nỗ lực để đem về 
một con số khổng lồ: 
120 triệu uSD. Đó là thù 
lao cho việc bảo vệ chính 
khu rừng nguồn sống 
của họ trong vòng 44 

năm và ngăn ngừa được 16.475.469 tấn 
carbon dioxide thải vào bầu khí quyển. 
người mua tiềm năng là những công ty 
sản xuất gây nhiều khí thải, nhưng cũng 
có cả những ngân hàng đầu tư, những 
nhà môi giới, thậm chí cả các chính phủ.  
hiện bang california của mỹ là một 
trong những khách hàng “đặt chỗ” vì 
chính quyền bang này đã cam kết giảm 
khí thải co2.

người Surui muốn sử dụng một phần 
số tiền này để xây dựng nhà, trồng 
thêm thật nhiều cây rừng, trang bị máy 
móc cho ệnh viện, trường học, mua 
máy tính, trợ cấp cho những người già, 
người tàn tật. Phần lớn còn lại sẽ được 
gây quỹ, mua lại các công ty để tạo công 
ăn việc làm cho dân cư và trong đó có 
cả phần phúc lợi cho chính kẻ thù của 
mình, những kẻ trộm gỗ. 

nguyễn hà (theo Spiegel)
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máy bAy có thể thAy trời làm mưA

Phi cơ có thể tạo ra mưa hoặc tuyết khi chúng di chuyển qua 
những đám mây nhất định. Phát hiện nói trên có thể giúp giới 
khoa học tìm ra những biện pháp hiệu quả hơn để gây mưa 
nhân tạo trong tương lai. nó cũng có thể biến phi cơ thành một 
công cụ mà con người có thể sử dụng để kiểm soát thời tiết.

national geographic cho biết, vài năm trước giới khoa học 
sửng sốt khi một tài liệu của cục hàng không liên bang mỹ ghi 
nhận hai phi cơ tạo ra một lỗ hổng dạng đường ống khi chúng 
bay qua mây. tuyết rơi 5 phút sau khi phi cơ thứ hai bay qua. 
hiện tượng này kéo dài 45 phút trên một khu vực có chiều dài 
32 km và chiều rộng 4 km. Độ dày của tuyết vào khoảng 5 cm.

trên một độ cao nhất định, những giọt nước nhỏ li ti xuất hiện 
trong mây khi nhiệt độ xuống mức -15 độ c. Do nước trong 
những đám mây rất tinh khiết – nghĩa là không chứa bất kỳ 
chất nào khác – những giọt nước nhỏ li ti vẫn tiếp tục ở trạng 
thái lỏng cho tới khi nhiệt độ xuống mức -34 độ c. nếu đám 
mây trở nên lạnh hơn, nước biến thành các hạt băng và tạo ra 
mưa hoặc tuyết. Khi phi cơ bay qua một đám mây, cánh quạt 
trong động cơ làm nhiệt độ trong đám mây giảm bớt tới 20 
độ c. như vậy, nếu phi cơ bay qua đám mây chứa những giọt 
nước sắp đóng băng, nó sẽ làm cho tinh thể băng xuất hiện 
trong mây.

minh long

giải mã bí ẩn cỦA mũi cá mậP

các nhà nghiên cứu tại Đại học South california (mỹ) đã chứng minh mũi cá mập sử dụng “mùi 
nổi” (kiểu như “âm thanh nổi”) để dò tìm những chênh lệch thời gian - không hơn nửa giây - mà 
mùi đạt đến lỗ mũi này so với lỗ mũi kia của chúng. Khi con vật săn mồi nhận biết chênh lệch 
này, chúng sẽ quay hướng về bên nào nhận được mùi đầu tiên. tiến sĩ Jayne gardiner, thuộc 
Đại học South Florida, đã lắp mặt nạ có hai ống cho cá mập trong bể nước biển và sau đó bỏ cá 
mực vào bể ở mỗi bên mũi chúng. bà nhận thấy cá mập dựa vào những mấu chốt về phương 
hướng - mùi và luồng nước - để định hướng và tìm mồi. nếu sự chênh lệch giữa mùi đạt đến lỗ 
mũi này và lỗ mũi kia trong vòng 1/10 đến nửa giây, cá mập quay đầu về phía chúng ngửi mùi cá 
mực trước tiên. “nếu cá mập không nhận ra sự chênh lệch trong khi dò tìm mùi hoặc sự chênh 
lệch kéo dài quá lâu - một giây hoặc hơn - chúng chỉ cần quay sang trái trong khi đang bơi sang 
phải để xác định lại phương hướng của con mồi” - một người phát ngôn của các nhà khoa học 
nói thêm.

QuAng hương 
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tạo rA Điện từ nhịP tim  

theo một nhóm chuyên gia thuộc Viện công nghệ georgia 
(git), sợi nano bên trong cơ thể chuột có thể chuyển đổi 
sức mạnh của hoạt động thở và nhịp tim thành điện. trong 
tương lai, chiếc “máy phát điện nano” này có thể cung cấp 
năng lượng cho những bộ phận cấy ghép và thiết bị cảm 
biến y khoa trong cơ thể người.

cách đây 5 năm, cũng nhóm git này đã chứng minh rằng 
các sợi nano ô-xít kẽm có thể sản xuất điện từ một chú 
chuột đồng đang chạy hoặc từ một ngón tay đang gõ nhẹ. 
những sợi dây này sản sinh điện tích khi chịu sức ép cơ học 
được gọi là hằng số áp điện. nay, các nhà khoa học mỹ tiếp 
tục chứng minh là chúng có thể hoạt động bên trong cơ 
thể sinh vật sống. giáo sư Vương trung lâm cùng các cộng 
sự đã gắn máy phát nano vào cơ hoành của một con chuột 
đồng. một sợi ô-xít kẽm được đặt lên trên một lớp polymer 
dẻo, một lớp vỏ polymer khác bảo vệ sợi dây khỏi tác động 
của dịch cơ thể. Khi được gắn với cơ hoành của chuột, hoạt 
động thở đã kéo căng sợi nano, tạo ra một lượng điện cực 
nhỏ - khoảng 4 picoampere với hiệu điện thế 2 millivolt. 
Khi được gắn vào tim chuột, chiếc máy nano có thể phát ra 
khoảng 30 picoampere với hiệu điện thế là 3 millivolt. theo 
giáo sư Vương, công nghệ này có tiềm năng cung cấp điện 
cho các thiết bị cấp độ nano.

trên cơ sở những phát hiện từ cuộc thí nghiệm trên chuột, 
nhóm của Vương đã sáng chế được một thiết bị kết hợp 
hàng trăm sợi nano vào thành một hệ thống, tạo ra dòng 
điện gần 100 nanoampere với hiệu điện thế 1,2 volt. bước 
tiếp theo là kết nối chiếc máy phát “cao thế” này vào bên 
trong cơ thể động vật, giáo sư Vương cho biết.

KhAng huy 
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chiếc giày 5.500 năm tuổi  

các nhà khảo cổ học vừa công bố đã 
phát hiện một chiếc giày da được tạo 
nên từ thuở sơ khai nền văn minh nhân 
loại. theo giám định thì chiếc giày này 
có niên đại khoảng 5.500 năm trước.  
So với kích cỡ thời nay thì đôi giày này 
cỡ số 4, được làm từ một mảnh da 
bò, khâu lại bằng những sợi nhỏ. Dây 
buộc giày bằng da thuộc vẫn còn dính 
nguyên trên chiếc giày, đôi giày này 
được bảo quản khá tốt dù đã 5.500 
năm trôi qua.

theo các nhà khảo cổ học thì có lẽ 
chiếc giày này thuộc về một người phụ 
nữ, nó được chôn theo bà ta như đồ tùy 
táng trong một nghi lễ huyền bí. trong 
hang động nơi phát hiện chiếc giày 
cổ xưa còn tìm thấy 3 chiếc bình chứa 
xương sọ trẻ con, hộp đựng lúa mạch, 
lúa mì và quả mơ. tiến sĩ ron Pinhasi 
cho biết thoạt đầu ông nghĩ rằng đôi 
giày chỉ chừng 600-700 năm tuổi vì 
trông còn khá tốt. nhưng, ông đã thực 
sự kinh ngạc khi kết quả giám định cho 
thấy nó được làm ra từ năm 3.500 trước 

công nguyên.

chiếc giày này được mang bởi người 
nông dân từ thời xa xưa từng sống tại 
vùng núi mà nay thuộc tỉnh Vayotz 
Dzor (Armenia), gần khu vực biên giới 
với iran và thổ nhĩ Kỳ. theo báo Daily 
mail, người phát hiện chiếc giày là 
nghiên cứu sinh tiến sĩ Diana Zardaryan 
đang làm việc tại Viện khảo cổ Armenia.

Về chi tiết thì chiếc giày làm từ một 
mảnh da duy nhất, nó được nấu trong 
dầu thực vật, hình dạng trông rất vừa 
với chân người mang nó, khi phát hiện 
thì chiếc giày chứa đầy cỏ bên trong. 
các nhà khoa học không chắc rằng 
có phải do thời tiết lạnh ở nơi này đã 
giúp bảo quản tốt đôi giày hay không. 
Việc xác định niên đại được thực hiện 
kỹ càng bằng phương pháp carbon 
phóng xạ qua ba mẫu đối chiếu tại các 
đại học oxford, california và irvine.

tạo vật dùng để mang dưới chân cổ 
xưa nhất mà con người phát hiện trước 
đây là một đôi sandal được làm bằng 
cây cỏ, người ta tìm thấy nó trong một 
hang động ở missouri, mỹ. nó "trẻ" hơn 
chiếc giày mới phát hiện này vài trăm 
năm tuổi.

tXQ

nhận Diện QuA giọng nói 

Việc nghiên cứu giọng nói để xác định nhân thân của một 
người đã được nghiên cứu từ nhiều năm qua. mới đây, 
trung tâm công nghệ giọng nói Saint Peterburg, nga cho 
biết họ đã chế tạo thành công hệ thống xác nhận giọng 
nói tốt nhất thế giới. 

chính phủ mexico đã nhanh chóng đặt mua hệ thống 
này để trang bị cho nhân viên công lực trong cuộc chiến 
chống khủng bố và buôn lậu ma túy thông qua băng ghi 
âm các cuộc điện đàm của chúng. bộ nội vụ mexico đã 
được lắp đặt tổ hợp thiết bị lập trình. trong máy lưu các 
dữ liệu được gửi về từ 250 địa điểm trên toàn quốc. Đến 
cuối năm nay, sẽ có hơn 600 triệu dữ liệu so sánh. 

các chuyên gia nga đã soạn ra chương trình cho phép 
nhận dạng người qua giọng nói, cho dù có thay đổi giọng 
thế nào đi nữa. Voice of russia dẫn lời giám đốc trung tâm 
yulia Khitrova tự tin cho biết: "con người là đối tượng sinh 
học. hôm nay anh ta có tâm trạng tốt, giọng nói vui vẻ, 
hạnh phúc. ngày mai anh ta tức giận hoặc đau khổ, giọng 
như quát. thế thì so sánh như thế nào? các nhà bác học 
của chúng tôi có cách so sánh các giọng từ nhiều nguồn 
khác nhau. hoặc, hôm nay người đó nói tiếng nga, mai 
lại nói tiếng Anh, giọng sẽ khác đi. làm thế nào để phân 
biệt? các nhiệm vụ phức tạp đó chúng tôi đều giải quyết 
được. Và giải quyết một cách xuất sắc".

hệ thống nhận giọng nói do trung tâm thiết kế, gồm các 

module chương trình ghép với nhau, cùng lúc giải quyết 
nhiều nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chính là so sánh các giọng.

từ mỗi đoạn ghi âm sẽ được hệ thống lọc ra những tần số 
âm thanh chủ yếu nhất. mỗi người đều có một đặc điểm 
âm thanh riêng biệt, không ai giống ai.  các nhà khoa học 
sẽ cho hệ thống lọc ra các đặc điểm cá nhân của giọng 
nói và lưu vào hồ sơ dữ liệu như dấu vân tay, khi cần thiết 
sẽ đưa ra đối chiếu, so sánh để xác định người sở hữu 
giọng nói đó.

Đội ngũ các nhà khoa học thuộc trung tâm công nghệ 
giọng nói Saint Peterburg đã mất 20 năm nghiên cứu và 3 
năm chế tạo hệ thống, được các cơ quan công quyền của 
nga đánh giá cao và đang tiến hành triển khai trên toàn 
quốc. thời gian gần đây, ngành ngân hàng đặc biệt chú 
trọng cách sử dụng hệ thống để bảo mật cho các dịch vụ 
đối với khách hàng. 

tạ Xuân QuAn
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SAo hỏA từng có một Đại Dương Khổng lồ

Khoảng 3,5 tỷ năm trước, những cao nguyên ở phía bắc 
sao hỏa được bao phủ bởi một đại dương khổng lồ có 
diện tích tương đương 1/3 bề mặt hành tinh đỏ.

nhiều dữ liệu do tàu vũ trụ thu thập trước đây cho thấy 
rất có thể sao hỏa từng có một đại dương. tuy nhiên, giả 
thuyết này vẫn gây tranh cãi trong giới khoa học vì các 
bằng chứng chưa đủ sức thuyết phục.

Space cho biết, mới đây các nhà khoa học mỹ đã phân tích 
toàn bộ các mạng lưới thung lũng trên sao hỏa và những 
khoáng chất mà các vùng châu thổ cổ để lại. Kết quả cho 
thấy có 29 vùng châu thổ từng bao quanh một đại dương 
khổng lồ. Độ cao của những châu thổ này không thay đổi 
trong suốt 3,5 tỷ năm qua.

“Phát hiện của chúng tôi ủng hộ một số giả thuyết về sự 
tồn tại của một đại dương cổ trên sao hỏa. bên cạnh đó 
chúng tôi còn nhận thấy có thể trước kia sao hỏa cũng có 
chu kỳ tuần hoàn nước giống như trái đất”, nhà địa chất 
hành tinh gaetano Di Achille của Đại học colorado, mỹ, 
phát biểu.

theo tính toán của Di Achille và các đồng nghiệp, đại 

dương cổ có thể bao phủ tới 36% diện tích bề mặt sao 
hỏa. nó có diện tích hơn 81 triệu km2, lớn hơn cả Đại tây 
Dương trên địa cầu.

“Điều đáng ngạc nhiên là kết quả của chúng tôi cũng phù 
hợp với nhiều nghiên cứu trước đây, dù những nghiên cứu 
đó áp dụng phương pháp hoàn toàn khác”, Di Achille nói.

minh long

Phi thuyền Đầu tiên thám hiểm thiên thạch 
trở Về

tàu vũ trụ hayabusa trở về trái đất sau cuộc hành 
trình kéo dài 7 năm với quãng đường lên tới 6 tỷ km. 
Đây là lần đầu tiên một tàu vũ trụ hạ cánh thành công 
lên một thiên thạch và trở về địa cầu.

hàng loạt vấn đề kỹ thuật khiến kế hoạch trở về của 
hayabusa bị hoãn tới ba năm. JAEA phóng hayabusa 
từ năm 2003 và theo kế hoạch nó phải trở về từ năm 
2007.

hayabusa tới một thiên thạch có tên itokawa – có độ 
dài 500 m - vào năm 2005. Sau khi chụp ảnh thiên 
thạch từ mọi góc độ, hayabusa hạ cánh lên đó hai lần.
các nhà khoa học sẽ phải mất nhiều giờ để thu hồi 
tàu vũ trụ và lấy các mẫu đất. Sau đó họ sẽ đưa chúng 
về nhật bản để nghiên cứu.

ml

KhoA học & Phát triển

Dùng thực Vật Xác Định triều Đại PhArAoh

các nhà khoa học lần đầu tiên đã thiết lập được chính xác thời 
điểm trị vì của các đời Pharaoh thời Ai cập cổ đại. Kết quả mới sẽ 
buộc giới sử gia sửa lại các ghi chép trong 2 thiên niên kỷ khi Ai 
cập cổ đại thống trị thế giới Địa trung hải. 

một nhóm chuyên gia quốc tế do giáo sư christopher ramsey 
của Đại học oxford dẫn đầu đã xét nghiệm các hạt giống, giỏ, vải 
vóc, cành cây và hoa quả được lưu giữ tại các viện bảo tàng ở mỹ 
và châu âu để rút ra các kết luận cực kỳ quan trọng trong cuộc 
nghiên cứu mang tính bước ngoặt này. Dữ liệu mới cho thấy triều 
đại Djoser kéo dài từ năm 2691 đến 2625 trước công nguyên, 
sớm hơn từ 50 đến 100 năm so với cách ước tính trước đây. 

theo báo cáo đăng trên tạp chí Science, thời kỳ tân vương quốc 
cũng bắt đầu sớm hơn, từ năm 1570 đến 1544 trước công 
nguyên. 
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theo các tài liệu nghiên cứu, 
xe tay (xe kéo) có nguồn 
gốc từ nhật bản thời minh 

trị. Sau đó trở thành phương 
tiện di chuyển ưa thích của giới 
tư bản các nước. cuốn sách “hà 
nội giai đoạn 1873 - 1888” của 
André masson, một viên chức 
Sở lưu trữ và thư viện Đông 
Dương viết rằng: “Khi các đường 
phố (hà nội) có thể đi lại được, 
đầu năm 1884, trú sứ Đông Dương là 
bonnal cho nhập từ nhật bản 2 chiếc 
xe “djinn rickshaws” (sau này được gọi 
phổ biến là pousse-pousse) trong đó 
một chiếc dành cho tổng đốc để sao 
chép lại. những chiếc xe đầu tiên 
kiểu này làm dân chúng kinh ngạc”.

những người thợ đất hà thành đã 
dựa vào mẫu chiếc xe kéo này chế 
tác ra những chiếc xe kéo tương tự. 
Sau đó, một nhà thầu Pháp cho chế 

tạo khoảng 50 chiếc xe kéo cho cả 
miền bắc. từ đấy, chiếc xe kéo dần 
dần trở thành hình ảnh quen thuộc 
trên các tuyến phố. ban đầu, xe kéo 
được các nhân viên Pháp và quan lớn 
của hà nội mua và sử dụng. càng về 
sau, xe kéo trở thành biểu tượng cho 
sự giàu sang của các thương gia hà 
thành. mỗi người sắm xe kéo đều có 
một người chuyên kéo xe gọi là culi. 
Việc xuất hiện của xe kéo trở thành 
phương tiện di chuyển chủ yếu trong 

nội thành tạo ra một nghề mới 
cho những người nghèo nông 
thôn, nghề phu xe. theo thời 
gian, chiếc xe kéo được cải tiến 
về cấu tạo như bánh xe được bọc 
vỏ cao su, đặt lò xo giữa bánh xe 
và ghế ngồi, trang trí cho dáng 
dấp thêm sang trọng...

Xe kéo ra đời làm thay đổi hẳn tư 
duy đi lại của người dân Kẻ chợ. 

trước đó người dân Việt nam chủ 
yếu di chuyển bằng thuyền bè trên 
sông. trên bộ chủ yếu là cưỡi ngựa 
hay di chuyển bằng kiệu, võng. tuy 
nhiên, đó là dành cho các quan, quý 
tộc hay người giàu, đại đa số nhân 
dân đều di chuyển bằng đôi chân 
của mình. 

bởi xe tay đại diện cho nền văn minh 
ngoại nhập, nó là hình ảnh của sự 
bóc lột sức lao động con người nên 

ngậm ngùi XE tAy, Xích lÔ
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ngay khi cách mạng thành công, 
chính quyền của ta đã cấm xe 
kéo tại thủ đô hà nội. Đây cũng 
được coi là giai đoạn kết thúc số 
phận của chiếc xe kéo sau hơn 
60 năm xuất hiện trên các phố 
phường hà thành. những người 
mang ký ức về những chiếc xe 
tay hiện nay hầu như chẳng còn 
mấy ai. chỉ còn hình ảnh của 
những chiếc xích lô vẫn ngày 
ngày rong ruổi khắp các ngõ 
ngách phố cổ hà nội. 

theo nhà sử học Dương trung Quốc, 
chiếc xích lô đầu tiên xuất hiện vào 
khoảng năm 1939, do một người 
dân miền charente (Pháp) tên là 
coupeaud, một người đam mê thể 
thao phát minh ra. Và nó được sử 
dụng rộng rãi đầu tiên ở Phnompenh 
(campuchia). Sau đó du nhập vào Sài 
gòn trước khi có mặt ở hà nội. Việc ra 

đời của xích lô cùng với việc giảm đi 
sự vất vả của phu xe và sự tiện dụng, 
tốc độ của nó đã thay thế dần xe kéo. 
Xe kéo và kế thừa xe kéo là xích lô 
đã đóng vai trò quan trọng trong cải 
tiến phương tiện đi lại trên các phố 
phường hà nội. 

Vừa làm phương tiện đi lại, người 
ta còn cải tiến xích lô để trở thành 
phương tiện vận chuyển hàng hóa. 
trong những năm 50 đến những 

năm 80 của thế kỷ XX, xích lô 
đã trở thành một phương tiện 
vận chuyển chủ yếu ở hà nội, 
khi phương tiện vận chuyển cơ 
giới còn chưa phát triển. những 
chiếc xích lô làm phương tiện 
vận chuyển sẽ được bỏ đệm 
ngồi ở thùng xe, bớt đi gọng 
đồng, gác-đờ-bu, mui che nắng 
và tấm nilon chắn mưa. người 
ta còn cải tiến thêm hai tay 
kéo phía trước phòng lúc chở 

nặng không đạp được, thêm hai cái 
tay ngai gỗ to bản để tăng sức chất 
hàng… Xích lô có thể chở được tới 
hàng trăm kilôgam hàng hoá. trong 
hai cuộc kháng chiến của dân tộc, 
xích lô trở thành phương tiện đắc lực 
phục vụ sản xuất và chiến đấu. trong 
các cuốn hồi ký của các cựu binh hà 
thành, chúng ta có thể bắt gặp hình 
ảnh chiếc xích lô chở người đi sơ tán, 
chuyên chở thương binh, chở thiết 
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bị cứu hỏa cho dân, chở đạn dược ra 
các trận địa pháo…

ngày nay, bên cạnh chức năng 
dịch vụ thương mại phục vụ khách 
du lịch, xích lô vẫn là phương tiện 
chuyên chở hàng hóa. trên các con 
phố hà thành, thi thoảng còn bắt 
gặp những đám dẫn cưới bằng xích 
lô. cô dâu chủ rể, quan viên hai họ ăn 
vận truyền thống ngồi trên những 
chiếc xích lô như một sự chớp lóe của 
văn hóa tràng An xưa vào giữa cái xô 
bồ nhộn nhịp của phố phường hiện 
đại ngày nay.

mấy năm trước, tP hà nội quyết định 
cấm xích lô dù, chỉ cho phép xích 
lô phục vụ du lịch được phép hoạt 
động. nhà sử học Dương trung Quốc 
bày tỏ sự sẻ chia đối với số phận của 
những người phu xe, ông từng tâm 
tình: “Xích lô nghèo là nguồn sống 
của không biết bao nhiêu người lao 
động và gia đình của họ. lệnh cấm 
với những chiếc xe xích lô lam lũ sẽ 
làm cho nhiều gia đình lâm vào cảnh 

bần hàn. Và nhiều hoạt động của 
người dân đô thị cũng vẫn cần đến 
nó mặc dầu đã có xe ôm, taxi hay cả 
khi có tàu điện ngầm nữa. một người 
đàn bà trở dạ giữa đêm khuya ở một 
nơi ngõ hẻm mà ô tô không thể vào 
được, chiếc xích lô vẫn là cứu tinh của 
họ… tôi cứ nghĩ đến một cái gì đó 
phải làm trước khi ra lệnh cấm, mặc 
dầu đúng là đường phố đã trở nên 
quá chật chội”.

Vẫy một chiếc xích lô San-Souci và 
dạo quanh phố cổ chỉ với giá 20.000 
đồng/tiếng, tôi cố hình dung cảm 
giác của mình khi sau lưng tôi là 
một phu xe già đang gò lưng đạp. 
thứ cảm giác mắc nợ của tôi nhanh 
chóng qua đi theo câu chuyện của 
bác phu xe. bác bảo đạp xích lô là 
một nghề như bao nghề khác. nó 
giúp những người nghèo như bác có 
thể nuôi sống gia đình mình ở quê. 
rồi bác phu xe hỏi tôi cảm giác ngắm 
phố thế nào. tôi mỉm cười im lặng 
giây phút. Quả thực, chỉ có đi xích 
lô ta mới có thể thả hồn ngắm phố. 

những con phố ngắn lãng mạn và 
trữ tình, thoang thoảng mùi hương 
hoa sữa, nghe gió heo may len lên 
mặt với một cảm giác khác lạ. thi 
thoảng, âm thanh phố với những 
tiếng leng keng, tiếng nói cười đều 
để lại cho ta những âm vị lạ lùng. 

Vượt qua cái nghĩa phương tiện đi lại, 
vượt qua cái nghĩa về sự khắc khổ và 
áp bức, tôi cảm nhận được cái thú đi 
xích lô giữa phố phường như là cách 
để ta chậm rãi lắng nghe tiếng phố, 
cởi lòng mình vào phố. lại chợt nghĩ, 
một mai vắng bóng xích lô trên các 
phố phường hà nội, hẳn không ít 
người sẽ lại hồi tưởng, hoài vọng về 
xích lô.

 nguyễn lê hiển tích
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chúng tôi có một cuộc hành trình 
khá dài trên quốc lộ 21b và tỉnh 
lộ 428, đặt chân đến đất chuyên 

mỹ, huyện Phú Xuyên, hà nội thì trời 
đã ngả về trưa. chúng tôi tìm đến nhà 
nghệ nhân trần bá Dinh nhờ vào tấm 
biển nhỏ treo ở đầu ngõ. tiếp chúng 
tôi là một ông già nhỏ nhắn khoảng 70 
tuổi, mắt sáng và dễ gần. 

Khi được hỏi về những thành tích 
đạt được trong nghề cũng như trong 
cuộc sống, ông khiêm tốn nói: “thành 
tích của tôi thì có gì đâu”. nói thì vậy 
thôi nhưng những thành tích của ông 
thật đáng trân trọng và khâm phục. 
Ông từng đoạt nhiều giải thưởng 
tại các hội chợ, triển lãm, 2 lần được 
tặng danh hiệu “bàn tay Vàng”, với tác 
phẩm bộ tứ bình, và Quan thế âm 
bồ tát. năm 2003, được phong là tinh 
hoa Việt nam. ngoài ra, ông còn được 
công nhận danh hiệu nghệ nhân dân 
gian Việt nam 2005, huy chương vì sự 
nghiệp Văn nghệ dân gian...

Và cho đến nay tuy đã ngoài 70 tuổi, 
sức khoẻ đã giảm sút nhiều nhưng ông 
vẫn say mê với công việc, say mê với 
nghề  truyền thống, sản phẩm tiểu thủ 
công nghiệp của ông làm ra luôn được 
khách hàng trong và ngoài nước yêu 
thích. Ông đưa tôi xem bức tranh vừa 
mới hoàn thành sau hơn 2 năm miệt 
mài. Đó là bức tranh kỷ niêm 1000 năm 
thăng long – hà nội do bộ Văn hoá 
thể thao và Du lịch đặt làm. Đó là một 
tác phẩm nghệ thuật thực thụ, mang 

trong mình cả lịch sử và văn hoá Việt tự 
ngàn năm. Ông cho biết toàn bộ bức 
khảm trai chào mừng 1000 năm thăng 
long- hà nội mang dáng rồng đất Việt. 
nổi bật lên giữa bức khảm trai là hình 
tượng lý thái tổ khảm nổi trước hình 
trống đồng Đông Sơn, họa tiết trống 
đồng rất công phu, tỉ mỉ. thông qua 
bức khảm trai nghệ nhân muốn gửi 
gắm niềm tự hào dân tộc, nước Việt 
nam ta nghìn năm văn hiến, và tự hào 
vì có những danh nhân như lý thái tổ, 
chín con rồng vây quanh trống đồng 
Đông Sơn và tượng lý thái tổ tượng 
trưng cho đất nước Việt nam lúc nào 
cũng luôn ở thế rồng bay.  bên dưới là 
dòng chữ “Kỷ niệm 1000 năm thăng 
long 1010 - 2010) cũng được tạo mẫu 
theo thế chữ rồng bay.

Qua hình ảnh bốn cây quý của nền văn 
hóa Việt nam, biểu tượng cho nhân 
cách con người Việt nam ông gửi niềm 
mong muốn đất nước Việt nam trăm 
hoa tốt tươi đua nở, vững mạnh trường 
tồn. nền kinh tế nước ta sẽ phát triển, 
hội nhập và tiến kịp các nước trên thế 
giới. 

Với mong muốn lưu giữ nghề cổ 
truyền cho con cháu, từ rất sớm, nghệ 
nhân trần bá Dinh đã tham gia tổ chức 
các lớp dạy nghề cho thanh thiếu niên 
trong xã, các cháu khuyết tật và con 
cháu trong nhà. hiện xã chuyên mỹ có 
hàng ngàn thợ khảm trai. nhiều học 
trò của ông đã trở thành thợ giỏi, mang 
nghề đi phổ biến khắp nơi.

Không chỉ giỏi nghề, nghệ nhân trần 
bá Dinh còn chăm lo đến đời sống gia 
đình, và làng xóm. gia đình ông hiện 
có 3 người làm nghề là người con gái 
và con rể. năm 2008, anh nguyễn Đức 
biết, con rể ông đã được phong nghệ 
nhân. Ông cũng luôn tích cực tham 
gia hoạt động góp sức vào các công 
việc công ích của địa phương như: kẻ 
vẽ trang trí ở chùa, nhà khách, viết lại 
những câu đối của đình làng. Đặc biệt 
đầu năm 2006, khi thôn có xây lại đình, 
ông được giao nhiệm vụ vẽ mẫu chân 
dung vị thành hoàng làng, đó cũng 
chính là vị tổ của nghề khảm trai.

nghệ nhân trần bá Dinh tuy tuổi đã 
cao, sức khoẻ giảm sút nhưng ông 
luôn trăn trở với nghề. tiễn tôi ra về, 
ông không quên dành tặng tôi một 
món quà nhỏ là sản phẩm khảm trai do 
chính tay ông làm ra. Khi ra đến cổng 
ông còn nhắn với theo: “nhờ nhà báo 
nói giúp tới các cơ quan chuyên môn. 
những người thợ khảm ở chuyên mỹ 
đang rất cần các cơ quan chuyên môn 
giúp đỡ biện pháp kỹ thuật chống co 
ngót đối với sản phẩm gỗ để có thể 
thích nghi với các nước khí hậu lạnh. 
có như thế sản phẩm đồ gỗ khảm trai 
của chuyên mỹ mới có thể vững vàng 
vươn ra thị trường thế giới.”

tạ Đức An

 Ngöôøi ngheä nhaân taïo theá roàng bay

>> nghệ nhân dân gian trần bá Dinh bên 
bức khảm trai chào mừng 1000 năm thăng 
long – hà nội. 

hà nội nghìn năm
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- con đi mẫu giáo nhớ ngoan ngoãn, 
nghe lời cô giáo, đến ngày 1/6 này mẹ 
sẽ dẫn con đến cơ quan mẹ liên hoan và 
xem các cô chú đánh bóng bàn…

bà mẹ trẻ nhẹ nhàng dỗ con như vậy. 
nhưng cô con gái kia bỗng níu tay mẹ 
hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- mẹ ơi! có phải bóng bàn không ngoan 
nên mới bị các cô các chú ấy đánh hả 
mẹ? nếu vậy thì con chẳng 
xem đâu… con thương bóng 
bàn lắm!

bà mẹ bật cười bởi câu hỏi hồn 
nhiên mà theo bà là “suy nghĩ 
kiểu trẻ con”. nhưng, xin chớ 
“kết tội” bé một cách chủ quan 
như vậy. bởi khi hỏi câu này, bé 
đã có một suy luận đậm tính 
logic ngôn ngữ học.

bởi trong đầu óc non nớt của 
bé, từ "đánh" vốn đang được 
hiểu là “bị làm cho đau bằng 
roi hay bằng một lực tác động 
nào đó (tay, chân…)”. Khi trẻ 
mắc lỗi hư hay khó bảo, người 
lớn sẽ “răn đe” bằng một biện 
pháp hoàn toàn “cơ bắp” như 
thế. chắc bé (và các bạn cùng 
lứa) không ít lần bị người khác (trong 
đó có khi cả bố mẹ) bạt tai hay “ăn” vài 
“con lươn” vào mông. trời đánh còn 
tránh miếng ăn, giơ cao đánh khẽ, ăn 
hết đánh đòn, ăn còn mất vợ,… chính 
là những thành ngữ tục ngữ liên quan 
tới “đánh” này đấy. có lẽ từ nghĩa cơ bản 
này, cô bé nghĩ rằng, “chắc là quả bóng 
bàn hư thân lắm nên mới bị lôi ra đánh 
cho chừa”. chà! thú vị thực.

Đánh là một động từ nhiều nghĩa trong 
tiếng Việt (từ điển tiếng Việt, hoàng Phê 
chủ biên (2006), thống kê tới 24 nghĩa 
cả thảy). trong các nghĩa đó, có các kết 
hợp liên quan tới thể thao, giải trí với cấu 
trúc đánh + X:

- Đánh bài (tam cúc, tú lơ khơ, tổ tôm,…)

- Đánh bóng bàn

- Đánh bóng chuyền

- Đánh cầu lông

- Đánh cờ

- Đánh đàn

- Đánh tennis

- Đánh võ

……

ta dễ dàng nhận ra với các môn thể 
thao này, khi thi đấu các VĐV sử dụng 
tay là chủ yếu. mà thể thao không chỉ 
dùng tay mà còn dùng đến hai chi khác 

là chân. Đến đây ta sẽ có cấu trúc đá + X 
(bởi tất cả các VĐV thi đấu đều lấy chân 
làm chủ công):

- Đá bóng

- Đá cầu (cầu lông, cầu mây,…)

- Đá kungfu

……

như vậy, trong tiếng Việt, tất cả các môn 
thể thao dùng đến tay đều có thể dùng 
từ "đánh" và các môn dùng chân sẽ 
dùng từ "đá" (trong kết hợp). Đánh và 
đá ở đây không còn là một hành động 
mang tính “bạo lực” (cần phải lên án) mà 
là một cách diễn tả các môn thể thao 
rất thông dụng với chúng ta. Khi đưa 
vào cấu trúc, nghĩa của "đánh" và "đá" 
thuần tuý chỉ là “dùng tay hoặc chân 
tác động vào dụng cụ thể thao theo 
luật chơi”. lúc đó nghĩa “chơi” trở thành 
nghĩa chính, nghĩa trội. Vì vậy, ta có thể 
thay thế đánh và đá bằng từ chơi cho tất 
cả các cấu trúc trên: chơi bài, chơi bóng 

bàn, chơi bóng chuyền, chơi cờ, chơi 
bóng đá, chơi cầu mây,…

Điều thú vị là chỉ có tiếng Việt ta mở 
rộng tới ba cấu trúc để diễn tả các trò 
chơi. trong tiếng Anh, chỉ dùng từ play 
(chơi) cho tất cả các cấu trúc: play to at 
cards (chơi bài), ~ on the piano (chơi 
piano), ~ to football (chơi bóng đá), ~ 
to tennis (chơi tennis)… còn tiếng nga, 

động từ играть 
(chơi) cũng được 
tiếp tục sản sinh với 
các cấu trúc: играть 
в шахматы (chơi 
cờ), ~ в футбол 
(chơi bóng đá), 
~ на рояле (chơi 
piano), ~ на карты 
(chơi bài), v.v.

như thế, sự ngạc 
nhiên của cô bé (ở 
đầu câu chuyện) 
không phải là sự 
thắc mắc vớ vẩn 
mà hoàn toàn có 
lí. Dĩ  nhiên, rồi 
bé cũng như tất 
cả những đứa trẻ 

khác khi lớn lên sẽ dần nhập tâm với 
một tri thức tiếng mẹ đẻ cần có.  Song 
trực giác ngôn ngữ của một người đang 
trong quá trình thụ đắc tiếng mẹ đẻ 
(hoặc người học ngoại ngữ) cho ta nhìn 
ra cái “bất bình thường” trong giao tiếp 
bình thường. Và rõ ràng, ta thấy con 
đường dẫn tới cách thức biểu hiện của 
mỗi ngôn ngữ là khác nhau (mặc dù tư 
duy nói chung là giống nhau). nhiều khi 
chính phát hiện bất thường của con trẻ 
lại giúp cho các nhà ngôn ngữ tìm ra 
quy luật hình thành các cấu trúc ngôn 
ngữ.

 World cup 2010 tại nam Phi đã đến 
rồi, cả thế giới sẽ lại được chứng kiến 
các cầu thủ lừng danh của 32 đội tuyển 
tranh tài với trái banh tròn bằng việc đá 
bóng, đánh đầu…

PgS tS Phạm Văn tình

Đánh + Đá = chơi

tiếng Việt XưA & nAy
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bạn lê thị liễu hạnh (và một số 
giáo viên thPt) ở Phát Diệm, 
ninh bình có gửi thư, thắc mắc 

rằng: “từ trước đến nay, chúng tôi vẫn 
quen nghe và nói đến từ máy bay. 
nhưng vừa rồi, lên Sân bay nội bài, tôi 
thấy rất nhiều biển chỉ dẫn lại ghi là tàu 
bay (Phòng chờ ra tàu bay, cửa ra tàu 
bay, các quy định khi đi tàu bay…). có 
phải đây là một sự chuẩn hoá tiếng Việt 
cho chính xác không?”.

Phải nói rằng, trước khi nhận được ý kiến 
của các bạn, tôi cũng đã phát hiện ra “sự 
cố” ngôn ngữ hơi “lạ mắt” này ở nội bài. 
gọi là “sự cố” cũng không hẳn vì từ tàu 
bay đã được cộng đồng tiếng Việt dùng 
từ lâu rồi (Đi thì nức tiếng gần xa/ tàu 
bay, tàu thuỷ lại pha tàu ngầm - Xuân 
thuỷ; tàu bay hắn bắn sớm trưa / thì 
tui cứ việc nắng mưa đưa đò - tố hữu). 
nhưng rõ ràng, như bạn liễu hạnh nói, 
đặt từ tàu bay trong các biển chỉ dẫn 
hiện tại làm nhiều người ngạc nhiên (có 
lẽ vì chưa quen). tôi theo dõi chỉ thấy ở 
Sân bay nội bài dùng từ này (mà lại ghi 
là tầu bay chứ không là tàu bay) còn đa 
số các sân bay khác ở nước ta (và một số 

biển còn lại ở nội bài) vẫn ghi máy bay. 
Dĩ nhiên không phải là cứ đa số là đúng. 
ở đây có một vài vấn đề cần trao đổi cho 
thấu đáo.

nếu xét ở tính thống nhất của hệ thống 
thì viết tàu bay là hợp lí. từ trước đến 
nay, tổ hợp “tàu + X”  là tên gọi “chỉ các 
phương tiện vận tải hoạt động bằng 
máy móc nói chung”: tàu điện (hay xe 
điện) là “xe chạy bằng điện trên đường 
ray, chở hành khách trên các tuyến 
đường nhất định”; tàu hoả (hay xe lửa) 
là “xe có đầu máy kéo nhiều toa chạy 
trên đường ray”; tàu thuỷ là “phương 
tiện giao thông vận tải có động cơ và 
chạy trên mặt nước”. ngoài ra, ta còn 
biết tới tàu chiến, tàu cuốc, tàu điện  
ngầm, tàu khu trục, tàu ngầm, tàu vũ 
trụ,… với một cơ chế phái sinh tương 
tự. như vậy, nếu đặt vào hệ thống này, 
ta thấy từ máy bay trở nên lạc lõng, làm 
“cọc cạch” nhóm từ trên. có phải thế mà 
hàng không Việt nam muốn đưa lại từ 
tàu bay cho chuẩn (đều cùng một loại 
tàu) không?

tuy nhiên, ai cũng thừa nhận là từ xưa, 

người Việt đã và rất quen dùng từ máy 
bay: cậu nên đi máy bay cho nhanh; 
Khi xuống máy bay con sẽ gọi ngay cho 
mẹ; chạy xuống hầm để tránh máy bay 
mỹ; ta đã bắn rơi hàng chục máy bay; 
tổng thống ba lan tử nạn vì tai nạn máy 
bay;… là những phát ngôn quen thuộc. 
Và nếu để ý kĩ, ta thấy từ máy bay đã 
tách ra hình thành một tiểu hệ thống 
riêng: máy bay bà già, máy bay cánh 
quạt, máy bay cường kích, máy bay 
không người lái, máy bay khu trục, máy 
bay trực thăng/lên thẳng, máy bay tiêm 
kích… nếu chúng ta “nắn” cho chuẩn 
hệ thống của nhóm “tàu + X” ở trên thì 
ta sẽ xử lí thế nào với nhóm “máy bay + 
X”  kia? rút dây sẽ động rừng. hoá ra đã 
có một “ngoại lệ” cho trường hợp khá 
thú vị này.

PVt

máy bAy hAy tàu bAy?

tiếng Việt XưA & nAy
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người Đi thEo Dặm Dài Đất 
nước

trần bạch Đằng tên thật là trương gia 
triều, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1926 
tại ấp bến bạ, xã thạnh hưng (nay là 
hoà hưng), quận giồng riềng tỉnh 
Kiên giang. gia đình ông thuộc hạng 
trí thức theo nho học xưa. Ông nội 
trương gia tuân có thời làm tri phủ 
bình thuận, sau thấy triều đình thối 
nát đã cáo quan về quê làm nghề bốc 
thuốc chữa bệnh cho thiên hạ. thân 
sinh ra trần bạch Đằng là người giỏi 
chữ nghĩa cũng không chịu ra làm 
quan, nối nghiệp cha làm nghề bốc 
thuốc, viết liễn thuê. Vì người cha 
dính dáng tới thiên Địa hội nên cả gia 
đình trần bạch Đằng bị triều đình xử 
phạt không được ở một nơi cố định 
quá 5 năm. chính vì vậy, ngay từ khi 
mới 5 tuổi, trần bạch Đằng đã phải 
theo cha mẹ tha hương khắp nơi.

Sau khi kết thúc bậc sơ học, trần 
bạch Đằng không được thi tiếp lên 
bậc trung học do lệnh cấm của chính 
quyền. nhờ sự dìu dắt của bà cô và 
người dượng (vợ chồng ông trần 
hữu Độ, một nhân sĩ thời đó), đặc biệt 
là sự giúp đỡ của đồng chí nguyễn 
oanh (bí thư thành uỷ Sài gòn) nên 
trần bạch Đằng nhanh chóng trở 
thành cán bộ của Đảng, khi đó ông 
mới 16 tuổi. thực hiện chủ trương vô 
sản hoá cán bộ, trần bạch Đằng xin 
vào làm tại Sở cao su Xa cam. chưa 
được một tháng ông bị đuổi việc vì 

đánh một tên Pháp trong trận đá 
bóng. cũng may, ngay sau đó ông 
xin được một chân dạy học tại một 
trường tư. Được nửa năm, trường 
đóng cửa, trần bạch Đằng lại rơi vào 
cảnh thất nghiệp. Ông về giúp việc 
cho vợ chồng người cô và văn phòng 
Xứ uỷ. Sau ngày nhật đảo chính Pháp, 
trần bạch Đằng nhận chỉ thị tham gia 
phong trào thanh niên tiền phong, 
xây dựng Đoàn thanh niên cứu quốc, 
tổ chức hội truyền bá quốc ngữ, công 
đoàn... Đây là sự chuẩn bị lực lượng 
của Đảng, khi thời cơ đến sẽ tiến 
hành tổng khởi nghĩa. thời kì diễn 
ra cách mạng tháng tám, trần bạch 
Đằng lãnh đạo nhân dân khu vực ngã 
Sáu (Sài gòn) đứng lên cướp chính 
quyền (24/8/1945). niềm vui độc lập 
chẳng được bao lâu thì quân Pháp 
trở lại chiếm Sài gòn và một số vùng 
phụ cận. bộ máy chính quyền Việt 
minh vừa thành lập đã phải chuyển 
lên vùng chiến khu. trần bạch Đằng 
được giao phụ trách tuyên huấn của 
trung ương cục. Đầu năm 1949, ông 
cùng các đồng chí Phạm hùng, hà 
huy giáp được cử ra Việt bắc dự Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ ii. Khi 
tới địa phận Dốc mỏ - tuy hoà (nay 
thuộc tỉnh Khánh hoà) trần bạch 
Đằng không may rơi vào tay giặc. Kẻ 
thù giam ông ở nha trang một thời 
gian, sau đó chuyển về catina Sài 
gòn. tại những nơi này ông bị tra tấn 
hết sức dã man nhưng địch không 
khai thác được thông tin gì ở người 

chiến sĩ kiên trung. Sau hơn nửa năm 
bị giam ở nhiều nhà tù khác nhau, 
ngày 11/11/1949, ông cùng 42 chiến 
sĩ vượt ngục thành công. bắt liên lạc 
được với đồng đội, ông về hoạt động 
tại vùng giải phóng khu 9.

chiến thắng Điện biên Phủ đã kết 
thúc sự thống trị của thực dân Pháp. 
Đất nước chia đôi, trần bạch Đằng 
quay trở lại Sài gòn hoạt động, nhưng 
cũng chỉ được một thời gian ngắn. Do 
chế độ ngô Đình Diệm đàn áp khốc 
liệt những người theo kháng chiến, 
trần bạch Đằng lại phải rút về chiến 
khu Dương minh châu. tại đây, ông 
tiếp tục được Đảng giao nhiệm vụ 
phụ trách tuyên huấn, trực thuộc 
Xứ uỷ. trong chiến dịch mậu thân 
(1968), trần bạch Đằng đã tham gia 
chỉ đạo đưa một cánh quân lớn từ 
căn cứ Đồng tháp mười về đánh 
chiếm Sài gòn. cuối năm 1969, trần 
bạch Đằng, đại diện cho nhân dân Sài 
gòn, được gọi ra bắc để chứng kiến 
giây phút cuối cùng tẩm liệm bác hồ. 
giận mình không được gặp bác lúc 
còn sống, trần bạch Đằng đã làm hai 
câu thơ bày tỏ nỗi niềm trước thi hài 
vị cha già dân tộc:

chửi thù rồi lại giận ta

Xét câu hiếu đạo quả là con hư!

Duyên nợ Với trường Văn trận 
bút

tháng 12 năm 1945, khi trần bạch 
Đằng đang làm chính trị viên của 

trần bạch Đằng – một trong tAm Kiệt 
họ trần cỦA nAm bộ Đã Đi XA gần 3 năm 
nAy nhưng bạn Đọc gần XA trong cả 
nước Vẫn luÔn nhớ  Đến những bài 
báo giàu tính chiến Đấu cỦA Ông, luÔn 
nhớ Đến người con cỦA Xứ thành 
Đồng, người Đã trút Song lên Đầu thù 
trong cả hAi  cuộc Kháng chiến thần 
thánh cỦA Dân tộc.

Sóng Vỗ miên mAn Đến bạc Đầu
trần bạch Đằng:
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bộ đội bình Đằng thuộc mặt trận số 
4 (nam Sài gòn) thì ông được lệnh 
cùng một số đồng chí gây dựng 
thành uỷ Sài gòn (lấy danh nghĩa uỷ 
ban cán bộ Việt minh Sài gòn - chợ 
lớn). Khi thành uỷ ra báo chống xâm 
lăng, đồng chí trịnh Đình trọng được 
cử làm chủ nhiệm, trần bạch Đằng 
(lúc này phụ trách tuyên huấn) kiêm 
nhiệm chức thư kí toà soạn. báo ra 
số 1 ngày 1/1/1946, được viết bằng 
bút sắt lên giấy sáp, sau đó căng lên 
khuôn in, dùng ru - lô lăn đều. chống 
xâm lăng ra 4 trang, khổ trung bình, 
tháng 1 kì, sau tăng lên tháng 2 kì, 
rồi hằng tuần. trên tờ báo này, trần 
bạch Đằng thường viết xã luận, bình 
luận thời sự. báo ra được vài tháng 
thì Pháp chiếm được một số địa bàn 
trọng điểm của nam bộ, 
trong đó có Sài gòn. Dưới 
sự chỉ đạo của thành uỷ và 
mặt trận Việt minh, phong 
trào báo chí thống nhất ra 
đời, hoạt động rất rầm rộ, 
qui tụ được gần 20 tờ báo. 
trần bạch Đằng vừa làm cho 
chống xâm lăng, vừa tham 
gia chỉ đạo phong trào này. 
Sang năm 1947, tình hình 
bắt đầu căng thẳng, chính 
phủ lê Văn hoạch lên cầm 
quyền, đàn áp báo chí dữ 
dội. 17 tờ báo của phong 
trào báo chí thống nhất 
bị đóng cửa trong 1 ngày. trước tình 
hình đó, giữa năm 1947, báo chống 
xâm lăng phải rời lên chiến khu. trần 
bạch Đằng về vùng Đồng tháp mười, 
làm việc ở văn phòng Xứ uỷ và Kì bộ 
Việt minh. từ 1947 - 1951, ông kiêm 
thêm vai trò phụ trách một số tờ báo 
của thanh niên cứu quốc nam bộ, 
liên đoàn thanh niên nam bộ.

Sau khi Đảng cộng sản Việt nam  
công khai trở lại (dưới tên gọi Đảng 
lao động Việt nam), trần bạch Đằng 
được trung ương cục phân công làm 
chủ nhiệm tờ nhân dân miền nam 
(thay đồng chí lưu Quí Kì chuyển 
sang làm giám đốc Sở thông tin 
nam bộ). tờ báo là cơ quan ngôn 
luận chính thức của trung ương cục. 
ngoài việc làm cho tờ báo này, trần 
bạch Đằng còn giữ nhiều cương vị 
quan trọng như Xứ đoàn trưởng 

thanh niên cứu quốc nam bộ, phó 
ban Dân vận, phó đoàn Kiểm tra 
trung ương cục, phó ban tuyên 
huấn... Khi phụ trách nhân dân miền 
nam, trần bạch Đằng còn có nhiệm 
vụ ra thêm phụ san tiểu thuyết nhân 
dân và tờ Việt - Xô. lúc đầu nhân dân 
miền nam ra mỗi tháng 2 kì, sau, do 
được trang bị nhà in trần Phú, tăng 
cường nhân lực, báo ra hàng tuần với 
lượng phát hành khá lớn. hầu như 
số nào trần bạch Đằng cũng có bài 
đăng trên các tờ báo này. có thể kể 
ra đây một số bài tiêu biểu của ông: 
hoan hô Đại hội Đảng cộng sản liên 
ô lần thứ 19 (số 31 ngày 1/2/1952), 
Quốc hội Việt nam - tổ chức tối cao 
của chánh quyền nhân dân dân chủ 
Việt nam (số 34 ngày1/2/1953), Vấn 

đề lão thực số 36+37 (ngày 1.4.1953), 
tỉnh táo đề phòng, tăng cường giáo 
dục tư tưởng, đoàn kết chặt chẽ toàn 
Đảng, toàn dân, tiến lên giành thắng 
lợi vinh quang của cuộc chiến đấu 
(số 44 ngày 1/8/1953).... các bài viết 
thời kì này của trần bạch Đằng tập 
trung vào việc tổng kết thực tiễn cách 
mạng, đề cao tình đoàn kết hữu nghị 
giữa cách mạng Việt nam với cách 
mạng liên - Xô, trung Quốc. ngoài ra 
các bài viết của ông còn bàn về phát 
triển kinh tế nông nghiệp, về thuế, về 
dân quân tự vệ, về thanh thiếu niên, 
phụ nữ, trí thức, tôn giáo, đại đoàn kết 
các dân tộc Việt nam....

thực hiện chủ trương tinh giản bộ 
máy cho phù hợp với tình hình chiến 
tranh, năm 1954, báo cứu quốc nam 
bộ sáp nhập với nhân dân miền nam. 
bộ máy được tăng cường, nhiệm vụ 

cũng nặng nề hơn.từ thời điểm này, 
nhân dân miền nam trở thành cơ 
quan ngôn luận chính của cách mạng 
tại các vùng tự do nam bộ. nhờ được 
bổ sung thêm thiếu Sơn, Dương tử 
giang, triệu công minh, Anh Đức, 
trần Văn Khương, hữu tùng... nhân 
dân miền nam là tờ báo qui tụ được 
nhiều nhân tài nam bộ, tiếp tục làm 
tốt vai trò thông tin, hướng dẫn dư 
luận, giáo dục đạo đức cách mạng 
cho quần chúng nhân dân.

Sau hiệp định giơ - ne -vơ, theo các 
điều khoản đã kí kết, nhiều cán bộ 
tập kết ra bắc, một số người về địa 
phương nằm vùng, nhân dân miền 
nam tự đình bản, hoàn thành xuất 
sắc sứ mệnh lịch sử của mình. nhà 
in trần Phú chia làm hai, một chuyển 

về Sài gòn làm cơ sở in 
ấn của Xứ uỷ, một phần 
chuyển về cà mau. trần 
bạch Đằng nhận quyết 
định ở lại miền nam, 
phụ trách tuyên huấn. 
thời kì này, ông tham 
gia quản lí rất nhiều tờ 
báo, cả bí mật lẫn công 
khai. Đáng chú ý nhất 
là các tờ nhân loại, ban 
mai, tiếng chuông, Sài 
gòn mới, thần chung, 
Dân chủ... một số tờ 
trần bạch Đằng chỉ đạo 

chung, có tờ ông trực tiếp viết bài. 
nội dung chính là chống phân ly, 
đòi tự do dân chủ, tự do ngôn luận, 
đấu tranh bảo vệ văn hoá dân tộc... 
nhờ sự giới thiệu của đồng chí triệu 
công minh, trần bạch Đằng nhận lời 
phụ trách trang thời sự cho tờ buổi 
sáng của mai lan Quế. Để hợp pháp 
hoá hoạt động công khai, trần bạch 
Đằng được triệu công minh lo lót 
cho tấm thẻ nhà báo dưới cái tên lê 
Văn ba. ở tờ báo này ông thường kí  
bút danh Văn lê. mục tổng tào lao 
của ông rất được bạn đọc yêu thích. 
ngoài tờ buổi sáng ra, gây ấn tượng 
cho bạn đọc lúc đó còn có tờ nhân 
loại với các bài xã luận của trần bạch 
Đằng, bình luận thời sự của tân Đức, 
thơ Viễn Phương, truyện ngắn của lê 
Vĩnh hoà, Văn Phụng mỹ...

Sau khi đã gây dựng được cơ sở vững 
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chắc tại các vùng tự do, Đảng chủ 
trương xuất bản tờ hoà bình thống 
nhất, cơ quan ngôn luận của Xứ uỷ 
Đảng lao động Việt nam nam bộ. 
báo được giao cho trần bạch Đằng 
phụ trách chung. hoà bình thống 
nhất in rô-nê-ô, 8 trang, khổ lớn, 
đăng tin tức các vùng tự do, tố cáo 
tội ác của mĩ và tay sai, đấu tranh đòi 
cải cách dân sinh, ca ngợi miền bắc 
Xhcn.... hoà bình thống nhất là tờ 
báo bí mật phát hành theo hệ thống 
Đảng ở Sài gòn và một số tỉnh nam 
bộ. từ năm 1956, khi mối mâu thuẫn 
giữa gia đình họ ngô với mĩ, giữa ngô 
Đình Diệm với bảo Đại và các thế lực 
tôn giáo đã tạm lắng, Diệm quay ra 
đàn áp cách mạng. hàng nghìn cơ sở 
Đảng bị phá vỡ. nhiều chiến sĩ cách 
mạng bị giam cầm giết hại. ngày 
nào miền nam cũng có đầu rơi máu 
chảy. báo chí của Đảng, của các cá 
nhân, tổ chức, yêu nước, tiến bộ cũng 
nằm trong hoàn cảnh chung đó. Đa 
số im hơi lặng tiếng hoặc cho đăng 
những bài vô thưởng vô phạt. có 
tờ thì tự giải tán. tờ nhân loại bị rút 
giấy phép. trước sự đàn áp khốc liệt 
của chính quyền Sài gòn, Xứ uỷ đã ra 
chỉ thị cho tờ hoà bình thống nhất 
tạm thời đóng cửa. các nhà báo cách 
mạng ai bị lộ thì chuyển lên các chiến 
khu, số còn lại thì chuyển nghề khác 
chờ thời cơ. trần bạch Đằng cùng các 

cơ quan đầu não của Xứ uỷ phải tạm 
lánh sang nam Vang (Phnompênh - 
campuchia). cuối những năm 1950, 
trần bạch Đằng được bầu làm tổng 
thư kí của hội những người kháng 
chiến cũ. hội chủ trương ra tờ Vùng 
lên phát hành từ Phnompênh về 
đến Sài gòn, báo in Stencil khổ to do 
nguyễn Văn hiếu trình bày, trần bạch 
Đằng đảm nhiệm các mục xã luận, 
bình luận. ngay trong số 1, báo đăng 
lời hiệu triệu những người kháng 
chiến cũ đoàn kết chống lại chế độ mĩ 
- Diệm. Vì tình hình chung lúc đó, tờ 
báo chỉ hoạt động cầm chừng, không 
mở rộng được phạm vi hoạt động.

Đầu năm 1960 trở đi, khi tình hình 
chính trị đã bớt gay gắt, các cơ sở 
cách mạng dần được phục hồi, Xứ uỷ 
quyết định trở về Việt nam. các vùng 
giải phóng lúc này đã được mở rộng, 
lực lượng cách mạng ngày càng lớn 
mạnh, từng bước giành lại thế chủ 
động tại các vùng nông thôn. Đây 
chính là lúc báo chí cần làm tốt vai trò 
của mình. Được sự ủng hộ từ trung 
ương, Xứ uỷ nam kì gấp rút đầu tư cơ 
sở vật chất xây dựng Đài Phát thanh 
giải phóng, củng cố thông tấn xã giải 
phóng, gây dựng lại hệ thống báo chí 
cách mạng. ngoài việc chỉ đạo chung, 
trần bạch Đằng còn tham gia viết bài 
cho hàng loạt tờ báo như Đài Phát 

thanh giải phóng, nội san học tập, 
báo tiền phong, báo giải phóng... 
Ông kí nhiều bút danh, nhưng nhiều 
hơn cả là những cái tên trần Quang, 
Đại nghĩa. từ những năm này cho tới 
khi thống nhất đất nước (1975), trần 
bạch Đằng là một trong những người 
có công rất lớn đối với sự nghiệp phát 
triển báo chí cách mạng nam bộ.

Đất nước thống nhất, non sông liền 
dải. trước cuộc sống bộn bề của vùng 
đất mới được giải phóng, với cương 
vị thường trực ban tuyên huấn tW 
cục, ông lại lao vào lo toan cho đài 
truyền hình phát sóng, mở rộng quy 
mô hoạt động cho thông tấn xã giải 
phóng, xuất bản gấp tờ Sài gòn giải 
phóng. ngoài những tờ báo trên, 
ông cộng tác đắc lực, thường xuyên 
với Đại đoàn kết, Văn nghệ, sau này 
có thêm tuổi trẻ tP hcm, công an 
tP hcm... bề bộn công việc như vậy, 
nhưng cứ tối thứ bảy ông lại vận bộ 
bà ba, chít khăn rằn tới nhà văn hoá 
thanh niên diễn thuyết trước đám 
đông hàng nghìn người. Do làm việc 
quá căng thẳng, lao lực, cộng thêm 
di chứng của các trận đòn thù trước 
đây, sức khoẻ trần bạch Đằng suy 
sụp rất nhanh. năm 1977 nhà nước 
buộc ông phải sang liên Xô sau đó 
là hunggari, Đức chữa bệnh. Khi về 
nước ông ở lại miền bắc một thời 
gian khá dài. tại đây ông đã có dịp đi 
khắp các huyện bắc bộ, kể cả những 
địa bàn xa xôi hẻo lánh như mèo Vạc, 
hồ ba bể, bản trang, Vũ thắng. nhiều 
vùng đất đã để lại dấu ấn sâu đậm 
trong các bài viết của ông. có những 
bài ký nổi tiếng như ở vùng cao Việt 
bắc được đăng 5 kỳ trên báo nhân 
dân (từ số 8639 ra ngày 5/1/1978 
đến số 8643 ra ngày 10/1/1978). có 
những đoạn của bài báo tràn đầy 
tinh thần lạc quan cách mạng, nóng 
bỏng nhưng đáng tự hào, trân trọng: 
“lần thứ hai tôi lên thăm khu gang 
thép thái nguyên, đứa con đầu lòng 
của nền sản xuất cơ khí vượt muôn 
vàn khó khăn với niềm tự hào: tự 
chính lòng đất đã sinh ra thỏi thép 
Việt nam. tôi hiểu thêm một ít bước 
đường công nghiệp hoá của chúng 
ta. chúng ta nuôi thép bằng máu thịt, 
giống như chúng ta tạo lập cơ nghiệp 
trải qua bao thế hệ. những dấu vết đổ 
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nát vì bom đạn, những ngôi nhà đơn 
sơ dành cho công nhân, những luống 
rau ngay bên lò cao, những người thợ 
và kỹ sư thiếu ăn suốt ngày trong độ 
nóng... chỉ cho tôi cái gì là gian khổ để 
tổ quốc được giàu mạnh”...

có thể nói, dưới thời bao cấp chứng 
kiến những khó khăn chất chồng của 
đất nước, nhìn những khuôn mặt võ 
vàng vì thiếu ăn, bệnh tật, trần bạch 
Đằng không cầm lòng được. Đảng - 
nhà nước ta vừa tiến hành công cuộc 
đổi mới đất nước, ngay lập tức trần 
bạch Đằng lao vào tìm hiểu lĩnh vực 
kinh tế. Ông hiểu rằng phát triển tuy 
không phải là con đường duy nhất, 
nhưng là quan trọng nhất để đưa 
nước ta thoát khỏi đói nghèo. nhiều 
bài báo của ông sau này (1990) được 
nhà xuất bản Sự thật tập hợp lại trong 
cuốn bút ký kinh tế bàn về các vấn 
đề: chiến lược phát triển nông thôn, 
chính sách kinh doanh, khai thác 
nguyên liệu, du lịch, kinh tế đối ngoại, 
tiền lương... nếu như bút ký kinh tế 
chỉ là những cảm quan của riêng ông 
về một lĩnh vực hết sức rắc rối, phức 
tạp và chưa mang tính khoa học cao, 
thì ở cuốn An ninh kinh tế và kinh tế 
thị trường Việt nam (nXb công an 
nhân dân ấn hành năm 1999) trần 
bạch Đằng trong những phần viết 
riêng đã chứng tỏ ông là một chiến 
lược gia có tầm nhìn xa trông rộng. 
trong cuốn sách do ông chủ biên này 
trần bạch Đằng có cái nhìn hết sức 
tỉnh táo trước nền kinh tế thị trường, 
có những phán đoán của ông đã đi 
trước thời đại hàng chục năm. nhờ có 
tính khoa học cao mà cuốn sách đã 
được dịch sang tiếng Anh, phát hành 
rộng rãi ở một số nước.

năm 1978, trần bạch Đằng trở lại tP 
hcm , đây là thời điểm Sài gòn nói 
riêng, cả nước nói chung đang gặp 
phải những khó khăn tưởng chừng 
không thể vượt qua. người dân thiếu 
ăn trầm trọng, có nhiều nơi phải ăn 
hạt “bo bo” trừ cơm, công nghiệp trì 
trệ, hầu như phải trông chờ vào viện 
trợ của các nước Xhcn, xuất khẩu 
gần như là con số không. Pôn pốt – 
yêngsary quấy rối biên giới tây - nam, 
nạn “thuyền nhân” đẩy nước ta vào 
thế khốn đốn. trong tình hình đó, trần 

bạch Đằng liên tục viết bài cho các 
báo nhân dân, Sài gòn giải phóng, 
tin sáng tố cáo âm mưu phá hoại của 
kẻ thù, động viên nhân dân tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết 
một lòng vượt qua khó khăn. Với 
cương vị phụ trách thường trực ban 
dân vận tW, trần bạch Đằng đi khắp 
nơi, viết bài phản ánh đời sống mọi 
mặt của địa phương, góp phần ổn 
định tư tưởng người dân. chiếc máy 
chữ của ông hầu như không có thời 

gian ngừng nghỉ. 

tuy đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, trần 
bạch Đằng đâu có được một ngày 
trọn vẹn hưởng thú vui bên con 
cháu. Ông vẫn từng giờ, từng phút 
dõi theo tình hình đất nước. Ông vui 
trước những đổi thay của đất nước, 
nhưng cũng ngay lập tức quên hết 
những bệnh tật đang mang trong 
mình, ông bày tỏ sự phẫn nộ trước 
những thói hư, tật xấu, tiêu cực của xã 
hội. năm 2004 khi xảy ra vụ nhận hối 
lộ ở bộ thương mại, trần bạch Đằng 
viết bài Vụ mai thanh hải – không cá 
biệt. chỉ cần qua cái tiêu đề này người 
đọc cũng có thể hiểu trần bạch Đằng 
muốn nói về vấn đề gì. Ông coi cha 
con mai Văn Dâu phạm tội chỉ là hệ 
quả tất yếu của một quá trình đổ vỡ 
đạo đức xã hội. lối viết quen thuộc 
của trần bạch Đằng là phê phán, phơi 
bày để cảnh báo. cái mà ông nhắm 
tới bao giờ cũng thuộc lĩnh vực nhạy 
cảm nhất. Ông không kiêng dè ai bất 
cứ thứ quyền uy nào. Đây là thứ bản 
lĩnh chỉ những người lính cách mạng 

chân chính mới có. Ông thẳng thắn 
quy trách nhiệm: “bộ trưởng trương 
Đình tuyển là một trong những 
người được dư luận chung đánh giá, 
ngoài tinh thần tận tuỵ, ngoài khả 
năng quản lý ngành thương mại 
quốc gia, là một cán bộ gương mẫu 
ở bộ thương mại cũng như ở tỉnh 
nghệ An. Song thắc mắc của nhiều 
người - trong đó có thắc mắc của tôi - 
là tình hình như thế (Vụ mai Văn Dâu) 
sao lại kéo dài trước mắt đồng chí bộ 

trưởng”. những lời tâm huyết trên 
không riêng gì trần bạch Đằng, nhiều 
người làm báo khác cũng viết được. 
Điều đáng nói là chúng lại được thốt 
lên từ miệng một ông già đang ngày 
càng gần đất xa trời, đang phải từng 
ngày từng giờ từng phút chống chọi 
với bệnh tật. chúng như những sợi tơ 
vàng cuối cùng mà con tằm cố nhả ra 
để chau chuốt cho đời. chúng ta biết 
ơn và mong muốn ông được nghỉ 
ngơi. nhưng không hiểu sao, mỗi 
khi giở tờ báo lúc sáng sớm, ai trong 
chúng ta cũng ước ao được đọc thấy 
cái tên trần bạch Đằng ký ở cuối bài 
báo nào đó, dù giờ đây ông đã vĩnh 
viễn đi xa.

tS. hoàng Văn QuAng

ngày báo chí cách mạng Việt nAm 21/6
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nhắc tên bà trùm hát xoan nguyễn thị lịch, người dân xã Phượng 
lâu (Việt trì - Phú thọ) hầu như ai cũng biết. Dù đã ở tuổi 62 nhưng 
khi nghe chúng tôi nhắc tới nghệ thuật hát xoan, mắt đào lịch như 

bừng lên. bà kể rành rọt về nguồn gốc dân gian của điệu hát xoan quê mình: 
Vợ Vua hùng mang thai, tới ngày sinh nở, đau bụng mãi mà không sinh 
được. một hầu gái tâu rằng: nên đón nàng Quế hoa xinh đẹp về múa hát sẽ 
đỡ đau và sinh nở được. hoàng hậu nghe lời, cho mời Quế hoa đến. giọng 
hát của nàng trong veo như chim hót, suối ngân, tay múa chân đi dẻo như 
tơ, mềm như mây, khiến cho hoàng hậu quên cả đau và sinh con dễ dàng. 
Vua hùng mừng rỡ, hết lời khen ngợi Quế hoa và truyền cho các công chúa 
học lấy điệu múa và lời hát ấy.  theo các cụ cao niên trong làng, hát xoan có 
tên gốc là hát xuân, nhưng vì trùng tên với thứ phi của Vua hùng thứ sáu 
nên phải đọc chệch thành xoan. cuộc đời của bà lịch cũng giống như điệu 
hát xoan với những thăng trầm của số phận.

ĐA ĐoAn Phận má hồng

theo các cụ cao niên trong làng kể, hội chính của làng An thái nhằm ngày 

“tAy bưng chén muối… ối A ĐĩA 
gừng/ gừng cAy muối mặn… 

ối A Xin Đừng… Xin Đừng Quên 
nhAu…” câu hát ấy cùng Với 

giọng cA trong trẺo từ gần 50 
năm trước Vẫn bền lòng thEo 

Đào lịch từ năm 13 tuổi cho tới 
bây giờ, từ Khi còn Xuân Sắc mặn 

mà Đến nghệ nhân Dân giAn hÔm 
nAy. một Đời tâm huyết Với hát 

XoAn, bà Đã góP Phần làm Sống 
lại làn Điệu Dân cA Vốn là Đặc 

Sản cỦA Vùng Đất tổ.

"SAy" Khúc hát mÔn Đình
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"SAy" Khúc hát mÔn Đình

9 tháng 9 âm lịch. Sáng sớm hôm đó, 
cả làng vây quanh hồ thiếc, sau ba hồi 
chín tiếng trống thì mọi người ào xuống 
hồ bắt cá để mang về đình tế thành 
hoàng. hội làng đông vui lắm, đào thì 
xúng xính quần lĩnh áo thâm, kép thanh 
nhã cùng áo the khăn xếp, hát đối đáp, 
hát trống quân, hát xoan (hay còn gọi là 
khúc môn đình) bên hồ thiếc, trước sân 
đình, ra tận bến đò Đức bác. “cá bé anh 
phó cho đào/ cá lớn anh bắt để chào 
đại vương…” 

cũng trong không khí hội làng như 
thế, khi đào lịch vừa tròn hai mươi, 
kép lễ đã ngỏ lời thương với bà. cuối 
năm 1970 cặp đào - kép tài sắc ấy nên 
vợ nên chồng nhưng thời gian họ 
được bên nhau thật ngắn ngủi. Đào 
lịch nhớ lại: “chúng tôi lấy nhau vỏn 
vẹn mới được 17 ngày thì anh lễ lên 
đường nhập ngũ, rồi vào nam chiến 
đấu. ba năm sau gia đình nhận được 
giấy báo tử ghi anh hi sinh ở mặt trận 
phía nam.” những năm tháng ấy đào 
lịch tưởng không thể vượt qua nổi, 
chính câu xoan nhịp phách đã nâng 
đỡ hai mẹ con bà vượt qua khó khăn 
sóng gió cuộc đời. 

tuy đã nhận được tin anh lễ hy sinh, 
đào lịch vẫn hy vọng rồi lại tuyệt vọng. 
trong suốt mười năm trời thờ chồng 
nuôi con vò võ, nhiều đêm bà gạt 
nước mắt một mình. những lời đúm 
giao duyên vẫn hiện về đêm đêm với 
giọng đào lời kép: "Đúm này ta dặn thì 
nghe/ Đúm bay cho tới áo the đúm 

vào/ Đúm vào người hỏi làm sao/ Em 
là quả đúm, em vào kết duyên”. “tam 
thanh một cảnh huê cau/ Đôi ta thấp 
bé lấy nhau cũng vừa/ tam thanh một 
cảnh huê hò/ lòng anh muốn lấy trọ 
nhà họ xoan". mười năm sau, một anh 
bộ đội quê xứ Đoài đóng quân tại làng 
đã thương mến bà và ngỏ lời tái hợp. 
mẹ chồng thương bà, biết con dâu sức 
khỏe yếu không thể đi làm dâu xa đã 
ra điều kiện cho người thương bà phải 
ở tại làng thì bà mới cho lấy. Và ông 

tửu, người chồng hiện tại của bà lịch, 
đã chấp thuận điều kiện khó khăn này. 
chính vì thế mà bà lịch vẫn được sống 
tại làng quê, tiếp tục gắn bó với vùng 
đất của hát xoan. Sau khi lấy nhau, ông 
cấn Xuân tửu, chồng bà lịch cũng lại vì 
nhiệm vụ mà đi xa biền biệt. mãi đến khi 
nghỉ hưu, vợ chồng mới được gần nhau.

nổi chìm câu hát

bà lịch trưởng thành trong một gia 
đình có truyền thống hát xoan, ông nội 

rồi đến bố đều là những trùm xoan nổi 
tiếng. “trăm năm gắn bó như niêm/ 
chữ tình tạc dạ, chữ duyên ghi lòng…” 
bến đò Đức bác bên dòng sông lô thơ 
mộng là nơi lưu giữ kỷ niệm ấu thơ của 
đào lịch. 

từ nhỏ bà đã theo gánh hát của ông 
nội đi biểu diễn, thức cùng những 
canh hát thâu đêm suốt sáng, xế bóng 
tàn trăng, để rồi đến năm 13 tuổi bà đã 
thuộc hết 14 quả cách (làn điệu) và trở 
thành đào nương trẻ tuổi của làng An 
thái. Ông nội đào lịch là cụ nguyễn 
Văn Duy, một nghệ nhân hát xoan 
có tiếng trong vùng. Khi cụ Duy về 
cõi đã trao lại sứ mệnh trùm phường 
xoan cho con trai là nguyễn tất thắng 
(người bố thân yêu của đào lịch). 
nhưng chiến tranh, giặc giã và những 
năm đói kém đã khiến những làn 
điệu xoan đứt đoạn. bố bà lịch lớn lên 
cũng thoát ly và công tác trong ngành 
công an. tuy phường xoan không còn 
nhưng bà lịch vẫn dành đam mê cho 
hát xoan như đã gắn bó máu thịt với 

Phú thọ có 4 Phường hát 
XoAn, An thái là Phường 
XoAn gốc. nhiều tiết mục cỦA 
Phường XoAn An thái thAm giA 
biểu Diễn trong Và ngoài tỉnh 
Đã giành Được giải thưởng 
cỦA tỉnh Phú thọ. năm 2005, 
cùng Với nghệ nhân nguyễn 
thị hải, bà lịch Đã Được nhà 
nước Phong tặng DAnh hiệu 
nghệ nhân Dân giAn, Và là hAi 
trong Số 7 nghệ nhân cỦA 
Phường XoAn An thái hiện nAy. 
Đầu năm 2010, Phường XoAn 
An thái Đã Được Viện trưởng 
Viện âm nhạc Việt nAm tặng 
bằng KhEn Vì có thành tích 
Xuất Sắc trong cÔng tác Xây 
Dựng hồ Sơ hát XoAn Phú thọ 
trình unESco cÔng nhận hát 
XoAn Phú thọ là Di Sản Văn 
hóA Phi Vật thể cỦA nhân loại 
cần Được bảo Vệ Khẩn cấP.
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mình. 

Sau khi nghỉ hưu, cụ nguyễn tất thắng 
– bố bà lịch quyết tâm gây dựng lại 
phường xoan An thái, cụ đã tập hợp 
lại những người biết hát xoan trong 
làng để ôn luyện các làn điệu, đồng thời 
sưu tầm các tư liệu về hát xoan để từng 
bước gây dựng lại. năm 1996, cụ thắng 
đứng ra vận động thành lập câu lạc bộ 
hát xoan An thái và bà lịch là người trẻ 
nhất tham gia câu lạc bộ. ban đầu chỉ 
có gần 20 người tham gia, dần dần số 
người ngày một đông. giấc mơ về một 
phường xoan của cha con bà lịch đã 
tượng hình.

hết lòng gây Dựng Phường 
XoAn

năm 2001 cụ nguyễn tất thắng qua đời. 
trước khi mất ông gọi con gái lại dặn dò: 
“ta thấy chỉ mình con có thể gánh vác 
phường xoan. ta trao lại cho con những 
gì ta viết và sưu tầm một đời về xoan, 
con giữ lấy phòng khi có ai hỏi đến thì 
nói cho họ biết...” Đào lịch khóc ròng 
bên linh cữu, thương cha và thương 
cả những câu hát nổi chìm. gắng vượt 
qua đau buồn bà tiếp tục công việc của 
phường xoan. bà đã không tiếc công 
sức đi vận động mọi người gây dựng lại 

phường xoan cổ. bà nhận ra một điều, 
những thành viên câu lạc bộ hát xoan 
đều đã cao tuổi, chẳng mấy mà gần đất 
xa trời, nếu không truyền dạy cho lớp 
trẻ thì hát xoan An thái sẽ đến lúc chẳng 
còn đào, kép. Đó cũng là lý do bà mở lớp 
dạy hát xoan đầu tiên cho các em nhỏ 
ngay chính tại nhà mình. lúc đầu bà 
dạy cho chính các cháu của mình, dần 
dà động viên các bậc phụ huynh cho 
con em theo học. những điệu hát xoan 
tưởng như sắp thất truyền giờ đây lại 
được ngân vang trong từng ngõ xóm.

năm 2002, phường hát xoan An thái 
chính thức được tỉnh Phú thọ khôi phục 
lại trên cơ sở câu lạc bộ đã có. Số hội viên 

tham gia ngày một đông, từ chỗ chưa 
đến 20 người, đến nay đã thu hút trên 
40 đào kép. lứa học trò đầu tiên của bà 
lịch nay cũng đã trưởng thành, nhiều 
em đã trở thành những kép, những đào 
chính của Phường xoan An thái. từ lớp 
học của bà lịch, có nhiều em đã trưởng 
thành, có em đi bộ đội, có em đã thi vào 
trường trung học Văn hóa nghệ thuật 
tỉnh Phú thọ vv... từ ngôi làng nhỏ tiếng 
hát xoan đã theo các em bay đến mọi 
vùng quê.

Khi chúng tôi về Phượng lâu, thì bà 
nguyễn thị lịch vẫn đang tiếp tục mở 
lớp dạy hát xoan cho các em nhỏ trong 
xã. Khi được hỏi nếu có một điều ước 
bà sẽ ước điều gì, nghệ nhân nguyễn 
thị lịch cười hồn hậu bảo, ước được trẻ 
lại thời hai mươi tuổi để được hát mãi 
những câu xoan ghẹo vốn là biểu trưng 
của vùng đất Phú thọ.

Văn thiện

Văn hóA - nghệ thuật
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từ Sự chân mộc cỦA gốm

chân, mộc và tự nhiên là đặc điểm riêng của gốm chăm. cách làm gốm của 
người chăm từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi. Đất sét trắng, pha thêm đất 
sét đỏ, bã thực vật và cát mịn với tỷ lệ thích hợp rồi được nhồi nhuyễn, đặt lên 
bàn kê (người chăm không sử dụng bàn xoay). Sau đó người thợ sẽ đi giật lùi 
quanh bàn kê và dùng tay tạo ra các hình dáng cơ bản từ khối đất. Sản phẩm 
sau khi tạo hình xong được phơi khô rồi đem nung thủ công bằng củi, rơm rạ. 
Sau khi nung chín, sản phẩm gốm được vẽ bằng các màu tự nhiên.

hoa văn trang trí trên gốm chăm đơn giản, chủ yếu là hoa văn sóng nước, hoa 
lá, cánh sen, dây cúc… người thợ gốm dùng que để tạo hình các hoa văn chìm. 
gốm chăm gồm ba loại chính là gốm đựng, gốm nấu, gốm dùng trong sinh 
hoạt. từ năm 1995, các nghệ nhân của hai làng gốm thuộc loại cổ nhất Đông 
nam á là làng bầu trúc (ninh thuận) và Phan hòa (bình thuận) đã sáng tạo ra 
các sản phẩm gốm mỹ nghệ với các sản phẩm tháp chăm cổ thu nhỏ, các điệu 
múa Apsara, hình các con vật…bên cạnh gốm tiêu dùng.

nhà nghiên cứu văn hóa inrasara cho rằng: “gốm chăm là những tác phẩm 
nghệ thuật, là văn tự chứa đựng ký ức người chăm các thế hệ”. những sản 
phẩm với xương gốm nặng dày, ẩn qua một màu men đơn sắc chứa đựng cả 

bên cạnh Điệu múA APSArA 
Và những tòA tháP cổ Kính, 
Văn hóA chăm còn Đặc biệt 
ấn tượng Với gốm, thổ cẩm 

Và chữ Viết. Đầu tháng 6 
VừA QuA, một “KhÔng giAn 

Văn hóA chăm” Độc Đáo Đã 
Được giới thiệu tới cÔng 
chúng thỦ ĐÔ tại 36 Điện 
biên PhỦ (hà nội). những 

nét Văn hóA cổ XưA Và Đặc 
trưng nhất cỦA chăm 

Được SắP Đặt trong một 
KhÔng giAn ấn tượng bởi 

họA Sĩ lê thiết cương. 

Bí aån vaên hoùa Chaêm
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những nét buồn vui suy tư và triết lý của 
con người. Qua sắc gốm, người xem 
cảm nhận được chất chân phương hồn 
hậu, trầm nhã suy tư trong tính cách 
chăm.

hiện nay, kĩ thuật xây tháp chàm của 
người chăm vẫn còn là một bí ẩn. làm 
thế nào các viên gạch chồng khít và 
gắn kết vào nhau mà không cần lớp 
vữa, đến nỗi đập vỡ còn dễ hơn tách hai 
miếng gạch? tại sao gạch chăm không 
bị mốc sau hàng ngàn năm, trong khi 
các viên mới tháp vào chưa tới chục 
năm đã bị rêu bám? ngoài ra, còn là 
những câu hỏi bí ẩn xung quanh huyền 
thoại loại giếng vuông chăm còn phơi 
mặt dọc duyên hải miền trung nắng 
hạn nhưng không bao giờ khô nước. Và 
làng gốm bàu trúc - một trong vài làng 
mà kĩ thuật chế tác và nung gốm cổ sơ 
nhất Đông nam á tại sao hãy còn tồn tại 
như nó vốn có. những câu hỏi đầy bí ẩn 
hiện đang giấu những mã văn hóa độc 

đáo chờ khám phá.

Đến Sự ĐA Dạng cỦA thổ cẩm

thổ cẩm chăm màu sắc sặc sỡ, gam 
màu sáng, bền, đẹp. hoa văn trên thổ 
cẩm chăm gồm hoa văn hình học, 
những đường diềm gãy góc đều đặn, 
hình các loại con vật cách điệu như 
rồng, phụng, chim trão, công, thằn lằn. 
ngoài ra còn có những đường cong, 
tạo nên những hình khối mang biểu 
trưng của tôn giáo, tín ngưỡng chăm 
như hình thần Shiva, hình chim thần 
và những vị thần linh khác được cách 
điệu. nghệ nhân Đặng thị trụ, bàn tay 
vàng thổ cẩm Việt nam, chính là người 
có công đầu trong việc sưu tầm phục 
dựng lại 36 hoa văn nền của thổ cẩm 
chăm ngày xưa được người Pháp sưu 
tầm lưu giữ tại các bảo tàng.

 theo ông inrasara, người chăm xưa dệt 
thổ cẩm từ bông. trước tiên người thợ 
tách hạt bông trên giá tách hạt, rồi lấy 

cây cung bắn cho các thớ bông bung ra, 
trải thành lớp mỏng, họ dùng thanh tre 
có một đầu nhọn cuộn chúng lại thành 
từng con bông rồi dùng xa quấn tơ kéo 
từng đoạn sợi từ con bông để rút và se 
sợi. tiếp đến là các công đoạn như: quay 
thành cuộn, ngâm đập, nhuộm, hồ, chải 
và đánh ống. Sau cùng là mắc thành 
cuộn sợi dọc và bắt go để lên hoa văn 
rồi đưa vào khung dệt. có hai loại khung 
là dệt dạng tấm và dệt dải.

màu nhuộm thổ cẩm ngày xưa được 
sử dụng từ tự nhiên, kỹ thuật nhuộm 
nay cũng đã thất truyền. màu đen được 
nhuộm từ lá chùm bầu, sau đó ngâm 
với bùn non, màu nâu hoặc màu đỏ 
sậm lấy từ các loại vỏ cây, màu xanh 
từ cây chàm… bởi các nguyên liệu tự 
nhiên nên thổ cẩm chăm thường dày, 
thô, bền màu và có chất bông, sợi mịn 
và mát, có những tấm thổ cẩm dùng 
hàng vài chục năm mà màu sắc vẫn 
không phai. Xưa nghề dệt có ở tất cả 
các làng chăm, nay chỉ còn một làng 
nổi tiếng tồn tại trên 1000 năm, làng mỹ 
nghiệp (ninh thuận) với gần 600 thợ 
dệt lành nghề.

chữ Viết Và Văn học chăm

chăm Pa là dân tộc có chữ viết sớm nhất 
Đông nam á, từ thế kỷ thứ iV. tiếng 
chăm có 65 ký hiệu và 24 chân ngữ bắt 
nguồn từ hệ thống chữ thảo của ấn Độ. 
người chăm cổ có kỹ thuật làm giấy 
điêu luyện và độc đáo, tiếc là nay đã thất 
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truyền. nguyên liệu chính để làm giấy 
là lá buông, vỏ cây bồ đề có màu trắng 
đục, dày và dai, trơn mặt, ít thấm nước. 
mực viết được chế từ vỏ cây akuh rất tốt 
vì chóng khô, đen đậm, không bay màu. 
Đầu bút là đầu các que tre vót nhọn và 
về sau sử dụng đầu kim loại.

các cuốn sách cổ nhất còn lại cách 
ngày nay khoảng 300 năm mô tả văn 
hóa chăm với các chủ đề chính là kinh 
luật tôn giáo, văn học, triết học, hướng 
dẫn nghi lễ, những bài tụng ca, lịch 
pháp, thiên văn, phong thủy, âm nhạc, 
y - dược học, pháp thuật, tử vi - bói toán, 
gia huấn ca… bên cạnh sách cổ, các bia 
ký chăm Pa bằng chữ Phạn được viết 
chủ yếu theo những thể thơ của ấn 
Độ là nguồn tài liệu khẳng định sự tồn 
tại sớm của chữ viết người chăm. nội 
dung bia ký nhuốm màu sắc tâm linh 
huyền hoặc, lời thơ mỹ miều, văn hoa, 
sử dụng nhiều điển tích và ẩn dụ của 
văn học ấn Độ để thể hiện sự hiểu biết 
và thông thái của mình. 

theo inrasara, chính sự ra đời sớm của 
chữ viết là tiền đề để văn học viết của 
chăm phát triển phong phú. bên cạnh 
văn chương bia ký, có thể kể 5 sử thi, 
mươi trường ca thế sự, 7 trường ca trữ 
tình, 3 gia huấn ca, thơ triết lí,… trường 
ca triết lí như Ariya nau ikak (thơ đi 
buôn), trường ca thế sự như Ariya Ppo 
Parơng; đặc biệt, văn học chăm cũng 
có một thể thơ lục bát giống thể thơ 
lục bát của người Việt là Ariya.  thể thơ 

Ariya góp phần làm phong phú thơ lục 
bát của văn học nước ta nhờ vào sự linh 
hoạt của cấu trúc và âm tiết. 

Về nội dung và đề tài văn học: 250 minh 
văn champa được sáng tác từ thế kỉ iii 
đến thế kỉ thứ XV bằng cả tiếng Phạn 
lẫn tiếng chăm cổ là cái được kể đầu 
tiên. 5 Sử thi - Akayet chăm có xuất xứ 
và mang ảnh hưởng của ấn Độ được 
viết vào thế kỉ XVi - XViii, là sáng tác 
thành văn đặc trưng chăm, một hiện 
tượng không có trong văn học sử Việt 
nam. thứ nữa, nền văn học chăm có 4 
sử thi nổi tiếng; nhưng khác với các dân 
tộc anh em ở tây nguyên như êđê hay 
bana,… sử thi chăm đã được văn bản 
hóa từ thế kỉ XVi. 3 trường ca - Ariya trữ 
tình nổi tiếng mà nội dung mang chở 
sự đối kháng quyết liệt giữa hồi giáo - 
bàlamôn giáo dẫn đến đổ vỡ và cái chết, 
cũng là một dị biệt khác. ngoài ra, cũng 
như bao dân tộc khác, chăm cũng đã sở 

hữu các thể loại ca dao, đồng dao, câu 
đố, các thể loại hát dân gian khác,…

có thể thấy rõ tính siêu hình, mơ mộng, 
coi trọng tinh thần, tâm linh của người 
chăm qua nội dung thư tịch cổ. người 
chăm không thích nói về những điều 
thực tế, kỹ thuật hay vật chất. tính đa 
chủ đề, khái quát được thể hiện rõ trong 
từng cuốn sách. Qua những cuốn sách 
mỏng nói về các nghi lễ tâm linh, chúng 
ta còn bắt gặp trong đó một bài thơ, 
một lời chúc phúc, vài ý tưởng, quan 
điểm tôn giáo, triết học,...

 tự cường
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trung tâm William Joiner 
(W.J.c) thuộc trường Đại học 
massachusetts là một trong 

những tổ chức phi chính phủ, được 
thiết lập ngay sau ít năm chiến tranh 
chống mỹ của nhân dân Việt nam kết 
thúc. công việc của W.J.c là nghiên cứu 
hậu quả chiến tranh và xã hội. trước 
khi quan hệ chính thức Việt nam – hoa 
Kỳ được thiết lập vào năm 1995, trung 
tâm này đã ưu tiên cho chương trình 
nghiên cứu hậu quả chiến tranh ở Việt 
nam. nhà văn William Joiner, cựu chiến 
binh mỹ tại Việt nam, hiện là giám đốc 
W.J.c, dẫn đầu đoàn đại biểu nhà văn 
mỹ sang thăm Việt nam lần này. cùng 
đi còn có 5 nhà văn nổi tiếng người mỹ 
là bruce Weigl, Fred marchant, martha 

collins, Sam hamill, george Kovach; nhà 
văn John Dean (người Ailen) và dịch giả 
nguyễn bá chung (Việt kiều tại mỹ).

Sở dĩ các nhà văn mỹ muốn phối hợp 
tổ chức hội thảo với trường Đại học Văn 
hóa hà nội vì nòng cốt là Khoa Sáng tác 
và lý luận – Phê bình Văn học (tiền thân 
là trường Viết văn nguyễn Du), một địa 
chỉ đào tạo có uy tín.

Đây không chỉ là buổi hội thảo mang 
tính học thuật chuyên ngành mà còn 
là buổi gặp mặt cảm động của “những 
người trở về”, như các nhà văn trong 
đoàn tâm sự: “chúng tôi coi Việt nam 
như quê hương thứ hai của mình, một 
miền quê tuyệt đẹp và ân nghĩa, thế mà 
trước đây chính chúng tôi đã có lỗi với 

con Đường cỦA cái ĐẹP
tuần QuA, một Sự Kiện Văn 

học Đáng chú ý Đã Diễn 
rA tại hà nội Và hòA bình, 

hội thảo “Văn học Việt 
nAm – hoA Kỳ SAu chiến 

trAnh” Do trường Đại học 
Văn hóA hà nội Và trung 
tâm WilliAm JoinEr Phối 
hợP tổ chức trong hAi 

ngày 1, 2 tháng 6. Đặc biệt, 
Đến thAm Dự hội thảo có 
Đoàn nhà Văn hoA Kỳ, các 

Văn nghệ Sĩ Việt nAm Và 
ĐÔng Đảo trí thức, Sinh 

Viên trẺ.
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người”. 

tính đến thời điểm ngày hôm nay, cuộc 
chiến tranh giải phóng miền nam, 
thống nhất đất nước của nhân dân Việt 
nam đã kết thúc tròn 35 năm. nhân 
dân cả nước cũng vừa tưng bừng kỷ 
niệm ngày lễ trọng đại này. từ thời điểm 
lịch sử đó đến nay, Việt nam không 
ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng 
một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn” theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
như bác hồ từng mong ước, thực tế đã 
đạt được nhiều thành tựu to lớn trên 
nhiều lĩnh vực. nói riêng về phương 
diện ngoại giao, Đảng và nhà nước 
ta đã thiết lập quan hệ đa phương với 
nhiều quốc gia trên thế giới, xây dựng 
tình đoàn kết hữu nghị, cùng hợp tác và 
phát triển, trong đó có đất nước và nhân 
dân hoa Kỳ.

nhìn lại mối quan hệ giữa Việt nam và 
hoa Kỳ trong 35 năm qua, tuy có lúc ấm 
lạnh khác nhau, nhưng tinh thần hợp 
tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng 
phát triển. Không chỉ trên cấp độ nhà 
nước, mà ở hàng loạt các tổ chức thuộc 
chính phủ và phi chính phủ, cùng các 

cá nhân của cả hai phía đã có những 
bước đi tích cực trong các mối quan hệ 
nhiều mặt. W.J.c đã lĩnh sứ mệnh tiên 
phong, nghiên cứu hậu quả chiến tranh 
ở Việt nam, nên trong những bước đi 
đầu tiên trung tâm đã gặp phải vô vàn 
những khó khăn về nhiều mặt. nhưng 
có lẽ, khó khăn lớn nhất chính là bức 
tường thành của định kiến, thù hận, sự 
cố chấp dai dẳng của không ít tổ chức 
và cá nhân trên đất mỹ. theo đó, có cả 
những sự nguy hiểm đe dọa tiến trình 
hoạt động của trung tâm, thậm chí đe 
dọa an ninh đối với một số thành viên 
hoạt động ở đây. nhưng bằng tất cả ý 
chí và nghị lực, bằng lương tâm và tình 
yêu con người, bằng thiện chí muốn 
đền bù một phần mất mát vô cùng to 
lớn trong chiến tranh cho nhân dân Việt 
nam, các nhà văn và thành viên trung 
tâm đã vô cùng kiên nhẫn, bền lòng, 
quyết chí thực hiện mục đích của mình. 
họ đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, 
góp phần hòa giải, hòa hợp dân tộc.

trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, 
tiến sĩ nguyễn Văn cương, hiệu trưởng 
trường Đại học Văn hóa hà nội, nhấn 

mạnh: trong rất nhiều công việc mà 
trung tâm William Joiner đã làm cho 
Việt nam, vì Việt nam, có một công việc 
thật đẹp đẽ: bằng văn hóa, nghệ thuật. 
các nhà văn, dịch giả mỹ đã chọn lọc, 
dịch và xuất bản nhiều tác phẩm văn 
học có giá trị của Việt nam để giới thiệu 
với công chúng mỹ, như thời xa vắng 
(lê lựu), nỗi buồn chiến tranh (bảo 
ninh), các tập thơ của các nhà thơ trung 
đại thơ thiền lý – trần, nguyễn trãi, hồ 
Xuân hương, và các nhà thơ hiện đại có 
hữu thỉnh, trần Đăng Khoa, nguyễn 
Quang thiều… Đó là những sứ giả đầu 
tiên lĩnh sứ mệnh cây cầu văn hóa, cây 
cầu của tình hữu nghị, lòng yêu chuộng 
hòa bình và công lý, lòng yêu thương 
con người giữa nhân dân và nền văn 
hóa của hai nước.

tham gia hội thảo có 17 tham luận và 
nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của 
giới trí thức hai nước. ngoài 7 nhà văn 
đến từ W.J.c, có nhiều nhà văn Việt nam 
cùng tham dự, đó là nhà thơ hữu thỉnh, 
nguyễn trọng tạo, nguyễn Quang 
thiều, nguyễn Việt chiến,… nhà văn 
lê lựu, nguyễn Quang Sáng, Đỗ chu,...  
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nội dung chung buổi hội thảo là chủ đề 
con đường của cái đẹp mà các nhà văn 
Việt – mỹ đã cùng nhau đi suốt 20 năm 
qua. 

nhà văn Kevin bowen được gặp lại 
những người bạn Việt nam thân thiết 
của mình, đã rất xúc động đọc bài thơ 
"chơi bóng rổ với Việt cộng" mà ông 
dành tặng nhà văn nguyễn Quang 
Sáng. nhìn cái bắt tay rất chặt, mắt 
ngấn nước nhưng khuôn mặt thì rạng 
rỡ hôm nay, không ai nghĩ cách đây 
hơn 35 năm trước họ đã từng chĩa mũi 
súng vào nhau. chiến tranh Việt nam 
tuy đã lùi xa, những vết thương về thể 
xác trên mỗi người và trên khắp tổ quốc 
ta đã dần lành lại nhưng sẽ chẳng bao 
giờ lành lặn được vết thương tâm hồn. 
Song nhân dân Việt nam vẫn có câu 
“chín bỏ làm mười”, sẵn sàng giang tay 
đón lấy những người biết quay về nhận 
lỗi, hoàn lương, biết yêu thương và vì cái 
đẹp.

Khi được chúng tôi hỏi về cảm xúc thời 
gian tham chiến tại Việt nam, nhà văn 
Kevin bowen tâm sự: “ngày đó, nỗi ám 
ảnh tôi lớn nhất là vẻ mặt buồn bã mệt 
mỏi của những người dân nơi đây. tôi 
không có cách nào để hiểu được tâm 
hồn và văn hóa của họ. Và sau khi chiến 

tranh kết thúc, tôi luôn mong muốn 
được trở lại Việt nam. thời gian gần đây, 
khi được thăm lại mảnh đất này, tôi rất 
ấn tượng bởi âm nhạc truyền thống, sự 
thanh bình của đất nước các bạn. tôi 
đã đến thái bình xem một tiết mục hát 
chèo, đến huế nghe dân ca trên sông 
hương, tôi yêu cây sáo trúc, tất cả đều 
rất tuyệt vời.”

tuy vẫn còn đâu đó đôi bờ thái bình 
Dương thăm thẳm những thành kiến 
ấu trĩ, thù hận hẹp hòi, nhưng hai dân 
tộc Việt nam - hoa Kỳ đều yêu chuộng 
hòa bình, họ biết hòa hợp người trong 
nước cũng như Việt kiều và bạn bè quốc 
tế thì không một thế lực đen tối nào 
chia cắt được tình cảm của họ. Đó chính 
là truyền thống đạo đức, là căn cước 
văn hóa Việt nam, như ý kiến của giáo 
sư nguyễn huệ chi nhận định.

cuối buổi hội thảo, giáo sư hoàng 
ngọc hiến, chủ tịch hội đồng khoa 
học (trung tâm minh triết Việt) tâm sự, 
ông đã đến mỹ ba lần, cả ba lần ấy đều 
để lại trong ông những ấn tượng và 
bài học sâu sắc. Về hướng hoạt động 
lâu dài, giáo sư hoàng ngọc hiến đề 
xuất mong muốn hợp tác với W.J.c về 
việc biên soạn bộ "từ điển bách khoa 
Việt nam" bằng đĩa cD. tiến sĩ nguyễn 

Văn cương cũng đã thông báo sẽ có 
nhiều chương trình hoạt động trong 
lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, đào tạo, 
cùng phối hợp với W.J.c. nhà văn Kevin 
bowen cho biết, sau thời gian này sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh việc truyền bá tác 
phẩm văn học nghệ thuật Việt nam tại 
mỹ và một số nước khác. Ông nghẹn 
ngào bắt tay những người bạn Việt 
nam của mình, bày tỏ: “lần này, chúng 
tôi sang đây vẺn vẹn chỉ một tuần, lịch 
gặp gỡ và làm việc kín hết, mệt đấy 
nhưng thấy vui, cảm nhận được sự ấm 
áp bởi tình cảm của các bạn. chúng tôi 
rất biết ơn các bạn.” 

Sáng ngày 4 tháng 6, đoàn nhà văn hoa 
Kỳ đã ra sân bay trở về đất nước xa xôi 
của họ. Sự “xa xôi” ấy chỉ là khoảng cách 
địa lý, còn những hình ảnh đẹp, tình 
cảm nồng hậu của người Việt sẽ luôn 
gần gũi, ấm áp bên họ.

Vâng, lòng nhân ái chính là con đường 
duy nhất, ngắn nhất để hướng đến cái 
đẹp, không gì tuyệt vời hơn thế, sâu sắc 
hơn thế.

thảo Dân

>> nhà văn William Joiner, cựu 
chiến binh mỹ tại Việt nam, hiện 
là giám đốc W.J.c , nơi đã chuyển 
ngữ rất nhiều tác phẩm văn học 
Việt nam sang tiếng Anh.

Văn hóA - nghệ thuật
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Xin nhà thơ cho biết cơ duyên nào 
đưa bà đến với thơ Việt, yêu thích và 
chuyển ngữ các sáng tác của các nhà 
thơ Việt nam sang tiếng Anh để xuất 
bản tại hoa Kỳ?

tôi biết đến thơ ca của Việt nam lần đầu 
tiên vào năm 1993 khi tôi gặp nguyễn 
Quang thiều tại hội thảo các nhà văn 
của trung tâm William Joiner. Anh ấy 
đưa cho tôi bản dịch nghĩa 3 bài thơ 
của mình và hỏi rằng tôi có thể dịch thơ 
được không. ngay khi lướt qua bài thơ 
đầu tiên có tên là tháng mười, tôi lập 
tức trả lời thiều: có. ba bài thơ của thiều 
mang lại cho tôi những xúc động đặc 
biệt chưa từng có về Đất nước và con 
người Việt nam, mặc dù trước đấy tôi 
đã đọc rất nhiều về đất nước các bạn. 
từ đó, tôi trở thành một phần của trung 
tâm Joiner, cùng các thành viên khác 
đọc và dịch các tác phẩm văn học Việt 
của các tác giả như nguyễn Du, lâm thị 
mỹ Dạ, lê lựu, trần Đăng Khoa, nguyễn 
Duy, hữu thỉnh… càng đọc, tôi càng 

cảm thấy kinh ngạc và yêu mến thơ ca 
Việt nam.

Đánh giá của người đọc hoa Kỳ với 
các tác phẩm văn học dịch đó của bà 
và các cộng sự tại trung tâm William 
Joiner như thế nào?

mỗi khi có dịp tiếp xúc với công chúng 
yêu thơ ở hoa Kỳ, tôi thường đọc các 
tác phẩm thơ Việt mà tôi thích. tôi cũng 
thường đọc thơ của các giả Việt nam 
cho sinh viên của tôi nghe. mỗi lần như 
thế, mọi người đều rất thích thú. năm 
1994, chúng tôi sưu tầm và cho ra mắt 
tập thơ thơ rút từ những tài liệu. Đây là 
tập hợp các bài thơ ghi chép của người 
lính Việt nam trong chiến tranh. tập thơ 
ra đời tạo ra ấn tượng mạnh với độc 
giả mỹ. các tập văn thơ khác như Sông 
núi (nhiều tác giả), Đường xa (nguyễn 
Duy), thơ thiền lý – trần cũng được 
người đọc yêu thích. người đọc mỹ rất 
tò mò về những suy nghĩ theo cách của 
người Việt các bạn.

bà yêu thích thơ của nhà thơ Việt 
nam nào nhất?

có lẽ tôi yêu thích thơ của tất cả những 
tác giả mà tôi đã từng dịch. mỗi sáng tác 
của họ đều lấp lánh cá tính riêng nằm 
trong dải sáng của văn hóa đặc sắc Việt 
nam. gần đây tôi đã dịch thơ của lâm 
thị mỹ Dạ, ngô tự lập, nguyễn Quang 
thiều… Điều tôi tìm kiếm là các bài thơ 
hay, khi mà tôi có thể được tiếp xúc với 
các sáng tác hay của các nhà thơ Việt 
nam, đó là khi tôi đang hạnh phúc.

Điều bà cảm thấy khó nhất khi 
chuyển ngữ các bài thơ Việt?

những mã văn hóa đặc trưng của các 
dân tộc luôn là một rào cản đối với công 
việc dịch thuật. Đặc biệt, Việt nam của 
các bạn có một lịch sử văn hóa lâu đời 
và giàu có. Sự giàu có này thể hiện rất 
nhiều trong các sáng tác thơ ca. bên 
cạnh việc đọc nhiều về Việt nam, tôi 
luôn làm việc cùng một trong các dịch 
giả là người Việt, điều này giúp tôi giải 

nữ nhà thơ mArthA collinS:

tÔi luÔn Kinh ngạc trước thơ cA Việt

Đầu tháng 6 VừA QuA, Đoàn nhà Văn cỦA hoA 
Kỳ Đã SAng Việt nAm Dự hội thảo Văn học 

Việt nAm – hoA Kỳ SAu chiến trAnh.  hội thảo 
Do trường Đại học Văn hóA hà nội Phối hợP 
Với trung tâm WilliAm JoinEr tổ chức, nhân 

DịP KỶ niệm 15 năm bình thường hóA QuAn 
hệ ngoại giAo giữA hAi Quốc giA. nhân DịP 
này, chúng tÔi Đã có cuộc trAo Đổi Với bà 

mArthA collinS, nữ nhà thơ Duy nhất trong 
Số 7 nhà thơ cựu binh mỹ SAng Việt nAm thAm 

Dự hội thảo.
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mã được các ẩn số văn hóa lấp trong 
các con chữ. 

mặt khác, tiếng Việt là một thứ ngôn 
ngữ giàu nhạc điệu, ngữ âm có một độ 
mở lớn mang lại cho những bài thơ sự 
uyển chuyển giàu chất nhạc. Việc tìm 
ra được những từ vang, đảm bảo được 
nhạc điệu của bài thơ khi chuyển ngữ là 
một thách thức lớn; nó đồng thời cũng 
là một thử thách thú vị mà tôi rất thích 
chinh phục.

theo nhà thơ, có sự khác biệt nào 
giữa thơ ca Việt nam và thơ ca hoa 
Kỳ?

nhiều người cùng chung quan điểm 
với tôi khi cho rằng, khác biệt lớn nhất 
giữa thơ ca hai dân tộc nằm ở sự khác 
biệt về ngôn ngữ. Ví dụ như, tiếng Việt 
thì rất giàu âm thanh nhạc điệu, nhưng 
tiếng Anh thì không. Dù cho có khác 
biệt về văn hóa và cách diễn đạt, thơ ca 
nhân loại tựu chung đều là sự đối thoại 
của tâm hồn con người với cái Đẹp, với 
sự công bình của cuộc sống.

có ý kiến cho rằng: chính sự giao 
lưu văn học nghệ thuật sẽ góp phần 
thúc đẩy sự hòa giải và hợp tác giữa 

hai dân tộc Việt nam – hoa Kỳ. bà 
nghĩ sao về điều này?

tôi tán thành! nghệ thuật và văn học 
cho phép người dân của các quốc gia 
và các nền văn hóa khác nhau có thể 
hiểu rõ nhau, gần gũi nhau. Văn học sẽ 
cho tất cả chúng ta nhận ra tính cách 
nhân loại bên cạnh tính cách dân tộc 
của mỗi cá nhân. trung tâm của chúng 

tôi cùng các nhà văn Việt nam đang nỗ 
lực mang lại sự hòa giải và hợp tác triệt 
để giữa hai dân tộc, bắt đầu từ văn học.

theo bà, đâu là khó khăn của văn học 
Việt nam khi thâm nhập thị trường 
hoa Kỳ?

thị trường văn học ở hoa Kỳ hiện tại, 
đặc biệt là thị trường thơ không mấy sôi 
nổi. ở đất nước chúng tôi, văn học dịch 
không được phổ biến như văn học viết 
bằng tiếng Anh. Để có thể thâm nhập 
thành công, các tác phẩm của Việt nam 
cần hội đủ nhiều yếu tố, quan trọng 
nhất là chất lượng tác phẩm. Việc giao 
lưu quảng bá văn học như cách chúng 
ta vừa làm với hội thảo văn học Việt 
nam – hoa Kỳ sau chiến tranh là một ý 
tưởng thú vị, hiệu quả.

Vậy làm cách nào để các nhà xuất 
bản tại hoa Kỳ chú ý đến các tác 
phẩm văn học dịch từ Việt nam?

Điều này là rất khó, bởi mục tiêu hàng 
đầu của các nhà xuất bản đều là lợi 
nhuận. có một điều dễ nhận thấy là 
sách được in nhiều và bán chạy hiện nay 
đa số là của các tác giả không mấy tên 
tuổi trong làng văn. các nhà xuất bản 
rất thích thú với các sáng tác đề cao tính 
giải trí và câu khách, tính văn học không 
được họ đề cao. nhưng những nhà văn 
nhà thơ của chúng ta, cả Việt nam và 
hoa Kỳ, đều không có khả năng viết 
những cuốn sách như vậy. 

nhà thơ có thể cho biết kế hoạch 
sắp tới của bà và trung tâm William 
Joiner?

chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và làm việc 
để giới thiệu các tác phẩm thơ văn Việt 
nam tiêu biểu với người đọc hoa Kỳ, 
đó là công việc đã diễn ra nhiều năm 
nay. từ văn học và thông qua văn học, 
chúng tôi muốn hai dân tộc chúng ta sẽ 
hiểu nhau hơn, xóa bỏ hận thù và cùng 
nắm chặt tay trên con đường hướng 
đến cái Đẹp của cuộc sống.

thái ninh (thực hiện) 
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mArthA collinS là tác giả 
cỦA cuốn truyện thơ có 
tên "bluE Front" Đã giành 
giải AniSFiElD-WolF Và Được 
chọn là một trong 25 cuốn 
Sách Để Đời tại thư Viện 
cÔng cộng nEW yorK. bà là 
Đồng Dịch giả nhiều tậP thơ 
cỦA Việt nAm, gần Đây nhất 
là tậP thơ "cốm non" cỦA 
nữ nhà thơ lâm thị mỹ Dạ. 
mArthA collinS  là Sáng lậP 
Viên KhoA Viết Văn tại umASS 
boSton. bà cũng là nhà Văn 
DAnh Dự cỦA trường Đh 
cornEll.
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triển lãm sắp đặt với chủ đề: “Vì 
một hành tinh xanh” đã được 
tổ chức trong khuôn khổ của 

Festival huế 2010 hướng tới kỷ niệm 
Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm thăng long 
- hà nội. triển lãm đã trưng bày 11 
tác phẩm sắp đặt mang chủ đề “rác 
thải và môi trường ô nhiễm” của 14 

nghệ sĩ ở 3 miền đất nước. các tác 
phẩm được trưng bày ngoài trời dọc 
đường nguyễn Đình chiểu, bên bờ 
Sông hương, tP.huế. triển lãm đã 
được tuyển chọn bởi giám tuyển trần 
lương. Điều thú vị là trong các tác 
phẩm của triển lãm, vật liệu được sử 
dụng chủ yếu từ rác thải các loại hay 

còn gọi là nguyên liệu tái chế như: 
vỏ chai, lon đồ hộp, vỏ bao thuốc lá, 
phoi tiện kim loại… ban tổ chức và 
các tác giả muốn đưa các tác phẩm 
nghệ thuật thành phương tiện tuyên 
truyền về bảo vệ môi trường. 

bùi tuấn

vì moät haønh tinh xanh
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1. cái chết và sự sống, tác giả: nguyễn Văn hè, chất liệu: thủy tinh và các chát tổng hợp. 5 chiếc hòm thủy tinh được đặt theo hình xoắn ốc tạo nên một 
hình trụ vững chắc, trong lòng những chiếc hòm được đặt thứ tự từ dưới lên là các vật chất: đất, nước, băng, lửa và gió tạo nên hình ảnh ấn tượng về 

thị giác. "Quan niệm về sự sống và cái chết bắt đầu từ con người. ở đay môi trường mà tôi nói đến là tứ đại: đất, nước, lửa và gió, bốn yếu tố tạo nên sự 
sống. chính nó sẽ hủy diệt sự sống nếu con người không biết trân trọng và duy trì nó một cách khoa học".

2. Về đâu ? tác giả: trần hậu yên thế và lâ Đình nguyên. chất liệu: phoi tiện nhôm phế thải. rác là khái niệm của con người. Sự phong phú của khái 
niệm rác có nguồn gốc từ chính hoat động của con người. Phế thải của nhôm vô cùng đa dạng, như đồ gia dụng, vũ khí… Và phế thải của nhôm đã 

trở thành những tác phẩm nghệ thuật.

3. thở, tác giả: Vũ Đức toàn, chất liệu: Sắt, in-nôx, bông thủy tinh và đất nung. “tôi nảy ý tưởng về một cái tháo mà sự thở của nó gây ô nhiễm, và tôi 
cũng nhận ra rằng khi ống khói có tỏa khói mới là lúc chúng sống ! chúng đang thở ! mâu thuẫn này có thể thấy tương tự ở những hiện trạng khác 

về nước thải công nghiệp, về các chất thải gia dụng không thể phân hủy… con đường bảo vệ môi trường một cách bền vững của chúng ta đang còn 
rất nhiều chông gai ở phía trước.”

4. Khối u, tác giả: trần tuấn, chất liệu: Vỏ lon đồ hộp các loại. rác thải có sự sống riêng, chúng ngày càng khỏe mạnh và bành trướng đa . thay vì đơn 
giản coi rác như khối u cần cắt bỏ thì tại sao chúng ta không cẩn trọng phân loại để tái chế chúng, và hơn nữa còn đóng góp bằng cách thay đổi 

thói quen và ý thức sống trong xã hội tiêu thụ?

5. tháp địa cầu, tác giả: nguyễn huy An, chất liệu: quả địa cầu và xe trở rác, "tôi sắp xếp những quả địa cầu thành một ngọn tháp. ngọn tháp này được 
đặt trên một chiếc xe gom rác. ý tưởng vụt hiện làm tôi thích thú, một hình ảnh hài hước về vấn nạn rác thải".

6. ước nguyện, tác giả: himiko nguyễn và trần thị thu hà, chát liệu: Khung cửa được làm từ những vỏ bao thuốc lá đủ loại bị vứt trên đường được tái 
diễn lại trong ước mơ của một người trẻ và một người sắp không còn trẻ. các tác giả đã thu gom những vỏ bao thuốc lá trên đường phố Sài gòn, 

huế đồng thời ghi hình video, chụp ảnh tư liệu và gấp những con chim hạc bằng giấy bạc của bao thuốc bỏ đi. "những cánh hạc ấy là lời cầu nguyện 
của những người con dành cho sức khỏe người cha không thể từ bỏ khói thuốc. những cánh hạc lấp lánh ước mong trong sánh được tái chế từ những 
vỏ rác bên đường". himiko nguyễn tâm sự.

7. "bùm bùm", tác giả: Vũ hồng ninh, chất liệu: Xốp, sắt thép, gỗ, vỏ lon, nắp chai. từ ý tưởng một trong những thứ vũ khí hủy diệt trong chiến tranh 
(bom, xe tăng, máy bay…) làm tiền đề để tạo nên tác phẩm, tác giả đã chế tác một chiếc xe tăng tỉ lệ 1:1 so với xe tăng thật. "chiến tranh không chỉ 

làm tổn thương con người, mà với cả thiên nhiên. tình trạng biến đổi khí hậu do sự hủy diệt rừng, mất đi môi trường sống của muôn loài…."
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trung tâm Văn hóa Pháp khẳng định 
sẽ đưa nhóm sang Pháp và châu âu 
biểu diễn từ năm ngoái, nhưng cho 
đến nay Đại lâm linh vẫn bám trụ 
hà nội?

Đi được hay không, không thành vấn 
đề. Vấn đề là phải có chất lượng. Anh 
Đại luôn mong muốn chất lượng của 
nhóm đạt mức cao. ngay với cuộc biểu 
diễn ở nhà hát lớn (tháng 4-2009), bọn 
mình vẫn chưa hài lòng. bởi lý do phải 
ra đĩa và diễn đúng ngày theo kế hoạch. 
Đĩa Đại lâm linh thu trong có 10 ngày. 
Dự án của bọn mình dài hơi. Đêm diễn 

đấy chỉ là một bước. tóm lại chẳng dám 
nói gì nhiều. bước được bước nào thì cố 
gắng hết mình bước đó. 

chị nghĩ sao về khả năng chinh phục 
châu âu của nhóm?

một nhóm nhạc Việt nam sang thuyết 
phục khán giả châu âu chưa có. Đi theo 
con đường giao lưu có thể có, nhưng 
tiếp cận trực tiếp thì chưa. các ban nhạc 
của Philippine, thái lan, trung Quốc ....
đã dám sang rồi. Xem những ban nhạc 
của các bạn láng giềng sang diễn ở 
châu âu, mình thấy họ cũng có cái hay, 

và chúng ta hoàn toàn có thể làm được, 
với điều kiện phải tìm ra lối đi, chú ý chất 
lượng. bạn bè nước ngoài của tôi nghe 
nhạc Đại lâm linh đều thấy tính Việt 
nam rõ. Đó là thứ âm nhạc không cực 
đoan mà hoàn toàn chia sẻ với bạn bè 
thế giới. 

chị bắt đầu tập nhạc ngọc Đại với 
nhạc sĩ từ 2001. nhưng mãi gần đây 
ngọc Đại mới chịu công bố thanh 
lâm…

mọi cái tự nhiên thôi. tại sao phải công 
bố, công bố cái gì… tôi vẫn đang làm 

hỏi chuyện cA Sĩ thAnh 
lâm- thành Viên nhóm Đại 
lâm linh- trước thềm Đêm 
nhạc lần thứ 3 cỦA nhóm 
Do trung tâm Văn hóA 
PháP tổ chức (tối 29-6 tại 
nhà hát lớn hà nội), Được 
biết cÔ Đến Với âm nhạc 
bằng con Đường tự học,.
cÔ giáo thAnh lâm (Dạy 
hóA) ngày nào nAy trở 
thành một trong Vài cA Sĩ 
Việt nAm hiếm hoi Đi Đầu 
trong Dòng nhạc Đương 
Đại thể nghiệm. 

cA Sĩ thAnh lâm: 

hát Để tự giải thoát

>> thanh lâm trên sân khấu Đại lâm linh tháng 

4-2009 tại hà nội- ảnh: n.m.hà
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cái tôi thích. mỗi lần tập hát, tôi đều 
muốn hát đến hết mình, muốn tự mình 
giải thoát mình thôi. 

các ca sĩ thường sốt ruột muốn 
thành công càng sớm càng tốt, còn 
chị thì lại không?

tôi cứ bước đi. nó đến, nó không đến, 
tôi thấy giống nhau mà. chỉ có điều, 
mình cố gắng cảm nhận hết mỗi bước 
đi hôm nay. tôi cũng hơn 30 rồi. cảm 
giác bắt đầu nhìn thấy mình rõ hơn.

chị không tiếc khả năng trở thành 
một ngôi sao nhạc pop thông 
thường?

Không, tôi không nghĩ đến. tôi đi hát từ 
bé. có khi theo đoàn chuyên nghiệp đi 
diễn, nhưng toàn phải tự học. lúc gặp 
anh Đại, mình phải lòng cái âm nhạc 
của anh. nó chạm vào cái bên trong 
nào đấy xa xôi... ngày xưa, tôi cũng hát 
bar kiếm sống, nhưng tập nhạc ngọc 
Đại rồi không hát được nữa. nhưng bản 
thân tôi lúc đấy cũng không thấy chưa 
thỏa mãn khi hát nhạc ngọc Đại theo lối 
thông thường.

Vậy làm thế nào để nghĩ ra một hình 
thức diễn đạt khác biệt như hiện nay? 

Phải luyện tập. Đầu tiên phải có tình 
yêu. giọng hát có thể chỉ bình thường, 
nhưng với nhiệt độ và tình yêu bên 
trong sẽ vượt qua giới hạn bình thường. 
cũng giống như thời chiến tranh, người 
ta có thể thồ vác được hàng tạ, sau đó 
họ còn ngạc nhiên với chính mình. tình 
yêu nhóm dành cho thứ âm nhạc này 

rất lớn. bản thân tôi đôi khi cũng mệt 
nhưng về nhà cơm nước, ngủ một giấc, 
sang ngày hôm sau tỉnh dậy lại đến 
tập… như thường, chẳng hiểu tại sao. 
cả tháng nay, ngày nào cũng hát như 
thế. tìm sự đối tỉ, triển khai tất cả các góc 
độ giọng, khi thì bé tí, khi thì phá dỡ hết 
cả ra. rất mệt, có bài hát như rock ép 
giọng khàn rung hết cả thanh quản… 
Đương nhiên chúng tôi vẫn phải tiếp 
tục làm việc, tập luyện nhiều. Không hề 
đơn giản.

cách biểu hiện của Đại lâm linh có 
ảnh hưởng hoặc được gợi hứng từ 
một nghệ sĩ, nhóm nhạc nước ngoài 
nào đó?

chắc chắn có ảnh hưởng. lúc đầu, anh 
Đại cho bọn mình nghe rất nhiều tư liệu, 
nhân vật có cá tính khác nhau trên thế 
giới. Sau khi nghe, nhìn rộng trên thế 
giới những gì người ta đã làm, đã thành 
công, mình bắt đầu tư duy. Sự ảnh 
hưởng ở đây có lẽ là cách tư duy và cách 
làm việc. mọi thứ chắc chắn không phải 
tự nhiên mà có. nếu bạn nghe kỹ trong 
âm nhạc dân tộc Việt nam, đôi khi có sự 
sắp đặt cung bậc, đối đáp ngẫu hứng. 
mình chỉ phát triển nó ra,ở các chiều 
không gian,thời gian khác... 

bọn mình khai thác những cảm giác về 
âm thanh rất khác nhau. Với mình mọi 
thứ âm thanh trong cuộc sống là âm 
nhạc. chỉ cần phát lên âm thanh là âm 
nhạc. Đôi khi âm nhạc là cả sự lặng. Sự 
méo mó, lắt nhắt, lé ré, khóc cười... đều 
thể hiện tình cảm. tiếng dế hay tiếng 

cóc kêu cũng nói lên tình cảm của nó. 

âm nhạc Đại lâm linh là thiên nhiên, 
là con người, là vũ trụ. nghệ sĩ nói 
chung vẫn phải nghĩ đến chuyện 
sống còn bằng nghệ thuật, Đại lâm 
linh thì sao? 

(cười) Đúng là trời đất rất thương bọn 
mình, mình cảm giác như thế. mình 
dù sao cũng sống dựa vào chồng rất 
nhiều (chồng thanh lâm người bỉ- PV). 
chồng mình, chia sẻ hoàn toàn và trân 
trọng việc mình làm. mình đến giờ này 
đã kiếm được tiền đâu. nhưng thực ra 
mình sống đơn giản, cũng chẳng đòi 
hỏi gì nhiều. linh Dung có một quán cà 
phê, tự sống được. còn anh Đại mới là 
người dũng cảm. Dù cuộc sống có khó 
khăn thế nào, không ai cản được con 
đường của anh ấy. cuộc sống của anh 
ấy là âm nhạc.  

có đáng tiếc không khi nhiều khán 
giả không được thưởng thức giọng 
hát bình thường của thanh lâm?

những lúc nhóm không tập, thỉnh 
thoảng vẫn ngồi hát với anh Đại. Đôi 
khi cũng muốn làm lại đĩa kiểu nhạc 
country, acoustic, cũng rất hay! hát với 
ghi ta hoặc piano, sẽ biểu hiện được tình 
cảm, riêng tư. âm nhạc Đại lâm linh đã 
chứa chất tất cả. có thể một ngày nào 
đó, mình sẽ tập trung vào chỉ một góc 
đấy thôi, chứ không rộng như cái hiện 
hay bọn mình đang khai thác. 

n.m. hà
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Sinh vào những năm 20 của thế kỷ 
XX, nguyễn Đình thi không trải 
qua hành trình triết học-mỹ học 

như  chế lan Viên từng nghiệm sinh “từ 
thung lũng đau thương đến cánh đồng 
vui”. “ta là ai như ngọn bấc siêu hình/
cơn gió hư vô thổi nghìn nến tắt/ta là ai 
khẽ xoay chiều ngọn bấc/bàn tay người 
thắp lại triệu chồi xanh”. Ông đến với 
cách mạng tháng tám bằng tấm tình 
trong trắng của một thanh niên “tây 
học”, yêu nước như yêu tình đầu: “ Anh 
yêu em như anh yêu đất nước/ Vất vả 
đau thương tươi thắm vô ngần”. cuộc 
lột xác của ông theo kháng chiến cũng 
là một cuộc lột xác lãng mạn, dù cho “ 
rớm máu”

 

trong “thi nhân Việt nam” , khi tìm cách 
gọi tên và lý giải hiện tượng thơ mới, là 

mới mẻ thực sự như sự hiện diện của 
một thời đại mới trong thi ca Việt nam, 
hoài thanh “quyết rằng trong lịch sử 
thi ca Việt nam chưa bao giờ người ta 
thấy xuất hiện cùng một lần một hồn 
thơ rộng mở như thế lữ, mơ màng 
như lưu trọng lư, hùng tráng như huy 
thông, trong sáng như nguyễn nhược 
Pháp, ảo não như huy cận, quê mùa 
như nguyễn bính, kì dị như chế lan 
Viên… và thiết tha, rạo rực, băn khoăn 
như Xuân Diệu.” cắt nghĩa trên tinh 
thần triết học, hoài thanh cho rằng, có 
sự xuất hiện cả một thế hệ thi sĩ cùng 
một lần với sự khác biệt, cách biệt đa 
dạng giữa những cá tính thơ, là do 
những cá tính ấy “bị kiềm chế trong bao 

nguyễn Đình thi:

haït Buïi vaøng khoâng ñôn ñoäC
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nhiêu lâu bỗng chốc được giải phóng”. 
Sự giải phóng này, chắc chắn, “chỉ làm 
giàu cho thi ca”. theo hoài thanh, nó là 
“sức mạnh súc tích từ mấy ngàn năm” 
đã được “tung bờ vỡ đê”, chỉ bởi “một 
điều rõ: ảnh hưởng phương tây, hay 
đúng hơn, ảnh hưởng Pháp, cho dù “có 
chia đậm lạt khác nhau”. tuy nhiên, khi 
minh định điều đó, chính hoài thanh 
cũng“cảm thấy khó chịu. mỗi nhà thơ 
Việt hình như mang nặng trên đầu năm 
bảy nhà thơ Pháp”. Song, là một thiên tài 
Việt về bình luận thơ mới, hoài thanh 
lại khẳng định: “Sự thật đâu có thế. tiếng 
Việt, tiếng Pháp khác nhau xa. hồn thơ 
Pháp hễ chuyển được vào thơ 
Việt là đã Việt hóa hoàn toàn”.

nguyễn Đình thi là kẻ hậu sinh, 
sinh sau những nhà thơ mới 
hàng thế hệ. Ông không có diễm 
phúc ra đời trong dải ngân hà 
thơ mới, được   lấp lánh cùng 
một lượt với các vì sao “thơ mới”. 
trên đầu ông cũng không mang  
nặng ảnh hưởng của nhà thơ 
Pháp nào. Song chắc chắn, ông 
chịu ảnh hưởng của các nhà 
triết học Pháp , đủ để “tự giải 
phóng”, chứ không phải “được 
giải phóng”, để tự thành lập một 
trầm tư triết học nội tâm sâu 
thẳm, trước khi ông òa đến với 
thơ tự do, như một chỉ định thi 
ca tất nhiên của số phận. Về căn 
bản, nguyễn Đình thi là số phận 
một thi nhân. chính vì thế,  số 
phận này đã khiến cuộc chiếm 
lĩnh chữ nghĩa đầu tiên của ông, 
được chỉ định là thể thức thơ tự 
do. Và cũng vì thế, triết học về thơ 
tự do đã dẫn dắt ông căn bản vượt qua 
cuộc tranh luận rất gay gắt về thơ tự do 
của ông, trong đó nhiều phần là ý kiến 
phê phán kịch liệt thơ của ông trong 
chiến khu Việt bắc . ( 25-28.9.1949).

nguyễn Đình thi không quan trọng 
người ta gọi thơ ông là “thơ  tự do”, hay 
“thơ không vần”.  theo ông, vần điệu của 
thơ nằm trong tình điệu nội tâm thi sĩ, 
thuộc về giọng thầm bên trong, mang 
nhạc cảm nội tâm, hắt sáng từ tâm hồn 
thi sĩ, tuyệt nhiên không phải thứ niêm 
luật bên ngoài, với nhiều ràng buộc lễ 
lạt của hình thức. nghĩ và làm thơ như 

thế, dĩ nhiên chủ thể thơ nguyễn Đình 
thi đã nỗ lực tự thiết kế công cuộc sáng 
tạo thơ của chính mình trên nền tảng 
triết học phương tây, với nội lực nằm 
rất sâu trong bản thể phương Đông. 
bình tĩnh lắng nghe, nhất là những ý 
kiến phê phán, nguyễn Đình thi công 
nhận sự sáng tạo nghệ thuật của ông, 
vì được thiết kế trên nền tảng lý luận, 
nên “cái tìm tòi” của ông cũng nhuốm 
đậm màu lý luận: tôi hay lý luận. cái tìm 
tòi của tôi cũng hay lý luận. nhưng nói 
đến thơ, đó là cái thiết tha nhất của tôi, 
và cũng là cái tìm tòi rất khổ của tôi (tuy 
nó có cái vui của nó). cảm giác tiếp theo 

của ông rất lạ (so với chính cái cuộc “phê 
bình” hồi bấy giờ), đó là cảm giác “rất áy 
náy”. Ông nói rõ hai lý do: một là vì thơ ấy 
là thơ của tôi. hai là thơ ấy là thơ tự do( 
dài, ngắn, vần, không vần, không quan 
hệ). Đáng lẽ thơ của tôi là thơ của tôi. 
còn vấn đề thơ tự do thì rộng hơn thơ 
tôi nhiều. rồi ông khéo léo tiếp, với sự 
minh triết rất nguyễn Đình thi: Vậy phải 
tách ra làm hai: trước hết, tôi tự phê bình 
thơ tôi. Sau xin bênh vực thơ tự do.

Về sự “tự phê bình thơ tôi”, cũng thật là 
tinh tế và rành rõ, theo cách của ông. 

Phản hồi ý kiến Xuân Diệu cho thơ ông 
“già”, nguyễn Đình thi nhận: gần đúng. 
Vì thơ của tôi không phải những bài thơ 
vui. Đó là những bài thơ đau đớn. lúc tôi 
làm nó, tôi cũng nghĩ rằng trong lúc này, 
có nên đưa ra cái đau đớn đó không? có. 
Vì cuộc kháng chiến của ta có bao nhiêu 
cái đau đớn, những đau đớn chính 
đáng; miễn là cái đau thương ấy không 
phải cái đau thương đi xuống(…). rất 
đau thương mà không nói. Đó là thái 
độ nội dung của tôi. Khi tôi nói cái đau 
thương của tôi ra, nó ẩn ở một chỗ rất 
kín.(Ví dụ trong bài "Không nói": môi 
em, đôi mắt còn ôm đây).

còn về “thơ tự do”, nguyễn 
Đình thi đồng tình với 
ý kiến Xuân thủy: “Đó là 
một câu chuyện rộng rãi, 
vượt qua tôi nhiều. Khi tôi 
nói đến thơ tự do, xin hiểu 
cho là tôi nghĩ đến cái gì 
chung”. Và nguyễn Đình 
thi  trở nên đặc biệt sắc 
sảo, thuyết phục, khi bênh 
vực thơ tự do, trên một tinh 
thần triết học đổi mới. Ông 
khẳng định chắc thiệt: “cái 
hình thức gọi là “thơ mới” 
nó vẫn sẽ có, dù ngăn nó 
cũng không được. Vần hay 
không vần, câu dài hay câu 
ngắn, cái đó đã thường lắm 
rồi. Kháng chiến đã làm ra 
như thế. những bài thơ 
hiện nay đã chứng tỏ điều 
này. có vần là một lợi thế rất 
đắc lực cho sự truyền cảm. 
nhưng không phải hết vần 
là hết thơ. Khi làm thơ, thái 

độ của người làm là ghi cho đúng cảm 
xúc. nếu cảm xúc gặp được vần thì hay. 
nhưng gặp khi nó gò bó, hãy vượt lên 
nó đã. hình thức nghệ thuật (các luật 
bằng trắc) phải tự thân nó ra. Khi gạt 
luật bên ngoài đi, phải có luật bên trong 
rất mạnh.

nguyễn Đình thi vững tâm làm thơ “tự 
do”, là vì “ không thích những bài thơ 
nói ra tâm tình. nó phải nói ra cảm xúc, 
cảm xúc là tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, 
tay sờ, cảm thế nào nói thế ấy.”  thơ hay, 
theo  minh định của ông, là “không kể 
lể tình cảm, chỉ nói cái sống ra bằng 
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những hình ảnh, thành cảm xúc” và 
“có sợi dây nối liền những hình ảnh đó 
lại. Đó là một thứ dây lý luận rất khéo. 
chính lối thơ nói “hình ảnh bằng cảm 
xúc” hoặc “cảm xúc bằng hình ảnh” này 
của ông đã mặc nhiên “chống hẳn lối 
thơ kể lể mười mấy năm trước đây”.  Và 
ông rút ra kết tinh (thi pháp) quan trọng 
cho sáng tác thơ tự do theo cách riêng: “ 
Khi đã bỏ luật lệ rồi, đủ cảm xúc tự nhiên 
thì cứ nói, thành vần cũng được, không 
thì thôi. nói như lời nói thường vậy(…).

có lẽ chịu tác động từ cách  “tự phê” độc 
đáo, đầy tinh thần tranh biện triết học, 
cũng rất thành thật của nguyễn Đình 
thi, mà tố hữu thông cảm được  “cái 
khổ tâm của người làm thơ”, thực chất 
là mối quan hệ biện chứng giữa nỗi đau 
đớn về tình cảm, đã dẫn đến nỗi  “ khổ vì 
trí tuệ” trong thơ tự do của nguyễn Đình 
thi. tố hữu bày tỏ: “làm thơ không phải 
do trí tuệ muốn, mà do sự sống bản 
thân của mình. có những lúc tôi yêu 
thơ anh thi, và cũng có lúc tôi thù ghét 
nó. những lúc mà tôi buồn bực, nhọc 
mệt, có những lúc nhớ, tôi thích đọc thơ 
anh thi. tôi đọc những bài Sáng mát 
trong…thơ là một điệu hồn, tìm đến 
với những hồn đồng điệu. những lúc 
thấy cần làm việc, tôi thấy ghét thơ anh 
thi ghê lắm vì tôi thù ghét cái cá nhân 
nó trở về với tôi. rồi tôi lại dè chừng với 
tôi. nhiều khi thấy bài thơ hay mà chưa 
chắc nó hay.  Vậy lấy gì làm chuẩn cho 

cái hay…”. 

cưỡng chống làm sao, những câu thơ 
trong vắt tình yêu hà nội, một tình yêu 
đầy nhung nhớ, khắc khoải. từ chiến 
khu Việt bắc, năm 1948, nguyễn Đình 
thi nhớ hà nội, nhớ một sáng mát 
trong như sáng năm xưa/ gió thổi mùa 
thu hương cốm mới/ cỏ mòn thơm mãi 
dấu chân em/ gió thổi mùa thu vào hà 
nội/ Phố dài xao xác heo may/ nắng 
soi ngõ vắng/ thềm cũ lối ra đi/ lá rụng 
đầy… Dù tên bài thơ này có thay đổi, 
sửa sang, thay tên gọi mới, được biên 
tập mới do nguyễn Đình thi (có thể vì 
lý do “tiếp thu phê bình”), nhưng với cái 
tên nào, sửa chữa thế nào, thì đó vẫn là 
những bài thơ và câu thơ lộng lẫy trong 

thể thức tự do, với vẻ đẹp đặc sắc chỉ có 
trong thi pháp nguyễn Đình thi.

Không phải ngẫu nhiên, những bài 
thơ hay nhất của nguyễn Đình thi là 
thơ tình, viết về tình yêu trong kháng 
chiến chống Pháp, và sau này, chống 
mỹ. nhân vật trữ tình Em láy đi láy lại 
trong thơ ông. một người tình không 
chân dung, không tên, hoặc chỉ nằm 
trong một chữ cái viết tắt đề tặng  lặng 
lẽ, kín đáo đầu bài thơ, nhưng đã theo 
ông, ám ảnh ông suốt một đời thi sĩ, dù 
có thể không thực sự có mặt trong đời 
thường. Đó là một “mã thi ca” sáng chói 
nhất, ám ảnh nhất trong thế giới thơ 
buồn lắng sâu, thăm thẳm suy tư, lộng 
lẫy hình ảnh lạ về “một thời để yêu, một 
thời để chết” của riêng ông, trong thời 
thi sĩ trẻ trai, đã một lòng theo kháng 
chiến chống Pháp ngay từ những ngày 
đầu gian khổ.

Đúng như thú nhận của nguyễn Đình 
thi, chùm thơ 3 bài đầu tay của ông đều 
buồn thẳm, hơi có vẻ lạc ra ngoài cuộc 
kháng chiến. Song, nếu nhìn từ triết 
học- thẩm mĩ, có thể thấy đây là những 
bài thơ tình phản đề lộng lẫy vẻ đẹp 
riêng của thơ tự do nguyễn Đình thi.  
nó xác tín vẻ đẹp trí tuệ thâm trầm riêng 
của thi sĩ - nhà văn hóa nguyễn Đình thi. 

PgS.tS. nguyễn thị minh thái

 

thEo nguyễn Đình thi, Vần 
Điệu cỦA thơ nằm trong 
tình Điệu nội tâm thi Sĩ, 
thuộc Về giọng thầm bên 
trong, mAng nhạc cảm 
nội tâm, hắt Sáng từ tâm 
hồn thi Sĩ, tuyệt nhiên 
KhÔng Phải thứ niêm luật 
bên ngoài, Với nhiều ràng 
buộc lễ lạt cỦA hình thức.
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nếu có ai đó hỏi tôi rằng : “nơi 
nào bạn muốn đến nhất?” thì 
tôi sẽ không do dự mà trả lời 

rằng : “nước nga”! Không biết từ bao 
giờ, đất nước xa xôi và rộng lớn đó lại có 
sức hấp dẫn lạ lùng với tôi đến vậy. có lẽ 
những câu chuyện về những con người 
quả cảm, giàu lòng nhân ái trong “thép 
đã tôi thế đấy” hay giai điệu mượt mà 
của bài hát “chiều matxcơva” đã luôn 
thôi thúc tôi muốn được biết nhiều hơn 
về đất nước của lev tolstoi. Khi còn ngồi 
trên ghế trường phổ thông, tôi đã say 
sưa đọc những cuốn truyện nga, nghe 
nhạc nga và chép vào sổ tay bài thơ 
“Đợi anh về”. 

ấn tượng đầu tiên của tôi về nước nga 

không phải là sự khó chịu khi phải chờ 
ở sân bay gần hai giờ đồng hồ làm thủ 
tục hải quan, mà là con đường lớn từ 
sân bay Domodedovo về trung tâm 
thành phố với những cánh rừng bạch 
dương trải dài bên đường. trong đầu 
tôi cứ văng vẳng câu thơ “Đường bạch 
dương sương trắng, nắng tràn” của nhà 
thơ tố hữu và cố hình dung không biết 
rừng bạch dương vào mùa đông tuyết 
trắng sẽ đẹp thế nào! Đang từ hà nội 
với biển người giữa các ngả đường kẹt 
xe trong khói bụi, tự dưng như thấy 
mình lạc vào một thế giới khác, mênh 
mang và yên tĩnh lạ thường. các thành 
viên trong đoàn bỗng trở nên tư lự, 
theo đuổi những suy nghĩ của riêng 
mình. những người đã từng sống và 

học tập nhiều năm tại đây thì hồi tưởng 
lại những kỷ niệm cũ, còn những người 
lần đầu đặt chân đến đất nước này thì 
dường như vẫn chưa tin mình đã có mặt 
ở matxcơva!

ánh nắng le lói từ rất sớm một sáng 
tháng năm rọi lên cả thành phố với rất 
nhiều nhà cao tầng. từ trên tầng cao của 
khách sạn nhìn thành phố dưới ánh ban 
mai, tôi thầm nghĩ “cũng không có gì 
đặc sắc lắm!”. những khối nhà cao tầng 
như những bao diêm xếp cạnh nhau, 
cao thấp nhấp nhô không có gì độc đáo, 
mới lạ. có thể dễ dàng nhận ra những 
tòa nhà mà dáng dấp kiến trúc của nó 
hiện diện không ít ở hà nội từ cách đây 
nửa thế kỷ. những tòa tháp hiện đại 

nhất Định Sẽ trở lại nước ngA
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bằng kính hay những khu tài chính sầm 
uất như kiểu la Defense ở Paris thì hầu 
như vắng bóng. ngày đầu tiên đoàn 
chúng tôi ở matxcơva lại đúng vào chủ 
nhật nên có một ngày đi thăm thành 
phố. những địa danh quen thuộc như 
Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, lăng 
lê-nin, nhà thờ chính thống giáo Vasily  
với những tháp tròn hình củ hành nhiều 
màu sắc… tất cả đều hiển hiện trước 
mắt. Khó có thể diễn tả được cảm xúc 
khi đứng trước một quần thể kiến trúc 
đồ sộ với rất nhiều mô típ đến như vậy. 
cảm giác ban đầu về một thành phố 
của những bao diêm bỗng tan biến, 
nhường chỗ cho sự ngưỡng mộ đối với 
những người đã xây nên những công 
trình vĩ đại! bên cạnh Quảng trường Đỏ 
vẫn còn nguyên tấm pano rất lớn kỷ 
niệm 65 năm ngày chiến thắng Phát xít. 
Đứng giữa quảng trường vẫn nghe như 
vọng lại tiếng đoàn quân duyệt binh 
mừng ngày đất nước được giải phóng 

khỏi ách phát-xít, tiếng hàng triệu linh 
hồn ngã xuống trong một cuộc chiến 
tàn khốc để đổi lấy tự do cho đất nước.

có lẽ một nơi du khách không thể 
bỏ qua là những ga tàu điện ngầm ở 
matxcơva. những đường đi xuống sâu 
hun hút, người người vội vã xếp hàng 
trên những cầu thang cuốn, những 
toa tầu cũ đã 75 năm tuổi, tiếng ồn 
gấp nhiều lần bình thường của những 
đoàn tàu chạy… tất cả bỗng trở nên 
chẳng đáng kể gì khi bước vào những 
nhà ga giống như những cung điện. 
mỗi nhà ga có một đặc trưng riêng 
được trang trí bằng gốm sứ, thạch cao, 
đá cẩm thạch… những nhà ga được 
bố trí thành hình tròn làm cho người 
ta có cảm giác không có điểm kết thúc. 
Không biết những con người đang hối 
hả, vội vã lên những đoàn tàu kia có lúc 
nào chợt dừng lại để ngắm nhìn những 
công trình đầy tính nghệ thuật, để thấy 
lòng lắng lại và yêu thêm nước nga!

nơi ấn tượng với tôi hơn cả chính là 
Đại học Quốc gia matxcơva mang tên 
lômônôxốp, nơi đào tạo nhiều nhà 
khoa học hàng đầu của Việt nam mà 
người ta hay gọi bằng cái tên thân mật 
là mgu. tọa lạc trên đồi lê-nin, giữa khu 
trường rộng hàng trăm hecta là cả một 
tòa nhà bề thế, uy nghiêm. thành lập 
từ năm 1775, trong nhiều thập kỷ, tháp 
ngà học thuật này là niềm tự hào, là 
“diện mạo quốc gia” của nước nga với 5 
giải nobel và 4 giải thưởng Fields. ngay 
cả những năm tháng xảy ra nhiều biến 
cố và sự chuyển mình của nước nga 
trong cơ chế thị trường đã ảnh hưởng 
không nhỏ tới toàn hệ thống giáo dục 
đại học thì vị trí của Đại học mgu vẫn 
không thay đổi trên các bảng xếp hạng 
uy tín của thế giới. tiếp đoàn công tác 
chúng tôi trong tòa nhà chính, lãnh đạo 
mgu tự hào giới thiệu về một trong 
mười chiếc máy tính mạnh nhất thế giới 
do các nhà khoa học mgu thiết kế hay 
diện tích sử dụng của mgu sẽ tăng gấp 
đôi trong hai năm tới với một loạt các 
tòa nhà đang trong quá trình xây dựng 
và hoàn thiện. các lĩnh vực khoa học cơ 
bản vẫn là thế mạnh hàng đầu của mgu 
và đại học này tiếp tục theo đuổi mục 
tiêu chất lượng và trình độ cao trong 
đào tạo và nghiên cứu. Quyền tự chủ 
cao của mgu được khẳng định trong 
sắc lệnh của tổng thống nga dành cho 
hai Đại học Quốc gia matxcơva và Saint 
Petersburg  là nền tảng vững chắc cho 
mgu tiếp tục khẳng định được uy tín và 
chất lượng đỉnh cao của mình.

cuộc hành trình của chúng tôi tiếp tục 
đến thành phố Saint Petersburg, nơi 
được coi là Paris của nước nga. Đón 
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chúng tôi là chị nina, Phó chủ nhiệm 
Khoa Phương Đông, Đại học Quốc gia 
Saint Petersburg. Đã có nhiều năm học 
tiếng Việt và gắn bó với Việt nam nên 
chị nina nói chuyện với chúng tôi bằng 
tiếng Việt một cách dễ dàng, thoải mái. 
chúng tôi không ngạc nhiên khi gặp 
không ít người bạn nga nói tiếng Việt 
tại Đại học Quốc gia Saint Petersburg . 
một số nhà ngôn ngữ học nổi tiếng của 
Việt nam như giáo sư nguyễn tài cẩn 
đã được đào tạo tại đây. Khoa Phương 
Đông là một trong các Khoa phát triển 
mạnh nhất của Đại học Quốc gia Saint 
Petersburg. cũng tại đây đã ra đời Viện 
nghiên cứu Việt nam mang tên hồ chí 
minh với rất nhiều ý nghĩa, đánh dấu 
một bước phát triển mới trong quan hệ 
Việt - nga. cho đến khi được chứng kiến 
những tình cảm mà người nga dành 
cho chủ tịch hồ chí minh khi khánh 
thành bức tượng của người trong sân 
vườn trường vào đúng ngày 19 tháng 
5 và nghe các sinh viên nga đọc "nhật 
ký trong tù" bằng tiếng Việt, người ta 
không thể nghi ngờ về mối quan hệ 
Việt – nga trường tồn cùng năm tháng.  

Khác hẳn với matxcơva, Saint Petersburg 

có những tòa nhà mang kiến trúc tây 
âu, những góc phổ nhỏ, những hàng 
cây ven bờ nước tạo cho người ta 
tưởng đang ở Paris. càng đi vào trong 
càng thấy thành phố quá rộng lớn và 
được quy hoạch rất tốt từ hàng thế kỷ 
trước. Sự hiện diện của những tòa nhà 
mà mặt tiền của nó chiếm hết hàng 
dãy phố, những cây cầu lớn bắc ngang 
sông neva, bức tượng Pierre Đại đế cưỡi 
ngựa hướng ra biển lớn, cung điện mùa 
Đông với hàng trăm phòng trưng bày 
rất nhiều tranh ảnh, hiện vật quý từ thời 
hoàng kim của phong kiến nga… tất 
cả làm cho du khách mải miết xem mà 
quên rằng đã gần đến nửa đêm. những 
ngày giữa tháng 5, đã gần đến thời điểm 
“đêm trắng” ở Saint Petersburg  khi mà 
ngày kéo dài gần 24 tiếng. một trong 
những địa danh mà mỗi khi đến thành 
phố này người ta không thể không 
đến là cung điện mùa hè. những bức 
tượng dát vàng, những đài phun nước, 
những vườn cây được cắt tỉa, chăm sóc 
kỹ càng, những con đường rộng trải 
sỏi giữa những hàng cây cổ thụ làm 
cho người ta có cảm giác đang lọt vào 
một lâu đài cổ tích. có lẽ phần đông du 

khách khi rời Saint Petersburg đều có 
cảm giác tiếc nuối vì còn có quá nhiều 
thứ để xem, có quá nhiều nơi để đến và 
nhớ một không gian rộng lớn rất âu và 
cũng rất nga. 

một tuần là khoảng thời gian quá ngắn 
ngủi để biết về một đất nước rộng lớn 
như nước nga. một tuần hối hả với lịch 
làm việc dày đặc, di chuyển giữa các địa 
điểm bằng máy bay, tàu cao tốc, tàu 
điện ngầm, xe taxi làm cho thời gian 
như ngắn lại. ngồi trên máy bay trở về 
hà nội, một suy nghĩ chợt đến trong 
đầu : “nhất định tôi sẽ trở lại nước nga”!

     
  nguyễn Anh thu
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con phố với hai hàng xà cừ 
cổ thụ mà trên thân cây nào 
cũng gồ lên những chiếc gù 
to bằng chiếc bát tô úp, xù xì, 

vẹo vọ chĩa ra phía đường, người đi xe 
đạp, xe máy cứ lượn lượn tránh mỗi khi đi 
qua vì chỉ sợ nhỡ đập mặt vào. cửa hàng 
sách cũ của ông cụ khiêm nhường cạnh 
một con ngõ nhỏ. căn xép nhà tôi có ô 
cửa sổ nhìn xuống khoảng sân chung, 
tôi thường ngồi đọc sách bên chiếc cửa 
sổ này và thường quan sát ông cụ bán 
sách cùng bà cụ vợ ông. nhiều lúc tôi 
tự hỏi, điều gì cuốn hút tôi cứ nao nao 
trong lòng như vậy mỗi khi nhìn họ? có 
biết bao mối quan tâm: một buổi hòa 
nhạc váy áo sang trọng tưng bừng cùng 
chúng bạn, một vài cuộc picnic xả stress 
ở những vùng đất hoang sơ mình thích, 
những thuận lợi và cả vướng mắc trong 
công việc, những mưu sinh trần trụi, bạt 
ngàn những mối quan hệ muôn hình 
vạn trạng biến hóa mà phàm đã là con 
người thì ai cũng phải từng ngày từng 
giờ đối mặt…nhiều lắm những mối 
quan tâm mà sao tôi lại cứ bị cái hồn 
hậu, thấm đẫm tình yêu, tình thương, 
tình người trong vợ chồng ông cụ hàng 
xóm này cuốn hút như nam châm, 
không sao cưỡng lại được. Ông cụ mắt 
sáng, người cao gầy, mái tóc bạc trắng 
như cước, dáng điệu khoan thai. bà cụ 
đậm người, mái tóc bạc được cuốn gọn 
một lọn trễ sau gáy, những sợi tóc mai 
hai bên được vén lên bởi hai chiếc cặp 
tăm nhỏ xíu làm lộ ra một khuôn mặt 
phúc hậu. Sáng tinh mơ tôi thường 
thấy hai ông bà chậm rãi dắt nhau qua 

đường đi dạo trong công viên. Ông 
bước những bước cẩn trọng, bà líu ríu đi 
bên cạnh, thỉnh thoảng gặp những chỗ 
đường khó đi, ông chủ động đi chậm lại 
và bà khẽ bám vào khuỷu tay ông. họ 
vừa đi vừa rì rầm nói với nhau, có lẽ ông 
hơi nặng tai nên tôi thấy ông nghiêng 
đầu về phía bà mỗi khi bà nhỏ nhẹ nói. 6 
giờ sáng hai ông bà trở về, bà xách chiếc 
làn mây đi chợ, ông lúi húi mở cửa hàng. 
7 giờ đã thấy bà ngồi cạnh ông, một bà 
già ngồi cạnh một ông già thì có gì để 
nói nhưng với hai ông bà mà tôi đang 
nói đây nhất định buộc người chứng 
kiến phải ngậm ngùi dừng lại, đó là cái 
cách ông bà cầm tay nhau mà rủ rỉ, lại 
còn nhìn sâu vào mắt nhau khi nói, lại 
còn thỉnh thoảng cười hồn nhiên – cái 
cười không phải của người ở độ tuổi 
thất thập cổ lai hy. bà cầm chiếc khăn 
tay thỉnh thoảng lại lau những giọt mồ 
hôi rịn trên khuôn mặt ông, khe khẽ 
nói âu yếm: khổ, người đâu mà lúc nào 
cũng mồ hôi mướt mải…những lúc ấy 
ông lại trêu bà: bà có nhớ bà nói câu này 
bao nhiêu lần từ hồi chúng mình còn 
trẻ đến giờ không?. bà cười bẽn lẽn. 
cửa hàng sách cũ của ông cụ rất đông 
khách, phần vì ông sưu tập đủ các loại 
trong đó có những cuốn rất quý, phần 
vì ông cụ có cái am hiểu thâm thúy và 
lịch lãm của người hà nội gốc, ông giới 
thiệu sách bằng chất giọng nhẹ nhàng, 
cách phát âm chuẩn của người hà nội, 
cái nhìn sâu thẳm đầy trí tuệ của một 
người thẩm định sách uyên bác. những 
lúc ấy mặt bà ngời ngợi sáng bừng lên 
không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ lẫn tự 

hào. cái cảnh ông bà chia nhau gói xôi, 
quả chuối, mà khi bà bẻ thì ông phần 
hơn, ông bẻ bà lại phần lớn hơn ông 
một chút. họ nói gì với nhau mà ngày 
này sang ngày khác không dứt, không 
hề thấy vơi đi chút nào cái say sưa, cái 
mê mải? ấm nồng và âu yếm. bà dặn 
ông không được với tay như thế khi lấy 
quyển sách trên giá cao và ánh mắt đầy 
lo âu dõi theo cho tới khi ông cầm cuốn 
sách trao cho khách. Ông nhắc bà đi 
cẩn thận nào, chỗ sân đầy rêu như thế 
ngã đấy bà ơi. chiều xuống, ông ngồi ở 
chiếc ghế mây kê ở khoảng sân nhỏ nơi 
có chiếc giếng trời mở ra một khoảng 
trời xanh thăm thẳm trên đầu, nhìn bà 
nhặt rau, chuẩn bị bữa cơm chiều. bà 
vừa làm vừa dịu nhẹ bàn luận với ông 
về món canh này ông nhớ mình ăn ở 
đâu không? ông bảo ăn ở chỗ ấy, chỗ 
ấy…nhưng thiếu cà pháo ăn kèm, bà 
lại sợ cà độc, già rồi ông ăn không tốt 
chứ gì?, bà cười hiền hậu - đúng mà. 
bữa cơm chiều dọn ra cũng trên mảnh 
sân con con ấy. một mâm cơm xinh 
xắn, một bà già vẫn giữ nguyên vẻ đằm 
thắm, đầy ăm ắp chất nữ tính khi khéo 
léo nấu những món ăn thanh tao, khi âu 
yếm gắp cho chồng và dịu dàng nhìn 
chồng ăn xem có ngon miệng không? 
khi gỡ từng chiếc xương giăm từ con 
cá đồng rồi chấm chút nước mắt chanh 
tỏi để vào bát ông như người ta cẩn 
trọng chăm trẻ nhỏ, một ông già ánh 
mắt lấp lánh niềm vui khi hiểu mình 
đang nắm giữ gì trong tay và đang cảm 
động nhấm nhấm từng miếng…10 giờ 
đêm, gặp bà lúi húi ở khoảng sân chỗ 

Boùng chieàu
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vòi nước chung của mấy nhà, tôi hỏi: bà 
chưa nghỉ ạ, hôm nào con cũng thấy bà 
làm vào giờ này? bà cười tủm tỉm: ông 
ấy có thói quen ăn đêm từ hồi trẻ cô ạ, 
không ăn là ruột gan lộn lên không ngủ 
được, tội lắm. tôi thấy khi thì bà nấu 
súp, khi cháo lươn, khi cháo cá, lúc chỉ 
hai quả trứng gà luộc...tôi hình dung rõ 
hình ảnh bà xúc từng thìa cho ông, họ 
lại dìu nhau trong niềm hạnh phúc lâng 
lâng của yêu thương và dâng hiến. họ 
đã có những thứ vô giá ai cũng ao ước 
nhưng không phải ai cũng làm được, 
cũng có được.  một lần không cưỡng 
nổi ý định phải nói với ông bà một câu 
gì đó, tôi chân thành: cháu không gặp 
ai .. như hai bác khi ở tuổi này rồi mà vẫn 
giữ được thế này. Ông cười hiền từ. bà 
bảo hồi trẻ chúng tôi thương nhau lắm 
cô ạ. tôi như thấy người đàn ông trung 

hậu, vững chãi bên người phụ nữ mướt 
mát, dịu dàng. họ hiểu nhau tận cùng, 
họ vượt lên tranh dành người này đem 
cho người kia niềm vui, người này dành 
dụm đong đầy những yêu thương, 
ngọt ngào mang đặt vào lòng người 
kia…để khi bóng chiều đến họ có được 
những ngày yên bình thế này. tôi hình 
dung thời xuân trẻ ông bơi đi, hai tay 
khỏa khỏa những vướng bận của cuộc 
mưu sinh để vượt lên phía trước, bà 
luôn sát bên cạnh động viên ông bằng 
cả tấm chân tình, họ bên nhau như vậy, 
chia xẻ những buồn, những vui của đời 
người và những yêu thương, thấu hiểu 
dịu dàng này là hành trang họ mang 
theo khi bước lên chuyến tàu mang 
tên tuổi già đầy thanh thản. tôi không 
dám nghĩ đến quy luật nghiệt ngã của 
đời người, rằng có sinh và có chấm hết 

bởi tôi không hình dung nổi thiếu đi 
một trong hai người, người còn lại sẽ ra 
sao? ánh mắt đục lờ lúc nào cũng ầng 
ậng nước, tay chân lập cập, dáng điệu 
xiêu vẹo chỉ chực đổ ập về phía họ vẫn 
thường dựa vào nhau, và chắc người 
còn lại không trụ nổi khi không còn nửa 
kia để mà đổ đầy tình yêu thương qua 
những chăm chút dịu dàng. Không. tôi 
không dám nghĩ.

Song long
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                                      nguyễn hồng Vinh

Đêm miền trung dài dặc

nóng, lạnh hòa trong nhau

những dáng người hối hả

nuôi lửa đốt gian lao?

bình minh sao muộn thế

Để bóng đêm phủ dày

trang giấy nhòa nét mực

Em mơ gì đêm nay?

Khúc hồng thiện

mong em về kịp hội xòe

khăn piêu áo cóm đừng khoe chốn này

phố phường nghiêng ngả vì say

làm sao cạn được chén đầy khi yêu

Em về kẻo lỡ cơm chiều…

mưa giăng mắt bạc chớ liều bước chân

ở đây xuôi ngược vũ vần

quen đâu với vẻ trong ngần hoa ban

Về đi em với chứa chan

về đi em với đại ngàn mà thương

quên đi, về với bình thường…

một tôi với một con đường lại say.

Trang Thô 

Em veà cho kòp hoäi xoøe

Ñeâm
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tiến cường

gối đầu vào vai gió

trên đại lộ bình yên

Em thỏa thuê ngắt những chùm hoa mơ ước

giấu phồng ngực áo hai mươi

gối đầu vào vai gió

Em sẽ nghe trong sỏi đá

tình khúc trịnh công Sơn ngày dịu buồn

thấm lên từng tích tắc hoài mong

gối đầu vào vai gió

Em sẽ thấy cạnh mùa heo may

Quà của thương nhớ mười lăm tựa hơi ấm 
bàn tay

trong nỗi tương tư màu cúc dại

gối đầu vào vai gió

những thổn thức sẽ thú thật với em

có trái tim hơn cả trái tim chàng romeo

Đương tự nguyện bán thân cho gió…

  

       hảo yến

thân cò lặn lội bấy 
lâu nay

Vất vả gian truân 
những tháng ngày

Khối óc gợi khêu tin lẽ phải

con tim mách bảo nghĩ điều hay

Đời không tính tóa keo thua được

mộng chẳng mơ màng cuộc tỉnh 
say

Duyên phận đa đoan còn nặng nợ

bao giờ trả hết mới ngơi tay

Goái vaøo vai gioù

Con tim maùch baûo
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bỡ ngỡ ngày Đầu

còn nhớ ngày đầu tay xách, nách mang, 
bao nhiêu sinh viên với đồ đạc, sách vở 
tập trung trước phòng quản lý của ký 
túc xá để mong đến lượt nhận phòng. 
trước mắt chúng tôi là những dãy nhà 
cao tầng, cả một sân bóng rộng rãi cùng 
những nhà ăn, điều mà chúng tôi chỉ 
được nghe từ những người bạn, những 
anh chị đã học đại học. nơi đây, tất cả 
những tân sinh viên nội trú đều mang 
tâm trạng hồi hộp, lo lắng vì số lượng 
sinh viên quá đông mà số phòng thì có 
hạn. may mắn làm sao, chúng tôi được 
các cô chú trong ban quản lý rất nhiệt 
tình và chỉ bảo, nhờ thế mà việc làm thủ 
tục cũng dễ dàng hơn. ngày đầu tiên 
nhập ký túc xá sao mà vui và lạ lẫm thế! 
nhớ lắm những giây phút làm quen với 
những thành viên trong phòng, những 
người bạn mới và cả những người láng 
giềng. có nhiều người được bố mẹ đưa 
lên nhập học, mua cho bao nhiêu thứ, 
trước khi về lại còn dặn dò cả phòng 

phải đoàn kết và phải cố gắng học tốt. 

Đến hoà nhậP

thời gian cứ dần trôi. ngày  qua ngày, 
các thành viên trong phòng dần dần 
hiểu về nhau hơn và hoà nhâp với 

cuộc sống tập thể. từ đi học chung, đi 
ăn chung đến những sinh hoạt khác, 
khiến chúng tôi gần gũi nhau hơn. ban 
đầu chỉ phòng nào yên phận phòng đó 
nhưng về sau, phòng này đã bắt đầu 
giao lưu với phòng kia và nhanh chóng 
trở thành những người láng giềng thân 
thiết. Vào KtX không lâu, trung tâm hỗ 
trợ học sinh sinh viên đã tổ chức một 
chuyến đi dã ngoại cho các trưởng 
phòng của KtX mễ trì và KtX Đại học 
ngoại ngữ. Qua chuyến đi đầy ý nghĩa 
này, chúng tôi không những có dịp 
được biết thêm về những thắng cảnh, 
những di tích lịch sử nổi tiếng ở ba Vì mà 
còn có cơ hội được giao lưu, trao đổi và 
kết bạn. 

Sống trong KtX, vui có, buồn có. chính 
vì vậy, những lúc về quê hay đi đâu xa 
mấy ngày là ai cũng nhớ và nhanh 
chóng cầm điện thoại nhắn tin hỏi 
thăm bạn bè trong phòng. Vì là nơi tập 
trung sinh viên của nhiều miền quê 
nên chúng tôi có dịp được thưởng thức 

một năm ở Ký túc Xá

hạ SAng. mùA thi 
Đến. một năm học 
Đã gần trÔi QuA. Đối 
Với những Sinh Viên 
năm nhất Được ở 
Ký túc Xá (KtX) thì 
một năm QuA Đi, bAo 
nhiêu Ký ức, Kỉ niệm 
Đong Đầy thật Khó 
Quên!
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nhiều đặc sản, món ăn dân dã của các 
tỉnh. mỗi thành viên trong phòng đều 
xem như là anh em một nhà. những 
lúc ai đó có chuyện vui hay buồn, mọi 
người trong phòng đều sẻ chia. Đó là 
những đêm diễn văn nghệ giới thiệu 
những loại hình nghệ thuật truyền 
thống của dân tộc, những cuộc thi hay 
những đêm ca nhạc đặc sắc ở nhà văn 
hoá KtX làm cho những sinh viên nội 
trú có thời gian thư giãn, hiểu và yêu 
hơn nữa quê hương mình, quê hương 
bạn. nói đến KtX là không quên nhắc 
đến những đêm hẹn hò, những giây 
phút đợi chờ của những đôi tình nhân 
tại sân tập thể dục. những cuộc cãi vã 
hay những giọt nước mắt của một cô 
bạn qua điện thoại ngoài hành lang khi 
chia tay với người yêu của mình…

Đón tết Dương lịch Đầu tiên

Không như thường ngày, không khí 
đón chào năm mới tại các phòng sinh 
viên nội trú lại nhộn nhịp như thế. ngày 
tết Dương lịch, phòng nào cũng được 
nhận quà của lãnh đạo nhà trường và 
trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh  viên. 
ngay từ đầu giờ chiều, trong KtX đã 
tất bật chuẩn đón tết. Không khó khăn 
gì để bắt gặp những túi đồ ăn, xoong 
nồi, bát đĩa lỉnh kỉnh được các sinh viên 
mua về. Dạo qua các phòng, không khí 
thật như ngày hội. từ ngoài hành lang 
đã phảng phất mùi thơm của các món 

ăn và đặc biệt ấn tượng với những kiểu 
trang trí bắt mắt trước cửa và trong 
mỗi phòng. tuy không phải là cuộc thi 
nhưng dường như phòng nào cũng 
muốn có một ngày tết thật vui và tươm 
tất. tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng hò dô 
âm vang khắp KtX. một ngày thật là 
khó quên với chúng tôi.  

những Đêm mùA thi

mùa thi đến đồng nghĩa với từng đêm 
trắng. Dù là đêm hè nóng bức hay 
những đêm đông lạnh lẽo, không ai 
bảo ai, mỗi người đều ngồi vào bàn để 
mong có thêm kiến thức cho bài thi các 
môn đạt điểm cao. “có thực mới vực 
được đạo!” – Đó là câu nói cửa miệng 
của nhiều sinh viên trong những đêm 
mùa thi. mọi người bắt đầu chiến dịch 
“tẩm bổ nửa đêm” với một vài chiếc 
bánh mì, bịch sữa tươi và tô mì tôm 
nóng hổi ngào ngạt bốc lên toả ra át cả 
hành lang với đủ hương vị. thôi thì đủ 
kiểu ăn rồi uống với trà đặc, cà phê... ai 
cũng muốn mình tỉnh táo để tiếp tục lấy 
sức để  mà chiến đấu với bài vở. 

thấy mình lớn lên

Sống trong một tập thể, không ai có thể 
sống theo cách riêng của mình.tại đây, 
mỗi người đều phải có ý thức và trách 
nhiệm với tập thể từ việc giữ gìn vệ 
sinh chung hay tránh gây ồn ào trong 
giờ học để không làm người khác bị 

ảnh hưởng. mỗi người đều có một tính 
cách, một lối sống khác nhau và không 
hợp nhau là điều khó tránh nhưng mỗi 
người phải biết nhường nhịn trong 
cách ứng xử và sinh hoạt để không xảy 
ra xung đột trong phòng. Sống ở đây, 
chúng tôi được học hỏi các anh chị khoá 
trước về kinh nghiệm sống và học tập. 
KtX có quy định về giờ để khoá cổng, 
vì vậy, ai đi đâu về quá giờ chỉ còn đứng 
ở ngoài. Sống xa nhà, không được gia 
đình bảo ban nên nếu không có lập 
trường vững vàng thì nhiều người sẽ 
dễ bị vấp ngã. chính vì vậy, sống trong 
một môi trường lành mạnh như KtX, 
điều đó ít khi xảy ra. Qua một năm học, 
dường như ai cũng thấy mình lớn lên. 
năm nay, còn là đàn em của ba khoá 
trước nhưng năm sau, đã được khoá 
sau gọi là anh chị. 

hè này, khi mùa thi qua đi, có những 
sinh viên năm cuối sẽ rời xa mái trường, 
xa nơi này. Không biết năm sau có còn 
được ở KtX hay phải nhường chỗ cho 
các em khoá sau nhưng những gì đã 
qua sẽ là những kí ức khó phai mờ trong 
mỗi chúng tôi.
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 mái ấm cỦA những mảnh 
Đời

trung tâm trẻ em mồ côi hà 
Đông được thành lập từ năm 
1998 do tổ chức EurASiA và 
AEFA của chính phủ Pháp tài trợ. 
Được biết, đây là trung tâm hoạt 
động do các tổ chức và cá nhân 
tài trợ, không có kinh phí của 
nhà nước với mục đích chính là 
từ thiện và nhân đạo. 

trải qua 13 năm hoạt động, đây 
là là mái ấm của nhiều trẻ em cơ 
nhỡ, không nơi nương tựa. trong 
5 năm gần đây, đã có 35 em ra 
trường, trong đó có 19 em đỗ đại 
học và cao đẳng, số còn lại đi học 
nghề và có công việc ổn định. 
hiện tại, trung tâm đang nuôi 
dạy 55 trẻ em mồ côi, trong đó 
em nhỏ tuổi nhất là ba tuổi rưỡi, 
nhiều tuổi nhất là học Đại học 
năm thứ tư. trung tâm có bốn cô 
nuôi dưỡng và chăm sóc mà các 
em hay gọi bằng cái tên thân mật 
là “mẹ”.  ở đây, các em được sống 

trong tình yêu thương và sự chăm 
sóc nhiệt tình, chu đáo. trung 
tâm có bốn gia đình nhỏ, mỗi gia 
đình có từ 10-15 em do một mẹ 
quản lý và chăm sóc. ngoài ra, tại 
phòng học lớn còn có một tủ sách 
khá đồ sộ với nhiều đầu sách, báo 
phục vụ các em. Khi được hỏi ở 
đây các em sống ra sao, nhiều em 
nhỏ đều mỉm cười trả lời là rất tốt, 
tốt hơn ở nhà, được ăn uống đầy 
đủ. Em Võ thị thảo, một trong số 
bảy em học sinh lớp 12 chuẩn bị 
bước vào kì thi tuyển sinh năm 
nay, chia sẻ: “12 năm sống và học 
tập ở đây đã cho em rất nhiều thứ 
mà em không thể có. nhất là tình 
thương và sự quan tâm, chăm sóc 
của các mẹ, sự đoàn kết của một 
gia đình lớn”. Sau những giờ học, 
các em lớn tuổi chỉ việc quét dọn, 
lau nhà còn nấu nướng và những 
việc khác đã có các mẹ làm. hàng 
năm, trung tâm còn tổ chức 
những buổi tham quan, dã ngoại 
để các em có thêm điều kiện được 
học hỏi và vui chơi. trao đổi với 

những mảnh Đời chơi Vơi

ngày 1-6, Đoàn Viên thAnh niên 
tình nguyện tuyên truyền 
hiến máu nhân Đạo cỦA chi 
hội 7-4 thuộc hội thAnh niên 
Vận Động hiến máu hà nội Đã 
Về thăm trung tâm trẺ Em mồ 
cÔi hà ĐÔng - hà nội. Đến Đây, 
Ai cũng thấy thật Xúc Động 
Khi gần gũi Với các Em, nhất là 
các bé từ 3-7 tuổi, những Em 
nhỏ Sinh rA Đã Phải chịu nhiều 
thiệt thòi Và bất hạnh. những 
Phần Quà tuy giá trị KhÔng 
lớn nhưng Đã góP Phần giúP 
các Em có thêm Được niềm Vui 
Và ấm áP hơn trong ngày này.
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chúng tôi, bà trần thục ninh – giám 
đốc trung tâm cũng là người đã gắn 
bó với nơi đây 13 năm qua, cho biết: 
“các em vào đây đều là trẻ em mồ 
côi, gia đình rất khó khăn nhưng các 
em đã hoà nhập rất nhanh, không có 
em nào cảm thấy buồn hay chán nản. 
chúng tôi đều cố gắng để các em đỡ 
cảm thấy thiệt thòi, thiếu thốn về mặt 
tình cảm. các em đều ngoan ngoãn 
và chăm chỉ học tập, biết yêu thương, 
đùm bọc nhau, nhiều em học tập đạt 
kết quả cao. có nhiều em đã trưởng 
thành, có công ăn việc làm ổn định, ra 
ngoài xã hội đã tiếp thu rất tốt, có đạo 
đức và lối sống lành mạnh, không 
vấp ngã. Đặc biệt, vào những ngày 
nghỉ hay dịp lễ, các em thường về đây 
thăm và chỉ bảo các em đến sau. Đó 
là điều hạnh phúc nhất đối với những 
người chăm sóc như chúng tôi”.

Đến những ước mơ

một buổi sáng, thời gian ở bên cùng 
vui chơi với các em không nhiều 
nhưng ai ai trong mỗi chúng tôi đều 
thấy vui vui. Vì đã được chuẩn bị từ 

trước, các tình nguyện viên đã mang 
đến cho các em những trò chơi, 
những vở kịch vui nhộn, hài hước. 
hoà chung cùng các em, được nhìn 
thấy các em vui cười, xem các em vẽ 
những bức tranh ngộ nghĩnh, chúng 
tôi ai cũng thấy lòng mình như trẻ lại. 
Khi được hỏi về những ước mơ của 
mình, có em mong trở thành bác sĩ, 
giáo viên hay nhà khoa học nhưng 
cũng có những em với những ước 
mơ rất giản dị mà ý nghĩa: “Em muốn 
lớn lên sẽ giúp đỡ được nhiều người!”, 
“Em mong muốn không còn những 
mảnh đời bất hạnh!”… nghe được 
những điều đó, chúng tôi chợt thấy 
xúc động biết bao nhiêu. trong sự 
thiếu thốn, đôi khi người ta chỉ biết 
nghĩ cho mình, nhưng chính các em 
đã làm cho chúng tôi phải cảm phục 
và học hỏi. ước mơ của các em thật 
trong sáng mà cũng thật bao la. Với 
những em học sinh lớp 12 chuẩn bị 
rời xa nơi này, bên cạnh những ước 
mơ và hoài bão về tương lai của 
mình, em lê Văn mùi mong muốn: “ 
Em mong mình có thể đậu đại học để 

báo đáp công ơn của các mẹ, những 
người tuy không sinh ra nhưng đã 
nuôi dưỡng và dìu dắt em khôn lớn, 
có được ngày hôm nay. Em cũng 
mong rằng, những em vào sau sẽ 
dành thời gian của mình cho việc học 
để sau này thành những người có ích 
cho xã hội!”. 

bên ngoài, mặt trời đã lên rất cao, đã 
đến giờ cơm của các em. Dù không 
muốn nhưng chúng tôi cũng đành 
phải nói lời tạm biệt. hi vọng ngày 
càng có nhiều tổ chức và cá nhân hỗ 
trợ để trung tâm cũng như những 
mô hình hoạt động từ thiện tương 
tự ngày càng có thêm cơ sở vật chất 
phục vụ cho cuộc sống của những 
mảnh đời bất hạnh. mong sao những 
ước mơ của các em sẽ thành hiện 
thực trong một ngày không xa.

Duy ngợi
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tháng 6… Sinh Viên 
cuối KhóA hồi hộP 
chờ nhận bằng Đại 
học. tháng 6… nhiều 
Sinh Viên hoAng 
mAng KhÔng biết  
bAo giờ mới lấy Được 
bằng. 

thaùng 6 Buoàn
những chuyện bằng chậm 

nợ môn, học lại, tăng ca… là những 
khái niệm quen thuộc cùa sinh viên 
khối tự nhiên, kỹ thuật. trường Đh 
Khtn (ĐhQghn) có không ít sinh 
viên không ra trường đúng kì hạn, 
chủ yếu ở các khoa hóa, toán, Vật lý.

trước ngày bảo vệ khóa luận, trần 
Dương (K51 Vật lý - Đh.Khtn) nhận 
được bảng điểm toàn khóa. Dương 
ngỡ ngàng khi thấy môn Quang học 
chỉ đạt 3.9 (trong khi theo quy chế 
đào tạo tín chỉ, 4.0 mới đạt điểm). thì 
ra, Dương nợ môn Quang học từ năm 
thứ 2. năm nay, Dương quên không 
trả nợ. Vậy là cái bằng đại học đành 
gửi tạm nhà trường.

tân trở thành người nổi tiếng của 
Khoa Vật lý. Khóa sinh viên nào cũng 
biết mặt tân vì cậu sinh viên này bị 
tăng ca 2 năm. u25 rồi nhưng tân vẫn 
học K51. tuy nhiên, năm nay tân cũng 
không được cầm tấm bằng đại học vì 
nợ quá nhiều môn. Sa đà vào game 
online bỏ học như cơm bữa, thậm chí 
đến hôm thi còn không nhớ. 

là sinh viên có học lực khá nhưng 
hiện tại nhân vô cùng chán nản vì nợ 
môn thể dục. nhân bức xúc: “hôm 
đó, rõ ràng, mình có đi học nhưng bị 
điểm danh nhầm. Vậy là mình không 

đủ điều kiện để thi. giải thích với thầy 
cô, nhưng không ai chịu tin”. Phân 
trần không được, nhân còn tranh cãi 
gay gắt với thầy cô bộ môn thể dục, 
xong vẫn ... đành chịu.

hầu hết các sinh viên không lấy được 
bằng đúng thời hạn vì chểnh mảng 
chuyện học hành, sa đà vào chơi bời. 
bên cạnh đó, cũng có một số trường 
hợp ra trường không đúng hạn vì 
không có phương pháp học bắt kịp 
với hình thức đào tạo tín chỉ.

nhiều sinh viên khoa toán tin không 
ra trường đúng kì hạn vì nợ môn tổ 
hợp. Đặng chuyên tâm sự: “môn này 
được xếp vào dạng “nặng ký” nhất. 
môn được thi dưới hình thức vừa làm 
bài, vừa vấn đáp. Vấn đáp mà không 
trả lời được thì trượt”. Để qua được 
môn gai góc này, nhiều sinh viên trầy 
trật học ngày học đêm nhưng không 
có phương pháp học tập phù hợp 
nên đã thi trượt. Đã thế, môn tổ hợp 
không tổ chức thi lại và được Khoa 
toán - cơ  - tin xếp học vào học kì 2. 
Vì vậy, sinh viên thi trượt chỉ còn nước 
ngồi chờ học lại vào kì 2 năm sau.

bằng chậm và những hệ lụy

nhiều người chưa nhận được bằng 
tốt nghiệp cho biết: “mình dự định, 
học xong đại học sẽ về quê làm thầy 

giáo. giờ cũng chẳng còn tâm trí nào 
nghĩ đến tương lai nữa”. rõ ràng, việc 
không lấy bằng đúng thời hạn ảnh 
hưởng rất lớn đến tâm lý sinh viên. 
bên cạnh đó, họ còn lỡ mất những cơ 
hội đáng tiếc. Qua thời gian thực tập 
xuất sắc tại cục An toàn và bức xạ hạt 
nhân, Dương ngỡ đã nắm trong tay 
một công việc ổn định. Vậy mà cái sự 
chểnh mảng của Dương đã làm cậu 
đánh mất cơ hội.

Đối với những sinh viên ở các tỉnh gần 
hà nội có thể chọn giải pháp tranh 
thủ học rồi về quê. nhân cho biết: 
“hơi mệt một chút, nhưng như thế 
có thể tiết kiệm tiền thuê trọ và sinh 
hoạt”. Đối với trần Dương quê tận Sơn 
la thì chấp nhận thêm một năm ở hà 
nội. bố mẹ Dương lại thêm một năm 
lo toan, bươn chải, để có hơn 20 triệu 
đồng cho con trả nợ môn.  

thùy linh
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Dương thuỵ là một cây bút trẻ 
đầy nhiệt huyết. giọng văn 
của cô cũng mang hơi thở 

của sự trẻ trung năng động và đầy cá 
tính của một cô gái trẻ. Đọc oXForD  
thương yêu thấy hình ảnh con người 
Việt nam tuy nhỏ bé nhưng đầy lòng 
tự tôn dân tộc, tuy kiến thức còn hạn 
chế nhưng luôn cầu tiến và đầy nghị 
lực. Kim là cô gái mạnh mẽ, học giỏi 
và có một ngoại hình khá. cô khẳng 
định được con người Việt nam cũng 
có thể làm được những việc khó khăn 
như bao con người của các nước phát 
triển khác.

oXForD  thương yêu đúng như tên 
gọi của nó mang lại cho người đọc 
một cảm giác bình yên, hạnh phúc. 
Kim đã có được tấm bằng thạc sĩ, 
đồng thời có được tình yêu lớn của 
đời mình ở nơi đây. cô nhận được sự 
yêu quý chân thành của những người 
bạn, nguời thầy nước ngoài. Fernando 
đã không quản ngại giúp cô vượt qua 
được quãng thời gian khó khăn nhất 
khi cô mới sang Anh. câu chuyện hấp 
dẫn bạn đọc trong nhiều chi tiết. Đặc 
biệt là những chi tiết nhân vật Kim  trải 
qua khó khăn vất vả.

cuốn sách cho chúng ta thấy khi cố 
gắng thì mọi thứ đều có thể thay đổi, 
cả những thứ tưởng như không bao 
giờ làm khác được. Kim cố gắng tập 
thể dục, ăn uống điều độ để có được 
sức khoẻ. Và cô cố gắng học hết sức 
mình đã có thể lấy bằng thạc sĩ Đại 
học oxford trong vòng 1 năm. Đó là 
những cố gắng phi thường của con 
người mà Kim đã chứng minh cho 
bạn đọc thấy cô đã làm được

tình yêu của cô gái và chàng trai đến 
từ hai quốc gia khác nhau về nhiều 
thứ: tập tục, vị trí địa lý, tính cách con 

người,… đã làm cho câu chuyện thêm 
hấp dẫn. tính cách của 2 nhân vật có 
nhiều cá tính khác nhau nhưng đồng 
thời cũng có những điểm giống nhau 
nên họ cuốn hút nhau mãnh liệt. tình 
yêu giúp họ vượt qua được nhiều 
thử thách và khoảng cách lớn lao. 
Fernando đã giúp Kim hiểu được giá 
trị bản thân của mình. Kim không phủ 
nhận mình là người Việt nam, cô biết 
những gì dân tộc mình có để tự hào. 
Vì thế, cô đã chinh phục được trái tim 
của chàng trai bồ Đào nha đầy hiểu 
biết như Fernando. Khác một thuý 
hà lẳng lơ và có phần ngu dốt, khác 
một Vi Vi lê giỏi giang nhưng luôn tự 
ti về quê hương mình, Kim luôn hiểu 
mình là ai và cô luôn làm những gì 
mình thích. có lẽ bạn đọc sẽ thấy Kim 
nhờ có Fernando nên mới có thể thay 
đổi. nhưng thực ra trong thâm tâm 
của Kim luôn thúc đẩy mình phải thay 
đổi, và cô có bản lĩnh để thay đổi đúng 
đắn thì mới được như vậy.

Kim đã cao hơn tới 7 cm sau một quá 
trình tập luyện, ăn uống, vận động 

khoa học. cô đã có được sự phát triển 
hoàn toàn về thể chất lẫn trí tuệ. hình 
ảnh một Kim giỏi giang nhưng cũng 
không kém phần nữ tính đã trở thành 
hình ảnh đáng mơ ước của nhiều 
cô gái. Đó là mục đích cuối của câu 
chuyện. Dương thuỵ như muốn nói: 
hãy cố lên những cô gái, không có gì 
là không thể thay đổi!

cái hay trong truyện oXForD  thương 
yêu của nhà văn trẻ Dương thụy 
chính là cách viết nhẹ nhàng tình 
cảm nhưng cũng khá hài hước, đối 
đáp thông minh, khiến người đọc 
không phải chỉ đọc vì tò mò, mà hào 
hứng theo từng tình tiết của một cô 
gái Việt vừa thông minh vừa nhõng 
nhẽo với một anh chàng siêng năng, 
giỏi giang và hết sức tinh tế. tình yêu 
không phân biệt chủng tộc, đó cũng 
là sự nhận xét khác biệt của người trẻ 
với các bậc cha mẹ. nhưng đó không 
hoàn toàn là khó khăn để vượt qua khi 
mà cả hai con tim đều không thể rời 
xa nhau.

oXForD  thương yêu mang đến cho 
người đọc những giây phút thoải mái, 
những kiến thức hiểu biết thêm về 
nền giáo dục cũng như cách sống của 
bạn trẻ phương tây. Đồng thời mang 
đến nghị lực cho bạn đọc, một nghị 
lực thật lớn lao giúp họ vượt qua được 
những khó khăn trong cuộc sống, 
tình yêu, học tập hay công việc.

cẩm nhung

“oXForD  thương yêu”
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chào hà, đã 1 năm từ ngày đạt được 
ngôi vị á hậu trong cuộc thi imiss 
thăng long 2009, công việc, học tập, 
cuộc sống của hà có thay đổi gì?

mình có một kỉ niệm nho nhỏ, đó là 
sau khi tham gia cuộc thi về, đôi lúc vào 
trường hà có nghe mọi người nói to 
nhỏ về mình, cũng hơi ngại chút nhưng 
sau rồi cũng trở lại như bình thường.

công việc và học tập của hà không xáo 
trộn nhiều, vì hà luôn cố gắng giữ cân 
bằng trong cuộc sống. hiện tại hà đang 
là huấn luyện viên của một lớp thể dục 
nghệ thuật tại trường thể thao thiếu 

niên 10-10. các em vẫn còn bé nhưng 
rất có ý thức tập luyện, giải vừa rồi tại 
trung tâm huấn luyện Quốc gia các em 
đã đạt 1 huy chương bạc. hà thấy rất tự 
hào.

gia đình, bạn bè không bao giờ thay đổi 
đối với hà. cuộc thi giúp hà nhận ra giá 
trị thật sự, và trân trọng họ nhiều hơn, vì 
nếu không có bạn bè và người thân bên 
cạnh cổ vũ thì hà sẽ không có những 
thành công như ngày hôm nay.

hà có thể chia sẻ một chút về kỉ niệm 
sâu sắc nhất của mình  trong cuộc thi 
imiss thăng long 2009? gần 1 năm 

đã qua, khi nhìn lại hà  có cảm giác 
luyến tiếc điều gì không?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất là đợt thi imiss 
cũng là đợt mà hà phải tham gia cuộc 
thi nghiệp Vụ sư phạm do trường cử đi. 
cả 2 cuộc thi đều rất quan trọng nhưng 
lịch lại trùng nhau nên việc đi lại rất vất 
vả. có hôm, hà đã từ thái nguyên về hà 
nội để tổng duyệt cho imiss, sau đó lại 
lên thái nguyên ngay buổi tối để dự lễ 
công diễn. nhưng hà đã hoàn thành 
xuất sắc cả 2 cuộc thi và không cảm 
thấy luyến tiếc điều gì.

hà  quan niệm thế nào là "người của 

 á KhÔi thu hà:

 Điều Kì Diệu Sẽ Đến!

một năm Đã QuA Kể từ cuộc thi hoA KhÔi Sinh Viên hà nội Được tổ chức lần Đầu tiên 
năm 2009. Đối Với tất cả những thí Sinh thAm giA, cuộc thi Đã Để lại những Kỉ niệm tuyệt 
Vời KhÔng thể nào Quên. cùng trò chuyện Với cÔ á KhÔi Xinh ĐẹP tài năng nguyễn thu 
hà cỦA imiSS thăng long 2009 Và Khám Phá thêm rất nhiều những bí mật Đằng SAu ánh 
hào QuAng KiA.
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công chúng"? 

theo hà, người của công chúng là 
người đang tham gia vào một lĩnh vực 
nào đó mà công chúng đang quan tâm 
và cống hiến hết mình vì công chúng. 
Khi làm người của công chúng, mình 
luôn phải giữ một hình ảnh đẹp trong 
mắt mọi người.

Sau cuộc thi, điều lớn nhất hà nhận 
được là gì? hà cảm thấy thế nào khi 
trở thành người nổi tiếng? 

cuộc thi này đã mang lại cho hà rất 
nhiều, đặc biệt là sự tự tin và cơ hội để 
thể hiện chính mình, cơ hội được giao 
lưu học hỏi từ rất nhiều người bạn mới.

tuy nhiên, hà không bao giờ nghĩ là 
người nổi tiếng cả. nhớ lại thời vận 
động viên, hà đã từng vấp ngã một lần, 
Khi đó, hà cảm thấy rất buồn vì mình đã 
phụ công của mọi người và khán giả, 
nên tự bản thân chưa bao giờ dám coi 
mình là người nổi tiếng. có chăng chỉ là 
người của công chúng. hà luôn tự nhủ 
mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa 
để không phụ sự mong đợi của mọi 
người.

theo hà, hoa khôi sinh viên hà nội 
có gì khác biệt so với rất nhiều các 
cuộc thi sắc đẹp khác được tổ chức 
rầm rộ trong thời gian gần đây?

hoa khôi sinh viên hà nội là một cuộc 
thi rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, 
năm hà thi là lần đầu tiên được tổ chức 
để gắn kết sinh viên trên địa bàn thủ đô. 

imiss thăng long có phần thi “nhân trắc 
học” rất hay, độc đáo và sáng tạo. Không 
chỉ là những chỉ số vật lí về cơ thể con 
người, phần thi đòi hỏi người tham gia 
có vốn kiến thức đa chiều về cuộc sống, 
không mang tính gò bó sách vở. ban 
đầu, khi mới nghe nói đến vòng thi này, 
hà cũng như các thí sinh khác đều cảm 
thấy hồi hộp, lo lắng mình không vượt 
qua được. nhưng sau khi trải nghiệm, 
được tiếp xúc với những chuyên gia 
hàng đầu, hà nhận thấy ai cũng trở nên 
thoải mái, tự tin hơn, học hỏi được thêm 
rất nhiều điều thú vị. Đây cũng là một kỉ 
niệm đáng nhớ trong cuộc thi này.

hà có theo dõi hoa khôi sinh viên hà 
nội 2010 không? Đôi điều hà muốn 
nhắn gửi đến những thí sinh imiss 
năm nay? 

cuộc thi năm nay, hà theo dõi từ thời 
gian đầu. So với năm 2009, số lượng thí 
sinh năm nay đông hơn, có rất nhiều 
bạn xinh đẹp và tài giỏi. là người đi 
trước, hà có 1 điều nhắn nhủ tới các bạn 
thí sinh rằng: hãy luôn luôn thoải mái và 
tự tin là chính mình, thì điều kì diệu sẽ 
đến với các bạn. chúc cuộc thi năm nay 
thành công rực rỡ.

Dự định của hà  trong tương lai là gì?

hà sẽ hoàn thành tốt năm cuối cùng, 
thi tốt nghiệp ra trường, huấn luyện 
thật tốt các em nhỏ để các em trở thành 
những vận động viên đỉnh cao cho đất 
nước, và một ước mơ nữa là trở thành 
nhà thiết kế thời trang.

cảm ơn hà về cuộc phỏng vấn. chúc 
bạn sẽ thành công hơn nữa và luôn 
tự tin là chính mình!

hương trà

 ảnh: datssmiel

hoA KhÔi Sinh Viên hà nội 2010 Khởi Động ấn tượng
Sau khi công bố danh sách top 100, sáng 19/6 vừa qua, tại hội trường ĐhQg đã 
diễn ra buổi gặp mặt thí sinh. bất chấp cái nắng mùa hè oi bức như đổ lửa, 100 
gương mặt, 100 phong cách hội tụ. imissthanglong 2010 chinh thuc khoi dong.

Sau khi chia thành 5 nhóm, các thí sinh kết thân với nhau rất nhanh. imiss thăng 
long không chỉ là một cuộc thi, mà  da  thực sự trở thành nhịp cầu giao lưu, kết 
nối con người.

các thí sinh sẽ tham gia tất cả các hoạt động theo nhóm cho đến đêm chung kết.
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mẹo Vặt:

góc ảnh

giấy báo là thứ rất háo nước. Do Vậy giấy báo có thể Dùng thấm mọi loại hơi ẩm, gồm cả hơi 
ẩm Và mùi trong giày, hơi nước trong ngăn Đựng rAu Quả, cùng nhiều thứ hơi ẩm Khác.  tạP 
chí rEAl SimPlE chỉ rA cho mọi người thêm những cÔng Dụng cỦA tờ báo cũ tưởng chừng chỉ 
có thể cân Ký bán VE chAi hoặc bỏ Sọt rác. những mẹo Vặt Dưới Đây có thể làm Phong Phú 
thêm những Điều bạn Đã từng biết Về cách Sử Dụng giấy báo cũ.

cÔng Dụng thú Vị cỦA giấy báo cũ 

1. trước hết, giấy báo có thể khử 
mùi trong ngăn hoặc hộp đựng 
thực phẩm. bọc tấm giấy báo cũ 
quanh hộp nhựa hoặc phích nước 
đã dùng đựng bữa ăn trưa mà bạn 
muốn khử mùi, cột nó lại và sau 
một đêm sẽ thấy công hiệu.

2. giấy báo còn có thể làm cà chua 
chín đỏ hơn. bọc mỗi quả cà chua 
bằng một mẩu giấy báo và đặt 
chúng trong phòng có nhiệt độ ấm. bạn sẽ thấy những trái 
cà chua chuyển dần từ màu quả xanh sang đỏ mọng.

3. bạn có nhiều món đồ nhỏ bằng sứ, thủy tinh phải đóng 
gói cùng một chiếc hộp để chuyển đi mà không muốn 
chúng vỡ tan tành vì chạm vào nhau? Đơn giản chỉ dùng 
những mẩu giấy báo gói từng món đồ lại, xếp chúng vào 
hộp. cuối cùng vò nhàu những mẩu giấy báo khác chèn 
vào những khoảng trống còn lại trong hộp là êm, khỏi lo 
món đồ "cưng" bị vỡ nữa. 

4. một công dụng tuyệt vời khác của giấy báo cũ là chùi 
sạch mặt kính một cách nhanh chóng. Dùng giấy báo thấm 
nước chuyên dùng lau rửa kính chà lên mặt kính, sẽ thấy 
sạch hơn lau bằng khăn rất nhiều. bạn cũng có thể xịt nước 
rửa kính lên thẳng mặt gương hoặc kính cửa sổ, lau lại bằng 
giấy báo. 

5. giấy báo còn giúp bảo vệ những bức tranh cổ vẽ trên 
kính. nếu chùi rửa bằng cách thông thường với giẻ và xà 

bông có thể làm phá hủy những 
bề mặt hình ảnh vẽ trên kính thì 
chỉ với giấy báo thấm giấm và 
nước ấm, bạn sẽ tẩy rửa những 
vết bẩn một cách hoàn hảo, lại 
giữ được những bức vẽ không 
bị hủy hoại. Sau đó hong khô 
những bức tranh trên kính vừa 
được tẩy rửa ngoài không khí 
khô ráo.

6. làm khô những đôi giày ướt là công dụng thú vị khác của 
giấy báo mà có thể bạn chưa từng biết đến. bọc đôi giày 
bằng tờ giấy báo vò nhàu, để qua đêm. Kết quả là bạn sẽ 
thấy một đôi giày khô ráo vào hôm sau. 

7. Và bạn có thể tưởng tượng được không, giấy báo còn 
dùng gói quà nữa đấy! hãy dùng những trang báo in truyện 
tranh thiếu nhi có màu sắc vui tươi để gói món quà sinh 
nhật cho trẻ nhỏ, hoặc chọn mẩu báo loan tin đám cưới để 
gói món quà dành cho lễ đính hôn. chỉ với những mẩu giấy 
gói giản dị từ giấy báo, món quà của bạn dường như "nặng" 
thêm phần ý nghĩa nhiều lần. 

8. các bà nội trợ có lẽ sẽ thích thú khi biết được một công 
dụng tuyệt vời khác của tờ giấy báo cũ: giữ cho ngăn đựng 
rau củ trong tủ lạnh khô ráo và không nhiễm những mùi 
khó chịu. Đơn giản, bạn chỉ cần trải tờ báo cũ xuống đáy 
ngăn trước khi bỏ rau củ vào.   

Kh.ngọc

>> chụp ảnh lấy ngay
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