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TÁC PHẨM DỰ LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC 2018 

 

 

Thể loại:   Chƣơng trình phát thanh tổng hợp Tiếng dân tộc 

 

 

 

Chủ đề: 

VĂN HOÁ XƠ ĐĂNG- KHỞI NGUỒN CỦA YÊU THƢƠNG, 

HỘI TỤ, LAN TOẢ HẠNH PHÚC 

 
 

 

Nhóm tác giả: 

  

Biên tập, dàn dựng: Phạm Thị Thuý Ngọc 

 Dịch, đạo diễn: Nhát Lisa 

 Thể hiện: Tổ chƣơng trình tiếng Xơ Đăng 

 Kỹ thuật: Bùi Văn Hơn 

 

Phát: Chƣơng trình tiếng Xơđăng- Ban dân tộc VOV4 khu vực Tây 

Nguyên,  9 giờ và 20h30 ngày 18 tháng 02 năm 2018 

  

Thời lƣợng: 30 phút 

 

 

 

 

Đơn vị:   Cơ quan Thƣờng trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên.  

 

       Xác nhận của cơ quan 

            

          GIÁM ĐỐC 

       Đã ký 
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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII – 2018 

---------------------------------------------- 

 

1. Tác phẩm:   

Chủ đề 

Văn hoá Xơ Đăng- Khởi nguồn của yêu thƣơng, hội tụ, lan toả hạnh phúc. 

 

Thể loại: 

Chƣơng trình phát thanh tổng hợp tiếng dân tộc. 
 

Thời lượng:                                      30 phút 

 

Thời gian phát sóng:  Chương trình tiếng Xơ Đăng-Ban dân tộc VOV4 khu vực 

Tây Nguyên, lúc 9h và 20h30 ngày 18 tháng 2 năm 2018. 

 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả:    Nhà báo Phạm Thị Thuý Ngọc  

- Đơn vị: Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên 

- Địa chỉ đơn vị: 19A Lê Duẩn- Buôn Ma Thuột- tỉnh Dak  Lak 

- Điện thoại liên hệ: 0989392475 

- Email:     phamthuyngoc@vov.org.vn 

 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

Biên dịch:   Nhat Lisa 

Thể hiện: Tổ chương trình tiếng Xơ đăng  

(A Saly, Gương, Katarina Nga, Nhat Lisa) 

Kỹ thuật viên dàn dựng:    Bùi Văn Hơn 

Đạo diễn:    Phạm Thị Thuý Ngọc, Nhat Lisa. 

- Đơn vị: Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên 

-    Địa chỉ đơn vị: 19A Lê Duẩn- Buôn Ma Thuột- tỉnh Dak  Lak 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

                       Giám đốc 

         Đã ký 

 

 

 

 

 



3 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

Trong cuộc sống hiện đại, dù đã có nhiều thay đổi, nhưng những mặt trái của xã 

hội như lối sống ích kỷ, gia trưởng vẫn tồn tại cùng với đó là tình trạng bạo lực trong 

giới trẻ, ly hôn đang gia tăng không chỉ ở đô thị mà đã và đang len lỏi vào cả những 

buôn làng Tây Nguyên. Thế nhưng trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt 

là đồng bào dân tộc  Xơ Đăng cho đến nay vẫn duy trì nhiều nét đẹp văn hoá góp phần 

gắn kết yêu thương cộng đồng, bình đẳng trong hôn nhân, gia đình- những yếu tố tích 

cực tạo nên lối sống, nhân cách người Xơ Đăng hiền hoà, giàu lòng nhân ái, yêu 

thương. Với mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hoá ấy trong cộng đồng, chúng tôi thực 

hiện chương trình thát thanh tiếng Xơ Đăng với chủ đề “Văn hóa Xơ đăng- Khởi 

nguồn của yêu thương, hội tụ, lan tỏa hạnh phúc”. 

30 phút của chương trình là mạch xuyên suốt với những nét đẹp văn hoá của 

người Xơ Đăng, từ câu chuyện đoàn kết, góp công, góp sức để xây dựng ngôi nhà 

Rông- Biểu tượng của làng Xơ Đăng trên cao nguyên hùng vĩ, đến cách tổ chức và duy 

trì Lễ hội của làng người Xơ Đăng qua từng năm tháng, đến những nét văn hoá ẩn sâu 

hơn trong tiếng đàn, tiếng chiêng và kết lại là quan niệm về hôn nhân đầy nhân văn, 
bình đẳng, không trọng nam, không khinh nữ, chỉ trọng tình yêu, lòng thuỷ chung. 

Thời gian 30 phút của chương trình, dẫu chưa thể khắc hoạ đầy đủ giá trị văn 

hoá tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Xơ đăng, nhưng chúng tôi đã cố gắng thể hiện cô 

đọng lại giá trị văn hoá đậm chất nhân văn, hơn hết muốn truyền đi thông điệp tới 

đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, nhất là giới trẻ: Hãy lan toả, gìn giữ và phát 

huy những giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc trong cuộc sống để nhân lên lối sống 

đẹp, bình đẳng, hạnh phúc trong từng nếp nhà, mỗi buôn làng Tây Nguyên. 

Trân trọng! 

            NHÓM TÁC GIẢ 
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TÁC PHẨM DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH LẦN THỨ XIII NĂM 2018 

(BẢN TIẾNG VIỆT) 

 

CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỔNG HỢP TIẾNG XƠ ĐĂNG 

Phát : Chủ nhật , 18/2/2018 ( Mùng 3 tết Mậu Tuất) 

Biên tập: Thuý Ngọc 

Dịch, đạo diễn : Nhát lisa 

Phát thanh viên: Saly + Gƣơng + Ktarina Nga 

Kỹ Thuật viên: Bùi Văn Hơn 

 

Chủ đề: 

“Văn hóa Xơ đăng- Khởi nguồn của yêu thƣơng, hội tụ, lan tỏa hạnh phúc” 

-------------------------------------------------- 

NHẠC HIỆU 

  

Nhát Lisa: BTV Nhát Lisa và Katarina Nga mến chào bà con và các bạn! 

 Bây giờ là thời lượng của chương trình tiếng Xơ Đăng, Ban dân tộc (VOV4) khu 

vực Tây Nguyên của Đài Tiếng nói Việt Nam.  

 

Nổi nhạc Chiêng Xơ Đăng đón khách- đọc trên nền Chiêng 

  

 Thưa quý vị và các bạn! Tây Nguyên là vùng đất nổi tiếng với tiếng cồng, tiếng 

chiêng triền miền qua mùa lễ hội “ăn năm, uống tháng”; với Trường ca Đam San, Xinh 

Nhã của người Ê đê; với sử thi M’Nông và những vua voi huyền thoại, hay những lời 

kể khan ngày tiếp ngày, đêm nối đêm không dứt...Những nét đẹp của văn hoá các dân 

tộc anh em trên đại ngàn Tây Nguyên đã và đang hấp dẫn bao du khách gần xa... 

 

Katarina Nga:  Nhưng nếu bà con và các bạn có thời gian trải nghiệm với văn 

hoá Xơ Đăng, bạn sẽ được biết thêm những điều thú vị về một cộng đồng người hiền 

hòa, chất phác, luôn lấy yêu thương, nhân ái trong tâm thức mỗi người lan tỏa trong 

từng nghi lễ, tín ngưỡng, soi rọi đạo lý vợ chồng, tình thân, hôn nhân và hạnh phúc.  

 

Nhát Lisa: Vâng, trong dòng chảy thời gian, dẫu chịu tác động của cuộc sống 

hiện đại, sự mai một của nhiều nét văn hóa truyền thống thì cộng đồng người Xơ Đăng 

vẫn đang gìn giữ và nhân rộng những giá trị văn hóa cốt lõi, đầy nhân văn trong cuộc 

sống. 

Chương trình Nét đẹp văn hóa Tây Nguyên  hôm nay, chủ nhật, ngày 18/2/2018 

(tức mùng 3 Tết Mậu Tuất),  mời bà con và các bạn cùng các Biên tập viên Nhát Lisa 

và Katarina Nga  khám phá những nét đặc sắc của văn hoá Xơ Đăng  với chủ đề: “Văn 

hóa Xơ đăng- Khởi nguồn của yêu thƣơng, hội tụ, lan tỏa hạnh phúc”.  

 

Kéo dài nhạc chiêng nền thành nhạc cắt 
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Nhát Lisa: Thưa quý vị và các bạn! Sống chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên và 

Quảng Nam, trải rộng từ phía Đông sang phía Tây của dãy Trường Sơn, đông nhất vẫn 

là tỉnh Kon Tum,  làng người Xơ đăng được nhận biết bằng những mái Nhà Rông vút 

cao giữa trời xanh. Ngôi nhà Rông ấy còn là biểu trưng sức mạnh hội tụ, đoàn kết của 

cả cộng đồng người Xơ Đăng:  

 

Nền nhạc tinh ninh “ Mùa Lễ hội” -  Gương  đọc bài trên nền nhạc- 

 

Điểm dễ nhận biết về làng của người Xơ Đăng chính là những mái Nhà rông 

truyền thống vươn cao. Người thì nói, nhà Rông như lưỡi rìu bổ ngược trời xanh, uy 

nguy, đầy sức mạnh; người thì nói ấy là cánh buồm no gió...Nhưng người Xơ Đăng 

mộc mạc quan niệm, nhà Rông như gà mẹ che chở, hạnh phúc với đàn gà con quần tụ, 

sum vầy.   

Người Xơ Đăng dựng Nhà rông vào những tháng mùa khô. Đây là công việc 

linh thiêng của làng. Thời gian này không có bất cứ người dân nào ở nhà làm việc 

riêng, mà tất cả đều cùng chung tay, góp sức cho ngôi nhà Rông. Điều vô cùng đặc biệt 

là nhà Rông của người Xơ Đăng có tới hàng chục nghìn chi tiết, song không thấy bất 

cứ một mẩu kim loại nào làm nhiệm vụ kết nối. Tất cả vật liệu làm nên một ngôi nhà 

Rông sừng sững, uy nghi là từ rừng, từ tự nhiên và công cụ để làm nên tác phẩm nghệ 

thuật kỳ vĩ ấy là rìu, đục, búa… thô sơ. Anh A Tuyên, làng Linh La, xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tự hào với ngôi Nhà rông của làng vừa khánh thành: 

Băng-tiếng Xơ Đăng: “Để triển khai làm Nhà rông bà con phải tập trung lại để 

họp bàn, trong đó không thể thiếu được già làng, mặt trận, tất cả ban ngành trong Ban 

quản lý thôn và đông đủ người dân. Trong thời gian chuẩn bị tập kết vật liệu thì mỗi 

hộ gia đình phải đi. Đặc biệt với nam giới, ai cũng phải tham gia để lấy trụ của Nhà 

rông. Trụ Nhà rông thường thường rất lớn đường kính khoảng 50cm. Từ xa xưa đến 

giờ, tính đoàn kết của bà con rất cao”.    

Nhà Rông được đánh giá là đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc của người Xơ Đăng. 

Bản thiết kế nhà Rông lưu giữ trong đầu những người Xơ Đăng sáng dạ, được trao 

truyền bởi thế hệ trước và chưa bao giờ được in ra. Dẫu vậy, từ đời này qua đời khác, 

những mái nhà Rông vẫn vút cao giữa trời xanh, là biểu tượng rõ nét, sinh động trường 

tồn với thời gian về tình đoàn kết của cộng đồng.  

 

Nhạc nền ting ninh kéo dài - vuốt dần vào dẫn 

 

Katarina Nga: Ngôi nhà Rông - biểu trưng của sức mạnh đoàn kết ấy, cũng lại 

chính là nơi chứng kiến sự gắn kết lan toả tình yêu thương, chia sẻ nỗi buồn, nhân lên 

niềm vui của cộng đồng Xơ Đăng. Hầu hết việc của làng đều được tổ chức ở nhà 

Rông. Với niềm tin vạn vật hữu linh, người Xơ Đăng duy trì nhiều lễ thức tâm linh 

trong đó ấn tượng hơn cả là hệ thống lễ hội liên quan đến cộng đồng và vòng đời 

người. Dù là việc vui của mùa lễ hội, hay việc hòa giải cho dân làng, họp bàn việc 

chung, tất cả đều được tổ chức tại ngôi nhà Rông ấy.  
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Nhát Lisa -Thật không gì thú vị hơn khi được hòa mình vào không gian lễ hội 

của người Xơ Đăng. Không bị ràng buộc bởi quy định cụ thể nào về cách thức tổ chức, 

người Xơ đăng tổ chức lễ hội đúng với khả năng của mình. Năm được mùa, làng tổ 

chức lễ hội lớn. Năm mưa nắng không thuận, mùa vụ kém, làng làm lễ nhỏ. Vào lễ hội, 

người góp của, người góp công. Từ lễ cúng thần nước trong dịp sửa máng nước hàng 

năm của làng; đến tiếng cồng chiêng hào hùng của Lễ mừng Nhà Rông mới; rồi không 

khí gắn kết của lễ trỉa lúa, lễ ăn cơm mới…ai có dịp tham dự, đều có cảm xúc về sức 

mạnh cộng đồng, về niềm tin, sự sẻ chia, bao dung vào những điều tốt đẹp.  

Katarina Nga: Vâng, thưa bà con và các bạn,  giờ đây, có không ít người cảm 

thấy tiếc nuối vì dường như mùa lễ hội ở Tây Nguyên đã là điều gì đó xa vãng, khó tìm 

lại hương vị, dư âm. Nhưng với cộng đồng người Xơ đăng, Katarina Nga rất vui được 

mời bà con và các bạn cùng chúng tôi tham dự một lễ hội truyền thống đã được duy trì 

đều đặn suốt hơn hai chục năm qua vào dịp đầu năm mới - một nét đẹp mà không 

nhiều buôn làng Tây Nguyên làm được:  

Nhát Lisa: Đó là Lễ hội Mừng lúa mới, cầu mong mùa màng tốt tươi, năm mới 

hạnh phúc của bà con Xơ Đăng ở bon Kon H’Ring, huyện Chư Mnga, tỉnh Dak Lak, 

các bạn ạ.  

 

      (Nền chiêng Xơ Đăng “Lễ mừng Lúa mới ” - Asaly đọc bài trên nền nhạc) 

 

Hòa chung nhịp cồng chiêng rộn rã, bà con buôn Kon Hring và khách quý buôn 

xa buôn gần sôi động trong vòng xoang Lễ hội mừng lúa mới.  Trước cây nêu cao vút 

giữa sân nhà Rông, với đầy đủ lễ vật truyền thống, gồm rượu cần, đầu heo, thịt của các 

con vật…, già làng A Sơn (Pê Sương) trịnh trọng làm lễ:  

Băng (tiếng Xơ đăng):  Ơ Giàng Núi, Giàng Nước, Giàng Đất, Giàng Rừng, 

Giàng Cây!  Hôm nay buôn làng chúng tôi tổ chức ăn mừng lúa mới, xin các Giàng 

hãy về đây lắng nghe sự cầu khấn của chúng tôi.  Năm mới này, xin các Giàng hãy phù 

hộ cho buôn làng mọi sự tốt lành, bình an. Xin Giàng hãy ban cho mọi người trong 

buôn được khỏe mạnh; mọi gia đình đòan kết, thương yêu, giúp đỡ nhau; con cái, cháu 

chắt mau khôn lớn, chăm ngoan vâng lời cha mẹ, học hành thành tài để ngày mai giúp 

ích cho bản thân, cho buôn làng; cầu chúc cho mọi người, mọi gia đình làm ăn phát 

đạt, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Sau phần lễ chính, toàn bộ người dân buôn Kon Hring và du khách cùng chung 

vui bên ché rượu cần, thưởng thức những món ăn truyền thống, và say trong điệu múa, 

câu hát. Trình diễn những tiết mục độc đáo, các chàng trai thể hiện sức mạnh, lòng 

dũng cảm của mình trước các thế lực xấu. Các cô gái thì dịu dàng uyển chuyển trong 

những điệu múa dân gian, khỏe khoắn, năng động trong từng tiết mục nhảy…  Những 

nghệ nhân lớn tuổi trình diễn những làn điệu dân ca mượt mà, chơi đàn Klông Put, đàn 

tinh-ninh… làm mê đắm người dân và du khách. Với trẻ em, các trò chơi dân gian sôi 

động tràn ngập tiếng cười vui hạnh phúc… 

Lễ hội truyền thống Mừng lúa mới của bà con buôn Kon H’Ring được tổ chức 

vào đầu mỗi năm mới và đã duy trì đều đặn từ năm 1994 đến nay, tính tròn cũng đã 

hơn 20 năm.  Ông A Chá (Pê Choar), Bí thư chi bộ buôn Kon Hring, xã Ea Hđing, 

huyện Cư M’ga, tỉnh Dak Lak kể: 
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Băng (tiếng Xơđăng): Sau khi thu hoạch xong thì bà con tập trung lại bàn bạc, 

rồi làm rượu làm đồ ăn, mời bà con buôn làng đến cúng Yàng, là cảm ơn thần linh đã 

phù hộ cho mùa màng và người dân có sức khỏe làm ăn.  Sau đó là cũng cầu xin các 

thần cho sang năm làm ăn phát đạt hơn nữa, mùa màng bội thu hơn nữa, và cho buôn 

làng con cháu khỏe mạnh chăm ngoan. 

Ông A Nit (Pê Sem), Trưởng buôn Kon Hring tâm sự, lễ hội năm nay sẽ trọn 

vẹn hơn, nếu như năm vừa qua, thiên tai không hoành hành khiến mùa màng thất thu:    

Băng (tiếng Xơđăng):  Năm vừa qua nắng hạn kéo dài, nên mùa thu hoạch 

không đạt năng suất, thậm chí có hộ không thu được hạt lúa nào, cà phê cũng giảm 

năng suất nhiều, chỉ bằng 2/3 năm trước. Vì vậy nên làm đơn giản thôi, miễn sao là có 

tổ chức hàng năm. Năm nay khó khăn thì mình làm nhẹ, năm tới trúng mùa thì sẽ tổ 

chức ăn to hơn. 

Lễ hội ngày càng thu hút đông đảo bà con các dân tộc buôn làng gần xa và du 

khách đến chung vui, bởi ý nghĩa tốt đẹp: gắn kết cộng đồng, cầu cho năm mới sức 

khỏe, mùa màng bội thu, buôn làng no ấm.  Trong không khí xuân tràn ngập đất trời, 

tiếng cồng chiêng rộn ràng lòng người, buôn làng Kon H’Ring vào hội, thắm tình đoàn 

kết, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. 

 

(Kéo dài nhạc chiêng Xơ Đăng “Lễ mừng Lúa mới ”) 

(Nổi nhạc quảng bá) 

Nam: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình nét đẹp Văn hoá Tây Nguyên 

với chủ đề:“Văn hóa Xơ đăng- Khởi nguồn của yêu thương, hội tụ, lan tỏa hạnh phúc”, 

do Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Tây Nguyên thực hiện.  

Nữ: Chương trình phát trên sóng… và phát lại trên trang web Xodang.vov4.vn. 

Quý vị và các bạn chú ý đón nghe. 

     Nhạc kéo dài 

 

Katarina Nga: Thưa bà con và các bạn, nếu lễ hội là nơi gắn kết và lan toả tình 

đoàn kết của cả cộng đồng, thì những giá trị văn hóa phi vật thể lại là men say, thể hiện 

đậm nét hiền hòa, chất phác, yêu thương, nhân ái của người Xơ Đăng. 

Nhát Lisa: Như Sử thi Xơ Đăng đã được sưu tầm, lưu giữ, với hàng chục tác 

phẩm liên hoàn, mỗi tác phẩm, mỗi câu chuyện có độ dài hàng nghìn câu kể, bà con và 

các bạn tìm đọc sẽ cảm nhận được quan niệm của người Xơ Đăng xưa về vũ trụ; khát 

vọng của người Xơ Đăng về một xã hội tươi đẹp, cuộc sống đầy đủ, bình đẳng, cái 

thiện chiến thắng cái ác...  

Katarina Nga: Cả trong âm nhạc của người Xơ Đăng, từng lời ca, câu hát, từng 

nhạc cụ cũng chất chứa những giá trị nhân sinh đầy lòng yêu thương:    

 

Nổi nhạc Klông Pút- bài “Đi phát rẫy” 

 

Nhát Lisa: Ồ, tiếng đàn Klông Pút. Tiếng đàn gắn bó với người Xơ đăng, gắn 

với cả cội nguồn văn hoá nương rẫy. Với người Xơ Đăng, chiếc đàn Klông Pút không 

đơn giản là một nhạc cụ, nó chứa đựng cả tín ngưỡng của nền văn minh nương rẫy, gắn 

với công việc rẫy nương quen thuộc của bà con.  
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Katarina Nga: Vâng, thưa bà con và các bạn, khác với tiếng cồng, tiếng chiêng 

đem đến âm thanh rộn rã, ở các thôn làng của người Xơ Đăng, có một thứ âm thanh 

mộc mạc lắng sâu, mà riêng có đó chính là tiếng đàn Klông Pút. Klông Pút giờ đây đã 

trở thành nhạc cụ truyền thống đặc sắc của người dân Tây Nguyên, vang danh cả trên 

nền âm nhạc thế giới bởi tính độc đáo của nó. Nhưng với người Xơ Đăng, Klông Pút là 

nhạc cụ chỉ dành cho phụ nữ sử dụng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời 

nhạc sĩ A Đuh, Nguyên Phó trưởng Đòan Nghệ thuật tỉnh Kon Tum cùng trao đổi về 

nét văn hoá đắc sắc này:  

 

Băng trao đổi: 

 

Nhát Lisa: Thưa nhạc sĩ, với bà con Xơ Đăng, chiếc đàn Klông Pút không đơn 

giản là một nhạc cụ, nó chứa đựng cả tín ngưỡng văn hoá linh thiêng. Những ống tre 

dùng làm đàn được coi là nơi trú ngụ của “Mẹ lúa”. Vì sao người Xơ Đăng quan niệm 

chiếc đàn Klông Pút là nơi trú ngụ của “Mẹ lúa”?   

Băng- tiếng Xơ Đăng:''Quan niệm của người Xơ Đăng cái ống tre, nứa chứa 

đầy linh hồn tức là Mẹ Lúa nằm ở trong đó. Trong quá trình sử dụng ống thì có cái gì 

quí nhất bao giờ người ta cũng để trong ống, và từ trong ống ấy chứa đựng hạt lúa, 

người ta lấy ống đi trỉa lúa, rồi người ta bỏ lúa vào ống. Cái bỏ vào ống đó chính là 

người ta qúi lúa, người ta lấy hạt lúa đấy mà trỉa. Chân ống sẽ đậy lấp hạt lúa, lúa 

nằm trong lòng đất, từ đó nó sẽ mọc lên. Như vậy hạt lúa và ống nứa hòa quyện với 

nhau. Đồng bào mình rất là quí ống tre. Khi trỉa lúa gần hết trong ống thì chúng ta 

nghe tiếng nó kêu ''khung, khung, khung'' trên rẫy đấy. Nó phát ra cái tiếng, như tiếng 

nhạc đấy. Từ đó, người ta cắt dài ngắn, to nhỏ khác nhau, để người ta làm cái đàn''.  

Nhát Lisa:  Vậy vì sao Klông Pút là loại nhạc cụ chỉ dành cho phụ nữ trình tấu. 

Có phải vì là nơi trú ngụ của “Mẹ Lúa” nên Klông Pút chỉ dành cho phụ nữ trình tấu? 

Băng- tiếng Xơ Đăng: Người Xơ Đăng quan niệm rằng, những vật quý chứa 

đựng trong ống chỉ có phụ nữ, cô gái vỗ thì vật đó còn giữ được lâu trong ống. Nếu để 

cho đàn ông, con trai vỗ ống thì thần lúa sẽ bay đi mất. Do vậy, đàn ông không được 

sử dụng đàn Klông Pút. Chỉ có phụ nữ, cô gái vỗ ống thì thần lúa sẽ luôn lắng nghe và 

muốn ở mãi trong ống đó. Quan niệm của ông bà mình ngày xưa là như thế''.   

Nhát Lisa: Chiếc đàn K’Lông Pút nay đã trở thành nhạc cụ được sử dụng trong 

giàn nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam giới thiệu với bạn bè thế giới. Là nhạc sĩ gắn 

bó với âm nhạc dân gian, cảm xúc của nhạc sĩ như thế nào?    

Băng- tiếng Xơ Đăng:''Lúc nhỏ tôi đã nghe và nhìn các chị, các mẹ diễn tấu cây 

đàn này. Âm thanh thân thuộc lắm. Lúc đấy mình chưa hiểu âm nhạc là cái gì, và tiếng 

đàn ấy là cái gì, nhưng cứ nghe giai điệu là thấy thân thương. Còn giờ mà mình nghe 

qua tiếng nhạc là lại thấy như được quay lại tuổi thơ ấu của mình. Nghe giai điệu đàn 

Klông Pút, mình mường tượng ra trăng đang lung linh trên trời và tiếng giã gạo lẫn 

với tiếng đàn ấy nó thúc giục nhau. Mình nhớ cái phong cảnh núi rừng, lễ hội, nhờ 

mùa nương, mùa rẫy. Những giai điệu của nó thôi thúc mình yêu quê hương hơn. Nó 

đã ăn sâu vào trong hồn mình. Mình vẫn nhớ mãi''. 

 Nhát Lisa: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ A Đuh.  
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 Nhát Lisa: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn! Vì những ống nứa  là nơi chứa 

đựng “Mẹ lúa”, nên ngay cả tiếng vỗ cũng phải nhẹ nhàng. Người phụ nữ làm ấm 

những ngôi nhà, được trao quyền làm chủ cây đàn tạo ra những âm thanh cho cuộc 

sống của cộng đồng Xơ Đăng, mang thông điệp đầy yêu thương, thành kính với nền 

văn minh nương rẫy của nguồn cội.   

Katarina Nga: Thật tuyệt vời và tự hào về một nét văn hoá rất riêng của người 

Xơ Đăng mình. Những âm thanh của đàn Klông Pút không chỉ tạo nên những mảng 

hoà âm riêng biệt trong bản giao hưởng hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên mà còn gợi 

cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhạc sĩ nghiên cứu, phát triển và cho ra đời nhiều tác 

phẩm độc tấu, hoà tấu dành cho đàn Klông Pút.  

Nhát Lisa: Chúng ta sẽ gửi tặng bà con và quý vị nghe đài một bản hoà tấu 

Klông Pút “Mùa Xuân đến” nhạc sĩ Hữu Xuân phát triển trên làn điệu dân ca Xơ Đăng 

nhé:  

 

Băng - bản hoà tấu “Mùa Xuân đến” 

 

 Nhát Lisa: Câu chuyện về chiếc đàn Klông Put gợi cho Nhát Lisa cảm giác 

“Mẹ Lúa” hay người phụ nữ Xơ đăng được đặc biệt coi trọng. Có phải đây là dấu ấn 

của chế độ mẫu hệ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên không nhỉ, chị 

Katarina Nga? 

 Katarina Nga: Ồ, chế độ mẫu hệ à. Không, người Xơ Đăng không hoàn toàn 

theo chế độ mẫu hệ. Anh Nhát lisa không thấy điều này ư? 

 Nhát Lisa: Có lẽ chị Katarina Nga sẽ có một ví dụ cụ thể hơn cho câu khẳng 

định này rồi… 

 Katarina Nga: Ví dụ rõ nhất là trong hôn nhân của người Xơ Đăng.  

Thưa bà con và các bạn!  Không giống như tục “bắt chồng” theo chế độ mẫu hệ 

của nhiều dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, với người Xơđăng, khi đến tuổi trưởng 

thành, con trai, con gái đều có quyền bình đẳng, được đi “hỏi vợ’’ hoặc “hỏi chồng”.  

Con trai, con gái đã ưng ý nhau, gia đình hai bên không thách cưới nặng nề mà chỉ đưa 

ra những lễ vật như là việc giao kèo chứng tỏ tình yêu của hai người. Sau khi cưới, rể 

về nhà vợ hoặc dâu về nhà chồng là chuyện không bắt buộc mà tùy thuộc vào điều kiện 

thực tế. Chị Gương sẽ kể chúng ta nghe câu chuyện “Hôn nhân trọng tình yêu của 

người Xơđăng”.  

 

(Nền nhạc Ting ninh Xơ đăng- bài dân ca “Tỏ tình” - Gương đọc bài) 

 

Với người Xơđăng, con trai, con gái đến tuổi trưởng thành (khỏang 18 tuổi) có 

quyền tìm hiểu nhau. Nếu đã “ưng cái bụng”, họ báo tin cho cha mẹ biết, họ đã thương 

nhau, dành cho nhau tình cảm thật sự, và nhờ cha mẹ tìm giúp ông mai, bà mối. 

Tùy theo điều kiện của từng gia đình, mà con trai có quyền hỏi vợ, hoặc con gái 

có quyền hỏi chồng. Bà Y Yêm, ở thôn Deak Lơ Leang Hai, xã Ea Uy, huyện Krông 

Păch, tỉnh Dak Lak cho biết: 

Băng- tiếng Xơ Đăng: Phong tục Xơđăng chúng tôi nó khác với một số dân tộc 

khác, việc tiến đến hôn nhân được diễn ra bình đẳng, có thể nói là song hệ. Tùy theo 



10 

 

khả năng, điều kiện, có thể nhà gái hoặc cũng có thể nhà trai đi hỏi cũng được. Ngay 

tại làng của chúng tôi đây, có trường hợp nhà trai đi hỏi vợ, cũng có nhà gái đi hỏi 

chồng. Bất cứ bên trai hoặc bên gái „‟đi hỏi‟‟ tôi thấy họ đều có chung mục đích là 

được yêu và sống chung với nhau.  

Theo ông A I Hat, ở buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng, huyện Krông Păch, tỉnh Dak 

Lak, tục hôn nhân của người Xơđăng không mang tính mẫu hệ hoặc phụ hệ, không 

nặng nề về việc thách cưới. Vì lẽ đó mà chỉ cần trai gái yêu nhau là sẽ đến được với 

nhau, dù gia cảnh giàu có hay nghèo khó: 

Băng- tiếng Xơ Đăng:  Theo phong tục Xơđăng chúng tôi từ xưa tới bây giờ 

không có thách cưới, như là con trâu, con bò, thậm chí cũng không thách cưới cả tấm 

choàng, chiêng ché, soong nồi…tất cả đều không có. Vấn đề quan trọng là hai người 

thương yêu nhau, có tình cảm với nhau thật sự thì họ phải báo cho cha mẹ hai bên 

biết. Khi cha mẹ đồng ý thì làm lễ đám hỏi và tổ chức đám cưới cho các con thôi.  

Ngày đính hôn, nhà trai mang lễ vật đến nhà gái, hoặc ngược lại. Các lễ vật 

thông thường là một con gà, một ghè rượu, một cái rìu, một con dao, một tấm vải thổ 

cẩm, và 2 chiếc vòng đồng. Nhà gái (hoặc nhà trai) nhận lễ vật và chính danh công 

nhận việc gả con gái cho nhà trai, hoặc gả con trai cho nhà gái. Từ ngày đám hỏi, đôi 

trai gái xem nhau như là vợ chồng chưa cưới. Cha mẹ hai bên bắt đầu xưng hô với 

nhau là ông thông gia, bà thông gia. Về nghi thức trong lễ ăn hỏi, ông A I Hat cho biết, 

người Xơđăng trọng nhất tình cảm, nên lễ nghĩa cũng rất đơn giản: 

 Băng- tiếng Xơ Đăng:  „Sau khi cha mẹ hai bên đồng ý, ông mối đến phía nhà 

trai, hỏi: -Anh có đồng ý lấy cô ấy làm vợ? Chàng trai thề trước mặt cha mẹ: -Con 

thật sự muốn lấy cô ấy làm vợ. Từ khi con trưởng thành, con đã để ý cô ấy và được cô 

ấy  chấp nhận. Đến hôm nay chúng con không thể tách rời nhau nữa. Yàng đã cho 

chúng con ở với nhau, con yêu quý người đó, và người đó cũng thương con thật lòng. 

Sau ngày đính hôn, dù hai bên đã xem nhau là thông gia, chàng trai và cô gái 

được coi là vợ chồng chưa cưới, nhưng họ không được phép vượt quá giới hạn nam-

nữ. Khoảng thời gian từ ngày đính hôn cho đến ngày cưới, tùy theo điều kiện của từng 

gia đình, có thể một hoặc vài tháng nhưng không quá một mùa rẫy (1 năm). Đây là thời 

gian thử thách lớn nhất dành cho đôi vợ chồng Xơ-đăng tương lai: họ phải giữ bản 

thân trong sạch, không làm những điều xấu, trái với luật tục của làng, cấm quan hệ 

nam nữ trước hôn nhân.  

Về đám cưới cho đôi trẻ, hai bên gia đình bàn tính chọn một ngày tổ chức chung 

tại nhà cộng đồng. Theo bà Y Yêm, ở thôn Deak Lơ Leang Hai, xã Ea Uy, huyện 

Krông Păch (tỉnh Dak Lak), lễ cưới là dịp vui của tất cả họ hàng và cộng đồng thôn 

làng Xơ-đăng: 

Băng- tiếng Xơ Đăng: Theo phong tục của chúng tôi, mừng ngày cưới thì tổ 

chức chung tại nhà Rông. Tất cả những thức ăn, thức uống hai bên họ hàng đều mang 

tới nhà Rông. Khách mừng cho hai vợ chồng thông thường là một ché rượu cần và một 

con gà. Họ đưa trực tiếp cho cha mẹ của cô dâu hoặc cha mẹ chú rể. Gia đình hai bên 

nhận những món quà đó mang đến nhà Rông để cùng hòa vui với cả làng. Họ ăn uống, 

vui vẻ và hát rơngêi, ting ting, đánh cồng đánh chiêng chúc mừng cô dâu chú rể trăm 

năm hạnh phúc.   
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Điều đặc biệt của dân tộc Xơ-đăng, là trước lễ cưới, nhà trai nhà gái cùng bàn 

bạc với nhau về cuộc sống, hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình, như là về tuổi tác, sức 

khỏe của cha mẹ, điều kiện kinh tế…  Bên nào khó khăn hơn thì đôi vợ chồng trẻ sau 

khi cưới phải về ở nhà đó trước (khoảng 2 đến 3 năm), mục đích giúp sức lao động cho 

gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống. Sau đó hai 

vợ chồng lại luân chuyển đến nhà kia. Cứ như vậy, khi có đủ điều kiện, hai vợ chồng 

mới ra ở riêng.  

Hiện nay, tại các thôn làng của người Xơđăng ở Tây Nguyên, phong tục cưới 

hỏi vẫn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đề cao tình người, góp phần hình thành nên 

một gia đình bền vững trong mối quan hệ chặt chẽ và đòan kết giữa các họ hàng và 

cộng đồng.  

 

(Nổi bài hát “ Chim Jil đi tắm” - Bài dân ca Xơ đăng nói về mong ước của 

chàng trai muốn được kết duyên với cô gái Xơ Đăng xinh đẹp- 2 PTV đọc kết 

chương trình trên nền bài hát) 

Nhát lisa: Chị Katarina Nga này, khi làm báo và biết thêm về những câu chuyện 

trọng nam khinh nữ vẫn còn ở một số vùng quê của đất nước Việt Nam; hay như 

những hủ tục nặng nề trong chuyện gả cưới của một số dân tộc thiểu số khác, thực sự 

Nhát lisa rất hãnh diện về nét văn hoá này của dân tộc mình đấy. Người Xơ Đăng mình 

đã trao quyền bình đẳng, trọng tình trọng nghĩa cho đôi bạn trẻ gây dựng một cuộc 

sống mới.  

Katarina Nga:  Mùa Xuân luôn là mùa của hạnh phúc. Rất nhiều dân tộc anh 

em, chọn ngày Xuân để tổ chức những nghi lễ cưới, hỏi, tạo bước khởi đầu may mắn 

cho những cặp vợ chồng trẻ. Và với những truyền thống văn hoá được gìn giữ, phát 

huy, bà con Xơ Đăng mình đang tạo nên sự bình đẳng để phát triển, bình đẳng để yêu 

thương, bình đẳng để tạo dựng một cuộc sống mới, lan toả hạnh phúc trong từng nếp 

nhà nhỏ.  

Nhát lisa: Thưa bà con và các bạn, từng ngôi nhà hạnh phúc sẽ góp cho buôn 

làng hạnh phúc, no ấm. Văn hoá truyền thống với những nét đẹp được duy trì sẽ làm 

nên mùa Xuân của buôn làng, mùa Xuân của đất nước.  

 

Katarina Nga: Văn hóa Xơ Đăng với những giá trị độc đáo, thể hiện một tinh 

thần bình đẳng, nhân văn sâu sắc được duy trì, gìn giữ đến ngày nay, không chỉ là niềm 

tự hào của mỗi người con dân tộc Xơ Đăng, mà còn góp thêm nét đẹp tinh tế vào vườn 

hoa di sản văn hóa của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.  

 Nhát lisa: Chương trình Nét đẹp văn hoá Tây Nguyên với chủ đề “Văn hóa 

Xơ Đăng -Khởi nguồn của yêu thƣơng, hội tụ, lan toả hạnh phúc” xin được khép 

lại ở đây. Chúc bà con và các bạn một năm mới an lành, tươi vui và thành công.  

Katarina Nga: Chương trình do các BTV Thuý Ngọc, Nhat Lisa và các PTV 

SaLy, Gương, Ktarina Nga và kỹ thuật viên: Bùi Văn Hơn thực hiện; Chịu trách nhiệm 

nội dung Vũ Hải Định.  

Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các 

bạn trong chương trình sau. 

Nổi nhạc 1/3-nửa bài hát “Chim Jil đi tắm”. /. 
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TÁC PHẨM DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH LẦN THỨ 8 

(BẢN DỊCH) 

CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỔNG HỢP TIẾNG XƠ ĐĂNG 

Phát : Chủ nhật , 18/2/2018 ( Mùng 3 tết Mậu Tuất) 

Biên tập: Thuý Ngọc 

Dịch, đạo diễn : Nhát lisa 

Phát thanh viên: Saly + Gƣơng + Ktarina Nga 

Kỹ Thuật viên: Bùi Văn Hơn 

 

Chủ đề: 

 

‘’Mơhno túa le\m tro Rơteăng-Ki xiâm hơ-ui pâ, tơru\m, rơ-eăng, hơniâp ro’’ 

 

NHẠC HIỆU 

 

Nhat Lisa: Á cho Nhat Lisa má Katarina Nga pâ phêp koh hmât pó vâi krâ-

nho\ng o [ă pú hmâ! 

Chôu phut kố cho tơdroăng tơpui pơchuât nâl Rơteăng, {âng Khu hnê mơhno 

kuăn ngo (VOV4) kơpong Tây Nguyên dêi Rơ’jíu xiâm Việt Nam. 

(Nổi nhạc chiêng Xơ Đăng ‘’Đón khách’’-Đọc trên nền chiêng) 
Ô vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ! Tây Nguyên cho kơpong ki châ ô eăng [ă idrâp 

chêng idrâp koăng pu hung plâ hơnăm plâ rơnó dêi leh mơd^ng ‘’kâ plâ hơnăm, ôu plâ 

khế’’, [ă Rơngê rơngối Dam San, Xing Nhã dêi hdroâng Rơđế, [ă tơdroăng hdrôu dêi 

hdroâng M’nông [ă mâu Pơtáu Rui ki hmâ hơ’muăn sap chal vâi krâ roh ton nah, lơ 

mâu tơdroăng hơ’muăn kiâ plâ hâi plâ măng ôh tá kâi tui … hiăng [ă dế tơ’mot hên 

mâu ngế tơmối a chê hơngế. 

Katarina Nga: La tâng vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ dah toh chôu châ lăm troh, 

lăm ngăn mơhno túa le\m tro dêi Rơteăng, pó kô châ ’nâi tơ’nôm mâu tơdroăng ki sôk 

ro, phiu niu ‘na môi hdroâng kuăn ngo ki têm rơpiêt, ai hiâm mơno tơdrăng, đi đo xo 

tơdroăng mơjo pâ, hơ-ui mơnê tung hiâm mơno dêi rêm ngế châ mơhno tung rêm leh 

mơd^ng, loi t^ng, mơnhên tung hiâm tuăn mơjo pâ tung hngêi rơpo \ng, pú hmâ, 

tơdroăng pơkoăng [ă hơniâp ro. 

Nhat Lisa: Cho ‘nâng, mơngế Rơteăng pin hiăng hmâ rêh ối [ă kong ngo Tây 

Nguyên ki kân krip, tơkâ luâ châ rơpâu hơnăm, hiăng mơjiâng chiâng hên h^n ki kơnía 

git ‘na mơhno túa le\m tro [ă vâ hnê pơchân ăm rơxông kơ’nâi. Tung mâu khế hơnăm 

hdrối nah troh nôkố, maluâ ai tơdjâk troh tơdroăng rêh ối chal nếo, ki vâ hía hot lôi hên 

iâ mơhno túa le\m tro mê, la hdroâng Rơteăng xuân ối rak vế [ă pơtối mơnhông mâu 

khôi túa le\m tro xiâm dêi kuăn ngo tơná, ai hên tơdroăng ki hnê pơchân ăm rơxông nếo 

tung rêh ối. 

Tơdroăng Mơhno túa le\m tro Tây Nguyên hâi kố, hâi t^ng lơ 18/2/2018 (tơkéa 

vâ tối cho hâi má 3 Têt Mậu Tuất), pâ phep pó vâi krâ nho\ng o rơtế [ă ngế rah chêh 

Nhat Lisa [ă Katarina Nga tí tăng ‘nâi nhên ‘na mơhno túa le\m tro dêi hdroâng 

Rơteăng, dó inâi ‘’Mơhno túa le\m tro Rơteăng-Ki xiâm hơ-ui pâ, tơru\m, rơ-eăng, 

hơniâp ro’’. 
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(Kéo dài nhạc chiêng nền thành nhạc cắt) 
 

Nhat Lisa: Ô vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ! Rêh ối tơku\m hên cho a kơpong Tây 

Nguyên [ă Quảng Nam, sap ing peăng mâ hâi Lo troh a peăng mâ hâi Lo dêi kơdung 

Trƣờng Sơn, ki krâm má môi xuân cho a kong pơlê Kon Tum, pơlê dêi mơngế 

Rơteăng tơ’lêi châ ‘nâi kơnó xua ai mâu kuâ Kuât ki xo\n a’ngêi tơdế plêng ngiât. Kuât 

ki mê ối tối cho mơhno ivá ki tơkuô, tơru \m dêi tâi tâng hdroâng kuăn ngo Rơteăng. 

 
(Nền nhạc ting ning ‘’Mùa lễ hội’’ –Gƣơng đọc bài trên nền nhạc- 

 

Tơmeăm khoăng ki tơ’lêi châ ‘nâi kơnó ‘na pơlê dêi mơngế Rơteăng cho mâu 

kuâ Kuât vâi krâ ki ‘măn ăm, ga xo\n a ‘ngêi. Ai mâu ‘nâ tối kuât môi tiah plá chông ki 

mơdâng vêh ngi plêng, kân krip, ivá rơdêi; mâu ‘nâ tối môi tiah ché plong ki rơblum ki 

vâ pât plong drêng châ khía pêi têi… La păng ‘nâng mơngế Rơteăng bu ‘nâi tối to 

tơdroăng ki hmâ hlo rêm hâi, Kuât môi tiah í kăn dế rak ngăn, kring vế, hơniâp ro [ă 

dêi khu í kuăn tâ tá, tơkuô dêi pó. 

Mơngế Rơteăng mơjiâng pro Kuât a mâu khế rơnó tô. A rơnó kố, ôh tá khoh ai 

mơngế kuăn pơlê ki lâi ối a hngêi pêi viâ tơdroăng krê dêi tơná, tâi tâng pơlê rơtế 

veăng tơdjuôm chêng ko \ng, veăng ‘no dêi ivá pêi pro. Tơdroăng ki ‘ló tơviah má môi 

mê cho Kuât dêi mơngế Rơteăng ai troh chât rơpâu tơdroăng, laga, ôh tá hlo ki klâi ki 

vâi krâ ai xúa tơmeăm ki pro [ă meăm vâ pâng pơrâng pơla mâu loăng, mâu phêa, 

kơlo, lơ hlá xá. Tâi tâng mâu tơmeăm mê pơrá châ mơjiâng pro môi to Kuât ki kân, 

xo\n a ’ngêi, krip le\m cho to mâu tơmeăm ki xo ing kong kế, ngo ngối [ă tơmeăm ki vâ 

mơjiâng pro kế tơmeăm ki kân krip kố, mê cho: chông, tơmong, tơmô … bú pêi to [ă 

ko\ng, [ă ivá mơngế xo. Ngoh A Tuyên, ối a pơlê Ling La, cheăm Đăk Pxi, tơring Đăk 

Hà hâk tơngăm [ă Kuât dêi pơlê tơná ki nếo châ mơdâng pro, tiah kố: 

(Tiếng động Xơđăng- Ông A Tuyên) 
Kuât châ mơnhên tối cho ki ó luâ dêi nge# thuât mơjiâng pro hngêi trăng dêi 

mơngế Rơteăng. Hlá mơ-éa chêh tối ‘na pro Kuât ối châ rak vế tung tuăn ngôa dêi 

mơngế Rơteăng ki hloh hlê, rơkê ple \ng, châ hnê ‘măn ăm sap ing vâi krâ nah troh 

nốkố, la tá hâi la lâi châ chêh in a hlá mơ-éa. Maluâ ti mê, sap ing chal hdrối troh chal 

nôkố, mâu kuâ Kuât xuân ối tâng xo\n a ‘ngêi pơla dế plêng ngiât, cho tơmeăm mơhno 

nhên ki le\m tro, rêh ton tiô khế hơnăm ‘na tơru\m pơla hdroâng mơngế, pơlê pơla. 

 
(Nhạc nền ting ning kéo dài - vuốt dần vào dẫn) 

Katarina Nga: Kuât-Mơhno tối um méa ivá ó rơdêi dêi tơru \m tơrôa, xuân cho tíu 

ki vâ mơnhên ki tơru \m mơhno tối hơ-ui pâ dêi pó, veăng rơtế khéa hơ’nêng, veăng rơtế 

hơniâp ro dêi rêm ngế tung pơlê Rơteăng. Tâi tâng cheăng dêi pơlê pơrá châ tơku \m po 

a Kuât. {ă hiâm mơno loi kế tơmeăm pơrá ai mơhúa, mơngế Rơteăng pơtối rak vế hên 

tơdroăng t^ng, mơd^ng, tung mê, ki xiâm cho tơdroăng leh mơd^ng ai tơdjâk troh pơlê 

pơla [ă rêh ối dêi môi rơxông mơngế. Maluâ cho hơniâp ro dêi rơnó leh mơd^ng, lơ 

tơdroăng pro pơle \m tung pơlê, hôp, tơno tơnêng hnoăng cheăng tơdjuôm, tâi tâng pơrá 

châ tơku\m po a Kuât mê. 
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Nhat Lisa: Cho ‘nâng, ôh tá ai ki klâi ro rih luâ tâ drêng châ mot ngăn tung tíu 

leh mơd^ng dêi mơngế Rơteăng. Ôh tá ai tơdroăng ki mơdât ki klâi ‘na túa tơku\m po, 

mơngế Rơteăng tơku \m po leh mơd^ng tro [ă ivá dêi tơná. Hơnăm ki châ pêi lo hên kế 

tơmeăm, pơlê kô po kân krip tâ. Hơnăm ki tô mêi ôh tá tro, tơmeăm ôh tá dâi, pơlê po 

mơd^ng iâ xo. Mot tung leh mơd^ng, kuăn pơlê veăng tơlo dêi kế tơmeăm, mâu ‘nâ 

kum dêi hnoăng cheăng. Ing T^ng rơkâu xối Xeăng Têa tung pơla ‘mâi rơnêu kơneăng 

têa rêm hơnăm dêi pơlê; troh a idrâp chêng koăng pu hung dêi Leh mơd^ng to Kuât 

nếo; klêi mê, ki hơniâp ro dêi tơdroăng lo lăm chối báu chiâk, t^ng kâ báu nếo [ă hên 

t^ng ki ê hía…tâng ai nho\ng o ki lâi lăm troh, châ ngăn, pơrá tâ phoih tung hiâm mơno 

‘na ivá tơru\m dêi pơlê pơla, ’na hiâm tuăn loi tơngah, tơdroăng ki pơtroh kum dêi pó 

’na hiâm tuăn, ki ôh tá păng ‘nhó dêi pó [ă hên mâu tơdroăng ki le \m tro ê. 

Katarina Nga: Ê, cho ‘nâng! Ô vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ, chôu phut kố, ôh tá iâ 

mơngế hlo mơjo ‘nâng xua dó xêh rơnó leh mơd^ng a Tây Nguyên hiăng cho tơdroăng 

ki hiăng hơngế, pá vâ tăng mơdrếo tơvêh tơdroăng le\m tro, ro rih. La [ă mâu pơlê pơla 

dêi mơngế Rơteăng, á ‘ló hơniâp ro ‘nâng châ krếo djâ vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ rơtế 

[ă ngin veăng lăm ngăn leh mơd^ng tiô khôi hmâ ki hiăng châ pơtối rak vế plâ péa chât 

hơnăm hiăng luâ a hâi ki apoăng rêm hnăm nếo - môi túa le\m tro ki tá xê pơlê ki lâi a 

Tây Nguyên xuân ối châ rak vế. 

Nhat Lisa: Mê cho T^ng kâ báu nếo, rơkâu pâ báu prá alâi chiâng dâi, hơnăm nếo 

hơniâp ro dêi vâi krâ nho\ng o Rơteăng a [uôn Kon Hring, tơring Chƣ Mgar, kong pơlê 

Dak Lak mê me#. 

(Nền tiếng chiêng Xơ Đăng ‘’Lễ mừng lúa mới’’- A Sa Ly đọc ) 
Rơtế hơniâp ro [ă idrâp chêng koăng pu hung, dri drih, vâi krâ nho\ng o [uôn 

Kon Hring [ă tơmối ki kơnía git dêi pơlê a chê pơlê hơngế pơrá hơniâp ro, sôk suâ 

tung roh kơhnhon xuâng T^ng kâ báu nếo, ối tối Jô Dju. A ngiâ kâng xo\n tâi a’ngêi 

tung dế plông Kuât, ai tu \m mâu tơmeăm hdroăng tiô chal vâi krâ roh ton nah, tung mê 

ôh tá păng lôi drôu xiâm, ko chu, hơ’nêh mâm dêi mâu kuăn kiâ [ă ki ê hía, pôa A 

Sơn, Krâ pơlê [uôn Kon Hring ai rơkâu xối tiah kố: 

(Tiếng động Xơđăng-Ông A Sơn) 
Klêi kơ’nâi pro T^ng mê, tâi tâng kuăn pơlê dêi [uôn Kon Hring [ă nho \ng o rơtế 

tơpui tơno, hơniâp ro a drôu xiâm, châ kâ mâu kơchâi mâm ki vâi krâ hiăng djâ sap ing 

nah, [ă châ tơngôu tơmâng, hyô ngăn ‘na mâu tơdroăng rơngêi ting ting, kơhnhon 

xuâng. Mơđah mâu tơdroăng ki le\m ro, mê vâi rơtăm mơhno tối dêi ivá, hiâm mơno 

chân krá, khên tơnôu dêi tơná drêng ai khu ‘mêi pơloăng pro. Mâu vâi droh chêng 

ko\ng rơmuăn le\m tung mâu rơ-rêk kơhnhon xuâng … Mâu vâi krâ ki hiăng hên 

hơnăm, vâi ai rơngêi ting ting, ‘nhuăi tiô mâu tơdrá ki rơ-eăng ro, le\m tơniâ, têa Klo\ng 

put, rêi ting ning [ă ki ê hía …, pro kuăn pơlê [ă tơmối tơngôu tơmâng ngăn. {ă mâu 

vâi hdrêng, vâi xah hêi mâu tơdroăng ki le \m lih ai tá rơkong tơpui tó, hâk nâ, hơniâp 

ro… 

T^ng kâ báu nếo dêi vâi krâ-nho\ng o a [uôn Kon Hring châ tơku \m po a poăng lo 

hơnăm nếo rêm hơnăm tiah mê [ă hiăng châ rak vế, pêi pro sap hơnăm 1994 nah troh 

nôkố, vâ riân nhên hiăng châ lối 20 hơnăm. Ngoh A Chă, ối tối cho Pê Choar, Ngế 

pơkuâ ngăn Chi [o# [uôn Kon Hring, cheăm Ea Hđing, tơring Chƣ Mgar, kong pơlê 

Dak Lak tối ăm ‘nâi: 



15 

 

(Tiếng động Xơđăng-Ông A Chă) 
Ngoh A Nit, ối tối cho Pê Hnem, Kăn [uôn Kon Hring ai tối tiah kố, T^ng kâ 

báu nếo kô phiu ro, pro kân tâ, tâng hơnăm hdrối kố nah, tô mơdrăng ôh tá pro ‘mêi, 

pro tơdjâk ăm báu alâi, plâi pôm. Ngoh A Nit tối ăm ‘nâi, xua kong tô mơdrăng khăng 

khoăng mê leh mơd^ng hơnăm kố ôh tá ôu kâ kân môi tiah mâu hơnăm hdrối mê hía 

nah: 

(Tiếng động Xơđăng-Ông A Nit) 
T^ng kâ báu nếo rế hía rế tơ’mot hên kơdrâm kơdre \ng vâi krâ-nho\ng o pơlê a 

chê pơlê hơngế [ă tơmối veăng ro rih, xua ing tơdroăng ki le\m tro: Tơru\m pơlê pơla, 

rơkâu pâ ăm hơnăm nếo ivá mo sêi têi ‘răng, châ xo hên kế tơmeăm, pơlê cheăm phâi 

tơtô. Tung pơla rơnó Hơngui hiăng troh lâp plêng lâp tơnêi, idrâp chêng koăng dri drih 

dri drih thăm pro rơ-rêk phoih tung hiâm mơno kuăn mơngế, [uôn Kon Hring hiăng 

mot tung rơnó leh mơd^ng, thăm rế tơru \m tơroâ, mơjiâng pơlê cheăm thăm rế kro 

mơdro\ng, le\m lih tâ. 

 
(Nổi nhạc chiêng Xơ Đăng ‘’Lễ mừng lúa mới’’ thành nhạc cắt) 

 
(Quảng bá) 

Nhat Lisa: -Pó vâi krâ-nho\ng o dế tơmâng Tơdroăng Mơhno túa le\m tro hdroâng 
kuăn ngo Tây Nguyên, pơxá inâi: ‘’Mơhno túa le\m tro Rơteăng-Ki xiâm hơ-ui pâ, 
tơru\m, rơ-eăng, hơniâp ro’’, xua Kơ koan teăng mâ Rơ’jíu Việt Nam a kơpong Tây 
Nguyên rah chêh [ă mơ’no drăng hyôh ‘nâng ‘nâi SW 6020 KHz, drăng hyôh FM 90,5 
MHz. 

Gƣơng: Mâu tơdroăng tơpui nâl Rơteăng mơ’no drăng [âng rơkong Khu kuăn 
ngo (VOV4) tung Rơ’jíu Việt Nam, mơ’no rêm hâi a 7h00, 9h00 peăng kơxo, 20h30 
phut peăng kơxêi măng, klêi mê, ối mơ’no tung trang web: VOV4.Sêdang. Pó vâi krâ 
nho\ng o kô tơmâng hôu.  

 

Katarina Nga: Ô vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ! Tâng tối leh mơd^ng cho tíu ki vâ 

tơkuô [ă mơhno tơbleăng tơru\m tơrôa lâp pơlê pơla, mê mâu ki kơnía git ‘na mơhno 

túa le\m tro ki ê, môi tiah pló drôu, mơhno tối ‘na tơdroăng ki têm rơpiêt, tơdrăng, hơ-

ui pâ, khíu phe\ng dêi mơngế Rơteăng. 

Nhat Lisa: Môi tiah Rơngêi rơngối Rơteăng hiăng châ chêh xo, thâo hrik, rak vế, 

ai lối chât kơxop hlá mơ-éa ki pơtối dêi pó, rêm tơdroăng, rêm hơ’muăn ga ai troh chât 

rơpâu tơdroăng tối, vâi krâ nho \ng o [ă pú hmâ tí tăng pơchuât ngăn vâ ‘nâi nhên hiâm 

mơno dêi mơngế Rơteăng chal nah ‘na kong plêng; hiâm mơno pói vâ dêi mơngế 

Rơteăng ‘na môi pơlê pơla le \m ro, tơdroăng rêh ối tu\m têk, tơdâng tơ’mô, tơdroăng ki 

le\m [lêi trâng tơdroăng ki ‘mêi… 

Katarina Nga: Hmâ tung tơdrá prôa dêi mơngế Rơteăng, rêm nâl rơngêi, ting 

ting, rêm ‘noăng tơdrá dêi mâu khu prôa pơrá ai tơdroăng pơto pơtih ‘na hiâm mơno 

mơjo pâ: 

 
(Nổi nhạc nhạc Klông pút-Đi phát rẫy) 
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Nhat Lisa: Têh, mê cho idrâp Klo\ng put hôm cho há. Mê cho idrâp ki hiăng hmâ 

[ă tơdroăng rêh kâ ối rêm hâi dêi mơngế Rơteăng, ga tơdjâk troh tơdroăng ki mơhno 

túa le\m tro ing pêi chiâk deăng. 

Katarina Nga: Cho ‘nâng, ô vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ, phá [ă idrâp chêng, 

idrâp koăng ga ai i drâp ki ro phá tơ-ê xêh, a mâu thôn pơlê dêi hdroâng mơngế 

Rơteăng ai môi túa idrâp ki mot khâp tung hiâm mơno, ôh tá păng lôi, [ă bu ai to a 

hdroâng Rơteăng, mê cho idrâp Klo \ng Put. Klo\ng dế chôu phut kố hiăng chiâng prôa 

xiâm ki le\m ro má môi dêi kuăn pơlê Tây Nguyên, inâi ga hiăng châ ô eăng troh a mâu 

tơdroăng hơdruê xuâng dêi lâp plâi tơnêi xua ki le \m tơviah ga mê. Kố cho prôa ki 

drêng mơđah ôh tá eâ têng, chuih tit a klo\ng phêa, mê cho ko\ng ki têa pá ngâ klo\ng ing 

mê, chiâng ai idrâp ki ro. La [ă mơngế Rơteăng, Klo\ng Put cho prôa ki ăm to vâi 

kơdrâi tê ki chiâng têa. Tung tơdroăng tơpui hâi kố, ngin ai krếo nhak sih A Đuh, Cho 

Kăn pho\ pơkuâ ngăn hơdruê xuâng dêi kong pơlê Kon Tum hneăng hdrối, ai tơpui 

tơno ‘na ki le\m tro dêi Klo\ng Put kố: 

(Băng trao đổi) 
Nhat Lisa: Ô nhak sih, [ă vâi krâ-nho\ng o Rơteăng, Klo\ng Put tí xê to prôa vâ 

xah hêi tê, tung mê ga ối mơhno tối ‘na tuăn loi t^ng ‘na mơhno túa le\m tro ki tơviah. 

Mâu klo\ng phêa mê cho ki xiâm khoh chiâng prôa, mê ối châ tối cho tíu ki ối dêi 

‘’Mơhúa xeăng  báu’’. Ti lâi mơngế Rơteăng loi Klo\ng Put cho tíu ki ai rak vế 

‘’Mơhúa Xeăng báu’’? 

(Tiếng động Xơđăng- Ông A Đuh 1) 
Nhat Lisa: Tiah mê, Klo\ng Put cho prôa ki bu ăm to vâi kơdrâi tê ki chiâng têa 

drêng mơđah. Hôm xê cho tíu ki rak vế ‘’Mơhúa xeăng báu’’, mê Klo\ng Put bú chiâng 

ăm phêp to vâi kơdrâi tê ki chiâng têa? 

(Tiếng động Xơđăng- Ông A Đuh 2) 
Nhat Lisa: Klo\ng Put nôkố hiăng chiâng prôa ki châ xúa tung mâu khu prôa tiô 

khôi hmâ dêi Việt Nam vâ mơhno tối ăm pú hmâ tung lâp plâi tơnêi. Cho mơngế nhak 

sih hiăng hmâ [ă tơdrá rơngêi ting ting, tơdrá chêng koăng, [ă ki tơviah tâ cho [ăng 

tơdrá Klo\ng Put, mê nhak sih ai tơmiât ki klâi? 

(Tiếng động Xơđăng- Ông A Đuh 3) 
Nhat Lisa: Hôm mơnê kơ nhak sih A Đuh. 

Ê, xua mâu klo\ng phêa cho mâu tíu ki rak vế ’’Mơhúa xeăng báu’’, mê drêng têa 

pá kong xuân athế têa chôa ‘lâng. Vâi kơdrâi pro tơtô ăm mâu hngêi trăng, châ pơcháu 

hnoăng pơkuâ ngăn prôa ki chiâng ai idrâp ăm tơdroăng rêh ối pơlê pơla Rơteăng vâ 

pơtroh tơdroăng ki hơ-ui pâ, mơnê nhuo#m [ă tơdroăng rơkê ple \ng tung chiâk deăng 

xiâm rêi vâi krâ nah. 

Katarina Nga: Cho le\m ro păng ‘nâng hnối hâk tơngăm ‘na mơhno túa le \m tro ki 

phá tơ-ê xêh dêi mơngế Rơteăng tơná pin.Mâu idrâp dêi prôa Klo \ng Put tá xê to 

mơjiâng chiâng mâu tơdrá ki phá xêh tung tơdroăng ki mơhno tơbleăng tơdrá prôa ki 

kơnía git dêi kong ngo Tây Nguyên mê ối cho vâ kum ăm hên mâu ngế nhak sih, mâu 

ki hriăn ple \ng, pơtối mơnhông [ă chêh bro mơ’no hên mâu [ai ki têa klo\ng, lơ têa 

tơdjuôm [ă mâu prôa ki ê dêi Klo\ng Put. Ngin kô pơtroh ăm vâi krâ-nho\ng o [ă pú 

hmâ tơmâng Rơ’jíu môi [ai ki têa klo\ng put ‘’Rơnó Hơngui troh‘’ xua nhak sih Hữu 

Xuân chêh tơbro ing tơdrá Rơteăng hôu: 
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(Băng - bản hoà tấu Klông Pút ‘’Mùa xuân đến’’) 
  

Nhat Lisa: Tơdroăng hơ’muăn tối ’na Klo \ng Put hiăng pro ăm Nhat Lisa tâ [riê 

phoih tung hiâm mơno ‘’Mơhúa Xeăng Báu’’ [ă tơdroăng ki ngăn vâi kơdrâi châ ngăn 

cho kal păng ‘nâng. La hôm xê mê cho tơdroăng ki vâ mơhno tối tơdroăng ki nhuo#m 

peăng kơdrâi dêi mâu hdroâng kuăn ngo a Tây Nguyên lơ ti lâi há, ô nâ Katarina Nga? 

Katarina Nga: Ê, tơdroăng ki ngăn nhuo#m peăng khu kơdrâi. Tá xê ti mê, mơngế 

Rơteăng ôh tá xê ngăn nhuo#m to peăng vâi kơdrâi. Mê Nhat Lisa tá hâi hlo nhên 

tơdroăng kố ôh lơ ti lâi? 

Nhat Lisa: Mê nâ Katarina Nga kô ai môi tơdroăng pơto pơtih ki nhên tâ ăm 

tơdroăng ki vâ mơnhên ‘na tơdroăng ki kố … 

Katarina Nga: Á vâ pơtih ki nhên má môi cho tơdroăng tơxêo o \ng mế dêi mơngế 

Rơteăng. Ôh tá môi tiah khôi túa ‘’tăng dôh’’ dêi tơdroăng ngăn nhuo#m peăng kơdrâi 

dêi hên hdroâng kuăn ngo ki ê a Tây Nguyên, [ă mơngế Rơteăng, drêng hiăng tro 

hơnăm xông droh rơtăm, kuăn kơnốu, kuăn kơdrâi pơrá chiâng phêp lăm ‘’tăng mế’’ lơ 

’’tăng dôh’’. Kuăn kơnốu, kuăn kơdrâi drêng hiăng hâk vâ dêi pó khât, vâi krâ péa pâ 

ôh tá pơklât thế ăm tơmeăm hên ki klâi ôh, mê inâi bu ăm to mâu tơmeăm ki vâ mơhno 

tuăn hiâm ki péa pâ hiăng vâ dêi pó. Klêi kơ’nâi pơkoăng, peăng ngế dôh châi peăng 

hngêi mế lơ ngế mế châi peăng hngêi dôh cho tơdroăng ki ôh tá xê ai pơkal peăng lâi 

ôh, mê athế ngăn tiô kơ tơdroăng ki ai păng ‘nâng. Nâ Gƣơng kô hơ’muăn tối ăm pin 

‘na tơdroăng ‘’Tơxêo o \ng mế dêi mơngế Rơteăng’’. 

 
(Nền nhạc ting ning Xơđăng bài ‘’Tỏ tình’’ – Gƣơng đọc bài) 

{ă mơngế Rơteăng, kuăn kơnốu, kuăn kơdrâi drêng hiăng tro hơnăm xông droh 

rơtăm (dâng 18 hơnăm) vâi pơrá chiâng tí tăng ‘nâi pro hmâ dêi pó. Tâng hiăng ‘’hâk 

vâ tá hiâm mơno’’, prế athế tối ăm dêi nôu pâ ’nâi, prế hiăng vâ dêi pó, pơtroh ăm dêi 

pó hiâm mơno mơjo pâ dêi pó păng ‘nâng, [ă kơnôm nôu pâ kum tăng mơngế ki pro 

troăng, cho pôa pro troăng lơ jâ pro troăng. 

Ngăn tiô kơ tơdroăng dah ai xêh dêi rêm rơpo \ng hngêi, mê peăng ngế kơnốu 

chiâng phêp tăng mế, lơ peăng kơdrâi chiâng phêp tăng dôh. Jâ Y Yêm, ối a thôn Deak 

Lơ Leang Hai, cheăm Ea Uy, tơring Krông Păch, kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi: 

(Tiếng động Xơđăng – Bà Y Yêm) 
Tiô pôa A I Hat, ối a buôn Kon Wang, cheăm Ea Yiêng, tơring Krông Păch, 

kong pơlê Dak Lak tối, khôi túa tơxêo o \ng mế dêi mơngế Rơteăng ôh tá xê hngăm to 

peăng ngế kơdrâi lơ hơngăm to peăng ngế kơnốu, ôh tá ai tơdroăng ki pơklât thế diâp 

dêi pó hên h^n kế tơmeăm. Xua mê, bu kal péa pâ ngế kơdrâi ngế kơnốu mơjo pâ, khíu 

pâ dêi pó khât mê prế kô chiâng xo, chiâng ối [ă dêi pó, ma luâ tơdroăng rêh ối dêi 

rơpo\ng hngêi kro mơdro\ng lơ kơtiê xahpá: 

(Tiếng động Xơđăng – Ông A I Hat) 
Hâi diâp tơxêo, peăng hngêi kơnốu râng djâ kế tơmeăm troh peăng hngêi kơdrâi, 

lơ peăng hngêi kơdrâi râng djâ kế tơmeăm ăm peăng kơnốu. Mâu tơmeăm hdroăng mê, 

hmâ hlo cho môi to í, môi to vó, môi to chông, môi to hơlong, môi plâ hmôu [ă 2 to 

mâ xâng ko\ng. Peăng hngêi kơdrâi lơ peăng hngêi kơnốu xo tơmeăm pleăng mê cho vâ 

pro mơnhên tơdroăng ki ăm dêi dêi kuăn kơdrâi ăm peăng hngêi kơnốu, lơ ăm dêi kuăn 
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kơnốu peăng hngêi kơdrâi. Sap ing hâi ki lăm êng tơxêo, prế ngăn dêi pó môi tiah on 

veăng la tá hâi teăm chiâng ối [ă dêi pó. Nôu pâ péa pâ xuân chiâng krếo khe\n dêi po 

cho pôa tơxêo, jâ tơxêo. ’Na túa ki vâ pêi pro tung pơla êng diâp dêi pó, pôa A I Hat 

tối ăm ‘nâi, mơngế Rơteăng ngăn kal khât ‘na tuăn hiâm dêi pó, xua mê, tơdroăng pro 

mơd^ng ôh tá eâ po kân krip to lâi ôh: 

(Tiếng động Xơđăng – Ông A I Hat) 
Klêi kơ’nâi tơxêo o \ng mế, ma luâ péa pâ ngăn dêi pó cho tơroi, tơjâ tơpôa, prế 

o\ng mế ngăn dêi pó môi tiah môi rơpo \ng la tá hâi teăm ối on veăng dêi pó, prế ôh tá 

khoh pro mâu tơdroăng ki kơteăng luâ luât, khôi túa dêi pơlê pơkâ. Pơla sap ing hâi 

pơxiâm hdró o \ng mế tá troh a hâi pơkoăng, ngăn tiô tơdroăng dah ai xêh kế tơmeăm 

dêi rêm rơpo \ng hngêi, ki ton ga  thâo ai to lâi khế ‘lo la ôh tá chiâng luâ tâ 1 hơnăm. 

Mê cho pơla ki vâ pơloăng mơnúa kân má môi ăm prế on veăng Rơteăng tung la ngiâ: 

Prế athế rak vế dêi châ krúa hơ’djâ, ôh tá pêi pro mâu tơdroăng ‘mêi rơtoh, lơ pro phá 

tơ-ê [ă khôi túa, vêa vong dêi pơlê.  

‘Na tơdroăng ki pơkoăng ăm prế kơdrâi kơnốu, vâi krâ péa pâ tơno tơnêng rah 

xo môi hâi ki tơtro tơku \m po a kuât. Tiô jâ Y Yêm, ối a thôn Deak Lơ Leang Hai, 

cheăm Ea Uy, tơring Krông Păch, kong pơlê Dak Lak tối, pơkoăng o \ng mế cho roh leh 

ki kân krip ro rih dêi hdroâng hdrê [ă pơlê pơla dêi mơngế Rơteăng: 

(Tiếng Xơđăng – Bà Y Yêm) 
Tơdroăng ki tơviah dêi hdroâng mơngế Rơteăng, ahdrối vâ pơkoăng, hngêi 

peăng kơnốu, peăng kơdrâi rơtế tơno tơnêng dêi pó ‘na tơdroăng rêh kâ ối, ‘na kế 

tơmeăm dêi péa pâ rơpo \ng hngêi, môi tiah ‘na hơnăm, ’na ivá dêi nôu pâ, ‘na tơdroăng 

pêi cheăng kâ [ă hên tơdroăng ki ê hía. Peăng pá lâi ki pá tâ, klêi kơ’nâi pơkoăng athế 

châi ối peăng hngêi ki mê a hdrối tâ (dâng 2 troh a 3 hơnăm), ki xiâm dêi tơdroăng mê 

cho vâ kum ivá cheăng ăm rơpo \ng hngêi tơkâ luâ mâu tơdroăng ki pá a hdrối, chôa 

‘lâng mơnhông tơdroăng rêh kâ ối. Klêi mê, péa pâ on veăng châi ối peăng hngêi ki tá 

nếo. Hmôu pơ tiah mê, drêng hiăng ai tu \m kế tơmeăm ah, prế o \ng mế nếo lo ối krê phá 

xêh a hngêi ki ê. 

Dế nôkố, a mâu thôn pơlê dêi mơngế Rơteăng a Tây Nguyên, khôi túa, vêa vong 

‘na tơxêo o\ng mế, diâp o \ng mế, pơkoăng o \ng mế ga vâ mơhno tối tơdroăng le \m tro 

hnê mơhno ăm chal nếo nôkố, mơnê kơdeăn hiâm mơno kuăn mơngế, veăng mơjiâng 

chiâng môi rơpo\ng krá tơniăn tung tơru\m tơrôa krá khâp [ă tơru \m tơniăn pơla mâu 

hdroâng hdrê [ă pơlê pơla. 

 
(Nổi bài hát: ‘’Chim Jil đi tắm’’-Bài dân ca Xơđăng nói về mong ƣớc của chàng 

trai muốn đƣợc kết duyên với cô gái Xơđăng xinh đẹp- 2PTV đọc kết chƣơng trình trên 
nền bài hát) 

Nhat Lisa: Ô nâ Katarina Nga, drêng chiâng ngế chêh hlá tơbeăng [ă ‘nâi 

tơ’nôm mâu tơdroăng hơ’muăn tối mơjo to peăng ngế kơnốu, ôh tá mơjo peăng ngế 

kơdrâi a mâu pơlê cheăm dêi tơnêi têa Việt Nam; lơ môi tiah mâu khôi túa, vêa vong ki 

lối kơtăng, hơngăm hơngo dêi mâu hdroâng kuăn ngo ki ê, păng ‘nâng nâ Katarina 

Nga ’ló hâk tơngăm ‘nâng ‘na mơhno túa le \m tro dêi hdroâng kuăn ngo pin. Mơngế 

Rơteăng pin hiăng pơcháu hnoăng cheăng ki tơxâng tơ’mô dêi pó, ngăn nhuo#m ‘na 

hiâm mơno mơjo pâ dêi pó ăm prế on veăng ki mê vâ mơjiâng tơdroăng rêh kâ ối nếo. 
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Katarina Nga: Rơnó Hơngui cho rơnó dêi tơdroăng hơniâp ro, sôk suâ. Ai hên 

hdroâng kuăn ngo nho \ng o, hiăng rah xo rơnó Hơngui vâ tơku \m po tơdroăng tơxêo, 

diâp, pơkoăng o \ng mế, mơjiâng troăng ki apoăng ai pon mơhúa ăm mâu vâi droh 

rơtăm ki tro hơnăm vâ tí tăng xo dêi pó. {ă mơhno mơjiâng túa le\m tro châ rak vế, châ 

pơtối mơdêk, vâi krâ-nho\ng o pin hiăng mơjiâng tơdroăng ki tơdâng tơ’mô vâ pơtối 

mơdêk, ai tơdroăng rêh kâ ối, pêi cheăng tơ’mô dêi pó vâ mơjo pâ, tơdâng [ă mơjiâng 

môi tơdroăng rêh ối nếo. 

Nhat Lisa: Ô vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ! Tơrêm rơpo\ng hngêi ki hơniâp ro kô 

veăng kum ăm pơlê pơla, cheăm bêng ro rih, phâi tơtô. Mơhno túa le\m tro [ă hên vêa 

vong ki le\m tro pơtối châ rak vế mơjiâng chiâng rơnó Hơngui dêi pơlê pơla, cheăm 

bêng, rơnó Hơngui dêi tơnêi têa. 

Katarina Nga: Mơhno túa le\m tro Rơteăng [ă mâu tơdroăng kơnía git, le \m tro, 

mơhno tối hiâm mơno tơdâng tơ’mô, hnê pơchân rêm rơxông vâ pơtối rak vế tá troh a 

hâi kố, ti xê to tơdroăng ki hâk tơngăm dêi rêm ngế Rơteăng, mê ối veăng kum ăm ki 

le\m tro tung kơdrum reăng mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo nho \ng o tung lâp 

tơnêi têa Việt Nam. 

Nhat Lisa: Tơdroăng dó inâi ‘’Mơhno túa le\m tro Rơteăng-Ki xiâm hơ-ui pâ, 

tơru\m, rơ-eăng, hơniâp ro’’ troh a kố hiăng tâi. Rơkâu pó vâi krâ-nho\ng o môi hơnăm 

nếo tơniăn le\m, hơniâp ro [ă [lêi chiâng. 

Katarina Nga: Mâu tơdroăng tơpui hâi kố, xua Phạm Thúy Ngọc rah chêh; Nhat 

Lisa, Gƣơng, A Sa Ly [ă Katarina Nga tơplôu tơbleăng [ă tơpui pơchuât; Bùi Văn 

Hơn thâo hrik rơkong tơpui; Pôu teăng mâu tơdroăng tơpui mơ’no: Vũ Hải Định  

Mơnê pó vâi krâ nho\ng o hiăng klêi tơmâng. Ngin kô tơpui mơ’no ăm pó a roh 

kơ’nâi ah nếo. 
 

Nổi nhạc 1/3-nửa bài hát „‟Chim Jil đi tắm‟‟. 

 


