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Ngày phát:      13 tháng 09 năm 2017 
Thời lượng:     7 phút 59 giây
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____________________________

Dẫn: 

Nhạc tiết tấu nhanh nổi nền vào BOX thông tin 
(Giọng nam) Cả tuổi thanh xuân xông pha trận mạc, cống hiến cho cách

mạng.  
Nổi nhạc ngắn
Giờ ở tuổi 87, ông vẫn đang miệt mài gom, giữ và truyền dạy văn hóa Cơ

Tu với mong ước cháy lòng: “cộng đồng Cơ Tu phát triển mà vẫn bền gốc rễ”. 
Nổi nhạc ngắn
Không biết chữ nhưng lại thuộc rất nhiều thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ. 
Nổi nhạc ngắn
Chúng ta cùng nghe Hải Huyền kể về ông qua Phóng sự: “Vì lời hứa của

mình với Đảng”!

Nổi-nền tiếng già C’lâu Nâm dạy đánh chiêng
Già C’lâu Nâm ở thôn Pơrning, xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam

tóc bạc phơ cầm dùi gõ vào lòng chiêng từng nhịp dứt khoát. Bọn trẻ vây quanh
nhao nhao hỏi cách cách lấy nhịp rồi  mắt nhìn, tay gõ.  Thỉnh thoảng, tiếng
chiêng ngưng đột ngột. Già chậm rãi giảng giải. Ngôi nhà gươl chốc chốc lại rộ
lên tiếng cười giòn tan.

Nổi nền tiếng chiêng, trống, già dạy bằng tiếng Cơ tu
Vận chiếc khố Cơ Tu, hai vạt thổ cẩm nhiều sắc đỏ quấn chéo trước ngực,

gương mặt quắc thước, giọng nói thì sang sảng, chẳng ai nghĩ già C’lâu Nâm
tuổi ngót nghét 90. Chỉ có ngày lễ, Tết và đi dạy già mới mặc bộ thổ cẩm truyền
thống này.

Băng (Ông Nâm): Tôi dạy ở nhà gươl thôn, đầu tiên tôi dạy con tôi, dạy
con tôi thuộc rồi mới tuyên truyền họ được. Rồi bắt đầu mình dạy con cháu
trong làng.

Chiêng nổi – nền
Chiêng, trống trong thôn giờ chỉ còn vài bộ. Và đây là bộ chiêng già Nâm

dành dụm tiền lương hưu mua để cho lũ trẻ mặc sức rèn nghề. Chỉ cần lũ trẻ yêu
thích, mệt mấy già cũng không từ. Lớp học này là khởi nguồn của nhiều đội
múa, đội trống, chiêng Cơ Tu, đi biểu diễn khắp nơi. A Lăng Xinh ở Atiêng - xã
biên giới Tây Giang, vì mê tiếng chiêng của già mà tìm đến.
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Băng (Xinh): Mình thích đánh thì mình tới nhà bác. Em rất yêu thích và
đam mê. Bác dạy, mình tiếp tục giữ được bản sắc văn hóa của người Cơ tu
mình.

Nhạc Tây Nguyên ngắn
Nền tiếng già C’lâu Nâm kể chuyện văn hóa
Không biết một con chữ, vậy mà hàng trăm truyện cổ Cơ Tu, già C’lâu

Nâm thuộc làu làu. Ông bộc bạch: “học bằng truyền miệng thôi. Mình yêu, mình
nghe rồi ngấm tự lúc nào không biết”. Bọn trẻ, đứa nào cũng mê đắm cái giọng
kể hào sảng của già. Những nét đẹp văn hóa truyền thống riêng có của người Cơ
tu được già giải thích ngọn ngành. Tự lúc nào, chúng càng thêm yêu, thêm tự
hào về nguồn cội. A Lăng Thị Bình Minh vì thích múa điệu Za Zá già dạy nên
quyết học cho bằng được. 

Băng (Minh): Tham gia lớp học của bác em hiểu hơn về điệu múa za zá
của bọn em. Em cảm thấy trân quý hơn văn hóa của mình, mình muốn góp một
phần nhỏ nào đó để bảo tồn và gìn giữ văn hóa của mình qua những sự chỉ dạy
của bác.

Nổi nhạc múa tung tung, za zá nền nhẹ xuống 
“Kho tàng văn hóa Cơ Tu càng tìm hiểu càng thấy quý giá” - Già C’lâu

Nâm bảo thế! Già Nâm còn có biệt tài bắn nỏ. Chế tác nỏ, cũng giỏi nhất làng.
Không chỉ hướng dẫn, chỉ dạy kỹ năng bắn chuẩn xác, già còn truyền nghề chế
tác nỏ cho nhiều thế hệ Cơ tu. Đội xạ thủ của xã Lăng và của huyện Tây Giang
do ông cầm quân, nhiều năm giành ngôi vị quán quân trong các hội thi.

Nổi nền thi bắn tên
Tại đại hội Thể dục thể thao huyện Tây Giang hồi tháng 8, đội xạ thủ xã

Lăng do già C’lâu Nâm huấn luyện đã giành giải nhất. 
Băng (Ông Nâm): Cuối tháng 6, tháng 7 là huấn luyện bắn nỏ. Riêng

của tỉnh Quảng Nam huấn luyện từ xã cho đến huyện, đến tỉnh, ở quân Khu 5
tôi cũng vào huấn luyện rồi. 

Tiếng động làm điêu khắc
Hướng dẫn lũ trai làng điêu khắc tượng, đôi tay chai sần của già nắn nót

từng nét khắc sắc, gọn. Chiến tranh tàn phá, nghề điêu khắc gỗ Cơ tu bị mai
một. Đau đáu nỗi lo thất truyền, già C’lâu Nâm bèn lập ra đội nghệ nhân điêu
khắc Cơ Tu.

 
Nhạc nổi nền vào BOX thông tin 
(Giọng nam)  Năm 2008, già C’lâu Nâm cùng các nghệ nhân thiết kế,

dựng lại ngôi nhà mồ và  nhà gươl  tại khu Làng văn hóa các dân tộc Cơ tu,
huyện Tây Giang, làm nên giá trị cộng thêm cho ngôi làng. Năm 2016, ngôi
làng truyền thống này đã được Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam trao bằng
chứng nhận bảo trợ di sản, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài
nước.

-Nổi nhạc

Già C’lâu Nâm vui lắm! Vì hàng trăm hình điêu khắc nổi trên trên cột nhà
gươl, nhà mồ - những thứ được coi là “hồn cốt” của người Cơ tu giờ đây có hẳn
một đội ngũ kế cận bảo tồn, gìn giữ.
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Nổi nền hát dân ca Cơ tu
Ánh mắt già sáng lên khi khoe với tôi điều mà già tâm đắc, đó là huyện

nhà đã đưa văn hóa Cơ Tu vào trường học. Vậy là văn hóa Cơ Tu có thêm cơ
hội lan tỏa đến nhiều thế hệ tiếp nối. Lớp dạy trống, chiêng, hát dân ca, múa, lớp
học bắn nỏ, điêu khắc... đều một tay già chỉ dẫn. Ông A Lăng Aráy, Giám đốc
Trung tâm văn hóa Thể thao Tây Giang, một lòng tri ân công sức của già.

Băng (Ông Ráy): Trung tâm đã liên kết một số trường như trường nội
trú, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở để giảng dạy các làn điệu dân
ca, các bài múa trống, chiêng. Chúng tôi mời bác đến cố vấn. Đó là đóng góp
rất là lớn. 

Ông B’ríu Liếc, Bí thư Huyện ủy huyện Tây Giang đánh giá cao đóng góp
của già C’lâu Nâm khi nói rằng, “tài sản lớn nhất già C’lâu Nâm để lại cho con
cháu chính là văn hóa Cơ Tu. Những gì già làm cho người Cơ Tu không gì đo
đếm được”.

Ông (Bríu Liếc): Bác C’lâu Nâm đảng viên kỳ cựu ở trên Tây Giang.
Chúng tôi luôn luôn theo bác, học bác ở gần dân, nói và làm sát những việc
mình nói. Và đặc biệt phải giữ văn hóa bản địa. Văn hóa Cơ tu chính là tài sản
lớn nhất bác để lại cho con cháu.

Gom giữ văn hóa truyền thống, rồi bền bỉ truyền dạy cho lớp trẻ, già
C’lâu Nâm như con ong chắt chiu từng giọt mật cho đời, cho sự phát triển mà
bền gốc rễ của cộng đồng Cơ Tu. 

- Nền-nổi dân ca Cơ Tu

Nhạc nổi nền vào BOX thông tin 
(Giọng nam) Sinh trưởng trong một gia đình Cơ tu giàu truyền thống

cách mạng. Hai cụ thân sinh cùng 11 gia đình trong tộc họ C’lâu đều có công
trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Ông Nâm tham gia 99 trận đánh, bắn hạ 7
chiếc máy bay, tiêu diệt và bắt sống 50 tên địch... Già C’lâu Nâm được Nhà
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2010. 

- Nhạc nổi 

Nền nhạc “nhà rông trên buôn mới”
Tuổi đã cao, sức cạn dần, nhưng già C’lâu Nâm vẫn dốc lòng, dốc sức để

gìn giữ, bảo tồn văn hóa Cơ Tu. Ông tâm niệm: “Còn sống là còn cống hiến.
Còn sống là còn phải giữ lời hứa của mình với Đảng. Và đã hứa rồi là phải làm
cho bằng được”.

Băng (Ông Nâm): Vì lời hứa của mình đã vào Đảng là mình làm đến hơi
thở cuối cùng. Cho nên mình tuyên truyền nhân dân. Tôi dạy cho con, dạy cho
trẻ ở trong làng. Mình bỏ là nó mòn dần. 

Giản dị và nhiệt huyết và một lòng trung kiên với Đảng, người lính cụ Hồ
năm xưa nay vẫn giữ trọn lời thề, vẫn bền bỉ cống hiến. Không chỉ thuộc nhiều
dân ca, dân nhạc Cơ Tu mà những bài hát về Đảng, về Bác Hồ già C’lâu Nâm
cũng thuộc khá nhiều. Ông bộc bạch, cho đến giờ vẫn thích nhất bài thơ “Ba
mươi năm đời ta có Đảng”.

Băng (Ông Nâm):“Ba mươi năm đời ta có Đảng 
Hôm nay ôn lại quãng đường dài... 

3



                                                                                             

Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay 
Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm 
Mùa xuân đó, con chim én mới 
Rộn đồng chiêm, chấp chới trời xanh 
Đời ta gương vỡ lại lành 
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa…
Từ những gom góp, vun trồng, những giá trị tinh thần của cộng đồng Cơ

Tu, cây văn hóa Cơ tu mà ông C’lâu Nâm dày công chăm chút giờ đang thêm
cành, nở hoa.....

- Nổi nhạc 
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