
Chương trình Văn nghệ (VOV6) 

Phát sóng: VOV2 27/07 /2019  08h00 + 18h30 

Thực hiện: Anh Thư – Nguyễn Hà – Võ Hà  

Chỉ đạo nội dung và sản xuất: Trần Nhật Minh 

 

Chủ đề: “Những trang đời hậu chiến” 

Khách mời: Nhà văn Minh Chuyên  + Bà Lê Kim Dung 

Dẫn chương trình: BTV Anh Thư 

Kết cấu: 3 phần:  

               1. Những cuộc tìm mình  

               2. Trở về mái nhà xưa 

               3. Thanh âm ngày mới 

Nội dung văn bản:  

Nhạc hiệu chương trình phát thanh Văn nghệ 

Voxpov: Một số nhân vật trong tác phẩm của nhà văn Minh Chuyên giới thiệu 
về mình 
 

30s 

MC: 

 

Thưa quý vị và các bạn. Chúng ta vừa gặp một số nhân vật trong các 

tác phẩm của nhà văn Minh Chuyên, một nhà văn với hàng nghìn trang 

viết lay động về chiến tranh và hậu chiến. Ông có mặt trong chương 

trình Văn nghệ đặc biệt để cùng kể tiếp với chúng ta về những nhân 

vật trong trang viết của ông đang sống giữa cuộc đời như thế nào. 

Vâng, xin được trân trọng giới thiệu nhà văn Minh Chuyên - vị khách 

mời của chương trình văn nghệ “Những trang đời hậu chiến”. 

 

Nhà văn 

Minh 

Chuyên : 

Xin chào quý vị thính giả!  

MC:  Cảm ơn nhà văn Minh Chuyên và chúng ta cùng bước vào phần mở 

đầu của chương trình. 

 

 Nhạc vào phần I: “Những cuộc tìm mình”  

MC: Thưa nhà văn Minh Chuyên. Là tác giả của hàng trăm bút ký, truyện 

ký, hàng trăm tập phim tài liệu, chưa kể những thể loại khác như 

truyện ngắn hay tiểu thuyết, song thành công nhất, tạo nên sức rung 

động và sức ảnh hưởng nhất vẫn là mảng bút ký về chiến tranh và hậu 

chiến. Cơ duyên nào đã đưa đẩy nhà văn Minh Chuyên gắn bó với thể 

loại này? 

 

Nhà văn 

Minh 

Chuyên : 

Tôi là một anh bộ đội giải phóng, có mặt ở chiến trường miền Đông 

Nam Bộ trong những năm chiến tranh, chứng kiến rất nhiều cảnh 

tượng đồng đội của tôi hy sinh và nhiều người khi trở về không còn 

nguyên vẹn. Không chỉ những vết thương, họ còn bị nhiễm chất độc 

 



hóa học và rất nhiều hoàn cảnh đáng thương vì nhiều lí do khác. Thí 

dụ như là một sự oan khuất của họ, rồi sự thiệt thòi của họ không được 

hưởng chế độ, hoặc là chế độ hết sức khiêm nhường, gây cho họ nhiều 

thiệt thòi. Vì thế nên một người hoặc hàng trăm người gắn bó với đề 

tài này cũng không thể nói hết được nỗi đau cùng  bao nhiêu điều đáng 

nói đối với những người lính trở về sau cuộc chiến tranh.   

MC: Một cơ duyên mà ở trong đó có chữ tình chữ nghĩa! Và thưa nhà văn 

Minh Chuyên, thưa quý vị thính giả. Trong những ngày tháng 7 này, 

các phóng viên Văn học - Nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam đã 

trở lại Thái Bình, quê hương nhà văn Minh Chuyên, đến thăm gia đình 

các nhân vật của nhà văn Minh Chuyên, trong đó có những nhân vật 

trong hai bút ký “Thủ tục làm người còn sống” và “Người lang thang 

không cô đơn”. Nhà văn Minh Chuyên có thể giới thiệu đôi chút về 

nhân vật anh thương binh Nguyễn Đình Thúc và nhân vật anh thương 

binh Trần Quyết Định - hai nhân vật chính trong bút ký “Thủ tục làm 

người còn sống” và “Người lang thang không cô đơn”? 

 

Nhà văn 

Minh 

Chuyên: 

Có lẽ trước khi tôi thực hiện các bút ký “Thủ tục làm người còn sống” 

và “Người lang thang không cô đơn” thì họ đều là những con người vô 

thừa nhận. Sau khi đơn vị đã báo tử, anh Trần Quyết Định trở về làng 

để làm thủ tục chuyển đổi từ một liệt sĩ sang chế độ một thương binh. 

Trong người anh đang mang rất nhiều vết thương. Nhưng suốt hàng 

chục năm,  anh đi lại các cơ quan công quyền, từ xã đến Bộ Tổng tham 

mưu, nơi nào cũng chỉ lòng vòng “kính chuyển” anh. Anh rất bi đát.  

Làm sao lý giải được và giúp được, làm được cái thủ tục bình thường 

của một người còn sống? Còn anh Nguyễn Đình Thúc cũng về trong 

bối cảnh: Sau khi anh bị địch tra tấn, đưa đi tù ngoài Phú Quốc, khi 

anh trở về đoàn Chiến Thắng thì anh nhớ quê hương, anh đã nhảy tàu 

tìm về quê. Đơn vị an dưỡng cũng không biết anh trở ra miền Bắc. 

Nhưng anh không nhớ quê hương cụ thể của anh ở làng quê nào và 

anh đã lang thang suốt 10 năm, đi xin ăn ở nhiều nơi, trong đó có khu 

vực chợ Cầu Giấy và anh đã gặp được gia đình ông bà Lê Minh Châu, 

cô y sĩ Dung. Họ đã cưu mang giúp đỡ gần 10 năm trời. Và anh trở về 

quê trong bối cảnh cũng hết sức khó khăn: bố mẹ, anh em, họ hàng, kể 

cả người yêu cũng không biết rằng có đúng con mình không, trong khi 

bản thân anh thì mất trí. Câu chuyện đầy chất nhân văn,  đặc biệt là nỗi 

đau của chiến tranh quá lớn, khốc liệt đến mức độ người lính ra đi 

không nhớ đường trở về quê hương.  Do vậy,  tôi đã viết tác phẩm 

“Người lang thang không cô đơn”.  

 

MC: Tiếp theo đây chúng ta cùng nghe một ghi chép về những nhân vật 

trong hai bút ký này.   

 

Ghi chép 

thu thanh 
 

Những cuộc tìm mình 

(Băng phát biểu của nhân vật Trần Quyết Định: Nhà văn Minh 

Chuyên cùng đồng hành, ăn cơm nắm với tép khô… Tôi rất cám ơn 

anh. Chẳng biết lấy gì để đền đáp công ơn anh được. Coi như mình đã 

chết rồi mà nay lại được là người sống hoàn chỉnh.) 

4’47 



Hơn 30 năm kể từ khi bút kí “Thủ tục làm người còn sống” ra 

đời, thương binh Trần Quyết Định vẫn còn nhớ những lần “cơm nắm 

tép khô”, nhảy tàu chợ vào Nam ra Bắc, để rồi tuyệt vọng trước những 

cái lắc đầu… Nhớ lại những ngày phải cáng đáng gia đình để chồng lo 

xong “thủ tục làm người”, chị Trần Thị Mị không một lời oán trách.  

 (Băng bà Trần Thị Mị: Một khi chúng tôi đã yêu nhau thì dù 

gian nan khốn khó vất vả đến đâu thì mình vẫn hi sinh. Chúng tôi làm 

đồng ruộng khổ lắm. Nhưng ơn trời cũng phú cho sức khỏe rất là phi 

thường, năm người con nhưng mình cảm thấy chẳng có gì là mệt 

nhọc.) 

Hành trình năm xưa chắc chắn có nhiều khoảnh khắc tuyệt 

vọng. Nhưng với anh Định, chị Mị, hay cả với người cậu ruột Trần 

Đình Ngoạn nay đã tuổi cao, sức yếu, và với người mẹ Trần Thị Tẹo 

đã nhớ nhớ quên quên, chuyện cũ đã đủ xa xôi để mỉm cười: 

(Băng ông Trần Đình Ngoạn: Cái lúc bấy giờ thì Đài mới phát, 

rồi Báo Văn nghệ ở Hà Nội mới đăng. Thế rồi mới choang ra đấy. Tôi 

hãi lắm. Khổ… Giờ nghĩ lại giai đoạn ấy thì cực lắm chứ không phải 

cực vừa.) 

(Băng bà Trần Thị Tẹo: Chú thì chú ấy bị thương… Khốn khổ. 

Đi vào Đắc Lắk, rồi đi Kon Tum lại trở về lấy vợ…) 

Trong trang viết của nhà văn Minh Chuyên, nhân vật của ông 

thường có nhiều uẩn khúc, éo le. Nhưng nếu có dịp gặp họ ở ngoài 

đời, người ta thấy ở họ dường như còn có một sự lạc quan hiếm có, 

cũng như niềm tin bền bỉ vào những điều tử tế. Và phải chăng, cũng 

chính vì điều đó mà họ làm được những điều kì diệu phi thường?  Như 

gia đình ông Lê Minh Châu trong bút kí “Người lang thang không cô 

đơn” đã chăm sóc thương binh Nguyễn Đình Thúc. Như bà Phạm Thị 

Học, gạt đi nỗi niềm riêng, cưới vợ cho người yêu.  

 (Băng bà Phạm Thị Học: Tôi bị bệnh khối u buồng trứng, khả 

năng không có con. Tôi cũng phải xác định là mình làm sao bây giờ, 

bố mẹ thì già, làm như thế nào đây. Nếu mà đứng ngoài cuộc, em như 

vậy, bố mẹ như thế, tìm làm sao người chăm sóc được anh ấy. Bây giờ 

mình phải làm cái gì đúng với tâm mình. Hạnh phúc của anh ấy có con 

có cái chính là hạnh phúc của mình.)  

Để đi được đến ngày hôm nay, những con người ấy đã trải qua 

nhiều bất hạnh. Một người bị chiến tranh tàn phá đến độ mất trí. Một 

người hi sinh cả cuộc đời để vun vén cho người yêu cũ. Và một người 

– bằng lòng làm vợ một thương binh nặng, đến tên mình nhiều khi còn 

không nhớ nổi. Nhắc lại đoạn đường đã qua, cả bà Đinh Thị Mận, 

người vợ tào khang của thương binh Nguyễn Đình Thúc lẫn cô con gái 

út Nguyễn Thị Loan đều không tránh khỏi những lần rơi nước mắt:  



(Băng bà Đinh Thị Mận: Tôi đến với anh thì mọi người chẳng ai 

đồng tình cả, nói với tôi là “Mày lấy cái người ngẫn ngợ thì sau này 

lấy gì mà nuôi nhau”. Lúc bấy giờ anh ấy bé, như đứa trẻ con, độc ra 

bờ ao bờ chuôm ngồi, rồi thơ thẩn ngoài đường ngoài ngõ. Nghĩ 

thương anh rồi cứ tủi thân. Rồi ra đường thì cái quần cái áo chẳng 

được như người ta. Lắm người cũng chế giễu, về nghĩ cũng tủi thân, 

khóc một mình…) 

(Băng Nguyễn Thị Loan: Lúc em còn bé thì em không nhận biết 

được bố em như thế. Lớn lên thì lắm lúc mình cũng tủi thân. Bố các 

bạn thì bình thường, còn em thì bố như thế. Nhưng mà em không cảm 

thấy tự ti gì hết. Vẫn cảm thấy rất tự hào. Ngày xưa thì em sợ lắm. Sợ 

những lúc bố giận dỗi hay là bố giơ chân giơ tay lên. nhưng lớn lên thì 

hiểu ra đấy là bố đau...) 

Túp lều năm xưa của hai vợ chồng giờ đã thành ngôi nhà khang 

trang, rộng rãi. Chính trên mảnh đất từng là chứng nhân của biết bao 

mất mát hi sinh này, có những người đã không ngừng vun đắp tình yêu 

và hi vọng, không ngừng tin vào những điều tử tế. Để hạnh phúc 

không còn là những điều mơ hồ xa xôi, mà là ở đây, ngay lúc này. 

Trong tiếng cười trong trẻo, trẻ thơ… 

   

MC: Vâng, tiếng cười rất bình an. Bao nhiêu năm qua, khi mà bút ký của 

nhà văn Minh Chuyên dừng lại ở dấu chấm thì những nhân vật vẫn 

tiếp tục cuộc sống ở ngoài đời, và chắc chắn rằng họ sẽ còn phải vật 

lộn với rất nhiều khó khăn nữa.   

 

Nhà văn 

Minh 

Chuyên: 

Sau khi “Thủ tục làm người còn sống” đăng trên báo Văn Nghệ, 19 

năm sau, anh Trần Quyết Định hoàn thiện được thủ tục chuyển đổi từ 

một liệt sĩ sang hưởng chế độ một thương binh, chính thức có quyết 

định vào năm 2007. Trở lại cuộc sống đời thường thì chúng tôi cũng 

thỉnh thoảng qua lại thăm các nhân vật của mình, thấy cuộc sống của 

họ, gia đình có một niềm vui, chế độ đã được nhà nước lo toan. Ví dụ 

như Anh Trần Quyết Định có những đóng góp ở địa phương rất tốt 

trong vấn đề lao động, trong vấn đề xây dựng quê hương. Hay anh 

Nguyễn Đình Thúc nhờ người vợ đảm đang, rồi nhờ bà con xóm giềng 

giúp đỡ, các cháu cũng được học hành tử tế. Những năm tháng con 

anh Thúc đi học trên Hà Nội thì lại vào tá túc nhờ gia đình ông bà 

Châu giúp đỡ nơi ăn nơi ở, giúp đỡ cả tiền nong cho con anh Thúc học 

hành. Thế hệ trước ông đã giúp đỡ bố, thế hệ sau lại giúp đỡ con. Một 

tấm lòng mà chúng tôi vô cùng kính phục.  

 

Slogan “Những trang đời hậu chiến”, Chương trình văn nghệ đặc biệt về 

những nhân vật trong bút ký của nhà văn Minh Chuyên - từ trang sách 

đến cuộc đời.  Phát sóng vào lúc 08h và 18 giờ 30 phút trên làn sóng 

FM 96,5  Mhz, trực tuyến qua trang web VOV6.VOV.VN 

 

MC: Thưa nhà văn Minh Chuyên. Với thủ tục làm người còn sống, có lẽ đó 

là một bút ký khiến cho nhà văn Minh Chuyên phải gặp nhiều khó 

 



khăn nhất? 

Nhà văn 

Minh 

Chuyên: 

Giai đoạn đó là giai đoạn đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Thủ tục hành 

chính của các cơ quan chính sách, các cơ quan công quyền lo về chế 

độ người có công còn rất nhiều vấn đề bất cập. Anh Trần Quyết Định 

là một liệt sĩ trở về, trên người đầy vết thương. Chứng minh để anh bị 

thương rồi để làm thủ tục cho anh thì rất khó khăn. Người ta đòi hỏi 

rất nhiều thứ, trong đó có những thứ vô cùng phi lý. Né tránh cái việc 

do chính họ gây nên và sự phản ứng đối với tác phẩm chẳng qua chỉ là 

để bảo vệ chính thân phận của họ. Do vậy, tác phẩm “Thủ tục làm 

người còn sống” của tôi gặp một sóng gió vô cùng lớn đối với người 

cầm bút cũng như các nhân vật. Thậm chí, có thời gian chúng tôi phải 

trốn trước một áp lực của các cơ quan chính sách đòi xử lý – xử lý về 

nhiều mặt, trong đó có xử lý về mặt pháp luật. Do vậy mà rất căng 

thẳng. Đặc biệt nhân vật anh Trần Quyết Định, anh đã nghĩ đến biện 

pháp tươi cực.   

 

MC: “Thủ tục làm người còn sống” và “Người lang thang không cô đơn” là 

hai bút ký rất tiêu biểu của nhà văn Minh Chuyên. Ngoài hai bút ký 

này, nhà văn Minh Chuyên còn lựa chọn những bút ký nào? 

 

Nhà văn 

Minh 

Chuyên: 

Có lẽ đó là hai tác phẩm ban đầu của tôi. Còn sau này, tôi cũng rất tâm 

đắc với một loạt tác phẩm. Thí dụ như “Linh hồn Việt Cộng” cũng gây 

rất nhiều ấn tượng đối với khán giả, độc giả, thính giả trong và ngoài 

nước, nhưng cũng lại một đợt sóng gió nổi lên vì tác phẩm đã lên tiếng 

để bênh vực số phận cho một người lính đã mất rồi còn bị oan khuất. 

Hay sau đó là “Chiếc cũi trần gian” nói về những đứa trẻ bị nhiễm chất 

độc da cam không sống được ở ngoài cuộc sống bình thường mà bố 

mẹ phải nuôi trong chiếc cũi. Hay là “Mười lần sinh tử” - bút ký nói về 

thế hệ thứ ba của những người nhiễm chất độc hóa học, rất là đau 

thương, bất hạnh, tấm lòng của người dân cưu mang đối với những 

nạn nhân sau chiến tranh mà họ chưa được hưởng chế độ chính sách. 

Tác phẩm “Những đứa con màu da thú”, “Nước mắt làng”. Tác phẩm 

“Giấc mơ kỳ lạ” nói về số phận 40 người lính Mỹ rải chất độc ở chiến 

trường miền Nam Việt Nam và họ không ngờ chính họ lại mang một 

cái họa da cam về với con cháu của họ. Trong cuốn sách “Chiến tranh 

Việt Nam nhìn từ hai phía”, tôi đã cho công bố tác phẩm này. Sau câu 

chuyện về chiến tranh, về hậu quả chiến tranh, về các thương binh, về 

các liệt sĩ, về các nạn nhân da cam, chúng tôi muốn phản ánh một góc 

nhìn khác. Đó là góc nhìn lại cuộc chiến tranh từ nhiều phía, trong đó 

có những người lính Mỹ, những người lính Việt cộng và những người 

lính được phía Mỹ thuê để tham gia cuộc chiến tranh. Đó là những tác 

phẩm mà tôi rất tâm huyết. 

 

 Nhạc vào phần II: Trở về mái nhà xưa  

MC: Vừa rồi nhà văn Minh Chuyên có nhắc tới bút ký “Linh hồn Việt 

cộng”. Điều đặc biệt của nhân vật trong bút ký “Linh hồn Việt cộng”, 

đó là gì? 

 

Nhà văn 

Minh 

Tác phẩm “Linh hồn Việt cộng” nói về cuộc hành trình của ông Ho-

mer, cựu binh Mỹ. Sau 39 năm, ông đã sang Việt Nam tìm hài cốt liệt 

 



Chuyên: sĩ Hoàng Ngọc Đảm. Đặc biệt, khi bắn chết liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm, 

người lính Mỹ Ho-mer đã mang chiếc ba lô của Hoàng Ngọc Đảm về 

nước Mỹ và đặt lên gác nhà mình. Chính điều đó ám ảnh ông ta suốt 

39 năm. Ông ta trở thành một người gần như là hoang tưởng, một dạng 

tâm thần. Ông đã nhờ người bạn cựu binh là ông Way Cơ-lin sang Việt 

Nam để trả lại chiếc ba lô. Khi sang thì ông Way Cơ-lin mới phát hiện 

rằng mẹ Hoàng Ngọc Đảm có đi xem một ông thầy bói. Ông có nói 

rằng anh Đảm không chết mà anh Đảm đang ở nước Mỹ. Chính hình 

ảnh cái ba lô đặt ở gia đình nhà Ho-mer có một mối liên tưởng như thế 

nào đó đã đến với ông thầy bói, và nhiều người tin rằng có lẽ anh Đảm 

đi sang Mỹ chứ không phải hy sinh. Sau khi nghe câu chuyện mà Way 

Cơ-lin kể lại như thế, ông Ho-mer rất sửng sốt. Ông ta cho rằng nếu 

gia đình không thù hận thì ông sẽ mang nốt phần tư liệu của liệt sỹ 

Hoàng Ngọc Đảm, và ông sẽ tìm nơi chôn cất  liệt sỹ Hoàng Ngọc 

Đảm. Sau đó, Ho-mer cùng Way Cơ-lin và một số nhân vật như tôi 

nêu trong tác phẩm “Linh hồn Việt cộng”, cùng với chúng tôi và gia 

đình đi vào Gia Lai Kon Tum tìm hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm. Sau 

đó thì Homer thanh thản hết được bệnh và gia đình anh Hoàng Ngọc 

Đảm cũng chính thức là một gia đình liệt sỹ có công với cách mạng, 

với cuộc kháng chiến, chứ không phải như một số người nghi ngờ là 

anh đi theo Mỹ. 

MC: Bút ký “Linh hồn Việt cộng” lại là một tình huống rất đặc biệt, giải 

oan cho một linh hồn.  Bên cạnh đó thì lại là một ý nghĩa khác, nói về 

sự hòa giải, hòa giải của những con người từng hận thù nhau và sự hòa 

giải rộng hơn nữa, đó là sự hòa giải của những tấm lòng của hai dân 

tộc. Nhà văn Minh Chuyên theo sát như thế nào để viết bút ký “Linh 

hồn Việt cộng”, cũng như sau đó thực hiện bộ phim tài liệu “Linh hồn 

Việt cộng”? 

 

 

Nhà văn 

Minh 

Chuyên: 

Sau khi được anh Hoàng Ngọc Cát – em liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm 

thông tin cho tôi về một vài sự kiện ban đầu, tôi cho đây là một câu 

chuyện mang ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, nên tôi đã theo đuổi trong 

ba năm, từ năm 1996 đến năm 1998 thì hoàn thành được bút ký “Linh 

hồn Việt cộng”, sau đó tôi chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Tác 

phẩm mang nhiều ý nghĩa, đối với tôi hết sức tâm huyết về đề tài và 

những con người trong tác phẩm.  

 

MC: Trong những ngày tháng này, cũng tại ngôi nhà của liệt sĩ Hoàng Ngọc 

Đảm liệt sĩ Hoàng Ngọc Tri- hai anh em, các phóng viên văn học nghệ 

thuật đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ rất ấm áp của những thành viên 

trong gia đình. 

 

Ghi chép 

thu 

thanh 2: 

 

Ký ức người còn 

Một sáng tháng bảy, trong ngôi nhà nhỏ của Liệt sĩ Hoàng Ngọc 

Đảm ở xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình: 

Tiếng động hiện trường 

 (Băng ông Hoàng Đăng Cát giới thiệu các thành viên trong gia đình: 

4’03 



Trong gia đình có bác liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, bác liệt sĩ Hoàng 

Đăng Chi, rồi đến bác Hoàng Huy Lượng, Hoàng Thị Thắm, Hoàng 

Đăng Cát, Hoàng Thị Đằm, Hoàng Thị Tươi). 

Dòng tin kỳ diệu thắp ánh sáng hi vọng tìm lại hài cốt và kỷ vật 

của người lính đã hi sinh:  

(Băng bà Hoàng Thị Thắm: Buổi sáng hôm ấy chuẩn bị đi làm thì có 

đứa em họ làm văn thư cầm tờ báo Giáo dục thời đại đến bảo “Chị 

Thắm ơi, thằng Mỹ nó bắn anh Đảm đây này, cả giấy khen của anh ấy 

nữa”. Thế là tôi cầm tờ báo tôi run. Thấy cái số điện thoại của báo 

Giáo dục thời đại, tôi gọi điện ngay, rồi sau đó về mới báo anh em này 

nọ). 

Chuyện người ra đi: 

(Băng bà Hoàng Thị Thắm: Bác cưới vợ hôm 26 thì đến mùng 4 thì 

bác đi. Cứ nhớ là lúa của tháng giêng bắt đầu hơi xanh, tất cả một 

loạt đi bộ. Tôi hồi đó mới 12 tuổi thôi. Đi thì anh cứ dặn các em là khi 

ăn cơm xanh thì chia nhau rửa bát đừng đùn cho chị). 

Nỗi lòng người mẹ có con đi chiến trường xa mãi không trở về: 

(Băng bà Hoàng Thị Thắm: Mẹ tôi nhớ con chỉ có ngửi quần áo) 

 (Băng ông Hoàng Đăng Cát: Nói về mẹ của tôi, những ngày Tết mọi 

người đón xuân, bà nằm trùm chăn kín và khóc thầm. Cái buổi đón 

giao thừa thì quây quần bên mẹ và khóc chứ không có niềm vui nào 

đón xuân trong những năm đấy cả). 

 (Băng bà Hoàng Thị Tươi: Thơ mẹ tôi viết cho bác Đảm: “Thương 

con tuổi vẫn còn non/ Con đi nghĩa vụ con còn ngây thơ/ Thầy u ngày 

tháng mong chờ/ Mong sao con gửi lá thư về nhà”. Bác Đảm lại viết 

lại một lá thư là: “Nhớ ngày nào con còn tay cày tay cuốc/Mà bây giờ 

con chỉ còn túi thuốc với mũi kim tiêm”) 

Đón anh về giữa tình quê: 

(Băng ông  Hoàng Thị Tươi: Ho-mer chỉ là Ho-mer bắn ở chỗ này thế 

là tôi mới cùng anh em đi vào nghĩa trang đó ở Gia Lai và xin bác, 

biết bác nằm ở chỗ này rồi nhưng chúng em chưa tin lắm nên chúng 

em chưa dám đưa bác về. 

(Băng ông Hoàng Minh Diệu: Đón nhận các kỷ vật của ông anh, đưa 

hài cốt anh về làm rất là long trọng. Quê hương Thái Giang nhà tôi 

cho đến lúc bấy giờ chưa có đám nào đón kỷ vật xúc động). 

Kỷ vật người lính và câu chuyện người mẹ bên kia chiến tuyến: 

(Băng ông Hoàng Đăng Cát giới thiệu kỉ vật của liệt sỹ: Đây là 

kỷ vật. Khi bác Đảm bắt đầu nhập ngũ, Đoàn thanh niên có tặng 

quyển sổ này và bác dùng quyển sổ này để ghi chép lại toàn bộ vấn đề 



chuyên môn. Cái hình ảnh lạc quan nhất sau khi ngớt tiếng súng để 

cho giảm bớt căng thẳng là sẽ chơi cờ ca- rô và ai thắng sẽ ký tên vào. 

Trong đó có cả chữ ký của bác Đảm. Đi chiến đấu nhưng lúc nào bác 

Đảm cũng giữ lại các giấy khen cầm theo người. Trong một bức thư 

ông Ho-mer gửi về cho mẹ, ông ấy có nói thế này: “Con rất ân hận vì 

con đã giết một người chiến sĩ Bắc Việt mà người này lại làm nghề y 

để đi cứu chữa người. Cho nên kỷ vật của người này, mẹ hãy cất kỹ 

cho con”. Mẹ của Ho-mer, bà có nói là: “Mẹ có một ít tiền dành dụm 

được. Mẹ sẽ đưa cho con để con làm lộ phí, con sang Việt Nam, con 

đến tận gia đình có người mẹ, con của bà đã bị con sát hại để con tạ 

lỗi”. Ho-mer có sang trước bàn thờ và nói lại cái lời ước nguyện của 

mẹ mình. Thời kỳ đó anh Minh Chuyên có câu chuyện “Hai người mẹ 

ở hai đấu chiến tuyến”) 

(Băng ông Hoàng Minh Diệu đọc thơ: Tháng bảy rồi anh có về nhà 

không/ Hay mải miết vui chơi cùng đồng đội/ Hay có lệnh cấp trên 

truyền gọi/ Khi giặc lăm le bờ cõi non sông)… 

 

 Nhạc vào phần III: Thanh âm ngày mới  

MC: Vâng, thưa quý vị thính giả. Hàng trăm tác phẩm ký của nhà văn Minh 

Chuyên về thương binh liệt sỹ và người có công, nạn nhân chất độc da 

cam, những bút ký không chỉ được in trên báo, in thành sách mà còn 

được nới dài hơn khi được chính tác giả chuyển thể thành kịch bản 

phim tài liệu và được nhiều văn nghệ sỹ khác chuyển thể thành kịch 

bản sân khấu, có những tác động sâu sắc và cụ thể tới nhận thức của xã 

hội, tác động tới chính sách thương binh liệt sỹ và người có công, 

chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, những bút ký 

đó đề cao lòng yêu thương bác ái, sự vị tha của một dân tộc từng phải 

trải qua quá nhiều mất mát hy sinh do kẻ ngoại xâm gây ra.  

Đến thời điểm này, ngòi bút hậu chiến của nhà văn Minh Chuyên đã 

mỏi, đã chịu nghỉ ngơi chưa ạ? 

 

Nhà văn 

Minh 

Chuyên: 

Có lẽ với người cầm bút, nghề nghiệp luôn thôi thúc, nhất là vấn đề 

của xã hội. Và mặc dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng hàng ngày không 

viết không yên lòng. Cuộc đời sinh ra, ban đầu thì cầm súng, sau thì 

cầm bút, cho đến nay vẫn cầm bút và cầm máy quay phim với tư cách 

đạo diễn. Say sưa nghề nghiệp lắm, nhất là phần viết,vì mình đã góp 

thêm được một tiếng nói, thêm được một dòng chữ, thêm được một tác 

phẩm để bảo vệ chân lý, bảo vệ các đồng đội của mình đã từng hy sinh 

hơn mình rất nhiều.  

 

MC: Trong chương trình “Những trang đời hậu chiến” hôm nay có dành 

một cuộc gặp gỡ với một nhân vật trong tác phẩm của nhà văn Minh 

Chuyên… 

 

 (Cửa phòng thu mở, nhân vật y sỹ Dung (Lê Kim Dung) trong bút ký 

“Người lang thang không cô đơn” bước vào, nhà văn Minh Chuyên 

bước ra đón, hai bên chào hỏi nhau) 

 

MC: Vâng đó là nhân vật y sĩ Dung trong bút ký “Người lang thang không  



cô đơn” mà nhà văn Minh Chuyên đã viết từ hơn 30 năm trước. 

 Thưa cô Dung. Thời điểm mà cô Dung cưu mang anh thương binh 

Nguyễn Đình Thúc,  khi đó cô bao nhiêu tuổi? 

Cô 

Dung: 

Lúc đó tôi 26 tuổi, bây giờ là 70 tuổi  

MC: Cô Dung còn rất trẻ so với cái tuổi 70 của mình.  Cô Dung gặp lại nhà  

văn Minh Chuyên thì có thấy gì khác không ạ? 

 

Cô 

Dung: 

Anh Minh Chuyên chỉ già đi một tẹo thôi. Từ khi tôi về hưu đến giờ 

thì cũng bận rộn công việc, vẫn đi làm thêm, cả đi làm từ thiện nữa.  

Thành ra là anh em ít gặp nhau. Thế nhưng mà vẫn hỏi thăm luôn. Mẹ 

tôi mất, anh Chuyên cũng đến đám ma thì lại gặp nhau. Nhìn thấy anh 

khỏe mạnh thế này cũng rất mừng. Còn tôi thì công việc xã hội tôi 

cũng tham gia nhiều, không có bệnh tật gì, vì thứ nhất là mình trong 

nghề, thứ hai là chắc mình giúp được mọi người, giúp được cuộc đời 

nhiều việc nên trời phật phù hộ, vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn lắm.   

 

MC: Có bao giờ nhà văn Minh Chuyên nghĩ rằng sẽ viết tiếp về nhân vật  

cô Lê Kim Dung là một nhân vật chính trong tác phẩm của mình?  

 

Nhà văn 

Minh 

Chuyên: 

Tôi cũng đã nghĩ tới và đã thể hiện trong tác phẩm sau “Người lang 

thang không cô đơn”. Câu chuyện này có khoảng 200 trang theo dạng 

tiểu thuyết, đổi tên thành “Người lạc về đâu”, một trong nhưng nhân 

vật chính là cô Dung. Cô Lê Kim Dung cùng với gia đình ông Lê 

Minh Châu, khi tôi gặp, tôi vô cùng xúc động, rất là kính phục. Chính 

vì thế mà cứ ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời về một tấm lòng mà khi nêu 

lên thì được nhân dân cả nước hết sức ngưỡng mộ.   

 

Cô 

Dung:  

Chúng tôi lúc đấy làm việc rất lạc quan yêu đời chứ không có vấn đề 

gì phải suy nghĩ, mặc dù tôi chưa có gia đình, cũng có nhiều người nói 

ra nói vào. Về ăn uống là tôi hay cho ăn nhất. Quần áo may mặc (vì 

ngày ấy bao cấp nghèo lắm) thì ông Châu là người cắt những bộ quần 

áo của ông Châu và khâu lại cho cậu ấy mặc. Mẹ tôi là người chuyên 

môn tắm. Cậu ấy lại còn được mẹ tôi yêu chiều hơn chúng tôi, ăn uống 

thì được đầy đủ hơn chúng tôi, chúng tôi phải nhường. Cậu này hay 

đau ốm đêm lắm, thỉnh thoảng lên cơn thần kinh. Có những hôm tôi 

cũng phải thức cả đêm trông nom cậu ấy. Phải nịnh cậu ấy đấy, chứ 

nếu mà mình mắng thì lại giật đùng đùng. Năm 1976 về nhà tôi, cho 

đến tận cuối năm 1983 mới tìm được nhà của Thúc. Trong quãng dài 

đó, công lao nhất phải nhờ mẹ tôi.  Vì mẹ tôi là người xuất phát từ cụ 

có tình thương với anh Thúc.  Tình thương ấy truyền sang tôi, truyền 

sang bố tôi. Khi cậu ấy về nhà, cậu ấy rất trắng trẻo khỏe mạnh. Về 

được 3 năm thì cậu ấy lấy vợ.  Tôi với bố tôi có xuống chơi thì cậu chả 

nhớ ai mấy đâu, vì thần kinh yếu kém. Nhưng riêng ông Châu và chị 

Dung thì bao giờ cậu ấy cũng nhớ nhất, vì mình cho ăn uống quá 

nhiều. Nhưng cái ngày đấy, con người quý trọng nhau, tình cảm giữa 

bác sĩ bệnh nhân đúng là thầy thuốc như mẹ hiền. Tất cả các loại thuốc 

tốt nhất của bệnh viện truyền cho anh ấy hết. Quý trọng nhau lắm,  

đùm bọc nhau, mà cái tình người đưa lên trên hết. 

 

MC:  Trong gia đình ông bà Lê Minh Châu toàn những người tốt. Lòng tốt 

được biểu thị qua những hành động rất cụ thể, như là bản năng sống.  

 

Nhà văn Chính tấm lòng ấy đã gây một cảm hứng rất đặc biệt đối với tôi, những  



Minh 

Chuyên: 

điều thiện nổi lên rất rõ mà tôi đã theo đuổi suốt cuộc đời. Đặc biệt tác 

phẩm “Người lang thang không cô đơn” có một ảnh hưởng lớn là Nhà 

nước đã ra được một cái quỹ, lúc đầu mang tên là “Người không cô 

đơn”, sau đổi thành quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhà nước phải biết ơn 

các con người, các nhân vật như thế. Hôm nay rất hân hạnh được có 

một bó hoa tặng nhân vật Lê Kim Dung. Chúc Lê Kim Dung mạnh 

khỏe, tiếp tục làm những việc thiện nghĩa tốt hơn nữa. Tôi cũng đang 

cố gắng để viết lại câu chuyện người lang thang không cô đơn ở phần 

sau tiếp theo.  

(tặng hoa cô Dung) 

Cô 

Dung:  

(nhận hoa) Em cảm ơn anh đã viết nên câu chuyện của gia đình nhà 

em để cả đất nước đều biết đến gia đình ông Lê Minh Châu, bà Ngô 

Thị Hậu trong đấy có em là Lê Kim Dung. Chúc anh luôn luôn viết 

được những tác phẩm hay và chúc anh luôn luôn mạnh khỏe. Xin cảm 

ơn quý vị thính giả đã nghe câu chuyện của gia đình nhà tôi.  

 

MC: Thưa quý vị thính giả. Cùng với những số phận những trang đời hậu 

chiến kém may mắn, éo le, bất hạnh, thì những nhân vật như gia đình 

ông bà Châu, những người phụ nữ như cô Mận,  cô Học, cô Dung 

cùng với bao nhiêu con người bình thường giản dị khác đã thực sự là 

sự lan tỏa của cái thiện, của tình yêu thương con người đẹp như cổ 

tích. Đó cũng là thông điệp từ những trang viết của nhà văn Minh 

Chuyên và cũng là điều mà chương trình Văn nghệ “Những trang đời 

hậu chiến” muốn chia sẻ tới quý vị thính giả hôm nay.  Xin cảm ơn sự 

có mặt của nhà văn Minh Chuyên và cô Lê Kim Dung.  

 

Cô 

Dung: 

Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nghe câu chuyện của gia đình nhà tôi.  

Nhà văn 

Minh 

Chuyên: 

Cám ơn biên tập viên Anh Thư và nhóm làm chương trình. Cảm ơn 

Đài Tiếng nói Việt Nam. 

 

MC: Chương trình “Những trang đời hậu chiến” hôm nay do biên tập viên 

Anh Thư, Võ Hà, Nguyễn Hà thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung và 

chỉ đạo sản xuất chương trình - nhà báo Trần Nhật Minh.  Cảm ơn quý 

vị thính giả đã lắng nghe. 

 

 Nhạc kết   

 


