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m í đầcỏ
Với tinh thần phấn khởi, tự hào, nâng cao trách nhiệm là
những người thuộc thế hệ con cháu của “ Làng Hoa Hà Đông”
- “Làng nghề truyền thống”, thấm nhuần đạo lý nhân văn:
“Uông nước nhớ nguôn, noi truyền thong Thăng Long - Hà Nội
Đên 071 đáp nghĩa, kết tinh hoa Đà L ạ t-L â m Đ ồng”, chúng tôi
có vinh dự và nghĩa vụ được sống tại nơi “ đất lành chim đậu”,
kế thừa và phát huy các di sản quí báu về vật chất, tinh thần
cùng những tiềm năng, thế mạnh riêng có để xây dựng và bảo
vệ quê hương mới ngày càng phát triển toàn diện, bền vừng.
Từ tình hình đặc điểm đó, đã từ lâu, chúng tôi muốn làm
một cuốn sách Văn - Thơ - Nhạc & Tư liệu nói về “ Làng Hoa
Hà Đông” ngày xưa, hiện nay và hướng tới ngày mai tươi sáng.
Thông qua những bài viết, câu thơ, lời ca tiếng hát tuy mộc mạc
đơn sơ nhưng đầy tâm huyết chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc công đức tiền nhân; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đồng tình ủng hộ, cộng
tác giúp đỡ tận tình của cán bộ, nhân dân Lâm Đồng - Hà Nội
đã dành cho Làng hoa Hà Đông trong thời gian qua. Chúng tôi
nguyện đem hết tâm sức làm cho quan hệ đặc biệt đó ngày càng
phát triển tốt đẹp, đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời
bền vững.
Sau gần một năm lao động sáng tạo với sự tham gia tích
cực, tận tụy cống hiến nhân tài vật lực của các nhà nghiên cứu
khoa học, văn nghệ sĩ, cộng tác viên và anh chị em bầu bạn gần
xa... Ấn phẩm mang tựa đề “Làng Hoa Hà Đông” đã hoàn
thành, làm món quà tinh thần kính dâng lên chào mừng Đại hội
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X Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng; phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần
thứ VI - 2015 và các hoạt động của Nhà văn hóa Làng Hoa Hà
Đông nhân kỷ niệm 05 năm xây dựng và trưởng thành (2010 2015).
Tuy đã hết sức cố gắng nỗ lực chủ quan, nhưng do nhiều
khó khăn ngoài ý muốn nên tác phâm “ Làng Hoa Hà Đông”
không tránh khỏi còn những thiếu sót, hạn chế nhất định cả về
nội dung, hình thức và cộng tác phát hành... Rất mong được
đông đảo bạn đọc và các tác giả cảm thông, lượng thứ, góp ý
xây dựng giúp chúng tôi rút kinh nghiệm cho những lần xuất
bản sau đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí, quý tác
giả, cộng tác viên và bạn đọc thân mến cùng chung vui đón nhận
và đưa tác phấm giàu ý nghĩa này vào cuộc sống.
P H A N H Ữ U G IẢ N

Trưởng Ban Quản lý Nhà văn hóa và Ban Biên tập
“Làng Hoa Hà Đông ”
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Bỉ thư chi bộ Hà Đông 3
Nguvên Chủ tịch UBMTTQVNPhường 8 - Đà Lạt
àng tôi không giống với bao làng quê khác, không có lũy tre
xanh trùm bóng mát, không có tiếng sáo vi vu cánh diều no
gió mồi độ hè về; không có những dòng sông chở nặng phù sa
bồi đắp đồng bằng châu thố tạo nên đồng lúa mênh mông cò bay
thẳng cánh.

L

Làng tôi là thung lũng nhỏ thuộc phường 8, gần hai điểm
du lịch nổi tiếng là Thung Lũng Tình Yêu và đồi Mộng Mơ,
cách nội ô Thành phố Đà Lạt 5 cây số về phía Bắc. Làng tôi tiền
thân là ấp Hà Đông, được thành lập từ năm 1938, do sáng kiến
của Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu, quản đạo Đà Lạt Trần
Văn Lý và thương tá canh nông Lê Văn Định được chính quyền
Pháp đồng ý giao cho các cụ đứng ra tổ chức thực hiện.
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Lớp cư dân đầu tiên gồm 35 người được tuyến chọn từ các
làng chuyên canh rau, hoa nổi tiếng lâu đời quanh Hồ Tây như
Quảng Bá, Tây Tựu, Xuân Tảo, Ngọc Hà, Vạn Phúc, Nghi Tàm
(Thuộc tỉnh Hà Đông nay là Hà Nội) mang theo nhiều giống
rau, hoa vào sản xuất gieo trồng đế phục vụ cho triều đình, quan
chức và nhu cầu đời sống dân sinh tại Đà Lạt.
Từ vài chục héc ta đất khai hoang thuở ban đầu, đến những
năm 1970 nhân dân ấp Hà Đông đã khai khấn và đưa vào sử
dụng gần 170 ha, trong đó có 80 ha đất sản xuất. Đen nay, do
tình hình đô thị hóa và nhu cầu nhà ở, hiện còn hơn 53 ha đất
sản xuất nông nghiệp. Từ 35 cư dân ban đầu, nay đã tăng lên có
gần 600 hộ, với 3.000 nhân khẩu, hơn 1.000 lao động đến từ các
vùng miền trên cả nước. Đa số các hộ nối nghiệp trồng hoa của
tiền nhân.
Để nâng cao chất lượng nông sản, nông dân không ngừng
tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỳ thuật vào sản xuất
trồng hoa trong nhà kính. Nhiều hộ đã chuyên canh, hình thành
vùng sản xuất hoa tập trung, chủng loại đa dạng. Ngoài các loại
hoa truyền thống, nông dân đã nhập và nhân giống hoa mới có
nguồn gốc từ nước ngoài để nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng
nhu cầu thị trường trong nước và xuất khấu.
Trải qua gần 80 năm hình thành và phát triến, là địa
phương trồng hoa có bề dày truyền thống, Làng Hoa Hà Đông
có nhiều đóng góp cho Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong
các kỳ lễ hội như Festival Hoa, thi xe hoa, gian hàng hoa, hội
chợ hoa và là điểm đến tham quan của du khách gần xa.
Đe ghi nhận công lao đóng góp của nhân dân và tôn vinh
nghề trồng hoa, ngày 30/12/2009 ấp Hà Đông được UBND tỉnh
Lâm Đồng cấp bằng công nhận “Làng nghề truyền thống” đầu
tiên của Thành phố Đà Lạt; thương hiệu “Làng Hoa Hà Đông”
phường 8 - Thành phố Đà Lạt được mang tên từ đó. Sau khi
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được mang thương hiệu, Nhân dân Làng tôi phấn khởi hẳn lẻn
và hăng hái thi đua lao động sản xuất, công nghệ trồng hoa ngày
một cải tiến, chất lượng sản phẩm ngày một nâng cao; cái đói,
cái nghèo không còn nữa, cuộc sống đã ôn định và vươn lên.
Thô theo nguyện vọng của nhân dân muôn xây dựng một
Nhà văn hóa đa chức năng có phòng tưởng niệm các bậc tiền
nhân, trưng bày tư liệu hình ảnh truyền thống, nơi sinh hoạt của
tập thê cộng đông, điêm dừng chân của du khách gân xa trước
khi đi tham quan Làng H oa... Chi bộ và hệ thống chính trị đã
họp bàn và được cấp trên đồng ý cho phép vận động “xã hội
hóa” đê tạo nguôn kinh phí xây dựng Nhà văn hóa Làng Hoa.
Cuộc vận động đã được lãnh đạo các ngành, các cấp từ tỉnh
Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, các mạnh thường quân và nhân
dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt được lãnh đạo Thành phố, một
số Quận, Huyện, Xã, Phường, Ban ngành đoàn thể và bà con
đồng hương gần xa của Thủ đô quan tâm giúp đỡ về nhiều mặt.
Nhất là có sự đồng hành cộng tác chặt chẽ, phối họp đồng bộ
của Hội đồng hương Hà Nội tại Đà Lạt - Lâm Đồng cùng nhau
chăm lo xây dựng “Ngôi nhà chung” với tình cảm trách nhiệm
của những người anh em một nhà. Đe công trình mang nhiều ý
nghĩa nhân văn sâu sắc, Làng Hoa đã lấy ngày 19/05/2010 - Kỷ
niệm 120 năm sinh nhật Bác Hồ khởi công và khánh thành
(bước 1) vào tháng 10/2010 chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng
Long Hà Nội. Gần 5 năm vừa thi công và từng bước đưa vào
hoạt động, Nhà văn hóa đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị
thường xuyên và các kỳ lễ hội của địa phương tỉnh nhà. Chúng
tôi đã có vinh dự được các vị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, thành
phố Đà Lạt, Thủ đô Hà Nội và nhiều đoàn khách đến tham quan,
ghi cảm tưởng với những tình cảm tốt đẹp vào số vàng truyền
thống, đây cũng là niềm động viên tinh thần lớn lao đế Làng
Hoa vững bước vươn lên. Làng Hoa đã thành lập Ban quản lý
Nhà văn hóa đế tham mưu đề xuất phối họp to chức các hoạt
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động chung về văn hóa, thường xuyên tu bô, sưu tầm hiện vật
trưng bày và tiếp đớn các đoàn khách đến tham quan; thành lập
câu lạc bộ văn nghệ quần chúng “Hoa cúc vàng”thường xuyên
luyện tập, biểu diễn trong các kỳ lễ hội để động viên tinh thần
nhân dân và góp phần vào phong trào xây dựng đời sống văn
hóa trong cộng đồng dân cư.
Làng tôi hôm nay là một thung lũng hoa tươi đẹp, được
viền quanh với những khóm hoa dã quỳ vàng tươi và muôn hoa
dại khác, ban đêm điện sáng lung linh trong những vườn hoa
thật huyền ảo muôn sắc muôn màu. Làng tôi đã góp một nét
chấm phá vào bức tranh chung của làng quê Việt Nam và thành
phố Đà Lạt Festival Hoa trên bước đường đổi mới. Thấm nhuần
đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sau bao năm thiết tha mong đợi,
vào đầu mua thu - 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng
Thủ đô, Làng Hoa đã tổ chức đoàn đại biếu gồm 11 người đại
diện các tầng lớp nhân dẫn, trong đó có hậu duệ của các bậc tiền
nhân thời di dân vào Tây Nguyên lập nghiệp gần trăm năm trước
nay hành hương về nguồn thăm quê cũ, bày tỏ tình thương, nồi
nhớ, lòng tri ân lãnh đạo các cấp đã quan tâm, giúp đỡ nhân dân
Làng Hoa thời gian qua. Được gặp Thành ủy, UBND Thành phố
Hà Nội, Quận Tây Hồ, Quận Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm,
quận Hà Đông, Phường Quảng An, Phường Tây Tựu; tham quan
Làng Hoa Nhật Tân, Làng Hoa Tây Tựu, Làng dệt lụa Vạn
Phúc. Đoàn chúng tôi vô cùng xúc động trước sự đón tiếp trọng
thị, chân tình, nồng hậu, chu đáo của các vị cao nhất của các cấp
ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã chăm lo cho cả tập
thế và từng thành viên trong suốt thời gian ở Thủ Đô. Những
nghĩa cử đó đã thê hiện tình nghĩa thủy chung, thương yêu thân
thiết của quê hương ngàn năm văn hiển đối với những người
con đi xa vì nghĩa lớn, đế lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, kỷ niệm
sâu sắc khó quên.
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Làng tôi giờ đây đang có nhiều khởi sắc, cuộc sống từng
bước ổn định. Cái tâm vẫn duyên nợ với hoa, vì hoa đã làm nên
thương hiệu Làng Hoa, hoa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính
trị và hoa làm đẹp cho đời. Song, điều trăn trở hiện nay là nông
dân còn làm ăn manh mún, tự tìm đầu vào và đầu ra cho sản
phẩm; cung cách sản xuất theo kinh nghiệm nặng tính tự phát,
chất lượng sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh còn thấp nên dễ
bị gian thương ép giá, công tác quy hoạch, kế hoạch, tố chức lại
sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao kết hợp với
phát triến các dịch vụ du lịch chất lượng cao, vận dụng các nội
dung, phương thức liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế kiếu mới,
thực nghiệm các mô hình đối chứng, hội thảo đầu bờ, thực hiện
chương trình “Tam nông - 4 nhà”, xây dựng hệ thống thủy lợi
và giao thông nội đồng; nguồn vốn ưu đãi đối với Làng Hoa
chưa được chú trọng. Những vấn đề trên của Làng Hoa Hà Đông
không thể tự giải quyết được.
Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng có chủ trương “tiếp tục
tôn tạo và phát huy các làng nghê truvên thông"; và công văn
chỉ đạo của UBND thành phố Đà Lạt số 3148 ngày 20/6/2013
"vê việc xây dựng Làng Hoa Hà Đông trở thành điêm đên hâp
dân dành cho du khách của thành phô Đà Lạt,... thành phô
Festival Hoa Việt Nam Phương hướng nhiệm vụ quan trọng
đó đã được nhấn mạnh trong nghị quyết của Đảng bộ Phường 8
và Đảng bộ Thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Với tấm lòng tin tưởng, phấn khởi tự hào, nâng cao trách
nhiệm, quyết tâm thực hiện đến nơi đến chốn..., Nhân dân Làng
Hoa Hà Đông rất mong những quyết sách nói trên sớm trở thành
hiện thực, đi vào cuộc sống, góp phần làm cho thành phố
Festival Hoa Đà Lạt ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh,
thân thiện ■
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ĐOÀN KẾT, PHẤN ĐẤU TI ÉP TỤC
XÂY DỤNG LÀNG HOA HÀ ĐÔNG
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
(Trích bài phát biếu của đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch ƯBND
thành phố Đà Lạt tại lê kỷ niệm 75 năm thành lập Ảp Hà Đông
ngày 09/6/2013)
... Hôm nay, Làng Hoa Hà Đông Phường 8 long trọng tô
chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Àp Hà Đông (ngày 03/5 năm
Mậu Dần 1938 - ngày 03/5 năm Quý Tỵ, 2013) trong không khí
toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang tập
trung thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội thành phố năm 2013; hướng đến chào mừng kỷ niệm Đà
Lạt 120 năm hình thành và phát triến, Festival hoa Đà Lạt 2013, Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014.
Lời đầu tiên, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân,
ƯBND, ƯBMTTQVN Thành phố, tôi bày tỏ lòng biết ơn, ghi
nhận và biểu dương những thành tích mà nhân dân làng hoa Hà
Đông đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được trong quá trình
khai hoang, xây dựng, thành lấp ấp cho đến ngày hôm nay; đồng
gửi đến các quý vị đại biếu và nhân dân Làng Hoa Hà Đông lời
chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thành phố Đà Lạt được thiên nhiên ban tặng những phong
cảnh thơ mộng và tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng rất thích
hợp cho cây rau, hoa và cây đặc sản phát triển. Với chủ trương
di dân Hà Đông vào khai hoang mở rộng sản xuất rau hoa, phục
vụ như cầu xây dựng thành phố Đà Lạt, lóp dân cư đầu tiên được
tuyển dụng từ các làng chuyên canh rau, hoa noi tiếng lâu đời
quang Hồ Tây như Quảng Bá, Tây Tựu, Ngọc Hà, Xuân Tảo,
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Vạn Phúc, Nghi Tàm; từ cuối tháng 5 năm Mậu Dần - 1938 Ấp
Hà Đông xưa là một trong những địa bàn hành chính của Thành
phố Đà Lạt được Triều đình Huế thành lập, bước đầu có những
nông dân nói trên làm nòng cốt, học cách sản xuất rau hoa từ
Châu Au đê cung câp cho người Pháp tại Đà Lạt. Qua một quá
trình sản xuất thử nghiệm có kết quả, Àp Hà Đông dần ổn định
và phát triên chuyên nghề trồng các loại rau và hoa ôn đới. Ảp
Hà Đông được coi là Àp đầu tiên trồng rau và hoa tươi, cùng
với Ảp Nghệ Tĩnh và các Ảp khác đưa Đà Lạt trở thành một
thành phô nôi tiếng về trồng hoa và trồng rau cho đến ngày nay.
Trong những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố
Đà Lạt đã xác định việc sản xuất hoa là một trong những ngành
thế mạnh của địa phương. Các chủ trương về phát triến ngành
hoa theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang
được chỉ đạo thực hiện rộng khắp trên địa bàn. Chủ trương khôi
phục, phát triến các Làng Hoa truyền thống gắn với phát triển du
lịch dịch vụ, với bảo vệ cảnh quan môi trường được quan tâm
đặc biệt. Cùng với các Làng Hoa Vạn Thành, Thái Phiên,... Làng
Hoa Hà Đông đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển
chung của ngành hoa Đà Lạt. Đen nay, Đà Lạt được mệnh danh
là vương quốc của các loài hoa; trồng hoa, sản xuất hoa đã trở
thành ngành kinh tế quan trọng; thương hiệu Hoa Đà Lạt đã được
cấp chứng nhận và bảo hộ trong cả nước, trở thành thương hiệu
nối tiếng trong cả nước và một số nơi trên thế giới. Với tổng diện
tích gieo trồng hoa hàng năm khoảng 3.700 ha, sản lượng hàng
năm đạt khoảng 1,04 tỷ cành, chất lượng ngày càng được nâng
cao từng bước và thâm nhập vào các thị trường lớn trong khu vực
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...
Trải qua quá trình phát triển, Âp Hà Đông xưa - tiền thân
của Làng Hoa Hà Đông đã đạt dược những kết quả đáng ghi
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nhận, đặt dấu ấn và tạo bước tiến quan trọng cho ngành sản
xuất rau, hoa; đặc biệt là ngành sản xuất hoa có thương hiệu
như ngày nay. Với diện tích 53 ha, gần 600 hộ với 3.000 nhân
khẩu nằm trong lòng khu vực Đa Thiện, Ảp Nghệ Tĩnh,
Phường 2, Phường 7 thành phố Đà Lạt với những dải đất màu
mỡ và hệ thống cơ sở hạ tầng thuận lợi, Làng Hoa Hà Đông
mang một dáng vóc mới góp phần vào sự phát triên kinh tế xâ hội thành phố Đà Lạt. Du khách sẽ đến Đà Lạt tham quan
những mô hình của Làng Hoa Hà Đông, mua sản phâm như địa
lan, đồng tiền, cúc, cấm chướng, hoa hồng, ly ly,... và những
kỷ niệm đẹp cứa một Làng Hoa có truyền thống lâu đời của
thành phố Đà Lạt - Thành phố của ngàn hoa. Với những điều
kiện về khí hậu, thổ nhưỡng, bản chất cần cù của bà con nông
dân Áp Hà Đông, vùng trồng hoa Hà Đông đã được UBND
tỉnh Lâm Đồng công nhận là Làng Hoa đầu tiên - “Làng nghề
truyền thống” của thành phố Đà Lạt tại quyết định số 3313/QĐUBND ngày 30/12/2009. Với sản lượng hàng năm đạt 25 triệu
cành hoa các loại, Làng Hoa Hà Đông cùng với Làng Hoa Thái
Phiên, Vạn Thành và nhiều vùng trồng hoa Đà Lạt đến với mọi
người dân trong nước và từng bước cạnh tranh với các vùng
miền trồng hoa nối tiếng trên thế giới.
Kỷ niệm 75 năm thành lập Áp Hà Đông là điều kiện đế
chúng ta cùng ôn lại quá trình phát triển từ khi thành lập Ảp
cho đến ngày hôm nay, qua hơn ba phần tư thế kỷ, ghi nhận
những công lao to lớn của cha ông chúng ta trong quá trình di
dân, khai hoang lập Ảp, đóng góp công sức, tiền của đầu tư cơ
sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt; vận dụng, sáng tạo các
thành tựu khoa học kỳ thuật trong sản xuất nông nghiệp... Có
thể nói, những thành tựu đạt được của các bậc tiền nhân là tài
sản quý báu cả về vật chất và tinh thần để chúng ta kế thừa và
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phát huy những giá trị truyền thống, từng bước quảng bá hình
ảnh, văn hóa, con người và sản phấm của Làng Hoa Hà Đông
đến với bạn bè quốc tế. Phấn đấu thực hiện thành công chủ
trương phát triên đa dạng hóa các loại hình du lịch Đà Lạt theo
hướng bền vững như tham quan du lịch kết hợp với sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cung ứng sản phẩm
hoa ra thị trường.
Đe Làng Hoa Hà Đông phát triển một cách bền vững, tôi
đề nghị chính quyền Phường 8, các phòng ban liên quan của
thành phố và toàn thê người dân Àp Hà Đông nói riêng, nhân
dân phường 8 nói chung tiếp tục thực hiện một số nội dung như
sau:
-

vềphía chỉnh quyền Phường 8:

+ Phoi họp cùng các phòng, ban của thành phố tổ chức
khảo sát và đánh giá thực trạng của Làng Hoa Hà Đông, lập quy
hoạch phát triển Làng Hoa Hà Đông, đầu tư xây dựng hệ thống
cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng cho việc phát triển sản xuất nông
nghiệp theo hướng công nghệ cao kết hợp với phục vụ du lịch
của thành phố Đà Lạt; nghiên cứu vận dụng, tổ chức các hình
thức hợp tác kieu mới trong các khâu dịch vụ sản xuất và tiêu
thụ sản phấm. Xây dựng Làng Hoa Hà Đông trở thành điểm đến
hấp dẫn dành cho du khách của thành phố Đà Lạt- Thành phố
Festival Hoa Việt Nam
+ Giữ gìn và tôn tạo các giá trị về văn hóa, lịch sử hình
thành và phát triển Làng Hoa Hà Đông như kiến trúc Đình,
Miếu, kiến trúc nhà, phong tục tập quán tốt đẹp của người Hà
Nội, khơi dậy và duy trì lễ hội truyền thống... QC
^ 'Ảb
+ Chú trọng
thiện công trình
đường trục chính và giao thông nội đồng. Gắn kết các hoạt
ỉ

PHÒNG ĐỊA
CHÍ I
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động sản xuất và du lịch, phát triển Làng Hoa Hà Đông là một
trong những địa điểm tham quan trong những tour du lịch khi
đến Đà Lạt.
+ Ngoài việc cung cấp sản phấm hoa tưcri, định hướng phát
triển thêm một số sản phấm như rau, đặc sản, quà lưu niệm găn
với sự phát triển của ấp Hà Đông từ khi thành lập đến nay.
+ Phối họp phát triển thương hiệu hoa Đà Lạt, tăng cường
công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phấm và dịch vụ
Làng Hoa Hà Đông. Tố chức các hội thi, các lễ hội đế tôn vinh
giá trị và truyền thống nghề trồng hoa.
+ Phối họp các cơ quan chuyên môn không ngừng làm tôt
công tác khuyến nông và chuyển giao tiến bộ khoa học kỳ thuật,
bảo tồn và phát triển các loại giống hoa đặc trưng, thế mạnh của
Làng Hoa, phát triển các giống hoa mới nhằm tăng năng suất và
chất lượng sản phẩm.
-

về phía nhân dân Làng Hoa Hà Đông:

+ Giữ gìn và phát huy các truyền thống nhân văn tốt đẹp
của thế hệ cha ông đi trước, phát huy văn hóa người Đà Lạt hiền
hòa, thanh lịch, mến khách, không ngừng học tập và nâng cao
kiến thức về sản xuất hoa nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng
du khách và chất lượng sản phẩm hoa địa phương.
+ Tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa trong việc
phát triến Làng Hoa Hà Đông bằng các hoạt động: Tham gia
cùng chính quyền xây dựng hệ thống giao thông, chỉnh trang
nhà cửa, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, bồn hoa cây cảnh
ở từng hộ gia đình và cảnh quan chung Làng Hoa.
+ Phát triển sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao phù hợp
cho hoạt động tham quan du lịch, kết hợp vận dụng giữa sản
xuất truyền thống và phát huy tính sáng tạo trong sản xuất nông
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nghiệp nhằm sản xuất ra những sản phâm hoa có chất lượng tốt
nhất đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của thị trường.
+ Cùng chính quyền thành phố và địa phương, có những
công trình, hoạt động tích cực hưởng ứng các hoạt động chào
mừng 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển gắn với Festival
hoa lần thứ 5, Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014.
Với những kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng rằng: Thấm
nhuần đạo lý ‘"uống nưó'c nhớ nguồn”, phát huy truyền thống
hào hùng Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, truyền thống thành
phố Đà Lạt anh hùng cùng với tinh thần đoàn kết phấn đấu năng
động sáng tạo của cả cộng đồng sẽ quyết tâm xây dựng Làng
Hoa Hà Đông ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thành
công một “Làng nghề truyền thống” hoạt động ổn định lâu dài,
đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao, mang tính bền vững của một
trong những địa danh sản xuất hoa nối tiếng, là điêm dừng chân
của du khách trong và ngoài nước.
Cuối cùng xin kính chúc quí vị đại biếu sức khỏe, hạnh
phúc. Chúc bà con Làng Hoa Hà Đông gặt hái được những thành
quả tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ■
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NHÀ VÃN HÓA LÀNG HOA HÀ ĐÔNG SAU
5 NĂM XÂY DỤNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
Phan Hữu Giản
Trưởng Ban QL Nhà VH Làng Hoa Hà Đông

hà văn hóa truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của Làng
Hoa Hà Đông là một thiết chế văn hóa cơ sở đặc thù thuộc
phường 8, TP. Đà Lạt. Đây được coi là công trình tình nghĩa thê
hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai địa phương Hà Nội - Lâm
Đồnơ và đạo lý “Uống nước nhó' nguồn”; “Đen ơn đáp nghĩa”
của hậu duệ các bậc tiền nhân có công di dân vào khai hoang
lập Àp Hà Đông từ những năm 1938 - 1940, cùng với các thế
hệ người Hà Nội đến xây dựng quê hương mới tại thành phô
Đà Lạt qua các thời kỳ có tâm nguyện xây dựng một “ngôi nhà
chung” làm nơi tụ hội hướng về Thủ đô thiết thực chào mừng
Đại lề kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010
2010)... Thông qua đó tạo thêm cơ sở vật chât tham gia đây
mạnh cuộc vận động”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư”, tích cực góp phần làm cho Làng Hoa Hà
Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh thân thiện; thực sự trở thành
một”Điem đến”hấp dẫn đối với bà con cố hương, nhân dân cả
nước và du khách gần x a ...
I. Những thành quả bước đầu quan trọng:
1.
Được sự lãnh đạo, quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy
chính quyền, đoàn thế của hai địa phương và cộng tác giúp đõ’
của Hội đồng hương Hà N ộ i... Hơn 05 năm qua, thực hiện chủ
trương “Xã hội hóa”và vận dụng sáng tạo phương châm “Nhà
nước và nhân dân cùng làm; nhân dân làm Nhà nước hồ trợ” . ..
Ban vận động xây dựng NVH trước đây, BỌL Nhà văn hóa
Làng Hoa Hà Đông hiện nay đã tố chức vận động phát huy sức
mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn, thu được hơn 1.500.000.OOOđ
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(cả tiền và giá trị hiện vật) để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật
ban đầu, cơ bản hoàn thành hội trường đa năng rộng 320m2, trải
bê tông gần 500m2 sân, đường đi lại quanh vườn hoa, hòn non
bộ... Đen cuối năm 2014 xây dựng xong trụ cổng 150 mét, hàng
rào bên vừng, trồng cây xanh bóng mát, tạo cảnh quan khang
trang sạch, đẹp; biến bãi đất rộng gần 1 sào bị bỏ hoang hóa từ
lâu thành nơi sinh hoạt, hội hợp, vui chơi, giải trí, luyện tập
dưỡng sinh, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, trao đổi thông
tin kinh tế, kỹ thuật... thiết thực cải thiện một bước đời sống
văn hóa, tinh thần vui tươi, lành mạnh của bà con Làng Hoa sau
bao năm trông đợi.
2.
Tổ chức vận động sưu tầm, biên tập, trưng bày các tư
liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, truyền thống tại phòng tưởng
niệm và trong hội trường; in phóng một số panô ảnh có chủ đề
như “Ãp Hà Đông ngày ấy ... Làng Hoa Hà Đông bây giờ”; “tô
chức và hoạt động của Hội đồng hương Hà Nội và Nhà văn hóa
Làng Hoa Hà Đông”; tham gia cộng tác một số phim tư liệu
phóng sự nghệ thuật,; tô chức gặp mặt, giao lưu với các văn
nghệ sĩ Lâm Đồne - Hà Nội; ra mắt tác phẩm”Người Hà Nội
trên Cao nguyên xanh"tập 2 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày
giải phóng Thủ đô ( 10/10/1954 - 10/10/2014).
Tô chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm
74, 75 năm ngày thành lập Ap Hà Đông gắn với kỷ niệm 120
năm Đà Lạt hình thành và phát triển ( 1938 - 2013). Phấn đấu
hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ chính trị được Ban tổ chức
lễ hội thành phố Đà Lạt và ƯBND phường 8 phân công, là một
“Điêm đên”trong chương trình đón tiếp du khách về dự lễ khai
mạc, lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia Tây Nguycn Đà Lạt;
Pestival hoa Đà Lạt lần thứ V (2013- 2014) và tham quan Làng
Hoa Hà Đ ông...
Tông kết mùa lề hội năm 2014. Nhân dân và cán bộ
Làng Hoa Hà Đông cùng 06 gia đình nhà vườn ticu biểu đã
vinh dự được ƯBND thành phố Đà Lạt khen thưởng là các
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ông bà: Vũ Nhuần, Đoàn Văn Quỳnh, Vũ Trung Chính, Tạ
Minh Quân, Thái Viết Thắng và Trần Thị Dung. Đồng thời
Hội nghị cũng đã biểu dương nhiều tấm gương “Người tốt
việc tốt” khác làm lực lượng nòng cốt trong xây dựng và hoạt
động của Nhà văn hóa.
3. Thông qua các hoạt động xây dựng và phục vụ khá đa
dạng, phong phú kê trên, Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông đã
góp phần tạo thêm điều kiện thuận lợi đế tiếp tục bồi dưỡng,
phát huy các tiềm năng, thế mạnh của một “Làng nghề truyên
thống”, mở rộng các quan hệ giao lưu kinh tế, kỹ thuật, phát
triển sản xuất, đấy mạnh cuộc vận động”Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; và tham gia xây dựng
Phường đạt chuân Văn minh đô thị giai đoạn 2 0 1 2 -2 0 1 4 .
4. Ngoài phục vụ nhu cầu sinh hoạt nội bộ, Nhà văn hóa
còn ủng hộ Câu lạc bộ dưỡng sinh Trường sinh học phường 8
được dùng hội trường đế mở lóp cho hơn một ngàn người đến
luyện tập và phụ bệnh góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.
Phối hợp với 02 trường PTTH Phù Đổng và trường PTTH
Yersin tố chức cho các lóp học sinh cùng tham gia lễ hội thi cắm
hoa kỷ niệm 75 năm thành lập Àp Hà Đông và một số cuộc sinh
hoạt tập thể của Thanh, thiếu niên học sinh nhà trường tại Nhà
văn hóa, là địa điểm sinh hoạt hè hàng năm của thanh, thiếu nhi
Làng Hoa thêm thuận lợi, vui tươi, lành mạnh. Tố chức vận
động ủng hộ và đưa vào hoạt động Phòng đọc sách Quê hương
với gần 1000 tác phấm có giá trị, được làm một điếm trong mạng
lưới ở cơ sở của thư viện tỉnh Lâm Đồng.
Đặc biệt, trong năm 2014, Ban quản lý Nhà văn hóa Làng
Hoa Hà Đông và Ban liên lạc hội đồng hương Hà Nội tại Đà Lạt
- Lâm Đồng đã phối họp chặt chẽ cùng nhau to chức thành công
vượt dự kiến cuộc hành hương của Đoàn đại biếu các tầng lóp
nhân dân Làng Hoa Hà Đông về thăm thành phố Hà Nội giữa
mùa Thu lịch sử nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô
(10/10/1954 - 10/10/2014). Đây cũng là một dịp tốt để quảng
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bá hình ảnh Làng Hoa Hà Đông, tăng thêm tình cảm, sự hiêu
biết lẫn nhau của bà con ta với cố hương và nhân dân nhiều địa
phương trong cả nước. Đồng thời mở ra những triên vọng tốt
đẹp, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát
triển Kinh tế - kỹ thuật, cải thiện điều kiện sinh hoạt văn hóa
tinh thần của các cộng đồng dân cư trong tương lai gần.
II.
về tình hình tổ chức, quản lý và hoạt động của Nhà văn
hóa:
Ban quản lý Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông được chính
thức thành lập, ra đời và hoạt động theo Quy chế được ƯBND
phường 8, thành phố Đà Lạt phê chuẩn tại các quyết định số
57/QĐ-UBND ngày 08/4/2013, quyết định 170/QĐ -ƯBND
ngày 04/7/2013 và quyết định số 76/QĐ-UBND ngày
26.5.2015 về việc kiện toàn Ban Quản lý Nhà văn hóa Làng
Hoa Hà Đông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt cho phù họp với
tình hình nhiệm vụ.
UBND phường 8 đã khẳng định rõ: “Ban quản lỷ Nhà văn
hóa Làng Hoa Hà Đông là một tô chức tự quản của nhân dân
cỏ đầy đủ tư cách pháp nhãn, hoạt động theo pháp luật, cùng
phôi hợp chặt chẽ với hệ thông chính trị của 03 tô dân phô Hà
Đông 1, Hà Đông 2 và Hà Đông 3 đê tô chức các hoạt động
theo quy chê. Kinh p h ỉ bảo đảm cho Nhà văn hóa hoạt động
thường xuyên chủ yêu do nhân dân tự nguvện đóng góp, vận
động các nguồn lực “xã hội h ó a ”và được hô trợ một phân từ
nguồn ngân sách của địa phương...'1'1
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thiếu thốn, phức tạp, các
đồng chí thường trực và thành viên Ban quản lý được giao
nhiệm vụ đã rất cố gắng, năng động sáng tạo “Dám nghĩ dám
làm”, nâng cao trách nhiệm, tìm mọi biện pháp phát huy sức
mạnh tổng hợp, tranh thủ được các lực lượng ủng hộ vật chất và
tổ chức thi công. Đến cuối năm 2014 thì cơ bản hoàn thành giai
đoạn hai của công trình tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp sân vườn
Nhà văn hóa và phục vụ có kểt quả các nhiệm vụ chính trị được

24 y?

N h iề u t á c gí ả

Í-,____ 1—-------------- -----------------

phân công; đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, tiết
kiệm; không phụ lại lòng tin của nhân dân và lãnh đạo các cấp
của 02 địa phương Lâm Đồng - Hà Nội.
Tuy nhiên, bên cạnh những việc đà làm được, gần 02 năm
qua (2013 - 2014) tình hình tô chức và hoạt động của Ban quản
lý Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông củng còn bộc lộ một số thiếu
sót tồn tại, khó khăn bất cập vì “Lực bất tòng tâm”như:
Ban quản lý Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông chưa có nhiều
chủ trương, biện pháp phù họp đê quán triệt, cụ thê hóa và tô
chức thực hiện đúng Quy chế làm việc, phát huy đúng mức vị
thế, chức năng, nhiệm vụ của tập thế Ban quản lý và từng thành
viên; kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác của mình được phân công. Đồng thời Ban quản lý Nhà
văn hóa cũng chưa kiên quyết, chủ động, mạnh dạn đề xuất với
Đảng ủy, UBND phường 8 có kế hoạch, biện pháp thiết thực,
tăng cường công tác lãnh đạo, kiếm tra đôn đốc, phát huy sức
mạnh tống hợp cả hệ thống chính trị của địa phương, cơ sở. Trực
tiếp là các tố chức trong hệ thống chính trị, cán bộ nhân dân các
tố Hà Đông 1, Hà Đông 2 và Hà Đông 3 tăng cường đoàn kết
nhất trí, nâng cao trách nhiệm, nhiệt tình cùng nhau phối hợp
chặt chẽ, đồng bộ, chăm lo xây dựng Làng Hoa Hà Đông - Làng
nghề truyền thống ngày càng giàu đẹp, văn minh, thân thiện theo
như phương hướng nhiệm vụ của thành phố đã đề ra và nhân
dân ta mong muốn. Nhất là tình hình tư tưởng, tổ chức, lực
lượng có bị phân tán sau khi chia tách thành 03 đơn vị hành
chính, tạo ra thêm những khó khăn mới không đáng có làm hạn
chế một phần thành quả xây dựng và hoạt động của Nhà văn hóa
Làng Hoa Hà Đông trong thời gian qua.
III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 - 2020:
l.Tiêp tục phát huv ưu điêm, thành tựu đã đạt được, kiên
quyêt khăc phục các yêu kém tồn tại, ra sức phân đâu xâv dựng
Nhà vãn hóa Làng Hoa Hà Đông theo hướng tích cực , từng
bước vừng chăc trở thành một công trình văn hóa - truyền thông

và sinh hoạt cộng đông, xứng tâm với vị thê của một Làng nghê
truyền thong. Thông qua những thành tựu xây dựng và tố chức
hoạt động có hiệu quả của Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông sẽ
tích cực góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, thực hiện
tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xãV dựng đời sông văn
hỏa ở khu dân cw”và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
2. Nội dung hoạt động của Nhà văn hóa trong những năm
tới cần phải tập trung cố gẳng bám sát các Nghị quyết của đại
hội XI Đảng bộ TP. Đà Lạt và Đại hội IX của Đảng bộ Phường
8. Đồng thời phải rất nhạy bén tranh thủ sự chỉ đạo, tạo điều
kiện của UBND thành phố Đà Lạt được UBND phường 8 và các
ban ngành hữu quan cụ thê hóa thành các chương trình, dự án
nhằm “Tiếp tục xảy dựng và phát triền Làng Hoa Hà Đông”
theo công văn số 3148/UBND ngày 20/6/2013 do Chủ tịch
UBND thành phố Đà Lạt ký ban hành. Tăng cường công tác
tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tầng lóp nhân dân
Làng Hoa Hà Đông theo định hướng: Thực sự đổi mới nếp nghĩ
cách làm, vận dụng phát triển các hình thức họp tác kiêu mới,
liên doanh, liên kết có hiệu quả trong sản xuất, dịch vụ kỹ thuật
và tiêu thụ sản phẩm. Thường xuyên động viên phong trào quân
chúng sản xuất hoa ứng dụng theo hướng công nghệ cao, gắn
với dịch vụ du lịch chât lượng cao, đây mạnh phong trào xây
dựng gia đình văn hóa, cuộc sổng văn minh đô thị có môi trường
Xanh - Sạch - Đẹp. Tích cực góp phần chăm lo dày công vun
đắp cho Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông thực sự trở thành
“Ngôi nhà chung của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”,
phục vụ lợi ích thiết thực của cả cộng đồng trước mắt cũng như
lâu dài.
3. Tiến hành đổi mới các hình thức tố chức và phương thức
hoạt động phù hợp, có hiệu quả thiết thực đê Nhà văn hóa ngày
càng thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân cả
trong và ngoài địa bàn phường 8, góp phần làm phong phú thêm
đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Vừa củng cố, nâng
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cao thêm chất lượng của các Câu lạc bộ đã có như: CLB Hoa
Cúc vàng; CLB dưỡng sinh Trường sinh học... vừa từng bước
phát triển thêm một số câu lạc bộ nữa khi có điều kiện như: CLB
chuyến giao KHKT san xuất nông nghiệp công nghệ cao; CLB
hướng nghiệp gắn với Trung tâm học tập cộng đồng; CLB Văn
thơ; TDTT, CLB “Ông, bà, cháu” .
4. Tập trung sức củng cố, kiện toàn tô chức, đào tạo và bôi
dưỡng đội ngũ cốt cán, mở rộng thêm mạng lưới cộng tác viên
từng chuyên ngành, có nhiệt tình, khả năng và điều kiện hoạt
động. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của
Ban quản lý Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông theo Quy chế
(có bố sung, sửa đối một số điều cho phù hợp với hoàn cảnh
thực tế).
Phát huy hơn nữa sức mạnh tập thế của Ban quản lý Nhà
văn hóa với vị thế là nhừng hạt nhân nòng cốt, chủ động phối
hợp, kết hợp chặt chẽ với các thành viên trong hệ thong chính
trị của 03 tổ dân phố Hà Đông 1, Hà Đông 2 và Hà Đông 3, cùng
nhau kiên trì vận động bà con hiêu rõ và làm đúng nghĩa vụ,
quyền lợi và vinh dự được là chủ nhân của một công trình văn
hóa - lịch sử - truyền thống góp phần thẳt chặt thêm mối quan
hệ đặc biệt của hai địa phương có nhiều ý nghĩa cho cả hôm nay
và mai sau.
5. Tiếp tục củng cố và tăng cường các mối quan hệ mật thiết
như anh em một nhà với Ban liên lạc Hội đồng hương Hà Nội
tại Đà Lạt để tiến hành có hiệu quả chủ trương “Xã hội hóa”,
đạt hiệu quả thiết thực. Chủ động tranh thủ sự đồng tình, ủng
hộ, giúp đỡ tận tình của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và
các tầng lớp nhân dân đang làm ăn sinh sông tại Làng Hoa Hà
Đông, trên địa bàn Phường, trong Thành phố Đà Lạt và ngoài
Thủ đô Hà Nội. Tạo nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng, mua
sắm thêm các trang thiết bị nâng cấp hội trường, mở rộng nhà
truyền thong, phòng đọc và tủ sách “Quê hương”, các phương
tiện hoạt động TDTT, vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao
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tuổi ... Mục tiêu chung phấn đấu đạt và vượt tống dự toán từ
300 triệu đến 500 triệu đồng trong 5 năm 2015 - 2020 (phù hợp
với tình hình đặc điểm, yêu cầu và khả năng của các địa phương
và cơ sở có thể tài trợ, giúp đỡ, đóng góp tại chỗ được). Đồng
thời tích cực, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đế tận dụng
mở ra các hoạt động dịch vụ có thu, tiến tới có thế “lấy văn hóa
phát triến văn hóa” .
6.
Nhân kỷ niệm lần thứ 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19.5.1890-19.5.2015) đồng thời cũng là ngày 1àm lễ khởi
công xây dựng Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông, Ban quản lý
Nhà văn hóa phối kết hợp với cả hệ thống chính trị của 3 tố Hà
Đông 1, 2, 3 thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động
quần chúng thực hiện 5 nội dung thi đua đã ký giao ước (tại Le
hội kỷ niệm 75 năm lập Âp Hà Đông và 120 năm Đà Lạt hình
thành và phát triển) lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các
cấp tiến tới Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và
Festival Hoa Đà lạt lần thứ VI (2015-2016). Đặc biệt coi trọng
làm tốt công tác bình xét, biểu dương, khen thưởng các tập thê,
cá nhân, nêu gương "Người tốt việc tốt” đã có những đóng góp
tiêu biểu trong 05 năm đầu xây dựng và hoạt động của Nhà văn
hóa Làng Hoa Hà Đông gắn với quá trình thực hiện các tiêu chí
thi đua xây dựng gia đình văn hóa hàng năm.
Trên cơ sở đó bồi dưỡng và phát huy lực lượng nòng cốt,
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực phấn đấu đưa mọi
mặt hoạt động của Làng Hoa Hà Đông nói chung, Nhà văn hóa
nói riêng ngày càng ổn định, phát triển bền vững, đạt hiệu quả
toàn diện hơn trong những năm tiếp theo ■
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LÀNG HOA HÀ ĐÔNG
TRONG LÒNG QUÊ HƯƠNG, BẦU BẠN
JSỈ

Nguyễn Ilữu Toản

Ban biên tập tông hợp

hấm thoát đã 05 năm (2010 - 2015) kể từ ngày Làng Hoa
Hà Đông tưng bừng phấn khởi tự hào họp mặt đông vui
được đón nhận Danh hiệu “Làng nghề truyền thống” và làm lễ
đặt đá xây dựn? Nhà văn hóa với ý tưởng tốt dẹp, coi đây là
công trình chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà NỘI.
Từ đó, bằng sự cố gắng nồ lực với nhiều hoạt động thiết
thực, hữu ích và được các cấp lãnh đạo cùng nhân dân hai địa
phương đồng tình ủng hộ, Q.ộng tác giúp đỡ Nhà văn hóa Truyền thống - Sinh hoạt cộng đồng Làng Hoa Hà Đông dần
trở thành địa chỉ thân thuộc của cả hai thành phố quê hương và
bầu bạn bốn phương lui tớ i...
Các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, địa phương cùng bà
con đồng hương, các văn nghệ sĩ và khách tham quan du lịch đã
có nhiều dịp đến thăm, gặp gỡ giao lưu với cán bộ, nhân dân tận
các nhà vườn, cơ sở văn hóa, kỹ thuật của Làng H oa... Một số
vị đã ghi vào So Vàng lưu niệm những ấn tượng tốt đẹp, cảm
nghĩ chân thành, góp ý xây dựng, bày tỏ tấm lòng ưu ái, kỳ vọng,
động viên đồng bào, cán bộ của quê hương ta đoàn kết, phấn
đấu xây dựng Làng Hoa ngày càng giàu đẹp, hấp dẫn hơn...
Sau đây, Ban biên tập xin được trích một số ý kiến đc
chúng ta cùng tham khảo:

ếệ
Làng.
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Ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo Thủ đô Hà Nội,
quận l ừ Liêm, Tây Ho:
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Đồng chí Phạm Quang Nghị, ủ y viên Bộ Chính trị, Bí
thư thành ủy Hà Nội:
“Tôi và các anh chị em trong Đoàn đại biểu thành phố Hà
Nội có vinh hạnh được đón nhận những tình cảm dạt dào và thân
quý của bà con, cô bác, anh chị em Làng Hoa Hà Đông - Hà
Nội trên quê hương Lâm Đồng. Ngày ấy - Bây giờ, 75 năm gắn
bó, xây dựng quê hương mới mà lòng vẫn luôn hướng về Thăng
Long - Hà Nội; về nơi cội nguồn Quảng Bá, Tây Tựu, Vạn
Phúc, Ngọc Hà, Nghi Tàm, Xuân T ảo... Tôi thân ái gửi tới toàn
thê bà con, cô bác, anh chị em Làng Hoa Hà Đông những lời
thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất”.
Đồng chí Lê Văn Thư, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND
Huyện Từ Liêm:
“Làng Hoa Hà Đông đã là một điểm đến hấp dẫn của
Thành phô Pestival hoa Đà Lạt, một vườn hoa đậm đà bản sắc
dân tộc; nhân dân phấn khởi có cuộc sống ấm no, hạnh phúc,
giàu đẹp, hiện đại, văn minh và thân thiện. Làng Hoa Hà Đôns
đã thế hiện sinh động thành quả của mối quan hệ đặc biệt thân
tình giữa hai dịa phương Hà Nội và Lâm Đồng”.
Đồng chí Nguyễn Phúc Quang, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ
tịch UBND quận Tay Hồ - Hà Nội:
“Xin thay mặt cho đảng bộ chính quyền và nhân dân Quận
Tây Hồ Thủ đô Hà Nội trân trọng kính gửi tới toàn thể bà con,
cô bác Làn2 Hoa Hà Đông - Phường 8 - Đà Lạt - Lâm Đồng
lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt...Trải qua 75
năm xây dựng và trưởng thành, nhiều lóp người đã ra đi, nhiều
lóp người đã sinh ra và tiếp tục xây dựng cuộc sống nơi đây và
cũng đà vượt qua bao thăng trầm của lịch sử ,... minh chứng cho
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bản lĩnh, trí tuệ của con người Hà N ội,... Kính chúc mọi người
mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, luôn nhớ về cội nguồn Đông
Đô - Tây Hồ - Hà Nội yêu quý của tất cả chúng ta ..
Đồng chí Trần Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy Phường
Quảng An, Quận Tây Hồ Hà Nội đã tâm sự:
“Đây là lần thứ hai trong năm 2013 tôi đến với Làng Hoa Hà
Đông, rất ngạc nhiên vui mừng thấy có sự thay đối rõ rệt trong
cảnh quan và trong sản xuất.. .Tôi thực sự tôn trọng và khâm phục
những cố gắng, nhiệt tình, tâm huyết của bà con trọng sự đóng góp
về mọi m ặt.. .Nhất là xây dựng Nhà văn hóa khang trang hơn rất
nhiều và thực sự đã thành “Ngôi nhà chung” của bà con, tạo khối
đoàn kết, gắn b ó ...”
Ý kiến của các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Lạt,
tỉnh Lâm Đồng:
Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND Tỉnh Lâm Đồng, nguyên Chủ tịch thành phố, Bí thư
Thành ủy Đà Lạt:
“Sự kết tinh từ kinh nhiệm quý báu, lâu đời của người dân
trồng hoa Hà Thành với khí hậu ôn hòa quanh năm, cùng với
úng dụng công nghệ cao, giống mới đã tạo nên sản phâm hoa
đa dạng và đặc sắc, đáp ứng cho nhu cầu của những người yêu
thích hoa và thị trường trong và ngoài nước.
Làng Hoa Hà Đông đã cùng với Làng Hoa Vạn Thành,
Làng Hoa Thái Phiên tạo nên nét đẹp riêng biệt, địa chỉ du lịch
đặc trưng của thành phố hoa cao nguyên thơ m ộng... Làng Hoa
Hà Đông không ngừng phát triển thành điếm hấp dần, địa điếm
chuyên canh hoa hiện đại”.
Đồng chí Vũ Công Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn
đại biểu Quốc Hội Tỉnh Lâm Đồng, nguyên là Bí thư Thành ủy
Đà Lạt:

“Trước hết tôi xin trân trọng chúc mừng những thành tựu
của bà con đã dày công gom góp xây dựng nên Làng Hoa Hà
Đông, một trong ba Làng Hoa kiếu mẫu, mang đậm nét tính
cách riêng của người dân Hà Nội ngàn năm văn hiến đã sinh cơ
lập nghiệp tại Lâm Đồng có chung bề dày truyền thống và con
người hiền hòa thanh lịch.
Đúng là:
“Chăt chiu chăm những đóa hông
Đê cho Đà Lạt hóa rồng bav cao ”
Phát biểu của du khách khi đến tham quan Làng Hoa Hà
Đông - Phường 8 -TP. Đà Lạt:
Đồng chí Nguyễn Phùng Mỹ, Bí thư Đảng ủy khối cơ
quan tỉnh Khánh Hòa: “Chúc mừng 120 năm Đà Lạt hình thành
phát triên và 75 năm thành lập Làng Hoa Hà Đ ông... Chúng tôi
nghĩ đến hoa, Làng Hoa, làng nghề trồng hoa truyền thống của
Đông Đô - Hà Nội xưa và nay, là Làng Hoa Hà Đông - Đà Lạt
Lâm Đồng..”
Đại tá Thái Kế Toại (Nhà văn Lê Hoài Nguyên, trưởng
đoàn Văn nghệ sĩ Thủ đô):
“Đoàn văn nghệ sĩ của Liên Hiệp Hội Văn học Nghệ thuật
Hà Nội dự Trại sáng tác văn nghệ Thủ Đô tại Đà Lạt do Ban
Tuyên giáo Thành ủ y Hà Nội to chức rất xúc động về buối viếng
thăm Ảp Hà Đông và giao lưu văn nghệ với bà con, chúng tôi
tự hào về những có gắng của bà con trong 76 năm nay (19382014). Xây dựng làng quê mới mang bản sắc văn hóa Hà Nội,
giữ truyền thống làng nghề trồng hoa, trồng rau cố hương, đã
góp phần xây dựng nên một thành phố đẹp đẽ ngày hôm n ay ..
Nhà biên đạo múa Minh Nghĩa tâm sự:
“Lần thứ ba lên thăm đất hoa Đà Lạt, gặp lại bà con một
thịt của mình (gốc Hà Đông - Hà Nội), tôi vô cùng xúc động,
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nghẹn ngào, người còn, người mất. thoáng buồn qua đi. Tôi lại
bừng lên sự vui mừng thấy Đà Lạt ngày càng phát triến, đối mới
nhưng vẫn giữ lại được phong thái Hà Nội diu dàng, hiêu
khách.. .với đội văn nghệ Hoa cúc vàng” dề yêu, dễ m ến... mặc
dù nhiều chị lớn tuôi nhưng vần say mê với lời ca, điệu múa
không chuyên..
Phóng viên Bùi Trung Thành phát biểu:
“Lần đầu tiên được tham quan Làng Hoa Hà Đông, các chủ
vườn rất ân cần, niềm n ở .. .Vợ chồng tôi rất xúc động, các loài
hoa rất xinh đ ẹp ... Kính chúc các chủ vườn có nhiều loài hoa
mới làm đẹp cho đời và cho Đà Lạt ngàn hoa..
Phóng viên Lê Thị Kim Anh Báo Tiền Phong:
“Chỉ sau một năm xây dựng phòng truyền thống Nhà văn
hóa Hà Đông mà đã thu thập được nhiều hình ảnh các cụ ông,
cụ bà, các nhà cách mạng tại Hà Đông trên cả chặng đường 76
năm hình thành và phát triên...
Trần Thị Ngọc Thúy - một Việt Kiều về thăm quê hương
đã đi tham quan Làng Hoa Hà Đông:
“Làng Hoa Hà Đông rất đẹp, người dân Hà Đông rất dễ
mến và rất thân thiện,cảnh quan và các loài hoa đều đẹp măt và
rất thú v ị..
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Đ/c Nguyễn Xuân Tiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đến thăm
và làm việc với cán bộ chủ chôt Làng Hoa Hà Đông 10/2014

r

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và thành phổ cùng đông đảo
nhân dân, cán bộ Làng Hoa dự lễ công bo "Làng nghề truyền thống"
ngày 01-01-2010
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Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Phường 8 và Làng Hoa tai
Lê đặt đá công trình Nhà Văn hóa Làng Hoa Hà Đông

Đại diện các gia đình hậu duệ tiền nhân lập ấp Hà Đông
nhận quà lưu niệm nhân ngày Hội lớn

'2 01 3

Đại diện Đáng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quảng An Quận Tây Hồ - Hà Nội tặng kỷ vật truyền thong nhân kị’ niệm 75 năm
ngày thành lập Ap Hà Đông

Đại diện lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân dự lề khởi công xây dựng
Nhà Văn hóa Làng Hoa Hà Đông - Công trình chào mừng Đại lễ
kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Các đồng chỉ lãnh đạo tĩnh Lâm Đồng, thành phổ Đà Lạt,
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thê và doanh nghiệp cùng Đảng bộ,
chính quyền, nhân dãn Phường 8 về dự lễ khánh thành (bước 1)
Nhà Văn hóa Làng Hoa Hà Đông

Đoàn Đại biểu Làng Hoa Hà Đông về thăm cố hương được gặp gỡ
đại diện Thường trực và Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Đoàn Đại biếu Làng Hoa Hà Đông đến dâng hương tại Nhà lưu niệm
Bác Hô ở Làng Lụa Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phô Hà Nội

Đoàn Đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Tây Hồ
và phường Quàng An vào thăm Làng Hoa nhân kỷ niệm 75 năm thành
lập Ấp Hà Đông ngày 9/6/2013

Các đại biếu Đà Lạt - Lâm Đồng - Hà Nội và Làng Hoa trồng cây
lưu niệm nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Ap Hà Đông

Đồng chí Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo chủ chốt
huyện Lâm Hà đến thăm Phòng trưng bàv của Làng Hoa Hà Đ ônệ
tại Lê hội "Những ngày văn hóa Hà Nội trên cao nguyên” ở thị trấn
Đỉnh Văn - Lâm Hà, 01 - 03/10/2010.

Đại diện Làng Hoa Hà Đông tại Le kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội tại Đà Lạt do Hội Đồng hương Hà Nội to chức

Văn nghệ s ĩ Lâm Đồng Hà Nội đến thăm và giao lưu văn nghệ
với Làng Hoa Hà Đông (10/2014)
-

Ra mắt Chi hội đồng hương Hà Nội tại Làng Hoa Hà Đông
(10-10-2013)

H át múa liên hoan mừng ngày Hội lớn - 01/01/2010

Phụ nữ Làng Hoa bên xe hoa chào mừng Đại lề
kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội - 10/10/2010
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Ban Biên tập tác phâm văn - thơ - nhạc Làng Hoa Hà Đông - Tư liệu

Câu lạc bộ "Hoa Cúc Vàng" Nhà Văn hóa Làng Hoa Hà Đông
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VÓI THÀNH PHỐ HOA ĐÁ LẠT w
JSỈ

TS. Bùi Văn Hùng

ào cuôi thế kỷ XIX, thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc
xâm lược và thống trị nước ta. Trong chương trình khai
thác thuộc địa lần thứ nhất, người Pháp đã tìm ra Đà Lạt và chủ
trương xây dựng nơi đây thành một trung tâm nghỉ dưỡng va du
lịch cua họ ở Việt Nam và Dông Dương. Mặc dù vậy, vai trò
lớn mang tính quyết định đến sự phát triên của thành phố lại
chính là cộng đồng cư dân người Việt. Từ nhiều địa phương
trong cả nước, người Việt được huy động hay tự nguyện đã lần
lượt đen Đà Lạt. Theo chiều dài lịch sử hơn một trăm năm qua
các luồng di dân từ mọi miền của Tô quốc đã tề tựu về Đà Lạt
ngày càng nhiều hơn, vừa tạo nên một bức tranh nhiều màu của
bộ mặt dân cư, vừa đóng góp sức mình vào việc phát triên của
thành phố. Chính những thế hệ người Việt ấy đã tạo nên một
thành phố Đà Lạt, nối tiếng trong và ngoài nước về du lịch và
nghỉ dường, về các loại rau quả và hoa tươi cũng như những đặc
sắc riêng của nó.
Việc nghiên cứu về những cộng đồng cư dân Việt đầu tiên
ở Đà Lạt không những góp phần vào việc đậnh giá công sức,
vai trò to lớn của họ với sự hình thành và phát triến của thành
phố mà còn làm sáng tỏ nguồn gốc của đông đảo lực lượng lao
động cỏ tính ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát trien
của thành phố Đà Lạt trong xu thế phát triển chung của đất nước.

V

*

*

*

(*' Trích luận văn thạc sĩ chuycn ngành Lịch sử Việt Nam (2001):
"Nguồn gốc Hà Đông, Nghệ rình cua cư dân Đà Lạt trong quá trình hình
thành và phát triển đến năm 1945".
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Trước sự lớn mạnh không ngừng của Đà Lạt với sự gia tăng
dân số người Việt, từ năm 1936, triều đình Huế đã lập ra một cơ
quan hành chính đại diện cho người Việt bên cạnh Tòa Đôc lý
của thực dân Pháp tại Đà Lạt. Đứng đầu cơ quan này là một
quan Quản đạo hàm Tứ phẩm - Trần Văn Lý, Quản đạo đầu tiên
của Đà Lạt, phụ giúp công việc cai trị thành phố cho viên Đổc
lý Công sứ người Pháp. Ngay từ khi mới nhận chức, Trần Văn
Lý đã nhận thấy Đà Lạt là một vùng khí hậu mát mẻ, còn nhiều
đất hoang chưa được khai phá và nhu cầu rau quả tươi sống của
người Pháp ngày càng tăng lên là điều kiện đê mở mang nghê
trồng rau qua và hoa ỏ' đây. Ông đã nêu sáng kiến về việc lập âp
trồng rau và hoa tươi cung cấp tại chỗ cho người Pháp tại Đà
Lạt. Được sự đồng ý của người Pháp, ông Trần Văn Lý đã dê
nghị ông Hoàng Trọng Phu, Tổng đốc Hà Đông kiêm Chủ tịch
ủ y ban tương tế xã hội trung ương Bắc Kỳ về việc di dân Bắc
Kỳ vào lập ấp tại Đà Lạt. Sở dĩ ông Trần Văn Lý nêu việc này
với ông Hoàng Trọng Phu là vì, bản thân ông Trần Văn Lý đã
từng làm Tri phủ Thọ Xuân (Thanh Hóa) nên rất hiếu tình hình
nông dân Bắc Kỳ thiếu đất canh tác nghiêm trọng, làm cho đời
sống hết sức khó khăn. Mặt khác, ông Hoàng Trọng Phu lại đang
kiêm nhiệm chức Chủ tịch ủy ban tương tế xã hội Trung ương
Bắc Kỳ. Nhận lời đề nghị trên, ông Hoàng Trọng Phu cho ông
Lê Văn Định lúc đó đang giữ chức Thương tá canh nông tỉnh
Hà Đông xây dựng kế hoạch và chuẩn bị thực hiện việc di dân
Hà Đông vào lập ấp tại Đà Lạt. Ông Lê Văn Định đã tiến hành
các bước chuẩn bị như sau:
1
động chương trình di dân Hà Đông vào lập ấp ở Đà
Lạt trên các phương tiện thông tin đại chúng(1) trong đó có các
nội dung:
- Giới thiệu về Đà Lạt và triên vọng của nó.
- Nêu rõ mục đích của việc di dân lập ấp là: giúp cho những
nông dân chuyên nghề làm vườn phát huy sở trường của mình
để nâng cao mức sống ỏ' vùng đất đai rộng lớn, màu mỡ, khí hậu
.
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ôn hòa mát mẻ, thích hợp với sự sinh trưởng của các loại rau và
hoa ôn đới; giảm bớt áp lực gia tăng dân số cũng như nạn thiếu
đất canh tác của cư dân nông nghiệp Hà Đông; cung cấp các loại
hoa và rau tươi cho một thị trường đầy hứa hẹn là Đà Lạt vó'i
những người Pháp giàu có.
Thông báo rộng rãi về việc tuyến chọn người, nhất là
những nông dân khỏe mạnh, thạo nghề làm vườn. Những người
được tuyên chọn sẽ được giúp đỡ vốn liếng ban đầu để dễ dàng
vào Đà Lạt tố chức ổn định và phát triển cuộc sống.
2. Chuấn bị về tài chính: ông Lê Văn Định với tư cách là
Thương tá canh nông tỉnh Hà Đông, thành viên của Hội tiểu
canh nông công nghệ đã đứng ra vay được 500 đồng từ quỹ của
Uy ban tương tế xã hội Trung ương Bắc Kỳ(2) số tiền này được
ông Lê Văn Định trích ra 300 đồng gửi vào Đà Lạt nhờ ông Trần
Văn Lý chuân bị về cơ sở vật chất ban đầu cho việc ổn định
cuộc sống di dân, phần còn lại đề mua vé tàu hỏa và cấp cho
những người được tuyến chọn vào đợt đầu chi tiêu, mua sắm
công cụ sản xuất.
3. Nhờ công tác cố động tích cực, công việc tuyển chộn đã
đạt kết quả tốt. Đầu năm 1938, hàng chục người từ các làng xã
trong tỉnh Hà Đông đã được tập trung về trụ sở của hội tiểu canh
nông công nghệ Hà Đông. Hầu hết trong số họ là nam giới do
các chức sắc của các làng xã ven Hồ Tây đề cử. Ông Lê Văn
Định đã tuyến được hơn 30 người và giao cho ông Vũ Đình
Mấm, Tham tá canh nông tỉnh Hà Đông hướng dẫn thêm về cách
trồng rau, hoa. Sau đó, họ được đưa đi tham quan học tập
phương pháp trồng rau, hoa của người châu Âu tại các vườn của
người Pháp ở làng Ngọc Hà (trong đó có vườn của ông Victor
Vouillon) và trại nuôi gà của ông Hoàng Trọng Phu.
4. Đê đảm bảo vệ sinh và an toàn dịch tễ cho Đà Lạt, nhà
câm quyên Đà Lạt yêu cầu tất cả mọi người đều phải có giấy
chứng nhận sức khỏe và giấy chứng nhận tiêm phòng (chích
ngừa) các bệnh truyền nhiễm như dịch hạch, đậu mùa trước khi
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vào Đà Lạt. Đe thực hiện việc này, ông Lê Văn Định đã giao
cho Bác sĩ Cao Xuân Câm (hội viên Hội tiêu canh nông công
nghệ) khám và tiêm phòng cho họ.
5.
Trên cơ sở nguồn tài chính hiện có gồm 200 đồng còn lạ
và quỹ của Hội tiểu canh nông công nghệ, ông Lê Văn Định đã
tiến hành cho người mua vé tàu Hà Nội- Đà Lạt cho đoàn dân
di cư và cho họ vay với định mức 7 đồng/tháng/người trong thời
gian 3 tháng (3). Ông cũng chuẩn bị một phương án dự trù là nếu
như việc ổn định cuộc sống gặp nhiều khó khăn, ông sẽ đề nghị
với ủ y ban tương tế xã hội Trung ương Bắc Kỳ tiếp tục cho vay
tới 18 tháng.
Song song với các bước tiến hành tại Hà Đông; ở Đà Lạt,
Trần Văn Lý cũng tiến hành một số công tác chuan bị như sau:
1. Sau khi khảo sát đồ án thiết kế của Kiến trúc sư Hebrard
và nghiên cún thực địa, ông Trần Văn Lý đã quyết định chọn
đất lập ấp ở thung lũng phía Bắc khu dân cư người Việt cũ bên
đường Cầu Quẹo (nay là đường Phan Đình Phùng). Thung lũng
này khá đẹp, hoang vu, cây cỏ um tùm, thú rừng lảng vảng
nhưng lại gần con đường đi Dankia (nay là đường Nguyễn Công
Trứ, Xô Viết Nghệ Tĩnh), đất đai khá tốt, địa hình thoải theo các
sườn đồi thấp, có nguồn nước suối chảy qua thuận lợi cho việc
canh tác rau quả.
2. Được sự đồng ý của Đốc lý Đà Lạt và nhờ có số tiền 300
đồng do ông Lê Văn Định gửi vào trước đây, ông Trần Văn Lý
đã giao cho ông Huyện Thượng Hàn Đăng ở Đơn Dương tô
chức việc phát quang, dựng nhà, đuổi thú dữ trong thung lũng.
Những người Thượng được huy động đã tự mình mang theo
dụng cụ lao động, ngày làm, đêm nghỉ tạo ra một khu vực tương
đoi quang đãng. Ớ trên vùng đất mới phát quang này, họ dựng
tạm 3 căn nhà gỗ, lọp tranh, mỗi căn 3 gian đế cho những người
mới vào có chỗ trú ngụ. Toàn bộ chi phí cho các công việc này
hết 150 đồng.
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3.
Số tiền còn lại, ông Trần Văn Lý dùng để mua gạo, nước
mắm, và những vật dụng cân thiết cho cuộc sống và sản xuất
ban đầu của con người. Sau khi công việc chuấn bị đã hoàn tất,
ngày 29 tháng 5 năm 1938, nhóm cư dân gốc Hà Đông đầu tiên
gồm 35 người được đưa lên tàu hỏa vào Đà Lạt. Họ là những
nông dân khỏe mạnh thạo nghề làm vườn lại được huấn luyện
kỹ càng phương thức canh tác tiên tiến theo mô hình châu Âu.
Quê gốc của họ là từ 6 làng ven hồ Tây: Quảng Bá, Nghi Tàm,
Tây Tựu, Ngọc Hà, Xuân Tảo, Vạn Phúc.
Nhóm cư dân quê làng Quảng Bá gồm 6 người: Ngô văn
Hiện, Ngô Văn Hựu, Ngô Văn Tường, Ngô Văn Nhuận, Trần
Văn Y và Nguyễn Duy Thuấn.
Nhóm cư dân quê làng Nghi Tàm gồm 6 người: Lý Nhu,
ông Àp, bà Cả Tục (cả 3 người đều không rõ họ) và 3 người nữa
(không rõ họ tên).
Nhóm cư dân quê làng Tây Tựu gồm 6 người: Nguyễn Xuân
Hợp (phó Kim), Nguyễn Hữu Bái, Nguyễn Hừu Đồng (đồ Tư),
Nguyễn Hữu Thiết (đồ Năm), Nguyễn Hữu Hoắc (ông Mõm) và
Nguyễn Hữu Nhuận.
Nhóm cư dân quê làng Ngọc Hà gồm 6 người: Đỗ Xuân Ke,
Trần Văn Nga, Đỗ Xuân Thể, ông Chân (không rõ họ), và 2
người ( không rõ họ tên).
Nhóm cư dân quê làng Xuân Tảo gồm 5 người: Nguyễn Văn
Mão, Vũ Văn Bực, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Văn Trọn và
Phương Văn Lầu.
Nhóm cư dân làng Vạn Phúc gồm 6 người: Nguyễn Văn
Dương, Nguyễn Văn Dụng, Nguyễn Văn Giải, Nguyễn Văn
Nhượng và các bà Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Thị Nhớn, sau này
là vợ ông Ngô Văn Hiện.(4)
Nhóm người đầu tiên mang theo nhiều vật dụng gia đình
như nồi, xoong, giường, bàn ghế, chum vại đựng nước, cuốc,
thuổng, quang gánh... Họ được ông Lê Văn Định xin giảm vé
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tàu (4/5 giá vé hạng 3 = 4,59 đồng)(5) miễn cước và trực tiếp dẫn
vào Đà Lạt. Ngày 31 tháng 5 năm 1938, đoàn người di cư vào
tới ga Đà Lạt(6). Họ được chính quyền Đà Lạt cho hai chiếc xe
tải chở về địa điếm định cư. Đầu tháng 8-1938, có thêm 4 nhóm
người ở các làng Vạn Phúc, Quảng Bá, Xuân Tảo và Tây Tựu
vào Đà L ạ t(7). Nhóm này cũng lập thêm hai căn nhà tương tự:
một ở bên đường Dankia (nay là đường Nguyễn Công Trứ), một
ở sườn Tây của ngọn đồi cao 1479,4 m.
Trên vùng đất khoảng vài ha đã được phát quang, họ được
tố chức ở theo từng nhóm trên cơ sở bắt thăm. Người làng
Quảng Bá và Nghi Tàm ở căn nhà số 1 (ngay cạnh đường Xô
Viết Nghệ Tĩnh ngày nay) người làng Ngọc Hà và Tây Tựu ở
căn nhà số 2 (sát đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày nay); người
làng Xuân Tảo và Vạn Phúc ở căn nhà sổ 3 (sườn phía Nam đôi
cao 1550,8 m) đối diện với căn nhà sổ 2. Ba căn nhà này ở khá
gần nhau theo một hình tam giác trông xuống thung lũng ven
suối rộng gần 20 ha. Hình thức của ba căn nhà hết sức đơn sơ,
mang tính tạm bợ. Nen nhà là kết quả của sự san lấp từ triền đôi
xuống, mặt trước thấp hơn mặt sau. Hướng ra thung lũng (tức
hướng Đông- căn nhà số 1, 2), căn nhà số 3 hướng Tây. Nhà ba
gian, hai mái, vách gồ, lợp tranh, một của ra vào, không có vách
ngăn, giống nhà sạp của người K ’ho. Bep đun nấu ban đầu được
để ngay giữa nhà, sau đó mới đưa ra bên ngoài tách biệt với chỗ
Ban đầu, do đất đai còn hoang vu, người ít lại chưa quen
phong thổ, công cụ sản xuất còn thô sơ mang từ ngoài Bắc vào
không thích hợp với việc khai phá đất đai, chính quyền lại tổ
chức ở chung, ăn chung, cùng khai phá nên kết quả chăng đáng
là bao. Sau 6 tháng làm chung, ăn chung không phát huy động
lực cá nhân, hầu hết lại chí có một mình không mang theo vợ
con nên họ đã bỏ trốn, chỉ còn lại các ông: Trần Văn Nga, Đỗ
Xuân Kể (Ngọc Hà); Vũ Văn Bực, Nguyễn Văn Hiện, Nguyễn
Văn Mão (Xuân Táo), Nguyễn Hữu Thiết, Nguyễn Hữu Đồng,
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Nguyễn Hữu Bái, Nguyễn Hữu Họp (Tây Tựu); Ngô Văn Hiện,
Ngô Văn Hựu, Trần Văn Y, Ngô Văn Tường, Nguyễn Duy
Thuấn (Quảng Bá), Nguyễn Văn Nhượng, Nguyễn Văn Dương,
Nguyễn Văn Dụng, Nguyền Văn Giải, Nguyễn Thị Sinh và
Nguyễn Thị Nhớn (Vạn Phúc), làng Nghi Tàm chỉ còn lại một
ông là Lý Nhu (không rõ họ) nhưng cũng bỏ trốn về sau đó ít
lâu (8).
Những người ở lại tiếp tục khai phá đất đai theo dạng làm
chung, tính công đê sau này căn cứ vào đó đê chia đât đã được
khai phá. Mặt khác, họ viết thư về động viên vợ con, họ hàng
và nhờ ông Lê Văn Định thu xếp, tạo điều kiện để những người
thân vào đoàn tụ cùng làm ăn. Nhờ đó ấp Hà Đông vẫn tồn tại
và có cơ hội ôn định, phát triên.
Đầu năm 1939 có thêm 19 người vào ấp là gia đình các ông:
Ngô Văn Ãt, gồm 5 ngư ời(9); Nguyền Phương Toàn (em vợ ông
Ngô văn Àt) gồm 8 người; bà Nguyễn Thị Xuyên, vợ ông Trần
Văn Y và một người cháu nuôi, vợ ông Nguyễn Duy Thuấn
(làng Quảng Bá); vợ ông Nguyễn Văn Dương, vợ và con gái
ông Nguyễn Văn Dụng (làng Vạn Phúc ). số người này tự làm
nhà ở, tự khai phá đất đai và sản xuất.
Từ năm 1940 đến năm 1942 có thêm 47 người là gia đình
các ông Nguyễn Phượng Đoan (em ông Nguyễn Phượng Toàn)
4 người; Vũ Hữu Ngùng gồm 5 người; bà Ngô Thị Nhâm gồm
4 người; ông Vũ Hữu Huệ 5 người, gia đình ông Nguyễn Duy
Lưỡng (anh ông Nguyền Duy Thuấn) 6 người, 6 người làm thuê
cho gia đình cụ Ngô Văn Ãt (Quảng Bá); ông Nguyễn Văn Bồng
gồm 11 người, ông Nguyễn Văn Hộ (em ông Nguyễn Văn
Bồng) gồm 6 người (gốc làng Kim Lũ, tống Khương Đình,
huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông) vào làm ăn(1()). Những người
vào đợt này nếu không được bà con, họ hàng, làng xóm đùm
bọc, nhường đất cho để khai phá thì phải bỏ tiền ra mua như
trường hợp của anh em ông Nguyễn Văn Bồng (11}, hay như gia
đình ông Vũ Hữu Huệ được bà con san sẻ cho một ít đất (l2).
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Đến cuối năm 1943 cả ấp Hà Đông đã có tới 57 gia đ ìn h (13) cùng
chung lưng xây dựng quê mới.
Tro na số đó có các 2;ia đình đông người là: 1. Nguyễn Văn
Hộ, 2. Nguyễn Văn Bồng, 3. Nguyền Hữu Đồng, 4. Nguyễn
Hữu Thiết, 5. Nguyễn Phượng Đoan, 6. Ngô Văn Ảt, 7. Nguyễn
Phượng Toàn, 8. Vũ Văn Bực, 9. Ngô Văn Hựu, 10. Nguyễn
Duy Thuận, 11. Ngô Văn Hiến, 12. Nguyễn Thị Thọ, 13. Vũ
Hữu Sưu, 14. Trần Văn Y, 15. Ngô Văn Hiện, 16. Vũ Hữu Huệ,
17. Trần Văn Nga, 18. Đỗ Xuân Kổ, 19. Nguyễn Văn Dụng, 20.
Nguyền Văn Hiệu, 21. Nguyền Thị Sinh, 22. Nguyễn Văn
Dươns;, 23. Nguyền Văn Nhượng, 24. Ngô Văn Hiện, 25. Phạm
Văn Tre, 26. Vũ Hữu Níĩùng, 27. Trần Văn Huệ, 28. Vũ Hữu
Sự, 29. Võ Văn át, 30. Nguyễn Hữu Hợp, 31. Nguyễn Hữu
Đồng, 32. Nguyền Hữu Bái, 33. Nguyễn Hữu Tý, 34. Ngô Nhật
Tiên. Còn các gia đình nhỏ mới tách ra như gia đình: Ngô Văn
Bính, Ngô Văn Ngôn, Nguyễn Duy Thắng, Trần Văn Kim, Trần
Văn Ben, Nguyễn Hữu Tu, Nguyễn Hữu s ắ c ...
Trong giai đoạn mới thành lập (1938-1942), ấp Hà Đông
trực thuộc văn phòng quan Quản đạo. Từ năm 1942, ấp sát nhập
vào phường Đệ Nhị. Ban đầu cư dân trong ấp đề nghị được lấy
tên ông Hoàng Trọng Phu làm tên cho ấp để ghi nhớ công lao
của ông trong việc di dân lập ấp. ông Hoàng Trọng Phu đã từ
chối lời đề nghị này và gợi ý nên lấy tên Hà Đông đặt cho ấp đế
con cháu mai sau nhớ về cội nguồn, gốc gác của mình. Tên gọi
Hà Đông ra đời từ đó (l4).
Như vậy, dân cư ở ấp Hà Đông cho tới năm 1945 đa số thuần
gốc từ các làng ven hồ Tây thuộc tỉnh Hà Đông. Những người
vào Đà Lạt lập ấp khá đông đảo theo nhiều chuyến khác nhau
làm cho dân số trong ấp thường xuyên biến động theo chiều
hướng tăng lên. Những người đầu tiên được chính quyền Đà
Lạt, Hà Đông giúp đỡ tận tình cả về tinh thần lẫn vật chất, nhờ
đó ấp Hà Đông đã tồn tại và ổn định trong xu thế phát triển.
Những đợt di dân vào sau, sự giúp đỡ của chính quyền giảm dần
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nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua đất với
những điều khoản ưu đãi. Do những nồ lực của nhà cầm quyền
và tinh thần lao động cần cù sáng tạo của bà con nông dân, ấp
Hà Đông đã trở thành mô hình đầu tiên về kinh tế, văn hóa, xã
hội để trên cơ sở đó, hình thành hàng loạt các ấp tương tự ở Đà
Lạt...
Nhờ những thành tựu rực rỡ nói trên, từ năm 1940 đến năm
1945, triều đình Huế đã đặc cách ban thưởng sắc phong Tòng
cửu phẩm văn giai cho các ông: Nguyễn Phượng Toàn, Nguyễn
Phượng Đoan, Ngô Văn Ất, Nguyễn Văn Hiện, Nguyễn Văn
Hiệu, Vũ Văn Bực, Nguyễn Hữu Bực, Nguyễn Hữu Huệ, Trần
Văn Y, Nguyễn Văn Dụng, Nguyễn Hữu Bái, Nguyễn Hữu
Đồng, Nguyền Hữu Thiết, Nguyễn Xuân Hợp, Nguyễn Xuân
Tảo, Nguyễn Văn Nhượng.
1.
Đà Lạt được người Pháp phát hiện và xây dựng thành một
thành phố du lịch, nghỉ dưỡng ở Đông Dương. Trong quá trình
xây dựng thành phố như mục tiêu đã định, người Pháp nhận thấy
Đà Lạt được thiên nhiên un đãi, nhât là khí hậu và thô nhưỡng
phù hợp với việc trồng các loại rau và hoa tươi ôn đới.
Thử nghiệm không chính thức đầu tiên của đoàn khảo sát
xây dựng tuyến đường bộ Phan Rang - Đà Lạt do Đại úy Guynet
chỉ huy thành công về khai phá và trồng được một vườn rau ở
Dankia trong thời gian từ tháng 5/1899 đến tháng 6/1900.
Sau khi nhậm chức Quản đạo Đà Lạt (1936), ông Trần Văn
lý căn cứ khí hậu, thổ nhưỡng, thị trường rau, hoa tươi của Đà
Lạt, điều kiện và năng lực của người làm nghề trồng hoa ở các
làng hoa nổi tiếng ven hồ Tây thuộc tỉnh Hà Đông đã xin ý kiến
của nhà cầm quyền Pháp ở Đà Lạt đế đề nghị với Tống đốc Hà
Đông là Hoàng Trọng Phu tố chức tuyển lựa (có thế xem đây là
sự tuyển lựa nghệ nhân trồng hoa).
Nhận nhiệm vụ của Tổng đốc Hà Đông, ông Lê Văn Định
lập kế hoạch tuyển lựa các nghệ nhân trồng hoa thuộc các làng
hoa ven hồ Tây vào trồng hoa tại Đà Lạt.
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Thực hiện kế hoạch của nhà cầm quyền, ngày 31/5/1938,
nhóm cư dân Hà Đông đầu tiên vào tới Đà Lạt. Thành công của
đợt đầu đã mở ra các đợt di dân Hà Đông vào Đà Lạt năm 1939,
1940, 1941, 1942, chứng tỏ sự thành công của mô hình tố chức
ấp trồng rau và hoa đầu tiên ở Đà Lạt. Rõ ràng là nhà cầm quyền
Pháp ở Đà Lạt tố chức đưa nghệ nhân trồng hoa vào trồng hoa
ở Đà Lạt. Chỉ có điều là nhằm mục đích phục vụ cho quan chức
người Pháp trong thời gian nghỉ dưỡng ở thành phố Đà Lạt, chưa
nhắm tới mục ticu xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố hoa như
bây giờ.
2.
Chi trong thời gian ngắn, từ năm 1938 đến 1945, làng (ấp)
hoa Hà Đông gặt hái được những thành tựu lớn.
Nổi bật nhất là kinh tế với kết cấu truyền thống của làng hoa
ven Hồ Tây. Trên nền tảng kinh tế vườn (trồng hoa và rau) là
chủ đạo, các gia đình nông dân ấp Hà Đông sản xuất rau, hoa
theo quy luật kinh tế thị trường truyền thống ở Hà Nội. Có thể
dễ dàng hình dung cảnh quan sinh thái và cấu trúc hộ gia đình
cá thế làm vườn ở Hà Đông từ 1939 đến 1945. Mỗi hộ gia đình
có quyền sở hữu từ 6000m2 đến 01 ha đất với cấu trúc: nhà ở,
sân nhà; chuồng chăn nuôi chủ yếu là gia cầm; vườn được chia
thành các ô trồng các loại rau (chủ yếu là dâu tây, bắp sú, súp
lơ, khoai tây, đậu Hà Lan, artichaut...), các loại hoa (lay ơn, hoa
hông, hoa câm chướng, các loại hoa lan...), có gia đình còn
trồng một số cây ăn trái quanh nhà ở, hoặc ao nhỏ. Đây là mô
hình kinh tế vườn truyền thống của người trồng hoa Hà Nội.
Nghề trồng rau và hoa từ hàng ngàn năm qua ở Hà Nội không
phải mang tính tự nhiên mà mang tính thị trường, hàng hóa, như
là thành phần kinh tế chủ đạo của cư dân làng nghề trồng hoa.
Cũng trong bối cảnh như vậy, làng hoa Hà Đông sản xuất rau
và hoa cung cấp cho thị trường thành phố Đà Lạt mà ít nơi nào
ở Việt Nam có làng xã như vậy.
Tô chức hành chính và tự quản của âp Hà Đông theo mô
hình làng trong phố như cơ cấu truyền thống của làng xã cổ
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truyền người Việt ở ven hồ Tây cùng thời. Trong ấp có 02 xóm
và ngõ xóm phân chia theo quy ước thế hiện rõ nguồn gốc làng
xã như Quảng Bá, Nghi Tàm, Xuân Tảo, Ngọc Hà, Tây Tựu,
Vạn Phúc. Gia đình là đơn vị sản xuất, ấp là tế bào xã hội với
hình thức sở hữu tư nhân về ruộng đất. Quan hệ giữa các gia
đình là quan hệ tình làng, nghĩa xóm, trong họ, ngoài làng, đoàn
kết, đùm bọc, tương trợ lẫn nhau.
Truyền thống văn hóa của cư dân làng hoa Hà Đông với kết
cấu tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa xóm làng, hoạt động lễ hội,
tinh thần hiếu học, trọng tình nghĩa gia đình, dòng họ, xóm làng,
được tái hiện trong cộng đồng ấp Hà Đông. Có thể nói, phong
cách, lối sống người Hà Nội ở Đà Lạt đưọc hình thành trong
lịch sử thành phố Đà Lạt có sự du nhập khá rõ rệt của nhân dân
ấp Hà Đông.
3.
Sự thành công của mô hình tố chức ấp trồng hoa, rau Hà
Đông có ý nghĩa to lớn đối với sự hình thành và phát triển của
thành phố hoa Đà Lạt.
Sự hình thành và phát triển của thành phố hoa Đà Lạt gắn
liền với sự hình thành và phát triển của ấp Hà Đông. Trong lịch
sử Việt Nam nói riêng và phương Đông nói chung, làng xã (còn
gọi là công xã nông thôn) trở thành tế bào xã hội của nhà nước,
gia đình nông dân làng xã là đơn vị sản xuất. Nhà nước ra đời
trên cơ sở liên minh công xã nông thôn, quản lý dân cư trong
lãnh thổ thông qua công xã nông thôn. Đặt trong bối cảnh đầu
thế kỷ XX, nước ta là thuộc địa của thực dân Pháp, khi mà quan
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường xâm nhập,
phá vỡ ít nhiều quan hệ kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp, kết cấu
làng xã cố truyền của người Việt, thì việc thiết lập một mô hình
làng (ấp) ở thành phố Đà Lạt là một hiện tượng mang tính đặc
trưng của thành phố này.
Ngoài những điểm đã nêu, chúng tôi nhận thấy những nét
tương đồng của làng hoa Hà Đông và làng hoa Hà Nội. Thăng
Long - Đông Đô - Hà Nội được các triều đại phong kiến Lý,
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Trần, Lê chọn làm kinh đô. Yếu tố “thành” có trước, là nơi làm
việc, sinh hoạt của vua quan phong kiến. Đe phục vụ nhu cầu
của họ, các nhóm cư dân quanh kinh thành (Sơn Tây, Hải
Dương, Sơn Nam, Kinh B ắc...) lập ra 36 phố phường, các làng
nghề trồng rau, hoa... làm xuất hiện yếu tố “thị” hoàn chỉnh mô
hình thành thị Việt Nam nói riêng và phương Đông nói chung.
Có thế xem sự tồn tại của các làng ven hồ Tây như sự hình thành
của 36 phố phường Hà Nội. Vì chính từ nhu cầu của vua quan
trong kinh thành về hoa mà xuất hiện các làng trồng hoa ven hồ
Tây.
Các thế hệ cư dân ở các làng ven hồ Tây trở thành những
nghệ nhân thực thụ được lựa chọn đê xây dựng và phát triên
nghề trồng hoa ở Đà Lạt là một lựa chọn đúng đắn. Mô hình ấp
trồng hoa Hà Đông ở Đà Lạt chính là sự tái hiện một làng nghề
trồng hoa từng tồn tại hàng ngàn năm ở Hà Nội. Với điều kiện
khí hậu quanh năm mát mẻ, đất đai màu mỡ, nhóm nghệ nhân
trồng hoa được tố chức tốt đã rất thành công. Thành tựu về việc
đưa nghề trồng hoa vào Đà Lạt là một minh chứng hùng hồn về
vai trò của ấp Hà Đông trong lịch sử thành phố hoa Đà Lạt là
điều kiện không thế phủ nhận.
Đành rằng, người Pháp đã có một số thử nghiệm thành
công về sự thích họp của việc trồng rau và hoa ở Dankia và Đà
Lạt, hay một số người Việt tới Đà Lạt cũng trồng hoa, nhưng sự
hình thành làng nghề trồng rau và hoa Hà Đông ở Đà Lạt và ấp
Hà Đông đóng vai trò quyết định đến thương hiệu “Thành phố
hoa Đà Lạt” được lịch sử chúng minh là điều không thể phủ
nhận. Nghề trồng hoa Hà Nội được những thế hệ đầu tiên đến
Đà Lạt du nhập và phát triến. Bằng tay nghề truyền thống được
đúc kết từ ngàn đời, bằng trí tuệ, tinh thần cần cù, sáng tạo, bằng
tinh thần vượt khó, các bậc cha ông của nhân dân ấp Hà Đông
thành phố Đà Lạt đã đặt những nền tảng quan trọng nhất, tiên
quyết đế Đà Lạt ngày nay nổi tiếng không chỉ trong nước và thế
giới về hoa và rau. Trên tinh thần “uống nước nhớ nguồn”,
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chúng ta phải tôn vinh những thế hệ cha ông đã vượt qua bao
khó khăn, gian khổ, tạo lập diện mạo cho thành phố Đà Lạt,
thành phố du lịch - thành phố hoa đầy ý nghĩa ■

(1) Cụ Ngô Văn Bính, 85 tuổi, ấp Hà Đ ông cho biết: năm 1937, cụ đọc
được trên báo La Voulte có m ột đăng tải chương trình tuyển người đi
lập ấp ở Đà Lạt.
(2) Quỹ này được lập ra từ những cuộc quyên góp từ thiện, xổ số, chiếu
phim đê phục vụ mục đích hoạt động của uy ban. Theo cụ Ngô Văn
Bính, năm 1937, chỉ có 2 đồng 1 tạ gạo.
(3) Số tiền tài trợ ban đầu này còn được duy trì tới khi ông Ngô Văn Bính
đi Đà Lạt đợt sau (năm 1939).
(4) Theo Nguyễn Ngân Bằng trong cuốn tiểu luận cao học nhân văn: “Sinh
hoạt của các gia đình làm nghề trồng rau tại Đà Lạt - khảo về ấp Hà
Đông”thì đợt tuyển chọn đầu tiên vào năm 1938 được 33 người 27
nam và 6 nữ. Chúng tôi đã phỏng vấn các cụ Nguyễn Văn Bồng (98
tuổi), Ngô Văn Bính, Ngô Văn Ngôn (75 tuổi), Vũ Hữu Xiêm (67 tuổi)
là những người vào Đ à Lạt từ những năm 1939 đến 1941 thì có 35
người vào đọt đầu trong đó có cả những người không rõ họ tên vì họ
đã bỏ trốn ngay sau khi vào chừng 5 đến 6 tháng.
(5) Nguyễn Hữu Tranh, “Đ à Lạt năm xưa” . Ban khoa học và kỹ thuật Lâm
Đồng xuất bản, 1998, tr.90: Giá vé xe lửa hạng 3 Đ à Lạt - Hà Nội là
22 đồng 88 xu.
(6)(7)(13) Nguyễn N hân Bằng, “ Sinh hoạt của các gia đình làm nghề trồng
rau tại Đà Lạt”- Khảo về ấp H à Đông, Tiếu luận cao học nhân văn,
Sài Gòn, 1970, tr.4 1,96, 97.
(8)(9) Theo lời kể của các cụ Nguyễn Văn Bồng, Ngô Văn Bính, Ngô Văn
Ngôn: Sau Tet Kỷ Mão được ông Lê Văn Đ ịnh cấp giấy tờ và tiền bạc
vào Đà Lạt khai hoang, khi đi cụ m ang theo 2000 củ hoa lay ơn. Sau
2 tháng làm ăn, cụ thấy đây là vùng đất tốt, làm ăn được nên đã viết
thư về động viên cha mẹ đến xin với ông Lê Văn Đ ịnh tạo điều kiện
cho vào Đà Lạt. Tương tự, cụ N guyễn V ăn Bồng năm 1941 cũng được
Hoàng Trọng Phu viết giấy giới thiệu vào Đ à Lạt.
(10) Theo tờ khai từng người nhà cụ Nguyễn V ăn Bồng do chính quyền Đà
Lạt xác nhận 1942.
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(11) Theo giấy ủ y quyền sử dụng đất của cụ Nguyễn V ăn Hộ cho cụ
Nguyễn Văn Bồng. Cụ Nguyễn Văn Bồng cho biết: năm 1938, cụ là
thư ký của phái đoàn thanh tra giáo dục N am triều tới Đà Lạt, thấy Đà
Lạt đất đai, khí hậu tốt, cây cối xanh tươi, dân Hà Đông đang vào lập
nghiệp nên sau khi về quê (xóm Đồi Lánh, xã Đông Sơn, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh) cụ đã nhờ ông Hoàng Trọng Phu giới thiệu đưa
người vào Đà Lạt mua đất làm ăn ở ấp Hà Đ ông từ năm 1941.
(12) Cụ Nguyễn Thị Xuyên (95 tuổi) cho biết: cụ vào Đà Lạt năm 1939
làm nghề buôn bán nhỏ được 3 tháng thì đưa 3 người con vào (trong
đó có cụ Vũ Hữu Xiêm). Gia đình được bà con trong ấp chia cho một
ít đất để khai phá trồng rau. Đen năm 1942, cụ ông mới vào chăm nom
ruộng vườn.
(14) Theo lời kể cua của các cụ Ngô Văn Bính, Ngô Văn Ngôn thì vào
năm 1940, Tổng dốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu vào thăm ấp, bà con
trong ấp cử cụ Ngô Văn Àt đến gặp và xin được lấy tên của ông đặt
cho ấp. Ông đã từ chối khéo và đề nghị lấy tên tỉnh Hà Đ ông đặt cho
ấp. Đe nghị này được chính quyền Đà Lạt chấp thuận nên từ đó ấp có
tên chính thức là Hà Đông. N gày nay ấp Hà Đ ông thuộc Phường 8,
TP. Đà Lạt.
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ẤP HÀ ĐÔNG CỦA TÔI THUỞ ẤY
Nguyễn Thị Hiền
ố tôi người Tây Tựu, đó là một làng quê chuyên trồng rau,
trồng hoa của tỉnh Hà Đông nằm giáp Hà Nội, nay thì đã
thuộc huyện Từ Liêm, chỉ cách con đường lên cầu Thăng Long
mười phút xe máy. Mẹ tôi người làng Quảng Bá, ven Hồ Tây,
xưa cũng thuộc Hà Đông, (sau là Hà Nội) sớm hơn làng Tây
Tựu. Quảng Bá cũng là đất trồng hoa, hoa là chính. Vào giai
đoạn 1938-1940, ông Hoàng Trọng Phu - Tổng đốc Hà Đông
đưa dân Tây Tựu, Quảng Bá, Nghi Tàm, Ngọc Hà, Xuân Tảo,
Vạn Phúc vào Đà Lạt lập nên ấp Hà Đông đế trồng hoa trồng
rau. Bố mẹ tôi khi ấy còn trẻ lắm, được ông nội, ông ngoại đưa
vào, rồi hai người mới nên vợ, nên chồng tại đây rồi sinh ra anh
em chúng tôi.

B

Âp Hà Đông của tôi trải dài theo một thung lũng từ phía
thượng nguồn hồ Vạn Kiếp, khu Cité de Coux, có trường trung
học Trần Hưng Đạo nối tiếng một thời kéo dài về giáp ấp Nghệ
Tĩnh do quan Quản đạo Đà Lạt Phạm Khắc Hòe đưa dân Nghệ
Tĩnh vào lập ấp sau ấp Hà Đông mấy năm. Hai ấp cách nhau
một con đường, mưa xuống là lầy lội. Nhà cửa phần lớn là nhà
gỗ dựng trên sườn đồi. Dưới thung lũng là con đường cái - về
sau được đặt tên đường Nguyễn Công Trú'. Chạy ven một dãy
đồi khác, trong đó có đồi Lính Thủy; Sau năm giải phóng là khu
cơ quan Tỉnh đội Lâm Đồng. Bên kia đường là rừng thông trùm
khắp dải đồi, bên này đường, phía thung lũng cũng là rừng được
khai phá dần để trồng rau, trồng hoa. Sau lưng các dãy nhà trong
ấp dựng rải rác trên sườn đồi là rừng dẻ, trải đến tận Đa Thiện.
Tôi vẫn nhớ như in những lần theo bố mẹ và các anh về
ngoại ăn giỗ. Nhà ngoại tôi ở phía ven đường Nguyễn Công Trứ,
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một ngôi nhà to đẹp nhất của cả dãy thời bấy giờ, xây theo hình
chữ A,với một cửa vòm rất lớn ở ngoài, qua căn đại sảnh xuống
nhà dưới cũng có một cửa vòm. Ăn giỗ xong thì trời tối. Tất
nhiên thời ấy làm gì có điện. Trời tối đen như mực. Bà ngoại tôi
chẻ một nhánh ngo thành nhiều thanh nhỏ rồi châm vào một cây
ngo thật to làm bó đuốc cho anh em chúng tôi soi đường về. Tới
nhà, mặt mũi đen nhẻm vì khói, thò tay vào ngoáy lỗ mũi, ngón
tay đen sì. Thời ấy Đà Lạt lạnh hơn bây giờ nhiều. Tôi nhớ vào
dịp Noel, sương muối thường đóng băng trên mặt cỏ, mặt hồ,
nên nhà vườn phải tưới rửa sương cho rau trước khi mặt trời lên.
Neu đe đến khi có ánh sáng mặt trời thì rau, hoa sẽ bị hư hết,
bầm nhũn như bị tưới nước sôi. Khu đồi sau nhà tôi, toi tối nghe
tiếng con mang tác. Bên khu đồi Lính Thủy cũng thế. Mẹ tôi kê
những năm trước còn có cọp mò về bắt lợn. Có lần cậu Ngôn
tôi, ở bên nhà ngoại, ban đêm nghe tiếng vịt kêu cạc cạc tao tác
đằng sau nhà. Tưởng là kẻ trộm, cậu cầm cây nỉa bước ra soi
đèn pin, thấy hiện ra trong ánh đèn hai đốm sáng to. Mắt của
một con thú dừ ? Cậu tôi nghĩ nhanh: mình mà sợ quay trở vào
là nó vồ liền, chỉ còn cách ăn thua đủ với nó. Cậu dùng hết sức
bình sinh nhắm thẳng hướng sáng của đôi mắt phóng mạnh
chiếc nỉa may sao trúng vào chỗ hiếm con thú, nó qụy xuông.
Cậu vừa nhấn sâu chiếc nỉa vừa hét vang. Người trong nhà nghe
tiếng hét liền bổ ra phụ với cậu đánh cho nó chết hắn. Đèn đuốc
trong nhà thắp sáng hết lên cả nhà mới 0 lên kinh ngạc: thì ra là
một con báo, nó to và nặng phải đến vài chục cân. Lần đầu tiên
trong cuộc đời tôi được ăn thịt báo. Tấm da báo ấy cậu tôi vẫn
giữ tới ngày nay, đang treo trên vách ở nhà ngoại tôi...
Khi rời Hà Nội, ngoài một ít vật dụng thiết yếu cho cuộc
sống lúc chuyến cư, ông nội tôi còn đem theo hai thứ rất đặc
biệt, đó là một chiếc diều và một bụi cây khởi tử, gọi nôm na là
cây củ khởi. Chiếc diều của ông tôi to lắm, dài đến mấy sải tay
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người lớn, có gắn một bộ sáo 3 chiếc to nhỏ khác nhau đế phát
ra âm thanh cao thấp mà rất hài hòa. Cái sáo thật to, to đến nỗi
con mèo cái chui vào làm 0 và đẻ con trong đó. Cả bộ sáo được
đánh quang dầu màu nâu bóng nom rất đẹp. Diều đem thả trên
đồi cao neo bằng dây thừng vào chiếc cọc cắm sâu dưới đất.
Diều cứ lơ lửng hoài trên không. Tiếng sáo vi vu ngày này qua
ngày khác, có khi cả tuần lễ. Chắc hắn tiếng sáo khiến ông tôi
vơi bớt nỗi nhớ làng quê Tây Tựu. Cái thú chơi diều ấy của ông
tôi đã truyền lại cho con cháu. Các anh và em trai tôi làm diều
rất giỏi. Mùa gió năm nào anh em tôi cũng thả diều ở trên đồi
sau nhà.
Khóm cây khởi tử ông tôi bứng cả gốc đem vào trồng ở góc
vườn nơi quê mới. Ông bảo rau củ khởi không những nấu canh
ăn rất ngon mà còn chữa được nhiều bệnh cho trẻ con, trong đó
có bệnh ho và bệnh sởi. Sau này tôi tra từ điến “cây thuốc Việt
Nam” của giáo sư Đỗ Tất Lợi thấy ghi như sau: “Khởi tử được
coi là một vị thuốc bổ toàn thân, dùng trong các bệnh đái đường
(phối hợp với các loại thuốc khác) ho lao, viêm phối, mệt nhọc,
gầy yếu, bổ tinh khí, giữ cho người trẻ lâu, rễ của nó có tên là
địa cốt bì, cũng là một loại thuốc chữa nhiều bệnh, trong đó có
bệnh về phụ nữ.
Nhà tôi tuần nào cũng ăn vài bữa rau củ khởi, nó có hương
vị hơi giống rau ngót, nhưng rau mềm và thơm hơn, ngọt
hơn....Có người bảo rau củ khởi ngon bằng đặc sản rau sang
Chùa Hương mà cụ Tản Đà từng ca ngợi trong thơ. Rau củ khởi
chỉ thật sự có hương vị thơm ngon khi nấu với thịt heo nạc băm
nhỏ. Hôm chị chồng tôi ở ngoài Bắc vào chơi, tôi nấu canh củ
khởi mời chị, chỉ xuýt xoa ngạc nhiên: “Trời ơi dễ đến ba bốn
chục năm nay chị mới được ăn lại bát canh củ khởi! Thứ cây
này ngày xưa ở quê chị có nhiều lắm, nay thì không the tìm
đâu ra”.
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Năm nọ có một nhà báo già từ Hà Nội vào thăm ấp, khi ông
ghé nhà tôi, chúng tôi cũng mời ông ăn rau củ khởi, ông thích
lắm và nói: “Hà Nội bây giờ không ai biết rau củ khởi là rau gì
đâu”. Ngầm nghĩ một lát ông nói thêm: “....Nhưng ngoài rau củ
khởi thì ấp Hà Đông này còn giữ một thử rất quý của Hà Nội,
đó là gì các cháu biết không? “Chị em chúng tôi đều lắc đâu bảo
không biết. Bác nhà báo nhìn chúng tôi, nhất là nhìn chị tôi báo:
“Đó là giọng nói, giọng Hà Nội gốc, giọng Hà Nội xưa, giọng
Hà Nội chuẩn. Cái chất giọng này lâu lắm rồi bác mới được
nghe lại, nó mượt, mềm, tròn , ấm, đặc biệt là rất hiền và rất
sang, các cháu phải giữ lấy”.
Đúng như lời bác nhà báo đến từ Thủ đô, ấp tôi đã có bao
đối thay, nhưng cái giọng Hà Nội gốc thì dường như không đổi,
dù đã đến thế hệ thứ tư. Những người dân trong ấp ăn ở với nhau
thuận hòa, tình nghĩa... ■
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MỘT GIA ĐỈNH BA ĐỜI TRỒNG RAUr HOA
Ghi chép của
Thanh Dương Hồng
JSỈ

Gần 80 năm hình thành Â p H à Đ ông, hiện nay là Làng
Hoa Hà Đ ông (Phường 8)- L àng H oa đầu tiên của Đà Lạt;
trong dòng chảy ẩy đã có biết bao đoi thay về cuộc song và
đời người. Đ iểu đáng quý là trong so nhữ ng ngư ời thuộc
thế hệ đầu tiên rời Hà N ội về đây khai sơn, p h á thạch tạo
lập Làng Hoa nối tiếng này có những gia đình 03 đời gắn
bó với nghề trổng rau, hoa truyền thong n h ư gia đình cụ
Nguyễn Đình B ộ ...

Ba đòi lưu giữ nghề
truyền thống
Theo chân ông
Phan Hữu Giản, một
người con của Hà Nội đã
có mặt trên vùng đất cao
nguyên trong những năm
đầu vận động thanh niên
Hà Thành xung phong đi
Cụ Nguvền Đình Bộ và
xây dựng vùng kinh tế
người con rê thảo Vũ Nhuần
mới Lâm Hà (Lâm
Đồng), chúng tôi đến
thăm gia đình cụ Nguyễn Đình Bộ, ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh
- Phường 8 - Đà Lạt. Dù năm nay đã 86 tuổi, nhưng có lẽ mãn
nguyện với cuộc sống sung túc của gia đình và sự thành đạt của
thế hệ con, cháu nối nghiệp hiện rõ trên nét mặt hồng hào của
lão nông một đời gắn bó với rau, hoa trên vùng đất này. Câu
chuyện về cuộc di cư đầu tiên của thế hệ cha, chú 77 năm trước
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đặt chân đến vùng đất hoang sơ, giá lạnh của Đà Lạt và cuộc
đời ông Bộ như một thước phim dài chiếu chậm ...
Những năm 1938 - 1940, theo sự vận động đưa số người
có tay nghề cao ở 06 Làng Hoa nôi tiếng của Hà Nội (Quảng
Bá, Nghi Tàm, Tây Tựu, Ngọc Hà, Xuân Tảo, Vạn Phúc) vào
Đà Lạt để khai hoang, sản xuất rau, hoa phục vụ du khách, người
Pháp và cư dân bản địa, cụ Ngô Văn Nhuận (bố vợ ông Bộ) đã
đưa gia đình vào Đà Lạt. Ông Bộ cũng theo gia đình đến với
vùng đất này khi ông mới 8 tuổi... Trong những năm đầu đặt
chân đến Đà Lạt, các gia đình sống chung với nhau cùng khai
hoang, sản xuất. Lúc này, các gia đình chủ yếu trồng rau đế giải
quyết cái ăn trước mắt; sau đó các giống hoa truyền thống xứ
Bắc lần lượt được đưa vào và bén rễ trên vùng đất đỏ bazan.
Sau khi cưới, vợ chồng ông Bộ sinh sống chung với gia đình
vợ và được cụ Nhuận truyền nghề trồng rau, hoa truyền thống
cùng chung xây dựng cơ nghiệp. Năm 1938, Àp Hà Đông được
thành lập, gia đình cụ Ngô Văn Nhuận là hộ trồng hoa lay ơn
lớn nhất ấp này. Giữa lúc hoa tươi rất khan hiếm; Song, hoa của
cụ Nhuận đã cung cấp cho thị trường, phục vụ nhu cầu cho các
gia đình người Pháp và nhân dân Đà Lạt nên cụ Nhuận được Bộ
Canh nông tặng thưởng Bằng khen.
Vừa thừa hưởng truyền thống nghề trồng hoa của tố tiên quê
cũ, lại được bố vợ truyền bí kiếp trồng rau, hoa trên vùng đất
mới, vợ chồng ông Nguyễn Đình Bộ đã cùng con cái vươn lên
làm giàu cuộc sống gia đình, góp phần đưa “Thương hiệu” Làng
Hoa Hà Đông phát triển. Ông Bộ kể lại, những năm đầu ra ở
riêng, ông chuyên trồng rau và dâu tây trên 5 sào đất được gia
đình vợ chia cho. Thời điểm đó, rau tươi và dâu tây có giá rất
cao nên gia đình ông Bộ thu nhập khá. Những năm sau, gia đình
ông chuyến sang trồng các loại hoa: layơn, hoàng anh, cúc Nhật,
địa lan, phong lan, bonsai... và là hộ gia đình đầu tiên ở Àp Hà
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Đông khởi xướng nghề trồng hoa địa lan, phong lan và Bonsai.
Ngoài chơi, thưởng lãm, bán cho các cơ sở và những gia đình
khá giả, ông Bộ còn tham gia các đợt triển lãm hoa, bonsai tổ
chức ở Đà Lạt, các tỉnh và đạt nhiều giải thưởng. Sau năm 1975,
nhất là giai đoạn 1986 - 1990, gia đình ông Bộ tiếp tục phát triển
nghề trồng địa lan, phong lan và các loại hoa cắt cành xuất khẩu
sang Liên Xô (cũ) và một số nước...
Bấm đốt ngón tay nhớ lại, hơn 70 năm lập nghiệp trên quê
mới gia đình ông Bộ luôn gặp thuận lợi trong sản xuất, kinh
doanh (từ trồng rau, dâu tây, sản xuất địa lan, phong lan, cúc
Nhật cho đến hoa cắt cành, bonsai...) đều đem lại nguồn thu
nhập cao, kinh tế gia đình khá vững. Nhờ đó, việc học hành,
thành đạt của các con, cháu ông Bộ cũng rất thuận lợi và nối
nghiệp ông. Năm 2009, Làng Hoa Hà Đông được UBND tỉnh
Lâm Đồng công nhận “Làng nghề truyền thống” và ông Nguyễn
Đình Bộ được tặng danh hiệu “Nghệ nhân” trồng hoa đầu tiên
của Làng Hoa này...
Trí thức làm ... nông dân
Sau gần tám thập niên khai sơn phá thạch làm nên Làng Hoa
nôi tiêng trên cao nguyên Lâm Viên, đến nay phần lớn những
người thuộc thế hệ đầu tiên của ngày ấy ở Làng Hoa Hà Đông
đã qua đời, số còn lại khá lớn tuối và chỉ còn đếm trên đầu ngón
tay. Song, “hậu duệ” các cụ ngoài đức tính càn cù, chịu thương
chịu khó với nghề trồng rau, hoa truyền thống thì tri thức và
trình độ khoa học kỹ thuật (KHKT) chính là “sức bật” mới đã
và sẽ đưa Làng Hoa Hà Đông - “Làng nghề truyền thống phát
triến, vươn xa !
Đặc biệt, trong gia đình có truyền thống ba đời gắn bó với
nghề trồng rau, hoa (từ cụ Ngô Văn Nhuận đến cụ Nguyễn Đình
Bộ), hiện này xuất hiện thế hệ thứ ba - một trí thức nông dân
tiêu biếu - Vũ Nhuần (con rể cụ Bộ). Tốt nghiệp Trung cấp điện
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tử trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng năm 1984,
thay vì “hành nghề” điện tử, cơ khí...Song, chàng trí thức này
đã “rõ ngang” làm ... nông dân! v ốn có kiến thức và nhạy bén
tuổi trò, Vũ Nhuần tham gia Tập đoàn sản xuất khu phổ Đông
Tình cùng nhân dân đấy mạnh sản xuất, chung tay phát triến
Làng nghề. Anh được tín nhiệm giao làm Phó trưởng ban quản
lý NVH Làng Hoa Hà Đông, phụ trách câu lạc bộ chuyên giao
kỹ thuật công nghệ cao của Làng Hoa Hà Đông. Những năm
đầu “khởi nghiệp”, gia đình Vũ Nhuận chuyên sản xuất hoa địa
lan cắt cành. Nghề nào cũng có lúc được, có khi thất bát, nhất là
nghề trồng rau, hoa giữa lúc nông dân ở Đà Lạt chỉ biết dựa vào
thời tiết mưa, nắng thất thường. Rau, hoa của Vũ Nhuần cũng
như các hộ gia đình khác gặp lúc mưa dầm, khi mưa đá bị thiệt
hại lớn, thất thu. Một lần ngồi nhìn mưa, chàng nông dân trẻ này
chợt lóe lên ao ước: giá như có mái che cho rau, cho hoa ?...
Không như các the hệ cha, ông: lấy kinh nghiệm nhiêu năm
đúc kết làm phương thức sản xuất, Vũ Nhuần từ trăn trở đã lặng
lẽ tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm mong tìm cách làm mới mang
lại hiệu quả sản xuất cao hơn. Sau nhiều năm giao du tìm hiếu,
mày mò nghiên cứu qua tài liệu, Internet.. .dịp may hiếm có đã
đến, năm 1990 Vũ Nhuần đã gặp PGS.TS Nguyễn Văn Uyển
(Viện Sinh học nhiệt đới) - người đặt nền móng đầu tiên cho
nghiên cún nuôi cấy mô tể bào thực vật tại Việt Nam, (hiện ông
đang sổng tại Đức Trọng). Ông đã hướng dẫn cho anh Nhuần
tài liệu về kỹ thuật nuôi cấy mô các giống rau, hoa. Cùng với tài
liệu quan trọng này, Vũ Nhuần tiếp tục nghiên cứu thêm trên
Internet về công nghệ trồng rau, hoa trong nhà kính, nhà lưới và
mạnh dạn thử nghiệm. Năm 1992, hộ gia đình Vũ Nhuần là hộ
đầu tiên ở Đà Lạt thực hiện thành công việc trồng rau, hoa trong
nhà kính. Vũ Nhuần cho biết, anh làm nhà kính đầu tiên có diện
tích 220nr và đưa vào trồng thử các giống hoa Salem, sao tím,
cúc đại đỏa.. .Năng suất thu nhập hết sức bất ngờ: gấp 50 lần so
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với trồng ngoài tự nhiên (cùng một diện tích). Từ thành công
của anh Nhuần, nhiều hộ nông dân đã tìm đến học hỏi kinh
nghiệm và phát triến mô hình sản xuất rau, hoa trong nhà kính,
rồi nhà lưới ớ Đà Lạt những năm sau này...
Tiếp tục công nghệ nuôi cấy 1TLÔ, cũng nhờ PGS.TS Nguyễn
Văn Ưyến giới thiệu, anh Nhuần đã tiếp xúc và được cán bộ
Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt hướng dẫn kỹ thuật. Sau khi
thử nghiệm thành công, anh Nhuần chuyên sang nuôi cấy mô
các giống hoa Salem, babi, cúc đại đóa, các giống cúc mới ngoại
nhập, dâu tây mới, cà chua cao cấp... bán cây giống cho các nhà
vườn. Hiện nay, toàn bộ 5.000m2 nhà kính anh Nhuần trồng các
giống hoa mới, các loại rau, cà chua cao cấp V Ớ I công nghệ bán
thủy canh tưới nhỏ giọt. Trung bình mỗi mùa, gia đình nông dân
Vũ Nhuần thu nhập trên 500 triệu đồng...
Bằng kiến thức, sự năng động tự tìm tòi, nghiên cứu, ứng
dụng KHKT vào sản xuất, đi đầu trong việc áp dụng mô hình
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), xây dựng Nhàvườn đón khách tham quan, du lịch sinh thái đem lại hiệu quả
kinh tế cho gia đình và giúp nông dân vươn lên làm giàu, Vũ
Nhuần trở thành tấm gương sáng của nông dân ở Làng Hoa Hà
Đông và nông dân Đà Lạt. Năm 2010, Vũ Nhuần được UBND
TP. Đà Lạt tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong chuyến
giao KHKT- sản xuất NNCNC; năm 2013, anh được chọn, tôn
vinh là một trong 120 gương mặt điên hình nhân Kỷ niệm 120
Năm Đà Lạt hình thành và phát triển: Đặc biệt, năm 2014 “Cơ
sở vườn dâu Vũ Nhuần đạt thương hiệu dâu sạch quốc tế” được
Cục sở hữu Trí tuệ Bộ Công Thương tặng Huy chương vàng...
Có câu: “Đằng sau người đàn ông thành đạt bao giò' cũng có
bóng dáng người đàn bà”. Trường hợp này đúng với gia đình trí
thức - nông dân Vũ Nhuần. Bởi người thường xuyên động viên,
chia sẻ, giúp đỡ trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm
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phương thứ sản xuất mới, “chồ dựa” vững chẳc cho sự thành
công của Vũ Nhuần không ai khác chính là vợ anh - chị Nguyễn
Thị Bích Liệu. Ngoài việc cùng các con cần cù sản xuất, “tay
hòm, chìa khóa” của gia đình, chị Liệu đã cùng chồng tham gia
tích cực công việc chung ở khu dân cư và Làng Hoa Hà Đông.
Từ yêu nghề cắm hoa và nhò' năng khiếu bâm sinh, chị Liệu
nhận cam hoa trang trí trong các đám cưới, liên hoan, hội
nghị.. .óc thấm mỹ và tài nghệ thuật cắm hoa của người phụ nữ
này dần dần khăng định. Chị được cử tham gia các Hội thi cắm
hoa do phưòng, thành phố tổ chức trong các hội thi, Lễ hội và
đạt nhiều giải cao. Chị Liệu còn làm phó chủ nhiệm Câu lạc bộ
“Hoa cúc vàng” của Làng Hoa Hà Đông thường xuyên biếu diễn
văn nghệ phục vụ du khách mỗi khi về thăm Làng H oa...
Theo ghi nhận của người dân địa phương, ngoài hộ gia đình
tiêu biểu trong sản xuất NNCNC, có mức thu nhập cao vào ốn
định, Vũ Nhuần và Nguyễn Thị Bích Liệu còn là những nhân tố
tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước của Làng Hoa
Hà Đ ông.. .■
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C h u y ện b â y g iờ m ới k ể ...
VỀ LÀNG HOA HÀ ĐÔNG
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Bác Vũ Hĩm Xiêm cùng các cháu làm khung ảnh cho Phòng Truyền thống

ừa qua, cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước và nhân dân
thành phố nồng nhiệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2015),
Đà Lạt sạch bóng quân thù (03/4/1975 - 03/4/2015)..., Nhà văn
hóa Làng Hoa Hà Đông vinh hạnh được đón tiếp nhân dân địa
phương và nhiều đoàn khách gần xa đến thăm Phòng lưu niệm
truyền thống. Thông qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật đã
được sưu tập và trưng bày có thể giúp lớp người sau hình dung
lại được phần nào đời sống sản xuất, sinh hoạt văn hóa tinh thần
của các bậc tiền nhân từ thời mới tổ chức di dân lập Ấp Hà Đông
cách nay gần 80 năm (31/5/1938- 31/5/2015). Trong đó cũng chỉ
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mới giới thiệu sơ bộ quá trình gian khố phấn đấu, bám trụ kiên
cường, lao động cần cù sáng tạo để từng bước hình thành và phát
triền nên một Làng Hoa lâu năm - “Làng nghề truyền thống' g ó p
phần làm giàu đẹp và tăng thêm hương sắc của thành phố Festival
hoa Đà Lạt được như hôm nay. Còn vì “lực bất tòng tâm” nên
Nhà văn hóa vẫn chưa sưu tầm và phản ánh được đúng mức công
tích của nhân dân Làng Hoa Hà Đông nói chung và các gia đình
chính sách trên địa bàn đã tình nguyện cống hiến, hy sinh thầm
lặng cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc
và hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập tự do và tương
lai cuộc sống... cần phải tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm
túc yêu cầu này trong thời gian tới!
Đen nay, sau một thời gian tập trung tâm sức đi sâu
nghiên cứu tìm hiểu con người và sự việc mang dấu tích lịch sử
Cách mạng - Kháng chiến đã từng diễn ra trên xứ sở Ngàn hoa
một thời đáng nhớ; với ý thức trách nhiệm, tình cảm thiêng
liêng, tấm lòng biết ơn sâu sắc, quyết tâm học tập và phát huy
truyền thống anh hùng của quê hương đất nước.. chúng tôi còn
tranh thủ được sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ,
nhân dân, cơ quan, đoàn thể ở địa phương cung cấp thêm nhiều
nguồn thông tin phong phú, những ý kiến xác đáng, tạo điều
kiện để vượt qua mọi khó khăn khi “đãi cát tìm vàng”, cơ bản
hoàn thành tương đối tốt công tác sưu tầm, biên tập những
“Chuyện bây giờ mới kê”. Coi đó là một nghĩa cử nhằm nâng
cao chất lượng phục vụ của Nhà văn hóa, thiết thực chào mừng
Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm những sự kiện lịch sử trọng
đại trong năm 2015...

•
Trước hết, xin trân trọng giới thiệu với bà con cùng bạn
đọc gần xa phần ghi chép nói về một số hoạt động tham gia Cách
mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến của gia đình cụ Vũ
Hữu Huệ (1896 - 1972), tức Hương Huệ & cụ Nguyễn Thị
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Xuyên (1907 - 2008) - Một cơ sở cách mạng bí mật ở Ãp Hà
Đông(1): Từ những ngày đầu chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Tháng
Tám năm 1945 giành chính quyền thành công cho đến Đại thắng
mùa xuân 30/4/1975 - Cả đại gia đình này vẫn một dạ kiên
trung, mặc cho cuộc thế xoay vần, trải qua bao nhiêu thác ghềnh,
sóng dữ.. .Căn hộ nhỏ vách gồ, mái tôn ven lộ Nguyễn Hoàng,
(nay là số nhà 16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, thành phố Đà
Lạt) đã trở thành một “Điểm hẹn” an toàn, có vách nhà hai ngăn
nuôi giấu cán bộ qua lại làm việc và nhận tiếp tế như các đồng
chí Diệp (Quảng Nam), Năm (Quảng Ngãi) và đồng chí Trần
Ngọc Khâm, Trương Văn Huân (tự Sơn B) ở TP. Đà Lạt v .v ...
có một số người còn trở lại thăm cơ sở sau giải phóng, nay hầu
hết đã đi x a ... Gia đình còn khéo lợi dụng địa hình còn hoang
rậm cạnh Nghĩa trang thành phố đế tố chức tiếp tế lương thực,
thực phấm, dụng cụ y tế, thuốc men, tài chính và tài liệu mật
cho lực lượng ta ở ngoài rừng...
•
Phối hợp với Cụ ông “nằm vùng” tại chỗ, Cụ bà
Nguyễn Thị Xuyên(2) còn khéo vận dụng thời thế, làm theo lòi
các cụ ngày xưa “Phi thương bất phú” đế mở rộng địa bàn hoạt
động kết hợp với các dịch vụ mua bán, vận chuyến hàng hóa từ
Đà Lạt xuống tận Sài Gòn - Gia Định, các chợ Ben Thành, Hòa
Hưng, miền Đông Nam Bộ nhằm đánh lạc hướng quân thù. Đen
cuối những năm 60, cụ bà đã tăng cường mạng lưới giao thông
liên lạc, nhận nhiệm vụ cấp trên giao phụ trách vận động phụ nữ
ở chợ phối hợp với Tăng ni Phật tử xuống đường tranh đấu đòi
^ Theo bản khai của gia đình, có xác nhận của đồng chí Trần Ngọc Khâm,
nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trương
Văn Huân - tự Sơn B, nguyên Chỉ huy trường đội quyết tử thuộc đơn vị
cảm tử Phan N hư Thạch Đ à Lạt và bà Nguyễn Thị Khải, nguyên cố vấn
cho Đoàn Mẹ chiến sĩ khóm Hà Đông.
a>Theo bản khai của cụ N guyễn Thị Xuyên và xác nhận của đồng chí Lê
Thị Mỹ, Đảng viên, nguyên trong Ban phụ vận Sài Gòn Gia Định thời kỳ
từ 1 9 4 9 - 1972.
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Xuyên cỏn ra Khu nhận công tác tại Hố Bò - Củ Chi. Hai c ụ
đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ được một số anh
em, bà con thân thuộc với gia đình tham gia hoạt động bí mật
ủng hộ kháng chiến như các ông: Vũ Hữu Tiếu, Vũ Hữu Tiến,
Nguyền Thế Đồn, Lê Văn Dụ, Vũ Hoa Đồng v.v... Trong đó
sau này có hai liệt sĩ, một thương binh nặng và một chiến sĩ bị
quân thù bắt giữ. Từ năm 1947 đến năm 1956, cụ bà hai lần bị
bắt, địch tra tấn rất dã man nhưng chúng vẫn không khai thác
được gì. Theo xác nhận của các đồng chí cùng thời, sau khi ra
tù, cụ bà lại càng hoạt động hăng say, có kinh nghiệm, biện pháp
sáng tạo đạt hiệu quả cao hon trước.
•
Ôvui Vũ Hữu Hốt (1915-1945v3) được sinh ra và lớn
lên trong một gia đinh có truyền thong yêu nước, cùng cả nhà
tham gia các hoạt động ủng hộ cách mạng và thường hay đi lại,
cỏ quan hệ rộng rãi với bạn bè cùng chí hướng ở các địa phương
quanh V ùng. Năm / 945, cùng với một số người ở Ả p Hà Đông,
ông gia nhập lực lượng Thanh nicn giải phóng quân do ông
Nghiêm Nghị người Àp Nghệ Tĩnh chỉ huy. Ngày 23/8/1945,
cha con ông đã hòa trong dòng người dân ào ạt vùng lên như
triều dâng thác đổ, tay cầm cờ đỏ sao vàng và vũ khí thô sơ đi
mít tinh biếu tình, bao vây các dinh Tỉnh trưởng Lâm Viên, dinh
Tông đốc Lâm - Đồng - Bình - Ninh, giành chính quyền về tay
nhân dân. Cuộc khởi nghĩa Tháng Tám trong tỉnh, thành phố
thắng lợi, Úy ban nhân dân cách mạng lâm thời các cấp đã được
thành lập, nhung bọn tàn quân Nhật vẫn ngoan cố không chịu
íỉiao nộp vũ khí, lại còn chiếm giữ một số công sở quan trọng ở
(3 1 Theo bản khai của gia đình và tham khảo cuốn “ Lịch sử phong trào
công nhân và công đoàn tỉnh Lâm Đồng (1929-1999) và cuốn “Cách
mạntí Tháng 8 năm 1945 ở Lâm Đ ồng”, “Di tích lịch sử văn hóa đình
Nghệ Tĩnh, phường 8, thành phố Đ à Lạt” - Được biết hồi kháng chiến
chống Pháp ông Nghiêm Nghị (tức đồng chí Nguyễn Chí Điềm) làm Chỉ
huy trưởng Bộ tư lệnh đặc công nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
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Đà Lạt hòng âm mưu quay lại đánh chiếm thành phố. Trước tình
hình đó, UBND cách mạng Tỉnh Lâm Viên chủ trương dùng lực
lượng quần chúng của các tầng lớp nhân dân, công nhân, nông
dân, dân quân tự vệ đấu tranh đòi chúng trả lại chủ quyền về tay
cách mạng.
Ngày 03 & 04/10/1945, phối hợp với các nơi khác,'tại
khách sạn Palace, lực lượng quần chúng và anh em thanh nicn
giải phóng quân cùng công nhân được sự giúp sức của các đội
tự vệ xiết chặt vòng vây. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, ông Vũ
Hữu Hốt đã anh dũng hy sinh trong tư thế đang xông lên cưóp
vũ khí của Nhật, nhắm bắn quân thù. Nhiều người khác bị
thương, dưới trời mưa tầm tã nhưng không một ai rời vị trí chiến
đấu. Khí thế đánh Nhật lan đi khắp nơi, ở các ngả đường, nhân
dân truy lùng vây bắt và tước súng quân Nhật. Qua hai ngày
chiến đấu, ta đã tiêu diệt 28 tên Nhật, bắn bị thương nhiều tên
khác; lực lượng ta có 40 người hy sinh. Với tinh thần yêu nước
và lòng căm thù giặc sâu sắc, chỉ bằng vũ khí thô sơ, thanh niên
công nhân và các lực lượng đồng bào ở Đà Lạt đã anh dũng
chiến đấu chống quân Nhật để bảo vệ độc lập chủ quyền. Ngày
11/10/1945, UBND cách mạng tỉnh Lâm Viên đã tổ chức lễ truy
điệu những đồng bào và đồng chí anh dũng hy sinh. Hàng ngàn
người đến dự lễ tại “Đồi chiến s ĩ - Ba cây thông'' (bên trải
đường Xó Viết Nghệ Tình hướng lên trụ sở Phường 7 hiện nay)
đã vô cùng xúc động tỏ lòng tiếc thương và nguyện noi gương
chiến đấu dũng cảm đế bảo vệ tổ quốc, giữ gìn thành quả cách
mạng. Sau giải phóng, tỉnh Lâm Dồng xây dựng nghĩa trang liệt
sĩ to đẹp, khang trang tại Đà Lạt và quy tập hài cốt các đồng chí
đã hy sinh về đây yên nghỉ vĩnh hằng.
Theo bác Vũ Hữu Xiêm, con trưởng của liệt sĩ Vũ Hữu
Hốt cho biết: Ông nội Hương Huệ có kể lại là vào một buổi
chiều tháng 5 năm 1946, sau khi vào ở khách sạn Palace dự Hội
nghị trù bị Đà Lạt cùng Đoàn đại biêu Chính phủ nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đến tận

62 Ệ ĩ

N hiều t á c giả

nhà riêng (ở 16 Xô Viết Nghệ Tĩnh) thăm hỏi, chia buồn với gia
đình. Sau đó người đại diện Chính phủ còn mời cụ Hương Huệ
cùng ra xe lên nghĩa trang viếng đồng bào, đồng chí, thể hiện sự
quan tâm, động viên sâu sắc của Trung ương đối với tinh thần,
nghị lực đấu tranh bất khuất của con em gia đình và nhân dân
Đà Lạt kiên cường.
•
Bà Vũ Thi Sông (1934-1960)c4) bí danh Bạch Sóng,
một người con gái đức tài duyên sắc vẹn toàn, được cha mẹ quan
tâm giáo dục, động viên, dìu dắt; lại có tấm gương vì nước quên
thân của người anh một đã giúp bà thêm tự tin, kiên định vững
vàng hiến dâng trọn cuộc đời thanh xuân cho cách mạng.
Bà Vũ Thị Sông từ khi còn nhỏ đã được đi theo mẹ phụ
giúp một số việc làm phù họp, tham gia công tác giao thông liên
lạc, tiếp tế cho kháng chiến. Vừa lớn lên đã sớm trở thành một
nữ chiến sĩ giao liên đơn tuyến kiêm trinh sát địch tình có bản
lĩnh, thông minh, linh hoạt, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm
vụ khó khăn phức tạp được giao... khiến quân thù phải tăng
cường giám sát, lùng bắt gắt gao. Nên mới chỉ hơn 10 năm hoạt
động thì đã hai lần bị bắt (vào các năm 1952, 1956) và phải chịu
gần 6 năm giam cầm tù tội. Kẻ thù đã dùng nhiều âm mưu mua
chuộc, dụ dỗ không thành, dùng đủ mọi nhục hình hành hạ rất
dã man khiến bà phải chết đi sổng lại nhiều lần, nhưng chúng
vần đành phải chịu thất bại hoàn toàn trước tình thần kiên trung
bất khuất của người nữ thanh niên thành phố Đà Lạt anh hùng.
Chính vì vậy mà bọn chúng cố tình giết hại bà mà không cần
xét xử. Thậm chí khi đưa vào bệnh viện bà vẫn còn bị cùm xích
chân tay vào giường; có cảnh sát nôi, mật thám chìm ngày đêm
theo dõi gây trở ngại cho người nhà đến thăm nom. Khi biết
(4)Theo bản khai của gia đình, có xác nhận của đồng chí Trần N gọc Khâm,
nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí N guyễn Văn
Tân, nguyên cán bộ V iện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đ ồng và bà
Nguyễn Thị Lan, gia đình cơ sở cách m ạng ở Ảp Đa Thành, cùng bị bắt
và ở tù với bà Vũ Thị Sông năm 1956.

Cụ Ông Vũ Hữu Huệ và cụ Bà Nguyễn Thị Xuyên là gia đình cơ sở bỉ mật nuôi dưỡng, tiêp tê,
giao liên ở Áp Hà Đông suốt thời kỳ kháng chiến, cứu nước thăng lợi vẻ vang của dân tộc (1945 - 1975)

-

Hai liệt sĩ Vũ Hữu Hổt, anh trai (hy sinh trong Cách mạng Tháng Tám 1945 tại Đà Lạt) và liệt sĩ Vũ Thị Sông,
em gái (hy sinh trong chống Mỹ cứu nước năm 1960 tại Đà Lạt) là con của hai cụ Vũ Hữu Huệ
và Nguyền Thị Xuyên
Một gia đình cơ sở cách mạng hoạt động bí mật tại Âp Hà Đông.
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chắc bà Sông đã bị tra tấn hủy hoại cơ thế đến mức khó lòníĩ
qua khỏi, nếu có sống thì cũng không thể còn hoạt động gì được
nữa, cuối năm 1959 chúng mới thả bà về nhà thì đến ngày
09/3/1960 bà lặng lẽ qua đời.
Đám tang của bà Vũ Thị Sông tại một nhà thương tư nhân
nay là Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng diễn ra trong không khí
đau thương căm phẫn, được bà con xóm Ảp giúp đỡ tận tình,
bày tỏ lòng thương tiếc và nồi bất bình, lên án âm mưu thâm
độc, hành động tàn ác, hèn mạt của bọn xâm lược cùng bè lũ tay
sai. Ông Nguyễn Văn Tân, nguyên cựu tù cùng Khám, người đã
chứng kiến đám tang cho biết: Tình thế buộc bọn ác ôn ở Khám
Trần Bình Trọng - Đà Lạt phải bịa đặt tung tin xuyên tạc là bà
Vũ Thị Sông uống thuốc độc tự vẫn vì buồn chuyện riêng tư để
đánh lừa dư luận!
•
Trong gia đình cụ Hương Huệ còn có bà con dâu là
Đinh Thị Sơn (1915-2010)(5), vợ góa ông Vũ Hữu Hốt, kế mầu
của hai bác Vũ Hĩm Xiêm và Vũ Hữu Thừa.
Sau khi mãn tang chồng, được cụ ông, cụ bà Hương Huệ
quan tâm giúp đỡ, cho bà Sơn đối tên thành Nguyền Thị Tý,
chuyến ra ngoài sinh sống, tham gia hoạt động và đi bước nữa
với ông Phạm Vãn Chuân cùng là một cơ sở trung kiên bí mật
tham gia kháng chiến ở Àp Đa Phú, Phường 7 - TP. Đà Lạt. Gia
đình mới cũng sinh hạ được được ba người con: một gái, hai
trai.
Sau Tết Mậu Thân 1968, hoạt động bị lộ, cả nhà phải rút
ra rừng: Ông Chuân làm nhân viên kinh tài, bà Sơn làm cấp
dưỡng bệnh xá X4 ở căn cứ Bi Đúp (B l) vùng Núi Ba tầng
(thuộc huyện Lạc Dương). Cả ba người con đều khôn lớn trưởng

(5)Theo bản khai của bà N guyễn Thị X uyên và hồ sơ khen thưởng thành
tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước của gia đình ông, bà Phạm Văn
Chuân và Đinh Thị Sơn ở Âp Đa Phú, phường 7, TP. Đ à Lạt.
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thành, có hai người đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến
chống Mỹ cứu nước là:
- Liệt sĩ, dược tá Bệnh xá X4 Phạm Thị Hồng (19481969)
- Liệt sĩ, chiến sĩ (thông tin liên lạc Thị ủy Đà Lạt) Phạm
Văn Thanh (1954-1972).
Còn người em út là Phạm Văn Định hiện sống tại số nhà
36 đường Vạn Kiếp, Làng hoa Hà Đông, Phường 8, thành phố
Đà Lạt.
Sau khi qua đời, đến 2015, bà Đinh Thị Sơn được Đảng,
Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quí: “Z?À mẹ Việt Nam anh
hùng”. Trước đó cả hai ông bà đều đã được thưởng Huân
chương Chống Mỹ cứu nước Hạng hai và Huân chương Giải
phóng Hạng nhất.

•
Người đại diện tiêu biêu cho dòng họ Vũ Hữu tại Là
hoa Hà Đông, Phường 8, thành phô Đà Lạt hiện nay là bác Vũ
Hữu Xiêm: Sinh năm 1936, quê gốc Làng Quảng Bá, Phường
Quảng An, Quân Tây Hồ (trước dây là huyện Từ Liêm) - Thành
phố Hà Nội. Quê hương của bác có thắng cảnh Hồ Tây - nơi
“Địa linh nhân kiệt” và cũng là một làng nghề truyền thống
trồng rau hoa nối tiếng lâu đời ở đất “Ngàn năm văn vật”.
Vào Đà Lạt- Lâm Đồng lập nghiệp cùng bà con dân Ãp,
gia đình bác Xiêm vẫn giữ được nhũng nét đẹp truyền thống của
Thăng Long - Hà Nội. Nhưng có khác với số đông chỉ đơn thuần
lo sinh kế, còn cả nhà cụ Hương Huệ đã sớm giác ngộ tinh thần
yêu nước và cũng do thời cuộc mà trở thành một cơ sở bí mật
kiên trung, hết lòng ủng hộ kháng chiến vì thẳng lợi của toàn
dân mà không hề mặc cả kể công với cách mạng{6).
(6) Đến nay gia đình các cụ Vũ Hữu Huệ và Nguyễn Thị Xuyên mới chỉ
được tặng thưởng 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 huy
chương kháng chiến Hạng Nhì cùng với 02 Bằng Tô quốc ghi công của
hai người con là liệt sĩ Vũ Hữu Hốt và Vũ Thị Sông.
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Được sinh trưởng, kế thừa và phát huy truyền thống tốt
đẹp đó đã giúp cho bác Vũ Hữu Xiêm có thêm nghị lực đế vượt
qua nhiều khó khăn thách thức rất phức tạp: Bản thân từng hăng
hái tham gia một số hoạt động giao liên khi còn tuoi học sinh;
đến khi lớn lên đã tìm mọi cách trốn tránh đế khỏi bị địch bắt đi
quân dịch. Tuy đã rất cố gắng giữ gìn phấm chất đạo đức của
mình và truyền thống yêu nước của gia đình nhưng vẫn buộc
phải làm lính lái xe sống tủi nhục trong vòng cương tỏa của Mỹ
- Ngụy. Cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước
hòa bình thống nhất, bác Xiêm mới thoát cảnh cá chậu chim
lồng, được thỏa chí vẫy vùng đem hết nhiệt tình, năng lực công
tác cùng nhân dân khu phố Hà Đông, làm được nhiều việc tốt:
Tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự ở khu phố; chịu khó
tăng gia sản xuất, tích cực thực hiện phong trào họp tác hóa ở
địa phương; tám năm liền được bầu làm Đại biêu HĐND
Phường 4 và phường 8 thành phố Đà Lạt v .v ...
Dù ở cương vị công tác nào được phân công, bác Vũ Hữu
Xiêm cũng luôn đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy
phục vụ, có thái độ đối nhân xử thế dân chủ, công tâm, thắng
thắn, trung trực, được đông đảo bà con yêu mến tín nhiệm.
Giờ đây, tuy không còn là một người Tập đoàn trưởng
xông xáo, năng động, sáng tạo, từng phất cao ngọn cờ đầu phong
trào thi đua ở cơ sở một thời sôi động... nhưng bà con dân phố
vẫn tin tưởng vào phẩm chất đạo đức, lối sống của một Gia đình
văn hóa từng hết lòng ủng hộ cách mạng, có nhiều người thân
hy sinh trong kháng chiến. Nay bác vẫn sống cuộc đời thường
rất khiêm nhường chăm lo nuôi dưỡng các con cháu ncn người,
góp phần đào tạo cho xã hội những công dân tốt có phâm chất,
năng lực chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế, văn hóa, giáo dục,
khoa học kỹ thuật... Cả gia đình có ba con trai và một con dâu
đã được kết nạp vào Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Họ là
những hạt nhân nòng cốt tích cực tham gia xây dựng quê hương
đất nước thời đổi m ới... Mặc dù đã quá tuối “Xưa nay hiếm”,
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bác vẫn còn được cộng đồng dân cư coi như một “già làng” khả
kính. Cũng chính vì những lẽ đó, Ban quản lý Nhà văn hóa Làng
hoa Hà Đông đã mời bác Vũ Hữu Xiêm làm ú y viên phụ trách
Trưởns; tiêu Ban tư vân giám sát” và tham gia “Công tác sưu
tầm giáo dục truyền thống”. Suốt năm năm qua, mặc dù hoàn
cảnh riêng có những khó khăn hạn chế, nhưng bác vẫn cố gắng
khẳc phục, thường xuyên quan tâm đến công việc chung; nhiệt
tình cộng tác giúp đỡ cả tinh thần và vật chất cùng Ban quản lý
kiên trì vận động quần chúng, có sức thuyết phục, gương mẫu
động viên bà con đồng tình ủng hộ, coi Nhà văn hóa là công
trình phúc lợi “Của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.
Nhân dịp “Chuyện bâv giờ mói kế” lần đầu công bố,
chúng tôi kỳ vọng thông qua đó được bố sung thêm một nét son
vào “Lịch sử truyên thông vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân
địci phương”... Rất mong, gia đình bác Vũ Hữu Xiêm và toàn
thê nhân dân, cán bộ Làng Hoa Hà Đông cùng chung niềm vui
phấn khởi tự hào, nâng cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết
nhất trí, biến quyết tâm và các tiềm năng thế mạnh của mình
thành hành động cách mạng cụ thể thiết thực để những chủ
trương, biện pháp tích cực đã đề ra trong Nghị quyết IX Đại hội
đại biểu Đảng bộ phường 8, TP. Đà Lạt (nhiệm kỳ 2015-2020)
sớm đi vào cuộc sống:
Thực hiện các dự án quỉ hoạch, kê hoạch xây dựng Làng
hoa Hà Đông thành một mô hình phát triến nông nghiệp công
nghệ cao, găn với các dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao
và xây dựng khu đô thị văn minh, thê hiện phong cách thanh
lịch, hiên hòa, mến khách của thành pho Festival hoa Đà Lạt.
Đây cũng chính là tâm nguyện của toàn dân, thể hiện trên
đôi câu đối khắc chữ vàng vào đá hoa cương đỏ gắn hai bên cửa
Hội trường Nhà văn hóa Làng hoa Hà Đông, hằng ngày vẫn sáng
tỏa như lời động viên, nhắc nhở của cha ông:
“Uông nước nhớ nguôn, noi truyền thống Thăng Long - Hà Nội ”
“Đền ơn đáp nghĩa, kêt tỉnh hoa Đà Lạt —Lâm Đồng ” m
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NGƯỜI ĐẦU TIÊN MAIMG RAU, HOA
VỀ SÀI THÀNH
JSỈ Tuấn Linh
Trong căn nhà nhỏ, xây theo lối kiến trúc của Pháp, cụ bà
Nguyễn Thị Hét, lần g iở những trang báo, tẩm ảnh củ, nhớ
về những ngày đầu vào ấp Hà Đ ông vỡ đất, về những chuyến
xe rau hoa xuôi ngược Đà L ạt - Sài Gòn tần tảo nuôi gia
đình...
,

Cụ Hét trao đôi với phóng viên báo Lâm Đồng
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hồng bà - cụ ông Ngô Đình Hậu, cũng là một trong những
người đầu tiên vào Đà Lạt lập ấp Hà Đông, di ảnh của cụ
giờ đây cũng được lớp cháu con của Làng Hoa nổi tiếng này đặt
ở vị trí trang trọng trong Phòng lưu niệm truyền thống.
Trong được mất, nhớ quên của trí nhớ người già, cụ Hét
trở về kí ức: Ngày ấy nhà tôi là nhà duy nhất trong ấp không
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trồng rau hoa, tôi lấy rau, hoa của bà con trong ấp trồng mang
ra chợ Đà Lạt bán, rồi sau đó quyết định chở về Sài Gòn bán,
bởi ở dưới đó, người ta thích rau, hoa của Đà Lạt lắm. Đất và
khí hậu thời đó tốt lắm, rau củ lúc nào cũng dễ sống và tươi
ngon...
Sau những chuyến bán buôn nhỏ, phải gửi xe hàng, gia
đình bà cũng đà góp nhặt, vay mượn được tiền mua xe riêng tự
lấy hàng để chủ động trong việc kinh doanh.
Có thời điểm, trong nhà bà đã có hắn hai chiếc xe tải đê
chở rau, hoa về Sài Gòn bán. Bà nói, ngày ấy bán buôn không
cần nhiều lời như bây giờ, lấy một đồng chỉ bán hai ba đồng là
cùng, sau mồi chuyến đổ hàng xuống Sài Gòn trừ chi phí đi lại,
xăng dầu, về nhà đủ tiền mua gạo, mua thêm chút cá thịt cho
con ăn học là vui lắm rồi. Rau, hoa ngày ấy cũng lấy từ chính
bà con trong xóm, nhiều khi trên xe phần lớn là hàng của anh
em gửi bán giùm.
Những chuyến ngược xuôi chở rau, hoa của bà đã quen
thuộc đến nồi lính của các trạm gác, mỗi khi thấy bà đi qua đều
không cần xét hỏi. Bà kể, nhiều đứa còn xin bà cái lơ, bắp sú đê
ăn, bà còn nói tụi nó, lên thùng thấy cái nào ngon thì lấy.
Người dân trong ấp Hà Đông, cứ mỗi sáng cắt rau, củ và
hoa xếp sẵn hai bên đường, đợi xe bà chạy ngang là bốc hàng
xếp lên. Ngày ấy, phải đi mất hơn một ngày mới tới được Sài
Gòn. Bà nói, sợ nhất là bom đạn, lâu lâu phải dừng lại vì gặp
nhiều trận đụng độ lính của ta và ngụy quân.
Từ những năm 40-50 của thế kỷ trước, mình bà một tay
quản lý việc buôn bán để lo cơm áo cho gia đình. Dù không hẳn
làm ăn lớn như những công ty, nhưng việc buôn bán thuận buồm
cũng giúp bà và gia đình có cuộc sống khá thoải mái. Những
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chuyến xe chở rau, hoa xuống Sài Gòn của bà thường luôn cháy
hàng, nhiều người còn giục bà sao không làm với số lượng lớn
hơn nữa, bởi dân Sài Gòn lúc bấy giờ, đặc biệt thích rau, hoa Đà
Lạt.
Đã từng có thời điểm, việc buôn bán rau, hoa của bà không
chỉ dừng lại ở Sài Gòn: Cũng đã có hơn 10 chuyến hàng tôi gửi
xe lửa để ra Hà Nội bán. Gửi hàng xong, canh đúng thời điểm
tàu sắp đến ga Hàng c ỏ thì tôi đi máy bay ra, xuất hàng cho các
chợ ở Hà Nội xong tôi lại quay vào. Bán ở ngoài Bắc được lắm,
nghe rau, hoa Đà Lạt là họ đố xô vào mua. Sau này, thấy xa và
vất quá nên tôi mới không đi nữa.
Cũng theo bà, lúc ấy chang có mộng làm giàu, dù có điều
kiện đê làm điều đó. Chỉ mong sao chồng con khỏe mạnh, đủ
cơm ăn, áo mặc là mãn nguyện rồi.
Người phụ nữ đầu tiên biết mang những bó rau, hoa của ấp
Hà Đông thuở mới vỡ đất lập làng về Sài Gòn giờ đã 87 tuối.
Dau chỉ là bán buôn nhỏ, mục đích nuôi chồng con, nhưng
chang hiếu sao, tôi lại thấy bà như một đại sứ thương hiệu của
rau, hoa Hà Đông, của Đà Lạt, cái cụm từ mà bây giờ người ta
vẫn dùng ■
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MẤY CẢM NGHĨ VỀ LÀNG HÀ ĐỔIMG
JS$ Trương Trổ
Phó Chủ tịch thường trực
Liên H iệp các hội K H K T Lâm Đ ô n g
ừ ngày rời quê về sinh sống tại Đà Lạt, cái tầm kiến thức
của bản thân tôi được mở rộng ra rất nhiều. Cái trước tiên
có lẽ là các cộng đồng dân cư ở thành phố này. Bà con đến từ
nhiều vùng quê trong cả nước, sống thành từng ấp hoặc làng,
mỗi ấp đều có những sắc thái riêng, mang đậm nét quê nhà rất
độc đáo. Đó là các làng Hà Đông,Thánh Mau, Tùng Lâm, Kim
Thạch, Ánh Sáng, Thái Phiên, cầ u Đất, Trại Mát, Trạm Hầm,
Đa Thiện,Vạn Thành ,Cao Thắng...

T

Làng Hà Đông tạo cho tôi nhiều ấn tượng, đây là một trong
những nơi trồng rau đầu tiên của Đà Lạt, bà con còn trồng cả
hoa layơn, hoa cúc và dâu tây rất nổi tiếng. Cư dân trong làng
rất rộng mở, hòa đồng với những người đồng cảnh đồng quê và
cả những người khác quê, cùng tha hương lập nghiệp trên vùng
đất mới.
Trong làng có một ngôi trường làng rất cổ lấy tên là trường
Trung Bắc. Các cụ ngày xưa đã chọn tên Trung Bắc là lấy tên
của phường Trung Bắc hay còn gọi là làng Trung Bắc lúc bấy
giờ (Năm 1948), gồm hai ấp Hà Đông và Nghệ Tĩnh. Làng
Trung Bắc có lí trưởng và phó lí do dân hai ấp luân phiên cử ra
đảm nhiệm. Hai từ Trung Bắc mà các cụ ngày trước đặt tên cho
làng và trường làng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trường Trung
Bắc tọa lạc trên một diện tích khá rộng. Sau nhiều năm trường
không còn làm nhiệm vụ dạy học nữa, chỉ còn làm địa điểm họp
nhân dân: Khi được giao nhiệm vụ tìm địa điểm để duy trì
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trường trung học phô thông Dân lập Phù Đông do Trung Tâm
Tại Chức Tỉnh Lâm Đồng giao lại. ủ y Ban Nhân dân Thành phố
Đà Lạt đã có chủ trương chọn trường Trung Bắc cũ đế xây dựng
trường trung học Dân Lập Phù Đổng. Khi đo vẽ lại đất đai của
ngôi trường cũ để xây dựng mới, nhà chức trách nhận thấy rằng:
đất công tại ngôi trường lịch sử này đã được bà con, nhân dân ở
đây bảo vệ. giữ gìn khá nguyên vẹn, không bị lấn chiếm như
nhiều nơi khác.Trường Phố thông dân lập Phù Đống khi được
tái lập tại làng Hà Đông; trong gần chục năm qua đã đào tạo
thêm hàng trăm tú tài cho Đà Lạt. Công lao của các cụ ở làng
Trung Bắc ngày xưa với cái học, cái chữ nghĩ lại cũng không
uông tí nào.
Trong làng có một ngôi chùa Bắc cổ thật sự, có lịch sử hình
thành tương đương với quá trình xây dựng làng Hà Đông, đó là
chùa Linh Giác. Do chùa cũ quá xuống cấp, ủy Ban Nhân dân
Thành phố đã cho phép xây dựng chùa mới tại tượng đài Quan
Âm trên đồi gần đó, khá đồ sộ, khang trang. Tuy nhiên ngôi
chùa cũ vẫn được trùng tu và bà con Phật tử dự lễ rất đông đủ
như mọi khi. Họ tự coi đây như là một di tích văn hóa gắn liền
với lịch sử 77 năm hình thành làng Hà Đông có nguồn cội từ
Thủ đô Hà Nội trong lòng Thành phố Đà Lạt. Mỗi dịp xuân về,
bà con đi lễ Phật tại chùa Linh Giác, thường được xin thẻ xăm
đầu năm cho bản thân và gia đình mỗi ngư ờ i.
Giáo xứ Hà Đông hình thành từ năm 1950. Nhưng nhà thờ
Hà Đông được xây dựng chính thức từ năm 1970 do Cha xứ
Thánh Mầu cùng với bà con giáo dân ở đây góp sức xây dựng.
Trường Đạí học Yersin nằm ở phía tây của làng, có nguồn
gốc là trường Trung học Trần Hưng Đạo, ngôi trường dành cho
học sinh nam lớn nhất Thành phố Đà Lạt (từ năm 1957), và
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trước nữa đây là trường Quốc gia Nghĩa tử Bảo Long (1950)
nằm trong quần thế kiến trúc biệt thự Pháp được xây dựng xung
quanh Hồ Vạn Kiếp với tên cũ là “Cité Decoux”.
Làng Hà Đông được thành lập từ năm 1938 gồm toàn là bà
con người miền Bắc đến từ các làng Nghi Tàm, Quảng Bá, Ngọc
Hà, Vạn Phúc,Tây Tựu, Xuân Tảo thuộc tỉnh Hà Đông, gần Hà
Nội. Nhưng đến năm 1954, tính thuần túy là người quê gốc Hà
Đông không còn nữa.Thêm vào đó là bà con đến từ các tỉnh
miền Bắc khác (như Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Hưng
Yên, Bắc N inh...), miền Trung (Nghệ Tĩnh, Huế, Quảng Nam,
Quảng Ngãi) và miền Nam. Cộng đồng dân cư mới hình thành
sống hòa họp đậm tình người, chung lưng đấu cật, đoàn kết giúp
đỡ lẫn nhau cùng xây dựng quê hương mới...
Cơ cấu cư dân ở làng Hà Đông là một mẫu hình tiêu biểu
cho cơ cấu cộng đồng cư dân Thành phố Đà Lạt, mang đậm
phong cách người Đà Lạt mà các nghiên cứu nhân 100 năm hình
thành và phát triến của Thành phố Đà Lạt đã công bố từ năm
1993: HIEN HÒA, THANH LỊCH, MÉN KHÁCH.
Làng Hà Đông trải rộng trên diện tích tự nhiên 166 hecta,
trong đó có 76 hecta đất trồng trọt, 36 hecta đất xây dựng. Đất
đã khai thác 112 hecta, chưa khai thác là 54 hecta.
Nhưng hiện nay diện tích đất sản xuất nông nghiệp (chủ
yếu là hoa) chỉ còn trong khoảng hơn 50 hecta. Đây là một con
số khiến những ai từng yêu mến thiết tha với làng Hà Đông,
Làng Hoa Hà Đông phải hết sức suy nghĩ.
Nhân Festival Hoa năm 2010, làng Hà Đông được công
nhận là một “Làng nghề truyền thống”trong ba làng nghề trồng
hoa của Thành phố Đà lạt. Trong những năm gần đây được sụ
giúp đỡ của Thủ đô Hà Nội bà con dân làng đã xây dựng được
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một Nhà văn hóa khá khang trang làm cho bộ mặt của làng Hà
Đông thêm phần sáng sủa.
Được khoác lên mình một thương hiệu mới, Làng Hoa
Hà Đông được nhiều người rất đồng tình và cùng một hy vọng
cho một làng Hà Đông tương lai, một trọng điêm sản xuât hoa,
kiểng, một điểm đến của các loại hình du lịch, tour du lịch
sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch canh nông, tín ngưỡng nằm
trong chiến lược phát triến của thành phố du lịch, thành phố
Festival Hoa.
Thực tế tiến triền của Làng Hoa Hà Đông trong các năm
qua, không hiểu đã có tổ chức nào, cấp nào đã sơ kết chưa và
đạt ở mức độ nào. Nhưng, theo những ý kiến của nhiều người
trong cuộc, trong đó có những người rât quyêt tâm và nhiệt tinh
thiết kế nên bản vẽ, mô hình Làng H oa... thì còn rất nhiều việc
cần phải làm nhưng nay mới chỉ thấy nói nhiều chứ chưa làm
được bao nhiêu. Và nếu muốn làm thực sự cũng chưa rõ sẽ bắt
đầu từ đâu...
Quy hoạch lại đường giao thông nội bộ và hệ thống thủy
lợi, khu sản xuất, ỉchu dịch vụ, điếm mua bán trưng bày; phân
công lao động, bộ máy lãnh đạo, điều hành; Phân công phân câp
giữa thành phổ và xã, phường, trách nhiệm đầu tư giúp đỡ của
các ngành cấp tỉnh, các dự án ưu đãi, hồ trợ vốn, chính sách...
Điều đặc biệt quan trọng nhất là quy hoạch và quản lý đât sản
xuất. Nói là Làng Hoa mà diện tích sản xuât ngày càng hẹp lại,
nhường chỗ cho xây cất các công trình này nọ hoặc nhà ở thì
không bao lâu cái tên Làng Hoa Hà Đông chỉ còn là hoài niệm
như hoài niệm về cái tên của một cái hồ lớn nằm giữa làng nay
đã không còn hồ Vạn Kicp!
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Lúc chưa được gắn chừ “Làng Hoa” thì làng Hà Đông, ấp
Hà Đông cũng đã noi tiếng là một vùng quê sản xuất rau hoa lâu
đời, có những bản sắc văn hóa của một cộng đồng cư dân đến
với Đà Lạt rất sớm, nằm ngay giữa lòng thành phố, bên cạnh
các trung tâm giáo dục, văn hóa lớn, có các cơ sở tôn giáo, thờ
tự; tiếp giáp với các khu du lịch và các trục du lịch chính có hội
đủ nhiều yếu tố là một điếm đến của du khách mỗi khi có dịp về
với thành phố hoa Đà Lạt. Nhưng đó cũng còn ở dạng tiềm năng.
Nay được gắn thêm tên mới, thiết nghĩ cần có một cách
làm khác hơn để cho Làng Hà Đông và cũng là Làng Hoa Hà
Đông vươn lên thật sự. Trách nhiệm của bà con sinh sống bằng
tất cả các ngành nghề trong làng là rất quan trọng. Nhưng trước
tiên đòi hỏi phải có sự ra tay của các cấp chính quyền, nhất là
chính quyền Thành phố Đà Lạt ■
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LÊIVI Xứ HOA ĐÀO
JSỈ

Nguyễn Địch Long

Nhà thơ - KTSHàNỘÌ
ào mùa hạ 1986, tản dạo trên đường phố Sài Gòn, bước
chân tha hương gối mỏi, mồ hôi loang ướt áo, lòng bâng
khuâng... chợt nghe loa phóng thanh vọng lại câu hát: “Nắng
Sài Gòn đang đi mà chọt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”
(thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên). Nỗi nhớ quê đến nao
lòng ập đến, tôi là một tâm hồn bé nhỏ của người con đất Hà
Đông thân thương.

V

Và hôm nay, đến mảnh đất cao nguyên đầy nắng đầy gió
này, giữa màu xanh ngút ngàn của Đà Lạt mộng mơ lại được
rung cảm, sống giữa những người con của Hà Nội yêu thương
xa xứ, những người đã rời quê hương dút áo ra đi đến vùng đất
hoang vu, đánh đối cả máu và nước mắt, cả cuộc sống của mỗi
gia đình đế biến đối mảnh đất Tây Nguyên thâm sơ thành một
vùng kinh tê phát triến bền vững với những sản phẩm cà phê,
dâu tằm, hoa và nhiều sản phẩm khác đã có thể đứng trên thị
trường: Tự hào có huyện như huyện Lâm Hà ở Lâm Đồng!
Hơn thế nữa, khi đoàn văn nghệ sĩ Hà Nội được thăm Làng
Hoa Hà Đông - mảnh đất do các bậc tiền nhân người Hà Đông
đến mở nghiệp trồng rau, hoa từ nửa đầu thế kỷ trước - thế kỷ
XX đế đến bây giờ có Đà Lạt ngàn hoa.
Thật xúc động, tự hào biết bao! Cảm ơn Tổng đốc Hoàng
Trọng Phu - một người có tâm phúc lớn! Ông đã đưa thế hệ
người đi mở nghiệp Làng Hoa từ các làng Hà Đông xưa như
Quảng Bá, Nghi Tàm, Tây Tựu, Ngọc Hà, Vạn Phúc, Xuân Tảo,
mang nghề trồng hoa từ địa phương mình đến xứ sở này. Cảm
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ơn cụ Ngô Văn Àt và người con trưởng là Ngô Văn Bình đã có
công lớn cùng cả gia đình bám trụ, kiên cường lao động sáng
tạo, giữ vững và phát huy thành quả xây dựng, phát triển ấp Hà
Đông được như hôm nay.
Khi được nghe, xem các anh chị trong CLB “Hoa cúc
vàng” và những người yêu văn nghệ đồng hương Hà Nội tại Đà
Lạt cùng với một số thành viên trong Đoàn văn nghệ sĩ Hà Nội
biểu diễn ở Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông - “Công trình kỷ
niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, tôi tưởng như
thấy Quê hương đang hiện về. Hai tiếng Quê hương da diết sao
mà xúc động đến thế, mặc dù tôi mới tạm xa nó có chục ngày.
Những người đã xa Thủ đô 40 năm, nhất là các bậc tiền nhân những người con Hà Nội đã rời xa quê hương gần thế kỷ thì tình
thương, nỗi nhớ còn thiết tha sâu nặng biết nhường nào! Cái lớn
lao, đáng quý của họ đã góp một phần làm nên Đà Lạt ngàn hoa,
mộng mơ giữa ngút ngàn cao nguyên giàu đẹp, là điếm đến hấp
dẫn hôm nay ■
Đà Lạt, 10.12.2014

Làng, 'ầ^aa

J ỊL __

'ĐâỉiíỊ p i. 77

NHỚ ẤP HÀ ĐÔNG XƯA...
Thu Lộc
Tôi không phải người quê gốc Hà Đông, quê tôi ở Nam Định,
còn chồng tôi ở Quảng Ngãi. Gia đình tôi đến Àp Hà Đông lập
nghiệp khi tôi 30 tuổi. Khi đó tôi còn trẻ nên bỡ ngỡ lắm. Nhưng
thật may mắn, về đây tôi đã học được nhiều điều. Đất lề quê
thói, phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác, nhưng ở đây cái
khác đó lại không xa lạ, không kỳ thị đối với người mới đếru
Mảnh đất mang truyền thống ngàn năm văn hiến thật thân
thương, gần gũi, thật văn minh, lịch sự. Nep ăn, nếp ở gọn gàng
ngăn nắp, tình làng nghĩa xóm đầm ấm, bao dung, mọi người
sống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ nhau làm ăn. Đen đây tôi đã
học được nhiều điều từ những người đi trước, từ bà con lối xóm,
học ăn, học nói, học làm. Cách làm cần mẫn, siêng năng, cách
chi tiêu chắt bóp, tằn tiện đe có của ăn của đế, nhờ đó gia đình
tôi đã sớm an cư lập nghiệp, nuôi dạy con cháu khôn lớn, trưởng
thành. Được như ngày hôm nay, tôi luôn tâm niệm, cảm ơn số
phận đã đưa đường dẫn lối tôi đến được nơi đất lành chim đậu,
để cuộc đời chẳng có gì phải ân hận. Neu được quyền lựa chọn
lại tôi cũng không chọn bất kỳ nơi nào khác.
Thấm thoát đã mấy chục năm rồi, tôi đã là lóp người cao
niên ở đất này, thời gian đã mang theo bao thay đối, bao bước
thăng trầm, có người ra đi, cũng có bao lớp người đến tiếp. Tuổi
già như tôi thường sống trong hoài niệm, tôi mong tìm lại những
năm tháng từ thuở ban đầu xa xưa ấy, tìm lại những kỷ niệm
không thể nào quên, những người đã từng gắn bó chia ngọt, sẻ
bùi, đồng cam, cộng khổ. Những người đã ra đi nhưng hình ảnh
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của họ, tình cảm của họ vẫn còn mãi trong lóp con cháu và
những người cùng chung sống.
Nhớ lại ngày mới đến ấp Hà Đông, khi đó còn hoang sơ
lắm, nhà cửa thưa thớt, đường đi lối lại còn khó khăn, cây bụi
rậm rạp che khuất tầm nhìn. Trường Trần Hưng Đạo cố kính bỏ
hoang nằm lặng lẽ trên ngọn đồi bên cạnh ngôi nhà xây dựng
dang dở cũng đã bị rêu phong. Nơi đây các đoàn làm phim
thường sử dụng làm phim trường đế quay cảnh hoang tàn, phế
tích một thời còn sót lại.
Buồn là thế, hoang sơ là thế, nhưng cuộc sống thật an lành,
môi trường cũng thật trong lành, thân thiện và ưu ái đối với dân
thôn ấp. Chủng viện Si môn Hòa nằm giữa rừng thông tĩnh lặng
đón những cơn gió thôi xào xạc, vi vu. Chùa Linh Giác cô kính,
đền An Thành, nhà thờ Hà Đông dân vẫn thường xuyên đi lễ,
hương khói, phụng thờ thành tâm.
Đất đai phì nhiêu, suối nước trong xanh chảy quanh năm
đủ nước tưới cho các nhà vườn. Mùa mưa nước chảy thông
thoáng, dù mưa to cũng không gây ngập úng. Người dân cần
mẫn, chịu thương, chịu khó, quanh năm gắn bó với mộng vườn.
Đất cũng không phụ công người đế cho những vườn rau, vườn
hoa xanh tốt, trông thật đẹp mắt và cũng thật ngon lành. Các
chàng trai gánh nước tưới vào buối sáng mai cho tan sương đe
rau tươi xanh sạch. Cho những trái dâu chín mọng có thế hái ăn
ngay tại vườn. Ngày nào cũng vậy, quanh năm suốt tháng, kế cả
những ngày lễ, tết họ cũng lo làm xong công việc rồi mới nghỉ.
Tình người chân thật, đoàn kết, thương yêu, mọi người bảo
ban, giúp đỡ nhau làm ăn chẳng hề bon chen ganh tỵ. Sinh hoạt
cộng đồng được tổ chức quy củ, nề nếp, thu hút mọi người cùng
tham gia. Mỗi người một việc, dù chang qua trường lớp nào
nhưng việc tố chức thật gọn gàng chu đáo. Các ngày lễ lớn trong
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năm như ngày Quốc khánh, Phật đản, Noel, Trung thu, các ngày
hội của MTTQ Việt Nam, đoàn thể thanh niên, phụ nữ đều được
tổ chức chung cho cả ấp sinh hoạt thật vui tươi, đầm ấm. Ngày
Tet cô truyền mọi người đến nhà chúc mừng điều may mắn cho
nhau, mong cho nhau gặp những điều lành, điều tốt. Nep sống
ấy khiến trong nhà, vợ chồng, con cháu thuận hòa, đầm ấm.
Ngoài thôn ấp tình làng, nghĩa xóm thân thương như ruột thịt.
Những ngày ấy thật êm đềm, bao kỷ niệm thân thương nhưng
không bao giờ quên trong ký ức.
Ngày nay, công việc làm ăn cũng có nhiều đôi khác. Khi
đất nước bước vào thời kỳ đôi mới thì Làng Hoa Hà Đông cũng
từng bước đổi sắc, thay da, các nhà vườn được xây dựng quy
mô, khang trang, chắn lưới, che phủ nhựa plactic đê phòng trừ
dịch bệnh, chủ động tưới nước và ứng dụng công nghệ mới.
Đêm đến các nhà vườn rực ánh điện sáng cả góc trời. Trường
đại học Yersin được xây dựng to đẹp, khang trang trên nền của
trường Trần Hưng Đạo cũ, cùng với đó là phố nhà trọ, các quây
hàng tạp hóa, in ân, photocopy, văn phòng phâm, nhà hàng ăn
uống, dịch vụ đua nhau mọc lên, quang cảnh thật ồn ào, náo
nhiệt. Cùng với sự phát triến có phần xô bồ ấy đã kéo theo hệ
lụy môi trường bị xâm hại. Hồ Vạn Kiếp bị lấn chiếm, san lấp
làm nhà ở, làm vườn. Suối nước bị rác thải gây ô nhiễm nặng,
ách tắc dòng chảy khiến vườn tược bị ngập úng sau mỗi trận
mưa lớn.
Các bậc cao niên cũng lần lượt ra đi, giờ đây chăng còn
được mấy người, tuổi đã cao, sức lại yếu. Con cháu các cụ có
người không muốn giữ nghề cha ông đi tìm việc ở nơi khác, lại
có người từ nơi khác tìm đến lập nghiệp. Sự đôi thay âu cũng là
lẽ thường. Người mới đến mang theo lối sống cũng khác, nếp
cũ, lối xưa cũng mai một đi ít nhiều. Làng Hoa không còn thuần
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nông nữa, công việc làm ăn buôn bán kéo theo lối sống vị kỷ,
bon chen, lo kiếm lời. Trước mắt, chẳng mấy ai chú trọng đến
sinh hoạt cộng đồng...
Có người bảo tôi rằng cách nghĩ như vậy là thiên về mặt
trái nhiều quá. Thời buổi nào chẳng thế, cái xấu, cái tốt luôn đan
xen, đôi khi cái xấu còn lấn lướt cái tốt, nhưng cái tốt vẫn luôn
là xu thế của sự phát triến, có lẽ phải nghĩ như vậy mới đúng.
Tuổi già thường hay lo lắng thái quá vậy thôi, Làng Hoa Hà
Đông ta vẫn trên đường đi lên, giàu có hơn, đẹp đẽ hơn. Bằng
chứng cho sự đi lên, tốt đẹp đó là Làng Hoa đã được UBND
Tỉnh công nhận là “Làng nghề truyền thống”. Đây là sự ghi nhận
xứng đáng công lao của các bậc tiền nhân từ thuở khai hoang
lập ấp, gây dựng nghề trồng hoa, ghi nhận sự đóng góp của các
thế hệ tiếp nối đến ngày nay, giữ gìn, phát triến làng nghề.
Nhiều người tâm huyết mong muốn giữ gìn, phát huy
truyền thống làng nghề hơn nữa, mong muốn Làng Hoa ngày
càng trù phú, đẹp đẽ hơn lên. Trong số những người đó, tôi đặc
biệt quý trọng một cán bộ hun trí lão thành, ông vốn quê ở làng
ven Hồ Tây nhưng đã gắn bó hơn nửa cuộc đời với Lâm Đồng.
Ngay sau giải phóng, gia đình ông đã tham gia khai hoang lập
Huyện Lâm Hà từ những ngày đầu. Với tình cảm thiết tha gắn
bó xây dựng quê hương, với trách nhiệm trước cộng đồng, ông
đã lăn lộn cùng tập thế lãnh đạo của Phường, của Làng Hoa vận
động bà con đóng góp công sức xây dựng Nhà văn hóa của làng.
Sự nhiệt tình của ông đã thuyết phục được lãnh đạo của thành
phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng ủng hộ và tài trợ đế hoàn thành
công trình Nhà văn hóa đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng
Long - Hà Nội. Thật hiếm có nơi nào xây dựng được Nhà văn
hóa khang trang, to đẹp như thế. Nơi đây có phòng tưởng niệm
lưu giữ hình ảnh, kỷ vật của các bậc tiền nhân có công khai
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hoang lập ấp từ những ngày đầu; có phòng trưng bày hình ảnh
của ấp Hà Đông xưa, Làng Hoa Hà Đông ngày nay; có thư viện,
phòng đọc sách và hội trường, sân vườn thoáng mát để tổ chức
sinh hoạt cộng đông. Nhà văn hóa đã thường xuyên tô chức
được sinh hoạt, luyện tập văn nghệ, dưỡng sinh, trao đối kinh
nghiệm làm ăn, đón tiếp, giới thiệu về Làng Hoa với bạn bè đến
tham quan, du lịch. Nhà văn hóa còn rất nhiều việc phải làm,
Làng Hoa Hà Đông cũng còn rất nhiều việc phải làm đê đời sống
vật chất, tinh thần của dân Làng Hoa ngày càng tốt đẹp hơn lên,
Làng Hoa ngày càng trù phú hơn lên. Thực sự là một điếm đến
hấp dẫn, thanh lịch, mến khách...
Lớp tuồi già của chúng tôi làm được gì cũng đã cố gắng đế
làm, nay chẳng thể làm hơn được nữa, có chăng chỉ còn là điều
mong mỏi. Nói như vậy các bạn cũng cảm thông và hiếu cho tôi
rồi. Với tình yêu tha thiết Làng nghề, tôi rất mong các bạn trẻ
hôm nay, lớp người được học hành đến nơi đến chốn, được thừa
hưởng gia sản qúy báu cha ông đe lại, các bạn hãy cố gắng giữ
gìn cho trọn, để không ngừng làm rạng danh truyền thống Làng
Hoa, không phụ lòng các bậc tiền bối một đời làm lụng chắt chiu
cho con cháu hôm nay và mai sau ■
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VỚI LÀNG HOA HÀ ĐỒNG
CÙNG SUY NGHĨ & HÀNH ĐỘNG
Jgỉ Vũ Nhuần
Phó Trưởng Ban quản lý
N hà văn hóa L à n g H oa H à Đ ô n g

...Trong không khí
trang trọng và thiêng liêng
của Lễ Kỷ niệm 75 năm
thành lập Ấp Hà Đông,
chúng ta có mặt ở đây với
tinh thần “uống nước nhớ
nguồn”, “ôn cố tri tân” của
thế hệ con cháu. Công đức
của tiền nhân là cao trọng
nhưng trách nhiệm của cháu
con cũng rất nặng nề bởi thực
tế đã đặt tất cả chúng ta trước
một câu hỏi : Từ Hà Đông
xưa, chúng ta suy nghĩ gì và
lam gl cho Ha Đong hom nay
phát triển và Hà Đông ngày
mai “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”? Tôi xin bày tỏ những suy
nghĩ rất riêng của mình về điều đó, nó vừa là một gợi ý cho câu
trả lời, vừa là một đề nghị đối với tố chức Đảng và chính quyền
các cấp, cũng như các cơ quan ban ngành đoàn thể đã đến và
chung vui với Làng Hoa chúng tôi trong ngày lễ trọng đại này.
Anh Vũ Nhuần đang chăm cây cảnh

75 năm hình thành và phát triển của ấp Hà Đông không
phải là dài so với 120 năm tuổi của thành phố Đà Lạt ngàn hoa.
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Thế nhưng so với một đời người lao động thì đó là một cuộc
hành trình gian lao đế mưu sinh, tồn tại, xây dựng đất nước. Bản
báo cáo của bác Phan Hữu Giản đã làm sống dậy trong chúng ta
hình ảnh của những con người đầu tiên đã có chủ trương di dân
lập ấp và tìm mọi điều kiện cách thức đế biến chủ trương ấy trở
thành hiện thực, cũng là hình ảnh những cư dân đầu tiên đã đem
một phần Hà Nội vào làm nên một Hà Đông của Đà Lạt. Vùng
quê mới của 75 năm trước bây giờ đã được công nhận là Làng
Hoa đầu tiên, làng nghề truyền thống của thành phố cao nguyên
mang đậm bản sắc đồng quê Bắc bộ. Hầu hết những con người
thuở ấy giờ đây không còn nữa nhưng công lao và sự hy sinh
thầm lặng của họ còn sống mãi với thời gian và kí ức, phần lớn
hậu duệ của họ vẫn sinh sống tại Làng Hoa này và chắc chắn
cũng có mặt khá đông đủ trong hội trường hôm nay. Điều đọng
lại trong quý vị và trong tôi là 75 năm trước, Ãp Hà Đông đã
được thành lập từ một mô hình mang tính chất thể nghiệm, đến
năm 1940 lập ấp Nghệ Tĩnh, đến năm 1950 có Ấp Ánh Sáng,
năm 1953 có ấp Phước Thành, năm 1954 có Àp Thái Phiên và
rất nhiều thôn ấp khác đã ra đời tạo thành bản sắc riêng của cộng
đồng dân cư thành phố Đà Lạt.
Mục đích ban đầu khi lập ấp Hà Đông là xây dựng một
làng rau hoa cung cấp thực phấm tươi sống cho cư dân Đà Lạt
trong điều kiện khí hậu và thố nhưỡng của xứ lạnh phương Nam.
Cái mục đích đầu tiên ấy qua thời gian bao nhiêu năm đã trở
thành mục đích sống còn của người Hà Đông. Trồng rau hoa là
nghề truyền thống của cha ông ngày trước và của chúng ta hôm
nay, những người còn trụ lại trên mảnh đất Hà Đông Đà Lạt này
bao gồm những người dân ấp miền Bắc ban đầu, những người
đến từ miền Trung và miền Nam từ năm 1954 về sau, tất cả tạo
thành một cộng đồng dân cư bền vững đến hôm nay. Chúng ta
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bền vững vì cha ông chúng ta không chỉ khai hoang đất đai và
trồng rau hoa như một nghề truyền thống mà các cụ còn chủ
động xây dựng và phát triến đòi sống thông qua những việc làm
mang tính chất văn hóa xã hội nay vẫn còn dấu tích.
• về giáo dục, nhân dân ấp Hà Đông đã đóng góp công của
xây dựng trường lớp cho con em học tập bởi họ nhận thức được
rằng trình độ học vấn của cha ông ban đầu vốn không cao, cần
đầu tư cho con cháu mở mang kiến thức cho bằng người. Những
tên gọi như tiếu học cộng đồng Trung Bắc ( nay là trường Phù
Đống ), trường sơ cấp Thánh Tâm, trường trung học tư thục Phổ
Minh, trường sơ cấp Tân Sinh Hà Đông, kí nhi viện Mai Hoa,
trường trung học Bảo Long (sau này là Trần Hưng Đạo, bây giờ
là trung học phô thông Yersin, đại học Yersin), đó là những
bằng chứng về sự cố gắng không ngừng của người dân Hà Đông
luôn luôn coi trọng sự học và đào tạo nhân t à i .
• về tâm linh, ở Hà Đông có sự kết hợp hài hòa tự nhiên
của nhiều tín ngưỡng. Ngôi chùa Linh Giác dành cho bà con
phật tử, nhà thờ Hà Đông là nơi giáo dân Thiên chúa quây quần,
những miếu mạo Đông Thành, Tây Thuận, An Thành bao năm
nay vẫn còn đây đế thờ cúng, tri ân người lập ấp, cầu xin thánh
hoàng thố địa giúp cho đời sống, công việc sản xuất làm ăn được
hanh thông, thuận lợi.
• về vấn đề giao thông, người Hà Đông xưa đã có chú ý
xây dựng phát triến đường xá giao thông liên thôn, biết kết
hợp giữa sự trợ giúp của chính quyền và sự đóng góp của bà
con trong ấp để xây dựng đường đi, lối lại. Chiếc cầu Đông
Thành và con đương liên xóm ngày xưa ở Hà Đông 1 vẫn còn
đó giúp cho việc đi lại hằng ngày và vận chuyên hàng hóa từ
vườn ra đường.
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•
Đặc biệt, về lĩnh vực kĩ thuật canh tác, tôi và nhiêu người
đã rất ngạc nhiên khi được đọc những trang viết của tác giả
Nguyễn Nhân Bằng trong tiểu luận Cao học năm 1970 về sinh
hoạt của các gia đình làm nghề trồng rau tại Đà Lạt khảo vê ấp
Hà Đông, biết rằng từ thập nicn 60, những nhà vườn của Hà
Đông chúng ta đã có những canh tân, cải tiến trong sản xuất
đáng trân trọng, không thua kém gì ngày nay. Các cụ đã biết
nghiên cún sách báo của Sở thông tin nông nghiệp lúc bấy giờ,
cố gắng áp dụng kĩ thuật tiên tiến đế nâng cao năng suất như
chuyển từ tưới gánh sang tưới bằng máy xăng dầu, thậm chí đã
sử dụng hệ thống nước tưới tự động (trường họp cụ Ngô Văn
Bính là một điển hình). Các cụ sử dụng bình bơm máy của nước
ngoài, máy cày của ngoại quốc, biết dùng điện và các kích thích
tố đế thúc cho hoa mau nở, quả mau chín, chia đất thành từng
bậc thang để tránh xói mòn, trộn hai thứ đất đỏ và đen lại đế
trồng luân canh, mặt khác, có chú ý đến việc trồng rau hoa trái
mùa để thu lợi cao. Cụ Ngô Văn Bính đã được cử đi tham quan
tại Đài Loan đế mở mang tầm mắt.Nhiều cụ đã có được bằng
khen và tiền thưởng vì những đóng góp tích cực của các cụ đối
với sự phát triển canh nông của Ãp Hà Đông nói riêng và Đà
Lạt nói chung.
Trong buổi lễ có mặt đông đủ bà con nông dân ấp Hà Đông
hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến các sản viên đã được xếp
vào nhóm các nhà vườn tân tiến tích cực của Hà Đông cuối thập
kỷ 60, đầu thập kỷ 70, gồm các ông :
1 - Những người xuất thân từ làng Quảng Bá (Hà Đông): ông
Ngô Văn Bính, ông Ngô Văn Ngôn, ông Nguyễn Duy Thắng, ông
Trần Văn Kim, ông Trần Văn Ben ông Ngô Nhật Tiên, ông Trần
Văn Huệ.
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2- Những người xuất thân từ làng Tây Tựu (Hà Đông) gồm
các ông : Nguyễn Hữu Bái, ông Nguyễn Xuân Tảo, ông Nguyễn
Hữu Sắc, ông Nguyễn Hữu Tý, ông Nguyễn Hữu T u ...
3 - Những người xuất thân từ các nơi khác trong tỉnh Hà
Đông như ông Lê Văn Dụ, ông Nguyễn Tái Cúc, ông Nguyễn
Ngọc Quỳnh.
4- Những ngươi đến từ các vùng khác ngoài tỉnh Hà Đông
như ông Nguyễn Đức Đôn, ông Lê ích Đà, ông Vũ Thiện, ông
Vũ Văn Tề, ông Phạm Công Thiện, ông Trân Văn Liêm.
Danh sách trên lấy từ tài liệu khảo sát của ông Nguyễn
Nhân Bằng năm 1969. Tôi muốn gợi lại tên tuổi của các nhà
vườn tân tiến đó bởi vì trong hội trường hôm nay có rất đông bà
con anh em là hậu duệ của họ, bởi vì chúng ta càng tự hào về
Hà Đông xưa bao nhiêu thì chúng ta cần phải có trách nhiệm
với việc xây dựng và đổi mới Hà Đông nay bấy nhiêu
Sau năm 1975, cùng với nhấn dân cả nước vượt qua thời
kỳ đầu khó khăn sau khi thống nhất đất nước, Hà Đông tiếp
tục tồn tại và phát triến. Trong 38 năm hòa bình, Hà Đông đã
chuyến mình và thay đối theo xu thế chung của Đà Lạt. Từ
những ngày đầu tập đoàn sản xuất chật vật, Hà Đông đã mở
ra một thời kì sản xuất chủ động tích cực: từ một Hà Đông
của rau hoa là chính, hôm nay Hà Đông đã trở thành một Làng
Hoa sánh vai với Vạn Thành, Thái Phiên theo sự công nhận
của UBND thành phố Đà Lạt. Khi tính chuyên nghiệp trong
sản xuất được nâng cao, Hà Đông được công nhận là “Làng
Hoa truyền thống” đầu năm 2010. Những danh hiệu đó đem
lại cho chúng ta hạnh phúc và tự hào vì ít nhiều Hà Đông đang
thực sự đại diện cho Đà Lạt. Du khách đã biết đến Hà Đông,
ỉ in Nội còn nhớ đến Hà Đông. Song Làng Hoa Hà Đông thực
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sự đang đứng trước nhiêu khó khăn thử thách đê có thê làm
giàu, xóa nghèo đói, xứng đáng với những danh hiệu được
trao tặng, đáp ứng mục tiêu xây dựng một Làng Hoa phát triên
gắn với dịch vụ du lịch tham quan.
Trước hết, về mặt cơ cấu lãnh đạo, sự phát triến của Làng
Hoa Hà Đông, Hà Đông nằm trong phường 8, gắn với hai khu
Đa Thiện và Nghệ Tĩnh. Hà Đông hiện tại có 3 tổ dân phố trực
thuộc phường 8. Vậy thì, làm thê nào đê có được sự lãnh đạo
thống nhất sâu sát, cụ thể từ Đảng ủy, ƯBND phường 8 đối với
hoạt động của Làng Hoa Hà Đông nói chung thông qua 3 tô dân
phố có 3 chi bộ khác nhau, 3 tố chức mặt trận riêng, 3 ban lãnh
đạo tồ dân phố khác nhau?, Hà Đông hiện nay cũng thiếu một
hợp tác xã kiểu mới có đủ tư cách pháp nhân đế tập trung sức
mạnh của toàn the bà con giải quyết các khâu nguồn vốn đầu tư
sản xuất, đầu ra của sản phẩm, tạo thương hiệu cho Làng Hoa
truyền thống, vần đề chuyển giao công nghệ mới cho người
nông dân ...
Thách thức thứ hai đối với Hà Đông là hệ thống thủy lợi
phục vụ cho việc tưới tiêu khi nắng hạn và bảo vệ hoa màu khi
lũ lụt bất chợt đã từng trải qua những cơn mưa đầu mùa dữ dội,
bờ suối sạt lở, mỗi khi lũ lụt cuốn trôi tất cả phân, đất màu và
rau hoa ở các vườn dọc theo bờ suối, đều cảm nhận được thiên
nhiên vẫn là một moi đe dọa lớn đối với những vườn hoa nếu hệ
thống thủy lợi chưa được cải thiện. Một hạn chế khác nữa của
Hà Đông nếu muốn phát triển sản xuất gắn với dịch vụ du lịch
thì trồng hoa như hiện nay chưa đủ. Chỉ tập trung vào các loại
cúc thì chưa đủ. c ầ n đa dạng và phong phú hóa các loại hoa phù
hợp với đất đai của Hà Đông, chuyên môn hóa một số loài hoa
độc đáo, đồng thời phải có phương thức đưa hoa đến với khách
du lịch và thu hút khách du lịch đến tận Làng Hoa thông qua các
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shop hoa tươi, các vườn hoa đặc trang mang những nét độc đáo
riêng, các dịch vụ kết hoa cô dâu, trang trí lẵng hoa, làm vòng
hoa, làm hoa khô... Biết bao vấn đề, biết bao câu hỏi được đặt
ra nhưng dù thế nào đi nữa, nhân dân Làng Hoa Hà Đông vẫn
phải đối mặt và tìm thấy đường đi về phía trước. Chỉ có điều,
không phải từng người bước đi mà là cả một cộng đồng đoàn
kết tiến lên theo một kế hoạch chung có sự phối hợp giữa Nhà
nưcrc và nhân dân.
Trong ngày hội hôm nay của Làng Hoa Hà Đông, tôi xin
mạnh dạn đề xuất một số ý kiến như sau :

1
- Đối với ƯBND thành phố Đà Lạt và UBND phường 8
kính đề nghị Đảng ủy và chính quyền quan tâm, đầu tư cho Làng
Hoa một số mặt cấp th iế t:
+ Tranh thủ các dự án đê xây dựng và củng cô hệ thông
thủy lợi chảy qua Làng Hoa, trong đó có việc tái tạo lại hồ Vạn
Kiếp và thường xuyên nạo vét mương suối để hạn chế ngập lụt
cho nhà vườn mỗi khi mùa mưa đến.
+ Ket hợp giữa Nhà nước và nhân dân, cải tạo hệ thống
giao thông, đặc biệt là đường liên thôn, ngõ xóm tạo điều kiện
thuận lợi cho nhân dân đi lại, chuyên chở sản phâm cũng như
du khách có thê đên tận vườn tham quan chụp ảnh, mua bán hoa
tươi. Hệ thống đường đi này phải kiên cố, phải an toàn và mang
tính khoa học, thấm mỹ, tiện ích.
+Chỉ đạo Hội Nông dân từ cơ sở đến thành phổ có kế hoạch
đưa công nghệ mới về với nông dân Hà Đông đế tăng năng suất,
tăng chất lượng cây hoa hàng năm, kịp thời phát hiện các loại
dịch bệnh mới xuất hiện trên cây hoa, quy hoạch các loại cây hoa
phù họp đê trồng tại Làng Hoa, trong đó có việc tranh thủ các
công ty phân bón và thuốc trù' sâu đang tìm đường về với nông
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dân thông qua quảng cáo, các buôi hội thảo, gửi chuyên viên tư
vấn về tận vườn khảo sát, theo dõi, phối họp, hướng dẫn kĩ thuật,
ngăn chặn dịch bệnh cho cây hoa.
+ Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trong các Tổ dân phố
của Làng Hoa xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
văn hóa ở cơ sở. Trong đó có phong trào thi đua nông dân sản
xuất giỏi đạt năng suất cao, có tống kết bình chọn khen thưởng
hàng năm, đề nghị công nhận danh hiệu “nghệ nhân” cho những
nông dân xứng đáng.
2- Đối với Phòng Nông nghiệp thành phố, kính đề nghị cấp
trên quan tâm giúp đỡ tư vấn cho nông dân Làng Hoa Hà Đông
xúc tiến xây dựng họp tác xã kiểu mới để giải quyết các vấn đề
nguồn vốn tài trợ cho nông dân sản xuất, tìm giống mới, tìm đầu
ra cho cây hoa Hà Đông, phổ biến công nghệ mới cho người
làm vườn trên quy mô rộng, xây dựng thương hiệu cho Làng
Hoa một cách thiết thực. Kinh nghiệm này đã có ở Làng Hoa
Vạn Thành và Làng Hoa Thái Phiên. Hợp tác xã này sẽ có chức
năng quy tụ nông dân trong Làng Hoa về một mối, định hướng
phát trien Làng Hoa và làng nghề truyền thống Hà Đông theo
hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa.
3 - Đối với bà con nông dân trong Làng Hoa Hà Đông, xin
kêu gọi tất cả bà con hãy cùng chung tay góp sức phát triến Làng
Hoa vì sự no ấm của từng gia đình và vì sự phát triến vững bền
của Hà Đông. Từ kinh nghiệm trồng cây hoa của mỗi nhà vườn,
có thê chúng ta sẽ thành lập một câu lạc bộ dành cho những
ngươi nông dân gắn bó với cây hoa. Câu lạc bộ là nơi chia sẻ
kinh nghiệm, là người bạn trợ giúp kĩ thuật đế cây hoa Hà Đông
vươn lên khỏe, đẹp, có giá trị kinh tế, có sức cạnh tranh với các
địa phương khác ■
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Ý NGUYÊN CỦÁ NHÁ VƯỜN ĐÔNG NGÁ
JSỈ

Nguyễn Văn Đông

N ghệ nhản trồng hoa

Vài nét về viêc hình thành
Vườn hoa Đông Nga ở số 35 đường Vạn Kiếp thuộc
Phường 8, thành phố Đà Lạt, nằm trong Làng Hoa Hà Đông,
diện tích khoảng 3 sào (3.000m2).
Trước năm 1975, như mọi người dân ở ấp Hà Đông, có nhà
trồng dâu Tây, có nhà trồng hoa. Cha mẹ chúng tôi đã trồng hoa,
những giống hoa rể quạt (Glaieul, Gladielus), cẩm Chướng
(Oellet, Diantus), hoa Hồng từ thời người Pháp đô hộ nước ta.
Sau năm 1975 do hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, hầu hết
các nhà trồng hoa ở Đà Lạt trong đó có Làng Hoa Hà Đông
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đều bỏ nghề hoa. Mãi đến năm 1996 trở đi mới bắt đầu khôi
phục lại.
Năm 1996 do gặp nhiều cơ duyên, chúng tôi tiếp cận được
các giong hoa mới của nước ngoài như Hà Lan, Đài Loan. Các
loại hoa này cho hoa nhiều, màu sắc rực rỡ, cánh hoa to, đẹp
hơn giống cũ rất nhiều. Vì thế chúng tôi đã nhập về từ Hà Lan
giống Đồng Tiền (Gerbera) và Hồng Môn (Anthirium) và sưu
tầm một số loại mới từ Đài Loan như Sao Tím (Limonium);
Ngàn Sao (Gypsophila, Baby); hoa Cúc (Chrysanthemum).
Những giống hoa này mới lạ nên nhanh chóng chiếm lĩnh thị
trường hoa ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội lúc
đó vần còn những loại hoa cũ.
Từ năm 2000 trở đi, chúng tôi tập trung vào hai loại
chính là Đồng Tiền và Hồng Môn. Sau năm 2014 diện tích
hoa của chúng tôi thu hẹp lại, chỉ còn độ lOOOm2 trồng các
loại địa lan (Cymbidium) và Hồ Điệp (Phalaenopsis) do đỡ
công chăm sóc hơn.
Góp ý về Làng Hoa Hà Đông
Mặc dù Làng Hoa Hà Đông đã có truyền thống trồng hoa
trên 70 năm nay và đã được công nhận là Làng Hoa đầu tiên
“Làng nghề truyền thống” của thành phổ Đà Lạt; thế nhưng nhìn
chung chủng loại hoa còn quá đơn điệu, hầu như chỉ tập chung
trồng hoa Cúc, các chủng loại khác như hoa Hồng, hoa Lily, hoa
Đồng tiền, hoa cấm chướng.V.V... đều không được chú trọng.
Vì thể Làng Hoa Hà Đông hiện nay không thu hút được thị hiếu
tham quan của các du khách. Bên cạnh đó việc áp dụng khoa
học kỳ thuật, công nghệ trồng hoa mới cũng chưa được bà con
trồng hoa chú trọng hoặc có thì cũng chỉ vài ba người, chưa phô
biển rộng rãi.
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Đe chủng loại hoa được phong phú, thu hút khách tham
quan du lịch chúng ta có thê làm như sau:
1) Chi hội Nông dân và Tổ dân phố phối họp với Sở Nông
nghiệp & Phát triển nông thôn tìm và nhập về các loại hoa mới
thích họp với địa phương, đồng thời có giá trị kinh tế cao nhân
rộng nguồn giống (các phòng nuôi cấy mô) tổ chức cho một số
hộ bà con trồng thí điểm, sau đó nhân rộng ra.
Việc nhập giống hoa mới trong điều kiện hiện nay quá dễ
dàng so với cách đây 15 năm. Tuy vậy, do chưa có được một tố
chức hợp tác theo lối mới nên bà con trồng hoa không có tư cách
pháp nhân để trực tiếp nhận giống mà phải nhờ cơ quan Nhà
nước. Cụ thể là Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hoặc
phòng ban có chức năng. Sau này khi các hộ nông dân được tô
chức lại, trồng hoa có chọn lọc và định hướng, họ sẽ tự đứng ra
nhập giống.
2) Đưa mô hình nhà kính đúng tiêu chuẩn, bước đầu trang
bị thống tưới tự động, nhỏ giọt để tiết kiệm công lao động và
chi phí thuốc bảo vệ thực vật, điện nước. Sự trang bị trên đòi
hỏi phải có chi phí (tiền) lớn mà hộ trồng hoa một mình không
the đảm đương nỗi, cũng như không có đủ điều kiện đe vay vốn
ngân hàng. Do vậy cũng phải cùng nhau tô chức lại, hợp tác với
nhau, cử đại diện hợp pháp đứng ra vay vốn ngân hàng hoặc nhờ
sự tài trợ của một tô chức nào đó. Sau này khi làm ăn đã khá
hơn, tài chính dồi dào, chúng ta tiếp tục trang bị nhà kính theo
khoa học kỹ thuật tiên tiến của những nước đã đi trước.
3) Để thu hút khách tham quan, chúng ta cần phải sửa lại
đường đi đến nơi sản xuất hoa cho thông thoáng, dễ dàng; xây
dựng, cải tạo hệ thống thủy nông tưới tiêu thuận lợi, sạch sẽ, an
toàn. Muốn vậy phải qui hoạch lại, vẫn giữ nguyên diện tích
trồng hoa của mỗi hộ, vận động bà con mỗi người bớt một ít đất
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đế tạo đường đi rộng rãi, chứ không nên đế chật hẹp và khó đi
như hiện nay. Đường đến các vườn trồng hoa rộng còn giúp cho
bà con vận chuyên hàng hóa, phân bón dễ dàng, thuận tiện hơn.
4)
Khi đã có bê ngoài khang trang (hộ thống nhà kính đồng
đều), san lượng và chất lượng hoa tốt, chúng ta sẽ xuất khẩu hoa
ra các nước. Nêu chúng ta có đủ tư cách pháp nhân thì sẽ trực
tiếp quan hệ với các nước đê bàn việc xuất khấu hoa; còn không
chúng ta phải nhờ đến chính quyền địa phương, tỉnh hoặc thành
phố làm trung gian. Trước mắt, chúng ta có thể xuất hoa qua các
nước gần trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia,
Thái Lan, Singapore v .v ...
Chuyện xuât khâu hoa thật ra không khó nếu chúng ta đã
có tố họp tác sản xuất hoa theo đúng qui trình kỳ thuật, chất
lượng hoa đồng đều và sản lượng ổn định, v ấn đề là chúng ta
phải làm được những điều trên.
Với mong mỏi Làng Hoa Hà Đông tồn tại và phát triển
mạnh trong tương lai, chúng tôi nêu ra một vài suy nghĩ cá nhân
có phần chưa đầy đủ, mong bà con trồng hoa bổ sung thêm đe
đưa Làng Hoa đầu tiên “Làng nghề truyền thống” của thành phố
Đà Lạt - “Thành phố Festival Hoa Việt Nam” phát triển bền
vừng ■
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HÀ ĐÔNG TRONG LÒNG Đ À LẠT
M ai Vũ
Chi H ội nhà văn C AN D H à N ội
JSỈ

ai tiếng Hà Đông gợi cho tôi sự xa vắng bâng khuâng... Nơi
ấy có sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch, có một thị xã êm
đềm mà nhà thơ Yến Lan đã từng viết: “Thị xã đìu hiu, mặt trời
giữa chiều, ngủ yên trên mái lá”. Nhiều người chỉ biết một Hà
Đông ngày hôm nay là một quận của thủ đô Hà Nội, mà không
biết rằng một nửa nội thành Hà Nội ngày nay là Hà Đông xưa.
Từ Đông Ngạc, qua Chèm về Xuân Đỉnh ở phía Bắc cho
đến ấp Thái Hà, Láng, Kim Liên, vòng xuống Thịnh Liệt, Định
Công, Làng Lủ quê hương tôi đều thuộc Đại Lương, Hoàn Long
- Hà Đông cả. Vì thế cho nên bà con Làng Hoa chính hiệu của
kinh kỳ : Quảng Bá, Nghi Tàm, Tây Tựu, Ngọc Hà, Xuân Tảo,
Vạn Phúc lại mang tên ấp Hà Đông ở Đà Lạt.
Đen thăm ấp Hà Đông tại Đà Lạt lòng bao xúc động được
gặp lại những người một thịt. Thật là “Vạn lý tha hương ngộ cố
tri”. Biết ơn Hoàng Trọng Phu - người đã có tâm muốn cấy văn
hiến ngàn năm của kinh kỳ vào một vùng sơn cước xưa còn
hoang dã này.
Đúng như người ta nói Hà Nội có sức hội tụ và lan tỏa văn
hóa. Chính Làng Hoa Hà Đông đã tạo nên một phần hương sắc
của Đà Lạt.
Cảm ơn người bạn già Phan Hữu Giản đã đưa tôi gặp lại
những người một thịt.
Cảm ơn bà con ấp Hà Đông - những người đã mang văn
hiến ngàn năm của Hà Nội đến thành phố thông reo. Đà Lạt đẹp
lên, văn hóa lên nhờ có Làng Hoa Hà Đông và ngược lại Làng
Hoa Hà Đông cũng nhờ có Đà Lạt mà đẹp lên, văn hóa lên...
Trở về Hà Nội, mồi khi nhìn hoa chắc rằng tôi lại nhớ
những người trồng hoa nơi đây.. .Với tôi đó là một miền nhớ.. .■
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NGHỆ NHÂN ĐOÀN VÃN QUỲNH ■
1 5 NÃM GẮN BÓ VỚI HOA ĐỊA LAIM
JSS

Nguyệt Thu

Không phải là nông dân thứ thiệt Đà Lạt, củng không ph ải là
kỹ sư nông nghiệp, nhung nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh - chủ
vườn lan Anh Quỳnh Đà Lạt lại bén duyên và thành công từ
chỉnh loài hoa địa lan ông yêu thích.

Nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh trong vườn địa ỉan của mình

8 tuổi, hơn 15 năm gắn bó với nghề trồng hoa, với hoa địa
lan - Nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh - chủ vườn lan Anh
Quỳnh ( 44B Vạn Kiếp, phường 8, Đà Lạt) đã cho mọi người
thấy giá trị của khí hậu thổ nhưỡng Đà Lạt - Thành phố được
mệnh danh “thiên đưòiĩg trên mặt đ ấ t”. Với bất kỳ ai sinh sống
tại Đà Lạt, nếu có quyết tâm làm nông nghiệp và tạo ra sản phấm
chất lượng thì sẽ thành công và có the trở nên giàu có.

6

96

N hiều t á c giả

Trước đây, Ông Quỳnh trồng hồng ăn trái, giá thấp nên
ông chuyến sang trồng hồng môn, đến khi hồng môn được người
dân trồng đại trà thì ông đã quyết định chuyển hẳn sang hoa địa
lan. Với 6.000m2 nhà kính được trồng và ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Hệ thống
vườn lan được thiết kế gần như khép kín rất thuận lợi cho việc đi
lại chăm sóc hoa. Ông thiết kế đầy đủ các thiết bị máy đo nhiệt
độ, máy giảm nhiệt độ khi ngoài trời quá nóng, hệ thống tưới tự
động, các chậu địa lan được đặt trên giàn cách mặt đất khoảng 40
- 50 cm, dưới nền rêu phong xanh mướt tạo độ ẩm rất tốt cho lan
phát triên. Hiện ông Quỳnh trồng toàn bộ các loại địa lan giống
nhập ngoại trực tiếp từ Nhật, úc, New Zealand ...Với kinh phí
ban đầu khoảng 1,2 tỷ đồng đầu tư nhà kính, ông chủ vườn lan
Anh Quỳnh tập trung đầu tư chủ yếu vào dòng hoa lan cao cấp
như địa lan xanh, vàng SJC, vàng New Zea Land, vàng chanh
lưỡi vàng.... Trong đó vàng SJC là loại hoa lan được ông Quỳnh
áp dụng sớm nhất tại Đà Lạt và cho giá trị kinh tế cao. Lúc cao
điểm vụ tết có thể lên tới 1,5 triệu đồng/cành địa lan SJC.Tương
ứng 5 - 1 0 triệu đồng/chậu tùy theo số lượng cành và loại hoa
mà có giá thành khác nhau. Lan cắt cành giao động từ 80 - 120
ngàn đồng/ cành.
Hiện nay ông Quỳnh duy trì vườn lan rất ổn định, với
khoảng 3 lao động thường xuyên, lúc cao điểm 5- 6 lao động.
Mồi năm ông xuất trong nước khoảng 20 - 30 ngàn cành, chủ
yếu là Sài Gòn - Hà Nội thông qua thương lái thu gom. Tổng
doanh thu mồi năm Vườn lan Anh Quỳnh ước đạt khoảng trên
2 tỷ đồng.
Chia sẻ về kinh nghiệm trong chăm sóc, sản xuất hoa địa
lan, ông Đoàn Văn Quỳnh cho biết: Với tiềm năng đất đai và
điều kiện tự nhiên hiếm có như Đà Lạt, nếu trồng hoa lan cũng
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như bất cứ loại hoa nào mà đúng quy trình kỳ thuật thì sẽ cho
sản phẩm đạt chất lượng cao và sẽ thành công. Còn cũng làm
nhưng làm không kỹ, khôn? cân thận, không đúng quy trình
chăm sóc suốt quá trình sinh trương của cây hoa thì sẽ cho sản
phẩm không đạt, kém chất lượng, giá bán sè thấp, hiệu quả kinh
tế không cao.
Dù không phải là một nông dân thứ thiệt, (trước đây ông
cùng vợ kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp), nhưng chính
từ sự yêu thích, đam mê loài hoa địa lan nên ông Quỳnh đã tìm
hiểu, học hỏi kinh nghiệm của bạn bè đi trước và quyết tâm theo
đuổi địa lan - loài hoa được mệnh danh "nữ hoàng”của các loài
hoa.
Suốt hơn 15 năm gắn bó với vườn hoa địa lan, ông hiêu
rõ độ tuổi, tính nết từng loại địa lan. Ông dẫn chúng tôi đi tham
quan vườn rồi chỉ rõ “ đây là lan một tuôi, lan 3 tuổi, lan anh 4
tuổi, lan chị già cỗi 09 năm tuổi sắp phải thay thế giống mới...”.
Để chiều theo nhu cầu của hoa, ông phải nghiên cứu xem chúng
cần gì, thích gì, chăm thế nào đế hoa nở đúng têt, hoa to, cánh
đều và dày, màu sắc tươi thắm quả là không dễ với những'ai đã
từng thử sức với loài hoa khó tính này. Từ kinh nghiệm thực tế,
bằng sản lượng và chất lượng hoa của Anh Quỳnh đã khăng
định đẳng cấp trên thị trường. Ông đã trở thành một nghệ nhân
trồng hoa và được tôn vinh trong dịp lễ hội sắc hoa Đà Lạt.
Vườn lan Anh Quỳnh còn tích cực tham gia các hoạt động do
phường, Làng Hoa Hà Đông, thành phố phát động và đã vinh
dự đoạt giải nhì “Hội thi tra n g trại hoa đ ẹp ” năm 2007, đoạt
giải nhì hội thi “Xanh - sạch - đ ẹp ” chào mừng Pestival hoa
Đà Lạt 2005, tham gia trưng bày “triên lãm hoa - cãv cảnh quôc
tế”, trở thành đicm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình
tham quan du lịch tại Làng Hoa Hà Đông - thành phố Đà Lạt và
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nhận được sự yêu mến của du khách trong nước và quốc tế.
Ngoài ra, ông còn tham gia công tác trong Hiệp Hội Hoa Đà Lạt
với nhiều tâm huyết, đóng góp tích cực. Kinh tế gia đình từng
bước ổn định, ông cùng vợ đã tham gia làm tốt công tác từ thiện
xã hội, giúp đỡ người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học và được
UBND thành phố Đà Lạt ghi danh "Tẩm lòng Vàng”.
Đau đáu một nồi niềm suốt mấy mươi năm qua mà đến
giờ vẫn chưa được thành phố triên khai. Đó là ngay từ khi thành
lập Hiệp hội Hoa lan Đà Lạt, nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh cùng
anh em trong Hiệp hội nhiều lần kiến nghị với chính quyền cho
xây dựng một “chợ hoa Neu như Hà Nội có chợ hoa Quảng
Bá, Sài Gòn có chợ hoa Hồ Thị Kỷ, thì với thành phố mang
thương hiệu thành phố Festival hoa lẽ nào lại không có một
“chợ hoa ” chuyên biệt - là nơi đê người dân và du khách được
trao đoi giao thương, xúc tiến các mặt hàng, sản phấm từ hoa
Đà Lạt.
Giờ tuôi đã cao, sức khỏe không được như trước, ông
Quỳnh chỉ mong vườn lan nhà mình giữ vững ôn định, hàng
năm cung cấp một lượng hoa địa lan chất lượng cao phục vụ
nhu cầu thưởng lãm của các vị khách yêu chuộng hoa lan Đà
Lạt. Hàng ngày được nhìn ngắm từng cây hoa lớn lên từng ngày,
ra nụ, trô bông là ông thấy mình hạnh phúc lắm rồi ■
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BÔNG HOA NHỎ LÀNG HOA HÀ ĐỔNG
e£ Trần Thị Mẩn
Phủ trưởng ban thường trực
N hả vãn hóa L à n g H oa H à Đ ỏng

àng Hoa Hà Đông nối tiếng với lịch sử làng hoa đầu tiên
của Đà Lạt. Người dân Hà Đông hôm nay không ngừng
học hỏi, áp dụng công nghệ cao vào nghề trồng hoa. Dù bận '
trăm công nghìn việc nhưng không ai không quan tâm tới việc
học của con em mình. Những người làm công tác Mặt trận và
Khuyến học chúng tôi luôn vui lây cùng niềm vui của bà con
làng ấp khi nghe về thành tích học tập của các em, các cháu
trong Làng Hoa. Rất nhiều cháu đã đạt thành tích cao trong
học tập, thi đậu vào các trường đại học, nhiều em đã tốt nghiệp
ra trường và thành đạt trong xã hội. Tiếp nối truyền thống hiếu
học đó ,nhiều cháu đang nồ lực học tập và rèn luyện đe xứng
đáng là con ngoan trò giỏi. Trong buoi lễ gặp mặt và phát
thưởng, tuyên dương thành tích học tập của các cháu năm học
2014 - 2015 Tổ Hà Đông II đã trao 60 phần thưởng cho em
học sinh giỏi cấp I, II và III. Chúng tôi đã lắng nghe các cháu
báo cáo về thành tích học tập của mình, về quá trình phấn đấu
và rèn luyện đê đạt thành tích ây.
Nôi bật giữa những bông hoa con ngoan, trò giỏi của
làng Hà Đông, tôi muốn giới thiệu đến mọi người một bông
hoa nhỏ, đó là bé Ngô Hoàng Mai Quyên học sinh lớp 12a4
trường THPT Bùi Thị Xuân. Cháu Mai Quyên là thế hệ thứ III
của những vị đầu tiên vào lập ấp (cháu nội của Ông Ngô Văn
Tường - một trong 5 vị đầu tiên vào lập ấp Hà Đông). Dù đang
điều trị bệnh tim (hở van 2 lá 3/4) nhưng thành tích học tập
của cháu rất đáng để khen ngợi. Không những chỉ duy trì tốt
thành quả học tập - 11 năm liền là học sinh giỏi, Quyên còn
rất đam mê tin học. Năm 2012, em đoạt giải khuyến khích
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bảng B tin học và giải khuyến khích phần mềm sáng tạo với
đề tài: “Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong
hội thi tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18. Năm học 2014 2015, được sự hướng dẫn của các thầy cô nhóm sinh trường
Bùi Thị Xuân, Quyên đã cộng tác cùng hai bạn học sinh cùng
lớp để nghiên cứu đề tài khoa học kỹ thuật về các loại đặc sản
rau Đà Lạt, em và các bạn đã thành công khi đạt giải ba nghiên
cứu khoa học kỳ thuật cấp cơ sở và tham dự thi vòng Tỉnh.
Tuy chưa được giải trong vòng thi này nhưng Quyên và các
bạn cũng đã có dịp giao lưu học hỏi cùng các bạn trong tỉnh
có cùng những đam mê sáng tạo. Trang web
“dalatcamnang.tk” đã giúp cho mọi người hiếu rõ thêm về các
đặc sản rau Đà Lạt với những giá trị dinh dưỡng lớn và cách
chế biến để bảo tồn dinh dưỡng các loại rau quả này. Hiện nay
đề tài của các em đang được Đoàn trường THPT Bùi Thị Xuân
gởi tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học thanh thiếu niên do
Hội liên hiệp Khoa học Tỉnh Lâm Đồng tô chức.
Khi tôi viết bài này, cháu Quyên đang nồ lực học tập cho
năm học cuối ở trường phố thông. Khi tôi hỏi cháu về ước mơ
trong tương lai, cháu đang mơ ước và cố gắng hết sức đế thi vào
ngành kỳ thuật hình ảnh y học, sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp
trung học phố thông quốc gia, cháu Quyên mơ ước được cùng
ba mẹ và chị về quê nội ở Làng hoa Quảng Bá - phường Quảng
An - Quận Từ Liêm - Hà Nội. Tuy điều mơ ước ấy vô cùng bé
nhỏ nhưng suốt bao năm qua, Ọuyên chưa được về thăm quê nội
do công việc của ba mẹ cháu bận rộn và cháu còn phải chữa
bệnh. Cháu nói: "Năm 2002, khi gia đình cháu cùng Bà Nội
chuẩn bị về thăm quê vào mùa hè thì Bà Nội cháu đột ngột qua
đời, vậy là mơ ước của Ba cháu đưa cả nhà về quê vần chưa
thành hiện thực". Ket thúc bài viết này, tôi mong cháu Quyên sẽ
mau lành bệnh, có sức khỏe tốt để đạt được ước mơ thi đậu vào
trường đại học mà cháu đã chọn và có một chuyến về thăm quê
thật ý nghĩa vào mùa hè năm sau cùng gia đình ■
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THẾ HỆ TRẺ LÀNG HOA HÔM NAY
JSS

Nhi Trần & Thanh Hà

rong sự nghiệp đôi mới hiện nay, sức trẻ được xác định là
nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của đất nước. Ở mỗi địa
phương, cơ quan, trường học, nông trường, xí nghiệp...đã và
đang hình thành một lớp trẻ nuôi trong mình hoài bão, khát
vọng, chứa chan bầu nhiệt huyết vươn lên kế tiếp truyền thống
vẻ vang của thế hệ cha, ông trên con đường lập thân, lập nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tô quôc.

T

Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh được xác định
là “Trường học xã hội chủ nghĩa”, là chiếc nôi đã tạo những điều
kiện, cơ hội thuận lợi cho từng đoàn viên, thanh niên phát huy
sức trỏ cống hiến và trưởng thành.
Là một trong những tổ chức cơ sở của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh phường 8 - Đà Lạt, trong nhiều năm qua, Chi đoàn
khu phố Hà Đông, luôn cố gắng công tác tuyên truyền vận động
giáo dục thanh thiếu niên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao. Đặc biệt, phát huy truyền thong đoàn kết, chịu thương chịu
khó, sáng tạo trong cuộc sống, lao động, xây dựng quê hương
mới của người Hà Nội trên cao nguyên, thế hệ trẻ ở Làng Hoa
Hà Đông - “Làng nghề truyền thống” đã có nhiều nồ lực trong
việc tham gia phát trien kinh tế, vươn lên làm giàu cho cuộc
sống gia đình, tham gia tích cực các phong trào công tác xã hội,
xây dựng hệ thống trị của địa phương, góp phần đấy mạnh cuộc
vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư”.
Cụ thể, trong đợt sinh hoạt hè 2015 vừa qua, chi đoàn Hà
Đông đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia tích cực các
nhiệm vụ có ý nghĩa: như: Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế
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thiếu nhi (1/6), các hoạt động “ uống nước nhớ nguồn”, “Đền
ơn đáp nghĩa” (27/7); Tham gia lễ thấp nến tri ân tại Nghĩa trang
liệt sĩ Đà Lạt; Tuyên truyền ĐVTN về sức khỏe sinh sản vị thành
niên, phòng chống các bệnh dịch mùa hè, tai nạn thương tích ở
trỏ em... do Đoàn phường 8 tổ chức với 25 em tham gia. Tổ
chức cho các em thiếu nhi ra quân vệ sinh môi trường, giữ gìn
xanh - sạch - đẹp đường phô, thôn xóm.
Đồng thời, Chi đoàn cũng đã tích cực tham gia cùng Đoàn
phường thực hiện chương trình hỗ trợ chỗ ở miễn phí, chương
trình tiếp sức tnùa thi cho thí sinh dự thi tại Trường Đại học Đà
Lạt. Các phong trào văn hỏa, thể dục thể thao, chi đoàn cũng là
đơn vị tiêu biêu, đã tham gia giải bóng đá mini hai lứa tuổi;
Tham gia hội Thi Văn nghệ do Phường 8 tổ chức, với sự ủng
hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong CLB “Hoa Cúc
Vàng” của Làng Hoa Hả Đông.
Ngoài ra, Chi đoàn cũng đã củ 30 ban thanh niên, các em
thiếu nhi tham ẹia lớp học kỹ năng sổng và kỹ năng giao tiếp do
Đoàn Phường tô chức. Tô chức buôi sinh hoạt với Câu lạc bộ
“Em là phóng viên nhí” nhằm giúp các em thiếu nhi hiểu biết
công việc của nhà báo; tạo điều kiện để các em thiếu nhi của địa
phương có niềm đam mê về nghề báo chí định hướng nghề
nghiệp trong tương lai.
Ngoài tham gia tích cực các phong trào chung của Đoàn
phường, của khu phố, một số đoàn viên thanh niên còn tích cực
phấn đấu trong học tập, sinh hoạt và đã đạt những thành tích
xuất sắc xứng đáng là những tấm gương sáng cho bạn bè noi
theo. Một số điển hình tiêu biểu như: En Nguyễn Ngọc Hiệp,
hiện đang theo học lóp 12 trường THPT Bùi Thị Xuân. Sinh ra
và lớn lên trong gia đình có 3 anh em, Hiệp là người con thứ 2,
mặc dù gia đình em thuộc diện hộ nghèo của khu phố, nhưng
Hiệp đã có nhiều nồ lực vươn lên. Với thành tích nhiều năm là
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học sinh giỏi, tiên tiến của trường, năm nào em cũng nhận được
quà khuyến học của khu phố để động viên tinh thần hiếu học
của em. Hay như Em Phạm Thị Ly, là một thành viên mới của
chi đoàn Hà Đông, nhưng là một trong những đoàn viên tích cực
của khu phố. Trong học tập, em không hề kém bất kì ai với danh
hiệu học sinh tiên tiến. Trong năm học vừa qua, Phạm Thị Ly
đã đạt giải Khuyến Khích trong cuộc thi học sinh giỏi môn Địa
lý cấp Tỉnh... Em Ngô Hoàng Mai Quyên học sinh lớp 12a4
trường THPT Bùi Thị Xuân cùng là học sinh giỏi liên tục, vừa
cùng các bạn trong nhóm đã đạt giải ba nghiên cứu Khoa học
kỹ thuật cấp cơ S Ở . . V . . V . . .
Còn nhiều và nhiều lắm những tấm gương sáng của thiếu
nhi, và đoàn viên thanh niên ở khu phố Hà Đông đã vươn lên
đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động, tham gia các hoạt
động phong trào có ý nghĩa của địa phương.
Các con các cháu - những mầm xanh non tơ của Làng
Hoa Hà Đông cũng thiết tha mong các ông bà, cha me, anh
chị tiếp tục phát huy các tiềm năng thế mạnh của “ Làng nghề
truyền thống”, xây dựng quê hương ta phát triến toàn diện,
bền vững, đặc biệt quan tâm, chăm lo “ Sự nghiệp trồng
người” theo lời Bác Hồ dạy. Ra sức làm tốt công tác kiện toàn
tổ chức, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ về mọi mặt; tạo môi
trường và có thêm điều kiện, phương tiện hoạt động tốt giúp
chúng cháu được học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, giúp
nhau, tiến bộ, trưởng thành. Trước mắt, chúng cháu muốn
được phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên,
tham gia đóng góp công sức, nhiệt tình cùng các gia đình tiếp
tục xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa - truyền thống - sinh hoạt
cộng đồng thực sự trở thành “ Mái nhà chung” đầm ấm, vui
tươi, đầy sức sống của toàn dân và thanh thiếu niên nhi đồng
Làng Hoa Hà Đông trong thời gian tới ■
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Câu Lạc bộ Dưỡng sinh Trường sinh học Phường 8, Đà Lạt

NƠI NHÂN ĐỔI LÒNG NHÂN ÁI
Hà Nguyệt

Chủ Năm Rân và chủ Liêm đang mở Luân xa cho học viên khóa 13 của
CLB dường sinh đặt tại Làng hoa Hà Đông - P8 - Đà Lạt.

ôi xin bắt đâu bằng một câu chuyện có thật của nông dân
nghèo Dương Rân (quê Bình Định). Anh tình cờ biết được
môn trường sinh học dưỡng sinh thông qua một người quen khi
bệnh hiêm nghèo ập đến. Anh Rân bị bệnh gan rất nặng, nhà
nghèo không có tiền để mua thuốc chữa trị, trong khi ngày đêm
không ăn, không ngủ được, sút cân trầm trọng, cái chết cập kề...
Đúng thời điểm này, anh may mắn biết đến môn Trường sinh
học dưỡng sinh. Sau khi kiên trì tập luyện qua nhiều cấp học
với một niềm tin tuyệt đối, anh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Sau anh
Rân, chính người mẹ bị bệnh tim rất nặng của anh cũng đã theo
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học và bớt bệnh. Từ đó, anh đã nguyện giúp cho đời, cho nhiồu
người và trở thành giảng viên chính của nhiều lớp học dưỡng
sinh trường sinh học ở nhiều địa phương trong cả nước, trong
đó có Câu lạc bộ phường 8, thành phố Đà Lạt bây giờ.
Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường sinh học phường 8, thành
phố Đà Lạt ra đời được hơn 2 năm nay sau khi được chính quyền
địa phương cho phép hoạt động, Câu lạc bộ hiện đang thu hút
trên 200 người theo tập, các thành viên đều đến từ khắp các địa
phương trong tỉnh như Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng, Đà
Lạt...lớp tập hoàn toàn miễn phí và mỗi người khi tập thành
công sẽ nguyện giúp cho một người khác theo tập và gần như
trên 90% đều đạt kết quả như mong ước. Hiện CLB đang được
Ban quản lý Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông cho mượn trụ sở
đế tập luyện hàng tuần.
Chúng tôi đến tham dự buổi tập của CLB Dưỡng sinh
Trường sinh học phường 8 vào một buổi tối nhưng có tới trên
100 người cùng tham dự, cho thấy sự quyết tâm và những hữu
ích từ môn “thiền” này mang lại. Anh Dương Rân chia sẻ: trên
đất nước Việt Nam ta hiện nay còn quá nhiều người nghèo, mình
mong muốn cứu giúp mọi người không may mắc bệnh mà
không có điều kiện đe chữa trị. Bởi môn học này chỉ cần sự kiên
trì quyết tâm theo đuối sẽ đạt được mà không tốn kém tiền bạc
gì hết. Chỉ bằng sự kiên nhẫn và quyết tâm theo đuổi, mỗi bệnh
nhân sẽ trở thành thầy thuốc cho chính mình và nếu tập đúng,
có niềm tin thì sẽ đây lùi bệnh tật, thân thế trở nên khỏe mạnh.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, dưỡng sinh trường sinh
học do một vị tổ sư Đasira Narada sáng lập cũng bằng chính trải
nghiệm của cuộc đời ông. Thực ra, dưỡng sinh trường sinh học
chính là một môn “ thiền” rất đơn giản. Chúng ta đều biết, trên
cơ thế con người có rất nhiều điểm khi châm kim vào có thế
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chữa được hầu hết các bệnh, người ta tập hợp các điếm đó thành Ị
365 huyệt, nằm trên 12 đường kinh chính và hai mạch là: mạch
Nhâm và mạch Đốc. Đặc biệt, trên hai mạch này có chứa các
đại huyệt liên quan tới các cơ phận chủ chốt trong cơ thể, đó
chính là các trung tâm có khả năng trao đổi năng lượng trực
tiếp giữa cơ thể con người và môi trường xung quanh. Khai
thông các huyệt đạo trên hai mạch Nhâm - Đốc, cơ thể thu được
năng lượng trong không gian, trong vũ trụ và trở nên cân bằng
về trạng thái âm dương. Từ đó, bệnh tật được đẩy lui, cơ thể trở
nên khỏe mạnh, những khả năng tiềm'ấn của con người được
đánh thức.
Trường Sinh học Dưỡng sinh (hay Năng lượng Sinh học)
đã được phố biến từ nhiều năm qua, có tác dụng rất lớn và đã
thực sự chứng minh được tính hiệu quả của nó trong đời sống
xã hội, đã làm thay đối cách nhìn nhận các hiện tượng kỳ lạ của
con người từ chỗ sai lệch trở nên khoa học và đúng đắn hơn.
Tự rèn luyện dưỡng sinh theo phương pháp ứng dụng
Trường Năng lượng Sinh học cũng là sự tu luyện khí vận của
âm dương ngũ hành, nhằm lưu thông Kinh Lạc, điều tiết công
năng khí huyết, phủ tạng bên trong cơ thể, làm cho âm dương
cân bằng, ngũ hành tương bổ cho nhau để đạt mục đích dưỡng
sinh, trị bệnh, đề phòng bệnh tật.
Ông Nguyễn Hữu Toản, 78 tuổi, hiện là chủ nhiệm CLB
Dưỡng sinh trường sinh học phường 8 cho biết: xuất phát từ trải
nghiệm của chính bản thân tôi. Năm 2009, tôi bị bệnh tràn sỏi
thận trong túi mật phải cấp cứu từ bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
về Sài Gòn, được bác sĩ rao và cắt túi mật. Sau mổ, tôi ra viện
nhưng người tôi yếu rất nhiều, da vàng, sút cân trầm trọng. Co
may cho tôi tôi biết được môn tập dưỡng sinh này qua một người
cháu ở Hội An và động viên tôi theo học tại đầu cầu Sài Gòn dc
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ông Đặng Vũ Bồn trên 72 tuối đứng lóp, mà trước đó ôns cũng
bị ung thư nhưng nay đã khỏe mạnh. Sau khi tập ở lớp và vê nhà
tập kiên trì nên giờ người tôi trở nên khỏe mạnh, hồng hào, ăn
được ngủ được, tôi mừng lắm. Và khi CLB được thành lập, đi
vào hoạt động, chúng tôi vô cùng phấn khởi trước sự tạo điêu
kiện của các cấp và chính quyền địa phương, nhất là Ban Quản
lý Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông đã tạo điều kiện về địa điếm,
cho mượn cơ sở để CLB hoạt động. Mục đích chính là làm điều
thiện, vì học hoàn toàn miễn phí, mang lại niềm vui cho mọi
người, cứu được nhiều người thoát bệnh hiêm nghèo. Môn tập
dưỡng sinh trường sinh học không phải là chữa bệnh, không
phải uống thuốc mà chủ yếu dưới dạng “thiền” đế thu năng
lượng vũ trụ vào cơ thế đế hỗ trợ sức đề kháng cho con người
chống lại bệnh tật, đẩy lùi bệnh tật ra khởi cơ thể và trở nên khỏe
mạnh.
Đến nay, CLB dưỡng sinh phường 8 đã mở được 13 khóa
học dưỡng sinh trường sinh học, đông nhất là vào những lúc
mùa vụ nhàn rồi bà con tìm về học rất đông. CLB cứ 2 - 3 tháng
mở một khóa (gồm 2 lóp buổi sáng và buổi tối) thu hút khoảng
2 ngàn học viên theo học gồm cả những nông dân, công nhân,
viên chức, thầy thuốc, y bác s ĩ... và đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Văn Báu (phường 3,
Đà Lạt) bị bệnh tan máu bấm sinh, gout và men gan cao. Chị
Nguyễn Thị Yến (vợ anh Báu) chia sẻ với chúng tôi: ông xã
mình từ chồ bệnh rất nặng, sút cân rất nhanh, không ăn ngủ
được. Duyên cơ đến khi biết được môn học này và đến nay sau
2 năm theo tập ông xã mình đã khỏe lại, cơ thê hông hào, lên
cân và sau khi đi xét nghiệm các chỉ số ở bệnh viện, bác sĩ cho
kết quả chuyển biến rõ rệt, các chỉ số bệnh về máu, gout thuyên
giảm đáng kể. Gia đình tôi vô cùng phấn khởi và cả 2 vợ chồng
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cùng theo tập cho đến nay và chắc chắn sẽ theo dài lâu. Trường
hợp Chị Nguyễn Thị Chinh 56 tuổi buôn bán lẻ trên vỉa hè chợ
Đà Lạt: bị bệnh Amidan, viêm mũi cấp tính, viêm khớp chân,
thoái hóa cột sống và bị bệnh tiếu đường đã 2 năm. Bị tụt đến
20 kg. Chị nhập học khóa 6 dưỡng sinh trường sinh học Phường
8 Đà Lạt. sau 1 tháng tập luyện, chị đi khám và xét nghiệm lại
tại nhà bác sĩ Sơn ( đường Bùi Thị Xuân - Đà L ạ t) kết quả bệnh
tiếu đường giảm đến 90%, 1 tháng sau Chị Chinh không hề uổng
1 loại thuốc nào, 1 viên thuốc tiểu đường nào .... Khi xét nghiệm
lại thì bệnh tiểu đường đã hết 100%; còn các bệnh khác thì giảm
đến 80%. Đen nay, sau 1 năm tập luyện dưỡng sinh thì mọi bệnh
tật trong người Chị hầu như hết hắn và chị tăng cân trở lại, vượt
qua mức cũ 78 kg nay đã lên 80 kg.....
Tu tâm luyện khí thông qua môn Dưỡng sinh Trường
Sinh học cũng chính là một trong'nhiều biện pháp đề cân bằng
ngũ hành. Trong thực tế, thường xuyên tập luyện Dưỡng sinh
Trường Sinh học là một trong nhiều hoạt động có thể làm cho
Kinh Lạc thông suốt, các cơ quan phủ tạng vận hành hanh thông,
nhờ đó mà đạt được mục đích dưỡng sinh, đấy lùi bệnh tật, thân
thê khỏe mạnh ■
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A ng Bính xa Hà Nội vào Đà Lạt lập nghiệp tò năm 1938, khi
mới mười tám tuối, vậy mà về quê có một lần trước 1954.
Những năm chiến tranh, hai miền chia cách đã đành sau
“bảy năm”, đất nước thống nhất, Nam Bắc một nhà, ông vẫn
nấn ná chưa chịu về, mặc dù giếng nước, mái đình Quảng Bá
làng quê cùng những kỷ niệm tuôi thơ vân đeo bám khôn nguôi.
Sau mọi nỗi đắn đo, ông quyết định về dối già một lần vào năm
tám mươi tuối. Điều bất ngờ là cháu chắt đứng ra tố chức thượng
thọ cho ông ngay tại quê nhà. Một ngày vui bồng bột của lớp trẻ
hậu duệ đượm nồi bùi ngùi kín đáo của tuổi già, thế rồi cũng
qua, giờ đây ông đang ngồi lặng lẽ bên bà cụ già kém ông một
tuổi ngắm mặt nước Tây Hồ dập dềnh xao động.
Thật khách quan mà nói thì giữa họ chưa có cuộc tình nào,
nghĩa là ông không phản bội bà, song ông đã chạy trốn một tình
yêu chớm nở mà nhữnậ người trong cuộc không thế quên.ông
đột ngột ra đi để rồi thấy mình mang nợ suốt đời. Bà hận, ông
biết, và vì thế bối rối là không thể tránh k h ỏ i...
Tuổi trẻ hướng ngoại, thích phiêu lưu, với nam nhi thì sự
nghiệp lại có phần lấn át riêng tư. Bình thường nghe các cụ nói:
“Làm trai cho đáng nên trai - Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai đã
từng". Máu “giang hồ bấm sinh” được kích thích bằng những
bài báo viết về Đà Lạt, một vùng đất hoang sơ đầy bí ấn vô tình
ông đọc được “Lâm Viên hành trình nhật ký" của Nam tước
Đoàn Đình Duyệt đăng trong "Nam Phong tạp chí” hơn hai
mươi năm trước đó, ghi chép những điều mắt thấy tai nghe của
ngài trong dịp phụng chỉ đến tỉnh Lâm Viên mới thành lập để
quan sát, đồng thời trù liệu việc xây cất hành cung. Bài báo có
đoạn khiến ông lưu tâm: “Từ Eo Gió trở lên, xe chạy nhanh
được quãng đường chừng 50 km. Đường lúc này bằng phang,
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có chỗ như miền Trung Châu. Ven đường có độ năm, ba cái
sách (xóm cô rào) của người Thượng. Nhà lụp xụp, thô sơ Đất
trồng lứa mỗi nơi chỉ được độ một, hai khoảnh nhỏ, còn lại là
đất trống mênh mông, nhìn ra thấy hoang vu cả ngàn dặm tới
tận cùng tầm mắt. Neu di dân lập ấp, khai khấn canh tác thì có
thể có được hai, ba trăm thôn”. Khốn nạn, quê mình đất chật
người đông, cãi nhau, chửi nhau, rồi xô xát chỉ vì cái hàng rào
không thẳng. Đêm nằm nghe sóng nước Tây Hồ oàm oạp xô bờ,
hăm họa nuốt chửng mảnh vườn trồng hoa từ bao đời. Vào mùa
mưa lũ, um tùm đất lở đến xót xa. Ẩn tượng về mảnh đất “Đà
Lạt trăng mờ" của thi sĩ họ Hàn gieo vào lòng ông: "Trăng sao
đắm đuối trong sương nhạt". Rồi Quách Tấn: “Trời đất tan ra
thành Thủy Tinh - Một bàn tay ngọc đẫm hương trinh/ âm thầm
mơn trớn bên đôi má/ Hơi mát đê mê chạy khắp mình”. Và., thế
là Bính thả hồn theo những vần thơ bay bống.
Gần 2/3 thế kỷ đã trôi qua, ông ngắm lại bà xem còn sót
nét nào cửa ngày xưa cũ. Bà nhìn mặt nước bần thần:
- Ông vào đấy có gặp con trăn có sừng không?
Ông Bính phì cười. Ngày đó báo chí nói về Đà Lạt khá
nhiều ông nhớ có lần cắt bài báo in ảnh con trăn có sừng tặng
bà. Vào Đà lạt mới vỡ lẽ.
- Làm gì có chuyện trăn có sừng. Mấy ông nhà báo toàn
đưa tin giật gân. Chẳng qua nó nuốt con nai, nhưng lại nuốt từ
phía sau, nuốt gần hết thì vướng sừng, gặp người thì vội dê đi,
mang cả cặp sừng nai... Cảnh ấy vào Đà Lạt ông gặp nhiều.
Chiều chiều thung lũng trước nhà ông hươu nai từng đàn kéo
xuống suối uống nước dẫn dệu như đàn bò. Nhất là khi trời sắp
tắt nắng, ráng đỏ hoàng hôn nhuốm trên lớp lông mịn như phát
sáng, viền lấy con vật.
- Chúng không sợ người à ? -Bà hỏi.
- Mới đầu thì không. Chúng nghĩ con người cũng như
chúng thôi. Nhiều con bị hổ săn đuổi còn chạy vào nhà cầu cứu!

M
£àỉig, ítíãa 'ỉiửà 'Đâiiạ ipj, 111

- Lúc ấy các ông làm thế nào?
Thì mang mâm đồng, nồi đồng, chậu thau gõ ầm lên cho
hổ hoảng sợ bỏ đi.
Chỗ ông mới đến định cư chỉ có ba ngôi nhà gồ lớp tranh
ở ba góc thung lũng sình lầy nằm giữa Mả thánh và đường
Nguỵễn Công Trứ bây giờ, nay gọi là ấp Hà Đông. Àp Hà Đông
khi ấy nhiều trăn lắm. Đêm trăng nó trờn lên, lừ lừ di động, lúc
đen sì trong bóng tối, lức lấp lánh dưới ánh trăng, xuyên qua
những bụi lau sậy đung đưa.
Bãi bế nương dâu, hai phần ba thế kỷ đã trôi qua, ông cứ
nhớ mãi cái ngày xa Hà N ộ i. Là công nhân xếp chừ của tờ báo
La Voulté, vô tình ông đọc cột tin đăng tải chương trình tuyến
người di dân vào Đà Lạt lập ấp do Tổng đốc Hà Đông Hoàng
Trọng Phu chiêu mộ, thế là ông xin đi, mang theo hai ngàn củ
giống lay-ơn nhập bọn với hơn ba mươi trung niên các lànạ
Quản^ Bá, Nghi Tàm, Tây Tựu, Xuân Tảo, Vạn Phúc ven Hô
Tây gồng gánh, cuốc xẻng, nồi niêu, xoong chảo lục tục lên tàu
ra ga Hàng cỏ.
- Sao em không ra ga tiễn anh hôm ấy? - ông buột miệng
gọi “em”. Giọng bồi hồi xúc động.
Như bị câm khấu, bà định nói mà không sao mở miệng nối.
Mặt đỏ bừng rồi tái đi, môi mím chặt, mất vẫn đăm đăm nhìn
xuống. Sóng nước hắt những vòng sáng lưng linh nơi cố bà. Đây
là cơ hội cuối cùng đế nói hoặc là mang xuống mồ. Mặt bà đỏ
gay trong ánh hoàng hôn. Mối hận tuối thơ cuối cùng cũng phải
trút lên đầu người tình hờ hững.
- Anh bảo em không ra ga à / Anh còn nhớ tối hôm trước
khi đi anh nói anh đã chuân bị đủ hai ngàn củ lay-ơn mà quên
không đánh lấy củ riềng vào trồng làm gia vị ăn thịt thú rừng.
Anh vẫn thích món giả cầy mà.
Bà nhớ từng chi tiết khiến ông gục đầu như một tội đồ. Bà
nhìn xoáy vào ông, ông không dám ngẩng lên, gáy nóng dần,
ran ran từng chân tóc.
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Em tách khỏi đám đông - Bà tiếp - tay cầm gốc riềng cò
nguyên lá đứng dưới chân cột điện đơn độc giữa sân ga Hàng
Cỏ đê anh dễ nhận ra. Chỉ cần ngước lên là bắt gặp ánh mắt em
chờ đ ợ i. Nhưng anh đã quên em lúc đó, anh mãi nói gì đấy với
những người đưa tiễn, không một lần phóng ánh mắt tìm kiếm.
Anh còn nhớ hôm ây là ngày bao nhiêu không? Ngày 29 tháng
5 năm 1938!
Bà dằn từng con số, mắt sánạ lên, đến lúc cứnậ rắn nhất thì
lại bật khóc, nâng vạt áo chấm chấm hai đầu con mẳt. Bà đã hận
ông suốt hai phần ba thế kỷ. Neu còn trẻ, ông sẽ ôm lấy bà mà
xoa đầu vỗ về. Song ông chỉ đặt tay lên bờ vai già nua của bà.
Bà khẽ gạt ra vùng văng:
Nạn đói “'bon lăm” gia đình anh có gửi hai tấn gạo về cứu
tể cho dân làng. Riêng gia đình em không nhận, chỉ làm điều bất
chính mới có hai tấn gạo trong khi cả nước hai triệu người chết
đói?
Trời ơi, oan cho ông quá. Trước cảnh rừng núi hoang vu,
nhiều người cùng đi đã đào tấu, phần vì thấỵ tương lai mù mịt,
phần vì thương vợ con ở nhà. Ông trụ lại cuốc đất lật cỏ, với hai
ngàn củ lay-ơn đem theo, chỉ hai tháng sau đã có hai ngàn cây
hoa. người Pháp ở Đà Lạt đang khát hoa, đắt mấy cũng mua,
mỗi bông lay-ơn hai hào, mà gạo hai đồng một tạ, thử hỏi làm
gì ông không gửi được hai tấn gạo về quê chứ. Vua Bảo Đại còn
tặng “Long Bội Tinh” cho gia đình ông và thường xuyên cho xe
đón gia đình ông lên dinh chơi vào dịp lễ tết. Chụp ảnh chung
với Đổc lý có, với Quan đạo có. Và sau này nữa với cả Tổng
thống họ Ngô, nhưng nhà ông vẫn có hầm bí mật che dấu Việt
Minh, Việt Cộng. Ông có làm gì bất chính đâu.
Sau những phút thở than kể lể là những phút lặng kéo dài,
dài đến phát sợ. Mặt hồ vẫn xao động, lấp lánh ánh đèn điện.
Kia là đường c ố Ngư, nay gọi là đường Thanh Niên dẫn
đên chùa Quán Thánh. Trước mặt là Thụy Khuê, bên xe điện
cuối cùng nay không còn nữa nhưng vẫn văng vẳng tiếng leng
keng. Gió từ mặt hồ hắt lên rười rượi.
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Hà Nội đẹp quá Lan ơi! - Lần đầu tiên sau bao năm ông lại
gọi tên bà.
Đẹp sao bỏ đi?
Câu hỏi cứa vào lòng ông. Lòng người ai cũng có chồ yếu
mềm, chỉ mình mình biết, chỉ mình mình hay, nhiều khi lại được
che dấu bằng những lý lẽ ngụy biện đế tự an ủi. May mà vẫn
phải đầu tắt mặt tối, vật lộn mưu sinh. Nhưng đó là ngày thường,
còn ngày giỗ, năm hết tết đến, khi không thể không nghĩ về cội
nguồn thì nỗi buồn tủi của kẻ tha hương không biết cất giấu vào
đâu. Kẻ ra đi bao giờ cũng nhó’ nhiều hơn người ở lại. Vì đi là
mất, là chết với quá khứ thân thương cửa mình, cái quá khứ làm
nên tâm hồn mình. Hình như nỗi ám ảnh về sự phụ bạc quá khứ
khiến'người ta chạnh lòng mỗi khi nghĩ đến và sợ phải gặp lại.
Tình yêu cũng vậy chăng?
- Tôi cứ tưởng bà đã quên tôi rồi...
Trong thâm tâm, ông mong như thế tâm hồn được thanh thản.
- Không bao giờ ...
- Vậy nếu giời cho còn được mạnh khỏe, sang năm...
- Không cân đâu ông - Bà đôi cách xưng hô.
Bà hít mạnh một cái rồi như nghẹt thở giây lát, hai bờ vai
rung lên từng chập, đổ hơi thở dài cùng hai hàng nước mắt tuôn
trào.
Ông Bính nhớ mãi câu hỏi của Tổng Đốc Hoàng Trọng
Phu trước khi lên đường: “Vì sao cháu đi?”, “Dạ.. Bẩm quan
lớn, cháu thích đi xa”. Nào ngờ đó là câu trả lời định mệnh. Khi
ấp mới của người Hà Đông được thành lập trên đất Đà Lạt, dân
định đặt tên là ấp Hoàng Trọng Phu đế nhớ công lao di dân lập
ấp của ông, coi như là thành hoàng vậy. Nhưng ông cám ơn và
từ chối: “Thôi, cứ lấy tên là ấp Hà Đông đế mà mai sau con cháu
nhớ về cội nguồn”.
Ôi? Cái tên ấp, tên làng ở xa nghe sao mà thiêng liêng
quá!«
Đà Lụt, thảng 8/2004
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IMGUỒIMGổc HÀ DÔNG CỦA cư DÂN ĐÀ LẠT0
TS. Bùi Văn Hùng
Chủ nhiệm K hoa S ử Trường Đ ại học Đ à Lạt
JS$

1. Những thành tựu về kinh tế
1.1. Tồng quan về ấp Hà Đông Ấp Hà Đông thuộc khóm Đông - Tĩnh (Hà Đông - Nghệ
Tĩnh), phường 8, thành phố Đà Lạt. ấp nằm trọn vẹn trong một
thung lũng dài ở phía Bắc thành phố7, giữa các ngọn đồi 1550,8;
1503; 1509 và 1525,9. Phía Bắc và Tây Bắc là khu Vạn Kiếp,
phía Nam là đường Nguyễn Công Trứ, phía Tây và Tây Nam là
đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phía Đông và Đông Bắc là ấp Nghệ
Tĩnh và đường Phù Đổng Thiên Vương. Theo bản đồ địa chính
ngày nay, tống diện tích đất đai của ấp Hà Đông là 60,5 ha, trong
đó hầu hết đã được khai phá dùng đế ở và trồng trọt. Giữa thung
lũng là một con suối nhỏ chảy qua. Con suối này chính là nguồn
nước chủ yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống cư dân trong ấp.
Thổ nhưỡng ấp Hà Đông gồm hai nhóm chính là: Feralit
vàng đỏ rất thích họp cho sự sinh trưởng của các loại rau hoa
quả và dược liệu; feralit mùn vàng ở những triền đồi có độ dốc
lớn. Ngoài ra còn có đất sình lầy ven suối cổ giá trị kinh tế khá
cao trong buối đầu khai phá. Chính vì vậy, cảnh quan sinh thái
của ấp khá thuần nhất với nhiều vườn rau, hoa đủ mọi sắc màu
xen giữa là những thảm cỏ, vườn cây ăn trái và vài lùm cây rải
rác ở các đám đất hoang. Khí hậu ở ấp cũng là khí hậu của Đà

(*}Trích luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam (2001):
"Nguồn gốc Hà Đông, Nghệ Tĩnh của cư dân Đ à Lạt trong quá trình hình
thành và phát triển đến năm 1945".
7 Nếu so với đồ án thiết kế của He'brarđ thì vị trí địa lý của ấp nằm ở phía
Tây thành phố Đà Lạt.
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Lạt trong lành, mát mẻ quanh năm là một nguồn thuốc bố vô giá
cho con người.
Ảp Hà Đông được thành lập từ năm 1938. Từ đó đến năm
1945, cộng đồng dân cư Đà Lạt gốc Hà Đông dần dần hình thành
và đi vào on định cuộc sống, phát triến kinh tể theo mô hình kinh
tế vườn. Diện tích đất đai được khai phá không nhiều8. Từ năm
1945 đến năm 1954, ấp Hà Đông có thêm những luồng dân cư mới
từ các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình
Định... đến lập nghiệp. Trong thời gian này, người Hà Đông không
vào nữa, thậm chí một số người vì nhớ quê nên đã bỏ về. Diện tích
đất đai được khai phá tăng lên rất nhiều. Từ năm 1954 đến 1975,
ấp Hà Đông tiếp tục phát triển nghề trồng rau, hoa và cùng với các
ấp khác đưa Đà Lạt trở thành một thành phố nối tiếng về lĩnh vực
này. Diện tích canh tác tiếp tục được mở rộng. Từ năm 1975 đến
nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền cách mạng, nhân
dân ấp Hà Đông đã và đang vững bước trên con đường xây dựng
cuộc sống ngày càng giàu đẹp h ơ n .
1.2 Những thành tựu về kỉnh tế từ đầu đến năm 1945
- Nông nghiệp hàng hoá và tự túc.
Theo quy định của nhà cầm quyền, ấp Hà Đông được
khoanh vùng trong một thung lũng hẹp dùng đế ở và canh tác.
Trên cơ sở đó, cư dân Hà Đông đã tiến hành khai phá và cải tạo
cảnh quan sinh thái cho phù họp với điều kiện của kinh tế nông
nghiệp truyền thống. Nhà ở của cư dân phân bổ theo đường rìa
của ấp ở 3 mặt Đông, Tây, Nam trên triền đồi thoai thoải nhìn
xuống toàn cảnh khu vực trồng rau và hoa.

8Theo Nguyễn N hân Bằng trong Sinh hoạt của các gia đình làm nghề trồng
rau tại Đà Lạt, Khảo về lập ấp H à Đông. Tiểu luận cao học Nhân văn - sđd
trang 62, 63, 64,65 thì diện tích đất đai được khai phá tính đến ngày
7.5.1942 (ngày các nhà trồng tỉa được tư hữu đất đai của họ) là 12,3 mẫu
( 12,3ha), 1952 là 48 mẫu, 1953 là 92 mẫu, 1970 là 166 mấu.
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Nhóm nông dân đầu tiên tập kết và được chia ra ở theo
từng làng gốc như Quảng Bá, Tây Tựu, Vạn Phúc, Nghi Tàm,
Ngọc Hà , Xuân Tảo trong nhũng căn nhà tranh do chính quyền
thuê người của ông Huyện Thượng Hàn Đăng dựng lên trước
đó. Trên cơ sở đó, mỗi làng tự động tố chức khai phá gần với
chồ ở có sự canh gác của lính khố xanh. Mọi người được cấp
cho một phần lương thực, mắm muối đế sinh sống và khai vỡ
đất đai9. Họ to chức nấu ăn chung và khai phá chung, dự kiến sẽ
chia đất đai khai phá được cho từng người theo ngày công lao
động. Do đất đai còn hoang vu, rừng rậm, thú dữ, công cụ thô
sơ và phương thức tô chức làm ăn theo kiêu làm chung, ăn, ở
chung như vậy nên kế hoạch không thành. Hầu hết đều tìm cách
bỏ trốn sau thời gian từ 3 đến 6 tháng. Những gia đình còn trụ
lại*tiếp tục khai phá, canh tác theo hộ gia đình riêng lẻ.
Từ đầu năm 1939, gia đình ông Ngô Văn Ất (ông Ngô Văn
Bính là con trai vào trước) vào lập nghiệp ở ấp Hà Đông và tố
chức làm ăn theo lối truyền thống: gia đình là đơn vị xã hội và
kinh tế (tiếu nông tư hữu) đã mở ra hướng giải quyết bế tắc trước
đây. Mỗi hộ gia đình đã tự mình khai phá, canh tác thu hoạch
theo khả năng của họ. Mỗi mảnh đất đã khai phá, được chính
quyền địa phương đo đạc, vẽ họa đồ và giao cho chủ hộ nông
dân canh tác quản lý rộng từ 6000m2 đến hơn một ha10. Do địa
hình không bằng phang, nhiều gò đồi cao thấp khác nhau, nhiều
loại hoa và rau nên nông dân phải chia ruộng đất thành những ô
nhỏ như tình trạng phổ biến ở vùng châu thổ và vùng trung du
Bắc bộ. Ngăn cách những ô vườn nhỏ khoảng vài trăm m2 là các
bờ ruộng cao chừng 40 - 50 cm, rộng từ 20 - 40 cm. Sự phân

9 Khẩu phần này do ông Quản đạo Đà Lạt Trần Văn Lý trích từ 150 đồng
còn lại của số tiền ông Lé Văn Đ ịnh gửi vào trước đó mua.
10 Nhiều nhất là gia đình ông N guyễn Phượng Toàn có 31.295 m 2 (chia ra
10 lô ) Ngô Văn Ãt có 11.530 m 2 (chia ra 3 lô) và ít nhât là gia đình ông
Nguyễn Văn Mão 171 m 2. Phụ lục trang 5.
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chia này không chỉ nhằm mục đích tạo mặt bằng tuyệt đối cho
cây trồng mà còn là ranh giới giữa các lô đất của cá nhân, phân
cách các mảnh vườn trồng các loại cây khác nhau. Nhưng cũng
có khi do nhu cầu khai thác vùng sình lầy mà nông dân phải san
ủi bằng tay từ các triền đồi xuống. Năm 1939, gia đình cụ Ngô
Vãn Ảt nhận thấy có thế khai phá được vùng sình lầy dọc theo
con suối giáp đường Dankia (nay là đường Nguyễn Công Trú-),
đã vè bản đô và xin với Quản đạo Đà Lạt được khai khân. Được
sự đồng ý của ông Quản đạo Trần Văn Lý, gia đình cụ Àt đã lấy
đất ở sườn đồi phía Đông của đường Dankia san lấp vùng sình
lầy để tạo nên những vườn rau tươi tốt như ngày nay. Quá trình
cải tạo đất hết sức gian nan vất vả, đất sình nhiều bùn, nóng, khí
hậu lạnh lẽo, nhờ có đất đồi đã trở nên dễ canh tác và cho năng
suất cao. Trên cơ sở ruộng đất đã được khai phá, nhà cầm quyền
địa phương tiến hành đo đạc, lập họa đồ, thu một khoản tiền
nhất định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng11. Quy định
của nhà cầm quyền Đà Lạt là những mảnh vườn của cư dân
trong ấp khai phá được sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở
hữu vĩnh viễn sau 15 năm kế từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất12. Như Vậy, Chế độ Sở hữu đất đai của ấp Hà Đông
được xác định từ đầu là tư hữu. Đó chính là cơ sở của nền kinh
tế tiểu nông tư hữu trong thời Cận hiện đại.
Những gia đình nông dân mà nòng cốt là những người
thanh niên được tuyến chọn trước đây đã dần dần ôn định cuộc
sống trên cơ sở lấy nông nghiệp làm vườn và chăn nuôi làm nền
tảng. Âp Hà Đông trở thành ấp đầu tiên trồng rau và hoa tươi ở

11Theo tài liệu của N guyễn N hân Bằng thì giá đất chỉ m ang tính chất tượng
trưng, năm 1942 là 2 xu/m 2. Tổng diện tích đất đai khai phá được ở ấp tính
đến năm 1942 là 12,5 ha và được vẽ hoạ đồ phân đất.
12 Căn Cứ theo giấy uỷ quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hộ cho
ông Nguyễn Văn Bồng ngày 18-6-1945, phụ lục trang 3 và Nguyễn Nhân
Bằng cho rằng ngày 7.5.1942 các nhà trồng tỉa được tư hữu đất đai của họ?
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Đà Lạt mở ra một triển vọng cho sự phát triển của thành phố
trong tương lai.
Trong thời kỳ đầu (1938 - 1945), nông dân ấp Hà Đông
phải lao động với những loại công cụ thô sơ mang từ quê quán
vào như: dùng dao, liềm đế phát cây cỏ rậm rạp, dùng cuốc,
xẻng, đế phạt cỏ và làm đất bằng tay mà không hề có trâu, bò
đế cày bừa. Sau khi đã vỡ đất, họ dùng cào đế làm sạch cỏ và
tơi đất. Họ trồng rau và hoa bằng cách gieo, cấy và dùng bình
tưới bằng tay. Nguồn nước tưới lấy từ con suối nhỏ chảy qua
ruộng vườn của ấp. Do kỹ thuật thô sơ nhân lực hạn chế nên
giai đoạn đầu, phần lớn đất đai chưa được khai phá. Mỗi gia
đình nông dân chỉ canh tác được trên một diện tích từ vài trăm
đến hơn một ngàn mét vuông. Trong giai đoạn đầu, khi Đà Lạt
còn trong tình trạng hoang vu, cây cối rậm rạp, nhiệt độ có khi
gần tới 5°c13, nông dân phải từng bước khắc phục để sản xuất.
Chính quyền địa phương cũng tìm mọi biện pháp để giúp đỡ bà
con nông dân mới đến lập ấp như: lập chuồng bò cho nông dân
nuôi lấy phân còn thịt cung cấp cho người Pháp, chở rác từ các
nơi trong thành phố cung cấp cho nông dân ủ làm phân hữu cơ
(mỗi hộ 2 xe trong 1 tuần)14. Nhờ đó, sau một thời gian, khí hậu
dần dần thích hợp, đất đai được cải tạo trở nên màu mỡ, nên
năng suất lao động khá cao, tạo nên đời sổng ổn định là động
lực đê thu hút sự nhập cư của các gia đình là bà con của những
người vào trước. Sự thành công của ấp Hà Đông đã giúp cho
việc ra đời của ấp Nghệ Tĩnh và các ấp khác lần lượt ra đời ở
Đà Lạt.

13 Nguyễn H ũu Tranh - Đà Lạt năm xưa, Ban khoa học và kỹ thuật Lâm
Đồng, 1993, Trang 96
14 Theo lời kể của cụ Ngô Văn Ngôn, do nhiệt độ quá thấp, sương muối
nhiều, đất đai xấu nên thời gian đầu khi trồng rau xuống nếu tưới nhiều
quá thì cây chết. N hà vườn phải đốt lửa để sưởi vào buổi tối.

Giống cây trồng là các loại rau, hoa ôn đới, hầu hết có
nguồn gốc từ châu Âu như: khoai tây, súp lơ, tỏi tây, xà lách,
đậu Hà Lan, dâu tây, bắp cải, Atisô (artichaut) và các loại rau
nội địa như: bí đỏ, su hào, củ cải, khoai lang, sắn
các loại
hoa như: hoa hồng, lay ơn (glaieul), cúc, trà my, lài, sói, câm
chướng...; các loại cây ăn trái như: bơ (Avocatier), mận, ôi,
chuối, đu đủ, hồng, đào, chanh, cam... Trong số đó ta thấy có
nhiều loại giống cây mang tính truyền thống của nông dân người
Việt. Ngoài những giống cây trồng nhập khẩu từ nước ngoài,
còn do bà con nông dân tự mang từ ngoài quê vào, như cụ Ngô
Văn Bính khi vào Đà Lạt đã mang theo 2.000 củ hoa lay ơn, tự
mình cắt, ghép giống hoa hồng Đà Lạt nối tiếng, cụ Nguyễn
Phượng Toàn cũng mang vào trồng thử giống dâu tây mà sau
này trở thành một sản phâm rất được ưa chuộng của Đà Lạt15.
Các loại cây ăn trái chỉ đủ chi dùng trong gia đình nên các ấp
lập sau như Thái Phiên, Thánh Mầu, Đa Thiện, Trại Hầm ... đã
vượt xa Hà Đông về thu hoạch các sản phấm này. Các loại cây
hoa màu cũng không gặt được kết quả tốt đẹp nên dần dần bị
loại bỏ. Phương thức canh tác chủ yếu vẫn là làm tơi đất, sạch
cỏ, gieo trồng, chăm bón và thu hoạch. Năng suất lao động khá
cao, chất lượng sản phấm tốt: rau hoa được người Pháp chấp
nhận “theo cụ Nguyễn Phượng Toàn kể lại, năm 1942 cụ trồng
lứa dâu tầy đầu tiên ở Đà Lạt, người Pháp xuống vườn mua rất
nhiều, cụ chỉ có thể bán cho mỗi người mươi trái”16. Chỉ sau vài
năm lao động cần cù sáng tạo của nông dân, ấp Hà Đông đã
được phủ một màu xanh tươi mát của rau, hoa, cây ăn trái, hoa

15 Theo N guyễn N hân Bằng và lời kể của cụ Ngô Văn Ngôn: năm 1939,
ông Nguyễn Phượng Đoan làm việc ở vườn rau, hoa tại Hà Nội đã lấy một
ít nhánh dâu tây về cho ông anh là Nguyễn Phượng Toàn đem vào Đ à Lạt
trồng thử đạt kết quả tốt.
16 N guyễn Nhân Bằng- Sinh hoạt của các gia đình làm nghề trồng rau tại
Đà Lạt, Khảo về ấp Hà Đông, Tiểu luận Cao học Nhân văn, sđd, trang 254.
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màu: “Từ ấp Nghệ Tĩnh tôi sang thăm ấp Hà Đông, ở đây các
ỉoại rau và hoa- phong phú và tốt đẹp hơn ở ấp Nghệ Tĩnh”17.
Như đã rình bày, những cư dân đầu tiên trước khi vào Đà
Lạt đã được ông Lê Văn Định dẫn đi tham quan trại gà của ông
Hoàng Trọng Phu đế phố biến cách chăn nuôi theo mô hình
trang trại. Song do thời tiết quá lạnh, vốn ít, thức ăn thiếu nên
mô hình này sớm thất bại. Trong ấp chỉ có một trang trại nuôi
bò duy nhất của ông Hoàng Trọng Phu lập ra năm 1940 và chấm
dứt hoạt động vào năm 1945. Thay bằng cách chăn nuôi theo
kiếu trang trại, cư dân trong ấp đã phát triến nghề chăn nuôi theo
mô hình truyền thống gia đình. Mỗi gia đình trong ấp đều tổ
chức chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm như: bò, heo, gà, v ị t ...
chủ yếu cung cấp cho nhu cầu phân bón vườn, đồng thời bo sung
thực phấm của gia đình như là một nguồn thực phấm không thế
thiếu của họ. Một phần dùng để bán như thịt bò, heo nhưng giá
trị kinh tế không cao.
Nhìn chung, kinh tế nông nghiệp và chăn nuôi ở ấp Hà
Đông vẫn mang tính truyền thống của kết cấu kinh tế tiếu nông
tư hữu. Trong điều kiện sinh thái mới, cư dân ấp Hà Đông đã
từng bước thích nghi và cải tạo đất đai bằng tinh thần lao động
cần cù sáng tạo, họ đã tạo ra một cuộc sống ổn định và ngày
càng phát triên.
Thương mại và các nghề phụ khác.
Đà Lạt là một thành phố du lịch và nghỉ dưỡng nên nhu
cầu về các loại nhu yếu phẩm cho cuộc sống của du khách rất
lớn. Ngay từ thời kỳ đầu thành lập các quan chức người Pháp
và người Việt đã phải chú ý tới mặt này. Ảp Hà Đông được
thành lập cũng với mục đích chủ yếu là cung cấp rau và hoa tươi
cho người Pháp và du khách đến Đà Lạt nghỉ dưỡng. Sau một

17 Hồi ký Phạm Khắc Hòe - "Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt B ắc”,
sđd, trang 230
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quá trình hình thành và phát triển, ấp Hà Đông không những đã
sản xuất một lượng rau, hoa đủ cung cấp cho thị trườnẹ tại chỗ
mà còn xuất khấu ra bên ngoài. Đà Lạt ở một vị trí cách Sài
Gòn 300 km, cách Nha Trang hơn 200km là khoảng cách không
lớn lắm đe chuyên chở các loại rau, hoa tươi đi tiêu thụ ở các thì
trường lớn. Mặt khác, khi sản phẩm ngày càng nhiều, thị trường
được mở rộng đến Hà Nội, nước ngoài, phương tiện chuyên chở
hàng hóa phô biên là tàu hỏa và sau này là ô tô, máy bay. Tỷ lệ
rau và hoa bị dập nát chỉ ở mức dưới 10%18. Từ đó hình thành
một tầng lóp thương nhân chuyên buôn bán mặt hàng rau, hoa
ở ấp. Họ thu mua rau, hoa tại các nhà vườn và tại chợ rồi chuyên
chở đi tiêu thụ ở Sài Gòn, Nha Trang và các tỉnh khác. Ngoài ra
còn có những người không chuyên nghiệp cũng buôn bán mặt
hàng này tại chợ Đà Lạt dưới dạng bố trợ cho kinh tế nông
nghiệp truyền thống mà vai trò là các bà nông dân kiêm nội trợ.
Một đặc điêm nôi bật của kinh tê tiêu nông âp Hà Đông là
sản phấm nông nghiệp không mang tính chất tự cấp, tự túc mà
trái lại chủ yếu phục vụ cho kinh tế thị trường (tức là thương
phấm hóa sản phẩm nông nghiệp). Đây cũng chính là điếm kế
thừa truyền thống của cư dân nông nghiệp các làng trồng rau,
hoa ven Hồ Tây (Hà Nội) mà sản phấm làm ra cũng chủ yếu
phục vụ cho cư dân thành thị Hà Nội. Giá cả khá cao, nhất là
những sản phẩm được người Pháp ưa chuộng như dâu tây giá
2,5 đồng/kg ( theo lời kể của cụ Ngô Văn Bính ).
Xuất phát từ nguồn gốc các làng ven đô nên đã có không ít
các bà khi vào sinh sống ở ấp Hà Đông đã lấy nghề buôn bán
làm phương tiện sinh sống chính của gia đình như: bà Cụ
Nguyễn Thị Xuyên nay đã 94 tuổi đi buôn bán từ năm 1940 theo
tuyến Đà Lạt - Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội... hàng hóa là đủ

18 Phạm Văn Lưu- Khái lược về sinh hoạt nhân văn và kinh tế Đ à Lạt, Đặc
san sử Đ ịa số 23,24 trang 175,176.
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các loại như la gim, rau, hoa19... Nhưng nhìn chung, việc buôn
bán của cư dân trong ấp cũng chỉ được xem như một phần hỗ
trợ cho kinh tế nông nghiệp truyền thống mà thôi.
Các làng quê ở ven hồ Tây vốn có các nghề truyền thống đây chính là nét chung của các làng Việt cổ truyền - nên nông
dân Hà Đông cũng đã phát huy thế mạnh này ở quê mới với các
nghề phụ truyền thống như: dệt vải, thêu, mộc, làm bún, bánh
cuốn ... Gia đình cụ Ngô Văn Ãt đã duy trì nghề làm bún trong
một thời gian dài và thu được một nguồn lợi lớn không những
đủ cho sinh hoạt gia đình mà còn chi viện cho bà con ở quê hai
tấn gạo trong thời gian đói kém năm 1945 và gửi tiền về quê
mua ruộng, vườn, ao cá, trâu bò ...làm tài sản cho người em còn
ở lại làng Quảng Bá (Hà Đông)20.
Hàng hóa mà cư dân Hà Đông tiếp nhận chủ yếu là những
nhu yếu phẩm hàng ngày, công cụ lao động, phân bón, giống
cây trồng... ấp Hà Đông nằm trong địa vực thành phố Đà Lạt
nên việc lập chợ để trao đổi mua bán trở nên không cần thiết.
Mọi quan hệ thương mại đều diễn ra ngay tại nhà vườn và chợ
Đà Lạt, vốn chỉ cách ấp hơn một km. Phường hội buôn bán, thủ
công nghiệp cũng không xuất hiện như ở các làng Việt vẫn
thường có. Địa vị của thương nhân, thợ thủ công, nhìn chung
không có gì khác so với nông dân và các giai tầng khác. Điều
này cũng xuất phát từ nguồn gốc dân cư ấp Hà Đông khá thuần
nhất và hoạt động thương mại, thủ công nghiệp trở nên quá bình
thường ở trong ấp.

19 Theo lời kể của cụ bà Nguyễn Thị X uyên 93 tuổi.
20 Theo lời kể của các cụ Ngô Văn Bính, Ngô V ăn N gôn thì năm 1945, khi
nghe tin ở quê hương xảy ra nạn đói lớn, gia đình cụ Ngô V ăn Ãt, N guyễn
Phượng Toàn đã gom góp được 2 tấn gạo gửi về cứu đói bà con ở Quảng
Bá. Vì việc này, cụ Ngô Văn Ả t đã được thưởng Bảo quốc huân chương
vào năm 1950.

Nhìn chung, kết cấu kinh tế ấp Hà Đông vẫn dựa trên nền
tảng là kinh tế nông nghiệp truyền thống, trong đó có sự đan xen
các yếu tố kinh tế phụ gia đình vốn là kết cấu kinh tể của các
làng Việt co truyền Bắc bộ. Nông nghiệp làm vườn trồng rau,
hoa đe cung cấp cho thị trường Đà Lạt, sau này, từ năm 1942 đã
phát trien mạnh mẽ còn cung cấp cho thị trường các tỉnh khác
và nhiều khi còn xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực.
Các loại cây hoa màu, cây ăn quả mang sẳc thái kinh tế vườn
Bắc bộ không đóng vai trò quan trọng. Các nghề phụ, chăn nuôi
cũng chỉ mang tính chất hỗ trợ, thời vụ cho đời sống cư dân
trong ấp. Hoạt động thương mại cũng diễn ra khá sôi nối trong
ấp nhưng phần lớn do thương nhân từ nơi khác tới mua bán.
Điểm khác biệt lớn chính là mọi sản phâm nông nghiệp đều
nhằm cung cấp cho thị trường thành phố và khu vực, nó hoàn
toàn không mang tính tự cấp, tự túc.
2. Những thành tựu về xã hội
2.1. về tể chức hành chính
Trong giai đoạn đầu mới thành lập (1938-1942), ấp Hà
Đông trực thuộc văn phòng quan Quản đạo. Ban đầu, cư dân
trong ấp có ý định lấy tên của Tống đốc Hà Đông Hoàng Trọng
Phu, người có công lao to lớn trong việc di dân lập nên ấp, đế
đặt tên cho ấp. Ông Hoàng Trọng Phu đã từ chối khéo và đề
nghị lấy tên ấp ỉà Hà Đông để cho có ý nghĩa gốc gác21. Điều
này chứng tỏ cư dân ấp Hà Đông rất tha thiết với quê hương,
bản quán. Từ năm 1942 đến năm 1948, ấp sát nhập vào phường
đệ Nhị. Âp có một Ban trị sự đứng đầu là một ông Lý trưởng
tên là Lê Thao từ nơi khác đến, giúp việc là ông chánh Tuần
kiểm Đồ Xuân Ke, ông phó Tuần kiểm Ngô Văn Bính trông coi
về an ninh, dân số và một đội tuần đinh là những trai tráng của

21 Theo lời kể và tài liệu cấp đất của các cụ N guyễn Văn Bồng 98 tuổi,
Ngô Văn Ngôn 75 tuổi.
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ấp22. Như vậy, ấp Hà đông mặc dù được thành lập và phát triển
là một đơn vị hành chính của thành phố Đà Lạt, song do đặc
trưng kinh tế nông nghiệp, nguồn gốc cư dân, nên về to chức
hành chính hầu như không khác gì so với mô hình tổ chức hành
chính ở các làng Việt khác. Sự đối tên từ một khu phố của
phường đệ Nhị năm 1948 thành một trong hai ấp của làng Trung
Bắc cũng chính là sự khẳng định tính chất ‘làn g ” của ấp23.
2.2. Các quan hệ X ã hội.
Ap. Ap Hà Đông được thành lập theo chương trình di dâ
lập ấp của nhà cầm quyền, nên trong thời kỳ đầu (1938-1939),
tô chức xã hội của ấp mang nét tập trung. Cư dân trong ấp cư
trú và canh tác theo đơn vị làng: Quảng Bá , Nghi Tàm, Tây
Tựu, Vạn Phúc , Ngọc Hà , Xuân Tảo. Mồi làng khai phá được
từ 1 đến 2 ha. số nông dần đầu tiên là 35 người ở chung trong 3
căn nhà tranh được dựng trước, ăn chung, làm chung theo tinh
thần tự nguyện. Mọi thành viên đều phải có nghĩa vụ đóng góp,
lao động đế khai phá đất đai, diện tích khai phá được chia đều
thành từng lô, cho các thành viên không phân biệt giới tính bắt
thăm. Hình thức tổ chức xã hội, kinh tế sơ khai này đã tỏ ra
không có hiệu quả vì nó quá khác biệt so với cách thức tổ chức
theo gia đình mà người nông dân Việt đã quá quen thuộc. Mặt
23,24 Y h e o Nguyễn Nhân Bằng thì từ năm 1948, khi hai ấp Hà Đông và
Nghệ Tĩnh đã phát triến và khá đông người, ông Lê Văn Định đã vận động
với chính quyên địa phương tách âp Hà Đ ông và Nghệ Tĩnh ra khỏi phường
đệ Nhị, đê lập một làng mới gọi là làng Trung-Băc. Nghi định sô 89 n^ày
8 tháng 9 năm 1948 của thị trưởng Đà Lạt quy định hội đồng làng gom
một lý trưởng, một phó lý do hai làng đê cừ luân phiên mỗi bên m ột người
và một số tuần tráng đe giữ gìn trật tự an ninh. Lý trưởng đầu tiên của làng
là ông Lê Khôi người ấp Nghệ Tĩnh, phó lý là ông Nguyễn Xuân Tảo người
âp Hà Đông. Nghị định sô 757/N Đ /H ĐCT ngày 17 tháng 11 năm 1953
của Khâm MạnẸ Hoàng Triều Cương Thổ tại Đà Lạt quy định thành lập
khu phố Chín gồm ba ấp là Hà Đông, Nghệ Tĩnh, Đa Thiện. Từ sau ngày
giải phóng 1975 đên nay, âp Hà Đông trực thuộc đơn vị hành chính phường
8 thành phô Đà Lạt.
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khác tính ỷ lại, tâm lý nhớ nhà, khó khăn trong khai phá, điều
kiện lao động ... đã làm cho những nông dân đợt đầu này chán
nản, tìm mọi cách đế bỏ trốn. Kết quả là mô hình này đã sớm bị
phá sản.
Trên cơ sở đất đai được chia ban đầu, các hộ nông dân của
các làng còn trụ lại và những hộ nông dân mới vào từ năm 1939
đã tiến hành phân chia lại cho nhau và được chính quyền địa
phương chấp thuận. Hình thức tô chức theo gia đình trong ấp
bất đầu phát huy tác dụng tích cực. Mỗi gia đình gồm một đến
hai thế hệ, tự mình khai phá đất đai được chia bằng công sức
của các thành viên. Trên cơ sở đó, các hộ gia đình nông dân tiếp
tục khai phá đất đai mở rộng diện tích canh tác. Sau một thời
gian khoảng hai năm, chính quyền địa phương căn cứ vào đó đế
vẽ họa đồ phân định ranh giới cho từng hộ. Nhưng do đất đai
khá rộng nên họ còn phải thuê nhân công là những người nơi
khác đến làm thuê. Năm 1941 cụ Nguyễn Văn Bồng(sinh năm
1903) cũng người Hà Đông, khi vào lập nghiệp ở ấp đã mang
theo 11 người làm. Cụ Ngô Văn Bính đã khắng định rằng sở dĩ
thành công được là nhờ việc tô chức làm ăn theo gia đình trong
khi vẫn duy trì quyền lợi của các thành viên trong từng làng như
chính quyền đã chia đất trước đây.
Âp Hà Đông dần dần đi vào on định về kinh tế và trên cơ sở
ấy, tính cộng đồng truyền thống đã gắn chặt những con người có
chung một hoàn cảnh gốc gác, tuy cùng tỉnh nhưng khác làng ấy
chung tay xây dựng quê hương mới. Trên cơ sở địa vực, ấp gồm
có 6 xóm lấy tên các làng gốc từ Hà Đông là Quảng Bá, Nghi
Tàm, Ngọc Hà, Tây Tựu, Vạn Phúc, Xuân Tảo. Sự phân chia này
chỉ mang tính chất quy ước của cư dân trong ấp, lâu dần thành
tên gọi chính thức của từng địa vực. Quan hệ giữa ban trị sự của
ấp và bà con nông dân trong ấp mang tính dân chủ, giúp đỡ nhau
trong việc quản lý, tố chức và ốn định cuộc sống. Các thành viên
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trong ban trị sự được cư dân trong ấp tín nhiệm bầu ra. Tình làng
nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau tiếp tục tái hiện ngày càng rõ
ràng. Không hề có tình trạng tranh chấp đất đai, cãi cọ mà trái lại
còn là sự đùm bọc, chở che đối với những người đến sau. Đó
chính là tư tưởng “quý nghĩa khinh nhàn” của tư tưởng kinh tế
truyền thống nông dân Việt Nam. Gia đình cụ Vũ Hữu Huệ Nguyễn Thị Xuyên gốc làng Quảng Bá mãi tới năm 1942 mới
vào lập nghiệp, được bà con trong ấp mỗi người trích ra một ít
đất chia cho làm vườn ở khu vực đất đai làng Quảng Bá . Đó
chính là cơ sở tạo nên các quần thể tụ cư theo văn hóa làng xã ở
yếu tố hẹp hơn địa vực.
Trên cơ sở đó, các quan hệ xã hội dần dần được hoàn chỉnh.
Ban Trị sự của ấp là đơn vị hành chính đầu tiên có vai trò vừa
là cơ quan hành chính vừa mang tính tự trị của ấp. Họ thường
là những người đến ấp sớm, có tuổi tác, có uy tín. Tổ chức xã
hội sơ khai của ấp là Tuần kiếm. Như đã nói ở trên, ông Đỗ
Xuân Ke (gốc làng Ngọc Hà) là chánh Tuần kiểm, ông Ngô Văn
Bính (gốc làng Quảng Bá) là phó Tuần kiểm đầu tiên của ấp.
Giúp việc điều hành ấp có đội tuần đinh là những thanh niên trai
tráng có sức khoẻ, nhanh nhẹn đế bảo vệ ấp. Thời kỳ này, những
người đi lập ấp cao nhất mới chỉ trên dưới 40 tuổi và trình độ
học vấn không cao, nên tục trọng sĩ mới chỉ hiện ra trong quan
hệ thông thường, tình làng nghĩa xóm mà chưa thành quy ước.
Các tố chức xã hội truyền thống khác như phe, giáp, phường,
hội tư văn chưa thấy xuất hiện ở ấp Hà Đông như các làng Việt
cô truyền. Điều này có nguyên nhân chủ yếu là ấp Hà Đông
thành lập tại đô thị Đà Lạt, trong thời kỳ cận hiện đại, khi các
quan hệ mới du nhập. Các quan hệ đó là phường thành thị, kinh
tế hàng hóa thị trường, hệ tư tưởng phong kiến không còn giữ
vai trò độc tôn trong đời sống tinh thần nông dân làng xã nữa.
Mặt khác, ấp Hà Đông có nguồn gốc cư dân không thuần nhất
từ một làng Bắc bộ.
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Các đơn vị làng theo cách phân chia ban đầu trở thành địa
điểm tụ cư của những nông dân có cùng làng cũ. Ranh giới giữa
các “làng” không rõ ràng như các làng ở đồng bằng Bắc bộ (tức
là lũy tre làng và ruộng đồng bao quanh khu vực nhà ở) vì có
cùng nguồn gốc Hà Đông và đặc trưng cảnh quan sinh thái mới.
Nhưng điếm dễ nhận thấy là các quần thể tụ cư cách biệt dựa
trên sự phân chia ban đầu của chính quyền địa phương xung
quanh các ngôi nhà lá sơ sài trước đây. Cả ấp ban đầu, theo sự
phân chia của Chính quyền Đà Lạt, chỉ có 2 xóm là Tây Thuận
( gồm đất đai làng Quảng Bá, Tây Tựa, Nghi Tàm), Đông Thành
(gồm đất đai làng Xuân Tảo, Vạn Phúc, Ngọc Hà). Ở mỗi xóm,
có một trưởng xóm cùng với ban trị sự, giải quyết các công việc
chung của ấp, xóm. Mồi khi một thành viên trong ấp về thăm
quê hương, bản quán thì mọi người trong ấp đều ra tiễn chân và
gửi lời thăm hỏi gia đình, bà con ở quê. Mỗi đơn vị làng đều lập
một hội có quỳ tiết kiệm do các thành viên đóng góp để chi dùng
trong các dịp ma chay, cưới xin và còn có the chi viện cho các
thành viên nghèo cùng quê mới tới ấp lập nghiệp.
Sự phân hoá giàu nghèo trong ấp diễn ra chưa rõ ràng trong
thời kỳ đầu lập ấp. Điều này chỉ thế hiện trong việc chiếm hữu
diện tích lớn nhỏ khác nhau24. Các loại mộng đất như mộng
lính, ruộng Đình, ruộng họ, ruộng giáp, ruộng xóm đóng vai trò
quan trọng trong hoạt động của làng và quy định tính chất tự trị
của làng Việt cố truyền đã không xuất hiện ở ấp Hà Đông. Điều
này có lẽ do ấp Hà Đông thành lập trong thời kỳ cận hiện đại,
thuộc khuôn khố của đô thị Đà Lạt và đặc trưng chế độ tư hữu

24 Theo Nguyễn Nhân Bằng thì năm 1970, ở ấp Hà Đ ông có 3 tầng lóp xã
hội là: thượng lưu 15 người, trung lưu 74 người, bình dân 181 người. Trong
đó lại có giai trật lợi tức và giai trật uy tín chứng tỏ trong ấp có sự phân
biệt giàu nghèo, yêu kính, hay bị chê bai nhưng không m âu thuẫn. Sinh
hoạt của các gia đình làm nghề trồng rau tại Đà Lạt, Khảo về ấp Hà Đ ông
Tiếu luận Cao học nhân văn, sđd, trang 287.
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ruộng đất của nó. Ruộng Chùa cũng xuất hiện nhưng khá muộn
cùng với sự ra đời của chùa Linh Giác của ấp vào cuối năm
1952. Hương ước làng xã chưa được văn bản hóa ở ấp Hà Đông
song những quy ước được các thành viên trong ấp tự nguyện
tuân thủ như một lẽ tất nhiên. Hương ước chính là sự tự điều
chỉnh, tự điều khiển của làng xã Việt Nam. Những cư dân ấp Hà
Đông cũng đã thực hiện việc này bằng sự tự ý thức.
Nhìn chung, quan hệ xã hội trong ấp Hà Đông cho đến năm
1945 vẫn mang tính truyền thống, vừa ít nhiều mang tính tự trị,
vừa ảnh hưởng những yếu tố đô thị và những quan hệ xã hội
Cận hiện đại.
Quan hệ gia đình, dòng họ. Gia đình là tế bào và là trụ
cột của cộng đồng cư dân trong ấp. Ban đầu, do số lượng người
ít, độ tuổi trung bình không cao, nên mỗi gia đình chỉ có hai thê
hệ gồm cha mẹ và các con. Người cha đứng đầu gia đình, tô
chức sản xuất và thực hiện các chế độ đóng góp với dòng họ,
làng, ấp. Mỗi thành viên trong gia đình phải tuân thủ theo chế
độ gia trưởng. Địa vị người phụ nữ trong gia đình là người nội
trợ và tham gia các công việc làm vườn, ơ ấp Hà Đông, làm
vườn là nghề chính đem lại thu nhập cho gia đình, lại thích hợp
với lao động phụ nừ nên người phụ nữ cũng đồng thời là người
lao động quan trọng. Công việc của họ chủ yếu là trồng tỉa, làm
cỏ, bón phân và chăm sóc cho cây trồng. Mọi thành viên gia
đình hàng ngày đều có công việc phù hợp với tuối tác và sức
khoẻ. Ban ngày mỗi người một việc, buối tối toàn thê gia đình
sum họp bàn tính công việc cho ngày mai. Đây chính là nét
truyền thống trong gia đình nông dân người Việt.
Sau khi ấp đi vào thế ổn định và phát triển, bà con thân tộc
nội, ngoại của những người mở ấp lần lượt được đưa vào làm
ăn sinh sống. Từ đó hình thành mối quan hệ dòng họ dựa trên
nền tảng làng, ấp ngày càng củng cố và phát triến. Âp Hà Đông
có một số họ lớn như : họ Ngô, họ Nguyễn Phượng, họ Vũ, họ
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Nguyễn Hữu, họ Đỗ, họ Trần... quan hệ với nhau theo thông gia
nội ngoại. Tố chức dòng họ cũng như ở các làng quê truyên
thống người Việt. Mỗi họ có một trưởng tộc, trưởng nam của
các nhánh. Các gia đình trong họ phải có nghĩa vụ đóng góp
theo suất đinh mỗi khi giỗ tố thay cho hình thức mộng họ ở các
làng Việt Bắc bộ. Quan hệ dòng họ ngày càng củng cố và phát
triển do số nhân khấu tăng lên theo thời gian, ít nhiều làm cho
quan hệ láng giềng bị phai nhạt nhưng vẫn được củng cố.
Nhìn chung, kết cấu xã hội của ấp Hà Đông mang tính
truyền thống rõ rệt với những mối quan hệ họ hàng, làng xã chi
phối các quan hệ xã hội khác. Sự duy trì các quan hệ dòng họ,
quan hệ làng xã trong xã hội hiện đại mang tính đô thị đã làm
mềm yếu các quan hệ pháp luật, quan hệ nhà nước. Ket câu xã
hội làng Việt cổ truyền được tái lập ở ấp Hà Đông chính là gia
đình - dòng họ - làng = ấp.
3. Kết cấu văn hóa
3.1. Hệ tín ngưỡng

Cũng như các làng Việt co truyền, ấp Hà Đông có một hệ
tín ngưỡng đa nguyên: kết hợp thờ Tổ tiên, Thành hoàng,
Thánh, Thần, Phật ... Đó là một cấu trúc đa nguyên, đa dạng
trong tín ngưỡng làng Việt.
Thờ tổ tiên. Sau khi ấp Hà Đông về căn bản đã được hình
thành, tất cả các hộ gia đình nông dân đã tách ra tố chức làm ăn
theo lối cá thể, tiểu nông tư hữu. Mỗi gia đình là một đơn vị xã
hội, kinh tế và văn hóa. Àp là một tập họp nhiều gia đình cộng
cư sống chan hòa, tương thân tương ái. Ban đầu, mặc dù cuộc
sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng mỗi gia đình nông
dân đều lập bàn thờ tổ tiên, để tưởng nhớ công ơn những người
đã sinh thành, cầu mong tổ tiên phù hộ cho cuộc sống hiện tại
và tương lai con cháu. Đen khi những gia đình hạt nhân tách ra
thì ở đó lại thiết lập những bàn thờ tổ tiên tương tự. Điều này đã
tạo ra một hệ thống tín ngưỡng thò' to tiên xoay quanh một trục
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đồng tâm lấy gia đình ông trưởng tộc làm trung tâm. Chính vì
vậy mà quan hệ dòng họ ngày càng được củng cố và phát triển
làm rường cột cho sự gắn kết gia đình, dòng họ, xóm, ấp. Tuy
nhiên, ở ấp Hà Đông chưa thấy xuất hiện nhà thờ họ mà cư dân
ở đây hiên nhiên coi những ngôi nhà mà cha ông họ - những
người đâu tiên đên khai phá - là nơi tề tựu trong những ngày giỗ
tô, lễ tết. Những người được thừa tự không ke con trưởng hay
thứ: đều phải có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ
trên cơ sở đóng góp của những gia đình hạt nhân vào những
ngày giỗ kỵ. Những gia đình hạt nhân cũng tố chức cúng vọng
vào ngày giỗ kỵ cha mẹ. Bàn thờ tô tiên được đặt trang trọng
ngay chính gian giữa. Bàn thờ là một cái tủ hay một cái kệ lớn
trên bày lư hương, có khi có cả đỉnh đồng, chân nến, mâm đồng
bày hoa quả, ly tách để dâng rượu, trà. Những gia đình là trưởng
tộc hay trưởng nam thường có hai lư hương, một thò' tô tiên, một
thờ cha mẹ, trong cùng là bài vị tô tiên hoặc những tâm bình
phong lớn.

Thờ Thành hoàng, Thảnh, Thân. Đây cũng là một yêu t
truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của cư dân nông
nghiệp người Việt. Thành hoàng thường là những người có công
khai hoang lập làng, hay những anh hùng dân tộc được nông
dân lập nên. Thành hoàng thường được thờ ở miếu, đình là
những nơi thờ phụng trang nghiêm, nhưng lại tiện việc đi lại của
cư dân trong làng. Ớ ấp Hà Đông, do có nguồn gốc cư dân không
đồng nhất từ một làng nên việc lập miếu thờ Thành hoàng chung
không thực hiện được, thay vào đó là việc lập các miếu thờ
Thành hoàng và các vị Thánh, Thần khác nhau liên quan trực
tiếp đến việc sản xuất và cuộc sống bình an của nông dân trong
X 95
âp .
25 Theo thống kê năm 1969 của hội đồng hành chính khu phố chín thì ấp

Hà Đ ông có 1 chùa Linh Giác, 3 miếu. Hiện nay, toàn ấp có 1 chùa, 4 m iếu
và một am là các miếu Tây Thuận (hướng Tây) của xóm Quảng Bá; Tây
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Đen thờ Thánh Mau được xây dựng sớm nhất ở ấp. Đen
được xây dựng từ năm 1932 ở sườn đồi phía Nam (1508,7) của
ấp, đến năm 1940 được dời về cạnh đường Dankia nằm trên đất
đai của ấp Hà Đông. Diện tích của Đen khoảng trên 300m2 gồm
3 phần: trước là phòng khách, giữa thờ Thánh Mầu và Phật, sau
thờ âm binh và bài vị những người tứ xứ gửi gắm . Chính điện
thờ thánh Mau Thượng ngàn, Địa phủ , Long hải và 3 ông quan
Hoàng. Hiện nay đền này có tên là Linh Từ Bửu Điện thu hút
nhiều tín đồ không chỉ từ ấp Hà Đông mà còn cả mọi miền gần
xa. Việc tế lễ thường xuyên vào các ngày rầm, mùng một hàng
tháng và các dịp lễ tết trong năm. Điện thưcmg xuyên có người
trông nom nhang đèn, quét dọn.
Miếu Đông Thành được xây năm 1942 là nơi thờ Thố Thần
của xóm Xuân Tảo, Vạn Phúc, Ngọc Hà. Miếu Tây Thuận được
lập năm 1943 cũng thờ Thố Thần của xóm Quảng Bá, Tây
Tựu26. Chi phí cúng tế đều do bà con hai xóm góp vào lập quỹ
và tô chức cúng Thân thường xuyên vào các ngày 10/ giêng,
1/4, rằm tháng bảy và 30/12. v ề sau này, ấp mở rộng ra phía
Bấc thì có thêm Miếu An Thành được lập năm 1948.
Do việc lập miếu chung như vậy nên việc thờ Thành Hoàng
cũng gặp khó khăn: “Trước năm 1946, dân ấp tùy theo nhóm,
mỗi nhóm một làng: nhóm Tây Tựu, nhóm Xuân Tảo, nhóm
Quảng Bá... Hàng năm đến ngày hội làng (giỗ Thành hoàng) của
mỗi nhóm, nhóm tụ họp nhau tại nhà một nhóm viên làm lễ cúng
vọng Thành Hoàng rồi ăn uống đê nhớ lại ngày hội làng của

Tựu; Ngọc Hà (Tân Dân); Đông Thuận (hướng Đông) của xóm Xuân Tảo,
Vạn Phúc. Các m iếu này thờ Thành hoàng, Sơn thần, Thố địa. Hàng năm
các miếu tô chức cúng tế vào dịp tiết N guyên tiêu (rằm tháng Giêng) và
Trung nguyên (rằm tháng Bảy). Mỗi miếu khi tế lễ có một chủ tế là người
già cả, am hiếu lễ tiết.
26 Sở dĩ không có tên Nghi Tàm là vì những người gốc làng này đều đã bỏ
trốn về ngay sau đó.
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mình. Đen năm 1946, cụ Võ Hiển Hoàng Trọng Phu chết, dân
ấp tôn cụ làm Thành hoàng của ấp, từ đó lệ cúng Thành hoàng
của nhóm chấm dứt”27. Điều này có nghĩa là dân cư ấp Hà Đông
coi việc thờ Thành hoàng là một việc làm rất quan trọng, không
thể thiếu như việc thờ Thổ Thần vậy.
Cư dân trong ấp cũng chú trọng việc lập Đình thờ Thành
hoàng và hai lần đệ đơn xin xây đình vào năm 1951 nhưng
Chính quyền Đà Lạt không cho phép.
Phật giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo. Phật giáo được
nhập vào nước ta từ những thế kỷ đầu Công nguyên và đã nhanh
chóng ăn sâu vào đời sống tinh thần của cư dân nông nghiệp
nước ta. ở ấp Hà Đông, chùa được xây dựng từ năm 1952 có sư
trụ trì, có ruộng chùa lúc đầu là 10 mẫu tây. Trong thời gian từ
đầu lập ấp đến năm 1945, nông dân trong ấp, hầu hết là các cụ
già tuổi từ 40 trở lên thường đi chùa vào các ngày rằm hàng
tháng ở chùa Linh Sơn, cách ấp không xa. Đó không chỉ là thói
quen tín ngưỡng mà còn là quan niệm tu tâm, tích đức của các
cụ cho con cháu sau này.
Nho giáo tuy là ngoại nhập nhưng đã quá quen thuộc với
người nông dân nước ta, mặt khác nó còn có nhiều điếm phù
hợp với sinh hoạt của người tiểu nông. Nho giáo củng cố gia
đình phụ quyền và dòng họ, đề cao tuyệt đối chữ hiếu đế xây
dựng gia đình (thờ cúng tổ tiên, trọng nam khinh nữ). Người
nông dân dễ dàng chấp nhận tư tưởng tông tộc gia trưởng của
Nho giáo. Nho giáo làm cho gia đình và xã hội chặt chẽ đồng
thời củng cố mối quan hệ gia đình làng, nước. Người nông dân
Hà Đông khi lập nghiệp ở quê mới đã mang trong mình tư tưởng
Nho giáo và nó ăn sâu vào tâm thức của họ. Những tác động của
Nho giáo đối với hệ tín ngưỡng của nông dân ấp Hà Đông được
hiện thực hóa trong lối ứng xử, trong sinh hoạt hàng ngày của
27 N guyễn Nhân Bằng- Sinh hoạt của các gia đình làm nghề trồng rau tại
Đà Lạt, Khảo về ấp Hà Đ ông Tiểu luận Cao học nhân văn, sđd, trang 379.
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con người ở gia đình, làng ấp. Một số không nhiều những nông
dân có học ở trong ấp đã không đủ sức cho ra đời hội Tư văn
như thường thấy trong các làng Việt ở Bắc, Trung bộ với những
ông thầy đồ, các ông quan về hưu28. Mặt khác, ấp Hà Đông nằm
ngay trong đô thị Đà Lạt là điều kiện hết sức thuận lợi cho việc
học hành theo xu hướng hiện đại, cho thấy sự tái lập mô hình
hội Tư văn trong ấp là không thế xảy ra. Cũng vì thế Đình làng
không xuất hiện ở trong ấp như ở ấp láng giềng Nghệ Tĩnh.
Thiên chúa giáo vào ấp Hà Đông khá muộn và chỉ chiếm một
phần nhỏ ừong dân cư. Hiện nay ở ấp Hà Đông có một nhà thờ ở
khu vực phía Bắc của ấp. số giáo dân chỉ có vài chục hộ. Loại
hình làng Công giáo được thiết lập ở đây mang những nét chung
của làng công giáo Việt Nam, vừa duy trì những yếu tố quan hệ
tôn giáo, vừa đan xen những quan hệ tình làng, nghĩa xóm, tông
tộc, gia đình... Chính ở đây, cơ đốc giáo đã đẩy lùi những yếu tố
tín ngưõng bản địa, xác lập hình tượng Chúa Trời là duy nhất. Cơ
đốc giáo gạt bỏ việc thờ cúng tố tiên, thần, Phật, đã “nhất thê hóa”,
“đơn nguyên hóa” tín ngưỡng. Điều này ít nhiều làm cho sự phân
đôi hai nhóm dân cư hiện cư ngụ trong ấp.
3.2. Truyền thống văn hóa của xã hội nông nghiệp
Nếu như tuyệt đại bộ phận làng Việt đều lấy nông nghiệp
trồng lúa nước làm cơ sở của nền kinh tế, thì ở các làng quê ven
Hồ Tây, nông nghiệp làm vườn chính là nền tảng của đời sống
kinh tế. Trên cơ sở ấy, một nền văn hoá truyền thống trọng nông

28 Theo Nguyễn Nhân Bằng, đa số nhà vườn hồi nhỏ không được đến
trường, khi vào Đ à Lạt họ tự học lấy nên trình độ học vấn của họ không
được khá lắm - Tiểu luận cao học, sđd, trang 295. Qua khảo sát chúng tôi
nhận thấy chỉ có. m ột vài người có học như cụ Nguyễn Phượng Toàn, Đỗ
Xuân Kể, N guyễn Văn Bồng, N gô V ăn Àt học ở Hà Nội nhưng không ai
có bằng chính thức. Sau này khi vào lập ấp con em họ cũng chỉ có chìmg
5,6 người được đi học ở Trường Tiêu học bô túc Ecole Prim aire com ple’
mentaire de Dalat (nay là Trường Đ oàn Thị Điểm).
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từng tồn tại lâu dài, được cư dân gốc Hà Đông du nhập vào vùng
quê mới.
Biểu hiện đầu tiên là việc lấy tên Hà Đông để đặt cho ấp
nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ về cội nguồn. Các tên xóm
với Quảng Bá, Nghi Tàm, Vạn Phúc, Xuân Tảo, Tây Tựu, Ngọc
Hà cũng với ý nghĩa tương tự, nhưng ở giới hạn hẹp hơn. Cảnh
quan sinh thái của nông nghiệp làm vườn tái lập ngày càng rõ
ràng. Những mảnh vườn tươi tốt, suối nước, giếng khơi và đây
đó vài cái ao cá cùng với các ngôi nhà nông dân riêng biệt trên
các khu vườn tạo nên một nét văn hóa làng quê Bắc bộ trên cao
nguyên.
Sau khi ấp đi vào ổn đỉnh và phát triển (từ năm 1942), các
gia đình nông dân bắt đầu phong trào xây cất nhà riêng. Phần
lớn các ngôi nhà đều làm bằng gỗ, lợp tôn, tọa lạc trên sườn đồi
xưng quanh nhìn xuống thung lũng. Kiến trúc thông thường là
nhà 3 gian, hai mái, có hiên và sân trước, phía sau sát đường.
Trong nhà bài trí phổ biến là: gian giữa đặt bàn thờ, sập gụ, hai
gian bên có khi là bàn ghế tiếp khách hoặc giường ngủ của gia
đình, nhiều nhà có chái ở một hoặc hai bên dùng làm buồng ngủ
hoặc nhà kho. Bep thường quay ngang và sát với nhà ở. Ngôi
nhà của cụ Nguyễn Văn Bồng là một ví dụ sinh động: vào nhà
là một cái ngõ không rộng lấm dẫn tới sân gạch, vẫn là hàng tre
trúc um tùm bao quanh, một cái ao vượt thố với vài loại rau
dùng đế nuôi heo, cá, có cầu gạch đế tiện việc sinh hoạt, một cái
giếng khơi một nếp nhà ba gian hai chái rất Bắc bộ và một cái
bếp ngang sát cạnh chái phía Đông Bắc của ngôi nhà. Ngôi nhà
xây bằng gạch đầu tiên là của cụ Ngô Văn Àt cũng có sự tách
biệt nhà và bếp29. Đó chính là sự tồn tại của một biêu hiện rõ
29 Theo cụ Ngô Văn Ngôn hiện đang ở ngôi nhà này thì nhờ có tiền lời từ
việc bán rau, làm bún, gia đình cụ đã xây nhà từ năm 1941, gạch m ua từ
gạch ở đường Hoàng Diệu (ngày nay), chuyển về bằng xe bò kéo, hồ bằng
m ật m ía
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ràng của một làng quê Bắc bộ bên cạnh phố phường Đà Lạt hiện
đại. Sở dĩ kiến trúc ngôi nhà của cư dân ấp Hà Đông mang đậm
tính chất Bắc bộ trong khung cảnh kiến trúc đô thị Đà Lạt như
vậy là vì một mặt người Đà Lạt gốc Hà Đông đã quá quen thuộc
với ngôi nhà truyền thống của mình và mặt khác, lúc đó, chính
quyền thực dân Pháp ở Đà Lạt hoàn toàn thả lỏng cho dân tự do
xây dựng.
Phong cách ứng xử của người ấp Hà Đông vẫn Hà Đông
rõ rệt. Dù đã qua vài thế hệ xây dựng quê hương mới trên cao
nguyên Nam Trung bộ song giọng nói miền Bắc không chỉ của
các cụ thế hệ thứ nhất như: Nguyễn Văn Bồng, Nguyễn Thị
Xuyên, Ngô Văn Bính, Ngô Vãn Ngôn... mà cả những thế hệ
con cháu sau này vẫn lưu giữ. Con cái gọi cha mẹ bàng thầy u
hoặc cậu mợ; anh, chị của cha mẹ bằng bác, em bên cha là chú,
cô, bên mẹ là cậu, dì.
Văn hóa ẩm thực phổ biến là ngày ba bữa cơm sáng, trưa,
tối vào với khẩu phần vừa đủ no cho mọi thành viên gia đình.
Bữa cơm thường có thị heo (lợn), cá, rau, tương, cà, mắm, muối
của làng quê Bắc bộ cũng tạo ra cảm giác gần gũi hơn của cư
dân nông nghiệp truyền thong. Trong bữa ăn, người đàn ông lớn
nhất trong nhà thường uống một đến vài ly rượu gạo. Nhung khi
có khách, gia đình thường chuẩn bị tươm tất, thịnh soạn với
nhiều món ăn, rượu ngon. Tiếp khách chỉ là người cha và cùng
làm là người con trưởng của gia đình ở phòng khách, còn những
thành viên khác ăn sau. Nước uống pho biến là nước trà khô ban
đầu pha trong bình nhỏ, uổng bàng ly nhỏ hoặc trà tươi hãm
bằng bình lớn, uống bằng ly lớn. Dần dần, phần lớn các gia đình
đều hãm sằn trong bình lớn cho tiện sử dụng trong sinh hoạt và
đãi khách hàng ngày. Trong khi đó, cư dân Hà Đông cũng cởi
mở khi tiếp nhận những yếu tố văn hóa ngoại sinh từ những bộ
phận dân cư có nguồn gốc Bắc- Trung - Nam khác nhau. Điều

136 \ys- N h iều t á c giá

này góp phần tạo nên phong cách dung hòa, cởi mở chân thành
nhưng thanh lịch của dân Đà Lạt gốc Hà Đông.
Các cụ già ấp Hà Đông vẫn nhuộm răng, ăn trầu, vấn tóc,
đi chùa, đi am. Đây là hiện tượng phố biến trong đời sống phụ
nữ của ấp nhất là những người lớn tuổi. Trong thời gian từ đầu
đến năm 1945, tất cả phụ nừ trong ấp từ 16 tuổi trở lên đều
nhuộm răng. Nhu cầu về trầu không chỉ cổ trong những dịp lễ,
tết, ma chay, cưới xin mà thường xuyên trở thành nhu cầu không
thê thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Quan niệm truyền thống:
“miếng trầu là đầu câu chuyện" vẫn rất đúng với phong tục tập
quán ấp Hà Đông. Đàn ông thì hút thuốc lào mua từ ngoài Bắc
vào bằng điếu cày hoặc điếu bát.
Trang phục của cư dần Hà Đông thuở đầu lập ấp cũng như
nông dân Bắc bộ Việt Nam trước cách mạng. Đàn ông có trang
phục hàng ngày là quần áo nâu sồng hoặc sậm màu vải mềm
may theo kiêu ta đê tiện cho công việc làm vườn. Trang phục
trong dịp lễ tết là áo dài đen, quần ta trắng, đội khăn xếp đi guốc
mộc, cầm ba toong hoặc dù (ô). Đàn bà mặc áo cánh, cổ thìa,
đeo yếm cố tròn, tóc vấn ngang bằng khăn đen hoặc đội khăn
vuông mỏ quạ, váy màu đen hay quần thâm bằng vải mộc. Trong
dịp lễ tết họ thường mặc áo tứ thân vạt thắt tréo ở phía trước,
đeo yếm, quần lĩnh, khăn mỏ quạ hoặc vấn tóc bằng khăn nhung,
đi guốc.
Họ sống chan hòa, cảm thông luôn qua lại thăm hỏi lẫn
nhau. Lòng mến khách vẫn thường thấy trong mỗi gia đình nông
dân khi một bình trà thơm, dăm ba câu chuyện về quê hương,
bản quán, thuở hàn vi đi mở ấp. Sau ngày thống nhất đất nước,
nhiều bà con lên đường trở về thăm lại cố hương với tâm trạng
bồi hồi khố tả. Năm 1945, khi nạn đói hoành hành dữ dội ở quê
nhà cụ Ngô Văn At và gia đình đã vận động bà con trong âp góp
tiên, gạo gửi về được hơn hai tấn gạo để cứu trợ. Đó là tình cảm
quê hương, làng xóm thể hiện tấm lòng người xa quê, nhưng
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luôn hướng về cố hương. Mỗi khi có ai trong ấp có dịp về thăm
quê, cả làng tiễn đưa, nhắn gửi thân thiết như trong một nhà.
Lễ hội dân gian mặc dù không rầm rộ như những làng quê
truyền thống song mỗi xóm đều đã tổ chức ra được một hội dựa
trên sự đóng góp của bà con trong xóm. Hội này quản lý quỹ
tiết kiệm, trang bị cờ xí, trống phách, và lập ra phường âm nhạc
đế tố chức ma chay, cưới xin và các dịp lễ tiết xuân thu nhị kỳ
ở miếu. Lễ vật cúng Thổ thần trong ngày mồng 1 hay rằm hàng
tháng gồm có một con gà trống luộc, ba đĩa chè, ba đĩa xôi, một
chai rượu, một nải chuối hoặc hoa quả khác cùng với trầu cau,
nhang mang ra miếu hoặc cúng Thành hoàng tại nhà. Phần này
thường giao lại cho người cúng thụ hưởng hoặc phân phát. Dịp
tế lễ thường do các cụ già mặc lễ phục chủ trì, họ chuyện trò,
bàn bạc, chơi tố tôm, thụ hưởng lộc Thánh. Thời kỳ này thường
chỉ có phần lễ không có hát xướng, ăn uống linh đình, có lẽ do
công việc làm vườn tất bật quanh năm. Việc khao vọng cũng
thường có khi các cụ được thưởng huân chương và ban tước
Cửu phẩm. Mỗi cụ không những tổ chức ở ấp Hà Đông mà còn
về quê đế khao vọng nên rất tốn kém: “Theo lời cụ Nguyễn Văn
Hiện, năm 1942 cụ về Bắc ăn khao tốn hết 1200$”3°.
Việc cưới xin ma chay trong thời kỳ đầu đều theo phong
tục ở làng gốc. Người làng nào thường lấy người làng ấy hoặc
người cùng gốc Hà Đông, theo phong tục truyền thống “cha me
đặt đâu con ngồi đấy”. Thủ tục thông thường là: nhà trai chủ
động dạm hỏi (không cần bà mối), mang đến nhà gái một cái lễ
ăn hỏi gồm trầu, cau, trà, rượu, bánh đế nhà gái mang biếu bà
con chòm xóm như đe báo tin, con gái họ đã có chồ dạm hỏi.
Trong ngày này, hai họ bàn bạc ngày tố chức đám cưới, tiền và
lễ thách cưới và thủ tục cơ bản. Đen ngày tổ chức lễ cưới, hai
bên tự động tố chức, họ nhà ai nấy mời, đến giờ rước dâu có thủ
30 N guyễn N hân Bằng- Sinh hoạt của các gia đình làm nghề trồng rau tại
Đà Lạt, Khảo về ấp Hà Đ ông Tiếu luận Cao học Nhân văn, sđd, trang 380.
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tục xin dâu, lễ đường... sau 3 ngày có lễ lại mặt của hai vợ
chồng mới cưới về nhà vợ. Việc ma chay chỉ sau này mới có
theo như phong tục Bắc bộ: nghĩa tử là nghĩa tận, mọi người đều
xúm vào lo toan như việc nhà mình vậy.
Trình độ học vấn của cư dân trong ấp Hà Đông, giai đoạn
đầu nhìn chung không cao. số người đỗ đạt cao không có, chỉ ở
mức độ đọc thông, viết thạo Hán Nôm hoặc Pháp văn như cụ
Nguyễn Phượng Toàn, Nguyễn Văn Bồng, Đỗ Xuân Kể... Hay
một số ông đồ như đồ Tư, đồ Năm gốc Tây Tựu và một số người
tham gia đội ngũ chức dịch của làng gốc như ông chánh Kể (Đồ
Xuân Kê), ông phó Kim (Nguyễn Xuân Hợp), ông bá Tiên (Ngô
Nhật Tiên)... Sau này, khi ấp đi vào thế ổn định và phát triển,
một số con em trong ấp đi học ở trường tiếu học thành phố Đà
Lạt nhưng cũng không tiến xa hơn được là bao do những biến
động chinh trị dồn dập.
Y tế và chăm sóc sức khỏe dân cư.
Trong thời kỳ đầu lập ấp, việc chăm sóc sức khỏe cộng
đồng do chính quyền sở tại tiến hành. Bà con trong ấp khi bị đau
ốm thường đến bệnh viện (nhân dân trong ấp gọi là nhà thương
theo đúng nghĩa đen) và được chăm sóc gần như miễn phí.
Nhưng không có ai mắc bệnh hiểm nghèo cả. Do khí hậu ôn
hòa, mát mẻ quanh năm nên tình hình sức khỏe của dân cư Hà
Đông khá tốt.
Nhìn chung, mặc dù quê hương mới ở cách xa hàng ngàn
cây số, trong một môi trường sinh thái hoàn toàn khác lạ song
hầu như nông dân Hà Đông vẫn gìn giữ được những giá trị
truyền thống tốt đẹp về văn hóa của tố tiên từ nơi quê hương
bản quán. Những giá trị đó còn lưu lại mãi đến tận ngày nay khi
tiếp nhận những yếu tố văn hóa mới một cách thiết thực ■
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Trần Ngọc Trác

Sưu tăm, giới thiệu
heo tài liệu của ông Nguyễn Thái Tự trong tác phẩm “ Tìm
hiểu lịch sử họ Nguyễn Thái (Văn Tràng)” do Nhà xuất bản
Nghệ An ấn hành tháng 12 năm 2012, trang 94 đến 98, có đề
cập đến cuộc đời ông Nguyễn Thái Hiến. Trong đó, ghi rõ:
“Ong Nguvên Thải Hiên, còn cỏ tên là Doãn, tên thườỉĩg gọi là
Xu Hiên ( Xu là chức danh tiêng Việt của chữ Surveỉllant), sinh
năm 1898 tại làng Yên Tứ, xã Văn Tràng, tông Đô Lương, phủ
Anh Sơn nay là hu vện Đô Lươĩĩg, tỉnh Nghệ An. Ông Nguyền
Thải Hiên là con thứ tư của ông Nguyên Thải Thuận và bà
Nguyễn Thị Thứ. Vợ là bà Nguyễn Thị Cận, con óng Nguyễn
Đăng Thụ làng Bình Trung, xã Văn Tràng, xã Đô Lương, cùng
thuộc tong Đô Lương...

T

... Ong vón thông minh, 11 tuổi mới được đi học mà 20
tuôi đã kịp thi Hương khóa cuôỉ (1918). Vào đến tứ trường,
không may một giọt mực rơi vào bài luận Hán Văn, bị coi là
phạm quy nên bị đảnh hỏng. Chuvên sang Tâv học, ông tốt
nghiệp Trường Canh nông Tuvên Quang - nơi đào tạo những
nhà nông học đâu tiên của nước ta. Năm 1924, tốt nghiệp, ông
bô dụng làm kiêm lâm ở Phan Thỉêt, sau chuyến lên phụ trách
việc trông hoa cây cảnh cho thành pho Đà Lạt (1927). ”
May mắn đã đến, cùng một lúc, tôi được gặp 2 người con
trai của ông Nguyễn Thái Hiến ngay tại Đà Lạt. Hai người con
của ông đều được sinh ra trên thành phố ngàn hoa hoa thơ mộng
này. Ông Nguyễn Thái Cam, sinh năm 1945, theo mẹ ra Bắc,
sau 1975, về định cư ở Đà Lạt; hiện nay ở tại đường Yersin.
Ồng Nguyễn Thái Tự - tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Vinh
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- nhà khoa học và là người có công tìm ra gần 200 loài cá nước
ngọt trong hàng trăm loài cá Việt Nam vừa từ Nghệ An vào
thăm con cháu ở Đà Lạt. Duyên kỳ ngộ đã giúp cho tôi có thêm
tư liệu xác đáng về cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Thái
Hiến.
Với thành phố ngàn hoa Đà Lạt, ông Nguyễn Thái Hiến đã
có công lao hết sức to lớn trên nhiều lĩnh vực. Trước hết, ông
đã tích cực đưa nhiều giống rau hoa từ nước ngoải vào sản xuất
và kinh doanh, tạo ra một cú hích lớn cho thành phố phát triến
từ những năm 20 của thế kỷ XX đến nay. Cuộc đời của ông là
một câu chuyện dài.
Tốt nghiệp ngành canh nông, chuyến sang làm kiếm lâm ở
Phan Thiết. Năm 1927, ông được điều động về Đà Lạt làm giám
thị lục lộ và trồng rau hoa trong khuôn viên công sứ.
Là người có kiến thức cơ bản về nông học, lại đam mê,
chịu khó cần cù sáng tạo, ông từng bước thay đối bộ mặt thành
phố Đà Lạt đến không ngờ. Những giống rau hoa từ Pháp đã
được đưa sang Việt Nam trồng thí nghiệm và sử dụng cho nhu
cầu của quan lại Pháp ở Đà Lạt. Ông đã mạnh dạn đưa nhiều
giống rau hoa như: Marguerite, gebéret, lys, arrum, glaieul,
thược dược, hortensia, cẩm tú cầu, hoa hồng; bắp cải (sú), su
hào, sú lơ, cải bắp thảo, cà rốt, củ dền, củ cải trắng - đỏ, các
loại xà lách, poarô hành - tỏi, xanxipi, khoai tây, các loại đậu,
cần tây, ớt tây, su su, thìa là, cà chua, atisô... và cả các loại cây
ăn trái như bơ, táo tây (pomme), dâu tây... cũng được đưa vào
trồng và có hiệu quả cao. Không những tiêu thụ ngay tại thị
trường Đà Lạt, Sài Gòn, các tỉnh lân cận... ông còn tô chức xuât
khấu ra thế giới.
Ông Nguyễn Thái Hiến và các đồng sự của mình không
ngại khó khăn, vất vả đi nhặt phân bò rơi vãi trên đường, trên
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đồi cỏ; chấp nhận xuống từng hầm tiêu công cộng đưa phân tươi
về tưới cho rau hoa. Ngay từ đầu, ông có quan điếm là chọn
những mảnh đất sâu cay, có nguồn nước và được dẫn từ trên cao
xuống, gần đường xe lửa để thuận tiện cho việc vận chuyến. Vì
vậy, ông đã mạnh dạn đề xuất với chính quyền sở tại xin khai
khẩn đất đai làm vườn lập trại trồng rau hoa, giúp cho bà con
Nghệ An di dân ở Tân Lạc ( 1930), Trại Mát ( 1934), Đất Làng
(1937) mở rộng khu dân cư. Ông luôn chú ý đến việc tìm nguồn
phân khác thay thế phân tươi, phân bò như cá khô, xác mắm cá,
phế phẩm của nước mắm đế đưa vào trồng trọt. Ông là người
luôn chú ý đến việc cải tiến nông cụ đế đưa vào phục vụ sản
xuất như chiếc xe đẩy đất bằng bánh gồ, nĩa xới đất, đòn gánh
tưới nước do ông sáng chế.
Không những góp phần làm giàu cho gia đình, xã hội, ngay
từ cuối những năm 20 của Thế kỷ XX, ông Nguyễn Thái Hiển
đã đưa nhiều gia đình từ quê nhà ở Văn Tràng, Nghệ An lên cao
nguyên lập nghiệp. Vườn rau của ông ở ấp Tân Lạc là vườn rau
đầu tiên của Đà Lạt. về sau có thêm các vườn rau của dòng họ
Nguyễn Thái và bà con ở ấp Hà Đ ông... Ông Nguyễn Thái Hiến
cùng với ông Nghiêm Trang người Hà Tĩnh xây dựng thành ấp
Nghệ Tĩnh với sự góp sức của ông Phạm Khắc Hòe, người cùng
quê, lúc đó đang giữ vai trò Quản đạo Đà Lạt, thay ông Trần
Văn Lý. Không có “ triện son” và sự quyết tâm của ông Phạm
Khắc Hòe cũng khó thành hiện thực. Nhưng công đầu phải kê
đến ông Nguyễn Thái Hiến.
Cùng với bà con ấp Hà Đông ( 1938) trồng dâu tây, súp lơ,
một số loại hoa đưa từ Hà Nội vào, ngay từ 10 năm trước
(1928), người Nghệ An - Hà Tĩnh do ông Nghiêm Trang và
Nguyễn Thái Hiến dìu dắt đã trồng thêm nhiều giống rau hoa
mới nhập từ Pháp sang; góp phần làm phong phú thêm nhiều
giống rau hoa cho Đà Lạt.

142

N h iều t á c giả

Ông Nguyễn Thái Hiến rất chú ý đến việc mở rộng thị
trường và tiêu thụ sản phấm. Với việc thành lập Hội Hoan Châu,
ông đã cùng bạn bè thân thiết như Tôn Gia Huồng, Lương Sỹ
Bích, Nguyễn Thái An, Phạm Khắc Quán... mở tiệm
Nouveautés Hanoi ngay tại trung tâm Đà Lạt trở thành thương
điếm đế cung cấp giống, nông cụ, phân bón, thuốc trừ sâu, lương
thực thực phâm, thu mua sản phâm ... Việc mở tiệm Nouveautés
Hanoi góp phần hạn chế được sự độc quyền của một công ty
người Pháp lâu nay cung cấp giống, phân bón cho nông dân với
giá cao, tạo điều kiện hỗ trợ ứng trước hàng hóa cho bà con; đến
khi có sản phẩm giao cho thương điếm được định giá theo thị
trường, nên nhiều gia đình đã chủ động trong sinh hoạt, sản xuất.
Ông Nguyễn Thái Hiến còn giúp bà con có công ăn việc
làm ốn định, học thêm nghề mới trồng rau hoa; ban ngày đi làm
lục lộ, lao công ở đường phố, vườn tược công sỏ', xây dựng nhà
cửa, ban đêm học thêm chữ quốc ngừ và có thêm kiến thức liên
quan đến ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi... Đây cũng là đội
quân lao động đầu tiên của người Việt nhập cư vào Đà Lạt có tố
chức. Ông Nguyễn Thái Hiến cũng là người có công trong việc
xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Thái tại ấp Tân Lạc, thành phố Đà
Lạt vào năm 1932 ( Nhâm Thân) đê bà con trong dòng tộc xa
quê có nơi thờ tự và bảo tồn truyền thống của cha ông.
Tuy có mặt tại Đà Lạt từ năm 1928, nhưng đến năm 1940,
người Nghệ An - Hà Tĩnh mới được chính quyền sở tại cho
thành lập ấp Nghệ Tĩnh. Người Nghệ Tĩnh đã cùng bà con ấp
Hà Đông và nhiều cư dân khác đến từ các tỉnh miền Trung đà
phát triến mở rộng nghề trồng hoa rau cho đến ngày nay.
Lịch sử nghề trồng rau hoa ở Đà Lạt, không thể không ghi
nhận công lao to lớn của ông Nguyễn Thái Hiến. Ông chính là
người đầu tiên đưa nhiều giống rau hoa từ Pháp về trồng trong
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khu nhà Thiết của công sứ Đà Lạt sau đó vươn ra vườn nhà, và
mở rộng trên quy mô lớn ở Tân Lạc, Trại Mát, Đất Làng. Không
những đưa rau hoa về trồng, ông còn là người tổ chức, phát triển
nghề trồng rau hoa trở thành một ngành nghề sản xuất kinh
doanh có hiệu quả.
Điều ít ai nhận thấy, chính ông Nguyễn Thái Hiến còn là
người góp phần làm cho đô thị Đà Lạt thêm nhiều sắc màu. Ông
cũng là người có công chọn lọc loại cây Mai anh đào và Mimosa
đưa vào trồng trên các tuyến phố, trong các vườn tược biệt thự,
công sở, công viên, trường học, ven hồ Xuân Hương, thung
lũng, đồi cao đế nhuộm những màu hoa đặc sắc trên những thảm
cỏ tự nhiên vốn có.
Ông Nguyễn Thái Tự vẫn nhớ như in là khi còn nhỏ, ông
được cha cho đi theo và được thấy cha trồng những cây thông,
cây mai anh đào xung quanh hồ Xuân Hương. Cứ mồi cụm, ông
Nguyễn Thái Hiến lại trồng 3 cây; sau này thành thuật ngữ
“chùm ba cây” là vậy. Những “chùm ba cây” hiện nay vẫn tồn
tại nhưng không còn được nhiều như xưa.
Bây giờ đi trên những nẻo đường, qua các con phố, vào tận
vườn hoa, villa, biệt th ự ... người Đà Lạt và du khách thực sự
bình an khi được ngắm nhìn nhiều sắc hoa phô diễn nhẹ nhàng,
hương thơm dịu nhẹ để cho lòng thêm thanh thản; hay đi qua
những vườn rau hoa trong đêm sáng rực những ánh đèn trong
vườn nhà kính của bà con nông dân làm nghề trồng hoa ở Đà
Lạt - càng gợi nhớ bao điều về một thuở gian khổ buổi ban đầu
mà ông Nguyễn Thái Hiển, bà con ấp Hà Đông, Nghệ Tĩnh đã
chịu đựng, kiên trì vượt qua. Và, nếu không có những ngày xưa
ấy, có lẽ Đà Lạt - thành phố ngàn hoa - không được như bây
giờ... ■
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ời người là một cuộc hành trình, có khi như mui tên bay
thẳng tới đích, có khi lại vòng vèo khó hiểu. “Sinh hữu
hạn, tử bất kỳ”, ta biết rõ giờ sinh tháng đẻ của mình, nhưng kết
thúc vào lúc nào thì còn là điều bí ấn. Vậy nên, mỗi người là
một câu chuyện, có thế dài, có thê ngắn, song hay dở ắt ở nơi
mình.

Đ

Yersin đấy, 27 tuổi bảo vệ luận án tiến sĩ y khoa với công
trình nghiên cứu vi trùng lao thực nghiệm trên thỏ vỏn vẹn 15
trang đánh máy làm chấn động cả giới y khoa thế giới bởi những
đóng góp độc đáo của mình. Viện Pasteur Paris (Paxtơ Pari) mới
thành lập, ngành vi trùng học non trẻ, làm việc dưới sự hướng
dẫn của bác học Pasteur (Paxtơ) lừng danh (Người đầu tiên mở
mắt cho nhân loại thấy thế giới vi sinh vật quanh mình), và bác
sĩ Roux (Ru) có tài thực nghiệm là một diễm phúc lớn. Ảy vậy
mà đùng một cái dứt áo ra đi trong sự ngỡ ngàng luyến tiếc của
đồng nghiệp, từ bỏ tất cả xuống tàu về miền Viễn Đông xa xôi
như trời xui đất khiến phải trả một món nợ tiền kiếp.
Giấc mơ thiếu thời phải chăng là lập trình định mệnh?
Bảy, tám tuối ông đã ngạc nhiên ngắm những cánh bướm đủ sắc
màu và mê mẩn với đống tiêu bản hoa lá của người cha dạy sinh
vật phổ thông quá cố để lại. Muốn được như Livingstone
(Livingstôn), bác sĩ người Anh từ bỏ Luân Đôn thám hiểm
hoang mạc Phi Châu, sổng và chữa bệnh cho thố dân mọi rợ nơi
ấy. Những câu chuyện kế của ông thầy tiếu học xứ Lavaux
(Lavô) Thụy Sĩ nơi Yersin ra đời không ngờ đã sớm dựng một
thần tượng trong trái tim non nớt. Chàng trai thích leo núi Alpes
(Anpơ) như nhiễm phải con virus gây bệnh “thám hiểm”, lặng
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lẽ nhân lên rồi bùng phát đấy ông xuống tàu đi Philippines
(Philipin) năm 30 tuổi, vừa phục vụ trên tàu vừa tìm hiêu hải
dương học. Nghĩ thế nào lại xin chuyến sang tuyến Sài Gòn Hải Phòng. Chưa hết, trên boong tàu nhìn về phía tây thấy dãy
Trường Sơn lại nhớ Anpơ và tranh thủ làm một chuyến thám
hiêm.
Đây Nha Trang, biển xanh và cát trắng. Bãi biến là là mặt
nước, không tụt sâu bất ngờ như ở cảng Mácxây nơi ông ra đi.
Lững thững thả bộ ngắm bọn trẻ tồng ngồng xúm đây chiêc
thuyền cá ra khơi, Yersin ghé vào mái nhà tranh sát mép nước
gặp sĩ quan hàng hải Lenormand (Lơnoocmăn) công sứ tỉnh
Khánh Hòa:
- Thưa ông, ông có thể tìm cho tôi một người dẫn đường lên
Trường Sơn?
- Trường Sơn! Đó là vùng rừng núi bất khả xâm phạm, dân
vùng này chưa ai dám bén mảng. Nhưng tôi có thê giới thiệu
với ông một linh mục truyền giáo ở Phan Rang có thời lánh nạn
trên đó. May ra...
Một mình một ngựa, Yersin theo con đường mòn đi Phan
Rang. Chỉ Phan Rí mới có đường lên dãy núi phía tây kia thôi.
- Linh mục cho biết. - Ông đến đấy nhờ viên quan địa phương
tìm người mà hướng đạo. Thì Phan Rí! Yersin phốc lên mình
ngựa, bật cười nhắc lại cái địa danh kỳ quặc. Quả nhiên được
một người dẫn đường, và ngay giữa trưa hôm ấy, một ngày
tháng 7 mùa mưa 1891, cuộc thám hiểm Trường Sơn Nam Tây
Nguyên bắt đầu.
Gần 20km đường bằng, cảm giác có phần dễ chịu, cái nắng
như thiêu như đốt của duyên hải miền Trung được rừng thưa
che bớt. Một đoàn người Thượng đi cùng chiều, da nâu, đóng
khố, chân tay khuỳnh khoàng, gùi trên lưng đầy muối và cá khô.
Họ dừng lại, chống xà gạc đỡ chiếc gùi sau lưng trố mắt nhìn
ông “mắt xanh mũi lõ” trên mình ngựa đang tới gần như nhìn
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người hành tinh khác. Người hướng đạo chào hỏi, liến thoắng
giải thích, Yersin chỉ biết mỉm cười thân thiện. Núi đố bóng dài
và chiều xuống rất vội. Hai con ngựa khịt khịt liên hồi, đoạn
dừng lại gõ móng rúc đầu vào bụi rậm chống mông ra ngoài,
cặp vó sau đạp liên hồi vào không khí.
- Cọp! - Ngưò'i hướng đạo mặt tái mét.
Yersin giương súng băn một phát. Con cọp vọt ra, ù té đê lại
mùi tanh khăn khan. Cả hai xuống ngựa lại gần, một cái xác
người vừa bị xé nóng hôi. Chính Yersin không ngờ mình lại bình
tĩnh được đến thế.
Mưa. Mưa rừng nhiệt đới như trút nước, vuốt mặt không
kịp. Lần đầu tiên trong đời Yersin leo lên chiếc cầu khỉ, tay phải
bám cây gỗ cánh gà, tay trái giữ chặt quai ba lô lỉnh kỉnh đồ hộp
ăn đường, máy đo kinh vĩ, áp kế, nhiệt kế... Hai con ngựa bì
bõm trong nước suối chảy xiết đang dâng lên từng phút. Lòng
suối mở dần ra trắng lóa trong đêm tối. Phọp! Yersin cố rút chân
khỏi vũng bùn dính quánh nhưng bât lực. Ngâng lên nhận ra
đầm lầy, cỏ lác đây đó, ếch nhái kêu inh tai. “Yersin ơi, tại sao
anh cứ thích làm rắc rối đời mình ra thế?”. Câu nói của bác sĩ
Calmét, bạn thân gặp lại ở Sài Gòn vang lên trong óc. Báo chí
Paris từng thừa nhận Đông Dương là mảnh đất khó nhai, “như
con bọ hung dừ dằn, sẵn sàng ngấu nghiến tất cả những kẻ dám
sáp lại gần nó”. Với người Pháp, Đông Dương không chỉ là xứ
thuộc địa mà còn là một nghĩa địa mênh mông. “Hãy bỏ ngay
những ý nghĩ điên rồ của con đi, quyết định đến một nơi quỷ dữ
đang rình rập!”. Người mẹ giãy nảy được tin con trai út báo về,
từ Thụy Sĩ quê nhà vội viết thư can ngăn. Ngửa mặt nhìn bầu
trời sao: Lẽ nào mình bỏ mạng ở đây đêm nay? Kẻ thiện ý dấn
thân không biết sợ, Yersin bậm môi rút mạnh bàn chân, để lại
chiếc giày ngập trong bùn phá lên cười lớn.
Xa xa có ánh lửa lập lòe. Tiếng tù và âm âm như vọng từ âm
phủ.
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- Bông giua! - Chú nhà còn trẻ chào bằng tiếng Pháp khi hai
người khách lạ bước lên sàn.
Trời, ở cái chốn khỉ ho cò eáy này lại được nghe tiếng mẹ
đẻ của mình! Anh ta kê được một cố đạo người Pháp truyền dạy.
Sau chuyến thám hiếm, Yersin về nghỉ ở Pari mang theo
nước da sôt rét. Ngồi vào góc quen thuộc ở quán cà phê phố Um
ngắm cửa Viện Pasteur và mặt đường lát đá thủ công mà móng
ngựa đã gõ suốt bao thế kỷ để chờ cô xét nghiệm viên từng giúp
việc cho mình. Kê cho cô nghe đên đoạn vào nhà sàn thì cô
nhắc:
- Cuối cùng có “mò” được chiếc giày trong bùn không?
- Tại sao không? Nhưng tiếp theo là vác giày đi chân trần.
Lúc hơ chân lên đống lửa thì một con đỉa no máu rụng ra. Hôm
sau với chiếc giày há mõm leo dốc dựng đứng, muỗi, vắt (anh
gọi là đỉa khô) nhiều vô kể. Một đầu dính vào lá, đầu kia ngoáy
trong không trung như cần ăng ten, đánh hơi người phóng đến
tanh tách, vô ý chúng bám lên mặt, lên cố, rồi bò cả vào trong
người.
Cô xét nghiệm viên lè lưỡi.
- Em đã nhìn thấy đỉa khô chưa? - Yersin hỏi.
- Đỉa khô thì chưa, nhưng đỉa nước thì rồi. Bệnh viện người
ta nuôi đê hút máu thái dương bệnh nhân lên cơn tăng xông.
Yersin ke tiếp:
- Chúng tôi đến một vùng ở độ cao trên lOOOm, gọi là
Djiring (Dilinh). Điều trùng lặp là gần nhà tôi ở Thụy Sĩ cũng
có hô Djiring. Tôi hỏi người hướng đạo địa danh đó thì anh ta
chỉ vào rừng và nói là tcn loài cây mọc nhiều ở vùng này. Nhìn
lên phía bắc thấy hai đỉnh núi cao, nhưng thôi, đành quay lại
Phan Thiết đi thuyền về Nha Trang đón tàu Sài Gòn vừa hay
nho neo đi Hải Phòng. Chuyến thám hiếm kết thúc sau 10 ngày.
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Suốt thời gian ở Hải Phòng tôi lên cơn sốt rét, giờ vẫn chưa khỏi
hẳn.
- Anh sẽ lại đi nữa chứ? - Cô gái lo lắng hỏi.
- Dĩ nhiên rồi! “Chẳng ai thám hiêm lại bằng lòng với
chuyển đi đầu tiên. Tôi cũng không ngoài qui luật ấy”.
Cô gái chìa ra lá thư mẹ anh gửi theo địa chỉ cũ:
- Có lẽ bà không biết anh đang ở đâu.
Yersin lướt nhanh rồi thở dài:
- Lại giục lấy vợ. “Thêm một người thì mất đi nửa đời!”.
Đứng trên bờ sông Seine (Xen) anh nghĩ, 800 năm trước nơi
đây cũng chỉ là một làng chài. Lối sống xa hoa, tẻ nhạt chỉ biết
đến rạp hát và sòng bạc của tầng lớp thượng lưu Pari làm anh
chán ngấy. Văn minh ở một góc nhìn nào đó cũng đã góp phần
làm hư hỏng loài người. Sưởi chung đống lửa bên những người
chân đất đóng khố là trở về với cội nguồn nhân loại.
Sức khỏe của Yersin mau chóng được bình phục, anh quên
hết mệt nhọc của chuyến thám hiểm vừa qua. Những con đường
mòn đất đỏ bazan nắng bụi mưa bùn giữa rừng sâu đại ngàn tiếp
tục nâng bước chân anh. Lần này (1892) Yersin khởi hành từ
Ninh Hòa (phía bắc, cách Nha Trang 20km), cắt ngang dãy
Trường Sơn lên thượng nguồn sông Đồng Nai, vượt sông Mê
Kông sang Bôlôven (Lào) và lên phía bắc đi Đà Nang.
Tháng 2-1893, Yersin đi xe từ Sài Gòn lên Biên Hòa gặp
Vetzel (Veeden), một kiểm lâm giỏi nhất Nam Kỳ đồng thời là
tay thợ săn voi và tê giác gan dạ. Họ đến Tân Uyên bằng xuồng
máy để tiếp nhận hành lý do một tốp người Kinh dùng thuyền
tam bản chở từ Sài Gòn lên, rồi thuê thuyền độc mộc đi Trị An.
Từ Trị An lên Trà Cú bằng xe trâu. “Chiếc xe toàn bằng gỗ,
bánh xe có đường kính hơn 1,5m. Một cái mui nhỏ che hành
khách và thùng hàng. Bánh xe cọ vào trục tạo ra âm thanh nghe
đinh tai và đều đều vang đi rất xa. Điệu nhạc kinh khủng này
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không làm thú rừng hoảng sợ. Từ xe trâu chúng tôi có thê bắn
trúng nai, trâu rừng... Con đường chỉ là một khoảng trống trong
rừng. Xe lên dốc, xuống suối, trèo lên trên rễ cây. Khoảng cách
tính theo trạm. Một trạm khoảng một giờ xe trâu. Đen mỗi trạm
chúng tôi lại tháo ách cho trâu uống nước”. Yersin dừng lại ghi
chép theo thói quen, dùng kinh vĩ kế xác định tọa độ, dùng áp
kế, nhiệt kế xác định độ cao. Sau khi đụng độ với đàn voi và cá
sấu khổng lồ, Vetzel trao khẩu súng săn Calip 8 cho Yersin rồi
quay về. Hai người không khỏi bịn rịn.
Rừng cháy! Tất cả dừng lại ngửa mặt nhìn lên. Vòng đai lửa
hình tròn dài hàng kilômét xiết dần lại, thú rừng hoảng loạn. Thì
ra đây là một kiểu săn bẳt của dân địa phương. Mùi thịt nướng
thơm lừng. Một chú min (bò rừng) vọt qua bức tường lửa liền
trúng đạn Calip từ tay Yersin. Hai ba tháng trời leo đèo lội suối,
sốt rét và kiết lị, giờ ngồi bên đống lửa nhai thịt thú rừng.
Một người Thượng mang đến cho Yersin đôi giày bện bằng
dây rừng thay giày ông đã rách bươm. Chưa kịp cám ơn thì
người này bỏ chạy thục mạng, kéo theo một số người khác. Họ
chỉ vào quả xoài đặt cạnh miếng thịt. Yersin tách quả xoài ra xa
lúc ấy họ mới chịu quay lại.
- Ông làm cái gì thế? - Người ngồi cạnh lên tiếng.
- Thử một tí thôi! - Yersin giải thích. - Nghe nói người
Thượng có cái mê tín kỳ lạ: Trong cơn giông, đặt quả xoài cạnh
một miếng thịt bò hay thịt heo gì đấy, thì những thực phẩm này
sẽ kéo sấm sét đến.
Mọi người cười 0 . Yersin nhìn ngọn lửa, mắt ánh lên tinh
nghịch. Ông vừa xong một thử nghiệm.
Càng lên cao càng lạnh, không còn cá sấu, đỉa, vắt thì lại
gặp cọp. Một anh trong đoàn bị nó vồ hụt sợ quá cấm khâu gần
tiếng đồng hồ mới hoàn hồn nói được. Chó sói từng đàn rượt
đuổi theo xe. Những con sói bụng lép kẹp nảy thon thót, lưỡi lè
đỏ lòm, rớt dãi ròng ròng phóng theo con mồi.
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Nhưng sợ nhất lại không phải thú dừ mà chính là con người.
Bất ngờ một toán cướp từ bụi rậm xông ra chặn đường. Khoảng
hai, ba chục tên, súng ống, giáo mác chĩa thắng đoàn thám hiếm.
Lưỡi dao lạnh toát kề cô Yersin. Mói đây một đồng nghiệp của
ông mang giống canh ki na đến Thủ Pháp (Ba Vì) căng bạt ngủ
tạm, định sáng mai trồng cây thì nửa đêm bị chặt đầu. Dao kề
cô! Chỉ quá tay một chút thôi, nhân loại mât một nhà bác học
đại tài, suýt nữa thành phố Đà Lạt liệu có ra đời? May thay, “ở
hiền gặp lành”, một tên khác chộp ba lô trên lưng Yersin sờ nắn.
Hẳn bật lửa mãi không được. Yersin lơ lớ tiếng Việt: ‘Trong túi
áo tôi có bao diêm”. Hắn nắn túi moi ra, còn đúng một que. Mà
không phai một que, đúng hơn là nửa que ché dọc. Đi rừng một
que diêm đôi khi cũng quý. Lúc nghỉ chân ông dùng dao cạo râu
chẻ đôi. “Đã là lửa thì ngọn lửa to, lửa nhỏ cũng vậy thôi”. Ông thường nói. Dưới ánh sáng vàng khệch, thôi thì kinh vĩ kế,
áp ke, nhiệt k ế... một bộ quần áo rách, một đôi giày cũng rách
nốt. Tên cướp phì cười: “Sao lại có ‘Thằng Tây” nghèo đến thế
này!”. Đi đường an toàn nhất là không có gì quý. Những người
dẫn đường nói tiếng dân tộc nên mọi chuyện cũng qua. Tất cả
thở phào.
Họ đang ở độ cao 1600m. Sương mù dày đặc bưng lấy mắt,
tầm nhìn bằng không. Yersin trèo lên cây thông quan sát. Núi
cao bị vực sâu chia cắt, tiếng suối chảy, thác reo vọng lên trên
tán rừng hòa trong tiếng cồng chiêng xa xa mơ hồ.
Và đây: “Vừa ra khỏi rừng thông, ấn tượng của tôi thật sâu
sắc khi đứng trước một vùng cao nguyên mênh mông, hoang
vắng và trơ trụi, gợi nhớ cảnh biển động vì một đợt sóng khổng
lồ màu xanh dâng lên. Núi Langbian sừng sững. . Yersin viết
những dòng này vào nhật kí hành trình và ghi rõ lúc ấy là 3 giờ
30 phút chiều ngày 21-6-1893.
Lửa khuya bập bùng nhảy nhót. Sáu thanh niên người Lạch
đóng khố ngực trần ôm chiêng chân bước như đếm, chậm rãi,
chắc nịch, vai lắc liên tục, đầu đánh bên này bên kia theo nhịp.
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Tiếng chiêng ánh ỏi vang xa đánh thức núi rừng, tiếng chiêng
mời gọi cộng đồng về đây chung vui. Một thanh niên rót nước
nóng vào ché rượu, sau mới châm thêm nước lạnh. Yersin là
khách quí, được già làng hưó'ng dẫn tự tay cắm cần vào ché và
bắt đầu hút. Phần thưởng dành cho người thám hiểm là quang
cảnh thiên nhiên xa lạ bất ngờ mở ra trước mặt, những hiểm
nguy rình rập và cả tho dân khó hiểu cùng những trải nghiệm
thú vị như thế này. Thưa mẹ, cứ nằm trong chăn ấm và cơm hai
bữa ở nhà thì quả là thiệt thòi. Cô xét nghiệm viên có mặt ở đây
nhỉ! Già làng cao giọng đọc những câu “thần chú” chắc chỉ ma
quỉ và thần linh mới hiếu nối. Yersin nhả cần thì lời cầu Giàng
ban phước cho khách cũng chấm dứt.
Tiếng chiêng reo vui, ngân vang trên đỉnh Langbian đêm
nay sao nghe mới mẻ quá! Đạ Lạch (Đà Lạt): Dòng nước của
người Lạch. Hay quá, vốn Latinh của ông chắp lại: “Dat Aliis
Laetitiam Aliis Temperiem” (Cho người này niềm vui, cho
người kia sức khỏe)
Yersin không phải là người Pháp đầu tiên thám hiểm Đông
Dương. Cuối 1885, khi ông mới từ Đức sang Pháp (cố quốc của
dòng họ ngoại) đế theo học Đại học Y khoa Pari, thì nhà thám
hiếm Pháp Gabriel Bonvalot đã cùng hoàng tử Oleans vượt biển
Caxpiên, dãy Côcadơ, về cửa khấu Lao Cai đến Đông Dương.
Đây là chuyến thám hiếm đầu tiên của người Pháp vào Đông
Dương bằng đường bộ. Song, cũng như chuyến thám hiếm của
bác sĩ Paul Neis (Pon Nêit) lên cao nguyên Langbian trước
Yersin cả chục năm (1881), chi là thám hiểm du lịch. Yersin đi
với tư cách người mở đường lên Tây Nguyên. Ông vẽ bản đồ
địa hình núi rừng sông suối, mực nước mùa mưa mùa khô, cây
cỏ và thô nhưỡng... không phải nhà khoa học nào cũng làm
được. Và hơn hết là sự đam mê cháy bỏng, cộng với tác phong
thận trọng tỉ mỉ mà Pasteur rèn giũa trong phòng thí nghiệm vi
sinh vật. Vì thế ông đủ dữ kiện để trả lời Toàn quyền Đông
Dương Paul Doumer (Pon Đume) khi được hỏi:
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- Ông có thể chỉ cho tôi nơi nào ở Việt Nam làm khu nghỉ
dưỡng tốt nhất?
- Langbian!
- Tam Đảo thì sao?
- Tam Đảo, Ba Vì diện tích nhỏ và độ ẩm cao quá. Tôi đi
khắp Đông Dương rồi: Bạch Mã, núi Sập, Bà Đen và cả Bôloven
nữa đêu không thê so sánh với Đankia, Đà Lạt trên cao nguyên
Langbian Nam Trung Kỳ. Ở đó ngoài khí hậu mát lành lại thêm
rừng thông giàu oxy và vắng bóng Anophen. Đà Lạt, Đankia có
nguôn nước phong phú, diện tích rộng rãi đủ xây dựng.
- Đường đến thì sao? - Đume hỏi.
- Tôi đã lên bằng nhiều đường trong những thời tiết khác
nhau.
Tháng 3 - 1899, Đume gửi điện tín cho Yersin báo tin ông
sẽ đến Phan Rang trong vòng 48 giờ và sẽ cùng Yersin leo lên
cao nguyên Langbian. Ngày 25-3-1899, Yersin cùng đại úy
Langlois (Lăngloa) tháp tùng Toàn quyền Đume lên Langbian
qua đường Trạm Hành. 10 giờ đêm bộ ba mới đến trại lính Đà
Lạt. Trưởng đồn Gamier (Gacniê) đang ngủ choàng dậy trước
sự hiện diện của khách lạ vì không được báo trước. Sau chuyến
thị sát này, Toàn quyền Đume ký quyết định xây dựng khu nghỉ
dưỡng Langbian (lúc đầu là Đankia, sau chuyển về Đà Lạt).
Có người đến Langbian để khai thác mảnh đất này, Yersin
đến đế khai sinh ra một thành phố. Con người đã hết lòng vì một
mảnh đất thì cũng được mảnh đất chấp nhận. Năm 2013, Đà Lạt
kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển, cũng là 150 năm ngày
sinh của ông, Chính phủ đã ra quyết định công nhận Yersin là
“người công dân danh dự” của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam. Yersin nằm lại ở Suối Dầu, Nha Trang, thọ 80 tuổi.
Đời ông là một câu chuyện dài, hay từ đầu đến cuối ■
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ĐỒI MÉT VẾ QUẬN TÂY Hồ
VÀ PHƯỜNG QUẢNG AN
jeS

UBND Quận Tây Hồ

VÈ Q U Ặ N TÂ Y HỒ

“Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trân Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thải, mặt gương Tây Hô ”
Câu ca xưa như một bức họa, một bản nhạc đưa người ta
vào khoảng không gian bao la vừa xanh tươi, vừa nhộn nhịp,
vừa huyền ảo, vừa uy nghiêm của Tây Hồ.
Hồ trong sáng như gương, sóng vỗ dạt dào, tưởng nơi đây
là Thủy Quốc nên thời Bắc thuộc gọi là Hồ Lãng Bạc. Hồ mịt
mù khói tỏa nên thời Lý - Trần gọi là Hồ Dâm Đàm. Hồ cong
cong như vầng trăng khuyết nên gọi là Hồ Nga My. Hồ gắn với
truyền thuyết trâu vàng ly kỳ nên gọi là Hồ Kim Ngưu. Hồ ở
phía tây kinh thành Thăng Long, phong cảnh mỹ lệ nên từ thời
Lê đến nay gọi là Hồ Tây.
Hồ Tây có từ bao giờ thì cho đến nay vẫn chưa có tài liệu
nào khẳng định. Phần lớn, người ta cho đây là một phần của
sông Nhĩ Hà sau khi đổi dòng chảy Còn các chuyện thần thoại
xung quanh việc diệt trừ cáo chín đuôi ở rừng gỗ lim ấp Long
Đỗ thời Hùng Vương thì giải thích sự hình thành Hồ Tây như
một cuộc vận động kiến tạo rất xa xưa.
Dù được hình thành như thế nào thì Hồ Tây cũng là một
tài sản vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho người Long Đỗ,
người Đại La, người Thăng Long - Hà Nội. Dưới con mắt của
các nhà địa lý học thì Hồ Tây là “Động thiên phúc địa”. Thế đất
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Hồ Tây là thế “Long phượng trình tường”, “Phượng hoàng âm
thủy”. Trên thì thuận canh tác tằm tang, dưới thì tiện giao thông,
chài cá. Cứ theo truyền thuyết và các di tích còn lại ven hồ thì
từ thời Hồng Bàng người ta đã biết khai phá vùng này.
Tây Hồ chí chép: “Đen Uy Linh Vương trên bãi Rùa thuộc
ấp Tây Hồ. Vương cũng là con vua Diệu Đe do Lạc Phi đẻ ra
không thuộc số trăm con trai lên núi xuống bế, không bao lâu
Vương hóa thành bảy con rồng bay lên trời. Nhà vua nghe tin
bèn ban sắc phong vương tước, gia phong mỹ tự và cho lập đền
thờ. Đền này là đền tối cổ. Sau Đền Yên Phụ, thứ đến Đền
Quảng Bá đều thờ một vị”.
Các triều Hùng, Thục đều lưu dấu tích xung quanh hồ. Đen
Cao Sơn Đại Vương ở Thạch Khối và An Ninh, c ố trạch của
Thượng sĩ Lý Tiến làng Long Đỗ, Đen Sóc Thiên Vương, ấp
Minh Tảo, Đen Bạch Ngọc Phu Nhân, thôn An N inh... là những
minh chứng.
Ngay thời đó, người ta đã vạch địa lý của Đạp Hối (Hồ
Tây): theo Hùng triều kỷ, thời cố (hồ) thuộc làng Long Đỗ, động
Lâm ấp, là bến Lâm Àp, phía tây bến đến động Già A (nay là
Quán L a)... phía đông là động Nha Lâm (nay là các thôn thuộc
tông An Thành), phía nam bến có động Bình Sa. Họ Lý dời dân
Bắc động đến ở đó là Giáp Cơ Xá, phía bắc giáp sông. Từ họ
Thục, họ Triều về sau hồ mang tên là Đạp Hối”.
Trên cơ sở này, qua thời Bắc thuộc đến thời Đinh - Lê
vùng Lâm ấp Lãng Bạc (Hồ Tây) tiếp tục phát triến. Quán Khai
Nguyên nay là Chùa Khai Nguyên, ấp Già La (nay là phường
Xuân La) được xây dựng vào những năm Khai Nguyên Dường
Minh Hoàng (713-741). Tiếp theo, Chùa Bát Tháp làng Trích
Sài, Chùa An Trì bãi An Hoa, huyện Quảng Đ ức... cũng được
xây dựng.
Đặc biệt từ khi nhà Lý đình đô ở Đại La thì khu Dâm Đàm
trở thành trung tâm của sự phát triên đô thị hóa. Hàng loạt cung
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quán, Đen đài, chùa tháp được xây dựng xung quanh hồ. Đến
các triều Trần - Lê, nơi đây càng trở nên nổi tiếng như nghề dệt
ở làng An Thái và ấp Tây Hồ, nghề làm giấy ở An Thái và Bưởi,
nghề xây dựng ở Yên Phụ, nghề nuôi tằm ở Nhật Chiêu, nghề
đúc đồng ở Ngũ Xã, nghề trồng hoa ở Tây Hồ, Nhật Chiêu, Yên
Phụ... Đặc biệt khu buôn bán, đánh cá ở Nhật Chiêu đã được
mô tả: “Phường Nhật Chiêu ở bờ nam sông Nhĩ Hà, xưa có bảy
cây gạo nay chỉ còn một. Phía dưới giáp phường Thạch Khối,
dưới sông kè đá gọi là mỏ đá Ben sông có nhiều thương thuyền
nước ngoài đến buôn bán, lại có nhiều dân địa phương làm nghề
đánh cá”.
Tây Hồ là một vùng địa lỉnh nhân kiệt. Nơi đây đã sản sinh
ra biết bao người con im tú góp công xây dựng và bảo vệ đất
nước. Những người đó chính là Thượng sĩ Lý Tiến - người đã
giúp vua Hùng đánh quân Thục; Bạch Ngọc thần Hoàng Uyển
Dung giúp vua Hùng diệt trừ cáo chín đuôi; Ngô Tuấn (Lý
Thường Kiệt) giúp vua Lý phạt Tống bình Chiêm ...
Tây Hồ ngày nay với diện tích khoảng 24 km2 bao gồm các
phường Yên Phụ, Tứ Liên, Quảng An, Nhật Tân, Phú Thượng,
Xuân La, Thụy Khuê và Bưởi. Toàn quận có trên 60 di tích với
nhiều loại hình phong phú gồm: 18 chùa, 18 đình, đền miếu nhà
thờ họ và di tích cách mạng.
Trong số đó có trên 30 di tích đã được Nhà nước xếp hạng
Di tích Lịch sử - Văn hóa và di tích Cách mạng.
VỀ PHƯỜNG QUẢNG AN
Quảng An, là một trong tám phường của quận Tây Hồ
thuộc thành phố Hà Nội, phía bắc và đông bắc giáp phường Nhật
Tân , phía đông giáp phường Tứ Liên, phía đông nam giáp
phường Yên Phụ và Hồ Tây, phía tây - tây bắc - tây nam giáp
Hồ Tây. Tên xã Quảng An được đặt từ ngày 11/12/1955, gồm
bốn thôn Quảng Bá, Tây Hồ, Nghi Tàm, An - Dương thuộc
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Quận 5. Quảng An là lấy chữ đầu tiên thôn Quảng Bá và chữ
đầu thôn An Dương ghép lại mà thành. Đen năm 1961, thôn An
Dương nhập vào quận Ba Đình, xã Quảng An còn lại ba thôn
Quảng Bá, Tây Hồ, Nghi Tàm thuộc huyện Từ Liêm. Tháng
10/1995, quận Tây Hồ được thành lập, xã Quảng An trở thành
phường của quận Tây Hồ với 545 ha đất tự nhiên, trong đó có
35,5 ha đất nông nghiệp, 157 ha mặt nước Hồ Tây. Phường
Quảng An có 2400 hộ dân với 10.740 người ở 4 cụm dân cư.
Làng Quảng Bá nay là cụm 1 và 2; làng Tây Hồ nay là cụm 3;
làng Nghi Tàm nay là cụm 4. Đất Quảng An trù phú, phong cảnh
đẹp và nên thơ, đã thu hút nhiều cơ quan Trung ương và Thành
phố đặt trụ sở, trong đó có những cơ sở lớn như: Nhà nghi
Quảng Bá của Liên đoàn Lao động Thành phố, khu biệt thự Hồ
Tây và khách sạn Tây Hồ của Ban Tài chính quản trị trung ương.
Ngược dòng lịch sử, ba thôn Quảng Bá, Tây Hồ, Nghi Tàm
đã có từ xa xưa, gắn liền với Hồ Tây nằm trong thế đất “Phượng
hoàng ăm thủy Theo sách Tây Hồ chí, tò Trấn Vũ quán đến
Thủ Chương có hình chim phượng: vùng đất An Ninh, An Trạch
đến chùa Trấn Quốc có hình con rồng, vùng đất từ Nghi Tàm
đến Quảng Bá có hình con rùa, vùng đất Nhật Chiêu (Nhật Tân),
Quán La, Trích Sài có hình con ngựa, vùng đất Võng Thị, Hồ
Khẩu, An Thái có hình con cá. Còn theo Giáo sư Trần Quốc
Vượng, trước thế kỷ X, chưa có Hồ Tây. Sông Hồng chảy qua
Hải Bối, Chiêm Trạch, Lực Canh, Xuân Canh. Đen đây, sông
uốn vòng, băng qua bãi Tầm Châu. Thế kỷ X Sông Hồng đổi
dòng, từ Hải Bối chảy thẳng về phía đông nam, cuốn đất đóng
cửa sông: cửa sông vào là Quảng Bá, cửa sông ra là Nghi Tàm.
Hồ Tây là một khúc Sông Hồng do đấy mà thành. Hồ Tây giống
hai càng cua quắp lấy một doi đất ở giữa - tức là đất làng Tây
Hồ, Nghi T àm (31). Làng Quảng Bá xưa có tên là Lâm Ảp, trước
(3nTrần Quốc Vượng - Vũ Tuấn Sán: Hà Nội nghìn xưa. tr. 31, 32, 34,
NXB QĐND - năm 2004.
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thế kỷ VIII có tên là Quảng Bố, đến thời Lý là một trong 62
phường của kinh thành Thăng Long. Những dòng họ đầu tiên
(được viết trong văn tế Thành hoàng ở đình Quảng Bá) là họ
Lường, Cao, Phạm, Bùi, Kim. Đen nay, những dòng họ này
không còn ai. Sau đó các dòng họ Lưu, Lê, Nguyễn Quang, Ngô,
Vũ Hoa, Nguyễn Duy, Vũ Hữu, T rần... đến sinh sống; các dòng
họ này đã tụ cư ở đây 12- 13 đời, con cháu đông đúc.
Làng Tây Hồ vốn là phường Tây Hồ từ thời Lý có tới 13
dòng họ, trong đó họ Nguyễn là đông hơn cả, có 17 chi với tên
đệm khác nhau. Ngoài ra, làng còn có họ Đoàn, Đàm, Vương,
Trương, Hà, Vũ, Phan, Đỗ, Ngọc, Lê, Phạm; đến nay còn 11
dòng họ.
Làng Nghi Tàm thời Lý là trại tằm tang, thời Trần đôi
thành phường Tích Ma. Từ thời Lê Thánh Tông trở đi gọi là
phường Nghi Tàm. Đen thời Nguyễn, cả 3 làng của Quảng An
đều thuộc Tổng Thượng, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, tỉnh
Hà Nội. Năm 1914, lại thuộc Tổng Thượng, huyện Hoàn Long,
tỉnh Hà Đông; năm 1942, thuộc Đại lý Hoàn Long, ngoại thành
Hà Nội.
"
' "
Sớm quần tụ, định cư trên đai đất phía đông Hồ Tây trước
cả khi vua Lý Công u ẩn định đô ở thành Đại La. Người dân
Quảng An cần cù, sáng tạo trong lao động, khai phá đất đai màu
mỡ vùng bãi ven và thủy sản phong phú của Hồ Tây.
Làng Nghi Tàm, không chỉ có nghề trồng dâu, nuôi tằm mà
từ xưa còn có nghề đánh cá. Thời Lý, đây là trại tằm nối tiếng
lớn cung cấp tơ sổng cho các phường quanh Hồ Tây dệt lụa
“Thụy Chương), dệt gấm (Trích Sài, Bái ân). Thời Trần, Nghi
Tàm có tên là phường Tích Ma, vì nơi đây có nghề xe gai, đan
lưới, đánh cá. Trước năm 1945, dân làng dùng sợi gai, tơ tằm
làm các loại lưới, te, xiếc... và những dụng cụ đánh bắt cá khác.
Người Nghi Tàm ít đánh chài mà thường thả lưới. Nhà thơ
Nguyễn Huy Lượng thời (Tây Sơn), trong bài phú “Tụng Tây
Hồ ”đã viết thật sinh động:
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“Chày Yên Thái nện trong sương chênh choảng
Lưới Nghi Tàm ngăn ngọn nước quanh co ”
Trước đây, sợi đan lưới của Nghi Tàm thường thuê người
Tây Hồ làm. Sợi được xe từ tơ bẹ, đan lưới xong, đem nhuộm
với nước củ nâu nấu chín, hoặc nước vỏ sắn. Sau này, ở đây phổ
biến dùng loại câu già chuyên bắt các loại các chép, cá trôi, trắm,
câu giăng chuyên bắt cá ngão, cá trê... câu cò (bắt cá quả, cá
trê). Lưới thì thả quanh năm.
Nghi Tàm còn có nghề đặc biệt là bẫy các loại chim hàng
năm theo mùa về kiếm ăn quanh Hồ Tây. Đó là các loại vịt trời,
le le, bồ nông, cốc, màng két, ương... đặc biệt là sâm cầm. Ca
dao cô có câu:
“Vải Quang, húng Lảng, ngô Đăm.
Cả rô đâm Sét, sâm câm Hô Tây
Là dân làng ven đô, người Nghi Tàm trước đây còn đi buôn
trầu không và vỏ. Ca dao của làng xưa có câu:
“Muôn ăn rê tỉa trầu vàng,
Có con thì gả cho làng Chạ Nghỉ
Làng Tây Hồ, xưa có nghề xe chỉ, nhuộm thâm. Chang thế
mà người dân Nghi Tàm đặt họ xe sợi gai đan lưới đánh cá:
“Kim Thăng Quỷ, chỉ Tây Hô
Ai vêu thì lảy, chăng vê ỉảy ai ”
(Ca dao)
Ngoài nghề đánh cá, dân làng còn có nghề trồng sen làm
cho cảnh trí Hồ Tây đã đẹp lại càng thêm đẹp:
Đâv vàng đây cũng đông đen
Đây hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ
(Ca dao)
Với đầm sen mênh mông, một số gia đình ở Quảng Bá có
nghề ướp chè hương sen; đến nay, chỉ còn mươi hộ làm nghề
truyền thống này.
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Làng Quảng Bá xưa sống bằng nghề trồng rau, hoa, ngô,
khoai... ngoài bãi, trong đồng lúa hai vụ. Ngoài ra, dân làng
Quảng Bá còn theo nghề quăng chài. Quăng chài trên Hồ Tây
và các vùng Hồ lân cận là công việc nặng nhọc, đòi hỏi phải có
sức khỏe và kỹ thuật.
Đặc sản xưa của Quảng Bá phải kê đến ối. Ôi mọc thành
vườn ven đê, ven làng, ô i ở đây nhiều và ngon nối tiếng:
"Oi Quảng Bá, cả Hô Tâv
Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người
Rất tiếc, trải qua bao biến thiên của lịch sử, nghề đánh bắt
cá, trồng dâu, nuôi tằm của các làng không còn; ối Quảng Bá
cũng không còn. Các đầm sen Tây Hồ, Quảng Bá còn lại rất ít.
Người Quảng An chuyến sang trồng các loại cây cảnh, quất
cảnh, bon sai, nuôi cá cảnh... cung cấp cho thành phố hàng trăm
loài hoa, cây cảnh.
Với những dấu ấn văn hóa lịch sử, qua nhiều nguồn tài liệu
khác nhau, chúng ta sẽ gặp lại Quảng An và những nét tài hoa
thanh lịch và truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Hồ Tây mặt gương lớn của thành phố với tên Hồ Xác Cáo - Hồ Trâu
Vàng - Hồ Dâm Đàm chứa đựng trong lòng biết bao truyền
thuyết, huyền thoại. Theo sách Tây Hồ chí, Hồ Tây là cái bến
lớn ở cạnh Sông Hồng gọi là bến Lâm Âp, xung quanh bên có
các động Già La (phía Tây), Nha Lâm (phía Đông), Bình Sa
(phía Nam.). Phía bắc Sông Hồng là một khu rừng rậm rạp.
Trước đây khi đánh cá trên Hồ, ngư dân đôi khi vớt được các
loại gỗ lim có dạng trầm tích.
Nằm trên bán đảo ven Hồ Tây, thiên nhiên Quảng An thật
đẹp, phong cảnh hữu tình và khí hậu trong lành. Nghi Tàm nôi
tiếng bởi một trong những cảnh đẹp nhất ven Hồ Tây. Theo
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người xưa. Hồ Tây có tám cảnh đẹp - “Tâv Hồ bát cảnh ”(32) thì
Nghi Tàm đã chiếm hai, đó là Ben Trúc và Đồng Bông. Xưa
làng Nghi Tàm trồng lọại trúc vàng (trúc ngà) ở quanh làng.
Chúa Trịnh Giang cho mở bến tắm và nghỉ ngơi ở đây. Đồng
bãi là những mộng trồng hoa; nhiều làng ven Hồ Tây trồng hoa
để bán, song chỉ có Đồng Bông (bông tiếng Việt cổ là hoa) trước
chùa Kim Liên ở Nghi Tàm có nhiều hoa đẹp và thơm được
chọn làm hoa tiến vào phủ chúa, cung vua...
Thôn Tây Hồ có xóm Bảo Khánh (nay gọi là Quảng
Khánh) là một dải đất nhô ra giữa Hồ Tây. Nơi đây có Xóm
Cung - di tích hành cung, xưa kia các vua Lê thường ra xem
đánh cá. Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (1528-1613) thường
đến vãn cảnh, uống rượu, ngâm thơ ở đây và đã gặp người con
gái xinh đẹp có tài làm thơ giỏi đối đáp. Đó là Công chúa Liễu
Hạnh; về sau dân xây miếu thờ, gọi là Phủ Bà.
Quảng An không chỉ nổi tiếng về cảnh đẹp còn là mảnh đất
lịch sử văn hóa lâu đời. Đen nay, Quảng An còn lưu giữ được
những di tích danh thắng nối tiếng.
Vùng đất Quảng An văn hiến cũng là vùng đất của những
nghĩa binh yêu nước chống giặc ngoại xâm phương Bắc và
phương Tây sang xâm lược, là tấm áo giáp bảo vệ Thăng Long
- Hà Nội. Mang trong mình dòng máu Lạc - Hồng, người dân
Quảng An tài hoa và bất khuất đã dựng xây và đánh giặc làm
nên truyền thống vẻ vang của quê hương ■

<32) Tám cảnh Hồ Tây là: Ben trúc Nghi Tàm, rừng bàng Y ên Thái, đàn
thề Đông Cổ, phật say làng Thụy, sâm cầm rợp bóng, đồng bông Nghi
Tàm, chợ đêm Khán Xuân, tiếng đàn hành cung tại chùa Trấn Quốc.

Làiụỳ
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HỐ TÂY
Nguyễn Tiến Quỳnh
ôi không sinh ra ở Hồ Tây, nhưng lấy vợ người làng Yên
Phụ, nên vẫn thường “đường c ổ Ngư xưa chầm chậm bước
ta v ề... Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ”.

T

Từ nhỏ, được nghe truyền tụng là danh nhân Nguyễn Trãi,
buông lời giao duyên cùng Thị Lộ:
“Nàng ở Tây Hồ bán chiếu gon
Chăng hay chiêu đã hêt hay còn
Xuân sanh chừng được bao nhiêu nhỉ
Đã có chồng chưa ,được mây con? ”
Và Thị Lộ đối đáp:
“ Thiêp ở Tây Hồ bản chiếu gon
Cớ sao ông hỏi hêt hay còn
Xuân sanh trạc tuôỉ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có, có gì con
Hồ Tây, hay còn có tên Lãng Bạc (sóng lớn), Dâm Đàm
(sương mù), Kim Ngưu (trâu vàng), Xác Cáo, vốn là một đoạn
sông Hồng cổ còn sót lại sau khi đối dòng, rộng khoảng 500 ha,
nằm phía Tây Hà nội (cũ). Xung quanh hồ là hệ thống di tích
dày đặc với 40 điếm, trong đó, có nhiều di tích nối tiếng' : như
chùa Trấn Quốc, danh thắng bậc nhất; phủ Tây Hồ, nơi nam
thanh nữ tú dập dìu lễ bái chốn linh thiêng; chùa Kim Liên, chùa
Vạn Niên... cùng các làng nghề trồng hoa cây cảnh nối tiếng
như đào Nhật Tân (gồm đào phai, đào bích); quất Tứ Liên có
gia đình trồng hàng ngàn cây như như nhà ông Lịch, bà Thà; cá
cảnh Yên Phụ, sen Quảng Bá. Bao quanh Hồ Tây, trên quãng
đường 17km là hàng chục ngôi đên, chùa, đình cô kính đã được
xếp hạng với 102 bia đá, 165 câu đối, 140 hoành phi, 18 chuông
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cổ, trên 300 pho tượng đồng, gồ, đá cùng khoảng 60 sắc phong.
Điểm đặc biệt là tất cả di tích ven Hồ Tây đều lấy trung tâm Hồ
Tây làm hướng của mình.
Trên vùng đất Hồ Tây đã phát tri en và tồn tại các làng nghề
truyền thống đặc sắc: nghề chăn tằm dệt lụa ở Nghi Tàm, Quảng
An ( nơi vinh dự được đón Bác về thăm); dệt lĩnh ở Bưởi; nghề
làm giấy dó tiến vua ở làng Hồ Khâu, Yên Thái ( năm 1969, giấy
làm ở đây được in hàng trăm bản đặc biệt Di chúc Bác Hồ) như
ông Đoán, ông Kiên, những người trực tiếp làm kể lại.
Quanh Hồ Tây, còn có rất nhiều làng cổ với bề dày văn
hóa đặc sắc. Mỗi ngôi làng lại có nét đẹp văn hóa riêng, với
nghề truyền thống từ xa xưa đã mang lại cho họ cuộc sống phồn
vinh. Làng cố Nghi Tàm nối danh với hai di tích chùa Kim Liên
và đình Nghi Tàm, được xây từ thời Lý, gắn với sự hình thành
và phát triến của đất Thăng Long kinh kỳ. Cụm làng kẻ Bưởi
gồm 6 làng cổ : Yên Thái, An Thọ, Hồ Kỉiẩu^ Võng Thị, Trích
Sài họp thành. Di tích đền Đồng cổ , nguyên phát ở Đan Nê,
Thiệu Yên, Thanh Hóa, gắn với truyền thuyết quan quân nhà
Lý, nằm mộng thấy đánh thắng giặc, bèn cho dựng đền. Sau dân
làng ở đó ra Thăng Long, đã cho dựng đên Đông Cô, nay tọa lạc
trên đường Thụy Khuê đế cúng vọng. Trong đền còn lại đôi câu
đối: “Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, Trời tru đất diệt” được
răn dạy trong các Hội thề.
Những chiêc công làng cô như làng Yên Thái, công
Xanh làng An Thọ, cổng Đông làng Hồ, cùng là di tích nổi
tiếng.. .Không chỉ có phong cảnh đẹp, làng Quảng Bá, Nhật Tân
còn mang theo mình “ thương hiệu” đào và quất cảnh, một thú
vui tao nhã của người Hà Nội. Hoa làng Ngọc Hà thì đa dạng và
phong phú.Nhà tôi ở cạnh nhà bác Kim Cương. Tôi thấy bác
Gái, xui gia với bác Kim Cương, - bác là cọc chèo với cố Thủ
tướng Phạm Văn Đồng- ,cứ ngày rằm , mồng một, quảy gánh

hàng hoa gồm hoàng lan, ngọc lan, ngâu ,sói, thiên lý, mẫu
đơn... ra bán ở Quán Thánh.Bà Gái,bận đồ nâu sồng, áo tứ thân,
đầu chít khăn mỏ quạ.
Gần đây, các nhà nghiên cứu phát hiện tại địa danh Hồ
Tây còn là nơi giam giữ tù binh Chăm, trong các cuộc chinh
phạt vệ quốc ở Tây Nam giải về.
Pháo đài bay B52, bị bắn r ơ i , mảnh vỡ còn lưu lại tại hồ
Hữu Tiệp ( làng Ngọc Hà ) thành nơi minh chứng sức sống
trường tồn của dân tộc.
Hồ Tây còn được mệnh danh là “ lá phổi” của Hà Nội.
Người Pháp gọi đây là “Grand Lac” (Hồ Lớn). Quả thực, tại đây
thực sự có cả một Tiểu khí hậu. Khi là “ mặt gương soi”, khi nối
dông bão bùng. Vào đầu thập niên 60 thế kỷ trước, các bạn văn
công CHND Trung hoa xấu số, khi du thuyền trên Hồ Tây,
thuyền đã bị lật. Hồi nhỏ, chúng tôi thường đi trảy ôi, rôi nhảy
xuống hồ lặn ngụp, giữa ngày hè oi ả., mặc dù nhà ỏ' tít chợ Hôm,
cách xa cả chục cây số. Vì bể bơi Tăng Bạt Hổ thì chưa xây, mới
có ở Âu trí viên, nhưng chỉ ở hồ Quảng Bá mới được thỏa chí
vẫy vùng, phần vì được “ pông nhông” từ tháp cao . Được nghe
nói chim sâm cầm dâng tiến vua khi xưa. Đặc biệt không thê
không nhắc tới món ốc Hồ Tây. Khi tiết trời trở gió heo may se
lạnh, các quán ốc dọc đường đến phủ Tây Hồ rất đông thực
khách. Điều thú vị là những quán ăn này đều nằm sát cạnh bờ hồ,
khách có thể vừa suýt xoa ăn món ốc nóng hôi hôi, vừa được thỏa
thích thả tầm mắt phiêu diêu ngắm cảnh trời nước Hồ Tây., đắm
mình trong không gian yên tĩnh của khung cảnh xung quanh.
Món ăn chế biến từ ốc rất phong phú: ốc luộc lá chanh, ôc hấp lá
gừng, ốc hấp thuốc bắc, ốc xào xả ớt, ốc nướng.. .Nhà hàng chọn
ốc biêu vỏ mỏng, to vừa hay loại ốc đá vỏ mịn, ánh màu xanh
biêng biếc, lót dưới đáy nồi gừng, sả, lá chanh. Không gian ấm
cúng, sực nức mùi gừng cay quấn quít cùng hương thơm của
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rượu. Ăn kèm với các loại rau sống và bát nước chấm sóng sánh
có tỏi, ớt, gừng, lá chanh. Thích nhất là có thế được ngắm phong
cảnh ngay tại quán ăn, tự do hưởng ánh nhìn dàn trải lên những
ngôi nhà nhấp nhô sau rặng cây mờ xa, tập trung vào chiếc thuyền
im buồn đang canh cá giữa hồ hay bao ánh đèn màu lung linh
nhấp nháy soi bóng nước khi Hồ Tây vào đêm ....
Yêu mùa thu Hà Nội là một tình yêu chung. Còn yêu mùa
thu Tây Hồ lại là chút tình riêng. Bởi vậy nó da diết hơn và cũng
khắc khoải hơn.Một mùa thu Hà Nội mang đến cho ta một tình
cảm ấm áp và mang đến cho ai đó ở nơi xa một niềm ricng khắc
khoải. Trái tim cư dân Đà Lạt, gốc gác Tây Hồ, đang cùng vẫn
chung một nhịp đập.Lịch sử hơn trăm năm của Đà Lạt nằm trong
dòng chảy lịch sử chung 4000 năm của cả dân tộc đê bây giờ Đà
Lạt cùng chung lưng đấu cật với Hà Nội và các tỉnh thành trong
cả nước, xây dựng một xã hội Việt Nam giàu mạnh, công bằng
và văn minh ■

Làng, ''ỉPaa
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NGIĨIÈÍI -HÀ ĐÔNG
ĐỖ Trọng Am
Xa xôi tiếng lành tìm đền
Đà Lạt - Thành phô ngàn hoa
Cùng em vê trang ãp nhỏ
Hà Đông* hương tỏa bốn mùa
Hao hao duyên quê thanh lịch
Hỏi mẹ nhỏ nhẹ em thưa
Nhành xuân hồng tươi mái phô
Mang mang Tây Tựu, Tây Hồ.
Vàng gieo tay ai mở lôi
Hồng tươi, tím cúc như mơ
Lụi lầm thảng năm với đât
Trăm năm hẹn đến bây giờ
Này em hàng hoa xuống phô
Hiền ngoan như những nụ cười
Nàv anh ngày mai rời ãp
Hà Đông hẹn gặp nơi nơi...
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Ndl HẠT GIỔNG NẢY MẦM
ỂỈ

Ngô Xuân Anh

120 năm Đà Lạt tỉnh giấc, trắng trong vươn mình quvến rũ
Đẹp như nhạc, như thơ, như bức tranh với bao sẳc hương
tràn qua khung g ỗ
. 75 năm hạt giông Hà Đông nảy mâm, sinh sôi
Khoác lên cao nguyên tấm áo lấp lỏa sắc màu
Rồi Đà Lạt hóa thành hoa chẳng biết tự khi nào
Ta đền đây nơi hạt giông nảy mầm, quay nhìn quá khứ
Tuôi thơ nhọc nhăn lớn lên cùng những ỉuông cày đâm mô hôi
cha mẹ
Ta tự hào với Hà Nội, với Đà Lạt hôm nay
Bởi truyên thông cha ông xưa lập âp vân chảy mãi trong ta
truyên tới mai sau
Thâm xuông đât này. Giọt máu, nước mắt, mồ hôi của những
người con Quảng Bá, Ngọc Hà, Xuân Tảo...
năm xưa
Nay đã hóa thành hoa, thành phố, thành người thân thương,
gần gũi.
ơ i cao nguyên!
Xin hãv nâng niu, vun đắp nơi hạt giống nảy mầm
Cho mai sau ai có chốn đi về
Nơi Hà Nội ươm mầm hóa Đà Lạt thành hoa.
Đà Lạt, 6/2013

M
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TỨẺÍNG NHÉÍ ÔNG NĂM YERSIN
Nhân kỳ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành & phát triến(1893-2013),
năm ngày sinh (1863 - 2013) và 70 năm ngày Ông qua đời (1943-2013)
&

Phan Ilữu Giản

Cháu đến Lâm Đồng, Ông đã xa
Trăm năm dâu bể chẳng phai nhòa
Tâm nhìn thê kỷ khơi nguôn Lạch
Khát vọng dâng Đời dệt gâm hoa...
*
*

*

Được tiêp bước người xưa mở đât
Xuyên rừng, lặn lội đên Tây nguyên
Hiểu lòng Ông thủy chung son sắt
Yêu Việt Nam - Non nước diệu huyên
Nhà khoa học lớn, tâm Bô tát
Nhân loại ơn Người, bớt tử vong
Giúp Xóm Côn qua cơn bão táp
Lên LangBian vô nhịp chiêng công
Cùng giữ “Mái nhà chung ” quỷ giả
Dưỡng ngàn thông, đẹp phổ phường xanh
Hồ Xuân Hươìĩg, Suối Vàng tươi trẻ
Nâng bức tranh sơn thủy hữu tình
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“Cảnh Bông lai ” Tuyên Lâm lưu khách
Khu nghỉ dường Edensee tuyệt bích
Đà Lạt vươn mình trong năng mai
Hành trang đôi mới vượt đường dài
Núi Voi hùng vĩ xây căn cứ
Dựng Ấp Hà Đông - Năm thế hệ
Hoa Thái Phiên đua nở Vạn Thành
Ba Làng nghề truyền thông vinh danh.
*
*

*

Mưa nắng thắm lòng dân Phổ Núi
Nhớ Ỏng Năm Yersin huyền thoại
Đã hóa thân thành đóa tuyết hồng
Thêm Vì Sao sáng với non sông...
Đà Lạt, tháng 6/2013
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NGỨÈÌI 9ÍA HÀ NỘI
g£

Phan Hữu Giản

VI yêu Hà Nội lại chia tay
Hương ngát Tây Hô tỏa mãi đây
Đà Lạt ngàn trùng chân luyên phô
Lâm Hà gió lộng tóc vờn mây
M ở mùa xuân mới hoa đua săc
Xóa cảnh đông tàn cỏ lắt lay
Mải miêt ngày xanh đâu nhuôm bạc
Trông vời quê mẹ ngăm Rông bay.

XÚNG TẦM NGUỒN GỘI
Phan Hữu Giản

Cụ Ngô Vãn Bính - Ấp Hà Đông
Lão Tướng nông gia noi chí Rồng
Từ hai ngàn củ lay - ơn giong
Thành vạn muôn bông tỏa sáng lòng
Đất lành chim đậu đơm hoa thẳm
Quê mới người nhen tiêp lửa hông
Con cháu hân hoan mừng Le Hội
Xứng tầm nguồn cội với Thăng Long.
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PttưÈÍNG 8 EỊ.UÊ TÔI
JSS

Nguyễn Thái Huyền

Đôi Cù thoai thoải đi vê
Ngã năm Đại học, sớm khuya rộn ràng
Công Trứ thăng lôi Suâi vàng
Đường vào Thung Lũng lại càng rộn vui
Phường 8 đẹp lăm, quê tôi
Vùng ven Hà Tĩnh, noi dài Hà Đông
Đa Thiện vòng lại hổ Rồng
Xanh xanh như thảm, một vùng trời rau
Mảv bơm phun nước trắng phau
Nãng mưa chăm bón, hoa rau bon mùa
Đông - Tĩnh nhớ lại xa xưa
Đảnh Tây diệt ác lá cờ vàng sao
Đa Thiện nặng nghĩa tỉnh sâu
Ung hộ kháng chiên, ngàv đàu gian nan
Mùa xuân đại thăng xa gần
Độc lập thông nhât muôn ngàn lời ca.
Đườiĩg về Phù Đong nở hoa
Nhà nhà chen mọc những tòa nguy nga
Phường 8 đôi mới khác xưa
Đường thôn sạch đẹp, Khánh Dư hoàn thành

Thôn nghèo xóa đói sao nhanh
Đêm vê ánh điện xa gân như sao
Ngày đêm xe nôi đuôi nhau
Du khách ngầm cảnh ra vào tham quan
Năng lên hô đẹp dịu dàng
Thuvên buôm sóng vô lăn tăn ánh vàng
Quê tôi tràn ngập ánh trăng
Sươiĩg rơi giá lạnh, đêm càng lặng yên
Gặp nhau câu chuyện hàn huyên
Lơ trông, hoa đẹp giá lên được mùa
Sao vàng cờ đỏ đung đưa
Ngôi nhà trụ sở mây tòa khang trang
Người đi, người đên rộn ràng
Phong trào các mặt, xa gân thi đua
Hông lên, chanh mới đơm hoa
Hộ giàu đôi mới được và nhân lên...
Ai lên nhớ ghẻ đừng quên
Quê tôi cảnh đẹp vùng ven đô thành.
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tìũA TÌNH YÊU
JSỈ

Thanh Dương Hồng

Em về thăm Đà Lạt
Chiêu tháng Bảv mưa ngâu
Đàn thông vừa điêm nhạc
Dạo khúc ca tình đầu !
Mười năm rồi trở lại
Ngưòi cũ, cảnh vân xưa
Thác ngàn vân reo mãi
Hoa vân nở bôn mùa /
Đợi chờ ai ? nôi nhớ
Nở tím màu lưu ly
Nâng niu cành Thạch thảo
Chờ ai ? Hoa tím buôn /
Đêm về, Dạ lý hưong
Thơm dịu dàng góc phô
Ai gởi nôi nhớ ỉhurmg
Ngọt ngào trong làn gió /
Đóa hông nhung chớm nở
Trong mùa ta yêu nhau
Hạnh phúc bình dị quả
Đơn sơ Cấm tủ cẩu /
Hãy nhớ “Đừng quên tôi ”
Lời nhủ hoài da diêt
Của loài Forget me not
Khi tình vều nhạt nhòa !
Em h ỏ i: tên hoa ngộ quá
Anh thì thâm hoa ...tình yêu /
Festival hoa Đà Lạt 2005

T)ângs m

ĨÀM gy ^Maa

ĐÀ LẠT NGÀN ‘HŨA
Nguyên Hữu

Hoa đào nở, xác hông bay trong gió
Mùa Nô-ên Đà Lạt đẹp diệu kì
Lê Hội hoa, hoa nở cả lôi đi
Người tấp nập đón xuân lòng hớn hở.
Bao du khách, ngăm hoa mà cứ ngỡ
Lạc chôn Bông Lai, Tiên Cảnh nào đây ?
Hàng ngàn loài hoa, càng ngảm càng say
Đủ màu sẳc: vàng, trăng, xanh, tỉm, đỏ ...
Đẹp rực rỡ, săc trời thav màu áo
Ngàn thông reo, bao khúc nhạc tình sỉ ...
Rồi mai nàv, kẻ ở với người đi
Đều thấy nhớ, thây thương hoa Đà Lạt.
Khung cảnh thiền nhiên, rừng thông bát ngát
Sươỉĩg trắng bay lả lướt tựa tơ tròi.
Hoa nở khắp noi, hoa nở ỉòng người
Quên sao được sắc xuân mang ảo mới
Môi độ xuân sang, người thêm một tuôi
Đât nước trở mình, Xuân lại thêm Xuân
Xuân tha hương, lòng lữ khách chạnh buôn
Lại thấy nhớ, thây thương về Đà Lạt.
Tháng 1/2008
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TRỬŨNE SINH MÔN HỌE TUYỆT TRẦN
Viêt theo lời kê của một học viên Trường sinh học Phường 8 - Đà Lạt

Nguyên Hữu

Sau nửa năm chạv thầy, chạv thuốc...
Từ Đ ôngy cho tới Tâv V
Tôi không biêt mình bị bệnh chi
Mà tụt ký, môi thâm, da tái...
Nhiêu người nói tôi bị bùa ngải...
Bạn bè thương: nghỉ bị xơ g a n ...
*

*
*

Bao nhiêu tiên của bạc, vàng
Cả đời dành dụm lên đàng đi luôn
Vợ, con, cha, mẹ rất buồn
Khuyên tôi găng chữa...lệ tuôn chảy dài...
Đời người ai cũng như ai!
Mặc cho sô phận an bài mà thôi!
Thà răng chêt quách cho rồi!
*

*
*

M ột ngàv kia tôi ngôi nhớ lại
Chữa Dưỡng sinh đâu phải tốn tiền...
Tập trung tư tưởng Tọa thiền
Luân xa khai mở, phép tiên nhiệm màu

ĩàngy^ãa^M àDângy | |

Dù cho đau ở nơi đâu
Năng lượng vào đâu, hỏa giải khỏi ngay
Luân xa 5...4....3....2....
Năm trên cột sông chạy dài đến mông
Ngôi Thiên chăng vận khí công
Mà sao chân khỉ bênh bông muôn bay...
Vượt qua thử thách chông gai
Chăng bây nhiêu ngày bệnh tật tiêu tan...
*

*
*

Rỏi cứ thê, ngàv ngày luyện tập
Một giơ Thiên rồi đên hai giờ...
Môi hông, da đỏ.... ngon ơ...
Gia đình hạnh phúc, bât ngờ hồi xuân
Dưỡng dinh môn học tuyệt trần!

Gửi N-HÉỈ VÀ0 •HQA
JSS

Phan Khoái

Phô núi bâng khuâng nôi nhớ nhà
Trăng ngàn in bóng gửi vào hoa
Vân vương hương săc trời Đà Lạt
Lưu luyến thanh tao đất Ngọc Hà
Gió núi đưa bỏng vê xứ mẹ
Sương đèo phong nhụy đến quê cha
Thăng Long mở hội vui ngàn tuổi
Rừng suôi Tây Nguyên rộn tiêng ca.
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GtìÚG MÙNG ĐŨNG ‘HđQNE
(Kỷ niệm 75 năm thành lập Ẵp Hà Đông)
JSĨ

Vũ Hoa Mỹ

N guyên Trưởng Ban xâ y dự ng vùng K T M H à N ội tại Lâm Đ ông

Đông hương Quảng Bả - Tây Hồ
Đi tìm cuộc sông đã xa quê nhà
Bảv nhăm năm ây trôi qua
Kêt thành truvên thông Làng Hoa Lãm Đong
Tự hào tiêp bước cha ông
Giữ lê /!> văn hiên - Thăng Long anh hùng.
Hà Nội, 6.6.2013

THẮNG GẢNH TÂY *HŨ
Đào Xuân Quang
Thiên nhiên ban tặng cảnh Tây Hồ
Kỳ ảo mông lung cõi mộng mơ
Văng vặc gương Nga trời bảng lảng
Long lanh nang trải sóng lô nhô
Chuông chùa Trân Quốc lòng xao xuyến
Ánh nhạc Co Ngư dạ ngấn ngơ
Nhật nguyệt thiên thu sav lữ khách
Thuyền ai thâp thoáng dưới sương mờ

(1) Ca dao: "giấy rách phái giữ lấy lề"

Làng, cỉ(!aa ^ỀCà D âng, \[h 179

ĐẾN ĐÀ LẠT NHŨ YERSIN
JSỈ
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Phút chàng trai đến từ trời Âu
Oa lên mừng vui khỉ tìm ra Đà Lạt
Nàng tiên ngủ trong rừng chợt tỉnh giấc mơ xanh
Hơn thê kỷ qua roi
Nhà bác học đã trở vê cõi trườỉĩg sinh
Đê lại Đà Lạt mộng mơ môi ngày thêm trẻ lại
Đà Lạt ơi có phải
Nơi đât và người gặp gỡ ở tầm cao
Nên cả đất và người đều đẹp đẽ xiết bao
Hoa của đảt, hoa tình người nở rộ
Đà Lạt với tôi đâu phải là quê hưong xứ sở
Nhưng đến với người tôi biết sống đẹp hơn
Có một tỉnh yêu, tầm nhìn Yersin
Luôn thao thức, trở trăn cùng Đà Lạt.
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VỀ HỀ TÂY
JSS
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Lâu ngàv vê lại Tây Hồ
Mênh mông mây nước Thủ đô gió ngàn
Thuyên tình rẽ sóng đưa sang
Băng băng lướt nhẹ dọc ngang mặt hồ
Lưa thưa cao ốc lô nhô
Trời xanh rọi bóng nước hồ lung linh
Đường quanh hội tụ Ba Đình
Giữa lòng Hà Nội quê mình đời xưa
Bông bềnh mây trang nhẹ đưa
Lăng sâu bê ái sớm trưa mạn thuyền
Hô Tâv xỉnh đẹp hồn nhiên
Sớm gieo chuôi ngọc, chiêu nghiêng ảnh hồng
Ao sen rày đã hêt bông
Hương sen còn đọng hòa trong nang vàng
Chiêu thu trên nẻo đường làng
Lân theo nguyệt quê quan san dặm dài
Nơi đâv là chôn Bồng lai
Ta đang lần bước thiên thai Tây Hồ...
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TÂY “Hồ - ĐÀ LẠT
(Kính tặng nhân dân Làng Hoa Hà Đông Tp Đà Lạt)
gỉ
B í thư quận ủy Tây H ô
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Dân Tây Hồ - gốc Thủ đô
Đi vào Đà Lạt trông hoa mây đời
Làm cho thành pho xanh tươi
Nức danh cả nước, rạng ngời năm châu
Lòng người mong đợi đã lâu
Lãm Đồng - Hà Nội bên nhau không dời
Tình sâu nghĩa nặng kêt lời
Chúc ngàn hoa thẳm hương trời bay xa...
Tây Hồ, 19.5.2013

VỀ LÀNG ‘HŨA
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Cho tôi tìm những đóa hoa
Cả đời mơ ước đê mà tặng em
Pensée ghi mãi trong tim
Xác pháo cánh đỏ đê tìm dáng xưa
Hài lan em sẽ đi vừa
Hoàng Y em mặc đẹp chưa hỡi nàng
Đừng quên em nhé(I) cúc vàng
Vạn thọ bất tử đón xuân anh đào
Nữ hoàn^2) muôn sắc đón chào
Cầm tay em nhẹ bước vào Làng Hoa
(1)Hoa Forget me not
(2)
Hoa địa Lan

T

r ổ
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ĐÀ LẠT BỔN MÙA
£S

T

r ư

Anh có nghe em hát
Những chiều mưa bav bav
Oi đât trời Đà Lạt
Anh, sav lòng anh sav
Đà Lạt đã vào xuân
Hoa đào khoe sắc hương
Bâu trời xanh xanh biêc
Anh thương lòng anh thương
Đà Lạt đã vào hè
Mưa giăng giăng cửa sô
Bao nôi niêm nhung nhớ
Mưa rơi và mưa rơi
Đà Lạt đã vào thu
Cỏ những đám mâv mù
Trôi đi trôi đi mãi
Dáng thu và hồ thu
Đà Lạt đã vào đông
Hoa quỳ nở ven rừng
Ngàv khoe vàng năng mới
Đêm lạnh buôt muôn trùng
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f l ũ A XUÂN
JSỈ

Xuân
Xuân
Xuân
Xuân
Xuân
Xuân
Xuân
Xuân
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về hoa nở đón chào xuân
đên đào mai săc thăm dân
đẹp lòng người nghinh ngũ phúc
mừng vạn thọ chúc sang xuân
khen bạch huệ chào thi hữu
tặng hông nhung đón quỷ nhân
ước ngàn hoa nguyên vẹn chắt
mang nấng ẩm rực trời xuân.

VIẾT BẼN MỆ YERSIN
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Bao thứ cày ôm ấp nơi này
Vân thay thiếu cành cao su tỏa mát
Nhiều loài hoa theo người viếng hàng ngày
Vân ao ước một bông hông Đà Lạt
Hết đại dịch rồi, đât nở hoa
Ong di chúc nằm lại đôi Diên Khánh
Nghĩa là khói hương thau cõi tâm linh
Nghĩa là tiêng cười trẻ con đát Việt
Cho ông vui nghĩa cuộc đòi mình
Khi thất vọng thế gian nhiều bóng tối
Cái ác hiện hình khủng bô, chiên tranh
Tiềm thức mở một vùng ánh sáng
Tôi gọi tên n g ư ờ i: Yersin ỉ
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Gũ EÁI TRỒNG HŨA
JBS
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Em là cô gái trông hoa
Thu đi, đông tới, xuân qua, hè vê
Quanh năm nhiệt hưvêt với nghề
Cho dù vât vả chăng hê kêu ca
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Lv đâv, hông đó đậm đà săc phăng
Đào thì xin hẹn cuôi năm
Hân hoan mời khách ghé thăm tại vườn

E«IỀU Hầ TÂY
JSỈ
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Thom nông hoa sữa tỉêt thu
Hô Tây gợn sóng, sương mù phân bav
Chuông chùa thảnh thót đâu đây
Văng nghe thoang thoảng, ngât ngây lòng người.
Heo mav vờn liêu đùa chơi,
Tơ mành thảp thoáng, máv trời nét in.
Em đêm khung cảnh chiêu hôm,
Ban mai tĩnh mịch, hoàng hỏn tím vàng.
Du thuvên lừ khách xôn xang,
Thả hôn mâv nước, sang ngang mái chèo...
Gió hiu hiu, sóng vô đêu,
Ra đi quyên ỉuvên, cảnh chiều Hồ TÔV...Ĩ
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NEIỈÈỈI XA -xứ
(Kính tặng chị Hai Tiếu Làng Hoa Hà Đông - Đà Lạt)

& Lê Tỉnh
Chị ra đi từ độ ây
Em vân còn ngây dại biêt chi đâu
Thì ra chị là viên đả thuở ban đâu
Đặt móng nên xây Làng Hoa Đà Lạt
Em ra đi sau này cũng có khác
Hết bóng thù em hiện diện xứ Nam Ban
Cũng xuyên rừng, “khai son phá thạch ”
ươm mâm xuân, trang sách mở tâm hôn
Chị ra đi khi đât trời còn chạng vạng
Lúc em vào lịch sử đã sang trang
Hà Đông ta xưa là xóm, là làng
Tây Hồ nay đã huy hoàng rạng rỡ
Hai chị em mình là những người xa xứ
Chung tâm lòng da diêt với Tây Nguyên
Gian khó vân kiên trung giữ vững lời nguyên
Lúc chia tay với Thăng Long - Hà Nội
Tự hào thay đất nước minh đang đôi mới
Ngang tầm thế giới sánh năm châu
Có nhiêu lãnh vực còn đứng hàng đâu
Xỏa đói giảm nghèo, xã hội an sinh đâu thua kém
Gần trọn cuộc đời chông gai vững bước
Bao gian truân khô cực vượt qua rôi
Cháu con mình nay làm chủ cuộc đời
Phát triên Tây Nguyên kém chi người Hà Nội
Hiru trí, về già, yên tâm phấn khởi
Mừng lóp trẻ bảy giờ hãng hái lăm chị ơi
Nước Việt Nam ta trăm triệu nhân tài
Dưới cờ Đảng tương lai đang vây gọi.
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HBA
(Kỉnh tặng bà con ấp H à Đ ông)
JBS
Tạp ch í Tản Viên Sơn - H à N ội
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Xuân qua hô có câtn hương
Đê ta đánh bạo hỏi đường thăm hoa
Kìa thông thăm những kiêu sa
Sương còn phong nhụy mượt mà mềm gai
Mimôza vây chào ai
Lãng du từng cánh theo hoài giỏ bav
Đã từng phượng tím mê say
Tươi muôn cảnh bướm đón ngày nắng lên
Dùng dăng níu kéo đô quvên
Ly ly mơ mộng ảo huvên lướt bay
Với nhành thạch thảo cầm tav
Đại hóng môn trỏ lôi này gần xa
Dã quỷ vàng rực chiêu qua
Cát tường ngong ngóng trao quà tặng ai
Muôn hông nghìn tía có phai
Rưng rưng xuân dại mảnh mai ven đường
Những hài hoa đâm gió sương
Nao lòng ta khách tha phương dáng chiều.
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Rồng vàng Làng Hoa tỏa sảng trong đêm Hội Festival Hoa Đà Lạt
mìmg đại ỉễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Đường Vạn Kiếp được m ở rộng đón du khách qua Làng Hoa đến
các khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng M ơ nôi tiếng
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NGÀN NĂM CỘI NGUỒN
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Các cụ thành lập Âp Hà Đông - Đà Lạt trước ngày lên đường
(5/1938)

Cụ Ngô Văn Ả t được thưởng Long Bội tinh, chụp ảnh
với cụ Lê Văn Định (người mặc Âu phục) năm 1950

Đât được san thành từng bậc đê chổng xói mòn

Nước mưa làm lở bờ mương

Một nhà vườn trong Ảp cày đất bằng mảy cày KOBATA của Nhật Bản
- Anh chụp thảng 9/1969

r

Gánh nước tưới rau, hoa bằng bình tưới thủ công nội hóa

[ỵ<Sí^ầlÈp

Một nhà vườn bới củ layơn đê giông

Chủ vườn thu hoạch dâu tây bán tại chô

Cụ Nguyên Thị Huyên, 76 tuối với y phục của phụ nữ nông thôn
miền Băc (Anh chụp 01/1970)

Yphục thường ngày của nữ giới ấp Hà Đông: Ảo cánh, quần đen, nón Huế

Í®1» %
Ề>

Một chậu địa lan được trưng bày trong nhà, trước bàn thờ tô tiên
trong ngày Têt nguyên đản (Anh chụp 7/1970)

Cụ Ngô Văn Bính bên hòn non bộ mình tự làm (Anh chụp 01/1970)

Khảnh thành trường Trung Bắc đo dân đóng góp lo việc học hành
cho con em (Anh chụp ngày 23/12/1951)

Trường Trần Hưng Đạo giờ tan học

L

Chừa Linh Giác - Âp Hà Đông xây cất năm 1952 (Anh chụp 09/1969)

Nhà thờ họ Ấp Hờ Đông xây năm 1951

Một căn nhà của dãn ấp Hà Đông cất theo kiên nhà truyền thống
của đông bằng Bắc Bộ (Anh chụp 9/1969)

Một trong những căn nhà cất lâu nhất tại Áp năm 1941
(Ảnh chụp 1/1970)
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Chợ Đà Lạt tiêu thụ rất nhiều rau hoa của nhà vườn - Anh chụp 1969

*%4ị

Một cây cầu đúc bê tông do các nhà vườn ấp Hà Đông thực hiện
chương trình tự túc phát triển xã hội Áp năm 1969 (Anh chụp 10/1970)

Bữa cơm chiều của một gia đỉnh nhà vườn đông con (Ánh chụp 10/1970)

Gia đình cụ Nguyễn Phượng Toàn - Ảp Hà Đông 37 người và
18 quan khách chụp ảnh kỷ niệm mừng nhà mới. Anh chụp tại nhà cụ
năm 1952. Phía sau là căn nhà ìợp tranh.

Liên gia 9 Ấp Hà Đông và hồ Vạn Kiếp (Anh chụp 9/1969)

Liên gia 4 và 5 Ấp Hà Đông Đà Lạt (Anh chụp 9/1969)
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Chịu trách nhiệm xuất bản:
PHAN HỮU GIẢN

Biên tập
NGUYỄN HỮU TOẢN
TRƯƠNG TRỒ
NGUYỄN THIÉT GIÁP
THANH DƯƠNG HÒNG

In 1000 cuốn, khổ 16 X 24 cm tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt, đ/c: 14
Yersin, p. 10, Đà Lạt. Giấy phép xuất bản số 61/GP-STTTT do Sở
Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cấp ngày 18/9/2015. In xong
và nộp lưu chiểu tháng 10/2015

