
Dương Thị Xuân Quý: 
Người góp mình làm ánh sáng ban mai... 

 

Nhà báo, nhà văn Dương Thị Xuân Quý tại binh trạm 20 trên đường Trường Sơn năm 1968. 
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Thật kỳ lạ, giữa những ngày tháng 7 rầm rộ phô diễn các buổi lễ kỷ niệm có chút vô cảm 

đó đây, thay vì chỉ nhớ hình ảnh người cha liệt sĩ của mình, tôi bỗng thấy “nhớ da diết” 

(mặc dù chưa được gặp) một người phụ nữ cầm bút đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh 

vệ quốc khốc liệt gần năm mươi năm trước ở Duy Xuyên, Quảng Nam: nữ nhà báo, nhà 

văn Dương Thị Xuân Quý.  

Sự kỳ lạ này, tôi chỉ có thể tự cắt nghĩa là do có sự trùng hợp về tâm cảm, đó là khi đi vào 

chiến trường miền Nam ác liệt khó hẹn ngày trở lại, cả ba tôi và nhà báo, nhà văn Dương 

Thị Xuân Quý đều quyết lòng để lại miền Bắc những đứa con còn rất nhỏ: em gái út tôi khi 

ấy chưa thôi nôi, còn Bùi Dương Hương Ly - đứa con gái duy nhất của chị và nhà thơ Bùi 

Minh Quốc khi chị đi chưa đầy 2 tuổi. 

Nhớ về Dương Thị Xuân Quý là nhớ về một dòng họ ở Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) nổi 

tiếng về truyền thống văn nhân, khoa bảng và yêu nước. Ông nội của Dương Thị Xuân Quý 

là chí sĩ Dương Trọng Phổ - một thành viên tích cực của phong trào Đông Kinh Nghĩa 

Thục. Hai bác ruột của chị là nhà hoạt động yêu nước Dương Bá Trạc (từng bị thực dân 

Pháp bắt giam nhiều năm tại Côn Đảo) và giáo sư Dương Quảng Hàm - nhà nghiên cứu 

văn học - giáo dục nổi tiếng. Cha của chị là nhà giáo, nhà báo Dương Tụ Quán - người 

từng lập nhà in Đông Tây và chủ trương nhiều tờ báo từ trước năm 1940: Văn học tạp chí, 

Đông Tây báo, Ngày mới, Tri tân 

Các anh chị em chú bác ruột với Dương Thị Xuân Quý rất nhiều người đã thành danh trong 

sự nghiệp văn chương, nghệ thuật, khoa học: bác sĩ - họa sĩ Dương Cẩm Chương, GS-TS. 

Anh hùng Lao động Dương Trọng Bái, GS-TS. Dương Học Hải, GS. Viện trưởng Triết 

học Lê Thi (tức Dương Thị Thoa) - một trong hai người phụ nữ kéo cờ đỏ sao vàng trong 

Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 trên quảng trường Ba Đình lịch sử; Dương Thị Ngân 

- phát thanh viên đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam... Hiếm gia đình nào ở Việt Nam 

hội tụ nhiều văn nhân thật sự tài năng và có nhiều đóng góp cho đất nước như gia đình 

Dương Thị Xuân Quý, có đến năm thành viên được Nhà nước trân trọng đặt tên đường: 

Dương Bá Trạc, Dương Quảng Hàm, Dương Tụ Quán (tại TP.HCM), Dương Bích Liên, 

Dương Thị Xuân Quý (Đà Nẵng). 

Nhớ về Dương Thị Xuân Quý là nhớ về một người cầm bút lớp trước mà tôi hằng ngưỡng 

mộ về năng lực làm việc, về tinh thần yêu nước và lòng quả cảm. Bù lại sự thiệt thòi không 

được gặp mặt chị lúc sinh thời, nghề báo cho tôi cái may mắn được trực tiếp nghe kể nhiều 

câu chuyện Dương Thị Xuân Quý từ nhà thơ Bùi Minh Quốc, chồng chị, từ các anh chị em 

ruột của chị ở căn nhà 195 Hàng Bông - Hà Nội, từ người bạn văn chương thân thiết thời 

thiếu nữ của chị là nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, từ người chị họ của chị là Dương Thị 

Duyên (nguyên trưởng ban quốc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phu nhân trung tướng 

Đặng Quốc Bảo) và từ cả những mảnh hồi ức về mẹ mông lung, mờ nhạt nhưng luôn thổn 

thức của con gái chị là nhà báo Bùi Dương Hương Ly...Chuyện rằng, Quý ngay từ nhỏ khi 

cùng gia đình rời Hà Nội tản cư về sống ở vùng kháng chiến Thái Nguyên đã tỏ rõ là một  



 

Dương Thị Xuân Quý (phải) và nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thời trẻ ở Hà Nội. 
Ảnh TLGĐ 

cô gái giàu nghị lực, nhanh chóng hòa đồng với cuộc sống nông thôn gian khổ. Giáo sư 

Dương Học Hải từng kể, dù còn nhỏ nhưng Quý rất chăm chỉ, luôn tự tìm việc gì đó trong 

nhà để làm giúp cha mẹ và các anh chị sau khi đã học thuộc bài, thân thiện với trẻ con trong 

xóm, không hề tỏ ra là một tiểu thư thành thị. Theo bà Phương, chị ruột của Quý, thì chỉ 

có một nét làm cho Quý khác biệt so với mấy đứa trẻ trong xóm, đó là năng khiếu và lòng 

say mê văn chương. Có lẽ đó là gien di truyền mà nhà văn - nhà giáo dục Dương Tụ Quán 

truyền lại cho cô con gái út. Xuân Quý có thể thuộc rất nhanh nhiều đoạn văn, bài thơ mà 

cô tìm thấy trên bàn sách của cha; có thể ngồi hàng giờ trên bậu cửa để tự đọc ra các câu 

chuyện mà cô tưởng tượng trong đầu. Những đặc điểm từ nhỏ ấy của Xuân Quý đã làm 

nên phong cách xông xáo, quyết liệt dấn thân của một nhà báo sau này. 

Sau khi được tỉnh Quảng Ninh - nơi Xuân Quý làm việc sau khi tốt nghiệp trung cấp Mỏ, 

phát hiện năng khiếu văn chương, chị đã được đưa đi đào tạo một khóa báo chí và về làm 

phóng viên suốt 8 năm tại Báo Phụ nữ Việt Nam. Chính ở đây, Quý đã gặp, đã yêu Bùi 

Minh Quốc - một thanh niên sống rất lý tưởng, lúc ấy đã nổi tiếng ở miền Bắc với bài thơ 

Lên miền Tây, sáng tác khi anh mới 18 tuổi. Hai con người trẻ trung với lý tưởng sống sôi 

nổi và tâm hồn lãng mạn đã nhanh chóng đi tới hôn nhân. 
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Dương Thị Xuân Quý với con gái nhỏ Bùi Dương Hương Ly trước khi chị đi vào chiến trường                  

miền Nam.                                                                                                                Ảnh TLGĐ 
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Khi đứa con đầu lòng của họ ra đời - bé Bùi Dương Hương Ly, cũng là lúc Bùi Minh Quốc 

quyết định xa vợ con xung phong vào miền Nam làm phóng viên chiến trường. Dương Thị 

Xuân Quý ở lại miền Bắc, chị đã cai sữa sớm cho con để có thể tiếp tục làm nhiệm vụ 

phóng viên, đạp xe từ Hà Nội vào tận các vùng trọng điểm bắn phá của máy bay địch ở 

Nghệ An, Hà Tĩnh để viết bài. Linh cảm của mẹ chị - bà Hoàng Thị Tín ngay từ khi ấy đã 

mách bảo rồi bà và đứa con gái bé bỏng của Quý sẽ không giữ được chị lâu ở bên họ. Chị 

Dương Thị Phương có lần nhắc lại với tôi ngay chính trong căn phòng nhỏ trên gác ngày 

xưa Quý ở, rằng: “Mẹ tôi biết chắc chắn cái Quý nhà tôi sẽ gửi con lại cho mẹ, cho chị để 

đi vào chiến trường. Tạng người hay xông pha như nó không chịu ngồi ở hậu phương đâu”. 

Mọi việc đã diễn ra đúng như linh cảm của người mẹ về cô con gái út của mình. Một ngày 

cuối xuân đầu hạ 1968, Quý nuốt nước mắt hôn từ biệt con gái nhỏ 16 tháng tuổi để đi vào 

chiến trường Quảng Đà. Ở đó, trong một lần đi về địa phương viết bài, bị lọt vào vòng vây 

của địch, chị đã ngã xuống, không kịp để lại lời nhắn nào cho người chồng và đứa con gái 

nhỏ mà chị yêu quý hơn cả bản thân mình... 

Nhớ Dương Thị Xuân Quý là nhớ về lá đơn tình nguyện xin đi vào chiến trường chị viết 

năm 1965, trong đó có đoạn mà giờ đây chắc có nhiều người vẫn chưa cảm nhận hết được 

sự cao cả, trong sáng ẩn giấu trong đó: “Tôi là Dương Thị Xuân Quý, đoàn viên Thanh 

niên Lao động, phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam tình nguyện gửi đơn này xin các đồng 

chí xét cho tôi được vào Nam chiến đấu... Nguyện vọng tha thiết nhất của tôi là được xông 

vào những nơi chiến đấu ác liệt nhất để chiến đấu cho lý tưởng vinh quang của mình bằng 

tất cả sức lực và trí tuệ cao độ nhất. Tôi năm nay 24 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, đã mười 

năm nay không ốm đau, không có bệnh tật gì. Nếu được vào Nam chiến đấu, tôi có thể dạy 

học, làm công tác Đoàn, làm báo, phụ trách thiếu nhi... Nhưng nếu miền Nam cần đến tôi 

ở bất cứ một việc nào, bất cứ một nơi nào, tôi xin sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ. Nếu phải hy 

sinh tính mạng, tôi sẵn sàng, không một mảy may tính toán. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ 

không xứng đáng để được chọn làm những nhiệm vụ vinh quang là hy sinh xương máu, hy 

sinh tính mạng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam... Tôi không có một vương vấn, vướng 

víu nào cả...”. 

Nhớ Dương Thị Xuân Quý là nhớ về những dòng cuối trong bài viết của Bùi Minh Quốc 

trên Tiền Phong năm 2006 Tôi đi tìm Quý: “Anh Ba trao chiếc cặp tóc (vừa lấy từ lòng đất 

lên) cho tôi. Tôi nhìn dòng chữ có thật đó trên tay mà ngỡ như mình đang nhìn trong chiêm 

bao. Tất cả đều khắc kiểu chữ in, riêng chữ x khắc kiểu chữ thường, như một cánh hoa. 

Khắc bằng cách dùng vật nhọn, một mũi dao găm chẳng hạn, ấn mạnh xuống từng chấm 

sâu nối nhau tạo thành chữ. “E1 tặng chị Xuân Quý”. Tôi nghĩ EI chắc là trung đoàn 1. 

Chắc một chiến sĩ nào đó của trung đoàn 1 (thuộc sư đoàn 2 Quân khu 5) đã tặng Quý (hôm 

sau tôi điện hỏi anh Nguyên Ngọc, được anh cho biết thời gian cuối 1968 đầu 1969, có các 

đơn vị của trung đoàn 1 đứng chân ở Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên - chính là nơi bây 

giờ tôi đang tìm Quý). 



Điều không thể đã thành có thể. Tôi đã tìm thấy Quý sau 11 năm tìm kiếm, nhầm lẫn, rồi 

lại tìm kiếm. 

Mấy phút sau Bắc nhặt đưa lên hai chiếc khuy áo nhỏ xíu màu xanh lá cây, trên mặt khuy 

có chữ LEVIS. Rồi tiếp tục đưa lên các mẩu xương lớn hơn. Anh Ba chỉ cho tôi thấy, và 

bảo, như vậy là đầy đủ tứ chi và một mảnh xương sọ. 

Quả thật tôi đã tìm thấy Quý. 

Tôi nhìn đồng hồ: 13g50. Từ lúc động thổ đến lúc thấy, không đầy 50 phút. Khoảng gần 

9g đêm 8.3.1969 Quý ngã xuống trên mảnh đất này. 2 giờ kém 10 chiều nay, 3.8.2006, sau 

37 năm, tôi tìm thấy Quý. Không phải là ngày mai, 4.8 như tôi dự liệu, mà là hôm nay, 3.8. 

8.3 ngày Quý hy sinh. 3.8. ngày tìm thấy Quý, sau 37 năm. Thật lạ, tôi thầm nghĩ. 

Anh Ba hốt hết đất chỗ Quý nằm có màu khác với đất chung quanh, chắc là đã thấm hết 

trong đó toàn bộ phần còn lại của di hài Quý, chuyển lên tấm vải liệm trắng, trải một lớp 

dày, đặt trên đó các mẩu xương theo vị trí thân thể, và liệm. Tôi đặt Quý vào chiếc tiểu 

sành mà cháu Chính (anh rể của Võ Bắc) mua giúp vừa kịp mang về đúng lúc.Tôi đắp cho 

Quý một lá cờ đỏ sao vàng và đậy nắp tiểu.  

Sau khi gọi điện trao đổi ý kiến thống nhất với gia đình, được sự đón nhận của vợ chồng 

Võ Bắc, tôi cùng hai cháu Bắc, Chính, hai người luôn có mặt với tôi trong các cuộc tìm 

kiếm từ năm 1995 tới nay, tiến hành cải táng cho Quý ngay sau bia tưởng niệm, nơi từ khi 

Quý ngã xuống đã thành một địa chỉ tâm linh của tôi. Và của cả bao người. 

Thôi em nằm lại với đất lành Duy Xuyên...” 

Nhớ về Dương Thị Xuân Quý, sao có thể không nhớ những vần thơ cháy bỏng yêu thương, 

tự hào của Bùi Minh Quốc viết cho người vợ can trường yêu quý của mình trong Bài thơ 

về hạnh phúc: 

... Giữa bom gào đạn réo 

Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo  

Những con người như ánh sáng lung linh  

Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình  

Để làm nên buổi mai đầy nắng  

Em bối rối em sững sờ đứng lặng  

Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên  

Thức dậy bao điều mới mẻ trong em  

Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc.  

Và em gọi đó là hạnh phúc... 

Em ra đi chẳng để lại gì  

Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi  

Và anh biết khi bất thần trúng đạn  

Em đã ra đi với mắt cười thanh thản  



Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai  

Bởi biết mình có mặt ở tương lai.  

Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống  

Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu  

Em trong anh là mùa xuân náo động  

Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu. 

Nhớ Dương Thị Xuân Quý, đâu cần đến bất cứ lời lẽ lớn lao nào. Chỉ cần gọi chị “Người 

đã góp mình làm ánh sáng ban mai”. Chỉ cần nhớ như thế.  

Nguyễn Thế Thanh 
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