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Kính thưa BGH quý thầy cô cùng toàn thể câu lạc bộ Trương THCS Phạm Văn
Chiêu!
Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhưng những kỳ
tích của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng,
những chiến công của những người đã sống, chiến
đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền
Nam, thống nhất Tổ quốc được lưu danh muôn thuở
và ngời sáng mãi trong trang sử vẻ vang của dân tộc
ta.
Gần 77 năm chiến đấu và xây dựng, chiến
thắng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng ta,
Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phấn đấu liên tục,
không ngừng giữ vững, nêu cao và phát huy mạnh mẽ
truyền thống anh hùng cách mạng.
Ngày 22/12 hàng năm là dịp để nhân dân cả nước ôn lại truyền thống yêu
nước, ý chí độc lập, tự cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh và những
chiến công vĩ đại của bộ đội Cụ Hồ.
Hòa chung vào dòng chảy tổ chức kỉ niệm chào mừng 77 năm ngày Thành
lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2021), thư viện trường
THCS Phạm Văn Chiêu trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tập 1 cuốn sách:
“Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” của tác giả Nguyễn Việt
Phương, do Nxb Trẻ ấn hành năm 2005.
Ấn tượng đầu tiên khi bạn đọc nhìn vào cuốn sách là bức ảnh đen trắng
chụp đường mòn Hồ Chí Minh bao trùm toàn bộ trang bìa và tên cuốn sách được
in đậm với màu đỏ nổi bật. Có thể là do ngẫu nhiên cũng có thể đây là dụng ý của
tác giả khi lựa chọn gam màu này, vì nói đến con đường Hồ Chí Minh lịch sử ta
liên tưởng đến màu đỏ -màu máu của những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân
tộc, màu đỏ của lá cờ Tổ quốc thiêng liêng
Trường Sơn là huyết mạch của con đường tiến về giải phóng miền Nam, là
những đoàn quân từ Bắc vào Nam trùng trùng điệp điệp, là cuộc hành quân lớn
của hậu phương chi viện cho tiền tuyến với cả tình cảm máu thịt một nhà. Đây
cũng là con đường đầy gian khổ, ác liệt, hy sinh, song vượt lên trên tất cả sự gian

nan, đó là niềm tin sắt son, là tính chất anh hùng ca đầy vẻ lãng mạn cách mạng
của những người ra trận.
Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cụ thể, phong phú về
Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Chắc hẳn mỗi cúng ta ngồi đây đã từng một lần được nghe những câu hát
nổi tiếng về Trường Sơn: “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt, bên mưa quây…”
Và khi đọc cuốn sách này ,các bạn sẽ hiểu được rõ hơn sự khác biệt về khí
hậu thời tiết giữa hai miền Trường Sơn ấy.
Bên cạnh đó chúng ta còn biết được đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng, dân cư,
đời sống văn hóa tinh thần của các cư dân Trường Sơn xưa và nay như thế nào?
Sau khi tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, dân cư Trường Sơn, chúng ta sẽ đến
với những sự kiện kháng chiến nổi bật, những thông tin lịch sử ý nghĩa và đời
sống chiến đấu của bộ đội Trường Sơn anh hùng trong những câu chuyện tiếp
theo.
Tuy là một cuốn sách viết về lịch sử nhưng khi đọc, các bạn sẽ không hề
cảm thấy khô khan, cứng nhắc. Vì bên cạnh việc cung cấp những thông tin lịch sử
quan trọng như: “Tổ chức của Đoàn 559 như thế nào?”, “Nội dung huấn luyện
của Đoàn 559 là gì?”, “Cho biết kết quả của mùa chi viện đầu tiên?”, “ Cuộc
sống chiến đấu của bộ đội, thanh niên xung phong trên con đường mang tên Bác”,
“Bộ đội Trường Sơn gồm những binh chủng gì? Cơ chế tổ chức qua các thời
kỳ”,…Cuốn sách còn mang đến cho bạn đọc những câu chuyện vui trong kháng
chiến như: “Thời chống Pháp nghe nói Trường Sơn có “bộ đội đóng khố”?”,
“Nghe nói cô gái Ta lư đánh cọp cứu cha và bảo vệ bộ đội Bác Hồ?”, “Bộ đội
Trường Sơn đã “gậy ông, đập lưng ông”, lừa kỹ thuật điện tử Mỹ?”,…
Có thể nói, con đường Trường Sơn vinh dự được mang tên vị lãnh tụ kính
yêu của dân tộc - Đường Hồ Chí Minh đã trở thành một huyền thoại, và những
chiến sĩ anh dũng chiến đấu trên con đường lịch sử ấy sẽ còn mãi âm vang khúc
trường ca của một thời: "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy
tương lai".
Tập 1 cuốn sách “Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại” sẽ là
một tư liệu lịch sử quý giá, thật ý nghĩa hướng tới chào mừng ngày Thành lập
Quân đội nhân dân ViệtNam 22/12.
Hân hạnh gửi đến quý bạn đọc!
Buổi giới thiệu sách chuyên đề đến đây là hết, chúc BGH quý thầy cùng toàn thể
câu lạc bộ sức khỏe và thành công trong công việc.

CỦA TÁC GIẢ :NGUYỄN KIM PHONG
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mên!
Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai thật đẹp, dù
bình dị hay phi thường, đó có thể là ước mơ của một cậu bé mồ côi mong có
ngày được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, là khát khao được
bước đi bình thường của một câu bé tật nguyền, là hy vọng được thấy ánh sáng
của một người không còn nhìn thấy được. Đó có thể là ước mơ tìm được một cuộc
sống yênvui hạnh phúc.Những ước mơ đó thật đáng quý, đáng trân trọng đó luôn
là niềm hy vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mỗi người để sống
để cảm nhận và hướng đến ngày mai.
Nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những trở ngại, khó khăn và thử thách bất ngờ,con
đường đi đến những ước mơ ấy không hề bằng phẳng. Bao khó khăn trở ngại
và cả bất hạnh có thể xảy ra vào những lúc không mong chờ nhất nh để thử thách
lòng dũng cảm của con người, đặc biệt là những người lính xa nhà. Đó cũng chính
là nội dung của tập truyện Con gái người lính đảo do NXB GD phát hành. Con
gái người lính đảo gồm 30 câu chuyện thể hiện lòng biết ơn đối với những người
có công với quê hương, đất nước.Chính vì lẽ đó ngày 22 tháng 12 hàng năm không
chỉ là ngày sinh nhật của Q§NDVN, mà còn là “ Ngày của người lính”. Trong
mọi cuộc chiến tranh, người lính bao giờ cu·ng là người chịu khổ nhiều nhất, chịu
hy sinh nhiều nhất. Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho
mình cách đón nhận hay đối đầu để có một hướng đi riêng.Có người phó thác cho
số phận, có người trốn chạy đi tìm nơi trú ẩn, có người tự thay đổi để thích nghi
với hoàn cảnh mới.
Thế nhưng, bất kể ai, sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi chúng ta đều tồn tại một
khát vọng mãnh liệt đó là khát vọng sống, khát vọng lao động, khát vọng học tập
theo tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại.
Những câu chuyện bình dị trong tập truyện ngắn “ Con gái người lính đảo” nàysẽ
là nguồn động viên tinh thần cho tất cả các bạn vươn lên trong cuộc sống của
mình.
Hy vọng nó sẽ mang đến cho các bạn thêm niềm lạc quan, nghị lực, niềm tin và
cảm hứng để luôn tìm thấy niềm vui trong học tập, công việc, cuộc sống và noi
theo tấm gương anh bộ đội Cơ Hồ.
Với tất cả những thông điệp trên hy vọng quý thầy cô giáo và toàn thể các em
học sinh đến tại thư viện trường THCS Phạm Văn Chiêu để hiểu hơn về nội
dung cuốn sách “ Con gái người lính đảo”.

