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Lời cảm ơn 
 

Xuất bản một cuốn sách với độ dài hơn 50 trang để giới thiệu một cách đầy đủ và đúng đắn về tổ chức 
của mình là một điều hết sức khó khăn với các thành viên Đồng Hành. Sau khi ý tưởng được đưa ra, 
hàng loạt các vấn đề và câu hỏi đã nảy sinh: viết gì, viết như thế nào, ai viết, ai trình bày, ai đi in và 
tìm đâu nguồn tài chính để in? Các thành viên Đồng Hành mà phần lớn là những người chỉ quen với 
các con số, thậm chí có những người còn trong tình trạng ”bắt làm gì thì làm chứ đừng bắt viết văn”, 
đã vào cuộc một cách hơi mạo hiểm như vậy. 

Chính thức bắt đầu vào tháng 11/2004 và kéo dài gần một năm, dự án Tập san Đồng Hành đã gặp phải 
không ít khó khăn do các yếu tố  khách quan và chủ quan. Có những lúc công việc dường như bế tắc 
và mọi người có cảm giác cuốn sách sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành. 

Nhưng cuối cùng, sau một thời gian dài ”thai nghén”, Tập san Đồng Hành cũng đã đến tay bạn đọc. 
Ban biên tập Tập san Đồng Hành xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô bác, bạn bè và các thành viên 
của Đồng Hạnh tại Pháp cũng như tại Vi ệt Nam đã gửi những bài viết của mình. 

Đồng Hành cũng không quên cảm ơn Quỳnh Khanh, người đã trình bày tập san, đưa những bài viết, 
những tâm sự lên trang giấy một cách sống động. 

Chân thành gửi lời cảm ơn AIVF (Association des informaticiens vietnamiens de France) đã động viên 
và giúp một phần tài chính không nhỏ, đưa Tập san Đồng Hành thành hiện thực. 

Và cuối cùng là những lời cảm ơn sâu sắc dành cho những người đã ”sống” cùng dự án này trong suốt 
thời gian qua. Thiếu lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và các ý tưởng của các bạn, cuốn sách nhỏ 
này sẽ không bao giờ đến được tay bạn đọc. 

       Thay mặt Ban biên tập tập san Đồng Hành 

          Lê Thanh Hà.  

  



Phần 1: Đôi nét về Đồng Hành 
 

Đồng Hành, 4 n ăm một ch ặng đường 
 

Ai đã từng đi qua thời sinh viên nghèo mới thấu hiểu những lo  âu luôn thường trực, mới cảm  
nhận trọn vẹn niềm vui khi may mắn có được một người tốt giúp tiền đóng học. Đã có một quỹ học 
bổng ra đời xuất phát từ lòng cảm thông và sự chia sẻ đó, Quỹ học bổng Đồng Hành … 

Ở đâu cũng vậy, nhắc đến sinh viên, người ta sẽ nghĩ ngay đến một lớp tri thức trẻ tràn đầy nhiệt 
huyết, ý chí và ước mơ. Chẳng vậy mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã nói: 

“Sinh viên  nhìn đời một cách nghiêm trang mà không mất vẻ trẻ trung, hồn nhiên, họ là thế hệ của 
học hỏi, rèn luyện, ước mơ”. 

Nhiều chàng trai, cô gái mang trong mình hai chữ sinh viên đã bước vào đời với vô vàn ước mơ và 
hoài bão. Họ háo hức chờ đón giây phút đặt chân lên giảng đường Đại học, nơi sẽ đưa họ đến những 
chân trời tri thức. Tuy nhiên, xen lẫn đâu đó trong ánh mắt của những cô cậu sinh viên vào buổi đầu 
nhập học là những lo toan “cơm, áo, gạo, tiền”. Cuộc sống sinh viên đâu chỉ có những ước mơ ! 

Sự thành lập 
Ai đã từng đi qua thời sinh viên nghèo mới thấu hiểu những lo âu luôn thường trực, mới cảm nhận trọn 
vẹn niềm vui khi may mắn có được một người tốt giúp tiền đóng học. Đã có một quỹ học bổng ra đời 
xuất phát từ lòng cảm thông và sự chia sẻ đó, quỹ học bổng Đồng Hành do một nhóm sinh viên đang 
học tập và nghiên cứu tại Pháp thành lập và hoạt động. 

Cái nắng nóng tháng bảy trên đồi Lozère 
vào mùa hè năm 2001 dường như hừng hực 
thêm trước ý tưởng táo bạo của một cậu sinh 
viên, người mà chỉ cách đó vài tháng thôi 
vẫn còn rất nghèo. Những câu chuyện về cái 
ngày đầu thành lập, tôi xin để bạn đọc được 
nghe lại qua lời kể của những thành viên đầu 
tiên của Đồng Hành trong những trang viết 
sau. Chỉ biết rằng, cái ý tưởng nói thì dễ mà 
làm thì khó đó đã được sáu nhà sáng lập 
“nhào trộn” thành 17 suất học bổng Đồng 
Hành đầu tiên, 17 ước mơ được thắp sáng. 

 

Mục đích và đối tượng 
Đến với các sinh viên nghèo, học giỏi để giúp đỡ và chia sẻ là tiêu chí xuyên suốt quá trình hoạt động 
của Đồng Hành. Chưa có điều kiện giúp đỡ tất cả các sinh viên, Đồng Hành nghĩ đến trước tiên các 
sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai, những người mới lên thành phố, còn nhiều khó khăn và bỡ 
ngỡ.  

Những sinh viên đầu tiên nhận học bổng và 

đại diện Đồng Hành tại TPHCM 



Kết quả hoạt động 
Những ngày đầu thành lập thật gian nan vì chúng tôi đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng: không có tài 
chính, không có kinh nghiệm, không có các mối quan hệ và sự giúp đỡ. Thế rồi, cứ từng bước vững 
chắc, các thành viên đã đưa Đồng Hành đến với những thành công mới, lên những tấm cao mới. Tính 
cho đến ngày hôm nay, khi bước sang tuổi thứ năm của mình, Đồng Hành đã trao được … suất học 
bổng, mỗi suất trị giá …. cho sinh viên 6 trường đại học trong cả nước: Đại học Bách Khoa, Đại học 
Khoa học tự nhiên, Đại học Xây Dựng ở Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học tự nhiên 
Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Ngoài ra, Đồng Hành đã giúp … học sinh 
lớp 12 có điều kiện thi Đại học và … em trong số đó đã thực hiện được mơ ước của mình  

Tuyển chọn hồ sơ 
Đọc đến đây, ắt sẽ có người hỏi rằng các thành viên Đồng Hành đều ở Pháp thì làm sao có thể lựa 
chọn được những sinh viên xứng đáng để trao học bổng ? Đúng là Đồng Hành sẽ không thể phát triển 
như bây giờ nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của các đại diện tại Vi ệt Nam. Các thày cô và các anh 
chị đã hết lòng giúp đỡ Đồng Hành từ việc dán thông báo, thu hồ sơ và tiến hành trao học bổng. Quan 
trọng hơn cả, chính các thày cô, các anh chị đã trực tiếp tham gia sơ tuyển hố sơ ở Việt Nam, gặp gỡ 
trực tiếp các em, hiểu rõ hoàn cảnh từng 
em để có thể chọn ra những hồ sơ xứng 
đáng nhất gửi sang Pháp.  

Vòng chấm điểm tiếp theo được tiến hành 
tại Pháp với toàn bộ thành viên của Đồng 
Hành. Những lần chấm điểm luôn là 
những kỉ niệm đáng nhớ vì các thành viên 
như được gặp các em, chia sẻ cùng các 
em qua những lá đơn xin học bổng. 

 

Các hoạt động hướng về sinh viên Việt Nam 
Mỗi lần trao học bổng Đồng Hành là một dịp mở ra những tình bạn mới giữa thành viên Đồng Hành 
tại Pháp và các sinh viên nhận học bổng Đồng 
Hành. Kèm theo suất học bổng, các sinh viên sẽ 
nhận được một lá thư do chính các thành viên Đồng 
Hành viết với mục đích hiểu các em hơn, động viên 
và giúp đỡ các em khi cần thiết. Đến với gia đình 
Đồng Hành, bạn sẽ không nhận thấy một ranh giới 
nào giữa người trao học bổng và người nhận học 
bổng. Hàng năm, mỗi khi các thành viên tại Pháp về 
thăm nhà vào dịp Tết hay hè, các cuộc gặp mặt 
Đồng Hành lại được tổ chức trong không khí ấm áp 
và sự cảm thông mà mỗi thành viên dành cho nhau. 
Bên cạnh đó, rất nhiều dự án đã được thực hiện để 
các sinh viên có thêm điều kiện học tập.  

Xét chọn học bổng Đồng Hành 

Gặp mặt sinh viên nhận học bổng tại KTX Mễ Trì 



Cơ cấu tổ chức 
Mỗi năm hai kỳ xét và trao học bổng, kèm theo hàng loạt các dự án giúp các em và các hoạt động để 
có thêm nguồn tài chính, vậy các thành viên Đồng Hành tại Pháp phải tổ chức hoạt động của mình như 
thể nào khi tất cả đang còn là sinh viên? Công việc của Đòng Hành được phân công khá rõ ràng và 
giao cho bảy nhóm hoạt động phụ trách: nhóm Đối nội, nhóm Đối ngoại, hai nhóm miền Bắc và miền 
Nam, nhóm Thông tin, nhóm Tài chính và cuối cùng nhóm Dự án với nhiệm vụ xây dựng và theo dõi 
các dự án của Đồng Hành. 

Nguồn thu của Đồng Hành ? 
Để có được kết quả như ngày hôm nay, các thành viên của Đồng Hành không chỉ phải cố gắng rất 
nhiều trong khâu tổ chức, sắp xếp thời gian, phân chia công việc mà việc tìm các nguồn tài chính mới 
luôn là một nhiệm vụ quan trọng mà từng thành viên Đồng Hành phải nghĩ đến. Nguồn thu chính của 
Đồng Hành do các bạn sinh viên đang học tập tại Pháp đóng góp. Tuy tất cả đều đang là sinh viên, vẫn 
còn nhiều khó khăn và nhiều việc phải lo trước mắ nhưng các bạn đã chia sẻ một phần may mắn của 
mình cùng với các bạn sinh viên nghèo ở quê hương. Bên cạnh đó, Đồng Hành đã nhận được sự ủng 
hộ và giúp đỡ về mặt tài chính của rất 
nhiều cá nhân cũng như các tổ chức: Hội 
AIVF (Hội các nhà Tin học Việt Nam tại 
Pháp), Hội hữu ái Marie Curie, Hội 
Arebco, Hội UJVF (Thanh niên Việt kiều 
tại Pháp)… Tuy vậy, các thành viên Đồng 
Hành cũng không muốn mình chỉ là những 
người đi xin tài trợ. Chính vì vậy, Đồng 
Hành đã tự vận động bằng chính khả năng 
của mình để có thêm nguồn thu thông qua 
các hoạt động gây quỹ như bán hàng, bán 
đồ ăn, tổ chức sinh nhật Đồng Hành, đi 
dạy kèm .... Các thành viên hiểu rằng chỉ 
có sự tự vận động mới lấy được niềm tin 
của thành viên, của các nhà tài trợ và giúp cho 
Đồng Hành phát triển. 

Lời kết 
Giờ đây, đi đến bất cứ thành phố nào trên nước Pháp, bạn cũng có thể nghe đến cái tên Đồng Hành. 
Các thành viên của chương trình đến từ mọi nơi, từ thủ đô Paris đến trung tâm công nghiệp Lyon, từ 
vùng núi Grenoble đến thành phố Montpellier tràn ánh nắng. Và cón rất nhiều nữa các thành viên 
Đồng Hành ở các thành phố khác hoặc đã chuyển công tác đến một đất nước khác. Đồng Hành tin 
rằng, dù đi dâu về đâu, dù tham gia trực tiếp hay gián tiếp, các bạn vẫn luôn nghĩ đến Đồng Hành với 
cả tấm lòng mình. Ngọn lửa Đồng Hành, tinh thần Đồng Hành mãi cháy sáng trong tim mỗi chúng ta, 
để chúng ta được cùng bước đi, cùng ước mơ và cùng vươn tới chân trời tri thức. 

Thanh Hà 

15/03/2005. 

 

 

Bán hàng thổ cẩm, Ecole Polytechnique, 2004 



Những ngày đầu thành lập  
 

Đến ngày hôm nay, các hoạt động của Đồng Hành đã đi vào quy củ và Đồng Hành đã tạo được 
một niềm tin lớn trong lòng các nhà tài trợ. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều không đến một 
cách tự nhiên. Các thành viên Đồng Hành đã phải bước từng bước, xây  từ những viên gạch nhỏ 
đầu tiên để có được ngày hôm nay. Mời các bạn đến với những kỉ niệm trong những ngày đầu  
thành lập của Đồng Hành qua lời kể của anh Vũ Anh Tuấn, một trong những thành viên của thế 
hệ đầu tiên. 

Tôi là một người làm về Vật lý, và trong Vật lý những gì đẹp nhất đều rất đơn giản, đôi khi đơn giản 
đến mức nhiều năm sau, khi nhìn lại, người ta vẫn không khỏi sững sờ tại sao một điều đẹp vậy lại có 
thể đơn giản như thế. 
 
Đến khi tôi biết đến Đồng Hành, tôi cũng cảm thấy sửng sốt vì một ý tưởng đơn giản mà lại cao đẹp 
như thế. Và cáng bất ngờ hơn là một điều như vậy, 
không ở đâu xa cả, nó đến ngay từ những người bạn 
giản dị nhất chung quanh ta. 
 
Mọi chuyện bắt đầu khi một sinh viên vừa mới bước 
chân vào Ecole Polytechnique de Paris (trường Bách 
Khoa Paris) đã nghĩ đến chuyện lập ra một quỹ học 
bổng để quyên góp tiền, gửi về nhà giúp các bạn sinh 
viên nghèo  để thay vì các bạn phải chạy ra đường làm 
thêm, dạy gia sư thì có thời gian tập trung vào việc học. 
 
Bao giờ cũng phải có một điểm bắt đầu nào đó. Tin chắc 
vào dự định của mình nhưng không thật chắc chắn sẽ 
được ủng hộ của tất cả, suy nghĩ đó chỉ được chia sẻ với 
một vài người bạn ở trường, một vài cô bác. Ngay lập 
tức, ý tưởng được ủng hộ và chia sẻ bởi cô Hoa, chú 
Hoàn, các cô bac trong hội AIVF (Hội các nhà tin học 
Việt Nam tại Pháp) và một vài người bạn. 
 
Tất nhiên, không phải mọi việc đều trôi chảy như vậy. Khi nghe đến ý tưởng này, không phải ai cũng 
tránh khỏi sự dè dặt : Một ý tưởng đẹp thì đẹp thật nhưng việc để thực hiện nó có nằm ngoài khả năng 
không ? Rồi đây, Đồng Hành sẽ tồ tại được bao nhiêu lâu ? Những điều đó không phải không làm cho 
các bạn suy nghĩ và băn khoăn. Tuy vậy, đó chỉ là khó khăn đầu tiên của Đồng Hành. Và trong tất cả 
những khó khăn mà tôi có may mắn được chia sẻ cùng bạn bè, tôi thấy có một điều vươn lên: Tất cả 
các thành viên đều đến với chương trình với một sự tự nguyện hoàn toàn vì khâm phục tinh thần Đồng 
Hành. Điều đó đã gắn kết những con người rất khác biệt với nhau lại, cùng hướng về một mục đích 
chung và cùng nhau tiến lên. 
 
Mục đích ban đầu của quỹ khá khiêm tốn. 
Với số tiền quyên góp khoảng 500 euros, 
các bạn quyết định chia làm sáu suất học 
bổng ở Đại học Bách khoa thành phố Hồ 
Chí Minh. Chỉ có sáu suất, đủ dùng cho 
một lần và một học kỳ, học kỳ sau chưa 
biết sẽ tính ra sao. Tuy vậy, các thành viên 
non trẻ vẫn quyết định tiến bước. Người ta 
vẫn luôn nói rằng tuổi trẻ luôn có những 
ước mơ, hoài bão và đôi khi là cả một sự 

Cô Nghĩa và những sinh viên đầu tiên nhận 

học bổng Đồng Hành tại TPHCM 

Các cô bác trong AIVF đã giúp đỡ Đồng 

Hành từ những ngầy đầu tiên 



liều lĩnh đi kèm nhưng chẳng ai có thể nói rằng tuổi trẻ luôn sai. 
 
Đó là ở bên Pháp. Ở Việt Nam, cô Nghĩa ở bộ môn Hàng không, khoa Kỹ thuật giao thông của trường 
Bách Khoa TPHCM nhận lời làm đại diện chính thức của Đồng Hành tại TPHCM. Không lâu sau khi 
thông báo về học bổng Đồng Hành được dán tại trường, tất cả các thanh viên Đồng Hành đều sửng sốt 
khi cô Nghĩa thông báo là cô đã nhận được 84 hồ sơ xin học bổng. 84 hồ sơ cho 6 suất học bổng, tất cả 
vừa vui nhưng cũng vô cùng lo lắng. Thế là, các thành viên Đồng Hành cùng nhau đổ xô đi gõ cửa các 
cô bác để xin đóng góp cho chương trình. Cô Hoa, chú Hoàn và hội AIVF đã ở bên Đồng Hanh từ 
giây phút đầu tiên đến tận bây giờ. Lần trao học bổng đầu tiên, thay vì chỉ có 6 suất như dự định, Đồng 
Hành đã trao được 17 suất. 
 
Tôi vẫn nhớ cái ngày cuối tháng 11 đó, 10 thành viên đầu tiên của Đồng Hành cùng ngồi trong Bar 
Golf tại Ecole Polytechnique từ sáng đến chiều tối để chia nhâu đọc 84 hồ sơ. Chúng tôi quyết định 
giữ lại hơn 30 hồ sơ tốt nhất và hẹn một ngày khác để cùng nhau ngồi xem lại các hồ sơ này và chọn 
ra 17 hồ sơ cuối cùng. Việc so sánh 84 hồ sơ như vậy không phải là một điều đơn giản. Công việc 
chấm điểm và chọn lựa hồ sơ trong hai ngày mệt mỏi hơn nhiều so với tất cả mọi người đã nghĩ. Và 
điều làm tôi khâm phục nhất là khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng tất cả đã xong xuôi, Đào Hà, cô bé 
nhỏ người nhất nhưng cũng to miệng nhất trong Đồng Hành, vẫn ngồi xem lại từng phiếu chấm điểm, 
từng hồ sơ và gọi điện đến từng người để hỏi “T ại sao mày lại cho hồ sơ này điểm thấp như vậy ?”. 
Đồng Hành không thể giúp được tất cả sinh viên mà chỉ giúp được những bạn khó khăn nhất. Vấn đề 
là làm sao để tìm được những sinh viên đó. Lần nào cũng vậy, đó là chủ đề của một loạt emails tranh 
luận. Nhận lời giúp một ai đó đã khó nhưng có lẽ từ chối giúp họ còn là điều khó khăn hơn. 
 
Học kỳ đầu tiên trôi qua, Đồng Hành đã đi được bước đầu tiên của mình, một bước đi nhỏ nhưng vững 
vàng. Tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn, Đồng Hành tiếp tục tiến bước. Học kỳ hai, Đồng 
Hành trao được 32 suất học bổng. Những học kỳ về sau, số học bổng cứ tăng dần lên, giá trị học bổng 
cũng tăng và số trường được trao cũng vậy. Cho đến thời điểm hiện tại, có khoảng gần 80 suất học 
bổng được trao đều đặn từng kỳ cho sinh viên của 6 trường Đại học từ Bắc chí Nam. 

 
 
 

Thư của các em gửi Đồng Hành 



 
Tiền là một điều quan trọng nhưng nó không bao giò là tất cả. Mục đích của Đồng Hành không chỉ 
đơn thuần là trao học bổng mà còn là trở thành những người bạn đồng hành giúp các bạn sinh viên 
trong học tập. Nhưng làm thế nào để làm được điều đó khi tất cả các sinh viên nhận học bổng đều ở 
Việt Nam và các thành viên Đồng Hành lại ở Pháp? Minh Anh đã đưa ra một đề nghị tất đơn giản: sau 
mỗi lần trao học bổng, mỗi người chia nhau viết thư gửi cho các bạn sinh viên và giữ liên lạc với các 
em đó. Tôi phải nói thật, chuyện viết thư không phải là điều dễ dàng, đặc biệt giữa hai người chưa bao 
giờ gặp nhau và lúc đầu chẳng có điểm gì chung cả. Nhưng rồi tôi cũng quen và giữ liên lạc được với 
hai cô bé sinh viên ở Hà Nội. Có một cố bé nói với tôi “ Học kỳ tới em sẽ không nộp hồ sơ xin học 
bổng Đồng Hành. Em được nhận một lần là may mắn lắm rồi. Còn nhiều bạn khác cần sự giúp đỡ hơn 
em”. Tôi biết rằng cô bé đó không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. 
 
Tại sao Đồng Hành lại phải lo lắng làm tất cả những việc liên lạc với các sinh viên ở nhà? Chỉ một 
điều đơn giản: Đồng Hành mong rằng sau này, khi các bạn thành công hơn, các bạn sẽ thay thế những 
thành viên hiện tại để mở rộng hơn nữa những gì đã có. Trong số gần 400 sinh viên đã nhận học bổng 
có bao nhiêu bạn sẽ làm được như vây? Tôi không biết, thời gian còn quá sớm. Thế hệ sinh viên nhận 
học bổng Đồng Hành đầu tiên sắp sửa ra trường. Tôi tin răng chỉ cần 3-5% cũng đã là một thành công 
rực rỡ. Nhưng điều quan trọng hơn cả có lẽ không phải là việc các bạn quay lại làm cho Đồng Hành 
mà là các bạn sẽ mang theo trong mình một tinh thần Đồng Hành để giúp đỡ những người kém may 
mắn hơn, ngay cả khi không thực sự biết họ là ai. 
 
Giờ đây, tôi không có dịp được tham gia trực tiếp vào công việc hàng ngày của Đồng Hành như trước 
đây nữa. Đúng là đôi lúc nhìn lại tôi cũng cảm thấy thực sự buồn nhưng lại cũng yên tâm khi một thế 
hệ hoàn toàn mới đã thay thế và tiếp bước nhưng gì chúng tôi đã làm trong ba năm qua. Đôi lúc tôi 
cũng lo lắng khi thấy mọi việc không giống như mình mong muốn nhưng mỗi thế hệ có một bản sắc 
riêng của mình. Sai lầm và vấp váp bao giờ cũng có, thế hệ nào cũng vậy. Điều duy nhất tôi luôn tin là 
tinh thần Đồng Hành luôn tồn tại và là ngọn hải đăng của chúng tôi. Từ Đồng Hành đứng vững bằng 
tinh thần của nó, một tinh thần cao đẹp, trong sáng và đơn giản đến không ngờ. 
 

Vũ Anh Tuấn 
 

 

 

    



Đã bao giờ bạn tự hỏi cái tên Đồng Hành đã ra đời như thế nào, tại sao chúng tôi lại chọn khẩu 
hiệu hành động (slogan) là ”Bước cùng sinh viên Việt Nam” và logo Đồng Hành có ý nghĩa gì 
chưa ? Một vài câu chuyện nhỏ sau đây sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi đó 

 

Đồng Hành và những cái tên 
 

« Tương lai thuộc về những người biết ước mơ ». Có những ước mơ thật to lớn, thật lãng mạn nhưng 
cũng có những ước mơ rất giản dị và chân thành. Ước mơ đó là nguồn động lực, là mục đích để mọi 
người vươn lên. Ai cũng có những ước mơ của riêng mình. Không ai có thể ngăn cản người khác mơ 
ước. 

Thế mà, khi phải đối mặt với những khoa khăn vất vả thường nhật, nhưng toan tính nhỏ nhen, ích kỷ, 
người ta lại quên đi, hay là không dám nghỉ đến giấc mơ của mình. Các tân sinh viên vừa rời miền quê 
vất vả để lên thành phổ lớn cho hành trình đi tìm tri thức cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. Những dấu 
hỏi lớn về học phí, nhà trọ, tiền ăn, tiền sách, việc làm thêm đã chiềm hết thời gian và vắt kiệt sức trẻ 
của họ. Một ý nghỉ, mọtt khoảnh khắc nghỉ đến việc được đi du học, được ngồi trong các giảng đường 
cổ kính, được tiếp cận với nền khoa học, kỹ thuật hiện đại là một điều xa xỉ, một ý tưởng viển vông. 
Thế là, học chẳng dám mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn khi họ phải giải quyết trước mắt bài toán 
« Cơm, áo, gạo, tiền ».  

Trải qua và thấu hiểu nhưng tình cảnh như thế, những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng một quỹ 
học bổng của sinh viên, dành cho sinh viên đã chọn cái tên « Quyền được ước mơ » cho đứa con tinh 
thần của mình với niềm tin là sẽ giúp được những bạn sinh viên giỏi nhất ở Việt Nam có thêm điều 
kiện để dám ước mơ và dám thực hiện. Số vốn  nhỏ nhoi 3000 francs của nhưng người đầu tiên ấy 
được gởi về Việt Nam cùng với một thông điệp : cùng nhau ước mơ, cùng nhau thực hiện ! 

Chỉ sau 2 tuần dán thông báo ở trường Đại học Bách khoa TpHCM, chúng tôi nhận được đến 84 hồ sơ 
xin học bổng : một con số bất ngờ ngoài dự đoán của những người sáng lập. Với quá nhiều hồ sơ xứng 
đáng như thế, chúng tôi quyết định thay đổi đối tượng của quỹ : từ những em giỏi nhất sang nhưng em 
khó khăn nhất và có điều kiện phát triển. Một ý tưởng mới lại đến : chúng tôi muốn được giao lưu với 
các em như những người bạn thân thiết nhất của mình. Một cái tên mới giản dị hơn, gần gủi hơn được 
nghỉ đến để nói lên được hết ý nghỉa của Quỹ. Một cuộc họp khẩn cấp được triệp tập ngay lập tức gồm 
Quang, Thuật, Điệp và Xuân tại căn phòng còn khá bề bộn của Quang ở trường Polytechnique vào 
một buổi chiều tháng 10/2001. Sau hơn hai giờ thảo luận với rất nhiều tên mà vẩn không hài lòng các 
cử toạ khó tính, buổi họp dường như đã kết thúc trong thất bại , thì « Thuật già », thủ quỷ đầu tiên của 
chúng ta, đang lim dim bổng hét lên : Hay là mình đặt tên là « Song Hành », nghĩa là đi cùng với 
nhau ». Ý tưởng được đón nhận một cách phấn khởi. Điệp muốn thay đổi thêm một chút : «Song Hành 
là cùng đi nhưng ít gặp nhau, như là hai đường thẳng song song, hay là mình gọi là Đồng Hành : cùng 
bước tay trong tay ». Thế là, thưa các bạn, cái tên Đồng Hành đã được ra đời như thế và dến hôm nay, 
khi tròn 4 tuổi thì Đồng Hành đã không còn xa lạ với những ai muốn cùng chung nhịp bước với sinh 
viên Việt Nam. 

  



Slogan « Bước cùng sinh viên Việt Nam » 
 

Tháng 8 năm 2002, một năm sau khi Đồng Hành ra đời, ý tưởng làm một tập san nho nhỏ về Đồng 
Hành để gíơi thiệu với các cô bác mạnh thường quân bước vào giai đoạn cuối cùng: chuẩn bị in ở Việt 
Nam khi các thành viên Đồng Hành còn đang nghỉ hè sau một năm học tập vất vả nơi xứ người. 
Trưởng nhóm kỷ thuật “Hưng đầu bạc” thiết kế trang bìa sách rất đẹp và đày đủ ý nghĩa, nhưng vẫn 
còn cảm giác trống trải. Một công việc lại được đưa ra: chọn khẩu hiệu chính thức của Đồng Hành để 
đi kèm với logo và mục đích trước mắt là làm cho trang bìa sách bớt trống trải. Buổi tối mùa hè tại 
Polytechnique thật vắng vẻ, đèn chỉ còn sáng ở một vài phòng của những sinh viên nước ngoài. Tại 
một căn phòng trên lầu năm, không khí trong phòng còn nóng hơn cả nhiệt độ mùa hè Palaiseau. Tại 
đó, mừơi khuôn mặt của Bọn Dở Hơi, tên thân mật của Ban Điều Hành Đồng Hành đang tranh cải 
từng chử cho cái gọi la khẩu hiệu của Quỹ học bổng của họ. Đến 1 giờ sáng, không khí đã lên đến 
đỉnh điểm, mọi người đều khản cả giọng mà họ vẩn còn chưa thông nhất chọn động từ nào cho vừa ý 
để điền vào chổ trống: “...cùng sinh viên Việt Nam”. Sự phong phú của tiếng Việt đã làm vất vả những 
sinh viên chỉ quen với các công thức, những con số và những phương trình. “Đi” thì nghe không êm 
tai. “Đồng hành” thì lặp lại tên Quỹ.  Cuối cùng thì động từ “Bước”, cũng gần như đi, nhưng nghe nhẹ 
hơn, đã làm vừa lòng họ. Họ ra về đúng lúc kim đòng hồ chỉ 2 giờ sáng. Để có khẩu hiệu “Bước cùng 
sinh viên Việt Nam”, 10 người tranh cải trong vòng 5 tiếng. Đúng là Bọn Dở Hơi ! 

Và, trong hơn bốn năm qua, Đồng Hành thật sự đã bước cùng sinh viên Việt Nam, tinh thần của buổi 
tranh luận dở hơi đó đang lan toả. 

 

 

Logo Đồng Hành 
 

Vừa chân ướt chân ráo vào Đồng Hành, nó đã bị giao cho nhiệm vụ viết một cuốn sách để giới thiệu 
Đồng Hành với bạn bè và các nhà tài trợ. Quả thực nó đã không biết bắt đầu từ đâu vì chẳng có thông 
tin gì về Đồng Hành. Vậy là phải « cắp sách » đi hỏi các « bậc tiền bối » từ A đến Z. Cuốn sách viết 
gần xong, đến cái trang bìa thì nó « tắc » thật sự. Chả biết làm thế nào,nó bèn lôi các tạp chí khác ra 
xem họ làm ra sao. Mỗi cái một kiểu nhưng cái nào cũng có một biểu tượng của tổ chức mình. Một ý 
tưởng loé lên : Logo cho Đồng Hành. Ngay lập tức, một cái mail được gửi lên Đồng Hành. 

Một cuộc thảo luận của Ban Điều Hành 



« Em có ý kiến thế này ạ, liệu có nên nghĩ ra một biểu tượng cho Đồng Hành không ? Tại sao lại 
không nhỉ ? Sau này các văn bản, giấy tờ của Đồng Hành sẽ có biểu tượng đó. Ôi, em thật là lắm 
chuyện » 

Đến bây giờ, có lẽ tất cả các thành viên Đồng Hành đều đồng ý rằng nó là người « lắm chuyện ». Cứ 
thỉnh thoảng nó lại có vài cái « ý kiến, ý tưởng » như thế rồi lại đi « năn nỉ, dụ dỗ» mọi người làm 
cùng. Nhiều lúc, chắc mọi người cũng thấy « ớn lắm » nhưng nó cũng chẳng biết làm sao để không « ý 
kiến, ý tưởng » nữa. 

Quay lại chuyện cái logo. Tròn hai tuần sau khi nó đưa cái ý tưởng của mình lên, anh Minh Anh gửi 
lên tác phẩm của mình. Rất tiếc là nó chẳng giữ được cái biểu tượng đầu tiên nhưng nó vẫn nhớ rất rõ : 
hai đứa bé dắt tay nhau, một đứa màu da cam, một đứa màu xanh lá cây. Nhưng, thay vì nghĩ đến việc 
hai đứa trẻ đi cùng nhau có nghĩa là Đồng Hành thì mọi người lại nghĩ ngay đến logo quảng cáo… kế 
hoạch hoá gia đình : « Mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con ». Và thế là « Hihi, mọi người nói đến 
việc kế hoạch hoá gia đình thì Minh Anh mới để ý. Thôi, thế thì làm lại logo đi anh em ơi ! ». 

Và thế là nó và mọi người lại cùng suy nghĩ. Nó nghĩ đến hình ảnh cây bút, thể hiện sự học hành và 
ngôi sao thể hiện ước mơ. Cùng lúc đó, Thịnh đề xuất hình ảnh hai cánh chim bồ câu cùng bay (Đồng 
Hành), cũng đồng thời là biểu tượng của hội sinh viên Việt Nam. 

Nó gom ba hình ảnh đó lại và hí hoáy vẽ. Nó chẳng phải là một hoạ sĩ, một nhà kiến trúc để có thể 
thiết kế logo. Nó nguệch ngoạc những nét vẽ trên Word suốt ba ngày, với cánh chim bồ câu ôm lấy 

ngòi bút, và trên ngòi bút là một ngôi sao. Vẽ xong rồi, 
nó ngồi thừ ra vì tự nhận thấy rằng … những nét vẽ thiếu 
chuyên nghiệp này không thể là logo của Đồng Hành 
được. 

Nó vắt óc suy nghĩ tìm một người có thể giúp nó. Chợt 
nó nghĩ đến anh Long, một người bạn nó mới quen, trước 
từng học trường kiến trúc. Nó đánh liều « trình bày hoàn 
cảnh » với anh Long. Anh nghe xong, suy nghĩ một lúc 
và hỏi nó : « Anh nghĩ vẽ thì không quá khó, cái khó là ý 
tưởng, em có ý tưởng gì không ». Nó rụt rè trình bày với 
anh về hình ảnh ngôi sao, cây bút và hai cánh chim cùng 
bay cho anh. Và trong một lúc lơ đễnh, nó để anh biết là 
nó cũng đã có một tác phẩm của riêng mình. Anh Long 
bảo nó gửi cho anh, nghe xong mà nó chỉ muốn chui đầu 
xuống đất ngay lập tức. Nhưng rồi, nó vẫn gửi. 

Hai tháng sau, vào ngày 26/7/2002, anh Long gửi cho nó 
hai cái logo, không khác nhau nhiều. Vẫn còn đó hai 

cánh chim đang bay cùng nhau, còn đó ngôi sao xanh ước 
mơ. Hình ảnh cây bút đã được thay bằng trang sách mở ra 
từ hai cánh chim. Vâng, anh Long đã giữ gần như trọn vẹn 
ý tưởng của nó : học tập, ước mơ và Đồng Hành. Tất cả 

được đặt trên hình tròn của trái đất thể hiện mong muốn đưa tinh thần Đồng Hành đến khắp mọi nơi. 

Và thế là từ đó, Đồng Hành có logo của riêng mình. Nó cũng hơi buồn vì không giữ được tác phẩm 
đầu tay của anh Minh Anh và nó. Cũng lâu rồi nó chưa gặp lại anh Long, tác giả của Logo Đồng 
Hành. Chắc chắn nó sẽ tìm gặp anh khi tập san này hoàn thành, để anh biết răng tụi sinh viên chúng nó 
vẫn đang cố gắng, vẫn giữ trong mình ngọn lửa Đồng Hành như anh biết hồi nào. 

Tháng 10/2002, lần đầu tiên một cuốn 

sách nhỏ giới thiệu về Đồng Hành ra 

đời với tên, slogan và logo Đồng Hành 



Các nhóm hoạt động  
 

Một tập thể với hơn 60 thành viên ở khắp nơi trong nước Pháp. Vào thời điểm hiện tại, cứ mỗi năm 
Đồng Hành nhận hơn 700 hồ sơ và trao khoảng 200 suất học bổng cho sinh viên của 6 trường Đại 
học ở Việt Nam. Các công việc đối ngoại, tìm tài chính, tổ chức chấm điểm, liên lạc với các sinh 
viên và đại diện ở Việt Nam diễn ra trong suốt năm. Vậy Đồng Hành đã phải phân công công việc 
và sắp xếp các hoạt động của mình như thế nào để ngay cả các thành viên ở xa vẫn có thể tham gia 
được. Bài viết về các nhóm hoạt động của Thu Hiền sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về các nhóm hoạt 
động của Đồng Hành. 

Những ngày đầu tiên mới thành lập Đồng Hành chỉ vỏn vẹn có mười mấy thành viên quán xuyến tất 
cả các công việc.  Dần dần số lượng thành viên tham gia ngày càng tăng, và tầm hoạt động ngày càng 
mở rộng, Đồng Hành không thể tiếp tục hoạt động như trước nữa. Để đảm bảo sự vận hành của guồng 
máy, Đồng Hành đòi hỏi phải có một cơ cấu tổ chức cụ thể để phân chia công việc và trách nhiệm cho 
từng thành viên, từng nhóm hoạt động. Từ đó Đồng Hành được phân chia thành 7 nhóm hoạt động: 
nhóm Đối nội, nhóm Đối ngoại, nhóm Kỹ thuật, nhóm Dự án, nhóm liên lạc ở Hà Nội, nhóm liên lạc ở 
Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm Tài chính. Mỗi nhóm có một vai trò, nhiệm vụ riêng và song tất cả 
đều hỗ trợ cho nhau để hoàn thành công việc chung.  

 

 

 

 

 

 

 

Các thành viên của Đồng Hành chủ yếu đang học tập công tác tại 
Pháp nên  không có điều kiện tiếp cận trực tiếp với các em sinh 
viên ở Việt Nam. Mọi việc thông báo học bổng, nhận và tuyển 
chọn hồ sơ, tổ chức trao học bổng, gặp gỡ liên lạc trực tiếp với 
các bạn sinh viên được nhận học bổng được thực hiên thông qua 
sự giúp đỡ của các thầy cô ở các trường Đại học. Các thầy cô 
chính là những đại diện của Đồng Hành ở Việt Nam. Nhu cầu đặt 
ra là cần phải có những người trực tiếp giữ liên lạc, thông tin với 
các đại diện, do đó hai nhóm liên lạc Hà Nội và liên lạc thành 

phố Hồ Chí Minh  đã ra đời.                                         

Sau khi hồ sơ từ Việt Nam được gửi sang, quá trình tổ chức chọn hồ sơ được giao cho nhóm Đối nội. 
Quá trình đó được tiến hành như thế nào? Để cho việc xét chọn hồ sơ được chính xác, Đồng Hành 
phải huy động tất cả thành viên tập trung lại để chấm điểm các hồ sơ. Không phải tất cả các hồ sơ xin 
học bổng  thu nhận được ở Việt Nam đều được chuyển sang Pháp mà chỉ có một số lượng giới hạn, 
sau khi đã qua giai đoạn sơ tuyển bởi các đại diện. Tiếp theo, nhóm Đối nội sẽ xử lý, sắp xếp và đánh 

Tuyển chọn hồ sơ, Bách Khoa Paris 11/2003 

Ban Điều Hành 

Liện lạc 

Hà Nội 

Đối 

Ngoại 

Đối 

Nội 

Liên lạc 

TpHCM 

Tài chính 

Kế tóan 

Dự 

án 

Kỹ 

Thuật 

Đại diện Đồng Hành 

tại Việt Nam 

Chi nhánh của Đồng Hành 

tại các thành phố ở Pháp 



mã số hồ sơ đồng thời phân chia hồ sơ cho mỗi người chấm và tổ chức buổi chấm đó. Nhóm đối nội 
còn chịu trách nhiệm phân công các thành viên của Đồng Hành viết thư liên lạc đến các em sinh viên 
được nhận học bổng, cũng như  gửi thư cám ơn đến các nhà tài trợ. Bên cạnh đó nhóm quản lý tất cả 
các dữ liệu của Đồng Hành, cũng như  đảm bảo sự phối hợp giữa các nhóm hoạt động của Đồng Hành. 

Vận động tài trợ là một nhiệm vụ tối quan trọng quyết định sự tồn tại và 
phát triển của Đồng Hành. Chính vì tầm quan trọng như thế, Đồng Hành 
đã thành lập một nhóm chuyên trách lo các việc đối ngoại, gọi là nhóm 
đối ngoại. Ngoài sự đóng góp của bản thân các thành viên, Đồng Hành 
còn vận động sự quyên góp của các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, học 
tập và làm việc trên nước Pháp cũng như các nước khác. Nhiệm vụ giới 
thiệu Đồng Hành, tìm sự tài trợ là nhiệm vụ không chỉ của nhóm Đối 
ngoại mà còn là nhiệm vụ của tất cả các thành viên. Nhóm đối ngoại 
không chỉ tìm và thiết lập các mối quan hệ mới cho Đồng Hành mà bên 
cạnh còn duy trì và cũng cố những mối quan hệ vốn có.  

Thật thiếu sót khi kế về Đồng 
Hành mà không nhắc đến 
nhóm dự án. Mục đích của 

nhóm là vạch ra, xây dựng, thực hiện các hoạt động không 
thường niên cũng như những hoạt động lâu dài của Đồng 
Hành. Các dự án của Đồng Hành có thể phân thành các nhóm:  

- các dự án hướng về sinh viên nhận học bổng ở Việt 
Nam chẳng hạn dự án thư viện, dự án máy tính, dự án 
dạy tiếng Anh cho sinh viên nhận học bổng; 

-  các dự án phát triển Đồng Hành như dự án trao học 
bổng cho học sinh lớp 12, dự án nhận đỡ đầu sinh viên 
và học sinh nghèo ở Việt Nam… 

- các dự án gây quỹ với nhiều hình thức khác nhau: dự 
án bán hàng thổ cẩm, dự án bán thức ăn việt nam 

- và các dự án khác trong đó dự án Tập san là một ví dụ. 
Nhóm kỹ thuật có nhiệm vụ quản lý trang web của Đồng Hành 
http://www.donghanh.net , thông báo và update dữ liệu. Hiện nay nhóm kỹ 
thuật có nhiệm vụ xây dựng chương trình để quản lý hồ sơ các em nhận 
học bổng. 

Nhóm cuối cùng phải nói đến đó là nhóm tài chính mà thực ra là chỉ có 
một người làm thủ quỹ. Người này có trách nhiệm quản lý thu chi tài 
khoản của Đồng Hành và báo cáo thống kê theo từng đợt. 

Việc phân chia công việc của từng nhóm cũng chỉ ở mức tương đối để việc 
điều hành và quản lý được dễ dàng. Trên thực tế, các thành viên Đồng 
Hành vẫn luôn trao đổi với nhau trong mọi công việc và mọi người có thể 
linh động giúp đỡ nhau trong trường hợp cần thiết. Các thành viên, dù hoạt 

động ở vai trò nào vẫn luôn hướng tới mục đích chung là giúp đỡ được ngày càng nhiều sinh viên 
nghèo ở quê hương. 

  

Thái Bình (phải), một 

trong những thủ quỹ tài 

ba của Đồng Hành và 

Quang Long (trái), thành 

viên  tại Rouen 

Máy tính do Đồng Hành trang 

bị đến vói các bạn sinh viên 

Tủ sách Đồng Hành tại Hà Nội 



Những người bạn của Đồng Hành 
 

Hơn 400 suất học bổng đã được trao và hơn 300 sinh viên đã trở thành thành viên của gia đình 
Đồng Hành. Từng đó lá đơn xin học bổng là từng đó mảnh đời khó khăn, từng đó hoàn cảnh và 
từng đó tấm gương đáng khâm phục. Trong giới hạn của trang báo nhỏ này, chúng tôi mời các bạn 
làm quen với bốn sinh viên đã nhận học bổng Đồng Hành để hiểu hơn về những khó khăn của các 
bạn. Cả bốn bạn vẫn thường xuyên liên lạc với chúng tôi trong những năm qua như những người 
bạn thân thiết của Đồng Hành 

Chúng tôi đi học xa nhà, không có hoa cúc vàng và hương cốm mới nên chỉ nhận ra mùa thu khi thành 
phố đã rực lên trong sắc vàng, sắc đỏ của những chiếc lá đang chuyển màu. Và trong cái gió se lạnh 
của mỗi buổi sớm mai, tôi lại nhớ đến nao lòng không khí tưng bừng của những buổi tựu trường. Tôi 
nhớ đến niềm vui được gặp lại thày cô, bạn bè, sự hồi hộp khi mở những trang sách mới và học những 
bài học đầu tiên. Theo tôi, đó chính là « niềm vui đi học ».  

Có lẽ « niềm vui đi học » có trong mỗi chúng ta từ khi mới cắp sách đến trường. Hồi còn bé, tôi suy 
nghĩ rất đơn giản, cứ cho rằng ai cũng hạnh phúc như mình. Theo thời gian, tôi lớn lên và cũng hiểu 
rằng cuộc sống không dễ dàng như vậy. Có những bạn bè quanh tôi không có được niềm vui trọn vẹn, 
nhiều bạn đến trường với vô vàn khó khăn và trăn trở. 

Tôi đến và tham gia Đồng Hành hết sức tình cờ. Lúc ban đầu, tôi chỉ định coi đó như một cuộc ghé 
thăm. Nhưng chính những khó khăn và sự nỗ lực đáng khâm phục của các bạn đã giữ tôi ở lại Đồng 
Hành, với mong muốn được bước cùng các bạn. 

Dù đã ba năm trôi đi, chúng tôi vẫn không thể nào quên những người bạn đầu tiên đã đến với Đồng 
Hành. Khi đó, Quỹ học bổng của chúng tôi còn khá nhỏ và mới chỉ tập trung ở hai trường Đại học 
Bách khoa TPHCM và Đại Học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Bằng những nỗ lực vượt bậc, các bạn đã 
và đang từng bước khẳng định mình trên con đường học vấn. 

Chúng ta đã được sống trong hòa bình từ gần 30 năm nay. Tiếng súng của chiến 
tranh đã lùi vào quá khứ. Tuy nhiên những vết thương của nó vẫn chưa lành lặn 
hẳn. Năm 1976, sau bảy năm trên chiến trường ác liệt, bố của Lưu, một sinh viên 
quê Bắc Giang, trở về quê hương với mong ước xây dựng một mái ấm gia đình 
hạnh phúc. Thế nhưng, sự nghiệt ngã của chiến tranh đã không cho phép ông thực 
hiên ước mơ giản dị đó của mình. Chất độc màu da cam ngấm sâu trong cơ thể 
người cha đã khiến cho 4 trong 5 người con của ông không có khả năng lao động 
và học tập (bị câm điếc, bại li ệt ...). Do lao động quá vất vả và bị căng thẳng về 

tâm lý, cha của Lưu đã qua đời vào năm 1994 để lại cho mẹ Lưu gánh nặng về tình thương và trách 
nhiệm. Là người con duy nhất có khả năng học tập, Lưu ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với 
các anh chị em cũng như hiểu được niềm tin mà mẹ  và người cha đã mất gửi gắm vào bạn.  

Trong những năm học phổ thông, Lưu liên tục là học sinh khá giỏi. Bạn đã đạt giải nhì kỳ thi học sinh 
giỏi môn Hoá lớp 9 huyện Lục Nam và liên tục tham gia các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Bắc Giang.  
Bước chân vào Đại học, Lưu phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về vật chất. Ai đã từng đến thăm căn 
phòng của Lưu tại Hà Nôi hẳn sẽ không khỏi cầm lòng. Đúng hơn đó là một ô nhỏ, được quây lại bằng 
tôn nằm trên sân thượng của một gia đình. Vào mùa hè 2002, dưới cái rát bỏng của nắng nóng tưởng 
như có thể thiêu cháy ngay mình lúc đó, một cậu sinh viên Lưu vẫn cặm cụi sống như vậy.  Tôi vẫn 
thường nhận được tin tức của Lưu, có đôi lần nhận được thư của mẹ bạn. Bác có nói rằng giờ đây, dù 



gia đình vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bác không còn phải đi vay nặng lãi để cho Lưu đi học. Với sự 
giúp đỡ của các thành viên Đồng Hành, Lưu đã có một chiếc xe đạp cũ chứ không phải đi bộ đến 
trường như trước nữa. Tôi cũng thấy lòng ấm lại khi những chia sẻ của chúng tôi làm vơi đi phần nào 
những khó khăn của Lưu. 

Tôi vẫn nhớ như in dáng người bé nhỏ của Ki ều Anh, cô bạn gái học khoa Sinh trường Đại học Khoa 
học tự nhiên Hà Nội. Từng là học sinh dưới mái trường chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Ðịnh, Kiều 
Anh đã gặt hái được nhiều kết quả cao trong các kì thi học sinh giỏi môn Sinh học: Giải khuyến khích 
kỳ thi của tỉnh Nam Ðịnh lớp 10 và 11, Giải ba và giải nhì kỳ thi của tỉnh lớp 12, Giải ba kỳ thi học 
sinh giỏi toàn quốc lớp 12. 

Cha Kiều Anh không may qua đời sớm, mẹ của bạn tần tảo nuôi hai người con ăn học với tiền lương ít 
ỏi 260 000 đồng/tháng. Nhưng có lẽ, những khó khăn về vật chất và những thiếu thốn về tinh thần 
không ngăn được ước mơ trở thành nữ tiến sĩ khoa học chuyên ngành vi sinh học. Sau khi nhận học 
bổng, Kiều Anh đã trở thành một thành viên tích cực của Đồng Hành tại Hà Nội. Bạn đã giúp các đại 
diện của trường KHTN Hà Nội rất nhiều trong vòng sơ tuyển và gặp gỡ các bạn nộp hồ sơ. Bên cạnh 
đó, Kiều Anh cũng là một trong những thành viên tích cực trong dự án tiếng Anh mà chúng tôi đã thực 
hiện ở Hà Nội năm học 2002-2003. 

Khi mùa thi đại học năm 2002 khép lại, nhiều người đã xúc động và khâm phục khi đọc bài báo viết 
về Lương Thanh Quang, cậu nông dân nghèo đậu 4 trường đại học - cao đẳng  trên báo Tuổi trẻ.  

“…..  Năm 1999, cha mất sau nhiều tháng bệnh âm ỉ không chữa trị, gia đình Quang hụt hẫng và lâm 
vào cảnh túng bấn. Hai anh em đang tuổi ăn học bây giờ đã phải ngồi lại lo chuyện mưu sinh. Thương 
em còn nhỏ, người anh đang theo Trung học Hàng Hải phải nghỉ học xin làm công nhân khu chế xuất 
phụ mẹ nuôi em. Còn cậu học trò lớp 10 trường THPT Gia Định, Thanh Quang, sáng bưng thúng ra 
đầu hẻm bán xôi vò để kiếm chút tiền. Hè năm lớp 11, Quang đem hết tài sản dành dụm bấy lâu đóng 
được 3 tháng tiền luyện thi đại học (hơn 800 nghìn đồng). Sau 3 tháng lại chẳng biết kiếm đâu ra tiền 
để đóng tiếp đành nghỉ. Song cậu vẫn cứ kiên trì luyện Toán - Lý - Hoá 
bằng cách luyện thi... ké. Cách 2-3 hôm, Quang lại tới nhà người bạn mới 
quen tại trung tâm mượn tập vở tài liệu... đem về nhà tự giải.  

  Khi biết Quang đỗ một lúc 4 trường, người mừng nhất là bà Ghết (mẹ 
Quang). Một bữa tiệc đơn giản được tổ chức để thết đãi cả nhà. Bà nói đã 
chạy xong tiền đóng học phí đợt đầu cho Quang. Còn những lần sau? 
Giọng buồn buồn nhưng bà quả quyết “t ới đâu vay tới đó”. Bà chỉ mong 
Quang học tới nơi tới chốn để tương lai sáng sủa hơn dù có phải thức dậy 
sớm hơn, gánh xa hơn để bán được nhiều tàu hũ hơn.  

  Cậu sinh viên Quang chọn theo học trường Đại học Bách khoa, Khoa Cơ 
khí, cũng mang nặng nỗi niềm: học không những cho mình, cho mẹ, còn vì 
lời cam kết ngày xưa của anh trai: “Bây giờ tao nuôi mày học, mai mốt mày 
nuôi tao đi học lại nhé”….… » 

Chúng tôi cũng đã có dịp gặp Quang trong dịp hè 2003 và ấn tượng mà Quang để lại là một nụ cười 
đôn hậu, chất phác và sự nhiệt tình đáng quý. 

Tôi chưa một lần được gặp Thúy Loan nhưng nghe mọi người nhắc đã nhiều. Tôi 
vẫn còn nhớ khi chấm hồ sơ lần thứ 3, các thành viên của Đồng Hành « xôn xao » 
rằng có một cô bé tên Thúy Loan hoàn cảnh khó khăn nhưng nghị lực và học giỏi 
lắm, lại xinh xắn dễ thương nữa. Và khi cầm hồ sơ của em, nhìn khuôn mặt, nét 
chữ và lá đơn em viết, tôi cũng phải công nhận là mọi người  không nhầm. 

Vắng bóng cha từ lúc lọt lòng, Loan lớn lên bằng tình yêu thương của mẹ. Quê em 
ở Quảng Ngãi nhưng đến năm 1988, khi Loan mới lên 4 tuổi, mẹ đã đưa em vào 
Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn sau này em sẽ có điều kiện học tập tốt. 



Cuộc sống của hai mẹ con nơi đất khách quê người hẳn đã vô cùng vất vả. Việc làm không ổn định, số 
tiền nhận được lại ít ỏi nên cuốc sống của hai mẹ con luôn bấp bênh, nhiều lúc Loan tưởng đã phải 
nghỉ học để giúp mẹ. Đáng khâm phục thay, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, cô bé Loan vẫn luôn 
miêt mài học tập. Liên tiếp trong ba năm học cấp 3, em luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp 
với điểm tổng kết các môn là 8,7 (lớp 10), 8,8 (lớp 11) và 9,0 (lớp 12). Bên cạnh đó, Loan đã đạt Huy 
chương đồng môn Sinh học trong kỳ thi Olympic 30/4 năm em học lớp 11 và giải nhì môn Sinh học 
Thành phố vào lớp 12. 

Không phụ công học tập trong suốt 12 năm học, Loan đã thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Thành 
phố Hồ Chí Minh và được tuyển vào lớp Kĩ sư chất lượng cao Việt Pháp. Loan vẫn liên lạc đều đặn 
với thành viên của Đồng Hành. Qua thư của em, chúng tôi biết em vẫn luôn say mê học tập và tham 
gia các hoạt động xã hội. Em kể cho chúng tôi nghe về những hôm đi giúp các em nhỏ dị tật ở mái ấm 
Thiên An, đi mùa hè xanh ở Củ Chi cũng như tham gia nhiều hoạt động từ thiện khác. Mong sao may 
mắn và hạnh phúc sẽ đến với em, một cô bé có trí tuệ, giàu nghị lực và có một tấm lòng nhân ái. 

Tôi chỉ nêu lên ở đây một trong số rất nhiều những tấm gương sáng mà Đồng Hành đã có may mắn 
giúp đỡ. Mỗi bạn có một hoàn cảnh riêng, những thiệt thòi và mất mát khác nhau nhưng cùng có 
chung một quyết tâm học giỏi, sống tốt để vươn đến một tương lai tươi sáng. Với sự cảm thông sâu 
sắc và tấm lòng chân thành muốn được chia sẻ những khó khăn với các bạn, Đồng Hành luôn mong 
muốn trong một ngày không xa, các bạn sẽ thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Những khó 
khăn trên con đường mà các bạn đã và đang đi sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu, và chúng tôi 
sẽ luôn ở bên cạnh các bạn, giúp đỡ các bạn với toàn bộ khả năng của mình. Đồng Hành và các bạn sẽ 
luôn là những người bạn chân thành trên con đường đi tìm tri thức và cũng như trong cuộc sống. 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

Tất cả các bạn đầu là những tấm gương đáng khâm phục. 



Đại diện của Đồng Hành ở Việt Nam 
 

Sự ra đời và phát triển của Đồng Hành phải kể đến vai trò không thể thiếu của những thầy cô đại 
diện cho Đồng Hành ở Việt nam. Những thầy cô đại diện chính là những người lo toan tất cả các 
công việc từ khâu tổ chức thu nhận hồ sơ xin học bổng, xét tuyển, phỏng vấn, tổ chức trao học 
bổng,…và thường xuyên gặp gỡ giúp đỡ trực tiếp những bạn sinh viên nhận học bổng ở Việt Nam. 
Đồng Hành sẽ không khác các tổ chức học bổng khác khi không có các đại diện ở Việt nam.  

Người đại diện đầu tiên của Đồng 
Hành là cô Lê Thị Minh Nghĩa. Có thể 
nói rằng chính sự nhiệt tình và ủng hộ 
của cô ngay từ những ngày đầu đã đưa 
ý tưởng thành lập Đồng Hành trở thành 
hiện thực. Và cũng từ đó, mô hình 
thành viên tại Pháp –đại diện ở Việt 
Nam được nhân rộng ở các trường Đại 
học khác và trở thành mô hình hoạt 
động chung của Đồng Hành. Mặc dù 

rất bận bịu với công việc giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên trong bộ môn Kỹ Thuật Hàng 
Không trực thuộc khoa Kỹ thuật giao thông, trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, cô 
vẫn dành nhiều thời gian để giúp đỡ Đồng Hành một cách nhiệt tình. Cô luôn một người cô đáng kính 
của nhiều thế hệ thành viên của Đồng Hành. 

Một cán bộ giáo viên trẻ trung, hoạt bát, vừa tốt 
nghiệp và được giữ lại trường công tác, nhưng đặc 
biệt hơn hết là rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn, đó chính là anh 
Nguyễn Hữu Nhã, đại diện của Đồng Hành ở đại 
học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. 
Công tác làm đại diện cho Đồng Hành không phải 
lúc nào cũng thuận lợi nhưng bằng tấm lòng nhiệt 
thành, trong mấy năm qua anh Nhã đã luôn là người 
đưa những suất học bổng Đồng Hành đến tay các 
sinh viên nghèo học giỏi của trường Khoa học Tự 
nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.  

Hơn một năm kể từ khi dự án trao học bổng cho học sinh lớp 12 đi vào 
hoạt động, Đồng Hành đã có thêm một đại diện nữa ở thành phố Hồ Chí 
Minh, đó là cô Lê Minh Ngọc, phó chủ tịch hội khuyến học thành phố. 
Hàng ngày, bên cạnh công tác quản lý của Hội, cô vẫn thường đi vận 
động tài trợ từ các tấm lòng vàng, từ các tổ chức cho chương trình học 
bổng “1 và 1”: một mạnh thường quân sẽ trao học bổng cho môt sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trong suốt 5 năm học đại học. Tôi 
vẫn nhớ Cô luôn mong ước sự giúp đỡ của Hội Khuyến Học đối với các 
bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ tạo cho các em một 
bàn đạp tốt đẻ bước vào tương lai.  

Anh Nhã (góc phải) cùng sinh viên nhận học bổng  

Cô Minh Ngọc (bên trái) 

Anh Nhã (góc phải) cùng sinh viên nhận học bổng  



Là đại diện trẻ tuổi nhất của Đồng Hành tại Việt Nam, anh Trần Anh Tuấn, cán bộ Đoàn của trường 
Đại học Đà Nẵng đã gắn bó với nhóm Đồng Hành Lyon hơn một năm nay. Hồi đầu tiên, khi mới liên 
lạc với anh, đôi khi chúng tôi cùng hơi … sốt ruột vì … viết thư mãi mà chưa thấy anh trả lời. Mãi sau 
này, khi được biết rằng anh vừa làm công tác chuyên môn của một kiến trúc sư, vừa làm công tác 
đoàn, cộng them công việc làm them ở nhà, chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn những đóng góp quý 
báu của anh dành cho chúng tôi. Các bạn thành viên Đồng Hành ở Lyon cũng chưa bao giờ được gặp 
anh nhưng chúng tôi vần tin nhau và cùng làm việc với nhau như thế, vì Đồng Hành.   

 

Các tổ chức tài trợ và công tác vận động đối ngoại 
 

Đồng Hành là một quỹ học bổng của sinh viên, mà sinh viên ở đâu thì cũng nghèo, đều phải chắt chiu 
để học và lo cho những dự định của tương lai. Các sinh viên học tập tại Pháp tham gia vào Đồng 
Hành cũng vậy, họ cũng chỉ đóng góp được một phần tài chính rất nhỏ, trích từ học bổng của mình. 
Số suất học bổng Đồng Hành đã trao không thể đạt tới con số hơn 400 như hôm nay nếu không có sự 
giúp đỡ về cả tài chính và tinh thần của các nhà hảo tâm, các tổ chức hội và các cô bác, những người 
đã luôn ở bên cạnh Đồng Hành. 

Khi nhắc đến các tổ chức tài trợ cho Đồng Hành, trước tiên phải kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình và quý 
báu của AIVF, hội những người Vi ệt nam làm tin học tại Pháp (Asociation des informaticiens de 
France ). Hội đã tham gia giúp đỡ từ ngay những ngày đầu Đồng Hành còn bỡ ngỡ, tập tễnh những 
bước đi đầu tiên. Thông qua AIVF, Đồng Hành đã ngày được giới thiệu rộng rãi trong cộng đồng 
người Việt ở Paris, cũng như đến các tổ chức, các hội khác. Số tiền tài trợ từ các cô bác trong hội 
chiếm một phần khá quan trọng trong tổng số tài chính vận động được. Trong hầu hết các cuộc gặp gỡ, 
các Gala tổ chức bởi AIVF, AIVF đều tạo cơ hội để Đồng Hành được giới thiệu và vận động tài trợ. 
Có thể nói rằng trong từng bước phát triển của Đồng Hành đều có sự đóng góp không nhỏ của AIVF. 

 

Không ngại mưa lạnh, các thành viên Đồng Hành đi làm đối ngoại với AIVF. 

Từ trái sang phải : Văn Xuân (chủ tịch đầu tiên), Minh Đức (chủ tịch nhiệm kì 3), Thanh Huyền, Quốc Thịnh (chủ 

tịch nhiệm kỳ 2), Thiện Hải 



 

Bên cạnh AIVF, Đồng Hành còn nhận được sự đóng góp quan trọng của hội ái hữu MarieCurie, hội 
những cô bác đã từng học ở trường Marie Curie ở Sài Gòn. Hằng năm hội đều trích ra một phần quỹ 
hoạt động để trao hơn 10 suất học bổng 
cho sinh viên nghèo ở Việt nam. Hội 
Marie Curie đã từ lâu trở thành một 
nguồn tài trợ đều đặn và ổn định cho 
Đồng Hành. Ngoài ra Đồng Hành cũng 
tham gia các hoạt động thường niên của 
hội, và qua đó Đồng Hành được giới 
thiệu rộng rãi hơn và thu hút được nhiều 
nguồn tài trợ hơn.  

Giới thiệu Đồng Hành với thành viên hội 

Marie Curie 

 

Ngoài hai hội những cô bác người Việt kể trên, 
Đồng Hành còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình 
của những hội thanh niên Việt kiều (UJVF – Union 
des jeunes vietnammiens de France), những người 
luôn hướng về Việt Nam mặc dù họ không nói sõi 
tiếng Việt. Đồng Hành và UJVF đều tìm những 
điểm chung trong họat động của hai bên để có thể 
cùng nhau hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Cụ thể là 
Đồng Hành giúp UJVF trong việc dạy học kèm cho 
những thanh niên Việt kiều. Ngược lại, hội UJVF 

giúp Đồng Hành trong các công việc tổ chức hoạt 
động (tổ chức sinh nhật Đồng Hành chẳng hạn). Đặc 

biệt, hàng năm UJVF ủng hộ cho Đồng Hành khoảng 20 suất học 
bổng.  

Sẽ là rất khó để liệt kê hết ra đây danh sách các tổ chức và các cá 
nhân đã và đang tài trợ cho Đồng Hành. Nhân đây, Đồng Hành 
muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các tổ chức, các cá nhân đã và đang 
ủng hộ cho hoạt động của Đồng Hành. Nếu không có sự ủng hộ của 
các cô, các bác, các anh chị, các thầy cô đại diện, các bạn sinh viên 
ở Việt Nam, ở Pháp và cả ở các nước khác, Đồng Hành đã không 

tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay, và biết đâu cũng có rất nhiều 
những bạn sinh viên đã không thể tiếp tục con đường học vấn vì 
nghịch cảnh khó khăn. Để kết thúc bài viết này, Đồng Hành mong 
muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, các mạnh 

thường quân, cũng như tìm được những nguồn tài trợ mới để Đồng Hành có thể giúp đỡ được thêm  
nhiều bạn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.  

    

Một buổi gặp gỡ giữa Đồng Hành và UJVF 

Minh Phong, một thành viên 

của UJVF tham gia chấm điểm 

Đồng Hành tại Bách Khoa Paris 



Phần 2 : Hoạt động 
 

Trong Đồng Hành, có một nhóm luôn đưa ra những ý tưởng mới, sáng kiến mới, đôi khi khi có 
phần táo bạo. Đó là nhóm Dự án. Trong suốt bốn năm qua, nhóm đã xây dựng và triển khai khá 
nhiều dự án với mong muốn các bạn sinh viên nhận học bổng Đồng Hành có điều kiện học tập tốt 
hơn. Có nhiều dự án thành công và cũng có cả những dự án chưa đem lại kết quả như mong 
muốn. Tuy nhiên, Đồng Hành sẽ không bao giờ là Đồng Hành nếu không có các dự án này. 

Để thực hiện thành công một dự án, các thành viên của Đồng Hành đã phải bỏ không ít thời gian 
và công sức của mình. Từ việc thiết lập đề án, tìm người giúp đỡ, tìm nguồn tài chính đến việc theo 
dõi dự án khi nó đã đi vào hoạt động. Đằng sau nhưng kết quả mà khi viết ra chỉ vẻn vẹn trong vài 
dòng chữ là quả một quá trình làm việc vất vả. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai dự án lớn 
của Đồng Hành : dự án trao học bổng cho các em học sinh lớp 12 chuẩn bị thi Đại học, dưới sự 
giúp đỡ của cô Bích và dự án trao học bổng cho sinh viên Đại học Đà Nẵng do các bạn sinh viên ở 
Lyon thực hiện. 

 

Dự án 12 qua lời kể của anh Quốc Thịnh, trưởng dự án 
 

“Có một anh chàng nhà rất nghèo, phải chật vật chạy ăn từng bữa. Nhưng may mắn anh ấy vay được 
một khoảng tiền nho nhỏ đủ vốn để đi mua một chục kg khoai tây từ nông thôn lên thành thị bán kiếm 
chút lãi. Với sự cần mẫn và chăm chỉ làm ăn, anh chàng đã dần dần trả được vốn vay, và có đủ vốn để 
mở rộng qui mô buôn bán. Kết quả là anh đã vượt được cái khổ.”  

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại bắt đầu bài viết về dự án trao học bổng cho học sinh lớp 12 bằng 
một câu chuyện chằng liên quan gì cho lắm. Nhưng chính bằng cái ví dụ « lạc đề » này, một mạnh 
thường quân đã đề cập với tôi về việc trao học bổng cho học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi vào Đại 
học. Câu hỏi mà mạnh thường quân đặt ra là liệu anh chàng bán khoai kia có thoát khỏi cảnh túng 
quẩn nghèo đói nếu anh ta không nhận được khoản tiền vay lúc đầu? Sự giúp đỡ kịp thời và cần thiết 
vào thời điểm ban đầu ấy thật có ý nghĩa. Cùng một lập luận như thế, tại sao Đồng Hành không trao 
học bổng cho những bạn học sinh lớp 12 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang đứng trước ngưỡng 
cửa vào Đại học để tiếp tục con đường học vấn ? Câu chuyện mộc mạc ấy cùng với sự nhiệt tình và 
lòng nhân ái của vị mạnh thường quân kia đã thôi thúc chúng tôi thực hiện cho bằng được dự án này. 

Mặc dù đời sống của người dân Việt Nam đã từng bước được cải thiện, nhưng đâu đó chúng ta vẫn 
thường bắt gặp những cảnh đời bất hạnh, phải bỏ học nửa chừng vì gia đình không đủ sức cho các bạn 
tiếp tục học. Nhiều bạn vì gia đình khó khăn không thể trang trải chi phí đi thi đại học, không đủ tiền 
để đóng tiền học phí nhập học, đã phải bỏ ngang con đường học vấn mặc dù các bạn có kết quả xuất 
sắc ở phổ thông. Đứng trước những băn khoăn trăn trở không chỉ của những thành viên Đồng Hành 
mà còn của nhiều mạnh thường quân, chương trình trao học bổng cho học sinh lớp 12 đã được đưa vào 
chương trình hoạt động của Đồng Hành năm học 2003-2004. 

Dự án này bước đầu đã gặp phải không ít khó khăn trong việc tìm hướng đi và cách thức hoạt động 
sao cho phù hợp với tiêu chí họat động của Đồng Hành cũng như đạt được mục đích đề ra. Làm thế 
nào để có thể tìm và trao học bổng cho đúng người cần? Thật may mắn chúng tôi đã tìm được một chỗ 



dựa tin cậy, đó chính là Hội Khuyến Học (HKH) Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự giúp đỡ và hợp tác 
chặt chẽ của HKH, chương trình học bổng dành cho học sinh 12 đã được triển khai lần đầu tiên tại các 
huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh. HKH Thành phố thông báo thông tin học bổng đến 
HKH ở các trường, và Ban Giám Hiệu trường sẽ giới thiệu học bổng đến những bạn có hoàn cảnh khó 
khăn, học giỏi và có nguyện vọng và ước muốn thi vào Đại học. Hồ sơ xin học bổng sẽ được chuyển 
về HKH Thành phố và tiếp theo sẽ được xét chọn bởi các thành viên của Đồng Hành ở Pháp. Học 
bổng này được trao vào hai giai đoạn. Giai đoạn I được trao trước khi các bạn dự thi Đại học với số 
tiền 800 000 đồng việt nam nhằm mục đích động viên giúp đỡ các bạn trong quá trình ôn và chuẩn bị 
thi Đại học. Nếu các bạn đậu vào Đại học, Đồng Hành sẽ trao tiếp học bổng đợt II với trị giá 
1 200 000 đồng việt nam nhằm giúp các bạn trong việc đóng học phí nhập học.  

Trong năm học 2003-2004, Đồng Hành đã trao 12 suất học bổng cho học sinh các trường phố thông 
nằm ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Thật đáng phấn khởi khi 10 trong số 12 bạn nhận học 
bổng đợt I đậu vào Đại học. 5 trong số 10 bạn được các mạnh thường quân trong HKH nhận đỡ đầu 
trong suốt quá trình học Đại học. Trong năm học 2004-2005, Đồng Hành mạnh dạn mở rộng qui mô 
hoạt động của chương trình trao học bổng cho học sinh 12 ra hai tỉnh Huế và Cà Mau. Tổng số suất 
học bổng dự định trao là 36 suất. Chúng tôi luôn mong muốn con số này sẽ không dừng lại ở đây. 
Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều bạn học sinh nhận được những “kg khoai” đầu tiên để đủ sức bước vào 
giảng đường Đại học.  

18/03/05  

                                                                                                                                      Quốc Thịnh  

Dự án 12, từ ý tưởng đến hiện thực  
(qua lời cô Bích, người đỡ đầu cho dự án)  

 

Có một mùa hè để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai mờ và dấu ấn của mùa hè năm ấy còn theo tôi 
mãi đến bây giờ. 

Còn nhớ, đó là mùa hè năm 2002, gia đình tôi cùng một số bạn đang học tập và công tác tại Paris tổ 
chức một buổi gặp gỡ, dạo chơi ở công viên. Hôm ấy, qua câu chuyện với Quê Giang, thành viên của 
nhóm Những người bạn (NNB), tình cờ tôi được biết đến quỹ học bổng Đồng Hành. Quế Giang cho 
tôi biết lúc đó Đồng Hành đang dành một số học bổng đẻ tài trợ cho các em sinh viên năm thứ nhất và 
năm thứ hai của một số trường Đại học thuộc khối Khoa học tự nhiên. Nghe bạn ấy nói, tôi hoàn toàn 
ủng hộ và hứa sẽ tham gia đóng góp. 

Ít  lâu sau, tôi có dịp làn quen với các bạn trong nhóm Đồng Hành. Qua trao đổi, tôi hiểu rõ hơn về 
mục đich cũng như phương thức hoạt động của Quỹ. Tôi vô cùng tán thành và khâm phục các bạn, 
quyết tâm hỗ trợ các bạn hết mình. Tuy nhiên, trong lòng tôi nảy ra một điều băn khoăn : có bao nhiêu 
em học sinh nghèo, học giỏi nhưng không đủ điều kiện kinh tế để tham gia dự thi thì làm sao có cơ hội 
để đặt chân vào ngưỡng cửa các trường Đại học, mà đó lại là điều kiện cần thiết để tiếp tục nhận được 
sự giúp đỡ tương tự như Quỹ học bổng Đồng Hành. Tại sao lại không cho các em một cơ hội ngay ở 
cái thời điểm có thể nói là quyết định với cả cuộc đời các em. Biết bao mầm tài năng thực sự có thể sẽ 
không bao giờ đâm chồi, nảy lộc, mà sớm bị vùi dập trong bộn bề những khó khăn, cơm áo. Nếu điều 
đó xảy ra thì trước hết đó là sự thiệt thòi khôn cùng của bản thân các em và gia đình, sau đó cũng là sự 
thiệt thòi cho xã hội. Như vậy, việc giúp đỡ các em học sinh nghèo học giỏi có cơ hội được đặt chân 
vào ngưỡng cửa các trường Đại học mang một ý nghĩa xã hội không nhỏ. Sau đó, tôi đã mang những ý 



nghĩ này chia sẻ với các bạn trong Đồng hành. Qua rất nhiều cuộc trao đổi, bàn luận cuối cùng tôi 
cũng thuyết phục được các bạn cùng tôi thực hiện ý tưởng náy. Thế là DỰ ÁN LỚP 12 ra đời … 

Lần đàu tiên, dự án được áp dụng cho khu vực ngoại thành TP Hồ Chí Minh thông qua Hội khuyến 
học, với 12 suất học bổng được cấp cho các em học sinh nghèo học giỏi lớp 12 đang chuẩn bị thi vào 
Đại học. Tuy đã được các bạn nhất trí đưa dự án vào thực hiện nhưng tôi không khỏi lo lắng cho sự 
thành công của nó. Tôi thầm cầu mong trong số 12 em đầu tiên được nhận học bổng ấy, có được 5 em 
thi đậu vào Đại học thôi thì đáng mừng lắm rồi, coi như 5 cuộc đời có một lối rẽ tích cực hơn. 

Tuy nhiên, kết quả đã vượt ngoài sự mong đợi của mọi người : trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học 
năm 2004, 10 trong số 12 em nói trên đã trúng tuyển. Một kết quả vô cùng đáng khích lệ với tất cả 
những ai quan tâm đến dự án này. Sắp tới, dự án sẽ được mở rộng cho 3 vùng là ngoại thành thành phố 
Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau và ngoại thành thành phố Huế.  

Lại một mùa tuyển sinh nữa sắp đến với các học sinh lớp 12 trong cả nước. Đây là lúc mà các em đang 
ngày đêm miệt mài học tập. Đối với các em có hoàn cảnh bình thường thì đây cũng đã là một thử 
thách đầu đời rất lớn lao. Chúng ta lại càng thông cảm hơn với những em học sinh có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn mà vẫn ngày đêm phấn đấu không mệt mỏi cho những ước mơ về một ngày mai tươi 
đẹp. Đó là ngày chiến thắng được hoàn cảnh, vượt qua được số phận, vươn tới tương lai. Trên bước 
đường gian truân đó, các em cần sự tiếp sức của mỗi người trong chúng ta biết bao nhiêu… 

Lời kết : Cô cảm ơn các ban trong nhóm Đồng Hành đã tạo điều kiện để co và gia đình được cùng các 
ban thực hiện một việc làm đầy ý nghĩa này. 

  

 Cô Nghĩa và các em nhận học bổng                                          Cô Ngọc và các em nhận học bổng 

  



Đồng Hành Lyon 
 

Một ngày tháng 12/2003, Minh Đức, lúc đó đang là chủ tịch Đồng Hành, cùng Thanh Huyền đến 
thăm Lyon. Một buổi gặp mặt nhỏ giữa Đức, Huyền và các bạn tham gia Đồng Hành ở Lyon diễn 
ra. Bất ngờ, Đức đã mạnh dạn đề nghị thành lập  một chi nhánh của Đồng Hành ở Lyon. Hơi sửng 
sốt với đề nghị của Đức nhưng các bạn ở Lyon cũng cảm thấy rất thú vị khi tự mình được xây 
dựng và quản lý công việc trao học bổng cho sinh viên của trường Đại học Đà Nẵng. Nghe nói sau 
đó, khi quay về Paris, Đức đã bị Ban điều hành … họp kiểm điểm, phê bình vì ý tưởng quá liều lĩnh 
của mình (vì khi đó thành viên Đôngd Hành ở Lyon chỉ có vài người). Cùng với những cố gắng 
của các thành viên Lyon,  dự án Đà Nắng cũng “êm mái chèo“ dù rằng lúc khởi đầu rất gian nan. 

Tháng 03-2005, chỉ còn ít tháng nữa là tôi tốt nghiệp đại 
học, rất có thể tôi sẽ phải rời xa Lyon, rời xa những người 
bạn mà tôi đã từng gắn bó suốt 5 năm qua, phải rời xa gia 
đình Đồng Hành Lyon mà chúng tôi vừa tạo dựng nên hồi 
tháng 12/2003 , đến nay mới được hơn một tuổi, còn 
nhiều trăn trở... 

Lùi lại 6 tháng trước đây, ngày Thanh Hà, người đặt viên 
gạch đầu tiên cho Đồng Hành Lyon, chuyển đến Grenoble 
chắc cũng có nhiều suy nghĩ giống tôi hiện giờ. Xuẩt phát 
từ nguyện vọng đóng góp nhiều hơn nữa cho chương trình 
Đồng Hành, những sinh viên ở Lyon, đầu tàu là Thanh 
Hà, quyết định trực tiếp triển khai dự án trao học bổng 
cho các sinh viên miền Trung. Chi nhánh đầu tiên của 
Đồng Hành được thành lập.  

Trong hoàn cảnh phần lớn các sinh viên Việt Nam ở Lyon 
đi du học tự túc, rải rác tại các trường khác nhau, Đồng 
Hành Lyon phải tìm hướng đi riêng cho mình: phát triển 
Đồng Hành Lyon theo diện rộng. Mọi đóng góp dù là một chút tiền tiết kiệm được hay sự tham gia 
vào các hoạt động chung của các bạn sinh viên đều được đón nhận. Đồng hành Lyon đã thu hút được 
sự tham gia của các bạn trường INSA de Lyon, Ecole Centrale de Lyon, Lyon 2 , Lyon 3. 

Sau những nỗ lực lớn trong việc liên hệ với các thầy cô cùng các bạn sinh viên Đà Nẵng đang nguyên 
cứu và học tập tại Pháp, với sự ủng hộ của Ban Giám Hiệu trường Đại Học Đà Nẵng và sự giúp đỡ 
nhiệt tình của Đoàn trường đặc biệt là anh Nguyễn Anh Tuấn, 15 suất học bổng đầu tiên của Đồng 
Hành đã đến được cho các bạn miền Trung. Con số 15 cho năm đầu tiên thành lập thật đáng khích lệ. 
Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Đồng Hành đã nối vòng tay lớn với các bạn miền Trung để cùng 
chia sẻ một phần khó khăn với những người như Tê Rôn, mồ côi mẹ từ năm lên 4, vượt qua những 
hoàn cảnh gia đình khó khăn để những đạt nhiều thành tích cao trong học tập; như Văn Linh, không 
may mắn bị liệt chân phải từ lúc 9 tháng tuổi, có ước mơ giản dị trở thành nhà giáo.  

Đồng Hành Lyon tự hào đã  đóng góp hai màn múa đặc sắc và các ca khúc cho chương trình mừng 
sinh nhật 3 tuổi của Đồng Hành. 

Thanh Hà rời khỏi Lyon, “quyền lực” được chuyển giao, chúng tôi, những người ở lại tiếp tục triển 
khai những bước phát triển Đồng Hành Lyon đã đặt ra.  

Lễ trao học bổng Đồng Hành lần thứ 

nhất tại đại học Đà Nẵng -2004 



Mối quan hệ của Đồng Hành Lyon với Hội 
Việt kiều Lyon UGVF ngày càng được 
thắt chặt. Đồng Hành Lyon rất vui mừng 
khi nhận đươc sự ủng hộ và tin tưởng của 
các bác. Trong dịp Tết Ất Dậu vừa qua, 
Đồng Hành Lyon đă có cơ hội ra mắt, giới 
thiệu với nhiều bà con cô bác đang sinh 
sống tại Lyon cũng như những người Pháp 
gắn bó với Việt Nam. Ngoài sự ủng hộ về 
tài chính, chương trình dạy kèm của Đồng 
Hành được rất nhiều người quan tâm. 

Cái tên Đồng Hành bắt đầu được nhắc đến 
nhiều hơn  trong giới sinh viên Việt Nam ở 
Lyon đặc biệt là các bạn sinh viên INSA. 
Nhờ những mối quan hệ của mình, Đồng 
Hành Lyon đang là cầu nối giúp các bạn 

sinh viên mở rộng mối quan hệ cũng như trong việc tìm kiếm việc làm thêm. Với những hành động 
thiết thực của mình, Đồng Hành Lyon mong muốn các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa của chương trình và 
tham gia cùng chúng tôi. Ngoài ra, Đồng Hành Lyon cũng đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống quản lí 
một cách khoa học: quy trình quản lí hồ sơ, tài liệu, quản lí thông tin các nhà hảo tâm và các thành 
viên. 

Tôi chuẩn bị rời Lyon mà lòng vẫn còn nhiều trăn trở. Trăn trở vì mình chưa làm được gì nhiều cho 
Đồng Hành. Lo lắng cho hoạt động lâu dài của chương trình trong những năm tới đây : làm thế nào để 
tìm được nguồn tài trợ ổn định, làm sao tìm được người kế nhiệm tin tưởng. Nhưng tôi tin ở các em 
khóa sau. Các em sẽ làm được và làm tốt những việc mà chúng tôi chưa có điều kiện thực hiện. 

Trong những năm tới, dù ở đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Đồng Hành. 

 Nguyễn Đặng Tuấn           

  

  

Buổi chấm đểm đầu tiên của Đồng Hành Lyon, Lyon tháng 

3/2004. 



Hoạt động gây quỹ của Đồng Hành 
 

Hiện nay nguồn thu chính của quỹ học bổng Đồng Hành để trao học bổng cho các em sinh viên 
nghèo vượt khó học giỏi tại Việt Nam là từ các bạn sinh viên, các nhà hảo tâm, cùng các đoàn hội, 
các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, chúng tôi, những thành viên của Đồng Hành cũng muốn cống 
hiến một phần sức lực và thời gian của mình để có thể tự mình tạo nên những suất học bổng cho 
các em sinh viên. Chính vì thế các hoạt động gây quỹ vẫn được các thành viên của Đồng Hành tiến 
hành đều đặn hàng năm. 

Ở Việt Nam, các em sinh viên nghèo vượt khó thường phải đi dạy thêm, đi làm thêm để kiếm tiền lo 
cho cuộc sống và học tập của bản thân. Thiết nghĩ hai chứ “Đồng Hành” thiêng liêng không chỉ đơn 
thuần là sự giúp đỡ mà còn là sự chia sẻ những khó 
khăn, những vui buồn, hoạn nạn.  Vì vậy các bạn ở 
nhà có thể đi dạy thêm, tại sao chúng tôi lại không? 
Đó là xuất phát điểm của hoạt động gây quỹ khi các 
thành viên Đông Hành tại trường Polytechnique 
tham gia đi dạy thêm cho các em học sinh Việt Kiều 
tại Cachan. Các bạn ở nhà có thể đi làm thêm, 
chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động “Bán đồ ăn 
Việt Nam”, “Bán đồ thổ cẩm” nhằm kiếm tiền để 
cải thiện phần nào sự vất vả của các bạn trong cuộc 
sống cũng như trong học tập.Thông qua những hoạt 
động gây quỹ, chúng tôi thiể hiện mong muốn đồng 
cam cộng khổ, cùng chia sẻ những ước mơ, hoài 
bão trong học tập cũng như sự nghiệp cùng các bạn. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kể từ đầu năm học 2004 chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì viêc đi dạy ở Cachan và tiếp tục việc “Bán đồ 
thổ cẩm” vào dịp Noel hàng năm. Thêm vào đó là một hoạt động gây quỹ mới mà chúng tôi đã và 
đang tiến hành rất hiệu quả trong năm nay đó là hoạt động “Bán đồ ăn Việt Nam” cho các bạn sinh 
viên các nước đang học tập tại trường Polytechnique. Từ những ý tưởng ban đầu cho đến khi hoàn 
thành dự án, chúng tôi đã trải qua biêt bao tâm trạng. Đầu tiên là sự lo lắng, liệu dự án có thành công 
hay không? Liệu các bạn sinh viên nước ngoài có thích đồ ăn do chúng tôi làm hay không? Tiếp đến là 



sự hăng hái đóng góp một phần công sức của mình 
trong công việc chuẩn bị. Từ việc mua bán, dán qu 
ảng cáo, tìm địa điểm tổ chức, nấu ăn,… đều được các 
thành viên tham gia một cách nhiệt tình. Công việc 
quả có mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy các bạn nước 
ngoài xếp hàng dài chờ đến lượt mình ăn, khi nhìn 
thấy cái đồ ăn không còn gì chỉ sau khoang 1 h bán 
hàng, sự mệt mỏi ấy lại tan biến hết. Thay vào đó là 
cảm giác tự hào, hạnh phúc khi mình làm được một 
việc có ý nghĩa, cảm thấy mình đang góp phần làm 
cuộc sống tốt đẹp hơn. 

 Phóng sự trên đây hi vọng thể hiện được phần nào 
những tình cảm chân thành của những thành viên 

Đồng Hành dành cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Mong các bạn cố gắng hơn nữa trong 
học tập, chúng tôi hi vọng và tin tưởng vào các bạn, những người đang xây dựng tương lai cho đất 
nước Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sinh nhật Đồng Hành tròn 3 tuổi 
 

Ba năm trôi qua kể từ ngày thành lập là ba năm các thành viên Đồng Hành đoàn kết cùng nhau và 
cũng là ba năm tinh thần « đồng hành » cùng sinh viên nghèo học giỏi ở Việt Nam đã lan tỏa khắp nơi 
trên đất Pháp, từ Paris, Lyon, Grenoble đến Rouen, Monpelier... Ba năm ấy chúng tôi đã nhận được rất 
nhiều đóng góp qúy báu về tài chính cũng như những lời khuyên chân thành từ các cô bác anh chị Việt 
kiều và các bạn sinh viên du học khắp mọi nơi. Và cũng trong ba năm ấy, chúng tôi đã giúp được hàng 
trăm bạn sinh viên ở các trường Đại học ở Việt Nam vượt qua những khó khăn về vật chất và tinh thần 
để tiếp tục hành trình học vấn.     

Ý tưởng về một buổi Sinh nhật Đồng Hành ra đời vào một lần đi làm đối ngoại. Các thành viên nhận 
thấy rằng tại Pháp, các tổ chức cứ hàng năm lại tổ chức gặp gỡ một lần để các thành viên gặp nhau, 
cùng đóng góp và xây dựng cho tổ chức mình. Vậy thì tại sao Đồng Hành không làm một buổi gặp gỡ 
như thế để tổng kết quá trình hoạt động của Đồng Hành, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà 
hảo tâm, các nhà tài trợ và toàn thể các bạn sinh viên đã sát cánh cùng Đồng Hành trong ba năm đầu 
tiên ? Và từ ngày hôm đó, kế hoạch về một chương trình “Gặp gỡ Đồng Hành” được triển khai. 

 

Chẳng có kinh phí để thuê những ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, Đồng Hành huy động các tài năng 
của chính mình và sự giúp đỡ của một vài cô bác. Các bạn sinh viên tưởng như chỉ biết đến sách vở và 
những con số cũng vào cuộc, hóa thân thành những ca sĩ, diễn viên. Dù ở xa, các bạn Đồng Hành 
Lyon đã chịu khó tập luyện trong hơn một tháng và lặn lội lên Paris đóng góp các tiết mục của mình. 

Sau ba tháng bận rộn với công tác chuẩn bị,  buổi lễ mừng sinh nhật Đồng Hành 3 tuổi được tổ chức 
vào ngày 22/05/04 tại hội trường Poincaré của trường Ecole Polytechnique. Được chuẩn bị và dàn 
dựng khá công phu, chương trình với các tiết mục “cây nhà lá vườn” đã thật sự lưu lại những ấn tượng 
khó phai trong lòng khán giả. Có lẽ những ai có mặt hôm đó cũng sẽ nhớ mãi vũ điệu « Việt Nam quê 
hương tôi » do các bạn sinh viên đang học tại Lyon trình diễn. Điệu múa nón nhịp nhàng hòa trong 
tiêng nhạc piano trong trẻo khi trầm khi bổng vang xa lưu luyến như đưa khán giả trở về với những 
hình ảnh Việt Nam quê hương thân yêu.  

 

      Vũ điệu “Vi ệt Nam quê hương tôi” 



Và chúng ta cũng sẽ không thể nào quên những giọng ca ngọt ngào của ca sĩ 
Thảo Uyên, Quang Dũng hay các bạn trẻ Hải Linh, Hoàng Vi, Trọng Hiếu. 
Những ca khúc thuần Việt đưa khán giả từ Bắc vào Nam, từ « Hà Nội mùa thu 
lá rơi vàng tiếng gọi » (Có phải em mùa thu Hà Nội) đến những « cây cầu dừa 
trơn trượt dễ té » của miền đồng bằng sông Cửu Long (Cây cầu dừa) rồi lại 
đến thăm đêm xoang Tây Nguyên với những vũ điệu của các cô gái, chàng trai 
Tây Nguyên trong cái nóng hừng hực của lửa và núi rừng (Đêm xoang Tây 
Nguyên).  

                                                                                     Hải Linh với “D ư âm” của Nguyễn Văn Tý 

Chuyến du ngoạn đã không dừng ở đó, đan xen với các tiết mục ca nhạc, những đoạn phim ngắn giúp 
khán giả phần nào hiểu được cuộc sống vất vả của sinh viên nghèo ở Việt Nam, niềm vui và những 
tâm sự của các bạn khi nhận được sự giúp đỡ từ Đồng Hành, cũng như những hoạt động gây quỹ và 
vận động tài trợ của chúng tôi trên đất Pháp. Chương trình còn được phát triển thành buổi giao lưu ấm 
áp giữa các thành viên Đồng Hành và các cô bác những người đã từ lâu luôn động viên khích lệ chúng 
tôi. Sau buổi diễn, một buổi tiệc cocktail nhỏ cho phép chúng tôi có dịp trò chuyện với các cô bác.  

 

 

Giao lưu giữa các thành viên Đồng Hành và các cô bác Việt kiều 

Cảm giác xúc động không chỉ ở chúng tôi mà ở tất cả mọi người. Những lời chúc mừng, những lời 
động viên khích lệ, những dòng lưu bút và những đóng góp từ hơn hai trăm người đến tham dự ... giúp 
chúng tôi quên hết những vất vả của hơn ba tháng chuẩn bị và thêm vững bước trên hành trình « đồng 
hành » cùng sinh viên Việt Nam. Quên đi những lo âu, căng thẳng trước ngày sinh nhật, tất cả những 
gì còn đọng lại trong chúng tôi là niềm vui vô bờ bến. Buổi lễ  đã thật sự thành công, chúng tôi đã thật 
sự thành công.  

 

 

  



Gặp mặt sinh viên tại Việt Nam 
 

Hàng năm khi nghỉ hè, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội, Đồng Hành tổ chức một 
buổi gặp mặt các sinh viên được nhận học bổng. Đó có thể là một buổi liên hoan hay một buổi đi 
dã ngoại. Sự gặp mặt trực tiếp giúp Đồng Hành hiểu hơn rất nhiều các bạn sinh viên ở nhà. 
Internet là một công cụ liên lạc tuyệt với nhưng nó cũng không thể thay thế được những buổi gặp 
mặt trực tiếp như vậy. 

Tròn một năm sau ngày Đồng Hành ra đời, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các thành viên của Đồng Hành 
đang học tại Pháp và các sinh viên nhận học bổng kỳ 1 và kỳ 2 được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. Qua lời kể của chị Đào Hà 
và anh Xuân, các em sinh viên hiểu 
rõ hơn về mục đích của Đồng 
Hành, về sự cảm thông và chia sẻ 
mà các thành viên muốn gửi đến 
các bạn. Và đối với Đồng Hành, 
lần đầu tiên được gặp trực tiếp 
những người bạn mà trước đây chỉ 
được biết qua lá đơn xin học bổng 
đã trở thành một kỉ niệm đẹp, khó 
phai mờ. 

  

Xong xuôi ở miền Nam, Đào Hà ra Bắc để 
tiếp tục làm quen với các em ngoài Hà Nội, 
lần đầu tiên nhận học bổng Đồng Hành. 
Buổi gặp đó khá đông vui, phía Đồng Hành 
tại Pháp có Đào Hà, anh Minh Anh, anh Hải 
ở Paris, có Thắng và Thanh Hà ở Lyon. Ở 
Hà Nội có gần như đủ các em nhận học 
bổng kỳ 2 (ký đầu tiên ở Hà Nội) và anh 
Quang Minh, đại diện của Đồng Hành. Xuất 
phát từ trường Khoa học tự nhiên Hà Nội, 
mấy anh chị em đi xe bus ra sông Hồng ngồi 
nói chuyện. Gió sông thổi lên mát lạnh, xua 

đi những ngại ngùng trong phút đầu gặp mặt. Các em hát, các em kể chuyện đến tận khi trời sầm tối. 

Một năm học lại trôi qua và một mùa hè lại đến. Lần này các cuộc gặp được tổ chức ở cả hai đầu đất 
nước, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Hà Nội, Hải Linh, Bình Minh và anh Dũng đã tổ 
chức cho các em một buổi picnic tại Ba Vì. Một chuyến đi rộn trong tiếng cười từ lúc còn trên xe ôtô: 

“…Trong suốt chặng đường đi, để xoá tan không khí mệt mỏi giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, 
các anh chi đã liên tiếp tổ chức các trò chơi, các bài hát sôi động và vui vẻ. Với tính hài hước của 
mình, anh Dũng đã làm cho chúng tôi phải bật lên những tiếng cười sảng khoái và điều đó xua tan đi 
mệt mỏi của mỗi người, tôi và các bạn cùng khoác tay nhau và hát. Đôi khi chúng tôi không thuộc lời 

Thành phố Hồ Chí Minh, hè 2002 



nhưng vẫn say sưa thể hiện và để rồi quay ra cười với nhau. Không khí trên xe thật náo nhiệt , tiếng 
cười đùa sôi nổi nói chuyện từ đầu đến cuối x elàm cho cả chiếc xe rung lên như hoà chungvới niềm 
vui của mọi người…”  

Và buổi dã ngoại đó đã để lại trong lòng mỗi người những ấn tượng sâu đậm: 

“…Khi tới đỉnh Ba Vì cả đoàn dừng lại nghỉ ăn uống và ngồi tâm sự cúng nhau. Chị Linh dùng bút 
ghi lại tất cả những điều về chúng tôi : họ tên , quê quán ngày sinh, mơ ước khó khăn hiện tại mong 
muốn Những cử chỉ đó như sưởi ấm từng người khiến mọi người dễ dàng bộc bạch bản thân. Ngay cả 
bản thân tôi cũng không ngờ rằng lại có một đi chơi th ú vị như vậy. Một sự ân cần , đồng cảm , một 
hành động quan tâm của anh Dũng, anh Minh, chị Linh...làm cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi không 
đơn độc mà có cả một tình cảm một nguồn cổ vũ động viênto lớn ngay cạnh mỗi người….” (trích bài 
viết của em Kim Oanh). 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí cũng không 
kém phần sôi động. Trong cái nóng như thiêu như 
đốt của miền Nam, ba chàng trai Thịnh, Ngọc Anh 
và Hưng đã tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị 
cho buổi giao lưu với các sinh viên nhận học bổng. 
Buổi giao lưu bắt đầu bằng phần giới thiệu về Đồng 
Hành, tiếp đó là phần giao lưu và được kết thúc bởi 
một liên hoan nhỏ. Giờ phút chia tay rồi cũng phải 
đến trong niềm tin là chúng ta chắc chắn sẽ có ngày 

gặp lại : 

“…Buổi gặp mặt kết thúc muộn hơn so với dự kiến 
nhưng tất cả những người tham gia dường như đều muốn nán lại chút nữa. Sự chia tay và việc nói lời 
tạm biệt bao giờ cũng thật quyến luyến. Còn chúng tôi, những người tổ chức buổi gặp này cảm thấy 
hài lòng vì đó thực sự là cuộc gặp gỡ của những người bạn, để cùng chia sẻ và lắng nghe những khó 
khăn cũng như những kinh nghiệm của nhau…” 

Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là buổi gặp gỡ các em của trường Khoa học Tự nhiên Hà Nội trong một 
chiều cuối đông 2003. Không cầu kỳ, khách sáo, buổi gặp diễn ra ngay trong khu ký túc xá của trường. 
Thành viên Đồng Hành đến thăm phòng ở của các em. Những căn phòng chật chội, bé nhỏ nhưng lại 
có đến 12, thậm chí 14 cái giường như bừng lên với tiếng cười nói của cả nhóm.  

Thành phố Hồ Chí Minh, hè 2003 



 

 

Thật cảm động khi nhìn « khoảng trời riêng » của các em : một cái giá sách nhỏ trên tưởng. Một hòm 
quần áo, một cái bàn gỗ để luôn trên giường, một khung ảnh gia đình, một chiếc gương. Cài gì cũng 
bé, tưởng như không thể bé hơn được nữa. Vậy mà những vật dụng đơn sơ đó đã theo  các em suốt cả 
quãng đời sinh viên, làm thắp sáng những ước mơ không đơn sơ chút nào. Và khi đã đói bụng, tất cả 
cùng nhau ra nhà ăn của trường. Anh Dũng hào hiệp khao các em một bữa ăn « trên mức sinh viên » 
một chút. Bữa cơm giản dị nhưng thật đầm ấm. Các em đến từ các khoa khác nhau cũng nhanh chóng 
trở nên thân thiết trong không không khí của gia đình Đồng Hành. 

Trước giờ chia tay, các em vẫn kịp ghi lại những dòng 
lưu bút để gửi đến các anh chị đang học ở Pháp mà 
các em chưa có dịp gặp. Những lời tâm sự giản dị, 
chân thành của các một phần nào đó sẽ trỏa thành 
động lực cho Đồng Hành tiếp tục tiến bước. 

Nếu một dịp nào đó bạn về Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh hay Đà Nẵng, hãy cố tìm gặp các em một lần. 
Bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi tham gia và gắn bó với 
Đồng Hành. 

 
 

Thăm phòng các em trong ký túc xá, Hà Nội, 12/2003 



Quỹ tấm lòng vàng của sinh viên Việt Nam tại Grenoble 
 

Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 

Ngay từ những năm đầu cắp sách tới trường, ai trong chúng ta cũng được các thầy cô chỉ dạy những 
bài học làm người thông qua các câu ca dao, tục ngữ. Trong quá trình trưởng thành, nếu đôi lần bạn 
quay lại với lời thầy cô khi xưa, chắc hẳn bạn sẽ càng hiểu sâu sắc hơn những bài học đầu đời ấy. Với 
tôi, cũng không là ngoại lệ, câu ca dao trên gần như tôi đã thuộc lòng ngay từ khi tôi biết đến nó. 
Nhưng có lẽ chỉ bây giờ tôi mới thực sự hiểu về ý nghĩa “sự thành công bắt đầu từ đoàn kết, chung vai 
gánh vác” của câu ca trên. 

Có thể là hơi dài dòng một chút, nhưng tôi rất muốn chia sẻ cùng các bạn về những điều, những cảm 
nhận đang và đã trải qua. Bắt đầu từ những năm tháng sinh viên xa nhà, mặc dù cố gắng làm thêm 
nhưng không ít lần rơi vào cảnh “móm nặng” để rồi phải “tá túc” bạn bè và ngược lại cho bạn bè “tá 
túc”, khái niệm tương trợ nhau đã hình thành từ đó. Có những khi tá túc cũng không khả thi nữa vì 
những người bạn cũng đồng cảnh với mình, lúc ấy chỉ mong sao có được một vài chục ngàn để qua 
thời điểm khó khăn. Một vài chục ngàn có thể không nhiều với nhiều người, nhưng với những sinh 
viên như tôi lúc đó, nó có ý nghĩa biết bao. 

Từ khi biết đến Đồng hành cách đây ba năm, tôi thực sự như được vào mái nhà chung với những 
người cùng suy nghĩ và càng khâm phục sự nhiệt tình làm việc, tấm lòng hảo tâm của các thành viên 
Đồng hành. Những người cũng đang trong quá trình học tập nhưng với khả năng tài chính không nhiều 
của mình đã nghĩ đến những người em, người bạn đi sau gặp khó khăn trong học tập. “Lá lành đùm lá 
rách” mà có thể là “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, những người đã và đang chắp cánh ước mơ cho các 
bạn sinh viên trẻ vào đời mà hơn thế nữa là gây dựng lòng nhân ái tương trợ lẫn nhau cho một thế hệ 
các bạn trẻ Việt nam chúng ta. Hơn ai hết tôi đồng tình, ủng hộ mong ước của Đồng hành, những 
người đang đầu tư cho “tương lai”. Một suất học bổng sẽ giúp người sinh viên vượt qua thời khắc khó 
khăn, hoàn thành đựơc những hoài bão của bản thân. Và chính người sinh viên này, người hiểu rõ thế 
nào về sự tương thân tương ái sẽ là nhân tố tương lai cho Đồng hành.  

Lúc trước tôi có dùng câu “...thế hệ các bạn trẻ Việt nam chúng ta.”, có thể  bạn cho tôi nói quá, viễn 
vông, nhưng tôi tin rằng với tinh thần “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Đồng hành sẽ biến điều đó 
thành sự thật. 

Bây giờ, cho phép tôi được giới thiệu một người bạn đồng hành của Đồng hành và cũng là đồng hành 
của bạn: “Quỹ tấm lòng vàng Grenoble”. 

Grenoble là một thành phố nằm ở mìên đông nam nước Pháp, gần biên giới với Thuỵ sỹ, là một thành 
phố trung bình về mặt dân số nhưng lại là một trung tâm đào tạo lớn của nước Pháp. Chính vì lẽ đó, từ 
hơn 20 năm nay, Grenoble là nơi nhiều thế hệ sinh viên Việt nam học tập nghiên cứu. Rất nhiều giáo 
viên của các trường đại học Bách khoa trong cả nước đã và đang được đào tạo ở đây. Theo xu thế 
chung của đất nước và nối tiếp truyền thống của các thế hệ đi trước, Grenoble ngày càng đón nhiều 
bạn sinh viên trẻ Việt nam. Hội sinh viên Grenoble (AEVG) vốn đã hoạt động từ lâu, nay càng thêm 
lớn mạnh. Cùng với các tiêu chí hoạt động khác như giúp đỡ thành viên trong cuộc sống và học tập, 
“Quỹ tấm lòng vàng Grenoble” là một trong những hoạt động từ thiện không thể tách rời của tập thể 
sinh viên, thực tập sinh, lưu học sinh ở đây. 

Ngược dòng thời gian từ năm 2002 về trước, các hoạt động từ thiện của sinh viên Grenoble thường 
gắn liền với những sự kiện thiên tai, lũ lụt hay những tai nạn thương tâm trong nước. Ngoài ra anh 
Trần Việt Huân, sinh viên ở Grenoble thời bấy giờ, là liên lạc và là người vận động đóng góp cho 
“Quỹ Khuyến Học Liên Mạng”.  



Để thống nhất về tiêu chí và chủ 
động trong các việc ủng hộ, đoàn 
sinh viên Grenoble lúc bấy giờ mà 
đại diện là anh Nguyễn Hoà Bình và 
Huỳnh Đạt Vũ Khoa đã thành lập 
“Quỹ tấm lòng vàng Grenoble”. Tiêu 
chí xuyên suốt hoạt động của quỹ là 
giúp đỡ, động viên khuyến khích các 
em nhỏ, các bạn trẻ khó khăn trong 
cuộc sống được cắp sách tới trường, 
trở thành một con người có ích cho 
xã hội. Với tiêu chí hoạt động như 
vậy, “Quỹ tấm lòng vàng Grenoble” 
kết hợp hoạt động cùng với hai quỹ: 
“Đồng hành” và “Khuyến học liên 
mạng” để sự trợ giúp của mình đến 
được tận tay những bạn gặp khó. 

Ngay từ khi ra đời quỹ đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các anh chị, các 
bạn sinh viên ở Grenoble. Trải qua 3 năm hoạt động, thời gian chưa phải là nhiều, nhưng những thành 
quả ban đầu đạt được thực sự đáng khích lệ. Với tư cách là người đại diện của Quỹ trong thời điểm 
hiện tại, nhân bài viết này cho tôi được gửi lời cám ơn chân thành của mình và được chuyển lời cám 
ơn của các bạn được giúp đỡ tới các anh chị em sinh viên, những người hảo tâm sát cánh với hoạt 
động của quỹ trong thời gian qua. 

“M ột cây làm chẳng nên non, 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

Để kết thúc bài viết này, xin được nhắc lại câu ca dao trên. Chỉ với một người làm thì ít, chỉ một “Quỹ 
tấm lòng vàng” có thể không nhiều, nhưng nhiều tấm lòng từ thiện, nhiều quỹ hoạt động tương thân 
tương ái sẽ xây dựng nên những điều “tốt đẹp” cho cuộc sống này.   

Thay mặt ban đại diện Quỹ tấm lòng vàng Grenoble 

Phạm Công Đức, 04/2005. 

 

Đêm thơ nhạc của sinh viên Việt Nam tại Grenoble 

Tết của sinh viên Việt Nam tại Grenoble, 2005 



Phần 3: Tản mạn Đồng Hành 
 

Nếu như những trang viết đầu tiên của cuốn sách này giới thiệu cho bạn sự ra đời và các hoạt 
động của Đồng Hành thì những trang còn lại sẽ là những tâm sự của thành viên Đồng Hành. 
Chúng tôi xin mở đầu bằng các tâm sự của đại diện Đồng Hành ở Việt Nam và của các cô bác, 
những người luôn động viên và giúp đỡ Đồng Hành 

Là một trong những đại diện của Đồng Hành tại Hà Nội trong những ngày đầu tiên, anh Quang 
Minh đã đóng góp một phần công sức không nhỏ vào việc tuyển chọn hồ sơ và trao học bổng. Giờ 
đây, khi không còn trực tiếp tham gia Đồng Hành, những kỉ niệm về một thời cùng Đồng Hành 
vẫn in đậm trong anh.  

 

Tâm sự của một người Đồng Hành 
 

Bài này được viết do một con người hết sức bình thường, một người luôn tự cảm thấy xấu hổ vì đã 
không có được nhiều đóng góp cho Quỹ Đồng Hành. Những ngày làm cho Đồng Hành đã giúp người 
viết bài này thêm hiểu cuộc sống và những lý lẽ giản đơn đầy tình người. 

Trong một ngày bình thường của năm 2002, tôi nhận được đề nghị của một người bạn nhờ giúp sức 
cho việc triển khai một học bổng mang tên hết sức thân thiết – Đồng Hành đến với các bạn sinh viên 
trong trường. Cảm giác đầu tiên, đây quả là một điều thú vị, tôi chưa làm việc này bao giờ và cũng 
chưa bao giờ được đặt vào vị trí như vậy. Một vị trí mà mình sẽ là người nhận đơn và sẽ phải đánh giá. 
Và tôi đã nhận lời mà tôi không ý thức được việc gì sẽ diễn ra. 

Yêu cầu của Học bổng Đồng Hành thật đơn giản, đơn viết tay, có bảng điểm gửi kèm và các chứng 
nhận thành tích nếu có, tất cả có thể chỉ cần là bản photo không cần công chứng. Lần đầu tiên tôi được 
biết một nơi mà các yêu cầu hồ sơ lại được yêu cầu gọn nhẹ như vậy. Một cải tiến về mặt tư duy đây! 
Và tôi làm việc theo như một công thức giản đơn nhất, kêu gọi một cuộc họp nho nhỏ giữa các chủ 
tịch liên chi hội các Khoa và đưa ra mục tiêu phải thông báo được rộng rãi đến tất cả các lớp đang học 
năm thứ nhất và thứ hai, mỗi lớp đề cử được ít hai sinh viên khó khăn nhất và đạt các yêu cầu Đồng 
Hành đề ra. Mọi hồ sơ được gửi trực tiếp đến văn phòng Hội sinh viên trường và tôi chờ đợi những tập 
hồ sơ đầu tiên. Một điều phải nói thêm rằng, số học bổng trị giá một triệu một kỳ là một số tiền lớn 
trong con mắt của sinh viên lúc bấy giờ. Thông thường các học bổng khuyến khích học tập trong năm 
của sinh viên chỉ dừng lại ở con số vài ba trăm ngàn. Để dễ hình dung, giải thưởng lớn nhất cho sinh 
viên bấy giờ, giải thưởng Sao tháng Giêng cho 50 sinh viên xuất sắc nhất toàn quốc cũng chỉ trị giá 
một triệu đồng và số tiền được nhận cho giải Nghiên cứu Khoa học sinh viên Toàn quốc cũng chỉ là 
năm trăm ngàn đồng. Do đó, Học bổng Đồng Hành ngay lúc đầu tiên đã gây được sự chú ý trong sinh 
viên nhà trường.  

Trong đợt đầu tiên, chúng tôi ngay lập tức nhận được 57 hồ sơ, một con số được đánh giá là vừa phải, 
không quá nhiều và cũng không quá ít. Trung bình mỗi lớp đã có hơn 2 bạn nhưng chưa đến 3 bạn 
tham gia. Trong đó cá biệt có lớp đến 4-5 bạn nộp đơn. Và điều bất ngờ bắt đầu đến từ đây. Mỗi lá đơn 
đều như một câu chuyện, một câu chuyện của một cuộc đời nhỏ được viết cô đọng trong hai trang 
giấy. Những thoáng buồn đi theo câu chữ làm lòng chợt thấy se lại. Có những lá đơn như kể tâm tình 



về một miền quê nghèo khó, một mảnh đất bạc màu cùng bố mẹ già vẫn chắt chiu từng đồng bạc nhỏ 
để nuôi con ăn học nơi chốn thị thành với mong muốn con cái được sung sướng hơn. Những mảnh đời 
bon chen vất vả trong lụp sụp của mái nhà rẻ tiền chật chội thuê tạm để ngày ngày đi làm thêm lấy tiền 
ăn học. Có những lá hết sức đơn sơ khi viết về khó khăn của mình, những câu từ được giảm nhẹ vẫn 
không giấu nổi sự nhọc nhằn, mà chỉ bằng những phép tính đơn giản nhất cũng có thể hiểu được mấy 
tạ thóc trong một mùa không thể đủ nuôi một sinh viên đại học. Một lòng cao ngạo không nói hết khó 
khăn của những tâm hồn đầy tự trọng. Những mơ ước nhỏ nhoi được trở thành những con ngoan trò 
giỏi, những người có ích cho xã hội. Tôi thần người như vừa qua một cơn mê. Lấy gì để đong được 
những khó khăn, không thể cân đong đo đếm được. Khó khăn như cái gì đó vô hình luôn níu kéo con 
người ta mà không dứt ra được, bây giờ tôi phải làm một công việc không tưởng, đó là đo xem cái lực 
kéo đó lên mỗi con người là bao nhiêu. Tôi có quyền gì, quyền gì mà phán xét những con người còn 
giỏi giang hơn mình gấp mấy mình, vất vả hơn mình hàng chục lần, nghị lực hơn mình hàng trăm lần. 
Tôi tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sự kiêu ngạo bấy lâu của một con người vẫn tự cho mình có chút 
thành công trong khó khăn bị đổ vỡ hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác xấu hổ. Tôi chỉ tự nhủ, 
hãy cố gắng làm thật tốt công việc muôn vàn khó khăn này. 

Điều khó khăn nhất là làm sao 
phải có được đầy đủ thông tin về 
các em. Có những em tưởng chừng 
rất khó khăn nhưng lại viết quá sơ 
sài. Dường như tính tự trọng đã 
không cho phép các em kể hết 
những vất vả của mình. Vậy làm 
sao có thể biết được điều này. 
Chúng tôi đã làm hai bước, đầu 
tiên chúng tôi tìm cách lấy thông 
tin từ các cán bộ lớp sơ qua về 
hoàn cảnh và học tập của các bạn. 
Tuy nhiên, cách này chỉ hiệu quả 

với các bạn đã học năm thứ hai, với 
các bạn học năm thứ nhất chưa có 
điều kiện hiểu hết nhau thì không 
thật sự hiệu quả. Bước hai, chúng 

tôi tiến hành phỏng vấn từng em một. Theo dự kiến chúng tôi sẽ phỏng vấn mỗi em trong mười phút 
và xếp lịch kín trong một ngày theo thứ tự bảng chữ cái. Tuy nhiên buổi nói chuyện đã kết thúc chậm 
bốn tiếng so với dự tính dù khoảng nghỉ trưa đã cắt giảm xuống chỉ còn 10 phút đủ để chúng tôi ăn 
nhẹ một chút. Chúng tôi chủ trương đó chỉ là buổi nói chuyện vui vẻ để các em có thể tự nhiên trả lời 
các câu hỏi mà chúng tôi đã định trước về hoàn cảnh gia đình, khả năng kinh tế, nỗ lực bản thân và 
ước mơ của các em. Bắt đầu câu chuyện thường là về quê hương nơi các em sinh ra và lớn lên. Đa 
phần các em đều ở các miền nông thôn Thái Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Tây, … những làng 
thuần nông nơi mà nguồn thu chủ yếu là chăn nuôi nhỏ và mấy sào ruộng khoán. Sau đó là các câu 
chuyện về gia đình, những tâm tư và suy nghĩ của các em. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên tham dự 
một buổi nói chuyện như vậy cũng như chúng tôi lần đầu tiên đứng ra hỏi các em. Vẻ hiền lành chất 
phác toát ra từ ánh mắt không dám nhìn thẳng vào chúng tôi nhưng vẫn ánh lên vẻ thông minh lanh 
lợi. Sự vất vả nhọc nhằn hiện rõ trên những đôi bàn tay thô ráp vất vả của con nhà nông. Sự đơn sơ và 
giản dị hiển hiện trên cách các em ăn mặc và cách trả lời chúng tôi. Các em như vẫn cố giấu những 
suy nghĩ trong sâu thẳm lòng mình, có em khi tôi gặng hỏi em đã bật khóc mà vẫn không thể trả lời 

Anh Quang Minh (hàng đầu, bên trái) cùng các sinh viên và các 

thày giáo truong Khoa học Tự nhiên Hà Nội trong lễ trao học bổng 

Đồng Hành, 1/2003 



được. Có những gia đình có năm anh chị em thì đến bốn người bị ảnh hưởng chất độc da cam, chỉ một 
mình em được lành lặn và đi học. Cả nhà dồn hết sức cho em đến mức phải vay nợ chồng chất. Có 
những em gia đình đông anh em nhưng chỉ trông cậy vào mảnh vườn nhỏ và buôn bán lặt vặt. Có 
những em sau giờ học lại lặn lội rửa bát thuê để có tiền ăn học. Đó còn là may mắn vì hầu hết sinh 
viên các năm đầu không thể tìm được việc làm vì chưa có quen biết gì cả. Khi được hỏi nhận học bổng 
em sẽ làm gì, một em đã buột miệng trả lời: “Có lẽ mẹ không phải gửi tiền ra cho em trong một kỳ 
nữa”. Chúng tôi như chết lặng! Lạnh người! Một cảm giác khó thể tả nổi. Chỉ với số tiền nhỏ nhoi đó, 
một sinh viên có thể tồn tại được giữa Hà Nội, nơi mà em phải thuê nhà cũng hết trăm ngàn và học phí 
cũng từng đó nữa trong một tháng. Một kỳ là hơn bốn tháng, em sống thế nào. Chúng tôi không thể 
hình dung nổi khó khăn của em. Chúng tôi thêm lần nữa ngạc nhiên khi các em nói về ước mơ của 
mình mặc dù mới là sinh viên những năm đầu tiên. Chúng tôi đều thấy khâm phục và trân trọng. 

Sau buổi hôm đó, tôi đã làm một việc vượt thẩm quyền mà Đồng Hành giao cho. Tôi đã mạo muội đề 
nghị trao học bổng cho năm bạn mà tôi thấy khó khăn nhất mà không cần phải xem xét lại. Lúc đó, ý 
kiến của tôi chắc đã gây không ít khó chịu cho các bạn làm Đồng Hành bên Pháp bởi tôi, đơn giản chỉ 
là một người làm giúp thôi, tôi chẳng có đóng góp gì cả và đương nhiên không thể có quyền như vậy. 
Tôi luôn cảm thấy thua kém và xấu hổ vì việc đó, việc tôi chẳng có đóng góp gì. Điều tôi nghĩ thật đơn 
giản, các em khó khăn quá, tôi sợ rằng có sự sơ suất nào đó các em không được nhận thì tôi không biết 
phải trả lời làm sao với các em, gặp các em chắc tôi không dám nhìn vào mắt các em. Các bạn bên 
Pháp đã không đồng tình với tôi nhưng điều tôi lo sợ cũng đã không xảy ra. Với sự công tâm và cẩn 
thận năm bạn tôi đề nghị đã đều được nhận học bổng, bốn bạn đầu tiên đúng theo thứ tự tôi đề nghị và 
bạn thứ năm được xếp ở vị trí thứ bảy. Tôi đã lo sợ vô cớ. 

Ngày trao học bổng, đơn giản và nhẹ nhàng, các em đều rất cảm động. Chúng tôi như đã làm được 
một việc rất tốt tuy vẫn còn nhiều áy náy vì số sinh viên khó khăn nhiều hơn số chúng tôi có thể đáp 
ứng. Tôi đã viết thư lại cho các bạn không nhận được học bổng: “Rất tiếc là Quỹ Đồng Hành quá nhỏ 
bé nên không thể đáp ứng được sự mong mỏi của các bạn và mong ước của chúng tôi. Các bạn đều rất 
xứng đáng được nhận.”. Chúng tôi có buổi nói chuyện nhỏ sau lễ trao và mong muốn các em hãy là 
bạn của nhau cũng như hãy là những người bạn đồng hành của chúng tôi đúng như ý nghĩa cao đẹp 
của Quỹ Đồng Hành. Hôm nay, sau 3 năm, tôi nhận lá thư của một bạn được nhận học bổng. Bạn kể 
rằng bạn đã thành một nhà khoa học như bạn mong muốn, bạn đang cố gắng trau dồi ngoại ngữ và sẽ 
xin đi học tiếp ở nước ngoài để tiếp tục giấc mơ của mình. Tôi cảm thấy vui vui và muốn được chia sẻ 
cùng các bạn niềm vui nhỏ này. 

Đàm Quang Minh 

HN 27.03.2005 

 

 

 



Phỏng vấn đại diện tại Đà Nẵng 

 

Tham gia Đồng Hành được hơn một năm, là đại diện trẻ tuổi nhất của Đồng Hành tại Việt Nam. 
Anh Nguyễn Anh Tuấn đã giúp đỡ Đồng Hành thực hiện việc trao học bổng tại Đại học Đà Nẵng. 
Chúng tôi đã có dịp làm một cuộc phỏng vần nhỏ với anh. 

 

Xin chào anh! Anh có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân ? 

Mình là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1978, học và tốt nghiệp trường ĐH Kiến trúc TP HCM. Hiện tại 
mình đang làm việc tại Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Đà Nẵng, Văn phòng (VP) Đoàn Đại học 
Đà Nẵng 

Thưa anh, anh biết đến Đồng Hành vào khoảng thời gian nào và trong hoàn cảnh cảnh nào ? Ấn 
tượng đầu tiên của anh khi biết đến Đồng Hành ? 

Giáo sư Bùi Văn Ga điện thoại giới thiệu về Đồng Hành và đề nghị VP Đoàn liên lạc với các bạn. 
Trong điều kiện anh Huỳnh Minh Sơn (Bí thư) đi công tác nước ngoài, chị Nguyệt (Phó Bí thư thường 
trực VP nghỉ sinh con), VP chỉ có Tuấn và Tuấn đã liên lạc với Đồng Hành. Kể từ đó Đồng Hành gắn 
bó với Tuấn và BTV Đoàn giao hẳn mảng Đồng Hành cho Tuấn phụ trách. 

Ấn tượng và ngạc nhiên đầu tiên của tôi về các bạn là Đồng Hành là tập hợp SV chứ không phải 
những người đã đi làm. Điều tiếp theo là sự chu đáo của các bạn. Các bạn đã bắt đầu học được sự chu 
đáo, cẩn thận và trách nhiệm của một môi trường tiến bộ.  

Chúng em được biết anh rất bận với các công việc ở trường, động lực nào đã khiến anh gắn bó với 
Đồng Hành trong suốt hơn một năm qua ? 

Anh Tuấn là kiến trúc sư, do đó không bao giờ rời máy tính cá nhân và ít thời gian rảnh rỗi.(chính vì 
thế mà đôi khi viết thư cho các bạn cụt lủn..). Công việc của Tuấn hiện nay là : Việc chuyên môn ở  cơ 
quan, việc Đoàn thanh niên, làm luận văn cao học, làm thêm tại nhà, và Tuấn cùng một người bạn có 
một công ty nho nhỏ. Chắc các bạn sẽ hiểu và thông cảm với sự chậm trễ của Tuấn. 

Tuấn thích những người biết hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng và Tuấn luôn hướng mình vào 
những hoạt động như vậy (cán bộ Đoàn mà). Việc làm của Đồng Hành rất đáng trân trọng và phi 
thường vì các bạn giúp đỡ những người đồng trang lứa một cách rất hiệu quả và nhiệt tình. Tuấn cũng 
đã từng đi học xa nhà, làm thêm kiếm tiền nộp học... nên hiểu và thông cảm với những khó khăn của 
các bạn sinh viên xa nhà, đặc biệt là sinh viên miền Trung lại càng khó khăn hơn. 

Anh có thể kể cho chúng em nghe một kỉ niệm sâu sắc của anh với Đồng Hành ? 

Gần như là kỷ niệm, đó có thể coi là sự nhầm lẫn thú vị.  

Khi liên hệ công việc với đại diện của Đồng Hành Lyon là Thanh Hà, qua email, Tuấn chỉ biết tên là 
Thanh Hà mà không biết là con trai hay con gái. Và hiển nhiên trong đầu Tuấn cứ nghĩ Thanh Hà là 
một cậu sinh viên nhanh nhẹn tháo vát. Vì vậy trong giao tiếp thư từ, anh Tuấn viết cho Thanh Hà rất 
« gấu ». Đến khi nghe người nhà của Thanh Hà điện thoại nói chuyện về việc chuyển tiền của Đồng 
Hành vào Đà Nẵng mới biết Hà là con gái. Lúc này Anh Tuấn mới « té ngửa » và cầu mong mình 
chưa nói điều gì làm buồn lòng cô bé. Dạo đó, Anh Tuấn chưa có « dzợ ». 

Còn một chuyện nữa : cái áo của Đồng Hành cho rất đẹp và vừa. 

 



Anh có tâm sự nào muốn gửi đến các thành viên của Đồng Hành không ạ ? 

Đồng Hành ơi ! Cố lêêêênnnnn...... 

Hàng năm dán thông báo, sơ tuyển hồ sơ, gửi hồ sơ sang Pháp và trao học bổng, anh đã thu xếp các 
công việc đó như thế nào, và có ai giúp đỡ anh không ạ ? 

Đoàn Đại học Đà Nẵng là một Đoàn lớn gồm các Đoàn trường thành viên. Mọi công việc cụ thể đều 
tiến hành ở các trường chứ không phải ở Đại học Đà Nẵng. Do đó, Tuấn là người liên lạc, kiểm tra, 
đôn đốc chứ không trực tiếp đi dán thông báo và nhận hồ sơ như các bạn nghĩ đâu. Đối với Đồng 
Hành thì toàn bộ guồng máy của Đoàn trường Bách Khoa phải vào cuộc. 

Anh có góp ý gì với Đồng Hành để công việc liên lạc giữa các thành viên ở Pháp và đại diện ở Việt 
Nam diễn ra dễ dàng, nhanh chóng hơn không ạ ? Nói rộng hơn, anh có góp ý gì cho những hoạt động 
của Đồng Hành ? 

 Các bạn Đồng Hành nên có thư chung động viên những SV làm hồ sơ mà không được nhận HB, điều 
đó giúp cho các bạn không nản chí học tập và  tiếp tục trong nă m tới. Chúng tôi sẽ dán thông báo cho 
các bạn. 

Mỗi sinh viên sau khi nhận học bổng phải cam kết có một việc làm thiết thực : giúp đỡ bạn khác, tham 
gia hoạt động xã hội, nhân đạo... Điều đó sẽ nhân rộng ý tưởng của Đồng Hành, đó là : Một người vì 
mọi người, mọi người vì một người. Việc này phải có sự giám sát và báo cáo kết qủa cho Đồng Hành. 
(Điều kiện để được nhận HB) 

Một vài lời nhắn gửi của anh đến các sinh viên mới nhận học bổng kỳ sắp tới, những thành viên mới 
của gia đình Đồng Hành  

Gia đình Đồng Hành ở Pháp đang từng ngày từng giờ trăn trở đề gây qũy cho Đồng Hành. Do đó, các 
bạn sinh viên được nhận học bổng hãy trân trọng những đồng tiền HB này. Đừng làm theo cách mà 
các bạn sinh viên khi nhận học bổng vẫn làm, đó là khao bạn bè. Có thể khao bạn bè, nhưng bằng cách 
thiết thực hơn, đó là mua một cái gì đó phục vụ việc học tập như quyển sách chẳng hạn, tặng cho bạn 
và cho mình. Hãy xứng đáng là thành viên của gia đình Đồng Hành.  

Em xin chân thành cảm ơn anh. Chúng em xin chúc anh luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc ! 

 

  



Bài viết của cô Hoa, người đã đưa AIVF đến với Đồng 
Hành 

 

Các cô bác trong hội AIVF, những người đỡ đầu cho 
Đồng Hành trong những ngày đầu thành lập, đã luôn 
ở bên Đồng Hành ngay cả khi quỹ đã trưởng thành, 
vững vàng hơn. Với kinh nghiệm và lòng nhiệt tình 
của mình, các cô bác đã mang đến cho Đồng Hành 
nhiều lời khuyên và sự giúp đỡ quý báu. Luôn sẵn 
sàng chia sẽ những khó khăn và thành công với 
chúng tôi, đã có rất nhiều kỉ niệm giữa AIVF và Đồng 
Hành. Hãy nghe lời tâm sự và những câu chuyền mà 
các cô bác dành cho Đồng Hành. 

  

Tôi nhớ mãi một buổi trưa cuối mùa hạ năm 2000… 

Có duyên với học bổng – Cá gặp nước. 

Mùa nhập học chưa đến, thư viện trường Polytechnique (Bách Khoa Pháp) còn vắng vẻ, tôi đang ngồi 
đọc vài tin tức khoa học, bỗng nhiên nghe tiếng dép lẹp xẹp tiến đến gần, ngẩng mặt lên, tôi thấy một 
cậu sinh viên  trẻ việt nam chân ướt chân ráo, mới trúng tuyển vào trường từ ở Việt Nam, đến bắt 
chuyện và tâm sự.  Với giọng nói sang sảng và cương quyết, cậu trình bày về tình hình vủa một số 
sinh viên ở Việt Nam học giỏi nhưng hoàn cảnh kinh tế của gia đình rất thấp khó tiếp tục con đường 
học vấn. Vì thế cậu cùng một vài người bạn muốn tổ chức một quỹ học bổng gọi là « Quyền được ước 
mơ » để giúp các sinh viên trên. 

Tôi rất vui mừng đón nhận ý kiến của cháu và hớn hở hứa đỡ đầu học bổng vì rất hợp với ước vọng 
của tôi, muốn tham gia giúp đất nước tiến nhanh hơn qua cách tạo phương tiện cho các chất xám được 
nẩy nở. 

Từ « Quyền được ước mơ » đến « Quỹ học bổng Đồng Hành ». 

Tôi nghĩ ngay có thể đề nghị đưa chương trình này vào sinh hoạt xã hôi của hội AIVF (Association 
des Informaticiens Vietnamiens de France, Hội những người làm Tin Học Việt Nam tại Pháp) giúp đỡ. 
Quả thật khi trình bày việc này với Ban Chấp Hành của hội thì tôi được sự đồng tình của các anh chị 
trong hội để giúp phần đẩy mạnh việc đào tạo nhanh các sinh viên tài năng nhưng thiếu phương tiện. 
Có anh tặng luôn năm học bổng. Có chị tham gia cho đều đặn nhiều học bổng. Lúc đầu nhiều anh bỏ 
thì giờ tham gia với các cháu để tuyển những hồ sơ của các thí sinh chuyển từ Việt Nam sang, bàn cãi 
về đổi sang tên mới là « Quỹ học bổng Đồng Hành ». Mỗi sinh hoạt của hội AIVF đều có sự tham dự 
của các cháu thành viên Đồng Hành, làm trẻ trung hóa hàng ngũ những người tham dự, mỗi lần như 
vậy là có người cho thêm học bổng. 

Gala của hội AIVF cũng là dịp cho Đồng Hành phổ biến sinh hoạt của mình đến các cô các bác. Lần 
nào cũng có thêm hàng chục học bổng và một phần lời của gala giúp vào mua được máy tính, thiết bị 
cho các Trung Tâm Đồng Hành ở thành phố HCM và Hà Nội. Hội AIVF còn giới thiệu đến các hội 
bạn  giúp đỡ  Đồng Hành rất nhiệt tình.  



Trìu mến 

Có dịp tiếp chuyện với các cháu Đồng Hành, tôi rất tin tưởng vào các cháu, những con người chí công 
vô tư, nhớ cội nguồn, có bản lãnh, biết tổ chức, thích sinh hoạt xã hội…Chặng đường vưà qua rất phấn 
khởi. Tôi thân chúc các cháu Đồng Hành được những điều kiện may mắn để tiến nhanh, tiến mạnh, 
tặng được nhiều học bổng vá hướng dẫn cho nhiều sinh viên ở Việt Nam có tài năng mà ít may mắn. 
Tôi cũng rất cám ơn các cháu giúp tôi có cơ hội tham gia làm một việc có ích lợi. 

Val Cenis 24/02/05 

Văn Hóa 

 

Bài thơ tặng Đồng Hành 

 

Thân tặng Ðồng Hành. 

 

   Tuổi xanh có những ước mơ * 

   Trời xanh, mây trắng rủ nhau bay cùng. 

   Tuổi xanh còn nhớ những ngày, 

   Khó khăn, thiếu thốn, đường xa mịt mù, 

   Tuổi xanh chắp cánh đồng hành, 

   Cùng đi tới đích, đường xa…hoá gần. 

       Nguyễn Triệu Ðồng. 

 

* Lúc khởi đầu, Ðông Hành có cái tên rất lãng mạn là : ‘Quyền được mơ ước’ (nếu tôi nhớ không 
nhầm) ! 

 

  



Câu chuyện của bác Nghiêm Phong Tuấn 
Thành viên Ban chấp hành AIVF 

Ngày nay, nhiều bạn trẻ từ Việt Nam thi được vào trường Polytechnique, là một trường danh tiếng 
của nước Pháp. Các bạn thi vào theo một chế độ khác xưa, của chúng tôi, nhưng học cũng rất 
thành công. Đó là điều làm tôi vui mừng. Sau đây là một vài kỷ niệm của những năm, sau bằng 
trung học phổ thông, tôi học để thi vào Polytechnique. Câu chuyện vui để các bạn biết qua. 

 Những năm đó tôi học ở trường Saint Louis, tiếng Pháp cũng gọi là lycée như các trường trung học, 
nhưng lớp tôi là lớp sau trung học phổ thông mới vào. 

 

 

Ecole Polytechnique (Bách Khoa Paris) 

 

Ở bên Pháp, bên cạnh Đại Học Phổ Thông còn có các trường cao học, người ta gọi là Trường Lớn 
(Grandes Ecoles), thường là trường kỹ sư, nhưng Polytechnique không hẳn là trường kỹ sư, còn Ecole 
Normale Supérieure thì hoàn toàn không phải. Hồi đó trình độ cao nhất là các lớp Mathématiques 
Supérieures và Mathématiques Spéciales, gọi tắt là Math Sup' và Math Spé, huấn luyện để thi vào 
Polytechnique và Ecole Normale Supérieure, và một vài trường khác như Ecole de Mines de Paris 
(Hầm Mỏ), Ecole Nationale des Ponts et Chaussée (Cầu Cống) hoặc Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications (Viễn Thông). Học thi vào Ecole Centrale có lớp riêng. Ngoài ra còn có các lớp 
huấn luyện để thi vào các trường kỹ sư khác. Lớp Math Sup' và Math Spé thì chỉ có một chương trình 
thôi, không có thể chọn các môn khác nhau. Bây giờ, tổ chức đã khác đi nhiều. 

Ngày nay, trường Louis le Grand, ai cũng công nhận là trường tốt nhất cho học thi vào Polytechnique. 
Nhưng hồi bấy giờ, Saint Louis cũng ở hàng đầu với Louis le Grand, và có khi còn hơn một ít. Đó là 
người ta bảo tôi như thế, khi tôi đăng ký vào trường. Có người nói là vào đó cần phải được điểm trung 
bình 16/20 trở lên khi thi trung học phổ thông. Nhưng sự thật không phải thế. Phần đông mọi người 
trong lớp không thi được điểm cao như thế. Về toán thì ai cũng được điểm cao hơn 16 nhiều, nhưng vì 
các môn khác như Pháp văn, sử, địa, ngoại ngữ, nó kéo xuống nên ít người được điểm trung bình trên 
16. Thật ra trong lớp tôi học, ngoài hai anh đầu lớp, đứng đầu cả về toán lẫn Pháp văn, thì những anh 
kia hoặc giỏi toán thì kém Pháp văn hoặc giỏi Pháp văn thì kém toán. Tình trạng này không phải 
không ảnh hưởng đến trình độ văn hóa của các cán bộ kỹ nghệ và thương mại của Pháp. 

Tôi học nội trú. Tuổi mười tám mà bị giam giữ như thế, kể cũng khổ. Nhưng sau rồi cũng quen đi, hồi 
đó tôi không thấy khổ quá. Một tuần có hai ngày nghỉ, mọi người được ra chơi phố. Tôi không quen ai 
ở ngoài, và hồi đó còn hơi nhút nhát, không dám chạy theo các cô, bao nhiêu các cô xinh tươi hàng 
ngày đi đầy dãy phố dưới cửa sổ của chúng tôi, trông ra đại lộ Saint Michel, vì thế nên có ít món tiêu 
khiển. Những buổi chơi phố chỉ có vài việc, nhưng kinh thành Paris rộng lớn nên cũng đủ để qua thời 
gian trong những năm ấy. Tôi hay đi xem các viện bảo tàng, viện Louvre hay nhà triển lãm Orangerie, 



tất cả các viện danh tiếng hồi đó. Tôi cũng hay đi xem kịch, đặc biệt ở rạp Comédie Française, là trung 
tâm kịch nghệ của nhà nước. Ở đó họ diễn các kịch cổ điển, và đôi khi các kịch của các ông như 
Pirandello hay Marcel Aymé. Không rõ nữa, ông này có thể được diễn tại một rạp nào đó ở khu 
Pigalle, thỉnh thoảng tôi cũng đi, tuy giá đắt hơn. Ở Comédie Française, họ có những chỗ ngồi tít trên 
cao, ngay sát nóc nhà. Người Pháp gọi là cái chuồng gà. Những chỗ ở đó giá rẻ, chỉ bằng một thoi 
bánh mì thôi, rất thích hợp với ngân quỹ eo hẹp của tôi. Đi xem chớp bóng, thỉnh thoảng rủ được vài 
anh bạn. Xem bảo tàng hoặc kịch, thường đi một mình, vì chúng bạn ít người thích những môn đó. 

Đời sống nội trú cũng có cái lợi là nó có quy củ, và mình không phải lo việc gì ngoài việc học. Những 
ngày học, năm giờ rưỡi là phải dậy. Hình như thế. Không nhớ rõ giờ nào nữa, nhưng chắc chắn là sau 
khi rửa ráy xong, mất độ nửa giờ là cùng, chúng tôi xuống phòng học, ít ra cũng một tiếng, rồi ăn 
sáng. Hôm nào cũng như hôm nào, bánh mì, bơ, cà phê sữa. 

Lớp học bắt đầu từ tám giờ. Học cũng khá nhiều. Năm Math Sup' mỗi tuần có năm giờ toán, ba giờ lý, 
hai giờ hóa. Bên cạnh còn có những lớp Pháp văn, Anh văn, đồ họa, mỹ thuật, thể thao. Về toán và lý, 
mỗi tuần phải làm một bài kiểm tra, mất độ bốn năm giờ, thêm vào đó thầy còn cho thêm năm sáu bài 
tập. Thời giờ còn lại, muốn làm gì cũng được. Ngoài những giờ học trong lớp, thời gian phân chia giờ 
chơi với giờ ngồi phòng học cũng rất hợp lý. Cũng có sân để chơi bóng rổ, có sân để chơi bóng 
chuyền. Chúng tôi còn nghĩ ra một trò chơi dùng một quả bóng quần vợt ném vào tường rồi thay phiên 
nhau bắt và ném.  

Math Sup' là năm được ra khỏi cái gông cùm của trung học. Tôi giữ được nhiều kỷ niệm tốt đẹp của 
năm đó. Ông thầy dạy toán làm tôi cũng rất say mê. Ông cũng không có chương trình bó buộc phải 
theo. Phải lên Spéciales mới có chương trình bó buộc để đi thi. Ông đã cho chúng tôi vỡ lòng về toán. 
Xã hội Pháp, nhất là hồi tôi còn trẻ, không có gì khuyến khích người ta đi vào con đường khoa học. 
Thương mại và kỹ nghệ là những ngành rất cần thiết trong công cuộc xây dựng một xã hội. Nhưng đã 
ham mê về toán, ai mà không ít nhiều luyến tiếc con đường khoa học, khi mình đã bỏ nó để hướng về 
nơi khác. Riêng tôi, nhiều khi nghĩ đến ông thầy năm đó, tôi cảm thấy như mình đã làm gì phản bội 
một lòng tin. Nếu đi vào khoa học, chắc tôi cũng chẳng đi vào ngành toán, nhưng cũng tận dụng được 
những điều mình đã hấp thụ được trong những năm đó. 

Học ở trường là một khía cạnh của sự học hỏi. Du học đến một nước mà hiểu biết được tính tình người 
nước ấy, cách sống, cách trao đổi trong nhà của xã hội ấy, thì tầm nhìn của ta được mở rộng rất nhiều. 
Trong lớp học năm Math Sup' có một anh bạn người Vi ệt, đến nay chúng tôi vẫn giữ tình bạn. Sang 

năm sau mọi người tản mát sang các 
lớp Spéciales khác nhau. 

Kỳ thi viết bắt đầu vào tháng năm. 
Chúng tôi thi ở trung tâm thi cử, 
phố Abbé de l'Epée, cũng gần 
trường. Ở trường ra, đi bộ men qua 
công viên Luxembourg thì tới. Một 
tuần trước ngày thi, nhà trường 
đóng hết các phòng học. Chúng tôi 
vui vẻ tràn ra phố xả hơi trong mấy 
ngày đó. Tôi ra bờ sông Seine ngắm 
chim hải âu bay lượn, và các xuồng 
chở hàng di chuyển chậm chạp trên 
sông. 

Sinh viên Việt Nam khóa 2001 tại trường Bách Khoa Paris. Rất 

nhiều trong số họ là các thành viên tích cực của Đồng Hành. 

 



Cuộc thi có môn vẽ tượng. Sau buổi đó, theo truyền lệ, mọi người xuống đường, dẫn pho tượng đến 
cầu Pont des Arts trên sông Seine, và ném pho tượng xuống sông. Chúng tôi gọi thế là lễ "dìm nước 
con khỉ". Năm đó có vấn đề, vì pho tượng là đầu ông Ki Tô. Tôi không biết anh em giải quyết thế nào, 
vì không đi gần hàng đầu. Hình như họ kính cẩn đưa Ông đến đó, nhưng không vứt xuống sông.  

Ngoài Polytechnique ra, cũng còn nhiều kỳ thi khác. Tôi không thi nên không rõ lắm. Nhưng đại khái, 
ngoại trừ buổi lễ dìm con khỉ, nó tương tự cũng như nhau. 

Năm đó, trong khoảng 40 các bạn trước cùng học lớp Math Sup', có bốn người đỗ ngay vào 
Polytechnique. Trong số đó có hai người Vi ệt. Người thứ ba có vợ Việt Nam, và sống ở Hà-nội. Người 
thứ tư, anh nhất lớp, chọn vào Normale Sup'. Thế là tất cả những người học lớp Math Sup' năm đó, mà 
vào ngay được Polytechnique chỉ một lần thi, ai cũng có gắn bó với đất Việt. 

 

Nghiêm Phong Tuấn X56 

 

  



Chỉ khi gặp trực tiếp các em sinh viên ở Việt Nam, bạn mới hiểu được hoàn cảnh khó khăn và sự 
nỗ lực vươn lên của các em. Và cũng chỉ khi trực tiếp liên lạc với các em, bạn mới cảm nhận được 
tình cảm mà các em dành cho Đồng Hành. Một vài bài viét, bài tâm sự của các em sau đây sẽ mang 
ít nhiều đến cho bạn không khí ấm áp của gia đình Đồng Hành. 

 

Cảm xúc đầu tiên 
 
 

Nguyễn Hoàng Cẩm Tú, cái tên đó khá quen thuộc với một vào thành viên Đồng 
Hành vì em là một trong những sinh viên đầu tiên nhận học bổng. Gần 4 năm đã 
trôi qua, cô bé sinh viên năm thứ nhất ngày nào nay đã sắp ra trường. Chúng tôi 
vẫn liên lạc đều đặn với Tú và vui mừng khi thấy rằng « cú hích » (đúng theo lời 
em nói) đầu tiên của Đồng Hành đã giúp em cứng cáp hơn và bây giờ em đã có thể 
tự vượt qua các khó khăn về tài chính. 

Giọng cô bé lúc nào cũng nhí nhảnh như thế : « Trước khi nhận học bổng, em đã 
hình dung về các anh chị rất cao to và « Tây ». Điều đó hoàn toàn khác với thực tế 
mà em gặp, các anh chị ấy « nhỏ nhắn và xinh xắn » lắm, lại hòa đồng rất dễ 

thương. ». Những dự định ước mơ của em vẫn đẹp và giản dị như lá thư các đây 4 năm em viết : « Em 
sắp ra trương rồi, em dự định sẽ làm việc trong ngành cà phê. Về gia đình thì mong ước của em vẫn 
như xưa, muốn tự mình sửa sang lại nhà cửa cho đàng hoàng hơn. Còn về cuộc sống, em đơn giản chỉ 
muốn sống tự do và vững vàng thôi ! ». Qua Tập san Đồng Hành, Cẩm Tú muốn nhắn với tất cả các 
anh chị rằng : « Cám ơn các anh chị vì sự chia sẻ và nhiệt tình ! » 

Đầu tiên xin bạn hãy cố gắng tưởng tượng hình ảnh một con nhóc như thế này: tóc  ngắn và mỏng , đôi 
kính cận gọng vuông đen gắn trên một khuôn mặt tròn tròn, quần tây sơ mi trắng, đeo một cái túi xách 
chéo vai màu đen và đặc biệt là khoái đi lang thang trong cái trường đại học được ca ngợI là rộng nhất, 
nhiều cây nhất và tiếng tăm nhất thành  phố. Bạn có thể chậc lưỡi: « Lại một con nhỏ vớ vẩn” hoặc 
nhẹ nhàng hơn: « Một nhóc tì ngồ ngộ”. Nhưng chính cái sự vớ vẩn, ngồ ngộ ấy đã giúp con nhóc đọc 
được một thông báo hay hay : học bổng “quyền được ước mơ” của một nhóm sinh viên Việt đang học 
tại Pháp trích từ học bổng của chính họ.  
 
Xem nào, thành tích học tập, gia đình khó khăn, quá trình phấn đấu, những hoài bão tương lai. Con 
nhóc khoái nhất mục trình bày ước mơ bởi nó là người giàu tưởng tượng và cũng lắm dự tính, nhưng 
còn băn khoăn về khoản thành tích. Chỉ có 8 suất mà trường này thì đầy những cao thủ, so với họ nó 
còn không đáng…xách dép! Suy nghĩ một ngày nhóc quyết định …viết nháp, « thì ra mình cũng có 
quá trình phấn đấu gian nan đấy nhỉ, chắc trước giờ quen rồi nên không thấy gì »-nhóc nghĩ- “nhưng 
mà sao thành tích kém thế này, xấu hổ quá!”. Đến lúc viết xong đơn thật dài 2 trang A4, kiếm đủ giấy 
tờ nhóc vẫn còn băn khoăn xem có nên nộp hay không. Nơi tiếp nhận hồ sơ học bổng nằm gần chỗ gửi 
xe, báo hại bữa đó con nhóc cứ đứng tần ngần trước văn phòng rồI đi ra bãi xe, xong lại quay lại văn 
phòng đứng tần ngần. Sau mấy “tour” như vậy chắc phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm (cộng thêm nhiều 
ánh mắt ngạc nhiên của các bạn ngồi ghế đá), nhóc ta can đảm bước tớI trước cửa văn phòng ngó 
nghiêng. Vẫn chưa dám vào ( rõ khổ!) thì có một anh cũng đeo kính cận bước ra hỏi : « Em nộp hồ sơ 
học bổng phải không? ». Thế là nhóc ta cuối cùng cũng nộp được hồ sơ sau một hồi lí nhí cũng không 
biết mình nói gì!? 
 
Một tháng sau, một điều bất ngờ đến với con nhóc. Bạn đoán ra ngay là nó được học bổng phải 
không? Đúng đấy nhưng chưa hẳn là bất  ngờ đốI với nhóc, điều thực sự bất  ngờ là trong danh sách 
có xếp thứ hạng của học bổng, tên nó nằm ở vị trí thứ ba. Hai người đứng đầu có thành tích rất cao, 



nhóc ta cứ trợn tròn mắt mà ngó bảng danh sách, thầm hỏi sao mình may mắn thế. Đấy, bây giờ thì 
bạn thấy sự lợI hạI của cái sự khoái đi lang thang chưa? 

Ngày phát học bổng, nhóc ta vẫn quần tây sơ mi trắng, túi đen chéo vai, “hiên ngang” tới phòng 
chuyên đề của thư viện. Oái, sao toàn con trai thế này? Mà sao tên học bổng là “Đồng Hành”, mình 
đâu có đi lộn? Tìm mỏi mắt mới thấy một chị nữa là hai chị em, thêm một cô mặc váy cười thật tươi : 
« Hai cô gái lạI đây phụ tí nào », thế là lăng xăng bày biện quên mất là ở nhà đã tưởng tượng ra cảnh 
trao học bổng trang trọng thế nào, thầy cô tầm cỡ thế nào, toàn là những giáo sư tiến sĩ tên tuổi. Vậy 
mà, cô mặc váy có bím tóc trẻ còn là một tiến sĩ, rồi mấy thầy tiến sĩ nữa cứ thế cười đùa suốt buổi, lại 
còn bày trò chơi cho một đám nhóc lố nhố. Mấy anh chị khóa trên, chắc là đệ tử của các thầy cô, 
ngườI ôm ghi ta hát bập bùng, ngườI chạy chia bánh kẹo,  trái cây cho đám nhóc, hệt như một buổi 
liên hoan.  

Điều  làm con nhóc xúc động nhất là  lá thư gửi về từ Pháp của các anh chị sinh viên : “ Trong những 
hoàn cảnh khó khăn như vậy mà các em vẫn đạt thành tích tốt và có những ước mơ, hoài bão đẹp, các 
anh chị rất khâm phục các em. Học bổng tuy không nhiều về vật chất nhưng các anh chị luôn muốn là 
người bạn đồng hành của các em, không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống, đó cũng là lí do tên 
học bổng được đổI lạI là “ Đồng hành”…”.À, giờ thì con nhóc đã lờ mờ hiểu ra vì sao mình may mắn 
vậy, trong đơn nó đã viết rất thật những gì nó nghĩ, những gì nó trăn trở và những gì nó dự tính. Con 
nhóc không thích gọI đó là những ước mơ. Nó đơn giản chỉ là ngườI thích tưởng tượng nhưng hoàn 
cảnh luôn buộc nó sống thực tế, nó gọi đó là những mục tiêu của mình. Con nhóc thấy vui khi mình có 
thêm nhiều bạn đồng hành. 

Con nhóc đó giờ đã là sinh viên năm cuối. Những dự tính ngày xưa có cái thực hiện được, có cái 
không, có cái đã thay đổi. Nhưng những cảm xúc về buổI lễ trao học bổng đầu tiên mà nó được nhận 
ấy vẫn còn. Nhóc ta vẫn khoái đi lang thang, vẫn đeo túi chéo vai, tóc vẫn ngắn và mỏng, kính thì đã 
đổI gọng hột xoài, vẫn thường xuyên đọc những thông báo học bổng và vui mừng nhận thấy gia đình 
“đồng hành” ngày càng lớn mạnh! Mỗi lần như vậy nhóc thường mỉm cười và nhớ lại cái ngày trở 
thành một trong những thành viên “ Đồng hành” đầu tiên của mình! 

Nguyễn Hoàng Cẩm Tú 

Quí nhân 
 

 « …Nó lủi thủi trên hành lang, đầu óc mông lung .”Quí nhân ơi ,liệu có người trên đời? Sao cuộc đời 
bất công thế? “ Rồi nó lại tự cười vào mũi mình”Cuộc sống là thế, làm gì có quí nhân”nó lướt nhẹ 
qua bảng tin của trường như đã đi qua bao lớp học.Có một cái gì đó là lạ. Nó dừng lại … » 

Nó giơ bàn tay nhỏ xíu của nó lên ngắm nghía. Người ta bảo có đường chỉ tay này là có quí nhân phù 
trợ. Nó nhìn thật kĩ. « Đúng là mình có ». Nó thoáng mơ hồ. « Mình có quí nhân ! » Rồi mồm nó chu 
lên, đôi lông màu nhíu lại. Từ nhỏ đến giờ mình ăn học toàn bằng mồ hôi công sức của bố mẹ, nào có 
ai giúp đỡ đâu? Nhưng rồi nó lại tự bào chữa mà đúng hơn là mong muốn “Nếu mà có quí nhân thật ? 
Thì bố mẹ mình chắc chắn sẽ bớt khổ hơn…” 

Tuổi thơ của nó bình lặng trong cái nghèo của quê hương và cũng là cái nghèo của gia đình nó. Mẹ nó 
đi thanh niên xung phong còn bố nó là bộ đội về hưu. Nhà chỉ có hai chị em, bố mẹ nó lại già yếu, họ 
hàng thì ai lo phận nhà nấy, nên nhà nó nghèo cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nó chẳng bao giờ buồn vì 
điều đó cả. Ngược lại nó còn thấy hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác. Nó không có kẹo ăn 



mỗi khi khóc nhè, chẳng có quần áo mới khi Tết đến. Không những nó chẳng được cái quyền làm 
nũng bố mẹ mà còn phải tỏ ra thật đảm đang và người lớn để dạy em nó.  

Bù lại,nó thấy bố mẹ yêu nó nhất trên đời.Bố dạy nó cách sống hiên ngang không nề hà gian khổ, phải 
luôn biết tự lực cánh sinh.Vì thế từ bé, nó đã là đứa bướng bỉnh và khá tự lập. Nó đã biết trông em va 
nấu cơm giúp mẹ khi lên năm và đã ra đồng nhắc dây cho mẹ cấy khi sáu tuổi. Tuổi thơ của nó gắn 
liền với cánh đồng bao la. Có một điều lạ là nó chẳng có lấy một đứa bạn thân. Không phải vì tính nó 
xấu. Thầy cô bạn bè ai cũng quí mến nó vi nó tuy nhà nghèo nhưng học giỏi mà lại rất khiêm tốn. Nó 
cũng chẳng hiểu tại sao nó không có một cô bạn thân nào ? 

Lên đại hoc vẫn thế.Tuy có thêm nhiều bạn mới nhưng nó cũng không biết tâm sự cùng ai những tâm 
sự xa nhà, nhớ mẹ. Lần đầu tiên ra Hà Nội, sống giữa thủ đô hào nhoáng bao điều cám dỗ và nó phải 
luôn tự nhủ sống kiên cường, vững vàng. Lắm lúc,nó nhớ nhà quay quắt, chỉ có một mình, cuộc sống 
khó khăn tưởng chừng không vượt qua được… Chính những lời dặn dò của bố đã vực nó đứng lên.Và 
lúc nào nó cũng hi vọng có một quí nhân dang đứng cạnh nó, chở che. 

Một ngày cuối tháng.Chỉ còn hơn tuần nữa là thi hoc kì. Thói quen hàng ngày, nó chạy ra hòm thư lục 
tìm. A, thư của bố. Nó hoan hỉ, đọc như nuốt những lời thân thương. Bỗng ánh mắt nó khác lạ…Trời 
không lạnh mà lòng nó tê tái  “Hôm vừa rồi em con nó bị sốt cao phải đưa vào viện.Con chịu khó, bố 
sẽ gửi tiền lên cho con muộn vài hôm”. Mắt nó nhoà đi. Nó khóc.”Bố ơi, con xin lỗi !” 

Nó lủi thủi trên hành lang, đầu óc mông lung. “Quí nhân ơi, liệu có người trên đời? Sao cuộc đời bất 
công thế?”  Rồi nó lại tự cười vào mũi mình: “Cuộc sống là thế, làm gì có quí nhân”. Nó lướt nhẹ qua 
bảng tin của trường như đã đi qua bao lớp học. Có một cái gì đó là lạ. Nó dừng lại.”Thông báo của quĩ 
học bổng Đồng Hành. “Nhưng điểm của mình không phải là xuất sắc”. Nó toan đi tiếp . Đồng Hành, 
hai từ đó đã níu chân nó lại. Với nó, hai từ đó thật có ý nghĩa , ít nhất là trong lúc này. 

Thế là nó quyết định viết đơn xin học bổng Đồng Hành. Đơn giản nó nghĩ “thì cũng có người lắng 
nghe mình tâm sự vả lại nếu mình không được chắc là do còn có nhiều bạn khó khăn hơn mình”. 
Nhưng nó vẫn luôn hi vọng và chờ đợi… 

Buổi học cuối cùng của học kì một. Nó thấy các bạn xúm xít ở bảng tin của trường. Nó tò mò,muốn 
biết. “Danh sách sinh viên dành hoc bổng Đồng Hành”. Nó  nhìn cái danh sách mà lòng đầy hồi hộp. 
“Ơ, tên mình kìa”. Không tin vào mắt mình nó nhìn lại lần nữa. “Đúng là tên mình mà, với lại tên khoa 
và lớp thì không thể sai được”. Nó hoan hỉ bước đi. Nó muốn chia sẻ niềm vui này với một người nào 
đó. “Ai nhỉ? A, bố”. Nó rảo nhanh bước.Vừa đi nó vừa giơ bàn tay lên ngắm nghía. “Quí nhân… 
Đồng Hành….” 

 



Phỏng vấn em Lê Văn Thông 

 

Noel 2003, tôi về thăm nhà và có vào Nam 3 ngày thăm ông. Nhà ông tôi nằm sát trường Bách Khoa 
TPHCM và vì thế tôi tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi vào tìm xem có em nào của Đồng Hành 
không, biết đâu lại có thêm một người bạn miền Nam mới. Lần thứ nhất, tôi chẳng gặp ai vì các em 
nghỉ thi học kỳ, lần thứ hai gặp được một em và lần thứ ba cũng chỉ thêm một em nữa, tên Thông. 
Dáng người bé nhỏ, vẻ bề ngoài hơi nhút nhát, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Thông. Lần gặp gỡ 
vô tình đó không ngờ khiến tôi và Thông trở thành những người bạn thân. Một thời gian dài em không 
liên lạc với tôi và tôi đã rất xúc động khi biết rằng  « Vì kì vừa rồi em thi không thật tốt, em phải quyết 
tâm học, đến  khi nào điểm cao, em sẽ liên lạc lại với chị ». Thông đã thực hiện được lời hứa đấy. Dù 
không gặp em, tôi vẫn cảm nhận rõ là em đã vững vàng hơn rất nhiều so với ngày tôi gặp em, gần 2 
năm về trước. Mong một ngày không xa, tôi sẽ gặp em ở Pháp. 

           Thanh Hà. 

Phóng viên Đồng Hành đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ với Thông. 

 

Chào em. Em có thể tự giới thiệu ngắn gọn về mình ? Một vài thành tích em đã đạt được ? 

 

Chào các anh chị , em tên Lê Văn Thông , hiện đang là sinh viên năm 2 chương 
trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV(Programme de Formation d’Ingénieurs 
d’Excellence au Vietnam)  trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quê em ở Bình Định. Trong quá trình học tập em đạt được các thành tích sau : 

- Giài 3 quốc gia môn vật lý năm 11 và 12 

- Huy chương vàng Olympic 30-4 toàn miền Nam môn vật lý 

- Giải nhất môn vật lý về giải bài trên tạp chí ”Toán học và tuổi trẻ” năm 12 

 

Em nhận học bổng kỳ nào ? Em có vui và bất ngờ không khi được học bổng ĐH. Em đã biết đến học 
bổng này như thế nào ? Em có băn khoăn khi gửi hồ sơ không và có nghĩ mình sẽ được học bổng 
không ? 

Em đã nhận học bổng kỳ V và VII, em biết đến học bổng này qua các thông báo ở trung tâm hỗ trợ 
sinh viên của trường ĐHBK. Em rất bất ngờ khi nhận được học bổng ” Đồng Hành” bởi vì sau khi tìm 
hiểu về học bổng này trên internet em thấy có lẽ mình không đủ khả năng để nhận học bổng này (bởi 
vì học bổng này chỉ phát cho khoảng mười mấy bạn) nhưng em nhầm là mười mấy bạn là cho mỗi 
trường đại học chứ không phải cho tất cả các trường. Vì vậy em quyết định vẫn tham gia , trong thời 
gian chờ đợi em rất hồi hộp rằng không biết là mình có đạt được không và cuối cùng em cũng được 
toại nguyện. Em rất hạnh phúc bởi vì đây là lần đầu tiên em nhận được học bổng từ một tổ chức và 
cũng  cảm thấy tự hào 

  

 



Em vẫn thường xuyên liên lạc với các anh chị trong ĐH chứ, các anh chị có nhiệt tình giúp đỡ em và 
trở thành một người bạn của em không ? Trước khi nhận học bổng, em đã hình dung về các anh chị 
thế nào. Có sự khác biệt nào lớn giữa hình dung đó và các anh chị em đã gặp hoặc trao đổi trong thực 
tế không ? 

Trước khi nhận học bổng lần V(đây là lần nhận học bổng đầu tiên của em) em cứ nghĩ rằng những tổ 
chức phát học bổng thì có cái gì đó ” cao cao ” nói chung có cái gì đó làm em hơi ”sợ sợ” nhưng sau 
khi tìm hiểu kĩ thì em biết đây là một tổ chức do các anh chị sinh viên đang học tập hoặc đã đi làm lập 
ra cùng sự hỗ trợ của các nhà tài trợ ,em đã không còn cái cảm giác đó. Đặc biệt là sau khi nhận học 
bổng và em được làm quen với các anh chị qua những lá thư liên lạc ,em cảm thấy như hằng ngày 
mình đang nói chuyện với người thân của mình vậy, cái cảm giác ”sợ sợ” ở trên hoàn toàn biến mất. 
Người chị mà em thường xuyên liên lạc đã giúp đỡ em rất tận tình , trong những lúc mà em cảm thấy 
buồn và thất vọng về kết quả học tập của mình, chị đã có những lời khuyên chân thành nhất dành cho 
em vì vậy em xem chị như người chị của mình vậy , em có cảm giác như là một người con trong một 
đại gia đình vậy - một cảm giác thân thiện , kể từ đó em quyết tâm hơn nhiều 

Hiện tại, em còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống không ?  Học bổng Đồng Hành có ý nghĩa như 
thế nào đối với em ? (về cả vật chất và tinh thần) 

Em nghĩ là hiện tại em không còn gặp nhiều khó khăn như mới vào năm 1 nữa , em cảm thấy tự tin 
hơn trong học tập và giao tiếp, em nghĩ là mình có thể làm được mọi điều nếu mình có sự quyết tâm . 
Trước khi nhận học bổng em cứ nghĩ ” Đồng Hành ” cũng như các tổ chức khác(chỉ có phát học bổng 
mà thôi : chỉ có ý nghĩa tức thời) nhưng sau khi liên lạc với các anh chị thì em nhận ra một ý nghĩa sâu 
xa của tố chức Đồng Hành là không những các anh chị giúp đỡ về vật chất (phát học bổng) mà còn 
giúp đỡ rất nhiều về mặt tinh thần ,thực sự trở thành một người bạn , người anh ,người chị ”đồng 
hành”của mình. Điều này có ý nghĩa lâu dài ,em nghĩ rằng đây mới thật sự là điều mà bọn em cần bởi 
từ đó em mới có thể học hỏi được nhiều điều từ các anh chị , từ cuộc sống để sống tốt hơn 

Mong ước hiện tại, trong khoảng 1,2 năm,  của em là gì ? Em có thể chia sẻ cùng các anh chị dự định 
lâu dài trong tương lai của em không ? (ví dụ : ước mơ về nghề nghiệp, ước mơ cho bản thân và gia 
đình …) 

Bây giờ cũng như các bạn sinh viên khác em đang trong quá trình học tập vì vậy việc quan trọng và 
cũng là ước mơ lớn nhất của em hiện giờ (trong khoảng 2-3 năm) là dành hết sức mình cho việc học 
tập để sau khi ra trường mình có thể kiếm được một suất học bổng đi học nước ngoài (em thích nhất là 
sang Pháp). Đồng thời em hi vọng cũng có thể tham gia nhiều hoạt động khác có ích cho bản thân  

Còn về ước mơ sau này thì em hi vọng có thể học càng lên cao càng tốt , thu thập càng nhiều kiến thức 
cho công việc của mình , tìm được một công việc phù hợp nhất cho bản thân (em thích nhất là trở 
thành một kĩ sư). Và một điều cũng quan trọng không kém là em hi vọng sẽ giúp đỡ gia đình mình thật 
nhiều bởi vì em học cho đến ngày hôm nay cũng là do sự chăm lo nâng đỡ của cha mẹ già và các anh 
chị em trong gia đình (em là niềm hi vọng duy nhất của gia đình em hiện giờ ). Em sẽ không làm thất 
vọng tình yêu mà mọi người dành cho em 

Nếu bây giờ Đồng Hành trao học bổng cho sinh viên tất cả các năm, em có mong nhận được học bổng 
lần nữa không ? Theo em, còn có nhiều bạn sinh viên khó khăn mà vẫn học giỏi như em không ? 

Thú thật là em cũng rất muốn nhận được học bổng của Đồng Hành nếu có cơ hội nhưng trong lần nhận 
học bổng lần 2 của em (lần VII) sau khi nghe cô Nghĩa kể về một trường hợp một bạn tuy nhà nghèo 
và còn bị tật nữa nhưng sẵn sàng nhường cơ hội cho bạn khác tuy bạn ấy vẫn có thể nhận được học 



bổng đó , bạn ấy nói rằng bạn ấy vẫn có thể tự lo được . Điều này làm em chợt nhận ra rằng  xung 
quanh mình còn rất nhiều bạn học cũng thuộc vào loại khá , có thể kết quả học tập không bằng các bạn 
khác nhưng nhà các bạn ấy rất nghèo, có bạn mồ côi cả cha và mẹ ,rất cần những học bổng của các 
anh chị và sự ”đồng hành” của các anh chị trong cuộc sống. Tuy nhiên, các bạn ấy rất khó nhận được 
học bổng của các anh chị bởi vì kết quả học tập còn thua các bạn khác. Em nghĩ rằng dù sao mình còn 
có điều kiện hơn các bạn ấy bởi vì xung quanh mình còn có người thân của mình , em có thể tự lo 
được vì vậy nếu có cơ hội nhận học bổng  em cũng xin nhường lại cho các bạn đó để phần nào giúp 
được các bạn ấy,em hi vọng các bạn sẽ được các anh chị giúp đỡ nhiều hơn nữa   

Nếu cho em nhắn gửi một vài lới đến cac anh chị trong hoc bổng Đồng Hành, em sẽ nói gì ? 

Em có một đề nghị nhỏ gửi đến các anh chị là học bổng ”Đồng Hành” nên ưu tiên hoàn cảnh khó khăn 
nhiều hơn nữa hơn là hướng đến kết quả học tập để tạo nhiều cơ hội hơn cho các bạn nhà rất nghèo mà 
học giỏi. Em chỉ có một lời nhắn gửi đến các anh chị rằng các anh chị và tổ chức Đồng Hành  rất rất 
tuyệt vời , cực kì tuyệt vời ,các anh chị thật sự là những người anh , người chị đúng nghĩa, em tin rằng 
các bạn khác đã từng liên lạc với các anh chị cũng có cùng ý nghĩ như em, một tổ chức thật có ý nghĩa. 
Em muốn có nhiều hơn những tổ chức như vậy để có nhiều điều kiện giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Em cũng xin gửi đến các anh chị lời cảm ơn và lời chúc sức khoẻ tốt nhất dành cho các anh chị để có 
nhiều sức khoẻ chăm lo cho đàn em và tìm được nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống của 
mình. Và em cũng xin hứa với các anh chị rằng sự giúp đỡ của các anh chị dành chị bọn em là không 
uổng phí vì vậy em sẽ cố gắng hết sức đáp ứng sự kì vọng của các anh chị khi lập ra tổ chức này 

Nếu sau này em có điều kiện về kinh tế, em có nghĩ mình sẽ quay lại xây dựng Đồng Hành không ? 

Em nghĩ rằng nếu sau này có cơ hội chắc chắn em sẽ tham gia , em hi vọng mình sẽ trở thành một 
thành viên của tổ chức Đồng Hành , em cũng hi vong mình cũng sẽ tìm được nhiều niềm vui khi mang 
lại niềm vui cho bạn khác và những kỉ niệm đẹp khi tham gia tổ chức này 

  



Đôi khi… 
 

Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, nó tự hỏi, tại sao mình phải giúp đỡ 
những con người không quen biết, trong khi họ hàng nội ngoại 
của nó ở quê toàn phải chạy đi làm thợ ở thành phố. Đất quê toàn 
cát, ăn không được. Các bác, các cô nó, cả mùa đông hình như 
chỉ có một chiếc áo khoác, kiểu áo cựu chiến binh mà màu xanh 
lá cây giờ đã biến thành màu lá úa. Cháu nó (nhiều đứa nó không 
biết mặt) có đứa nào mà không quanh năm lấm lem đất cát đâu. 
Nó có giúp được gì cho họ đâu. Có thể tự bào chữa rằng nó mới 
là sinh viên, nghề ngỗng chưa có, trách nhiệm của nó chỉ là ăn và 
học thôi. Nhưng thế cũng không đúng, vì nó có học bổng mà. Trừ 
mọi chi tiêu, mỗi tháng nó cũng còn lại chút ít nếu không tự dưng 
nổi hứng lên chạy vào Paris ăn chơi đập phá. Chả là nó đang đi 
học trên đất Pháp. Chắc do kinh tế Pháp phát triển hơn nên lượng 
học bổng nó nhận được cũng kha khá, không như học bổng hồi 
vài năm làm sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba ở Việt Nam, 
chỉ vừa đủ tiền xăng và tiền thuốc lá.  

Quên chưa nói, họ hàng nó đa phần là ở quê còn gia đình nó sống ở Hà Nội cũng đã được gần hai chục 
cái mùa xuân. Nhờ trời, nhờ bố mẹ nó giỏi mà gia đình nó cũng thuộc vào nửa trên của giới trung lưu, 
vì thế trong câu hỏi của nó mới không nhắc đến chuyện giúp đỡ gia đình. Mà nói là nó đã giúp những 
người không quen biết cho oai, chứ thật ra cũng có gì to lớn đâu nếu xét về mặt kinh tế, nếu « quy ra 
thóc » theo cách nói bình dân. Mỗi năm đóng góp hơn trăm euro (cái loại tiền mà bên này mấy thằng 
việt cộng như nó gọi là ơ), hơn trăm ơ làm hai suất học bổng cho những đứa sinh viên không may mắn 
bằng nó (tức là không được sinh ra trong một gia đình mà bố giỏi, trời thương, nói cách khác là nhà 
chúng nó nghèo) đang mài đít trên ghế giảng đường các trường đại học ở Việt Nam. Hơn trăm ơ, cũng 
chỉ bằng vài cuộc nhậu bình dân nhất trên đất Paris này, tức là những cuộc nhậu chỉ có bia và cánh gà 
luộc, nướng hoặc rán, nói chung là các kiểu biến tấu của cánh gà. Những cuộc nhậu mà nó và bọn bạn 
vừa uống vừa nghêu ngao : « trọn một đời gục mình bên chén rượu, khắc tên em lên cổ cánh chân 
gà ».  

Nó lại nhớ đến cái thời sinh viên « vàng son », mỗi tuần ngoài học ra còn có vài trận đá bóng, một trận 
bia, uống đến say cả đất trời, mờ cả nhật nguyệt, uống tối thứ bảy và ngủ trọn ngày chủ nhật, tiết kiệm 
được bữa ăn trưa, tất nhiên là không phải tuần nào cũng thế nhưng cũng có lẽ đến 40 tuần mỗi năm. Ừ 
thì hơn trăm ơ đấy cũng nhỏ thật, nhưng cũng bằng « thóc » các anh chị bên họ nội nó lăn lưng ra đi 
làm vài tháng trời, cũng không thể nói là nhỏ nếu mang về vùng đất cát quê nó. Vậy thì sao nó lại cho 
đi, không đắn đo gì? Từ bé đến giờ, có ai bắt nó làm được cái gì mà nó không thích, không thấy là 
đúng đâu, đến bố nó giỏi thế cũng phải chịu cơ mà. Thế thì chắc là việc cho tiền này cần làm rồi.  

Chắc tại nó sinh ra ở một đất nước mà đạo Phật đã ăn sâu, bám rễ cả nghìn năm, cái đạo đầy tính con 
người ấy có lẽ đã ngấm vào máu mỗi con người Vi ệt Nam từ khi họ có nhận thức. Cũng chắc tại hồi 
bé nó hay được mẹ hát ru. Những câu ca dao nhẹ nhàng, man mác như gió thoảng qua, nhưng tuổi thơ 
ai đã được nghe hát ru thì trọn đời cũng không thể nào quên được. Tất nhiên nếu vô phúc gặp những 
giọng ca chanh pha dấm thì chắc sẽ phải mang ác mộng cả cuộc đời, may cho nó là mẹ nó hát ru hay 
tuyệt, giọng bà ấm mà trong, cứ sâu thẳm, sâu thẳm đi vào tâm hồn thơ ngây của nó, nó vẫn nhớ và sẽ 
mãi nhớ. Cũng như những dòng chữ khi đã viết lên tờ giấy trắng sẽ còn mãi với thời gian. Nó nhất 



quyết sau này sẽ dạy vợ ru con, nói dạy vợ cũng không sai vì nó thấy nhiều cô gái mắt xanh mỏ đỏ hát 
« tình chết không đợi chờ, tình đến ai nào ngờ… » rất ngọt, nhưng hỏi em có nhớ bài ca dao nào 
không thì cứ lúc lắc cái đầu tim tím vàng vàng, trông rất « tội ». Cũng như mẹ nó đã ru nó, vợ nó sẽ 
hát ru con : 

« Ầu ơ, bầu ơi thương lấy bí cùng… » 

 

Nó nghĩ, vài triệu đồng, nếu đem giúp anh em họ hàng thì biết giúp ai, có giúp được không, mà 
chuyện giúp đỡ họ hàng thì bố mẹ nó, anh chị nó nhận trách nhiệm rồi. Về sau, khi đi làm, nếu có điều 
kiện thì nó sẽ giúp họ, giúp cái nghề, cái nghiệp, chứ cũng không thể giúp cái ăn trong vài bữa. Còn 
giờ đây, giúp được vài đứa sinh viên trang trải phần nào chi phí học hành thì nó giúp thôi, không phải 
suy nghĩ. Nó muốn góp phần để những tâm hồn trong trắng kia còn tin vào cái tốt trong cuộc sống. 
Đọc thư của chúng nó, thấy nhiều chỗ câu chữ lộn xộn, nhiều thư nó cứ tưởng học sinh cấp hai viết. 
Nó thấy thoáng buồn cho cái hệ thống giáo dục chỉ biết nhồi, biết nhét màu xám của các trang sách 
vào đầu học sinh, chỉ biết đào tạo ra những cái máy thi, thi và thi. Nhưng nếu bỏ qua những cái ngây 
ngô mà dân khoa học tự nhiên hay mắc phải khi viết văn thì nó tìm thấy trong các trang thư lòng ham 
sống, tinh thần vượt khó và niềm tin vào tương lai. Nó lại thấy yêu cuộc đời này hơn, nó thấy nó may 
mắn hơn rất nhiều người và nó trân trọng hơn những gì nó có, hoá ra nó giúp họ và họ cũng giúp nó, 
giúp nó hiểu hơn giá trị cuộc sống. 

Nó bật máy tính, bật lại mấy bản nhạc Trịnh quen thuộc, và Khánh Ly đang hát : 

« Sống trong đời sống cần có một tấm lòng 
Để làm gì, em biết không 
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi… » 

Đ.T.H 

        

 

  



Thay đổi 
 

Có những người, trước khi đến với Đồng Hành, không bao giờ 
nghĩ mình sẽ làm chủ tịch của một tổ chức tập thể cả ngày đi làm 
đối ngoại và họp hành. Ấy thế mà họ đã làm, mà lại làm tốt. Trừ 
chủ tịch Xuân (xin lỗi anh Xuân nha :-D), ba chủ tịch còn lại của 
Đồng Hành ai cũng hiền và ít nói. Nhớ cái ngày đầu Minh Đức 
làm chủ tịch, mọi người không hiểu Đức sẽ nói thế nào trước đám 
đông. Vậy mà đến khi chuyển giao « ngai vàng » cho Minh Bảo, 
Đức đã thực sự tự tin, hoàn toàn khác so với một năm về trước. 
Vậy, đâu là động lực, đâu là lý do ?  

 

“Tao thấy mầy có vẻ thay đổi nhiều, không giống mầy lúc trước” là câu nói mà tôi nhận được từ mấy 
thằng bạn sau chỉ hơn một năm đi qua Pháp học. Trả lời câu nói như vậy tôi chỉ biết mỉm cười, tôi biết 
mình đã thay đổi. Mấy đứa bạn tôi nói đúng dù tôi không chấp nhận hoàn toàn. Thật ra tôi vẫn là tôi, 
tôi vẫn là một thằng trầm, hơi nhút nhát và sống khá nội tâm, có chăng là cách sống của tôi đã thay 
đổi. Tôi không thể nào phủ nhận những nhận xét của mấy đứa bạn. Khi còn là sinh viên ở Việt Nam, 
tôi là một thằng khá lười và thụ động, ngoài việc học tập, làm việc và đi chơi với mấy đứa bạn tôi 
không bao giờ quan tâm đến công việc của tập thể lớp, các phong trao Đoàn, Hội sinh viên hay những 
buổi giao lưu giữa sinh viên các trường. Tôi cứ sống như vậy suốt 3 năm học đại học ở Việt Nam. Từ 
khi qua Pháp học tập, có lẽ cuộc sống xa nhà đã làm cho tôi cảm nhận được sự quí báu của việc gặp gỡ 
mọi người. Tôi bắt đầu thích đi lại, thích được nói chuyện với những người đi trước, được nhận những 
lời khuyên và thích được làm việc. 

Bạn bè của tôi cũng chỉ đi chung với tôi trên một đoạn đường nhất định, có đứa không nhận ra sự thay 
đổi, có đứa nhận ra nhưng không hiểu hết được. Chỉ có tôi mới hiểu rõ nguyên nhân, và “Đồng Hành” 
chính là điều làm tôi thay đổi. Là một sinh viên cũng đã từng đi dạy và nhờ vào những phần học bổng 
của nhiều tổ chức, cá nhân để có thể trang trãi học phí và tiền nhà trong suốt mấy năm đại học tôi có 
thể cảm nhận được rất rõ nỗi trăn trở của các bạn sinh viên lúc nào cũng canh cánh lo chạy tiền học 
phí, tiền thuê nhà… Càng cảm nhận được sự quý báu của những món quà, những giúp đở về tài chính. 
Khi cầm xuất học bổng trên tay, một cảm giác vui sướng và nhẹ nhỏm vì biết rằng mình đã có thể yên 
tâm cố gắng học hành ít nhất là trong học kì này. 

Những suy nghĩ về cuộc đời sinh viên và nghĩ đến những lớp đàn em đi sau mình đã cho tôi rất nhiều 
nghị lực trong cuộc sống xa quê. Tôi cảm thấy mình là một người quá may mắn, tôi muốn đóng góp 
một phần nhỏ của mình để có thể chia sẻ phần nào nỗi vất vả, lo toang của các bạn. “To give 
happiness is to receive it” trở thành phương châm sống của tôi, cám ơn Đồng Hành đã cho tôi một triết 
lý sống mới. 

 Minh Bảo 

 

  



Ở một nơi nào đó 
 

Làm Đồng Hành không phải lúc nào cũng dễ chịu. Đôi khi , công việc bề bộn, dồn dập khiến 
không ít người căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng rồi, khi tất cả mọi thứ trôi đi, những gì còn đọng lại 
trong mỗi thành viên Đồng Hành thật đẹp. Mỗi người giữ cho mình một cảm xúc riêng, một hình 
ảnh riêng về Đồng Hành. 

Cái duyên cái số đẩy nó đến với Đồng Hành, đến để rồi đã bao lần nó tự nhủ sẽ « dứt áo ra đi » mà 
không được. Nó cũng không biết mình còn gắn bó với Đồng Hành đến bao giờ nữa, tháng sau, năm 
sau hay mãi mãi về sau? Chỉ biết rằng chặng đường nó đã « Đồng Hành » cùng các bạn để lại trong nó 
thật nhiều kỉ niệm. 

Sau một thời gian xa nhà, nó lại được về nhà đón Tết. Hà Nội dù có nhiều đổi thay nhưng khi trở về 
với căn nhà yêu thương của mình, nó vẫn tìm lại trọn vẹn hương xuân Hà Nội. Là nét dịu dàng của 
cành đào phai, là chút mong manh của cánh mai đất Bắc, là hương thơm thanh tao của nàng hoa nước 
thuỷ tiên, tất cả hoả quyện trong mùi hương trầm khiến lòng người ấm lại. 

Cái Tết đó, bên cạnh họ hàng và bạn bè cũ, có ba người bạn đến thăm nó. Khác với những món quà 
của người thành phố, các bạn mang đến cho nó những món quà rất giản dị, giản dị mà ấm áp, thân 
thương. Một đôi bánh chưng « nhà em mới nấu hôm mùng 3 Tết », một gói bột sắn « mẹ em tự tay 
làm » và một gói bánh đậu xanh vì « quê em ở Hải Dương chị ạ ». Đó là những người bạn Đồng Hành 
của nó, những người còn rất nghèo nhưng tình cảm vô cùng. 

….. Nó vẫn nhớ như in cái buổi sáng đầu xuân cách đây ba năm, một con bé ở Lyon lò dò lên X thăm 
chị. Hôm đó trường X vắng tanh, chị nó và vài người bạn mà nó biết cũng không ra đón được. Mọi 
người đang họp hành gì đó, một cuộc họp khiến nó tò mò. Chỉ khi đến tối, khi cuộc họp đầy bí ẩn kia 
kết thúc, mọi thắc mắc của nó mới được giải đáp. Lần đầu tiên, nó làm quen với cái tên « Đồng 
Hành », kèm theo là hàng loạt các động từ « đi họp », « chấm điểm », « tranh luận », các tình từ « học 
giỏi », « nghèo », « ý chí » và các danh từ « hồ sơ », « boursier », « đại diện » … những từ mà cho đến 
bây giờ, hình như ngày nào nó cũng nghe đến, đọc đến hay nghĩ đến. 

Và từ đó, nó bị cuốn theo Đồng Hành. Nhiều lúc nó tự cảm thấy hình như nó làm nhiều quá, nói nhiều 
quá, thậm chí đôi khi nó có cảm giác làm phiền mọi người, thúc giục mọi người. Bố mẹ nó cũng ủng 
hộ hết lòng nhưng đôi khi cũng bảo « làm nhiều những việc đấy chẳng đứa con trai nào nó chịu được 
đâu con ạ ». Những lúc đấy nó buồn lắm, nó thấy những gì mình cố gắng có vẻ hơi vô nghĩa, chỉ làm 
người khác khó chịu mà thôi. Hình như mọi người nghĩ rằng nớ chẳng còn gì để làm ngoài Đồng 
Hành. Nhiều khi nó muốn hét thật to rằng nó còn trăm nỗi lo, lo tiền cho em nó học, lo những chuyện 
của gia đình, rồi lo cả việc học và cuộc sống của nó nữa chứ ! Ai cũng nghĩ mọi thứ đối với nó tròn vo, 
trải toàn hoa, chỉ có niềm vui và may mắn. Nhưng sự thật đâu phải thế ! Bên cạnh những điều hạnh 
phúc, nó cũng trải qua những sóng gió, nếm vị đắng của thất bại và có những lúc buồn đến thắt lòng. 

Nó đã vài lần quyết định chia tay với Đồng Hành, mà có lần nó đã « chia tay » được 3,4 tháng. Nhưng 
rồi, những lời tâm sự của các em, những lá thư gửi từ quê hương không cho nó dừng lại ở đó. Nó tiếp 
tục chạy để rồi đôi khi, nó đứng khựng lại vì tủi thân, vì thấy mình đơn lẻ, ở quá xa mọi người. Có 
nhiều lần nó cũng khóc, khóc vì hình như không ai hiểu nó, khóc vì thấy mọi người lạnh lùng. Mọi 
người không sai nhưng nó luôn cần một cái gì đó ấm áp. Nó quá mong manh ? 



Buồn là vậy nhưng hình như chưa bao giờ đôi chân nó cho nó dừng lại hẳn. Nó có đôi chân để chạy và 
đôi cánh để bay ! Vì thế, gạt đi những lúc buồn, nó lại chạy trên công việc và bay trên những ước mơ. 
Chẳng biết có sai không nữa ? 

Ngày Đồng Hành Lyon chính thức ra đời, nó vừa mừng lại vừa canh cánh lo âu. Nó mừng vì nó hiểu 
rằng nếu các bạn ở Lyon chỉ là những nhà tài trợ đơn thuần thì có lẽ chỉ có hai người trung thành đóng 
góp là nó và em Minh. Nó hiểu rằng chỉ khi tồn tại một Đồng Hành Lyon thì mọi người ở đây mới hết 
lòng cho « đứa con tinh thần » của mình. Nhưng nó lại lo làm sao để dăm ba thành viên hiện tại có thể 
cáng đáng nổi việc trao học bổng cho sinh viên ở Đà Nẵng. Sinh viên ở Lyon thì lại nghèo, chẳng có 
nhiều người xông xênh học bổng như trên Paris. Mà khi các bạn đang còn chạy bạc mặt ra để làm 
thêm lấy tiền ăn học thì chuyện tham gia Đồng Hành có vẻ như quá « xa xỉ ».  Nói ra có lẽ sẽ có người 
cười nó nhưng thật sự nó đã phải dùng đủ « mưu kế » để « lôi kéo » các bạn tham gia, ngay cả việc 
biến những cuộc họp thành những cuộc liên hoan nho nhỏ mà nó tự bỏ tiền túi để đi chợ và bỏ thời 
gian để nấu ăn. Chả thế mà có người đã nói vui rằng Đồng Hành Lyon thời đó là « Đồng Hành xôi 
thịt ». 

Rồi những học bổng Đồng Hành đầu tiên đến tay sinh viên Đà Nẵng, nó thở phào nhẹ nhõm. Đó cũng 
là lúc nó biết sẽ rời Lyon đến một thành phố khác. Nó ra đi với nhiều nỗi trăn trở và cũng chỉ khi xa 
Lyon rồi nó mới hiểu là nó yêu và gắn bó với các bạn ở đó thế nào. Chẳng vậy mà ngày xưa đã có lần 
nó đấu tranh gay gắt đòi « quyền lợi » cho Lyon, gây « rối loạn » hộp thư chung của Đồng Hành. Tuy 
lo lắng nhưng nó cũng tin rằng những người bạn của nó sẽ có đủ nhiệt tình và năng lực để làm cho 
Đồng Hành Lyon sống. Vâng, « sống » chứ không phải là « tồn tại » ! 

Đến ngày hôm nay, nó vẫn chịu khó lắng nghe tin tức ở Lyon. Có những lúc rất vui vì các bạn nó 
« làm ăn khấm khá », đi một buổi « đối ngoại » là lại thêm được trăm euros. Cũng lại có lúc công việc 
có vẻ chẳng dễ chút nào vì « chị ơi, em chán lắm rồi, công việc nhiều mà chiều nay không một ai đi 
họp, em chả làm nữa đâu, đến đâu thì đến ». Nhưng nó, và cả các bạn nó nữa, biết rằng trên đời này,  
mọi công viêc đều có thách thức riêng. Khó khăn sẽ mang lại vẻ đẹp cho những thành công. 

Đôi khi vẫn có người trách nó, bảo nó làm việc Đồng Hành quá nhiều và tạo sức ép cho người khác. 
Còn nó, nó lắng nghe, nó không bảo thủ vì nó hiểu người ta yêu nó, thương nó nên mới nói như vậy. 
Nhưng nó không thể vì thế mà dừng lại, nó vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng hơn và khéo léo hơn. Nó 
luôn tin về những gì tốt đẹp và tin rằng một ngày mọi người sẽ hiểu nó. 

Chợt nó thèm một cốc bột sắn mát lạnh, một miếng bánh đậu xanh ngọt ngào hay một miếng bánh 
chưng đậm hương vị quê hương. Nó hiểu rằng, nó đã để lại một phần không nhỏ tuổi trẻ của mình ở 
một nơi nào đó, một nơi vô hình và vô giá.  

Ngoài kia, tuyết đã tan và mùa xuân đang đến. Một tiếng chim cất lên trong trẻo và trên thảm cỏ đang 
còn quắt đi vì lạnh, những bông cúc trắng li ti đã bật cánh hé cười. 

Ở một nơi nào đó, vô giá, vô hình … 

Thanh Hà, 3/2005 

  



Đồng Hành và tôi 
 

... Hơn 2 năm trước, tôi nghe kể về Đồng Hành khi vừa mới chân ướt chân ráo đến Pháp. Tình 
cờ thôi, ai đó kể về ngôi trường mà tôi sắp vào, tập thể sinh viên người Việt ở trường X và những việc 
họ đang làm, trong đó nổi lên hoạt động từ thiện Đồng Hành. Điều hấp dẫn nhất của Đồng Hành đối 
với tôi không chỉ là có thể giúp đỡ các em sinh viên phần nào khó khăn tài chính mà còn có thể làm 
quen và "kết thân" với các em, có thể lắng nghe, động viên và thực sự đồng hành với các em. Thế là 
tôi vào Đồng Hành, mặc kệ cái cảm giác mù mờ, mệt mỏi và hỗn độn sau khi "tham quan" buổi "Đại 
Hội Đồng Hành" cồng kềnh và lủng củng. Quả nhiên, sau mỗi lần chấm điểm, tôi được chọn 2 em sinh 
viên nhận học bổng để liên lạc. Mục đích của việc liên lạc là có thể thường xuyên giúp đỡ, động viên 
các em mọi mặt, từ việc học tập, tình cảm cho đến các vấn đề khó khăn khác. Nhưng đôi khi tôi có 
cảm giác các em, những đứa em mà tôi chỉ biết qua email và qua ảnh, lại là những người động viên 
tinh thần tôi thường xuyên và hiệu quả hơn hết. Những tâm sự của các em gửi từ quê nhà khi kể về 
thành công, khi kể về sự bế tắc trong cuộc sống, có khi chỉ là những niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ, những 
suy nghĩ đơn sơ lãng mạn tuổi sinh viên. ... 

Trong Đồng Hành, tôi chọn công việc mà tôi cho là ... "hấp dẫn nhất": phụ trách liên lạc về Hà Nội. 
Những người bạn đầu tiên tôi quen qua công việc là các anh chị đại diện cho Đồng Hành, vốn dĩ là 
giảng viên trẻ của trường. Thường ban đầu chả mấy khi biết "phía bờ bên kia" là ai ngoài cái tên và địa 
chỉ liên lạc. Nhưng chúng tôi lắng nghe và gắn bó với nhau bằng tấm lòng, bằng sự đồng cảm không 
lời và thiêng liêng. Xa mà gần, những dòng emails của công việc xen lẫn thăm hỏi, vui đùa, động viên 
đôi khi khiến lòng tôi bồi hồi, ấm áp nơi xứ người. Mỗi năm chúng tôi gặp nhau nhiều lắm một lần, 
nhưng mỗi lần gặp nhau là mỗi lần tôi thêm khâm phục và trân trọng sự hi sinh thời gian và công sức 
của các anh chị cho Đồng Hành và cho các em sinh viên. 

Mùa hè đầu tiên về nhà kể từ khi sang Pháp, tôi tham gia tổ chức buổi gặp mặt với các em sinh viên 
của Đồng Hành. Công việc chuẩn bị và tổ chức được các anh chị đại diện lo chu đáo. Chúng tôi chọn 
địa điểm Ba Vì với ý tưởng "Giữa trời gặp nhau", nghe vừa lãng mạn, vừa tham vọng. Nhưng thực tế 
thì không có tham vọng nào có thể đạt được một cách dễ dàng. Tôi lên xe một cách căng thẳng. Gặp 
nhau ở cổng trường Tổng Hợp chứ không phải ở giữa trời, nhưng tôi tự hỏi không biết làm sao để có 
thể thân với các em một cách nhanh chóng nhất mà không làm trò gì thiếu tế nhị hoặc gượng ép. Khi 
xe lăn bánh cũng là lúc tôi để lại sự căng thẳng ở phía sau. Những cô bé ngồi bên cạnh bắt chuyện với 
tôi nhanh chóng. Chỗ tôi ngồi bỗng trở nên ríu rít như tổ chim non. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu 
làm sao mà cả lũ có thể nói không ngừng không nghỉ, liên tục phát triển đến như thế. Chúng tôi trèo 
lên tận đỉnh Ba Vì và ngồi tâm sự trên đó. Mây trắng trên cao, ruộng xanh bên dưới, nghe nắng và gió 
reo xung quanh bỗng thấy bồi hồi, hạnh phúc mà chẳng hiểu vì sao ...  

Mãi đến hôm nay, tôi vẫn giữ nguyên cái cảm giác bồi hồi hạnh phúc giữa thiên nhiên và bạn bè. Một 
mùa hè sắp đến, trong tôi lại rộn lên tiéng ríu rít của « tổ chim non » trên đỉnh Ba Vì ngày ấy. 

Hải Linh 

  



Bạn bè tôi và Đồng Hành  
 

Cái ngày mà anh Xuân hỏi chuyện “quân sư” về vấn đề của Đồng Hành cũng là mốc đánh dấu sự gắn 
bó của tôi với Đồng Hành. Và cũng từ đó, nhiều đứa bạn của tôi ở Việt Nam thường bị “hành hạ”. Nào 
là giúp các đại diện ở Việt Nam, nào là phải trò chuyện phỏng vấn, chấm hồ sơ, cũng như giúp đỡ các 
em, nào là scan, gửi hồ sơ,…Nghĩ mà tao thương bọn mày quá! Vào đợt “nóng”, cứ vài ngày nhận 
được một thư thúc giục ầm ĩ, đang đêm cũng bị tao gọi điện, chắc là bọn mày phát điên nhỉ? Nhiều lúc 
mắng xong, biết là không phải tại bọn mày, thấy mình hư quá, thế mà không đứa nào trách tao. Nhất là 
những lúc bọn mày hì hục scan và gửi hồ sơ, mất ăn mất ngủ (mặc dù lúc nào cũng chậm :D, vì nhiều 
lý do khách quan ☺). Bây giờ mọi việc đã đi vào quỹ đạo, nhiều gương mặt mới, nhiều luồng sinh khí 
mới. Tao cũng không cần thức đêm cùng anh Minh Anh và em Điệp chờ đợi nhận hồ sơ (để rồi sau 
đấy lờ đờ như con gián chết), cũng không còn phải thao thức vì Đồng Hành nhiều nữa, bọn mày cũng 
không còn bị tao mắng nữa, nhỉ? Nhưng tao biết, cái thời gian đó sẽ thật khó quên. Và, ở trong bọn 
mày, cũng như trong tao, sẽ luôn có 1 góc nhỏ “Đồng Hành”.     

Đào Hà 

Những khó khăn trong quá trình hoạt động  

 

Thường khi nghe về Đồng Hành, mọi người thường chỉ nghe đến số học bổng mà Đồng Hành đã 
trao được, số trường Đại học ở Việt nam mà Đồng Hành trao học bổng, nhưng ít khi nào các bạn 
nghe nói về những khó khăn mà Đồng Hành phải đương đầu. Cũng như các tổ chức khác, Đồng 
Hành vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong qua trình tổ chức hoạt động.  

Đồng Hành là một tổ chức từ thiện, các thành viên đến với Đồng Hành đa phần là sinh viên từ các 
miền khác nhau của nước Pháp, thời gian biểu không giống nhau nên cũng gây ra nhiều khó khăn 
trong việc tổ chức hoạt động. Do đó tất cả các công việc của Đồng Hành đều được thảo luận và giải 
quyết trên mailing list. Việc làm việc từ xa trên mailing list cũng gây ra nhiều khó khăn. Nếu chỉ một 
khoảng thời gian không theo dõi thông tin trên mailing list, thì bạn sẽ không biết Đồng Hành đang làm 
gì và đều đó dẫn đến việc nhiều thành viên không còn “nhiệt huyết” làm việc Đồng Hành. Ngoài ra vì 
công việc mang tính chất từ thiện, nên có lẻ mức độ ưu tiên trong thời gian biểu của từng người không 
phải ở mức độ cao, mà thường là chỉ làm khi có thời gian rảnh. Điều này đôi lúc dẫn đến tình trạng 
Đồng Hành bị quá tải bởi công việc. Nếu công việc cứ dồn về cho một số người thì nhanh chóng họ sẽ 
chán nản và không cảm thấy hứng thú khi làm việc Đồng Hành nữa.  

Đã không ít lần Đồng Hành đứng ở tình trạnh quá tải bởi công việc, và không ít lần đã mon men ý 
định giải tán Đồng Hành.  Vâng, đấy là những lúc mà hầu hết các thành viên không tìm ra thời gian 
trống để chia sẻ công việc Đồng Hành. Nhưng thật may mắn, một kết cục như thế đã và sẽ không xảy 
ra. Bởi bên cạnh Đồng Hành, còn có những nhà tài trợ tin tưởng vào Đồng Hành và quan trọng hơn hết 
là những bạn sinh viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang rất cần được giúp đỡ.  

Mỗi một năm, sẽ lại có một lớp sinh viên tốt nghiệp ra trường và lại có một lớp sinh viên mới tham gia 
Đồng Hành. Bao giờ cũng thế, việc chuyển giao công việc giữa hai khóa cũng gây ra những khó khăn 
nhất định, mà có lẻ khó mà tránh khỏi. Làm thế nào để những lớp đi trước vẫn thường xuyên tham gia 
chia sẽ các công việc của Đồng Hành, quả thật là một bài toàn khó. Mỗi lần chuyển giao công việc cho 



một ban điều hành mới, mà trong nội bộ Đồng Hành thường gọi nhau là “thay máu”, thì phải mất một 
thời gian nhất định để những người mới nắm bắt được công việc của Đồng Hành.  

Ngoài những khó khăn liên quan đến vấn đến nhân sự và tổ chức, Đồng Hành cũng gặp không ít khó 
khăn trong việc vận động gây quỹ. Việc Đồng Hành phải thay đổi ban điều hành hằng năm, việc Đồng 
Hành không có một trú sở chính, và vì Đồng Hành chưa khai báo trở thành một tổ chức từ thiện theo 
luật của Pháp, đều này làm giảm khả năng thu hút tài trợ của nhiều cá nhân và tổ chức.   

Điều hành một tập thể hơn 60 người, một tổ chức học bổng hằng năm trao hơn 250 triệu đồng việt 
nam, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện quả thật là công việc không dể dàng. Cùng nhau làm chung, 
cùng nhau chia sẽ công việc, thật sự là chìa khóa thành công cho việc tổ chức một tập thể như  Đồng 
Hành. Đồng Hành không là của riêng một cá nhân nào, Đồng Hành là của chung, của mỗi người. Hãy 
thắp lên một ngọn lửa Đồng Hành trong từng thành viên. Chỉ có như thế mới có thể gắn bó mọi người 
ở lại lâu dài với Đồng Hành được. Và có như thế Đồng Hành mới vượt qua được những khó khăn trở 
ngại trong quá trình hoạt động.  

Quốc Thịnh, 4/2005 

 

 

Tương lai Đồng Hành 
 

« Tương lai thuộc về những người biết ước mơ ». Với những khó khăn như vừa kể ở trên, chỉ có 
niềm tin và ươc mơ mới cho các thành viên Đồng Hành sức mạnh để bước tiếp. Chúng tôi đã ước 
mơ, đang ước mơ và sẽ tiếp tục ước mơ. Có thể tương lai Đồng Hành được vẽ ra trong bài viết dưới 
đây hơi xa vời nhưng chẳng có gì là không thể. Thời gian sẽ trả lời. 

 

Bốn năm - khoảng thời gian trôi qua thật nhanh.   

Bốn năm, từ 6 suất học bổng ban đầu đến gần 500 suất học bổng được trao là sự phát triển ngoài sức 
tưởng tượng của những người sáng lập. Những tâm sự của các em sinh viên từ trong và ngoài nước đã 
giúp Đồng Hành vững tin hơn vào những gì đang làm. 

Bốn năm, với hơn 5000 hồ sơ xin học bổng nhận được, Đồng Hành đã trở nên quen thuộc với sinh 
viên Việt Nam. 

Bốn năm, Đồng Hành đã có mặt tại 6 trường đại học hàng đầu Việt Nam và mở rộng địa bàn hoạt 
động từ Hà Nội, TpHCM đến Huế, Đà Nẵng và cả vùng đất mũi Cà Mau. Một loạt dự án được tiến 
hành để hổ trợ các bạn bên cạnh việc trao học bổng : dự án lớp 12, dự án đở đầu, dự án thư viện, dự án 
máy tính...và tổ chức các hoạt động gây quỹ. 

Bốn năm, từ 6 thành viên chủ yếu tại Ecole Polytechnique đến hơn 60 thành viên từ các thành phố 
khác nhau trên toàn nước Pháp là một bước phát triển vượt bậc. 

Bốn năm... 



Tôi, một phóng viên nghiệp dư,  bắt đầu bài viết về tương lai Đồng Hành bằng câu chuyện của 4 năm 
như thế. Nhìn về quá khứ để hướng đến tương lai, với những gì mà Đồng Hành đã thể hiện, tôi hoàn 
toàn tự tin khi chia xẻ với các bạn tương lai tốt đẹp của Đồng Hành.  

Hè năm 2007, Đồng Hành cắt chiếc bánh mừng Đồng Hành trao suất học bổng thứ 1000. Người hạnh 
phúc nhất là người mang đến cho người khác nhiều hạnh phúc nhất : những khuôn mặt sáng ngời hạnh 
phúc của Ban điều hành là phần thưởng cho những gì họ đã làm trong 6 năm qua. Chủ tịch Đồng 
Hành, một chàng trai vừa tròn 21 tuổi, đang tự tin « khoe » hoạt động của mình với các nhà tài trợ và 
các tổ chức bạn. Thật bất ngờ khi biết rằng, ngoài việc học tập, công việc chính của những sinh viên 
du học, họ đã làm được một khối lượng công việc khổng lồ của một tổ chức hơn 80 người với các 
chương trình ở khá nhiều tỉnh, thành. Tôi phải học ở họ các làm việc hiệu quả như thế. Các dự án và 
hoạt động của họ thật thiết thực và hấp dẩn làm sao ! Từ việc trao học bổng cho các em học sinh phổ 
thông đến việc hướng dẩn các em nghiên cứu khoa học qua dự án đở đầu, từ các buổi gặp mặt giao lưu 
trong hè đến phòng đọc sách với máy tính nối mạng Internet, từ tổ chức bán hàng để kiếm tiền đến làm 
tập san... 

Chú ý !, tôi vừa nghe một thông tin thú vị : các em sinh viên nhận học bổng những lần đầu tiên, bây 
giờ là những kỷ sư và cử nhân đang gia nhập  Đồng Hành. Mười suất học bổng đầu tiên từ các em là 
một khởi đầu tốt đẹp. Bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của gia đình Đồng hành : họ giúp các em 
ngày hôm nay để các em đi giúp các em sinh viên khác trong tương lai. 

Năm 2009 là một năm cực kỳ thành công của Đồng Hành. Trên 600 suất học bổng được trao. Hàng 
trăm em học sinh lớp 12 được tiếp sức và thi đậu vào các trường đại học lớn ở Việt Nam. Hàng chục 
em được bảo đảm đủ tiền trang trải trong suốt 5 năm học. Quỹ tương thân tương ái Đồng Hành để trợ 
giúp các trừong hợp khó khăn đột xuất đã tìm được một nguồn tài chính ổn định. Theo thống kê mới 
nhất thì số thành viên Đồng hành đang tăng mạnh lên trên 100, phần đông là tiến sĩ, nghiên cứu sinh. 
Đồng Hành đã có chi nhánh ở các thành phố lớn của Pháp và các nứơc có đông du học sinh Việt Nam. 
Tỷ lệ đóng góp của các em sinh viên đã từng nhận  bổng Đồng hành chiếm một tỷ lệ quan trọng. 
Nguồn đóng góp ổn định từ các công ty và các tổ chức bạn đã giúp Đồng hành là một trong nhũng tổ 
chức học bổng lớn nhất trao cho sinh viên Việt Nam.  

Nào, các bạn ổn định để chúng ta bắt đầu chương trình buổi lễ sinh nhật Đồng Hành lần thứ 10, tháng 
7 năm 2011. Đang bước lên sân khấu là dàn đồng ca của 10 em thiếu nhi. Tại sao lại như thế nhỉ ? À, 
đây là thế hệ thứ hai của Đồng Hành : các cựu Ban điều hành đã lập gia đình và hôm nay họ cùng gia 
đình quay lại để chia xẻ niềm vui với Quỹ mà họ đã gắn bó một thời. Nhìn trong ánh mắt của những 
người sáng lập, của những chủ tịch, những Trưởng ban, mới thấy họ hạnh phúc như thế nào khi những 
tưởng đơn sơ họ gieo mầm ngày nào giờ đang đươm hoa. Bên cạnh họ là các em sinh viên đầu tiên 
được giúp đở và là những nhà tài trợ hiện tại chủ yếu của Quỹ. Thành công lớn nhất của họ, như tâm 
sự của một anh sáng lập, là đã tìm và chuyển giao Đồng Hành cho những người kế nhiệm nhiều tài 
năng và nhiều nhiệt huyết hơn họ. Thế hệ Ban điều hành sau luôn làm tốt hơn thế hệ trước trong việc 
củng cố và phát triển Đồng Hành. 

Tôi có nghe nhầm chăng ? Không, đúng rồi : trong 10 năm, Đồng Hành đã trao gần 2500 suất học 
bổng, giúp hơn 3000 em sinh viên có thêm điều kiện thực hiện ước mơ của mình. Tồng số tiền đã 
chuyển về Việt Nam đã vượt qua con số 4 tỷ. Đồng Hành đã có được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh 
thường quân và các tổ chức khác ở Pháp và các nước khác. Số thành viên Đồng Hành đã trên 200, một 
tập thể nhưng con người nhiều nhiệt huyết và đầy tài năng đã hình thành với hơn 100 tiến sỹ và trên 
1000 kỷ sư, cử nhân. Họ đang cống hiến trí tuệ và sức trẻ của mình cho quê hương Việt Nam yêu dấu.  



Họ có thể làm được nhiều hơn chuyện trao học bổng ? Tôi đang nghe họ bàn về 2 dự án rất quan trọng 
và to lớn. Hãy chờ xem. 

Mười năm sau... 

« Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành trân trọng kính mời phóng viên ... đến dự lể kỷ niệm 20 
ngày thành lập Chương trình Đồng Hành. Thời gian : 9 giờ ngày 15/7/2021.Địa điểm: Giảng đường 
“Quyền được ước mơ” , trường Đại Học Kỹ thuật Đồng Hành (bên cạnh Công ty Nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ Đồng Hành)...” 

Ý tưởng về việc thành lập trường đại học và lập công ty của Đồng Hành ra đời vào mùa hè năm 2011 
ấy đến ngày hôm nay đã có những 
kết quả thật ấn tượng: Trường Đại 
học Kỹ thuật Đồng Hành được đánh 
giá như là MIT của Việt Nam, còn 
công ty Đồng Hành đã là một tập 
đoàn kinh tế vững mạnh trong khu 
vực và trên thế giới. Chương trình 
trao học bổng và các dự án vẫn 
được duy trì nhưng giờ đây họ 
không cần phải đắn đo suy nghỉ khi 
loại những hồ sơ vì không đủ tiền 
như trước nữa, họ đã thực hiện 
những chương trình quy mô hơn và 
chuyên nghiệp hơn mà tôi sẽ kể với 
các bạn vào một dịp khác.  

  

Hai mươi năm đưa tin về hoạt động của Đồng Hành, tôi có thể nói với các bạn, phía sau sự thành công 
của Chuơng trình Đồng Hành là những trái tim nhân ái của các cô bác mành thừong quân, là những 
người bạn trẻ muốn mang đến hạnh phúc cho những người  kém may mắn hơn mình. Vâng, xin chúc 
mừng 20 năm Đồng Hành và những người đang “bước cùng sinh viên Việt Nam”. 

 

 

Hãy cố gắng lên các thế hệ đi sau, chúng tôi đặt biềm tin vào các bạn ! 



Mùa hè xanh 

 

Mùa hè xanh của tôi là một tháng ở một xã của Củ Chi, cách trung tâm Sài Gòn nửa tiếng đi xe máy. 
Vậy mà cuộc sống ở đây hoàn toàn khác biệt. Đội chúng tôi chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 4 người, ở 
5 ấp khác nhau. Nhóm ở ấp 7 là khổ nhất vì không có điện, không có nước, mỗi lần tắm giặt phải ra 
sông. Tôi ở nhà cô Thu, lũ trẻ trong xóm vẫn gọi cô một cách trìu mến là má Thu, cùng với ba người 
bạn cùng nhóm. Bọn tôi là nhóm thứ năm cô Thu đón về ở trong vòng năm năm. Hè nào cũng vậy, nhà 
cô trở thành « trụ sở » của cả xóm, nhất là đối với bọn trẻ con. Chúng tôi góp gạo cùng ăn với gia đình 
cô, có gì ăn nấy. Có khi là vài ba con cá rán, bé bằng hai ngón tay, ướp với muối đến độ mặn hơn cả 
muối. Khi thì là vài món rau trong vườn, mớ luộc, mớ nấu canh. Nhưng cũng có khi là cả nguyên một 
con gà mái tơ vừa mới cắt tiết.  

Mùa hè xanh của tôi là những đêm đi dạy ở xa, vì cô giáo sợ ma nên học trò phải đèo đi bằng xe đạp. 
Tối về đom dóm lập lòe hai bên đường, hai cô trò dừng xe, mê mái đuổi theo những chòm sáng lung 
linh ấy. Tôi dạy cho các em những con số, con chữ, còn các em mở ra cho tôi một khu vườn trong 
trẻo, đầy sự hồm nhiên của những cậu bé, cô bé chân trần. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại tổ chức các trò 
chơi vận động các em. Các em, và ngay cả chúng tôi nữa, thích nhất là trò chơi « bóng ghế ». Thực ra 
chỉ là một biến tướng của bón rổ thôi. Không có rổ nên chúng tôi lấy ghế nhựa lật ngược lại (loại ghế 
thấp, 4 chân, không có lưng tựa). Thủ môn đứng ở khung thành đối diện của đội, cầm chiếc ghế ngược 
tạo thành một chiếc rổ di dộng để đón bóng của các cầu thủ bay sang. Bóng nhựa gặp ghế nhựa, nhiều 
khi tưởng đã ghi bàn rồi mà cuối cùng vần bị tung ra ngoài. Phải mất vài trận tập dượt, các cầu thủ nhí 
của chúng tôi mới làm quen được với môn « thể thao » mới này. Sau trận chung kết nảy lửa, tất cả đều 
khản cổ và đau rát cả hait ay, còn hơn khi cổ động bóng đá cho đội tuyển quốc gia nữa. Trung thu, 
chũng tôi loay hoay làm lồng đèn và tổ chức rước đèn cho các em. Những gò má đỏ hồng, những nụ 
cười rạng rỡ, những gương mặt bừng sáng … 

Mùa hè xanh của tôi còn là những lần tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Do  thời gian có hạn, và khả 
năng thuyết phục của chúng tôi về nội dung này cũng hơi hạn chế, thật ra chẳng ma mốc nào đủ can 
đảm mở miệng nói chuyện này cả, chúng tôi đành làm dưới dạng tiểu phẩm trong đêm văn nghệ quần 
chúng. Tất cả bọn trẻ con trong xóm được tập hợp lại để chọn ra trên dưới mười cô cậu khá nhất đóng 
vai con cái trong một gia đình. Cậu bé nhất trong đám vốn là cục cưng của chúng tôi. Lọt lòng mẹ từ 
tháng thứ sáu, thứ bảy nên cậu gầy yếu như một que tăm, hai chân cứ lêu nghêu như chân cò. Ở 
trường, cô giáo lắc đầu vì dạy mãi cậu cũng không học được. Chúng tôi cố gắng mấy cũng phải đành 
dừng lại với việc tập đếm. Lúc nào cũng phải để mắt đến vì sợ cu cậu mải vui mà ốm. Khổ thay, chẳng 
hôm nào là cậu bé không có mặt ở nhà chúng tôi và năn nỉ nhất định phải được lên sân khấu. Chúng 
tôi đành phải dành cho cậu vai con út trong một gia đình đông con, bố nát rượu, mẹ khuyên can mãi 
mà không xong, dặn dò tỉ mỉ rằng thấy các anh chị làm sao thì cứ thế mà làm theo. Sau khi giải thích 
một lượt cho tất cả các em những gì phải làm, mà việc này là khó khăn nhất, chúng tôi bắt đầu vào tập. 
Chẳng cần biết đã đến lượt mình hay chưa, cậu bzs của chúng tôi đã chạy ào tới nắm tay « ông bố » 
(do một bạn nằm trong đội đóng) lắc lắc tay rồi năn nỉ « ba ơi, ba đừng đi uống rượu nữa, để tiền cho 
mẹ đi mua gạo đi, nhà mình hết gạo rồi, con đói bụng quá ». Cả đám trẻ con phá ra cười, chúng tôi 
cũng cười mà thấy cay cay nơi mắt. Câu nói bộc phát của cậu trở thành điểm nhấn của kịch bản. Đêm 
diễn kết thúc, ai cũng khen cậu bé của chúng tôi. Từ đó, cậu gọi hai bạn trong đội là ba Luận và mẹ 
Oanh. 

Mùa hè xanh của tôi là những cuộc chia tay. Lễ ra quân, bạn bè đưa nhau, mọi người sẽ đến một vùng 
quê khác nhau, người về với sông nước của đồng bằng, người ngược lên với các bản làng xa xôi của 



núi rừng. Để rồi 30 ngày sau, nước mắt ngắn nước mắt dài tạm biệt bà con trở về. Ngày đi hăm hở bao 
nhiêu thì ngày về bịn rịn bấy nhiêu. Các cô, các bác mỗi người chào theo một câu, lại dặn dò thỉnh 
thoảng về thăm mọi người. Lũ trẻ trong xóm, đứa níu tay đứa níu chân, không cho thầy cô về. Cậu bé 
cục cưng của chúng tôi cứ ôm lấy từng người một khóc không thành tiếng. Bọn chúng tôi balô đeo lên 
rồi lại bỏ xuống, dùng dằng mãi mới đi được. Vẫn biết là chỉ đi 30 phút xe máy, chúng tôi có thể về 
thăm bất cứ khi nao, vậy mà sao vẫn không nỡ rời chân đi 

Mùa hè xanh của tôi còn là những ngày hội quân náo nhiệt. Bạn bè í ới gọi nhau vang lừng cả dãy phố. 
Ngoại trừ bọn chúng tôi ở gần thành phố, các chiến sĩ còn lại ai nấy đều bẩn bụi đường, có nhóm còn 
phải đi bộ từ tờ mờ sáng để về đến trung tâm bắt ce về thành phố. Tôi không thể quên được hình ảnh 
lễ hội quân năm 2001, các sinh viên từ mặt trận Gia Lai trở về, đất đỏ bám đầy trên người, mệt đến rã 
rời sau một chuyến đi xa, nhưng ai nấy đều nâng niu hoặc một chậu lan rừng, hoặc một cái nỏ đi săn, 
hoặc một chiếc gùi xinh xắn. Tôi nhìn thấy hình ảnh  quê mình qua các bạn. Rồi ríu ra ríu rít kể nhau 
nghe những câu chuyện về những nơi bàn chân chiến sĩ đã đi qua. Có thể đó là chuyện của những 
người bạn tham gia mặt trận các trường-trại cai nghiện. Ban đầu cũng sợ hãi lắm chứ, vì cứ nghĩ rằng 
ở đây hầu hết là những người « dữ dằn ». Vậy mà ngày chia tay, cả sinh viên và trại viên đều khóc. 
Tôi hy vọng và tin rằng những giọt nước mắt áy có thể sẽ thay đổi cuộc đời của một số người đã từng 
lầm lỡ và đang cố gắng tìm lại chính mình. Hay chuyện của những người bạn từng trượt té khi đi qua 
cầu khỉ ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, để rồi từ đó hình thành chương trình xóa cầu 
khỉ. Bàn tay, khối óc và nhiệt tình của những kỹ sư tương lai, cộng với sự giúp đỡ tài chính của cộng 
đồng đã lần lượt cho ra đời những cây cầu bêtông, những cây cầu mơ ước từ bao đời nay của bà con. 
Lại có bạn kể về những ngày rời xa thành phố rực rỡ, rời xa những phương tiện giao thông hiện đại để 
đến với dân làng, cứ như là phép màu của Giàng. Nhiều và nhiều lắm những câu chuyện của các bạn, 
mỗi năm một dày lên... 

Đã 6 năm kể từ ngày tôi tham gia Mùa hè xanh, nhưng mỗi lần nhắc đến, tôi như sống lại không khí 
của 30 ngày tuyệt vời ấy. Tiếng lành đồn xa, bây giờ không chỉ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh mà 
là sinh viên cả nước tham gia chiến dịch tình nguyện. Các vùng miền xa xôi trở nên gần gũi hozn nhờ 
những chiếc cầu nối qua sông. Bạn về quê tôi, còn tôi đến quê bạn. Đi xa để hiểu biết hơn, để trưởng 
thành hơn và nhất là để biết rằng mình là người có ích. Những kỷ niệm trở thành vốn sống và là điểm 
tựa cho những giây phút khó khăn trong đời. Nếu được phép, tôi xin khuyên bạn hãy đi, hãy mở lòng 
mình đến với mùa hè xanh, đến với 30 ngày ngắn ngủi để trải nghiệm, để hiểu mình và cuộc sống 
chung quanh hơn. Những gì tôi đem đến cho xóm nhỏ ở Củ Chi trở nên quá nhỏ bé so với những gì tôi 
học được từ đây, không nhà trường hay sách vở nào dạy được. 

Hoàng Nhi 

 



Thư của mẹ 
 

Năm thứ nhất Đại học.Nó nhớ mẹ đến quay quắt. Nó thường viết thư cho mẹ khi nó buồn hay nhớ 
nhà.Và tuần nào nó cũng ra hòm thư .Bao nhiêu hi vọng nó dồn vào đây hết.Rồi nó lại nhảy cẫng lên 
khi nhận được thư của mẹ. 

Mẹ nó viết chữ không đẹp .Hơn thế ,mắt mẹ lại kém,nên viết cứ leo lên leo xuống .Nhưng nó hạnh 
phúc lắm, nó trân trọng từng từ ,từng chữ.Lắm từ mẹ viết sai lỗi chính tả nhưng nó luận ra hết.Bao giờ 
cũng thế, cuối thư luôn là câu mẹ nhắc nhở nó:”Con nhớ ăn uống đầy đủ ,ra đường phải đội mũ , đi 
đứng phải cẩn thận.Cố gắng hoc hành chăm  chỉ con nhé.”….Nó thấy thân thương vô cùng. Lá thư nào 
nó cũng đọc đi đọc lại đến thuộc long. 

Năm thứ hai Đại học.Nó đã khá quen với cuọc sống sinh viên xa gia đình.Nó cũng vẫn chạy ra hòm 
thư mỗi tuần,tìm thư của mẹ nhưng đã bới háo hức hơn trước.Vẫn những dòng chữ leo lên leo xuống 
ấy,vẫn những câu chuyện về con trâu ,con mèo nhà nó …Và  cuối thư ,mẹ vẫn nhắc nhở nó như thế… 

Năm thứ ba.Có lần đến một tháng nó mới ra hòm thư .Những lúc rảnh nó mới tranh thủ đọc thư của 
má. Đến cuối thư ,mẹ không quên nhắc nhở nó.Trời ơi! M ẹ cứ nghĩ mình là con nít ,dặn ăn uống ,mặc 
áo, đội mũ…Chẳng khác gì một đứa trẻ con.Mình sắp ra trường rồi mà.Nó cáu. 

Năm thứ tư.Chỉ khi nao tiện thể đi ngang qua hòm thư thi  mới vào  tìm. Bạn bè không  liên  lạc với nó 
bằng thư tay, chỉ có mẹ mới lac hậu như thế.Nhận được thư của mẹ nó chỉ đọc lướt qua những tin 
chính v à thường không đọc đoạn cuối. “Chắc mẹ lại dặn như thế thôi mà. Mình thuộc rồi “. 

Ra trường, với kết quả xuất sắc ,nó được đi du học. Nó phấn khởi,hồ hởi chuẩn bị sang khám phá Paris 
tráng  lệ.Hôm tiễn nó trên sân bay,mẹ nó khóc.Nó nhăn nhó:”Mẹ kì cục quá, con đi học chứ có  đi đâu 
mà mẹ khóc.Với lại con chỉ đi có 2  năm thôi mà.” Lau nước mắt mẹ nó nói:”Con sang bên đó nhớ cẩn 
thận giữ gìn sức khoẻ ăn uông đầy đủ .Bên đó rét lắm ,con nhớ mặc đủ ấm….” “mẹ ơi!”. Nó ngồi trên 
máy bay còn hậm hực. “Lúc nào mẹ cũng cho mình là trẻ con”. 

Sang Pháp,nó lạc lõng giữa thành phố hào hoa.Nó nhớ nhà vô cùng mà chẳng làm thế nào được. Nó 
không thể ra hòm thư tìm thư mẹ  như ngày trước được nữa .Nó nhớ mẹ quá. 

Mùa đông.Trời lạnh kinh khủng. Nó nhớ cái cảm giác ấm cúng trong gia đình mà đã rất lâu rồi nó 
không có được. Nó bước ra khỏi phòng, nó muốn đi dạo.Chợt nhớ lời mẹ dặn, nó  quay lại lấy thêm 
cái áo choàng và cái mũ len. nó lang thang trong công viên. “Ôi, lạnh quá!”.Nó cho tay vào trong túi 
áo tìm hơi ấm.Có cái gì đó cồn cộn trong túi áo. “Một tờ giấy gấp tư”.Nó lấy ra xem.Không thể tin 
được.Thư của mẹ.”Nó chôn chân trong tuyết đọc đi đọc lại lá thư mà mẹ nó đã gửi cho nó khi nó còn 
học Đại học.Vẫn nét chữ nguệch  ngoạc, vẫn những dòng leo lên leo xuống mà sao nó thấy thân 
thương  lạ lùng. Những lời mẹ dặn trong thư  bây giờ có ý nghĩa vơí nó biết c ừng nào. Trời rất lạnh 
nhưng nó thấy ấm áp vô cùng.Nó khóc và khẽ gọi “ M ẹ ơi!”. 

 

Đặng Thị Hà – K47A Hoá học (Đồng Hành kỳ 3,4) 

  



Mẹ với tháng Ba  
 

Tháng Ba quê mình  
Giờ này rực màu gạo đỏ 
Mẹ đứng đầu ngõ 
Dáng cong dần , 
Khuyết một vầng trăng 
 
Chẳng còn ngày xưa  
Tháng Ba hoa xoan ướt nở 
Mẹ vội quang chành đi chợ 
Con thấp thỏm đợi quà  
                          của mẹ đằng xa 
Con xa nhà đang độ tháng Ba 
Nhớ cồn cào cơm chiều mẹ nấu 
Bát canh rau xanh mát ngọt  
Con xì xụp, hít hà, 
Mẹ lắc đầu ,cười  
Đuôi mắt dấu chân chim 
 
Lớn lên ,con bay đi  
Dòng chảy thị thành  
                  nhiều khi xô con ngã 
Tự mình đứng dậy  
Không có bàn tay mẹ nâng 
Hẫng hụt tủi thân 
Con muốn chạy về  
Khóc oà với tháng Ba quê mình . 
Có mẹ!!!  

 

Bà ơi ! 
 

Giá giờ này cháu không ở quá xa 
Để được xà vào lòng bà, bà nhỉ ? 
Bà cháu mình lại cùng nhau thủ thỉ 
Chuyện hôm nay rồi lại chuyện ngày xưa 
 
Dưới đèn đường loang loáng những giọt mưa 
Thấy dáng bà sau những lần tan chợ 
Khi xa rồi cháu vẫn luôn trăn trở 
Bữa cơm chiều ai sắp đũa, bà ơi ? 
 
Đến bao giờ bà mới được thảnh thơi ! 
Lòng cháu thắt thấy lưng bà còng thế 
Cháu buồn lắm khi mắt bà rơi lệ 
Vì bà là người cháu rất yêu thương 



 
Dù cháu đi qua khắp mọi nẻo đường 
Luôn mang theo ánh mắt bà hiền dịu 
Luôn thèm được bên bà, cháu nũng nịu 
Như cái ngày nhỏ xíu đấy, bà ơi ! 

31/03/05 
Thanh Hà 

 

Cô hàng xóm 
 
Thưa các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn. Được biết Quỹ đang sưu tập các bài viết của rất nhiều 
thành viên trong mái nhà chung Đồng Hành,em cũng xin được đóng góp tiếng nói nhỏ bé của 
mình.Em hy vọng bài của mình sẽ góp phần làm nên sự phong phú,thành công của Tập san.Khỏi phải 
nói đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình Đồng Hành nói chung cũng như là của từng 
thành viên chúng em nói riêng. Đây là bài thơ em sáng tác 100%.Em lấy cảm xúc từ chính hoàn cảnh 
,môi trường mình đang sống.Chả là em đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bách Khoa Hà 
Nội.Cuộc sống sinh viên em phải đi trọ ngoài.Ngôi nhà em đang trọ thì lại đối diện ngay với nhà của 
một cô hàng xóm.Cô hàng xóm khoá cửa suốt ngày,rất hiếm khi cô ấy ra ngoài ngoại trừ thời gian đi 
học.Qua tìm hiểu em biết được cô hàng xóm tên là Nguyên và đang là sinh viên trường Đại học Sư 
Phạm. Bài viết này là kết quả rất nhiều lần em nhìn thấy cô hàng xóm đang ngồi học bài rất khuya 
(nhà em và nhà cô ấy đối diện cửa sổ với nhau) 
  
 Cô hàng xóm 
 Bên cửa sổ  
 Rất xinh 
  
 Hình như cô sống có một mình 
 Trong căn nhà cửa tôn rào sắt 
 Dưới ánh đèn, màn đêm leo lắt 
 Tôi thấy cô cười với đôi mắt tươi vui 
  
 Ơi cô hàng xóm ơi 
 Cô hàng xóm có đôi mắt cười 
 Tôi biết bao đêm cô đã thức 
 Tôi biết trong cô luôn dạo rực 
 Ước mơ kia sẽ có thực một ngày 
 Cô được đứng trên bục giảng rất say 
 Để đem đến những bài học hay đáng nhớ 
 Cho những mái đầu trẻ thơ cơ nhỡ  
 Ở một vùng kia Tổ quốc vẫn còn nghèo 
  
 Ước mơ cô bé nhỏ 
 Trái tim cô bao la 
 Để rồi đất nước những miền xa 
 Cô mang cái chữ, cái vần cho trẻ nhỏ. 
 



Đêm nay,như bao đêm cô ngồi đó 
 Ngọn đèn bàn khiến mặt cô đã tỏ 
 Trong ánh mắt vui tôi đã thấy cô cười  
 Khung cửa sổ kia ơi 
 Cớ sao không rộng thêm chút nữa 
 Một chút nữa thôi là quá đủ rồi 
 Để tôi thấy hết bóng hình cô đằm thắm 
 Rồi ngày mai trên nẻo đường cô muôn dặm 
 Đến những vùng Tổ quốc xa xôi 
  
 Không giờ rồi cô hãy nghỉ đi thôi 
 Bình minh kia sẽ về trong ngọn gió 
 Sẽ kéo nghiêng bờ vai cô bé nhỏ 
 Bờ vai  mang hình Tổ quốc…mãi muôn đời.  
   Nguyễn Mạnh Cường. 
 

 

Hắn, nhà quê 
 

Hắn, nhà quê lên tỉnh học 
Trông sao « Hai Lúa » quá chừng 
Trung tâm cho bao người choc 
Tội ghê, khguôn mặt đỏ bừng 
 
Hắn, nhà quê lên tỉnh học 
Chẳng cười chẳng nói với ai 
Chỉ biết vùi trong sách vở 
Chẳng biết xung quanh tháng ngày 
 
Hắn, nhà quê lên tỉnh học 
Bài Toán hắn giải hay ghê 
Đâu  rồi những lời châm chọc 
Mất rồi những tiếng cười chê 
 
Hắn, nhà quê lên tỉnh học 
Chiều nay có kẻ cùng về 
 
 Lương Thanh Nam 

  



Những cuộc lừa đảo ngoạn ngục trong lịch sử  
 

Lịch sử 4 năm hoạt động của Đồng Hành đă chứng kiến những cú lừa mà có lẽ ngay đến bây giờ 
những người bị lừa cũng chưa nhận ra là họ đã bị lừa. Cuộc lừa đảo lớn nhất là cuộc lừa đảo mà trong 
đó chính tôi là nạn nhân chính. Vẫn còn nhớ tối hôm đó, mọi người cùng nhau đến PC21, trụ sở chính 
của Đồng Hành, nơi thường xuyên diễn ra những cuộc họp quan trọng của Đồng Hành.Cũng như 
thường lệ, hôm đấy cũng là một cuộc họp tổng kết hoạt động và bầu ra chủ tịch cho nhiệm kỳ mới của 
Đồng Hành. Giai đoạn quan trọng nhất mà cũng nghiệm trọng nhất chính là giây phút bầu chủ tịch 
mới.Vâng, rất dân chủ thưa các bạn. “Có bạn nào đứng ra tự ứng cử hay đề cử ứng cử viên cho chức 
danh chủ tịch không ?”. Thế là một cánh tay giơ lên, một giọng nói sang sảng : “em đề cử anh T.”.Tôi 
giật thót cả mình. Sao lại là mình cơ chứ ?!. “Còn ai đề cử người nào khác không, hay còn ai tự ứng cử 
không?” Cả phòng im phăng phắt. “Bây giờ chúng ta giơ tay biểu quyết”. Kết quả thật bất ngờ, 99% 
phiếu thuận. Trong sự ngỡ ngàng, tôi trở thành chủ tịch. Mọi người tin tưởng mình thế, lẽ nào lại phụ 
lòng mọi người. Mãi đến sau này tôi mới biết, sỡ dĩ có kết quả như thế là do đồng chí cựu chủ tịch đi 
vận động hành lang trước. Tôi đã bị lừa như thế đó! Hy vọng là người kế nhiệm của tôi không nghĩ là 
cũng đã bị lừa như tôi.  

 Một cuộc lừa đảo mà theo tôi cũng rất cần thiết phải tiết lộ để mọi người cùng suy ngẫm. Theo tôi 
cuộc cú lừa mà tôi sắp kể ra đây ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người bị lừa và người chủ động lừa. 
Ngày ấy, mới chân ướt chân ráo đặt chân sang Pháp, với biết bao bỡ ngỡ và lo toan, cô bé ấy đã bị “dụ 
dỗ” gia nhập vào Đồng Hành. Trong lần đầu tiên, thực hiện rất đúng tiêu chí của Đồng Hành “vận 
động mọi lúc mọi nơi”, anh VT đã “plug and play” một bài giới thiệu về Đồng Hành và kết quả là cô 
bé ấy đã bị lôi cuốn vào hoạt động của Đồng Hành. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì tôi đã không kể 
ra đây. Bây giờ thì hai người họ đã kết nghĩa vợ chồng. Có một người đã bị lừa các bạn ạ !? Đừng hỏi 
tôi ai là người bị lừa nhé, vì điều đó không quan trọng mà các bạn nhỉ?  

 

  



Đồng Hành, quyền và nghĩa vụ 
 

    

QUYỀN : Hãy bầu tôi làm chủ tịch                                         NGHĨA VỤ : Có nộp tiền Đồnh Hành không thì bảo 

 

Đồng Hành và những mối tình 

   

« Anh muốn sống bên em trọn đời »                                 «  Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương ...” 

Đồng Hành : có thực mới vực được đạo 

    

Ai chè đê                                                                  Đại tiệc cánh gà 



 

Những bức ảnh biết nói 

  

Còn nhiều lắm những mảnh đời vất cả                 Tấm thiếp các em gửi giản dị và chân thành như chính các em 

 

   

 

Chấm điểm Đồng Hành thật khó                                                            Niềm vui khi đi đối ngoại thành công 


