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Một hình ảnh hoa sen tươi sáng, thanh 
tao,thuần khiết trong sự ẩn dụ về nhân 
cách của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, những cụm 
hoa đá,hoa xương rồng với sức sống mãnh 
liệt,cùng nghị lực vươn lên dẫu phải sống 
trong sự khô cằn,sỏi đá, hay những đoá 
hướng dương luôn nở nụ cười lạc quan, vươn 
cao hướng về ánh mặt trời....được tượng 
trưng cho những con người, những cuộc 
đời bình dị,đầy khát vọng và sự cố gắng của 
những con người khuyết tật, nghèo khó 
gặp bất trắc trong cuộc đời. Họ đã sống 
như những đoá hoa. Và Ngô Xuân Lịch- cậu 
sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội 
và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội là 
1 trong những đóa hoa ấy. Sinh ra với đôi 
chân không lành lặn nhưng Đặng Thế Lịch 
(lớp K57, khoa Công tác xã hội, trường ĐH 
KHXH&NV, ĐHQGHN) luôn “cháy” hết mình 
với những phong trào tình nguyện.

HOÀI LINH

Thuû lónh “hoa ñaù”
NGHỊ LỰC ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP

 Từ lúc chào đời, chân tay của Lịch đã bị co quắp nặng. 
Bác sĩ cho biết, Lịch bị nhiễm chất độc da cam, di chứng 
từ ông nội. Sau khi phẫu thuật và điều trị một năm, chân 
tay Lịch không có dấu hiệu hồi phục. Không đầu hàng, 
Lịch tập đi bằng cách men theo những chiếc ghế tựa, 
với sự dìu dắt của bà. Những cố gắng của Lịch đã được 
đền đáp, không những đi lại được, cậu còn phụ giúp gia 
đình chăn lợn, chăn trâu, làm công việc đồng áng như 
cấy gặt, trồng ngô, lấy củi, mò cua…

 Lớn lên chút nữa, nhìn các bạn trong xóm cắp sách 
đến trường, Lịch lại ao ước được đi học. Thấy tờ lịch trên 
tường ghi chữ “Chúc mừng năm mới”, cậu cố nhớ rồi 

dùng ngón tay nắn nót viết lại trên nền đất. Trong suốt 
5 năm học tiểu học, bác và mẹ thay nhau cõng Lịch đi 
về. Thương mẹ, thương gia đình, cậu nỗ lực học, nhiều 
năm liền là học sinh giỏi.

Với mong muốn giúp cho những thân phận kém may 
mắn như mình, ngày làm hồ sơ thi đại học, Lịch quyết 
định thi vào ngành Công tác xã hội, khoa Xã hội học. 
Năm đó, Lịch đạt 21,5 điểm, trong ánh mắt ngỡ ngàng 
khâm phục của mọi người.

NGƯỜI ANH ĐÁNG MẾN

Đặt chân vào giảng đường, Lịch đăng ký tham gia ngay 
các hoạt động tình nguyện của khoa, của trường. Lịch 
được bạn bè thầy cô yêu mến bởi tính cách hòa đồng, 
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DIEÃN ÑAØN SINH VIEÂN

nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. Đôi chân không lành 
lặn nhưng cậu vẫn tham gia hàng trăm chương trình tình 
nguyện giúp đỡ hàng ngàn mảnh đời bất hạnh. Sau một 
thời gian, Lịch được bạn bè tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ 
nhiệm CLB Hoa Đá, “mái nhà chung” của những sinh 
viên khuyết tật trường ĐH KHXH&NV.

Do các thành viên trong đội đều chịu những khiếm 
khuyết thân thể khác nhau, nhiệm vụ gắn kết thành 
viên, tạo không khí vui vẻ luôn được Lịch đặt lên hàng 
đầu. Lịch cùng các thành viên xây dựng các chương 

Đặng Thế Lịch chia sẻ về tên gọi của CLB Hoa Đá

“Hoa Đá là loài cây có sức sống mãnh liệt, tượng 
trưng cho ý chí vượt khó của những sinh viên 
khuyết tật. Những lớp lá xếp chồng lên nhau, lá 
dưới nâng đỡ lá trên, cùng nuôi lớn và bảo vệ cho 
nhau cũng giống như tinh thần đoàn kết, giúp đỡ 
lẫn nhau của các thành viên trong câu lạc bộ.

 Khi một chiếc lá rụng xuống, nó vẫn có thể mọc 
thành cây mới, đó chính là tinh thần câu lạc bộ 
gửi gắm: Bạn có thể vấp ngã nhưng không thể 
gục ngã”.

trình, như: Tình nguyện tại Trung tâm Nuôi dưỡng người 
già và trẻ khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội), chương trình 
Tết yêu thương cho các bệnh nhi ung thư ở viện K, tình 
nguyện về Làng phong Quả Cảm, Bắc Ninh…

Lịch chia sẻ: “Những chương trình này mở ra để các bạn 
khuyết tật nói riêng và các bạn đam mê tình nguyện nói 
chung có thể cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội.

Thông qua những chương trình đó, các bạn khuyết tật 
như mình không chỉ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, tự tin hơn, 
mà còn để thấy rằng nếu muốn, chúng mình vẫn có thể 
làm được rất nhiều điều có ích cho cuộc sống này”. Lịch hy 
vọng, sau khi ra trường, cậu được làm việc trong một trung 
tâm xã hội để hỗ trợ tư vấn cho những người gặp hoàn 
cảnh khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm động lực, giúp 
họ vượt qua số phận và có một cuộc sống có ích cho xã hội.

Thế Lịch mỉm cười: “Cuộc đời đã không cho mình một đôi 
chân lành lặn như bao người khác nhưng bù lại, mình có 
gia đình, có bạn bè, thầy cô… Mọi người đã luôn bên cạnh, 
nâng đỡ và động viên mình. Mình luôn tin rằng, mình là 
người may mắn vì mình có một gia đình hạnh phúc, có bạn 
bè yêu thương, được học hành, được cống hiến và được 
tham gia các hoạt động xã hội”.


