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Lão Gà Tre

Chiều Chủ Nhật,  2 tháng 
4 năm 2017, các cơ quan 
truyền  thông: truyền 

thanh, truyền hình, báo chí tại địa 
phương DFW và thân hữu đã tổ chức 
một buổi ra mắt sách cho ca nhạc sĩ 
Huỳnh Công Ánh tại Trung tâm sinh 
hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia 
Dallas, Texas.

Trên đường tới hội trường, dưới 
cơn mưa tầm tã và sương mù khá nhiều 
trên xa-lộ 30, khiến cho lưu thông hơi 
chậm, nhưng tôi vẫn tin là bà con sẽ 
đến với tác giả Huỳnh Công Ánh đông 
đủ. Lý do là cả tháng nay hầu như tất 
cả các cơ quan truyền thông tại địa 
phương DFW đều đăng tải và loan tin 
gần như hàng ngày về cuốn hồi ký của 
anh. Một lý do khác là tác giả rất nổi 
tiếng trong suốt hai năm vừa qua về 
đề tài “Vượt Ngục, Vượt Biển” được 
chiếu hàng tuần trên đài truyền hình 
SBTN. Nhưng có lẽ lý do đúng nhất là 
bà con mến anh qua những sinh hoạt 
đấu tranh chống cộng khắp nơi tại hải 
ngoại trong 3 thập niên qua.

Buổi ra mắt sách dự trù vào lúc 
2 giờ chiều, nhưng vì cơn mưa liên 
tục từ sáng sớm đổ xuống thành 
phố Dallas đã làm cho vài người gọi 
thăm hỏi:“Trời mưa gió như thế này, 
chương trình ra mắt sách có gì thay 
đổi không?” Ban tổ chức trả lời không 
có gì thay đổi. Nhưng trong lòng anh 
em hiện diện ai cũng lo, ngay cả tác 
giả cũng hơi buồn, nói rằng: “Xui thật! 
Mưa rầm rầm như thế này chắc là trở 
ngại rồi.” Thế nhưng, tôi đã lạc quan 
với anh: “Tin tôi đi! Hết mưa rồi, bà 
con sẽ tới mà!”

Và, đúng như thế, chỉ trong vòng 
10 phút trước giờ khai mạc là bà con 
vào tới tấp, gần đầy hội trường, mọi 
người bắt tay nhau vui vẻ, tác giả cũng 
vui lây ra mặt, và loay loay ký tên lưu 
niệm vào sách, rõ là không đủ thì giờ 
để chụp hình chung với độc giả. 

Tối hôm trước, Thứ Bảy 1/4/2017 
sau khi tham dự buổi “Thắp nến tuần 
hành yểm trợ cùng đồng bào quốc 
nội” ở Arlington,  về nhà muộn, thay 
vì ngủ cho lại sức để ngày hôm nay đi 
tham dự buổi ra sách “Vượt Tù, Vượt 
Biển” (VTVB), thì tôi lại phải đọc cho 
hết cuốn hồi ký để còn phát biểu trước 

cử tọa. 
Thế là tôi đã đọc một mách tới 

sáng khoảng 170 trang còn lại của nửa 
cuốn 370 trang, phần tiếng Việt. Còn 
phần Anh ngữ, 438 trang, thú thật,  
chưa có thời gian để đọc,  nhưng một 
bạn văn ở xa, sau khi đọc cho biết,  
“dịch giả rất công phu.”  

Phải thành thật mà nói cuốn hồi 
ký của Huỳnh Công Ánh rất hấp dẫn. 
Với lối văn kể chuyện mạch lạc, bình 
dị, tự nhiên, súc tích, không sáo ngữ, 
không làm dáng, không hư cấu… là 
một điểm son đáng ghi nhận, khiến 
cho người đọc không thể bỏ sách 
xuống.  Những nhân vật mà anh kể 
trong hồi ký là người thật, chuyện thật, 
đa số hiện đang sống khắp nơi tại hải 
ngoại, ngoại trừ vài người đã qua đời 
trong tù… Còn hai nhân vật khác: cô 
Hoa, người Nghệ Tĩnh, ân nhân giúp 
anh vượt ngục và anh Cho, Trung sĩ 
Nhảy Dù, ân nhân cứu mạng anh thoát 
khỏi tử thần ngoài biển khơi thì biệt 
tăm, mặc dù tác giả đã nhiều lần nhờ 
người tìm kiếm khắp nơi ở quê nhà 
trong  mấy chục năm qua, nhưng đều 
vô vọng!  Ngậm ngùi, thương tiếc!

Và rồi chương trình ra mắt hồi ký 
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bắt đầu lúc 2 giờ 30. Sau phần nghi lễ 
chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm, 
MC Quan Hưng giới thiệu nhà báo 
Thái Hóa Lộc, trưởng ban tổ chức 
chào mừng quan khách hiện diện và 
sơ qua lý do có buổi ra mắt sách của 
nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh.

                   ♦
(Trích báo Người Việt Dallas 
 Kim Trần):

Tham dự trong buổi ra mắt sách 
có Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, Sư 
Chính Kiến Chùa Đạo Quang, Giám 
sát viên Vùng 2 Quận Tarrant, ông 
Andy Nguyễn, tân Chủ tịch Cộng 
Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas 

Jason Lý, các cựu Chủ tịch 
Nguyễn Văn Tường, Phạm Quang 
Hậu. Đại diện Cộng đồng Hạt Tarrant 
có hai vị Phó Chủ tịch Hà Thúc Thanh, 
và anh Nguyễn Trọng Hiếu, ông Trần 
Anh đại diện Hội Văn Hóa Khoa Học, 
ông Nguyễn Hân Hội Ái Hữu H.O, bà 
Trần Thủy Tiên Hội Trưởng Hội Cáo 
Niên và ông Phan Văn Phúc Tổng Hội 
Phó Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính 
Trị, đặc trách Thương Phế Binh và 
thân hữu đồng hương.

Về phía truyền thông báo chí,  
cũng trong thành phần ban tổ chức 
gồm có Đài truyền Hình SBTN, 
VIETV Dallas 55.5, Báo Thế giới 

Mới, Á Châu Thời Báo, Báo Bút Việt, 
Báo Trẻ, Người Việt Dallas, đài phát 
thanh 1600AM và Đài phát thanh 
106.5FM. 

Ngoài bà Thu Nga, Giám Đốc đài 
Truyền hình SBTN, Texas, và đài phát 
thanh 1600AM giới thiệu tác phẩm 
Vượt Tù – Vượt Biển, một số anh em 
khác như nhà báo Trương sĩ Lương 
chia sẻ sự liên quan gắn bó của nhạc 
sĩ Huỳnh Công Ánh với Phong Trào 
Hưng Ca như thế nào; nhà báo Thái 
Hóa Lộc nói về Tù Nhân Chính Trị 
cùng các thân hữu và bạn trẻ như nhà 
thơ Túy Hà Chủ tịch Văn Bút Nam 

Hoa Kỳ, Giám Sát Viên Andy Nguyễn 
Xuân Hùng, nhà văn Việt Phương, 
nhà văn Đinh Yên Thảo…

Trong những khuôn mặt gần gũi 
và gắn bó với nhạc sĩ Huỳnh Công 
Ánh: Anh Đỗ Văn Hạnh – chị Thu 
Nga, anh chị Thái Hóa Lộc, anh 
Trương Sĩ Lương, anh Vàng Nguyễn 
– Cô Anne Nguyễn, bà Angie Hồ 
Quang, cô Trâm và cô Hồng Lê… Cô 
Hồng Lê chủ nhân công ty SND hiện 
có hai địa điểm tại thành phố Dallas 
và Arlington, Texas. Từ khi cuốn hồi 
ký còn phôi thai, cô đã khuyến khích 
và tài trợ phần chi phí dịch thuật sang 
Anh ngữ. Do đó, khi hồi ký Vượt Tù 
– Vượt Biển phát hành, cô đã nhận 
để phân phối cho nhân viên của công 
ty SND gần 100 cuốn. Cô mang cả 
tâm huyết và đam mê về ảnh hưởng 
của cuốn hồi ký như lời Hòa Thượng 
Thích Tịnh Đức: “Đây không phải 
đơn thuần là một buổi ra mắt sách mà 
là bước khởi đầu cho một cuộc quang 
phục quê hương…”. Chính vì vậy, từ 
việc nhỏ đến việc lớn trong buổi tổ 
chức sách lần này cho nhạc sĩ Huỳnh 
Công Ánh, cô Hồng Lê đã giang tay 
nhận lấy trách nhiệm không nề hà, 
mặc dù không được khỏe nhưng cô 
muốn buổi ra mắt sách phải thành 
công. Từ cách chưng bày thức ăn, 
thức uống phải đẹp và lịch sự để tỏ 
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tạo điều kiện cho nhạc sĩ Huỳnh Công 
Ánh vượt ngục. Dĩ vãng đã được cảm 
nhận và thay thế bằng sự biết ơn, Nhạc 
sĩ Huỳnh Công Ánh “được cho phép 
hát”. Tiếng hát nghẹn ngào xúc động 
trong trái tim của người nghệ sĩ với ân 
tình cũ và sự tin yêu – hy sinh-tha thứ 
của người vợ hiền. Ca khúc “Người 
em gái Nghệ Tĩnh” 36 năm qua đã 
sống lại trong tâm tình hiến dâng để 
cầu nguyện cho ân nhân năm xưa và 
người hiền phụ đã dìu anh đứng dậy, 
cùng nhau đi tiếp cuộc đời còn lại. 

Một người trải qua nhiều kinh 
nghiệm từ chiến trường, trong ngục tù, 

trên tàu vượt biển và cả tình trường…
đã không thích ứng đầy đủ và trọn vẹn 
“lời cám ơn đúng người đúng chỗ…” 
Nhân dịp này, nhạc sĩ Huỳnh Công 
Ánh và chị Nguyễn Thị Kiều Hạnh đã 
nhờ chuyển lời đến mọi người trong 
ban tổ chức, quý thân hữu tham dự 
trong buổi ra mắt sách, đặc biệt cô 
Hồng Lê, anh chị Đỗ Văn Hạnh – Thu 
Nga, anh Trương Sĩ Lương, anh chị 
Thái Hóa Lộc – Kim Dinh, chị Angie 
Hồ Quang, anh Vàng Nguyễn, cô Anne 
Nguyễn, anh Đặng Hiếu Sinh, Quan 
Hưng và cô Trâm lời tri ân. Những 
lời cám ơn có muộn màng nhưng với 
tấm lòng biết ơn...Và trong buổi ra mắt 
sách không thể tránh khỏi nhiều điều 
sơ xuất,  kính mong quý vị và quý thân 
hữu niệm tình tha thứ.

Chương trình ra mắt sách chấm 
dứt lúc 6 giờ chiều, bên ngoài bầu 
trời đã sáng hẳn. Ban tổ chức cùng số 
người lưu luyến còn lại chụp chung 
một tấm hình kỷ niệm và sau đó anh 
Vàng Nguyễn đã mời mọi người cùng 
dùng bữa cơm gia đình đậm đà: canh 
chua – cá kho tộ và rau muống xào tại 
nhà hàng Tasty China…Hết trích.    

Kim Trần (báo NV Dallas)

Thay lời kết
Như chúng tôi đã tâm tình trước 

cử tọa trong buổi ra mắt cuốn hồi ký 
“Vượt tù – Vượt biển” (VTVB) về ca 
nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, một người 
bạn đã gắn bó hơn 32 năm dài với cá 
nhân và gia đình tôi. Tại sao có được 
thời gian sinh hoạt với nhau lâu dài 
như thế? Một điều dễ hiểu là vì chúng 
tôi có chung một lập trường, có cùng 
một thái độ và ý thức chính trị nghiêm 
chỉnh, đứng đắn trước việc “Sử dụng 
âm nhạc và truyền thông làm vũ khí 
đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ quê 
nhà.” 

Từ đó, suốt thời gian dài chung 
vai và góp sức vào đại cuộc đấu tranh 
chống CSVN, giành lại Tự Do Dân 
Chủ cho dân tộc sớm thoát khỏi đại 
họa Việt cộng và Tàu cộng… chúng 
tôi, ít nhiều cũng đã quan tâm, chia sẻ 

ra tôn trọng khách mời… đến những 
lời phát biểu của cô đã được chuẩn bị 
và rất khiêm tốn. MC Quan Hưng đọc 
danh sách ủng hộ “cô Hồng Lê ủng 
hộ quá lớn tới ($7,450.00),” nhưng cô 
đã đính chính và xác nhận “số tiền đã 
được ban tổ chức thông báo,  không 
phải riêng cá nhân của Hồng Lê mà là 
cả nhân viên SND của hai văn phòng 
Dallas và Arlington đóng góp.”  

Đặc biệt và cảm động nhất là nỗi 
niềm riêng của chị Nguyễn Thị Kiều 
Hạnh, phu nhân của nhạc sĩ Huỳnh 
Công Ánh,  cám ơn cô Trần Thị Hoa – 
Người em gái Nghệ Tĩnh đã hy sinh và 
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cho nhau qua những thăng trầm --, từ 
công tác của tập thể đến đời sống cá 
nhân --, kể cả những lúc buồn vui, khổ 
đau tận cùng trong cuộc sống. Chúng 
tôi tin, đó chính là tình chiến hữu, 
tình bằng hữu, được thể hiện theo lẽ 
tự nhiên của con người có đủ nhân-lễ-
nghĩa-trí-tín.

Đọc hết tập hồi ký VTVB mới 
thấy anh là một con người phi thường, 
nhờ đức tính can đảm, chịu đựng trước 
mọi hoàn cảnh cay nghiệt trong chốn 
lao tù, anh mới có thể vượt qua được 
giai đoạn bi đát nhất của một người 
tù khổ sai. Cũng nhờ đa mưu túc trí, 
biết tiến thoái đúng lúc mới thoát khỏi 
được trại tù nghiêm ngặt, độc ác và 
tàn bạo của bọn CSVN. 

Và khi đối đầu với cuộc 
vượt biển gian nguy, thập tử 
nhất sinh trên biển cả, mới thấy 
anh là một con người đầy nghị 
lực, dày kinh nghiệm trận mạc, 
mới có thể thoát được bọn bộ 
đội rượt bắt, như cá nằm trên 
thớt, chờ chết…Và sau đó, như 
một phép lạ, thoát được bọn 
Thái Lan cướp biển, rồi chính 
anh đã đưa cả đoàn người trên 
ghe vào được đất liền, như 
chuyện khó tin mà có thật.

Ở trên trang báo giới hạn 
này, tôi không thể nào viết hết 
những tiểu tiết mà tác giả mô tả 

về cuộc vượt ngục hấp dẫn đến ngộp 
thở của anh.  Và cuộc vượt biển lần 
đầu, sống chết trong đường tơ kẽ tóc, 
gay cấn, hồi hộp, sống động hơn cả 
chuyện phim trên màn ảnh xi-nê.  Tôi 
cam đoan quý vị sẽ không bỏ sách 
xuống được mà phải đọc cho hết.

Đọc hồi ký VTVB, quý vị sẽ thấy 
tác giả là một con người kỳ lạ: sĩ, 
nông, công, thương, binh, ở lãnh vực 
nào, vai trò nào anh cũng giỏi. Cho 
nên khi đối đầu với những tình huống 
khó khăn, nguy hiểm, sống chết gần 
kề trước mặt, anh đều thoát hiểm, 
mưu sinh được cả.

Đọc hồi ký VTVB mới thấy tác 
giả có cung Giao Hữu hay là cung 

Bằng Hữu khá tốt (ngày xưa tử vi đẩu 
số gọi là cung Nô bộc) nên được anh 
em bạn bè thương mến như cật ruột.  
Nhờ có saoThiên đồng độc tọa ở Tuất, 
mà anh sinh năm 1946, tuổi Bính 
Tuất, bắc đẩu tinh, như ba ông TT 
Clinton, TT Bush và nay là TT Trump 
của Hoa Kỳ, nên cả đời lúc nào cũng 
khá giả, triệu phú,  do chính bàn tay 
họ tạo nên. Dĩ nhiên, riêng tác giả mà 
tôi biết, cũng có 4 lần triệu phú và vài 
lần trắng tay trong đời. Về công danh, 
vào Trung vận,  có sáng tỏ, nhưng rồi 
cũng chỉ một thời gian là lu mờ và im 
tiếng, bởi gia đạo không được yên vui, 
có nhiều trắc trở, “chữ tài đi với chữ 
tai một vần”. Và hậu vận, tức là cuối 
đời mới có thể được sống những ngày 
còn lại đáng sống an vui,  hạnh phúc 
thật sự bên tri kỷ.  

Tạm ngưng ngang đây! Xin trang 
trọng giới thiệu đến quý độc giả khắp 
nơi tác phẩm hồi ký VTVB cuốn 1 của 
NS Huỳnh Công Ánh. Sách dày hơn 
800 trang, bìa cứng,  ấn loát công phu 
như quyển tự điển, rất đẹp, gồm cả 2 
thứ tiếng Anh-Việt. Bảo đảm nội dung 
hấp dẫn, “đọc mệt mà không muốn 
nghỉ”. Xin liên lạc tác giả để ủng hộ, 

NS Huỳnh Công Ánh: 
Cell. 972-804-5985
Email:anhchuynh@yahoo.com 
Lão Gà Tre trân trọng giới thiệu


