
 trườnG Sa KHÔnG còn Xa nữa
từnG Là Một nGười LínH Và cũnG Đã VinH Dự  Được Đến trườnG Sa nHiều Lần, Sau Mỗi 

cHuyến Đi, nHạc Sĩ Đỗ an Đều có nHữnG tÁc pHẩM Đặc Sắc Gửi Đến trườnG Sa Và nHữnG 
nGười LínH ĐanG nGày ĐêM canH Giữ Biển trời tổ Quốc. cHÚnG tÔi Đã có cuộc trò 

cHuyện cùnG anH Sau Một HànH trìnH Dài từ trườnG Sa trở Về Đất Liền.

Thưa nhạc sĩ, không phải ai cũng có thể 
đến Trường Sa, nhưng với anh dường 
như việc đó lại khá thuận lợi, phải chăng 
đó là cái duyên? 

trước khi đến trường Sa, (lần đầu tiên 
năm 2002) tôi đã đi biểu diễn nhiều 
nước trên thế giới nhưng khi nhận được 
quyết định của nhà hát cử đi trường Sa, 
tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc, 
đã gào lên vì vui mừng và hãnh diện. 

Lần đầu tiên đem lời ca tiếng hát đến 
với cán bộ chiến sĩ trường Sa, tôi đã 
viết một bài cho màn hát múa mở đầu 
chương trình Hát mãi với Trường Sa.

chuyến đi đó để lại rất nhiều ấn tượng 
và nhiều kỷ niệm đẹp. năm 2010, cơ 

duyên lại đến khi tôi được đưa đoàn đi 
biểu diễn phục vụ bộ đội biên phòng 
Biển.

Và gần đây nhất đến với biển đảo là 
ngày 15/4/2011, đoàn đi đã để lại nhiều 
ấn tượng tôt đẹp trong lòng quân - dân 
huyện đảo trường Sa. trong chuyến 
công tác này tôi đã viết tặng Lữ đoàn 
125 (Đơn vị anh hùng và là đoàn tầu 
không số trong những năm chống Mỹ) 
bài hát Khúc ca lữ đoàn 125. Bài hát đã 
được thu thanh tại tàu 957 và đã phát 
suốt hải trình, cho đến các chuyến sau 
này vẫn được mọi người đón nhận. tôi 
nghĩ nếu chưa đến trường Sa tôi chưa 
thực sự trưởng thành .

Giữa mênh mông sóng nước, đã khi nào 
anh cảm thấy bất an và điều đó có gợi 
cho anh liên tưởng gì đến những người 
lính đang ngày đêm giữ đảo? 

Giữa đại dương mênh mông, con người 
khi ấy nhỏ bé mong manh lắm, có ai 
mà không sợ chứ. tuy nhiên, đó chỉ là 
cảm giác ban đầu, nhất là với những ai 
mới đi biển còn với tôi, đây là lần thứ ba 
ra đảo rồi nên cảm giác ấy cũng không 
mấy khi xuất hiện. Suốt hành trình lênh 
đênh trên biển, chúng tôi đều nghĩ đến 
trường Sa, nghĩ đến những người lính 
đang ngày đêm ôm súng giữ biển trời 
tổ quốc. Biết bao gian khổ, biết bao mất 
mát, hy sinh mà các anh còn vượt qua 
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được huống chi bọn tôi, có thấm tháp gì 
so với các anh đâu. tôi luôn tự trấn an, 
trước mặt ta là tổ quốc, sau lưng cũng là 
tổ quốc, tổ quốc luôn bên ta, nghĩ vậy 
tự khắc những bất an biến mất.

Cảm xúc của anh trước sự kiện tàu Bình 
Minh 02 và tàu Vikinh II bị cắt cáp ngay 
trong Khu đặc quyền kinh tế của Việt 
Nam những ngày vừa qua, anh sẽ làm gì 
để sát cánh cùng những người lính nơi 
hải đảo?

Đó là sự xâm phạm nghiêm trọng đến 
chủ quyền biển đảo của Việt nam, 
trung Quốc đã bất chấp cả công ước 
1982 cũng như tuyên bố chung về ứng 
xử ở biển Đông (DOc) ký năm 2002 giữa 
aSEan và trung Quốc. Là một công dân 
và cũng từng là một người lính, tôi cũng 
như tất cả những người dân Việt đều hết 
sức phẫn nộ. cổ nhân có câu Quốc gia 
hữu sự, thất phu hữu trách lẽ nào chúng 
ta lại chịu ngồi yên. tôi sẽ viết thật nhiều 
ca khúc gửi đến những người lính biển 
để khích lệ các anh và nếu cần tôi sẵn 
sàng cầm súng để bảo vệ tổ quốc thân 
yêu này!

Cũng từng là người lính, cảm nhận của 
anh về những vất vả ngoài hải đảo so với 
những người lính nơi đất liền, có sự khác 
biệt lắm không?

Đã là người lính thì đều có chung một 
nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc và toàn vẹn 
lãnh thổ, không bao giờ khuất phục 
trước bất kì khó khăn hay kẻ thù hung 

dữ nào. nói về sự vất vả, dù là lính bộ 
hay lính thủy đều phải chịu nhiều gian 
khổ, lính bộ có cái vất vả của lính bộ và 
lính thủy cũng vậy, tuy nhiên lính thủy, 
đặc biệt là những người lính đang ngày 
đêm bám đảo thì những vất vả ấy sẽ 
nhiều hơn. Giữa mênh mông là nước, 
giữa khắc nghiệt của thiên nhiên, thiếu 
thốn đủ bề nhưng những người lính đảo 
của chúng ta vẫn rất lạc quan và luôn 
hoàn thành nhiệm vụ. tôi khâm phục 
và tự hào vì điều đó. những người lính 
ngoài đảo xa đã cho tôi thêm nghị lực và 
tình yêu đối với quê hương đất nước. tôi 
xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh, 
những người lính ăn sóng nằm gió, chưa 
bao giờ chịu lui bước trước khó khăn 
và kẻ thù xâm lược. nhiệm vụ mà các 
anh được giao rất thiêng liêng. nơi đất 
liền, triệu triệu trái tim đang hướng về 
các anh.

Chuyến đi vừa rồi ấn tượng nào mạnh 
nhất với anh? 

ra đảo lần này tôi thật sự vui khi nơi đây 
đã có điện và sóng điện thoại. Mỗi lần 
ra trường Sa tôi luôn có cảm giác như 
đang được trở về nhà, trở về bên những 
người thân. tôi đã nói với anh em văn 
nghệ sĩ trong đoàn, hãy nhìn sâu vào 
mắt những người lính đảo, bạn sẽ biết 
bạn cần phải làm gì, và chúng tôi đã 
hát, hát bằng con tim, hát bằng tình 
yêu thiêng liêng dành cho các anh, dành 
cho tổ quốc. tôi đã cùng các thành viên 
dùng giấy ăn kết thành những vòng hoa 

tưởng nhớ các chiến sĩ đã ngã xuống vì 
biển đảo, vì chủ quyền Việt nam, trong 
đoàn không ai kìm được nước mắt. Khi 
về đất liền ít hôm, nhà văn Văn Giá đã 
tổ chức một buổi nói chuyện về chuyến 
đi trường Sa với các sinh viên Khoa Viết 
văn. trong đêm kể chuyện trường Sa ấy, 
nhà văn Văn Giá đã kết nối điện thoại 
với các chiến sĩ ngoài hải đảo. các chiến 
sĩ bất ngờ và rất xúc động. Điện thoại 
được bật loa ngoài, cả khán phòng đều 
lặng im có thể nghe rõ cả tiếng sóng 
biển đang cồn cào. có sóng điện thoại, 
trường Sa sẽ không còn xa nữa.

Được biết anh dành rất nhiều tình cảm 
cho biển đảo, vậy nếu có một ngày 
Trường Sa cần có những người như anh 
ở lại và trở thành công dân ở đó, anh có 
sẵn sàng không?

tôi đã xin các anh cho tôi đi chuyến năm 
sau rồi đấy. như tôi đã chia sẻ, việc đến 
trường Sa với tôi như một cuộc hành 
hương. Và nếu một ngày nào đó trường 
Sa cần, tôi sẽ rất lấy làm vinh dự và tự 
hào được trở thành một công dân của 
huyện đảo. tôi luôn sẵn sàng và không 
phải suy nghĩ dù chỉ một giây.

- Xin cảm ơn Nhạc sĩ Đỗ An!

HOànG cHiến tHắnG (thực hiện)

nHạc Sĩ Đỗ an

SinH nGày 03 tHÁnG 06 năM 
1970 tại Hà nội

- năM 1980 Đi tHiếu SinH Quân 

- tốt nGHiệp pianO Và cHỉ Huy 
Dàn nHạc tại trườnG Đại Học 
Văn HOÁ nGHệ tHuật Quân 
Đội.

- Hiện Là pHó trưởnG pHònG 
nGHệ tHuật nHà HÁt ca MÚa 
nHạc Việt naM, pHụ trÁcH 
cHuyên MÔn.

Văn Hóa - nGHệ tHuật

37                 Số 244 - 2011


