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Nỗi niềm hai tiếng Quê hương   (13/01/2014) 
 
Nhân dịp năm mới 2014, nhóm Việt kiều Bỉ là cựu du học sinh Việt Nam tại Bỉ thời những năm 
1980 đã tổ chức một buổi dã ngoại vô cùng đầm ấm và nhiều ý nghĩa. 
 
 

 
 

Hát vang những ca khúc cách mạng 
 
 
Nhận được điện thoại của anh Lân, một cựu du học sinh Việt Nam tại Bỉ mời tham dự chương trình 
đón năm mới cùng nhóm bạn Việt kiều của anh, tôi đồng ý ngay. Đúng hôm ấy, Bỉ chịu tác động của 
một cơn bão mạnh. Mưa, gió to, nhưng đúng hẹn, anh Lân vẫn tới đón chúng tôi.  
 
Theo anh Lân, hàng năm, nhóm bạn của anh thường tổ chức gặp mặt các gia đình nhân dịp năm 
mới. Nhưng năm nay, mọi người quyết định thay đổi phương thức gặp gỡ bằng cách tổ chức một 
buổi dã ngoại trong hai ngày. 
 
Nơi chúng tôi tổ chức hội trại cách thủ đô Brussels hơn 100 km, nằm sát biên giới Hà Lan. Đó là một 
khu rừng rộng hơn 14 ha với thảm cỏ xanh mướt, có khu sinh hoạt chung và khu phòng ngủ riêng 
biệt. Nhóm bạn của anh Lân đến rất đông đủ. Họ đi theo gia đình, ngoài bố mẹ còn có thêm các con. 
Mọi người phân công nhau mang theo đồ ăn và cùng nấu nướng.  
 
Bữa tiệc hôm ấy đầy đủ các món cá hồi xông khói, hàu, thịt cừu nướng, gan ngỗng béo…nhưng 
không thể thiếu canh măng, nem rán. Tất cả có hơn 40 người. Đám thanh niên gặp nhau chuyện trò 
ríu rít. Các em là thế hệ Việt kiều thứ hai được sinh ra và lớn lên tại Bỉ. Một số em biết nói tiếng Việt, 
còn đa số chỉ nói tiếng Pháp. Tất cả đều sàn sàn tuổi nhau, chừng 21-22 tuổi, người đã tốt nghiệp đại 
học, người vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. 
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Nhóm Việt kiều gồm khoảng 10 gia đình. Các anh quê gốc miền Nam và miền Trung đều là những 
người bạn học với nhau từ cách đây hơn 30 năm. Đến nay, mỗi người một ngành một nghề với cuộc 
sống khá thành đạt nhưng họ vẫn quan hệ với nhau rất thân thiết. Trong bữa cơm thân mật, mọi 
người cùng chia sẻ với nhau về cuộc sống hàng ngày, về con cái và những dự định ở Việt Nam, cả 
về việc làm thế nào để duy trì vốn tiếng Việt cũng như văn hóa Việt cho bọn trẻ. 
 
Sau bữa cơm tối, một ấm trà nóng được rót ra. Tách trà Thái Nguyên vàng óng, thơm lừng, góp phần 
làm cho không khí thêm ấm cúng. Bên ấm trà, mọi người ôn lại kỷ niệm của gần 30 năm về trước khi 
các anh là những chàng sinh viên sôi nổi, yêu văn nghệ. Với các anh chị, mỗi dịp gặp nhau là cơ hội 
để họ sống lại thời sinh viên sôi nổi, những kỷ niệm ngày ở quê nhà...Tất cả như một hành trang 
không thể thiếu ở nơi xứ người.  
 
Những mái tóc không còn xanh nữa, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng dòng máu văn nghệ 
vẫn nóng bỏng. Với hai nhạc cụ chủ đạo, đàn guitare và mandoline, các anh chị cùng hát vang những 
ca khúc cách mạng như Làng tôi (Văn Cao), Nhạc rừng (Hoàng Việt), Tự nguyện (Trương Quốc 
Khánh)…Đây là những ca khúc đã theo các anh chị trong suốt thời sinh viên, cả đến khi ra nước 
ngoài sinh sống và học tập. Bên ngoài trời vẫn mưa. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng đàn và tiếng 
hát của những cựu sinh viên Việt Nam vẫn bay xa. 
 
 

 
 

Cùng đi dạo trong khu rừng sát biên giới Hà Lan 
 
Sáng hôm sau, thời tiết đẹp lạ thường. Bão đã qua, bầu trời xanh trong vời vợi cùng nắng vàng rọi 
chiếu lên thảm cỏ xanh biếc. Chúng tôi bắt đầu chương trình khám phá thiên nhiên. Thật tuyệt vời khi 
được cùng nhau đi dạo trong khu rừng hoang sơ với những hàng thông cao vút, thẳng tắp. Vừa đi, 
mọi người vừa kể những kỷ niệm về đất nước Việt Nam thân yêu. Có chị cho rằng phong cảnh ở đây 
giống với Sapa, người khác lại tưởng tượng đây là thành phố Đà Lạt mộng mơ với những đồi thông 
rì rầm trong gió. Nhìn những cây trong rừng bắt đầu nở hoa lốm đốm, chị Thu, hiện là chủ một nhà 
hàng Việt Nam có tiếng tại Brussels mơ ước giá như Tết năm nay có một cành đào Sapa để bày 
trong cửa hàng thì sẽ tuyệt biết bao. Dù xa đất nước đã lâu nhưng trong lòng các anh, các chị vẫn 
đong đầy hình ảnh về đất nước Việt Nam thân yêu.  
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Dự án của các anh chị trong năm 2014 là gì? tôi hỏi. Anh Lân cho biết năm nay, Hội của các anh dự 
kiến sẽ tổ chức chương trình «Gặp gỡ Nha Trang» để các cựu du học sinh Việt Nam tại Bỉ có cơ hội 
gặp nhau. Theo truyền thống, cứ hai năm, Hội lại tổ chức chương trình gặp gỡ với địa điểm được 
luân chuyển giữa Bỉ và Việt Nam.  "Năm nay, nếu chúng tôi không tổ chức về Việt Nam thì con cái 
chúng tôi sẽ làm vì các cháu cũng thành Hội rồi, tuy tiếng Việt không thạo nhưng  làm thân rất nhanh 
với các bạn ở Việt Nam”, anh Lân cho biết. 
 
Qua những đồi thông xanh bát ngát, chúng tôi đã đặt chân lên biên giới Hà Lan, nơi được phân cách 
với Bỉ bởi một cột mốc có hình con sư tử. Thỉnh thoảng, trên đường chúng tôi gặp những nhân viên 
kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ trên những chú ngựa giống như các kỵ binh.  Mặt trời mỗi lúc một lên 
cao. Những tia nắng ấm đã sấy khô các con đường mấy hôm trước bị bão làm lầy lội. Tiếng côn 
trùng kêu râm ran khiến tôi ngỡ như đang ở tại một làng quê thanh bình của Việt Nam. 
 
Bữa cơm trưa chia tay thật ấm cúng. Cơm trắng ăn với canh măng nấu chân giò. Những câu chuyện 
vẫn kéo dài vô tận và đề tài chính vẫn chỉ là hai tiếng – Quê hương. Giờ chia tay đã đến, mỗi người 
lại trở về với những công việc của mình. Riêng đối với tôi, một chuyến đi không chỉ được khám phá 
mà còn được hiểu thêm về cuộc sống của một cộng đồng người Việt, những con người dù sống xa 
Tổ quốc nhưng vẫn cháy bỏng tình yêu đất nước Việt Nam. 
 

Hương Giang (từ Brussels – Bỉ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập 
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh 
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa 

 
Báo Đại Đoàn Kết 
 Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc thiết lập trang báo điện tử 
 Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - 

Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn 
 Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989 
 Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 

39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn 
Các văn phòng thường trú: 

- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310 
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 

3626086 
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608 
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444. 


