
Ngày Quân Lực 19 /06 tại Vương Quốc Bỉ 
 
Chưa biết tính sao khi nhận được thư mời tham dự buổi lễ kỷ niệm *Ngày Quân Lực 19 /06 * như thường lệ, hàng 
năm do Cộng Đồng Ngưòi Việt Tỵ Nạn CS tại Vương Quôc Bỉ tổ chức! Phần vì đường xa và phương tiện đi lại vẫn là 
mối lo dấm dẵng cho riêng tôi, phân vân không biết nên đi hay phải tìm cách khéo léo chối từ ... Nhớ lại thời gian 
trước 30-04-1975, khi còn ở quê nhà tôi đã vài lần theo nhóm bạn đi xem ngày này vì muốn nhìn thấy tận mắt đoàn 
chiến sĩ hào hùng của QLVNCH trong nhiều sắc phục khác nhau diễn hành qua khán đài danh dự, dưới ánh nắng gay 
gắt như thiêu đốt của những ngày hè năm xưa trong Ngày Quân Lực. Sau khi liên lạc với anh Tấn vì biết tin anh cũng 
được mời, tôi ra khỏi nhà từ lúc 10 sáng không mang theo gì khác ngoài bộ âu phục và chiếc áo khoác bên mình vì sợ 
mưa gió bất tử. Là ngày đầu tiên chính thức bước vào hè nên không khí hôm nay thật ấm áp, chuyên chở đầy kỷ 
niệm.  
 
Đến ga xe lửa s 'Hertogenbosh vừa đúng ban trưa, nơi mà tôi đã nhiều lần đến mỗi khi có cuộc họp với anh em trong 
Cộng Đồng, vì trụ sở văn phòng nằm tại đây. Thấy còn quá sớm nên tôi ghé vào quán cà phê nghĩ chân, kiếm chút gì 
dằn bụng trước rối sau đó mới phone cho anh Tấn vì biết anh đang có khách bất ngờ đến thăm. Ngồi chờ tại đây 
chừng một tiếng đồng hồ thì anh Tấn đến như đã hẹn và cả ba chúng tôi kể luôn chị Tấn đi chung chuyến xe qua Bỉ. 
 
Âu Châu không khác nhau lắm về giao thông vì chúng tôi vẫn thường lái xe đi chơi từ nước này sang nuớc khác dễ 
dàng, ngoài cảnh sắc thay đổi một chút khi vào thành phố như từng cột đèn, ghế đá công viên, từng trạm xe buýt, 
bảng chi dẫn nơi công cộng.... Xe chạy ngoài xa lộ không sao hết nhưng khi lái vào thành phố lạ tìm đường là cả vấn 
đề, cái Tom Tom trong xe cứ chỉ chạy vòng quanh công trường đến ba bốn vòng mà vẫn tìm không ra lối. Cuối cùng, 
chúng tôi đành phải ghé vào trạm xăng, may sao vớ được ông tài xế Taxi ở đó để nhờ hướng dẫn đến địa điểm tham 
dự cho dễ. Qua sự chỉ dẫn của „thổ địa“ nên chỉ sau mấy vòng chạy quanh khu vực cũ là chúng tôi nhìn thấy ngay lá 
cờ vàng ba sọc đỏ đang bay cao trên tầng lầu của một nhà hàng trước mặt trong khu vực yên tịnh. Vì đến trễ hơn dự 
định nên chúng tôi thấy quan khách hiện diện trong phòng họp đã khá đông. Sau khi bắt tay chào hỏi mọi người, việc 
làm đầu tiên của anh Tấn là lo giúp anh em bên Cộng Đồng NVTNCS Bỉ dựng ngay bục gỗ Tổ Quốc Ghi Ơn bên cạnh 
sân khấu, nơi mà bàn thờ Tổ Quốc đã được trang trí cùng những lá cờ vàng rất trang nghiêm. Gặp lại hai người bạn 
cũng đến từ Hoà Lan, những gương mặt quen thuộc từng xuất hiện mỗi khi Tổ Quốc lâm nguy như lần tổ chức biểu 
tình Hạ Cờ máu Việt Cộng vừa qua tại bến cảng thành phố Rotterdam trong lần triệu tập khẩn cấp là anh Lăng và anh 
Xuân. Gặp lại anh chị Hồ, anh Sơn là ngưởi đã giúp tôi đưa bài viết vào trang mạng Vietland và vài người quen đã 
từng tham dự trong lần tổ chức Kỷ Niệm Ngày Quốc Hận 30 năm vừa qua tại Hoà Lan, cũng như nhiều gương mặt 
khác mà tôi có lần gặp nhưng rất tiếc không nhớ rõ sau thời gian dài … 
 
Chương trình khai mạc bắt đầu sau khi quan khách đến đông đủ với nghi thức chào lễ Quốc Kỳ và phút mặc niệm để 
nhớ ơn công ơn tiền nhân và các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc. Ba vị cao niên đại diện cho quân nhân là Anh Hồ 
(Chủ tịch Hội Quân Nhân Bỉ ), ông Mai Thuyết Triết (Chủ tịch Liên Hội Quân Nhân Âu Châu) và ông Nguyễn Việt Châu 
lên thắp nhang bàn thờ Tổ Quốc. Anh Hồ đại diện Hội đoàn Cựu Quân Nhân Bỉ khai mạc buổi lễ với bài diễn văn và 
sau đó đã giới thiệu từng nhân vật, những vị trong thời gian lưu lạc xứ người kể từ tháng tư đen 1975 đã tích cực 
đóng góp trên phương diện tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ tại quê nhà đến quan khách hiện diện. Được 
biết trong số những bạn trẻ tham dự có cô Nguyễn Đăng Vi là ứng cữ viên Hội Đồng Thành Phố, vừa đạt được số 
phiếu khá cao trong kỳ bầu cử vừa qua v.v... 
Và tiếp theo chương trình là màn văn nghệ karaoke giúp vui. Nhiều anh em trong quân ngủ trước đây đã lên đóng góp 
nhiệt thành, số người hưởng ứng rất đông. Kết thúc chương trình là màn văn nghệ do anh Tấn điều khiển với bài 
„Huynh Đệ Chi Binh“ thật hào hứng. 
 
Sau khi từ giả người quen, tôi theo xe hai anh Lăng và Xuân trở về Hoà Lan trước trong khi anh chị Tấn vẫn còn ngồi 
nán lại cùng với anh em cho đến phút cuối. Bận đi đã gặp khó khăn khi vào địa phận Bỉ thì bận về cũng vậy, chạy lòng 
vòng khá lâu mới ra khỏi địa hạt này, phần vì trời tối nên không thể nhìn rõ tên đường. Chẳng biết xe chạy bao lâu (?) 
nhưng khi tôi được đánh thức thì xe đã đậu trước cửa nhà. Con phố vẫn im vắng trong đêm, riêng tôi vẫn còn gà gật 
khi kiếu từ hai anh Lăng và anh Xuân để vào nhà.  
 
Một ngày và một đêm mệt nhừ của tôi trôi qua. Bóng tối đã lùi lại sau lưng và ngày mới sắp bắt đầu... Đúng là sau 
đêm tối trời lại sáng. 
Hy vọng quê hương Việt Nam mến yêu của chúng ta rồi sẽ có một ngày tươi sáng hơn! 
 
Miên Thụy 
(22jun2009)  
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