
Cờ vàng tung bay trong Ngày Hoà Bình Quốc Tế tại Ottawa, 21-9-2009 
 
Trong bầu không khí thật an lành của buổi sáng vào thu, dưới nền trời không một gợn mây, một thảm cỏ xanh 
biếc, và dòng sông Ottawa bình lặng trôi bao quanh Victoria Island, hòn đảo gạch nối giữa hai vùng Anh, Pháp 
tại Canada, lá cờ vàng ngạo nghễ tung bay cùng quốc kỳ của các quốc gia khác trong ngày Hoà Bình Quốc Tế 
(International Day of Peace), đuợc tổ chức lần đầu tiên tại Ottawa. 
 
Ông Peter Stockdale, đại diện ban tổ chức cuộc Diễn Hành Hoà Bình (Peace Walk), 21 tháng 9, 2009, tại thủ 
đô Canada, đã cùng phái đoàn gồm một số thượng nghị sĩ, dân biểu liên bang / tỉnh bang, nghị viên Hội Đồng 
Thành Phố Ottawa, và đại diện nhiều cộng đồng sắc tộc, khởi hành cuộc đi bộ từ tượng đài Peacekeeping trên 
đường Sussex và tới đảo Victoria, giữa giòng sông Ottawa, ngay sau Quốc Hội Canada.  
 
Lá cờ vàng của cộng đồng người Việt tại Canada đã hòa nhịp cùng sắc cờ của các cộng đồng bạn để chào 
mừng Ngày Hòa bình Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, nhằm công bố bản Tuyên cáo kêu gọi chấm dứt những 
hành vi bạo động trên thế giới. Buổi lễ được tổ chức tại Victoria Island với sự điều hợp của Thành phố Hòa 
bình Ottawa (City of Peace Ottawa), các cộng đồng sắc tộc, và Ủy ban Đề xướng Hòa bình Canada (Canadian 
Department of Peace Initiative). Các nhóm tham dự được mời mang theo lá cờ của cộng đồng mình, không 
nhất thiết phải được xác định bởi biên giới chính trị, bởi lẽ buổi họp mặt này nhằm nói lên sự thống nhất, hài 
hòa, và thiện ý của mỗi người hiện diện đối với những người khác. 
 

 
Lá cờ vàng trong Ngày Hoà Bình Quốc Tế tại Ottawa, hình 
HQ 
 
Với sự hiện diện của Trưởng Lão William Commanda, vị 
Trưởng tộc thừa kế của bộ lạc da đỏ Algonquin -- người đã 
kiên quyết đưa kiến nghị xây dựng trung tâm hòa bình trên hòn 
đảo này -- ban tổ chức đọc bản Tuyên ngôn kêu gọi Hòa bình 
Quốc tế. Sau phần phát biểu cảm tưởng của các quan khách, 
các tham dự viên đã nối liền nắm tay thành một vòng tròn thể 
hiện ước mơ đoàn kết trong hòa bình cho tất cả mọi người. Ban 
tổ chức cũng mong muốn rằng qua buổi diễn hành và sinh hoạt 
này, ước mơ của Trường Lão Commanda sớm được thực hiện 
trong hình thức tạo dựng một Trung Tâm Hòa bình cũng như 
khuyến khích tất cả các sắc dân đến với nhau trong hòa bình 
ngay trong cuộc đời của chúng ta. 
 
Buổi lễ được chấm dứt với những màn vũ da đỏ, những bài ca 
và nhịp điệu muá trống của đoàn trình diễn Sắc tộc nguồn cội 
(First Nations Performers) vào khoảng 1 giờ. Không gian 
chung quanh vẫn yên tĩnh như để tận hưởng tất cả lời ca tiếng 
nhạc mang âm hưởng của thiên nhiên ngày nào, thuở con 

người còn vui sống trong hòa bình an lạc, trong tinh thần bốn biển anh em (“tứ hải chi huynh đệ”). 
 
Chị Nguyễn Thị Hà Quyên và anh Trần Thiên Ái đại diện Cộng Đồng Người Việt tại Ottawa và Liên Hội 
Người Việt Canada tham dự cuộc diễn hành này. 
 
Người phóng sự Ottawa 
25-9-2009 


