Cờ Bay Trên Thành Phố Thân Yêu Sherbrooke, Québec, Canada
Ngày 30-04-1975, Sài Gòn thất thủ, người Việt di tản bằng tàu, ghe, chân, bỏ nước ra đi, họ mang theo hồn
dân tộc và lá cờ Vàng, lá cờ Tổ Quốc, lá cờ đã đi vào huyền sử của một đất nước, một dân tộc, một Quân đội
anh hùng bất tử.
Tâm trạng của người lưu vong đều ngậm ngùi khi nhìn lá cờ nước sở tại tung bay trong ngày Lễ Độc Lập làm
cho họ ngậm ngùi lại càng ngậm ngùi thêm, càng làm họ gợi nhớ đến quê hương, dân tộc và lịch sử Việt.
Nhưng hôm này 27-04-2018, trong không khí hiu hiu lạnh của núi đồi miền Bắc bán cầu, Cộng đồng người
Việt Sherbrooke, lần đầu tiên đã đưa HỒN DÂN TỘC VIỆT tung bay trên Tòa Thị Sảnh (Hotel de Ville).
Nhận được những tấm hình gởi từ Sherbrooke tâm tư buồn vui lẫn lộn, làm tôi gợi nhớ đến ngày 16-09-1972,
sau trận đánh ác liệt được ghi vào chiến công oai hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, lá Quốc Kỳ Vàng
Ba Sọc Đỏ được kéo lên trên Cổ Thành Quảng Trị trước sự vui mừng của hàng vạn Quân Dân VNCH miền
Nam Việt Nam.
Mong rằng Cộng đồng người Việt Sherbrooke lưu giữ lá cờ đã treo trên Tòa Thị Sảnh như một “kỷ vật”, hy
vọng một ngày chúng ta được treo “Kỷ Vật” này trên nóc Dinh Độc Lập, Sài Gòn, ngày mà 90 triệu người vui,
vui, và vui mãi...
Cám ơn các bạn Sherbrooke đã cho tôi cảm giác bồi hồi xúc động này.
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