
 

 

 

 

 

 

 

 

Sydney 18/6/17 

 

Kính thưa toàn thể quý vị, 

 

Chương trình mà Ban Chấp Hành chúng tôi dự định nhân dịp Ngày Vinh Danh Cờ Vàng 

tại Thành Phố Fairfield ngày hôm nay cũng có phần vinh danh một người mà đối với cá 

nhân chúng tôi đã gặp, đã biết được khi tham gia vào Cộng Đồng hơn 5 năm qua. 

 

Ông là một người mà chúng tôi cho rằng, đã không vì danh lợi hay thương mại cá nhân. 

Trước hết, chúng tôi cũng xin trân thành tri ân và cám ơn đến với tất cả các đóng góp của 

tất cả mọi người trong Cộng Đồng trong nhiều năm qua, đặc biệt là các vị Cựu Chủ Tịch 

cũng như các cựu Ban Chấp Hành đã đóng góp trong công việc xây dựng Cộng Đồng để 

cho Cộng Đồng có được như ngày hôm nay.  

 

Tuy nhiên, đối với chúng tôi, người mà chúng tôi muốn Vinh danh hôm nay không phải là 

những người có chức vụ trong Cộng Đồng, hay có thương vụ hay dịch vụ gì. Ông ta chỉ đã 

là một người Lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng bị tù tội, cũng vượt biên và định cư ở Úc 

như đa số chúng ta. Nhưng Ông đã vì nhìn thấy hoàn cảnh của đất nước, hoàn cảnh của 

người dân trong nước vẫn bị đàn áp và không có tự do dân chủ. Ông đã không chỉ chống 

Cộng qua lời nói mà qua những hành động của Ông. 

 

Trong một số chuyện viết lại, thì Ông đã cảm thấy thẹn với lòng khi thấy lá cờ vàng ba sọc 

được bán trong một tiệm tập hóa, thay vì ở lại Úc để sinh sống với gia đình, với vợ và con 

nhỏ, Ông đã coi đất nước hơn gia đình và con cái, đã quyết định ra đi, để tranh đấu cho tự 

do dân chủ cho Việt Nam. 

 

Sau bao nhiêu năm tù đày dưới chế độ độc tài của Đảng Cộng Sản Việt Nam, dưới sự áp 

lực của Quốc Tế, Ông đã được thả vể Úc và Ông vẫn tiếp tục không ngừng tranh đấu cho 

tự do và dân chủ cho Việt Nam.  

 

Kính thưa toàn thể quý vị, người mà chúng tôi dự định Vinh Danh trong dịp Ngày Vinh 

Danh Cờ Vàng ngày hôm nay, cũng đã được các cộng đồng người Việt Hải Ngoại và các 

Cộng Đồng khác Vinh Danh và tặng bằng khen. Theo chúng tôi biết thì, ở Úc, chính nơi 

Ông cư ngụ, thì chúng ta đã chưa làm gì, nên vì thế hôm nay đây, chúng tôi thay mặt cho 

Ban Chấp Hành Vinh Danh Chiến Sĩ Võ Đại Tôn qua những hy sinh và đóng góp cho quê 

hương và cho đất nước, dưới Cờ Vàng mà chúng ta Vinh Danh ngày hôm nay. 

 

Trân trọng kính chào. 

TM Ban Chấp Hành / CĐNVTD/NSW 
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