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NGÀY CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TAỊ ÚC  
 (VIETNAM VETERANS DAY) 

Ngày 18 Tháng 8 Dương Lịch 
 

 
 

 
 
Ngày Cựu Chiến Binh Úc Tham Chiến tại Việt Nam (Vietnam Veterans’ Day) cũng là ngày 

kỷ niệm Trận Đánh Long Tân (Long Tan Day) thứ 49 (18/08/1966 – 18/08/2015) đã được 

long trọng tổ chức khắp nơi trên toàn cỏi nước Úc – tại thủ đô Canberra, tại các thành phố 

lớn Melbourne, Sydney, Brisbane, Darwin, Adelaide, Perth, Hobart cho đến các thị trấn nhỏ, 

ít dân cư. 

Ngày 18 Tháng 8 hàng năm, nguyên thuỷ, là ngày kỷ niệm Trận Đánh Long Tân (Long Tan 

Day), nhưng vào năm 1987 Thủ Tướng Úc Bob Hawke đã tuyên bố lấy Ngày Kỷ Niệm Trận 

Đánh Long Tân làm Ngày Cựu Chiến Binh Úc Tham Chiến Tại Việt Nam. Một ngày lễ để 

tưởng niệm và tri ân chung cho tất cả những người (đã nằm xuống hay vẫn còn đây) đã từng 

tham chiến tại Việt Nam. 

Bên cạnh các vị cựu quân nhân QLVNCH còn có sự tham dự đông đảo của đồng bào. Điều 

đáng ghi nhận là sự có mặt của các thành viên trẻ trong cộng đồng, sánh vai cùng các bậc cha 

anh để tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH và quân đồng minh Úc. Là những người đã từng 

vào sinh ra tử, đã hy sinh hay mất một phần thân thể để cho chúng ta hưởng được những 

ngày tháng tự do. 

Năm tháng trôi qua, hình ảnh chiến tranh có phai mờ đi nhưng người chiến binh Úc vẫn 

không bao giờ quên các chiến sĩ QVNCH đã từng sát cánh chiến đấu bên nhau. Và lá Cờ 
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Vàng đã được long trọng kéo lên trong buổi lễ tưởng niệm để bày tỏ sự gắn bó của tình 

huynh đệ chi binh đối với các chiến sĩ QLVNCH. 

“They fought on our side so we fly their flag and we have their little memorial and they 

enjoy coming up and mixing with us,” Greg Cole said (Vietnam Veterans Day, 

Muswellbrook). 

Melbourne 

18/08/2015 

Hình ảnh do ông Bùi Quốc Hùng cung cấp và một số lấy từ các nguồn khác 
 

Nguồn: https://vcavic.wordpress.com/2015/08/22/ngay-cuu-chien-binh-uc-tham-chien-tai-viet-

nam-2015/ 

 

Cựu Chiến Binh Việt Nam Được 
Vinh Danh 

 

ÚC: Hôm Thứ Bảy vừa qua, nhân dịp Lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh 

Việt Nam được tổ chức trên toàn quốc, RSL đã nói rằng điều quan trọng là 

hãy nhớ tới tất cả các cựu chiến binh, những người đã phục vụ trong quân 

đội Úc, bất kể tuổi tác hoặc trong cuộc chiến nào. Ngày này được đánh 

dấu bởi trận chiến Long Tân xảy ra vào Tháng Tám 1966 nhưng hiện nay 

đã được chọn làm ngày kỷ niệm chung cho tất cả các cựu chiến binh. Tại 

Canberra nhiều bảng ghi danh công trạng đã được khánh thành để ghi nhớ 

việc hồi hương của 2 hài cốt binh sĩ Úc được công bố mất tích trong cuộc 

chiến tại Việt Nam trước đây. 

 

Tại Brisbane, khoảng 200-300 người, nhiều người ở trong đội mô-tô cựu 

chiến binh Việt Nam đã đi diễn hành tưởng niệm chiến tranh và các chiến 

hữu của họ đã hy sinh. Chủ tịch RSL tại Queensland, Doug Formby nói 

rằng đã có một sự hồi phục tâm lý muốn tổ chức tưởng niệm trong ngày 

này. Ông Formby nói: “những người cựu chiến binh già chúng tôi hoan 

nghênh những cựu chiến binh trẻ hơn đã trở lại, những người đã phục vụ 

trong cuộc chiến tại Việt Nam và gần đây hơn, tại Iraq. Người cựu chiến 

binh thường dễ nhớ đến các trận chiến mà họ có tham dự trong khi quên đi 

những cuộc chiến khác. Do đó điều quan trọng là người cựu chiến binh 

không quay lưng lại với các cựu chiến binh khác”. Ông Formby nói thêm, 

http://wp.me/P4B4zd-1yE
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dù chiến tranh Việt Nam đã không được lòng dân chúng Úc nhưng những 

người lính chiến đấu trong cuộc chiến này  không nên bị sự ghét bỏ mà họ 

phải chịu đựng tại nước nhà. Ông nói: ”những ngày như hôm nay là cơ hội 

cho các cựu chiến binh để nhớ tới những khoảng thời gian tốt đẹp và vinh 

danh chiến hữu của họ”. 
 

Nguồn: https://vietbao.com/a118808/cuu-chien-binh-viet-nam-duoc-vinh-danh 

 

Vinh Danh Cựu Chiến Binh Úc và Cựu Quân Nhân 
QLVNCH tại Quốc Hội Victoria 

 

 
 

 

Thứ Năm, ngày 14/04/2016, là một ngày lịch sử đối với Cựu Chiến Binh Úc và Cựu 

Quân Nhân QLVNCH tại tiểu bang Victoria, Úc Châu. Tại Quốc Hội Tiểu Bang 

Victoria đã có một buổi lễ chính thức để: 

– Vinh danh tinh thần đồng đội của Cựu Chiến Binh Úc và QLVNCH; 

https://vietbao.com/a118808/cuu-chien-binh-viet-nam-duoc-vinh-danh
https://vcavic.wordpress.com/2016/04/17/vinh-danh-cuu-chien-binh-uc-va-cuu-quan-nhan-qlvnch-tai-quoc-hoi-victoria/
https://vcavic.wordpress.com/2016/04/17/vinh-danh-cuu-chien-binh-uc-va-cuu-quan-nhan-qlvnch-tai-quoc-hoi-victoria/
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– Phục hồi danh dự cho Cựu Chiến Binh Úc và QLVNCH đã hy sinh mạng sống hay 

một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho Miền Nam Việt Nam và đang 

phải chịu đựng những nổi đau, thiệt thòi trong cuộc sống, nhất là đối với những 

thương phế binh, những người lính thuộc QLVNCH còn đang sống vất vưởng tại Việt 

Nam; 

– Vinh danh và tri ân các vị Cựu Quân Nhân QLVNCH đã từng bị tù đày, tra tấn, bị 

tống ra khỏi Việt Nam, và đã vươn lên từ những đau thương, mất mát, xây dựng lại 

cuộc sống tại quê hương thứ hai tạo một nền tảng vững chắc cho các thế hệ con em 

thành công. 

 

Các vị Cựu Chiến Binh Úc, CQN/QLVNCH cùng một số thân hào nhân sĩ đã được vị 

Thủ Hiến Victoria, ông Daniel Andrews, trang trọng tiếp đón tại Queens Hall. Vừa 

bước vào trong khán phòng, ông đã đến hỏi thăm, bắt tay thân mật một số quan 

khách. Đứng trước cử tọa ông đã vinh danh sự hy sinh cao cả của những người lính 

chiến, nhờ họ mà ngày hôm nay chúng ta mới hưởng được một cuộc sống tự do. Tiếp 

theo, ông ca ngợi tính chịu đựng bền bĩ, cương quyết xây dựng lại một cuộc sống mới 

và những đóng góp lớn lao của cộng đồng Người Việt. 

Sau đó, ông đã trân trọng mời mọi người vào dự khán phiên họp của Hạ Viện và 

Thượng Viện. Vì cả hai phiên họp diễn ra cùng một lúc cho nên mọi người chia nhau 

ra làm hai nhóm, một số đi vào Phòng Họp Hạ Viện và một số thì sang Phòng Họp 

Thượng Viện. Trong cả hai phòng họp, trước tiên một số vị đại diên cho các hội đoàn, 

đoàn thể, tôn giáo đã được Quốc Hội chào đón qua việc xướng danh: 

– Ông Bob Elworthy (Chủ Tịch Bảo Tàng Viện Chiến Tranh Vietnam), 

– Ông Nguyễn Công Minh (Chủ Tịch Hội CQN QLVNCH Victoria kiêm Chủ Tịch 

Tổng Hội CQN QLVNCH Úc Châu), 

– Thiếu tướng David McLachlan, 

– Ông Ken Baker (Chủ Tịch Chương Trình Tưởng Niệm 50 Năm Trận Đánh Long 

Tân), 

– Cô Nguyễn Phượng Vỹ (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC), 

– Ông Nguyễn văn Bon (Cựu Chủ Tịch CĐNVTD/VIC), 

– Ông Võ Trí Dũng (Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu), 

– Ông Nguyễn Trúc (Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận 

Melbourne, đại diện Đức Cha Vincent Nguyễn văn Long), 

– Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Chùa Quảng Đức), 
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– Ông Châu Hòang Vũ (Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Victoria và cũng là một vị 

CQN QLVNCH), 

– Cô Phan Đình Bảo Kim (Natalie Phan – con gái Tướng Lam Sơn Phan Đình Thứ) 

và 

– Ông Nguyễn Thế Phong (con trai Đại tá Lữ Đoàn Trưởng Nguyễn Xuân Hường, Tư 

lệnh Lữ Đoàn 1 Thiết Giáp). 

Tiếp theo, các vị Bộ Trưởng, Dân Biểu, Nghị Sĩ đã thay phiên nhau lên tiếng chính 

thức công nhận, vinh danh và tri ân sự hy sinh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của 

Cựu Chiến Binh Úc và Cựu Quân Nhân QLVNCH. Khi đứng lên phát biểu, các vị 

đều hướng về phía cử tọa để bày tỏ sự chân thành phát ra từ trong tâm, từ nhận thức, 

điều này đã làm nhiều người thật sự xúc động, sụt sùi, rớm rớm nước mắt. Đây không 

phải là những lời phát biểu mang tính cách ngoại giao hay mỵ dân mà là những lời 

nói có giá trị lịch sử, được ghi chép và lưu giữ vĩnh viễn trong văn khố (hansard) 

Quốc Hội Victoria. 

Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng lần đầu tiên xảy ra tại Lưỡng Viện Quốc Hội 

Victoria đối với những Cựu Chiến Binh Úc tham chiến tại Việt Nam và các Cựu 

Quân Nhân QLVNCH. Sự kiện này đã diễn ra trong năm 2016 cũng là mốc thời gian 

đánh dấu 50 năm kỹ niệm Trận Đánh Long Tân (1966 – 2016). 

Tưởng cũng cần nhắc lại là Thứ Tư, ngày 08/07/2015, tại Capitol Visitor Center Quốc 

Hội Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ, lần đầu tiên, đã long trọng tổ chức một buổi lễ Vinh 

Danh và Tri Ân hơn 9 triệu quân nhân Hòa Kỳ đã từng chiến đấu bên cạnh QLVNCH 

để bảo vệ nền tự do cho Miền Nam Việt, chống lại sự xâm lăng của quân CS Bắc 

Việt. 

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, năm 2015 cũng là mốc thời gian kỷ niệm 50 năm cuộc 

chiến Việt Nam (1965 – 2015) kể từ ngày Hoa Kỳ gởi quân sang tham chiến tại Việt 

Nam. Buổi lễ được cử hành trọng thể tại Capitol Visitor Center để bày tỏ lòng tri ân, 

ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự hy sinh của các chiến binh Hoa Kỳ, nhất là đối với 

58,000 chiến sĩ đã nằm xuống trên chiến trường Việt Nam. 

Nhưng có một sự không ngẫu nhiên là Lưỡng Viện Quốc Hội Victoria đã không chỉ 

vinh danh Cựu Chiến Binh Úc mà vinh danh luôn cả Cựu Quân Nhân QLVNCH. Tri 

ân và vinh danh sự hy sinh, tinh thần đồng đôi, tình huynh đệ chi binh, sự gắn bó giữa 

hai quân đội Úc-Việt cũng chính là công nhận cuộc chiến bảo vệ tự do cho Miền Nam 

Việt Nam là một cuộc chiến có chính nghĩa. Sự kiện này đã nói lên công tâm và sự 

tôn trọng sự thật lịch sử của Chính Phủ Victoria. 

Trong cuộc chiến, cũng như các quân đội đồng minh tham chiến tại Việt Nam, chiến 

binh Úc đã từng sát cánh bên cạnh QLVNCH vào sinh ra tử để bảo vệ VNCH. Toán 

quân đầu tiên được gởi sang Việt Nam vào năm 1962 là Đội Cố Vấn & Huấn Luyện 

Quân Sự (Australian Army Training Team Vietnam (AATTV)). Trong suốt thời gian 

tham chiến tính đến ngày rút quân (1973), con số chiến binh và nhân viên dân sự Úc 
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phục vụ tại Việt Nam lên đến gần 60 000 người, trong đó có 521 chiến binh hy sinh 

và trên 3000 người bị thương. 

Riêng về phía QLVNCH, vì đã phải luôn luôn có mặt tại các địa đầu giới tuyến cho 

đến các vùng nông thôn xa xôi, ngày đêm chiến đấu vừa để bảo vệ người dân, vừa 

chống lại giặc phương bắc, 260,000 chiến sĩ quân lực VNCH đã vị quốc vong thân, 

chưa kể đến con số hàng trăm ngàn người đã bị sát hại trong các trại tù “cải tạo”. Bên 

cạnh đó con số thương vong của người dân bị CS sát hại và bị kẹt giữa hai lằn đạn tuy 

không được thống kê chính thức nhưng không phải là nhỏ. Tất cả những sự hy sinh 

cao cả ấy đã trở nên một nổi đau cùng cực khi cuộc chiến trở thành một sự ngã giá vì 

quyền lợi của các quyền lực quốc tế. 

Vào năm 1973, quân đội Úc được rút về nước trước sự lạnh nhạt và quay lưng của xã 

hội (vì sự tuyên truyền của CS cùng với sự phụ họa ngây thơ, ngu muội của giới phản 

chiến). Cho mãi đến năm 1987, các vị cựu chiến binh Úc mới có được một cuộc diễn 

hành tại Sydney để dân Úc chào mừng người trở về. Và vào năm 1992, một tượng đài 

Chiến Tranh Việt Nam đã được khánh thành trên đại lộ Anzac (Anzac Parade), thủ đô 

Canberra. 

Rồi hôm nay, 41 năm sau (đối với CQN QLVNCH) và 43 năm sau (đối với Cựu 

Chiến Binh Úc), ngày 14/04/2016 tại Quốc Hội Victoria, một ngày trọng đại, một 

ngày sẽ được các vị Cựu Chiến Binh Úc – Việt ghi nhớ mãi trong cuộc đời, một sự 

kiện lịch sử đã diễn ra và sẽ được ghi chép vào các trang sử của quân đội Úc, của đất 

nước Úc. Sự kiện vinh danh tinh thần đồng đội trong cuộc chiến và sau cuộc chiến 

cũng như sự đóng góp của cộng đồng Người Việt cho đất nước Úc vượt qua những 

nổi khó khăn lúc ban đầu đã được chính phủ Victoria chính thức công bố qua một bản 

thông cáo báo chí “Victoria And Vietnam Commemorate A Special Bond“ 

Vinh dự thay, theo lời của ông John Eren (Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh) được ghi 

trên thông cáo, nhân dịp kỹ niệm 50 năm Trận Đánh Long Tân Cựu Chiến Binh Úc và 

Cựu Quân Nhân QLVNCH, lần đầu tiên, sẽ là toán quân dẫn đầu cuộc diễn hành 

Anzac Day sắp tới đây (25/04/2016). 

Sau phiên họp tại Lưỡng Viện Quốc Hội, các vị Bộ Trưởng, Dân Biểu, Nghị Sĩ đã 

cùng nhau rời phòng họp, ra trước tiền đình Quốc Hội để chụp hình lưu niệm cùng 

với mọi người để đánh dấu một ngày trọng đại mang tính cách lịch sử đối với Cựu 

Chiến Binh Úc, Cựu Quân Nhân QLVNCH, Chính Phủ Victoria và cộng đồng Người 

Việt. Một hình ảnh thật hiếm có. Một niềm vinh dự vô cùng lớn lao. 

Rời Quốc Hội, mọi người kéo đến Anzac House (trụ sở Hội Quán Cựu Chiến Binh Úc 

Victoria) để tham dự một buổi tiếp tân, để chia sẽ nổi mừng vui giữa các đồng đội, 

giữa thế hệ đi trước và các thế hệ tiếp nối. Tại đây cô Phượng Vỹ, ông Võ Trí Dũng, 

em Albert Lê, thay mặt cho thế hệ nối tiếp, đã có những lời phát biểu bày tỏ cảm nghĩ 

về sự kiện lịch sử đã diễn ra tại Quốc Hội Victoria. Phát biểu đáp từ của thế hệ đi 

trước có ông Bob Elworthy (thay mặt cho Cựu Chiến Binh Úc) và ông Nguyễn Công 

Minh (thay mặt cho Cựu Quân Nhân QLVNCH). 

https://vcavic.files.wordpress.com/2016/04/media-release.pdf
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Sau đó, hai vị Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, ông John Eren, và Bộ Đa Văn Hóa Sự 

Vụ, ông Robin Scott, đã có một buổi họp báo đặc biệt dành cho giới truyền thông tại 

Quốc Hội Victoria. Một lần nữa việc công nhận và vinh danh tinh thần đồng đội, sự 

hy sinh của Cựu Chiến Binh Úc và Cựu Quân Nhân QLVNCH cũng như sự gắn bó 

giữa hai cộng đồng Úc-Việt, nhất là sự thành công và đóng góp của cộng đồng Người 

Việt đã được hai vị, với danh nghĩa Chính Phủ Victoria, nhấn mạnh với tất cả lòng 

cảm thông, niềm hãnh diện và sự trân trọng. 

Xúc động nhất là những chữ “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” (The Armed Forces of 

the former Republic of Vietnam) đã được các vị Bộ Trưởng, Dân Biểu, Nghị Sĩ nhắc 

đi, nhắc lại nhiều lần trong phiên họp Lưỡng Viện Quốc Hội và trong cuộc họp báo. 

Điều này đã làm cho lý tưởng, danh dự và chính nghĩa của QLVNCH càng thêm sáng 

tỏ trong niềm tự hào của toàn thể quân dân Miền Nam Việt Nam. 

Sự kiện lịch sử này là thành quả của sự vận động lâu dài, bền bĩ của BCH 

CĐNVTD/VIC. Một BCH rất trẻ với một tâm hồn Việt Nam, tuy không có một thành 

viên nào đã từng khoác áo chiến binh, nhưng luôn luôn hãnh diện, trân trọng về tinh 

thần chiến đấu anh dũng và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ QLVNCH và các chiến 

binh Úc. Tấm lòng của các thế hệ trẻ nói chung và của BCH CĐNVTD/VIC nói riêng 

đã được chính phủ tiểu bang Victoria thấu hiểu và cảm nhận, và đã được cô Phượng 

Vỹ (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC) bày tỏ (trên bản “Thông Cáo Báo Chí – Vinh Danh 

cựu chiến binh Úc và VNCH tại Quốc Hội Victoria”) qua những dòng chữ chân thành 

hàm chứa một ý nghĩa thật sâu sắc, một niềm tin cho tương lai không chỉ riêng gì đối 

với các vị Cựu Quân Nhân QLVNCH đang sống lưu vong ở xứ người (Victoria, Úc 

Châu, và trên khắp thế giới) mà luôn cả những vị đang có một cuộc sống lây lất, lầm 

than, đầy áp bức và bất công tại quê nhà – 

“Đặc biệt với những CQN QLVNCH, giới trẻ chúng tôi muốn nói lên sự biết ơn trước 

những hy sinh bảo vệ tự do cho Miền Nam Việt Nam, cho sự sống còn của chúng tôi, 

và phần nào trả lại vinh dự cho quý vị trước những xuyên tạc cố tình viết sai lịch sử 

chiến tranh Việt Nam của đảng CSVN. Chúng tôi mong rằng sự vinh danh chính thức 

này được ghi lại nơi Quốc Hội sẽ là bằng chứng sự thật về những can đảm, hy sinh 

của quý vị để thế hệ mai sau được biết.” 

Melbounre 

14/04/2016 

 

http://wp.me/p4B4zd-1WH
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Ghi chú: Vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày, tại Quốc Hội Victoria đã có một buổi lễ tưởng niệm  

đặc biệt nằm trong chương trình kỹ niệm 50 năm Trận Đánh Long Tân. Tất cả các vị Bộ 

Trưởng, Dân Biểu, Nghị Sĩ thuộc Lưỡng Viện Quốc Hội, cài trên ngực mổi người một đóa 

hoa anh túc (tượng trưng cho lòng tưởng nhớ và tri ân đối với những sự hy sinh của người 

lính chiến), ngồi sắp hàng dài trên các bậc cấp trước tiền đình Quốc Hôi chụp hình lưu niêm 

trước một tấm thảm hoa anh túc. Tấm thảm này gồm có 5000 đóa hoa anh túc được các thiện 

nguyện viên thêu, đan, móc từng cái hoa riêng lẽ rồi kết nối lại với nhau. Quốc Hội Victoria 

là đia điểm khởi hành trước khi tấm thảm này được lưu chuyển đến trưng bày tại những địa 

phương khác trong tiểu bang Victoria. 

 

Một số hình ảnh – buổi Lễ Vinh Danh và Tri Ân Cựu Chiến Binh Úc và Cựu Quân Nhân 

QLVNCH 
 

Nguồn: https://vcavic.wordpress.com/2016/04/17/vinh-danh-cuu-chien-binh-uc-va-cuu-quan-

nhan-qlvnch-tai-quoc-hoi-victoria/ 

 

Vinh danh cựu chiến binh tham chiến tại Việt 

Nam, dù muộn màng! 

 

AAP (AAP) 

     Brianna Roberts, Myles Morgan, Phượng Hoàng SBS  

Cuối cùng thì các cựu chiến binh Úc cũng được đến Long Tân để tưởng niệm 

những đồng đội của họ đã ngã xuống trong trận đánh 50 năm trước; trong 
khi tại Úc, lễ kỷ niệm trận Long Tân và ngày Cựu Chiến binh Việt Nam được 
cữ hành long trọng tại Canberra.  

 

 

http://www.parliament.vic.gov.au/about/news/3003-tributes-for-service-and-sacrifice
http://www.parliament.vic.gov.au/about/news/3003-tributes-for-service-and-sacrifice
https://goo.gl/photos/UWMqFaVnP1vBdCNSA
https://vcavic.wordpress.com/2016/04/17/vinh-danh-cuu-chien-binh-uc-va-cuu-quan-nhan-qlvnch-tai-quoc-hoi-victoria/
https://vcavic.wordpress.com/2016/04/17/vinh-danh-cuu-chien-binh-uc-va-cuu-quan-nhan-qlvnch-tai-quoc-hoi-victoria/
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Long Tân là tên của một đồn điền cao su ở Núi Đất, thuộc tỉnh Phước Tuy, 

tức là Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay. 

Nơi đây, đúng 50 năm trước, ngày 18/8 /1966, một đại đội Úc đã bị du kích 

Việt Cộng và quân Cộng sản Bắc Việt phục kích tấn công, mở hết đợt tấn 

công biển người này đến đợt khác.  

Dưới những cơn mưa rừng nhiệt đới và mưa đạn, đại đội 108 người này 

chống trả mãnh liệt. Đến khi pháo binh và thiết giáp cứu viện, thì 18 binh sĩ 

Úc thiệt mạng, 24 người bị thương.  

Trận Long Tân đã đi vào lịch sử chiến tranh của Úc, là trận đánh mà Úc bị 

thương vong nhiều nhất kể từ sau Thế chiến thứ nhì. 

Phía Cộng sản để lại 245 xác trên chiến trường. 

Nói về những chiến binh Úc trong trận đánh ấy, Tổng Toàn Quyền Sir Peter 

Cosgrove, cũng là một cựu chiến binh Việt Nam, đã mô tả những đồng đội của ông 

ngày ấy bằng những từ “can trường, kiên cường chiến đấu bất chấp thương vong 

nặng nề. 

50 năm qua, bãi chiến trường xưa nay mọc cây cối xanh um. Một nghĩa trang nhỏ, 

một cây thánh giá trắng đơn sơ trầm mặc giữa rừng cao su để đánh dấu nơi các 

chiến binh Úc đã ngã xuống . 

"Cú đá thốc vào bụng!" 

Năm nay, hơn 1.00 người Úc, gồm cựu chiến binh, thân nhân họ và các gia đình tử 

sĩ đã đến dây, chuẩn bị cho ngày kỷ niệm trọng đại. 

Nhưng bất ngờ hôm thứ ba, phía Việt nam loan báo không cho phép buổi lễ được 

tiến hành, mặc dù đôi bên đã bàn bạc chuyện này 18 tháng qua. 

Thủ tướng Malcolm Turnbull bày tỏ sự thất vọng và bực tức của ông 

"Úc đã làm việc chặt chẽ với Việt Nam trong 18 tháng qua để chuẩn bị cho sự kiện 

này. 

"Chúng tôi đã yêu cầu và đã được chính quyền địa phương ở Việt Nam cam kết, 

giống như mọi năm trước, rằng lễ tưởng niệm Long Tân sẽ được tiến hành. 

"Nay thì chúng ta biết chính phủ Việt Nam coi đây là chuyện họ có quyền quyết định 

cho lễ kỷ niệm nào được phép tổ chức tại đất nước họ. 

"Tuy nhiên, quyết định này, và đặc biệt là thời điểm họ loan báo, cho thấy họ xem 

thường những người Úc đã tin vào họ mà  đến Việt Nam để tham gia vào những 

buổi lễ tuần này. " 

Tổng trưởng Cựu chiến binh Úc Dan Tehan mô tả quyết định giờ chót đó của nhà 

cầm quyề Việt Nam là một cú đá thốc vào bụng đối với Úc, một quyết định mà ông 

cho rằng Việt Nam không nên đưa ra. 
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Thủ tướng Malcolm Turnbull gọi điện thoại khẩn cấp nói chuyện với Thủ tướng Việt 

Nam và rồi cuối cùng nhà cầm quyền Hà nội chịu cho buổi lễ kỷ niệm được tiến 

hành ở Long Tân. 

Thế nhưng họ đặt ra khá nhiều cấm cản đối với phía Úc. 

Nhà cầm quyền Việt nam chỉ cho từng nhóm nhỏ -không quá 100 người- đến địa 

điểm nghĩa trang. 

Những người này không được trương quốc kỳ Úc, không được hát quốc ca Úc, không 

ai được mặc quân phục hay đeo bất cứ huy chương nào. 

Sẽ không có diễn văn hay quay phim hay tường thuật, hay tiệc tùng gì cả... 

"Lest we forget" 

Nhưng tại Canberra hôm nay, buổi lễ đã diễn ra với tất cả lễ nghi quân cách tại đài 

Tưởng niệm Tử sĩ chiến tranh Việt Nam, với sự tham dự của Tống Tòan Quyền Sir 

Peter Cosgrove, Thủ tướng và các chính khách, đại diện các nước đồng minh từng 

chiến đấu bên cạnh Úc tại Việt Nam, như Tân Tây Lan và Hoa Kỳ. 

Và dĩ nhiên, có đại diện các chi hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa. 

"Nhiều cựu chiến binh từ Việt nam về đã cảm thấy bị cộng đồng nơi mình xuất thân 

xa lánh, và trong nhiều trường hợp, bị ruồng bỏ bởi chính cái chính phủ đã đẩy họ 

vào cuộc chiến; và đáng buồn nhất là cả những tổ chức cựu chiến binh xem ra cũng 

không mở vòng tay đón nhận họ." 

Tổng Toàn quyền Peter Cosgrove dịp này đã nhắc lại sự bất công mà các cựu chiến 

binh trở về từ Việt Nam đã phải gánh chịu trong nhiều năm dài. 

Điều này đã khoét sâu thêm những vết thương trên thân thể và trong tâm hồn của 

họ và gia đình họ.  Ông nói: 

"Tôi cho rằng mình đủ thẩm quyền để đưa ra nhận xét rằng dân Úc chúng ta  khá 

kỳ quặc. 

"Trước đó và sau này, không có mấy cựu chiến binh lại bị đả đảo, có khi còn bị đồng 

bào của mình chửi rủa như vậy. 

"Nhiều cựu chiến binh từ Việt nam về đã cảm thấy bị cộng đồng nơi mình 

xuất thân xa lánh, và trong nhiều trường hợp, bị ruồng bỏ bởi chính cái 

chính phủ đã đẩy họ vào cuộc chiến; và đáng buồn nhất là cả những tổ chức 

cựu chiến binh xem ra cũng không mở vòng tay đón nhận họ." 

Giám đốc Đài Tưởng niệm Tử sĩ chiến tranh Úc, Brendan Nelson, cũng phê phán 

cách đối xử của các chính phủ Úc thời ấy về việc rất lâu sau cuộc chiến mới nhìn 

nhận sự đóng góp của binh sĩ Úc tại Việt Nam. 
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"Chúng ta, với tư cách cả một quốc gia đã gây ra lỗi lầm và chúng ta đã học được 

bài học từ lỗi lầm ấy. 

"Tôi nghĩ rằng chúng ta càng có thể làm được gì nhiều hơn nữa để vinh danh họ, để 

tưởng nhớ họ - cùng sự phục vụ và hy sinh của họ - thì càng tốt . 

"Có như thế, đất nước chúng ta mới càng trở nên cao đẹp hơn." 

Và buối sáng hôm nay, tại Canberra,  cũng như tại Melbourne và nhiều nơi khác, 

hàng ngàn người dân Úc đã tưởng nhớ đến sự hy sinh phục vụ của hơn 60,000 con 

em nước Úc tại Việt nam, trong đó,  521 người vĩnh viễn không trở về, vì đã ngã 

xuống trên một miền đất xa xôi tên gọi Việt Nam. 

Nguồn: https://bactuthuc.blogspot.com/2016/08/vinh-danh-cuu-chien-binh-tham-chien-tai.html 

Kính mời xem video dưới đây 

CHIẾN SĨ VÕ ĐẠI TÔN TRONG NGÀY CỰU CHIẾN BINH ÚC năm 2015 

(VIETNAM VETERANS DAY)  

https://youtu.be/rFLNPmKdlVU  [<=bấm vào] 

 

Tất cả cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn Cộng Sản hay 

đoàn tụ gia đình tại Úc được công nhận và hưởng qui chế Cựu Quân Nhân 

(Vietnam veterans) như cựu chiến binh Úc./. 

 

Nam Phong 
Ngày 18 tháng 8 năm 2020 & 2022 

www.vietnamvanhien.org 
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