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Hằng năm, vào lúc 11 giờ sáng, ngày 11 
tháng 11, mọi người dân Úc trên khắp 
nước ngưng mọi công việc trong 1 phút 
để tưởng nhớ đến 62 ngàn người Úc đã 
hy sinh trong thế chiến thứ nhất, một 
cuộc chiến đã sát hại khoảng 16 triệu 
người trên khắp địa cầu. 

I.  Nguồn Gốc Ngày Remembrance Day 
Ngày 11/11 là ngày Remembrance Day, 
ngày Tưởng Niệm Chiến sĩ Trận Vong. 
Thật ra ngày 11/11 hàng năm trước đây 
được gọi là ngày Đình chiến (Armistice 
Day) để kỷ niệm hiệp định đình chiến 
được ký kết giữa Đức với các nước đồng 
minh, vào đúng 11 giờ sáng ngày 11 
tháng 11 năm 1918, trên toa xe lửa ở 
ngoại ô thành phố Compiegne tại Pháp, 
dẫn đến việc kết thúc thế chiến thứ nhất. 
Thế nhưng sau thế chiến thứ hai, ngày 
11/11 đã trở thành ngày Tưởng niệm tất 
cả những chiến sĩ Úc đã hy sinh trong tất 
cả các cuộc chiến tranh xung đột, được 
gọi là Remembrance Day. 
Với tinh thần của ngày 11/11 dương lịch, 
nhiều nước trên thế giới đều kỷ niệm 
ngày tưởng niệm các chiến sĩ trận vong 
này. Có một số nước dùng cùng tên và 
cùng ngày, một số nước khác lại dùng 
khác tên khác ngày. Tuy nhiên, mục đích 
chung vẫn là để nhớ ơn các chiến sĩ đã hy 
sinh cho lý tưởng tự do và hòa bình của 
nhân loại. 

II.  Truyền Thống Đeo Hoa Poppy 
Biểu tượng của ngày Remembrance Day là 
hoa poppy (anh túc) màu đỏ mà người ta 
đeo trên ngực trong dịp này. Lý do chính là 
hoa poppy mọc rất nhiều trên các bãi chiến 
trường âu châu trong thế chiến thứ nhất. 
Trong thế chiến thứ nhất, có nhiều trận 
chiến dữ dội đã diễn ra tại quận Flanders ở 
Bỉ (Belgium). Trên bãi chiến trường kinh 
hoàng đầy chết chóc này, cứ mỗi độ xuân 
về trong lúc những người lính đang kịch 
chiến ở hầm hố cá nhân hay giao thông 
hào, hoa poppy màu đỏ lại nở rộ để đón 
chào các chiến sĩ can trường đang bảo vệ 
tự do và hòa bình cho nhân loại. 
Vị Trung Tá quân y kiêm sĩ quan pháo binh 
Canada, Trung Tá John McCrae, đã viết về 
chiến trường vinh quang này qua một bài 
thơ. Với tâm hồn thơ thôi thúc trong khi 
đang chiến đấu, Trung Tá McCrae đã viết 
những câu thơ bất hủ. Ông bắt đầu bài thơ 
“In Flanders’ Fields” bằng những chữ: In 
Flanders’ Fields the poppies blow. Bài thơ 
này đã được in trên báo ở Anh, tờ Punch, 
vào 8 tháng 12, 1915. Chẳng bao lâu, mọi 
người lính nơi chiến địa đã truyền miệng 
nhau và họ đều thuộc lòng bài thơ này và 
coi nó là bài ca của lính. Bài thơ đã chứa 
đựng tâm tư thầm kín tận đáy lòng cũng 
như sự kinh hoàng cùng cực của họ trong ý 
nghĩa cái chết của họ có thể trở thành vô 
ích và sự hy sinh của họ có thể bị lãng quên. 

Bài thơ “In Flanders’ Fields” đã làm cảm 
động tâm hồn bao người khắp nơi trên thế 
giới đến nỗi họ đã chấp nhận hoa poppy là 
biểu tượng của nhớ thương và đã được 
mọi người mua gắn trên ngực vào dịp lễ 
Remembrance Day, 11 tháng 11 dương 
lịch. Trung Tá John McCrae quê ở Guelph, 
Canada. Ông đã tử trận vào ngày 28 tháng 
giêng năm 1918 trong khi đang chiến đấu 
ở mặt trận tại Pháp. 
Sau đây là nguyên văn (bằng tiếng Anh) bài 
thơ bất hủ “In Flanders’ Fields” của Trung 
Tá John McCrae. 

In Flanders’ Fields 
In Flanders’ Fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row, 
That mark our place, and in the sky 

The larks still bravely singing fly, 
Scarce heard amidst the guns below. 

We are the dead, short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow, 

Loved and were loved, and now we lie in 
Flanders’Fields. 

Take up our quarrel with the foe, 
To you from falling hands we throw 
The torch – be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die, 
We shall not sleep though poppies grow 

in Flanders’ Fields. 

Bên Chiến Địa Flanders 
(Phạm Thiên Mạc chuyển ngữ) 

Hoa đong đưa những hàng thánh giá 
Bên chiến địa ở Flanders 

Chúng tôi nằm sâu trong đất lạnh 
Tiếng chim Sơn ca, 

Vẫn thoảng nghe giữa tiếng bom. 

Mới ngày qua 
Còn ngắm nhìn bình minh 

Và những hoàng hôn chập choạng 
Như tình yêu đã cách xa 

Lũ chúng tôi 
Bây giờ khuất mặt, 

Chết rũ gục bên chiến địa ở Flanders. 
Hai tay buông xuôi 

Vẫn mong chuyền về đốm lửa 
Ðể thắp sáng mãi niềm tin 

Xin đừng đánh mất 
Vì người chết sẽ không yên ngủ 

ở Flanders 
Cho dù bên chiến địa, 

Hoa có nở... 

Hằng năm cứ vào khoảng độ hai tuần 
trước ngày lễ Remembrance Day, ngày 11 
tháng 11 ở Úc và nhiều nước trên thế giới, 
người ta có bày bán hoa poppies bằng giấy 
hoặc vải, cánh hoa màu đỏ, nhụy màu 
xanh lam, để gây quỹ cho các tổ chức cựu 
chiến binh. Những người có lòng nhớ ơn 
các chiến sĩ đã hy sinh vì chính nghĩa tự do 
và hòa bình nhân loại đều mua bông 
poppy gắn vào ve áo ở trước ngực trong 
dịp này. 
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