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Phiên Họp Khoáng Đại 
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời quý vị đại diện các hội đoàn, 
các tổ chức đấu tranh, các gia đình quân đội và quý đồng hương đến tham 
dự phiên họp khoáng đại định kỳ mỗi ba tháng được tổ chức như sau: 
 •  Thời gian: 2g đến 4g chiều Chủ Nhật, 11 tháng 4 năm 2021 
 •  Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 
  62 Athol Street, Athol Park 
Đây là cơ hội để quý đồng hương đóng góp ý kiến xây dựng cộng đồng và 
cũng là dịp để HĐQT trực tiếp trả lời những thắc mắc của quý đồng hương. 
Trong tinh thần sinh hoạt dân chủ, HĐQT mong quý đồng hương dành thì 
giờ đến tham dự vì đây chính là hình thức đóng góp thiết thực để cộng 
đồng chúng ta trở nên vững mạnh hơn. 
Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin quý đồng hương vui lòng gửi 
thư đến trụ sở CĐNVTDUC/NU hoặc gửi điện thư đến địa chỉ: 
ykiendonghuong@sa.vnca.org.au. 

Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương. 

HĐQT CĐNVTDUC/NU 

Hàng năm, đến ngày 6 tháng 2 âm lịch, 
người dân Việt Nam lại nhớ đến ngày lễ 
tưởng niệm Hai Bà Trưng. Đây là một ngày 
lễ chính thức trước 1975. Công tư sở và các 
trường học đều đóng cửa nghỉ lễ. Tại Sài Gòn 
và các tỉnh lớn đều có tổ chức lễ tưởng niệm 
hai Bà rất trọng thể. Ngoài ra, chính phủ Việt 
Nam Cộng Hòa còn công nhận ngày lễ tưởng 
niệm Hai Bà Trưng là ngày Phụ Nữ Việt Nam. 

Đã là người Việt Nam, chúng ta phải biết đến 
công ơn của hai Bà Trưng đã nổi lên đánh 
đuổi quân Đông Hán ra khỏi bờ cõi nước 
Nam. Thuở nhỏ các học sinh đã học thuộc 
nằm lòng những câu thơ xưng tụng hai Bà 
trong cuốn Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca: 
Bà Trưng quê ở châu Phong, 
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên. 
Chị em nặng một lời nguyền, 
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân… 

Năm Giáp Ngọ (34), vua Quang Vũ nhà 
Hán sai Tô Định sang làm thái thú quận 
Giao Chỉ. Là người bạo ngược tàn ác, 
dùng đường lối sắt máu để cai trị, năm 
40 Tô Định lại giết ông Thi Sách và gây 
thêm nỗi oán giận cho người dân. Vợ 
ông Thi Sách là bà Trưng Trắc, cùng với 
em gái là Trưng Nhị nổi lên đưa quân 
vây đánh thành Liên Lâu. Toàn quân 

Đông Hán bị tiêu diệt, 
Tô Định phải trốn chạy 
và tẩu thoát về Tàu. 
Hai Bà Trưng cùng với 
người dân nơi nơi 
vùng lên dẹp được 65 
thành trì. Hai bà được 
tôn lên làm vua, tức là 
Trưng Nữ Vương, 
đóng đô ở Mê Linh. 
Năm Tân Sửu (41), vua 
Quang Vũ lại sai Mã 
Viện làm Phục Ba 
tướng quân đưa một 
đạo quân hùng mạnh 

phá rừng đào núi, kéo sang báo thù và 
xâm chiếm nước ta. Sau nhiều trận 
giao đấu, quân của hai Bà thua chạy về 
đến xã Hát Môn, nay thuộc địa hạt tỉnh 
Sơn Tây. Gặp thế cùng, cả hai chị em 
cùng gieo mình xuống sông Hát Giang 
mà tuẫn quốc, năm 43, để cho đến nay 
gần hai ngàn năm sau, vẫn được dân 
Việt đời đời thờ phụng. 
Trích nguồn: Việt Báo & CLB Hùng Sử Việt 

Ngày lễ tưởng niệm Hai Ba Trưng đầu thập niên 1960 tại Sài Gòn Những Ngày Quan Trọng trong sinh hoạt tháng Tư sắp tới 
Xin thông báo đến quý đồng hương hai ngày quan trọng trong tháng Tư: 

1. Ngày Giỗ Tổ Vua Hùng, năm thứ 4900, sẽ được tổ chức vào               
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021. 

2. Ngày Quốc Hận 30/4, lần thứ 46, sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu,    
ngày 30 tháng 4 năm 2021. 

Chương trình cụ thể sẽ được thông báo đến quý đồng hương. Xin dành 
riêng những ngày này để cùng đến tham dự. 
TM. HĐQT CĐNVTDUC/NU 
Hồ Thái Phụng – PCT Kế hoạch 

Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng 

 


