
VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu 

 
ABN: 51 934 809 450 

  

 
All Correspondence 

PO Box 2115, 
FOOTSCRAY 3011 

President 
Mr Bon NGUYEN (Vic) 

0411 616 453 
Bon.Nguyen2012@yahoo.com.au 

 

Vice President – Internal Affairs 
Mr Paul Huy NGUYEN (NSW) 

0411 975 366 
nguyen_paulhuy@yahoo.com 

Vice President – External Affairs 
Mr Toan NGUYEN (NSW) 

0400 533 991 
toanqn@hotmail.com 

Secretary General 
Mr Linh Dang NGUYEN (SA) 

0411 208 930 
lịnh.d.nguyen@vnca.org.au 

Treasurer 
Ms Teresa TRAN (Wollongong) 

0408 446 561 
teresa@ttran.com.au 

 
   

  1 | P a g e  

Thông Báo 
 

V/v: Cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa bị xúc phạm tại Sydney (News South Wales). 
 
Kính thưa: 

• Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, 

• Quý vị đại diện BCH CĐNVTD Tiểu bang và Lãnh thổ, 

• Quý hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ, 

• Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức, 

• Quý vị đại diện giới truyền thông, cùng toàn thể quý đồng bào. 
 
Như quý vị đã biết trong ngày Quốc hận, 30 tháng 4 vừa qua, Cờ Việt Nam Cộng Hòa được treo tại 
khu phố Marrickville, Sydney đã bị một du học sinh đến từ Việt Nam giật xuống và dẫm đạp lên, dọa 
đốt và chửi bới rất tục tĩu.  Việc làm này là sự xúc phạm trầm trọng đến tập thể người Việt tại hải 
ngoại, sĩ nhục quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh trong 
cuộc chiến tại Việt Nam. 
 
Thưa quý vị, khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam chúng đã cướp đi đất nước của chúng 
ta, cướp đi sự tự do và dân chủ, cướp đi rất nhiều sinh mạng của quân, dân, cán, chính Việt Nam 
Cộng Hòa.  Chúng ta đã bỏ nước ra đi vì không thể chấp nhận sống chung với chế độ độc tài, đảng 
trị, cộng sản Việt Nam. 
 
Chúng ta ra đi đã không mang theo gì ngoài lá cờ vàng chính nghĩa thân yêu của chúng ta.  Đây là 
một sự xúc phạm nghiêm trọng, một hành động khiêu khích đối với tập thể người Việt hải ngoại, 
một sỉ nhục đối với những người đã hy sinh dưới lá cờ chính nghĩa này.  
 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu - NSW hiện đang kêu gọi chính phủ Úc hãy hủy bỏ visa của 
du học sinh này.  Đây là việc làm cần thiết để ngăn chặn những hành động tương tợ diễn ra tại Úc. 
 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu nay kêu gọi đồng bào Việt Nam tại Úc và trên toàn thế giới 
cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư qua trang mạng dưới đây.  Rất mong quý vị ký tên và phổ biến 
rộng rãi đến bạn bè thân hữu. 
 
https://www.change.org/p/department-of-home-affairs-demand-cancellation-of-visas-for-publicly-
desecrating-vietnamese-yellow-flag-in-
australia?fbclid=IwAR1ILJQnqZzW7dC2jKag2EYOXoobd_vmfEf3HG8uSbsvevozXOxzE-8L_GQ  
 
Xin lưu ý: CĐNVTD-UC không kêu gọi đóng góp tài chánh cho thỉnh nguyện thư này.  Tổ chức 
change.org có thể xin người ký tên ủng hộ tiền và quí vị có toàn quyền cho hay từ chối. 
Trân trọng, 
 
Nguyễn Văn Bon 
Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu 
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