
 

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  

 
Ngày 6 tháng 05 năm 2021 
 

TUYÊN CÁO 
 

V/v: Một nhóm du sinh từ Việt Nam đã nhục mạ Lá Cờ Vàng 
với những lời lẽ thô tục vô văn hóa. 

 
Trong tinh thần tương trợ và đoàn kết với Ban Chấp Hành (BCH) Cộng Đồng Người Việt Tự Do 
(CĐNVTD) / NSW, CĐNVTD Úc Châu xác nhận lập trường như sau:  
 

• Lá Cờ nền vàng với 3 sọc đỏ là di sản văn hóa của tập thể người Việt tỵ nạn tại Úc đã được 
chính thức công nhận bởi các chính quyền địa phương;  

• Trong cuộc chiến Việt Nam, với tư cách đồng minh của Việt Nam Cộng Hoà, 60 ngàn chiến 
sĩ Úc đã chiến đấu anh dũng bên cạnh lá quốc kỳ nầy cùng với Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa, trong đó 521 chiến sĩ Úc đã hy sinh để bảo vệ Việt Nam tự do;  

• Trong suốt 46 năm định cư tại Úc, cộng đồng người Việt đã đóng góp đáng kể vào xã hội văn 
hóa đa nguyên mà biểu tượng cao quý là Lá Cờ Vàng nầy.  

 
Vì vậy, CĐNVTD Úc Châu tuyên cáo: 
 

1. Hoan nghênh sự quan tâm, điều tra và quyết định thích hợp của giới chức thẩm quyền giáo 
dục và cảnh sát tại Tiểu Bang NSW trong vấn đề nầy; 

2. Bác bỏ mọi hành vi thiếu giáo dục của nhóm du sinh nầy, bất kể là họ hành động đơn lẻ hay 
theo chỉ thị của đảng và nhà cầm quyền CSVN; 

3. Cực lực lên án những hành động đe dọa đến sự an toàn cá nhân hoặc tập thể trong cộng đồng 
người Việt tại Úc; 

4. Kêu gọi đồng hương lên tiếng phản đối trong ôn hòa, và đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần 
thượng tôn pháp luật. 

 
Trân trọng 

 

Nguyễn Văn Bon  
Chủ tịch CĐNVTD – UC 
Đồng ký tên CĐNVTD Victoria, New South Wales, Queensland, Australian Capital Territory, 
South Australia, Western Australia, Northern Territory, và Wollongong. 
 

Tuyên Cáo của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu 
về hành động nhục mạ cờ vàng tại Marrickville, NSW. 

CĐ Nam Úc luôn sát cánh cùng với cộng đồng các tiểu bang và lãnh thổ trong nước Úc  
cũng như trên toàn thế giới trong việc bảo vệ lá cờ linh thiêng của Người Việt Tự Do. 

 


