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Phu nhân cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu 
đã từ trần hôm Thứ Sáu Ngày 15/10/2021 
tại San Diego, tiểu bang California, Hoa Kỳ 

Hưởng thọ 91 tuổi 

Trước sự mất mát to lớn này, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu 
(CĐNVTD/UC) và các cấp tiểu bang và lãnh thổ, 

xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và xin nguyện cầu 
cho linh hồn Christina sớm hưởng nhan thánh Chúa. 

Đồng thành kính phân ưu: 

CĐNVTD/UC - Federal 
CĐNVTD/UC - ACT Chapter 
CĐNVTD/UC - NSW Chapter 
CĐNVTD/UC - NT Chapter 

CĐNVTD/UC - QLD Chapter 
CĐNVTD/UC - SA Chapter 
CĐNVTD/UC - VIC Chapter 
CĐNVTD/UC - WA Chapter 

CĐNVTD/UC - WOL Chapter 

Hy Vọng Sau Chiến Tranh Trong Mắt Chúng Con 
 
Chúng con xin kính chào quý Ông Bà, Cô Chú Bác. 
Con tên là Liam và đây là Ben, hôm nay chúng con rất hân hạnh đại diện cho 
các bạn học sinh của trường Việt Ngữ Cộng Đồng để chia sẻ cảm nghĩ về: Hy 
vọng sau chiến tranh trong mắt chúng con. 
Chiến tranh ở Việt Nam là một cuộc chiến kéo dài rất nhiều năm & ảnh hưởng 
đến sinh mạng của hàng triệu người dân trong nước, cũng như đã gây thiệt 
hại nghiêm trọng đến nền kinh tế của nhiều Quốc gia trên thế giới. Khi quân 
đội Hoa Kỳ rút lui khỏi chiến trường Việt Nam, quân đội Bắc Việt đã nhanh 
chóng đánh chiếm được Sài Gòn. 
Sau ngày 30/4/1975 dưới sự cai trị của Việt Cộng, đã có cả triệu người dân 
Việt Nam bỏ nước ra đi tìm tự do, nhân quyền & một cuộc sống an bình. 
Nhiều người trong số này đã đến được các trại tỵ nạn ở các nước láng giềng. 
Một số người đã xin ở lại những quốc gia này hoặc được các nước tự do khác 
như: Úc, Mỹ và Gia Nã Đại chấp thuận cho định cư. Tuy nhiên đã có rất nhiều 
người không may mắn đã bị bắt trở lại vào các trại tù hoặc đã mất mạng trên 
đường vượt biên. 
Tương tự như cuộc chiến tranh Việt Nam, hiện nay người dân nước A Phú 
Hãn đang còn bị kẹt lại dưới sự cai trị tàn bạo của chính quyền Taliban. Nói 
chung, sau những cuộc chiến tranh đã qua, người dân ở cả 2 nước đã rất lo 
lắng về một tương lai đen tối, không có sự bình an trong cuộc sống. Chúng 
con hy vọng người dân A Phú Hãn sẽ nhận được sự trợ giúp từ nhiều quốc 
gia. 
Là người Úc gốc Việt, chúng con xin cảm ơn nước Úc đã tạo nhiều điều kiện 
tốt đẹp cho thế hệ ông bà, cha mẹ chúng con, có cơ hội xây dựng một cuộc 
sống an bình và một tương lai tươi sáng. Tiếp nối với những thành quả mà 
các thế hệ đi trước đã tạo dựng nên, chúng con ước mong sau này sẽ được 
đem khả năng của mình để giúp đỡ cho đất nước Úc và cộng đồng Việt Nam 
ngày càng phát triển vững mạnh hơn. 
Chúng con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài chia sẻ của chúng con. 

(Bài phát biểu cảm tưởng của hai em học sinh lớp 9 trường Việt Ngữ Cộng Đồng, 
Ben Khưu và Liam Phạm, tại Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng Người Việt Tự 
Do Úc Châu / Nam Úc, hôm 8/10/2021 vừa qua.) 
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