QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI TÒA ĐẠI SỨ Ở
CANBERRA ĐƯỢC TRAO LẠI CHO VIỆN BẢO TÀNG
NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU TẠI MELBOURNE

------------------------Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Như Hoàng
“Tôi tin tưởng rằng lá cờ của chúng ta không phải chỉ là một tấm vải mang
mầu mực in, mà đó là một biểu tượng cho nền dân chủ, và tự do. Lá cờ là một
lịch sử của đất nước chúng ta, và đã được bảo vệ bằng máu của nhiều người.“
John Thune.
Sau biến cố 30/04/1975 người Việt bỏ nước tìm tự do, lá Quốc kỳ chính là điểm
hội tụ của người Việt tự do. Lá Quốc kỳ đã trải qua cuộc đấu tranh chống Pháp
giành độc lập, chống cộng sản gìn giữ miền Nam, chống cộng sản để bảo vệ
cộng đồng và khôi phục tự do cho Việt Nam.
Lá Quốc kỳ được người Việt hải ngoại gìn giữ 44 năm qua, được sử dụng trong
các buổi chào cờ, buổi lễ, buổi họp, biểu tình, văn nghệ, hội chợ, sinh hoạt và
được treo tại các văn phòng hay tại nhà riêng.
Lá cờ vàng với ba sọc đỏ trở thành biểu tượng chính thức được ghi nhận trong
Nội Quy Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang Victoria, tại các hội đồng
thành phố nơi đông người Việt định cư như Yarra, Brimbank, Maribyrnong và
Greater Dandenong, tại đây lễ thượng kỳ được long trọng cử hành trong các
ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tết Nguyên Đán, Nhân quyền quốc tế, … .
Đó chính là biểu tượng thiêng liêng của tự do, nhân bản và dân tộc, nhắc nhở
cho thế hệ mai sau về lịch sử kiên cường chiến đấu của người Việt tự do chống
lại cộng sản xâm lăng.
Trong nỗ lực sưu tầm di sản, ghi dấu sự hình thành và phát triển của cộng đồng
người Việt tự do tại Úc châu, chúng ta may mắn tìm lại được một lá Quốc Kỳ
của Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại thủ đô Canberra Úc châu do ông Võ Đại
Tôn và gìn giữ hơn 40 năm qua.
Ngày 7/12/2019 tại Đền Thờ Quốc Tổ, Melbourne, trong không khí thật trân
trọng và cảm động, ông Võ Đại Tôn đã chính thức trao lại lá Quốc Kỳ Việt Nam
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Cộng Hòa cho Ban Vận Động Xây Dựng Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc
Châu tại Melbourne.
Được sự đồng ý của ông Võ Đại Tôn chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài phát
biểu của ông trong buổi lễ.

Lá Quốc Kỳ của Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa
Đây là một trong những lá Quốc Kỳ thuộc về Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại
thủ đô Canberra, Úc Đại Lợi.
Sau ngày 30/4/1975, miền Nam bị cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm, các tòa Đại
Sứ và Lãnh Sự Việt Nam Cộng Hòa trên thế giới đã bị các quốc gia sở tại chuyển
giao lại cho cộng sản Việt Nam.
Riêng lá Quốc Kỳ này đã được các viên chức trong đảng Tự Do Úc Đại Lợi
(Liberal Party) xin ông Đại Sứ Đoàn Bá Cang lúc bấy giờ, cho lưu giữ lại làm kỷ
niệm. (Ông Đại Sứ Đoàn Bá Cang vừa qua đời tại Sydney, 2019).
Tôi là Võ Đại Tôn, cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và cựu thuyền
nhân tỵ nạn từ Mã Lai (đảo Pulau Perhentian) qua định cư tại Sydney, Úc Đại
Lợi, năm 1976.
Ngay sau khi định cư, tôi đã liên lạc ngay với đồng hương tỵ nạn tại Hoa Kỳ, Âu
Châu để thành lập Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc và riêng tại Úc
Châu/Tân Tây Lan thì tổ chức Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc Việt
Nam.
Cá nhân tôi gia nhập đảng Tự Do Úc và là thành viên trung ương của Hiệp Hội
các Quốc Gia bị cộng sản chiếm đóng (Captive Nations – gồm đa số là di dân từ
các nước Đông Âu, Cuba – do Ông Lienko Urbanchich làm Chủ Tịch).
Năm 1978, tại Sydney, Luật Sư David Clarke, Bí Thư Chi Bộ Đảng Tự Do Úc,
Yagoona, NSW Young Liberal Branch (hiện nay, là Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội
NSW khu vực Sydney), cho biết đảng Tự Do Úc muốn trao lại lá Quốc Kỳ Việt
Nam Cộng Hòa mà đảng Tự Do còn lưu giữ cho tôi như là biểu tượng của công
cuộc đấu tranh Nhân Quyền, sau khi đã biết các hoạt động của chúng tôi.
Tôi chính thức yêu cầu được vinh dự nhận Quốc Kỳ trong một buổi lễ trọng
thể, công khai, vì đây là biểu tượng Quốc Gia Tự Do của chúng tôi.
Ngày 24.4.1979, một buổi lễ long trọng đã được Chi Bộ đảng Tự Do Úc (NSW)
và Hiệp Hội các Quốc Gia bị cộng sản chiếm đóng (Captive Nations, Sydney) tổ
chức tại Bankstown City Hall, NSW, gồm nhiều sắc dân tỵ nạn cộng sản, chiến
hữu và đồng hương tham dự, khoảng gần 1.000 người.
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Khi Luật Sư David Clarke chính thức trao lại lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho
tôi, đại diện đồng hương tỵ nạn Việt Nam, trong những năm đầu lưu vong, anh
chị em đã đồng loạt đứng dậy vừa hát quốc ca vừa khóc, thật cảm động. Tiếc là
thời gian lúc bấy giờ, trong hoàn cảnh chúng tôi mới định cư, chưa có máy
chụp hình, quay phim, để làm kỷ niệm.
Nhân chứng tham dự buổi lễ trọng thể này gồm nhiều anh chị em đoàn viên
đấu tranh, có cả Ông Đinh Quốc Hùng, cựu quân nhân (cựu sĩ quan Không
Quân), hiện nay còn sinh sống tại Sydney, và Luật Sư David Clarke.
Kể từ ngày đươc vinh dự đại diện đồng hương tỵ nạn cộng sản nhận lại lá Quốc
Kỳ, 24/4/1979, đến nay, gia đình tôi và tổ chức đấu tranh hiện nay của chúng
tôi là Liên Minh Quang Phục Việt Nam, 40 năm đã trôi qua, chúng tôi vẫn trân
trọng lưu giữ nơi bàn thờ Quốc Tổ đã được thiết lập tại tư gia của tôi, hàng
ngày vẫn thắp nhang cầu nguyện.
Hôm nay, ngày 07/12/2019, tôi xin trân trọng trao lại lá Quốc Kỳ này để chính
thức lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Văn Hóa Việt Nam tại Melbourne, Victoria, Úc
Đại Lợi, bảo tồn biểu tượng thiêng liêng này, lưu lại cho các thế hệ mai sau, vì
Lý Tưởng Tự Do, Nhân Bản, của Dân Tộc Việt Nam.
Trân trọng,

Võ Đại Tôn

Ông Võ Đại Tôn trao lại lá cờ Vàng Việt Nam cho ông chủ tich Liên bang Úc châu và
Victoria Bon Nguyễn vào ngày 07/12/19 tại Đền Thờ Quốc Tổ, Melbourne, Victoria
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Ông Võ Đại Tôn và phu nhân, các vị cao niên và ban tổ chức
lễ cáo tổ ra mắt Viện Bảo Tàng.

Ông Võ Đại Tôn và Cô Nguyễn Như Hoàng

www.vietnamvanhien.org
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