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Thông Báo 
Chủ đề: NTQĐBH, Việt Nam 

Tác giả: Nguyễn Văn Bon 
VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA 

Cộng Đồng Người Vi ệt Tự Do Úc Châu 
ABN: 51 934 809 450 

Thông báo của CĐNVTD-ÚC V/V GÂY QUỸ TRÙNG TU 
NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA 

 
K ính thưa: 
 
• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, 
• Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, 
• Quý cơ quan truyền thông, 
• Cùng toàn thể đồng bào. 
 
Cộng Đồng Người Vi ệt Tự Do Úc (CĐNVTD-UC) trong quá khứ và hiện tại đã đồng 
thuận: 
 
• CĐNVTD-UC luôn vinh danh và kính phục trước sự hy sinh của các chiến sĩ 
QLVNCH và đồng minh đã chiến đấu để bảo vệ sự độc lập và tự do của Miền Nam 
Việt Nam. 
 
• CĐNVTD-UC đặc biệt ghi nhớ và biết ơn đến các chiến sĩ QLVNCH đã nằm xuống 
hoặc hy sinh một phần thân thể để bảo vệ Miền Nam Việt Nam. 
 
• CĐNVTD-UC luôn cổ xúy và hỗ trợ HCQN tại Úc gây quỹ nhằm tương trợ thương 
phế binh QLVNCH đang bị lãng quên và sống bên lề xã hội tại Vi ệt Nam hiện nay. 
 
Đối với những tử sĩ QLVNCH đã hy sinh nằm xuống và đã được Chánh quyền Việt 
Nam Cộng Hòa trang trọng an táng tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa nhưng vì 
trước sự trả thù bất tận, nhà cầm quyền CSVN đã từng bước, trước hết là biến nghĩa 
trang quân đội Biên Hòa trở thành trạng thái mộ xiêu, mả lệch để cho họ tiện bề hợp 
thức hóa việc biến một nghĩa trang quân đội có mang tính cách lịch sử thành một nghĩa 
trang dân sự, nay được gọi là nghĩa trang Bình An. Trong tiến trình dân sự hóa nghĩa 
trang quân đội Biên Hòa nhà cầm quyền CSVN đã khéo léo đánh động lòng từ tâm của 
đồng bào hải ngoại qua chiêu bài "trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa". Như quý 
vị đã biết là từ kích thước đến kiểu mẫu của mỗi ngôi mộ tại nghĩa trang quân đội đều 
giống nhau, rất trang trọng nhưng nay vì trùng tu mà một số người đã biến cho những 
ngôi mộ này có kích thước, kiểu mẫu hoàn toàn khác nhau như hình thức của một 
nghĩa trang dân sự. 
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Qua chiêu bài trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa nhà cầm quyền CSVN sẽ đạt 
được những mục đích sau: 
 
1. Dùng tiền của đồng bào hải ngoại để "bôi tr ơn" cho cán bộ csvn. 
 
2. Dùng tiền và sức lực của đồng bào hải ngoại để thi hành Nghị Quyết 36 của 
chúng và xử dụng chính tay người Vi ệt hải ngoại để thực hành việc biến một nghĩa 
trang quân đội VNCH thành một nghĩa trang dân sự. 
 
3. Tạo sự chia rẽ trong cộng đồng người Viêt tại hải ngoại và đồng thời tạo cho nhà 
cầm quyền CSVN có được danh nghĩa là "nhân đạo". 
 
Cộng Đồng Người Vi ệt Tự Do Úc Châu nhận định: 
 
1) Việc tri ân đến thương phế binh VNCH là việc làm chánh nghĩa vì thế 
CĐNVTD-UC kêu gọi đồng bào hãy ủng hộ những buổi gây quỹ hỗ trợ thương phế 
binh do các hội cựu quân nhân (HCQN) tổ chức. Việc làm chánh đáng này cũng tạo 
được sự liên kết giữa thế hệ trẻ tại Úc và HCQN, đồng thời phản ảnh đúng nghĩa tinh 
thần "Huynh Đệ Chi Binh". 
 
2) Việc trùng tu "Ngh ĩa Trang Quân Đội Biên Hòa" là việc cần thiết. Tuy nhiên, 
hiện nay tình hình chính trị và hoàn cảnh đất nước đang bị cai trị bởi chế độ độc tài 
CSVN và Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cũ đang nằm dưới sự kiểm soát của nhà 
cầm quyền CSVN. Cho nên cái gọi là trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, dù 
muốn dù không, phải đối thoại, làm việc và hợp tác với CSVN. Đem danh dự và hy 
sinh của tử sĩ VNCH để van xin ân huệ của kẻ thù CSVN, đồng thời mọi nỗ lực trùng 
tu hiện nay chỉ giúp biến nghĩa trang quân đội VNCH thành một nghĩa trang dân sự. 
 
Trong lúc đất nước đang lâm vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, đồng bào cùng quý vị 
lãnh đạo các tôn giáo đang phải đối đầu với nạn hủy diệt môi trường tại Vi ệt Nam, với 
nhà cầm quyền CSVN và giặc Trung Cộng, toàn thể mọi người nên dành sự quan tâm 
ưu tiên cho đồng bào quốc nội và sự tồn vong của đất nước chứ không nên phí thời 
gian vào những việc "bôi trơn" và đánh bóng cho nhà cầm quyền CSVN. 
 
Lời nói bất hủ của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, "Đừng nghe những gì cộng sản 
nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm." vẫn còn đó và vẫn đúng như nhà cầm 
quyền CSVN đã và đang làm. Việc này được chứng minh qua hành động hủy bỏ buổi 
lễ tưởng niệm 50 năm Long Tân mà họ đã hứa với chính phủ và các cựu chiến binh Úc 
năm 2016 vừa qua. 
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CĐNVTD-UC vì thế kêu gọi đồng bào hải ngoại không tiếp tay và không tham dự bất 
cứ sinh hoạt hay các buổi gây quỹ nào núp dưới danh nghĩa trùng tu nghĩa trang quân 
đội Biên Hòa, nhưng thực tế là để tiếp tay biến nghĩa trang quân đội Biên Hòa thành 
một nghĩa trang dân sự. 
 
Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc với ông Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại 0411-
616-453. 
 
 
Trân trọng, 
Nguyễn Văn Bon 
Chủ tịch CĐNVTD-Úc Châu 
Ngày 12 tháng 3 năm 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Anthony Huỳnh chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Sáu, March 17, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


