
 

 

  

TThhiiss  oonnee  iiss  ppeerrssoonnaall..    IItt''ss  AANNZZAACC  DDAAYY  aass  II  wwrriittee..    FFoorr  mmyy  ffoorreeiiggnn  ssuubbssccrriibbeerrss,,  AAnnzzaacc  ssttaannddss  ffoorr  

""AAuussttrraalliiaann  &&  NNeeww  ZZeeaallaanndd  AArrmmyy  CCoorrppss""..    TTooddaayy  oonn  bbootthh  ssiiddeess  ooff  tthhee  TTaassmmaann  SSeeaa,,  wwee  ppaauussee  ttoo  

rreefflleecctt  oonn  tthhee  ssaaccrriiffiicceess  tthhaatt  oouurr  sseerrvviiccee  ppeeooppllee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  mmaakkee;;  ssiinnccee  oouurr  ttrrooooppss  ffiirrsstt  eemmbbaarrkkeedd  

oonn  tthhaatt  hheerrooiicc  bbuutt  ddiissaassttrroouuss  aassssaauulltt  oonn  GGaalllliippoollii  BBeeaacchh  iinn  11991155..    TThhee  ffuuttiilliittyy  ooff  tthhaatt  mmiilliittaarryy  

ccaammppaaiiggnn  uunnddeerrlliinneedd  tthhee  eennoorrmmiittyy  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaall  ssaaccrriiffiicceess  mmaaddee  tthhaatt  ddaayy..    TThhaatt  ssaammee  ffuuttiilliittyy  

mmeeaannss  tthhaatt  II  aaddmmiirree  tthheemm  mmoorree  ffoorr  tthheeiirr  ssaaccrriiffiiccee  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  tthhaann  tthheeiirr  ddeeeeddss..    EEaacchh  yyeeaarr  iinn  

ggrroowwiinngg  nnuummbbeerrss,,  wwee  pplleeddggee;;  ""LLeesstt  WWee  FFoorrggeett..""    IInnddeeeedd,,  tthhaatt  ggeenneerraattiioonn,,  mmaannyy  bboorrnn  iinn  tthhee  1199tthh  

cceennttuurryy,,  ccaammee  ffrroomm  ppiioonneeeerriinngg  ssttoocckk..    TThheeyy  ggrreeww  uupp  qquuiicckk  aanndd  hhaarrdd  aanndd  tthhee  dduuttyy  tthheeyy  ddiidd  ffoorr  

tthheeiirr  ccoouunnttrryy,,  ttrraannssllaatteedd  ((ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  rreettuurrnneedd))  ttoo  tthhee  dduuttyy  tthheeyy  ddiidd  ffoorr  tthheeiirr  ccoommppaanniieess  aanndd  

ffaammiilliieess..    AAss  SSiimmoonn  SSiinneekk  ppuutt  iitt;;  ""tthheeyy  wweerree  kknnoowwnn  aass  tthhee  ggrreeaatteesstt  ggeenneerraattiioonn..""    TThhee  nnoottiioonn  ooff  LLeesstt  

WWee  FFoorrggeett  iiss  aa  nnoobbllee  oonnee  bbuutt  mmyy  ccoonncceerrnn  iiss  hhooww  wwee  lliivvee  aanndd  hhooww  wwee  bbeehhaavvee  eeiitthheerr  ssiiddee  ooff  AApprriill  

2255tthh..    TThhaatt  ttoo  mmee,,  ppaayyss  mmoorree  ttrriibbuuttee  ttoo  tthheeiirr  lleeggaaccyy  tthhaann  aa  ppuubblliicc  hhoolliiddaayy  ddooeess..    OOuurr  ssoocciieettyy  hhaass  

ddiivveerrssiiffiieedd  iinn  tthhoossee  iinntteerrvveenniinngg  110022  yyeeaarrss..    DDiivveerrssiittyy  iiss  aann  eesssseennttiiaall  eelleemmeenntt  ttoo  eevvoolluuttiioonn..    IItt  

bbrrooaaddeennss  tthhee  ggeennee  aanndd  ttaalleenntt  ppoooollss..    BBrriinnggiinngg  ddiiffffeerreenncceess  ttoo  tthhee  ttaabbllee  aassssuurreess  iinnnnoovvaattiivvee  

aapppprrooaacchheess,,  bbrrooaadd  kknnoowwlleeddggee  bbaasseess,,  llaatteerraall  tthhoouugghhtt  aanndd  eexxppeerriieennccee..    SSoo  --  nnooww  wwee  aarree  ""aatt  tthhee  

ttaabbllee""  ttooggeetthheerr..    OOuurr  ccoonncceerrnn  sshhoouulldd  bbee;;  wwhhaatt  lleeaavveess  tthhee  ttaabbllee??      WWhhaatt  ffaaccttoorr  mmuusstteerrss  aallll  tthhiiss  

eesssseennttiiaall  ddiivveerrssiittyy  iinnttoo  aa  uunniiffiieedd  aaccttiioonn  ppllaann  tthhaatt  iimmppaaccttss  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  oonnee  ooff  uuss  iinn  tthhee  mmoosstt  

ccoonnssttrruuccttiivvee  ppoossiittiivvee  wwaayy  ppoossssiibbllee..............aanndd  ddooeess  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  lleeggaaccyy  ooff  oouurr  ffaalllleenn??    II  ssuuggggeesstt  tthhaatt  

tthhee  aannsswweerr  iiss  iinn  oouurr  BBEELLIIEEFF..    BBeelliieeff  iiss  tthhee  gglluuee  tthhaatt  bbiinnddss  uuss  aass  ssoocciiaall  aanniimmaallss..    WWiitthhoouutt  iitt,,  ddiivveerrssiittyy  

bbeeccoommeess  ddiivviissiioonn..          AA  uunniiffiieedd  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  rreelliieess  oonn  mmuuttuuaallllyy  hheelldd  bbeelliieeffss  aanndd  ssttaannddaarrddss..  

AAtt  aa  NNaattiioonnaall  lleevveell  iitt  ccoouulldd  bbee  oouurr  CCoonnssttiittuuttiioonn..    AAtt  aa  CCoorrppoorraattee  lleevveell,,  ppeerrhhaappss  oouurr  mmiissssiioonn  

ssttaatteemmeenntt,,  aatt  aa  ccoommmmuunniittyy  lleevveell,,  tthhee  llaawwss  aanndd  bbyy--llaawwss  ooff  tthhee  llaanndd  aanndd  aatt  aa  ffaammiillyy  lleevveell  --  rruulleess..    

BBuutt  iitt''ss  aatt  tthhee  ppeerrssoonnaall  lleevveell  wwhheerree  iinnddiivviidduuaall  ccoommmmiittmmeenntt  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  ccuullttuurree  ooff  

tthhee  ffaammiillyy,,  ppllaattoooonn,,  tteeaamm,,  ccoommmmuunniittyy,,  ccoommppaannyy  oorr  nnaattiioonn  tthhaatt  wwee  ccaann  rreeaallllyy  ddoo  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  

iiddeeaallss  wwee  ppaauussee  ttoo  rreemmeemmbbeerr  tthhiiss  ddaayy..    WWaarr  iiss  hhoorrrriibbllee  bbuutt  ccaann  bbee  aa  ccrruucciibbllee  ttoo  ggaallvvaanniissee  aaccttiioonn  

ffoorr  tthhee  ggrreeaatteerr  ggoooodd..    LLeett''ss  lleeaarrnn  TTHHAATT  lleessssoonn..    II  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  wwaayy  ttoo  ddoo  iitt  iiss  nnoott  ttoo  mmaakkee  mmoorree  

rruulleess  aanndd  llaawwss  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  oonnllyy  aass  ssttrroonngg  aass  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  bbrreeaakkiinngg  tthheemm..    TThhee  wwaayy  

rreelliieess  oonn  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    PPeerrssoonnaall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  tthheenn  ccoommmmuunniittyy  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  II  hhaavvee  

oobbsseerrvveedd  tthhaatt  aannyy  ggrroouupp  iiss  oonnllyy  aass  ssttrroonngg  aass  wwhhaatt  iitt  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  ttoolleerraattee..    TThheerreeffoorree  ffoollkkss,,  mmyy  AAnnzzaacc  

DDaayy  mmeessssaaggee  iiss  aa  ssiimmppllee  oonnee..    TTaakkee  oowwnneerrsshhiipp..    BBee  pprreesseenntt  iinn  tthhee  mmoommeenntt..    PPaauussee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  

wwhheetthheerr  wwhhaatt  yyoouu''rree  aabboouutt  ttoo  ddoo  oorr  ssaayy  iiss  tthhee  wwaayy  yyoouu  wwaanntt  ttoo  bbee  rreemmeemmbbeerreedd..    HHaavvee  ggooaallss  aanndd  

ddrreeaammss  bbeeccaauussee  tthheeyy  rreepprreesseenntt  tthhee  ppootteennttiiaallss  yyoouu  wwoouullddnn''tt  hhaavvee  iiff  oouurr  vveetteerraannss  hhaaddnn''tt  wwoonn  tthheemm  

ffoorr  yyoouu..    BBee  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  yyoouurrsseellff  aanndd  yyoouu''llll  nneevveerr  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  eexxccuusseess..    EEvveenn  wwhheenn  yyoouu  ffaaiill,,  

iitt''llll  bbee  dduuee  ttoo  aa  rreeaassoonn  --  nnoott  aann  eexxccuussee..    SSeett  aann  eexxaammppllee  aanndd  oonnllyy  tthheenn,,  eexxppeecctt  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  

ffrroomm  ootthheerrss..    DDoonn''tt  eennddoorrssee  ffiilltthh  oorr  ccrruueellttyy..    RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  mmiinnoorriittiieess  aarree  uussuuaallllyy  nnooiissyy..    BBee  ttoolleerraanntt  

ooff  tthheeiirr  bbeelliieeff  bbuutt  jjuuddggee  tthheeiirr  bbeehhaavviioouurr..    UUssee  bbeetttteerr  wwoorrddss..    IIff  yyoouu''rree  mmiisseerraabbllee  oorr  ddeepprreesssseedd,,  rreeaadd  

hhiissttoorryy  aanndd  yyoouu''llll  ddiissccoovveerr  hhooww  lluucckkyy  yyoouu  aarree  ttoo  bbee  bboorrnn  wwhheerree  aanndd  wwhheenn  yyoouu  wweerree..    DDoonn''tt  

mmiissttaakkee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  bbeeccaauussee  tthhee  mmeeddiiaa  wwiillll  ccoonnffuussee  yyoouu  aanndd  ppeerrvveerrtt  hhiissttoorryy  ttoo  

ssuuiitt  wwhhaatteevveerr  aaggeennddaa  ccuurrrreennttllyy  rraatteess..    BBee  aa  ppeerrppeettuuaall  ssttuuddeenntt  rreeggaarrddlleessss  ooff  yyoouurr  aaggee  oorr  ssttaattiioonn..    

TThhee  ooppppoossiittee  ooff  eevvoolluuttiioonn  iiss  ddeevvoolluuttiioonn  aanndd  ssttaaggnnaattiioonn  iiss  tthhee  ttuurrnniinngg  ppooiinntt..    IItt''ss  wwhhyy  eemmppiirreess  

ccrruummbbllee  aanndd  uunnddeerrddooggss  wwiinn..    IInn  sshhoorrtt  --  ssttaayy  aalleerrtt..    WWee  ccaallll  tthhiiss  aaccttiioonn  ''vviiggiillaannccee''..    IItt''ss  bbeeeenn  ssaaiidd  tthhaatt  

tthhee  pprriiccee  ooff  ffrreeeeddoomm  iiss  ttoo  bbee  eetteerrnnaallllyy  vviiggiillaanntt..    IItt''ss  aallssoo  tthhee  pprriiccee  ooff  eexxcceelllleennccee..    TThhee  aacctt  ooff  bbeeiinngg  

vviiggiillaanntt  ccaann''tt  hhaappppeenn  wwiitthhoouutt  aa  ccoonnsscciioouuss  ddeecciissiioonn  ttoo  aaddhheerree  ttoo  ssttaannddaarrddss..    DDoo  tthheessee  tthhiinnggss  aanndd  

tthhee  gghhoossttss  ooff  oouurr  ffaalllleenn  wwiillll  llooookk  ddoowwnn  oonn  uuss  aallll  aanndd  kknnooww  tthhaatt  tthheeiirr  ssaaccrriiffiiccee  wwaass  nnoott  mmaaddee  iinn  vvaaiinn..      
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