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Ông Tom Moore ban đầu chỉ hy vọng quyên 1.000 bảng 

Một cựu chiến binh người Anh 99 tuổi, trong mùa dịch Covid-19, đã giúp quyên góp được số 

tiền khổng lồ, 17,9 triệu bảng tới nay, với việc đi bộ trong vườn. 

Hoàng tử Anh William bày tỏ lòng kính phục, gọi đại úy Tom Moore là "huyền thoại đích thực". 

Ông Tom Moore ban đầu chỉ hy vọng quyên 1.000 bảng cho hệ thống y tế nhà nước NHS, với thử 

thách đi bộ 100 vòng trong vườn trước ngày sinh nhật 100 tuổi hôm 30/4. 

Một vòng đi bộ trong vườn nhà ông Tom Moore ở Marston Moretaine, Bedfordshire, dài khoảng 25 

mét. 

Ông đã hoàn thành 100 vòng, vào ngày thứ Năm. 

Là người vùng Tây Yorkshire, ông Tom Moore học ngành kỹ sư rồi gia nhập quân Anh trong Thế 

chiến Hai, phục vụ ở Ấn Độ và Miến Điện. 

 

Bản quyền h nh ảnh@CAPTAINTOMMOORE 

Hình ảnh ông Tom Moore thời trẻ, khi phục vụ trong Thế chiến Hai 



Nhưng người dân Anh và thế giới đã cảm động trước h nh ảnh cụ ông trong mùa dịch, và đã góp tới 

17,9 triệu bảng tới hôm nay. 

890.000 người đã góp tiền để ủng hộ ông. 

Số tiền ông quyên được sẽ dành tất cả cho hệ thống y tế nhà nước Anh. 

Hoàng tử Anh William nói: "Thật tuyệt vời khi mọi người được truyền cảm hứng v  câu chuyện và 

quyết tâm của cụ." 

500.000 người đã ký đơn kêu gọi nước Anh phong tước hiệp sĩ cho ông Tom Moore. 

 

HANNAH INGRAM-MOORE 

Ông Tom Moore 

Từ 12 năm qua, ông Tom Moore sống cùng với con gái, Hannah. 

Bà Hannah nói cha của bà thường thức dậy sớm, đưa chó ra khỏi nhà, và ngồi đọc báo. 

"Chúng tôi không ngờ câu chuyện của ông lại chinh phục trái tim đất nước," bà xúc động. 

 


