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Nguyễn Quang Duy 
  
Bình luận về việc Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ, Dang Chinh Dang viết trên Facebook BBC Tiếng Việt như sau: 
“…Nói thật là mình không thích tình trạng của lãnh đạo Đảng cộng sản bây giờ bởi vì quá nhiều bê bối cơ hội 
làm lợi cho bản thân và tắc trách, nhưng mình cũng không thích những người cầm cờ sọc vàng (VNCH) bởi vì 
chiến tranh đã qua đi, lý tưởng và đường lối của VNCH đã sụp đổ. Nên tự trách mình vì bản thân không làm 
được những gì đã đề ra chứ không phải vì cộng sản phá quấy. Thắng làm vua thua làm giặc, điều hiển nhiên 
trong cuộc sống là vậy.” 
 
Lý tưởng Việt Nam Cộng Hòa là chiến đấu thiết lập, bảo vệ và xây dựng một thể chế tự do. Chúng tôi vẫn 
đang tiếp tục chiến đấu. Lá cờ vàng đã trở thành một biểu tượng cho cuộc chiến đấu. Biểu tượng này đã 
được truyền đến các thế hệ tiếp nối. 
 
Nhân tiện xin nhắc đến việc cô Joanna Ong từ Houston, Texas đã sử dụng lá cờ vàng thân yêu của chúng tôi 
cho màn vũ cuộc thi Hoa Hậu tại thành phố Atlantic Hoa Kỳ. Được biết chính cô Joanna Ong đã đưa ra sáng 
kiến này. 
 

  
 
Cô cho biết mặc dù sinh ra tại Mỹ, cô tự hào đã thừa tự dòng máu và văn hóa Việt Nam. Bởi thế cô hãnh diện 
vinh danh biểu tượng của chao ông. Mời các bạn xem hình. 
 
Còn sắc thái của Việt Nam Cộng Hòa là nhân bản, khai phóng (tự do) và dân tộc.Tình nhân bản, lấy con 
người làm gốc, tính khai phóng đưa con người đến chân thiện mỹ làm hướng đi và tinh thần dân tộc làm căn 
bản cho chúng tôi.  

  Nếu mỗi người thực hành tinh thần nhân bản, khai phóng (tự do) và dân tộc là đang TỰ CÁCH MẠNG.  

  Nếu mỗi người truyền bá tư tưởng nhân bản, khai phóng (tự do) và dân tộc là đang LÀM CÁCH 
MẠNG. 

  Nếu nhiều người cùng LÀM CÁCH MẠNG thì cách mạng Việt Nam sẽ xẩy ra và ở đó không có người 
thua không có giặc. 

 
Việt Nam cộng hòa trái ngược với Việt Nam cộng sản. Và chỉ có cộng sản mới thắng làm vua thua làm giặc. 
 
Nguyễn Quang Duy 
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