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Tôi lớn lên ở đây và chỉ biết đến Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nên tìm hiểu thêm về lá cờ ấy . Dù chưa có một ngày 
được chào lá cờ ấy nơi nó ra đời, nhưng kể từ lúc biết hiểu, thì tôi chấp nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là nguồn 
gốc của tôi, là đại diện cho tôi. 
 
Và dưới đây là những cảm nhận của tôi về Lá Cờ đó. 
 
Không như một tôn giáo, một tín ngưỡng, hay một phần gì về TÂM LINH đòi hỏi một người, ở góc độ nào đó, 
một niềm TIN (hay a "blind leap of faith") tuyệt đối, niềm tin yêu kính trọng lá cờ hay quốc kỳ dựa theo phần lý 
trí (rationalization) và tình cảm thực tiễn . 
 
Với tôi, sự hiện hữu của tôi trong nước Mỹ này chính nhờ ở nguồn gốc lá cờ ấy. Ba Mẹ tôi đã từng là một 
công dân của VNCH. Khi nước mất, họ được đón nhận vào nước Mỷ này vì nước VNCH của họ mất. Với 

những người lênh đênh trên biển mênh mông năm nào, thì chính nhờ 
lá cờ VÀNG BA SỌC ĐỎ đó họ đã được thế giới Tự Do đón nhận. 
 
Cho nên sự hiện hữu của tôi hôm nay ở nước Tự Do Dân Chủ này, 
chính là nhờ Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Và khi tôi nhìn lại những tấm 
hình của những người thân trong gia đình, trong họ hàng, những chiếc 
hòm đã được quấn những lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ấy, máu xương của 
bao nhiêu người đã đổ xuống cho lá cờ đó, để tôi có được ngày hôm 
nay ở đây, và vì thế tôi trân trọng lá cờ ấy hơn. 
 

Khi nhìn hình ảnh những vùng đất thân yêu của miền Nam Việt Nam được những lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cắm 
lên sau khi dành lại được vùng đất đó TỰ DO, tôi kính trọng trân quý lá cỡ Vàng Ba Sọc Đỏ. 
 
Và hôm nay, để không phi ân những người đã ngã xuống cho TỰ DO của miền Nam VN năm xưa và một 
cách gián tiếp cho TỰ DO của tôi hôm nay, tôi xin mãi mãi dâng cao lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và trân quý kính 
trọng lá cờ ấy. Và trong nghĩa ấy, lá cờ ấy đó là IDENTITY của tôi, một người Việt Nam TỰ DO, không CS, 
hay tỵ nạn CS, một công dân Hoa Kỳ. Như tên họ là một identity của tôi hay của một cá nhân nào khác, cho 
dù thế giới một mai sẽ không còn ai nhớ đến họ Nguyễn họ Lê, nhưng với tôi Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mãi mãi 
là Quốc Kỳ VNCH, như tên họ của tôi đối với tôi. 
 
Đó là những cảm nhận và lý lẽ của tôi về Lá Cờ Vàng. Cho dù tôi chưa được một lần chào dưới lá cờ ấy ở 
nước VNCH vì nó mất khi tôi ra đời, nhưng bằng những suy luận và những giá trị thực tiển, tôi trân quý lá cờ 
ấy. 
 
Lá quốc kỳ không phải là một "tín" điều hay một điều gì phải "TIN" vào tuyệt đối như một tôn giáo. Nếu tin như 
vậy, ta sẽ dễ dàng "thờ phượng" tôn sùng nó mù quáng và biến thành nô lệ cho những kẻ áp buộc lá cờ ấy 
trên ta. Tôi vẩn thường nghe các bạn ở Việt Nam bảo rằng sinh ra và chào cái lá cờ ấy cho đến lớn cho nên 
cái "cảm tình" ấy nó thấm sâu vào tận tiềm thức và không thể nào không "yêu quí" cái lá cờ họ chào cả đời . 
 
Tôi chỉ muốn hỏi, nhất là các bạn ở miền Nam Việt Nam “có bao giờ các bạn thấy lá cờ đỏ sao vàng được 
trưng lên bất cứ nơi nào trong miền Nam Việt Nam sau những trận đánh ngày xưa hay không? Ngay đến khi 
miền Nam VN mới bị "giải phóng", các bạn có thấy lá cờ đỏ sao vàng ấy không? Hay chỉ thấy lá cờ MTGPMN 
nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao? 
 
Thế rồi đùng một cái, thì lá cờ đỏ sao vàng bỗng phất phới bay khắp miền VN và trở thành quốc kỳ Việt Nam, 
không cần có trưng cầu, không có ý kiến, không có gì cả, chỉ bổng dưng nó "hiện" ra và các bạn phải chấp 
nhận nó? Các bạn có thấy được một thân xác nào được bọc trong lá cờ ấy làm lể truy niệm v..v... Như thế có 
khác gì những chiếc tàu hải tặc với mã tấu dao găm nhảy sang thuyền bạn và buộc bạn treo cờ của chúng? 
Và sao bạn lại phải chấp nhận nó là quốc kỳ, là "Identity" của bạn? 
 
Và từ lúc cái lá cờ máu ấy xuất hiện, thì bạn đói nghèo, mất hết cả Tự Do, sống như một kiếp nô lệ, không 
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được mở miệng nói, không được phản đối, v…v... Thế thì thân phận các bạn có gì khác thân phận của những 
người trên chiếc thuyền đã bị hải tặc bắt cướp làm nô lệ phục vụ cho chúng?? Tại sao các bạn vẫn vô minh 
cúi chào tôn thờ cái lá cờ mà bạn không có được một quyết định gì về nó? Tại sao các bạn lại tôn thờ một lá 
cờ chỉ mang lại những khổ đau, một lá cờ như một dấu ấn của thân phận nô lệ của bạn? 
 
Tại sao? Tại sao?  
 
Và có bao giờ các bạn tìm nguồn gốc của lá cờ đỏ sao vàng ấy không? Các bạn có biết rằng tất cả các nước 
CS đều dùng nền đỏ trong "quốc kỳ" của họ không? Xin một bạn HVB nào đừng vào nêu rằng cờ các nước 
khác như Anh hay Mỷ cũng có chút màu đỏ nào trong đó nhé. Đó chỉ là một sự tình cờ, nhưng bài bản của 
các lá cờ CS phải có một phần nền đỏ, vì màu đỏ là màu CS (cho nên thế giới mới gọi là "the red power" hay 
bây giờ thường gọi những tên CS Việt là "tư bản đỏ" - "red capitalists"). 
 
Cho nên các bạn nói vì chào nó suốt thời niên thiếu cho nên "tôn kính" nó như một thói quen, hay như vậy thì 
mới là "yêu nước", mới có cái để "tự hào" thì khác gì bảo rằng bạn chỉ như một loài động vật thấp hèn hành 
động theo bản năng, như một chú cún được chủ mắc xích vào cổ rồi thưởng cho cục xương gặm, thế là cứ 
"tôn thờ" ông chủ, cho dù ông chủ ấy là một kẻ gian ác, chuyên hại người khác? Và tôn kính cái quần màu đỏ 
ông chủ mặc, chỉ vì từ khi ông chủ đem cún về là ông mặc cái quần đỏ ấy và bao năm ông chủ đã mặc cái 
quần đỏ ấy xoa đầu cún khi vui, đá đít cún khi giận? Bạn đã quen thuộc và "trân quý" lá cờ máu đó mà không 
bao giờ suy nghĩ xa hơn về ý nghĩa của một quốc kỳ, về những giá trị của nó, về những giá trị thưc tiển của nó 
đối vơi mình ? 
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