Thanh Niên Yêu Nước Yêu Cờ Vàng.
Người trẻ Việt Quốc Nội mặc áo cờ vàng ba sọc đỏ thách thức nhà cầm quyền . Mốt thời trang Hoàng Kỳ (cờ
vàng) với chiếc áo màu vàng có ba sọc đỏ đang được chiếm được sự yêu thích của các bạn trẻ trong nước.
Một bạn trong nhóm chia sẻ cảm nghĩ như sau:
“Cờ vàng ba sọc là cờ quốc gia Việt Nam khi chưa có Đảng cộng sản VN. Lúc ấy VN là một cõi thống
nhất. Cộng sản Bắc Việt dưới tay Nguyễn Ái Quốc gây nên việc chia đôi đất nước. Miền Bắc bị đảng
Cộng Sản dùng cờ của một tỉnh bên Trung Cộng làm cờ của Miền bắc VN. Miền Nam theo thể chế tự
do dân chủ, và vẫn dùng cờ vàng ba sọc, cờ của quốc gia VN. Cộng Sản miền Bắc hung hăng đem
quân gây chiến và bức tử miền Nam, rồi dùng cờ đỏ ngoại bang đó làm cờ quốc gia VN.

Ai yêu cờ đỏ ngày nay là quyền cá nhân của mình... Nhưng là người Việt mà chối bỏ cờ vàng, cờ tổ
tiên ông bà xưa đã có công giữ nước Việt thì đều là THỨ PHẢN QUỐC !!!! bất kể người ấy theo

chính kiến nào. Mọi người Việt Nam đều có quyền yêu thích mầu cờ riêng của mình. Nhưng cờ vàng là
của tổ tiên cha ông tiền nhân chúng ta nên phải được KÍNH TRỌNG! Như thế mới là người Việt.

Có một điều có thể nói là khá phổ biến rằng nhiều người Việt, đặc biệt là người trẻ, bị ảnh hưởng bởi
tuyên truyền một chiều mà có một cái nhìn rất lệch lạc về biểu tượng cờ vàng. Về mặt lịch sử, cờ
vàng (với các họa tiết khác nhau) có từ thời Hai Bà Trưng. Cờ vàng của Hai Bà không có họa tiết. Cờ
vàng sau đó được Ngô Quyền dùng làm biểu tượng cho đất nước sau khi đánh tan quân Nam Hán trên
sông Bạch Đằng, mở ra một kỷ nguyên độc lập tự chủ cho dân tộc. Các triều đại sau đó đa số là dùng
cờ vàng, chỉ khác nhau ở họa tiết trên nền cờ.

Tại sao lại là cờ vàng? Đó là bởi vì màu vàng tượng trưng cho vua, và bằng cách dùng cờ màu vàng,
các vua của Việt Nam đưa ra một thông điệp cho giặc phương Bắc rằng nước Nam là một nước
độc lập và ta đây là vua một cõi. Chính vì vậy, cờ vàng gắn liền với một lịch sử dựng nước và
giữ nước huy hoàng của cha ông, và đó là lá cờ chúng ta nên trân trọng chứ không phải xa lánh
hay mượn cớ để đàn áp.

