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Thời sự CĐNVQGTNCSVN/HN 
Chủ đề: Cờ Vàng 

Tác giả: Nguyễn Quốc Đống 

Tri Ân Cựu Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Minnesota Steve Dille 
Người Bảo Trợ Chính Cho 

Nghị Quyết Của Thượng Viện Quốc Hội Minnesota 
Công Nhận Cờ Việt Nam Cộng Hòa, Số SR 0097, 

Thông Qua Ngày 10-5-2005 

 
(Kỷ niệm 12 năm ngày nhận Nghị Quyết Công Nhận Cờ Việt Nam Cộng Hòa của Lưỡng Viện Quốc 

Hội Minnesota tại MN State Capitol - 9 tháng 8, 2005) 
 

1. Vài nét về các nghị quyết vinh danh cờ Việt Nam Cộng Hòa: 
 
Năm 2003 là năm khởi đầu chiến dịch vinh danh cờ Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu từ 

California, là tiểu bang có đông người Vi ệt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ 
nhất; sau đó được tiếp tục tại nhiều tiểu bang khác; và cho đến nay, 14 
năm đã trôi qua, cộng đồng người Vi ệt hải ngoại vẫn nỗ lực để chính 
quyền địa phương ban hành các nghị quyết công nhận, vinh danh lá cờ 
vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Các nghị quyết vinh danh cờ 
Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ di sản của tự do, dân chủ, là niềm tự hào của 
người Vi ệt hải ngoại, mà phần lớn là các nạn nhân của chế độ độc tài 
cộng sản Việt Nam, sau biến cố ngày 30-4-1975. 

 
Các nghị quyết cờ VNCH được ban hành bởi nhiều cấp chính quyền địa phương: hội 
đồng thành phố, quận, hạt, đảng Cộng Hòa địa phương, và cao nhất là thống đốc tiểu 
bang, hay quốc hội tiểu bang. 
 
2. Các nghị quyết vinh danh cờ VNCH tại Minnesota: 
 
Cộng Đồng Người Vi ệt Tỵ Nạn Minnesota do cố Trung tá Nguyễn Ngọc Đa làm chủ tịch 
(2002-2005), đã cộng tác cùng các cộng đồng, các hội đoàn quân đội cũng như dân sự, và 
đông đảo đồng bào người Vi ệt TNCS, vận động các hội đồng thành phố, và quốc hội tiểu 
bang MN thông qua các nghị quyết công nhận và vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ của Việt 
Nam Cộng Hòa như sau: 
 
• Nghị quyết của hội đồng thành phố Saint Paul (số 03-502, ngày 28 tháng 5, 2003). 
Người bảo trợ: nghị viên John Blackey 
 
• Nghị quyết của hội đồng thành phố Minneapolis (số 2004-155, ngày 16 tháng 4, 2004). 
Người bảo trợ: nghị viên Don Samuels, và nghị viên Robert Lilligren 
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• Nghị quyết của hội đồng thành phố Saint Cloud (số 2004-7-180, ngày 19 tháng 7, 2004) 
 
• Nghị quyết của thượng viện Minnesota (số SR 0097, ngày 10 tháng 5, 2005). Người bảo 
trợ chính: thượng nghị sĩ Steve Dille, các thượng nghị sĩ đồng bảo trợ: TNS David Hann, 
TNS Don Betzold, TNS Dennis Frederickson, và TNS Mee Moua 
 
• Nghị quyết của hạ viện Minnesota (số HR 0017, ngày 8 tháng 6, 2005). Người bảo trợ 
chính: dân biểu Dean Urdahl. Các dân biểu đồng bảo trợ: DB Cy Thao, và DB Lynn 
Wardlow. 
 
Việc vận động cho các nghị quyết vinh danh cờ Việt Nam Cộng Hòa chứng tỏ quyết tâm 
của người Vi ệt TNCS tại Minnesota trong việc khẳng định lý lịch của mình: họ không 
phải là người tỵ nạn kinh tế, mà là người tỵ nạn chính trị. Tại quê hương Việt Nam, họ đã 
bị chế độ cộng sản trù dập, truy bức, kỳ thị; mất hết tự do, mất quyền công dân và các 
quyền căn bản của con người; nên phải bỏ nước ra đi. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng 
của tự do, dân chủ, được coi là lá cờ di sản, đại diện cho cộng đồng mới của họ tại quê 
hương Hoa Kỳ. Họ là những “công dân Mỹ gốc Việt”, không phải là “công dân Việt 
Nam” của nước Việt Nam cộng sản. 
 
Các vị nghị viên các hội đồng thành phố, các vị dân biểu, các vị thượng nghị sĩ quốc hội 
tiểu bang Minnesota, đứng ra bảo trợ cho các nghị quyết vinh danh cờ Việt Nam Cộng 
Hòa, là những ân nhân của người Vi ệt TNCS tại MN. Họ ghi nhận chúng ta là những 
công dân Hoa Kỳ nhập tịch, đến từ Việt Nam, một vùng đất xa xôi, cách Hoa Kỳ đến nửa 
vòng trái đất, đã từng trải qua thời gian rất khó khăn ban đầu của cuộc đời tỵ nạn, nhưng 
phấn đấu không ngừng để xây dựng cuộc sống mới, và đóng góp xây dựng cho quê 
hương thứ hai. Họ cũng hiểu được nguyện vọng của chúng ta là muốn vinh danh lá cờ 
của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia tuy không còn hiện hữu, nhưng biểu 
tượng của quốc gia này luôn sống mãi trong lòng những công dân cũ của VNCH, những 
người vẫn quyết tâm theo đuổi những lý tưởng cao đẹp của VNCH. Vì vậy, các vị bảo trợ 
cho các nghị quyết cờ VNCH tại tiểu bang Minnesota đã hết lòng giúp đỡ cho người Vi ệt 
MN trong việc vận động các nghị viên hội đồng thành phố, các dân biểu, và thượng nghị 
sĩ đồng viện, trong việc soạn thảo và thông qua các nghị quyết quan trọng nói trên. 
 
Chính nhờ các nghị quyết công nhận và vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng 
Hòa, nhất là các nghị quyết của quốc hội tiểu bang MN, mà người Vi ệt tại Minnesota đã 
nhiều lần thành công trong việc hạ cờ đỏ của Việt cộng, và thay thế bằng cờ vàng ba sọc 
đỏ của Việt Nam Cộng Hòa tại nhiều nơi thuộc nhiều thành phố ở MN (các trường học, 
siêu thị, bệnh viện, công ty...) 
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3. Tri ân cựu thượng nghị sĩ Minnesota Steve Dille, người bảo trợ chính cho nghị 
quyết cờ VNCH của thượng viện quốc hội ti ểu bang Minnesota (tháng 5, 2005): 
 
Thượng nghị sĩ Stephen Dille (còn được gọi là Steve Dille), cư ngụ tại thành phố Dassel, 
quận Meeker, MN (cách Minneapolis 50 miles về phía tây), tốt nghiệp trường đại học 
MN, ngành thú y, vào tháng 6, 1969. Cũng năm đó, ông là một trong 4 bác sĩ thú y được 
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyển chọn sang Việt Nam làm cố vấn trong lãnh vực thú y, trong 
chương trình tái thiết xây dựng lại vùng nông thôn Việt Nam từng bị chiến tranh phá hủy 
(Pacification Program for a war- ravaged country), mục đích là giúp những nông dân Việt 
Nam tại các trang trại chăn nuôi gia súc biết cách chăm sóc, phòng bệnh và trị bệnh cho 
gia súc (heo, bò, gà, vịt...) Địa bàn làm việc của ông là vùng châu thổ sông Cửu Long, 
vựa lúa trù phú của miền Nam gồm 16 tỉnh miền Tây. Năm đó ông còn rất trẻ, mới 24 
tuổi, và đây chính là công việc đầu tiên của ông sau khi tốt nghiệp đại học. Với kinh 
nghiệm của một chàng trai trưởng thành nơi nông trại, ông đã khởi đầu sự nghiệp của 
mình bằng cách tình nguyện phục vụ tại vùng nông thôn Việt Nam đầy bất trắc trong thời 
chiến, với tấm lòng can đảm, và tận tụy. 
 
Ông phục vụ tại nhiều thành phố như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu... Tuy chỉ làm công 
việc chuyên môn của một bác sĩ thú y dân sự, ông gặp không ít nguy hiểm vì chiến tranh 
du kích của Việt cộng nhằm mục tiêu chính là các vùng nông thôn của VNCH. Nhiều lần 
ông bị kẹt trong lửa đạn của giặc Cộng, có lần suýt bị một du kích VC sát hại bằng lựu 
đạn ném tay. 
 
Trong thời gian công tác tại vùng nông thôn Nam Việt Nam, bác sĩ Dille làm việc sát 
cánh cùng hai cộng sự người Vi ệt, phụ tá ông trong công việc chuyên môn (thú y), và 
giúp ông trong việc thông dịch. Đó là ông Dương Quang Ngự (Trung úy trừ bị khóa 6 
trường Võ Khoa Thủ Đức, đã giải ngũ năm 1966, là chuyên viên về phát triển khu vực 
cho cơ quan USAID Vùng IV cùng TNS Steve Dille, thông dịch viên của quân đội Mỹ, 
cũng là chủ một trang trại nuôi gà tại Bình Thủy, Cần Thơ), và ông Dương Quang Thừa 
(anh ông Ngự, nhân viên Phòng Canh Nông (Agriculture Department) USAID Vùng 4, 
cũng là chủ trại gà Huynh-Đệ Cần Thơ). Bác sĩ Dille và gia đình hai cộng sự người Vi ệt 
này nhanh chóng trở thành những người bạn rất thân. Tại Vi ệt Nam, họ đã coi nhau như 
người thân một nhà, giúp đỡ nhau tận tình. Và rồi họ lại có cơ duyên gặp lại nhau nhiều 
năm sau này trên đất Hoa Kỳ. 
 
Tháng 11, 1974, bác sĩ Steve Dille rời Vi ệt Nam trở về quê nhà ở Minnesota. Thời gian 
ông phục vụ tại Vi ệt Nam là 3 năm rưỡi. 4 tháng sau ngày ông rời Vi ệt Nam, tháng 3, 
1975, bắc quân CS mở cuộc tổng tấn công vào các thành phố lớn ở Nam Việt Nam, và 
thủ đô Sài Gòn của VNCH thất thủ ngày 30-4-1975. CSVN thiết lập chế độ cai trị mới, 
tước đoạt mọi quyền tự do của người dân, hủy bỏ nền kinh tế tư doanh, khiến đời sống 
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của người dân Nam VN lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Những người đã từng cộng 
tác, làm việc với người Mỹ bị kỳ thị nhiều hơn nữa. 
 
Bác sĩ Steve Dille lo lắng cho gia đình những người bạn đã từng làm việc với ông tại 
Nam VN, nên ông đã viết thư cho họ, đề nghị bảo trợ cho họ định cư tại Hoa Kỳ nếu họ 
ra khỏi được Việt Nam. 
 
Khi hay tin các con của ông Dương Quang Ngự, và ông Dương Quang Thừa, sau nhiều 
chuyến vượt biển, đã đến được các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á (Thái Lan, Nam Dương, 
Phi Luật Tân...), ông Steve Dille đã nhanh chóng làm giấy bảo trợ, và đưa họ về định cư 
tại Minnesota. Sự giúp đỡ tận tình của gia đình bác sĩ Steve Dille (ông và vợ là bà Pamela 
Dille) đối với các người Vi ệt tỵ nạn CS trẻ tuổi tại MN (từ tháng 9, 1983) đã giúp họ 
vượt qua khó khăn buổi đầu, xây dựng được cuộc sống mới tốt đẹp nơi vùng đất mới, 
được học hành đến nơi đến chốn, có công việc làm ổn định, và sau này có điều kiện bảo 
lãnh cha mẹ (ông bà Ngự, và ông bà Thừa) sang định cư tại Mỹ năm 1995. Như vậy bác 
sĩ Dille đã có dịp gặp lại, và giúp đỡ gia đình những người bạn cũ của ông tại Vi ệt Nam. 
 
Thời gian bác sĩ Dille phục vụ tại các vùng nông thôn Nam Việt Nam khiến ông hiểu rất 
rõ cuộc chiến tự vệ của quân, dân miền Nam chống bắc quân CS xâm lược. Ông cũng 
hiểu rõ tâm tình của những nạn nhân CS phải li ều chết bỏ quê hương ra đi tìm tự do. Ông 
hiểu được ước vọng của họ là nêu cao lý tưởng của quốc gia mà họ từng đổ mồ hôi và đổ 
máu để phục vụ. Đó chính là lý do ông đã đứng ra làm người bảo trợ chính cho nghị 
quyết vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, do Cộng Đồng Người Vi ệt 
Tỵ Nạn MN và một số đoàn thể tại MN khởi xướng vận động. Ông Dương Quang Ngự, 
một người bạn thân của bác sĩ Dille từ những ngày làm việc chung tại Vi ệt Nam (1968), 
suốt thời gian khi con cháu ông Ngự định cư tại MN (1983), cho đến khi hai ông bà Ngự 
được định cư tại MN (1995), đã giúp đỡ cộng đồng trong vai trò người vận động 
(lobbyist) và người liên hệ (liaison) trong công tác vận động lưỡng viện quốc hội MN 
thông qua mau chóng các nghị quyết cờ VNCH tại MN. 
 
Ngoài công việc chuyên môn của một bác sĩ thú y, ông Steve Dille còn quan tâm đến việc 
phục vụ cộng đồng Dassel, MN. Khởi sự là một kiểm soát viên của thành phố Dassel 
(supervisor), ông trúng cử vào hạ viện tiểu bang MN năm 1986, tái đắc cử các năm 1988, 
1990; đắc cử vào thượng viện MN năm 1992 (khu vực số 18, thành phố Dassel, thuộc 
đảng Cộng Hòa), tái đắc cử các năm 1996, 2000, 2002. Lãnh vực hoạt động chuyên môn 
của ông là: nông nghiệp, phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường. 
 
Suốt thời gian ông phục vụ trong quốc hội tiểu bang MN, ông vẫn đồng thời làm việc tại 
trang trại của gia đình ở Dassel. Ông nghỉ hưu năm 2012, và vẫn tiếp tục làm công việc 
mà ông rất yêu thích tại trang trại. Những năm gần đây, tình trạng sức khỏe của cựu TNS 
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Steve Dille suy yếu nhiều vì bệnh hiểm nghèo. Thời gian ông ở cùng chúng ta không còn 
nhiều, nên chúng ta sẽ dành thời gian cùng cầu nguyện cho ông được mọi sự an lành. 
 
Ông đã sống cả cuộc đời mình phục vụ tận tụy cho gia đình, cho xã hội, cho Dassel, và 
cho tiểu bang nhà Minnesota. Đặc biệt ông đã cống hiến một phần tuổi trẻ của mình, 
phục vụ cho người dân VN vùng châu thổ sông Cửu Long, trong thời chiến tranh Việt 
Nam; thời gian tuy ngắn chỉ có 3 năm rưỡi, nhưng tấm lòng của ông dành cho họ chân 
thật và chí tình, lưu lại cho họ biết bao kỷ niệm đẹp. Sự tận tụy của ông dành cho các di 
dân Việt tỵ nạn CS tại MN từ năm 1983 và nhiều năm sau đã để lại trong lòng các di dân 
Việt lòng cảm mến, và biết ơn sâu xa. Ông đã giúp cho thế hệ di dân người Vi ệt tỵ nạn 
CS trẻ trung này thực hiện được giấc mơ Mỹ quốc tốt đẹp, sống độc lập, tự tin, từng bước 
đi lên vững chắc tại vùng đất hứa của cơ hội, của tự do. Ông cũng là một ân nhân của 
khối người Vi ệt tỵ nạn CS tại MN, giúp họ có niềm tự hào được giương cao lá cờ vàng ba 
sọc đỏ chính nghĩa của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của 
họ. 
 
Xin Thượng đế ban cho ông và gia đình nhiều phước lành. 
 
Người Vi ệt tỵ nạn cộng sản tại Minnesota luôn nhớ đến ông như một cố vấn tài năng của 
người nông dân Nam Việt Nam thời chiến tranh Việt Nam, một người bạn chí tình với 
các cộng sự người Vi ệt, một người bảo trợ rộng lượng và nhân hậu đối với người Vi ệt tỵ 
nạn CS tại MN, một dân biểu và một thượng nghị sĩ tiểu bang tận tụy của MN, hết lòng 
phục vụ người dân MN, nhất là cộng đồng thiểu số người Mỹ gốc Việt TNCS tại MN. 
 
Nguyễn Quốc Đống, K13-VBQGĐL 
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn MN (từ 2005 đến nay) 
4 tháng 8, 2017 
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Nguồn: Internet E-mail by Nguyễn Quốc Đống chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Năm, October 5, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


