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Thời sự Xã hội VN 

Cờ vàng ba sọc đỏ ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam 
THIÊN HÀ 

 

 
 

Cali Today News – “...Chế độ Cộng sản đã lộ bộ mặt phi nhân, giả dối và bán rẻ dân 
tộc, đối lập với chế độ VNCH dù trong quá khứ nhưng đã mang lại tự do, dân chủ, nhân 
quyền cho nhân dân. Vậy cho nên sự chiến thắng của chế độ cộng sản chỉ là nhất thời vì 
không có chính nghĩa, và tôi luôn tin tưởng vào sự trường tồn của Chính nghĩa Quốc 
gia.” 
 
Hát Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và chào Quốc kỳ VNCH là Cờ vàng ba sọc 
đỏ, đó là những hoạt động mà một số bạn trẻ tự tổ chức nhằm chào đón nhân kỷ niệm 60 
năm ngày Quốc khánh nền Đệ nhất Cộng Hòa (26/10/1956-26/10/2016) vừa qua. Điều 
đáng nói là các hoạt động này được các bạn trẻ tổ chức công khai tại Vi ệt Nam, một điều 
mà mấy mươi năm qua không phải người Vi ệt Nam nào ở trong nước cũng làm được. 
Biết bao trái tim mơ một ngày được ngắm lá Cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện trở lại trên quê 
hương Việt Nam nay đã thành hiện thực, nghẹn ngào và xúc động cứ tuôn trào... 
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Kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh Đệ nhất Cộng Hòa tại Vi ệt Nam 
 
Cũng cần phải nhắc lại, theo tư liệu lịch sử ghi chép lại thì nền Đệ nhất Cộng Hòa được 
thành lập sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 ở miền Nam Việt Nam. Thủ tướng Ngô 
Đình Diệm thay thế Bảo Đại làm Quốc trưởng. Quốc trưởng Ngô Đình Diệm sau đó tổ 
chức bầu Quốc hội Lập hiến cho Quốc gia Việt Nam. Quốc hội Lập hiến ban hành Hiến 
pháp đổi tên Quốc gia Việt Nam thành VNCH. Quốc kỳ là Cờ vàng ba sọc đỏ. Người 
đứng đầu VNCH là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngày Quốc hội Lập hiến chính thức ban 
hành Hiến pháp (26/10/1956) được xem là ngày quốc khánh của nền Đệ nhất Cộng Hòa. 
Nền Đệ nhất Cộng Hòa kết thúc vào năm 1963 với cuộc đảo chính năm 1963 và Tổng 
thống Ngô Đình Diệm bị ám sát. Nền Đệ nhị Cộng Hòa kế tục những năm tiếp theo cho 
đến ngày 30/4/1975, toàn miền Nam Việt Nam bị cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm, kề từ 
đây thể chế VNCH và Cờ vàng ba sọc đỏ hoàn toàn vắng bóng trên toàn cõi Việt Nam, 
những điều tốt đẹp cũng như những thành tựu mà VNCH để lại trong 20 năm tạo dựng 
cũng dần bị triệt tiêu gần hết. Một tư tưởng nhồi sọ bởi thuyết cộng sản được chính 
những cộng sản Việt Nam thi hành nhồi nhét vào tư tưởng người Vi ệt Nam. 
 
Cứ tưởng người dân Việt Nam trong nước chẳng mấy ai còn nhớ đến Tổng thống Ngô 
Đình Diệm, chẳng mấy ai còn nhớ đến nền Đệ nhất Cộng Hòa hoặc cũng chẳng mấy ai có 
thể tin được rằng; một ngày nào đó mình được tận mắt thấy Cờ vàng ba sọc đỏ, ngọn cờ 
của Chính nghĩa Quốc gia xuất hiện trở lại trên quê hương Việt Nam. Song! Như đã nói 
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trên, ngày 26/10/2016 vừa qua, một số bạn trẻ ở Việt Nam trong đó có những bạn trẻ là 
thành viên của Hội yêu Quân lực VNCH đã đáp ứng niềm mong mỏi của hàng triệu trái 
tim người Vi ệt Nam ở khắp nơi. Điều đặc biệt, đa số những bạn trẻ này lại sinh sau năm 
1975, hoàn toàn không có lấy một ngày sống dưới thể chế VNCH ở miền Nam Việt Nam, 
đó là chưa nói có nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở đất Bắc, cái nôi cộng sản lâu đời ở 
Việt Nam. Vậy làm sao những bạn trẻ này biết đến thể chế VNCH? Làm sao biết đến nền 
Đệ nhất Cộng Hòa mà tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh? 
 

 
 
Một bạn tr ẻ trong nhóm Hội yêu Quân lực VNCH tên Hoàng Anh chia sẻ: 
 
“Từ khi có Internet ở Việt Nam, tôi đã có thời gian dài nghiên cứu lịch sử Việt Nam ở 
nhiều nguồn khác nhau và có sự tìm hiểu tham khảo cả các nhân chứng sống qua các 
thời kỳ lịch sử, do đó tôi đã dần nhận thức được quá trình lịch sử thực sự diễn ra như thế 
nào trong giai đoạn trước 1975. Cũng từ đó tôi có tình cảm đặc biệt dành cho chính thể 
VNCH và nhất là thời kỳ Đệ nhất Cộng Hòa, từ đó tôi cũng được biết ngày 26/10/1956 là 
ngày bản Hiến Pháp tự do đầu tiên ra đời và sau được lấy làm ngày Quốc Khánh Đệ 
nhất Cộng Hòa, VNCH” 
 
Hoàng Anh cũng là một trong những bạn trẻ ở Việt Nam đã cùng với bạn bè của mình tổ 
chức hát Quốc ca VNCH, chào quốc kỳ VNCH là Cờ vàng ba sọc đỏ nhân kỷ niệm 60 
năm ngày Quốc khánh nền Đệ nhất VNCH. Hoàng Anh chia sẻ rằng: Ngày 26/10 là một 
ngày trọng đại trong lịch sử hào hùng 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt 
Nam. Cách đây đúng 60 năm, vào ngày 26/10/1956, một nước Việt Nam độc lập, có chủ 
quyền được quốc tế công nhận, có chính quyền được bầu lên một cách dân chủ đã ra đời, 
đánh dấu một thời kỳ huy hoàng trong lịch sử dân tộc, một thời kỳ mà người dân được 
hưởng đầy đủ các yếu tố tự do, nhân quyền và dân chủ. Là những người trẻ tuổi sinh ra 
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trong thời kỳ Việt Nam bị chế độ cộng sản độc tài toàn trị, tuy bị kìm kẹp về mọi mặt 
nhưng trái tim Hoàng Anh và những bạn trẻ khác ở Việt Nam vẫn luôn tràn đầy tình yêu 
thương, luôn trung thành với lý tưởng chính nghĩa của người Vi ệt Quốc Gia: Tổ Quốc - 
Danh Dự – Trách Nhiệm. Đối với những bạn bè trong Hội yêu Quân lực VNCH, một 
đoạn trích trong bài diễn văn mà Hoàng Anh đọc trước lúc tiến hành lễ chào quốc kỳ 
VNCH có nội dung rằng: 
 
“Chúng tôi thay mặt cho các thành viên Hội yêu Quân lực VNCH long trọng tuyên bố 
khai mạc lễ chào cờ kỷ niệm ngày Quốc khánh Đệ nhất VNCH, và đồng thời để tưởng 
nhớ đến những anh hùng vị quốc vong thân, những chiến hữu vẫn đang ngày đêm tranh 
đấu cho một Việt Nam tự do, và những chiến hữu đang còn bị đọa đày trong ngục tù cộng 
sản.” 
 

 
 
Chính nghĩa Quốc gia trong lòng Chế độ cộng sản Việt Nam 
 
Điều gì khiến Hoàng Anh và nhũng người bạn trẻ sống ở chế độ cộng sản Việt Nam 
nhưng lại thoát ra được bộ máy tuyên truyền khổng lồ để chọn yêu VNCH, yêu ngọn Cờ 
vàng ba sọc đỏ đã không còn hiện diện trên toàn lãnh thổ Việt Nam hơn 40 năm qua? Ở 
Việt Nam hiện tại, vẫn có một bộ phận không nhỏ người dân không thích chế độ Cộng 
sản Việt Nam bởi bị áp bức, bất công và nhận ra sự dối trá, còn với Hoàng Anh cũng có 
chính kiến cá nhân riêng của mình khi yêu VNCH. Chia sẻ với Cali Today, Hoàng Anh 
nói: 
 
“Tôi không đánh giá một chế độ nào dựa trên những lợi ích mà chế độ đó mang lại cho 
bản thân và gia đình mình mà tôi đánh giá chế độ Nhà nước bởi tính nhân văn, tinh thần 
dân chủ, năng lực lãnh đạo và những lợi ích mà chế độ ấy mang lại cho toàn Quốc gia, 
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Dân tộc. Chế độ Cộng sản đã lộ bộ mặt phi nhân, giả dối và bán rẻ dân tộc, đối lập với 
chế độ VNCH dù trong quá khứ nhưng đã mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân 
dân. Vậy cho nên sự chiến thắng của chế độ cộng sản chỉ là nhất thời vì không có chính 
nghĩa, và tôi luôn tin tưởng vào sự trường tồn của Chính nghĩa Quốc gia” 
 
Trả lời cho câu hỏi của Cali Today, ở Việt Nam hiện tại, nhà cầm quyền cộng sản Việt 
Nam tự cho mình là bên thắng cuộc khi thường hay dùng từ “Ngụy” để chế diễu, nhục 
mạ thể chế VNCH cùng những người từng phục vụ trong thể chế VNCH. Tại sao những 
việc làm của Hoàng Anh lại cho thấy đã đi ngược với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, 
bày tỏ chính kiến yêu thể chế “Ngụy” mà không sợ nguy hiểm, sự thù ghét? Hoàng Anh 
đáp: 
 
“Bởi vì từ xưa đến nay đã là con người mang tinh thần chính nghĩa sẽ không bao giờ 
mang thành bại để luận anh hùng. Chính nghĩa dù có không thành công thì cũng thành 
nhân để lại tiếng thơm muôn đời, còn kẻ tiểu nhân dùng thủ đoạn bằng mọi cách để tranh 
quyền đoạt lợi dù có đắc ý cũng chỉ là tạm thời, thiên lý rất công bằng, lịch sử sẽ phán 
xét và trả lại những gì xứng đáng” 
 

 
 
Ngay sau hình ảnh lá Cờ vàng ba sọc đỏ cùng với hình ảnh buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày 
Quốc khánh nền Đệ nhất Cộng Hòa được Hoàng Anh và những người bạn đăng tải trên 
trang Facebook cá nhân, các trang mạng xã hội khác đã nhanh chóng thu hút một lượng 
quan tâm rất lớn đến từ dư luận, với hàng ngàn lượt chia sẻ lẫn bình luận với những lời 
thán phục, cảm kích trước những việc làm của những người như bạn trẻ Hoàng Anh. 
 
Đồng thời Cali Today còn ghi nhận, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh Đệ nhất 
Cộng Hòa, ngoài Hà Nội thì Cờ vàng ba sọc đỏ còn xuất hiện ở Nghệ An. Trong khi đó, ở 
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miền Nam, một số bạn trẻ cũng như một vài người dân yêu mến VNCH, tưởng nhớ Tổng 
thống Ngô Đình Diệm đã đến Nghĩa trang Quân lực VNCH thắp nén hương thờ kính lên 
mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng bào đệ Ngô Đình Nhu. 
 
Những hoạt động của Hoàng Anh, những bạn trẻ cùng một số người dân ở Việt Nam từ 
Bắc vào Nam vào ngày 26/10 vừa qua, đã khiến cho niềm tin VNCH với lá Cờ vàng ba 
sọc đỏ, lá cờ của Chính nghĩa Quốc gia một ngày nào đó sẽ hiện diện trở lại trên toàn quê 
hương Việt Nam. Mà sự thật, những biểu tượng này đã và đang hiện diện trong tâm khảm 
người dân Việt Nam như lời Hoàng Anh chia sẻ với Cali Today trước khi kết thúc cuộc 
trao đổi. 
 
“Tôi không đặt ra niềm tin là sẽ có trở lại hay không bởi vì thể chế VNCH đã và đang 
hiện diện trong trái tim tôi rồi. Nếu có một ngày nào đó chế độ VNCH có thể trở lại trên 
quê hương Việt Nam thì đó thực sự là điều rất tuyệt vời, còn nếu không thì bất kỳ một 
Đảng phái nào mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho Quốc gia và dân tộc Việt Nam 
tôi cũng sẽ hết lòng yêu mến.” 
 
 
THIÊN HÀ 
 
Cờ vàng ba sọc đỏ ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam[ http://baocalitoday.com/breaking-news/co-vang-ba-

soc-do-ngay-cang-xuat-hien-nhieu-o-viet-nam.html]  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Trương Văn Quang chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Bảy, October 29, 2016 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


