
Cờ dân chủ có màu gì? 

Vấn đề đặt ra là: 

1/ chọn cờ đỏ sao vàng làm cờ tổ quốc? 

2/ chọn cờ vàng 3 sọc làm cờ tổ quốc? 

3/ chọn lá cờ mới làm cờ tổ quốc? 

  

Trường hợp thứ nhất: rõ ràng không chọn được vì cờ đỏ sao vàng đại diện cho 

lập trường đấu tranh giai cấp, gây chiến tranh để phục vụ lý tưởng thế giới đại 

đồng, là một trong những ngọn đuốc của phong trào cộng sản quốc tế tại Việt 

Nam, là hiện thân của vô tổ quốc, vô tôn giáo và vô sản quốc tế vậy làm sao có 

thể đại diện cho tổ quốc Việt Nam được? (Cờ đỏ sao vàng còn chính là lá cờ của 

một chi bộ đảng cộng sản bên Tàu bị Hồ Chí Minh chớp làm cờ cộng sản Việt 

Nam- LTS). 

  

Trường hợp thứ hai: 

 - Xét về mặt lịch sử: lá cờ vàng ba sọc đỏ là sự sửa đổi nhỏ, biến thể từ lá cờ vàng 

của triều đại các vua Thành Thái, Duy Tân và Bảo Đại, và cũng là biến thể từ lá 

cờ vàng thời hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Lá cờ nầy thể hiện tính đồng nhất 

của lịch sử kể từ thời dựng nước và giữ nước của tiền nhân. Vì vậy có đủ yếu tố 

chính thống của lịch sử để tồn tại.  

- Xét về mặt lý tưởng: lá cờ vàng 3 sọc đỏ đại diện cho chính thể Việt Nam Cộng 

Hòa, là đại diện tất cả các thành phần đảng phái, không đảng phái, tôn giáo, không 

tôn giáo như Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Hòa Hảo, Phật giáo, Công giáo, Tin lành... 

(ngoại trừ thành phần cộng sản), đại diện cho chính phủ do dân trực tiếp bầu lên, 

có đầy đủ những yếu tố căn bản của một thể chế tự do, dân chủ: hành pháp, tư 

pháp và lập pháp độc lập với nhau và tương đối có những quyền tự do lập hội, tự 

do báo chí, tự do lập đảng, ... Mặc dù dưới thể chế tự do dân chủ nhưng vì còn 

phải lo chống đỡ sự phá hoại của cộng sản Việt Nam nên vẫn có một số hạn chế. 

Hơn nữa đó chỉ là thời kỳ tự do dân chủ phôi thai giống như các nước Nam Hàn, 

Nhật Bản, Đài Loan nên không tránh khỏi các thiếu sót. Tuy nhiên người dân vẫn 

có quyền tín nhiệm và bất tín nhiệm chính phủ đương thời cũng như có quyền 

thay đổi người lãnh đạo. Đây là điều căn bản để chế dộ VNCH có thể hoàn thiện 

theo thời gian giống như các nước vừa nêu trên, mà chế độ độc tài toàn trị của 

csvn không hề có được. Mặc dù luôn có những cá nhân hoặc đoàn thể lãnh đạo 

không phù hợp lòng dân, hoặc có thể bị cọng sản lợi dụng, lũng đoạn nhưng bản 

chất của chế độ VNCH là chế độ tự do dân chủ, người dân được quyền phê bình, 

chỉ trích hay thay đổi người lãnh đạo nếu họ muốn. Điều nầy hoàn toàn không thể 

có dưới chế độ cộng sản. 



- Xét về mặt pháp lý: cờ vàng ba sọc đỏ đã từng là đại diện cho VNCH và đã được 

thế giới công nhận. 

- Xét về mặt chinh trị: lá cờ vàng ba sọc đỏ đã thể hiện tinh thần đấu tranh vì quốc 

gia dân tộc chứ khgông phải vì bất cứ đảng phái chính trị nào. Tổ quốc trên hết! 

- Xét về mặt đạo đức: lá cờ vàng ba sọc đỏ đã thể hiện lòng yêu nước qua sự việc 

bảo vệ hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ chứ không 

như csvn đã toa rập với Trung cộng , nhường đất đai (Ải Nam Quan, Thác Bản 

Giốc,...) và nhường hai đảo cho Trung cộng. 

- Xét về mặt lòng người: hầu hết đa số người Việt ở hải ngoại đều xem cờ vàng là 

biểu tượng của tổ quốc Việt Nam chống lại độc tài toàn trị của cộng sản. Chứng 

minh cụ thể nhất là bất cứ ở đâu có người Việt đều có lá cờ vàng ba sọc đỏ, mặc 

dù csvn đã dùng tính cách chính danh nắm quyền hiện nay tìm mọi cách cản trở 

nhưng cờ vàng vẫn mọc khắp nơi trên thế giới. Và đây là vấn đề tự phát chứ không 

bị ép buộc  của các nước hay của đảng phái nào cả. Không như ở trong nước, csvn 

áp đặt mọi thứ bắt người dân phải phục tùng.  Giã sử csvn cho phép dân tự do treo 

lá cờ mình thích, có lẽ lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng sẽ được người dân VN hưởng 

ứng. Vì vậy tại sao còn cần phải đặt vấn đề một lá cờ nào khác trong giai đoạn 

hiện nay? Đây là một việc làm phí phạm thời gian và gây chia rẽ làm yếu đi những 

thực tế đang có của người Việt chống cộng khắp nơi trên thế giới! Tại sao bạn lại 

không tìm hiểu kỹ càng về lịch sử của lá cờ vàng ba sọc đỏ để hội nhập vào giòng 

đấu tranh ý thức hệ đã có sẵn từ thời tiền nhân, lúc họ đã nhìn ra hồ chí minh là 

tay sai của đảng cộng sản quốc tế? 

Hy vọng mọi người sẽ đoàn kết đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để đấu tranh cho 

tự do, dân chủ, tiếp tục cuộc chiến tranh ý thức hệ vì tự do dân chủ mà ông cha 

chúng ta đã và đang theo đuổi!  

Nếu bạn chưa chấp nhận được lá cờ vàng ba sọc đỏ vì những ý thức tiềm tàng do 

sống quá lâu năm dưới chế độ cộng sản nên cần đủ thời gian để so sánh, đối chiếu 

lại lịch sử, bạn làm thế nào để có thể tạo ra một lá cờ mới nào khác trong bối cảnh 

hiện thời?  
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