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Đối với tôi lập trường phải phân minh. Là Cộng Sản, anh là kẻ thù của tôi. Là Quốc gia rỏ ràng thì anh là bạn 
của tôi. Còn những bọn lập trường lờ mờ như hoà giải hoà hợp dân tộc, trung dung, đám chủ trương thay thế 
cờ vàng ba sọc đỏ làm biều tương của người Việt Quốc Gia thì: 

 1. Trong đời sống cá nhân: tôi tôn trọng quyền tự do chính trị và tư tưởng của anh 
 2. Trong đời sống chính trị và Cộng đồng anh là kẻ thù của tôi vì ảnh ưởng phân hoá của anh và nọc độc 

của anh đưa vào lập trường cần phải dứt khoát của người quốc gia.  
 
Trở lại với một số người Việt Quốc Gia, thì cũng có thái độ vàng thau lẫn lộn. Thấy ông Điếu Cầy bị CS giam 
cầm nhiều năm vì dám chống đối ngụy quyền CS ở VN trong blog của ông ta thì thấy ngay đó là điều kiện cần 
thiết và đủ (condition necessary and sufficient) để xưng tụng ông và coi ông cùng hàng ngũ với mình hay tệ 
hơn là một lãnh tụ. Tôi không quên những năm thập niên 60 và đầu 70, bố tôi, một đảng viên việt quốc năm 
xưa, được một tay tự nhận là thầu khoán tên là mỹ đến làm thân và trở nên đôi bạn thân thiết. Cái tay tên là 
mỹ này cũng nói với bố tôi là anh ta đã từng ở tù cộng sản. Tính tình hiền lành, khìêm tốn. Cái lạ là anh ta lâu 
lâu lại biến mất, biệt tăm cả nửa năm, nói là làm việc nhà thầu nơi xa. Sau 75 mới vỡ lẽ ra là anh mỹ này là 
thượng tá tình báo cộng sản. 
 
Tôi không nói cái ông Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải này là cán bộ nằm vùng được cs cài vào qua một quá trình 
lâu dài vì tôi không thể kiểm chứng đó là sự thật. 
 
Có điều tôi biết chắc chắn là ông ta khi đặt chân trên đất tự do Mỹ Quốc đã từ chối nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. 
Trong trận chiến, chiến sĩ sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ lá cớ. Nay ông được trao tặng là cờ mà lại 
từ chối thì cũng như phỉ nhổ lên nó. Hành động đó là một xúc phạm những người Việt Quốc Gia như tôi. Tôi là 
người ít nói chính trị, không thích chửi bới tục tằn, thoá mạ cộng sản, nhưng có lập trường dứt khoát khi còn 
hơi thở thì sẽ còn chống cái chủ nghĩa quái thai, khát máu đó. 
 
Lá Cờ Vằng Ba Sọc Đỏ trong hoàn cảnh ngày nay, không phải chỉ là biểu tượng của chế độ Việt Nam Cộng 
Hoà. Nó cần được coi là biểu tượng sắt đá và hợp nhất của lý tưởng tự do dân chủ của Người Việt Quốc Gia. 
Nó giúp cho lý tưởng đó không bị nhập nhằng con đen và phân hoá.  
 
Ngày nào tự do, dân chủ chiến thắng trên đât nước Việt Nam, đất nước mình là một quốc gia dân chủ thật sự, 
đi vào một kỷ nguyên mới. Lúc đó vấn đề muốn có một quốc kỳ mới là do nguyện vọng của toàn dân. Còn cho 
tói ngày đó, lá cờ vàng ba sọc đỏ, cần là biểu tượng duy nhất của người Việt yêu chuộng tự do dân chủ. Tất 
cả lập trường nào khác không thể chấp nhận được. Napoleon Bonaparte đã nói: "the genius is a matter of 
timing". Bây giờ là thời điểm của Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. 
 
Ông Điếu Cầy có quyền không nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi tôn trọng quyền đó của ông và không đả kích 
ông về lập trường đó. Tuy nhiên về phần tôi, đối với thái độ và hành động của ông, tôi hành xử quyền tự do 
của tôi mà nói rằng: cho tới khi ông có lập trường thật sự và rõ ràng quốc gia, tôi có quyền: 

 1. Không tin ông. 
 2. Không chấp nhận ông là bạn 
 3. Không chấp nhận ông trong hàng ngũ của tôi. 
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