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132. Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam: Năm 1948, Hoàng đế Bảo Đại họp 

cùng lãnh tụ của các đảng phái Quốc Gia chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ làm 

Quốc Kỳ và bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc của Lưu Hữu Phước làm 

Quốc Ca cho nước Việt Nam. Sự lựa chọn đó có tính chính thống vì có đại 

diện của nhiều đảng phái khác nhau của dân tộc khi đất nước còn thống nhất 

chưa bị chia đôi. Sau nầy khi cưỡng chiếm miền Nam đảng Cộng Sản đưa lá 

cờ đảng là lá cờ đỏ sao vàng ra áp đặt gọi đó là lá cờ của đất nước. Nhiều 

người không chấp nhận lá cờ mới và vẫn dùng cờ vàng ba sọc đỏ như biểu 



tượng của đất nước, nhất là những người Việt ở hải ngoại đã bỏ nước Cộng 

Sản ra đi. Điều nầy làm cho đảng Cộng Sản tức giận. Họ lý luận rằng lá cờ 

vàng ba sọc đỏ là của chế độ Cộng Hòa của miền Nam, và bản nhạc Thanh 

Niên Hành Khúc là của ông Lưu Hữu Phước nay là đảng viên đảng Cộng 

Sản và đã nhiều lần lên tiếng phản đối nên không còn giá trị. Sự thật là đảng 

Cộng Sản rất sợ lá cờ vàng ba sọc đỏ, vì lá cờ đó đã được đại diện của dân 

tộc Việt Nam chính thức lựa chọn. Trong khi lá cờ của họ chỉ là lá cờ riêng 

của đảng Cộng Sản chưa bao giờ được nhân dân chính thức nhìn nhận. Cộng 

Sản chưa bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng và tự do bầu cử, ứng cử. 

Còn bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc, ''Nầy công dân ơi ..'', của ông Lưu 

Hữu Phước được ông viết và được chọn làm bản Quốc Ca khi ông còn là 

một thanh niên yêu nước chống Pháp chưa gia nhập đảng Cộng Sản. Khi 

được chọn chính thức chọn làm bản Quốc Ca thì bản nhạc đã thuộc quyền sỡ 

hữu của toàn dân. Sau nầy khi đã đánh đuổi được đảng Cộng Sản, chính 

người dân Việt Nam mới có đủ thẩm quyền quyết định lựa chọn lại quốc kỳ 

và bài quốc ca. 

The national flag and the national anthem: In 1948, King Bao Dai met with 

the representatives of the national parties. They chose the yellow flag to be 

the national flag, and the Thanh Nien Hanh Khuc song of Luu Huu Phuoc to 

be the national anthem. That was the official choice for the country, since 

there were representatives of Vietnamese people when the country was in 

one piece. After successfully invading the South, the communists declared 

the red flag to be the national flag. Many Vietnamese protest against that 

decision since the red flag was merely the flag of the communist party. The 

communists argue that the yellow flag was just the flag of the South 

government and the Thanh Nien Hanh Khuc song was a song of Luu Huu 

Phuoc, a communist member who disagreed to use his song as the national 

anthem. In fact, the communist are scared of the yellow flag since it was 

officially chosen by representatives of Vietnamese people, while the 

communist flag was never chosen by the Vietnamese people since there was 

not freedom of voting under the communist regime. For the national anthem, 

the song was chosen when Phuoc was a young patriot who was fighting 

against the French colonists and was not a communist member. After being 

chosen as the national anthem, the song became the country property. After 

succeeding in chasing the communists away, the Vietnamese will have a 

chance to re-select their flag and anthem. 



 
Lá cờ Việt Nam chính thống được nhiều quốc gia và thành phố vinh danh. 

Hình chụp lá cờ vàng được chính thức trân trọng kéo lên trước Tiền đình 

Quận Hạt Santa Clara phía Bắc tiểu bang California. Nơi đây cũng như rất 

nhiều Tiểu bang và Thành phố khác ở Hoa Kỳ, chính quyền có văn bản 

chính thức nhìn nhận và vinh danh lá cờ vàng của dân tộc Việt Nam. Thành 

phố nhìn nhận lá cờ nầy tượng trưng cho dân tộc Việt Nam và cho chính 

nghĩa Tự Do mà nhiều người dân Việt đã liều thân chiến đấu giữ gìn. 

Le drapeau jaune à trois bandes rouges du Viêt-Nam a été officiellement 

reconnu et honoré par des Etats et grandes villes des Etats Unis. L’image 

montre ce drapeau officiellement hissé fièrement sur une première maison 

au nord du Comté de Santa Clara en Californie. Il représente le symbole de 

la liberté de la nation et du peuple du Viêt-Nam qui se bat pour la liberté. 

Le drapeau national et l'hymne national: En 1948, le roi Bao Dai rencontra 

les représentants des partis nationaux. Ils choisirent le drapeau jaune à trois 

bandes rouges pour drapeau national et la chanson Thanh Niên Hành Khuc 

de Luu Huu Phuoc pour être l'hymne national. Ce fut le choix officiel du 

pays, car il y avait des représentants du peuple viêtnamien et le pays était 



unifié. Après avoir envahi avec succès le Sud, les communistes déclarèrent 

le drapeau rouge être le drapeau national. Beaucoup de viêtnamiens 

protestèrent contre cette décision car le drapeau rouge était simplement le 

drapeau du parti communiste. Les communistes firent valoir que le drapeau 

jaune à trois bandes rouges était simplement le drapeau du gouvernement du 

Sud et la chanson Thanh Niên Hành Khuc était une chanson de Luu Huu 

Phuoc devenu député communiste qui n'était pas d'accord pour que sa 

chanson soit utilisée comme hymne national. En fait, les communistes eurent 

peur du drapeau jaune à trois bandes rouges parce qu'il avait été 

officiellement choisi par les représentants du peuple viêtnamien, 

contrairement au drapeau communiste car il n'y a jamais eu la liberté de vote 

sous le régime communiste. Pour l'hymne national, la chanson fut choisie 

alors que M. Luu Huu Phuoc était un jeune patriote qui se battait contre les 

colons français et n'était pas un membre du parti communiste. Après avoir 

été choisie comme hymne national, la chanson devint la propriété du pays. 

Lorsque les viêtnamiens auront réussi à chasser les communistes, ils auront 

l'occasion de choisir à nouveau leur drapeau et leur hymne. 

                                                  

133. Sự thành công của người Việt ở hải ngoại: Thoát khỏi bàn tay tàn 

bạo của Cộng Sản, người Việt xây dựng cuộc đời mới ở các nước tự do. Lợi 

tức trung bình của một người Việt hải ngoại nhiều gấp trăm lần lợi tức người 

Việt trong nước. Đặc biệt là sự thành công của giới trẻ hải ngoại . Nhiều học 

sinh Việt Nam đạt điểm xuất sắc ở các trưng Trung học và tốt nghiệp Đại 

học với các cấp bằng Kỹ sư, Bác sĩ, Luật sư ... Họ đang đóng góp lớn lao 

vào đất nước mới và làm vẻ vang dân tộc Việt Nam. Họ cũng đang góp phần 

lớn nuôi dưỡng thân nhân còn sống trong nước và cũng gián tiếp nuôi dưỡng 

chế độ Cộng Sản hiện đang bóc lột thân nhân của họ. 

The success of the overseas Vietnamese: Beyond the reach of the cruel 

communists, the Vietnamese build new lives in the free countries. The 

average income of an overseas Vietnamese is hundreds times more than one 

inside the country. The youths especially, have shown magnificent success. 

Many Vietnamese students have achieved excellent scores in the high 

schools and universities with degrees in engineering, medical doctor, and 

laws. They greatly contribute to the new countries while honoring the 

Vietnamese people. They also send back money to help their relatives in 

Vietnam, and as a result, indirectly feed the communists who are exploiting 

their relatives. 



Le succès des viêtnamiens d'outre-mer: Au-delà de la portée des 

communistes cruels, les viêtnamiens se sont bâtis une vie nouvelle dans des 

pays libres. Le revenu moyen d'un viêtnamien d'outre-mer est des centaines 

fois supérieur à celui d’un viêtnamien de l’intérieur. Les jeunes, surtout, 

réussissent magnifiquement. De nombreux étudiants viêtnamiens ont obtenu 

d'excellents résultats dans les écoles secondaires et les universités avec des 

diplômes d'ingénieur, de médecin, et de juriste. Ils contribuent fortement aux 

nouveaux pays tout en respectant le peuple viêtnamien. Ils envoient aussi de 

l'argent pour aider leurs familles au Viêt-Nam et, par conséquent, 

indirectement nourrissent les communistes qui exploitent leurs proches. 

 
Thanh niên Việt Nam hải ngoại 



134. Những câu hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lời trước lịch sử 

dân tộc: Dù rằng đang cố gắng đàn áp, tước đoạt mọi quyền tự do căn bản 

của dân tộc Việt Nam và đang sửa soạn trốn chạy để khỏi chịu trách nhiệm 

về những việc làm sai trái của mình, đảng Cộng Sản Việt Nam sớm muộn gì 

cũng phải trả lời sòng phẳng các câu hỏi lịch sử sau đây: 

 Trong cuộc chiến chống thực dân Pháp, tại sao đảng CSVN phải cấu 

kết với Pháp giết hại đảng viên, tín đồ của các chính đảng và lực 

lượng dân tộc khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc 

Dân Đảng, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài ?  

 Trong khi thi hành hiệp định Genève 1954, tại sao binh lính CS bắn 

vào những người dân rời bỏ miền Bắcđi vào miền Nam tìm tự do ?  

 Tại sao đảng CSVN phải đấu tố tịch thu tài sản và giết hại gần 200 

ngàn người dân khá giả vô tội ở miền Bắcgây khổ đau tang tóc cho 

hàng triệu thân nhân ?  

 Tại sao đảng CSVN phải tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền 

Nam gây chết chóc cho hàng triệu con dân nước Việt, trong khi nhân 

dân miền Nam sống trong cảnh tự do, êm ấm, hạnh phúc hơn người 

dân miền Bắc?  

 Cuộc chiến Nam Bắccó thể giải quyết bằng thương lượng hòa bình mà 

tại sao đảng CSVN lại chọn con đưng chiến tranh cho nhân dân 2 

miền phải đắm chìm trong cảnh huynh đệ tương tàn ? 

 Trong khi thi hành hiệp định Genève 1954, hàng triệu người dân miền 

Bắcđã bỏ chạy vào miền Nam lánh nạn là một chỉ dấu hùng hồn cho 

thấy lòng dân nước Việt không chấp nhận chế độ Cộng Sản vô thần . 

Tại sao đảng CSVN với khẩu hiệu "Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân" 

lại không tự giải tán, ngừng họat động vĩnh viễn theo ý muốn của 

người dân ?  

 Tại sao đảng CSVN phải chôn sống hơn 3 ngàn thường dân vô tội kể 

cả đàn bà và trẻ em ở Huế trong cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 

?  

 Tại sao CSVN không tuân hành Hiệp Định Paris 1973 mà họ đã ký 

kết để chấm dứt chiến tranh bằng giải pháp xây dựng hòa bình ?  

 Tại sao với những lời tuyên bố khoan hồng, kêu gọi đoàn kết dân tộc, 

đảng CSVN lại bỏ tù, giết hại hàng trăm ngàn quân cán chính của 

miền Nam Việt Nam sau cuộc cưỡng chiếm 1975 ? 

 Tại sao đảng CSVN cướp đoạt tài sản những người dân khá giả của 

miền Nam sau cuộc cưỡng chiếm 1975 ?  

 Tại sao đảng CSVN phải bắn giết, bắt bớ, cướp đoạt tài sản của những 

người dân trốn chạy tị nạn CS sau năm 1975 ?  



 Sau năm 1975, hơn 2 triệu con dân nước Việt trốn chạy lánh nạn 

Cộng Sản. Một lần nữa, đó là một chỉ dấu hùng hồn cho thấy lòng dân 

Việt Nam không chấp nhận chế độ Cộng Sản, tại sao đảng CSVN 

không ngừng hoạt động theo ý muốn của người dân ?  

 Tại sao sau 25 năm đất nước sống trong cảnh thanh bình, đảng CSVN 

vẫn phải tiếp tục đàn áp người dân Việt Nam bằng bạo lực, không 

chấp nhận tự do sinh hoạt đảng phái, tự do bầu cử để người dân Việt 

Nam có th lựa chọn người lãnh đạo đất nước ?  

 Tại sao trong bối cảnh thế giới, nhân loại đang xây dựng thành công 

các thể chế tự do, dân chủ, tôn trọng người dân, thì đảng CSVN lại 

tiếp tục xây dựng xây dựng một thể chế độc tài, tham nhũng như các 

triều đại dã man thời Trung cổ ?  

 Tại sao đảng CSVN liên tiếp thất bại trong công cuộc xây dựng đất 

nước và có quá nhiều đảng viên ngu dốt, tham nhũng, thoái hóa, lại 

không chịu từ bỏ độc quyền cai trị đất nước để người dân Việt Nam tự 

do lựa chọn người có tài, có phẩm hạnh tốt vào chánh quyền ?  

 Tại sao các nước Cộng Sản trên thế giới liên tiếp sụp đổ, phô bày 

những tội ác dã man, hại dân, hại nước thì đảng CSVN vẫn tiếp tục đi 

theo con đường tội lỗi, đi ngược lại nguyện vọng tự do, dân chủ của 

người dân ?  

The questions that the Vietnamese Communists have to answer to the 

Vietnamese history: Despite the Vietnamese communists are trying their 

best to abolish and destroy the human rights of the Vietnamese, and even 

though they are preparing to run away from the wrong doing that they have 

done to the country, the Communist party will, sooner or later, have to 

answer clearly the following historical questions: 

 During fighting the French, why did the VC cooperate with the French 

to kill the members of the other patriot parties such as the Viet Nam 

Quoc Dan Dang, Dai Viet Quoc Dan Dang, and the members of the 

religions such as Hoa Hao, Cao Dai ?  

 While carrying out the Geneve agreement in 1954, why did the VC 

shoot the Vietnamese who were leaving for the freedom in the South ?  

 Why did the VC kill and take more than 100 thousands innocent 

citizen during the Land Reform causing millions of North Vietnamese 

suffer without famillies.  

 Why did the VC attack the South, killing millions of Vietnamese, 

while the South were living in a better, more muman, and happier 

society than the North?  



 The different between North and South can be solved in peaceful 

solution. Why did the VC choose the bloody war so that the 

Vietnamese had to suffer ?  

 While carrying out the Geneve 1954 agreement, millions of North 

Vietnamese fled to the South. That was a strong indicator of the 

Vietnamese not to accept the communism. With the slogan “All for 

happiness of people”, why didn’t the VC stop their cruel and 

inhumane activities for the will of the Vietnamese people ?  

 Why did the VC bury alive more than 3 thousand innocent people 

including women and children during the Tet Mau Than at Hue ?  

 Why didn’t the VC follow the 1973 Paris agreement, that they have 

signed, to stop the Vietnam war in a peaceful way ?  

 While declaring forgiving and appealing for uniting, why did the VC 

imprison, and kill hundred thousand cadres and officers of the South 

govement after capturing the South in 1975 ?  

 Why did the VC take the possession from the rich of the South after 

1975 ?  

 Why did the VC shoot, imprison and loot the Southerners who fled 

away from the communists after 1975 ?  

 After capturing the South, more than 2 million Vietnamese fled from 

the communists. Again, that was a strong indication of the Vietnamese 

not accepting the communism. Again, why didn’t the VC stop their 

cruel and inhuman activities for the will of the Vietnamese people ?  

 After 25 years without war, why do the VC continue to crush down 

the Vietnamese with violent forces ? Why don’t the VC accept 

freedom of association and freedom of voting so that the Vietnamese 

can choose their own representatives?  

 In the global environment that humankind successfully build up 

countries where freedom and human rights are respected, why the VC 

continue to build dictatorial and corrupted regime similar to the 

Middle Age ?  

 Continuously failing to build up the country, and having too many 

uneducated, and corrupted members, why don’t the VCP release the 

power so that the Vietnamese can vote for good people into their 

government ?  

 Upon the fall of the other communist countries, many disgusting 

criminals were revealed . Why do the VC continue to go that criminal 

way, against the will of their own people ?  



Les questions que les communistes viêtnamiens doivent répondre à l'histoire 

du Viêt-Nam: Malgré que les communistes viêtnamiens fassent de leur 

mieux pour supprimer et détruire les droits de l'homme au Viêtnam, et bien 

qu'ils se préparent à fuir leur responsabilité pour le mal qu’ils ont fait au 

pays, le parti communiste, tôt ou tard, devra répondre clairement aux 

questions historiques suivantes: 

 Au cours de la lutte contre les français, pourquoi le communiste 

viêtnamien coopéra-t-il avec les français pour tuer les membres des 

autres partis patriotes comme le Viêt Nam Quôc Dân Dang, Dai Viêt 

Quôc Dân Dang, et les membres des religions telles que Hoà Hao, 

Cao Dài?  

 Durant la réalisation de l'accord de Genève de 1954, pourquoi le 

communiste viêtnamien tira-t-il sur les viêtnamiens qui partaient pour 

la liberté dans le Sud?  

 Pourquoi le communiste viêtnamien tua-t-il et prit-il plus de 200.000 

citoyens innocents au cours de la réforme agraire causant la 

souffrance de millions de Nord viêtnamiens sans familles.  

 Pourquoi le communiste viêtnamien attaqua-t-il le Sud, tuant des 

millions de viêtnamiens tandis que le Sud vivait dans un monde 

meilleur, plus humain, et dans une société plus heureuse que celle du 

Nord?  

 Le différent entre le Nord et le Sud pouvait être résolu pacifiquement. 

Pourquoi le communiste viêtnamien choisit-il la guerre sanglante de 

telle sorte que les viêtnamiens aient eu à en souffrir?  

 Lors de la réalisation de l'accord de Genève de 1954, des millions 

viêtnamiens du Nord fuirent vers le Sud. C'était là un indicateur fort 

des viêtnamiens de leur non acceptation du communisme. Avec le 

slogan « Tout pour le bonheur du peuple », pourquoi le communiste 

viêtnamien n’arrêta-t-il pas son traitement cruel et inhumain pour 

suivre la volonté du peuple viêtnamien?  

 Pourquoi le communiste viêtnamien enterra-t-il vivant plus de 3.000 

innocents dont des femmes et des enfants au cours de la fête du Têt 

Mâu Thân à Huê?  

 Pourquoi n'ont-ils pas suivi l’accord de Paris de 1973, qu'ils ont signé, 

pour arrêter la guerre du Viêtnam, d'une manière pacifique?  

 Tout en déclarant pardonner et appeler à s'unir, pourquoi le 

communiste viêtnamien emprisonna-t-il et tua-t-il des centaines de 

milliers de cadres et dirigeants du gouvernement du Sud après la 

conquête du Sud en 1975?  



 Pourquoi le communiste viêtnamien prit-il les biens des riches du Sud 

après 1975?  

 Pourquoi le communiste viêtnamien fusilla-t-il, emprisonna-t-il et 

pilla-t-il les gens du Sud qui fuyaient le communisme après 1975?  

 Après la prise du Sud, plus de 2 millions de viêtnamiens fuirent le 

communisme. Encore une fois, ce fut un signe fort des viêtnamiens de 

leur non acceptation de ce régime et idéologie. Encore une fois, 

pourquoi le communiste viêtnamien n’a-t-il pas arrêté ses traitements 

cruels et inhumains pour suivre la volonté du peuple viêtnamien?  

 Après 25 ans sans guerre, pourquoi le communiste viêtnamien 

continue-t-il à écraser les viêtnamiens avec des forces violentes? 

Pourquoi le communiste viêtnamien n’accepte-t-il pas la liberté 

d'association et la liberté de vote afin que les viêtnamiens puissent 

choisir leurs propres représentants?  

 Dans l'environnement mondial, l'humanité construit avec succès des 

pays où la liberté et les droits de l'homme sont respectés, pourquoi le 

communiste viêtnamien continue-t-il de construire un régime 

dictatorial et corrompu similaire à ceux du Moyen Age?  

 Ne parvenant pas à édifier le pays, et ayant trop de membres sans 

instruction, et corrompu, pourquoi le communiste viêtnamien ne 

libère-t-il pas le pouvoir pour que les viêtnamiens puissent voter pour 

de bons citoyens dans leur gouvernement?  

 Dès la chute des autres pays communistes, de nombreux criminels 

dégoûtants ont été mis au jour. Pourquoi le communiste viêtnamien 

continue-t-il de se conduire en criminel contre la volonté de son 

propre peuple ?  



 
Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản 



 
Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản 



 
Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản 



 
Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản 

135. Đoạn kết: Sau 25 năm sống trong hòa bình, xây dựng đất nước theo 

đường lối Cộng sản, Việt Nam trở thành một trong những nước nghèo nhất 

và vi phạm nhân quyền nhất thế giới. Công cuộc đấu tranh của dân tộc để 

dành lại một đất nước tự do, no ấm trong đó Dân Chủ và Nhân Quyền được 

tôn trọng vẫn đang tiếp diễn. Cuộc chiến đấu cần sự hợp tác của mọi người 

nhất là của giới trẻ trong và ngoài nước. Cuộc chiến gặp nhiều khó khăn vì 

đảng Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức khủng bố chặt chẻ và tàn ác. Họ 

đang nắm quyền hành và sẳn sàng thủ tiêu mọi thế lực đối kháng. Tuy nhiên 

với trào lưu dân chủ phát triển mạnh mẽ trên thế giới, với lòng yêu nước 

nồng nàn đã được trui luyện hàng mấy ngàn năm, cuộc chiến đấu cho Dân 

Chủ, Tự Do chắc chắn sẽ thành công. Mổi người dân Việt Nam là một chiến 

sĩ góp sức đánh đuổi chế độ Cộng Sản tàn ác, độc tài, ngoại lai, xa lạ với bản 

chất hiền hòa, yêu thương, nhân từ của dân tộc, cũng như người dân Việt 

Nam đã từng góp sức trong việc đánh đuổi ngoại xâm xưa kia. Ngày nào còn 

sống dưới một chế độ độc tài, chịu đựng sự cai trị của những thế lực, những 

đảng phái không do toàn dân trực tiếp bầu lên thì ngày ấy người dân Việt 

Nam vẫn còn đứng lên đòi hỏi quyền tự quyết của dân tộc. Cuộc chiến đấu 



cho Dân Chủ, Tự Do, cho một đất nước Việt Nam trong sạch, công bằng 

không còn những thế lực dơ bẩn lợi dụng lòng tin của dân tộc để bóc lột 

xương máu đồng bào, vẫn còn đang tiếp diễn. LỊCH SỬ THẾ GIỚI VÀ 

LỊCH SỬ VIÊT NAM ĐÃ CHỨNG MINH RẰNG TỰ DO VÀ DÂN CHỦ 

CỦA DÂN TỘC VIÊT NAM KHÔNG THỂ TỰ NHIÊN CÓ ĐƯỢC, MÀ 

PHẢI DO CHÍNH NGƯỜI VIÊT NAM CHIẾN ĐẤU VÀ CẨN TRỌNG 

GIỬ GÌN. 

Conclusion: After 25 years living under communism, Vietnam has become 

one of the poorest countries. Along with its poverty, the people have lost 

most of their basic human rights. The fighting of the Vietnamese for a free 

and prosperous country, where democracy and Human Rights are recognized 

is still an ongoing course. This fight needs the cooperation of everyone, 

especially the youths inside and outside of Vietnam. This is a tough battle 

since the communist party is a terrorist gang that is well organized and cruel. 

The communists are holding the power and ready to crush any opposing 

movement. However, with the uprising of the global democracy, with the 

patriotic history of thousand years, the fighting for a Democracy and 

Freedom will be surely successful. Each Vietnamese is a strong soldier 

fighting against the cruel, dictatorial communism that is so strange to the 

loving, helping heart of the people; similar to the fighting against the 

previous invaders. Whenever still living under the control of the rulers that 

are not elected by people through a fair election, the Vietnamese are still 

uprising for they own democracy. The fighting of the Vietnamese for their 

freedom, democracy, and for a bright Vietnam is still on going. THE 

HISTORIES OF THE WORLD AND OF VIETNAM HAVE PROVED 

THAT FREEDOM AND DEMOCRACY FOR THE VIETNAMSE 

POEPLE WILL NOT COME BY THEMSEVES, BUT WILL COME 

WITH FIGHTING AND CAREFULL HANDLING./. 

Conclusion: Après 25 ans de vie sous le régime communiste, le Viêt-Nam 

est devenu l'un des pays les plus pauvres. En plus de sa pauvreté, le peuple a 

perdu tous ses droits humains fondamentaux. Le combat des viêtnamiens se 

poursuit pour un pays libre et prospère, où la démocratie et les droits de 

l'homme sont reconnus. Cette lutte nécessite la coopération de tous, 

spécialement des jeunes gens aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Viêt-

Nam. C'est une bataille difficile puisque que le parti communiste est une 

bande de terroristes qui est bien organisée et cruelle. Les communistes 

tiennent le pouvoir et sont prêts à écraser tout mouvement adverse. 

Toutefois, avec la montée de la démocratie mondiale, conjuguée avec 



l'histoire patriotique de milliers d’années, le combat pour une démocratie et 

la liberté sera certainement couronné de succès. Chaque viêtnamien est un 

soldat fort qui lutte contre le communisme cruel et dictatorial qui est si 

étranger à l'amour, à l’aide du fond du cœur des personnes, de façon 

similaire à la lutte contre les invasions précédentes. Les viêtnamiens se 

soulèveront pour leur propre démocratie chaque fois qu’ils vivront encore 

sous le contrôle de gouvernants qui ne sont pas élus par le peuple à travers 

une élection juste. Le combat des viêtnamiens pour leur liberté, la 

démocratie et pour un Viêt-Nam resplendissant est toujours en cours. 

L’HISTOIRE DU MONDE ET DU VIET-NAM A PROUVE QUE LA 

LIBERTÉ ET LA DÉMOCRATIE NE POUVAIENT PAS ARRIVER 

SEULES. LE PEUPLE VIETNAMIEN DOIT COMBATTRE POUR LES 

GAGNER ET LES GARDER. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 
  

  

  
  

 



 

Trong khi lảnh tụ các nước khác đi ra nước ngoài được kiều bào đón tiếp, 

lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đi ra nước ngoài luôn bị Việt kiều phản đối, đả 

đảo đến nổi phải chui vào cửa hậu, cửa hông để họp mặt với chính quyền 

ngoại quốc. Đây là hậu quả của việc chà đạp nhân quyền, giết hại người 

dân của Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh trên cho thấy Việt kiều tại Úc đang 

đả đảo chủ tịch Cộng sản Nông Đức Mạnh đi công tác tại Úc tháng 9 năm 

2009.(Source: muoisau.wordpress.com) 

Alors que les dirigeants des autres pays, lorsqu’ils se rendent à l'étranger, 

sont accueillis par leurs compatriotes, les dirigeants communistes 

viêtnamiens rencontrent toujours l’opposition des viêtnamiens d'outre-mer. 

Ils entrent et sortent par la porte arrière lorsqu’ils font des réunions avec 

des gouvernants étrangers. Cette photo montre des viêtnamiens vivant en 



Australie protestant contre le Président communiste Nông Duc Manh venu 

en Australie en Septembre 2009.(Source: muoisau.wordpress.com) 
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Xin Trở Lại: http://minhtrietviet.net/muc-luc-lsvnbt/ 
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