
 

Thông Báo 
 

v/v  Cờ biểu hiệu Sài Gòn Nhỏ (Little Saigon) trên đường El Cajon, San Diego 
 

Kính thưa quý đồng hương, 
 

Trong những tuần lễ gần đây, có rất nhiều đồng hương đã tiếp xúc, điện thoại hỏi ý kiến Hiệp Hội Người Việt San Diego về 

những lá cờ vừa được treo trên đại lộ El Cajon, San Diego với danh nghĩa là biểu tượng cho Sài Gòn Nhỏ (Little Saigon), 

một khu phố thương mại của người Việt Nam.  Chúng tôi xin được trình bày cùng quý đồng hương quan điểm của Hiệp Hội 

Người Việt San Diego như sau: 
 

1. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, màu vàng ba sọc đỏ, đã được ghi rõ trong Hiến Pháp của Việt Nam Cộng Hòa, là biểu 

tượng thiêng liêng nhất của người Việt tự do tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới.  Dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, hàng triệu dân 

quân cán chính đã phải bỏ mình trong cuộc chiến Quốc Cộng. Vì thế, Hiệp Hội Người Việt San Diego tuyệt đối không chấp 

nhận bất cứ một thay đổi nào về hình thức của lá cờ này vì bất cứ lý do gì.  Ngoài ra, Hiệp Hội Người Việt San Diego cũng 

không chấp nhận các hình thức biểu hiện, trưng bày lá cờ Việt Nam Cộng Hòa với tính cách cẩu thả, bôi nhọ, hoặc không 

đúng tiêu chuẩn trang trọng dành cho một lá cờ biểu tượng cho một quốc gia.  
 

2.   Sài Gòn là thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam và cưỡng xóa 

cái danh xưng này. Trải qua hơn 35 năm qua, hai chữ Sài Gòn vẫn là biểu tượng cho sự quyết tâm của tập thể người Việt tỵ 

nạn Việt Cộng hải ngoại, tuyệt đối không chấp nhận chế độ phản dân tộc, vô thần, bán nước Việt Cộng hiện đang cai trị 

nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.  Vì thế, Hiệp Hội Người Việt San Diego nhiệt thành ủng hộ các nỗ lực đặt tên cho 

các khu phố có đông đảo những sinh hoạt và cơ sở thương mại của người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới là khu Sài Gòn Nhỏ. 

Sự hiện diện của Sài Gòn Nhỏ tại một thành phố đánh dấu sự thành công và tinh thần quốc gia của tập thể người Việt tự do 

tại nơi đó. 
 

3. Hiệp hội Người Việt San Diego nhận thấy những lá cờ biểu hiệu Sài Gòn Nhỏ hiện đang treo ở một khu phố trên 

đường El Cajon không những không thỏa mãn được những nguyên tắc căn bản trình bày ở trên mà còn gây ra nhiều phẫn nộ 

trong tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Diego.  Hiệp Hội xin đưa vài bằng chứng cụ thể như sau.  Lá cờ Việt Nam 

Cộng Hòa đã bị sửa đổi với sọc đỏ ở giữa bị ngắt quãng để dành chỗ cho những chữ có tính cách quảng cáo.  Lá cờ Việt 

Nam Cộng Hòa đã được đặt dưới cùng trong tất cả các cờ biểu hiệu Sài Gòn Nhỏ; một cờ biểu hiệu Sài Gòn Nhỏ đã khiến 

cho người xem có ấn tượng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đang bị hai người đạp lên.  Thành phố Sài Gòn có nhiều hình ảnh đặc 

thù như Chợ Bến Thành, công trường Tháp Rùa, Nhà Thờ Đức Bà, Viện Bảo tàng trong Thảo Cầm Viên v.v… mà những ai 

đã từng ghé đến Sài Gòn đều không thể quên được. Vậy mà lá cờ Sài Gòn Nhỏ lại được biểu hiện tượng trưng bằng hình vẽ 

của Chùa Một Cột, tọa lạc tại Hà Nội, hiện là thủ đô của Việt Nam dưới chế độ Việt Cộng.              
 

4. Vì những lý do nêu trên, Hiệp Hội Người Việt San Diego yêu cầu các hội đoàn và cá nhân đã góp phần thực hiện và 

trưng bày những lá cờ biểu hiệu Sài Gòn Nhỏ ngưng ngay việc trưng bày những lá cờ không chính xác và có tính cách 

xuyên tạc này. Hiệp Hội Người Việt San Diego đồng thời đã gởi thơ chính thức tới các vị dân cử của thành phố San Diego 

cũng như tới cơ quan có thẩm quyền cho phép trưng bày các cờ, biểu ngữ trên khu phố El Cajon để giải thích quan điểm của 

Hiệp Hội và yêu cầu rút lại giấy phép trưng bày. 
 

5. Hiệp Hội tin rằng trong tương lai gần, tập thể người Việt tự do tại San Diego sẽ tạo được một lá cờ biểu hiệu Sài 

Gòn Nhỏ khác, có thể nói lên được sự thành công và tình yêu thương tự do, dân tộc của tập thể người Việt tỵ nạn Việt cộng 

tại San Diego. 
 

Trân trọng kính chào quý đồng hương,    

 
BS Lê Thế Dũng 

Chủ Tịch, Hiệp Hội Người Việt San Diego 


