
 

LẠI VĂN LÝ: THĂM VIẾNG, TRÌNH BÀY VÀ KÍNH TẶNG CỜ QUỐC 
GIA LÀ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI 
TRƯỜNG LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 

COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, NGÀY 
THỨ HAI, 14 THÁNG 11 NĂM 2016. 

 

Garland, Texas, USA 
Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng 11 Năm 2016 

 

Kính thưa Quý Vị: 

 

Trường học nào cũng có những ngày Lễ lớn, treo cờ các nước có học sinh đang 
theo học. Đặc biệt là các trường Tiểu học, Trung học và Đại học có học sinh 
người Việt Nam và có treo cờ Việt Nam bên cạnh các lá cờ của các quốc gia 
khác trên thế giới trong các ngày Lễ có tính cách “international” đó. 

 

Tại sao chúng ta phải chờ đến khi chúng ta hay tin một trường học nào đó treo 
cờ máu của Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi mới đến nơi thay lá cờ máu đó bằng 
lá cờ quốc gia là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa?  

 

Tại sao chúng ta không trực tiếp đến các trường học có con em người Việt 
Nam của chúng ta đang học để thăm viếng và trình bày cùng nhà trường về lá 
cờ quốc gia là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa - là lá cờ của một 
quốc gia chứ không phải là lá cờ của một đảng phái trong một quốc gia? 
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Chính vì khắc khoải với câu hỏi trên mà tôi đã đến thăm viếng (visit), trình bày 
và kính tặng (donate) một lá cờ quốc gia là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam 
Cộng Hòa cho Trường Tiểu Học Lewisville, là nơi có nhiều con em người Việt 
Nam đang học, ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vào ngày Thứ Hai, 14 tháng 11, 
2016 vừa qua, để nhà trường có sẵn cờ, treo lên ngay trong những ngày Lễ có 
tính cách “international” bên cạnh các lá cờ của các quốc gia khác trên thế giới. 
Hôm tôi đến, tôi không có lá cờ cỡ lớn để tặng chung với lá cờ cỡ nhỏ như Quý 
Vị sẽ thấy trong tấm hình dưới đây. 

 

Dưới đây là một số hình ảnh và lá thư viết bằng tiếng Anh tôi gởi đến Bà Hiệu 
Trưởng - Mrs. LAKSHMI VALDES-NATIVIDAD Principal of 
LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, 285 COUNTRY RIDGE 
ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA - sau khi tôi kính tặng cờ, trong 
ngày Bà vắng mặt. Tôi đã chính tay trao cờ cho Bà Judy Bradley, Assistant 
Principal. 
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Hình: Lá thư viết bằng tiếng Anh tôi gởi đến Bà Hiệu Trưởng - Mrs. 
LAKSHMI VALDES-NATIVIDAD Principal of LEWISVILLE 

ELEMENTARY SCHOOL, 285 COUNTRY RIDGE ROAD, 
LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA - sau khi tôi kính tặng cờ, trong ngày Bà 

vắng mặt. 

 

 

 

 

Hình: Trong ngày thăm viếng, trình bày và kính tặng cờ quốc gia là Lá Cờ 
Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa, LẠI VĂN LÝ và Mrs. Judy Bradley, 

Assistant Principal of LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 
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285 COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 
11:10 giờ sáng NGÀY THỨ HAI, 14 THÁNG 11 NĂM 2016. 

 

 

 

Hình: Trong ngày thăm viếng, trình bày và kính tặng cờ, LẠI VĂN LÝ đứng 
trong LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 

COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 
11:01 giờ sáng NGÀY THỨ HAI, 14 THÁNG 11 NĂM 2016, sắp kính tặng 
một lá cờ quốc gia là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa - lá cờ của 
một quốc gia chứ không phải là lá cờ của một đảng phái trong một quốc gia. 
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Hình: Trong ngày thăm viếng, trình bày và kính tặng cờ, các em học sinh - 
trong đó có các em người Việt Nam - đang tan học ra về từ LEWISVILLE 
ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 COUNTRY RIDGE ROAD, 

LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 11:01 giờ sáng NGÀY THỨ HAI, 
14 THÁNG 11 NĂM 2016. 
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Hình: Trong ngày tặng cờ, LẠI VĂN LÝ đang đứng trước LEWISVILLE 
ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 COUNTRY RIDGE ROAD, 

LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 10:57 giờ sáng NGÀY THỨ HAI, 
14 THÁNG 11 NĂM 2016, sắp đậu xe để vào thăm viếng, trình bày và kính 

tặng cờ quốc gia là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa - lá cờ của 
một quốc gia chứ không phải là lá cờ của một đảng phái trong một quốc gia. 
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Hình: Cổng trường LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 
285 COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 
10:51 giờ sáng trong ngày thăm viếng, trình bày và kính tặng cờ quốc gia là 

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa - lá cờ của một quốc gia chứ 
không phải là lá cờ của một đảng phái trong một quốc gia, NGÀY THỨ HAI, 

14 THÁNG 11 NĂM 2016. 
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Hình: LẠI VĂN LÝ đang đứng ngoài cổng trường LEWISVILLE 
ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 COUNTRY RIDGE ROAD, 

LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 10:52 giờ sáng NGÀY THỨ HAI, 
14 THÁNG 11 NĂM 2016, sắp vào thăm viếng, trình bày và kính tặng cờ 
quốc gia là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa - lá cờ của một quốc 

gia chứ không phải là lá cờ của một đảng phái trong một quốc gia. 
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Tôi đang cần thêm cờ quốc gia là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa để 
đi đến các trường học kế tiếp. Nếu Quý Vị có cờ quốc gia là Cờ Vàng Ba Sọc 
Đỏ Việt Nam Cộng Hòa - cỡ lớn hay cỡ nhỏ cũng được - và muốn tiếp tay với 
tôi làm việc CHÍNH NGHĨA này thì kính xin Quý Vị vui lòng gởi bằng bưu 
điện đến địa chỉ:  

 

LẠI VĂN LÝ 
P.O. Box 460853 
Garland, Texas 75046, USA. 

 

Tôi đã phát động chiến dịch “THĂM VIẾNG, TRÌNH BÀY VÀ KÍNH 
TẶNG CỜ QUỐC GIA LÀ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ VIỆT NAM 
CỘNG HÒA” cho các trường học ở Hoa Kỳ, ưu tiên cho các trường có con 
em người Việt Nam đang theo học, rồi kế đó sẽ đến các trường khác - Tiểu 
học, Trung học và Đại học. Mỗi trường chúng ta nên tặng một lá cờ cỡ lớn và 
một lá cờ cỡ nhỏ để nhà trường có sẵn và tùy nghi treo lên. 

 

Tôi sẽ tiếp tục làm việc CHÍNH NGHĨA này cho toàn thể Quý Vị. Nếu Quý Vị 
có thể làm được việc này ở địa phương nơi Quý Vị đang sinh sống thì thật 
là quý hóa. Nhất là Quý Phụ Huynh có con em đang đi học. Tôi xin cám ơn 
Quý Vị rất nhiều và xin kính chúc Quý Vị khoẻ mạnh, hạnh phúc, an khang và 
thịnh vượng trong Hoa Kỳ một đất nước TỰ DO, DÂN CHỦ, VĂN MINH và 
PHÚ CƯỜNG. 

 

Bao nhiêu năm qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ LỢI DỤNG Hoa Ký. Chúng 
chơi trò nước đôi, đu dây, đi hàng hai giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng Sản Trung 
Hoa. 
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Đã đến lúc NHÂN DÂN Việt Nam phải đứng lên đánh tan Cộng Sản, phải thật 
sự từ bỏ cái đám THAM NHŨNG vơ vét đó thì Hoa Kỳ mới có chính sách tốt 
hơn cho ĐẤT NƯỚC Việt Nam. 

 

Ta gọi Đảng Cộng Sản Việt Nam là VIỆT CỘNG. Ta gọi Đảng Cộng Sản 
Trung Hoa là TRUNG CỘNG. VIỆT CỘNG phục tùng và vâng lời TRUNG 
CỘNG như một Sứ giả Chư Hầu trong thời Phong Kiến mà Việt Nam đã từng 
bị Trung Hoa đô hộ. VIỆT CỘNG kêu gọi Hoa Kỳ và các nước khác ủng hộ 
chúng nó trong vấn đề Biển Đông và các vấn đề xung đột liên quan đến 
TRUNG CỘNG, nhưng chúng nó vẫn cứ coi TRUNG CỘNG như “anh em!” 

 

Nếu NHÂN DÂN Việt Nam vẫn còn chưa chịu đứng lên KHỞI NGHĨA đánh 
tan VIỆT CỘNG như thời Vua LÊ LỢI anh hùng áo vải KHỞI NGHĨA cùng 
NHÂN DÂN đánh tan quân Tàu, thì hãy để VIỆT CỘNG và TRUNG CỘNG 
“anh em” chúng nó xé xác nhau.   

 

Phải chăng tiếng súng chống băng đảng ăn cướp Cộng sản Việt Nam đã bắt 
đầu? Tiếng dân oan đã nổi lên; có những bà già đi biểu tình để đòi lại đất, lại 
nhà cho đến chết, và có những bà còn tuột quần và chổng mông vào quận 
huyện để nói lên sự khốn khổ tột cùng của địa ngục trần gian trong chế độ 
Cộng sản Việt Nam ngày nay của thế kỷ thứ 20-21. 

 

Sự đàn áp các công đồng giáo dân vẫn đang không ngừng, được băng đảng ăn 
cướp Cộng sản Việt Nam gia tăng. Vụ Cồn Dầu như nước sôi lửa bỏng, gần 
đây hơn nữa Vinashin và vụ FORMOSA vẫn đang làm cho người ta thấy sự tàn 
nhẫn, khốn nạn và tội ác của băng đảng ăn cướp Cộng sản Việt Nam với nhân 
dân Việt Nam như thế nào! 
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Điểm lại thành tích của "Đảng" Cộng sản Việt Nam từ sau khi "CƯỚP được 
chính quyền" từ chính phủ Trần Trọng Kim (quốc hiệu Đế Quốc Việt Nam) 
tháng 8/1945 (chứ không phải "khai sáng ra nền độc lập cho nước Việt Nam 
mới" như băng đảng ăn cướp Cộng sản Việt Nam đã từng dối trá, to mồm rêu 
rao lừa bịp người dân trong suốt 71 năm qua [1945-2016]) mà xem:  

 

Cải Cách Ruộng Đất là gì nếu không phải là CƯỚP của địa chủ nhưng rồi đâu 
có chia cho dân nghèo. Dân phải ăn độn từ làng trên cho tới xóm dưới, hết độn 
ngô rồi độn sắn. Bao nhiêu của cải vốc hết cho sự nghiệp Quốc Tế Cộng Sản 
gây ra cuộc chiến Huynh Đệ Tương Tàn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, 
"Đảng" hối hả CƯỚP CỦA toàn dân miền Nam đang sống tự do sung túc chở 
về miền Bắc cộng sản nghèo nàn. Tiếp đến là các cuộc Cải Cách Công Thương 
Nghiệp, nếu không gọi là CƯỚP của những người buôn bán, những nhà kinh 
doanh thì gọi là gì? Đã thế còn trương biểu ngữ "Lao Động là Vinh Quang" 
để CƯỚP sức lao động của công nhân, thợ thuyền, biến toàn dân cả nước thành 
nô lệ, một thứ NÔ LỆ "vinh quang" không biết tủi hổ! Chưa thỏa lòng tham, 
"Đảng" đưa ra khẩu hiệu "Ruộng đất thuộc sở hữu của toàn dân, do nhà 
nước quản lý" nếu không phải là CƯỚP của toàn dân thì là gì? Từng bước, 
từng bước một, "Đảng đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác," từ CƯỚP của địa 
chủ tới CƯỚP những người kinh doanh buôn bán, công nhân, thợ thuyền, và 
rồi thừa thắng xông lên CƯỚP của toàn dân một cách toàn diện, y như rằng 
CƯỚP là BẢN NĂNG TẤT YẾU của Đảng Cộng sản Việt Nam! Một băng 
đảng ăn cướp! Đảng ĂN CƯỚP Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lột da 
dân, hút máu dân, chẻ xương dân!  

 

Không ai ưa những kẻ “hai lưỡi;” những tên lãnh đạo của VIỆT CỘNG thậm 
chí còn có “ba, bốn lưỡi!” Này nhé! Đảng ăn cướp, vơ vét, Cộng Sản Việt Nam 
còn tồn tại thì Hoa Kỳ không có TPP gì cả, không có “tạo điều kiện” hay “viện 
trợ” gì cả, và càng không có cho “nhập khẩu hưởng lợi” từ Hoa Kỳ nữa! Và 
nếu VIỆT CỘNG còn chơi trò LỢI DỤNG nữa thì Hoa Kỳ nên rút quân ra khỏi 
Biển Đông.  
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Muốn chống Trung Cộng để giữ nước, trước tiên phải diệt Việt Cộng. Sự tồn 
tại của nước Việt Nam trước các cuộc xâm lăng được quyết định bởi TINH 
THẦN DÂN TỘC của NGƯỜI DÂN Việt Nam. Đối với Trung Cộng hiện nay, 
nếu NGƯỜI DÂN Việt Nam không còn TINH THẦN DÂN TỘC thì nước Việt 
Nam phải mất thôi; đảng Cộng sản Việt Nam quá hèn nhát trước sức ép của 
đảng Cộng sản Trung Hoa, không thể giữ nước được. 

 

Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vẫn khờ khạo tôn thờ Con Quỷ Ấu Dâm Súc Vật 
Cáo Già Hồ Tặc Hồ Chí Minh, sống trong ngu đần mê muội là kết quả của 
chính sách NGU DÂN và MỊ DÂN của băng Đảng ĂN CƯỚP Cộng sản Việt 
Nam (viết tắt là Việt Cộng). 

 

Đảng Cộng sản Việt Nam không còn được người dân tin nghe nữa; không 
những thế, đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu đã trở thành một thế lực phản động, 
là lực cản lớn nhất cho việc phát triển đất nước để Việt Nam trở thành một 
quốc gia tự do, dân chủ, văn minh và giàu mạnh. 

 

Kính thư, 

 

 

LẠI VĂN LÝ (Họ LẠI tên LÝ, không phải họ Lý tên Lại) 
Teacher, Composer, Guitarist 
P.O. Box 460853, Garland, Texas 75046, USA. 
Email: laivanly@yahoo.com , Website: www.laivanly.com or 
www.lyvanlai.com  

--------------------------------------------------- 
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