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VIETNAM FILM CLUB 
www.vnfilmclub.org 

Vietnam Film Club được thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2010.  

Hai sáng lập viên của Vietnam Film Club là cố giáo sư Nguyễn 

Ngọc Bích (Producer) [1937-2016] và ông Chu Lynh (Editor).  

Qua các phương tiện truyền thông, Vietnam Film Club chuyển 

tải các phim tài liệu đến những đối tượng muốn tìm hiểu về cội 

nguồn chiến tranh Việt Nam, sự thật về các biến cố lịch sử mà các 

hệ thống quyền lực cố tình tô vẽ, che dấu hay xuyên tạc. 

Ngoài những cuốn phim tài liệu, Vietnam Film Club còn thực 

hiện  các cuộc phỏng vấn những người Việt trong và ngoài nước, 

và những người ngoại quốc với kiến thức sâu rộng về chiến tranh 

và tình hình thời sự Việt Nam. 

Vietnam Film Club là một tổ chức tự nguyện, độc lập và tự túc 

về mọi phương diện. Tuy không có nhiều thành viên chính thức 

nhưng Vietnam Film Club đã thiết lập một mạng lưới liên kết 

trong các cộng đồng người Việt, nhờ đó được đồng hương khắp 

nơi giúp đỡ về tài liệu, phương tiện di chuyển, giới thiệu phỏng vấn 

các nhân chứng, các nhà nghiên cứu, hay tổ chức các buổi ra mắt 

phim tại địa phương. 

Các video phim tài liệu của Vietnam Film Club đều được phổ 

biến trên YouTube. 

Mọi chi tiết xin liên lạc : 

Vietnam Film Club – P.O. Box 5036, Springfield, VA 22150, USA 

Email: vietnamfilmclub@aol.com  –  ĐT: (703) 732-3194 

http://www.vnfilmclub.org/
mailto:vietnamfilmclub@aol.com
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HỒN VIỆT: QUỐC KỲ - QUỐC CA VIỆT NAM 
The Soul of Vietnam: National Flag – National Anthem of VN 

Khi được hỏi: "Điều gì đã 

gây cảm hứng cho Vietnam Film 

Club thực hiện phim tài liệu về 

Quốc Kỳ Việt Nam?” cố giáo sư 

Nguyễn Ngọc Bích đã trả lời: 

“Có người cho cái cờ chỉ là một 

biểu tượng.  Đúng!  Nhưng tôi 

tuyệt đối không khuyên ai là nên 

coi nhẹ một biểu tượng như lá cờ 

của một quốc gia.  Bởi nếu nó không quan trọng thì tại sao quốc gia 

nào cũng phải có một lá cờ?  Mà thường còn là một biểu tượng lâu 

đời nhất, nhiều chế độ đã đổ mà lá cờ vẫn tồn tại.  Lá cờ - hay đúng 

hơn là chữ “màu cờ” - định nghĩa chúng ta là ai. Quốc kỳ hiển 

nhiên không thể chỉ là một miếng vải với vài ba màu trên đó.  Quốc 

kỳ đánh động đến một cái gì thật sâu thẳm ở trong ta.” 

Phim tài liệu Hồn Việt phát hành năm 2012.  

Thời lượng 57 phút, với nội dung: 

– Lược sử hình thành Quốc Kỳ Việt Nam (cờ vàng ba sọc đỏ) 

– Lược sử hình thành Quốc Ca Việt Nam 

– Quốc Kỳ theo mệnh nước 

– Quốc Kỳ Việt Nam tại hải ngoại 

– Quốc Kỳ Việt Nam trên thế giới  

– Những câu chuyện về Quốc Kỳ Việt Nam 

– Quốc Kỳ trong tim người Việt 

– Quốc Kỳ và người ngoại quốc  

– Trình tấu Quốc Thiều VN tại Kiev, thủ đô của Ukraina. 

Virginia là tiểu bang đầu tiên công nhận cờ vàng ba sọc đỏ 

ngày 15/4/2004 với bộ luật mang tên H 1475. Tới năm 2016, đã có 

140 địa phương tại Hoa Kỳ công nhận Lá Cờ Vàng là “Lá Cờ Tự 

Do và Di Sản — Heritage and Freedom Flag” của cộng đồng Việt 

Nam tị nạn cộng sản. 

Quốc Thiều VNCH do nhạc sĩ Lê Văn Khoa soạn cho dàn nhạc 

giao hưởng được trình diễn trên mẫu hạm Midway nhân ngày kỷ 

niệm 30 tháng Tư (năm 2010) và ở Washinton D.C. với hai dàn 

nhạc giao hưởng quốc tế. Nhưng trong Hồn Việt, Quốc Thiều được 

trình diễn do ban quân nhạc chính thống của Phủ Tổng Thống 

Ukraine nên âm thanh và hào khí hơn hẳn những lần trước. 
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THẢM HỌA BẮC THUỘC 
 
Phim tài liệu “Thảm Họa Bắc 

Thuộc” được phát hành vào tháng 

6/2015, đánh dấu thời điểm 25 năm 

ngày hai Đảng Cộng Sản Việt Nam và 

Trung Hoa nối lại quan hệ ngoại giao 

sau cuộc chiến tranh biên giới đẫm 

máu (1979) để rồi từ đó Việt Nam lún 

sâu vào quỹ đạo phương Bắc.  

 

Phim gồm 2 phần chính:  

● Phần I - Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ 1975 đến 1990, bao 

gồm Sự kiện Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa 

● Phần II - Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ 1990 đến nay, bao 

gồm phần: Nhận Diện Cộng Sản Trung Quốc, Nhận Diện Cộng Sản Việt 

Nam, Những mâu thuẫn trầm trọng trong nội tình Hoa Lục, Sự bất bình 

ngày càng gia tăng của các nước trên thế giới đối với Trung Cộng. 

Đảng CSVN qua 5 đời tổng bí thư: Nguyễn Văn Linh Đỗ Mười Lê 

Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt cúi đầu 

trước áp lực của phương Bắc, chấp nhận họa ngoại xâm chỉ để duy trì sự 

độc quyền của đảng. 

Để có những bằng chứng về hiểm họa Bắc Thuộc đang rình rập trên 

đầu người dân Việt, Vietnam Film Club đã thực hiện 21 cuộc phỏng vấn 

các nhân vật người Việt Nam (trong và ngoài nước) và người ngoại quốc. 

 Trong số người ngoại quốc được phỏng vấn, có ● Đạo diễn David 

Satter, người đã thực hiệm phim The Age of Delirium ● Giáo sư Stephen 

Young, một người thông thạo tiếng Việt và hiểu tường tận lịch sử đấu 

tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam ● Giáo sư Carlyle Thayer, 

chuyên gia quốc tế về thời cuộc Đông Nam Á.  

Về phía người Việt Nam, nổi bật với nhà báo Bùi Tín, nguyên phó 

tổng biên tập báo Nhân Dân, đã tiết lộ các cấp lãnh đạo của đảng CSVN 

đã đồng tình với việc quân đội Trung Cộng tấn công và chiếm quần đảo 

Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. 

Qua những tài liệu dẫn chứng, những nhận định của các nhà nghiên 

cứu, và xác nhận của các nhân chứng, “Thảm Họa Bắc Thuộc” gởi đi lời 

cảnh báo khẩn cấp:  

Cộng Sản Trung Hoa và Cộng Sản Việt Nam đang biến Việt Nam 

thành một thuộc địa kiểu mới của Bắc Kinh. Người Việt Nam khắp nơi 

phải đứng lên đánh đổ bạo quyền Cộng Sản.  

Thể chế đến rồi đi, chỉ có Dân Tộc trường tồn 
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NHÂN VĂN GIAI PHẨM 
Tháng 3/1955 tại miền Bắc, nổi lên 

một phong trào tranh đấu đòi cải cách 

chính sách văn nghệ trong quân đội, đòi 

trả quyền lãnh đạo văn nghệ về tay văn 

nghệ sĩ. Tháng 2/1956, phong trào chính 

thức công khai với sự xuất hiện Giai 

Phẩm Mùa Xuân. Tháng 9/1956, bán nguyệt san Nhân Văn ra đời 

với những bài viết mạnh mẽ hơn.  

Tháng 6/1958, phong trào "Nhân Văn Giai Phẩm" bị Cộng sản 

chính thức dập tắt. Nhiều văn nghệ sĩ đã bị giam cầm nhiều năm 

trong ngục tù (Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, Phan Khôi, Trần 

Đức Thảo, v.v.) Về sau, tuy một số văn nghệ sĩ trong nhóm NVGP 

không còn bị khủng bố triệt để nhưng những sự thật về vụ án 

NVGP vẫn bị hoàn toàn bưng bít. 

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 
Mùa hè 1952, sau khi đi Trung 

Cộng và Liên xô về, Hồ Chí Minh ra 

quyết định thi hành Cải Cách Ruộng 

Đất với phương châm: "Thà giết lầm 

10 người vô tội, còn hơn để thoát một 

kẻ thù". Mọi địa chủ và phú nông bị 

liệt vào loại "kẻ thù của nhân dân", hoặc bị bắn tại chỗ hoặc bị 

chết trong nhà giam; con cái của họ bị truy bức đến mấy đời.  

Nạn nhân oan khốc nhất của CCRĐ là bà Nguyễn Thị Năm 

(tức Cát-Hanh-Long). Bà từng nuôi dưỡng nhiều cán bộ cộng sản. 

Thế nhưng cố vấn Trung Cộng bảo: "Hổ đực hay hổ cái, đều ăn 

thịt người!" Vì thế, dù có công lớn với Việt Minh bà Năm vẫn bị 

đấu tố và tử hình. 

Do sự phẫn nộ của người dân đã bùng lên dữ dội với nhiều 

cuộc nổi dậy ở Bùi Chu-Phát Diệm, Hồ Chí Minh và ĐCS mới lên 

tiếng "sửa sai". Tính đến năm 1956, đã có hơn 172.000 người dân 

đã bị đấu tố với tội địa chủ hay tay sai thực dân. 

Trong lịch sử Việt Nam từ thời lập quốc đến nay chưa có một 

cuộc thanh trừng giết dân nào khủng khiếp và tàn bạo như cuộc 

CCRĐ. Nó không chỉ tàn sát những thường dân vô tội, nó còn phá 

hoại những truyền thống tốt đẹp, phá hoại đạo lý luân thường, phá 

hoại nền văn hóa truyền thống lâu đòi của dân tộc Việt Nam. 
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THẢM SÁT TẠI HUẾ 
Mùa Xuân 1968, nhiều ngàn người Huế 

đã bị giết trong vòng chưa đầy một tháng 

khi quân đội Bắc Việt chiếm đóng Huế. 

Tại Thừa Thiên và Huế, 5.300 nạn nhân 

bị chôn sống, 22 địa điểm là mồ chôn tập 

thể. Tại những nơi này, tìm ra được 2.326 sọ người. Cuộc thảm sát 

chỉ kết thúc khi quân đội Việt Nam Cộng Hoà và Hoa Kỳ tái chiếm 

thành phố Huế. Cho đến nay, chưa bao giờ nhà cầm quyền CSVN 

chính thức lên tiếng giải trình về cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 

1968 tại Huế. 
 

THẢM SÁT TẠI CAI LẬY 
Lúc 2:55 trưa, ngày 9/3/1974, Việt Cộng 

pháo kích đạn cối 82mm vào trường tiểu 

học Cai Lậy, tỉnh Định Tường, Tiền 

Giang. 32 em học sinh bị chết, 55 em khác 

bị thương. Trước đó vào năm 1972, Việt 

Cộng cũng đã pháo kích vào Trường Tiểu Học Cộng Đồng Song 

Phú, quận Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (gần Chi Khu Biệt Lập Ba 

Càng) giết chết nhiều em học sinh thơ dại.  

 Những hình ảnh cuộc thảm sát này bị giới truyền thông quốc tế 

ém nhẹm không đưa lên báo chí, cũng không hề có trong các kho 

tài liệu hình ảnh lưu trữ phổ biến công cộng. 
 

TRẠI TẬP TRUNG 
Sau biến cố 30/4/1975, các binh lính, 

công chức của chế độ Việt Nam Cộng 

Hòa đã tự nguyện đi "học tập cải tạo" 

với lời hứa của CSVN rằng đó chỉ là một 

giai đoạn quản thúc ngắn hạn. Thế 

nhưng, sự thật hoàn toàn trái ngược. Nhiều người bị đầy lên 

những vùng rừng núi hiểm độc Bắc Việt. Nhiều người đã bỏ xác 

tại các trại tù tập trung “Gulag tre” vì đói khát, bệnh tật, làm việc 

đến cùng cực. Vợ con bị đuổi khỏi nơi cư trú và phải đi "vùng 

kinh tế mới" nơi không có đủ nhu cầu tối thiểu cho đời sống. Con 

cái họ bị kỳ thị tại trường và không được vào đại học. Nhà cửa bị 

cán bộ cộng sản chia nhau chiếm đoạt. 
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 NGỌC ĐAN THANH 
Nghệ sĩ cải lương, ca sĩ tân nhạc, xướng ngôn viên truyền 

hình. Trước 1975, từng tham gia các chương trình văn nghệ 

tại các tiền đồn. Sau khi định cư Hoa Kỳ, thực hiện chương 

trình “Tiếng Tơ Đồng” với nghệ sĩ Chí Tâm giúp bảo tồn và 

phổ biến Cổ Nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Cộng tác với 

Vietnam Film Club về thu âm cho các phim tài liệu. 

 THỤY KHUÊ 

Nhà phê bình và biên khảo văn hoc. Từng phụ trách chương 

trình Văn Học trên Đài PT Quốc Tế Pháp (RFI). Đã có 

nhiều tác phẩm công phu “Cấu Trúc Thơ”, “Sóng Từ 

Trường”, “Nhân Văn Giai Phẩm & Vấn Đề Nguyễn Ái 

Quốc” . 

 NGUYỄN XUÂN NGHĨA 
Chuyên viên kinh tế. Nhận định Trung Cộng là một nước 

"nghèo, đói ăn, khát dầu" nhưng chọn lối giải quyết "ăn 

cắp, ăn cướp" . Hoa Lục đang trở thành mối nguy cho thế 

giới với tham vọng và tai họa nội tại . 

 BÙI TÍN 
Nguyên phó tổng biên tập báo Nhân Dân. Vạch trần nhiều bí 

mật của ĐCS: Hội Nghị Thành Đô quy phục Tàu, Cuộc 

chiến Hoàng Sa, Trường Sa. Hành động bán nước cho Tàu 

của Hồ Chí Minh và ĐCSVN.  

 CARLYLE THAYER 
Giáo sư, chuyên gia hàng đầu về vấn đề VN và Châu Á. 

Trình bày về mối quan hệ Việt Cộng -Trung Cộng. Phân 

tích tham vọng bá chủ Biển Đông của Phương Bắc, từ đó, 

tạo nên sự cảnh giác của những nước láng giềng .  

 STEPHEN YOUNG 
Giáo Sư. Trình bày bằng Việt Ngữ: "Tội ác lớn nhất là tham 

quyền! Dân không ưa, lại giết người. Giết người là đổ máu. 

Đổ máu là tổn Đức", "Chế độ CS từ 75 không tạo ra một 

nền đạo đức". 

 ĐỖ THỊ MINH HẠNH 
Xuất thân trong gia đình cộng sản kỳ cựu nhưng không chấp 

nhận cảnh người công nhân bị bóc lột bởi bọn tư bản đỏ. 

Từng bị tù giam và khủng bố, nhưng vẫn không ngừng 

tranh đấu cho quyền lợi người công nhân. 
 

 ĐẶNG CHÍ HÙNG  
Phản kháng bằng ngòi bút. Đã phân tích sự tàn hại của 

CSVN, lột trần mặt nạ Hồ Chí Minh qua loạt bài “Những Sự 

Thật Không Thể Chối Bỏ”, “Những Sự Thật Cần Phải Biết”. 

Bị truy lùng gắt gao nhưng đã thoát và định cư Canada. 
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LM. TRƯƠNG BỬU DIỆP  
 Chết cho Đoàn Chiên 
Năm 1930, linh mục Phanxicô Trương Bửu 

Diệp trông nom họ đạo Tắc Sậy, tỉnh Bạc 

Liêu. Ngày 12/03/1946, ngài bị bắt với trên 

70 giáo dân. Khi biết kẻ ác muốn giết tất cả, 

Cha Diệp đã xin chết thay cho mọi người. Năm 1989, ngôi mộ của 

Cha được trùng tu phía sau nhà thờ Tắc Sậy. Số người nhận được ơn 

lành từ Cha Diệp ngày càng nhiều. Từ đó rất đông người lương cũng 

như giáo trong nước và ngoài nước đến Tắc Sậy cầu khấn với Cha. 

Năm 2014, Tòa Thánh Roma đang cứu xét việc phong thánh cho LM 

Trương Bửu Diệp. 

 
 

GS. NGUYỄN NGỌC BÍCH 
 Tấm Lòng cho Quê Hương  
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (1937-2016), một 

học giả uy tín, một nhà hoạt động dân chủ-

nhân quyền cho VN đột ngột qua đời khi 

đang trên chuyến bay tới thủ đô Philippines dự một hội nghị về Biển 

Đông. GS Bích sáng lập Nhà Xuất Bản Tổ Hợp Miền Đông Hoa Kỳ 

với trên 30 tác phẩm giá trị, đồng sáng lập Nghị Hội Toàn Quốc 

Người Việt tại Hoa Kỳ. GS Bích đồng sáng lập Vietnam Film Club, 

chức vụ Producer. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành giáo dục 

và truyền thông, ông nhận thấy bạn đọc ngày nay ưa thích phim ảnh 

hơn, do đó, cần phổ biến các sự kiện lịch sử qua các phim tài liệu. 

 

Nhạc Sĩ LÊ VĂN KHOA  
 Âm Nhạc và Dân Tộc 
Buổi hòa nhạc “A Lifetime of Music” (Một 

Ðời Âm Nhạc) kỷ niệm nhạc sĩ Lê Văn 

Khoa 60 năm phục vụ nghệ thuật. Một 

nhiếp ảnh gia, một nhạc sĩ, một nhà giáo 

dục - nổi tiếng với chương trình Đố Vui Để Học. Ông sáng tác và soạn 

hơn 600 ca khúc, tấu khúc, thuộc mọi thể loại. Những bản hòa tấu 

được trình diễn bởi các dàn nhạc giao hưởng đã đem những làn điệu 

phong phú và đặc biệt của âm nhạc dân tộc VN ra thế giới. Bản Quốc 

Thiều VNCH được Lê Văn Khoa hòa âm và phối khí dành riêng cho 

phim tài liệu: Hồn Việt – Quốc Kỳ & Quốc Ca Việt Nam .  
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 HỒN TỬ SĨ 
NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA 

 Sau năm 1965, Nghĩa Trang Quân Đội Biên 

Hòa được xây dựng bên cạnh xa lộ Sài Gòn-Biên 

Hòa. Từ đó các tử sĩ khắp nơi được đưa về an 

táng tại nghĩa trang này. 

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là một dự 

án quy mô với sự hợp tác của nhiều cơ quan 

trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Dự trù 

cho khoảng 30.000 ngôi mộ. Nghĩa Trang được 

xây dựng theo mô hình "Con Ong" với ý nghĩa: 

Con ong không thờ hai chúa 

Người lính chỉ chết cho ngọn cờ dân tộc 
Nghĩa Trang dự tính sẽ khánh thành đợt Một vào Ngày Quân Lực 

19/6/1975.  Thế nhưng, ngày ấy đã không bao giờ đến khi miền Nam bị 

cưỡng chiếm Tháng Tư 1975. Từ đó, Nghĩa Trang trở thành một vùng 

đất hoang phế và ngăn cấm, ngay cả thân nhân các tử sĩ cũng không 

được phép viếng thăm. 

Khi ông Chu Lynh  - Editor và đồng sáng lập Vietnam Film Club – 

trở về Việt Nam năm 2003 thăm gia đình,  ông đã đến viếng thăm Nghĩa 

Trang và nhận thấy tình trạng hoang phế với sự tàn phá có chủ đích. Dù 

bị cấm đoán, ông may mắn thu được một số hình ảnh của Nghĩa  Trang 

cùng một đoạn phim ngắn. Chuyến thăm được ông thuật lại trong bài 

viết "Hồn Ai Trong Gió". Nhưng hơn 10 năm sau Vietnam Film Club 

mới có dịp thực hiện phim tài liệu về Nghĩa Trang này. 

"Hồn Tử Sĩ - Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa" trình bày: ● Lịch sử 

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ● Lịch sử Nghĩa Trang trước 75 ● Hiện 

trạng hoang phế sau 75  ● Bài học từ những nghĩa trang trên thế giới nơi 

tử sĩ của các bên được tôn trọng như nhau . 

Phim có sự đóng góp của : 

Alan Lowenthal, Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ 

Dan Southerland, Executive Editor, Đài Á Châu Tự Do 

George J. Veith, Tác Giả sách Black April 

Richard Botkin, Tác Giả sách Ride The Thunder 

Fred Koster, Đạo Diễn phim Ride The Thunder 

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa không chỉ là một di tích lịch sử mà 

còn là biểu tượng cho truyền thống nhân bản của người Việt từ ngàn đời: 

"Chăm lo người sống & Tôn trọng người chết" thể hiện qua câu tục ngữ 

"Sống một mái nhà – Chết một nấm mồ."       

  Phim song ngữ Anh-Việt – Thời lượng 45 phút      

https://www.youtube.com/watch?v=rfTtD7hOUdc 

VFC - Trailer – Hồn Tử Sĩ 

https://www.youtube.com/watch?v=rfTtD7hOUdc
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VIETNAM FILM CLUB 
www.vnfilmclub.org 

Vietnam Film Club (VFC), an independent documentary film 

production company, was founded on September 25, 2010 by the 

late professor Nguyễn Ngọc Bích (Producer) [1937-2016] and 

journalist Chu Lynh (Editor).   

VFC uses the power of cinematography to provide viewers 

with documentaries on the roots of the Vietnam War and factual 

reports or records of historical events that have been deliberately 

altered, omitted or misrepresented by news media or dictatorships.  

In addition to documents and proofs, VFC's films feature 

intensive interviews with people in Vietnam and abroad as well as 

Western specialists who have extensive knowledge of Vietnam and 

of the world. 

VFC staff members, who work on a voluntary and self-

sufficient basis, are limited in numbers. However, a network has 

been successfully set up among Vietnamese communities 

worldwide to assist VFC in many aspects – contributions of 

documents, transportations, making connections for interviews 

with witnesses and specialists, local previews etc. 

After being released, all VFC's documentaries are uploaded on 

YouTube for public viewers, especially people in Vietnam where 

news media are strictly controlled by the Communist regime. 

For further information, please contact: 

Vietnam Film Club – P.O. Box 5036, Springfield, VA 22150, USA 

Email: vietnamfilmclub@aol.com  –  Phone: (703) 732-3194 

http://www.vnfilmclub.org/
mailto:vietnamfilmclub@aol.com
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THE SOUL OF VIETNAM 
National Flag – National Anthem of Vietnam 

 
 

When asked, "What has 

inspired VFC to make a 

documentary on the Vietnamese 

National Flag?" the late professor 

Nguyễn Ngọc Bích replied: "To 

some people, a national flag is just 

a symbol. That may be true. But I 

would never recommend anyone to 

take that symbol lightly. Because if 

it didn't matter, why would all nation honor their own flags? That 

symbol has endured through time. The flag has always been there 

despite the rise and fall of many regimes. The National Flag, or rather 

"the colors of the flag" - define who we are. Obviously, it is not just a 

piece of cloth with some colors; it has a power to touch the very depth of 

our souls whenever we see it". 

Released in 2012, VFC's 57-minute documentary "The Soul of 

Vietnam" has 9 parts: • A brief history of  the Vietnamese National 

Flag (yellow flag with three red stripes) • A brief history of the 

Vietnamese National Anthem • The National Flag goes abroad with 

refugees fleeing Vietnam after the Fall of Saigon in 1975 • The 

National Flag and Vietnamese people overseas • The Vietnamese 

National Flag all over the world • Stories of the Vietnamese National 

Flag • The Vietnamese National Flag in people's hearts • The 

Vietnamese National Flag with foreigners • Recital of the RVN 

National Anthem in Kiev, capital of Ukraine.  

Virginia was the first State to recognize the "yellow flag" with Act 

H 1475 on April 15, 2004. Up to 2016, 140 local governments in the 

United States have recognized this flag as the "Vietnamese Heritage 

and Freedom Flag" of the Vietnamese-American community. 

The Republic of Vietnam's National Anthem was arranged for 

orchestra symphony by music composer Lê Văn Khoa. It was first 

performed on aircraft carrier Midway on April 30th, 2010, then in 

Washington D.C. In the documentary "The Soul of Vietnam", it was 

performed by the President's Military Band of Ukraine, with much 

deeper and more beautiful resolution. 
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DISASTER of the CHINESE INVASION 

The documentary "Disaster of the 

Chinese Invasion" was released in 

June 2015, marking 25 years since the 

Vietnamese and Chinese Communist 

Parties resumed diplomatic ties after 

the 1979 bloody border war, also a 

starting point where Vietnam was 

irresistably drawn into the orbit of its 

Northern neighbor. 

The documentary consists of two main parts: 

● Part I – Vietnam-China relationship from 1975 to 1990, focusing 

on China's blatant invasions of Paracels and Spratly Islands. 

● Part II – Vietnam-China relationship since 1990. This part includes 

four issues: (1) Communist China unveiled; (2) Communist Vietnam 

unveiled; (3) Serious conflicts within mainland China; (4) Reactions of 

countries in the world toward China's aggressive attitude. 

Five leaders (Nguyen Van Linh, Do Muoi, Le Kha Phieu, Nong Duc 

Manh, Nguyen Phu Trong) have all given in to pressures from the North, 

offering their submission to foreign invaders in exchange for the 

exclusive power of the Vietnamese Communist party. 

To collect evidence of a disaster looming over the lives of millions of 

people, Vietnam Film Club made 21 interviews with Western specialists 

and Vietnamese witnesses (in Vietnam and abroad). 

Among the interviewees: ●Davis Satter, Director of The Age of 

Delirium ●Professor Stephen Young of Hamline University (MN) who is 

fluent in Vietnamese language and thoroughly understands Vietnam's 

history of resistance against foreign rulers ●Professor Carlyle Thayer, a 

specialist on international and Southeast Asian geopolitical issues 
●Journalist Bui Tin, former assistant editor of Nhan Dan newspaper, 

who disclosed a secret agreement by the Vietnamese Communist Party to 

China's 1974 invasion of Paracels Islands (then under the sovereignty of 

the Republic of Vietnam). 

Based on pieces of evidence provided by witnesses, documents 

collected from various sources and analyses made by specialists, VFC's 

documentary sends out the warning of an imminent danger: The 

Vietnamese Communist Party is joining hands with the Chinese 

Communist Party to turn Vietnam into a modern colony of Beijing. That 

disastrous fate can only be avoided if the Vietnamese people stand up to 

eliminate the Communist regime.  

     "All regimes come and go, but the People remain everlasting" 
 



 4 

 

The NHÂN VĂN-GIAI PHẨM Affair 
 

May 1955 marked the initial campaign 

launched by a group of intellectuals within 

the Viet Minh Front (Vietnamese Communist 

Party's prior name) to demand intellectual 

freedom. Their campaign became public in 

February 1956 with the publication of Giai 

Pham Mua Xuan, then in September 1956 with the Nhan Van bi-monthly 

magazine featuring stronger articles calling for freedom. The Nhan Van-Giai 

Pham movement was finally crushed down in June 1958. Many intellectuals 

were imprisoned (Hoang Cam, Tran Dan, Le Dat, Phan Khoi, Tran Duc 

Thao, etc.) Years later, although some survivors were no longer persecuted, 

the true story of Nhan Van-Giai Pham remains hidden by the Communist 

Party to this day. 
 

The LAND REFORM 
 

Summer of 1952: upon returning from 

China and Soviet Union, Ho Chi Minh 

gave an order to start the "Land Reform 

Policy", using a motto for propaganda: 

"Better kill ten innocent people than miss 

out on a single enemy". Hundreds of 

thousands of people labeled landlords were 

considered "enemies of the people" and must be "dug to the core, abolished to 

the roots", hence tortured, executed, or left starving to death in prison. Even 

children and grandchildren of those victims were to be treated as traitors. 

Among victims of the "Land Reform Policy" was the old lady Nguyen 

Thi Năm (aka Cát Hanh Long) who had been praised by many communist 

cadres as a godmother. Following the Chinese advisors' warning, "A tiger 

and a tigress are both predators", Mrs. Nam was accused and executed 

despite her renowned generous assistance to the Viet Minh Front. 

Only after several uprisings in Bui Chu-Phat Diem by people who were 

furious at the "Land Reform" unjust policy, Ho Chi Minh and the Vietnam 

Labor Party (Vietnamese Communist Party's prior name) had to announce 

their "Correction Policy". Up to 1956, unofficial estimates of those killed in 

the Land Reform range from 200,000 to 900,000. Throughout the history of 

Vietnam, no mass killings has ever been as horrible as this purge that 

directly targeted unarmed people. Apart from the brutal extermination of 

innocent lives, the "Land Reform" also undermined Vietnam's humane 

tradition and destroyed all ethical and spiritual values of the Vietnamese 

culture. 
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The Massacre in Hue  
Spring 1968: thousands of civilians of Hue 

were killed in less than a month when 

North Vietnam army troops occupied the 

city. 5,300 victims were buried alive. 2.326 

skulls were later found in mass graves at 22 

different locations. The massacre only ended when troops of South 

Vietnam Army and U.S. Army fought back and restored peace to 

Hue. To this day, the 1968 massacre in Hue (also known as The Tet 

Offensive) remains unrecognized and entirely ignored by the 

Vietnamese communist government. 

 

 The Massacre in Cai Lậy 
On March 9, 1974, at 2:55 pm, Viet Cong 

troops launched a 82mm mortar attack 

targeting the Cai Lay elementary school in 

the district of Dinh Tuong (Tien Giang 

province). 32 students were killed and 55 

others severely wounded. It should be noted that a previous attack 

was aimed at Song Phu elementary school in the district of Binh Minh 

(Vinh Long province, near Ba Cang military camp) in 1972, resulting 

in many deaths of students. Unfortunately, images from those 

horrible killings were never made public by Western media, nor 

stored in any public archives. 

 

Communist  
Concentration Camps 
After the Fall of Saigon on April 30th, 

1975, all ARVN officers, religious leaders, 

RVN government employees and 

American companies' employees in South Vietnam were told to 

report for a "re-education course of new policies" that would last two 

weeks. However, once reported, they were all detained for many 

years. Many died in those "Bamboo Gulags" of hunger, diseases, 

hard labor, even execution. Their spouses and children were expelled 

from their residences and forced to go to "new economic zones", a 

new form of exile from large cities. 
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SOULS OF THE FALLEN 
BIEN HOA MILITARY CEMETERY 

The Bien Hoa Military Cemetery was 

established in 1965 as burial grounds for 

ARVN fallen soldiers who gave their lives to 

defend the country (1954-1975). 

Intended for inauguration on June 19, 

1975, the Cemetery was a major construction 

project of the government of the Republic of 

Vietnam that involved several agencies and 

was based on the "Bee" shape design as a symbol for loyalty:  

Like the bees that serve their only queen bee,  

Soldiers fight and die for just one nation's flag 
When Chu Lynh - co-founder and editor of Vietnam Film Club - 

returned to Vietnam on a family trip in 2003, he decided to stop by 

Bien Hoa Military Cemetery. Despite prohibitions, he managed to get 

inside and took risks to record some short video clips of a mercilessly 

abandoned and intentionally destroyed and invaded cemetery. This 

sorrowful experience drove him to write an article, "Whose Souls Are 

In The Wind?" But not until ten years later did he have a chance to 

work on a documentary of the Cemetery. 

It is an honor for Vietnam Film Club to recognize the valuable 

contribution of various members and special guests to the making of 

this bi-lingual, 45-minute documentary, which is professor Nguyễn 

Ngọc Bích's final project. We would like to express our sincere 

gratitude to: 

   ● The Honorable Alan Lowenthal, U.S. Congressman 

   ● Mr. Dan Southerland, Executive Editor, Radio Free Asia  

   ● Mr. George J. Veith, Author of the book Black April 

   ● Mr. Richard Botkin, Author of the book Ride The Thunder 

   ● Mr. Fred Koster, Director of the documentary Ride The Thunder 

The Bien Hoa Military Cemetery must be preserved, not only as a 

historic site of Vietnam but also as a reflection of the values of 

sympathy and humanity in Vietnam's culture, a traditional belief of 

Vietnamese people that those who are living should be cared for and 

those who died should be respected -- or to quote an old saying:  

"A House for the Living, A Grave for the Dead" 

  https://www.youtube.com/watch?v=rfTtD7hOUdc 

VFC - Trailer – Hồn Tử Sĩ 

https://www.youtube.com/watch?v=rfTtD7hOUdc
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