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LỜI GIỚI THIỆU CỘNG HÒA THỜI BÁO (CHTB). 
 

 
CHTB – Là tờ báo mạng (Fanpage Facebook) được khai trương ngày 26-10-2015, 
nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập nền cộng hòa tại Việt Nam. 
Tờ báo lấy Điều 1 của cả hai Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) 1956 và 1967: 
"Việt Nam là một nước cộng hòa, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân." và 
Lời Mở đầu của Hiến Pháp 1956 "Ý thức rằng hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng 
của nhân dân, từ Mũi Cà Mâu đến Ải Nam Quan" làm kim chỉ nam vận động cho một 
nền Đệ Tam Cộng Hòa, với một hiến pháp mới thích hợp với thời đại. 
Hướng đi của tờ báo là xây dựng lại con người Việt Nam lấy tổ quốc, danh dự và 
trách nhiệm làm đầu, kiến tạo lại xã hội lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm 
nền tảng. 
Nhân bản lấy con người làm gốc. Con người thì mỗi người mỗi khác. Xã hội thì đa 
nguyên. Vì vậy cần một nhà nước dân chủ tam quyền phân lập bảo đảm đa nguyên. 
Khai phóng trong nghĩa tự do và thăng tiến. Vai trò của chính phủ là bảo đảm và 
khuyến khích sinh hoạt tự do để xã hội đồng thăng tiến. 
Dân tộc bao gồm mọi thế hệ. Mọi quyết định dân chủ thuộc về công dân, nhưng 
không thể lãng quên quá khứ và phải nghĩ đến thế hệ tương lai. 
Tờ báo phục vụ vô vụ lợi người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Bài viết sẽ đa dạng 
phục vụ nhiều tầng lớp khác nhau, nhưng đặt trọng tâm vào thế hệ trẻ, tương lai 
đất nước. 
Một số bài viết bằng song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến quan điểm đến người ngoại 
quốc. 
Như mọi tờ báo ngoài bản tin, tài liệu, phim ảnh, bài viết, bình luận, quan điểm mới, 
nhằm phục vụ bạn đọc tờ báo sẽ tìm đăng lại những tài liệu, bài viết cũ có giá trị. 
Báo sẽ từng bước xây dựng trang web, blog, twitter, youtube để phục vụ bạn đọc 
ngày một tốt hơn. 
Rất mong bạn đọc xem tờ báo như ngôi nhà chung đóng góp, quảng cáo cho tờ báo 
trong tinh thần cùng hướng đến một thể chế cộng hòa cho Việt Nam. 
 
https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO?fref=ts 

Xin liên lạc CONGHOATHOIBAO@GMAIL.COM 
 

CỘNG HÒA THỜI BÁO 

Chủ Nhiệm Người Tiếp Nối 
Chủ bút Nguyễn Quang Duy 

Toàn Ban Biên Tập. 
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SÁU MƯƠI NĂM NHÌN LẠI CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA 
26/10/1955 - 26/10/2015. 

 

Nguyễn Quang Duy 
 

Cựu Hoàng Bảo Đại cho biết ông hiểu ý nguyện của người dân muốn có một thể chế 
cộng hòa nên ông mới trao quyền cho Việt Minh. Ông cũng không muốn quay lại thể 
chế quân chủ nên chỉ đặt mình vào vị trí Quốc Trưởng của Quốc Gia Việt Nam. Và 
sau này không mạnh mẽ phản đối khi bị Thủ Tướng Ngô Đình Diệm truất phế. 
  
Thời kỳ chuyển tiếp 

Chỉ trong vòng vài tuần chấp chính Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã nhận trách nhiệm 
di cư hằng triệu đồng bào miền Bắc và cũng chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn 
những người này được định cư tại miền Nam. 
Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã bình định các giáo phái, các đảng phái, các bè cánh 
bên trong quân đội và trong các lực lượng vũ trang. Miền Nam từ một nước chiến 
tranh an ninh từng bước được phục hồi. 
Trong khi Quốc Trưởng Bảo Đại ở Pháp, các thế lực thân Pháp và chống Thủ Tướng 
Diệm vẫn tồn tại trong quân đội, để giải quyết người Mỹ đã dàn dựng truất phế Bảo 
Đại, xây dựng chính phủ cộng hòa. 
Ngày 23/10/1955 qua một cuộc trưng cầu dân ý Quốc Trưởng Bảo Đại bị truất phế 
và đến ngày 26/10/1955 Việt Nam Cộng Hòa chính thức thành lập, Thủ tướng Ngô 
Đình Diệm được đề cử làm Quốc Trưởng. 
Tháng 3/1956, thực hiện việc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến đến ngày 26/10/1956 bản 
Hiến Pháp được ban hành. Quốc Hội Lập Hiến chọn Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm 
làm Tổng Thống khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hòa. 
 
 

Đệ Nhất Cộng Hòa (1956-63) 

Là thời cực thịnh của miền Nam, từ một quốc gia bị thuộc miền Nam từng bước trở 
thành một nước đang phát triển mọi phương diện: chính trị, văn hóa, xã hội, giáo 
dục, văn nghệ, truyền thông, báo chí, y tế, quốc phòng, nội an, kinh tế, kỹ nghệ, 
canh nông, điền địa, chăn nuôi và thương mại. Thủ đô Sài Gòn được thế giới biết 
đến như hòn ngọc viễn đông. 
Miền Nam đã chọn đúng chiến lược kinh tế. Trong khi các quốc gia Tây Phương và 
các quốc gia trong vùng chọn chiến lược bảo vệ thị trường nội địa, thì miền Nam 
chọn con đường kinh tế tự do. Con đường mà thế giới ngày nay đã xác nhận là con 
đường phát triển đúng đắn. 
Chính phủ Ngô Đình Diệm chủ trương kinh tế tự do nhằm chống lại độc quyền kinh 
tế theo kiểu cộng sản. Nhà nước không làm kinh tế chỉ làm chính sách khuyến khích 
kỹ nghệ, canh nông, điền địa, chăn nuôi, mở rộng thương mãi hướng đến xuất cảng. 
Về chính trị, không thể so được với các quốc gia Tây Phương nhưng nếu so với các 
quốc gia trong vùng thì miền Nam là một nước cộng hòa non trẻ thời chiến nhưng 
đã xây dựng dựa trên một nền tảng dân chủ: (1) công dân tự do bầu Quốc Hội Lập 
Hiến (2) Quốc Hội Lập Hiến sọan Hiến Pháp (3) công dân bầu Quốc Hội Lập Pháp và 
bầu Tổng Thống. 
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Vì nhân bản miền Nam đã không tận diệt cộng sản như các nước Nam Dương, Đại 
Hàn, Thái Lan, Mã Lai. Riêng Nam Dương 9-1965 chính quyền Suharto đã giết hằng 
trăm ngàn người và đày ba triệu người khác ra các hoang đảo vì cho rằng họ là cộng 
sản. 
Năm 1962 miền Nam bắt đầu chính sách hồi chánh, cán binh cộng sản buông súng 
quay về với chính nghĩa quốc gia được hòa nhập và đối xử bình đẳng như mọi công 
dân khác. Cho đến năm 1974 đã có 200.000 cán binh ra hồi chánh. Chính sách hồi 
chánh đại đoàn kết dân tộc là chính sách thành công nhất của miền Nam. 
Cả hai Quốc Hội Lập Hiến và Lập Pháp đều có sự tham gia của đa đảng chính trị. 
Những cuộc biểu tình, báo chí đối lập và tiếng nói đối lập xuất hiện ngày càng nhiều 
tại miền Nam. Tự do dân chủ đã bắt đầu đâm chồi nở nhụy. 
Miền Nam xây dựng văn hóa, xã hội, giáo dục, văn nghệ,… trên căn bản nhân bản, 
khai phóng và dân tộc, nên vẫn còn giữ được giá trị đến ngày nay. Cụ thể là các bài 
hát trước 1975 càng ngày càng được yêu thích, các tạp chí, sách trước 1975 nay 
được in lại và được nhiều người tìm đọc. 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm mất sự ủng hộ của Hoa Kỳ khi từ chối việc đưa quân Mỹ 
vào miền Nam. Hoa Kỳ đã dàn dựng đảo chánh 1-11-1963 dẫn đến cái chết của anh 
em ông Diệm ông Nhu chấm dứt Đệ Nhất Cộng Hòa. 
  
Giai đoạn chuyển tiếp 

Sau cuộc đảo chánh 1-11-1963, miền Nam bước vào một giai đoạn khủng hoảng 
chính trị, liên tục thay đổi nhân sự lãnh đạo và cuối cùng chính quyền được trao cho 
quân đội. Trung tướng Nguyễn văn Thiệu được giao vai trò Quốc Trưởng còn Thiếu 
tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ vai trò Thủ Tướng. 
Miền Bắc lợi dụng tình thế gia tăng đưa cán bộ và quân đội vào Nam. Sẵn cơ sở hạ 
tầng chỉ sau một thời gian ngắn cộng sản đã kiểm sóat được một phần nông thôn. 
Ngày 8-3-1965, Hoa Kỳ cho đổ quân lên bãi biển Đà Nẵng. Chiến tranh càng ngày 
càng leo thang, đến cuối năm 1965, tổng số quân Mỹ tại miền Nam đã lên tới 
184.000 so với 23.000 quân vào cuối năm 1964. 
Điều đáng ghi nhận là chính quyền quân sự đã nhanh chóng cho tổ chức bầu Quốc 
Hội lập hiến, soạn ra Hiến pháp 1967 cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Sau đó là bầu quốc 
hội lập pháp chính quyền quân sự chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự. 
So với các quốc gia trong vùng Đông Nam Châu Á cùng thời, Hiến pháp 1967 chỉ rõ 
sự tiến bộ vượt bực của Việt Nam. Hiến pháp vừa ngắn gọn, rõ ràng, vừa nêu rõ 
chính phủ phải bảo đảm những quyền tự do căn bản, kể cả quyền đối lập chính trị. 
Hệ thống tam quyền phân lập cũng đã được đưa vào Hiến Pháp 1967. 
  
Đệ Nhị Cộng hòa (1967-75) 

Quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu đã được bầu làm Tổng Thống, ông tuyên thệ nhậm 
chức vào 12 giờ trưa ngày 31/10/1967. Trên căn bản Đệ Nhị Cộng Hòa vẫn duy trì 
những điều hay lẽ đẹp được xây dựng trước đây và cải thiện điều chưa được hoàn 
chỉnh. 
Về chính trị miền Nam đã thực hiện tự do bầu phiếu, tam quyền phân lập (hành 
pháp lập pháp và tư pháp hoàn toàn độc lập), luật pháp được thượng tôn, đa đảng 
đối lập tranh quyền, tự do báo chí… nền dân chủ tại miền Nam đã vượt xa các quốc 
gia trong vùng. 
Chương trình Người Cày Có Ruộng tư hữu hoá ruộng đất đã được hoàn tất năm 
1974, mọi nông dân đều có ruộng để cày. Chính sách cơ khí nông nghiệp hiện đại 
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hóa nông thôn, thực hiện công bằng xã hội, nâng cao đời sống nông dân cũng đã 
được tiến hành. 
Về quân sự lợi dụng Tết Mậu Thân 1968 cộng sản mở chiến dịch tổng tấn công và 
nổi dậy, chiếm được Huế và một số nơi nhưng vì không được sự hỗ trợ của dân nên 
nhanh chóng bị tiêu diệt. Trong năm 1968, cộng sản mở 2 cuộc tấn công vào thủ đô 
và các thành phố nhưng cũng đều thất bại. 
Thất bại quân sự nhưng cộng sản đã chiến thắng trên mặt trận chính trị, người Mỹ 
biết không thể thắng được cộng sản bằng quân sự nên tìm cách đưa cộng sản vào 
bàn hội nghị và rút khỏi miền Nam. 
Trong khi người Mỹ rút khỏi miền Nam thì ngược lại Khối cộng sản gia tăng viện trợ 
cho miền Bắc mở rộng chiến tranh ở miền Nam. Năm 1972, miền Bắc vượt vĩ tuyến 
17 chiếm Quảng Trị, phía Nam đánh chiếm An Lộc, trên cao nguyên tấn công 
Komtum, Ban Mê Thuộc,… Mọi cuộc tấn công đều được Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa đẩy lùi. 
Bằng mọi cố gắng để rút khỏi miền Nam, Hoa Kỳ đã buộc Tổng Thống Thiệu ngồi 
vào bàn Hội Nghị Ba Lê với hứa hẹn sẽ tiếp tục viện trợ và bảo vệ miền Nam. 
Người Mỹ thất hứa còn cộng sản Bắc Việt không tôn trọng Hiệp Định mang quân 
vượt vĩ tuyến 17 đánh chiếm miền Nam. Hết quân viện, quân trang, quân cụ, hết 
nhiên liệu, hết súng đạn, miền Nam thất thủ 30/4/1975 chấm dứt nền Đệ Nhị Cộng 
Hòa. 
  
60 Năm Nhìn Lại. 
Chỉ trong vòng 20 năm nhờ chọn đúng con đường phát triển, Việt Nam Cộng Hòa 
một quốc gia vừa giành được độc lập, phải đối đầu với chiến tranh đã xây dựng 
được nền tảng xã hội vững chắc. 
1. Các quyền tự do căn bản đã được chính phủ bảo đảm, đặt biệt là quyền tư hữu 
và quyền tự do báo chí; 
2. Xây dựng được một nền dân chủ tam quyền phân lập, đa đảng đối lập; 
3. Xây dựng thành công một nền giáo dục, lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm 
căn bản; 
4. Tôn giáo, văn học, văn nghệ, nghệ thuật, xã hội dân sự phát triển; 
5. Theo kinh tế tự do nhưng vẫn bảo đảm được công bằng xã hội và dân sinh như y 
tế đại chúng hay thực hiện luật Người Cày Có Ruộng. 
Kinh nghiệm thế giới cho thấy các yếu tố trên là căn bản trong việc phát triển quốc 
gia. Nghĩa là nếu miền Nam không rơi vào tay cộng sản thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ 
không thể kém xa các quốc gia Đông Nam Châu Á như hiện nay. Nếu không nói là 
sẽ vượt trội hơn nước người. 
Sau 40 năm, đảng Cộng sản đã hủy họai miền Nam nhưng giá trị tinh thần cộng hòa 
vẫn tồn tại và đang từng bước phục hồi. 
Tình hình thế giới và Việt Nam đang biến chuyển không ngừng, Việt Nam đã từ bỏ 
chế độ Quân Chủ, đang từ bỏ chế độ độc tài cộng sản, chính thế cộng hòa sẽ là thể 
chế tương lai Việt Nam. Các quyền tự do cơ bản và giá trị cộng hòa sẽ được phục 
hồi. 
Nguyễn Quang Duy 

Melbourne Úc Đại Lợi 
25-10-2015 
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