TỔNG-HỢP TIN-TỨC VIỆT-NAM NĂM 1975
Tháng 1
3.1. : Chính-quyền Sàigòn tố-cáo Bắc-Việt đang điều-động hơn một triệu quân lính để mở rộng các vùng
chiếm đóng tại Miền Nam, điển-hình là việc tấn-công Phước-Long.
7.1 : Sau sáu ngày kịch-chiến, với tỉnh-lỵ Phước-Bình, Phước-Long rơi trọn vào tay quân Bắc-Việt và
Mặt-Trận. Tại Sàigòn, Thiệu ra lệnh ba ngày quốc-tang.
8.1. : Phi-cơ Sàigòn dội bom trả đũa tổng-hành-dinh của Mặt-Trận tại Lộc-Ninh thuộc tỉnh Tây-Ninh.
15.1. : Bộ Ngoại-giao Mỹ tuyên-bố Hiệp-định Ngưng bắn ở Việt-Nam có thể bị xé bỏ vì sự xâm-phạm của
Bắc-Việt.
24/25/ : Trong ba ngày này nhiều trận đánh ác-liệt đã diễn ra tại Tây-Ninh, khu-vực chung quanh núi Bà Đen.
26.1.
Tháng 2
2.2. : 9 trên tổng-số 11 tờ báo phát-hành ngày hôm nay tại Sàigòn bị tịch-thu.
3.2. : Thiệu ra lệnh đóng cửa 5 tờ báo và bắt giam 19 ký-giả.
Việc sửa chữa cầu Hiền-Lương ngăn cách Nam-Bắc tại vĩ-tuyến 17 bị Mỹ dội bom trước đây kếtthúc.
18.2. : Tại Đại-học Washington, cựu Chủ-tịch Ủy-ban Ngoại-vụ Thượng-nghị-viện Mỹ Fulbright tuyên-bố
tán-thành việc bỏ rơi Nam-Việt và Cam-Bốt vào tay Cộng-Sản. Theo Fulbright, việc mất ĐôngDương không hề nguy-hại cho nền an-ninh Mỹ.
19.2. : Thượng-nghị-viện Nam-Việt với đa-số đã phủ-nhận bức thư của 12 Dân-biểu yêu-cầu Mỹ ngưng
ủng-hộ Thiệu và kết-án việc trợ-giúp chính-phủ tham-nhũng này chỉ làm giầu thêm cho Thiệu và
đám tay chân. Đồng-thời Thượng-nghị-viện Nam-Việt cũng đã gửi thư kêu gọi Quốc-hội Mỹ chấpnhận viện-trợ quân-sự 300 triệu Mỹ-kim.
Một phái-đoàn Quốc-hội Mỹ cho biết sẽ đến Sàigòn vào cuối tuần này để quan-sát tình-hình tại chỗ.
Tháng 3
4.3. : Quân Cộng-Sản lại giật nổ một cầu trên quốc-lộ số 1 giữa Đà-Nẵng và Huế. Đây là chiếc cầu thứ 78
bị Cộng-quân nổ sập trong vòng 5 tháng nay nhằm làm gián-đoạn lưu-thông cũng như cắt đường tảncư của dân-chúng và làm xáo-trộn kinh-tế Miền Nam.
7.3 : Giới quân-sự tại Sàigòn cho biết quân Cộng-Sản Bắc-Việt và Mặt-Trận đang sửa-soạn mở hàng loạt
các cuộc tấn-công.
Tại Cao-nguyên Trung-phần, Cộng-quân nổ sập thêm hai chiếc cầu, chiếm giữ một căn-cứ của quân
Sàigòn và pháo-kích tỉnh-lỵ Kontum.
11.3. : Với sự yểm-trợ của chiến-xa và trọng-pháo hạng nặng, Cộng-Sản Bắc-Việt đã tổng-tấn-công vào
nhiều quận-lỵ và căn-cứ của quân Sàigòn. Tại Bình-Dương, chiến-xa Bắc-Việt đột-nhập Dầu-Tiếng
và Trị-Tâm. Tại Quảng-Trị, quân-đội Bắc-Việt pháo-kích vào các quận-lỵ Phong-Điền và Hải-Long;
đồng-thời chiếm 5 xã tại Thừa-Thiên. Dân-chúng đang lần-lượt đổ dồn về tỵ-nạn tại Đà-Nẵng.
Trên vùng Cao-nguyên, quân Cộng-Sản tấn-công vào thị-xã Ban-Mê-Thuột và các quận-lỵ KiếnĐức, Hậu-Đức, Đức-Lập, Thiên-Phước. Tại Bình-Định và Phú-Bổn cũng xảy ra các trận đánh ác-liệt.
Tại Pleiku, Cộng-quân đã pháo-kích 45 hỏa-tiễn vào phi-trường Cù-Hanh.
12.3. : Quân Cộng-Sản tung thêm một trung-đoàn bộ-binh và một tiểu-đoàn đặc-công của sư-đoàn 320 cùng
chiến-đoàn thiết-vận ồ-ạt đánh trực-diện trong thành-phố Ban-Mê-Thuột. Những trận giao-tranh ácliệt đã gây thiệt-hại nặng-nề về sinh-mạng và tài-sản cho hơn 70 000 đồng-bào sinh-sống tại đây.
Một máy bay dân-sự thuộc Hàng-không Việt-Nam trên đường bay sang Vạn-Tượng với 6 nhân-viên
phi-hành và 21 hành-khách bị Cộng-quân bắn rơi gần Pleiku. Tất cả đều tử-nạn.
13.3 : Trước sự tấn-công của Cộng-Sản Bắc-Việt, chính-quyền Thiệu ban-hành lệnh tổng-động-viên, gọi
nhập-ngũ và tái-ngũ các thanh-niên và cựu quân-nhân từ 17 đến 43 tuổi.

Tại chiến-trường Cao-nguyên, quân Sàigòn được lệnh rút khỏi Ban-Mê-Thuột. Tại Pleiku, dân-chúng
được lệnh di-tản; quân Cộng-Sản đánh đèo Thanh-Bình.
Tại vùng châu-thổ Cửu-Long, quân Cộng-Sản tung ra hàng loạt các cuộc tấn-công với chiến-xa và
pháo-kích vào các tỉnh-lỵ.
Tính đến nay 16 quận-lỵ đã bị lấn chiếm.
15.3. : Tại Sàigòn, Giáo-hội Phật-giáo Ấn-Quang ra thông-cáo gửi cho bốn bên ký Hiệp-định Paris 1973,
yêu-cầu mở lại tức-khắc các cuộc đàm-phán và gấp rút thành-lập Hội-đồng Hòa-giải Hòa-hợp Dântộc.
Phái-đoàn Kiểm-soát Đình-chiến Nam-Dương tuyên-bố rút nhân-viên tại 30 trạm kiểm-soát vì lý-do
an-ninh. Tại Ban-Mê-Thuột, có hai nhân-viên Kiểm-soát Đình-chiến Nam-Dương và Ba-Tư bị kẹt
trong thành-phố được coi là mất-tích.
17.3. : Chính-quyền Sàigòn tuyên-bố quyết-định bỏ và rút quân ra khỏi vùng Cao-nguyên. Dân-chúng tại
Darlac, Pleiku và Kontum được lệnh di-tản theo quốc-lộ 19 về vùng duyên-hải.
18.3. : Sau khi chiếm được các tỉnh Darlac, Kontum và Pleiku, Cộng-Sản Bắc-Việt tiếp-tục đánh chiếm
tỉnh-lỵ Định-Quán và tỉnh Long-Khánh.
19.3. : Phú-Bổn và phần còn lại của Quảng-Trị thất-thủ. Quân-đội Bắc-Việt tiếp-tục tấn-công vùng duyênhải Huế và Đà-Nẵng.
Trên nửa triệu người đang trên đường chạy loạn.
Cầu không-vận được thiết-lập giữa Sàigòn và Đà-Lạt.
20.3. : Dân tỵ-nạn đổ dồn về phía Nam đã lên đến hơn 1 triệu, nhiều người chết dọc đường vì đói, thiếu
nước ...
Cộng-Sản Bắc-Việt bắt đầu đánh chiếm Huế. Bình-Long với tỉnh-lỵ An-Lộc lọt vào tay Cộng-quân.
Như vậy Cộng-Sản đã kiểm-soát trọn 8 tỉnh trong số 44 tỉnh Miền Nam.
21.3. : Sau khi vào được Huế, quân-đội Bắc-Việt mở cuộc tấn-công vào tỉnh Quảng-Đức và các quận GiaNghĩa, Khánh-Dương.
Riêng tại Pleiku, quân-đội Sàigòn cho biết đã phải bỏ lại 74 chiếc máy bay và 20 000 đạn dược.
Giới lãnh-đạo Sàigòn công-nhận cuộc tổng-tấn-công lần này của Bắc-Việt to lớn và mạnh hơn kỳ Tết
Mậu-Thân 68 và Phục-Sinh 72.
22.3. : Cộng-Sản Bắc-Việt và Mặt-Trận hô-hào tổng-tấn-công.
Số dân trên đường chạy loạn đã lên đến hơn 1,3 triệu người.
23.3. : Tàu chở những người đi lánh nạn từ Huế bị bão đánh chìm khi chỉ còn cách Đà-Nẵng 12 cây-số, số
người được cứu vớt khoảng 50 người. Các tàu chở dân tản-cư bị quân Cộng-Sản pháo-kích chận
đường.
24.3. : Quân Cộng-Sản đánh chiếm Tam-Kỳ, pháo-kích quốc-lộ số 1. Hai tỉnh Quảng-Đức và Quảng-Ngãi
thất-thủ.
Trên quốc-lộ số 7 hàng ngàn dân tỵ-nạn bị giết vì pháo-kích của Cộng-Sản Bắc-Việt.
Sàigòn kêu gọi các nước bạn và tổ-chức từ-thiện gửi tàu giúp việc di-tản dân-chúng.
25.3 : Dân-số ở Đà-Nẵng từ 600 000 người nay tăng lên 1,4 triệu, vì cả trăm ngàn người đã đổ dồn về ĐàNẵng để lánh nạn. Họ tưởng đã chạy thoát khỏi vùng lửa đạn, nhưng Đà-Nẵng bắt đầu có các cuộc
tấn-công của Cộng-Sản Bắc-Việt.
Tại Sàigòn, Thiệu ra chỉ-thị yêu-cầu Khiêm cải-tổ nội-các.
26.3. : Huế và Thừa-Thiên hoàn-toàn rơi vào tay Cộng-Sản Bắc-Việt. Dân-chúng ở các nơi bắt đầu hoangmang. Quân Sàigòn mất tinh-thần, gây ra những cảnh hỗn-độn vô-trật-tự; họ tranh-giành chỗ với
dân-chúng khi máy bay và tàu ở Đà-Nẵng di-dân về Cam-Ranh.
27.3. : Quảng-Nam thất-thủ cùng với tỉnh-lỵ Tam-Kỳ. Trong khi Cộng-Sản Bắc-Việt mở những cuộc tấncông ở Đà-Nẵng, Bảo-Lộc, Lâm-Đồng, Hội-An thì ở Sàigòn Kỳ tái-xuất-hiện trên chính-trường, đòi
Thiệu từ-chức để nhường chỗ cho một chính-phủ có khả-năng chống Cộng hơn.
Hai nghị-sĩ, một giáo-sư, ba tướng và ba ký-giả bị bắt vì nằm trong một âm-mưu đảo-chính.
Số dân tỵ-nạn đã lên đến hơn 2 triệu.

28.3. : Hội-An, Lâm-Đồng, Bảo-Lộc lọt vào tay Cộng-quân. Đà-Nẵng bắt đầu bị uy-hiếp.
29.3. : Các tướng-lãnh quân-đội Sàigòn neo tàu ngoài khơi Đà-Nẵng để chỉ-huy. Quân lính vô-kỷ-luật,
cướp-bóc và bắn vào dân tỵ-nạn để giành-giật chỗ trên máy bay di-tản dân từ Đà-Nẵng vào Sàigòn;
đám lính này bị bắt ngay khi xuống phi-trường Tân-Sơn-Nhất.
30.3. : 3 giờ sáng Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Đà-Nẵng, chỉ một phần nhỏ các lực-lượng bảo-vệ Đà-Nẵng
di-tản kịp thời. Đà-Nẵng đã hoàn-toàn rơi vào tay quân Cộng-Sản một cách dễ-dàng.
31.3. : Cộng-Sản Bắc-Việt bắt đầu tấn-công Quy-Nhơn và pháo-kích vào Nha-Trang. Dân-chúng di-tản về
Sàigòn. Lợi-dụng tình-thế rối-ren, một số quân lính Sàigòn giở trò cướp-bóc, hãm-hiếp ...
Chùa Ấn-Quang xuống đường đòi Thiệu từ-chức.
Tại Cannes (Pháp), một phát-ngôn-viên của cựu-hoàng Bảo-Đại cho biết Bảo-Đại sẵn-sàng nhận làm
trung-gian hai miền Nam-Bắc để giải-quyết cuộc chiến.
Tháng 4
1.4. : Quy-Nhơn, Tuy-Hòa và Nha-Trang rơi trọn vào tay Cộng-quân. Đến nay 14 trong số 44 tỉnh Miền
Nam đã bị mất.
Cộng-Sản Bắc-Việt kêu gọi các đoàn-thể, dân-chúng hãy đứng lên lật đổ Thiệu và sẽ thương-thuyết
với một chính-phủ không có Thiệu.
2.4. : Toàn-thể 41 nghị-sĩ hiện-diện trong phiên-họp Thượng-nghị-viện hôm nay đồng-thanh ra quyết-nghị
lên án Thiệu về các tội lạm-dụng quyền-hành, tham-nhũng, bất-công xã-hội; và đòi hỏi thay một nhà
lãnh-đạo mới để có thể chấm-dứt cuộc chiến.
Tại Paris, Nguyễn-Thị-Bình tuyên-bố một trận tấn-công của Cộng-Sản vào thẳng Sàigòn rất có thể sẽ
xảy ra.
Cam-Ranh thất-thủ.
3.4. : Quân Cộng-Sản vẫn tiếp-tục tiến dần về phía Sàigòn mà không gặp một trở-ngại khó-khăn nào.
Phái-đoàn Mặt-Trận trong Ủy-ban Liên-lạc Quân-sự Bốn bên cho biết nếu Thiệu từ-chức, phía CộngSản sẽ ngưng chiến và sẵn-sàng hòa-đàm với một chính-phủ mới.
Đa-số các tướng-lãnh trong Hội-đồng Tướng-lãnh cũng đã tỏ ý tán-đồng việc Thiệu phải từ-chức.
4.4. : Khiêm từ-chức vì không lập được Nội-các Chiến-tranh. Cựu chủ-tịch Hạ-viện Nguyễn-Bá-Cẩn được
cử làm thủ-tướng để lập nội-các mới.
Một âm-mưu đảo-chính lần thứ hai trong vòng 9 ngày bị thất-bại.
Cần-Thơ bị pháo-kích lần đầu kể từ 7 năm nay.
Một máy bay Galaxy chở 243 trẻ em mồ-côi (tổng-số người là 326) chạy nạn sang Mỹ rơi cách
Sàigòn 6 cây-số ngay sau khi vừa cất cánh. Chỉ khoảng 100 trẻ em và 20 người lớn sống sót.
6.4. : Quân Sàigòn chiếm lại được Nha-Trang. Đây là cuốc tái-chiếm đầu tiên.
8.4. : Dinh Độc-Lập bị dội bom. Viên phi-công sau đó bay ra vùng Mặt-Trận mới chiếm đóng.
Quân Cộng-Sản dùng xe tăng tấn-công quận Chơn-Thành cách Sàigòn 30 cây-số.
9.4. : Chiến-trường Xuân-Lộc cách Sàigòn 60 cây-số bùng nổ.
Hà-Nội gửi phi-cơ vào những vùng vừa chiếm đóng.
Các Phong-trào Nhân-dân đòi Thiệu từ-chức để có thể tìm một giải-pháp chính-trị cho cuộc chiến.
14.4. : Nội-các Chiến-tranh Nguyễn-Bá-Cẩn trình-diện.
15.4. : Kho bom lớn nhất của Miền Nam tại căn-cứ Biên-Hòa bị Cộng-Sản đặt nổ. Phi-trường Biên-Hòa bị
pháo-kích thiệt-hại nặng-nề.
16.4. : Quân Cộng-Sản chiếm Phan-Rang. Phi-trường Biên-Hòa tiếp-tục bị pháo-kích.
17.4. : Tướng Dương-Văn-Minh đòi Thiệu từ-chức để tạo cơ-hội hòa-đàm với Cộng-Sản.
18.4. : 10 sư-đoàn Bắc-Việt tập-trung cách Sàigòn 19 cây-số.
19.4. : Trưởng-phái-đoàn Quân-sự Mặt-Trận đòi tất cả mọi nhân-viên Mỹ, kể cả đại-sứ Mỹ Martin phải rời
Sàigòn trước khi có thể hội-đàm.

20.4. : Quân Sàigòn rút lui khỏi Phan-Thiết. Tỉnh thứ 19 của Miền Nam bị lấn chiếm.
21.4. : Thiệu tuyên-bố từ-chức và đổ tất cả lỗi cho Mỹ. Phó-tổng-thống Trần-Văn-Hương lên thay thế.
Bắc-Việt và Mặt-Trận lại đưa điều-kiện mới, tuyên-bố chỉ nói chuyện với một chính-phủ không
thuộc "bè lũ" Thiệu.
23.4. : Hàm-Tân thất-thủ. Căn-cứ Không-quân Biên-Hòa dời về Sàigòn.
Bắc-Việt và Mặt-Trận tiếp-tục bác bỏ đề-nghị ngưng bắn và hòa-đàm của chính-quyền Sàigòn.
125 000 quân Bắc-Việt và Mặt-Trận đang vây 55 000 quân Sàigòn chung quanh khu-vực thủ-đô.
Tại Đại-học Tulane ở New Orleans, Ford tuyên-bố: "Đối với nước Mỹ, chiến-tranh Đông-Dương đã
chấm-dứt."
24.4. : Để thỏa-mãn thêm điều-kiện mới của Bắc-Việt và Mặt-trận, nội-các Nguyễn-Bá-Cẩn từ-chức. Tướng
Minh từ-chối lời mời thành-lập nội-các mới, và tuyên-bố muốn giữ chức-vụ Tổng-thống.
25.4. : Tổng-thống Hương tìm cách cử một phái-đoàn tổng-trưởng ra Bắc để tìm hiểu lập-trường của HàNội, nhưng bị Bắc-Việt từ-chối. Bắc-Việt và Mặt-Trận tuyên-bố chỉ hòa-đàm với một chính-phủ
hoàn-toàn không có các phần-tử thuộc nội-các cũ.
26.4. : Quốc-hội bằng-lòng ủy-quyền cho tổng-thống Hương chỉ-định người kế-vị.
27.4. : Quân Cộng-Sản pháo-kích Sàigòn và cắt đứt đường Sàigòn-Vũng-Tàu.
Theo lời đề-nghị của tổng-thống Hương, Quốc-hội chấp-nhận cử tướng Minh lên giữ chức-vụ Tổngthống và trao trọn quyền-hàmh.
28.4. : Tướng Minh chính-thức nhậm-chức tổng-thống. Vũ-Văn-Mẫu được mời lập nội-các mới.
Bắc-Việt và Mặt-Trận lại bác bỏ lời kêu gọi hòa-đàm, và tiến-quân cách Sàigòn còn 5 cây-số.
29.4. : Phi-trường Tân-Sơn-Nhất bị pháo-kích.
Để tạo thêm điều-kiện tiến tới hòa-đàm, thủ-tướng Mẫu ra lệnh người Mỹ phải rời hết khỏi Việt-Nam
trước 5 giờ sáng ngày 30.4.
Buổi chiều, đài Mặt-Trận kêu gọi chính-quyền Sàigòn hãy đầu-hàng và giải-tán quân-đội. Dân-chúng
Sàigòn sống trong tình-trạng hỗn-độn, lo sợ.
30.4. : Sau hai ngày giữ chức-vụ tổng-thống, 9 giờ sáng hôm nay tướng Minh tuyên-bố đầu-hàng vô-điềukiện và kêu gọi toàn-thể quân-đội bỏ khí-giới.
Vài giờ sau, Bắc-Việt và Mặt-Trận tiến xe tăng vào Sàigòn, treo cờ Mặt-Trận trên dinh Độc-Lập và
dẫn tổng-thống Minh cùng thủ-tướng Mẫu đi.
Sàigòn nay bị đổi tên là Thành-phố Hồ-Chí-Minh, đài phát-thanh Sàigòn thành đài Giải-Phóng.
Tháng 5
1.5. : Tất cả các Nghiệp-đoàn, Hiệp-hội, Đảng-phái đều bị giải-tán. Các cơ-quan báo-chí và rạp hát bị đóng
cửa. Tờ "Giải-Phóng" là cơ-quan ngôn-luận duy-nhất.
Binh lính Sàigòn được lệnh phải ra trình-diện trong vòng 7 ngày.
Đài Giải-Phóng tuyên-bố Miền Nam sẽ giữ thái-độ chính-trị trung-lập và sẽ tiến tới thống-nhất với
Miền Bắc sau này.
2.5. : Tại vùng Cửu-Long, 3 sư-đoàn quân-đội Sàigòn cuối cùng ra đầu-hàng.
Tổng-số dân tỵ-nan đi khỏi Việt-Nam khoảng 127 000 người.
3.5. : Các tù-binh Mặt-Trận trước đây bị Sàigòn giam-giữ được thả về làm ruộng. Tại Huế, trẻ con sinh vào
ngày 26.3.75 bất-luận trai hay gái đều phải đặt tên là "Giải-Phóng" để ghi nhớ ngày chiếm được Huế.
4.5. : Đài Giải-Phóng ra lệnh dân-chúng phải hủy-bỏ mọi hình ảnh, biểu-ngữ và cờ của chế-độ cũ; treo
hình Hồ-Chí-Minh và cờ Mặt-Trận trước nhà.
5.5. : Chính-phủ Mặt-Trận đánh điện xin gia-nhập Liên-Hiệp-Quốc. Đồng-thời ra lệnh đóng cửa tất cả các
sứ-quán của chính-quyền Sàigòn cũ ở ngoại-quốc.
Tướng Minh và 18 cộng-tác-viên trong nội-các cũ được thả.
Các ký-giả ngoại-quốc chỉ được phép đi lại tự-do ở Sàigòn.
6.5. : Tất cả nhân-viên trong quân-đội, cảnh-sát và chính-quyền cũ được lệnh phải ra trình-diện trước ngày

31.5. Những thành-phần "phản-cách-mạng" sẽ bị trừng-phạt nặng.
Tại Brussel (Bỉ), phát-ngôn-viên Mặt-Trận tuyên-bố: "Chính-quyền Cách-Mạng sẵn-sàng đón nhận
những người đã đi tỵ-nạn trở về Việt-Nam và sẽ 'quên' hết mọi chuỵện.Tuy-nhiên sẽ phải 'kiểm-thảo'
lại từng trường-hợp, vì các người này đã bất-tuân sự kêu gọi ở lại trước đây của Cách-Mạng."
7.5. : Tướng Trần-Văn-Trà tuyên-bố sẽ khoan-hồng với binh lính và sĩ-quan của chế-độ cũ, đồng-thời
sinh-mạng và tài-sản của ngoại-kiều cũng sẽ được bảo-đảm.
9.5. : Lần đầu tiên kể từ 30.4., các cơ-quan thông-tấn-xã ngoại-quốc được phép đánh tin-tức trực-tiếp từ
Sàigòn, tuy vậy vẫn chưa được gửi hình ảnh.
10.5. : Để kỷ-niệm sinh-nhật thứ 85 của Hồ-Chí-Minh, chính-phủ Mặt-Trận ra lệnh tổ-chức mừng chiếnthắng ba ngày từ 15.5. đến 17.5.
Hai phái-đoàn cuối cùng trong Ủy-ban Quốc-tế Kiểm-soát Đình-chiến, Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi,
chính-thức giải-tán và rời Sàigòn.
Tất cả ngoại-kiều, kể cả nhân-viên ngoại-giao, được lệnh trình-diện trong vòng 15 ngày và chỉ được
di-chuyển với giấy phép đặc-biệt. Trái lệnh sẽ bị trừng-phạt.
11.5. : Các hãng hàng-không ngoại-quốc tiếp-tục bị cấm bay qua không-phận Nam Việt-Nam.
12.5. : Chủ-tịch Ủy-ban Quân-quản Thành-phố Sàigòn, tướng Trà, trong buổi họp báo ngày hôm nay cho
biết chính-phủ Mặt-Trận sẽ tổ-chức bầu-cử trong thời-gian tới; vấn-đề thống-nhất sẽ được đặt lên
hàng đầu.
Nga-Sô yêu-cầu Hà-Nội và Mặt-Trận cho phép sử-dụng căn-cứ quân-sự của Mỹ trước đây tại CamRanh.
13.5. : Theo đài Giải-Phóng, Tổng-giám-mục Sàigòn và một thủ-lãnh Phật-giáo Huế đã lên tiếng kêu gọi
dân-chúng ủng-hộ và cộng-tác với Cách-Mạng.
Chính-phủ Mặt-Trận tuyên-bố sẵn-sàng trao đổi ngoại-giao với Mỹ.
Anh-quốc chính-thức công-nhận chính-phủ Mặt-Trận.
14.5. : Một phái-đoàn 12 người do Chủ-tịch Bắc-Việt Tôn-Đức-Thắng cầm đầu vào Sàigòn để dự lễ mừng
chiến-thắng và sinh-nhật Hồ-Chí-Minh.
Pháp và Ý hôm nay công-nhận chính-phủ Mặt-Trận.
15.5. : Lễ mừng Cách-Mạng bắt đầu tại Sàigòn và Hà-Nội.
Lần đầu tiên, Hà-Nội thú-nhận có sự tham-gia của quân-đội Bắc-Việt trong cuộc chiến Miền Nam
qua lời ngợi khen lính Bắc-Việt của Tổng-bí-thư Lê-Duẩn. Báo Bắc-Việt đăng bản-đồ toàn cõi ViệtNam với thủ-đô là Hà-Nội.
16.5. : Chủ-tịch Mặt-Trận Nguyễn-Hữu-Thọ tuyên-bố "Chính-phủ Cách-Mạng sẵn-sàng thiết-lập ngoại-giao
với tất cả các nước, không phân-biệt thể-chế chính-trị."
Vì lý-do an-ninh, lệnh giới-nghiêm ở Sàigòn được ban-hành từ nửa đêm đến 6 giờ sáng.
Mỹ ban-hành lệnh phong-tỏa thương-mại đối với Việt-Nam và Cam-Bốt.
17.5. : Tướng Trà cho biết Sàigòn hiện đang thiếu công-chức và cán-bộ kỹ-thuật để điều-khiển công việc
hành-chính. Ngoài ra hai công-tác khó-khăn hiện-tại là bảo-đảm hòa-bình và trật-tự, và nhất là việc
cải-tạo tư-tưởng cho hơn 3 triệu dân thành-phố từ lâu đã quen nếp sống tư-bản.
19.5. : Sàigòn và Hà-Nội tiếp-tục tổ-chức lễ mừng sinh-nhật Hồ-Chí-Minh. Hà-Nội nhấn mạnh nhiều về
vấn-đề sớm thống-nhất Việt-Nam.
21.5. : Những người thuộc thành-phần các đảng-phái chính-trị trước đây được lệnh phải ra trình-diện trước
ngày 29.5.
Theo báo "Giải-Phóng", vẫn còn có sự chống trả của các phần-tử "phản-động" thuộc quân-đội Sàigòn
cũ. Trong ba tuần qua, hơn 10 lính Cộng-Sản đã bị phục-kích thiệt-mạng.
22.5. : Đại-diện Mặt-Trận tại Paris phủ-nhận nguồn tin cho rằng có sự bất-đồng giữa Bắc-Việt và Mặt-Trận
về tương-lai chính-trị Nam Việt-Nam.
24.5. : Tại Sàigòn và Gò-Vấp, chính-quyền Mặt-Trận tổ-chức các cuộc tảo-thanh lùng bắt những thànhphần "phản-động" và trộm cướp.
78 ký-giả ngoại-quốc rời Sàigòn sang Vạn-Tượng. Họ cho biết không thể tiếp-tục hoạt-động vì bị

chính-quyền Mặt-Trận cố-tình làm khó-dễ trong mọi thủ-tục hành-chính.
26.5. : Thêm 40 ký-giả ngoại-quốc phải rời Sàigòn đến thủ-đô Lào. Hai ký-giả cho biết đã bị trục-xuất
không lý-do.
Đài Giải-Phóng ra lệnh đốt hủy các sách báo, phim ảnh , đĩa hát "phản-động".
Tháng 6
2.6. : Chỉ trong vòng một tuần lễ, hơn 13 500 cuốn sách "phản-động" tại Miền Nam đã được thiêu-hủy
3.6. : Đồng-bào Công-giáo khu Trương-Minh-Giảng Sàigòn tổ-chức một cuộc biểu-tình chống chínhquyền mới trong giờ giới-nghiêm và đã bị Mặt-Trận đàn-áp thẳng tay; một tín-đồ Công-giáo bị bắn
chết, nhiều người bị thương, linh-mục chính-xứ bị bắt giam.
4.6. : Theo báo "Giải-Phóng", tại Miền Nam vẫn còn nhiều sự chống trả của các phần-tử "phản-động", "tay
sai Mỹ".
Thêm một số ký-giả ngoại-quốc bị trục-xuất.
Tại Hà-Nội, Phạm-Văn-Đồng tuyên-bố Bắc-Việt muốn đặt ngoại-giao với Mỹ và đòi Mỹ phải việntrợ tái-thiết cả hai miền Nam-Bắc.
6.6. : Quốc-hội Bắc-Việt khóa V được bầu. Các bộ mặt cũ vẫn tái-cử.
8.6. : Đài Hà-Nội loan tin Quốc-hội Bắc-Việt rất mong Hà-Nội sẽ được chọn làm thủ-đô cho toàn-thể ViệtNam.
10.6. : Nhiều cuộc đụng-độ đã xảy ra giữa quân lính Việt-Nam và Cam-Bốt. Quân Việt-Nam chiếm giữ
nhiều đảo trong vịnh Thái-Lan.
11.6. : Các quân-nhân và nhân-viên cao-cấp chính-quyền cũ phải ghi tên đi "cải-tạo tư-tưởng" và phải mang
theo lương-thực, quần áo đủ dùng cho một tháng.
Đại-sứ Nhật, nhiều nhân-viên tòa đại-sứ Pháp, và Đức-khâm-sứ Tòa-thánh Vatikan bị trục-xuất khỏi
Việt-Nam.
Hội Ký-giả Quốc-tế gửi thư cho Huỳnh-Tấn-Phát phản-đối việc trục-xuất các ký-giả ngoại-quốc.
12.6. : Quân-đội Bắc-Việt và Mặt-Trận được hợp-nhất lại và đặt dưới quyền chỉ-huy của Bộ Tư-lệnh HàNội.
Thông-tấn-xã Tass cho biết các lực-lượng quân-đội Sàigòn cũ vẫn còn hoạt-động rất mạnh; trong
thời-gian gần đây tại Sàigòn, người ta nghe được cả các vụ chạm súng giữa ban ngày.
13.6. : Bắc-Việt đề-nghị với các nước lân-bang thành-lập một thị-trường chung Đông-Nam-Á.
16.6. : Đài Giải-Phóng loan các tin:
Hiện có hơn 2 triệu dân thành-phố thất-nghiệp.
Trong thời-gian từ 29.5. đến 8.6. nhiều cuộc đụng-độ lớn đã xảy ra tại Chợ-Gạo thuộc khu-vực CửuLong giữa quân bộ-đội và và các lực-lượng quân-đội Sàigòn cũ.
Ngày hôm nay phi-trường Tân-Sơn-Nhất bắt đầu hoạt-động lại.
18.6. : Tổng-ủy Di-cư Liên-Hiệp-Q!uốc cho biết đã có 2 652 người trong tổng-số 167 000 dân tỵ-nạn từ
Đông-Dương đã làm đơn xin hồi-hương.
20.6. : Kissinger tuyên-bố trong vòng một năm nữa có thể Mỹ sẽ lập ngoại-giao với Hà-Nội, song còn tùy
theo thái-độ hòa-bình của nhà cầm-quyền Việt-Nam.
22.6. : Cả Hà-Nội lẫn Sàigòn đều gửi thư xin gia-nhập Liên-Hiệp-Quốc dưới hình-thức hai quốc-gia riêng
biệt.
Đài Giải-Phóng cho biết hiện vẫn còn cả trăm ngàn quân lính và sĩ-quan cũ chưa chịu trình-diện.
Các trường học Công-giáo bị quốc-hữu-hóa.
Tất cả các giáo-sư, sinh-viên và học-sinh được lệnh phải đi thụ-huấn những khóa học-tập chính-trị
trong dịp nghỉ hè, và phải tham-gia vào việc tẩy trừ văn-hóa "phản-động" hiện nay.
23.6. : Đài Giải-Phóng loan tin nhân-dân đã tóm bắt được nhiều phần-tử "phản-động", trong đó có nhiều sĩquan và nhân-viên cao-cấp thuộc chính-quyền cũ.
25.6. : Thêm nhiều cuộc chạm súng giữa quân-đội Việt-Nam và Cam-Bốt tại vùng biên-giới hai nước.

30.6. : Trong một cuộc phỏng-vấn, Nguyễn-Hữu-Thọ tuyên-bố Nam Việt-Nam sẽ giữ tình-trạng một nước
trung-lập không liên-kết, và cho biết trong tương-lai các báo-chí tư-nhân sẽ được xuất-bản trở lại.
Tháng 7
2.7. : Nhà cầm-quyền Mặt-Trận cho biết sẽ có một cuộc bầu-cử trong thời-gian gần đây.
Theo đài Giải-Phóng, tại Sàigòn một âm-mưu kháng-chiến vừa bị khám-phá; hơn 40 người, trong số
có nhiều sĩ-quan cao-cấp quân-đội Sàigòn cũ bị bắt, nhiều vũ-khí đạn dược bị tịch-thu.
8.7. : Tại khu Trần-Quang-Khải Sàigòn, cuộc bầu-cử đầu tiên đã bầu 7 người vào Ủy-ban Nhân-dân Cáchmạng.
12.7. : Tại Sàigòn, một số linh-mục cấp-tiến thân Mặt-Trận được phép xuất-bản tờ tuần-báo quay ronéo
"Công-giáo và Dân-tộc".
14.7. : Tại vùng Cửu-Long, một trung-úy bị kết-án tử-hình vì dự-định lập một tổ-chức chống lại chínhquyền mới.
Hơn 500 nhà thơ và nhà văn phải đi học lớp "Vai trò người văn-nghệ-sĩ tranh-đấu".
18.7. : Đài Giải-Phóng lại loan tin vẫn còn nhiều phần-tử hoạt-động chống đối chính-quyền mới và đã bắt
thêm được một số sĩ-quan cùng binh lính thuộc quân-đội Sàigòn cũ.
Theo các hãng thông-tấn-xã ngoại-quốc, tại khu đồng-bằng Cửu-Long và biên-giới Việt-Nam-CamBốt đã có những cuộc đụng-độ lớn xảy ra giữa quân-đội Cộng-Sản và quân kháng-chiến Sàigòn.
Tại các đại-học Sàigòn, nhiều truyền-đơn vẫn bí-mật được rải-rác kêu gọi sinh-viên học-sinh vào
bưng kháng-chiến.
25.7. : Mỹ cho biết đã để lại Nam Việt-Nam một số vũ-khí quan-trọng trị-giá hơn 5 tỷ Mỹ-kim. Một phần số
khí-giới này hiện được Hà-Nội trang-bị cho quân-đội tại Miền Nam, phần còn lại Hà-Nội đã ra lệnh
chở ra Bắc-Việt.
Tháng 8
1.8. : Giao-thông bưu-điện giữa Mỹ và Nam Việt-Nam đã được tái-lập qua ngả trung-gian Mạc-Tư-Khoa.
6.8. : Bắc-Việt lại tuyên-bố sẵn-sàng ngay những cuộc hội-đàm với Mỹ về mọi vấn-đề.
7.8. : Mỹ dùng quyền phủ-quyết trong Hội-đồng Bảo-an để bác bỏ đơn xin gia-nhập Liên-Hiệp-Quốc của
Bắc-Việt và Mặt-Trận.
12.8. : 70 người ngoại-quốc với đa-số có Pháp-tịch được phép rời Sàigòn. Hiện còn khoảng hơn 8 000 Phápkiều và ngoại-kiều các nước khác kẹt lại tại Việt-Nam.
13.8. : Theo tin đài BBC, Thượng-tọa Thích-Trí-Quang đã bị bắt giữ vì đã tỏ ý nghi-ngờ chính-sách của
chính-quyền mới và đã dám tố-cáo chính-quyền này vi-phạm các quyền tự-do dân-chủ của nhân-dân.
Linh-mục Trần-Hữu-Thanh dường như cũng đã chịu chung số phận.
14.8. : Pháp chở thêm 75 ngoại-kiều được phép rời Việt-Nam ra khỏi Sàigòn.
15.8. : Cơ-quan Cảnh-sát Nhân-dân được thành-lập tại Miền Nam để đối-phó với "bọn phản-cách-mạng và
cướp-bóc".
29.8. : Lăng Hồ-Chí-Minh được khánh-thành trọng-thể tại công-trường Ba-Đình Hà-Nội.
30.8. : Chính-quyền Mặt-Trận ra lệnh đóng cửa tất cả các ngân-hàng tư-nhân.
Tháng 9
2.9. : Trong dịp lễ Quốc-khánh Bắc-Việt, Hà-Nội công-khai xác-nhận Đảng Lao-Động lãnh-đạo chínhquyền mới ở Miền Nam và cho biết chính-sách của Đảng hiện nay là đặt cả hai miền dưới Chủ-nghĩa
Xã-hội.
3.9. : Việc liên-lạc thư-từ giữa Nam Việt-Nam và ngoại-quốc đã được tái-lập.
6.9. : Báo "Giải-Phóng" đăng tin Tòa án Quân-sự của Mặt-Trận tại Rạch-Giá đã xử tử-hình hai sĩ-quan
quân-đội Sàigòn cũ, trong đó có một trung-tá, vì âm-mưu chống lại chế-độ mới. Tại Sàigòn, hai

người khác bị kết-án chung-thân khổ-sai.
10.9. : 18 linh-mục ngoại-quốc với đa-số là Ý và Hòa-Lan bị trục-xuất khỏi Sàigòn.
13.9. : Trong việc ổn-định kinh-tế, Ủy-ban Quân-quản cho biết đã bắt giam nhiều gian-thương Tàu.
17.9. : Tây-Đức và Bắc-Việt chính-thức thiết-lập ngoại-giao trên cấp-bậc Đại-sứ.
22.9. : Nhà cầm-quyền Mặt-Trận ra lệnh cho dân-chúng phải đổi đồng bạc Việt-Nam mới. Mỗi đồng mới
tương-đương với 500 đồng cũ. Thời-gian đổi tiền là 7 tiếng đồng-hồ và mỗi gia-đình chỉ được đổi
200 đồng mới. Số tiền có hơn còn lại thì phải gửi chính-phủ và sẽ được lời.
30.9. : Lần thứ hai, Mỹ lại dùng quyền phủ-quyết để từ-chối đơn xin gia-nhập Liên-Hiệp-Quốc của BắcViệt và Mặt-Trận.
Tất cả các trường tiểu, trung và đại-học tư-thục bị quốc-hữu-hóa. Nền giáo-dục Miền Nam từ nay sẽ
đặt nền tảng trên căn-bản chủ-thuyết Mác-Lênin.
Tháng 10
1.10. : Lê-Duẩn cầm đầu một phái-đoàn Bắc-Việt khởi-hành đi thăm viếng các nước Xã-hội Chủ-nghĩa.
Chính-phủ Mỹ chấp-thuận để cho 1 600 đồng-bào tỵ-nạn ở Guam dùng tàu "Việt-Nam Thương-tín"
trở về Việt-Nam.
2.10. : Sàigòn báo tin cho Tổng-ủy Di-cư Liên-Hiệp-Quốc biết sẽ không thu-nhận 1 600 đồng-bào muốn trở
về Việt-Nam.
Nhà cầm-quyền Mặt-Trận bắt đầu chiến-dịch di-tản 2,5 triệu dân Sàigòn về thôn quê; mỗi tháng
khoảng 100 000 người sẽ phải rời Sàigòn.
4.10. : Bộ Ngoại-giao Nam Việt-Nam tuyên-bố việc Mỹ đưa 1 600 đồng-bào muốn hồi-hương trở về ViệtNam là một âm-mưu thâm-độc. Theo bản tuyên-bố: "... đối với những đồng-bào đã gửi đơn xin hồihương, Chính-phủ Cách-mạng Lâm-thời sẽ xét đơn và giải-quyết thích-đáng từng trường-hợp."
7.10. : Đăng tin về chiến-dịch di-tản dân-chúng từ Sàigòn về thôn quê, báo "Nhân-Dân" dưới nhan-đề "Đi
xây quê mới" cho biết: "Trong 3 tháng qua, toàn thành-phố Sàigòn-Gia-Định đã có hơn 250 000
đồng-bào đi xây dựng vùng kinh-tế mới ..."
8.10. : Trong bài diễn-văn đọc tại thủ-đô Hung-Gia-Lợi Budapest, Lê-Duẩn nhấn mạnh là Hà-Nội sẽ giữ
thái-độ trung-lập trong cuộc tranh-chấp Nga-Hoa.
Chính-phủ Tây-Đức tuyên-bố sẽ thu-nhận 3 000 dân tỵ-nạn Đông-Dương từ Mỹ.
10.10. : Báo "Quân-đội Nhân-dân" hôm nay đăng tin: "Tiểu-đoàn 1 đã phối-hợp chặt-chẽ với các đơn-vị bạn
và dân-quân du-kích tiến-hành lùng bắt những bọn chống phá cách-mạng ở địa-phương tỉnh SócTrăng."
11.10. : Ban Chấp-hành Trung-ương Đảng Nhân-dân Cách-mạng Lào và Ủy-ban Trung-ương Mặt-trận Lào
tổ-chức lễ trao huân-chương cho các người Việt-Nam đã giúp đỡ cách-mạng Lào trong suốt 30 năm
qua.
15.10. : Theo thông-tấn-xã Giải-Phóng tại Sàigòn, nhân dịp khai-giảng niên-học 1975-1976, bộ-trưởng
Nguyễn-Văn-Kiết nhấn mạnh: "Nhiệm-vụ mới của nền giáo-dục cách-mạng là đào-tạo thế-hệ trẻ
thành những người công-dân tốt, người lao-động tốt, người chiến-sĩ tốt, người cán-bộ tốt của nhà
nước."
16.10. : Nhân chuyến viếng thăm của Lê-Duẩn tại Đông-Bá-Linh, tờ "Wahrheit" cho biết từ năm 1966 ĐôngĐức đã viện-trợ cho Việt-Nam 440 triệu Đông-Đức-mã. Ngoài ra đã có 6 000 người từ Bắc-Việt theo
học tại đây.
Theo tin hãng thông-tấn-xã dpa, thượng-nghị-sĩ Mansfield thuộc đảng Dân-Chủ đòi chính-phủ Mỹ
phải sớm lập quan-hệ ngoại-giao với Việt-Nam và Cam-Bốt.
Bất-chấp lời cảnh-cáo của nhà cầm-quyền Việt-Nam, 1 600 đồng-bào tỵ-nạn tại Guam đã lên tàu
"Việt-Nam Thương-tín" trở về Việt-Nam.
18.10. : Theo tin tình-báo Mỹ thì nhà cầm-quyền Cộng-Sản Việt-Nam đang gia-tăng các biện-pháp kiểm-soát
cứng rắn nhằm dẹp tan các mầm mống đối-lập và tiêu-diệt sự kháng-đấu của các lực-lượng quân-đội
Sàigòn cũ. Cũng theo nguồn tin này, hơn 100 000 lính Bắc-Việt vẫn còn ở lại trấn đóng Miền Nam.

19.10. : Sau 5 ngày thăm viếng Đông-Đức của phái-đoàn Lê-Duẩn, nhà cầm-quyền Đông-Bá-Linh đã ký với
Bắc-Việt nhiều thỏa-hiệp cho vay dài hạn và viện-trợ kỹ-thuật.
20.10. : Nguồn tin tình-báo Mỹ từ Hồng-Kông cho biết: Nhà cầm-quyền Mặt-Trận đã rút quân khỏi quần-đảo
Trường-Sa (Spratly) nhường cho Trung-Cộng. Trước đó Bắc-Việt cũng đã trao chủ-quyền quần-đảo
Hoàng-Sa (Paracel) cho nhà cầm-quyền Bắc-Kinh. Các chuyên-viên kỹ-thuật Trung-Cộng đang đào
tìm những mỏ dầu tại các vùng biển này.
22.10. : Thêm 1 ký-giả Nhật bị trục-xuất khỏi Sàigòn. Tại Miền Nam như vậy chỉ còn lại 4 ký-giả ngoại-quốc
thuộc các nước không Cộng-Sản.
23.10. : Tờ báo Nhật "Nanichi Daily News" số ra ngày hôm nay cho biết Thượng-tọa Thích-Trí-Quang và
Linh-mục Trần-Hữu-Thanh đã bị chính-quyền mới hành-quyết.
24.10. : Đài Sàigòn và Hà-Nội loan tin 10 000 người đã được di-tản khỏi các vùng đang bị bão lụt tại miền
Trung.
27.10. : Từ thủ-đô Tiệp-Khắc Prag, phái-đoàn Lê-Duẩn chính-thức bắt đầu cuộc viếng thăm Mạc-Tư-Khoa.
28.10. : Chính-phủ Nhật-Bản dự-tính đóng cửa tòa đại-sứ của mình ở Sàigòn, vì cho rằng Miền Nam thật sự
hiện giờ đang do nhà cầm-quyền Hà-Nội cai-trị.
30.10. : Qua sự can-thiệp của Tổng-ủy Di-cư Liên-Hiệp-Quốc, 14 ngoại-kiều (9 Mỹ, 2 Gia-Nã-Đại, 2 PhiLuật-Tân, 1 Úc) bị bắt giam tại Nam Việt-Nam vào tháng 3 đã được Hà-Nội thả ra tại thủ-đô VạnTượng. Những người này cho biết họ đã bị cho ra giam tại Bắc-Việt từ giữa tháng 8.
Tháng 11
4.11. : Đài Hà-Nội loan báo 1 546 đồng-bào tỵ-nạn đã trở về đến Việt-Nam bằng thương-thuyền "Việt-Nam
Thương-tín". Nguồn tin không cho biết nhà cầm-quyền sẽ đối-xử thế nào đối với những người này.
Nhà cầm-quyền Việt-Nam trước đây đã từ-chối không thu-nhận những đồng-bào tỵ-nạn muốn hồihương này, và đồng-thời kết-án đây là một trong những âm-mưu của Mỹ xâm-phạm chủ-quyền ViệtNam.
Theo thỏa-hiệp đã ký với nhà cầm-quyền Sàigòn mới, hôm nay Pháp khai-giảng trường Colette
(1 080 học-sinh) tại Sàigòn cho niên-học 75-76.
5.11. : Tờ "Berliner Zeitung" của Đông-Đức cho biết rằng đường hỏa-xa Hà-Nội-Sàigòn đã bắt đầu được
tái-thiết và sẽ mang tên "Thống-Nhất".
6.11. : Hà-Nội và Sàigòn đều quyết-định sẽ hoãn việc xin gia-nhập Liên-Hiệp-Quốc vào năm 1976, sau khi
đơn xin gia-nhập đã bị phái-đoàn Mỹ dùng quyền phủ-quyết bác hai lần.
7.11. : Tờ "Nhân-Dân" đăng tin: "Ngày 5.11. tại Bắc-Kinh đại-diện của Chính-phủ Cách-mạng Lâm-thời
Cộng-hòa Miền Nam và đại-diện Tân-Tây-Lan đã ký thông-cáo chung về việc lập quan-hệ ngoạigiao ..."
8.11. : Theo tờ "Nhân-Dân": "Trong ba tháng 7, 8 và 9 đã có 107 129 giáo-viên được bồi-dưỡng về chính-trị
và nghiệp-vụ, hiểu rõ đường lối, quan-điểm giáo-dục và chương-trình giảng dạy mới, hệ phổ-thông
12 năm.
Lê-Duẩn đến thủ-đô Ba-Lan Warschau.
10.11. : Hôm nay tờ "Nhân-Dân" loan tin Trường-Chinh và Phạm-Hùng (cả hai đều là Ủy-viên Bộ Chính-trị
Trung-ương Đảng Lao-động Việt-Nam) sẽ cầm đầu hai đoàn đại-biểu Miền Bắc và Miền Nam dự
Hội-nghị Hiệp-thương Chính-trị để bàn về chương-trình thống-nhất Việt-Nam.
12.11. : Phái-đoàn Bắc-Việt do Trường-Chinh cầm đầu đến Sàigòn và được Phạm-Hùng cầm đầu phái-đoàn
Miền Nam ra đón tại phi-trường Tân-Sơn-Nhất.
15.11. : Hội-nghị Hiệp-thương Chính-trị chính-thức khai-mạc tại Sàigòn. Mỗi phái-đoàn Miền Bắc và Miền
Nam gồm 25 đại-biểu. Hội-nghị sẽ kéo dài 6 ngày.
17.11. : Đài Giải-Phóng loan tin: Hội-nghị Hiệp-thương Chính-trị đã tán-thành đề-nghị của trưởng-phái-đoàn
Miền Bắc về việc sẽ có một cuộc tổng-tuyển-cử toàn cõi Việt-Nam. Một Hội-đồng Quốc-gia sẽ có
những nhiệm-vụ đầu tiên là quyết-định chọn quốc-kỳ, quốc-ca và thủ-đô cho cả Việt-Nam cũng như
việc đặt một quốc-hiệu mới cho một nước Việt-Nam thống-nhất. Nguồn tin không cho biết Đảng

Cộng-Sản sẽ giữ vai trò gì sau khi đã thống-nhất Việt-Nam.
18.11. : Tại Washington, hạ-nghị-sĩ Montgomery cho biết theo ngoại-trưởng Kissinger, chính-phủ Mỹ sẵnsàng hội-đàm với nhà cầm-quyền Việt-Nam về vấn-đề lập bang-giao. Cũng theo Montgomery, đây là
một cử-chỉ của Mỹ để đáp lại việc Hà-Nội mới đây đã thả và cho phép 9 người Mỹ rời Việt-Nam.
19.11. : Dưới tựa-đề "Begräbnis der Scheinrepublik des Vietkong", báo "Neue Zürcher Zeitung" thuật lại câu
chuyện: "Tại một vùng phụ-cận Sàigòn thuộc tỉnh, một cán-bộ Cộng-Sản cao-cấp địa-phương sau
một buổi học-tập chính-trị thật dài đã cho phép dân-chúng được tự-do hội-thảo. Im lặng thật lâu, cuối
cùng một bà cụ già đứng dậy và lên tiếng ngỏ ý «Cám-ơn Chính-phủ Cách-mạng. Vì từ khi Chínhphủ Cách-mạng lên nắm quyền, chúng tôi không còn bị pháo-kích của bọn Việt-Cộng khiếp-đảm
nữa.». Buổi học-tập đã được giải-tán bất-thình-lình ngay sau đó ..."
Trên đài truyền-hình Saigòn hôm nay, Nguyễn-Hữu-Thọ tuyên-bố việc tái-thống-nhất hai miền ViệtNam sẽ hoàn-tất trong vòng từ 5 đến 6 tháng tới. Ngày thống-nhất được dự-đoán vào 30.4.1976, một
năm sau ngày Cộng-Sản nắm được quyền-hành tại Miền Nam.
21.11. : Hội-nghị Hiệp-thương Chính-trị Thống-nhất Việt-Nam sau 7 ngày đã bế-mạc. Trưởng-đoàn đại-biểu
Miền Bắc Trường-Chinh và trưởng-đoàn đại-biểu Miền Nam Phạm-Hùng đã ký hai văn-kiện chính
của Hội-nghị:
1) Thống-nhất nước nhà trên cơ-sở độc-lập dân-tộc và Chủ-nghĩa Xã-hội.
2) Tổ-chức tổng-tuyển-cử trên toàn lãnh-thổ Việt-Nam trong nửa đầu năm 1976 để bầu Quốc-hội
chung cho cả nước.
Theo tin thông-tấn-xã ddp, nhà cầm-quyền Nam Việt-Nam vẫn từ-chối không cấp chiếu-khán rời
Việt-Nam cho những ngoại-kiều Tây-phương còn kẹt lại Sàigòn. Trường-hợp 14 người được phép
rời Việt-Nam hôm 30.10. chỉ là ngoại-lệ. Ngay cả những người Việt có thông-hành Pháp, Đài-Loan
hay Nam-Hàn cũng không được cấp giấy xuất-cảnh.
23.11. : Lần đầu tiên sau 30.4., một cuộc hội-đàm "tư" sẽ diễn ra tại Paris giữa một phái-đoàn Hạ-viện Mỹ và
các đại-diện Việt-Nam. Chủ-tịch Ủy-ban Những Người Mất-tích Tại Đông-dương trong Quốc-hội
Mỹ Montgomery cho biết ông và 7 hạ-nghị-sĩ khác sẽ tiếp-xúc với đại-diện của cả Bắc lẫn Nam
Việt-Nam.
24.11. : Trung-Cộng lên tiếng cảnh-cáo Hà-Nội về vấn-đề 4 quần-đảo nằm trong Nam-Hải và nhấn mạnh về
quyết-định sẽ lấy lại phần "lãnh-thổ thiêng-liêng" này. Tờ "Quang-Minh Nhật-báo" của Bắc-Kinh
viết rằng hơn 200 hòn đảo và đảo san-hô thuộc khu-vực biển này, trong đó có quần-đảo Trường-Sa,
Hoàng-Sa, Đông-Sa và Trung-Sa đã được người Trung-Hoa tìm ra cách đây 2 000 năm và nay phải
thuộc lãnh-thổ Trung-Cộng. Nên nhắc lại, khu-vực biển này được nghi-ngờ là có dầu hỏa.
Đài Hà-Nội loan tin: Hà-Nội sẽ được chọn làm thủ-đô cho toàn-thể Việt-Nam, và một chương-trình
tái-thiết lại Hà-Nội đã bắt đầu được tiến-hành cho kịp trước ngày chính-thức thống-nhất.
25.11. : Berlin sẽ thu-nhận 80 người Việt-Nam tỵ-nạn từ Mỹ.
Tháng 12
5.12. : Chính-phủ Tây-Đức sẽ nhận 1 000 dân Việt-Nam từ Mỹ sang.
6.12. : Đài Giải-Phóng cho biết nhiều thành-phần "phản-động" phá hoại vẫn hoạt-động chống lại chínhquyền mới, và kêu gọi dân-chúng hãy đề-cao cảnh-giác.
15.12. : Tại vùng biên-giới Việt-Nam-Cam-Bốt nhiều cuộc đụng-độ lớn giữa quân-đội Cộng-Sản và quânđội kháng-chiến Sàigòn đã lại xảy ra.
Theo đài Hà-Nội, đến nay 500 người trong lực-lượng kháng-chiến đã bị bắt. Số quân-nhân cũ ra
trình-diện mới có 400 000 trên tổng-số hơn 1 triệu.
30.12. : Chính-phủ Cộng-hòa Uruguay tại Nam-Mỹ tố-cáo Nga-Sô đã tiếp-tế các vũ-khí của Mỹ tịch-thu
được ở Việt-Nam cho quân du-kích Cộng-Sản Uruguay.
Đặng-Trung-Ngọc
("Dân Việt" số 8, tháng 1/1976, West Berlin)

