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• Bộ phim của Ken Burns
Bộ phim gán đáy củá Ken Bủrns ve Viet Nám tiep tủc mộ tá củộc chien lá một
nộ lực vộ vộng má nhựng ke phán chien, tới ngáy náy, ván cộn tiep tủc rá rá
phe bình. Hộ khộng đá động gì tới Nám Viet Nám, nhựng khi nhác tới thì chì
cội độ lá nhựng ke thám nhủng vá hen nhát, nhựng lái tộ ve Cộng Sán nhự
“nhá cách máng” qủyet tám thộng nhát đát nựớc vá chộng lái nhựng “cộn rội
táy sái đe qủộc.”
• Bảo Vệ Nam Việt Nam
Nhớ váộ lộng cán trựớng vá sự hy sinh củá nhựng chien sì Hộá Ky vá Nám
Viet, nen Sái Gộn đá xáy dựng đựớc một đát nựớc cộ khá náng tự báộ ve, cộ
một the che tự dộ, trộng độ đới sộng ngựới dán ngáy cáng tột đep hớn. Váy
má, nộ lực xáy dựng đát nựớc náy lái khộng đựớc nhác tới. The nhựng, cộng
củộc áy ván đựớc ben bì thực hien nhớ cộ tám khien báộ ve củá các chien sì
Hộá Ky vá Viet Nám Cộng Hộá.
Chúng ta hãy cùng ôn lại những thành tựu tuyệt vời ấy mà bao lâu nay
đã bị lãng quên.
• Xây Dựng Nam Việt Nam trên 5 Lãnh Vực chính:
Phát trien Chình Tri  Cái cách Đien Điá  Kien thiet Kinh Te
 Y Te/Giáộ Dủc/Tái Đinh Cự  Ngộái Giáộ chộ hộá bình.


• Phát Triển Chính Trị
Tộng thộng Ngộ Đình Diem nám qủyen tự nám 1955, nhựng ộng trớ nen qủá
qủyet độán vá bi trủát phe tháng 11/1963. Hái nám tiep theộ lá sự hộn lộán
chình tri, them váộ độ lá sự tán cộng ngáy cáng giá táng củá CSBV, đá tieủ hủy
nhựng nộ lực xáy dựng đát nựớc củá chình qủyen Tộng Thộng Diem. Hái vi
tựớng, Ngủyen Ván Thieủ vá Ngủyen Cáộ Ky, len nám qủyen tháng 6/1965
khi tình hình het sực rội ren. Thieủ/Ky yeủ cáủ Hộá Ky đáy lủi củộc xám láng
củá CS. Qủán đội My đá ngán chán sự tien cộng củá CS. Dù rằng còn vô vàn

khó khăn về chính trị và quân sự, Việt Nam Cộng Hòa vẫn đẩy mạnh
công cuộc xây dựng đất nước.
Tựớng Thieủ bát đáủ qủá trình chủyen đội dán chủ. Củộc tủyen cự Qủộc Hội
Láp Hien tháng 9/1966 cộ tới 84% cự tri thám giá. Báủ cự cáp điá phựớng
tháng 3&4/1967. Hien Pháp đựớc thánh láp tháng 4/1967. Báủ cự chình
qủyen mới váộ tháng 9/1967. Ngủyen Ván Thieủ đựớc báủ tộng thộng. Động
thới báủ rá Lựớng Vien Qủộc Hội vá Tội Cáộ Pháp Vien. Trán “Tet Máủ Thán”
củá CS đáủ 1968 nhám phá hộái nen Đe Nhi Cộng Hộá nộn tre. Nhưng âm
mưu này đã thất bại thê thảm bởi vì, sau nhiều năm, Nam Việt Nam đã
từng bước trở nên vững vàng hơn.
Các vủ tái tieng trộng chình tri/xá hội/kinh te. Thám nhủng, vủ án DB Trán
Ngộc Cháủ, vủ “Chủộng Cộp”, nghien ngáp, sinh vien/tủ sì bieủ tình, lám phát.
Báủ cự tộng thộng lán hái, tháng 10/1971. Các vủ tái tieng vá củộc báủ cự
độc dien lám chộ Mien Nám trộng giộng một qủộc giá độc tái. Sự hộ trớ củá
Hộá Ky, đác biet tự Qủộc Hội, nhánh chộng sủy giám. Vien trớ cát giám vá các
hán che trộng Qủán Đội My đá kem hám khá náng yem trớ củá Tộng Thộng
Nixộn chộ Nám Viet Nám. Tuy nhiên, bất chấp các khó khăn, Miền Nam
vẫn tạo nên những thay đổi to lớn.
• Cải Cách Điền Địa
Tren tộán the giới, Động Báng Sộng Cựủ Lộng lá nới cộ mát độ đien chủ tháp
nhát. Chì váộ khộáng 1,000 đái đien chủ, nen đá sộ đeủ lá nộng dán ngheộ.
Mát Trán GPMN tich thủ đát tự các đien chủ rội chiá chộ các tá đien – Sái Gộn
phái hánh động kip thới đe ngán chán. Chựớng trình cái cách rủộng đát củá
chình phủ Mien Nám rát cộng minh vá kheộ leộ.
Chựớng trình máng ten “Người Cày Có Ruộng”. Xủát ngán khộ qủộc giá đe
mủá đát tự các đien chủ. Xự dủng cộng chực điá phựớng vá điá phựớng qủán
giủp đinh vi đát đái tự khộng ánh, rội dủng cộmpủter in rá báng khộán đien
thộ chộ các nộng dán. Nhớ độ, chựớng trình đựớc tien hánh rát nhánh chộng.
Thánh láp các ngán háng nộng thộn đe đien chủ gới tien váộ. Ngán háng củng
chộ nộng dán mựớn vộn đe mủá nộng củ, phán, giộng… Nhớ cộ giộng tột, cớ
khì hộá vá qủyen tự chủ, nen sán lựớng lủá Mien Nám đá táng gáp bá lán! Tới
tháng 3/1973, hớn 400 trieủ hectá (1.1 milliộn ácres) đá đựớc phán chiá chộ
các nộng dán.

Đây là cuộc cải cách ruộng đất nhanh nhất, thành công nhất trong lịch
sử Việt Nam. Hoàn toàn trái ngược với cuộc CCRĐ tại Miền Bắc, vì tại
Miền Nam đã không có giết người, không có đấu tố.
• Kiến Thiết Kinh Tế
Lám phát bát ngủộn tự sự chi tieủ ộ át củá Hộá Ky. Sự phát trien Qủán Đội
Nám VN đe tháy the các lực lựớng My rủt đi táộ rá một phì tộn tái chình náng
ne. The nhựng khộng the táng thủe! Nhựng cộ gáng “thát lựng bủộc bủng” ve
kinh te lái táộ rá nhựng ván đe ve chình tri. Trộng nám 1970-1971, Mien Nám
cái cách he thộng kinh te củ ky tự thới Pháp thủộc. Náng phán lới, giám qủán
lieủ, táng thủe nộp, vá táộ rá ty giá hội độái thá nội – đáủ tien tren the giới!
Kinh te đựớc vực dáy nhựng khộng hộán tộán ộn đinh.
• Cải Tiến trong các Lãnh Vực khác
Vien trớ USAID giủp Sái Gộn nhánh chộng cái tien các cớ qủán cộng qủyen.
• Y Tế
Thánh láp them nhieủ trám phủ sán vá benh vien điá phựớng. Táng cựớng
viec phủn thủộc diet sột ret. Tieủ trự binh phộng củi. Mớ rộng he thộng đien
lực tái nộng thộn.
• Giáo Dục
Sộ trựớng tieủ hộc giá táng nhánh chộng. Háng ngán tháy cộ giáộ điá phựớng
đựớc tủyen chộn. Nhieủ trựớng cáộ đáng vá đái hộc đựớc thánh láp.
• Hỗ Trợ Tái Định Cư
Háng trieủ nán nhán chien tránh đựớc giủp đớ, trộng độ cộ hớn 100,000
ngựới tái Sái Gộn váộ Tet Máủ Thán, vá 200,000 ngựới Viet ti nán tự
Cámbộdiá nám 1970.
• Nông Nghiệp
Cái tien trộng ngánh chán nủội nhự các giộng giá cám: cá, gá, heộ, v.v.
• Ngoại Giao và Hiệp Định Paris
Sái Gộn sáng láp nhựng chình sách hộá bình váộ tháng 2 đen tháng 5/1965.
Các điem chình lá:
1. Tát cá các lực lựớng CS phái rủt khội Mien Nám.
2. Hộá Ky khộng nen thựớng lựớng dủm chộ Sái Gộn.
3. Sái Gộn se khộng đội thộái trực tiep với Mát Trán GPMN.
4. Hien Pháp cám độán mội hộát động cộng sán háy trủng láp.
Tộng Thộng Thieủ ngộ y chộ phep MTGPMN thám giá báủ cự tháng 6/1969
nhựng chủng tự chội. Nhieủ đe nghi nhám táộ hộá bình đá thát bái.

Thát bái trộng trán “Mủá He Độ Lựá” 1972 bủộc Há Nội phái đám phán.
Khộng đội Thieủ tự chực nhựng khộng rủt các lực lựớng nám vủng rá khội
Mien Nám. Hộá Ky động y, nhựng Tộng Thộng Thieủ gáy gát phán đội viec CS
đựớc ớ lái Nám VN vá nhựng ván đe khác. Tộng Thộng Nixộn, vì nhieủ ly dộ,
ep bủộc Thieủ phái cháp nhán, nhựng hựá se dủy trì hộ trớ kinh te & qủán
sự, củng nhự hựá se dội bộm neủ Há Nội tán cộng trớ lái.
Hiệp Định Paris thất bại bởi vì CSBV không hề có ý định tuân thủ. Và chỉ
vài tháng sau, chúng ráo riết chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công mới!
Vien trớ Hộá Ky bi cát giám cộng với tình hình kinh te the giới sủy thộái đá
lám Sái Gộn yeủ hán đi.
• Kết Luận
Dộ sự sủp độ nhánh chộng, Viet Nám Cộng Hộá đá bi đá sộ các sự giá chộ
ráng độ lá một nựớc chự háủ yeủ ớt, đựớc dựng len bới tien bác vá qủán sự
củá My.
Thế nhưng, Miền Nam Việt Nam, dù phải chống chỏi trong một cuộc
chiến gian khổ, vẫn nhanh chóng tạo dựng nên những bước dài tiến bộ
về kinh tế vào những năm cuối.
Dân Quân Miền Nam không hề là những kẻ vô dụng như thường bị mô
tả. Rất nhiều người đã chứng tỏ sự can đảm phi thường, ngay cả trong
những trường hợp tuyệt vọng, như tại các trận đánh Tân Sơn Nhứt, Hố
Nai, và nhiều nơi khác.
Miền Nam không thể đương cự lại nếu không có yểm trợ của không lực
Hoa Kỳ. Đơn giản vì yếu tố địa hình chứ không vì người Miền Nam thiếu
ý chí chiến đấu.
Cho tới năm 1973, Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, bất chấp vô vàn khó
khăn về nội bộ và kinh tế, đã phát triển thành một lực lượng chiến đấu
hoàn toàn có khả năng chiến thắng CSBV.
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