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Một sáng cuối tuần đầu tiên, tại khu vườn có cây xanh bóng mát và tiếng chim hót xa
xa vọng về trong làn gió nhẹ ở tận miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tôi được thưởng thức phút
giây tuyệt vời này bên một pho sách tuyệt vời vừa mới được tặng :
Việt Nam Cộng Hòa
1955-1975
Kinh Nghiệm Kiến Quốc
Chủ biên Vũ Tường và Sean Fear
Bản Việt ngữ do nhà xuất bản Văn Học Press phát hành lần thứ nhất năm 2022 tại
Hoa Kỳ.
Có thể đặt mua qua hệ thống cung cấp amazon.
Đã từ rất lâu tôi đã muốn tìm đọc một pho sách nghiên cứu khoa học về Việt Nam
giai đoạn Cộng Hoà năm 1955-1975. Thì giờ đây pho sách này đã giải đáp cho tôi
nhiều câu hỏi vẫn mãi tồn đọng trong tôi. Nhờ những kiến thức có trong pho sách mà
tôi lại càng trân quý và tự hào về 20 năm hiện hữu của Việt Nam Cộng Hoà.
Như trong bài giới thiệu, hai vị chủ biên gồm GS Vũ Tường và Sean Fear có viết :
“VNCH không phải là con rối của Mỹ, cũng không chỉ đóng vai trò bàng quan, bằng
cớ là họ đã quyết tâm thực thi một chương trình phát triển quốc gia theo viễn kiến của
họ.
Chương trình này phần lớn do chính quyền trung ương điều khiển, ví dụ như việc
cưỡng bách tái định cư; các thử nghiệm cải cách kinh tế theo xu hướng tăng vai trò
của chính phủ hay của thị trường; chính sách phát triển nông nghiệp và trước bạ
quyền sở hữu đất đai; nỗ lực hiện đại hoá hệ thống giáo dục quốc dân; và, vào năm
1967, một cuộc cải tổ chính trị sâu rộng với một hiến pháp mới, hai viện lập pháp, và
chế độ bầu cử đại biểu ở cấp quốc gia và cấp hương thôn.
Thường dân cũng tham gia xây dựng quốc gia … xã hội dân sự ở miền nam Việt Nam
thực sự hướng đến các giá trị cộng hoà và tinh thần hợp hiến. Qua những nổ lực tập
thể này chúng ta có thể thấy được một căn cước dân tộc xây trên nền tảng chủ nghĩa
chống cộng đã xuất hiện và kết tinh ở miền Nam trong khói lửa chiến tranh... Hiện lên
qua các bài viết khác nhau là một VNCH với hiến pháp chứa đựng các giá trị tự do,
với những tổ chức dân cử có thực quyền, với lực lượng cảnh sát và quân đội hiện đại,
với bộ máy kỹ trị điều hành nhà nước, với hệ thống giáo dục và kinh tế năng động, với
những nhà báo sống chết với nghề và một cộng đồng văn nghệ sĩ sống động.
Bức tranh chung là một xã hội có chung nổ lực thiết lập các thể chế cộng hoà vượt
lên những chia rẽ về địa phương, tôn giáo và chính trị. Mặc dù họ có quan điểm
chính trin khác biệt và đôi khi trái ngược nhau, nhiều người trong số những tác giả có
cùng viễn kiến về một quốc gia không có chiến tranh, không có chế độ cộng sản hay
độc tài, và không có sự can thiệp của nước ngoài - dù là Pháp, Mỹ, Nga hay Trung
Cộng.”

Quyển sách bao gồm 12 chương. Mỗi một chương là một đề tài được viết cho hội thảo
chuyên đề được tổ chức tại đại học Berkeley vào năm 2016.
12 góc nhìn đó tuy còn rất khiêm tốn so với đề tài rộng lớn là Việt Nam Cộng Hoà
nhưng cũng đã cung cấp cho chúng ta một cái nhìn chuẩn xác từ những người trong
cuộc hay từ những nhà nghiên cứu.
Là thế hệ sanh sau để muộn đối với tôi quyển sách này là một tặng phẩm quý báu mà
Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Mỹ đã góp phần thực hiện nhằm cống hiến cho độc giả,
nhất là độc giả Việt Nam có cái nhìn chính xác hơn về VNCH. Qua đó chúng ta sẽ
hiểu biết thêm những giá trị to lớn mà VNCH đã để lại cho hậu thế. Những thành
công và thất bại của 20 năm hiện hữu đó sẽ là những bài học vô giá dành cho nhiều
thế hệ người Việt Quốc Gia.
Tôi xin hoan hỉ giới thiệu và chia sẻ đến các bạn và các anh chị tập sách giá trị này.
Tuy chỉ vỏn vẹn trên dưới 300 trang nhưng đã chứa đựng một số thông tin đồ sộ.
Rất mong Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Mỹ, cũng như các giáo sư, tiến sỹ còn thiết tha
với văn hoá lịch sử Việt Nam sẽ còn tiếp tục cho ra mắt nhiều tác phẩm nghiên cứu có
giá trị để đời.
Xin cảm ơn xứ sở đã cưu mang và dung dưỡng những con người tuyệt vời, âm thầm
và đầy tâm huyết dành cho Đất Nước tôi!
Đình Đại

