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Qua loạt bài “Bốn Nhân Vật Dân Sự Kiệt Xuất 
của Việt Nam Cộng Hòa”, chúng tôi xin lần 
lượt giới thiệu và chia sẻ đến quý đồng hương 
bốn nhân vật tài năng đã có những đóng góp 
và ảnh hưởng đáng kể đến xã hội và chính 
quyền VNCH, mà it được người biết đến. 

hàg 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy 
Nguyễn Ngọc Huy là một nhân vật chính 
trị gốc gác dân sự khác bị bỏ quên trong 
lịch sử chiến tranh Việt Nam. Ông là bạn 
đồng chí với giáo sư Nguyễn Văn Bông 
từ lúc là sinh viên học tập tại Pháp, và 
cũng là tác giả của quyển “Di cảo cố Giáo 
sư Nguyễn Văn Bông”. 
Có thể gọi ông Nguyễn Ngọc Huy là một 
nhà nghiên cứu đi làm chính trị, do khối 
lượng bài viết và các công trình nghiên 
cứu đồ sộ của ông. Đáng tiếc là hầu hết 
chúng đều rơi vào lãng quên. 
Giáo sư Huy sinh năm 1924, tại Sài Gòn - 
Chợ Lớn, gốc ở Biên Hòa. Ông gia nhập 
Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng thuộc xứ 
bộ Nam kỳ từ khi còn khá trẻ và tiếp tục 
trung thành với chính đảng này cho đến 
tận cuối thập niên 60, dù trải qua nhiều 
lần bị chính quyền Ngô Đình Diệm đàn 
áp và phải đi tỵ nạn chính trị. 

Sau khi lấy bằng Tiến sĩ Chính trị học ở 
Pháp vào năm 1963, ông trở về Việt Nam 
và cùng giảng dạy với GS Nguyễn Văn Bông 
tại Học viện Quốc gia Hành chánh, và trở 
thành một nhân vật lãnh đạo chủ chốt của 
Phong trào Quốc gia Cấp tiến. Cũng trong 
năm 1969, ông tự mình lập Đảng Tân Đại 
Việt và trở thành nhân vật chính trị đối lập 
với chính quyền quân quản. 
Ngoài các thành tựu chính trị mà ông gắn 
chung tên tuổi với GS Bông, GS Huy cũng 
cho thấy sức viết và khả năng đóng góp 
vượt trội về mặt tri thức - học thuật của 
mình cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. 

GS Huy có một lượng kiến thức đáng nể 
về văn hóa và chính trị Trung Hoa, giúp 
ông có một cái nhìn đặc biệt hơn về địa 
chính trị, vai trò của văn hóa, chủ nghĩa 
dân tộc và tương lai của Việt Nam giữa 
hai làn đạn Chiến tranh lạnh. Một số 
tác phẩm của ông về Trung Quốc và văn 
hóa Đông phương có thể kể đến “Đề tài 
người ưu tú trong tư tưởng chánh trị 
Trung quốc cổ thời”, hay “Lễ trong tư 
tưởng chánh trị Trung Quốc cổ thời”. 
Trong quyển “New Perceptions of the 
Vietnam War”, do Tiến sĩ Nathalie 
Huynh Chau Nguyen làm chủ bút [Giáo 
sư của Trung tâm Úc học Quốc gia 
(National Centre for Australian Studies) 
của Đại học Monash, và là một trong 
những sử gia tiếng tăm nhất thế giới về 
chiến tranh Việt Nam], người ta nhận 
định Nguyễn Ngọc Huy là một trong 
những chiến lược gia lớn trong lịch sử 
Việt Nam đương đại, dù ông không có 
cơ hội biến chúng thành sự thật. 
Nguyễn Ngọc Huy là chủ bút của tờ 
nguyệt san Cấp tiến với hàng loạt các 

bài viết sắc sảo về tình hình chính trị 
miền Nam Việt Nam. Ông cũng là tác 
giả của tác phẩm “Sự tồn vong của một 
quốc gia” (Survival of a Nation). Tác 
phẩm này được ca ngợi là có thể hóa 
giải nhiều vấn đề của chính quyền miền 
Nam Việt Nam, và những cuộc đảo 
chính chống Ngô Đình Diệm dẫn đến sự 
thống trị của giới tướng lĩnh trong 
chính trường cũng sẽ không xảy ra nếu 
các nguyên tắc quản trị Việt Nam đặc 
trưng của ông được thừa nhận. Đáng 
tiếc là hiện nay chưa thể tìm ra bản 
thảo gốc đầy đủ của tác phẩm này. 
Sau 1975, GS Huy tỵ nạn ở Hoa Kỳ, và 
tiếp tục hoạt động đấu tranh dân chủ 
của mình với kỳ vọng có thể trở về Việt 
Nam và thúc đẩy các phong trào dân 
chủ bên trong Việt Nam. Tuy nhiên, 
ông mất sớm vào năm 1990. Quyển 
“The tradition of human rights in China 
and Vietnam”, do ông cùng GS Stephen 
B. Young chấp bút, hiện vẫn còn được 
lưu hành. 
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