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BAÙO “THOÁNG NHAÁT”
TÔØ BAÙO CUÛA KHAÙT VOÏNG HOØA BÌNH, THOÁNG NHAÁT ÑAÁT NÖÔÙC

Nguyễn Trọng Lượng *

Trong tổng số 239 hiện vật thuộc 
“Sưu tập hiện vật đời sống sinh hoạt cư 
dân Nam bộ trước năm 1975” được Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia sưu tầm tại Tp. 
Hồ Chí Minh năm 2014, bên cạnh các 
sưu tập hiện vật quý như: tranh cổ động 
in trong vùng giải phóng miền Nam 
Việt Nam, nhóm giấy tờ hành chính của 
chính phủ Sài Gòn, Công báo Nam kỳ 
thời Pháp thuộc... còn có nhóm hiện vật 
gồm 20 số báo Thống Nhất của cán bộ, 
chiến sỹ và đồng bào miền Nam tập kết 
ra Bắc, phát hành số đầu tiên tại Thủ đô 
Hà Nội năm 1957. 

Báo Thống Nhất ra đời trong một 
bối cảnh đặc biệt của lịch sử dân tộc: 
ngày 20/7/1954, Hiệp định Genève về 
Đông Dương được ký kết giữa Chính 
phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp tạm 
thời chia đất nước Việt Nam làm hai 
miền Nam - Bắc, 2 năm sau 2 bên sẽ tổ 
chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Thi hành Hiệp định Genève, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và học sinh miền 
Nam tập kết ra Bắc với hy vọng 2 năm đất nước sẽ được thống nhất, gia đình sẽ sớm 

* Ths. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Báo Thống Nhất, số kỷ niệm ngày 2/9/1959
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được đoàn tụ. Nhưng ngay sau đó, hiệp định không được thi hành, cuộc tổng tuyển cử 
đã không diễn ra khi đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm thay chân thực dân 
Pháp xâm lược miền Nam. Nhân dân ta lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy 
hy sinh gian khổ chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Ở miền 
Nam, sau khi lên nắm quyền, Ngô Đình Diệm đã thi hành nhiều chính sách tàn bạo như: 
“tố cộng”, “diệt cộng”, “luật 10/59”… gây tổn thất nghiêm trọng cho cách mạng nước 
ta, trong đó các gia đình kháng chiến cũ, các gia đình có người tập kết là đối tượng chủ 
yếu của “tố cộng”, “diệt cộng”. Trước tình hình đó, kỳ họp thứ VI của Quốc hội khóa I 
(ngày 18/01/1957) đã ban hành Nghị quyết về đấu tranh thống nhất nước nhà. Thực hiện 
Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định xuất 
bản một tờ báo tại Hà Nội chuyên về đấu tranh thống nhất nước nhà, có tên gọi Thống 
Nhất. Ngày 30/5/1957, Hội đồng Chính phủ thành lập Ban Thống nhất Trung ương để 
tăng cường và tập trung chỉ đạo đấu tranh thống nhất nước nhà. Lúc đó, mục tiêu thống 
nhất là mối quan tâm chiến lược hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nên báo 
Thống Nhất nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ. Báo Thống 
Nhất ra đời với tôn chỉ, mục đích rõ ràng: 

- Một là, tuyên truyền giáo dục nâng cao lòng yêu nước, nâng cao chí khí phấn đấu 
cho thống nhất nước nhà, tăng cường tình đoàn kết Bắc - Nam để động viên thực hiện 
mọi công tác củng cố miền Bắc, góp phần giữ vững và đẩy mạnh đấu tranh ở miền Nam.

- Hai là, vạch trần mưu mô của Mỹ - Diệm nhằm phá hoại việc thi hành Hiệp định 
Genève, chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa của 
Mỹ. Góp sức với các cơ quan chính quyền đấu tranh về mặt pháp lý với Mỹ - Diệm, 
tranh thủ sự đồng tình của dư luận rộng rãi trong và ngoài nước.

- Ba là, góp phần giải quyết một số tư tưởng, tình cảm của cán bộ và đồng bào miền 
Nam tập kết, xây dựng đoàn kết Bắc - Nam cùng ra sức củng cố miền Bắc làm cơ sở cho 
đấu tranh thống nhất nước nhà.

Báo Thống Nhất có bộ máy tổ chức hoạt động như sau:
- Tổ chức tòa soạn: 
+ Trụ sở tòa soạn: đầu tiên đặt tại Câu lạc bộ Thống Nhất, ngã 3 Hàng Trống, Lê 

Thái Tổ. Đến số 3, ra ngày 16/6/1957, tòa soạn chuyển về số 80 phố Nguyễn Du, Hà 
Nội. Thư bài gửi về hộp thư liên lạc số 133, Bưu điện Hà Nội.

+ Ban biên tập: do ông Dương Bạch Mai, nguyên Thanh tra Chính trị miền Đông 
Nam bộ làm chủ nhiệm và chủ nhiệm cuối cùng của báo là ông Trần Minh Tước (nhà 
thơ Xích Điểu). Ban biên tập có 9 đồng chí, gồm: Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Trí, 
Nguyễn Văn Tân, Trần Văn Giàu, Huỳnh Văn Tiểng, Tôn Thất Vỹ, Trần Đình Tri, Phan 
Thao và Lưu Quý Kỳ. 
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- Số lượng phát hành: tờ báo xuất bản mỗi tuần một số với tên gọi Thống Nhất 
(sau ít lâu, mỗi tuần ra hai số vào thứ 3 và thứ 6). Báo Thống Nhất ra số đầu tiên, ngày 
2/6/1957; số cuối cùng kết thúc nhiệm vụ lịch sử phát hành đúng ngày 19/5/1975, nhân 
dịp kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Bác Hồ trong niềm vui đại thắng: Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Sau 18 năm hoạt động, với gần 1.000 số báo 
phát hành, báo Thống Nhất đã hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng và Nhà nước giao.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện sưu tầm được 20 số báo Thống Nhất, bao gồm số 
1, ra ngày 2/6/1957 đến số 22, ra ngày chủ nhật 27/10/1957. Báo được in ty pô, mực 
đen, đỏ trên nền giấy vàng có kích thước 27 x 37cm, gồm 12 trang (số thường) và 16 
trang (số đặc biệt).

Về hình thức: báo Thống Nhất có bố cục hợp lý, hấp dẫn người đọc. Trang số 1, đầu 
trang báo là phần măng sét. Trên măng sét in chữ “thống nhất” - tên tờ báo được viết chữ 
thường in nghiêng, nét đậm, màu đen hoặc đỏ. Phía trên măng sét in chữ hoa: “VIỆT 
NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ 13 - ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC”. 
Dưới măng sét in chữ hoa: “TUẦN BÁO CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - VĂN NGHỆ” và số 
báo, ban biên tập, địa chỉ hòm thư. Măng sét báo khi được trình bày lệch sang phải đầu 
báo, hoặc lệch sang trái đầu báo, luôn tạo sự hấp dẫn cho người đọc. Phía dưới măng sét, 
từ trang số 1 đến trang cuối cùng là các cột mục của báo, được phân thành 3, 4, hoặc 5 
cột mục đăng các bài báo; bài quan trọng thường được đăng trang nhất. Trang cuối cùng, 
phía trên được trang trí măng sét báo Thống Nhất - tuần báo chính trị, xã hội, văn nghệ.

Về nội dung, 20 số báo Thống Nhất tập trung các vấn đề sau:
Trong lời giới thiệu đăng trên trang 2, số 1, ra ngày chủ nhật 2/6/1957 của báo 

Thống Nhất đã xác định mục đích, tôn chỉ của báo, đó là “Báo Thống Nhất là một tờ báo 
đầu tiên chuyên bàn về công việc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”.

Lúc đầu, báo Thống Nhất góp phần ổn định tư tưởng, tình cảm, cổ vũ quyết tâm 
và ý chí của cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra sức rèn luyện, 
học tập, lao động sản xuất chung sức xây dựng miền Bắc và sẵn sàng lên đường chiến 
đấu khi tiền tuyến gọi. Tuy nhiên, sau đó tờ báo được phát hành rộng rãi trên toàn miền 
Bắc, sang Lào, Campuchia và cả miền Nam đang rực lửa chiến tranh, vì vấn đề thống 
nhất Tổ quốc là mối quan tâm hàng đầu lúc đó của toàn thể dân tộc Việt Nam. Do vậy, 
báo Thống Nhất nhanh chóng trở thành tiếng nói của khát vọng hòa bình, thống nhất 
đất nước.

20 số báo Thống Nhất vừa sưu tầm về Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, mặc dù số lượng 
còn hạn chế, song phần nào đã gợi mở được nhiều nội dung hấp dẫn. Bên cạnh những 
chuyên mục riêng rất đặc sắc, báo Thống Nhất còn có nhiều chuyên mục đăng thường 
kỳ luôn hấp dẫn người đọc, bao gồm:

- Mục thời sự, chính trị:
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Chủ yếu tập trung đăng tải 
các bài viết, bài phóng sự của 
các nhà báo, nhà trí thức, học 
giả nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa yêu cầu chính quyền 
Ngô Đình Diệm tự do trao 
đổi thư tín giữa 2 miền Nam 
- Bắc, tiến hành hợp thương 
tổng tuyển cử thống nhất đất 
nước, như: “Nhân dân hai 
miền phải được tự do trao đổi 
thư tín!” (trang 1, số 1, ra ngày 
2/6/1957), “Hiệp định Genève 
quyết không kẻ nào hủy bỏ 
được!” (trang 1, số 9, ra ngày 
28/7/1957), “Trao đổi ý kiến về 
vấn đề đoàn kết Bắc Nam: Tình 
hình các đồng chí miền Nam” 
- Tác giả Trần Khánh (trang 
2, số 20 ra ngày 13/10/1957), 
“Một lần nữa Chính phủ ta đề 
nghị” (trang 1, số 9, ra ngày 
28/7/1957). Ngoài ra, báo còn 
đăng diễn đàn cuộc tranh luận 
của báo Thống Nhất với 5 tờ 
báo ở Sài Gòn về vấn đề thống nhất đất nước, qua đó vạch trần âm mưu phá bỏ Hiệp 
định Genève của chính quyền Ngô Đình Diệm, như: “Chung quanh vấn đề thống nhất 
Quân đội và thống nhất Tổ quốc” - Tác giả Nguyễn Văn Trí (trang 2, số 17, ra ngày 
22/9/1957), “Giới thiệu lập luận của 5 tờ báo ở Sài Gòn trong cuộc tranh luận: Để thống 
nhất và phương pháp thống nhất nước nhà” (trang 2, số 17, ra ngày 22/9/1957).

- Mục lịch sử và thống nhất: tập trung các bài viết có chiều sâu về lịch sử, văn hóa 
dân tộc của các nhà nghiên cứu, từ đó khẳng định dân tộc Việt Nam dù trải qua nhiều 
biến cố họa ngoại xâm, vẫn luôn đoàn kết, kiên cường chiến đấu giành độc lập thống 
nhất đất nước, như các bài: “Không chia cắt được” của tác giả Trần Văn Giàu (trang 3, 
số 1, ra ngày 2/6/1957), “50 năm qua”, “Ngọn tầm vông lịch sử” - Tác giả Minh Trang 
(trang 3, số 5, ra ngày 30/6/1957), “Miền Nam anh dũng” (trang 10, số 20, ra ngày 
13/10/1957), “Nam bộ tay không chống giặc” - Dương Bạch Mai (trang 4, số 17, ra 
ngày 22/9/1957).

Bài “Một lần nữa Chính phủ ta đề nghị”
 (số 9, trang 1 ra ngày 28/7/1957
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- Mục “Trắng đen đen trắng”: dành cho việc đăng các tiểu phẩm đặc sắc, độc đáo 
của nhà thơ Xích Điếu (Trần Minh Tước). Mục này được đăng thường kỳ trên trang 2 
các số báo Thống Nhất.

- Mục “Đất nước mến yêu”: đăng các bài viết về đất nước, con người Việt Nam, 
trong đó tập trung giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất Nam bộ, nơi đồng bào miền Nam còn 
chịu sự cai trị của chính quyền Ngô Đình Diệm, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự 
hào dân tộc để cho cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam tập kết có thêm nghị lực, niềm 
tin ra sức phấn đấu học tập, chiến đấu thống nhất đất nước, như các bài: “Nhớ Bến Tre” 

Chuyên mục Miền Nam anh dũng (số 20, trang 19, ra ngày 13/10/1957) 
và bài “Nam bộ tay không chống giặc” trong cùng chuyên mục (số 17, trang 4, ra ngày 22/9/1957)



Thông báo Khoa học 2015 **

109

của tác giả Xuân Vũ (trang 5, số 1, ra ngày 2/6/1957), “Chuyện anh Ba Khía” - Tùy bút 
Trần Hữu Nghiệp (trang 5, số 2, ra ngày 9/6/1957), “Nóp” của tác giả Lê An, “U Minh 
có nước màu đỏ” - Bút ký Mai Đại Cát (trang 7, số 7, ra ngày 14/7/1957). 

Đặc biệt, trên báo Thống Nhất còn đăng chuyên mục “Những bức thư từ miền Nam 
gửi ra”, luôn gây nhiều xúc động, cuốn hút hàng vạn độc giả như: “Lá thư về Bắc” (đăng 
trên các số báo: trang 6, số 1, ra ngày 2/6/1957; trang 9, số 9, ra ngày 28/7/1957; trang 
11, số 21, ra ngày 20/10/1957; trang 11, số 22, ra ngày 27/10/1957), “Thân gửi người 
bạn miền Nam tập kết” (trang 4, số 3, ra ngày 16/6/1957), “Từ miền Nam gửi ra” (trang 
11, số 20, ra ngày 13/10/1957)… Mục này tập trung đăng những lá thư đầy sức sống của 
những người mẹ, người chị, người em, người đồng chí, nhất là những người vợ, kể lể về 

Chuyên mục Đất nước mến yêu với bài “Nhớ Bến Tre” (số 1, trang 5, ra ngày 2/6/1957”
và Chuyên mục “Từ Miền Nam gửi ra với bài Lá thư về Bắc” (số 21 ra ngày 20/10/1957)
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nỗi nhớ mong và sự o ép, kìm kẹp của địch nhưng không bi lụy mà tin tưởng và kêu gọi 
người thân tập kết hãy ra sức học tập để sau này trở về xây dựng miền Nam. Những bức 
thư từ miền Nam gửi ra trong 
thời kỳ khó khăn của cách 
mạng miền Nam năm 1957 đã 
trở thành sức mạnh tinh thần 
và niềm tin sắt đá, góp phần cổ 
vũ động viên toàn thể cán bộ, 
chiến sỹ, đồng bào và học sinh 
miền Nam tập kết luôn tự trau 
dồi, rèn luyện, học tập và sẵn 
sàng tham gia chiến đấu giải 
phóng miền Nam thống nhất 
đất nước.

Ngoài ra, báo Thống Nhất 
còn đăng các chuyên mục khác 
về miền Nam như: “Tình hình 
kinh tế miền Nam”, “Phóng sự 
miền Nam”, “Điểm tin miền 
Nam”, “Miền Nam trong tuần 
qua”, “Trang nhắn tin thư gia 
đình”... cung cấp nhiều thông 
tin nhanh nhạy, chính xác, kịp 
thời về tình hình đời sống kinh 
tế - xã hội miền Nam dưới 
chính quyền Ngô Đình Diệm, 
cũng như tình hình cách mạng 
miền Nam đang nóng bỏng 
từng ngày.

Có thể thấy, 20 số báo Thống Nhất vừa được sưu tầm về Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia, tuy số lượng còn ít, chưa đủ bộ sưu tập, các số báo lại chỉ tập trung trong năm 
1957... nhưng có thể khẳng định đây là nhóm hiện vật quý, có giá trị về lịch sử, văn hóa; 
đặc biệt là những nội dung thông tin trên các số báo, phản ánh được khát vọng hòa bình, 
thống nhất đất nước và quá trình đấu tranh bền bỉ, kiên trì của cán bộ, chiến sỹ, đồng bào 
miền Nam tập kết nói riêng, cả dân tộc Việt Nam nói chung trong việc vạch trần âm mưu 
phá bỏ Hiệp định Genève, hủy bỏ hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước của 
đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Báo Thống Nhất đúng với tên gọi “Thống 
Nhất” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong việc định hướng dư luận tập 
trung sức lực vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Báo Thống Nhất số 17 ra ngày 22/9/1957
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Đã gần 60 năm trôi qua kể từ ngày số báo Thống Nhất đầu tiên ra đời, dẫu các số 
báo đã cũ, sờn mép, giấy đã ngả màu vàng theo thời gian nhưng nội dung của nó vẫn 
còn nguyên giá trị lịch sử. Vì vậy, trong thời gian tới, việc tiến hành sưu tầm, đầy đủ bộ 
báo Thống Nhất là việc làm cấp thiết của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhằm bổ sung kịp 
thời cho sưu tập báo chí Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.
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THE JOURNAL THỐNG NHẤT (UNITY)
THE DESIRE FOR NATIONAL PEACE AND UNITY 

Nguyễn Trọng Lượng

The main purpose of this article is to present the collection of the journal Thống Nhất, 
which was founded after the Geneve Agreement had been signed by the two governments 
of France and Vietnam. Therefore, the journal showed the desire for national peace and 
unity. The Vietnam National Museum of History now owns 22 issues of the Thống Nhất that 
were published from 2/6/1957 to 27/10/1957. Through these, the author reviews the main 
contents of the journal, and affirms that the Thống Nhất, albeit missing several issues, is 
very important and culturally and historically valuable. 


