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Giáo Sư Nguyễn Văn Bông 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Nguyễn Văn Bông (1929-1971) là một giáo sư, chính khách Việt Nam Cộng hòa. 

Mục lục 
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Thân thế 

Ông sinh ngày 2 tháng 6 năm 1929, tại làng Kiểng Phước, tổng Hòa Lạc Hạ, tỉnh Gò 

Công (nay thuộc xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). Thân phụ của 

ông vốn làm nghề thợ bạc, thân mẫu ông là một thợ may. Hai người ly dị nhau khi ông 

mới lên 3, về sau đều tái giá và có con riêng. Từ nhỏ, ông đã phải sống với ông bà nội. 

Du học ở Pháp 

Từ nhỏ ông đã có chí, học giỏi nhưng nhà nghèo. Vì vậy, ông phải làm việc từ lúc mới 12 

tuổi để kiếm thêm tiền đi học. Ông sửa xe đạp, quét trường học, phụ đánh máy và nhiều 

việc lặt vặt khác để có tiền trang trải cho việc học. Sau mấy năm làm việc để gom đủ số 

tiền mua được một vé tàu hạng ba đi Pháp, ông rời Việt Nam để thực hiện giấc mơ du 

học ở Paris, Pháp. 

Tại Paris, ông được một người quen cho ở trọ để tiếp tục học lấy bằng Tú tài. Trong thời 

gian này, để sinh kế, ông làm và làm bồi bàn tại tiệm ăn La Table du Madarins. Tại đây, 

ông làm quen với một sinh viên Việt Nam khác cũng đang làm bồi bàn tại đây là Nguyễn 

Ngọc Huy, người sẽ cùng sát cánh hoạt động chính trị với ông sau này. 

Sau khi tốt nghiệp Tú tài, ông theo học ngành Luật và Chính trị học, Đại học Sorbonne. 

Để có tiền theo học, ông phải làm nhiều nghề, kể cả khuân vác, giặt ủi.[1] Do lao lực quá 

độ, có thời gian ông làm phu khuân vác đêm tại Nhà Lồng Paris (Les Halles), đã bị 

nhiễm bệnh lao, phải nằm bệnh viện một thời gian. Trong thời gian du học tại Pháp, cha 

mẹ của ông không có khả năng tài chánh cũng như hiểu thể thức chuyển ngân cho con 

mình, ông đã được một người cô ruột tên Nguyễn-thị-Chín là một thương gia ở Sài Gòn 

giúp đỡ, nhưng sự giúp đỡ đó cũng quá ít oi so với tiền học phí mà ông phải đóng cho 

trường. 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#Hai_l.E1.BA.A7n_b.E1.BB.8B_m.C6.B0u_s.C3.A1t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#Gia_.C4.91.C3.ACnh
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#Ch.C3.BA_th.C3.ADch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#Xem_th.C3.AAm
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http://vi.wikipedia.org/wiki/1929
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_C%C3%B4ng_(t%E1%BB%89nh)
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_C%C3%B4ng_(t%E1%BB%89nh)
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http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xe_%C4%91%E1%BA%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Paris
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
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Với ý chí và nỗ lực, ông tốt nghiệp Cử nhân Luật năm 1956, rồi Tiến sĩ Luật và Chính trị 

học năm 1960. Năm 1962 ông trở thành một trong số rất ít giáo sư Việt Nam có bằng 

Thạc sĩ Công pháp Quốc tế.[2] Đầu năm 1963, ông quyết định về nước làm việc. Trước 

khi về nước, ông đã hứa hôn với một nữ sinh viên có tên là Lê Thị Thu Vân, người sau 

này trở thành bạn đời của ông. 

Dạy học và hoạt động chính trị 

Sau khi về nước, ông dạy môn luật hiến pháp và khoa học chính trị tại Trường Đại học 

Luật Sài Gòn và Học viện Quốc gia Hành chánh. Bấy giờ, chính quyền Đệ nhất Cộng 

hòa của tổng thống Ngô Đình Diệm đang ra tay đàn áp các lực lượng chống đối, bắt giam 

các chính khách đối lập như Nhóm Caravelle, Nguyễn Tường Tam... Để thể hiện quan 

điểm, ông đã cho đăng tải bài viết "Đảng phái và Đối lập chính trị" gây được nhiều sự 

chú ý trên chính trường. Cũng từ đây, ông bắt đầu có những hoạt động chính trị nhằm 

tiến tới việc "thành lập một chính đảng quốc gia" trên con đường xây dựng "một nước 

Việt Nam thống nhất, dân chủ với sự ủng hộ rộng rãi của người dân"[3]. 

Sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông được chính quyền mới bổ nhiệm làm 

Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh thời Đệ nhị Cộng hòa. Rất nhiều sinh viên 

do ông đào tạo về sau nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền Việt Nam 

Cộng hòa. Đầu năm 1964, ông thành hôn với bà Thu Vân, người sinh viên đã rời bỏ nước 

Pháp để về thành hôn với ông, dù ông "chỉ là một giáo sư nghèo" hơn bà đến mười tuổi[4]. 

Cuối năm 1968, được sự cổ vũ của người bạn cũ Nguyễn Ngọc Huy, bấy giờ là một trong 

những lãnh đạo của đảng Tân Đại Việt, ông thành lập Phong trào Quốc gia cấp tiến, một 

tổ chức chính trị đối lập với chính phủ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, với thành viên 

đa số là học trò của ông.[5] 

Hai lần bị mưu sát 

Những hoạt động chính trị tích cực của ông khiến ông trở thành mục tiêu ám sát của Mặt 

trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nguyễn Văn Bông bị ám sát vì ông "đang 

chuẩn bị lên nắm ghế thủ tướng. Nếu G.33 đã nắm chức, sẽ rất khó hành động vì khi ấy 

việc bảo vệ ông ta sẽ khác hẳn. Và nếu tình huống này xảy ra, cách mạng có thể gặp khó 

khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy chuyển từ 

quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch"[6]. 

Ngày 25 tháng 11 năm 1968, một quả bom phát nổ cạnh phòng làm việc của ông tại tầng 

hai Học viện Quốc gia Hành chánh, trái bom đặt trên cao, hơi ép do tiếng nổ đẩy ông té 

xuống và tuột dưới bàn [7]. Tuy nhiên, ông thoát chết nhờ cái bàn giấy vững chắc giữ cho 

ông không bị cả bức tường đè bẹp.[8] Theo nhà báo Nam Thi thuộc báo Thanh Niên, trong 

bài viết "Bí mật điệp báo chưa từng công bố: đốt cháy con bài của Mỹ" đã xác nhận hai 

người chịu trách nhiệm về vụ ám sát hụt Giáo sư Bông vào 25 tháng 11, 1968 chính là 

luật sư Đỗ Hữu Cảnh và công nhân Trần Văn Hoành. Cả hai đều là người của Mặt trận 

Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Vào ngày 10 tháng 11 năm 1971, tổ trinh sát vũ trang Ban An ninh T4 bao gồm Vũ 

Quang Hùng và Lê Văn Châu[9] tổ chức ám sát ông tại ngã tư Cao Thắng - Phan Thanh 

Giản, bằng cách ném cái cặp chứa 4 kg chất nổ C4 được liên kết với ba trái lựu đạn 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1956
http://vi.wikipedia.org/wiki/1960
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#cite_note-2
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Lu%E1%BA%ADt_khoa_S%C3%A0i_G%C3%B2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Lu%E1%BA%ADt_khoa_S%C3%A0i_G%C3%B2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_Qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0nh_ch%C3%A1nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BA%A5t_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BA%A5t_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%B3m_Caravelle
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng_Tam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#cite_note-3
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_1963
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_Qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0nh_ch%C3%A1nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BB%8B_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/1964
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#cite_note-4
http://vi.wikipedia.org/wiki/1968
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ng%E1%BB%8Dc_Huy
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%91%E1%BA%A3ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phong_tr%C3%A0o_Qu%E1%BB%91c_gia_c%E1%BA%A5p_ti%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Thi%E1%BB%87u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#cite_note-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#cite_note-danviet-6
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bom
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#cite_note-ReferenceA-7
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng#cite_note-8
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http://vi.wikipedia.org/wiki/1968
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http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/10_th%C3%A1ng_11
http://vi.wikipedia.org/wiki/1971
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xuống gầm xe của ông đang ngừng tại đèn đỏ ngã tư. Giáo sư Bông thiệt mạng cùng các 

cận vệ của ông.[6][10] Lúc đó ông mới 42 tuổi. Sự kiện Nguyễn Văn Bông bị ám sát không 

chỉ làm sụp đổ kế hoạch thay đổi nhân sự của Việt Nam Cộng hòa mà còn làm cho nội bộ 

chính quyền này nghi ngờ lẫn nhau. Theo báo Công An TPHCM, Tổng thống Nguyễn 

Văn Thiệu và dư luận cho rằng phe Trần Thiện Khiêm thực hiện vụ ám sát này để cố giữ 

chức Thủ tướng[11]. 

Gia đình 

Khi ông qua đời, lúc đó ông có hai trai tên là Nguyễn-Lê-Quốc và Nguyễn-Lê-Việt và 

một gái tên là Nguyễn-Lê-Thu-Ánh [7]. Sau 1975, vợ ông tái giá với Lacy Wright, một 

nhà ngoại giao Mỹ, và lấy tên mới là Jackie Bông Wright. 

Tác phẩm 

 Luật Hiến pháp và Chính trị học. Sài Gòn, 1967 (in lần thứ nhất), 1969 (in lần thứ 

hai), 2013 (bản điện tử do pro&contra thực hiện).[12] 

Chú thích 
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Ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông: Chuyện 

cũ, ý nghĩa mới 
 

 

 

Cách đây đúng 40 năm một chính khách miền Nam tên là Nguyễn Văn Bông bị ám sát 

chết.  Khoảng 10 năm trước câu chuyện ông bị ám sát được tiết lộ, và nay câu chuyện 

đó được tiết lộ một lần nữa trên Dân Việt qua lời thuật của chính người chủ mưu (“Tôi 

ám sát người sắp làm thủ tướng Sài Gòn”). Đặt trong bối cảnh ngày nay khi Việt Nam 

đang chống khủng bố, câu chuyện này thật là ... khó nuốt (hay nói theo tiếng Anh là 

distasteful). Khó hiểu nổi tại sao báo chí Việt Nam có vẻ thích ca ngợi những chuyện 

bạo động như thế này. 

 

 

Ngày 30/4/2011 có đến hai bài báo đáng chú ý.  Bài thứ nhất là “Chân dung nữ du kích 

từng mưu sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu” đăng trên Dân Trí kể về chuyện mưu sát 

ông Nguyễn Văn Thiệu.  Nhưng bài đó không “nổi” bằng bài “Tôi ám sát người sắp làm 

thủ tướng Sài Gòn” đăng trên Dân Việt kể lại tình tiết chung quanh việc giết chết Giáo 

sư Nguyễn Văn Bông.  Ngày mà nói theo nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt là có triệu 

người vui bên cạnh triệu người buồn mà có những bài báo mang tính bạo động, chết 

chóc như thế thì quả là khó đọc, nhất là trong lúc Việt Nam đang chống khủng bố. 

Nhưng bài báo thứ hai khơi dậy lịch sử của một thời đầy biến động ở miền Nam có liên 

quan đến nhân vật Nguyễn Văn Bông. 

 

 
GS. Nguyễn Văn Bông (1929-1971) 

 

Có lẽ cần phải có vài dòng về thân thế của ông Nguyễn Văn Bông.  Ngày xưa, khi tôi 

lớn lên thì chỉ nghe nhiều về ông, chứ chẳng biết chi tiết thân thế ra sao, nên bây giờ 

phải nhờ đến wikipedia vậy.  Theo wikipedia, ông sinh ngày 2/6/1929 tại Gò Công (Tiền 

Giang) trong một gia đình lao động. Ông nổi tiếng là một học sinh học giỏi và tự 

http://www.danviet.vn/41332p1c24/toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-sai-gon.htm
http://www.danviet.vn/41332p1c24/toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-sai-gon.htm
http://dantri.com.vn/c134/s134-477455/chan-dung-nu-du-kich-tung-muu-sat-tong-thong-nguyen-van-thieu.htm
http://dantri.com.vn/c134/s134-477455/chan-dung-nu-du-kich-tung-muu-sat-tong-thong-nguyen-van-thieu.htm
http://www.danviet.vn/41332p1c24/toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-sai-gon.htm
http://www.danviet.vn/41332p1c24/toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-sai-gon.htm
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lập.  Năm 12 tuổi đã tự làm những nghề như sửa xe đạp, phụ đánh máy, quét dọn 

trường học để kiếm tiền đi học (vì cha mẹ li dị).  Ông tự đi du học bên Pháp, tốt nghiệp 

với bằng tú tài, cử nhân luật từ Đại học Sorbonne (1956), tiến sĩ chính trị học (1960), 

thạc sĩ công pháp quốc tế (1962). Ông về nước dạy học, và sau này giữ chức viện 

trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh (thời ông Thiệu). Cuối năm 1968 ông làm chính 

trị, thành lập Phong trào Quốc gia cấp tiến, một tổ chức đối lập với chính phủ của tổng 

thống Nguyễn Văn Thiệu.  Ông bị mưu sát lần đầu vào năm 1968, nhưng đến lần 2 

(1971) ông bị ám sát chết lúc mới 42 tuổi.  Gs Nguyễn Văn Bông qua đời để lại vợ mới 

30 tuổi, hai trai và một gái.  Sau 1975, vợ ông là Lê Thị Thu Vân, còn gọi là “Cô Út” 

(người ông gặp ở Paris) bà tái giá với một nhà ngoại giao Mĩ là Lacy Wright, và lấy tên 

mới là Jackie Bông Wright.  Sau này bà có viết và xuất bản một cuốn sách giống như 

hồi kí có tựa đề là Autumn Cloud: From Vietnamese War Widow to American Activist 

(Mây mùa thu: từ một góa phụ chiến tranh đến một người hoạt động xã hội). 

 

Lúc mới nghe tin ông bị ám sát, phu nhân ông là bà Thu Vân tố cáo thủ tướng Trần 

Thiện Khiêm là thủ phạm giết hại chồng bà. Lời tố cáo này xuất phát từ suy luận rằng 

Gs Nguyễn Văn Bông đã nhận lời làm thủ tướng trong chính phủ Nguyễn Văn Thiệu (và 

thế là ngăn chận bước đường công danh của ông Trần Thiện Khiêm – người sau này là 

thủ tướng).  Thế nhưng bà Thu Vân đã sai.  Người ám sát Gs Nguyễn Văn Bông là 

ônng Vũ Quang Hùng, tức tác giả bài viết dưới đây.  Ông Vũ Quang Hùng, theo như 

một nguồn tin, lúc đó là sinh viên năm thứ ba Đại học Khoa Học Sài Gòn (tức Đại học 

Khoa học Tự nhiên ngày nay) và là thành viên của tổ trinh sát vũ trang của Ban An Ninh 

T4.  Còn người ngồi sau xe honda là Lê Văn Châu như trong bài báo tường thuật là 

trung úy quân đội VNCH nhưng đồng thời cũng là cơ sở của An Ninh T4.  Nhưng chi tiết 

về cuộc ám sát thì chỉ mới tiết lộ gần đây, nhất là qua bài báo tuần này.  Theo lời kể trên 

Dân Việt thì hai người trinh sát giết ông bằng cách ném cái cặp da chứa chất nổ và lựu 

đạn dưới gầm xe của ông đang ngừng tại đèn đỏ ngã tư cao Thắng – Phan Thanh 

Giản.  Giáo sư Nguyễn Văn Bông chết tại chỗ cùng những người thân cận ông (3 vệ sĩ 

và 1 tài xế). 

 

Không thấy trong bài viết tại sao người ta phải giết một vị trí thức như thế.  Trong bài 

báo trên Dân Việt không thấy nêu lí do phải hạ sát ông Nguyễn Văn Bông, mà chỉ có 

những lời kể về kế hoạch thủ tiêu ông.  Không biết các bạn thì sao, chứ tôi đọc bài này 

dù chỉ là muốn tò mò tìm hiểu nhưng vẫn thấy nói theo tiếng Anh là distasteful 

quá.  Người đọc thử đặt mình trong vai trò con hay bà con của Giáo sư Nguyễn Văn 

Bông, người đọc sẽ nghĩ gì?  Cướp đi sinh mạng của một người là một hành động khó 

mà ca ngợi được, huống chi đây là một việc giết người có toan tính cẩn thận. 

 

Câu chuyện ám sát Gs Nguyễn Văn Bông làm tôi nhớ đến chuyện ám sát dân biểu John 

Newman ở Sydney.  Câu chuyện hơi dài, nhưng tôi tóm tắt theo cách hiểu của tôi.  Ông 

Ngô Cảnh Phương (sinh năm 1954) là một người Việt tị nạn ở Úc, sau một thời gian 

làm ăn, ông cũng khá thành công và có tiền.  Ông tham gia chính trường địa phương, 

trở thành đảng viên của Đảng Lao Động, và có ý định ra tranh cử dân biểu.  Đối thủ của 

ông là John Newman (một di dân từ Đông Âu), đương kim dân biểu, cũng là người của 

Đảng Lao Động.  Hai người không ưa nhau.  Nhưng ông Ngô Cảnh Phương có xu 

hướng thắng thế hơn Newman, và vì thế ông Newman rất sợ mất ghế.  Đêm 5/9/1994, 

John Newman bị bắn chết tại nhà sau khi tham dự một phiên họp của chi bộ đảng Lao 

Động, trở về. Cảnh sát nghi ông Ngô cảnh Phương lúc đó là nghị viên của Hội Đồng 

Thành Phố Fairfield (nghị viên cũng giống như chức hội đồng huyện vậy) là người chủ 

mưu cuộc ám sát.  Sau nhiều điều tra, tốn rất nhiều tiền, đến ngày 13/3/1998, cảnh sát 

bắt ông Phương và hai người khác là Đào Quang và Trần Văn Tuấn.  Sau đó là một loạt 

http://www.danviet.vn/41332p1c24/toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-sai-gon.htm
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phiên tòa với nhiều tình tiết bất thường, ngày 29/6/2001 ông bị tuyên án tù chung thân 

vì tội mưu sát, nhưng Đào Quang và Trần Văn Tuấn thì được tha bổng  Cần nói thêm 

rằng, cảnh sát không hề tìm được bằng chứng để kết tội ông Phương, họ chỉ kết tội ông 

mưu sát, còn kẻ cầm súng bắn thì cho đến nay vẫn chưa biết là ai!  Năm 2004, nhiều 

người Úc bênh ông Phương trưng bày bằng chứng và đòi hỏi phải xử lại, nhưng tòa vẫn 

kết án ông Phương.  Đến năm 2008, những người Úc ủng hộ ông Phương một lần nữa 

đệ đơn kháng án, và tòa lại phải xử tiếp, và đến năm 2009 thì vẫn y án.  Câu chuyện 

cho thấy ở Úc (hay bất cứ một nước nào có luật pháp nghiêm chỉnh cũng vậy) giết 

người hay mưu sát là một tội rất nghiêm trọng.  Không thể biện minh việc mưu sát bằng 

lập luận đối lập chính trị. 

 

Chính trường Việt Nam thì có rất nhiều vụ mưu sát và ám sát.  Cả hai phe đều dính 

dáng vào những hành động giết người.  Cơ quan tình báo CIA cũng thế.  Nhưng có cái 

khác là CIA thì giữ kín mít những chi tiết giết người của họ, còn Việt Nam thì có vẻ “vô 

tư” công bố những tình tiết giết người!  Đạo đức làm người không cho ai gây hại đến 

người khác huống chi là giết người.  Đọc qua lời kể trên Dân Việt của người chủ mưu, 

chúng ta dễ dàng thấy đội ám sát lên kế hoạch rất kĩ, chính xác đến từng giây 

phút.  Tính chính xác của họ thật đáng nể.  Nhưng chỉ có điều tính chính xác đó đáng lẽ 

nên phục vụ cho khoa học thì tốt hơn là để cướp đi sinh mạng của một người trí thức. 

 

Ở nước ta có một nghịch lí: những sự kiện đáng được bạch hóa nhưng lại không được; 

ngược lại có những sự kiện không cần bạch hóa (vì rất dễ làm đau lòng nhiều người) 

nhưng lại được bạch hóa như là một cách xưng tụng!  Có những điều nên để cho đi vào 

quên lãng chứ không nên nhắc đi nhắc lại như là một kì tích.  Khơi lại sự việc ám hại 

người chỉ làm đau lòng thân nhân của người kém may mắn.  Người bị sát hại đã về bên 

kia thế giới, và người sát hại cũng chắc qua tuổi lục tuần và gần đất xa trời, tức ở độ 

tuổi bao dung hơn.  Chỉ hi vọng những tình tiết giết người như thế không còn xuất hiện 

trên báo chí nữa.  Một khi sát hại được dùng như là một phương tiện để đạt được mục 

tiêu, thì mục tiêu đó chẳng có gì là cao cả. 

 

 

GS Nguyễn Văn Tuấn 

Sunday, May 1, 2011 

Nguồn: http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/2011/05/am-sat-giao-su-nguyen-van-

bong-chuyen.html 

 

 

 

 

 

 

http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/2011/05/am-sat-giao-su-nguyen-van-bong-chuyen.html
http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/2011/05/am-sat-giao-su-nguyen-van-bong-chuyen.html
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Giết một giáo sư đại học không phải là một hành động 

anh hùng 
Mới đây trong dịp lễ 30 tháng 4, ba tờ báo lớn trong nước đồng loạt đăng bài viết của ông Vũ 

Quang Hùng, người tổ chức vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông dưới bài viết mang tên “Tôi ám 

sát người sắp làm thủ tướng Sài Gòn”.  

Mặc Lâm, biên tập viên RFA 

2011-05-05 

  

 

Báo điện tử Dân Việt. RFA Scre.cap RFA 

 

Ông Vũ Quang Hùng lúc đó là sinh viên năm thứ ba Đại học Khoa Học Sài Gòn và là thành viên 

của tổ trinh sát vũ trang của Ban An Ninh T4.  Còn người ngồi sau xe honda là Lê Văn Châu là 

trung úy quân đội VNCH nhưng đồng thời cũng là cơ sở của An Ninh T4 như trong bài báo tường 

thuật, là người tự tay ném chiếc cặp có chứa chất nổ vào xe của GS Bông. 

Sau Cách Mạng 1 Tháng Mười Một, Giáo sư Nguyễn Văn Bông đảm nhận chức vụ cố vấn cho Tối 

Cao Pháp Viện, ủy viên Hội Ðồng Quản Trị Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Ông là thạc sĩ công 

pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại Pháp, bị giết vào lúc 12 giờ trưa ngày 10 

tháng 11 năm 1971, khi đang giữ chức Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính. 

Mặc Lâm phỏng vấn bà Lê Thị Thu Vân, vợ của GS Nguyễn Văn Bông để tìm hiểu thêm chi tiết về 

viêc này. 
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Ngày định mệnh của giáo sư Nguyễn Văn Bông 
Mặc Lâm: Thưa bà mới đây nhiều tờ báo trong nước đã đăng bài viết của ông Vũ Quang Hùng, 

người tổ chức vụ ám sát cố giáo sư Nguyễn Văn Bông. Là vợ của nạn nhân xin bà cho biết những 

gì đã xảy ra trong ngày định mệnh ấy? 

Giáo sư Nguyễn Văn Bông là thạc sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại 

Pháp, bị giết vào lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 năm 1971, khi đang giữ chức Giám đốc Học 

viện Quốc gia Hành chính. 

 

Giáo sư Nguyễn Văn Bông, thạc sĩ công pháp quốc tế. RFA file 

Bà Lê Thị Thu Vân:  Thưa lúc ấy tôi đang đi ngoài đường về tới nhà trước trường học Gia Long. 

Tôi với bà chị của anh mới về với đứa con tụi này đi ngoài đường. Khi gần tới nhà thì ông Trí, là 

học trò của giáo sư Bông lúc ấy là quận trưởng quận 5, ông ấy nghe tin nên lái chíêc xe Jeep của 

ổng tới nhà và những người trong nhà nói là tôi đã ra ngoài. 

Khi ông ấy thấy tôi thì chạy lại nói rằng giáo sư Bông bị tai nạn xe hơi. Lúc đó tôi chưa biết GS 

Bông mất thì tôi có hỏi là bây giờ GS ở đâu. Lúc ấy ổng nói là đã mang GS vào bệnh viện Sài Gòn. 

Tôi hỏi sao không mang GS vào Bệnh viện Grall cho đủ phương tiên mà lại đem vào bện viện Sài 

Gòn? Ông Trí trả lời vì bệnh viện Sài Gòn gần chỗ xảy ra tai nạn. 

Ông Trí đưa tôi chạy tới nhà thương Sài Gòn bằng xe của ông ấy. Chưa bước xuống xe thì tôi 

thấy rất đông người đứng trước cửa nhà thương. Có cảnh sát cũng nhưng những nhân viên an 

ninh chìm mặc thường phục. Tôi hỏi GS Bông có sao không thì mấy người ấy lắc đầu. Lúc đó tôi 

mới biết rằng GS Bông mất thì tôi xỉu liền ngay trên xe. 

Mặc Lâm: Thưa rất xin lỗi vì đã khơi lại chuyện thương tâm của bà … 

 

Bà Lê Thị Thu Vân: Lúc tôi xỉu thì người ta đưa tôi vào nhà thương một chút xíu thì tôi về nhà vì 

không ai cho tôi gặp mặt GS Bông… 

 

Mặc Lâm: Xin bà cho biết lúc ấy cuộc hôn nhân của bà với Giáo Sư được bao lâu? 

 

Bà Lê Thị Thu Vân:  Lúc đó tôi ba mươi tuổi và hai cháu sinh đôi của tôi  đều sáu tuổi và cháu 

nhỏ 4 tuổi.  

 

Mặc Lâm: Tôi xin đọc nguyên văn một đoạn trong bài báo mà ông Hùng kể lại như sau: “Tôi nhớ 
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dặn dò của đồng chí Tám Nam - Phó ban An ninh T4 (tức khu vực Sài Gòn-Gia Định): “Để bảo 

đảm bí mật, chúng ta sẽ đặt cho mục tiêu bí số G.33. Cần giữ bí mật đến phút chót và theo tin 

tức tình báo, G.33 đang chuẩn bị lên nắm ghế thủ tướng. Nếu G.33 đã nắm chức, sẽ rất khó 

hành động vì khi ấy việc bảo vệ ông ta sẽ khác hẳn. Và nếu tình huống này xảy ra, cách mạng có 

thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy 

chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch”  

Xin bà cho biết liệu những hồi ức này có đúng với sự thật đang diễn ra trên chính trường lúc ấy 

hay không? Tức là GS đã được kín đáo cử giữ chức vụ Thủ tướng của miền Nam Việt Nam? 

 

Trước đó có người kêu điện thoại cho tôi nói biết là GS Bông đang ăn tiệc, bây giờ kêu GS về vì 

có người theo dõi và muốn hại ông. Tôi cũng điện thoại liền cho nhà một người bạn  xin họ đưa 

GS Bông về liền…Tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại hăm dọa như vậy. 

bà Lê Thị Thu Vân 

 

Hình ảnh vụ đặt mìn ám sát GS Bông năm 1971. 

Bà Lê Thị Thu Vân: Thật sự ra chưa bao giờ tôi nói ra cho ai, mấy tuần lễ trước khi GS Bông mất 

có những sự việc rất căng thẳng vì báo chí cứ nói ông Kissinger qua gặp GS Bông và GS Bông sẽ 

là thủ tướng. Trước đó thì ông Đỗ Cao Trí bị nổ tung trên máy bay, cũng tuổi bằng GS Bông. Một 

hai tháng sau thì ông Tổng trưởng Giáo dục cũng bị bắn mà cũng cùng tuổi với GS Bông thành ra 

chính tôi có nói tình hình lúc này rất là căng thẳng, nếu có gì xảy ra cho anh thì em và mấy con 

phải làm sao? GS Bông nói không sao đâu đừng lo, trời sinh voi sinh cỏ thì em cứ ráng mà lo 

nuôi con. 

Theo tôi thấy thì GS Bông cũng rất lo lắng tôi không biết có chuyện gì hay không vì ông không 

nói nhưng tôi rất lo. 

 

Mặc Lâm: Xin bà cho biết trước khi bị ám sát GS có bao giờ thố lộ điều gì với bà hay không, 

chẳng hạn những lo lắng nghi ngờ về một chuyện xấu sẽ xảy ra cho ông? Hay có ai đó dò xét tình 

trạng đi lại của GS mà bà biết được? 

 

Bà Lê Thị Thu Vân: Trước đó có người kêu điện thoại cho tôi nói biết là GS Bông đang ăn tiệc, 

bây giờ kêu GS về vì có người theo dõi và muốn hại ông. Tôi cũng điện thoại liền cho nhà một 

người bạn  xin họ đưa GS Bông về liền…Tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại hăm dọa như vậy. 
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Ca ngợi một hành động khủng bố 
Mặc Lâm: Là vợ của nạn nhân bị ám sát cách nay đúng 40 năm, bây giờ được đọc lại những lời 

kể của người giết chồng minh bà có cảm giác ra sao? 

 

 

Việc người mà giết người thì người đó là khủng bố để đạt được cái mục tiêu tốt hay xấu của họ. 

bà Lê Thị Thu Vân 

 

Bà Lê Thị Thu Vân: Cái việc này ông Hùng cũng đã viết cách đây 11 năm rồi chứ không phải là lần 

đầu tiên. Ổng viết một bài báo đăng trên một tờ báo bên Việt Nam. Nhưng vì lúc đó không có 

Internet nên có người copy gửi cho tôi đọc. Trong cuốn di cảo của GS Bông cách đây 2 năm có 

một người publisher xuất bản những bài viết của GS Bông và những bài của người khác viết về 

giáo sư. Tôi có đăng bài của Vũ Quang Hùng trong cuốn di cảo này. Bài viết mới đây thì cũng từa 

tựa bài viết của ông ta cách đây gần 12 năm. 

 

Mặc Lâm: Việc giết hại Giáo sư Nguyễn Văn Bông được báo chí làm nóng lại lại chỉ hai ngày 

trước cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Bà có liên tưởng gì về hai nhân vật sát nhân 

này? 

 

Bà Lê Thị Thu Vân: Tôi đọc bài này một ngày sau khi ông Osama Bin Laden bị giết. Tôi thấy nó có 

một sự trùng hợp của một tên sát nhân và một tên khủng bố muốn giết hại người khác để đi 

đến mục tiêu dù có chính nghĩa hay không có chính nghĩa của họ. Ông Osama Bin Laden giết 1 

người hay giết 3.000 người hay 100.000 thì cũng là giết người. Thành ra tôi thấy cái anh Vũ 

Quang Hùng này ảnh được lệnh bề trên thôi! Tôi biết chắc chắn cộng sản Hà nội ra lệnh cho ảnh 

giết GS Bông vì sợ giáo sư có thể lên làm thủ tướng thì cái chánh nghĩa cộng sản nó không đạt 

được như là ý muốn. 

 

bây giờ ông Vũ Quang Hùng ổng lại viết thêm nữa không biết mục tiêu ông ấy muốn chứng tỏ 

mình là anh hùng hay có ý định gì nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường là tôi sẽ cầu nguyện cho 

ông ấy và cho linh hồn của ông ấy thôi. 

bà Lê Thị Thu Vân 

 

Việc người mà giết người thì người đó là khủng bố để đạt được cái mục tiêu tốt hay xấu của họ. 

 

Mặc Lâm: Tâm tình của bà đối với người giết hại chồng bà hiện nay ra sao? Bà có còn thù hận kẻ 

đã làm tan vỡ gia đình bà không? hay là câu chuyện đã nguôi ngoai sau một thời gian khá dài.. 

Bà Lê Thị Thu Vân: Khi mà biết những người giết hại chồng tôi thì rất nhiều người khuyên tôi 

phải kiện họ thì tôi nói “không”, tôi là một người Phật giáo, tôi chỉ cầu nguyện cho linh hồn của 

họ. Họ làm trật họ làm xấu thì để lương tâm và trời Phật sẽ xử họ chứ tôi không xử họ. Và bây 
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giờ ông Vũ Quang Hùng ổng lại viết thêm nữa không biết mục tiêu ông ấy muốn chứng tỏ mình 

là anh hùng hay có ý định gì nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường là tôi sẽ cầu nguyện cho ông ấy 

và cho linh hồn của ông ấy thôi. 

 

Mặc Lâm: Chúng tôi được biết hiện nay dưới cái tên mới là Jackie Bông bà đang tham gia sinh 

hoạt nhiều công tác xã hội tại Hoa Kỳ, nếu được đề nghị với chính phủ Việt Nam thì bà sẽ nói gì? 

 

Bà Lê Thị Thu Vân: Tôi mong rằng nhà cầm quyền mở lòng ra, mở mắt ra để mục tiêu của họ 

không phải là để hại dân, để giết dân hay là để bỏ tù dân, cấm miệng dân. Mở ra tấm lòng của 

họ cho dân sống một cuộc sống có những “basic human rights” (quyền con người căn bản) cho 

người ta cái quyền làm người. Tôi chỉ cần xin vậy thôi chứ không cần xin nhiều hơn nữa. 

 

Mặc Lâm: Xin cám ơn bà. 

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-jackie-bong-

05052011072629.html 

 

 

Giáo Sư NGUYỄN VĂN BÔNG  

Tài năng, đức độ và bi kịch  
(2.4.1929 - 10.11.1971) 

        Lịch sử nước Việt Nam mình từ ngày xưa được viết bởi những người làm quan, như 

lời tựa cuốn Việt Nam Sử Lược của cụ Trần Trọng Kim, trước năm 1945.  

 

        Cho tới năm 1975 ngoài Bắc, trong Nam sử cũng được viết bởi “những ông quan” 

của chế độ! Lịch sử Việt Nam nhìn chung là lịch sử chiến tranh giành độc lập, chống lại 

sự đô hộ của người Tàu mà nói như ngày nay là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Ðến 

thời Cận Ðại (1802-1945) và đặc biệt thời Hiện Ðại (1945-1975) chiến tranh giải phóng 

dân tộc, chống thực dân Pháp, bị mang tánh giai cấp, phải chịu sự lãnh đạo của giai cấp 

vô sản!  

 

        Do vậy cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc biến thành cuộc “nội chiến mang tánh 

giai cấp” làm cho nội bộ dân tộc chúng ta bị phân hóa, chia rẽ và hận thù giữa trong Nam 

ngoài Bắc, trong nước và hải ngoại. Phân biệt và hận thù người còn sống đến cả người đã 

chết, hận thù lịch sử, làm cho hằng triệu người phải bỏ nước ra đi! Lịch sử Việt Nam sau 

năm 1975 được viết lại một cách triệt để với cái nhìn giai cấp, có người chiến thắng và có 

người thua. Cho nên:  

 

        - Những danh tướng như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Ðức, Nguyễn Văn Thoại, 

Trương Minh Giảng... không được nhắc tới, nếu có chỉ là mượn tên tuổi của họ; để mua 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-jackie-bong-05052011072629.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-jackie-bong-05052011072629.html
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vui như lễ hội dân gian hơn là lịch sử, kể cả trường hợp Nguyễn Hữu Cảnh!  

 

        - Những nhân sĩ, trí thức như Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Trương Minh 

Ký... thì chính sự đóng góp và sự nghiệp của họ lại trở thành bi kịch cho đời họ!  

 

        - Những trí thức yêu nước chống thực dân Pháp quyết liệt, triệt để thì sự hy sinh hay 

cái chết của họ vẫn không được trân trọng như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu 

Thâu chỉ vì họ không cùng hàng ngũ! 

 

        Nguyễn Văn Bông là một trường hợp gần nhứt với chúng ta. 

 

        1. Tháng Giêng năm 1963, đài phát thanh và báo chí Sài Gòn đồng loạt loan tin: 

Ông Nguyễn Văn Bông, thạc sĩ Công Pháp Quốc Tế vừa về nước theo lời mời của chánh 

phủ Việt Nam Cộng Hòa, bấy giờ ông Nguyễn Văn Bông chưa đầy 34 tuổi. Nguyễn Văn 

Bông sanh ra ở làng quê Kiểng Phước, Vàm Láng, bên bờ Sông Xoài Rạp, nơi đây đã 

từng chứng kiến bao cuộc tranh hùng giữa quân Tây Sơn với quân Nguyễn Ánh. Làng 

Kiểng Phước có Ðám Lá Tối Trời, địa danh gắn liền với tên tuổi người anh hùng Trương 

Công Ðịnh, người mở đầu công cuộc kháng Pháp của Nam Kỳ.  

 

        Ðến năm 1945 trường trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ đóng cửa, Nguyễn Văn 

Bông về quê Kiểng Phước, rồi lên Sài Gòn theo gương đàn anh Nguyễn An Ninh, Tạ Thu 

Thâu, Phan Văn Hùm tìm đường đi Pháp để “quyết làm thế nào cho rạng rỡ tổ tông” như 

lời Nguyễn Văn Bông thường tâm sự với gia đình hồi còn bé.  

 

        Ðến Pháp năm 1949, Nguyễn Văn Bông vừa đi làm vừa học thi lấy bằng tú tài, cử 

nhơn, tiến sĩ rồi thạc sĩ Công Pháp Quốc tế năm 1962. Ông về nước năm 1963 theo lời 

mời của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa, trong lúc đó có không ít trí thức học xong xin 

về Hà Nội.  

 

        Ðất Gò Công sản sanh ra Quốc Công Phạm Ðăng Hưng, Hào kiệt Lê Quang Liêm 

có công sáng lập trường Nữ Học Sinh Áo Tím (trường Gia Long sau này), nhà văn Hồ 

Biểu Chánh người có công khai phá nền văn học quốc ngữ, Giám Mục Việt Nam đầu tiên 

Nguyễn Bá Tòng, Luật Sư Vương Quang Nhường, Nữ sỹ Manh Manh người mở đầu thơ 

mới ở Nam Kỳ... đã góp phần hung đúc tinh thần, tạo nghị lực con người Nguyễn Văn 

Bông lập công lập đức về sau.  

 

        Về Gò Công, vào tận ngôi nhà ở làng Kiểng Phước, nơi Nguyễn Văn Bông với 

người chị Nguyễn Thị Thơm, người em trai Nguyễn Văn Thọ cùng lớn lên với ông bà nội 

mới thấy hết được cái khởi đầu của Nguyễn Văn Bông là thế nào. Lúc đó ông Nguyễn 

Hiền Năng, thân sinh ra Nguyễn Văn Bông phải lên tỉnh lỵ Gò Công làm nghề thợ bạc. 

Gia thế Nguyễn Văn Bông là vậy, trong khi đó hầu hết trí thức xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh bấy 

giờ xuất thân từ gia đình quyền thế. Nguyễn Văn Bông thường tâm sự: “dòng họ không 

có ai học hành ra gì cả.” Vươn lên thành ông Thạc Sĩ, đâu phải ai cũng làm được như 

Nguyễn Văn Bông. 

 

        2. Những ai may mắn gần gũi với Nguyễn Văn Bông chắc còn nhớ lúc mới về Sài 
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Gòn, còn ở tạm tại một khách sạn nhỏ trên đường Kỳ Ðồng, ông thạc sĩ độc thân, đẹp trai 

hồn nhiên mặc chiếc áo thun rách 3 lỗ ra tiếp đón bà con bạn bè đến mừng! Nguyễn Văn 

Bông mộc mạc, thiệt thà, đơn giản, là con người “trước sao, sau vậy”. Rồi ông được mời 

giảng dạy chánh thức tại Đại Học Luật Khoa Saigon, đến 15 Tháng Mười Một năm 1964 

được cử làm Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Nguyễn Văn Bông vẫn vậy. 

 

        Ðối diện với ông trên bộ ghế salon bằng gỗ cũ kỹ tại căn nhà của ông do nhà nước 

cấp, trước trường Nữ Trung Học Gia Long vào thập niên 70, tôi nói chuyện với ông như 

người anh em, người đồng hương, người “bạn tri kỷ”, dầu tôi với ông cách biệt tuổi tác 

và địa vị. Ðó là cái lớn của Nguyễn Văn Bông mà tôi ít tìm thấy nơi những trí thức cũng 

như chánh khách mà tôi hân hạnh tiếp xúc lúc bấy giờ. Làm Viện trưởng Học Viện Quốc 

Gia Hành Chánh, nơi đào tạo những con người lãnh đạo đất nước, những ông chủ quận, 

chủ tỉnh, quan chức cao cấp... nhưng Nguyễn Văn Bông không coi mình là quan chức. 

Ông trước sau chỉ là người thầy, người anh, người bạn với mọi người kể cả học trò của 

ông. 

 

        Ông Nguyễn Văn Bông từ Pháp về nước lúc tình hình chánh trị ở miền Nam Việt 

Nam đang trong thời kỳ xáo trộn: 18 trí thức nhóm Tự Do Tiến Bộ bị đàn áp, do ngày 26 

Tháng Tư năm 1960 nhóm này cho phổ biến tuyên ngôn yêu cầu chánh phủ cải tổ; Phật 

Giáo chống lại chánh sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Ðình Diệm lên cao điểm 

với vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Ðức tại ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Ðình 

Phùng lúc 11 giữa trưa ngày 11 Tháng Sáu năm 1963...  

 

        Nguyễn Văn Bông dầu được chánh quyền mời về, nhưng ông không e dè đăng đàn 

thuyết trình đề tài “Ðối lập chánh trị trong chế độ dân chủ” ngày 1 Tháng Tám năm 

1963, nhân buổi lễ khai giảng năm học, trước cử tọa gồm viện trưởng, khoa trưởng, giáo 

sư cùng hàng ngàn sinh viên. 

 

        Không kể nội dung bài thuyết trình, thái độ của người thầy Nguyễn Văn Bông đã 

làm cho sinh viên cùng đồng sự của ông nể trọng, kính phục. 

 

        Ðó là đức độ kẻ sĩ. Và mấy ai làm được? Ông không chọn thái độ ở ẩn như Phan 

Văn Trị, từ quan như Vũ Văn Mẫu. Lối xuất sử của Nguyễn Văn Bông làm cho ông trở 

thành con người nổi trội bấy giờ. Sau Cách Mạng 1 Tháng Mười Một, ông đảm nhận các 

chức vụ Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cố vấn cho Tối Cao Pháp Viện, 

Ủy viên Hội Ðồng Quản Trị Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.  

 

        Tới lúc này ông Viện Trưởng Nguyễn Văn Bông vẫn thường về quê, tìm món khô 

“hắc cấy”, món ngon đặc sản Vàm Láng của ông. Nghe ông thích thú kể chuyện con hắc 

cấy, chuyện làm gỏi da cá đuối mà tưởng chừng đang nói chuyện với lão nông, hay người 

đánh cá. Cung cách Nguyễn Văn Bông đã thâu hút mọi người và làm mọi người đến với 

ông. Rồi ông được mời hoạt động, làm chánh trị, bởi anh em thấy ở ông cái đức độ của 

con người lãnh tụ thật sư, có tấm lòng, có cái Tâm. Ông làm chánh trị như nhà tu hành 

thiền.  
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3. Và bi kịch...  
 

        Trên đường từ Học viện Quốc gia Hành chánh ở đường Trần Quốc Toản về nhà ở 

đường Phan Thanh Giản, khi xe tới ngã tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản, ông bị kẻ 

khủng bố ném chất nổ sát hại! Bấy giờ là 12 giờ trưa Ngày 10 Tháng Mười Một năm 

1971. 

 

        Cô Út Lê Thị Thu Vân người quê Gò Công, thành hôn với ông Nguyễn Văn Bông 

tới lúc này được 8 năm, có với nhau hai con 8 tuổi và 5 tuổi!!! Ông Nguyễn Văn Bông ra 

đi, nói theo tạp chí Newsweek bấy giờ: giới luật pháp quốc tế mất đi một nhơn tài, lịch sử 

Việt Nam đi vào khúc quanh! Cái chết của ông Nguyễn Văn Bông, Giáo sư Viện trưởng 

Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, lãnh tụ của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, cũng như 

cái chết của Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Văn tới lúc phải được bạch hóa 

trước công chúng.  

 

        Nguyễn Văn Bông, ông sanh ra nơi đất địa linh, ở đó có Trương Công Ðịnh hy sinh 

vì đại nghĩa; ông sống trên đường Phan Thanh Giản, tên của người Kinh Lược Sứ lấy cái 

chết cho ba quân được sống, ông nằm xuống trên đường Cao Thắng, tên của người chiến 

sĩ trí thức yêu nước...  

 

        Nguyễn Văn Bông nằm xuống như một người chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận, xứng 

đáng được vinh danh. Nguyễn Văn Bông với những gì ở ông đã làm ông trở nên con 

người tựu nghĩa. Nếu Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký với tài năng và sự nghiệp trở 

thành bi kịch của cuộc đời thì trường hợp Nguyễn Văn Bông, tài năng và đức độ là bi 

kịch!!! 

 

        Little Saigon, 10/11/2006 

        (Viết nhân ngày giỗ GS Nguyễn Văn Bông) 

        Trần Văn Chi 

 

Nguồn: http://www.quocgiahanhchanh.com/nguyenvanbong.htm 

http://www.quocgiahanhchanh.com/nguyenvanbong.htm
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 Cánh Hồng Việt Nam  
Tác giả Luân Tâm: Kính viếng Giáo sư Nguyễn Văn Bông  

Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn  
 

 

Nguyễn Văn Bông vẫn rạng ngời,  

Địa-linh nhân-kiệt bên trời Gò-Công,  

Nguyễn Văn Bông ! Nguyễn Văn Bông !  

Thầy đi đau đớn, triệu lòng nát tan....  

Khóc Thầy: hận hải mang mang!  

Trời cao xuống thấp để tang, thương Thầy !  

Chính danh, đại nghĩa còn đây  

Đêm đêm thức giấc, bóng ai giữa trời ?  

Hồn thiêng sông núi đón mời  

Nặng lòng tổ quốc, nhớ lời ân sư...  

Nhớ thương nét mặt hiền từ  

Nhớ thương vầng trán suy tư, thanh bình !  

...................................................................  

Tháng Tư lửa cháy bốn bề,  

Nhà tan cửa nát, não nề bảy lăm ( 1975 )  

Quỷ ma sát hại dân lành,  

Tượng Thầy: chúng đập tan tành dã man!  

Môn sinh: xẻ nghé tan đàn,  

Tha hương vẫn nhớ khói nhang giỗ Thầy !  

.............................................................  

Thực như mơ, thực vội vàng!  

Nắng cao vời vợi..nắng tan lỗi lầm...  

Nguyễn Văn Bông của Việt Nam  

Nguyễn Văn Bông của vô vàn tiếc thương !  

Quốc Gia Hành Chánh mở đường  

Nghìn năm Cấp Tiến giữ hương mộng đầu  

Hợp tan bốn biển năm châu  

Nhớ Thầy là nhớ sắc màu Tự Do !  
 

Luân Tâm  
(cựu sinh viên tốt nghiệp Cao Học QGHC )  

Hồng: Một loài chim quý, hiếm, to lớn, có sức bay xa ngàn dặm tượng trưng cho người 

có uy vũ danh nhân, danh sĩ. 

Nguồn: http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=484843 

Tổng hợp: Nam Phong 

Ngày 18/9N/4893 - Giáp Ngọ (10/11/2014) 

www.vietnamvanhien.net 

http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=484843
http://www.vietnamvanhien.net/

