
 

NHỮNG NGƯỜI GIẾT  

GS NGUYỄN VĂN BÔNG BÂY GIỜ Ở 
ĐÂU? 

 
Gần 12 giờ trưa Thứ Tư 10/11/1971, chiếc 
xe chở Giáo Sư Nguyễn Văn Bông vừa từ 
đường Trần Quốc Toản quẹo phải vào 
đường Cao Thắng, chạy chậm lại để ngừng 
đèn đỏ ngay ngã tư trước khi quẹo trái vô 
đường Phan Thanh Giản. 

 

Xe vừa ngừng, một thanh niên chạy đến 
gần và ném xuống gầm xe của Giáo sư 
Bông một chiếc cặp trong đựng mìn chống 
tăng MK6 (1). Sau đó anh ta băng qua 
đường và nhảy lên một xe Honda 90 có 
người đã nổ máy chờ sẵn, xe vọt luôn vào 
một con hẻm. Lựu đạn nổ, Giáo Sư Bông 
và người cận vệ của ông thiệt mạng.(2) 

 

Những sát thủ 
 
Chiếc xe gắn máy biến nhanh vào một con 



hẻm trên đường Cao Thắng. Do đã tập 
luyện thuần thục trước khi ra tay, chỉ trong 
vòng ba phút xe đã ra đến đầu hẻm phía 
bên kia và biến mất trên đường Trần Quốc 
Toản. 

 

Người lái xe, và cũng là người điều khiển 
vụ ám sát là Vũ Quang Hùng, sinh viên 
năm thứ ba Đại học Khoa Học Saigon và là 
thành viên của tổ trinh sát vũ trang của Ban 
An Ninh T4. Người ngồi sau xe honda là Lê 
Văn Châu, trung úy quân đội VNCH nhưng 
đồng thời cũng là cơ sở của An Ninh T4. 
Người cung cấp sáu trái lựu đạn MK6 cho 
hung thủ là Nguyễn Hữu Thái, kiến trúc sư, 
cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, 
lúc đó đang là trung úy chiến tranh tâm lý 
tại Sài Gòn. 

 

Ngay sau khi vụ ám sát xảy ra, Hùng và 
Châu được đưa ra bưng để tránh mũi dùi 
điều tra của chính quyền, và họ chỉ trở về 
Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4, 1975. 

 



Lê Văn Châu về làm việc ở Báo Tuổi Trẻ. 
Còn Vũ Quang Hùng được đưa về làm Chủ 
tịch Ủy ban Nhân dân quận 3, nhưng sau 
đó không lâu Hùng nhảy sang lãnh vực báo 

chí. Hùng sanh năm 1945 tại 
Nam Định, bắt đầu viết báo 
từ 1964, và cho đến nay đã 
kinh qua các chức vụ phó 
tổng biên tập báo Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh, 
tổng biên tập tạp chí Người 
Du Lịch, và biên tập viên 
Báo Pháp Luật Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

 

Tháng 7/2004, Vũ Quang Hùng dưới tên 
nhà báo lão thành Quang Hùng xuất bản 
tập sách “Phóng Sự Điều Tra” trong đó ghi 



lại những kinh nghiệm mà Hùng đã “đúc 
kết, học hỏi, thậm chí va chạm trong suốt 

40 năm làm báo”. “Chiến công” của 
Vũ Quang Hùng đã được 
chính ông ta kể lại trong một 
bài đăng trên tạp chí Đứng 
Dậy của Linh Mục Chân Tín 
năm 1976. Đến tháng 
4/2000, trong dịp kỷ niệm 25 
năm ngày chiến thắng 30 
tháng 4 nhà báo chuyên về 
các đề tài tình báo Nam Thi 
của báo Thanh Niên cũng kể 
lại chuyện này, trong đó có 
ghi rõ vai trò trợ giúp đắc lực 
của Nguyễn Hữu Thái. 



 

Biệt động thành hay sinh viên tranh 
đấu? 

 

Vào thời điểm tham gia vụ ám sát Giáo sư 
Bông, Nguyễn Hữu Thái chỉ mới là cơ sở 
của An ninh T4 chứ chưa phải là thành viên 
chính thức. Sau này Thái được bổ về tổ 
điệp báo A10 vào những năm gần 1975 khi 
An ninh T4 cần gây dựng thêm nhiều cơ sở 
để đáp ứng với tình hình sôi động. 

 

An ninh T4 là tổ chức phụ trách hoạt động 
an ninh chính trị nội thành Sài Gòn trong 
chiến tranh. Tất cả những lệnh ám sát trong 
thời gian này đều phát ra từ người chỉ huy 
trực tiếp lúc ấy là Thái Doãn Mẫn, sau này 
là đại tá phó giám đốc công an Thành Phố 
Hồ Chí Minh. 

 

Sáng ngày 30/04/1975, sau khi nghe tin bộ 
đội đang vào Sài Gòn, Thái cùng với ký 
giả Nguyễn Vạn Hồng và giáo sư Huỳng 
Văn Tòng băng xanh đỏ trên cánh tay chạy 



ra đường Hồng Thập Tự đón dẫn đường 
đoàn xe tăng đang tiến vào Dinh Độc Lập. 

 

Tại đây, Thái là người chạy theo anh bộ đội 
xe tăng Bùi Quang Thận lên nóc dinh Dinh 
Độc Lập để cắm cờ (Thận không biết sử 
dụng thang máy và đã bị ngã khi tông vào 
cửa kính vì chưa bao giờ nhìn thấy cửa 
kính). Thái cũng có công giúp thâu băng lời 
đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh 
tại đài Phát thanh Sài Gòn. Lần này, Thái 
và Tòng có dịp chứng tỏ sự quan trọng của 
mình khi được xưng danh tánh trước khi 
giới thiệu Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố 
đầu hàng. 
 
Sau này Nguyễn Hữu Thái luôn tìm cách 
che giấu những hoạt động cho An ninh 
T4 của mình, chỉ luôn tự nhận mình 
thuộc thành phần thứ ba hoặc là một 
thành phần của lực lượng sinh viên 
tranh đấu.  
 



Chính phóng viên đài BBC cũng đã bị 
lừa khi họ cho rằng Thái “không phải là 
người ở phía bên kia, mà đã từng tham 
gia phong trào đấu tranh sinh viên ở Sài 
Gòn”. 
 
Trong buổi phỏng vấn ngày 19/05/2005 với 
BBC về một cuốn sách nhỏ do Nguyễn Hữu 
Thái viết, trong đó kể lại những chuyện xảy 
ra tại dinh Độc lập và đài Phát thanh Sài 
Gòn vào ngày 30/04/1975, Thái cho phóng 
viên BBC biết cuốn sách của Thái đã không 
được phép xuất bản tại Việt Nam vì những 
chuyện Thái kể không phù hợp với những 
chi tiết của phiên bản chính thức về những 
chuyện xảy ra trong Dinh Độc Lập sáng 
ngày hôm ấy. 

 

Cái vinh quang của người chiến thắng 
không thể nào lại có thể chia sẻ với một kẻ 
cứ ngỡ rằng sẽ có một chỗ cho thành phần 
thứ ba. Và quả thật là vì không có chỗ cho 
một thành phần như vậy, nên Thái đành 



phải trở về sống bằng nghề kiến trúc và 
dạy học của mình. 

 

Ngoài ra Thái cũng trở thành nhà nghiên 
cứu Phật giáo. Trong kỳ hội thảo quốc tế 
“Phật giáo trong thời đại mới, cơ hội và 
thách thức” vào tháng 7/2006 tại Việt Nam, 
Nguyễn Hữu Thái, lúc này đang dạy học tại 
Hoa Kỳ, đã trình bày đề tài: “Đột phá mới 
trong truyền bá Phật giáo ở phương Tây.” 

 

Vụ mưu sát Giáo sư Bông năm 1968 
Nhà báo Nam Thi của Thanh Niên trong 
các số báo đã nêu trên cũng xác nhận hai 
người chịu trách nhiệm về vụ ám sát hụt 
Giáo sư Bông vào tháng 8/1968 chính 
là luật sư Đỗ Hữu Cảnh và công nhân 
Trần Văn Hoành. Vũ khí dùng trong vụ ám 
sát không thành này là một trái nổ C4 nặng 
4kg đựng trong một chiếc cặp học sinh.. 
Giáo Sư Bông may mắn thoát chết trong vụ 
này do vừa đi sang một phòng khác lúc mìn 
phát nổ. 

 



Sau 1975 Hoành trở thành sĩ quan an 
ninh trong ngành công an, còn Cảnh thì 
cũng như trường hợp của Thái, ông ta 
nổi lên như một sinh viên tranh đấu ở 
Sài Gòn nhưng thật sự lại là thành viên 
tổ vũ trang tuyên truyền của công vận, 
và sau này là thành viên tổ điệp báo A10 
của An ninh T4. 

 

Năm 2005 khi người dân Sài Gòn xôn xao 
về việc thanh lý những hậu quả của vụ 
Epco – Minh Phụng, người dân được biết 
đến tên một người đứng tên làm giám đốc 
cho nhiều công ty của Liên Khui Thìn. Đó là 
Đỗ Hữu Cảnh. 

 

Cảnh đã đứng tên làm giám đốc công ty 
sản xuất – thương mại – xây dựng – dịch 
vụ Hồng Long lập năm 1995, và công ty cổ 
phần xây dựng – kinh doanh nhà Hồng Hà 
năm 2003. Con trai Cảnh là Đỗ Trường 
Sơn thì làm giám đốc của ba công ty khác: 
công ty cổ phần Đông Dương thành lập 
năm 2001, công ty tin học Công nghệ mới 



năm 2000, và công ty tư vấn – thiết kế – 
kiến trúc – xây dựng Đông Dương năm 
2002. 

 

Tất cả 5 công ty trên toạ lạc tại toà nhà số 
282 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hầu hết 
vốn tạo dựng những công ty này là của 
Tăng Minh Phụng và Liên Khui Thìn. 

 
Sau khi tòa án tuyên bố tịch biên tài sản 
của Liên Khui Thìn và cơ quan thi hành 
án đã kê biên hơn 100,000 thước đất dự 
án của công ty Hồng Long, Đỗ Hữu 
Cảnh vẫn tiếp tục rao bán những 
khoảnh đất này cho hơn 500 người mua. 
Việc lường gạt này đưa đến những vụ 
kiện tụng trong đó nhiều người mua đã 
kéo đến thể hiện sự tức giận tại nhà 
riêng của Đỗ Hữu Cảnh ở số 166C 
đường Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận. Đến lúc đó nhiều 
người mới bật ngửa ra khi được biết kẻ 

https://maps.google.com/?q=s%E1%BB%91+282+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nam+K%E1%BB%B3+Kh%E1%BB%9Fi+Ngh%C4%A9a&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=s%E1%BB%91+282+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nam+K%E1%BB%B3+Kh%E1%BB%9Fi+Ngh%C4%A9a&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=166C+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+Th%C3%ADch+Qu%E1%BA%A3ng+%C4%90%E1%BB%A9c,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+qu%E1%BA%ADn+Ph%C3%BA+Nhu%E1%BA%ADn&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=166C+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+Th%C3%ADch+Qu%E1%BA%A3ng+%C4%90%E1%BB%A9c,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+qu%E1%BA%ADn+Ph%C3%BA+Nhu%E1%BA%ADn&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=166C+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+Th%C3%ADch+Qu%E1%BA%A3ng+%C4%90%E1%BB%A9c,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+qu%E1%BA%ADn+Ph%C3%BA+Nhu%E1%BA%ADn&entry=gmail&source=g


làm ăn lươn lẹo và lường gạt này lại là 
một luật sư. 

 

Tháng giêng năm nay (2007), có một văn 
phòng luật sư mới được phép hành 
nghề tại thành phố HCM. Đó là văn 
phòng luật sư Hồng Lạc, địa chỉ 451/2 
Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 3,TP 
HCM, dưới tên Luật Sư Đỗ Hữu Cảnh. 

 

Khánh Linh 

 

https://maps.google.com/?q=451/2+Hai+B%C3%A0+Tr%C6%B0ng&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=451/2+Hai+B%C3%A0+Tr%C6%B0ng&entry=gmail&source=g

