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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 Văn Bông 
Nguyễn Văn Bông từng là một cái tên 
đầy triển vọng của chính trường miền 
Nam. Ông không được mấy ai ngày 
nay ở Việt Nam biết đến. Nếu không 
có một bài báo chính thống trên tờ 
Dân Việt phát hành hồi năm 2011 kể 
về chuyện biệt động thành đã ám sát 
ông vào năm 1971 thì có lẽ càng ít 
người biết đến ông hơn nữa. 
Sinh năm 1929 tại Gò Công, Tiền 
Giang trong một gia đình thị dân 
nghèo, Nguyễn Văn Bông khác biệt 
với hầu hết các chính trị gia có tiếng 
của Việt Nam Cộng Hòa, vốn đều xuất 
thân từ các gia đình danh thế, không 
tư bản thì cũng đại điền chủ. Thông 
tin về đời tư và tuổi trẻ của Nguyễn 
Văn Bông hiện nay rất hiếm, và đa 

phần chỉ còn có thể tìm thấy trong 
quyển hồi ký “Autumn Cloud: Vietnam 
War Widow to American Activist”. 
Quyển này do chính bà Lê Thị Thu Vân, 
vợ của ông Bông viết, nên 
có thể xem là một văn 
bản đáng tham khảo. 
Nguyễn Văn Bông tốt 
nghiệp loại ưu cấp cử 
nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại 
trường đại học danh 
tiếng của Pháp Sorbonne 
Université, chuyên ngành 
công pháp và sau đó là 
luật học. Ông trở về Việt 
Nam vào đầu năm 1963 
và trước tiên tham gia 
vào hoạt động giảng dạy tại Học viện 
Quốc gia Hành chánh, trung tâm đào 
tạo nhân viên công quyền cho chính 
quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong quá 
trình giảng dạy, tầm nhìn của ông thu 
hút được đông đảo sự ủng hộ của sinh 
viên, và trở thành nền tảng cho các 
hoạt động chính trị của ông sau này. 
Cuối năm 1963, chính quyền hậu Ngô 
Đình Diệm quyết định bổ nhiệm ông 
làm Viện trưởng Học viện này. 

Đến năm 1968, khi cả miền Nam Việt 
Nam chuẩn bị cho đợt tổng tuyển cử 
đầu tiên của nền Đệ nhị Cộng Hòa, 
Nguyễn Văn Bông thành lập Phong 
trào Quốc gia Cấp tiến (Progressive 
National Movement), với sự hậu thuẫn 
chính trị đông đảo từ sinh viên, công 
chức và giới trí thức miền Nam Việt 
Nam. 
Quan điểm chính trị của phong trào thì 
còn nhiều tranh cãi, song cũng thể hiện 
được tính độc lập của phong trào này.  

Một số ghi nhận ngắn như của New 
York Times thì cho rằng phong trào ủng 
hộ chính phủ đương quyền của 
Nguyễn Văn Thiệu, nhìn chung có thể 
vì Nguyễn Văn Bông có thái độ chính trị 
chống Cộng khá rõ ràng. Một số tài liệu 
khác, như trong “Di cảo cố Giáo sư 
Nguyễn Văn Bông” ghi nhận lại, thì 
đường lối mà ông Bông đặt ra là gầy 
dựng một chính quyền nhân dân phổ 
quát và dân chủ, hạn chế và từ từ đi 

đến triệt tiêu chính quyền quân quản 
đang tồn tại ở miền Nam Việt Nam. Vậy 
nên cũng có thể xếp phong trào vào 
nhóm đối lập. 
Dù không trực tiếp tham gia tranh cử 
năm 1968 - 1969, Phong trào Quốc gia 
Cấp tiến phát triển mạnh mẽ và trở 
thành một thế lực chính trị đáng nể. Đây 
là lần đầu tiên một phe nhóm chính trị 
có ảnh hưởng tại miền Nam Việt Nam 
không lệ thuộc quá nhiều vào tôn giáo, 
vùng miền hay là di sản kế thừa từ các 
chính đảng già cỗi từ thời kháng Pháp. 
Thành công của phong trào khiến sau 
đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mời 
Nguyễn Văn Bông làm thủ tướng cho 
nội các mới. Tại thời điểm này, sau khi 
thực hiện thành công chính sách “Người 
cày có ruộng”, Nguyễn Văn Thiệu đang 
mong muốn mở rộng nền tảng hậu 
thuẫn và tính chính danh cho chính 
quyền mới, dần dần dân sự hóa và ổn 
định môi trường chính trị Việt Nam 
Cộng Hòa. 
Đây cũng là lý do Việt Cộng ám sát ông 
vào cuối năm 1971, lúc ông chỉ mới 42 
tuổi. 
Một số tác phẩm mà giáo sư Nguyễn 
Văn Bông để lại có thể kể đến tham luận 
“Đảng phái và Đối lập chính trị”, và đặc 
biệt nhất là quyển “Luật Hiến pháp và 
Chính trị học” – sách gối đầu giường 
một thời của sinh viên Học viện Quốc 
gia Hành chánh VNCH, hiện đã được 
trang Pro&Contra của nhà văn Phạm Thị 
Hoài số hóa. 

Bốn Nhân Vật Dân Sự Kiệt Xuất 
của Việt Nam Cộng Hòa (phần 1/4) 

(Nguồn: https://www.facebook.com/luatkhoa.org) 

 

Ông bà Giáo sư Nguyễn Văn Bông và các con - 
Sài Gòn 1964. Ảnh: VOA/Chưa rõ nguồn. 


