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Tiễn đưa Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương về đất mẹ 
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 - Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương, người bị CIA cưa chân 6 lần trong 3 tháng đã 

về với đất mẹ, hưởng thọ 80 tuổi. 

Từ sáng sớm, đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè có mặt tại căn nhà 337/6 Bình Lợi, phường 13, 

quận Bình Thạnh, TP.HCM tiễn đưa Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương (80 tuổi) về 

nơi an nghỉ cuối cùng.  

Mang theo cuốn sách “Người bị CIA cưa chân sáu lần” tới viếng, nhà văn Mã Thiện Đồng 

(69 tuổi, ngụ Bàu Cát, quận Tân Bình) cho biết đã đi xe máy từ nhà lúc 5h để kịp thời thắp 

hương cho Thiếu tá Nguyễn Văn Thương và sẽ đặt cuốn sách do mình viết lên mộ của ông. 

"Năm 2003, tôi bắt đầu tìm hiểu để viết về Thiếu tá Thương. Trong hơn 1 năm, hầu như 

ngày nào tôi cũng bắt 2 chuyến xe buýt tới nhà ông ấy. Ông là người cởi mở, vui vẻ" - nhà 

văn Mã Thiện Đồng chia sẻ. 

Cũng từ cuốn sách của nữ nhà văn, dù chưa gặp vị Thiếu tá anh hùng, nhạc sĩ Huỳnh Hữu 

Thưởng (82 tuổi, ngụ phường 6, quận Bình Thạnh) xúc động sáng tác bài hát “Người tình 

báo anh hùng”, thường được trình bày trong những buổi gặp mặt có sự xuất hiện của 

Thiếu tá Nguyễn Văn Thương. 

"Cách đây 1 tháng, tôi cùng những người bạn tới thăm ông. Lúc ấy, ông Thương đã khá 

yếu, thính giác kém đi rõ rệt. Không ngờ rằng đó là lần cuối chúng tôi được trò chuyện với 

nhau – ông Thưởng thở dài. 

 

Nhạc sĩ Huỳnh Hữu Thưởng và nhà văn Mã Thiện Đồng tới tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Văn Thương 
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Dự kiến tháng 2 năm 2019, một số người bạn từng vào sinh ra tử cùng Thiếu tá Nguyễn 

Văn Thương sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ông bị CIA cưa chân 6 lần. Tuy nhiên, ngày lễ 

đó sẽ chẳng thể nào diễn ra được, khi vị Thiếu tá tình báo đã về với đất mẹ. 

"3 tháng trước, chúng tôi còn bàn rất nhiều về kế hoạch cho tháng 2 năm sau, ấy thế mà 

anh Thương đã đi mất rồi" – ông Nam, công tác tại quân khu 7, nghẹn ngào. 

Đúng 5h30, lễ truy điệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương 

được diễn ra. 

Trưởng ban tổ chức lễ tang ông Vũ Ngọc Tuất – Phó Bí thư thường trực quận ủy quận Bình 

Thạnh nói, cuộc đời Thiếu tá Thương gặp nhiều sóng gió, ngay từ khi mới 3 tháng tuổi, cha 

mẹ đã phải gửi ông cho người cô chăm sóc để đi hoạt động cách mạng. Năm 8 tuổi, mẹ ông 

đã hy sinh ở nhà tù Côn Đảo. 12 năm sau, người cha cũng mất trong 1 lần chiến đấu. 

Dù mất mát đau thương, nhưng ông luôn ấp ủ mong mỏi to lớn là được tiếp bước theo con 

đường mà cha mẹ đã lựa chọn. Tháng 5/1959, ông quyết định tham gia cách mạng. 

Năm 1961, ông được chuyển về đơn vị trinh sát và làm bảo vệ cho ông Võ Văn Kiệt (lúc đó 

là Bí thư thành ủy T4 Sài Gòn - Gia Định). Sau đó, ông Thương chuyển sang hoạt động 

trong ngành tình báo, dưới sự huấn luyện trực tiếp của Mười Nho (Đại tá Nguyễn Nho 

Quý - Trưởng ban tình báo khu Sài Gòn - Chợ Lớn). 

Trong 10 năm hoạt động chiến đấu từ năm 1959 đến tháng 2/1969, ông Nguyễn Văn 

Thương được giao nhiệm vụ giao liên tình báo ở khu vực Bắc Sài Gòn (Sài Gòn - Bến Cát - 

Bình Dương). 

Ngày 10/2/1969, trong lần trên đường mang tài liệu từ Sài Gòn ra vùng căn cứ, ông bị máy 

bay Mỹ phát hiện, hạ thấp định bắt sống. Ông đã chủ động dùng súng AK bắn rơi một 

máy bay lên thẳng, diệt 3 tên Mỹ. 

Quân đội Mỹ phải huy động một lực lượng lớn gồm 72 trực thăng, mỗi chiếc là một tiểu 

đội, nguyên trung đoàn 48 và sư đoàn 5 lính Việt Nam Cộng Hòa mới bắt được ông, 

nhưng ông đã cất giấu tài liệu kỹ trước khi bị bắt. 

Sau nhiều lần mua chuộc không thành, quân đội Mỹ đã đưa Nguyễn Văn Thương ra đập 

nát hai bàn chân. Sau đó chỉ trong 3 tháng, họ 6 lần cưa 6 đoạn chân của ông. 

 

http://vietnamnet.vn/le-tang-tag33418.html
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Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương bị cụt đôi chân vì những màn tra tấn dã man của địch 

Hơn 4 năm trong các nhà tù Nguyễn Văn Thương bị tra tấn đủ mọi cực hình nhưng vẫn 

một mực trung kiên, giữ vững khí tiết. 

Khi ở trại giam đảo Phú Quốc ông vẫn tiếp tục đấu tranh, tham gia trong cấp uỷ nhà tù. 

Tấm gương bất khuất, kiên cường của ông đã cổ vũ đồng chí, đồng đội trong nhà tù tích 

cực hăng hái đấu tranh. 

Năm 1973, sau Hiệp định Paris, ông Thương mới được trở về đoàn tụ với gia đình. 

 

Bạn bè, người thân tiễn biệt vị Thiếu tá tình báo anh hùng về với đất mẹ 
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"Khi ra tù, ông vẫn tiếp tục với cuộc sống đầy lạc quan, tích cực rèn luyện, học tập. Sống 

giản dị, khiêm tốn được đồng đội, bạn bè kính phục" – ông Vũ Ngọc Tuất nói. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương 

qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi. 

Đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Thương gửi lời cảm ơn các cơ quan ban ngành đã quan 

tâm hết mực, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn gia đình trong quá trình chăm sóc khi ông lâm 

bệnh nặng, tới khi đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương 

(Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương) vào sáng cùng ngày. 

Quỳnh Như 

Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn] 

Nguyễn Văn Thương sinh ra và lớn lên tại xã Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh trong một 

gia đình cách mạng. Mới 3 tháng tuổi, ông đã được gửi cho một người cô nuôi dưỡng để ba 

mẹ đi hoạt động cách mạng. Năm lên 8 tuổi, ông nhận được tin mẹ bị bắt, đày đi Côn 

Đảo rồi hy sinh. Năm 1959, cha ông hy sinh trong một lần hoạt động quân báo. 

Tháng 5 năm 1959 Nguyễn Văn Thương quyết định tham gia cách mạng. Năm 1961, ông 

được chuyển về đơn vị trinh sát và làm bảo vệ cho ông Võ Văn Kiệt (lúc đó là Bí thư thành 

ủy T4 Sài Gòn - Gia Định). Sau đó, Nguyễn Văn Thương được chuyển sang hoạt động 

trong ngành tình báo, dưới sự huấn luyện trực tiếp của Mười Nho (đại tá Nguyễn Nho 

Quý, Trưởng ban tình báo khu Sài Gòn - Chợ Lớn) [1]. 

Trong 10 năm hoạt động chiến đấu từ năm 1959 đến tháng 2.1969 Nguyễn Văn Thương 

được giao nhiệm vụ giao liên tình báo ở khu vực Bắc Sài Gòn (Sài Gòn - Bến Cát - Bình 

Dương) đây là thời điểm khó khăn, bởi quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hoà luôn tỏ ra thận 

trọng thường xuyên kiểm soát gắt gao trên tuyến hành lang xung yếu này. Nguyễn Văn 

Thương đã vượt qua khó khăn, gian khổ,và nguy hiểm, thực hiện hàng nghìn lần chuyển 

nhận chỉ thị, tài liệu và đưa đón hàng trăm cán bộ từ ngoài căn cứ vào trong Sài Gòn và từ 

Sài Gòn ra căn cứ an toàn. 

Ngày 10/2/1969, trong lần trên đường mang tài liệu từ Sài Gòn ra vùng căn cứ, Nguyễn 

Văn Thương bị máy bay Mỹ phát hiện, hạ thấp định bắt sống. Ông đã chủ động dùng súng 

AK bắn rơi một máy bay lên thẳng, diệt 3 tên Mỹ. Quân đội Mỹ phải huy động một lực 

lượng lớn gồm 72 chiếc trực thăng, mỗi chiếc là một tiểu đội, nguyên trung đoàn 48 và sư 

đoàn 5 lính Việt Nam Cộng Hòa mới bắt được ông, nhưng ông đã cất giấu tài liệu kỹ trước 

khi bị bắt. 

Sau nhiều lần mua chuộc không thành, quân đội Mỹ đã đưa Nguyễn Văn Thương ra đập 

nát hai bàn chân. Sau đó chỉ trong 3 tháng, họ 6 lần cưa 6 đoạn chân của ông. 

Hơn 4 năm trong các nhà tù Nguyễn Văn Thương bị tra tấn đủ mọi cực hình nhưng vẫn 

một mực trung kiên, giữ vững khí tiết. Khi ở trại giam đảo Phú Quốc ông vẫn tiếp tục đấu 

tranh, tham gia trong cấp uỷ nhà tù. Tấm gương bất khuất, kiên cường của ông đã cổ vũ 

đồng chí, đồng đội trong nhà tù tích cực hăng hái đấu tranh. 

Năm 1973, sau Hiệp định Paris, Nguyễn Văn Thương mới được trở về đoàn tụ với gia đình 

Sau khi ra tù, ông vẫn tiếp tục với cuộc sống đầy lạc quan, tích cực rèn luyện, học tập. Sống 

giản dị, khiêm tốn được đồng đội, bạn bè kính phục  
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