Nhà biên khảo chính trị Minh Võ
qua đời, hưởng thọ 93 tuổi
Jan 1, 2021 cập nhật lần cuối Jan 1, 2021

VISTA, California (NV) – Nhà biên khảo chính trị Minh Võ vừa qua đời lúc 2 giờ
chiều ngày 29 Tháng Mười Hai, 2020, tại nhà hưu dưỡng La Fuente Post Acute,
Vista, California, sau một thời gian dài sức khỏe yếu kém và tuổi già, hưởng thọ 93
tuổi.
Tin này được ông Vũ Hồng Phúc, con trai người quá cố, xác nhận với nhật báo
Người Việt hôm 1 Tháng Giêng.

Nhà biên khảo chính trị Minh Võ. (Hình: Gia đình cung cấp)
Nhà biên khảo Minh Võ tên thật là Vũ Đức Minh, sinh ngày 18 Tháng Mười, 1927, tại
xã Quần Liêu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Ông là tác giả của những tác phẩm biên khảo chính trị Việt Nam hiện đại rất nổi
tiếng như “Sách lược xâm lăng của Cộng Sản tại Việt Nam,” “Ngô Đình Diệm lời
khen tiếng chê,” “Phản tỉnh, phản kháng, thực hay hư?,” “Ai giết Hồ Chí Minh?,”
“Tâm sự nước non,” “Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp,” và nhiều tác phẩm khác.
Quyển “Sách lược xâm lăng của Cộng Sản tại Việt Nam” xuất bản ở Sài Gòn năm
1963, được tái bản hơn chục lần và cũng được tái bản ở Hoa Kỳ. Những cuốn sau
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đều được ông viết khi sang Mỹ định cư tị nạn Cộng Sản theo chương trình HO từ
cuối năm 1991.
Năm 1953, ông nhập ngũ trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (khóa 3 phụ), năm sau tốt
nghiệp và được giữ lại làm huấn luyện viên.
Năm 1956, ông làm tổng thư ký báo Tinh Thần của Nha Tuyên Úy Công Giáo tại Bộ
Tổng Tham Mưu, sau đó được cử phụ trách Đài Tiếng Nói Quân Đội.
Năm 1960, ông được biệt phái về Nha Vô Tuyến Truyền Thanh làm trưởng phòng
bình luận. Sau gần một năm tu nghiệp tại đài BBC London, ông được cử làm chánh
sự vụ Sở Chương Trình Nha Vô Tuyến Truyền Thanh.
Ông giữ chức vụ này suốt một thời gian dài qua nhiều đời tổng giám đốc, hầu hết là
sĩ quan quân đội.
Ông giải ngũ Tháng Giêng, 1975, chỉ mấy tháng trước khi miền Nam sụp đổ, dù vậy,
ông vẫn bị đi tù “cải tạo” hơn 9 năm qua nhiều nhà tù khác nhau cho đến 1985 mới
được thả.
Khi sang Mỹ định cư tị nạn, ông dành hết thời giờ vào việc sưu tầm tài liệu và viết
sách. Ông đã trao cho nhật báo Người Việt đăng tải rất nhiều bài trước khi in thành
sách.
Ngoài việc sáng tác, tác giả Minh Võ còn cộng tác với các tạp chí và các trang mạng
như nguyệt san Đường Sống, nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, và Đàn Chim Việt
Online.

Nhà biên khảo chính trị Minh Võ (bìa phải) cùng nhạc sĩ Anh Bằng (thứ hai từ
phải) và một số thân hữu. (Hình: Gia đình cung cấp)
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Theo cáo phó gia đình đưa ra, tang lễ ông Vũ Đức Minh sẽ được thực hiện tại nhà
thờ Chánh Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral Church) ở Garden Grove, vào ngày Thứ
Bảy, 9 Tháng Giêng, sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành
(Good Shepherd Cemetery) ở Huntington Beach trong cùng ngày.

Đ.D
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/nha-bien-khao-chinh-tri-minh-vo/
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