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Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đột ngột qua đời 

 

 
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đột ngột qua đời lúc 12 giờ sáng ngày 3/3 (giờ miền đông Hoa Kỳ) 

khi đang trên chuyến bay tới thủ đô Philippines tham dự một hội nghị cổ xúy cho chủ quyền 

Việt Nam ở Biển Đông. 

 
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một học giả uy tín và cũng là một nhà hoạt động vì dân 

chủ-nhân quyền cho Việt Nam, vừa đột ngột qua đời khi đang trên chuyến bay tới thủ đô 

Philippines tham dự một hội nghị cổ xúy cho chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh từ bang Virginia, anh trai giáo sư Bích, cho VOA Việt ngữ 

biết ông nhận được hung tin lúc 12 giờ sáng ngày 3/3 (giờ miền đông Hoa Kỳ) từ vợ 

giáo sư Bích, Tiến sĩ Đào Thị Hợi. Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh: 

"Nhận được tin báo do bà Bích gọi từ máy bay về trong khi máy bay còn chưa tới 

Manila, báo tin ông Bích mới bị cơn đau tim và đi rồi." 

Hiện giờ bạn bè và người quen của giáo sư Bích đang túc trực ở sân bay tại Manila 

chờ  máy bay đáp xuống để lo các thủ tục nhận xác. 
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Nhận được tin báo do bà Bích gọi từ máy bay về trong khi máy bay 

còn chưa tới Manila, báo tin ông Bích mới bị cơn đau tim và đi rồi. 
 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh, anh trai giáo sư Bích. 

 

Ông tới Manila lần này để tham dự hội nghị Biển Đông mà các thành viên trong tổ chức 

Họp mặt Dân chủ  phối hợp với một số đoàn thể người Philipines đồng tổ chức, thảo 

luận về tranh chấp Biển Đông, chủ quyền Việt Nam, và cách ứng phó với sự bành 

trướng của Trung Quốc. 

Cùng có mặt trên chuyến bay với ông có giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà tranh đấu 

dân chủ lâu năm của Việt Nam. 

Giáo sư Bích được nhiều người biết tiếng vì các hoạt động không ngừng nghỉ của ông ở 

hải ngoại nhằm cổ võ một nền dân chủ, nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. 

Ông góp mặt trong rất nhiều các sinh hoạt chính trị-văn hóa-xã hội của người Việt tại Mỹ 

và thường xuyên là khách mời danh dự, diễn giả của rất nhiều sự kiện quan trọng liên 

quan tới nhân quyền Việt Nam. 

Giáo sư Linh cho biết tình trạng sức khỏe của giáo sư Bích trước chuyến đi ổn định và 

cơn đau tim đột tử có thể là kết quả của những năm tháng miệt mài tận lực làm việc của 

giáo sư Bích vì cộng đồng người Việt, vì những đồng bào trong nước khát khao một nền 

dân chủ đích thực: 

“Ông ấy trước đó vẫn làm việc bình thường, vẫn ăh  ng say. Buổi tối vẫn làm việc tới 

2 giờ sáng. Tôi vẫn nhắc ông ấy phải đi bác sĩ coi sức khỏe, phải kiêng cữ, nhưng ông ấy 

bận quá. Ai nhờ việc gì cũng làm, ông ấy làm việc nhiều quá.” 

Ông ấy trước đó vẫn làm việc bình thường, vẫn ăh   ng say. Buổi tối 

vẫn làm việc tới 2 giờ sáng. Tôi vẫn nhắc ông ấy phải đi bác sĩ coi sức khỏe, 

phải kiêng cữ, nhưng ông ấy bận quá. Ai nhờ việc gì cũng làm, ông ấy làm 

việc nhiều quá. 
Giáo sư Linh nói. 

Giáo sư Bích là một nhà sư phạm am tường văn chương-ngôn ngữ, một chuyên gia 

dịch thuật, một nhà biên khảo kỳ cựu, và nguyên là Giám đốc đầu tiên của Ban Việt Ngữ 

Đài Á Châu Tự Do (RFA). Ông cũng từng được bổ nhiệm làm Giám đốc Song ngữ của 

Bộ Giáo dục Liên bang Hoa Kỳ thời Tổng thống George W.H Bush. 
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Trước khi mất, ông giữ chức Chủ tịch ‘Nghị hội Toàn quốc của Người Việt tại Hoa Kỳ’ 

và vừa hoàn thành bộ Việt Sử cùng với Giáo sư Lê Mạnh Hùng xuất bản cách đây 

không lâu. 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1937 tại Hà Nội. Năm 1954, ông du học Mỹ theo 

chương trình học-bổng Fulbright và tốt nghiệp ngành Chính trị học năm 1958. 

Về Việt Nam năm 1972, ông cùng vợ là Tiến sĩ Đào Thị Hợi lập Viện Đại Học Cửu Long 

ở Sài Gòn và kiêm chức Cục trưởng Cục Thông Tin Quốc Ngoại của Bộ Dân Vận Chiêu 

Hồi. 

Từ sau 30/4/1975, Giáo sư Bích rời Việt Nam sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị và định cư tại

Virginia.  

 

 

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/giao-su-nguyen-ngoc-bich-dot-

tu/3217807.html 
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