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ĐẶNG CHÍ BÌNH 
. · 

 

 
 

Nhận tin tác giả “Thép đen” người điệp viên nổi danh của VNCH đã mất 
vào ngày 03.01.2023. 

Vô cùng thương tiếc và cầu nguyện linh hồn Ông yên nghỉ chốn Vĩnh 
Hằng. 

 
Tiểu sử Điệp viên Đặng Chí Bình: 
Tên thật là Châu, còn có tên là Lê Viết Hùng, gián điệp Việt Nam Cộng Hòa. 
Sinh ngày 20 Tây tháng 2, 1933, tại Kim Sơn, Phát Diệm. 
 
Theo tác giả kể: 
3/1950 ra Hanội. 8/1954 di cư vào Saigon. 
Ðến bộ tổng tham mưu tình nguyện vào khóa 6 TÐ. Trong khi chờ, thì vụ binh 
biến Bình Xuyên, chạy lên Hố Nai BH, rồi tôi rút xuống 5 tuổi để đi học. Khi TÐ 
gọi, không đi nữa. Cuối 1959 vào ngành tình báo, trong khi chờ gọi lâu quá, tôi 
lại thi vào khóa 11 TÐ. Vào trường TÐ hơn một tuần, bị gọi về (Ðặc biệt của 
tình báo). 5/1962, nhận một công tác đặc biệt về Hà Nội. 
Sau hơn một tháng đấu tranh với phản gián Hà Nội. 
Cuối tháng 6 Cộng sản bắt vào Hỏa Lò. Sau gần 6 năm khai thác. 
Ngày 30/12/1967 CS đưa ra tòa Hà Nội xử 18 năm tù, 5 năm mất quyền công 
dân. 
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Cuối 1980 được về Sàigon, trình diện hàng ngày với công an. 
Ðầu 1983 vượt biên đến Indo, cuối 83 định cư tại Boston 

Tác giả tập hồi ký Thép Đen , đã được tái bản nhiều lần. 

Thép Đen tập I, nhà xuất bản Đông Tiến, 1987 
Thép Đen tập II, nhà xuất bản Đông Tiến, 1987 
Thép Đen tập III, nhà xuất bản Đại Nam, 1991 
Thép Đen tập IV, 2005 

 

Tác phẩm Thép Đen đã khiến hàng trăm ngàn độc giả mê say qua giọng đọc của Trần 
Nam. 

Một câu chuyện hé lộ bí mật ở Hoả lò và những gì sau bức màn sắt kín bưng của Miền 
Bắc Cộng Sản, trong khoảng thời gian Chiến tranh VN vừa bắt đầu . 
 
Mời đọc chuyện “ Thép đen “ ở đây : https://thepden.wordpress.com/ 
Nghe Thép đen với giọng đọc của Trần Nam : https://youtu.be/JuUE6D8Ep2g 
 

 

Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2023/01/03/dang-chi-binh/ 
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