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Anh Trần Văn Bá sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại Sa Đéc. Là người con út trong số 3 người con 

của Cố Dân Biểu Trần Văn Văn, một khuôn mặt lỗi lạc Miền Nam trong suốt 2 nền Cộng Hòa. Ông 

Văn đã từng tham gia chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945 và đã từng giữ chức tổng trưởng Kinh 

Tế và Kế Hoạch trong chính phủ độc lập đầu tiên của Việt Nam năm 1949. Ông Trần Văn Văn đã bị 

CS ám sát ngày 7 tháng 12 năm 1966 tại Sàigòn. 

Sau đám tang của cha, anh Bá sang Pháp du học vào tháng Giêng năm 1967. Anh tốt nghiệp Cao 

học kinh tế, nghiêng về Chính trị Kinh doanh năm 1971 và làm trợ giảng tại Đại học Nantes 

(Nanterre), và từng là chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris từ năm 1973 đến 1980. 

Năm 1972 anh dẫn đầu một phái đoàn sinh viên Việt Nam tại Châu Âu trở về thăm viếng và ủy lạo 

chiến sỹ Việt Nam Cộng hòa để tạo sự thông cảm giữa những sinh viên du học và quân cán chính 

của Việt Nam Cộng hòa trong chương trình "Nối Vòng Tay Lớn". 

Ngay từ lúc đặt chân đến Pháp, anh TV Bá đã quyết định dồn hết tâm trí để tìm một giải đáp cho 

thảm trạng của đất nước. Khi đi đến kết luận là sự tồn vong và tương lai của dân tộc chỉ có thể được 

bảo đảm trong một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, tự do, tiến bộ, và mục tiêu này chỉ co thể được 

hoàn thành từ một nền Cộng Hòa miền Nam vững mạnh và tự do. Anh đã tự vạch ra cho mình một 

hướng đi và đã tự học hỏi, rèn luyện cho mình một khả năng và một phương thức hành động. 

Anh Trần Văn Bá đắc cử chức chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia tại Pháp năm 1972. Anh đã 

hoạt động hăng say và tận tụy để xây dưng một lực lượng Sinh Viên Quốc Gia thật hùng mạnh tại 

Châu Âu. Anh đã dẫn phái đoàn SV du học trở về thăm quê hương vào những tháng hè năm 73 – 

74 trong chương trình “Nối Vòng Tay Lớn”, đã tổ chức cuộc xuống đường rầm rộ để ủng hộ Miền 

Nam và các chiến sĩ VNCH vào ngày 27 tháng 4 năm 1975, ba ngày trước khi Sài Gòn thất thủ. 

Khi miền Nam sụp đổ, anh TV Bá đã xác định chánh nghĩa quốc gia và tổ chức đêm hội Tết Bính 

Thìn 1976 với chủ đề “Ta Còn Sống Đây”, giương cao ngọn cờ vàng Quốc Gia, hát lớn bài “ Hồn Tử 

Sĩ”, trước hơn 2000 khán giả xúc động đến ứa lệ. Anh kêu gọi mọi người tham dự hãy tiếp tục tranh 

https://youtu.be/x6fBzWMbHFc
https://youtu.be/hh5bATCxH-o
https://youtu.be/732IrwvhyI8
https://youtu.be/z5VERhMpsiE
https://youtu.be/MlIfRJATmqc
https://youtu.be/kfUJHlX-ZFk
https://youtu.be/wrJjLrPn8PA
https://youtu.be/Zay9N26K0X0


đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, chống lại chế độ độc tài cộng sản. Một ngọn lửa đối 

kháng đã được đốt lên từ đêm hôm đó. 

Lớp trẻ SV Quốc Gia tại Âu Châu vào năm 75, trở thành côi cút, không Tổ Quốc, không đàn anh, 

mất đường về… Tuy vậy, họ chưa bao giờ tuyệt vọng : Trần Văn Bá đã cùng nhóm SV QG kiên trì 

tiếp tục con đường đấu tranh cho Chính Nghĩa, cho một Miền Nam không cộng sản. 

Anh Trần Văn Bá đã trở thành linh hồn của Lớp Trẻ Tỵ Nạn. 

Thôi thúc bởi thảm cảnh của đồng bào lênh đênh trên biển Đông hay ngoi ngóp trong các trại tỵ nạn, 

cảnh ngộ của dân quân miền Nam bị đày ải, hành hạ trong các trại gọi là “cải tạo” hay ở các vùng 

“kinh tế mới”; thảm họa của cả một thế hệ thanh niên bị đem làm vật tế thần cho cuộc bành trướng 

quân sự điên rồ qua Kam Pu Chia; anh TV Bá quyết định rời kinh thành ánh sáng Ba Lê ngày 6 

tháng 6 năm 1980 để trở về chiến đấu trong lòng quê hương. 

Nhận định rằng mặt trận chính là ở trong nước nên anh cùng các tín đồ đạo Cao Đài và đạo Hoà 

Hảo đã thành lập Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam và âm thầm 

xâm nhập vào Việt Nam. 

Trong một lần chuyển vũ khí bằng đường biển vào nội địa, do nội gián, anh bị bắt ngày 9 tháng 9 

năm 1984 với số lượng lớn vũ khí và tiền bạc. Anh bị đưa ra trước cái gọi là Tòa Án Nhân Dân tại 

trụ sở cũ của Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn, ngày 14 tháng 12 năm 1984, cùng với 20 

đồng đội. Tòa Án cộng sản tuyên án tử hình anh Trần Văn Bá cùng với 4 bạn đồng hành. 

Vào ngày 08 tháng 1 năm 1985, tà quyền CSVN đã mang anh Trần Văn Bá ra hành quyết cùng với 

các ông Hồ Thái Bạch, tín đồ Cao Đài và Lê Quốc Quân, tín đồ Hòa Hảo . 

Anh Trần Văn Bá được vinh danh như một chiến sĩ tự do, một nhà ái quốc, một tấm gương tranh 

đấu cho dân chủ : hai tấm bảng tưởng niệm Trần Văn Bá được đặt nơi công cộng ở thành phố Liège, 

Bỉ quốc; một con đường được đặt tên Trần Văn Bá ở trung tâm sinh hoạt của người Việt, Eden 

Center, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ; Huân chương Tự Do Truman-Reagan 2007 được truy tặng cho 

Trần Văn Bá. 

 

( Đổ Hiếu, phóng viên đài RFA – 07/01/2009 ) 

       

Ông Trần Văn Bá , nguyên chủ tịch tổng hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, giảng nghiệm viên ngành 

quản trị xí nghiệp tại viện đại học Paris-Nanterre, về nước đấu tranh năm 1982, đã bị bắt và bị hành 

quyết ngày mồng 8 tháng giêng năm 1985, lúc 40 tuổi. 

Nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày ông bị Hà Nội xử tử hình, cộng đồng Việt Nam tại Châu Âu tổ chức 

lễ tưởng niệm ông. 



Dịp này, phóng viên Ban Việt Ngữ chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Đào một thành viên 

Ban Tổ Chức và chị Vũ Thụy, một người từng sinh hoạt với ông Trần văn Bá. 

- Thưa ông Lê Hữu Đào, với tư cách là chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Liege, vương quốc Bỉ, 

trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm ông Trần Văn Bá, xin ông sơ lược về sinh hoạt này. 

 

Tổng trưởng ngoại giao vùng Wallonie tham dự ngày dựng bia tưởng niệm 

- “Trước hết là Liege sẽ kỷ niệm anh Trần Văn Bá đúng ngày anh bị hành quyết, 8 tháng giêng, 

ngoài ra bên Paris, các hội đoàn Việt Nam cũng sẽ tổ chức lể tưởng niệm vào chủ nhật 11 tháng 

giêng tới tại nhà thờ Saint Hyppolyte.  

Về lễ tưởng niệm tại Liege, là thành phố có 2 tấm bia tưởng niệm anh Bá, tấm thứ nhất khánh thành 

năm 1988, được gắn ngay trước cơ sở trung ương của đại học Liege, với sự hiện diện của ông tổng 

trưởng ngoại giao vùng Wallonie. Tấm bia thứ nhì được khánh thành năm 2000 tại công viên La 

Boverie, với sự hiện diện của ông phó thị trưởng thành phố Liege. 

Kể từ năm 1988, đến ngày 8 tháng giêng, cộng đồng Việt Nam tại Liege tổ chức lễ tưởng niệm anh 

Trần Văn Bá, mỗi 5 năm tổ chức trọng thể có chánh quyền địa phương dự , những năm khác thì mời 

đồng bào đến thắp nhan, tưởng nhớ anh hùng Trần Văn Bá”. 

Con đường mang tên Trần Văn Bá tại Hoa Kỳ 

- Là một sinh viên du học Âu Châu, anh có dịp hoạt động với anh Trần Văn Bá hay không? Và anh  



có suy nghỉ gì về công cuộc đấu tranh của anh Bá? 

- “Tôi có dịp hoạt động với anh Trần Văn Bá, từ 1970 lúc bấy giờ anh là chủ tịch tổng hội sinh viên 

Việt Nam tại Paris, tôi là chủ tịch lực lượng sinh viên Việt Nam chống cộng tại Liege, nên có dịp gặp 

nhau các đêm hội Tết, anh có dẫn một phái đoàn văn nghệ hùng hậu sang sinh hoạt chung. 

Sau năm 1975, chúng tôi hoạt động tích cực trong khuôn khổ đại hội sinh viên Việt Nam tại Âu Châu. 

Sau khi mất nước, anh Bá trở lại nắm chủ tịch tổng hội  sinh viên Việt Nam tại Paris, tái tổ chức tổng 

hội để tiếp tục cuộc đấu tranh lâu dài và đó là thành quả rất lớn của anh Trần Văn Bá”.  

- Trước khi lên đường về nước, anh Trần Văn Bá có nhắn gởi điều gì hay không? 

- “Anh Bá thường nói với các anh em là muốn giải quyết được vấn đề Việt Nam, thì phải về nước 

đấu tranh vì theo anh , trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, tức là năm 1982, cách duy nhất để đấu tranh 

chống chế độ cộng sản là vào bưng đấu tranh võ trang. 

Anh đã rời Paris, ngày 6 tháng 6, 1982, về nước  kháng chiến trong tổ chức Mặt Trận Thống Nhất 

các Lực Luợng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam. Đến tháng 9 năm 1984, anh bị bắt và bị kết án tử 

hình cùng với 2 đồng chí khác là các ông Hồ Thái Bạch và Lê Quốc Quân. 

Mặc dù thế giới can thiệp nhưng chế độ cộng sản đã hành quyết cả 3 anh, ngày 8 tháng giêng, 1985 

tại Thủ Đức. Sự hy sinh của các anh là ý chí đấu tranh cho đến ngày dành lại được tự do, công lý 

và dân chủ cho Việt Nam. 

Xin được nhắc lại là tại Virginia, Hoa Kỳ, có một con đường mang tên Trần Văn Bá, ở Paris cũng 

như Thụy Sĩ đang vận động để dựng tấm bia tưởng niệm anh”. 

Vừa rồi là góp ý của ông Lê Hữu Đào, trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm ông Trần Văn Bá, tiếp theo 

là câu chuyện với chị Vũ Thụy, định cư tại Pháp, đã có thời gian hoạt động với ông Bá. 

Hình ảnh cụ thể nhất của một nhà cách mạng, một nhà ái quốc 

- Thưa chị, nhân dịp tưởng niệm 24 năm ngày anh Trần Văn Bá bị Hà Nội hành quyết, chị có điều 

gì chia sẻ với quý thính gỉa đài Á Châu Tự Do? 

- “Khi nghe tới cái tên Trần Văn Bá, đối với những người từng sinh sống ở Pháp, trong cộng đồng 

người Việt Tự Do, tôi chắc chắn là không ai quên được con người đãn quên mình vì lý tưởng.  

Tôi cũng nhớ hoài ngày 8 tháng giêng 1985, anh em không biết số phận của anh ra sao? Ngày đó, 

anh em ở cộng đồng Paris họp lại nhau, và nghỉ đến anh Bá rất nhiều, những cuộc biểu tình, xuống 

đường, lúc nào cũng có hình ảnh của anh đi theo”. 

- Nếu được hỏi cảm tưởng của chị về anh Trần Văn Bá, chị sẽ nói gì? 

- “Đối với tôi thì anh Bá là hình ảnh cụ thể nhất của một nhà cách mạng, một nhà ái quốc, dám hy 

sinh cho lý tưởng, có lẽ anh Bá đã được hưởng lòng yêu nước từ cha, ông của anh, nên anh sống 



theo lý tưởng của anh như một điều tự nhiên, như chúng ta ăn, hay thở, anh Bá không những là 

người anh, mà còn là thần tượng của cả một thế hệ, những người từng sống  ở Paris. 

Nếu tin tưởng ở hồn thiêng của anh, tôi thích tin vào điều đó, đôi khi anh em tổ chức điều gì có lấn 

cấn, lúc đó tôi luơn nghỉ đến anh Bá, tôi không dám cầu nguyện mà chỉ nghỉ đến anh thì sau đó, 

dường như là 99% mọi việc đều suông sẻ.” 

Nguồn : http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...009134331.html 

 

 

ANH HÙNG TRẦN VĂN BÁ ĐƯỢC TRAO HUÂN CHƯƠNG TỰ DO TRUMAN-REAGAN 

- Lan Phương  - 16.11.2007- 

       

Vào lúc chúng tôi bắt đầu buổi phát thanh hôm nay, tức là 5:30 chiều ngày 15 tháng 11 tại 

thủ đô Washington, một buổi lễ long trọng trao tăng huân chương Tự Do Truman-Reagan, 

đang diễn ra tại đại sứ quán Hungary. Đây là huân chương do Sáng Hội Tượng Đài Tưởng 

Niệm Nạn Nhân Cộng Sản trao tặng hằng năm. Năm nay, trong số 3 người được nhận vinh 

dự này có một người Việt Nam, ông Trần Văn Bá. Mời quí vị theo dõi các chi tiết: 

Theo tin của Sáng Hội Xây Dựng Tượng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (VOCMF), năm nay 

3 nhân vật được chọn để trao tặng huân chương Tự Do Truman - Reagan là dân biểu Hoa Kỳ Dana 

Rohrabacher, tiến sỹ Janos Horvath, thành viên của quốc hội Hungary và một người Việt Nam, ông 

Trần Văn Bá. 

Cô Lữ Anh Thư, thành viên gốc Á Châu duy nhất trong hội đồng quản trị của VOCMF, đã cho biết 

lý do tại sao hội đồng đã chọn lựa ba nhân vật trên đây để trao huân chương cao quí này trong năm 

nay. 

Cô Lữ Anh Thư nói: "Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản, thực sự tôi gọi là 

sáng hội vì nó là một foundation, trong sinh hoạt hằng năm vẫn tìm những cá nhân đã có công đấu 

tranh kiên cường chống lại chủ thuyết cộng sản và những chế độ bạo tàn trên thế giới để trao cho 

họ huy chương Tự Do Truman – Reagan. Năm nay là năm thứ 9 và trong những người mà chúng 

tôi quyết định chọn có một người Việt Nam là anh Trần Văn Bá, dân biểu Dana Rohrabacher, là vì 

ông đã có công rất nhiều trong việc giúp đỡ cho chúng tôi trong việc thực hiện đài tưởng niệm nạn 

nhân cộng sản chưa kể ông là người đã đấu tranh rất nhiều trong lý thuyết của ông Reagan để 

chống lại những chủ nghĩa bạo tàn trên thế giới, thì đó là những lý do. Ông dân biểu của Hung Gia 

Lợi đã có một quá trình rất là lạ lùng vì ngày xưa ông đã từng đấu tranh chống Đức Quốc Xã khi họ 

xâm lăng vào Hung Gia Lợi. Khi cộng sản vào thì ông lại phải đi tỵ nạn ở Hoa Kỳ. Nhưng sau khi đất 

nước ông giành lại được tự do dân chủ thì ông đã trở về và được dân chúng của ông chọn ông để 

vào phục vụ trong quốc hội; đó là hành trình của một người thực sự yêu chuộng tự do. Anh Trần 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Commemoration-of-the-24-th-anniversary-of-the-execution-of-Tran-Van-Ba-accused-by-Hanoi-to-overthrow-the-regime-01072009134331.html
http://www.voatiengviet.com/author/9695.html


Văn Bá của Việt Nam Cộng Hòa đã dành cả đời mình để đi đấu tranh giành lại tự do dân chủ cho 

đất nước và vì thế Hội Đồng Quản Trị của Sáng Hội Xây Dựng Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản đã 

chọn 3 cá nhân này để trao huy chương năm nay." 

Ông Trần Văn Bá, được báo chí Việt Nam hải ngoại gọi là anh hùng Trần Văn Bá, qua bản tin của 

VOCMF, đã được chủ tịch hội đồng quản trị, tiến sỹ Lee Edwards, gọi là 'Chiến sỹ cho Tự Do, Chiến 

Sỹ Chống Cộng'. 

Ông Trần Văn Bá, sinh năm 1945 tại miền nam Việt Nam, thứ nam của cố dân biểu Trần Văn Văn, 

từng là chủ tịch của tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris. Ông sang Pháp du học trong thập niên 

1970. Năm 1972 ông dẫn đầu một phái đoàn sinh viên Việt Nam tại Châu Âu trở về thăm viếng và 

ủy lạo chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa cùng tạo sự thông cảm giữa những Sinh viên du học và Quân 

Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình Nối Vòng Tay Lớn để chuẩn bị cho ngày về 

phục vụ đất nước. Sau biến cố 1975, ông vẫn tiếp tục tranh đấu chống Cộng sản tại Châu Âu.  

Sau nhiều năm chuẩn bị, năm 1980 ông âm thầm trở về nước để bí mật tranh đấu giành lại tự do. 

Năm 1984, sau nhiều lần xâm nhập Việt Nam, ông và một số phục quốc quân đã bị bắt tại làng Minh 

Hải, Cà Mau. Đến tháng 12 năm 1984, một phiên tòa được nhà nước cộng sản dàn dựng xử ông và 

các bạn đồng chí hướng về tội 'phản quốc'.  

Ông đã hiên ngang không ký tên nhận tội, không cần ân xá. Ngày 8 tháng Giêng năm 1985, ông đã 

bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hành quyết, hưởng dương 40 tuổi.  

Tại Liege, nước Bỉ, đã có một mộ bia tưởng niệm dành cho ông, và ở thành phố Falls Church, bang 

Virginia, cũng có một con đường mang tên ông.  

Thân nhân ông Trần Văn Bá đã được thông báo và được mời đến nhận huân chương cao quí này 

trong buổi lễ được tổ chức tại đại sứ quán Hungary ở thủ đô Washington vào chiều ngày 15 tháng 

11 năm 2007.  

Trong số những nhân vật tên tuổi từng được trao huân chương Tự Do Truman-Reagan có các ông 

Vasclav Havel, Lech Walesa, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Joseph Lieberman và Ðức Giáo Hoàng Gioan 

Phao Lồ đệ nhị. 

http://www.voatiengviet.com/content/...32/834149.html 

  

 

- CÁC BÀI LIÊN QUAN KHÁC - 
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Hồi tháng 1 năm 1985, chính quyền tại TP/HCM đã thi hành án tử hình với ba ông Hồ Thái Bạch, Lê 

Quốc Quân và Trần Văn Bá về tội "gián điệp phản quốc", gây chấn động dư luận trong và ngoài 

nước. 

Phiên tòa hồi ngày 18 tháng 12 năm 1984 đã tuyên án tử hình với các ông Mai Văn Hạnh, Trần Văn 

Bá, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh và Hồ Thái Bạch, một số người khác lĩnh án chung thân, hoặc 

từ 8 đến 12 năm tù. 

Do vận động của cộng đồng người Việt hải ngoại và dư luận quốc tế, nhất là chính phủ Pháp, toà 

án Việt Nam hồi tháng 1 năm 1985 giảm án tử hình của hai công dân Pháp là Mai Văn Hạnh và 

Huỳnh Vĩnh Sanh xuống chung thân. 

Các ông Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch không thuộc diện này. 

Trong số họ, ông Trần Văn Bá nổi tiếng hơn cả và trở thành biểu tượng của phong vào chống cộng 

sản sau này. 

Sinh năm 1945 ở Sa Đéc, ông Trần Văn Bá nổi tiếng trong phong trào Việt Kiều và sinh viên tại 

Pháp. 

Làm Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia tại Pháp năm 1972, ông Bá đại diện cho phái quốc gia, 

chống lại phe Việt Kiều thân miền Bắc và phản chiến. Dù trước 1975, ông Bá đã dẫn đầu các đoàn 

sinh viên Việt Nam phe quốc gia về ủng hộ cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng việc rời Pháp về hoạt 

động chống chính quyền sau chiến tranh vẫn gây tiếng vang lớn trong giới quan tâm. 

Ông được tuyên dương trong lễ kỷ niệm Giải thưởng Tự Do Truman-Reagan (Truman-Reagan Medal 

of Freedom Award) cho những người đã từng nêu những tấm gương kiên cường chống lại chủ nghĩa 

cộng sản hồi 2007 tại Đại sứ quán Hungary ở Hoa Kỳ. 

Cùng được huy chương với ông Bá, mà người đại diện là anh trai Trần Văn Tòng đến nhận, còn có 

Dân biểu Hoa Kỳ Dana Rohrabacher và tiến sĩ János Horváth, dân biểu quốc hội Hungary. 



Bia tưởng niệm ông Bá có ở Liege, Bỉ và một phố ở Falls Church, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ có 
mang tên ông. 

Nguồn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...ong_free.shtml 

 

 

LỄ TRAO HUÂN CHƯƠNG TRUMAN-REAGAN 

( Ký giả tự do Trần Công Đức tường thuật từ Washington ) 

       

Một tử tù Việt Nam đã bị nhà cầm quyền cộng sản hành quyết năm 1985 là ông Trần Văn Bá được 

trao huân chương tự do Truman-Reagan (Truman-Reagan Medal of Freedom). 

Huân chương lấy tên hai vị tổng thống Hoa Kỳ là Reagan và Truman để dành cho những nhân vật 

trên thế giới có thành tích suốt đời đấu tranh cho lý tưởng tự do và đối đầu với các chế độ độc tài. 

Lễ trao huân chương là một trong những nghi thức hàng năm của quỹ tưởng niệm nạn nhân cộng 

sản tại Washington DC mà tổng thống Bush là chủ tịch danh dự. Năm nay, lễ được tổ chức tại tòa 

đại sứ Hungary.  

Ba nhân vật được bầu chọn đó là dân biểu đảng Cộng hòa, Dana 

Rohrabacher, tiến sĩ Janos Horvath của Hungary, và ông Trần Văn 

Bá. 

Dân biểu Rohrabacher của bang California là một người đã góp 

nhiều công sức trong việc hoàn thành tượng đài tưởng niệm nạn 

nhân cộng sản tại Washington DC gần đây. Ngoài thành tích này, 

ông là một trong những tiếng nói tâm huyết và mạnh mẽ nhất trong 

quốc hội Hoa Kỳ về những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và Trung 

Quốc. 

Còn Janos Horvath là một trong những nhà đấu tranh với cộng sản 

vào cuối thập niên 40 và là lãnh đạo trong cuộc cách mạng 1956 tại Hungary. 

Cuộc đời đầy sóng gió của ông từ chính khách vào năm 1945 tới lưu vong 1956 và sự trở về vào 

năm 1998 đã để lại nhiều cảm khái cho dân tộc Hungary sau cuộc cách mạng Đông Âu. 

Trần Văn Bá 

Ngày 08 tháng 01 năm 1985 ông Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch bị chế độ cộng sản 

VN hành quyết. 

Ông Tòng cho biết gia đình muốn xin lại hài cốt của ông Trần Văn Bá. Trước đó ngày 14 tháng 12 

năm 1984 Việt Nam đã đem ra xử 21 người thuộc Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yêu Nước  

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/100712_truong_van_suong_free.shtml


Giải Phóng Việt Nam. Những người này đã bị bắt trong nhiều đợt từ 1981 đến 1984. 

Anh ruột của ông Trần Văn Bá là tiến sĩ Trần Văn Tòng đến từ Paris để thay mặt người đã khuất 

nhận huân chương và nói lời cảm tạ. Ông Trần Văn Tòng xúc động khi nhắc đến cuộc đời ngắn ngủi 

và đầy bi tráng của người em mình. 

 

Ông Tòng cho biết gia đình muốn xin lại hài cốt ông Trần Văn Bá 

Theo lời ông Trần Văn Tòng cho đến giờ này tuy đã có nhiều yêu cầu nhưng nhà cầm quyền Việt 

Nam vẫn từ chối với lý do là họ không có thể lệ trả thi hài tử tội cho gia đình. 

Tham dự viên gốc Á tại buổi lễ trao huân chương phần đông là người Việt Nam. Trong sự cảm động 

của người thân, những người bạn của Trần Văn Bá và những đồng hương Việt Nam hải ngoại, giữa 

không gian này là sự tương phản giữa sống chết, bi tráng, tự do và lao tù – khác với mọi người, tấm 

huân chương tự do dành cho Trần Văn Bá có lẽ như là lời tưởng niệm. 

Hoài niệm 

 

Tiến sĩ Horvath trả lời truyền hình Hungary 



Tiến sĩ Janos Horvath cũng đã từng bị kết án tử hình vào năm 1956 và may mắn thay ông đã trốn 

thoát ngay lúc mọi người đang bấn loạn vì đạo quân Xô Viết đang tiến vào. 

Không khí bài xích chủ nghĩa cộng sản của Liên bang Xô Viết hiện diện rõ trong tòa đại sứ Hungary. 

Các bức bích hoạ, các cuốn phim tài liệu chiếu ở bên ngoài đều nói lên điều đó. 

Các quan chức sứ quán biểu lộ tình cảm thật chân thành khi nói về cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan 

có sức ảnh hưởng với đất nước Hungary như thế nào. Họ nói rằnh chính tổng thống Reagan là niềm 

khích lệ cho những nhân vật tranh đấu trong nước có được điểm tựa tinh thần nhằm thoát ra khỏi 

ảnh hưởng của liên bang Xô Viết thời đó. 

Ông Attila TÓTH sinh năm 1977 hiện là tham tán sứ quán về sự vụ nông nghiệp nói: ''Xã hội Hungary 

bây giờ hầu như đoạn tuyệt với di sản cộng sản tuy cũng còn một bộ phận người già vẫn có một 

chút hoài niệm nào đó mang chất lãng mạn. Những người trẻ tuổi như tôi đã vượt qua ký ức này một 

cách dứt khoát.'' 

Harry Wu 

 

Ông Harry Wu (giữa) đã mất tuổi trẻ của mình trong các nhà lao và trại cải tạo 

Trong cuộc tiếp tân này còn đi kèm theo một sự kiện liên quan cuộc cách mạng 1956 mà người 

Hungary luôn coi trọng. Đó là giải thưởng của phía Hungary dành cho ông Harry Wu, người Trung 

Quốc, vốn rất được dư luận Hungary coi trọng và cảm kích. 

Vào thời quan hệ Trung Xô còn tốt, chỉ vì nói rằng đạo quân của Liên Xô vào đàn áp cuộc cách 

mạng của Hungary là hành động phi pháp mà ông Harry Wu bị chính quyền cộng sản Trung Quốc 

kết án 19 năm tù. Ông xúc động cho cuộc đời ngắn ngủi của Trần Văn Bá. Khi hỏi về tương lai của 

cộng sản Trung Quốc ông Wu nói: ''Họ cố tạo sức mạnh bề ngoài để che đậy cái yếu kém ở bên 

trong. Một người Trung Quốc tỉnh táo thì không thể có niềm tin ở chủ nghĩa cộng sản.'' ''Nếu không 

có niềm tin mà phải làm theo thì thực chất là xã hội Trung Quốc đang xây dựng trên cơ sở lòng 

người dối trá.'' 

Nguồn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...lfreedom.shtml 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/11/071116_medalfreedom.shtml


 

Ngày 6 tháng 6 năm 1980, anh Trần Văn Bá, cựu giảng viên đại học bên Pháp, rơì thành phô´ Paris 

và khởi sự cuộc hành trình trở về quê hương để làm tròn bổn phận đối với đất nước, cùng những 

ngươì ở Việt Nam kháng chiến vơí cộng sản và hy sinh ở Việt Nam ngày 8 tháng 1 năm 1985, khi 

muôn´giải cưú ngươì dân miền Nam VN bị chèn ép, phải vượt biên ra đi (gần nữa triệu ngươì boat 

people chêt´ trên biển). 

Ngày 08/01/1985, Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch bị chế độ cộng sản VN hành quyết. 

Tên tuổi cả 3 vị được ghi vào sử xanh của nước Việt hào hùng. Trần Văn Bá trở thành ngọn đuốc 

soi sáng con đường tranh đấu cho Tự Do của các thế hệ thanh niên Việt đi sau ! 

Ngày 14/12/1984, "Toà Án Nhân Dân Tối Cao" của chế độ cộng sản tại Việt Nam đã đem ra xử 21 

người thuộc Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam. Những người 

này đã bị bắt trong nhiều đợt từ 1981 đến 1984. 

Phiên toà diễn ra ở công trường Lam Sơn tai nhà hát lớn của thành phố Sài Gòn và được phóng 

thanh ra ngoài đường cho một công chúng đông đảo tụ tập lại theo dõi. Các hình ảnh của phiên xử 

được báo chí ngoại quốc phát ra làm chấn động dư luận thế giới và gây bàng hoàng trong các cộng 

đồng người Việt tại hải ngoại. 

Sau vài ngày xử ngắn ngủi, từ 14 đến 18/12, với các luật sư do chính nhà cầm quyền chỉ định, toà 

án cộng sản đã tuyên án tử hình 5 người mà chúng nghĩ là chủ chốt : 

1. Mai Văn Hạnh 

2. Trần Văn Bá 

3. Lê Quốc Quân 

4. Huỳnh Vĩnh Sanh 

5. Hồ Thái Bạch 

Tráng sĩ Kinh Kha Trần Văn Bá sinh ngày 14/05/1945 tại Sa Đéc, thân phụ là dân biểu VNCH Chống 

Cộng Quyết Liệt Trần Văn Vân (bị VC ám sát chết). Anh là chủ tịch tổng hội Sinh Viên Việt Nam tại 

Paris 1972-1973. 

Trong những ngày sau đó, tại khắp nơi trên thế giới, các cộng đồng người Việt cũng như chính giới 

ngoại quốc đã không ngừng đẩy mạnh những nỗ lực để yêu cầu nhà cầm quyền xét lại vụ xử và huỷ 

bỏ các bản án tử hình. Tại Paris, môi trường hoạt động tiên khởi của Trần Văn Bá, những cuộc biểu 

tình phản kháng Hà Nội và vận động cho các kháng chiến quân đã liên tục diễn ra trước sứ quán 

cộng sản cũng như tại nhiều điểm trong thành phố. Các báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình đưa 

ra nhiều bài bình luận chê bai chế độ cộng sản Việt Nam, chính giới Pháp và ở nhiều nước Âu Châu 

đã gởi điện văn can thiệp cho những người bị nạn. 

Ngày 03/01/1985, niềm hy vọng của thế giới tự do được khởi sắc phần nào khi Hà Nội quyết định  



cải biến các bản án tử hiình của 2 ông Mai Văn Hạnh và Huỳnh Vĩnh Sanh thành án chung thân. 

Thực ra cái được gọi là sự "khoan hồng" này chỉ nhằm mục đích làm giảm bớt áp lực của quốc tế 

để nhà cầm quyền tiếp tục dự án dã man đã sắp đặt sẵn. 

Diễn tiến vụ án 

Ngày 14/12/1984, Hai Mươi Mốt Kháng Chiến Quân thuộc Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yêu 

Nước Giải Phóng Việt Nam đã bị "Toà Án Nhân Dân Tối Cao" của chế độ cộng sản Hà Nội đem ra 

xử. 

Phiên toà xảy ra tại Nhà Hát lớn Sài Gòn tức toà nhà Hạ Viện cũ của thời Việt Nam Cộng Hoà, một 

phần của cơ sở còn được biến thành khu vực triển lãm các "chiến lợi phẩm" tịch thu được từ các 

kháng chiến quân. Nhà cầm quyền còn cho phóng thanh diễn tiến vụ án tại công trường Lam Sơn 

và hàng ngàn người đã chen chúc nhau ngồi theo dõi. 

Trong bản Cáo trạng đọc trước toà, công tố viên Trần Tế cho biết ngay từ đầu tháng 1/81, cơ quan 

an ninh cộng sản đã phát hiện một "tổ chức gián điệp" xâm nhập vào Việt Nam. Theo bản buộc tội, 

ông Lê Quốc Túy là chủ tịch của tổ chức, ông Mai Văn Hạnh là chủ tịch quốc ngoại, các ông Huỳnh 

Vĩnh Sanh và Hồ Tấn Khoa làm đồng chủ tịch quốc nội. Ông Trần Văn Bá được cử là tham mưu và 

ông Lê Quốc Quân phụ trách lực lượng vũ trang trong nước. Mặt khác, Trung quốc thì bị tố là đã tài 

trợ mạnh mẽ các hoạt động của "tổ chức gián điệp" và các lực lượng tình báo của Thái Lan và Hoa 

Kỳ cũng bị cho là đã hợp tác chặt chẽ vào "âm mưu phá hoại". Tết 1983, lực lượng an ninh cộng 

sản đã bắt được Hồ Tấn Khoa, Võ Văn Nhơn, Nguyễn Ngọc Hoà thuộc tổ chức "Hoà Giải Quốc Tế" 

gần với Cao Đài giáo. Những người bị bắt bị nghi là thông đồng với các ông Túy Hạnh để "cướp 

chính quyền" ở một số tỉnh miền tây. Con trai ông Khoa là Hồ Thái Bạch sau đó thay thế cha trong 

chức vụ đồng chủ tịch. 

Công tố viên cộng sản cho biết có 10 toán gián điệp đã được tung vào trong nước tính từ đầu năm 

1981 đến tháng 9 năm 1984. Toán thứ nhất về bằng đường bộ từ tỉnh Trat ở Thái Lan qua Cam Bốt, 

khi đến Châu Đốc thì bị bắt. Toán này có nhiệm vụ liên lạc với lực lượng của Hoà Hảo để chiếm 

đóng vùng Bảy Núi. Toán thứ 10 về bằng đường biển hồi đầu tháng 09/1984 gồm 21 người trong đó 

có Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá. Toán này bị bắt ngay khi mới đổ bộ vào bờ biển. Tổng cộng, có tất 

cả 119 người đã bị bắt giam hoặc giết chết.Thiếu tá CA Nguyễn Tấn Dũng là người chỉ huy vây bắt 

vụ án này. Sau đó được phong làm đại tá Công An. Hiện nay là phó thủ tướng thường trực bạo 

quyền CSVN. 

Ông Lê Quốc Túy đáng lẽ cũng đi cùng toán thứ 10 nhưng vì phải vào nhà thương ở Pháp để mổ 

gấp nên đã thoát nạn. Ngày 27/12/1984, ông tổ chức họp báo tại Paris với tư cách là uỷ viên đối 

ngoại của Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam. Theo nguyệt san 

Nhân Bản số tháng 01/01/1985 phát hành tại Paris, ông Túy xác nhận một số chiến sĩ của Mặt Trận 

đã bị bắt từ 1980. Một trận đánh lớn đã xảy ra tại Hà Tiên gây thiệt hại cho khoảng 120 cán binh 

Việt cộng. Không ai giúp Mặt Trận cho đến nay, việc Việt cộng cho rằng có Trung Hoa, Thái Lan 



hay Hoa Kỳ giúp là để phỉ báng cuộc cách mạng. Súng đạn do chính cán bộ cộng sản cung cấp 

hoặc bán lại. Trong số 21 người bị xử có 2 cựu cán bộ cộng sản. Mặt Trận không có căn cứ ở ngoại 

quốc, hoạt động ở Nam và Trung phần và tổ chức đí kháng tiêu cực, không tổ chức đánh lớn. Điểm 

duy nhất đúng trong bản Cáo trạng của cộng sản là Mặt Trận dự định tổ chức một vụ lớn và mạnh 

trong năm 1985. Vũ khí dùng để bảo vệ dân chúng, chất nổ nhằm tổ chức phá hoại tại Sài Gòn. 

Ông Huỳnh Vĩnh Sanh vừa hô "Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm" ... 

Ngay từ phiên xử đầu tiên, nhà cầm quyền cộng sản đã cho thấy các bản án đã được sắp xếp sẵn. 

Sự hiện diện của các luật sư quốc doanh bên cạnh các bị cáo chỉ là một sắc thái cố hữu của các 

phiên toà trong các chế độ cộng sản trên khắp thế giới. Làm sao có thể tin tưởng các luật sư do chế 

độ chỉ định khi ngay từ đầu những người này đã chấp nhận lời cáo buộc các thân chủ của họ "phản 

bội lại tổ quốc", "chống phá cách mạng" và cuộc biện hộ của họ chỉ xoay quanh việc xin nhà nước 

khoan hồng ! 

Trong các phiên xử, mỗi lần một bị cáo có toan tính đi ra ngoài những lời tự thú đã bị áp đặt trước 

là lập tức bị dàn áp. Ông Huỳnh Vĩnh Sanh vừa hô "Việt Nam Cộng Hoà muôn năm" liền bị một cán 

bộ cộng sản đưa tay bịt miệng, một cán bộ khác chạy tới còng tay lại ! Ông Hồ Thái Bạch bị công 

an dùng dùi cui đánh đập vì ông lên tiếng phản đối các bản án của toà án cộng sản. 

Sau 4 ngày diễn ra vụ án bịp bợm, các bản án đã được tuyên đọc trong suốt 2 giờ đồng hồ : 

Tử hình : Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch. 

Chung thân : Trần Nguyên Hùng, Tô Văn Hườn, Hoàng Đình My.? 

Từ 8 đến 20 năm tù : số 13 kháng chiến quân còn lại. 

Ghi chú : các hình trong trang này được lấy từ bán nguyệt san Hoa Thịnh Đốn Việt Báo số 1 đến 

15/01/1985. 

Danh sách 21 kháng chiến quân bị nạn : 

1 - Mai Văn Hạnh 

2 - Trần Văn Bá 

3 - Lê Quốc Quân 

4 - Huỳnh Vĩnh Sanh 

5 - Hồ Thái Bạch 

6 - Trần Nguyên Hùng 

7 - Tô Văn Hườn 

8 - Hoàng Đình Mỹ 

9 - Thạch Sanh 

10 - Nguyễn Văn Trạch 

11 - Nguyễn Bình 



12 - Nguyễn Văn Hậu 

13 - Nhan Văn Lộc 

14 - Lý Vinh 

15 - Trần NGọc Ẩn 

16 - Cai Văn Hùng 

17 - Đặng Bá Lộc 

18 - Thái Văn Dư 

19 - Trần Văn Phương 

20 - Nguyễn Phi Long 

21 - Nguyễn Văn Cầm 
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TRẦN VĂN BÁ: “CON RỒNG LẠC LONG CỦA BIỂN ĐÔNG”! 

- NGUYỄN THIẾU NHẪN - 

Posted on January 10, 2013 by HNSG   

Để tưởng niệm Trần Văn Bá: người anh hùng của dân tộc Việt Nam (8/1/1985 – 8/1/2012) 

“Con rồng Lạc Long của Biển Đông đã u sầu câm nín. 

Vì xác người làm bạc sóng kêu than” 

(Thơ Dương Như Nguyện) 
 

Trong cuộc chiến Việt Nam vừa qua, một trong những tờ báo mà người Việt Quốc Gia miền Nam 

hết sức căm ghét là tờ l’Express của Pháp. Trong cuộc chiến tranh tự vệ của quân dân miền Nam 

chống lại cuộc xâm lăng của Cộng sản miền bắc, tờ báo này đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt 

hại cho phía những người Quốc Gia.Tờ báo này qua tay bỉnh bút thiên tả nặng ký Oliver Todd đã 

ra rả tung hô Hồ Chí Minh, đã bỏ công lặn lội vào các vùng do Cộng sản kiểm soát ở miền Nam và 

ca tụng, thần thánh hóa những cán binh Cộng Sản như những anh hùng của cuộc chiến tranh giải 

phóng dân tộc. 

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau tháng Tư năm 1975, sự thật đã làm Oliver Todd mở mắt. Tháng 

6-1978, tuần báo l’Epress đã đăng một bài mang tựa đề “Le Goulag Indochinois” (tạm dịch Đông 

Dương: Quần đảo Ngục Tù). Đây là một bài viết chứng minh sự phản tỉnh hoàn toàn của Oliver 

Todd. 

Trong bài viết, ký giả phản tỉnh Oliver Todd đã nhắc tới một lời phát biểu của văn hào Nga lưu vong 

Solzhenitsyn. Trong cơn hấp hối của miền Nam, đoán trước sự chiến thắng của Cộng sản và những 

http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6683:v-an-xet-x-kinh-kha-trn-vn-ba&catid=91:bai-vit&Itemid=73
http://www.hennhausaigon2015.com/2013/01/10/32195/
http://www.hennhausaigon2015.com/author/hnsg/


gì họ sẽ làm trong tương lai ở Việt Nam, ngày 11 tháng Tư năm 1975, văn hào người Nga này đã 

gửi đến thế giới một thông điệp vắn tắt: “Toàn thể nước Việt Nam sẽ trở thành một trại tập trung.” 

Lời tiên đoán này đã trở thành sự thật. 

Tiếp theo đó, Oliver Todd còn viết nhiều bài vạch trần những mặt trái của xã hội Cộng sản mà bấy 

lâu nay được che lấp bởi hào quang và huyền thoại. Một trong những tác phẩm của Todd là quyển 

“Cruel Avril 1975: La Chute de Saigon” (tạm dịch Tháng Tư Đen 1975: Sự sụp đổ của Sàigòn) để 

tưởng niệm và tôn vinh một người Việt Nam mà ông đã có dịp gặp gỡ: Chủ tịch Tổng hội Sinh viên 

Paris Trần Văn Bá. 

Có lẽ mọi người còn nhớ, Trần Văn Bá là con của cố Dân biểu Trần Văn Văn, du học tại Pháp từ 

trước 1975 và giữ chức Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. Trong những ngày cuối cùng 

của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Pháp lúc ấy là Nguyễn Duy Quang 

đang chuẩn bị bàn giao Đại sứ quán VNCH tại Paris cho đại diện Ngoại giao của Cộng sản và không 

thiêu hủy các hồ sơ mật. Chính Trần Văn Bá đã cùng các sinh viên trong Tổng hội Sinh viên Việt 

Nam trèo lên tầng lầu chứa các hồ sơ và tiêu hủy các hồ sơ đó. 

Ai đã từng theo dõi cuộc đấu tranh chống Cộng của người Việt tại Pháp trong giai đoạn 1975-1980 

chắc hẳn không ai mà không biết Trần Văn Bá, một trong những người lãnh đạo chủ chốt. 

Cùng với các ông Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh (đồng Chủ tịch Mặt trận Thống nhất các Lực lượng 

Yêu nước Giải phóng Việt Nam), Trần Văn Bá  trở thành một trong những bộ óc lãnh đạo của tổ 

chức kháng chiến này. 

Ngày 6 tháng 6 năm 1980, sau năm năm chuẩn bị và trăn trở suy nghĩ, chán ngán các trò tranh đấu 

chống Cộng bằng những cuộc thảo luận tại những phòng khách sang trọng ở các thành phố, thủ đô 

Pháp, Mỹ, Trần Văn Bá bay sang Thái Lan. Dưới bí danh C.4 trong tổ chức, anh đã góp phần tuyển 

mộ, tổ chức, huấn luyện cho các chiến sĩ kháng chiến, chuẩn bị xâm nhập quốc nội. 

Kỷ niệm hai năm ngày rời Paris, từ vùng hoạt động, anh gửi ra ngoài một lá thư, có đoạn viết: 

“Tôi vẫn mạnh khoẻ. Thật là gay go và cực khổ. Nhưng tôi cảm thấy được sự liên đới mật thiết giữa 

tôi với quê hương nghèo khổ, bất hạnh và đói khát. Công cuộc giải phóng đất nước, chủ yếu sẽ 

là công trình của những người kháng chiến quốc nội, chứ không phải của các chính trị gia 

lưu vong.” (do tác giả bài này in đậm). 

Trong những ngày anh còn ở Thái Lan, ông Trần Văn Tòng, anh ruột của anh (sau này là Chủ tịch 

Ủy ban Quốc tế Trần Văn Bá, trụ sở ở Paris) đã đến thăm và đã được anh tâm sự: “Quả thật là em 

đang làm cái chuyện đội đá vá trời.” 

Và rồi, từ giã C.1 (bí danh của ông Lê Quốc Túy) anh cùng C.2 (bí danh của ông Mai Văn Hạnh) và 

một số chiến hữu khác mang vũ khí, đạn dược, phương tiện liên lạc xâm nhập quốc nội. 

Sa cơ, anh và ông Mai Văn Hạnh cùng một số chiến hữu cùng xâm nhập và một số chiến hữu cơ  



sở quốc nội bị Cộng sản bắt. 

Bạo quyền Hà Nội đã mở một phiên tòa hát bội, được quảng cáo rùm beng ngày 19-12-1984 tại Nhà 

hát Thành phố Sàigòn để xử anh cùng 21 chiến hữu khác trong tổ chức. 

Phiên tòa này, thực chất chỉ là một cuộc trình diễn hình thức và đọc lên các phán quyết đã được 

định trước: 5 án tử hình dành cho các ông Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, giáo sư Hồ Thái Bạch, 

Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân (em của ông Lê Quốc Túy). 

Trước phiên tòa, Trần Văn Bá đã giữ trọn vẹn khí phách của một chiến sĩ Quốc Gia can trường. Mặc 

dù theo luật, các tử tội có thể xin ân xá, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. 

Trong số những người từ bên ngoài xâm nhập Việt Nam để hoạt động, có hai người lãnh án tử hình 

là Trần Văn Bá và Mai Văn Hạnh. Ba người còn lại thuộc cơ sở quốc nội. 

Trong những người này, chỉ có ông Mai Văn Hạnh là thoát khỏi mũi súng của đội hành quyết. Là 

công dân Pháp, ông được chính phủ Pháp tích cực can thiệp và đã được thả về Pháp sau nhiều 

năm tù. Trần Văn Bá và các chiến hữu khác đã lần lượt đền nợ nước trong năm 1985. 

Trong phiên tòa, một cán bộ cao cấp của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đóng vai trò công tố viên, 

đã lồng lộn quy kết cho Trần Văn Bá và các chiến hữu của anh những tội danh nặng nề nhất. Đồng 

thời cũng lên án các “thế lực phản động quốc tế, bọn bành trướng Bắc Kinh, quân phiệt Thái Lan” 

đã tiếp tay hỗ trợ cho Mặt trận Thống nhất các Lực lượng Yêu nước Giải phóng Việt Nam. Đặc biệt 

Hà Nội đã tố cáo đích danh Tình báo Lục quân Thái Lan do Tướng Yongchaiut, Tham mưu trưởng 

Lục quân Thái lan vào lúc đó chỉ huy đã tận tình giúp đỡ tổ chức này. Youngchaiut sau này trở thành 

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Thái Lan và đã qua thăm Việt Nam. 

Anh Trần Văn Bá đã chết. Hơn hai mươi năm đã trôi qua. Oliver Todd đã đặt câu hỏi: 

“Cũng như những người kháng chiến vô danh khác, Trần Văn Bá là người của lý tưởng hay 

thực tế, can đảm hay mạo hiểm? Anh là một anh hùng gương mẫu hay là một kẻ tuẫn đạo vô 

ích? Cuộc đấu tranh mà anh Bá theo đuổi là một cái gì đó mơ hồ, tuyệt vọng hay một thách 

đố xứng đáng để chúng ta kính phục, thông cảm và ủng hộ?” 

Đối với người Việt Nam chúng ta, có lẽ không cần thiết phải đặt ra một câu hỏi như vậy. Rõ ràng 

anh Trần Văn Bá là một người tranh đấu vừa lý tưởng vừa thực tế, can trường và dám mạo hiểm. 

Anh là một anh hùng gương mẫu và là một kẻ tuẫn đạo, và con đường anh đã theo đuổi, cuộc đấu 

tranh của anh là một thách đố hết sức xứng đáng để chúng ta kính phục và hết lòng biết ơn. 

*    *    * 

Trong 27 năm qua, đã có nhiều người làm thơ ca tụng anh hùng Trần Văn Bá. Trong đó có bài thơ 

“TÔI CHƯA BIẾT MÀ ĐÃ GỌI TÊN ANH” của nhà văn Dương Như Nguyện, tác giả “Daughters 

of the River Hương”, theo tôi, là một bài thơ chắc chắn sẽ sống mãi với thời gian: 



“Trần Văn Bá 

Tôi chưa biết anh 

Mà đã hình dung ra đứa bé trai chạy chơi ở Cù Lao Cát, 

Đứa bé thích hội họa, thích máy bay, ở tuổi ngây thơ chắc đã mơ làm nên vũ trụ, như họa sĩ, như 

nhà phát minh cơ khí. 

Ngày mẹ đặt vào nôi, đặt luôn tên anh là chính đạo. 

Mộng bá vương là mộng giúp đời, như tùng bách trong rừng sâu, 

Cô độc mà nghênh ngang, 

Cao vời mà nhân đạo 

Cương quyết trong ân cần. 

Anh đó, 

Nuôi dưỡng bằng đất bồi Cửu Long, 

Tim đỏ thắm như bã trầu quê mẹ, sinh con trai lớn lên làm cách mạng, ôi cách mạng Thế Giới Thứ 

Ba nổi trôi hơn thân phận con người. 

Thóc thơm, 

Gạo trắng, 

Gió hiền 

Miền Nam phì nhiêu nắng ấm. 

Mang vào đời anh chân thiện mỹ giữa hai lằn tư tưởng Đông Tây 

Tư tưởng mở tung xích xiềng nhược tiểu, cởi trói lý thuyết vô bằng. 

Anh không chỉ nói mà làm. 

Anh chỉ làm, mà không cần nói. 

Đứa bé trai lớn lên ở vựa lúa phương Đông, rồi đứng ở phương Tây, 

Đọc sách mà trông về phương Đông, ửng một khối trùng trùng khí phách. 

Khí như khí hiên ngang của loài cây không biết ngã 

Phách như phách linh thiêng của rừng già không dấu chân người qua. 

Tôi chưa hề biết tên anh 

mà đã hình dung ra một thiếu niên có đường môi cong, mặc áo len trong trời thu Đà Lạt. 

Tôi hình dung ra 

phố thị cao nguyên khi tấp nập khi đìu hiu mà anh đã một lần đi qua, với đôi chân đùa nghịch của 

tuổi trẻ. 

Trời Đà Lạt thấp sương mù, mang cái lạnh của Hoàng Triều Cương Thổ, anh đã mang mùa thu Đà 

Lạt vào đôi mắt hiền lương. 

Đôi mắt của niềm tin chính đạo, của loài cây vương bá trong rừng già. 

Khi sách vở bạn bè Yersin chưa nhận ra chân dung người đi tìm công lý trong cuộc đời, 

thì trường lớp cao nguyên vẫn là hàng rào không hoa trái, cản chân anh trong khuôn khổ bình an. 

Nhưng rồi 



Bình an không còn nữa 

Khuôn khổ xóa đi 

Một lần 

trong hoa lệ Sài Thành, trên vũng máu chính trị vô nhân, 

giây phút cha anh nằm xuống, 

là ngày vương đạo lên ngôi. 

Vương đạo trong lòng bàn tay anh 

Chỉ tay ngoằn ngoèo của những người luôn mơ tạo dựng lại vũ trụ, 

Chỉ tay phức tạp mà an bài như định mệnh, cho cuộc đời đã trót đi theo đường đã vạch rồi.    

Đường đã vạch rồi. 

Tôi chưa hề biết anh 

mà đã hình dung ra người thanh niên mặc áo sô trắng, chít khăn tang 

khóc cha trong lòng dân tộc 

Ôi trong lòng dân tộc… 

Anh có hay chăng… một ngày 

Cũng trong lòng dân tộc, anh bắt đầu cuộc hành trình 

Để rồi 

bên ngoài dân tộc. 

Có tiếng khóc anh 

Ở hành lang đại học 

Ôi hành lang đại học 

Là nơi giấc mộng của loài cây trong rừng già bắt đầu ươm trái 

Cho anh và cho tôi. 

Khi Phương Tây rộng mở, đón anh vào 

vành môi cong thiếu niên đã đượm nét ưu tư, 

Tim óc anh đã nhập vào vòng lịch sử. 

Lịch sử oái oăm khi lá cờ đổ xuống, anh đã hăm hở dựng lên. 

Lịch sử thách thức vương đạo trong lòng bàn tay anh, 

Lịch sử réo gọi trái tim nuôi dưỡng bằng gạo trắng Cửu Long, chảy vào Đông Hải. 

Anh đã làm theo đường đã vạch rồi, trong khi bao người còn đứng nói. 

Bao người nói cũng không thành một bước anh đi, một việc anh làm, theo đường đã vạch rồi. 

Ôi đường đã vạch rồi… 

Như Cửu Long đổ vào Đông Hải, 

Định mệnh anh thành dòng huyết nhục cội nguồn tan biến vào ngàn khơi. 

Tôi chưa hề biết anh 

Mà hình dung ra những con đường mang dấu chân anh. 

Từ bầu trời rực nắng của tháng 6 Paris mùa hè oi ả, khi âm nhạc đổ dồn vào phố xá tưng bừng. 

Ai đó còn nghe tiếng kèn đồng của người nhạc sĩ vĩa hè… 



Qua đến tháng 12, mưa tuyết Paris phủ trắng dòng sông Seine. 

Đâu đây vọng tiếng hồ cầm trong giai điệu cuối cùng. 

Còn văng vẳng tấu khúc không trọn vẹn của Schubert trước khi đêm xuống là đứt ngang giấc 

mộng. 

Những nơi chốn anh đã nằm, ngồi, cười, nói, đã suy tư, đã uất nghẹn, từ Đà Lạt đến Paris. 

Từ Paris quay lại những nẻo đường đất nước. 

Anh đã trở về. 

Ôi lục tỉnh lầm than, nơi bùn lầy nước đọng, con rồng Lạc Long của Biển Đông đã u sầu câm nín 

Vì xác người làm bạc sóng kêu than. 

Này đây biên giới 

Này đây rừng nước với cù lao. 

Này đây những người vất vưỡng trong nghèo đói, trong chính sách tiêu diệt hết một thế hệ phải 

buông súng, chịu cúi đầu. 

Anh đã thấy, đã nhìn, và đã biết. 

Đã chua xót đau lòng, 

Đã bất nhẫn, đã buồn hiu. 

Ngày một ngày hai. 

Anh đội đá vá trời. 

Dầm ưa, dãi nắng, 

Giã từ nhung lụa, 

Chối bỏ vinh thân, 

Tất cả. 

Đưa bàn chân anh tới, 

Lót đường cho anh đi, 

Đẩy anh về Cha, 

Cho anh xa rời Mẹ. 

Ôi đường vào dân tộc là túi mật của kẻ tử tù. Ôi Cửu Long, Cù Lao Cát, Đà Lạt, Sàigòn, Paris và 

Biên Giới. 

Tuồng diễn trâng tráo nhà hát lớn, vách tường vô nhân, cay nghiệt nhà lao, và tiếng súng nổ sau 

cùng… 

Tôi chưa hề biết anh 

Nhưng đã nghe nhân loại kể chuyện những người không chịu chết, chỉ biết khuất phục trước hai 

sức mạnh: Tình Yêu và Tổ Quốc. 

Trong anh, TìnhYêu chưa một lần đến, 

Mà Tổ Quốc đã một lần đưa. 

Tôi chưa hề biết anh 

Nhưng đã khóc ngày anh nằm xuống. 

Anh nằm xuống như cha già đã nằm xuống, 



Anh nằm xuống cho mẹ già đứng bên cạnh biểu ngữ trước nhân loại, khi nước mắt xót thân con 

phải chảy ngược vào lòng. 

Trên con đường Thiên Lý và Thiên Cổ 

Bên vong linh những Thiên Tài không chịu chết… 

Anh đã đi vàoThiên Thu. 

Tôi chưa hề biết tên anh 

Đứng chơ vơ bên này bờ đại dương, 

tôi sẽ gọi tên anh cho tất cả những thiếu nữ có ánh mắt làn môi Gina Lolobrigida ngoài lòng đất 

nước, 

con tim vẫn óng ánh đường gươm của rừng già Mê Linh, 

nơi mà tùng bách ngàn đời còn đứng vững, 

đôi môi son còn mang guốc mộc của rừng Thanh Hoá, 

muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, trên con đường anh đã đi qua, 

Trong âm thầm. 

Tôi sẽ gọi tên anh cho tất cả những nam nhân ở ngưỡng cửa đại học đường, mặc áo len, mang 

giấc mộng kinh bang tế thế, 

Trên viền môi cong nghịch ngợm, nói tiếng Anh, tiếng Pháp, nhưng vẫn đánh vần chữ Việt, 

Đôi mắt hiền lương đọc Camus, Steinbeck, nhưng trên diện mạo vẫn còn phảng phất vầng trán 

vuông và chiếc cằm vuông Nguyễn Thái Học… 

Ngày xưa đã có người viết sử cho 13 người trai trẻ lên đoạn đầu đài… 

Nay mai, ai sẽ là người viết sử do anh làm ra, 

Nhánh thông non, 

Cây cao rừng già 

TRẦN VĂN BÁ 

TRẦN VĂN BÁ 

vì thế 

Tôi chưa hề biết anh 

Nhưng sẽ gọi tên anh 

Những sáng tuyết trắng trời Tây. 

Những trưa nắng khét sa mạc bên này biển, 

Khi người nhạc sĩ blue jazz đã buông kèn đồng trong hầm rượu tối. 

Khi tiếng réo rắt cuối cùng Hồ Cầm đã ngừng giai điệu. 

Tôi sẽ gọi tên anh, 

Trong trầm tư mộng mị 

Trong thương nhớ u hoài, 

Trong ánh nến lung linh tôi thắp trong lòng, ngọn nến không bao giờ tắt, cho riêng anh. 

Tôi chưa hề biết anh 

Nhưng đã gọi tên anh 

TRẦN VĂN BÁ”. 



*   *   * 

Ai  đó đã nói: “Chết vì nước là sống mãi với thiên thu!” Cũng như anh hùng Nguyễn Thái Học 

và 12 liệt sĩ lên đoạn đầu đài ở Yên Báy vào thập niên 1930 đã sống mãi với thiên thu! 

 Trần Văn Bá – “Con Rồng Lạc Long của Biển Đông” cũng sẽ sống mãi với Thiên Thu! 

Cũng như bài thơ “Tôi Chưa Biết Mà Đã Gọi Tên Anh” của nữ sĩ Dương Như Nguyện sẽ là 

bài sử thi sống mãi trong giòng lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam bất khuất, hào hùng! 

NGUYỄN THIẾU NHẪN 

tieng-dan-weekly.blogspot.com 

 

 

 

   

- Lâm Lễ Trinh - 

 

 

 

Ảnh chụp ở Chiến khu 

Sinh ngày 14.5.1945 tại Sa đéc, Trần Văn Bá là thứ nam của cố Dân Biểu Trần Văn Văn và vừa tròn 

17 tuổi khi thân phụ bị thảm sát ngày 7.12.1966.(Hình trên: Bia tưởng niệm Anh hùng Trần Văn Bá 

tại nước Bỉ) 

Ngày 2.1.1967, Bá qua Paris, đoàn tụ với anh là Kỹ sư Trần Văn Tòng, ghi tên vào Trường Trung 

học Carnot và sau đó, Michelet để chuẩn bị lấy bằng Tú Tài. Vì rớt hạch miệng tại Trường Cao đẳng 



Thương mãi HEC, Bá đổi qua môn kinh tế và thi đậu bằng Cử Nhân tại Đại học Assas (thiên hữu) 

năm 1971. Bá được tuyển dụng làm Phụ tá Giáo sư tại trường Đại học Nanterre, nổi tiếng thiên tả, 

mặc dù Bá hoạt động hăng hái trong Phong trào Sinh viên Việt chống Cộng 

Bá không bô trai, hom hem gầy yếu, độc thân, ít nói. Sau cái vó “con cóc chết”, Bá cởi mở, chân 

tình, lạc quan, luôn luôn xung phong lãnh việc khó, giúp mọi người, bởi thế, thu hút cảm tình mọi 

giới. Vì mang một vết son lớn trên trán, Bá được bạn bè tặng cho biệt danh Bá Đầu Đỏ. Ăn bận 

xuềnh xòang, không thích cua gái, sống khắc khổ trong một căn gác nghèo tại Bourg-la-Reine, Bá 

thường la cà nơi tiệm cà-phê Châlet du Parc, tại Parc Montsouris để tán gẩu với bạn học cũ tại Lycée 

Yersin Đà Lạt. Bá mê Adam Smith, thích xem phim xưa loại Le Pont de la Rivière Kwai, La Grande 

Illusion, Pour qui sonne le glas… 

Ngoài việc giảng huấn, Bá xông xáo hoạt động thanh niên, tổ chức trại hè Nối Vòng Tay Lớn 1973, 

và cổ động trí thức thành tài về nước phục vụ. Năm 1972, Bá đắc cử Chủ tịch Tổng hội Sinh viên 

VN, giữ chức này bốn khóa, cổ võ xây dựng công đồng, chống tuyên truyền của Cộng sản Hà 

Nội…Tháng 4.1975, Sàigòn thất thủ. Mất Tòa Đại sứ, mất Câu Lạc Bộ, mất Trụ sở, Ban chấp hành 

Tổng hội Sinh viên rút về ngoại ô Paris, trên lầu 6 của một chung cư, đường Maréchal Joffre. Giới 

người Việt ở Pháp hoang mang tột độ. 

 

 Mô hình Tưởng Niệm và Vinh Danh Anh hùng Trần Văn Bá 
bằng đất sét cao 44cm do ĐKG Phạm Thế Trung thực hiện. 

 

Ngày 30 Tháng Tư, trong cảnh hỗn loạn, Bá (30 tuổi) giữ bình tĩnh, chạy đến Phòng Lãnh sự VNCH, 

Đại lộ de Villiers Paris. Ông Đại Sứ tự ý giải nhiệm. Tòa Đai Sứ tuyên bố đóng cửa chính thức ngày 

thứ sáu. Nhưng Tổng hội Sinh viên vẫn tồn tại, đưa lưng gánh vác một gia tài tủi nhục. Với một số 



bạn, Bá phụ đốt các hồ sơ, cấp phát Chứng thơ cần thiết cho Kiều bào, chuyển sách vở, phim ảnh 

vể những điểm mật của Tổng hội Sinh viên.  

Bá tuyên bố: “Sinh viên tiếp tục đấu tranh. Hãy giúp chúng tôi!”.  

Tới phút chót, lúc 6 giờ chiều, Đại sứ Nguyễn Duy Quang trao cho Bá một ngân phiếu khiêm nhượng, 

tiền dư bạc thừa, quỹ đen, quỹ đỏ. Sáng thứ hai, khi Đại diện của Tổng hội ra băng để lãnh thì trương 

mục của Sứ Quán đã đóng từ tuần trước ! 

Bá không nản chí, luôn luôn đứng đầu mũi dùi. Dù thiếu phương tiện, dù bị hăm dọa từ mọi phía. 

Tổng hội Sinh viên cắn răng hoạt động. Tết 1976, Bá và các bạn tổ chức biểu tình đả đảo Hà Nội 

tại Salle de la Mutualité với khẩu hiệu “Ta Còn Sống Đây!” Tổng hội xoay qua đón tiếp, giúp đỡ và 

ủy lạo – với tiền ít nhưng lòng nhiều! – các đợt sóng thuyền nhân đầu tiên. Bá chỉ huy, tổ chức (đôi 

khi…”xà ngầu”), và phát ngôn không hùng hồn nhưng chinh phục mọi người vì tân tụy hết mình, làm 

việc bất kể giờ giấc, cắt liên lạc với mẹ, anh và chị sống tại Paris. 

Năm 1977, khi Phạm Văn Đồng viếng Paris, Bá và các bạn xuống đường, đánh lộn bằng gậy, gộc, 

cây, búa với phe Việt kiều Cộng Sản, Tây Cộng và Sinh viên ngoại quốc thiên Cộng, đông hơn. Kết 

quả: cuộc triển lãm và hội thảo CS tại Cư xá Sinh viên Quốc tế đường Jourdan phải hủy bỏ. Vì lý do 

an ninh. 

Bá nói: - “Người ta nói chúng tôi nhận tiền của CIA, bị Bắc Kinh giựt giây. Không ai biết tôi đang 

khám phá con người thật của tôi.”  

Rồi mẹ của Bá vượt biên đến Pháp trong số thuyền nhân. Bá mất việc làm, phải nhờ anh là Kỹ sư 

Tòng phụ cấp.  

Tòng hỏi Bá: - “ Đây có phải là lúc chống cự như vậy hay không? Cậu sẽ phải lội qua đại dương!”.  

Bá cười: - “Đó là con đường ít bị kẹt nhứt. Khi Hồ, Giáp và Đồng bắt tay vào business của họ, họ chỉ 

là 4 hay 5 người. Lúc đó, Đảng CS yếu xìu, dân nghèo đã khuyến khích họ ”  

Đúng thế, Bá nghĩ rằng vấn đề dân chủ và thuyền nhân phải được giải quyết tại Việt Nam, bằng sự 

tranh đấu bên trong. Nếu người Việt không tự giúp, ai sẽ giúp họ? Nói là làm. Lối 1979, Bá biệt tích 

tại Pháp. Tin đồn Bá bí mật bay qua Bangkok, vào Thái lan, Cam bốt, Việt Nam. Bá về bưng.  

Ngày 6.6.1982, Bá viết thơ từ nước Thái: - “Tôi vẫn mạnh khoẻ. Rất khó, khó thật. Nhưng tôi thấy 

tôi mạch lạc với chính tôi và đoàn kết với đất nước tôi, nghèo nàn, khốn khổ, đói rách. Tương lai Việt 

Nam tùy thuộc nơi thành phần đối kháng bên trong, không phải nơi các chính trị gia lưu vong.”  

Trong môt bức thơ khác, Bá than: - “Điều khủng khiếp nhứt là sự cô đơn. Tìm đâu ra những giá trị 

nhân bản, tôn giáo, trí tuệ? Đừng nói những gì chúng tôi đang làm là vô bổ.” 

Chiều 11.9.1984, có tin Trần Văn Bá bị bắt với (cựu phi công) Mai Văn Hạnh tại Minh Hải trong lúc 

công tác, trên chiếc xe hơi của một cán bộ cao cấp CS. Vì bất cẩn hay vì bị gài bẫy ? Ngày 8.1.1985, 



tại Nhà Hát lớn Saigon, trụ sở của Hạ viện cũ thời quốc gia, Tòa án Nhân dân Tối cao – sắp xếp 

như một trò hề công lý, một vở tuồng cải lương – tuyên xử Bá và 20 can phạm khác thuộc Mặt trận 

Thống nhất các Lực lượng Yêu nước Giải Phóng Việt Nam về tội “phản bội Tổ quốc, chống phá 

Cách mạng”. Các “chiến lợi phẩm tịch thu được từ các kháng chiến quân” được triển lãm ở nơi đây. 

Nhà chức trách còn đặt nhiều máy phóng thanh tại công trường Lam Sơn để dân chúng – trên 1000 

– theo dõi diễn tiến của vụ án từ bên ngoài. 

Trong bản cáo trạng, Công Tố Viên Trần Tế cho biết: - Ngay từ đầu tháng giêng 1981 cho đến tháng 

9.1984, cơ quan an ninh Nhà nước đã phát hiện được “mười toán gián điệp” xâm nhập vào VN với 

sự hổ trợ của Trung quốc, Thái lan và Hoa kỳ. Tổng cộng 119 người, bị bắt giam hoặc giết chết. 

Cá nhân Bá bị truy tố về tội đã chỉ huy, từ 1981 cho đến tháng 9.1984, nhiều nhóm kháng chiến xâm 

nhập VN, một chuyến đường bộ từ Thái lan về An giang với sự giúp đở của phe Pol Pốt và chín 

chuyến đường biển từ Thái đến mật cứ ở Minh Hải và Phú Khánh, đưa lậu vào VN hàng trăm tấn vũ 

khí, đạn dược. Báo Quân đội Nhân Dân số 8456 ghi: “Bá, người thấp, gầy, ra trước Tòa lúc 15 giờ 

ngày 14.12.1984, thường chỉ nói rất ngắn, rất nhanh” 

Ông Lê Quốc Túy đáng lẽ cũng đi cùng toán thứ mười nhưng vì phải vào nhà thương ở Pháp vào 

giờ chót nên thoát nạn. Ngày 27.12.1984, ông họp báo tại khách sạn sang trọng Lutétia, Paris với 

tư cách Ủy viên Đối ngoại của Mặt Trận nói trên. Trước báo chí ngoại quốc đông đảo, Túy – trên 

ngũ tuần – xác nhận lãnh tụ Mặt trận còn ở trong xứ và một số chiến sĩ của tổ chức đã bị bắt từ 

1980. Một trận đánh lớn đã xảy ra tại Hà Tiên gây thiệt hại cho khoảng 120 Cán binh Việt Cộng. 

Theo ông Túy, không có nước nào giúp. Súng đạn do chính Cán bộ hồi chính CS cung cấp hay binh 

lính CS bán lại. Trong số 21 người bị xử, có hai cựu Cán bộ cao cấp CS. 

Đồng minh của Mặt Trận là kháng chiến Khờ-me. Mặt Trận không có liên lạc với nhóm Hoàng Cơ 

Minh nhưng nếu cần, sẵn sàng giúp đỡ. Trả lời một câu hỏi, Túy cho biết Mặt Trận, trong giai đoạn 

hiện tại, chưa chủ trương thiết lập những Vùng Giải Phóng mà chỉ chú trọng xây dựng những cơ cấu 

nhỏ để từ đó, xâm nhập vào guồng máy và hàng ngũ Bộ Đội CS. Đáp một câu hỏi khác, Túy xác 

nhận số võ khí do CS trưng bày tại Tòa án là thực nhưng “chúng tôi còn nhiều hơn thế nữa.” 

Điểm đáng lưu ý: Bản Cáo trạng có ghi Mặt Trận của Lê Quốc Túy được sự hậu thuẩn của cố Thủ 

tướng Trần Văn Hữu, nhóm Lai Hữu Tài, Lai Hữu Sang và nguyên Nghị sĩ Hòa Hão Lê Phước Sang 

(đọc bài Vụ án Yên Báy 84 của Trần Phổ Minh, trong Tuyển tập Trần Văn Bá). 

Triệu Quốc Mạnh, một trong các Luật sư (quốc doanh) được chỉ định để biện hộ thí cho nhóm bị 

can, làm cho các khán giả nực cười khi y tuyên bố: - “Các can phạm đã vi phạm luật. Không ai bào 

chữa cho họ được vì họ là những người tội đồ phản quốc”.  

Nơi đây, xin mở dấu ngoặc: thời Quốc gia, Mạnh là phó Biện lý Toà án Gia Định, Cán bộ nằm vùng 

CS, được Trần Ngọc Liễng gởi gấm với Dương Văn Minh. Minh, trong 48 giờ đồng hồ phù du cầm 

quyền, trao cho Mạnh chỉ huy Cảnh Sát tại Thủ Đô, Mạnh lẹ tay thả hết tù chính trị để lập công với 

Hà Nội nhưng sau đó, vẫn bị thất sủng, về sanh sống trong giới thầy cãi. 



Tại phiên Tòa, Hồ Thái Bạch bị đàn áp bằng dùi cui khi lớn tiếng phản đối. Huỳnh Vĩnh Sanh bị bịt 

miệng khi hô to “VN Cộng hòa muôn năm!” Sau bốn ngày diễn trò bịp bợm, Tòa tuyên án: 

1) Tử hình: Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, Huỳnh Vĩnh Sanh, Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch. 

2) Chung thân: Trần Nguyên Hùng, Tô Văn Hườn, Hoàng Đình Mỹ. 

3) Từ 8 đến 20 năm tù: 13 kháng chiến quân còn lại. 

Nhiều cuộc biểu tình xảy ra ở ngoại quốc để phản đối nhà cầm quyền cộng sản, Đức Giáo Hoàng 

và Tổng Thống và Thủ Tướng Pháp cùng nhiều nhân vật chính trị và tôn giáo trên thế giới can thiệp. 

Ngày 4.1.1986. lúc 19 giờ 35, bà goá phụ Trần Văn Văn, 71 tuổi, mang biểu ngữ “Sauvez mon fils, 

Hãy cứu con tôi!” đến Toà Đại sứ CSVN, đường Boileau, Paris 16, xin gặp Nguyễn Cơ Thạch nhưng 

tên đại sứ này lánh mặt. Mười bốn Hội đoàn Thanh niên tại Đan Mạch, Đức, Thụy sĩ, Bỉ và Pháp 

xuống đường tố cáo Hà Nội. Trần Văn Tòng, anh của Bá, phối hợp một Ủy ban Quốc tế để tranh 

đấu cho các tội nhân. Lễ cầu an được tổ chức khắp nơi. 

Dưới áp lực quốc tế, nhà cầm quyền Việt Nam đổi án tử hình của hai can phạm có Pháp tịch là Mai 

Văn Hạnh và Huỳnh Vĩnh Sanh thành khổ sai chung thân. Trần văn Bá (mặc dù mang sổ thông hành 

Pháp), Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch bị hành quyết tại khám đường Thủ Đức ngày 8.1.1985. Một 

thông cáo vắn tắt của Nhà nước cho biết tin này. Xác của các tử tội không được trả lại cho gia đình, 

theo Trần Văn Tòng nói với người viết bài. 

Trên 3.000 Đồng bào VN biểu tình tuần hành tại Paris ngày 10.1.1985 từ Maison de la Radio, Quận 

16, đến trước Sứ quán Việt Cộng để tỏ sự căm phẫn với bạo quyền Hà Nội. Hiện nay Lê Quốc Túy 

ở đâu? hoạt động ra sao? Không ai được biết. 

Vụ án Trần Văn Bá và chiến hữu làm sống lại khí phách của vụ Yên Bái năm 30. Đây là vụ Yên Bái 

84. Vụ đầu, kháng Thực dân Pháp. Vụ sau, chống độc tài Cộng Sản, ghê tởm hơn nhiều. Liệt sĩ thời 

đại mới Trần Văn Bá đã gieo hạt giống tốt. Bá không hy sinh vô bổ. Gương của Bá đáng ghi vào sử 

xanh. 

Chống Pháp và Mỹ, Cộng Sản đã thắng, vì đã bịp được dân. 

Chống Dân tộc Việt, ngày nay nhận thấy mặt trái Xã hội Chủ nghĩa, Cộng Sản chắc chắn sẽ thảm 

bại phen này. Thảm bại chua cay! 

 

LÂM LỄ TRINH 

(Xuân Ất Dậu, Thủy Hoa Trang, California) 

(Trích trong bài viết “MỞ LẠI HỒ SƠ TRẦN VĂN VĂN, NGUYỄN VĂN BÔNG, TRẦN VĂN BÁ”) 

Nguồn: http://cohocvietnam.blogspot.ca 
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ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ NHÂN NGÀY LỄ GIỔ LẦN THỨ 27 CỦA ANH TRẦN VĂN BÁ TẠI                        

ĐỀN THỜ QUỐC TỔ NGÀY 8-1-2012 

     

Kính thưa: 

- Ô. Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch CĐNVTD-VIC 

- Quý vị đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể, Tổ chức 

- Quý vị đại diện truyền thông, báo chí 

- Quý đồng hương 

Xin cảm ơn BTC đã cho phép tôi được chia sẻ đôi lời suy nghĩ nhân ngày lễ giỗ lần thứ 27 của anh 

Trần Văn Bá tại Đền Thờ Quốc Tổ hôm nay. Như thường lệ, tôi đã cầu nguyện để xin anh linh của 

anh Trần Văn Bá soi sáng và hướng dẫn giúp tôi chuyển lại những gì anh muốn tâm tình với toàn 

thể mọi người hiện diện trong Đền Thờ hôm nay cũng như mọi người dân Việt trong nước và khắp 

nơi trên toàn thế giới.  

Thưa quý vị, cảm giác đầu tiên khi tôi đánh xuống bốn chữ Đền Thờ Quốc Tổ và ngày anh bị tử hình 

8-1-2012 là một luồng điện lạnh toát chạy từ đầu đến chân tôi. Tôi nghĩ ngày hôm nay anh linh của 

anh đã về được đến nơi Quốc Tổ và các bậc Anh Hùng, Liệt Nữ Vị Quốc Vong Thân ngự và được 

thờ kính. Anh vô cùng xúc động về buổi lễ giỗ này vì đối với anh nó vô cùng ý nghĩa và hệ trọng. 

Sau 27 năm chờ đợi, hôm nay đây, anh đã được long trọng tưởng nhớ trước bàn thờ và linh vị của 

Quốc Tổ Hùng Vương. Anh mang ơn những ai đã nhớ đến anh và đề nghị mang hương linh của anh 

vào Đền Thờ Quốc Tổ để làm lễ.    

Quý vị đã được nghe về tiểu sử và những tâm tình chia sẻ của những người bạn sinh viên đồng thời 

của anh Trần Văn Bá. Rõ ràng là cuộc sống và cái chết bi hùng của anh đã tác động mãnh liệt trên 

cuộc đời và lẽ sống của những anh chị em ấy. Trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi, tôi đã tham dự 

nhiều đám tang, nhưng có một cái gì đó đặc biệt làm cho người ta thương cảm và xúc động mãnh 

liệt hơn. Đó là, đám tang của những người trẻ, ra đi trong lúc tuổi đời còn quá nhỏ, hay tương lai 

đang còn quá nhiều triển vọng. Người ta tiếc nuối nhiều hơn, bị shocked cũng nhiều hơn và người 

thân, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc cũng đau đớn nhiều hơn vì họ như: “ hoa chưa 

nở hết, bình minh mới hé rạng, khúc nhạc hoà tấu mới bắt đầu...” Phần lớn những cái chết này 

thường là do bệnh ác tính hiểm nghèo hay do tai nạn bất ngờ gây ra. Như những cây non đầy sức 

sống, những người trẻ này chắc chắn lúc còn sống đã có rất nhiều ước mơ đẹp và ước vọng cao xa 

cho cuộc đời của mình. Họ cũng có những dự định và kế hoạch cho tương lai, một mái ấm gia đình, 

một công việc vững chắc, một cuộc sống dài lâu và an bình. Than ôi, cái chết bất ngờ hay quá sớm 

của họ đã chấm dứt mọi ước vọng bình thường ấy.  

Anh Trần Văn Bá, là một con người, chắc chắn anh cũng đã có những dự tính cho tương lai của  



riêng mình, anh cũng muốn trả ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, anh được may mắn đi du 

học, tương lai của anh cũng sán lạn hơn hàng trăm ngàn sinh viên khác trong nước, anh chắc chắn 

cũng đã có những hoài bão và ước vọng có một mái ấm gia đình, ngày ngày đi làm lo việc nước, tối 

về vui vầy với vợ con, cuối tuần sum họp với ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc tại quê 

hương yêu dấu miền Nam thân yêu của anh, nơi anh sẽ đem hết tài năng ra đóng góp phần còn lại 

của đời mình.  

Nhưng ngày định mệnh 30-4-1975 đã đổi thay toàn bộ những gì anh dự tính và ước mơ. Lần đầu 

tiên trong đời anh, anh cảm nhận được thế nào là “Mất Nước là mất tất cả”. Anh đã khóc, anh đã 

bần thần, anh đã tuyệt vọng và điên cuồng như một con thú dữ bị thương. Anh không ngủ được và 

trằn trọc một mình trong đêm thinh vắng. Có những người trẻ ở tuổi của anh, trong Hội SV của anh 

đã đầu hàng, bỏ rơi và chấp nhận số phận nhưng anh đã không chấp nhận đầu hàng, dù là đầu 

hàng trong vô vọng. Anh chưa bao giờ đầu hàng trước bất kỳ một trở lực nào trong suốt thời gian 

sinh hoạt sinh viên. Người ta nói tuổi trẻ là ngông cuồng, không biết sợ và chưa biết mệnh Trời. Thế 

thì đã sao. Há chẳng phải Trời sanh ra thế hệ trẻ và thanh niên để “dám thay, dám mơ, dám đổi và 

dám làm” đó hay sao? Có cuộc cách mạng nào mà không chủ động bởi giới trẻ hay không? Anh tin 

vào lẽ phải, anh tin vào sức mạnh của việc tiên phong, anh tin vào Hồn Thiêng Sông Núi và anh tin 

vào vai trò của những kẻ ở “tiền phương”, anh tin vào vai trò của những “viên gạch lót đường”. Hy 

vọng của Đất Nước và Đồng Bào, như ngọn đèn và cái tim đèn, chỉ có thể tiếp tục cháy khi có những 

người dám hy sinh làm dầu để giữ cái tim đèn ấy và ngọn lửa kia tiếp tục cháy. Phải có người làm 

việc ấy. Ai sẽ là giọt dầu? Lịch sử của Dân Tộc 4000 năm trường tồn là nhờ triệu triệu giọt dầu nhỏ 

bé ấy. “Thưa Quốc Tổ”, anh nghe trái tim anh nói, “con xin làm giọt dầu ấy”.  

Nhưng đã có lúc cái đầu anh thôi thúc anh nghĩ lại. “ Chuyện chung mà chứ đâu phải riêng anh!” “ 

Tôi có nhiều thứ để mất quá: tiền, tài, danh vọng, vợ đẹp, con ngoan, chuyện tôi làm là chuyện “đội 

đá vá trời”,  cả miền Nam còn phải đầu hàng, tôi làm chuyện điên rồ “lấy trứng chọi đá” khác chi tự 

vẫn. Chờ đi, “dục tốc bất đạt” “chuyện đâu còn có đó” “đừng làm anh hùng rởm” “chết rồi cũng chẳng 

ai mang ơn” “quên nó đi, có lòng như thế cũng đủ rồi, có Trời biết và chứng kiến lòng thành của tôi 

mà!” “Tôi hy sinh làm giọt dầu, nhưng nhu cầu cần cả tỷ thùng dầu, tôi kiếm đâu ra ai làm những 

giọt dầu kế tiếp?” Nhìn thái độ buông xuôi và thờ ơ của những bạn bè chung quanh anh và trở ngại 

trước mắt, có lúc anh đã muốn siêu lòng, đổi ý. 

Nhưng anh tự vấn: ai cũng thế thì làm sao có Phạm Ngũ Lão? Ai cũng thế thì làm sao có Trần Bình 

Trọng? Ai cũng thế thì làm sao có Hưng Đạo Vương? Ai cũng thế thì làm sao còn được hai chữ Việt-

Nam sau hơn 1000 năm bị giặc Tàu đô hộ? Ai cũng thế thì làm sao có Phạm Văn Phú, Lê Nguyên 

Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng? Con tuy là một sinh viên “trói gà không chặt” 

nhưng con không hèn. Con là con cháu hai Bà, con là con cháu Hưng Đạo Đại Vương, con là con 

cháu Nguyễn Huệ và con là người VIỆT-NAM con đã thấy và đã hiểu Cộng sản là gì, con không thể 

ngồi yên nhìn Tổ Quốc lâm nguy, Dân Tộc đi và tử lộ. Con, Trần Văn Bá thà làm “hồn ma tại nước 

Nam còn hơn là làm vương nơi đất lạ quê người”. Anh đã khấn với Hồn Thiêng Sông Núi rằng: “Cho 

con giữ trọn lời thề’.  Từ đó anh không còn vương vấn, tư lự hay nghi ngờ gì nữa vai trò và vị trí của 



anh trong lòng dân tộc và đồng bào. Như những phi công cảm tử “Thần Phong” của Nhật thuở nào, 

đầu anh đã chít quấn khăn tang, sứ mệnh của anh là HY SINH, người đang chờ anh là THẦN CHẾT 

và kết quả anh biết là đa phần THẤT BẠI. Nhưng sứ mệnh ấy Đất Nước đã ôm anh vào lòng để cho 

anh biết HY SINH của Trần Văn Bá không VÔ NGHĨA, Mẹ VN và Đức Quốc Tổ và các anh hùng VỊ 

QUỐC VONG THÂN đang chờ anh thay vì Thần Chết và kết quả của việc anh làm LÀ SỬ SÁCH 

GHI CÔNG là GƯƠNG LƯU VẠN KIẾP. Vì anh đã BIẾT SỐNG, DÁM SỐNG và QUYẾT SỐNG cho 

ra con người ÁI QUỐC. 

Kính thưa quý vị và các bạn trẻ,  

Hôm nay đây, chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta nhớ đến, chúng ta thắp nén nhang cho một người trẻ 

đã tự cắt ngắn cuộc đời và tuổi xuân của mình để làm giọt dầu têm vào cái tim đèn của ngọn lửa HY 

VỌNG-TỰ DO-DÂN CHỦ và TỒN VONG của Dân Tộc VN. Chúng ta tiếc, chúng ta đau, chúng ta 

ước gì những người như anh Trần Văn Bá còn sống để hướng dẩn và đồng hành với chúng ta, 

nhưng thưa quý vị và các bạn nhờ cái chết và hy sinh cao cả đó mà mới có Tinh Thần Trần Văn Bá, 

mới nảy sanh ra biết bao những Trần Văn Bá khác. Thân xác anh đã mục thành đất, máu anh đã 

hoà cùng sông của Mẹ VN để từ đó nảy sanh ra những chồi non Trần Văn Bá khác, Cộng sản chỉ 

có thể giết thân xác của anh, nhưng chúng đã không thể và sẽ không đời nào có thể giết được Tinh 

Thần Trần Văn Bá trong lòng của những người đã sinh hoạt và sống với anh Trần Văn Bá và trong 

lòng của chúng ta là những người chỉ biết anh Trần Văn Bá qua sử sách hay qua buổi lễ hôm nay. 

“Anh hùng tử. Khí anh hùng bất tử”. 

Hỡi các bạn trẻ, một ngày nào đó các bạn sẽ già, các bạn cũng sẽ chết và ra đi vĩnh viễn. Các bạn 

muốn người ta viết gì trên tấm mộ bia của bạn? Nếu những dòng chữ ngắn ngủi ấy lại là những 

dòng chữ viết bằng tiếng Việt, bạn sẽ muốn người ta viết gì để lưu truyền lại cho con cháu các bạn 

khi chúng viếng mộ phần của bạn?  

Đừng để tuổi Xuân của các bạn qua đi mà không tạo được một mùa Xuân nào cả, dù chỉ là một 

cánh én hay một bông hoa, cho xã hội và nhơn loại bạn đang sống. Tôi thiết nghĩ tuổi Xuân có nghĩa 

là như vậy đó thưa các bạn. Vì sức lực, trí tuệ và khả năng của bạn còn có thể tạo ra muà Xuân cho 

đồng bào và dân tộc đang sống quằn quại trong đau khổ và tối tăm tại VN. Hãy “do something while 

you can” and “while you still have the time and strength to do it”.         

Thưa các vị cao niên và trung niên, “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh” quý vị đã và 

đang tạo cho con cháu và những thế hệ thanh thiếu niên hiện nay loại lông gì, loại cánh gì? để bay 

cao hay chỉ để làm kiểng và vô dụng? Để sống cuộc đời cao thượng, hy sinh và dấn thân hay chỉ 

cốt sao cho “vinh thân, phì da” cho riêng mình? Xin hãy nhớ chỉ có “Hổ phụ mới sanh hổ tử được” 

Nếu tinh thần của chúng ta là “Trần Văn Bá” thì mới mong con cháu chúng ta có tinh thần Trần Văn 

Bá.  

Tôi xin được kết thúc bằng một câu nói nổi tiếng và bất hủ của nhà thơ Laurence Binyon (1869-

1943) để kính dâng lên hương linh của những người chết trẻ đầy ý nghĩa như anh Trần Văn Bá cho 

quê hương và đồng bào. Vì họ sẽ mãi mãi là người THANH NIÊN trong lịch sử của nước nhà và là  



ANH Trần Văn Bá trong khi chúng ta tiếp tục trở thành Ông, thành Bà, thành Chú, thành Cô... 

Họ sẽ không già như chúng ta còn sót lại để trở thành già  – They shall grow not old, as we left to 

grow old.  

Tuổi tác sẽ không làm họ lo, cũng như bị năm tháng trói buộc – Age shall not weary them, nor the 

years condemn. 

Khi mặt trời lặn và lúc bình minh lên -  At the going down of the sun and in the morning 

Chúng ta sẽ nhớ đến họ - We shall remember them.           

Như mặt trời lặn – anh Trần Văn Bá đã ra đi về phương diện thể xác. Nhưng, như bình minh, tinh 

thần của anh sẽ mãi mãi và tiếp tục hiện lên trong tâm khảm của mọi người con dân Việt và trong 

lịch sử ngàn đời của thanh niên VN.  

Không có sự vinh danh một vị anh hùng nào xứng đáng và hay hơn là chính chúng ta bắt chước vị 

ấy trong suy nghĩ và hành động hàng ngày của cuộc đời chúng ta. Có thế mới không uổng phí sự 

hy sinh của anh Trần Văn Bá, Hồ Thái Bạch và Lê Quốc Quân mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay. 

 

Nguyễn Thế Phong 

www.lyhuong.net 
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Kính thưa ông Nguyễn thế Phong CT CDNVTD Úc Châu, 

Kính thưa Ông Nguyễn Văn Bon chủ Tịch CDNVTD Vic; 

Kính thưa qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, 

Tính thưa qúy đồng hương và qúy anh chị em sinh viên học sinh thân mến 

Cách đây 27 năm, cũng vào ngày này 8/1/1985, anh Trần Văn Bá, chủ tịch và cũng là con chim đầu 

đàn của THSV Paris đã bị hành quyết cùng với hai chiến hữu của anh là ông Hồ Thái Bạch và Lê 

Quốc Quân tại Saigon mà nguyên nhân dẫn đến cái chết oanh liệt đi vào sử xanh  đã được Ban Tổ 

Chức trình bày trong phần tiểu sử Trần Văn Bá. 

Tôi những tưởng thời gian là một liều thuốc nhiệm màu xoa dịu và hàn gắn được những mất mát 

đau thương trong đời người. Thế nhưng thời gian đã không xóa nhoà được hình bóng  người bạn 

mang tên Trần Văn Bá mà mỗi lần nhắc đến chúng tôi không ngăn được nghẹn ngào thương tiếc. 

Trong bầu không khí trang nghiêm tưởng niệm vị anh hùng dân tộc TVB tại nơi đây, tôi xin mạn phép 

được chia sẻ cùng qúy vị cảm nghĩ của một người sinh viên đàn em trong THSVP viết về bậc đàn 

anh và cũng là con chim đầu đàn của THSVP ở thập niên 1970 và đầu thập niên 80.  

Kính thưa qúy vị, 

Có lẽ trên thế gian này ai mà chả tham sống sợ chết. Sợ là vì không muốn mất đi hạnh phúc hay 

những của cải vật chất mà mình đã vất vả tạo được trong cuộc đời. Sợ vì thế giới bên kia cửa tử là 

một dấu chấm hỏi đầy bí hiểm gây hoang mang và bất an cho loài người. Sợ là vì con người dù có 

quyền lực đến mấy cũng đành phải bó tay nộp mạng khi Thần Chết tìm đến mình. Câu “Sinh bệnh 

lão tử” là một thực tế phản ảnh cái chết của đại đa số trong nhân loại: chết vì bệnh tật, chết vì già. 

Nếu có cơ hội chứng kiến các bịnh nhân dồn tất cả ý chí năng lực chống lại thần chết một cách tuyệt 

vọng để rồi cũng đành bó tay ra đi trong nước mắt thì mới thấy rằng con người dù có tài giỏi đến 

mấy cũng không thoát khỏi thần chết. Hoặc là nếu có nhìn thấy quan tài đổ lệ thì mới thấy thấm thía 

câu nói trong dân gian: “Khi nào ông Trời gọi là xách áo đi thôi”, một câu nói nghe như đùa nhưng 

lại ẩn triết lý thâm thúy về đạo và đời. 

Tuy nhiên trên đời này đôi khi cũng xảy ra những cái chết hi hữu đứng ngoài quy luật “sinh bệnh lão 

tử” của những con người đặc biệt không sợ chết và thản nhiên chết để không phản bội lý tưởng của 

mình. Cái chết của anh Trần Văn Bá, cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris bị chế độ 

Cộng sản Việt Nam hành quyết tại Sài Gòn ngày 8/1/1985 là một thí dụ điển hình. Ngày hôm đó, cái 

tên Trần Văn Bá đã đi vào lịch sử Việt hào hùng vì anh đã chọn lấy cái chết và đã dám chết cho lý 

tưởng tự do dân chủ và quyền làm người của đồng bào anh. 

Tại sao lại nói rằng anh đã chọn cái chết của anh? Đúng vậy, anh biết thừa rằng con đường anh 

chọn là một con đường gian khổ chông gai, một phần sống mười phần chết, và anh đã thổ lộ điều 

đó nhiều lần với bạn bè. Phải nhớ rằng ở thời buổi đầu thập niên 1980, Cộng sản Việt Nam không 

những là một chế độ toàn trị, một guồng máy công an dữ dằn, mà còn là một bọn người từ rừng rú 

mới lên thành phố, tự hào trong cái ngu dân của chúng và kiêu ngạo trong lòng hận thù sắt máu gần 



như vô hạn đối với những ai dám đương đầu với chúng. Bước vào vùng đất của chúng chẳng khác 

gì bước vào hang thú dữ. Và rơi vào tay chúng kể như là nắm chắc phần chết trong tay. 

Biết vậy mà anh Bá vẫn dấn thân vào con đường ấy. Và cho tới giờ phút chót khi bị chúng hành 

quyết, anh đã nhận lấy cái chết một cách bình thản, giản dị, không kèn không trống – gần như xuề 

xòa, như trong suốt cuộc đời anh đã luôn luôn cư xử. Không một lời xin tha tội, vì anh biết rằng việc 

anh làm chẳng phải là một tội tình gì. Không một câu van nài sự khoan hồng của kẻ thù, vì anh 

không thể để cho kẻ thù ấy vênh váo vỗ ngực là khoan dung. Không, không có tất cả những thứ ủy 

mị đó mà người ta thấy xảy ra quá nhiều thời nay, mà chỉ có sự chấp nhận con đường mình đi – một 

con đường dẫn tới sự tận cùng của nó là cái chết thản nhiên tưởng chừng nhẹ như lông hồng. 

 Ngày 8/1 là một ngày đặc biệt đau buồn tiếc nuối đối với mọi anh chị em trong Tổng hội Sinh viên 

Paris chúng tôi, dù già dù trẻ, dù cũ dù mới. Tiếc thương một người bạn, người đàn anh dẫu đã trở 

về cát bụi nhưng vẫn sống mãi trong chúng tôi. Riêng đối với tôi, mỗi khi kim thời gian điểm số 8 

tháng 1, tôi cảm thấy nhức nhối trong tim khi nhớ đến hình ảnh anh. Tôi không thể nào quên được 

giây phút xúc động lần đầu tiên xảy ra trong cuộc đời sang tác nhạc của mình, không làm sao ngăn 

được giòng lệ tuôn rơi theo tiếng đàn và lời thơ mà tôi muốn viết về anh – gần như một sự đẻ đau 

mà có lẽ không ai muốn nó xảy ra cho mình. Những năm về sau, trong ngày này, tôi vẫn thường 

thầm nhắn với vong linh người đã khuất rằng dẫu xác thân anh đã trở về lòng đất mẹ nhưng tinh 

thần anh vẫn còn đây. Ngọn lửa đấu tranh bất khuất Trần Văn Bá vẫn còn đang soi sáng bước 

đường của chúng tôi và muôn đứa con khác nữa của dân tộc Việt. 

Kính thưa qúy vị, 

Nếu bây giờ có ai hỏi tôi tinh thần Trần Văn Bá là gì thì có lẽ tôi sẽ trả lời vỏn vẹn ba chữ: “Không 

sợ chết”. Chỉ có ba chữ ấy thôi sao? 

Vâng thật đúng như thế ! 

Thường khi muốn hiểu tinh thần của một vị anh hào đã khuất, người ta hay trích ra những câu văn 

bóng bẩy, những lời nói hùng hồn hay những bài phân tích sâu sắc của người ấy. Nhưng với anh 

Bá thì khác hẳn. Tất cả con người của anh, cùng mọi chuyện anh làm hình như đều đượm chất 

khiêm tốn không chút hoa hòe, phảng phất một niềm u uất không giải bày, và chan chứa một sức 

mạnh dữ dội ở bên trong không hề có ý muốn tìm đường bộc lộ ra bên ngoài. Anh Bá để lại rất ít bài 

viết, lời nói, dù là cho những bạn bè thân thiết nhất của anh. Anh không là một nhà phân tích nhiều 

lời và cũng chẳng phải là một nhà tư tưởng hùng biện. Anh không là một người lãnh đạo với khả 

năng tổ chức xuất chúng và cũng chẳng phải là một lãnh tụ hô hào lớn tiếng để kêu gọi người ta 

theo mình. Thế nhưng bảo rằng anh không có tư tưởng, không lãnh đạo và không nêu gương sáng 

thì hoàn toàn sai đó. Trần Văn Bá là tất cả những điều này, nhưng khác với đại đa số chúng ta, anh 

không nói lên bằng lời mà bằng chính cuộc đời của anh. 

“Không sợ chết” có nghĩa là cái chết chỉ là một cái gì nhỏ tí xíu so với hoài bão mà anh dành cho đất 

nước. “Không sợ chết”, là ngay chính bản thân anh cũng chỉ là một phân tử vô nghĩa trong đại cộng 



đồng dân tộc, sẵn sàng từ bỏ cái riêng của mình để hiến tất cả cho cái chung. Và đó cũng là lý do 

tại sao tôi dám cả quyết rằng cái chết của anh vượt ra ngoài cái lý của bệnh và lão để nhập vào sự 

sống vĩnh cửu của con người. 

Tôi nghĩ – bình thản như không có gì – anh đã nhập vào dòng lịch sử của dân tộc Việt và nhân loại. 

Ngay cả khi nhập vào đó, có lẽ chính anh cũng không có mảy may ý nghĩ nào rằng anh đã trở thành 

một bậc anh hùng! 

Ngày hôm nay khi viết về Trần Văn Bá, vị anh hùng được trao tặng huân chương Tự Do Truman-

Reagan ngày 15/11/2007, tôi chợt nhớ đến câu nói bất tử “Chết không thành công thì cũng thành 

nhân” của Nguyễn Thái Học, vị anh hùng liệt sĩ lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng đã thản nhiên 

lên máy chém miệng hô to “Việt Nam muôn...” cùng với 12 đồng chí của mình tại Yên Bái vào đêm 

17/6/1930. Cũng giống như Nguyễn Thái Học, dẫu chết chưa thành công nhưng Trần Văn Bá đã 

thành nhân. Tuy chưa thực hiện được lý tưởng mà mình đeo đuổi nhưng anh đã thắng được một 

chiến thắng còn lớn hơn nữa, đó là chiến thắng chính mình: ...không sợ chết! Không có chiến thắng 

nào vẻ vang cho bằng chiến thắng nỗi sợ lớn nhất. 

 Kính thưa qúy vị, 

Cũng vào ngày này 8/1/1985 cách đây 27 năm, tôi đã trải qua một giấc mơ kinh hoàng mà tôi không 

thể nào quên được hình ảnh người trong mộng. Anh TVB đã đứng cạnh đầu giường tôi người be bét 

máu me, nói với tôi rằng: “ Moi chết rồi. ND nhắn với các anh em đừng bỏ cuộc”. Nhìn ánh mắt đầy 

thần lực u uẩn phẫn uất tôi lạnh người giật mình thức giấc cùng một lúc  bóng anh vụt biến mất. Mồ 

hôi vã đầm đìa tôi run rẩy kể lại cho anh PVH hay điềm báo mộng đó. Chỉ vài giờ sau TV Úc thông 

tin anh TVB đã bị CSVN hành quyết cùng với 2 chiến hữu của anh ông Hồ Thái Bạch và  Lê Quốc 

Quân. 

27 năm trời lặng lẽ trôi qua. Ngày 8/1 năm nay lại đến với tôi trong bầu không khí tưởng niệm TVB 

tại Đền thờ Quốc Tổ. Sự hiện diện của qúy bác cao niên  qúy vị đồng lứa tuổi với anh Bá, và đặc 

biệt của các bạn trẻ tại nơi đây bên cạnh  lá cờ vàng ba sọc đỏ mà anh Bá thà chết để bảo vệ lá cờ 

chính nghiã đó, đã đem lại cho tôi niềm tự hào để có thể khẳng định với người đã khuất rằng: “ Anh 

Bá ơi, sự hy sinh của anh không hề vô ích. Kể từ ngày anh trở về lòng đất mẹ, những người bạn 

đồng chí hướng với anh vẫn “không bỏ cuộc”.  Cái ý chí quyết tâm không đầu hàng bạo quyền qua 

lời khẳng định “Ta còn sống đây”, đầy thách đố bạo quyền với rừng cờ vàng va sọc đỏ và bài quốc 

ca lần đầu tiên ngạo nghễ xuất hiện ở hải ngoại sau 30/4/75  trong đêm Tết THSVP Bính Thìn 1976, 

đã trở thành ngọn đuốc đấu tranh lan nhanh khắp Âu Châu  và thế giới, để rồi ngày hôm nay bài 

quốc ca và lá cờ vàng chính nghiã đã hiện diện bình thường ở tất cả những nơi nào có Nguời việt tỵ 

nạn CS cư ngụ. Ngay trong giờ phút này tại đền thờ Quốc Tổ, cách Paris và nơi anh an nghỉ hàng 

ngàn dặm, tinh thần “Ta còn sống đây” vẫn còn đó. Đồng bào ta và đặc biệt tuổi trẻ VN ở Úc nói 

riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung vẫn kiên cường đi tiếp con đường cứu quốc mà định mạng 

oan khiên đã khiến anh phải bỏ dở dang hành trình cao cả đó. 

Một nén trầm hương tự tình dân tộc xin gửi về mộ phần xa xăm để tưởng nhớ đến anh, Trần Văn  



Bá, người bạn và đàn anh THSVP đã một thời chia sẻ ngọt bùi với các đàn em tại Bagneux, Bourg-

La-Reine, Monges, Cité Internationale, MPF, Damesmes, Maubert, Château des Rentiers, Saint 

Roch... trên suốt hành trình đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền cho người Việt Nam từ Paris 

qua các nẻo đường Châu Âu và khắp thế giới. 

 

Nam Dao 
www.lyhuong.net 
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