
Tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá 

 

Gần 45 năm về trước, ngày 27/4/1975, 

tại Paris đã diễn ra một cuộc biểu tình 

tự phát (không có dự định tổ chức 

trước) chỉ tập hợp tại một trụ sở sinh 

viên Việt ở  số 2 Rue Berthollet Quận 

5ème, thành phố Paris. 

Vì không kịp xin phép cành sát Pháp, 

tuy nhiên, có lẽ vì thông cảm hoàn 

cảnh của Miền Nam VNCH lúc đó, 

cảnh sát đã cử một trung đội đi theo đoàn biểu tình để giữ gìn trật tự, không cho sinh 

viên xuống lề đường. Cuộc tuần hành diễn ra trong im lặng, chỉ có vài tiếng nhắc nhở 

anh chị em sinh viên đi trật tự và hoàn toàn không có tiếng hô to. Đoàn biểu tình khoảng 

độ 400 anh chị em sinh viên đi lần đến Tòa Đại sứ Trung Cộng. Nhưng được cảnh sát 

nhã nhặn nói với anh Trần Văn Bá là:”Chúng tôi không thể để các anh vào sát cửa Toa 

Đại sứ được vì quy cách ngoại giao không cho phép”. Vì vậy, ACE sinh viên lùi lại khoảng 

hơn 20 thước. 

Người điều khiển cuộc biểu tình là anh Trần Văn Bá (14 tháng 5 năm 1945 — 8 tháng 1 

năm 1985) Chủ tịch Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris lúc bấy giờ. 

Trần Văn Bá (14 tháng 5 năm 1945 — 8 tháng 1 năm 1985) là người đã cùng Lê Quốc 

Túy và Mai Văn Hạnh tổ chức đưa biệt kích cùng khối lượng lớn vũ khí vào Việt Nam với 

kế hoạch lật đổ Cộng sản Bắc Việt.  

Trần Văn Bá bị lực lượng công an bắt giữ trong Kế 

hoạch CM-12 do Nguyễn Tấn Dũng điều hành (lúc đó 

là Trưởng Công An Cà Mau) ở Cà Mau trong khi đang 

xâm nhập vào Việt Nam bằng đường biển và bị tòa án 

Việt Nam kết án tử hình năm 1985 vì tội phản quốc. 

Ông được Sáng hội Tượng đài Nạn nhân Chủ nghĩa 

Cộng sản tại Mỹ truy tặng Huy chương Tự Do 

Truman. 

Trước vấn nạn mất nước do CSBV, Anh Trần Văn Bá đã ý thức rằng: 

* Với dã tâm man rợ lăng nhục con người của CS vô thần, dã man và khát máu, chuyên 

dùng vũ lực để trị dân, nếu đối phó lại chỉ bằng “ƯỚC VỌNG và TINH THẦN” mà thôi thì 

hoàn toàn vô hiệu lực! 



* Muốn bảo vệ hữu hiệu cuộc sống và tự do con người, ta phải 

chấp nhận đi vào chiến tranh. Vâng, phải đi vào chiến tranh để 

chống lại nguồn gốc của chiến tranh: 

(1). Độc tài thống trị của CS ở Việt Nam là nguồn gốc chiến tranh! 

(2). Sự trả thù và lòng thâm hận của CS Hànội đối với nhân dân 

miền Nam là nguồn gốc chiến tranh! 

(3). Sách lược bành trướng quân sự điên rồ sang Cambodia và Lào 

là nguồn gốc chiến tranh! 

Vì những lý do nêu trên, anh Trần Văn Bá và bạn bè đã quyết định 

cầm súng! 

Vì anh tin tưởng rằng:  

 

(a). Vấn đề Việt Nam phải được giải quyết tại Việt Nam! 

(b). Kháng chiến phải bắt nguồn từ lòng đất Mẹ! 

(c). Dù bị Đồng Minh phản bội hay bức tử, người Việt Nam cũng phải nhận trách nhiệm 

đã để mất miền Nam. 

(d). Sự can thiệp trực tiếp của ngoại bang luôn luôn là một hiểm họa cho đất nước và 

dân tộc. 

(e). Diệt thù trong (CSBV) rồi mới đánh giặc ngoài (TC). 

(f). Nếu người Việt Nam không chiến đấu cho tổ quốc Việt Nam thì ai sẽ chiến đấu cho 

tố quốc Việt Nam? 

(g). Việc lãnh đạo quốc gia không thể để nằm trong tay những thành phần mà khả năng 

không tương xứng với trách nhiệm. (Góp nhặt trên mạng) 

Thưa Bà Con, 

Đó là Trần Văn Bá. 



Đó là một người con Việt đúng 

nghĩa. 

Trần Văn Bá đã hy sinh cho Tổ 

quốc vào lúc tuổi còn tràn đầy 

sự sống, 40 tuổi với công sanh 

sự nghiệp vững chắc. 

Trần Văn Bá ra đi không vì bịnh 

hoạn, không vì tai nạn, không vì 

thất chí, thất tình. 

Mà… Trần Văn Bá ra đi vì 

biết lấy “MÁU” làm phân 

bón cho QUÊ HƯƠNG! 

 

Tuổi Trẻ Việt Nam phải biết lấy đó mà làm gương! 

ĐỨNG DẬY ĐI! 

 

 

 

  

 


