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MỘT BIA VINH NIỆM TRẦN VĂN BÁ
Ở MỖI CỘNG ðỒNG HẢI NGOẠI

Chúng ta ai cũng có một niềm tin cá biệt, một cái nhìn ñặc thù
trên vấn ñề Việt Nam, những sinh hoạt hay lựa chọn dấn thân
riêng tư.
Nhưng chúng tôi thiết nghĩ, chúng ta có thể ñồng thuận trên
một quan ñiểm : Trần Văn Bá là một tấm gương cần ñược ñề
cao và quảng bá ở khắp nơi có một cộng ñồng người Việt cư
ngụ. ðể làm sáng tỏ, trước công luận thế giới, tinh thần, phẩm
giá và lý tưởng tranh ñấu trường kỳ của người Việt tự do, ñể
xác ñịnh ý nghĩa ñích thực của cuộc di tản ñẫm máu của thuyền
nhân Việt Nam trong suốt 25 năm sau cùng của thế kỷ 20, và
ñể cung ứng cho các thế hệ Việt Nam mai sau, một ñịnh hướng
và một chất men kích thích cho tư tưởng và hành ñộng.
Hơn nữa, trong bối cảnh hiện tại, quảng bá tinh thần dân chủ,
tính nhân ái, lòng yêu nước và gương ñấu tranh kiên cường của
Trần Văn Bá, ở mỗi cộng ñồng người Việt, còn là một phương
thức phản bác ñích ñáng nghị quyết 36 của chế ñộ cộng sản Hà
Nội nhằm sách ñộng và chiêu dụ cộng ñồng người Việt hải
ngoại.

Vì Trần Văn Bá là biểu tượng của một người trẻ Việt Nam ở
ngoại quốc, tuy có tất cả ñiều kiện ñể sống an nhàn và tất cả
cơ hội thuận tiện ñể tiến thân, nhưng vẫn không quên nguồn
cội, không xoay lưng lại với tai ương của ñất nước, không nhân
nhượng với tội ác, không khiếp sợ trước bạo lực. Trái lại, Trần
Văn Bá dứt khoát ñem tâm trí phục vụ ước vọng tự do và tiến
bộ của dân tộc, và khẳng khái dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng
ñể cùng nhân dân ñương ñầu với một chế ñộ ñộc tài bạo ngược.
Biểu tượng sáng chói ñó ñã ñược thừa nhận và tôn vinh ở tầm
mức quốc tế. Chúng tôi xin ñược phép nhắc lại : Hội ñồng thành
phố Liège ở nước Bỉ ñã cho dựng 2 tấm bia tưởng niệm Trần
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Văn Bá, Cộng ðồng người Việt Quốc Gia vùng Virginia,
Maryland và Washington D.C. ñã chọn ñặt tên một con ñường
Trần Văn Bá tại trung tâm Eden ở tiểu bang Virginia (Hoa Kỳ),
và ngày 15 tháng 11 năm 2007 vừa qua, Trần Văn Bá ñã ñược
trao tặng huân chương tự do Truman-Reagan tại thủ ñô Hoa
Thịnh ðốn. Mọi chi tiết về Trần Văn Bá xin vào xem website :
www.tranvanba.org.
Chúng tôi quan niệm rằng nước Việt Nam, hôm nay cũng như
ngày mai, luôn luôn cần có những con người như Trấn Văn Bá
và tấm gương ñó phải luôn luôn ñược nhắc nhở và quảng bá
trong mỗi cộng ñồng người Việt hải ngoại. ðó là phương cách
ñóng góp tích cực và thiết thực ñể xây dựng một nước Việt Nam
tự do và tiến bộ.
Vì thế, chúng tôi ñề xướng chiến dịch xây dựng một bia vinh
niệm Trần Văn Bá ở mỗi nơi có cộng ñồng người Việt hải ngoại
cư ngụ.
Chúng tôi kêu gọi các hội ñoàn và tổ chức người Việt, và luôn
cả những cá nhân, chia sẽ quan ñiểm và mục tiêu trình bày ở
trên, hãy tiếp xúc với chúng tôi ñể cùng hoạch ñịnh thể thức
xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá ở ñịa phương của mình.
Chúng tôi ñã và ñang tiếp xúc với một số hội ñoàn người Việt
trên thế giới, và hiện nay ñang trực tiếp xúc tiến chương trình
xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá tại thành phố Paris (Pháp
quốc). Chi tiết thực hiện chương trình sẽ ñược công bố trước
tháng 9, 2008.
Trong cuộc vận ñộng xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá,
chúng tôi làm việc hoàn toàn ñộc lập, không tùy thuộc hay
nương tựa vào bất cứ một tổ chức chánh trị hay tôn giáo nào.

Paris 18 tháng 6 năm 2008
Trần Văn Bá Tương Hội
www.tranvanba.org

3

BIA VINH NIỆM TRẦN VĂN BÁ
TẠI THÀNH PHỐ PARIS

Công trình dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá tại thành phố Paris
ñưọc xúc tiến và sẽ ñược hoàn thành ñúng theo tinh thần và
tiến trình ñược trình bày qua các lời kêu gọi của Trần Văn Bá
Tương Hội.
Các ñối tác ñều nhìn nhận : ñây là một biến cố vô cùng
quan trọng về mặt chánh trị lẫn về mặt tinh thần.
Một luồng dư luận, ngày càng lớn mạnh, trong và ngoài cộng
ñồng Việt Nam, nhận thức ñược rõ ràng giá trị tiêu biểu của cột
bia Trần Văn Bá tại thành phố Paris.
Paris của cuộc cách mạng 1789, nơi ñã sản xuất ra cùng lúc tư
tưởng nhân quyền và mầm mống của hai ý hệ không tưởng lớn
trong lịch sử cận ñại, những nhân tố ñã ñịnh hình thảm trạng
Việt Nam trong thế kỷ 20, và hiện vẫn tác ñộng những làn
sóng ngầm trong xã hội Việt Nam hiện ñại,
Paris, nơi phát xuất ra những quyết ñịnh nhào nặn ñịnh mệnh
của dân tộc, từ sự can thiệp của người Pháp vào Việt Nam vào
ñầu thế kỷ 19, ñến Hiệp ðịnh Paris về Việt Nam ñầu năm 1973,
Paris, nơi mà tổ chức UNESCO, vào tháng 5 năm 1990, dưới áp
lực của chính giới và dư luận, ñã phải hủy bỏ dự án vinh danh
Hồ Chí Minh như một « anh hùng giải phóng dân tộc », một
« nhà văn hóa lớn », do chế ñộ Hà Nội và 13 quốc gia cộng sản
lúc bấy giờ sách ñộng chủ xướng,
Và hôm nay Paris, thành phố do cánh Tả của chính trường
Pháp ñiều khiển, quyết ñịnh, trong tinh thần phụng sự Sự Thật
và Công Lý, vinh danh Trần Văn Bá như một mẫu người Việt
Nam chân chính và một tấm gương sáng chói của sự dấn thân
tranh ñấu cho tự do con người.
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Vì Trần Văn Bá, ñã khẳng khái :
- xác nhận ñến giờ phút lìa ñời, lý lịch của mình, một người
Việt miền Nam tranh ñấu cho ñộc lập, tự do và nhân phẩm của
dân tộc chống lại làn sóng xâm lăng uy hiếp của khối cộng sản
quốc tế toàn trị.
- ñảm ñương quyền hạn và bổn phận của một con người tự do,
thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của người Việt trong thảm
họa cộng-sản-hóa toàn diện ñất nước, ñể rồi từ ñó, giữa ñiêu
tàn, trong tuyệt vọng, ngược dòng tháo chạy tán loạn, mở
ñường huyết lộ, cất bước khởi hành, với hai bàn tay trắng, ñi
làm lại lịch sử của mình.
- bước vào cuộc chiến ñể chống lại nguồn gốc của chiến tranh,
chống lại tội ác, chống lại sự lăng nhục và hủy hoại con người
Việt Nam của chế ñộ cộng sản, với một ý niệm cao cả về một
nền văn minh nhân ái trong ñó mỗi người, trong ñời sống cá
nhân, có thể vun bón và bảo trì một cơ may hạnh phúc ngoài
vòng ñòi hỏi của bất cứ một xã hội hay một lịch sử nào.
Tựu trung, xuyên qua Trần Văn Bá, là cả lý tưởng tranh ñấu
trường kỳ của người Việt quốc gia ñã phải ñược công nhận.
Lễ khánh thành ñược dự trù vào :
ngày 27 tháng 9 năm 2008, bắt ñầu từ 17g30,
với sự tham gia của giới chánh trị, giới học giả, giới truyền
thông, giới văn hóa, v.v.
ðịa ñiểm sẽ ñược thông báo trong buổi cơm xã hội do Văn
Phòng Liên Lạc các Hội ðoàn và Người Việt Quốc Gia tổ chức,
ngày 24 tháng 8, 2008, 12g tại salle Auber, Vitry sur Seine.
Nhân ngày lễ khánh thành, các hội ñoàn người Việt cũng sẽ
phối hợp tổ chức một « ngày hội ngộ cộng ñồng », gồm triển
lãm, văn nghệ tại phòng khánh tiết của toà thị chính quận 13
Paris, 13g-16g.
ðây là một dịp hiếm có ñể cộng ñồng Việt Nam ñộng viên và
biểu dương sự ñồng thuận trên quan ñiểm :
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Bia vinh niệm Trần Văn Bá tại Paris
là niềm hãnh diện lớn,
là thắng lợi trọng ñại của người Việt tự do.
Ban tổ chức sẽ cố tạo những ñiều kiện chưa từng thấy ở thành
phố Paris, kể luôn cả trước 1975, ñể người Việt Quốc Gia làm
sáng tỏ trước công luận :
- Họ ñích thực là những người thừa kế của quá trình ngàn năm
chinh phục ñộc lập, tự do và nhân phẩm của dân tộc Việt và
không hề làm kẻ thừa sai cho một ý thức hệ hay một thế lực
ngoại bang nào.
- Ý nghĩa ñích thực của cuộc di tản ñẫm máu của Thuyền Nhân
Việt Nam,những người mà nhà bác học Pierre-Gilles de
Gennes, người ñoạt giải thưởng Nobel về Vật Lý, tuyên bố xem
như là mẫu người anh hùng của thế kỷ 20.
- Ý chí chuyển ñến các thế hệ Việt Nam mai sau, xuyên qua
tấm gương Trần Văn Bá, những nhân tố cần thiết ñể thực hiện
một mô hình chuyển biến cao tốc, kết hợp nhuần nhuyễn
những thành tựu của các nền văn minh lớn nhất của nhân loại
ñể hình thành một nền văn minh Việt Nam dân chủ, công
nghệ, nhân văn, cấp tốc ñưa ñất nước ñi vào thế giới hiện ñại.
ðể mang tất cả những ý nghĩa trên, công trình dựng bia vinh
niệm Trần Văn Bá phải do chính cộng ñồng Việt Nam ñồng
thanh chủ ñộng thực hiện, bằng cách ñồng lòng tài trợ và tham
gia ñông ñảo buổi lễ khánh thành.
Paris ngày 19 tháng 8 năm 2008
Trần Văn Tòng
Ban tổ chức
xây dựng cột bia Trần Văn Bá
tại thành phố Paris.

Bài của nhật báo « Le Monde » Paris- Pháp
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ngày 24 tháng 9 năm 2008

Khi nc Pháp khut nhng trc áp lc ca Vit Nam
v m t tm bia trong m t khuôn-viên nh
Paris.
Hai mươi bốn năm sau khi Trần Văn Bá, một khuôn mặt của cuộc chiến ñấu
chống cộng tại Việt Nam, bị hành-quyết, năm nay có lẽ chỉ có những người
bạn trung thành tưởng niệm ông mà thôi, nếu không có ông ñại biểu chánh
phủ vùng Paris vô tình giúp ñỡ.
Ông Pierre Mutz, ñại biểu chánh phủ, qua phủ lệnh ngày 16/09, ñã ngăn cấm
việc dựng một bia tưởng niệm ông Trần Văn Bá vào ngày 27/09, trong một
khuôn viên khiêm tốn ở quận 13. Lý do có thể làm ngạc nhiên : "D án n y, vi
b n văn khc trên Bia Vinh Nim, s làm mt ñi tính vô t ca khu vc và có
th xúc phm tình c m ca công chúng, ña ñn nguy cơ làm xáo tr n trt t
công c ng! ".
Cái kẻ gây ra sự xáo trộn này là ai ?
Trần Văn Bá, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945, trước nhất ñã trả phải cái giá
thuộc một giòng giỏi có cái ñịnh mạng gắn liền với lịch sử chính trị Việt Nam
và gắn liền với cuộc chiến chống cộng. Ông cậu của ông, Bùi Quang Chiêu,
người sáng lập ra ñảng Lập Hiến ở Việt Nam vào năm 1919, ñã bị cộng-sản ám
sát vào năm 1945 cùng với bốn con trai và người con gái. Cha của ông, Trần
Văn Văn, từng là Tổng Trưởng ñặc trách kinh tế trong chánh phủ ñộc lập ñầu
tiên của nước Việt Nam lúc ñó do Hoàng ðế Bảo ðại lãnh ñạo. Ông Văn sau ñó
ñối lập với chánh quyền trong nhiều năm. Ngày 7 tháng 12 năm 1966, sau khi
tuyên bố ứng cử tổng thống, ñến lượt ông bị ám sát ở Saigon.
Trần Văn Bá ñã ñược thân nhân ñem sang Pháp một tháng sau khi cha ông bị
sát hại. Sau khi Saigon thất thủ vào ngày 30 tháng tư 1975, Bá không ngừng
tranh ñấu chống lại chế ñộ hiện hành. Là chủ tịch sinh viên Việt Nam tại Paris
từ 1972 ñến 1980, ông tố cáo các « cuộc hành quyết thô bạo", các "trại cải
tạo", "chánh sách bành trướng quân sự qua Cam Bốt và Lào và cuộc di tản
của thuyền nhân".
Ông quây trở về Việt Nam vào tháng sáu 1980, và ông tñã bị hành quyết ở ñó
vào ngày 8 tháng giêng 1985, mặc dù ñược hổ trợ bởi một phong trào phản ñối
quốc tế trong ñó có ông Valéry Giscard d'Estaing, bà Simone Veil hay ông
Laurent Fabius. Ông Bernard Kouchner có tham dự tang-lễ ở Paris.
Từ ñó, những người thân cận tổ chức lễ tưởng niệm ông hàng năm ở Paris.
Ông Trần Văn Tòng bào huynh của ông nhấn mạnh : "Chúng tôi chỉ muốn
dựng một cột bia với một bản văn ghi chú ngắn gọn quá trình dấn thân của Bá,
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Bỉ quốc và Hoa Kỳ ñã vinh niệm Bá qua việc ñặt tên Bá cho nhiều nơi, nước
Pháp ñã khuất nhượng trước áp lực của Việt Nam".
Dân biểu (ñảng xã hội) ở Paris, Jean-Marie Le Guen và thị trưởng (ñảng xã hội)
quận 13 ñã gởi thiệp mời… "Nhng chánh ph Vit Nam ñã ph n ñi cnh b
Ngoi Giao ca Kouchner và toà ðô Chính Paris, theo ông Le Guen thut li,
chánh ph ñã nhng b nhng áp lc này, tht là l bch ".

Jacques Follorou
Tranvanba.org chuyễn dịch

