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Trần Văn Bá 

 

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 và tiền giả vào 

Việt Nam với kế hoạch giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ cuả chủ nghiã duy vật Cộng Sản. 

Trần Văn Bá bị bắt  và bị  kết án tử hình ngày 8 tháng 1 năm 1985. Ông được Sáng hội 

Tượng đài Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản tại Mỹ truy tặng huy chương Tự Do Truman–

Reagan năm 2007. 

Tiểu Sử 

Trần Văn Bá, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại Sa Đéc, Việt Nam, là con trai thứ của 

dân biểu Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Văn. Ông Văn từng tham gia chính phủ Trần 

Trọng Kim năm 1945 và là Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch vào năm 1949 của chính 

quyền Việt Nam Cộng hòa. 

Sau khi cha bị Việt Cộng giết vào ngày 7 tháng 12 năm 1966 tại Sài Gòn Trần Văn Bá rời 

quê nhà sang Pháp học. Ông 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 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 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". 

Sau biến cố 1975, ông vẫn tiếp tục tranh đấu chống cộng sản tại châu Âu. 
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Hoạt động đấu tranh 

   

  Sau nhiều năm chuẩn bị, ngày 6 tháng 6 năm 1980 ông âm thầm trở về nước để bí mật 

tranh đấu với mục đích lật đổ chính quyền Việt Nam và tham gia Mặt trận Thống nhất các 

Lực lượng Yêu nước Giải phóng Việt Nam do ông Lê Quốc Túy là chủ tịch, 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 làm tham mưu và ông Lê Quốc Quân phụ trách 

lực lượng vũ trang trong nước. 

   Theo nguyệt san Nhân Bản số tháng 1/01/85 phát hành tại Paris, Lê Quốc Túy xác nhận 

một số chiến sĩ của Mặt trận Thống nhất các Lực lượng Yêu nước Giải phóng Việt Nam 

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

cán bộ chính phủ. 

   Tết 1983, lực lượng an ninh Việt Nam đă bắt được Hồ Tấn Khoa, Vő Văn Nhơn, 

Nguyễn Ngọc Hòa thuộc tổ chức Hòa giải Quốc tế gần với đạo Cao Đài. 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. 

    Có 10 toán người phản kháng của Mặt trận xâm nhập 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 

Campuchia, khi đến Châu Đốc thì bị bắt. Toán này có nhiệm vụ liên lạc với lực lượng của 

Hòa Hảo để chiếm đóng vùng Bảy Núi. Toán thứ 10 về bằng đường biển hồi đầu tháng 9 

năm 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 tại làng Minh Hải, Cà Mau vào đêm 11 tháng 9 năm 1984. 

Tổng cộng, có tất cả 119 người đă bị bắt giam hoặc giết chết. 

   Tưởng Nhớ 

  Tại Liège, Bỉ, đã có một mộ bia tưởng niệm dành cho ông. Ở Falls Church, Virginia, có 

một con đường mang tên ông. 

   Tiến sĩ Lee Edwards, chủ tịch Sáng hội Tượng đài Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản trên 

thế giới, phát biểu với đài Á Châu Tự Do về trường hợp ông Trần Văn Bá: 

"Sau khi tham khảo ý kiến đồng sự, bạn hữu và những người quen trong cộng đồng 

người Việt ở hải ngoại, Sáng hội nhất trí chọn Trần Văn Bá là trường hợp tiêu biểu của sự 

tranh đấu đòi tự do để trao tặng huy chương cho ông."  

  Thân nhân ông Trần Văn Bá đã được thông báo và được mời đến nhận huy chương Tự 

do Truman-Reagan trong buổi lễ được tổ chức tại đại sứ quán Hungary ở thủ đô 
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Washington, D.C. vào chiều ngày 15 tháng 11. Hai người khác cũng được trao huy 

chương Tự do Truman-Reagan 2007 vì thành tích và công lao đóng góp vào tiến trình tự 

do dân chủ là tiến sĩ Janos Horvarth người Hungary, và dân biểu Hoa Kỳ thuộc Đảng 

Cộng hòa Dana Rohrabacher. 

  Tháng Chín 2008, Hội đồng thành phố Paris, Pháp, dự định khánh thành bia tưởng niệm 

Trần Văn Bá tại 47-49 đại lộ Ivry, quận 13 Paris 

 Chủ tịch hội đồng quản trị VOCMF, tiến sỹ Lee Edwards, gọi Trần Văn Bá 
là "Chiến sỹ cho Tự do, Chiến sỹ Chống Cộng".  

Nguồn: http://vi.wikipedia.org 

 

 

 

Tưởng niệm Trần Văn Bá 

 

Ðinh Quang Anh Thái 

  
 

   Hai mươi lăm năm năm trước, ngày 8 Tháng Giêng năm 1985, nhà cầm quyền cộng 

sản Hà Nội tuyên án tử hình ba chiến sĩ phục quốc thuộc Mặt Trận Thống Nhất Các 

Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam. Ðó là các ông Lê Quốc Quân, Hồ 

Thái Bạch và Trần Văn Bá. Ðây là một tin dữ đối với người Việt trong và ngoài 

nước, cũng như đối với các dân tộc yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới. Mọi người 

đều lên án chế độ cộng sản Hà Nội và xem đây là một thái độ thách thức lương tâm 

loài người. Riêng trường hợp người thanh niên Trần Văn Bá, hành động vị quốc vong 

thân của anh là một đại tang đối với Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris và với 

những người trẻ khắp nơi trên thế giới. 

  

  Trần Văn Bá sinh năm 1945 tại Sa Ðéc. Anh lớn lên với ruộng đồng miền Nam và đã 

được un đúc, thừa hưởng tinh thần bất khuất của cha ông. Năm 1966, thân phụ của 

anh là Dân Biểu Trần Văn Văn đã bị cộng sản sát hại. Cái chết của cha bắt buộc anh 

phải rời bỏ quê hương, xa gia đình, xa bạn bè để sang Pháp sống và theo học tại Paris. 

Anh tốt nghiệp cao học kinh tế năm 1971 và sau đó làm giảng viên của Ðại Học 

Nantes. Song song với việc học, anh tích cực hoạt động trong phong trào sinh viên và 

http://www.vietnamvanhien.net/wiki/Washington,_D.C.
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http://www.vietnamvanhien.net/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Hoa_K%E1%BB%B3
http://www.vietnamvanhien.net/wiki/Paris
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trở thành Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris trong nhiều nhiệm kỳ, từ 

năm 1973 đến 1980. Chính Trần Văn Bá đã đem đến cho Tổng hội Sinh viên tại Paris 

một sinh khí mới. Ðể un đúc lòng yêu quê hương và tạo dịp cho các sinh viên thành 

tài về phục vụ đất nước, Trần Văn Bá đã tổ chức các chuyến về thăm nhà trong mùa 

Hè năm 1973. Từ đó, các hội đoàn ở Pháp và các nước Âu Châu khác đã liên lạc và 

gắn bó với nhau trong mọi sinh hoạt để chuẩn bị cho sự ra đời của Ðại hội Việt Nam 

Âu Châu những năm sau này. 

 

   Trong suốt mùa Hè năm 1973 tại quê nhà, Trần Văn Bá hầu như không bao giờ 

vắng mặt trong các hoạt động của thanh niên sinh viên. Từ những đêm hát cộng đồng, 

đi công tác ủy lạo chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại các tiền đồn ở Quảng Trị, ở 

Bastone, ở Rừng Sát, cho đến cứu trợ nạn nhân chiến tranh; đâu đâu cũng có mặt Trần 

Văn Bá. 

 

    Trần Văn Bá thâm trầm nhưng không xa cách. Trần Văn Bá ít nói, nhưng khi lên 

tiếng thì say sưa và nội dung phát biểu rất sâu sắc. Trần Văn Bá có cái bớt đỏ trên trán 

bên tay mặt, khiến cho anh khó có thể bị lẫn lộn với những người chung quanh. 

Những ngày Hè năm đó, Trần Văn Bá thường mặc chiếc áo lính mà anh xin được của 

một binh sĩ tại đặc khu Rừng Sát và đem chiếc áo khi quay trở lại Pháp. Không biết 

sau này, khi anh về khu chiến phục quốc, chiếc áo lính bạc mầu đó có được theo chân 

Trần Văn Bá hay không. 

  

   Ngày 30 Tháng Tư, năm 1975, cộng sản chiếm miền Nam, đất nước bị quy về một 

mối. Nói theo cách diễn đạt trong thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, dân tộc bị dìm 

trong một mối căm hờn, một mối oan khiên. 

   Trong giai đoạn bàng hoàng ngay sau biến cố sẩy đàn tan nghé đó, Trần Văn Bá đã 

bôn ba khắp nơi để kêu gọi mọi người phải tiếp tục đấu tranh. Anh thường thổ lộ với 

bạn bè rằng, biết bao người đã nằm xuống, chúng ta không thể ngồi yên được. 

     Một người bạn sinh viên từng gắn bó với Trần Văn Bá trong giai đoạn sau 1975 và 

hiện đang sống tại Úc là chị Phan Thị Ngọc Dung nói, ―Tôi quen biết anh Trần Văn 

Bá vào khoảng đầu năm 1975 khi tôi bắt đầu hoạt động với Tổng Hội Sinh Viên Việt 

Nam tại Paris, lúc ấy anh Bá là chủ tịch nên tôi xem anh như một đàn anh vừa lớn tuổi 

hơn, vừa kinh nghiệm hơn về hoạt động. Ðiểm nổi bật của anh Bá là sự triệt để và dấn 

thân của anh. Tôi rất ngưỡng mộ anh ở điểm anh dám sống tới cùng cho lý tưởng của 

mình đối với đất nước. Hầu hết anh em tuy hoạt động nhưng cũng lo đi học, khi ra 

trường, đi làm, có bạn trai, bạn gái và lập gia đình. Anh Bá thì khác hẳn, anh dấn thân 

triệt để và trọn vẹn, anh bỏ rất nhiều thì giờ để gặp người này, người kia để liên lạc, 

vận động, không phải chỉ riêng gì ở Paris mà còn ở các nước khác ở Âu Châu. Anh 

cũng là một người biết rất nhiều tin tức và anh em luôn kinh ngạc là tại sao anh biết 

nhiều thế, không biết từ đâu mà anh có những tin tức này. Sau 1975 thì anh Trần Văn 
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Bá trầm ngâm hơn, lâu lâu trong câu chuyện nói với tôi anh phải về Việt Nam mới 

được.‖ 

 

    Tết năm Kỷ Mùi 1979, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức đêm văn nghệ tại 

Paris, cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới và tràn ngập cả hội trường Maubere với sự 

tham dự của hàng ngàn khán giả. Ðây là một sự thể hiện sống động nhất tinh thần của 

những người không chấp nhận ngày 30 Tháng Tư 1975 là sự kết thúc công cuộc đấu 

tranh vì hạnh phúc tự do của dân tộc. 

Ðối với Trần Văn Bá, tất cả các hoạt động tại hải ngoại cũng chỉ nhằm chuẩn bị cho 

một ngày về chiến đấu ngay tại quê nhà. Trong đêm văn nghệ Tết năm đó, Trần Văn 

Bá nói những lời cuối, trước khi anh về khu chiến phục quốc, 

 

―Kính thưa quý bác, anh chị em Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris rất hân hoan 

đón tiếp quý vị trong đêm hội Tết Kỷ Mùi; sự hiện diện quý báu của quý bác và quý 

anh chị là một khích lệ lớn lao cho tập thể sinh viên. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ 

quý vị đã luôn luôn dành cho sinh viên sự ủng hộ nồng nhiệt nhất trên mọi phương 

diện, cụ thể là đêm hôm nay đã thành tựu với sự giúp sức tận tình của các phụ huynh 

và nhất là do sự đóng góp tích cực của hơn 1 ngàn sinh viên trong ròng rã 3 tháng trời. 

Kính thưa quý bác, thưa quý anh chị, cảm tình mà quý vị dành cho sinh viên nói lên 

sự tín nhiệm và sự mong ước của quý vị nơi giới trẻ để đáp lại nguyện vọng thiết tha 

của nhân dân trong 30 năm chiến tranh tàn phá đang bị đè nén tại quê nhà, ách thống 

trị khát máu đang áp đặt đã tước đoạt mọi quyền làm người của người dân Việt Nam, 

xô đẩy hàng trăm ngàn đồng bào phải bỏ xứ ra đi bất chấp mọi hiểm nguy; chính sự 

can trường của đồng bào vượt biển trước chết chóc và đời sống cơ cực trong các trại 

tạm cư tại Ðông Nam Á đã làm chấn động dư luận thế giới, vì thế nhiều quốc gia và 

đoàn thể không nỡ làm ngơ trước thảm nạn của cả trăm ngàn đồng bào, đã có hảo tâm 

muốn cứu vớt và giúp đỡ người tị nạn. Những thái độ cao thượng đó dù sao cũng chỉ 

có tính cách nhất thời nhằm xoa dịu thương đau của những người ra đi chứ không giải 

quyết vấn đề ở căn bản. Vấn đề tị nạn là hậu quả của việc vi phạm nhân quyền tại Việt 

Nam, người dân bỏ xứ ra đi là vì mọi quyền làm người của họ bị tước đoạt, an ninh bị 

đe dọa; như thế nguồn gốc của vấn đề tị nạn nằm ở Việt Nam, vấn đề chỉ có thể giải 

quyết tại Việt Nam mà thôi. Giải pháp là người Việt Nam có thể sống tại quê cha đất 

tổ mà nhân phẩm của họ không bị chà đạp, người ra đi có thể trở về và mạng sống của 

họ không bị đe dọa. Mọi thay đổi trong chiều hướng khả quan đó có thể có hay không 

là do ở nơi anh em kháng chiến đã hơn 3 năm lặn lội ở bưng biền tranh đấu cho tương 

lai của dân tộc, cứu vãn nhân dân khỏi thảm họa diệt vong. Chánh quyền Cộng Sản 

đang đưa đẩy dân tộc đến bờ vực thẳm, làm lính đánh thuê cho ngoại bang, đi xâm 

lăng các quốc gia Lào và Campuchia, đe dọa an ninh của cả Ðông Nam Á. Giải pháp 

cho vấn đề tị nạn và hòa bình tại Ðông Nam Á hiện nay tùy thuộc vào sự lớn mạnh 

của kháng chiến để ngăn chặn những ý đồ điên dại của những người cầm quyền ở Hà 

Nội. Cho nên lúc nào chúng tôi cũng dành sự ủng hộ của chúng tôi cho các anh em 
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kháng chiến tại quốc nội, đó là để tiếp nối lại truyền thống của dân tộc từ thời lập 

quốc, lúc Lạc Long Quân và Âu Cơ chia ly có hứa hẹn khi hoạn nạn sẽ về giúp đỡ 

nhau. Trong hoàn cảnh thê thảm của đất nước, những đứa con ra đi như chúng ta sẽ 

giúp đỡ những đứa con đang tranh đấu tại quê nhà đem lại tự do cho nhân dân, giải 

phóng dân tộc khỏi chiến tranh diệt vong để sống chung hòa bình với các quốc gia 

láng giềng. Ðó là ―Ðường Chúng Ta Ði‖, ―Ðường Chúng Ta Ði‖ cũng là đề tài của 

đêm văn nghệ Tết Kỷ Mùi nói lên truyền thống hào hùng của dân tộc. Nếu trong phần 

tổ chức có điều gì sơ xuất chúng tôi xin quý vị niệm tình tha thứ cho chúng tôi và 

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris. Xin kính chúc quý vị một năm an khang và 

thịnh vượng. Xin cám ơn quý vị.‖ 

 

  Trần Văn Bá đã tìm đường về. Trần Văn Bá về chiến khu phục quốc ngày 6  tháng 

Sáu, năm 1980, âm thầm, không một lời giã biệt. Anh trở thành một trong các cấp 

lãnh đạo của Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam. 

Anh từng chỉ huy nhiều chuyến xâm nhập người và vũ khí vào Việt Nam, trong khi ở 

hải ngoại, nhiều người không tin rằng, con người ốm yếu như anh có thể làm được 

công việc đội đá vá trời đó. 

 

    Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc đấu 

tranh chống cộng sản trên đất Pháp, từ những năm tháng trước thời điểm 1975 cho 

đến mãi những năm sau này và kể cả giai đoạn hiện nay. Những năm Tổng hội dưới 

sự lãnh đạo của Trần Văn Bá đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong ký ức của nhiều 

người, trong đó có anh Ðỗ Ðăng Lưu hiện đang sống ở Úc, ―Phải thành thực mà nói là 

uy tín của Tổng Hội Sinh Viên Paris tăng lên rất nhiều là nhờ uy tín và khả năng cá 

nhân của anh Trần Văn Bá. Lý do là vì anh Bá xuất thân từ một đại gia đình rất có thế 

lực về chính trị ở miền Nam Việt Nam và nhờ anh có những quen biết ở cấp cao nhất 

trong chính quyền miền Nam lúc bấy giờ, thành ra anh Trần Văn Bá có cơ hội nắm 

được tình hình chính trị một cách rất là vững vàng và do đó có khả năng hướng dẫn 

dư luận về đường hướng chính trị vào thời buổi bấy giờ.‖ 
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    Trong một lá thư từ chiến khu quốc nội gởi ra cho một chiến hữu tại Pháp, Trần 

Văn Bá cho biết rằng, đời sống trong khu chiến cơ cực, nhưng anh không sờn lòng và 

anh tin tưởng mãnh liệt là quê hương chắc chắn sẽ có ngày bừng sáng. Ðau đớn thay, 

chí lớn chưa thành thì Trần Văn Bá đã bị cộng sản bắt năm 1984 tại Minh Hải, sau đó 

bị kết án tử hình. 

 

   Trần Văn Bá bị cộng sản xử bắn ngày 8 Tháng Giêng năm 1985. 

 
   Trần Văn Bá đã vị quốc vong thân, nhưng anh lúc nào cũng là một tấm gương sáng 

và cái chết của người thanh niên đầy nhiệt huyết này là một mất mát lớn cho toàn thể 

dân tộc Việt Nam. 

 

Nguồn: http://thongtinberlin.de 

 

 

 

 

 

http://thongtinberlin.de/
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Trần Văn Bá & Anh Hùng Vô Danh 

 

 

Tiểu Sử Trần Văn Bá 

(trích từ www.TranVanBa.org) 

Trình bày: Mino 

 

Trần Văn Bá 1945 - 1985 

  Trần Văn Bá sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại tỉnh Sa Đéc, thuộc miền đồng bằng 

sông Cửu Long. 

Năm 1966, dân biểu Trần Văn Vân, thân phụ của anh, bị cộng sản sát hại. Một thời 

gian ngắn sau đó, anh phải rời Việt Nam qua Pháp tiếp tục cuộc học vấn. Vào đại học, 

anh theo học ngành Chính Trị Kinh Doanh. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1971, anh 

được đại học Nanterre mời vào làm phụ tá giảng viên. Đây là một sự kiện tương đối 

trớ trêu vì đại học này nổi tiếng là "ổ" của giới trí thức tả khuynh của Pháp trong khi 

anh Bá lại là một người đang hoạt động chống cộng sản. 

Bên cạnh các công việc học hành và giảng huấn, anh tích cực hòa nhập vào các sinh 

hoạt thanh niên. Anh đóng góp một phần đắc lực vào cuộc tổ chức Trại Hè Nối Vòng 

Tay Lớn 1972, một sinh hoạt nhằm đưa các du học sinh về thăm nhà hầu tạo nhịp cầu 

thông cảm giữa các giới sinh viên quốc nội hải ngoại, đồng thời khuyến khích các bạn 

trở về phục vụ một khi tốt nghiệp. 

http://www.vietnamvanhien.net/taxonomy/term/278
http://www.vietnamvanhien.net/taxonomy/term/278
http://www.vietnamvanhien.net/
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Trong niên khóa 1972-1973, anh cáng đáng nhiệm vụ chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên 

Việt Nam tại Paris. Cùng hội đoàn này, anh không ngừng chống lại các mưu toan 

tuyên truyền của hệ thống cộng sản tại Paris. Đồng thời anh cũng huy động mọi người 

cố gắng xây dựng một cộng đồng người Việt thuần nhất ở hải ngoại. 

Năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa thất thủ. Tại hải ngoại, tinh thần giới thanh niên sinh 

viên đi vào một thời kỳ hoang mang tột độ, nhiều hội đoàn người Việt còn đi tới việc 

giải thể. Cùng với các bạn đồng chí hướng, anh đã có mau lẹ những chọn lựa rõ ràng. 

Năm 1976 nhân hội Tết Bính Thìn, đứng trước hàng ngàn khán giả tại hội trường 

Mutualité và dưới khẩu hiệu "Ta còn sống đây", anh giương cao lá cờ nền vàng ba sọc 

đỏ để xác nhận ý chí tiếp tục đấu tranh chống cộng sản. Cử chỉ thoạt tầm thường này 

vô hình chung là một động tác quan trọng tái dựng niềm tin trong lòng biết bao nhiêu 

người và góp một phần vụ quan trọng vào việc bảo tồn một cộng đồng người Việt 

chống cộng tại nước Pháp và cả tại Âu Châu. 

Ngày 6 tháng 6 năm 1980, anh khởi sự cuộc hành trình trở về quê hương để làm tròn 

bổn phận đối với đất nước. Tháng 9 năm 1984, anh bị bắt giữ tại Minh Hải 

Khi các chuyến tàu vượt biển tìm tự do của người dân Việt Nam càng lúc càng lên 

cao, nhiều chiến dịch cứu trợ đã được khởi xướng ở khắp nơi. Tuy cũng tham gia tích 

cực vào các công tác liên đới này, anh vẫn luôn quả quyết rằng vấn đề tỵ nạn phải giải 

quyết tận gốc tức tại Việt Nam. 

Ngày 6 tháng 6 năm 1980, anh khởi sự cuộc hành trình trở về quê hương để làm tròn 

bổn phận đối với đất nước. 

Tháng 9 năm 1984, anh bị bắt giữ tại Minh Hải trong một chuyến công tác cùng với 

ông Mai Văn Hạnh. Tháng 12 cùng năm, tập đoàn cầm quyền cộng sản dàn dựng một 

phiên tòa để xử anh và 20 người khác. Bất chấp các phản ứng đến từ khắp thế giới, từ 

các cộng đồng người Việt qua dư luận báo chí sang đến các chính phủ các xứ tự do, 

tòa án cộng sản vẫn tuyên xử anh án tử hình. 

Ngày 8 tháng 1 năm 1985, hung tin đã được truyền đi: nhà cầm quyền cộng sản tại Hà 

Nội đã thi hành lệnh xử bắn anh. 

Nay anh đã khuất bóng nhưng ngọn đuốc Trần Văn Bá vẫn sáng rực để soi đường cho 

các thế hệ thanh niên đang nuôi chí hành động cho quốc gia, vì dân tộc. 

oOo 
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Người Tù Ngoại Bản 

    Tác giả: LN Hoài Tử 

Trình bày: Lacali 

"Ôi! sơ xác những người trai cải tạo 

Buông súng lầm, dang dỡ một quê đau" 

Giữa rừng sâu một người tù "cải tạo" 

Máu loang dài giốc cạn những hư hao 

Thù đuối lý, gán tội đào đạn báu 

Thịt da nào tranh cải chủ nghĩa cao 

Má gầy khô, nhếch môi cười hé nửa 

Niềm hân hoan bên ngưỡNg cửa tự do 

Nửa héo hon non sông lần xưa hứa 

Giờ đàn bò nhơi cỏ, luật giang hồ 

Mưa rừng đổ máu anh hòa đất nước 

Hơi thở tàn năm ngón bấu quê hương 

Hồn thoát thai bỏ dần xa mộng ước 

Đàng xác này ôm chặc núi sông buồn 

Người bạn tù, đuổi đi chẳng được đến 

Đêm âm thầm nhang sậy đốt hồn trai 

Tiển bạn đi mà lòng đầy chinh chiến 

Sót thân bằng, sống tủi nhục ai hay 

Côn trùng xa đọc kinh buồn đưa xác 

Đêm giữa rừng sao lác đác đưa ma 

Người tù thức mù phong về vuốt mặt 

Nhang sậy tàn nước mắt khô cũng oà 

Ôi! sơ xác những người trai cải tạo 

Buông súng lầm, dang dỡ một quê đau 

Để trói tay giữa đàn bò ngoại tạo 

Sử giống nòi cay đắng một vệt sầu 

oOo 
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Vụ án xét xử Kinh Kha - Trần Văn Bá  

(trích từ www.lichsuviet.cbj.net 24-12-2004) 

Sưu tầm: Dã Quỳ 

Trình bày: Mino 

Ông Huỳnh Vĩnh Sanh vừa hô "Việt Nam Cộng Hòa muôn năm" liền bị một cán bộ 

cộng sản đưa tay bịt miệng 

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

VN hành quyết. Tên tuổi cả ba 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 tháng 12 năm 1984, "Tòa 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 tòa diễn ra ở công trường Lam Sơn tai nhà hát lớn của thành phố Sàigòn 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 tháng 12, với các luật sư do chính nhà cầm 

quyền chỉ định, tòa 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.  

Ông Hồ Thái Bạch bị công an dùng dùi cui đánh đập vì ông lên tiếng phản đối các bản 

án của tòa án cộng sản. 
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 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 hủy 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 3 tháng 1 năm 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 hình của hai 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 tháng 12 năm 1984, 21 kháng chiến quân thuộc Mặt Trận Thống Nhất các 

Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam đã bị "Tòa Án Nhân Dân Tối Cao" của 

chế độ cộng sản Hà Nội đem ra xử.  

  Phiên tòa xảy ra tại Nhà Hát lớn Sàigòn tức tòa nhà Hạ Viện cũ của thời Việt Nam 

Cộng Hòa, 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 Hòa 

thuộc tổ chức "Hòa 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.  



15 Anh Hùng Trần Văn Bá – Nam Phong  tổng hợp  - www.vietnamvanhien.net 

 

  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 Hòa Hảo để chiếm đóng vùng Bảy Núi. Toán thứ 10 về bằng 

đường biển hồi đầu tháng 9/84 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 tháng 12, 1984, ông tổ chức họp báo tại 

Paris với tư cách là ủy viên đối ngoại của Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yêu 

Nước Giải Phóng Việt Nam. Theo nguyệt san Nhân Bản số tháng 1/01/85 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 Sàigòn.  

   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 tòa 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 

Hòa 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 tòa án cộng sản. 
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   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 tháng 1 năm 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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Anh Hùng Vô Danh 

Tác giả: GS. Đằng Phương - Nguyễn Ngọc Huy 

Trình bày: hatnang 

Nhưng máu họ đã len vào mạch đất. Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông 

Họ là những anh hùng không tên tuổi 

Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh 

Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh 

Nhưng can đảm và tận tình giúp nước. 

Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước 

Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu 

Và làm cho những đất cát hoang vu 

Biến thành một dải sơn hà gấm vóc. 

Họ là kẻ khi quê hương chuyển động 

Dưới gót giầy của những kẻ xâm lăng 

Đã xông vào khói lửa quyết liều thân 

Để bảo vệ tự do cho tổ quốc. 

Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách 

Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên 

Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên 

Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật. 

Nhưng máu họ đã len vào mạch đất 

Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông 

Và anh hồn chung với tấm tình chung 

Đã hòa hợp thành linh hồn giống Việt. 

Nguồn: http://nhipcau.hatnang.com 
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Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam  

Anh Hùng Kháng Chiến Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, 

Hồ Thái Bạch 

Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo 

Cả ba đều là thành viên của Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải 

Phóng Việt Nam. 

  - Trần Văn Bá sinh năm 1945 là cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại 

Paris. Ðã tham gia MTTNCLLYNGPVN của kỹ sư Lê Quốc Túy vào những ngày đầu 

mới thành lập. Tháng 10/80 giữ chức Thiếu úy và thăng Thiếu Tá tháng 5/84 phụ 

trách an ninh nội vụ chỉ huy trưởng xâm nhập VN và chỉ huy trưởng mật cứ huấn 

luyện Tự Thắng. Anh Bá  

bị bắt tháng 9/1984. 

 - Lê Quốc Quân sinh năm 1941 là cựu sĩ quan QLVNCH. Chiến hữu Quân đã quy tụ 

một số cựu quân nhân trốn cải tạo và một số được thả về thành lập tổ chức Mặt Trận 

Quốc Gia Thống Nhất Các Lực Lượng yêu Nước Giải Phóng Việt Nam. Ðã hai lần rời 

Sài Gòn gặp C/h Hạnh và ông Túy tại trấn Hồ Phòng Minh Hải vào tháng 3/82 và 

tháng 6/82 để bàn thảo kế hoạch hoạt động. Chương trình hành động gồm :  

1/ Lập các tổ cảm tử nhỏ, phân tán ở các đô thị, trang bị gọn, cùng các tổ chức trong 

lực lượng mới tuyển mộ để phá hoại, ám sát, rải truyền đơn, kách động quần chúng... 

2/ Dự kiến đẩy mạnh hoạt động vũ trang ở các vùng rừng núi và nông thôn với sự lôi 

kéo dân chúng cướp chánh quyền từng khu vực, tiến tới lật đổ chế độ trên toàn VN. 
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 - Hồ Thái Bạch bí danh Anh Cả sinh năm 1926 tại Long An trú quán Tây Ninh, 

được thay cụ thân sinh là Bảo Ðạo Cao Ðài Hồ Tấn Khoa, giữ chức Ðồng Chủ Tịch 

đặc trách Cao Ðài quốc nội. Bị bắt tháng 9/84 trên đường đi gặp C/h Mai văn Hạnh từ 

nước ngoài về. 

 8 giờ sáng ngày thứ ba 8/1/1985 VC đã đem ba c/h Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ 

Thái Bạch ra pháp trường xữ bắn. Ba c/h không chịu bịt mắt và đã hô lớn trước khi 

chết : Ðả Ðảo Cộng Sản -Việt Nam Muôn Năm.  Riêng c/h Mai văn Hạnh nhờ sự 

can thiệp tích cực của chánh phủ Pháp nên được VC trả tự do và trục xuất sang Pháp. 

Nguồn:http://www.truclamyentu.info/dialinhnhankietcuavn/tranvanba_lequocquan_ho

thaibach.htm 

 

 

 

 

Tam Đại Anh Hùng 
Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch 

 

Chí đã quyết, lòng đã sẳn 

Không có núi rừng nào ngăn được bước các anh 

Không có kẻ thù nào cản được chí hùng anh 

Người đã sống và đi vào lịch sử 

Dù thân xác bị Cộng thù xử tử 

Người còn đây và còn mãi với núi sông 

Rồi mai đây Tự Do và Dân Chủ thành công 

Tên các anh sẽ thành ngọc của viễn Đông 

Và chí cả tô thắm hồng sử Việt. 
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  Xin nghiêng mình trước anh hùng, hào kiệt 

Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch 
Chí lớn các anh maĩ còn mãnh liệt 

Trong lòng người, lòng dân tộc Việt Nam 

Hào khí các anh bừng sáng trời Nam 

Mở vận hội mới: Tự Do và Dân Chủ 

Cho Việt tộc thoát cảnh đời lam lũ 

Phá lao tù cả nước cuả Cộng nô 

  Xây dựng lại tình ngươì và tự chủ. 

 

  Trân trọng tri ân tam đại anh hùng Việt tộc 

Nhờ người: Tự Do và Dân Chủ được hồi sinh 

Người hy sinh cho dân tộc được yên bình 

  Để Dân Quyền và Nhân Quyền được khôi phục 

 

Thành kính tri ân tam đại anh hùng Việt tộc 

Đã hy sinh cho Tự Do và Dân Chủ 

Lấy thân mình đi khôi phục quê hương 

Cho dân tộc được an cư và tự chủ ... 

 

Kháng chiến thành, bại thiên hạ luận 

Chí lớn, lòng son đáng anh hùng. 
 

 

(  Tưởng niệm ngày 8/1/1985 - 8/1/2007)  
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Kháng chiến thành, bại thiên hạ luận 

Chí lớn, lòng son đáng anh hùng.   

 
    Tinh thần bất khuất cuả Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân và Hồ 

Thái Bạch bất diệt. 

 

 
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến 

Trang : Tưởng Niệm Trần Văn Bá 
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Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. Thắp 

sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" 

ngàn đời cuả Việt tộc.  
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