
Tiễn biệt giáo sư Vương Văn Bắc  

Điếu văn của giáo sư Vũ Quốc Thúc 
Tại ngôi thánh đường mang dấu ấn Đức Mẹ, giáo sư Vũ Quốc Thúc đã đọc điếu văn kính biệt cố giáo 
sư Vương Văn Bắc như sau : 

‘‘Anh Tổng trưởng kính mến, 

Tôi không ngờ có bổn phận não nùng tới đây chiều hôm nay với tư cách cựu Quốc vụ khanh của Đệ 
nhị Cộng hòa Việt Nam ; nói đôi lời vĩnh biệt cựu đồng liêu Tổng trưởng Ngoại giao. nếu so sánh tuổi 
tác, kẻ ra đi trước phải là tôi, không phải Anh. Tôi chợt nhớ câu thơ khóc bạn của một vị tiền bối : 

Vội vàng chi đã mãi lên tiên, 

Anh Bắc ơi, chúng ta có rất nhiều kỷ niệm chung kể từ ngày còn ở Hà Nội. Anh đã nổi danh là một 
sinh viên đặc biệt xuất sắc của Trường Đại học Luật khoa. Anh đã hành nghể luật sư ở một văn phòng 
danh tiếng : nơi đây tôi cũng từng tập sự năm 1946. Sau khi rời khỏi chính quyền, tôi đã vô cùng phấn 
khởi thấy Anh dấn thân gánh vác trọng trách Ngoại trưởng, giữa lúc nhiều sự việc báo hiệu sự sụp đổ 
khó tránh của nền đệ Nhị Cộng hòa. 

Lịch sử còn ghi nhớ những cố gắng của Anh để vận động các nước bạn giúp đỡ chúng ta chống lại mọi 
hành động vi phạm Hiệp định tái lập hòa bình ở Việt Nam ký kết ngày 27/1/1973. Những cố gắng ấy 
đã thất bại vì thời cuộc quốc tế vô cùng bất lợi. Chúng ta phải bỏ nước ra đi trước sự thắng thế của bạo 
lực.  

Mặc dù lưu vong, chúng ta vẫn vững lòng tin tưởng là sớm muộn gì, quê hương chúng ta cũng có một 
thể chế thực sự dân chủ, thực sự pháp trị. 

Cơ duyên đã khiến chúng ta tái ngộ ở Pháp, nhờ vậy mà có thể cộng tác mật thiết. Tôi còn nhớ mãi bài 
tham luận của Anh trong buổi hội thảo về chính nghĩa của thuyền nhân Việt Nam, tổ chức hồi tháng 
12/1986 tại Tòa Thị sảnh Quận VI Paris. Trong dịp này, anh đã khẳng định Hiệp định ngày 27/1/1973 
chứa đựng một số điều khoản nếu được thi hành nghiêm chỉnh thì đã tránh được thảm họa thuyền 
nhân. Chính sự phân tích sắc bén của Anh đã đưa đến việc thiết lập Ủy ban Luật gia Vận động Vãn 
hồi Hiệp định Paris, cùng việc tổ chức một buổi hội thảo long trọng ngày 23/5/1987 về chủ đề này. 

Chúng ta, Anh cũng như tôi, đã đoán trước là cuộc vận động không đem lại kết quả mong muốn, 
nhưng một khi tránh đấu vì lý tưởng, chúng ta đâu có e ngại thất bại  Tôi nhớ có lần anh tâm sự cùng 
tôi : 

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ! 

Qua lời tâm sự này, tôi thấy rõ sự đau khổ âm thầm của một sĩ phu yêu nước. 

Hai mươi bốn năm đã trôi qua từ ngày đó. Thời thế đã biến chuyển sâu xa. Ước mơ dân chủ pháp trị 
của chúng ta đang dần dần thực hiện. Chính vì thế mà tôi ân hận là Anh đã vội vàng ra đi, không ở lại 
để chứng kiến sự thành công của chúng ta. Giờ đây anh có thể yên tâm nghỉ ngơi ở cõi Vình hằng, khỏi 
bận tâm về tương lai đất nước nữa. 

Tôi kính cẩn gửi Anh lời chào vĩnh biệt.’’ 

( Nguồn: Trích tường thuật của Lê Đình Thông. ) 


