
 

 

L’homme que j’admire le plus au monde:  

Ông Nội 
 

 
 

 

Vo Van Ai est né en 1938 dans la ville de Hu’o’ng Thùy 

au Vietnam(près d’une montagne). Son enfance est très 

difficile.Il se fera même arrêté et mis en prison à l'âge de 

11 ans.Heureusement son père viendra le libérer au bout 

d’une année. Dans les années 1950 il vient s’installer à 

Paris et devient vendeur de nems. Il va également étudier 



en Allemagne. Il se marie avec ma grand-mère de 

maintenant avec laquelle il aura quatre enfants. Mon père 

(Truc Long) Ai Anh, Nhât et Uyên Minh.  

 

Peu après, avec l’envie de sauver son ami Thích Quảng 

Độ qui était en prison au Vietnam, il se mit à travailler 

pour les droits de l’Homme dont il fonda sa propre 

association qui se nomme Quê Mẹ: Action pour la 

démocratie au Vietnam. Il est également poète,journaliste 

et écrivain. Il écrit le très célèbre livre “Nguyễn Trâi: sinh 

thức và hành động”.  

 

Il habitait à Gennevilliers puis après s’être séparé de ma 

grand-mère il habita à Limeil Brévannes. Il reçoit 

plusieurs prix pour ses nombreux combats qu’il a menés 

afin que le Vietnam devienne démocratique. Par ailleurs, 

le Vietnam qui n'appréciait pas du tout les actes de Ông 

Nội contre elle demanda même à ses espions de brûler sa 

maison. favorablement les espions ne réussirent pas à le 

faire.  

 

Même ayant eu plusieurs accidents, opérations et le 

diabète, il continua de lutter de toutes ses forces pour 

libérer son pays de la dictature. Il se remaria avec Bà Cô 

Penny le 30 juillet 2021 qui était auprès de lui depuis plus 
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de 50 ans. Il fut un exceptionnel périple mais c’est en cette 

année là où il nous quitte à l’âge de 87 ans  (26 janvier 

2023 à 7h du matin). Les raisons de son décès restent 

floues mais ce qui est sûr c’est qu’ il l’a surmonté 

beaucoup d'épreuves au péril de sa vie. Je voudrais 

remercier mon grand père pour ce qu’il a fait pour le 

monde et pour nous. J'espère qu’on va se revoir. Tu vas 

beaucoup me manquer. 

 

ton petit-fils Theo Kondo. 

 

 

 

Người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ 
 nhất thế giới: Ông Nội  

 
Võ Văn Ái sinh năm 1938 tại thành phố Hương Thủy, 

Việt Nam (gần một ngọn núi). Tuổi thơ của Ông Nội rất 

khó khăn, thậm chí Ông bị bắt và đưa vào tù năm 11 

tuổi. May mắn thay, cuối cùng một năm sau cha ông đến 

giúp thả Ông Nội ra. Vào thập niên 1950, Ông đến Paris 

và thành người bán chả giò. Ông cũng từng đi học ở 

Đức. Ông Nội kết hôn với Bà Nội tôi và có bốn con. Cha 

tôi (Trúc Long) Ái Anh, Nhật, Uyên Minh.  



 

Ít lâu sau, với mong muốn cứu người bạn Thích Quảng 

Độ đang ở trong tù tại Việt Nam, Ông bắt đầu hoạt động 

cho Nhân Quyền và thành lập tổ chức riêng mang tên 

Quê Mẹ: Hành động cho Dân chủ ở Việt Nam. Ông còn 

là nhà thơ, nhà báo và nhà văn. Ông đã nổi tiếng với  

sách “Nguyễn Trãi: Sinh Thức Và Hành Động”. 

 

Ông sống ở Gennevilliers rồi sau khi ly dị Bà tôi, Ông  

sống ở Limeil Brevannes. Ông Nội nhận được một số 

giải thưởng cho nhiều đấu tranh mà Ông thực hiện để 

Việt Nam trở thành dân chủ. Hơn nữa, Việt Nam không 

bằng lòng về tất cả những sinh hoạt của Ông Nội chống 

lại nhà nước họ, thậm chí còn kêu gián điệp của mình 

đốt cháy ngôi nhà của Ông Nội. May mắn thay các điệp 

viên đã không thành công  khi làm điều đó. 

 

 Ngay cả khi bị tai nạn, giải phẫu, và mắc bệnh tiểu 

đường, Ông nội  vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình để giải 

phóng đất nước khỏi ách độc tài. Ông Nội  tái hôn với Bà 

Cô Penny vào ngày 30 tháng 7 năm 2021. Cô Penny đã 

gắn bó với Ông Nội hơn 50 năm. Đấy là một chuyến du 

hành đặc biệt nhưng chính ra vào năm nay thì Ông Nội 



đã rời xa chúng tôi hưởng thọ 87 tuổi (7 giờ sáng ngày 

26 tháng 1 năm 2023). Những lý do về cái chết của Ông 

vẫn chưa rõ ràng nhưng điều chắc chắn là Ông Nội đã 

vượt qua rất nhiều thử thách và rủi ro của cuộc đời mình. 

Tôi muốn cảm ơn Ông Nội tôi những gì Ông đã làm cho 

thế giới và cho chúng tôi. Cháu hy vọng chúng ta sẽ gặp 

lại nhau. Cháu  nhớ Ông rất nhiều. 

 
Cháu trai của Ông, Theo Kondo. 
(tác giả lời phát biểu là Theo Kondo 11 tuổi, cháu nội 
của ông Thi Vũ Võ Văn Ái) 
 
(NN phỏng dịch sang tiếng Việt) 

 

 

 

 


