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Từ Hà Nội La Celle-Saint Cloud đến những 
ngày VNCH hấp hối 
LÂM LỄ TRINH  

 Muà hè năm nay, Bs Nguyễn Lưu Viên từ Virginia về thăm gia đình ở California và 
lần đầu tiên sau trên bốn thập niên xa cách, chúng tôi mới có dịp tái ngộ để nhắc lại 
nhiều kỷ niệm chung thời xa xưa Hànội, khi anh là một sinh viên Y khoa, ngụ tại 135 
đường Charon, sau Nhà Diêm, với Lê Quang Thuận, Khổng Toán, Ngô Thiện Khai... 
còn tôi thì học Luật, trú tại Ðông dương Học xá, phố Huế, với Trần Công Dung, Xuân 
Diệu, Cù Huy Cận, Dương Ðức Hiền, Lâm Trọng Thức.. Sẵn dịp, anh đồng ý để tôi 
ghi âm cuộc nói chuyện thân mật về những năm dài anh họat động chính trị, đặc biệt 
với tư cách Trưởng đoàn tại Hội nghị Hiệp thương La Celle Saint- Cloud và trong 
chức vụ Phó Thủ tướng của ba nội các Trần Văn Hương (năm 1964, kiêm Tổng 
trưởng Nội vụ), Nguyễn Cao Kỳ (năm 1965. kiêm Tổng ủy phụ trách khối Văn hóa - 
Giáo dục và Xã-Lao) và Trần Thiện Khiêm (năm 1968, kiêm bộ Văn hóa- Giáo dục 
cho tới 1972). Từ 1973, hành nghề bác sĩ tại Viện Pasteur Saigon cho đến khi miền 
Nam thất thủ vào tháng tư 1975. 

Bs Nguyễn Lưu Viên (NLV), sanh năm 1919, tại Trà Vinh, sức khoẻ còn tốt và 
trí nhớ vẫn sắc bén. Anh vui tính như xưa, nói năng cười đùa lớn tiếng. Thoát 
ra khỏi Sàigòn ngày 29.4.1975 trên một tàu Hải quân Việt Nam, (gia đình cho 
xuất ngoại trước), anh qua Guam, rồi Pendleton, tu nghiệp ở Oklahoma và 
hành nghề bác sĩ 11 năm tại Baptist Hospital, Union City, tiểu bang 
Tennessee. Về hưu ở Virginia năm 1988, anh sống ẩn dật, ít tiếp xúc bên 
ngoài nhưng không ngớt ưu tư về đất nước. 

Cuộc mạn đàm gồm có ba phần: Giai đọan tập kết theo Kháng chiến, dự Hội 
nghị La Celle Saint Cloud và nhận xét về những ngày tháng cuối cùng của 
Việt Nam Cọng hoà. 

Giai đoạn theo Kháng chiến ra Bắc (1946- 1951) 

Nhật lật đổ chính quyền Pháp của Decoux đêm 9.3.1945, trong khi NLV đang 
gác tại Nhà thương Phủ Doãn. Tiếp theo là nạn đói khủng khiếp Bắc Việt. Lúc 
đó, NLV học chưa xong năm thứ năm trường thuốc Hànội. 


