
Tổng hội Sinh viên Việt Nam hăng hái phát động phong trào cứu đói và lăn xả 
vào công cuộc chống Nhật, chống Pháp theo lời kêu gọi của Hồ Chí Minh 
được xem như lãnh tụ có uy thế nhất. Tân Dân Chủ Ðảng ra đời, thu hút sinh 
viên các trường Ðại học Hànội. Một số như Dương Ðức Hiền (Tổng trưởng 
Thanh niên trong Chính phủ Liên hiệp đầu tiên) Ðinh Gia Trinh, Phan Anh, 
Phan Mỹ, Ðổ Xuân Soạn, Trần Bửu Kiếm, Mai Văn Bộ, Phạm Thành Vinh, 
Lưu Hữu Phước, Nguyễn Việt Nam, Trần Văn Khê, Nguyễn Tấn Gi 
Trọng...lần hồi trở thành những con mồi ngon của Mặt trận Việt Minh. Một số 
khác, vài tháng sau, tổ chức về Nam bằng xe đạp vì con đuờng hoả xa xuyên 
Việt bị bom của Lực lượng Ðồng Minh tiêu hủy nhiều đọan. 

Vừa hồi hương, tất cả - trong đó có NLV, Nguyễn Tôn Hoàn, Nguyễn Tú Vinh, 
Lê Văn Tài.... - bị cuốn vào cơn lốc kháng chiến. Ba sinh viên từ Bắc về: 
Ðặng Ngọc Tốt, Huỳnh Bá Nhung và Ngô Tấn Nhơn thành lập chi nhánh Tân 
Dân Chủ Miền Nam và tuyển nạp Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Hiếu, Mã Thị 
Chu và Nguyễn Thị Bình vào hàng ngũ. Theo NLV, sách gối đầu của nhóm 
này là quyển Tân Dân chủ nghiã Luận của Mao Trạch Ðông viết vào lối năm 
1938, chỉ đề cập đến việc quốc hữu hoá các kỹ nghệ quốc phòng và chưa đá 
động đến quyền tư hữu. Chính vì vậy mà Ngọai trưởng Marshall của Tổng 
thống Roosevelt mới bị lầm và đã thúc Tưởng Giới Thạch liên minh với Mao 
chống Nhật. 

Tháng 9.1945, NLV, đang phụ tá cho y sĩ trưởng Trà Vinh là Bs Nguyễn An 
Trạch, rể của đốc phủ sứ Nguyễn Văn Tâm, con hùm xám Cai Lậy, (sau này 
Thủ tướng thời Bảo Ðại) được lệnh của Ủy ban kháng chiến đưa dưỡng 
đường vào bưng, sau đó di tản theo hai phiá, Bs Trạch về Cà Mau để tập kết 
ra Bắc, còn NLV thì qua Mỏ Cày, Bến Tre, tìm cách vào Khu 7 của tướng 
Nguyễn Bình đóng trong vùng Lộc Ninh. Tại đây, NLV gặp Bs Nguyễn Thị Lợi 
(sau này là vợ của Bs Lương Phán), cả hai bị kẹt ở Phước Hải mấy tháng vì 
quân Pháp chiếm Bà Rịa. Cuối cùng họ dùng ghe bầu vượt đến Tam Quan, 
Trung Việt, từ đó lấy tàu hoả ra Bắc vào tháng 6.1946. trước ngày Hồ Chí 
Minh dự hội nghị Fontainebleau.NLV tập sự tại nhà thương Bạch Mai cùng 
với vợ chồng Trần Vỹ - Nguyễn Thị Vinh, cả ba chưa kịp trình luận án bác sĩ 
thì vào tháng chạp 1946, toàn quốc kháng chiến chống Pháp. NLV làm phó 
cho Bs Phạm Văn Hải, quân y trưởng, tại trung đoàn 48 Thăng Long. Bs 
Nghiêm Xuân Thọ (em của Nghiêm Xuân Thiện) thay thế khi Bs Hải lên Việt 
Bắc. Sau ngày Bs Thọ dinh tê về Hànội, NLV đôn lên làm quân y trưởng. 

Năm 1948, Bảo Ðại ký hiệp ước Hạ Long và thành lập chính phủ. Sự kiện này 
thúc đẩy NLV và một số đồng nghiệp tìm cách rời bưng. Lối năm 1949, Trung 
cộng chiếm lục địa. Chính phủ quốc gia Việt Nam được công nhận. Sư đoàn 
320, do Văn Tiến Dũng làm ủy viên chính trị và quân sự, được thành lập với 


