
sự kết hợp của ba trung đoàn 48 (đặt dưới quyền chỉ huy của Phùng Thế 
Tài), 32 và 64. NLV trở thành quân y trưởng của sư đoàn. 

NLV kể lại một câu chuyện khá lý thú: Có lần, Văn Tiến Dũng nói cợt với NLV: 
Bố vợ anh - tức Tuần vũ Bắc Ninh Nguyễn Khánh Ðắc - thời Pháp, đã từng 
xử tử tôi về tội phá rối trị an! (nhưng Dũng, may thay, vượt ngục được). Một 
kỷ niệm khác, còn nhớ mãi: Cuối 1947, trước Ðiện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp 
đến trung đoàn 48 thanh tra và ủy lạo thương binh. Lúc đó, người chết như rạ 
vì kiết lỵ và thương hàn, thuốc men không có. Ðể tinh thần quân đội không 
suy sụp, các y sĩ mỗi ngày pha chất teinture d'opium và 5 viên quinacrine 
vàng trong một lít nước, phát cho mỗi con bịnh một ly để uống cầm hơi. Một 
cách trị bịnh... tâm lý! Quân y trưởng trình bày tình trạng thê thảm đó và xin 
giúp đỡ. Giáp khen các cấp có cố gắng và - thay vì hứa cấp thuốc - Giáp hỏi 
tại sao không gấp tổ chức... trường y tá (!). Các y sĩ ngó nhau ngẩn ngơ. Giáp 
tiếp: Hãy nhớ cán bộ giải quyết tất cả mọi vấn đề: Tổ chức, tổ chức, và tổ 
chức!. Vì có lệnh, trung đoàn không dám cãi, ráng quơ quào tổ chức lớp đào 
tạo y tá. Ba tháng sau, NLV gởi người lên Trung ương, quả nhận được thuốc 
đủ dùng, do kế hoạch CS nhập thành mua hay xin các dược phòng và tư 
nhân tiếp tế thuốc. CS còn dùng mỹ nhân kế dụ lính Lê dương trộm nhiều lọai 
dụng cụ y tế và dược phẩm hiếm trong binh đội Pháp. Trở thành Quân y 
trưởng Sư đoàn 320, NLV thực hành kinh nghiệm cán bộ nói trên khi cho tải 
thương binh từ mặt trận về các bệnh xá hậu phương bằng những toán người 
khiêng võng luân phiên. 

Vấn: Vì sao anh trở về thành? năm nào? bằng con đường nào? Có gặp 
khó khăn gì không? 

Ðáp: Năm 1951, Sư đoàn 320 chịu trách nhiệm bên hữu ngạn Hồng Hà, gồm 
có vùng Hoà Bình, Sơn Tây, Phủ Lý, Nam Ðịnh và Ninh Bình. Tôi về Hànội để 
học xong y khoa và vào Sàigòn trình luận án. Tôi thoát khỏi Chiến khu Ba, 
đến Phát Diệm, viện cớ đi kinh lý vùng sát bên tề nghiã là giáp ranh phần đất 
Pháp cai trị. Tôi không gặp trở ngại nhờ vợ tôi lúc đó ở Hànội, bố trí sẵn. Vả 
chăng, tôi đã thủ chất độc arsenic, phòng khi bị CS bắt, tôi xử dụng ngay. Khi 
thấy cờ Vatican tung bay trên cổng Phát Diệm, lòng mừng vô hạn! 

Muốn sống còn trong tay CS, cần giả dại để qua ải. Tôi còn nhớ: trong một 
đêm họp kín ở một dưỡng đường sau tiền tuyến tại làng Lệ Xá, tỉnh Thanh 
Hóa, thuộc Khu 4, Bs Phạm Phú Khai, Nguyễn Ðức Khang và tôi đang bàn 
tính kế hoạch chuồn êm theo gót đồng nghiệp Nguyễn Tuấn Phát trốn an toàn 
về Hànội thì Bs Dư Thế Bảo, Quân y trưởng Liên khu 3, một đảng viên CS và 
là xếp của chúng tôi, bất chợt xuất hiện, y giận dữ báo tin Phát dinh tê rồi! Do 
một phản ứng tự vệ, ba chúng tôi đồng thanh mạt sát Phát: “Quả là thằng 


