
ngu! kháng chiến sắp thắng lợi, phí bao công lao!” Cuối cùng, tôi thoát đi 
được, một thời gian sau tới phiên Khai, nhưng Khang - tội nghiệp! - bị kẹt lại. 

Năm 1951, trên mười đồng nghiệp của tôi trở về thành. Anh biết vì sao 
không? Muà hè năm đó, trong Ðai hội Quân Y Liên khu 3 và 4 tại Thanh hoá, 
Bs chủ tịch Hoàng Ðình Cầu - sau này là Thứ trưởng Y tế và Viện trưởng Ðại 
học Y khoa Bắc Việt - dõng dạc chỉ thị: “Khi bạn vào một gia đình chăm sóc 
bịnh mà biết được gia đình này có tư tưởng phản cách mạng thì bạn phải tức 
khắc báo cho trạm công an gần nhất hay biết”. Các y sĩ có mặt trong buổi họp 
nêu rằng hành động này trái với lời tuyên thệ Hippocrate của họ khi ra trường, 
theo đó họ đã long trọng cam kết gạt bỏ mọi thành kiến khi chữa bịnh. Hoàng 
Ðình Cầu liền phản pháo gay gắt: “Lời thề Hippocrate là một sự bịa đặt của tư 
bản phản động để gạt các anh!”. 

Nghe câu này - NLV nói -comme la goutte qui fait déborder le vase, chúng tôi 
ngó nhau, lắc đầu ngao ngán. Mỗi người từ đó tìm mọi cách thoát thân. Riêng 
tôi, nếu ở lại, sẽ bị chúng đày lên Việt Bắc như Nguyễn Mạnh Tường, Trần 
Ðức Thảo... Một cơn ác mộng!. 

Vấn đề Nam Việt Nam giải quyết trên chiến trường không phải tại Hội 
nghị La Celle Saint Cloud! 

Vấn: Hoà đàm tại Paris bắt đầu ngày 13.5.1968 tại khách sạn Majestic, 
đại lộ Kléber, và kết thúc ngày 27.1.1973 bằng một Hiệp ưóc ký tại Trung 
tâm Hội nghị Quốc tế Paris. Với tư cách Phó Thủ tướng, anh đóng vai trò 
gì và có theo dõi mọi diễn tiến hay không? 

Ðáp: Khi qua Paris để quan sát trong phái đoàn VNCH, Phó Tổng thống 
Nguyễn Cao Kỳ có đề nghị tôi tham gia bên cạnh Trưởng đoàn Phạm Ðăng 
Lâm. Tôi từ chối, vì trong nước, lúc đó, tôi kiêm thêm Bộ Văn hoá- Giáo dục, 
công việc bề bộn. Trong thời gian hoà đàm, có những Bộ chuyên môn phụ 
trách. Tổng trưởng Ngoại giao là Trần Chánh Thành, rồi Trần Văn Lắm, rồi 
Nguyễn Phú Ðức, em vợ tôi. 

Vấn: Trong trường hợp nào, anh được chọn làm trưởng đoàn tại Hội 
nghị Hiệp thương La Celle Saint Cloud? Phái đoàn VNCH gồm có ai? 
ngụ ở đâu? Phiá Chính phủ lâm thời Mặt trận Giải phóng miền Nam có 
ai? Ai cố vấn cho anh nhiều nhất trong thời gian nhóm họp? 

Ðáp: Tôi nghĩ tôi được chọn vì quá khứ kháng chiến của tôi, chớ không phải 
vì tôi có tài ăn nóí miệng lưỡi. Phái đoàn Saigon gồm có Nguyễn Xuân Phong 
(phó trưởng đoàn), Trần Văn Ân, Trần Văn Ðỗ, Nguyễn Quốc Ðịnh, Nguyễn 


