
Ðắc Khê, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc An, Ls Nguyễn Thị Vui (bà con với 
Huỳnh Tấn Phát và từng quen Nguyễn Thị Bình) và Nguyễn Triệu Ðan (phát 
ngôn viên báo chí). Chúng tôi ngụ trong biệt thự mướn tại đại lộ Mayot, trong 
vườn Luxembourg, trước đây do vợ chồng ông Kỳ xử dụng. Nguyễn Ngọc 
Huy - cùng với Nguyễn Ðắc Khê - giúp tôi đắc lực để đối đáp với phái đoàn 
Mặt trận do Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu. Họ có hai thành viên phái nữ gốc 
miền Nam, Thật sự, phó trưởng đoàn Ðinh Bá Thi giựt dây, thấy rõ. 

Vấn: Theo lời trình bày của Ngoại trường Nguyễn Thị Bình và Nguyễn 
Văn Hiếu trong quyển Hồi ức về Hội nghị Paris (nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Hànội, 2001) thì, để trả lời đề nghị 6 điểm ngày 25.4.1973 của 
Mặt trận, phái đoàn VNCH có đưa ra dự thảo thoả ước gồm 4 vấn đề: 
tổng tuyển cử, lập hội đồng, các lực lượng vũ trang và tự do dân chủ 
nhưng lập trường của Sàigòn thực chất là chống lại hoà giải, hoà hợp 
dân tộc theo nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Vì thế cuộc hiệp 
thương lâm vào bế tắc.. Anh nghĩ sao? 

Ðáp: Theo điều 12 của Hiệp định 4 bên ký tại Paris thì trong thời hạn 90 ngày 
sau khi ngừng bắn có hiệu lực - kể từ 24 giờ GMT ngày 27.1.1973,- hai bên 
miền Nam Việt Nam làm hết sức mình để thực hiện việc ký kết một hiệp định 
về các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam. Tổng thống Thiệu không có chỉ 
thị đặc biệt gì cho chúng tôi vì biết trước hội nghị La Celle Saint Cloud không 
đi đến đâu, chỉ có tác dụng câu giờ, mọi vấn đề sẽ giải quyết trên chiến 
trường. Ðúng như Nguyễn Văn Hiếu kể lại, cuộc đàm phán diễn ra tẻ nhạt, 
mỗi tuần hai bên gặp nhau một lần, mỗi phiá đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn, 
sau đó tranh luận một lúc và chấm dứt để hẹn kỳ họp sau. Sau lối trên mười 
phiên họp vài tháng đầu, tôi trở về Sàigòn, để cho Nguyễn Xuân Phong thay 
thế. Mặt trận GPMN dùng Hội nghị như một diễn đàn tuyên truyền. 

Vấn: Vì sao ngày 13.6.1973, Kissinger (Hoa Kỳ), Lê Ðức Thọ (Việt Nam 
DCCH), anh (thay mặt VNCH) và Nguyễn Văn Hiếu (MTGPMN) lại ký tại 
Kléber một thông cáo chung chuẩn bị vài giờ trước cùng ngày bởi sự ký 
kết một văn bản thoả thuận giữa Kissinger và Lê Ðức Thọ tại Gif-sur-
Yvette? Phải chăng để gỡ một thế bí? Thông cáo chung này nội dung ra 
sao? Lý do nào thúc đẩy anh trở lại Paris? 

Ðáp: Vì quá lâu, tôi không nhớ thông cáo này nói gì nhưng rốt cuộc, cũng 
chẳng đi đến đâu. Tôi trở lại Hội nghị để phản đối mạnh vụ MTGPMN và Bắc 
Kinh ký kết cho dân Hoa và Việt vô ra Trung quốc và miền Nam Việt Nam 
khỏi cần chiếu khán. Quyết định này tai hại vì mở ngỏ miền Nam Việt Nam 
cho Tàu cộng tràn vào. 


