
Trong các chế độ chuyên chế, lắm khi Luật bất chấp Quyền. Trong chế 
độ pháp trị, luật chính phủ phải lấy quyền của dân chúng làm gốc. Xin 
phép hỏi thêm anh vài câu chót, ngắn gọn: 

Lúc tại chức, anh thường tiếp xúc với hai phụ tá chính trị của TT Thiệu 
là Huỳnh Văn Trọng và Nguyễn Văn Ngân hay không (cả hai đều kết thúc 
sự nghiệp trong tù)? Anh nghĩ sao về vụ Ngân đả kích Thủ tướng Khiêm 
trên báo? Anh có liên hệ gia đình gì với Tướng Nguyễn Khánh, Trần Văn 
Văn và cụ Bùi Quang Chiêu? Trong nhóm Caravelle trước đây, bao 
nhiều người còn sống? 

Ai giết Trần Văn Văn? Khi bốn Tổng trưởng gốc Nam trong chính phủ 
Nguyễn Cao Kỳ như Âu Trường Thanh, Trần Ngọc Liễng... từ chức để 
phản đối kỳ thị, tại sao anh - lúc đó Phó Thủ tướng - lại không ủng hộ 
họ? Anh nghĩ sao về chuyện Nguyễn Thị Bình viết hồi ức tiết lộ nhóm 
Dương Văn Minh đi đêm với MTGPMN từ lâu, trước hoà đàm Paris? Xin 
cho biết ý kiến về vụ tướng Nguyễn Khánh dùng bức thơ của Huỳnh Tấn 
Phát để liên lạc, trong lúc lưu vong, với Chính phủ lâm thời Giải phóng 
Miền Nam (chuyện này cũng do MTGPMN xác nhận trong quyển hồi ức 
về Hiệp định Paris, xuất bản gần đây)? 

Ðáp: Tôi không giao thiệp nhiều với hai ông Trọng và Ngân. Tôi nghĩ ông 
Khiêm là người tốt. Tôi là cậu của Nguyễn Khánh, chị thứ tư của tôi lấy 
Nguyễn Bửu, thân phụ của Khánh. Kế mẫu của nhà tôi là bà con của cụ Bùi 
Quang Chiêu; Trần Văn Văn với tôi là cousins. 

Nhóm Caravelle chúng tôi gồm có 18 nhân sĩ, phần đông đã qua đời. Hiện 
Trần Văn Ân sống tại Rouen (Pháp), Bs Nguyễn Tiến Hỹ và linh mục Hồ Văn 
Vui tại Việt Nam. 

Chúng tôi chống chương trình Khu Trù mật, không chống kế hoạch Ấp chiến 
lược của ông Diệm. Vài hôm sau vụ Vương Văn Ðông - Nguyễn Chánh Thi 
đảo chính hụt Ngô Ðình Diệm cuối năm 1959, Ðại tá Công an Nguyễn Văn Y, 
thời Bộ trưởng Nội Vụ Bùi Văn Lương, tóm giam nhóm Caravelle tại trại Võ 
Tánh, Sàigòn, cho đến tháng 2.1960 mới thả. 

Có hai giả thuyết về vụ ám sát Trần Văn Văn: Một số người nghi nhóm Bắc kỳ 
ghét người Nam tổ chức nhưng về sau, CS xác nhận chính họ chủ mưu, để 
chia rẽ phiá quốc gia. Khi Văn bị hạ sát, tướng Nguyễn Ngọc Loan, Công an, 
điện thoại dọa tôi. 


