
(lúc đó là Chủ tịch Quốc hội Lập hiến, chớ không phải Nghị sĩ, như bài ghi 
trật) tại ngã ba đường Phan Kế Bính - Phan Ðình Phùng, Sàigòn và vu khống 
rằng đây là một sự thanh toán nội bộ vì quyền lợi giữa các phe phái quốc gia. 
Cũng theo bài vừa nêu, trong ba ứng cử viên Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, 
Nguyễn Cao Kỳ và Trần Văn Văn tại miền Nam Việt Nam năm 1966, Hànội 
xem Văn là người đáng bị khai trừ ưu tiên vì là một con bài của Mỹ, nếu đắc 
cử tổng thống, sẽ rất nguy hại cho Cách mạng. Trần Hoàng Sinh thoát được, 
còn Tám Em thì bị bắt và đày ra Côn đảo. Sau tháng 4.1975., Tám Em được 
tự do. 

Vụ ám sát tại Sàigòn, bằng cách đặt chất nổ, Viện trưởng Học viện Quốc gia 
Hành chánh Nguyễn Văn Bông, một chính khách khác gốc miền Nam, lãnh tụ 
đảng Tân Ðại Việt, sau đổi tên thành đảng Cấp tiến, (có tin đồn vài hôm 
trước, Bông có hy vọng được chọn làm Thủ tướng), xảy ra sau vụ Trần Văn 
Văn và gây thắc mắc không ít, liên hệ đến vấn đề kỳ thị Nam-Bắc. CS Hànội 
cũng đã lên tiếng chính họ chủ mưu giết Gs Bông. 

iii) Một thân nhân của Huỳnh Tấn Phát, hiện ở Paris, cho tác giả bài này biết: 
Sau 1975, Phát bất mãn vì bị thất sủng. Sau 1980, CS cảnh cáo Phát bằng 
một vụ mưu sát hụt. Phát bị thương tích và được đi trị bịnh tại Nga. Vài năm 
sau, Phát qua đời tại Saigon trong sự lãng quên của quần chúng. 

LÂM LỄ TRINH Ngày 1.9.2001 Thủy Hoa trang Huntington Beach, 
Californie 
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