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Trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2008, Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học Công nghệ Texas, cùng 
Trung tâm Nghiên cứu Tình báo thuộc CIA, đã tổ chức hội thảo mang chủ đề: “Tình báo trong chiến tranh Việt 
Nam”. 
 
Phần Một: Theo lời tường trình của BBC: 

 
... Nhiều chuyên viên đang và từng đã làm trong ngành tình báo của Mỹ và Nga đến nói chuyện về kinh 
nghiệm của họ trong cuộc chiến. Có bảy buổi thuyết trình với bảy chủ đề lớn như: CIA ở Việt Nam, 
Chương trình Phượng Hoàng, Công nghệ và Tình báo, Cuộc chiến bí mật ở Lào, Hoạt động tình báo 
Nga và Việt Nam, v…v… Một trong các diễn giả, Merle Pribbenow, đem đến hội thảo bài thuyết trình: 
“Những điệp viên vô danh nổi tiếng nhất trong cuộc chiến Việt Nam.” 
 
Merle Pribbenow là cựu nhân viên CIA và chuyên gia tiếng Việt, từng phục vụ ở Sài Gòn từ 1970 đến 
1975. Sau khi rời khỏi CIA năm 1995, ông dành thời gian để dịch các sách lịch sử của Việt Nam và viết 
về cuộc chiến. Bộ lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam được ông dịch sang tiếng Anh, và được NXB 
Đại học Kansas ấn hành năm 2002.  
 
Trong bài thuyết trình ở hội thảo, Pribbenow mô tả ba nhân vật hoạt động cho ba cơ quan tình báo 
khác nhau: CIA, Phòng Tình Báo Chiến Lược của Trung Ương Cục Miền Nam, và Tình báo Quân đội 
Liên Xô. Được sự cho phép của tác giả, BBC xin giới thiệu hai phần trong bài thuyết trình, nói về 
Nguyễn Văn Minh (Ba Minh) và Võ Văn Ba (người được gọi là điệp viên số một của CIA ở Việt Nam)     
 
Ngưng trích.  

 
Vì chủ đề viết về Điệp Viên ở Tây Ninh, nên chúng tôi không đề cập đến đoạn nói về các Điệp Viên nằm trong 
văn phòng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, mà chỉ viết theo đề tài chính mà thôi. 
 
Trích tiếp: 
 

1. Phần Thuyết Trình của Merle Pribbenow:      
 

Trong chiến tranh Việt Nam, Quân đội Mỹ sử dụng nhiều tình báo. (undefined).Tiếp theo một loạt bài về các 
điệp viên ít được biết đến trong cuộc chiến Việt Nam, BBC giới thiệu nhân vật Võ Văn Ba, người được gọi là 
điệp viên “giỏi nhất của CIA ở Việt Nam”. Bài này đã đọc tại hội thảo “Tình báo trong Chiến tranh Việt Nam”, ở 
Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học Công nghệ Texas (undefined).  
 

 Orrin De.Forest, một nhân viên CIA phục vụ sáu năm ở Việt Nam, nhắc đến con người này với mật danh 
“Reaper” trong cuốn sách “Slow Burn: The Rise and Bitter Fall of American Intelligence in Vietnam.”  

 Một chuyên viên khác của CIA, John Sullivan, nói ông Võ Văn Ba là “điệp viên giỏi nhất mà chúng ta đã có 
ở Việt Nam.”  

 Còn trong cuốn tiểu sử về sếp CIA ở Sài Gòn Ted Shackley, tác giả David Corn dẫn ra một sự đánh giá 
thời hậu chiến của CIA rằng điệp viên Võ Văn Ba này là “nguồn tin đáng tin cậy nhất về ý định của cộng 
sản” ở Việt Nam.  

 Frank Snepp, một nhà phân tích tình báo có đôi lần gặp con người này, gọi ông ta là “điệp viên hàng đầu 
của chúng ta” ở Việt Nam.  

 Văn phòng của CIA ở Sài Gòn thì đơn giản gọi ông này là “nguồn tin Tây Ninh”.  

 Sau 1975, những người cộng sản mô tả nhân vật này là “điệp viên nguy hiểm trung thành với CIA” và nói 
CIA xem ông ta là “điệp viên của CIA có giá nhất tại Đông Dương”. 
 
2. Con người này là ai?  

 



Tên của người này là Võ Văn Ba. Theo các ghi chép của phía cộng sản, nhân vật này, sinh năm 1923, là một 
đảng viên cộng sản phụ trách tuyển mộ đảng viên mới ở khu vực Tòa thánh Cao Đài và thành phố Tây Ninh.  
Có những ghi nhận khác nhau về cách làm thế nào và nhờ ai mà điệp viên này được tuyển mộ cho CIA.  
 
Orrin DeForest nói chú của ông Ba, ban đầu theo Việt Minh nhưng sau trở thành sĩ quan phục vụ trong ngành 
An Ninh Quân Đội của miền Nam, đã thu dụng người cháu.  
David Corn và John Sullivan viết rằng chú của Ba, người mà họ chỉ nói là một sĩ quan miền Nam, đã tuyển Ba 
làm chỉ điểm cho Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Trước khi CIA vào cuộc, có vẻ Ba làm việc một thời gian cho quân đội Mỹ. Theo John Sullivan, một người 
trong CIA nói Ba từng làm cho tình báo quân đội Mỹ. Không lâu sau khi đến tỉnh Tây Ninh năm 1969, sĩ quan 
CIA đầu tiên phụ trách liên lạc với Ba đã nhanh chóng biến các điệp vụ được coi là “tài tử” của Ba thành một 
hoạt động tình báo chuyên nghiệp đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của CIA. 
 
Hoạt động:  
 
Từ đó trở đi Ba được yêu cầu báo cáo về những mục tiêu chiến lược, các kế hoạch hành động mang tính chất 
toàn quốc chứ không còn là những mục tiêu chiến thuật cấp thấp. Ba ở một vị trí thuận lợi để lấy được những 
tin tức chiến lược vì trong suốt giai đoạn này, trụ sở chính của Trung Ương Cục Miền Nam đặt rất gần chỗ 
ông, có lúc bên trong tỉnh Tây Ninh, có lúc ở tỉnh Bình Long kế cận. Các báo cáo của Ba được chuyển qua các 
đường giây thông tin của CIA, và chỉ một số ít người biết về sự hện hữu của Ba.  
 
Quân Mỹ sử dụng tin tức tình báo để tiến hành các cuộc tấn công.  
 
Để bảo đảm bí mật, chỉ một sĩ quan Cảnh Sát Đặc Biệt miền Nam và một nhân viên người Việt ở văn phòng 
CIA ở Tây Ninh được phép gặp mặt Ba ở Tây Ninh. Chỉ thỉnh thoảng Ba mới gặp nhân viên CIA người Mỹ và 
chỉ gặp ở địa điểm mật tại Sài Gòn.  
 
Tin tức mà Ba cung cấp thường xuyên được tình báo Mỹ sử dụng để đánh giá các kế hoạch của phe cộng 
sản. Ngoài ra, mặc dù Ba chuyên môn theo dõi các khía cạnh chính trị hơn là quân sự nhưng thỉnh thoảng ông 
cũng báo trước các cuộc tấn công của VC ở khu vực Tây Ninh.  
 
Tuy vậy vẫn có những câu hỏi về sự trung thành của ông Ba đối với CIA. Mấy lần kiểm tra ông bằng máy thử 
nói dối đều có kết quả không làm CIA hài lòng. Năm 1971, hai năm sau khi CIA tuyển mộ Ba, họ phát hiện 
rằng Ba vẫn ngầm liên lạc và báo cáo cho tình báo quân đội Việt Nam Cộng Hòa. CIA ngay lập tức liên lạc và 
yêu cầu quân đội Miền Nam ngừng mọi giao thiệp với Ba.  
 
Một số sĩ quan CIA cũng tự hỏi tại sao Ba lại không bị Việt Cộng phát hiện mặc dù các điệp viên cộng sản đã 
xâm nhập vào toàn bộ các tổ chức tình báo của miền Nam là những nơi lấy tin tức của Ba. Nhưng rốt cuộc vì 
các báo cáo của Ba rất chính xác nên mọi hồ nghi tan biến đi và giới tình báo miền Nam và Mỹ xem Ba là tài 
sản quý giá của họ.  
 
Những người cộng sản cuối cùng cũng nhận ra là có kẻ phản bội trong hàng ngũ của họ. Những thiệt hại ở 
khu vực Tây Ninh năm 1969, những dấu hiệu là đối phương biết trước ý định tấn công, khiến những người 
cộng sản nghi ngờ trong nội bộ của họ có người làm điệp viên cho địch. Một nữ cán bộ được cử điều tra tại 
Tây Ninh, nơi Ba có nhiệm vụ tuyển mộ và tổ chức chi bộ đảng, nhưng nữ điều tra viên này lại bị an ninh Miền 
Nam bắt khi bà đi vào vùng do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, và bà ta đã bị giam cho đến khi hết cuộc chiến. 
Không có tài liệu nào cho biết liệu có phải ông Ba đã báo cho an ninh miền Nam bắt người này hay không.  
 
Cuộc truy tìm nội gián trở nên gấp rút tới mức, theo một loạt các bài báo đăng trên báo chí Việt Nam năm 
2004, một trong những điệp viên cao cấp của cộng sản trong chính quyền miền Nam, Nguyễn Văn Tá (tức Ba 
Quốc), được giao nhiệm vụ săn lùng nội gián vào năm 1972. Ba Quốc đoán rằng hồ sơ mật ông muốn xem 
chắc nằm trong một tủ khóa ở Nha điệp báo (ban K) thuộc Phủ Đặc ủy trung ương tình báo. Ông vào được 
nơi này và định mở khóa thì có người vào bất thình lình, khiến ông đành thôi. Hai năm sau, các hoạt động của 
chính Ba Quốc bị VNCH phát hiện và ông phải trốn vào căn cứ cách mạng ở đồng bằng sông Cửu Long.  
 



Lời kết: 
 
Hồ sơ mật về ông Võ Văn Ba được an toàn cho đến ngày Sài Gòn sụp đổ hôm 30-4-1975. Khi quân đội cộng 
sản chiếm văn phòng Phủ Đặc ủy trung ương tình báo ở Sài Gòn. Viễn Chi, Cục Trưởng Cục Tình Báo của Bộ 
Công an Bắc Việt, được nói là đã tìm thấy hồ sơ về Ba trong ngăn khóa của Nguyễn Khắc Bình, Tổng giám 
đốc cảnh sát quốc gia.  
 
Cho đến khi cuộc chiến gần kết thúc, Ba tiếp tục thực hiện những báo cáo quí giá cho CIA. Thế nhưng đến 
tháng một năm 1975, khi Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Bắc Việt ra Nghị Quyết tổng tấn công để “dứt điểm” 
Miền Nam Việt Nam, Võ Văn Ba đã không báo động trước cho CIA về Nghị Quyết nầy. Đây không phải lỗi của 
Ba mà là vì Cộng sản nghi là có người phản bội trong hàng ngũ của họ thành ra Trung Ương Cục Miền Nam 
đã quyết định không phổ biến Nghị Quyết mới cho cấp dưới.  
 
Vào giữa tháng Tư 1975, ông Ba cho CIA một loạt báo cáo cuối cùng mô tả chung chung kế hoạch tấn công 
Sài Gòn của Bắc Việt. Những báo cáo này được xem trọng đến mức chúng được đưa vào bản phúc trình 
hàng năm của đại sứ Mỹ Martin trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ về việc di tản khỏi Sài Gòn. Tuy nhiên vào 
lúc Ba chuyển những báo cáo này thì số phận của miền Nam đã được định đoạt. 
Thực tế, số phận của chính ông Ba cũng được định đoạt, mặc dù lúc này ông chưa biết. 
 
Điệp viên Võ Văn Ba bị bắt đúng ngày 1-5-1975. 
 
Khi Sài Gòn sắp sụp đổ, CIA đề nghị đưa Ba và gia đình sang Mỹ. Nhưng ông này lại từ chối, nói là muốn ở 
Việt Nam thay vì khởi nghiệp từ đầu ở xứ người trong lúc tuổi đã cao CIA hứa họ sẽ làm mọi cách để ngăn 
không cho hồ sơ về ông Ba rơi vào tay đối phương. Nhưng lúc đó quân đội cộng sản đã bắt được và tra hỏi 
một người biết hoạt động của ông Ba rõ hơn ai hết.  
 
Theo sự ghi chép hậu chiến về Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phong (hay Nguyễn Sĩ Phong) là một người di cư 
miền Bắc 33 tuổi làm việc cho văn phòng CIA ở Tây Ninh. Ông Phong là liên lạc viên của Ba ở CIA kể từ 
1969, ngay sau khi CIA tuyển mộ Ba. Sau nhiều năm làm việc trực tiếp với Ba, Phong rời Tây Ninh đi làm tại 
văn phòng CIA ở Ban Mê Thuột.  
 
Ngày 10-3-1975, lực lượng cộng sản chiếm được Ban Mê Thuột, ông Phong và gia đình chạy đến nhà của 
Paul Struharik, đại diện của USAID và là nhân viên người Mỹ duy nhất còn ở lại trong tỉnh. Nhưng ngôi nhà 
lập tức bị bao vây và mọi người trong đó bị bắt. Ông Phong thú nhận ông đã làm việc cho CIA và khai ra tên 
của Võ Văn Ba.  
 
Ngày 30-4-1975, quân cộng sản chiếm thành phố Tây Ninh và bắt được Phan Tấn Ngưu, sĩ quan miền Nam 
phụ trách liên lạc với Ba. Chính Ba thì bị bắt ngày 01- 5-1975. Phía Việt Nam nói ông Ba tự sát ngày 8-6-1975 
trong lúc đang bị giam trong trại của Bộ Công an. Về cái chết của Võ Văn Ba, có đúng là tự sát hay là một cái 
gì khác, thì có lẽ sẽ không bao giờ biết được sự thật.  
 
Một đoạn kết khác:  
 
Còn có thêm một đoạn kết khác cho câu chuyện về điệp viên Tây Ninh. Vào năm 1980, trong cao trào thuyền 
nhân, Paul Struharik, đại diện của USAID ở Buôn Mê Thuột và là người có nhà bị bao vây hồi tháng Ba 1975, 
nhận được lá thư gửi về địa chỉ nhà ông ở Mỹ. Lá thư được gửi từ Malaysia, và người viết là Nguyễn Văn 
Phong. Phong nói ông đã trốn được khỏi trại giam Bắc Việt bằng cách nhảy xe trong lúc chuyển tù. Ông nói 
sau khi trốn thoát, ông tìm lại vợ con và cả nhà ra đi trên con thuyền với những người tị nạn vừa đến được bờ 
biển Malaysia.  
 
Theo Phong viết thì vì thuyền của ông vẫn còn đi biển được, phía Malaysia muốn đẩy họ đi tiếp, nhưng Phong 
nói ông thuyết phục được người ta gửi lá thư này về Mỹ. Phong nhờ Struharik giúp đỡ. Câu chuyện của ông 
Phong nghe khó tin, vì̀ làm sao một người tù quan trọng như ông có thể trốn thoát, lại mang theo được cả vợ 
con đi vượt biên. Tuy vậy người Mỹ biết rằng trong đời này thỉnh thoảng phép lạ có thể xẩy ra thành ra họ vẫn 
gửi tin nhắn yêu cầu nhân viên chức trách để ý giúp đỡ khi thuyền của ông Phong đến được trại tị nạn.  
 



Khoảng hơn một tuần sau, một người Việt Nam lênh đênh trên biển Đông được một chiếc tàu đi ngang cứu 
được. Người này nói ông ta có mặt trên con thuyền của ông Phong. Ông nói con thuyền đó đã chìm trên 
đường tới Indonesia, và mọi người trên thuyền, kể cả ông Phong và gia đình, đã chết. 
 
    (trên đây là lời loan báo của BBC)  
 
Phần Hai: Tường Trình Của Người Trong Cuộc Phan Tấn Ngưu 
 
Ngay sau buổi thuyết trình từ Đại Học Công Nghệ về, Merle Pribbenow tìm mọi cách để liên lạc với chúng tôi, 
vì ông ta cho rằng bài thuyết trình vừa qua, có những điểm không giải thích được cũng như còn những chi tiết 
mà ông không được biết trong việc xây dựng cũng như điều khiển công tác này, nhất là cách nào đã bảo vệ 
an toàn cho công tác trong nhiều năm. 
 
Trong chuyến công tác của chúng tôi tại Hoa Thịnh Đốn vào đầu năm 2010, Ông Merle Pribbenow có tìm gặp 
và cùng nhau đi ăn phở trong khu thương mại Eden. Gặp nhau, để ông yêu cầu là tôi sẽ viết lại những diễn 
tiến công tác, từ lúc chưa trở thành một điệp viên có bí số X..., cũng như tất cả những chi tiết liên quan đến 
việc điều hành công tác này, mà cho mãi đến 30-4-1975 hãy còn an toàn, dù bọn Việt Cộng luôn nghi ngờ và 
kiểm soát gắt gao trong hàng ngũ của chúng! 
 
Trở lại thuở ban đầu… 
 
Khoảng giữa năm 1970, tôi được Giám Đốc Nha CSQG Vùng III chọn về làm Trưởng Phòng Cảnh Sát Đặc 
Biêt Ty CSQG Tây Ninh thay thế cho Ông Lê Quý Thông bị tử thương khi đi hành quân vào tháng 5 năm 1970.  
 
Khi nghe tin "được" đi Tây Ninh, tôi cảm thấy ớn da gà, vì nơi đây đầy những địa danh với những chiến trận 
khốc liệt. Ớn thì ớn, nhưng cũng phải xách gói lên đường, với bao lời khuyên bảo, khích lệ cũng như lời hứa 
giúp đở tận tình của Đại Tá Đào Quan Hiển. Tôi hãy còn nhớ lời nhắn nhủ của Ông: “Tôi không cần biết cậu 
có tài hay không, tôi chỉ cần cậu siêng năng và không quản ngại khó khăn ....” 
 
Những ngày đầu đến địa phương mới, gần như là những ngày bị mất ngủ, không chỉ vì có bao nhiêu công 
việc phải giải quyết hàng ngày mà vì phải xem lại từng hồ sơ của những cảm tình viên, mật báo viên mà nhất 
là những tình báo viên còn đang hoạt động. 
 
Trong đống hồ sơ đó, tôi không thể không lưu tâm đến công tác X.54 (bí số xử dụng trong những năm 1969-
1970) và tình báo viên có tên là Võ Văn Ba (tức Năm Huỳnh), hiện cư ngụ tại vùng Tòa Thánh Cao Đài Tây 
Ninh. Sinh sống bằng nghề ruộng rẫy, thường xuyên ra vào khu vực xã Ninh Thạnh, Hiệp Ninh và Suối Đá cho 
mãi đến gần chân Núi Bà Đen phía Bắc tỉnh Tây Ninh (đường ra vào của bọn cán bộ Cục R) 
 
Xem lại từng chi tiết về nhân vật này, được biết sinh quán tại Mộc Hóa tỉnh Kiến Tường và vì chiến cuộc nổi 
trôi đã đến lập nghiệp tại vùng Long Hoa, quận Phú Khương, tỉnh Tây Ninh. Trong gia đình của Võ Văn Ba ở 
Kiến Tường, có người chú đã hoạt động cho Việt Minh và cùng với Ba gia nhập đảng cộng sản từ những năm 
1945. Cho đến khoảng 1967, do sự móc nối của một nhân viên hoạt vụ, trước kia cũng là một cán bộ cộng 
sản, hoạt động vùng xã Hảo Đước (TN) sau về đầu thú, lập công và được tuyển dụng làm nhân viên Công An 
từ những năm 1962 (do Đại Tá Nguyễn Văn Y, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, quyết định tuyển chọn), 
Ba đã được tuyển mộ làm Mật Báo viên.  
 
Từ những năm 1967 đến 1970, Võ Văn Ba thỉnh thoảng báo cáo những hoạt động có tính cách địa phương 
dưới hình thức lượm lặt, gặp gỡ với bọn cán bộ Việt Cộng trong lúc đi làm rẫy trong vùng bất an ninh mà phiá 
chính quyền Quốc Gia chưa kiểm soát được. Những báo cáo của Ba có vẻ chính xác và chúng ta có thể kiểm 
chứng được ở từng địa phương và từng thời điểm.  
 
Nhưng có một vài báo cáo mà tôi không thể không lưu tâm: 
 

1) Đó là cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968. Cả hai phía VNCH và Cộng Sản đã ký kết Hiệp 
Ước ngừng bắn, để cho người dân được vui Xuân đón Tết, có hiệu lực từ ngày Mồng Một tháng Giêng 
Tết.  Nhưng ngày 25 tháng Chạp, Võ Văn Ba đã báo cáo là cộng sản đang chuẩn bị cuộc tổng tấn 



công toàn diện trên khắp miền Nam, từ thành phố cho đến thôn quê. Trong báo cáo này, Ba cho biết 
đã được bọn Việt Cộng đi họp ở phía Bắc núi Bà (chiến khu D) về thuật lại, là được lệnh Trung Ương 
phải thực hiện cuộc tổng công kích bất ngờ này để cướp cho bằng được miền Nam. Và báo cáo này 
được chuyển về Tổng Nha CSQG và Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ nội trong sáng ngày 26 tháng Chạp ta. 
 

Trong những bài trước đây khi viết về Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, chúng tôi có đề cập đến lệnh của 
ông yêu cầu các đơn vị CSQG trên toàn quốc phải cấm trại 100% và ra lệnh phải lo đào hầm trú ẩn chung 
quanh các đơn vị, trong khi anh em quân nhân đang lần lượt được thay phiên đi phép về thăm nhà...và “ăn 
Tết”.  
 
2) Trung Ương Cục (TƯC) ra lệnh lui binh để tránh bị tổn thất khi Quân Lực VNCH tấn công  qua đất 
Campuchia từ cuối năm 1969 cho đến 1970. Một số đơn vị phải cố thủ ở vài mật khu quan trọng, còn hầu 
hết rút về phía Nam Lào. Bọn Việt Cộng đoán chắc thế nào Quân Đội VNCH cũng đánh sang Campuchia 
để tiêu diệt cho bằng được bọn Trung Ương Cục đang ẩn náo nơi đây. 
 

Trên đây là 2 báo cáo tiêu biểu trong rất nhiều báo cáo bình thường khác, tôi cảm thấy Võ Văn Ba không phải 
là một “Mật Báo Viên” bình thường, mà bên cạnh Ba còn có ai hoặc tổ chức nào, hoặc cá nhân của Ba là ai 
mới có được những tin tức như vậy. Những thắc mắc của tôi cũng được cố vấn Mỹ lúc đó là Bernard 
D’ambrossio cùng quan tâm.  Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định cần có cuộc gặp với Ba ít nhất trong 3 
ngày và địa điểm là tại Sàigòn. Lúc đó là khoảng giữa năm 1971. 
 
Mỗi lần hẹn để gặp với Võ Văn Ba, chúng tôi phải chuẩn bị từ lúc đi cho đến lúc về, vì lúc đó Ba đã là một mật 
báo viên “đáng tin cậy”. Điều quan trọng là trong gia đình, Ba phải giải thích cho vợ và 2 đứa con, một trai và 
một gái, sự vắng mặt của mình. Chuẩn bị cho mỗi chuyến đi, không kỳ nào giống kỳ nào.  
 
Nhưng chuyến đi đó, là lần đầu tiên sau khi tôi đến phục vụ tại Tây Ninh, chúng tôi yêu cầu Ba giả vờ đi khám 
bệnh tại bệnh viện tỉnh (nhưng không được gặp bất cứ bác sĩ nào), sau đó, chỉ lách qua một cánh cửa, lẻn ra 
phòng kín phía sau, leo nằm trên chiếc băng ca, với tấm vải che toàn thân, mặt và được 4 anh em Cảnh Sát 
Đặc Biệt khiêng cho vào xe cứu thương và đưa ra phi trường Tây Ninh West (Tỉnh lỵ) có phi cơ chờ sẵn và 
đưa về Sàigòn (4 nhân viên CSĐB này cũng không biết là ai đang nằm trên đó). Riêng chúng tôi, cùng với cán 
bộ điều khiền, lái xe đi đường bộ và hẹn gặp nhau tại Hotel X.Y. 
 
Ngoại trừ khi ở trong phòng khách sạn (chúng tôi ở phòng bên cạnh), khi đi ra ngoài, đi ăn tiệm, nghe nhạc 
v...v... Võ Văn Ba đều phải hóa trang tùy theo địa điểm sẽ tới: khi mang tóc giả, khi mang râu v…v..., nhưng 
thường phải mang kính đen, nếu ban ngày. Kỳ gặp đó, có cả Frank Snepp, chuyên viên phân tích của tòa đại 
sứ Mỹ, tham dự, và thông dịch viên lúc đó là Ông Nguyễn Sĩ Phong cùng với một người Mỹ đến để thu âm mà 
không tham gia cuộc thảo luận. Kết quả, chúng tôi được biết: 
 

 Ông Ba là một Trung Ương Ủy Viên, đang giữ nhiệm vụ tuyển mộ cán bộ và đảng viên mới để phụ 
giúp ông kiểm soát mọi hoạt động trong vùng Tòa Thánh Tây Ninh cũng như cung cấp nhân sự cho 
các đơn vị khác từ cấp Quận, Tỉnh và Trung Ương Cục (TƯC) v…v...  

 Thi hành mọi chỉ thị của TƯC, trong việc phá hoại tại địa phương như đặt chất nổ, rãi truyền đơn. Ông 
Ba chỉ ra lệnh cho những Chi Bộ khác thực hiện mà không được tham gia trực tiếp các công tác này. 

 Bám sát và yểm trợ mọi hoạt động của Chi Bộ Tòa Thánh để ám sát những chức sắc cao cấp mà bọn 
chúng cho là do chính quyền Sài-gòn dựng lên, như quý ông Cao Hoài Sang, Trương Hữu Đức, Lê 
Thiện Phước, Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Nhã (sau này giữ chức Thượng Chánh Phối Sư), mà nhất là 
Cựu Trung Tướng Cao Đài Nguyễn Văn Thành.  
(xin mở ngoặc thêm chỗ này: Với chức Thượng Chánh Phối Sư, sau 30 tháng 4/1975, Ông Nguyễn 
Văn Nhã bị bọn Cộng Sản bắt giam ở khu vực núi Bà 10 năm, cho đến năm 1985 mới được thả) 
Chúng tôi đã tường trình trong một bài viết trước đây trên Phượng Hoàng về cái chết của Trung Tướng 
Nguyễn Văn Thành. Chúng đã ám sát ngay phía sau phòng ngủ, trong nội ô Tòa Thánh, vì chúng cho 
rằng những người này là người của CIA, gây khó khăn cho bọn TƯC trong việc khống chế Đạo Cao 
Đài. (Qua những tin tức khác nhận được, không phải Trung Ương Cục chỉ thị cho Riêng X.92 mà 
Huyện Ủy Tòa Thánh của Việt cộng cũng được chỉ thị tương tợ, vì chúng tôi có được một Tình Báo viên 
hoạt động trong Huyện Ủy này). Trung Tướng Cao Đài Nguyễn Văn Thành bị giết vào ngày 22 tháng 
11 năm 1972 (16 tháng 10 Âm Lịch) 



 

 Dù đang dịnh cư tại Tây Ninh, nhưng Võ Văn Ba vẫn được bọn Trung Ương Cục bí mật liên lạc để chỉ 
thị công tác cũng như mời tham dự các cuộc họp ở phía Bắc Núi, nơi cứ địa của Mặt Trận Giải Phóng. 
Điều nên biết thêm, mỗi lần đi họp như vậy, có cả các cấp Ủy, như Tỉnh, Huyện, Xã... Võ Văn Ba được 
sắp xếp cho ngồi phía trước, ở một vị trí được che kín (những người ngồi phía sau không thấy 
được).     

 Theo hồ sơ tuyển mộ của ngành Đặc Biệt Tỉnh Tây Ninh thì sau một thời gian ngắn khi đến Tây Ninh 
lập nghiệp, Võ Văn Ba đang đứng trước ngả ba đường: bọn Việt Cộng vẫn cho người đến để móc nối 
và thường xuyên đe đọa, nếu Ba từ chối hoặc phản bội, bọn chúng sẽ tố cáo Ba trước kia hoạt động 
cho Cộng Sản ở Kiến Tường, với cấp đảng là... thuộc tổ chức... v...v... Đó là lý do mà Ba phải nhờ một 
người chú họ, giới thiệu cho Ty Cảnh Sát và được tuyển mộ làm “nhân viên ngoại vi”. 
 
Ngành Đặc Biệt Tây Ninh tuyển mộ được 3 nhân viên ngoại vi và cả 3 người này đều đã đem lại thành 
quả, như sau: 
    1. - Anh Đ.V.N.: Sau này trở thành công tác X.45, đã phá vở ổ Việt cộng ở Làng Cô Nhi Long Thành 
năm 1973 sau cuộc bố ráp do sự phối hợp của E. Công Tác (BTL) và ngành Đặc Biệt Tỉnh Gia Định. 
    2, - Anh Ng. T.T: sau này trở thành công tác Y.80, đã phá vở tổ chức Y.4 của Việt Cộng và bắt được 
chủ nhà hàng Thanh Bạch, tọa lạc trên đường Lê Lợi, gần bệnh viện  Sài-gòn năm 1974. Sau năm 
1975, anh T. bị bắt và bị di tù tận ngoài Bắc với tôi và được thả sau hơn 10 năm. 
    3. - và Võ Văn Ba ... 
 

Khi nhận làm nhân viên ngoại vi, chỉ là hình thức một cái nón che thân, vì Ba biết không thể nào thoát được sự 
bám sát và đe dọa của Việt cộng, nhưng nếu Quốc Gia biết được cũng bị bắt. Từ hình thức mượn cách để 
che thân, dần dần Ba thấy được cái dã tâm của Việt Cộng từ ngày chúng du nhập vào Việt Nam. Trong những 
dịp có thời giờ tiếp xúc với Ba, anh thường than thở, kiểm điểm lại những gì mình đã làm khi theo bọn chúng 
từ ở vùng quê Kiến Tường cho đến sau này, chỉ là  cướp của, giết người, kể cả những người dân vô tội. Muốn 
cho dân sợ để theo, để "ủng hộ" cách mạng, chỉ có cách là phải "giết"! Cuối cùng, anh than rằng: "Chỉ những 
người không lương thiện, không có cái tâm, mới theo tụi nó". 
 
Khi anh đã nghĩ như vậy, mới nảy sinh ra một việc mà chúng tôi phải giải quyết. Anh có người con trai, tên Võ 
T.D, đậu Tú Tài I năm 1971, nhưng rớt Tú Tài II liền 2 năm sau đó, trong khi đã hết hạn hoản dịch vì lý do học 
vấn, vì lứa tuổi đang thuộc về “tài nguyên của trường Bộ Binh Thủ Đức”. Nếu cho con gia nhập trường Thủ 
Đức, chắc chắn anh sẽ bị hạ tầng công tác, đương nhiên việc hợp tác với Quốc gia sẽ không còn hữu hiệu 
nữa, đôi khi còn gặp rắc rối sau này. Ngược lại, anh sẽ phải cho con theo Việt Cộng, điều mà anh không bao 
giờ muốn vì anh đã trải qua gần hết cuộc đời cho chúng.  
 
Sau đó chúng tôi về gặp Đại Tá Huỳnh Thới Tây, Phụ Tá Đặc Biệt Bộ Tư Lệnh CSQG để trình bày sự việc. 
Chỉ hơn 1 tuần sau, tôi được gọi về gặp Ông, để nhận giấy hoản dịch tiếp cho VT.D. Khi đó tôi mới biết, Đại 
Tá Tây lên gặp Thiếu Tướng Tư Lệnh, và với sự yêu cầu của BTL/CSQG, Nha Động Viên (mà Giám Đốc lúc 
bấy giờ là Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm), đã ký giấy hoản dịch này. 
 
Những thắc mắc về nhân vật này dần dần được giải tỏa. Và cũng từ đó, việc bảo vệ an toàn cho công tác phải 
được quan tâm hơn nữa. Liền sau đó, chúng tôi đã đổi bí số công tác, từ X.54 (năm 1970), thành X.69 với bí 
danh là Rạng Đông (năm 1972), cho đến 1974 được đổi thành X.92 với bí danh là Bảo Quốc.  
 
(Từ đây trở đi chúng tôi chỉ dùng bí số X.92 để viết về công tác này, giúp cho người đọc hiểu dễ dàng hơn.) 
 
Tiếp theo đây, chúng tôi trình bày một số chi tiết trong việc điều hành Công Tác X.92, cũng là kết quả thỏa 
thuận với Võ Văn Ba trong chuyến đi đó cũng như những lần gặp gỡ sau đó: 
 
1/- Hệ Thống Giao Liên:  
 
Với loại công tác như X.92, việc an toàn luôn là nhiệm vụ hàng đầu không thể sơ xuất bất cứ lý đo gì. Trong 
việc liên lạc, chúng tôi đã xử dụng: 

 Hệ thống máy liên lạc: Đó là loại phone không có dây (như loại Walkie Talkie bây giờ). Máy chỉ mở 
trong những giờ giấc đã ấn định và không được chuyện trò hơn 1 phút. Trong một phút đó, chỉ để biết 



sẽ phải làm gì, như đến nhận thư ở hộp thư số..., đến nhà an toàn số ..., hoặc sẽ đi công tác trong mấy 
ngày.... 

 Hộp thơ chết: Có tất cả 3 hộp thư chết, hai đặt trong còng nội ô Tòa Thánh và 1 đặt bên ngoài, gần 
Tỉnh lỵ.  

 Hộp thơ lưu động: Phương tiện vận chuyện thông dụng của dân Tây Ninh là xe lôi. Xe lôi có nhiều thứ, 
nhất là các loại xe: Honda, Suzuki, Yamaha. v.v.. Chiếc xe này được gắn số ẩn tế, hay nói đúng hơn là 
số giả. Mỗi lần anh tài xế (là nhân viên Đặc Nhiệm) có lệnh đi công tác, là phải lo đổi số xe khác và 
phải lo gắn cái nóc xe để sẽ có 2 nữ hành khách là 2 học sinh, xách 2 cái cập giống nhau, sẽ đón xe tại 
những ngả đường khác nhau. Khi đến đoạn đường nào đó sẽ lần lượt xuống xe, kẻ trước người sau, 
sau khi đã đổi cập cho nhau. Loại lưu động này chúng tôi thường xử dụng, sau mỗi lần X.92 đi công 
tác hoặc đi họp ở T.Ư.C về, viết báo cáo xong và bấm máy liên lạc 1,2,3. Trên đường trở về, khi đến 
đoạn đường nào đó, Cán Bộ Điều Khiển ra nhận, bọc kín cập sách lại và mang vào văn phòng để lấy 
tài liệu hoặc báo cáo... 

 Nhà an toàn: Đương nhiên, nhu cầu này chỉ là một đề tài mà bất cứ người trong ngành đều được biết 
và đều phải làm. Riêng với X.92 chúng tôi có 2 cái, ở vùng Long Hoa và ở gần tỉnh lỵ.  

 
2.-  Những Thông Dịch Viên:  
 
Cố vấn Cảnh Sát Đặc Biệt tại Tây Ninh có ít nhất là 3 hay 4 thông dịch viên Việt Nam, vì công tác ở Tây Ninh 
khá nhiều, không chỉ ở cấp Tỉnh mà ở các Quận cũng có những Tình Báo Viên hoặc Mật Báo Viên. Riêng 
công tác X.92 chỉ có một thông dịch viên, không kiêm nhiệm bất cứ công tác nào khác, mà chúng tôi và cố vấn 
Mỹ đồng ý với những điều kiện như sau: 
    - Không phải là người của Tây Ninh 
    - Không có bà con thân thuộc, là người đang sinh sống tại Tây Ninh. 
 
Suốt hơn 4 năm phục vụ ở Tây Ninh, tôi được gần gũi với 3 thông dịch viên (cho riêng công tác X.92) 
    - Nguyễn Sĩ Phong 
    - Nguyễn Cao Quang 
    - Nguyễn Thanh Trang 
 
Trường hợp Nguyễn Sĩ  Phong (không phải Nguyễn văn Phong) đã đến Tây Ninh trước tôi, khoảng năm 1969. 
Phong người miền Bắc, nhỏ con, tương đối nhanh nhẹn thi hành những công tác được giao phó, nhất là dịch 
những báo cáo của X.92 sau mỗi lần đi họp ở Trung Ương Cục về, có khi phải thức cả đêm, vì ngoài báo cáo 
viết tay, còn có cả tài liệu của Trung Ương Đảng phổ biến xuống (đôi khi vài ba chục trang giấy) 
 
Đến năm 1972, Phong có quen với một phụ nữ là dân đang sinh sống với gia đình ở Tây Ninh và định lập gia 
đình với người này. Trong những ngày đầu, khi Phong cùng đi chơi, ăn uống với phụ nữ này, chúng tôi đã 
được báo cáo và đã cho bí mật điều tra về họ. Rất may, gia đình này thuộc loại tốt, có thể tin cậy được. Tuy 
nhiên, khi thảo luận với cố vấn Mỹ, phía Mỹ yêu cầu tôi giữ kín quyết định để họ sắp xếp cho yên, vì nếu bị bất  
 
Cuối cùng, chúng tôi được dự một bữa tiệc để tiễn Phong đi phục vụ tại Tổng lãnh sự vùng II (Văn Phòng Cố 
Vấn CIA), nghĩa là được thăng chức! (từ cấp Tỉnh lên cấp Vùng). Từ đó, công tác X.92 vẫn được tiếp tục an 
toàn cho đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. 
 
Sau lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh, đích thân tôi và Trưởng G. Công Tác mang tất cả những hồ sơ tình 
báo (từ hồ sơ tuyển mộ, hồ sơ công tác v…v... mang vào sân của Trung Tâm Thẩm Vấn để đốt và vất tro 
xuống giếng).  
 
Đến 9 giờ tối ngày 30 tháng 4, tôi và vợ tôi (Đại Úy Cảnh Sát), bị bắt bên trong tòa Thánh Cao Đài và bị giam 
vào xà lim từ đó. Thời gian sau, vợ tôi bị đưa lên trại tù Cây Cầy, trong khu rừng “Chiến Khu D”, còn tôi bị đưa 
ra Bắc, đến 1988 chuyển về Nam và được thả ngày 29 tháng 4 năm 1992 
 
Khi đang bị giam ở xà lim Tỉnh, khoảng ngày 4 hay 5 tháng 5/ 1975, tôi được gọi lên gặp cán bộ của bộ Nội Vụ 
VC tại văn phòng của Trưởng Ty Công An VC tỉnh Tây Ninh. Điều đầu tiên hắn ta hỏi là tôi có nhớ gì về tên 
Võ Văn Ba và tại sao tôi ra lệnh đốt tất cả hồ sơ của G Công Tác v…v...? Tôi chỉ trả lời, việc đốt chỉ là nguyên 



tắc khi thấy tình hình không được an toàn, hoặc nếu chính phủ VNCH ra lệnh di tản, chúng tôi cũng phải đốt 
trước khi đi.  
 
Kể từ đó, gần như ngày nào tôi cũng phải lên “làm việc” với tên cán bộ này và đến lúc đó, tôi được biết Võ 
Văn Ba cũng đã bị bắt sau tôi một vài ngày. 
 
Theo phần thuyết trình của Merle Pribbenow, tôi mới biết Nguyễn Sĩ Phong cũng đã bị bắt tại Ban Mê Thuột 
vào tháng 3 năm 1975, cho tới ngày tôi gặp được Merle Pribbenow tại Hoa Thịnh Đốn vào đầu năm 2010, 
cùng những tin tức về cái chết của Nguyễn Sĩ Phong vào năm 1980. 
 
Sau đó các anh Quang và Trang tiếp nối cho đến ngày 23 tháng 4 năm 1975 thì chuyển hết về Vùng III Biên 
Hòa.  
 
Cần nói thêm về các cố vấn Mỹ.  
 
Khoảng năm 1974, tất cả các cố vấn Mỹ ở các Tỉnh đều phải rút hết về các Vùng. Khi có công tác hay trao đổi 
việc gì, sẽ hẹn gặp nhau mà không còn ở lại địa phương như trước kia. Riêng tại Tây Ninh, các cố vấn này, kể 
cả anh Nguyễn Thanh Trang, phải ở lại Tây Ninh cho đến ngày 23 tháng 4 năm 1975 mới rút đi và người cố 
vấn sau cùng đó là John R. Stockwell (hiện đang sống ở TB Texas). 
 
Trong bài này, các Cố Vấn không phải là đề tài chính, nên tôi chỉ sơ qua về ông John R. Stockwell: 
 
Khi qua tới Hoa Kỳ năm 1995, tôi mới biết cấp bậc của John. R. Stockwell là Đại Tá. Khi rời Tây Ninh về Vùng 
III Biên Hòa, làm Chỉ Huy Trưởng công tác di tản các Cố Vấn cũng như các lực lượng Hoa Kỳ tại Vùng III trở 
về Hoa kỳ, vì Hoa kỳ đã bỏ Việt Nam! Trước khi rời Tây Ninh, vào sáng ngày 23 tháng 4 năm 1975, R. 
Stockwell có đến gặp tôi tại văn phòng và yêu cầu tôi cùng bà xã rời Việt Nam ngay hôm đó, vì phi cơ đang 
chờ vợ chồng tôi tại phi trường Tỉnh Lỵ. Nhưng tôi có 2 lý do để từ chối đề nghị này: 

 Tôi còn 2 đứa con đang gởi Ông Bà ngoại chúng ở Long An, (vì từ những năm 1973 đến 1975, Tây 
Ninh thường bị pháo kích, bất kể ngày đêm), nên tôi không thể nào bỏ chúng lại mà đi, dù chưa nói 
cho vợ tôi biết, nhưng tôi biết chắc vợ tôi cũng sẽ có quyết định như vậy. 

 Tôi không thể bỏ anh em đã gần 5 năm trời cùng chết sống với tôi trong nhiều công tác khó nhọc, 
không hề đắn đo, lo sợ sự nguy hiểm trước mắt. 
 

Tôi chỉ nói lời cám ơn và chấp nhận số phận nếu đất nước có ra sao thì ra! R. Stockwell đứng im lặng một 
chút, sau đó đến xiết tay tôi và “Say Goodbye!”. Khi qua Mỹ năm 1995, tôi có liên lạc với một số người làm 
việc ở văn phòng cố vấn Hoa Kỳ khi xưa và tôi mới biết anh ta đã bất mãn khi Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam. Anh đã 
viết sách, nhưng không được xuất bản bởi lệnh của CIA! (Có thể kiểm chứng qua những Youtube trong những 
cuộc thảo luận về “Những Cuộc Chiến Do CIA Tạo Ra Trên Thế Giới). 
     
3.- Hoạt Động: 
 
Không kể những báo cáo tin tức về công tác, về tình hình trong khu vực trách nhiệm, về những chỉ thị của bọn 
Trung Ương Cục (TƯC)..., chúng tôi đã kịp báo về Khối Đặc biệt trong thời gian ngắn nhất. Có những tin tức 
cấp bách, chỉ trong vòng một hay hai giờ đồng hồ là có phi cơ từ Sàigòn xuống chuyển về Khối (có khi tôi 
hoặc Cán Bộ điều khiển đính thân mang đi), còn phần cố vấn Hoa Kỳ, cũng nhận bản sao của báo cáo đó để 
chuyển cho Tòa Đại Sứ. Trong số đó, nếu có những tin tức liên quan đến địa phương, tôi đến báo trực tiếp 
cho Tỉnh Trưởng để liệu cách đối phó. 
 
Tin chiến thuật gần như X.92 đã đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu cho địa phương cũng như cho khắp các vùng 
lãnh thổ khác của miền Nam. Tuy nhiên những công tác có tính lịch sử, tôi xin được trình bày chi tiết đôi chút. 
 

a) Trận chiến “Mùa Hè Đỏ Lửa”:  
Khi cũng cố lại lực lượng sau thất bại thảm hại trận chiến Tết Mậu Thân 1968, Cộng Quân quyết định 
giải quyết cuộc chiến bằng quân sự, hơn là bằng Hội nghị 4 Bên. Song song đó, phong trào phản chiến 
tại Hoa Kỳ đã và đang bành trướng mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến các quyết định của Quốc Hội cho 
sự tiếp tục yểm trợ miền Nam, như lời hứa của các vị Tổng Thống ... 



Vào tháng 12 năm 1971, X.92 được lệnh vào họp khẩn cấp tại khu vực rừng rậm mà TƯC đang trú 
đóng. Trong cuộc họp đó, X.92 được chỉ thị phải về họp gấp các Chi Bộ để phổ biến lệnh của Bộ Chính 
Trị là phải đánh chiếm cho bằng được Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh thuộc Quận Phú Khương, để mặc 
cả với chính phủ VNCH trên bàn Hội Nghị tại Ba Lê. Bên ngoài thì xử dụng quân sự đánh vào, bên 
trong X.92 phải xách động tín đồ biểu tình, phản đối, yêu cầu chính phủ VNCH ngưng xử dụng vũ khí, 
sợ làm hư hại Tòa Thánh và làm chết tìn đồ. 
 
Khi báo cáo này được đưa về Sàigòn, qua sự trình bày của Tỉnh Trưởng Tây Ninh, Đại Tá Lê Văn 
Thiện, lệnh của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, phải bảo vệ Tây Ninh và Tòa Thánh Cao Đài bằng mọi 
giá. Từ đó, có những cuộc họp liên tục với quý vị: Tư Lệnh Quân Đoàn, Tư Lệnh Sư Đoàn 25, Tỉnh 
Trưởng cũng như các đơn vị trực thuộc trong tỉnh Tây Ninh. Vài hôm sau, các đơn vị Công Binh, Pháo 
binh ...được lệnh đào giao thông hào toàn khu vực phí Bắc, để VC không xử dụng xe thiết giáp được. 
Giao thông hào chạy dài từ căn cứ Trảng Lớn, qua phía Bắc Tỉnh Lỵ đến giáp ranh với Quốc Lộ 22 
(khu vực ngã ba Giang Tân). 
 
Vì thời gian sau này, bọn VC đã xử dụng xe thiết giáp để chuyển quân cũng như để tấn công các vị trí 
của VNCH, nên việc đào giao thông hào chỉ là cái vỏ bọc ngoài, là hình thức, còn thật sự là lắp đặt các 
hệ thống mìn đủ các loại. Vào ban đêm, phi cơ từ Biên Hòa hoặc Sài-gòn thay phiên bay thám sát 
vùng phía Bắc Tỉnh lỵ, kể cả phần núi Bà Đen, cách tình lỵ 12 cây số. Trong khi đó, trong khu rừng 
phía Bắc, đơn vị Biệt Kích 81 vẫn ngày đêm bám sát mọi hoạt động của các đơn vị Việt Cộng, kể cả 
phần ranh giới với Kampuchia phía Tây Nam, bên kia bờ sông Vàm Cỏ Đông. 
 
Đến khoảng đầu tháng 4 năm 1972, lúc 2 giờ sáng, những tiếng nỗ đồng loạt vang rền, kể cả tiếng 
pháo kích của địch quân, dọc suốt phía Bắc vào Tỉnh lỵ. Vì mấy chiếc pháo đặt ở khá xa, nên chỉ rơi 
vào một ít khu vực của dân phía ngoài tỉnh, tổn thất không đáng kể. Lúc đó chúng tôi đang ở hầm Chỉ 
Huy của Tỉnh Trưởng, Đại Tá Lê Văn Thiện, đang thay phiên nhau theo dõi báo cáo của các đơn vị dọc 
tuyến phòng thủ cũng như ở các Quận gọi về. Các nơi cho biết, địch quân chỉ xử dụng bộ binh mà 
không thấy xe thiết giáp, nên khi bọn chúng đến gần các giao thông hào, anh em tại các đơn vị chỉ việc 
“bấm mìn” ... Có lẽ, vì các phi cơ thay phiên nhau bay liên tục, nên bọn VC không dám chuyển quân 
bằng xe, kể cả thiết giáp, vì ở Tây Ninh, đa số là rừng cao su, dễ bị phi cơ phát giác. 
 
Khoảng gần 5 giờ khuya hôm đó, tiếng súng thưa dần và im bặt trước khi trời sáng. Sáng hôm sau, 
các đơn vị báo về, dọc giao thông hào phía Bắc, đầy vết máu của VC và còn một số xác chưa kịp 
mang đi.. 
 
Chỉ 3 hay 4 hôm sau, trận chiến ở Lộc Ninh đã nổ ra, quốc lộ 13 đã bị cắt hoàn toàn và An Lộc đã bị cô 
lập... Có lẽ, sự chuẩn bị cho Tây Ninh quá kỹ, dựa theo tin tức của X.92, nên đã cứu được Tây Ninh và 
Tòa Thánh Cao Đài, thay vì Bình Long phải gánh chịu trong vài ngày sau đó.... 

 
Trong những lần gặp và thảo luận với Frank Snepp sau đó, chúng tôi có đồng kết luận về trận chiến Mùa Hè 
1972 tại khu vực miền Nam: 
1.  Qua tin tức của X.92 lúc ban đầu, Cộng quân sẽ đánh Tây Ninh bằng mọi giá, chỉ là tin “phịa”, trong khi 
chúng đang dồn mọi nỗ lực để đánh An Lộc. Đó là lý do mà chỉ trong một thời gian ngắn, An Lộc đã bị cô lập 
hoàn toàn. Cho đến khi giải tỏa, Quân ta đã phải tốn khá nhiều để tái chiếm, nhất là Lực Lượng Biệt Cách Dù 
81. 
2.   Vì sự chuẩn bị cho Tây Ninh quá kỹ, trong khi Cộng quân chỉ có thể tập trung ở phía Bắc, cách Tỉnh lỵ hơn 
10 Km, trong vùng Chiến Khu D, chạy dài đến biên giới Kampuchia, nên bộ binh VC khi tấn công vào đã bị tổn 
thất khá nặng với hệ thống giao thông hào mới đào chằng chịt, đầy mìn bẫy. Đó là lý do mà chúng đành phải 
rút trở lên hướng Đông Bắc để đánh vào Bình Long như đã xảy ra 
 


