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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”.    
-(Tường trình của BBC ...... 

 ... Nhiều chuyên viên đang và từng làm trong ngành tình báo của Mỹ và Nga đến 

nói chuyện về kinh nghiệm của họ trong cuộc chiến. 

 Có 7 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… 

 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, 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 ViệtNam).....) 

 - 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: 
 

I/- PHẦN THUYẾT TRÌNH CỦA MERLE PRIBBENOW:   
 Trong chiến tranh Việt Nam, Quân đội Mỹ sử dụng nhiều tình báo trong cuộc 

chiến Việt Nam (undefined). 

 Tiếp theo phần 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”.  

(Tư liệu dựa trên bài thuyết trình “Những điệp viên vô danh nổi tiếng nhất trong cuộc 

chiến Việt Nam" của ông Merle Pribbenow).  



 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).  

 Đọc Phần 1 loạt bài tại đây:  

 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 ta là “điệp viên giỏi nhất mà chúng ta từng 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 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 có giá nhất tại Đông Dương” của CIA. 

  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 Ba 

đã nhanh chóng chuyển điệp vụ mà lâu nay tiến hành khá nghiệp dư trở thành một hoạt 

động tình báo chuyên nghiệp, đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của CIA. 

 Hoạt động:  

 Từ nay ông 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. Ông Ba ở trong vị trí lợi thế để lấy được những thông tin 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 người này 

được chuyển qua các kênh thông tin của CIA, và chỉ một số ít người biết về sự tồn tại của 

Ba.  

 Quân Mỹ sử dụng thông tin 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 cũng chỉ gặp ở địa điểm mật tại Sài 

Gòn.  

 Thông tin mà ông Ba cung cấp thường xuyên được sử dụng trong các đánh giá của 

tình báo Mỹ về kế hoạch của phe cộng sản. Ngoài ra, mặc dù Ba chuyên môn theo dõi 

các khía cạnh chính trị chứ không phải quân sự, nhưng thỉnh thoảng ông cũng báo trước 

các cuộc tấn công ở khu vực Tây Ninh.  

 Tuy nhiên, 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 đặt câu hỏi 

làm 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, những nơi biết về sự tồn tại của con 

người này. Nhưng rốt cuộc, sự chính xác trong các báo cáo của Ba làm tan biến mọi hồ 

nghi, và giới tình báo miền Nam và Mỹ xem Ba là tài sản quý giá của họ.  

 Những người cộng sản cũng ngày một nhận ra là họ có kẻ phản bội trong hàng 

ngũ. 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 điệp 

viên. 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 nhà nữ điều tra này lại bị an ninh miền Nam bắt được khi bà đi 

vào địa giới do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, và bà bị giam cho đến hết cuộc chiến. 

Không có tư liệu 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. Ông Ba Quốc đoán rằng hồ sơ mà ông muốn có thể 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, nhưng lại có người vào bất thình lình, khiến ông đành bỏ dở. 

Hai năm sau, các hoạt động của chính ông Ba Quốc bị phát hiện và ông phải trốn vào 

căn cứ cách mạng ở đồng bằng sông Cửu Long.  

 Đoạn 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 

quốcgia.  

 Cho đến khi cuộc chiến gần kết thúc, ông Ba tiếp tục có những báo cáo giá trị 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 do Cộng sản 



nghi là có người phản bội trong hàng ngũ của họ, thành ra giới lãnh đạo 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 sơ tán khỏi Sài Gòn. Nhưng 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. Tuy vậy, lúc đó quân đội cộng sản đã bắt được và tra hỏi một người mà có lẽ 

biết hoạt động của ông Ba rõ hơn ai hết.  

 Theo các ghi chép hậu chiến của 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 người liên lạc của Ba ở CIA kể từ 1969, ngay sau khi CIA tuyển mộ Ba. 

Sau nhiều năm làm việc trực tiếp với Ba, sau này ông Phong rời khỏi Tây Ninh và làm ở 

văn phòng CIA ở Ban Mê Thuột.  

 Ngày 10-3-1975, lực lượng cộng sản nhanh chóng 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 trường hợp ông Ba. Bản thân ông Ba 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. Sự thật về cái chết của Võ Văn Ba – có phải đó là tự sát hay là một điều 

gì khác- có lẽ sẽ không bao giờ được biết.  

 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 khỏi xe trong 

lúc chuyển tù. Ông nói sau khi trốn thoát, ông tìm thấy vợ con và cả nhà sắp 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. Tuy vậy người Mỹ biết rằng trong 



đời này cũng thỉnh thoảng gặp trường hợp phép lạ, thành ra họ vẫn gửi tin nhắn yêu cầu 

nhân viên chức trách để ý 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. 

 (theo BBC). Hết trích 

-------------------------------------------------------------------- 

 

II/- TƯỜNG TRÌNH CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC: 

 Người tường trình: 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, 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 đỡ 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 sự 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 với bao công việc phải giải quyết hàng ngày mà 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 sử 

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), đã tuyển mộ Ba 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 như dưới hình thức lượm lặt, gặp gỡ với bọn cán bộ Việt Cộng 

trong lúc đi làm rẫy trong vùng bất an ninh mà Quốc Gia chưa kiểm soát được. Những 

báo cáo của Ba có vẻ chính xác mà 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 náu nơi đây. 

 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 được cố vấn Mỹ lúc đó là Bernard D’Ambrossio cũng 

đồng  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 phám 

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. 

 
   Frank Snepp 1975 

 

  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, rải 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 ĐS 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, sau một thời gian ngắn 

khi đến Tây Ninh lập nghiệp, Võ Văn Ba đang đứng trước ngã 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 vỡ 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 vỡ 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 đi 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 phải 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 hoãn 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, nếu anh 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 hoãn 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 hoãn 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 nay 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: 

 a) 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.... 

 b) Hộp thơ chết: Có tất cả 3 hộp thư chết, hai đặt trong vòng nội ô Tòa Thánh và 1 

đặt bên ngoài, gần Tỉnh lỵ.  

 c) 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 cặp 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 sử 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 cặp sách 

lại và mang vào văn phòng để lấy tài liệu hoặc báo cáo... 

 d) 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 

mãn, Phong có thể “hy sinh” X.92 dưới bất cứ hình thức nào mà anh ta có thể làm được. 

 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 Mr 

John R. Stockwell. 

 
 J.R.Stockwell năm 1991(US Media) 

 

 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 nói “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 đích 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 sử dụng quân sự đánh vào, bên trong X.92 phải xách động 

tín đồ biểu tình, phản đối, yêu cầu chính phủ VNCH ngưng sử 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 phía Bắc, 

để VC không sử 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 sử 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 nổ 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 sử 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. 

 b) Hiệp Định Paris 1973: “Hòa Đàm Ba-Lê” vẫn đang tiếp diễn tại Paris, với 4 

bên: VNCH, Bắc Việt, Mặt Trận Giải Phóng và Hoa Kỳ. Đến giữa tháng 10 năm 1972, 

sau khi tham dự cuộc họp với T.Ư.C về, X.92 gọi máy khẩn cấp và hẹn hôm sau sẽ sắp 

xếp cho “Xe Lưu Động” chạy theo lộ trình a, b, c...  

 Khi nhận và mở cặp sách ra, trong đó có một Nghị Quyết của Bộ Chính Trị ở Hà 

Nội (bản sao) và một báo cáo chi tiết để thi hành của T.Ư.C, cho biết Hiệp Ước Ba-Lê sẽ 

được ký kết vào ngày 30 tháng 10 năm 1972, trong đó, có một điều khoản rất quan trọng 



là Hoa Kỳ và VNCH đã chấp nhận sự hiện hữu của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 

trong phần lãnh thổ phía Nam từ vĩ tuyến 17 trở xuống. Phần chỉ thị của T.Ư.C là các nơi 

phải dốc toàn lực để “giành dân lấn đất” từ ngày 27 tháng 10 năm 1972 và phần “giành 

giựt” này sẽ được Hiệp Định hợp thức hóa sau đó vào ngày 30. 

 Tôi liên lạc ngay với cố vấn Hoa Kỳ và yêu cầu cho một phi cơ để mang tài liệu về 

Bộ Tư Lệnh. Song song đó, tôi đã gọi máy SA.100 cho Đại Tá Trưởng Khối Đặc Biệt để 

trình bày sự việc và hẹn 2 tiếng sau, tôi sẽ mang báo cáo về Khối. Phía cố vấn Hoa Kỳ, 

tôi copy cho một bản sao để chuyển về Tòa Đại Sứ Sài-gòn cùng một chuyến phi cơ. 

 Khi lên gặp Đại Tá Trưởng Khối Đặc Biệt, tôi trình bày thêm những sự kiên liên 

quan đến chuyến đi họp trong vùng chiến khu D của X.92 mà bọn TƯC đã chỉ thị là phải 

đi họp đúng ngày giờ và không được vắng mặt, vì bất cứ lý do gì.... 

  Trước khi ra phi trường TSN trở về Tây Ninh, tôi chỉ nghe Đại Tá Trưởng Khối 

bảo: “Việt cộng chỉ là một bọn ăn cướp và tụi Mỹ là tụi xỏ lá...”! 

 Đến ngày 30 tháng 10, không thấy chính phủ chỉ thị hay thông báo gì về việc ký 

kết Hiệp Định và phía VNCH lúc nào cũng phải chuẩn bị những sự tấn công có thể xảy ra 

ở bất cứ nơi đâu... 

 Khoảng 10 ngày trước mùa Giáng Sinh năm 1972, tất cả hệ thống thông tin, như 

tivi, radio khắp miền Nam đều báo tin Mỹ đã đem B.52 ra dội bom ở ngay Hà Nội để làm 

áp lực bọn cộng sản Bắc Việt và bọn Giải Phóng phải rút khỏi miền Nam, đó là điều kiện 

tiên quyết mà Hội Nghi Paris đưa ra theo yêu cầu của Chính Phủ VNCH.  

 Sau vụ dội B.52 ở Hà Nội, trong lần gặp Đại Tá Trưởng Khối vài ngày sau đó, ông 

chỉ cho tôi biết là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, sau khi đọc được báo cáo từ Bộ Tư 

Lệnh CSQG, do Tư Lệnh Nguyễn Khắc Bình trao tay, đã mời Đại Sứ Hoa Kỳ đến để 

“hạch hỏi” những sự việc liên quan cũng như tại sao Hoa Kỳ lại “qua mặt” VNCH? Lời 

dọa cuối cùng của Tổng Thống VNCH là sẽ triệu hồi phái đoàn của VNCH tại hòa đàm 

Ba-Lê về nước. 

  Sự “đi đêm” của Hoa Kỳ với Bắc Việt không đạt được kết quả, vì bị VNCH phản 

đối quyết liệt, nên Hoa kỳ đành phải đem B.52 ra Hà Nội và cuối cùng Bắc Việt chấp 

nhận điều kiện của VNCH và cho đến ngày 27 tháng 1 năm 1973 hòa đàm mới được ký 

kết. 

 Tuy nhiên, những bài học của chúng ta đối với bọn Cộng Sản ít ai quên, nên trước 

ngày ký kết Hiệp Định đó, không riêng gì ở Tây Ninh mà tất cả các tỉnh khác, kể cả Sài-

gòn đều nhận được lệnh là phải chuẩn bị đối phó trong cuộc chiến mới gọi là “giành dân- 

lấn đất” ngay ngày Hiệp Định có hiệu lực.  

 Vào hơn nửa đêm 26 rạng 27 tháng 1 năm 1973, tiếng súng đã nổ khắp nơi. Có vài 

Tỉnh, vài địa phương phải kéo dài đến 3 hay 4 hôm sau mới chấm dứt. 

 Kiểm điểm lại, bọn Việt cộng đánh tới đâu là nhận lấy thất bại tới đó, chẳng những 

chúng không giành được dân, không lấn được đất mà các đơn vị, các tổ chức của chúng 

càng bị co cụm hơn trước kia. 

 c) Nghị Quyết 24 Bộ Chính Trị tháng 1/1975: Cuộc chiến Việt Nam, có hay 

không có Hiệp Định Ba-Lê, cũng tiếp diễn như mọi ngày. Nó chỉ là cái cớ cho Hoa Kỳ 



bắt đầu rút các đơn vị về nước, trước sự quan tâm của thế giới và làm thỏa lòng bọn phản 

chiến ngày càng gây bao khó khăn cho chính phủ.  

 Đến đầu năm 1975, cuộc chiến ngày càng khốc liệt, người chiến sĩ VNCH đã phải 

đối đầu với sự thiếu thốn trăm bề, kể cả đạn dược, và ít ai có thể nghĩ đã kéo dài qua đến 

năm 1975!  

 Sau cuộc rút bỏ ở miền Trung vào tháng 3, X.92 phải đi họp liên tục ở TƯC, để 

nhận những chỉ thị trong việc yêu cầu những cơ sở địa phương đánh vào các kho nhiên 

liệu, các đơn vị nhỏ như cấp xã, quận v.v..., trong khi đó các đơn vị chính quy sẽ sử dụng 

tối đa pháo binh và xe thiết giáp để tấn công những mục tiêu chiến lược mà chúng cảm 

thấy cần thiết. Chúng cho rằng đã đến lúc phải dứt điểm bằng quân sự. Chúng chỉ ra chỉ 

thị tổng quát mà không có một kế hoạch cụ thể để thi hành. X.92 chỉ báo cáo mà không 

đưa ra được một yêu cầu nào để thực hiện. 

 Đến tháng 4/1975, X.92 mang về toàn bộ nghị quyết 24 của Bộ Chính Trị và TƯC 

biến thành Nghị Quyết 12. Chính hai nghị quyết này, khi được đưa đến tay Tổng Thống 

Nguyễn Văn Thiệu, Ông đã triệu tập Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nhiều lần để tìm cách 

đối phó. 

 Sau này tôi mới biết ít nhiều về phản ứng của Tổng Thống Thiệu, vì nhân chứng 

sống, là Tổng Thư Ký trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, là Thiếu Tướng Nguyễn Khắc 

Bình, Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia. 

 Trong Nghị Quyết 24 (hay 12 của TƯC) đã phân tích tình trạng thiếu thốn của 

VNCH đủ mọi mặt, trong đó bọn Cộng Sản đã đưa ra một kế hoạch tăng cường quân sự 

để bao vây Sài-gòn sau khi chúng đã “được cho không” vùng đất phía Bắc của Vùng I và 

II hai tháng trước đó. 

 Người lính chiến phải tiết kiệm từng viên đạn, từng lít xăng v.v..., kèm theo là sự 

đe dọa, ép buộc của phía Hoa Kỳ, để yêu cầu Tổng Thống Thiệu từ chức. Nhưng Tổng 

Thống Nguyễn Văn Thiệu lúc nào cũng vẫn trả lời là VNCH sẽ đánh cho đến “viên đạn 

sau cùng”.  

 Trước thực trạng này, bọn cộng sản Hà Nội đã tìm mọi cách đi đêm với Hoa Kỳ để 

tìm người thay thế cho bằng được TT. Nguyễn Văn Thiệu, sau khi đã cho Hoa Kỳ nhận 

món quà mà cả nước đang mong đợi: trao trả tù binh do Bắc Việt giam giữ theo tinh thần 

Hiệp Định Ba-Lê đã ký kết. 

 Cuối cùng, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, sau khi gánh chịu áp lực tứ bề, đã 

phải từ chức, giao lại cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương và ... cho đến trưa 30 tháng 

4/1975, ông Dương Văn Minh đã giao đất nước cho Cộng Sản. 

 Những gì xảy ra tiếp theo đó, hoàn toàn ngoài những gì mà tôi biết được qua 2 

Nghị Quyết đó, cũng như những nhân vật lãnh đạo tiếp nối cũng không được đề cập đến.  

 d) Nhân vật Út Tặng: Trong phần trên, Merle Pribbenow có đề cập đến sự nghi 

ngờ của bọn chúng về các cơ sở đang hoạt động, vì những gì chúng định làm mình đã 

biết trước, gây cho chúng những tổn thất không nhỏ. Sau đó, chúng cho người ra điều tra.  

 Đến cuối năm 1971, qua một công tác xâm nhập khác, phạm vi hoạt động trong 

Quận Phú Khương, tên Ba Dừa, bí thư và tên Tư Tịnh, Chủ Tịch Huyện, (chúng gọi là 

Huyện Ủy Tòa Thánh), đã chỉ thị cho một nữ cán bộ hợp pháp ra sinh sống trong khu vực 



chợ Long Hoa (gần nhà X.92), giả dạng dân buôn bán hàng rong và tìm cách theo dõi 

X.92.  

 Qua báo cáo, tôi được biết y thị này là một cựu tù nhân chính trị, tên là Nguyễn Thị 

Xe, bí danh là Út Tặng. Trước đây đã bị Cảnh Sát Đặc Biệt bắt và Ủy Ban An Ninh Tỉnh 

quyết định cho an trí 3 năm. Y thị được thả năm 1971 và tái hoạt động ngay sau đó.  

 Do công tác yêu cầu, hàng ngày Út Tặng đạp xe đạp, chở rau cải, trái cây v.v... ra 

chợ bán, đến trưa đi lòng vòng theo dõi tình hình và tối về đi báo cáo hoặc thi hành 

những chỉ thị nào khác.  

 Sau cuộc gặp gỡ với X.92 tại nhà an toàn, X.92 cho biết y thị rất hăng say và rất 

nguy hiểm đối với các cơ sở hợp pháp. Dù là cấp Quận, nhưng trong vài lần họp ở mật 

khu, X.92 thấy có sự tham dự của y thị. 

 Chỉ 2 ngày sau, chúng tôi đã bí mật bắt cóc Út Tặng ngay trên đường từ Xã Ninh 

Thạnh đi ra chợ Long Hoa và biệt giam từ đó. Hôm sau, tôi báo về Khối Đặc Biệt và 

được lệnh chúng tôi phải mang về cơ quan D.6 giữ y thị cho đến ngày 30 tháng 4/1975.  

 Việc bắt giữ Út Tặng, chúng tôi hoàn toàn không cho X.92 biết, để X.92 luôn phải 

đề phòng trong mọi công tác và cũng để X.92 không phải lo âu về sự an toàn của mình. 

Khoảng hơn 1 năm sau, X.92 mới được TƯC cho biết là Út Tặng đã bị bắt mất tích, 

nhưng không được cho biết thêm chi tiết nào khác. Bọn chúng có nhờ X.92 dò xem Út 

Tặng hiện bị giam giữ ở đâu và còn sống hay đã chết. 

 e) Công tác “ngoại vi”: Sở dĩ gọi là ngoại vi, vì các công tác này do chúng tôi 

thực hiện theo sự yêu cầu của bọn Cộng sản, từ cấp TƯC, Tỉnh Ủy ... và Huyện Ủy chỉ 

thị cho X.92 phải làm: 

 - Rải truyền đơn: Thường bọn chúng chỉ thị cho X.92 phải tìm cách rải truyền 

đơn lên án các chức sắc trong Hội Thánh Cao Đài vì đa số các vị này tìm cách loại những 

thanh niên trốn quân dịch vào ẩn trốn trong Nội Ô. Tuy nhiên, trong số thanh niên trốn 

quân dịch này, cũng có vài người do mình tổ chức để theo dõi bọn cộng sản có thể trà 

trộn để phá hoại. 

 Mỗi lần rải truyền đơn, thường là vào những ngày Lễ Vía trong Đạo, nên anh em 

Cảnh Sát Đặc Biệt phải mặc Đạo Phục với áo dài trắng hiện diện khắp các cơ quan trong 

Nội Ô. Trong khi đó, người rải truyền đơn cũng là một nhân viên Cảnh Sát, chỉ rải theo 

một lộ trình đã được ấn định (nhưng đi bằng xe gắn máy để chạy trốn cho nhanh). Sau 

đó, có một số anh em “đạo hữu” đi nhặt tất cả những truyền đơn này, mang về Bộ Chỉ 

Huy tỉnh để báo cáo lên Tỉnh, Khu và Bộ Tư Lệnh. 

 - Đặt chất nổ: Ở Tây Ninh, các tổ chức Nhân Dân Tự Vệ được tổ chức canh gác 

rất chặt chẽ trên những nẻo đường dẫn về Tỉnh Lỵ, nhất là khu vực giáp ranh giữa Tòa 

Thánh và Tỉnh lỵ (Xã Hiệp Ninh và Thái hiệp Thạnh), cách nhau 7 Km. 

 Trong các trạm gác đó, bọn cộng sản chỉ thị cho X.92 phải phá sập bằng được trạm 

ranh Xã Hiệp Ninh và trạm ở ngã ba Giang Tân. Hai trạm này đã gây trở ngại cho chúng 

khi muốn xâm nhập vào vùng trong, nhất là chúng không dám di chuyển vào ban đêm. 

 Sau khi trình bày sự việc với Tỉnh Trưởng và với Cố Vấn Hoa Kỳ, Tỉnh đồng ý 

cho đánh chất nổ, nhưng tránh gây thương tích cho dân cũng như anh em Nhân Dân Tự 



Vệ ở đó. Phần còn lại, Cố Vấn Hoa Kỳ sẽ lo mọi chi phí để xây lại các trạm này, tiền sẽ 

đưa trực tiếp cho Tỉnh trưởng mà không qua trung gian của bất cứ Ty Sở nào trong Tỉnh.  

 Cái khó mà vui nhất là anh em Cảnh Sát phải đến rủ rê mấy tay Nhân Dân Tự Vệ 

đi nhậu ở một quán nào gần đó và phải sử dụng loại mìn hoặc chất nố của tụi Việt Cộng 

mà mình tịch thu được trong các cuộc hành quân trước đó. 

 Sau khi đặt chất nổ xong, Tỉnh Trưởng làm giấy khiển trách những người có trách 

nhiệm, từ cấp Ấp, cấp Xã cho đến cập Quận.... 

 4/- SỐ PHẬN: 

  a) Truy tìm kẻ nội gián: Trong phần thuyết trình của Merle Pribbenow, có 

đề cập đến việc truy tìm kẻ nội gián trong chính quyền miền Nam mà bọn Cộng Sản đã 

sử dụng tên Nguyễn Văn Tá (bí danh Ba Quốc), tên nội tuyến trong Phủ Đặc Ủy. 

 Sau khi tìm hiểu với những người liên quan, được biết tên Ba Quốc chỉ là “tép riu” 

trong PĐU, làm gì có quyền đi từ phòng này sang phòng khác để tìm cách xâm nhập, mở 

khóa tủ v.v... Khi bị lộ và phải chạy trốn, Ba Quốc phải báo cáo để lập công hầu bọn 

cộng sản còn tiếp tục cho mấy đoạn giao thông hào hoặc một khu rừng nào đó để dung 

thân. 

 Cũng có nguồn tin cho rằng khi bọn Cộng Sản chiếm được văn phòng của Thiếu 

Tướng Nguyễn Khắc Bình ở Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, phải nói rõ là phải sau 

ngày 30 tháng 4 mà không phải là 29 tháng 4/1975, tên Viễn Chi, Cục Trưởng Tình Báo 

của Bộ Công An Bắc Việt, đã tìm thấy hồ sơ của Võ Văn Ba trong ngăn khóa của 

Nguyễn Khắc Bình. Đây là sự “bịa chuyện cho vui”. 

 Trong việc bảo mật hồ sơ, từ của các Cảm Tình Viên, Mật Báo Viên cho đến Tình 

Báo Viên, chỉ có các địa phương tuyển mộ mới giữ những hồ sơ này, với đầy đủ lý lịch 

và các mẫu ĐV (từ ĐV.1 đến ĐV.16). Kế đến là E.Điều Hành Khối Đặc Biệt, nhưng chỉ 

giữ các Mẫu ĐV với Bí Số của các nguồn tin cùng với bản sao các Báo Cáo định kỳ cũng 

như bất thường, mà không giữ hồ sơ tuyển mộ. Trong các báo cáo, nguồn tin chỉ ghi và 

ký tên bằng bí số đã được cho. 

  E. Điều Hành là cơ quan phối hợp, theo dõi, phối kiểm mọi hoạt động của các 

nguồn tin tình báo trên toàn quốc, để: 

 - Tránh sự lợi dụng và đánh lừa tin tức vì mục đích cá nhân. Có thể một người 

đang cộng tác với 2 hay 3 cơ quan khác nhau, sẽ sanh ra những hệ luy khó kiểm soát và 

đánh giá sai lệch của các cơ quan an ninh. 

 - Tránh những tin ngụy tạo có thể gây nguy hiểm khi mang ra khai thác, 

 - Tránh những nguồn tin “hai mang”, có thể gây đổ vỡ công tác và bị đối phương 

phát giác, vô hiệu hóa. 

  Như vậy, trong văn phòng của Tư Lệnh CSQG, dù ở BTL hay ở Phủ Đặc Ủy, kể 

cả trong văn phòng của Trưởng Khối Đặc Biệt, làm gì có hồ sơ của Võ Văn Ba mà tìm 

thấy?? (chỉ có hồ sơ cùa X.92 - Bí danh là Bảo Quốc mà thôi) 

 Riêng tại Tỉnh Tây Ninh, như phần trên tôi đã trình bày, tôi đã đốt tất cả hồ sơ của 

các nguồn tin này trước khi rời Bộ Chỉ Huy và đến 9 giờ tối bị bắt trong Nội Ô Tòa 

Thánh Cao Đài Tây Ninh. 



  b) Số phận của Võ Văn Ba: Trong lần gặp sau cùng, khoảng giữa tháng 3 

năm 1975, trước tình hình rất khó khăn của chính phủ lúc bấy giờ, Cố Vấn J. R Stockwell 

có hỏi ý kiến và đề nghị đưa X.92 cùng vợ con đi qua Hoa Kỳ. X.92 suy nghĩ hồi lâu, và 

quyết định: 

 - Vì đã lớn tuồi nên thấy khó khăn khi đến “lập nghiệp” ở một xứ như Hoa Kỳ. 

 - X.92 sẽ trở lại đời sống của người dân bình thường. Nếu bọn cộng sản có chiếm 

được miền Nam và giao cho chức vụ nào đó, X.92 cũng sẽ từ chối, vì đã hiểu quá nhiều 

về bọn chúng. Trong đó X.92 cũng không quên đề cập đến 2 đứa con, tuyệt đối không 

hợp tác với cộng sản. 

 - Cuối cùng, X.92 tuyên bố một câu mà đến giờ này tôi hãy còn nhớ, cũng như hãy 

còn bị “ám ảnh” dù đã hơn 40 năm qua: “Nếu tụi cộng sản chiếm được miền Nam, tôi 

sẽ tự tử!”.  

 Nhớ điều này, tôi không lấy gì làm lạ, khi qua định cư tại HK năm 1995, được biết 

X.92 đã chết trong lúc bị giam tại trại tạm giam của Bộ Công An ở Sài-gòn, mà lý do tụi 

cộng sản cho biết là X.92 đã tự tử! 

 Với tôi, X.92 đã tự tử thật sự. Trong ngục tù Cộng sản, để giết một tên nguy hiểm 

như X.92, mà chỉ bị giam có 1 tháng thì hơi “rộng lượng”! 

 Vâng, tự tử hay bị bức tử trong lúc bị giam là điều thường hay xảy ra trong chế độ 

vô nhân! 

  

IV/- PHẦN KẾT: 

 Sau khi gặp Merle Pribbenow vào đầu năm 2010 tại Virginia, tôi rất khó xử, vì tôi 

cảm thấy khó có thể thỏa mãn yêu cầu. Bên cạnh đó, ngoài Pribbenow còn một người bạn 

của Ông, là người Mỹ cũng đến gặp và cũng yêu cầu tôi nên giúp vì ông đang viết một 

cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. 

 Tôi cho là khó xử, vì ngoài X.92 làm việc trực tiếp với chúng tôi, còn biết bao 

người trong cuộc khác mà hiện còn sinh sống tại Việt Nam, nhất là trong vùng tỉnh Tây 

Ninh. Xem lại phần trên, trong việc điều hành công tác, từ hệ thống giao liên, nhà an 

toàn, hộp thư sống, hộp thư chết .v.v..., phải cần rất nhiều người mới có thể làm được. Tài 

liệu có trễ nải, sách có ra chậm, vẫn là chuyện nhỏ so với sự tồn vong của những người 

“lính không có số quân” này.  

 Trong hơn 20 năm sống ở hải ngoại, những anh chị em làm việc với tôi khi xưa, tôi 

không bao giờ dám quên. Tôi nhớ từng người, từng khuôn mặt buồn vui sau mỗi lần đi 

công tác về, đặc biệt là những người bạn, những người em, những đứa cháu không có tên 

trong “danh sách lãnh lương của chính phủ VNCH”.  

 Suốt bao năm qua, tôi cũng đã âm thầm bằng điều kiện hạn hẹp của cá nhân, tôi 

cũng ráng giúp vui cho “những người không có trong danh sách” này mà không dám liệt 

kê để báo cáo trong mỗi độ Xuân về, Tết đến, vì báo cáo phải có tên họ, địa chỉ, v.v... 

 Qua cái chết của X.92, cũng như những bài học đã trải qua trong suốt bao năm 

phục vụ trước 1975, tôi cảm nghĩ:  

 * Chỉ có những ai thấu hiểu được Cộng Sản mới dám hy sinh để đối đầu, kể cả 

mạng sống của chính mình!  



 

 PTN. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sau đây là bản dịch của Merle Pribbenow: 8-30-2017 

South Vietnamese National Police Association website, accessed 30 August 2017 at  

https://canhsatquocgia.org/a803/diep-vien-gioi-nhat-vnch 

 

Posted on 7 February 2017 at 4:45 hours CH 

The Republic of Vietnam’s Best Spy 

(Document disseminated by the BBC) 

By Phan Tan Nguu [Phan Tấn Ngưu] 

On 20 and 21 October 2008 Texas Tech University’s Vietnam Center and the CIA’s 

Intelligence Research Center [the Center for the Study of Intelligence) held a conference 

titled “Intelligence in the Vietnam War.” 

 

-BBC Report: 

“…Many current and former American and Russian intelligence specialists came to talk 

about their experiences during the war.  There were seven presentations on  seven major 

topics: The CIA in Vietnam; the Phoenix Program, Intelligence and Technology; the 

Secret War in Laos; Russian and Vietnamese Intelligence Operations; … 

One of the presenters, Merle Pribbenow, gave a presentation titled “The Most Famous 

Unknown Spies of the Vietnam Conflict.” 

Merle Pribbenow, a former CIA employee and a Vietnamese language specialists, served 

in Saigon from 1970 to 1975. After leaving the CIA in 1995, he has spent his time 

translating Vietnamese history publications and writing about the war.  His English 

translation of the History of the People’s Army of Vietnam was published by the 

University Press of Kansas in 2002. 

During his presentation to the conference Pribbenow described three individuals who 

worked for three different intelligence agencies: the CIA, COSVN’s Strategic Intelligence 

Office, and Soviet Army Intelligence. 

Having received the author’s permission, the BBC would like to present two portions of 

his presentation, one on Nguyen Van Minh [Nguyễn Văn Minh] (alias Ba Minh), and the 

other on Vo Van Ba [Võ Văn Ba], who was described as the CIA’s Number One spy in 

Vietnam…” 

 

Because my subject is the spy in Tay Ninh, I will not discuss the section on the spies in 

President Nguyen Van Thieu’s office and will simply restrict myself to my main subject. 

 

1/-Merle Pribbenow’s Presentation 

During the Vietnam War, U.S. forces employed many types of intelligence (undefined) 

[sic].   

https://canhsatquocgia.org/a803/diep-vien-gioi-nhat-vnch


Following is a portion of a paper on unknown spies in the Vietnam War. The BBC would 

like to introduce Vo Van Ba [Võ Văn Ba], who was called “the best CIA spy in 

Vietnam”. (This information is based on a presentation titled “The Most Famous 

Unknown Spies of the Vietnam War” given by Mr. Merle Pribbenow). This paper was 

read at the “Intelligence in the Vietnam War” conference held at Texas Tech University’s 

Vietnam Center. Our audience can read a portion of this paper below: 

“Orrin DeForest, a CIA officer who served in Vietnam for six years, referred to him by 

the codename “Reaper” in DeForest’s book, “Slow Burn: The Rise and Bitter Fall of 

American Intelligence in Vietnam.”  Another CIA specialist John Sullivan, author of “Of 

Spies and Lies,” said he was “the best agent we ever had in Vietnam.”  In a biography of 

former CIA Saigon Station Chief Ted Shackley, author David Corn quoted a postwar CIA 

assessment that said this spy was the agency’s “most reliable source of communist 

intentions” in Vietnam.  Frank Snepp, an intelligence analyst who met with this agent a 

few times, called him “our top agent” in Vietnam.  In Saigon Station he was often 

referred to simply as “the Tay Ninh source.”  After 1975 the communists described this 

individual as a “dangerous spy who was completely loyal to the CIA” and said the CIA 

viewed this agent as the CIA’s “most valuable spy in Indochina.” 

Who was this person?   

His name was Vo Van Ba.  According to communist accounts he was born in 1923 and 

was a Communist Party member responsible for recruiting new Party members in the 

area of the Cao Dai Holy See and Tay Ninh City. 

There are differing accounts of how and by whom this spy was recruited to work for the 

CIA.  Orrin DeForest said that Ba’s uncle, who had initially joined the Viet Minh but had 

later become an officer in South Vietnam’s Military Security Service, had recruited his 

nephew.  David Corn and John Sullivan wrote that Ba’s uncle, whom they describe only 

as a South Vietnamese officer, had recruited Ba to serve as an informant for the South 

Vietnamese National Police. 

Before the CIA entered the case, Ba had apparently worked for a time for the U.S. 

military.  According to John Sullivan, another CIA officer said that Ba had previously 

worked for American military intelligence. 

Not long after he arrived in Tay Ninh Province in 1969, the first CIA officer to handle 

Ba, had quickly transformed this espionage case, which had for long been handled rather 

unprofessionally, into a professional intelligence operation that was directly controlled 

by the CIA. 

Operations: 

From now on Ba was asked to report on strategic targets and on operational plans that 

were of a national, not local, nature, rather than reporting on low-level tactical targets.  

Ba was in a position where he could obtain strategic information because throughout this 

period, COSVN’s main headquarters was located close to his location - sometimes in Tay 

Ninh Province itself, and sometimes in the adjacent province of Binh Long.  Ba’s reports 

were transmitted through CIA channels, and only a few people knew of Ba’s existence. 

The U.S. military used intelligence reports it acquired to mount attacks. 



In order to ensure secrecy, only one South Vietnamese Police Special Branch officer and 

one Vietnamese employee of the CIA’s Tay Ninh office were allowed to meet with Ba in 

Tay Ninh.  Only very occasionally would Ba meet with an American CIA officer, and 

such meetings were only conducted at a secret location in Saigon.   

Ba’s reports were regularly used in U.S. intelligence assessments of communists plans.  

In addition, although Ba specialized in monitoring political, not military, affairs, he 

occasionally also provided advance warning of attacks in the Tay Ninh area.   

However, there were still questions about Ba’s loyalty to the CIA. The results of several 

polygraph [lie detector] tests did not make the CIA happy.  In 1971, two years after the 

CIA recruited Ba, it discovered that he was still secretly in contact with and report to 

South Vietnamese military intelligence.  The CIA immediately contacted the South 

Vietnamese army and asked them to stop all contacts with Ba.  A number of CIA officers 

also asked why Ba’s work as a spy had not bee discovered by the Viet Cong in light of the 

fact that communist spies had infiltrated all of South Vietnam’s intelligence operations, 

many of which knew of Ba’s existence.  In the end, however, the accuracy of Ba’s reports 

dispelled all suspicions and the U.S. viewed Ba as a valuable asset. 

The communists also gradually realized that they had a traitor in their ranks.  The losses 

that they suffered in the Tay Ninh area in 1969 and signs that their opponent had 

advance knowledge of their attack plans led the communists to suspect that they had a 

spy in their organization. A female cadre was assigned to conduct an investigation in Tay 

Ninh, where Ba was assigned to recruit and organize Party chapters.  However, this 

female investigator was arrested by South Vietnamese security when she crossed into an 

area controlled by the South Vietnamese government, and she was held in prison until the 

end of the war.  There is no information on whether or not B had told South Vietnamese 

security to arrest this woman.  

The search for the “mole” became so urgent that according to a series of articles 

published in the Vietnamese press in 2004 in 1972 one of the communists’ high-level 

agents in the South Vietnamese government, Nguyen Van Ta [Nguyễn Văn Tá] (alias Ba 

Quoc [Ba Quốc], was assigned to hunt down the mole.  Ba Quoc guessed that the file he 

wanted was in a safe in the Espionage Directorate (Section K) of the Central Intelligence 

Organization (CIO).  He was able to enter the office and was about to open the lock, but 

then someone entered the room unexpectedly, causing him to have to abandon his plans.  

Two years later, Ba Quoc’s activities were exposed and he was forced to flee to a 

revolutionary base in the Mekong Delta. 

The end: 

Vo Van Ba’s secret file remained safe until the day that Saigon fell on 30 April 1975.  

When communist soldiers occupied the offices of the CIO in Saigon, Vien Chi, the 

Director of the North Vietnamese Ministry of Public Security’s Intelligence Department, 

is said to have found Ba’s file in a locked drawer in the desk of Nguyen Khac Binh, the 

Director General of National Police. 

Ba continued to supply valuable reports to the CIA until just before the war ended.  

However, in January 1975, when the North Vietnamese Communist Party’s Politburo 



issued its resolution ordering a general offensive to “finish off” South Vietnam, Vo Van 

Ba did not provide advance information on this resolution to the CIA. This was not Ba’s 

fault; it was because the communists suspected that they had a traitor in their ranks and 

so COSVN’s leaders decided not to disseminate this resolution to lower levels of their 

organization. 

In mid-April 1975 Ba gave the CIA a series of final report on North Vietnam’s plan for 

its attack on Saigon. These reports were considered to be so important that they were 

included in the report that U.S. Ambassador Martin presented to a U.S. Congressional 

Committee on the evacuation of Saigon.  However, by the time that Ba supplied these 

reports South Vietnam’s fate had already been sealed. In fact, Ba’s own fate had also 

been sealed, although he did not yet know it. 

The spy Vo Van Ba was arrested on 1 May 1975. 

Shortly before the fall of Saigon, the CIA suggested that Ba and his family be evacuated 

to the United States. However, he refused, saying that he would rather stay in Vietnam 

than try to start a new life abroad in his old age. The CIA promised him that they would 

make every effort to prevent Ba’s files from falling into enemy hands.  However, by that 

time the communist army had already captured and interrogated a person who perhaps 

knew more about Ba’s activities than anyone else. 

According to Vietnamese accounts published after the war ended, Nguyen Van Phong 

[Nguyễn Văn Phong] (or Nguyen Si Phong [Nguyễn Sĩ Phong]) was a 33 year-old 

Northern refugee who worked for the CIA office in Tay Ninh.  Phong had been Ba’s CIA 

contact since 1969, since the CIA first recruited Ba. After working directly with Ba for 

many years, Phong left Tay Ninh and went to work for the CIA office in Ban Me Thuot. 

On 10 March 1975 communists forces quickly captured Ban Me Thuot.  Phong and his 

family took refuge in the home of Paul Struharik, the USAID representative and the only 

American employee left in the province.  However, the house was immediately 

surrounded and everyone in the house was captured. Phong admitted that he worked for 

the CIA and gave the communists Vo Van Ba’s name. On 30 April 1975 the communists 

captured Tay Ninh City and arrested Phan Tan Nguu [Phan Tấn Ngưu], the South 

Vietnamese officer in charge of Ba’s case. Ba himself was arrested on 01 May 1975. 

The Vietnamese say that Ba committed suicide on 8 June 1975 while he was being held in 

a Ministry of Public Security prison camp. The truth about Vo Van Ba’s death - whether 

it was a suicide or something else - may never be known. 

Another end: 

There was another end to the story of the Tay Ninh spy. In 1980, in the middle of the boat 

refugee crisis, Paul Struharik, the USAID representative in Ban Me Thuot whose house 

had been surrounded by the communists in March 1975, received a letter at his home in 

the United States.  The letter had been mailed from Malaysia, and the letter’s writer was 

Nguyen Van Phong. 

Phong wrote that he had escaped from his North Vietnamese prison camp by jumping 

from a truck while being transferred from one prison to another. He said that after his 

escape he had located his wife and children and that he and his entire family were about 



to depart on the boat on a boat with other refugees who had just arrived on the 

Malaysian coast.  Phong said that since his boat was still sea-worthy, the Malaysians 

wanted to push them away, but Phong said that he had persuaded someone to mail this 

letter to the U.S. for him, and Phong asked Struharik for his help. 

Phong’s story seems hard to believe because how could an important prisoner like him 

be able to escape, and even be able to bring his wife and children with him.  However, 

Americans know that in life sometimes miracles happen, so they sent a message asking 

the authorities to keep an eye out for Phong’s boat when it arrived at a refugee camp. 

A little over a week later, a Vietnamese was seen floating in the South China Sea and was 

rescued by a passing ship. This man said that he had been on Phong’s boat.  He said that 

the boat had sunk while it was on its way to Indonesia and that everyone on the boat, 

including Phong and his family, had died.” 

(from BBC). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

II/-The Story From Someone Who Was Involved in the Case (Phan Tan Nguu) 

Right after he returned from making his presentation at Texas Tech University, Merle 

Pribbenow tried every way he could think of to get in touch with me because he felt that 

there were some unexplained points in his recent presentation and that there were details 

that he did not know about the recruitment and the running of this operation, especially 

about how the security of this operation had been maintained for so many years.   

During a trip I made to Washington D.C. in early 2010 Merle Pribbenow sought me out 

and we had pho together in the Eden Shopping Center. When we met, he asked me to 

write about the progress of the operation, from the time the source had not yet become 

the spy with the code-name X…, as well as about all of the details regarding how this 

operation was run so successfully that right up until 30 April 1975 the operation was still 

secure [secret], even though the Viet Cong were always suspicious and exerted tight 

security controls on their own ranks! 

Let us go back to the beginning… 

Circa mid-1970 the Director of National Police Zone III [Military Region III] appointed 

me to be the Chief of the Special Police Section of the Tay Ninh Province National Police 

Office, replacing Le Quy Thong [Lê Quý Thông] who was killed during an operation in 

May 1970.  When I learned I was being sent to Tay Ninh, I felt the hair raise on the back 

of my neck because that province was filled with place names that were the sites of 

terrible battles. I was worried, but I still had to pack my bags and go, accompanied by lots 

of words of advice, encouragement, and promises of whole-hearted support from Colonel 

Dao Quan Hien [Đào Quan Hiển].  I still remember what he told me: “I don’t care if you 

are talented or not; I just need you to work hard and to not be afraid of difficulties and 

hardships.” 

During my first days in my new location I virtually went without sleep, not only because 

of all the work and decisions I had to make every day, but also because I had to read the 



files of every sympathizer, secret informant, and especially of the intelligence agents that 

were still operating. 

In this pile of files, I could not avoid paying special attention to Operation X.54 (the code 

name used during the years 1969-1970) and the intelligence agent named Vo Van Ba [Võ 

Văn Ba] (aka Nam Huynh), who lived in the area of the Cao Dai Holy See in Tay Ninh.  

He made his living as a slash-and-burn farmer who regularly worked in the area of Ninh 

Thanh, Hiep Ninh, and Suoi Da villages, all the way to the base of Nui Ba Den [Black 

Lady Mountain] in northern Tay Ninh Province (the route used by COSVN cadres to 

enter the area).   

Reviewing the details about this individual, I learned that he was a native of Moc Hoa in 

Kien Tuong Province, but because of the increased fighting in that area he decided to 

move to make a living in the Long Hoa area of Phu Khuong District, Tay Ninh Province.  

As for Vo Van Ba’s family in Kien Tuong, he had an uncle who had worked for the Viet 

Minh and who had joined the Communist Party with Ba in the post-1945 years.  

Circa 1967, using an operations assistant who had previously been a communist cadre 

who had operated in Hao Duoc Village, Tay Ninh Province and who, after defecting and 

helping us, had been recruited to work for the South Vietnamese government’s Sureté 

[Công An] circa 1962 (Colonel Nguyen Van Y, the Director General of National Police, 

had made the decision to hire him), Ba was recruited to serve as a Secret Informant.   

During the years 1967 to 1970, Vo Van Ba had sent in occasional reports on local 

activities from what he said were occasional meetings with Viet Cong cadres while he 

was doing slash-and-burn farming in insecure areas that the National government was 

unable to control.  Ba’s reports appeared to be accurate to the extent that we could 

confirm them in specific localities and specific times.  However, there were a few reports 

that I could not fail to pay special attention to: 

1)-The 1968 Tet General Offensive.  The Republic of Vietnam and the Communists had 

signed a cease-fire agreement to allow the people to celebrate the Tet holiday. This cease-

fire would take effect on the first day of the first lunar month of the Lunar New Year  

However, on the 25th day of the last lunar month of the year [five days before Tet], Vo 

Van Ba had reported that that the communists were preparing to mount an all-out general 

offensive throughout all of South Vietnam, from the cities to the rural countryside. In this 

report Bs had stated that Viet Cong cadres returning from a meeting north of Nui Ba Den 

[Black Lady Mountain] (meaning in War Zone D) had told him that they had received 

orders from the Center [Hanoi] directing them to mount this surprise general offensive in 

order to seize control of the government, no matter what the cost.  This report had been 

sent to the National Police Headquarters and the U.S. Embassy on the morning of the 

26th day of the last lunar month of the year [four days before Tet].     In previous articles 

written about Major General Nguyen Ngoc Loan, we have mentioned the order he issued 

directing National Police units throughout South Vietnam to restrict 100% of their 

personnel to their offices and based and directing them to dig protective bunkers in which 

to take shelter around their unit locations. Meanwhile army personnel were taking turns 

in being granted leave to go home to celebrate Tet. 



2)-COSVN order to withdraw forces in order to avoid losses before Army of the 

Republic of Vietnam (ARVN) forces launched attacks into Cambodian territory 

sometime during the period from the end of 1969 into 1970.  While a number of units 

were directed to defend several important war zone bases, the bulk of the enemy’s forces 

were ordered to withdraw in the direction of Southern Laos.  The report said that the Viet 

Cong were certain that ARVN would launch attacks into Cambodia in order to destroy 

COSVN, which at that time was hiding inside Cambodia. 

These were two exemplary reports that stood out from a large number of ordinary reports, 

and they made me think that Vo Van Ba was not an ordinary “secret informant.”  

However, the question was who, or what organization, or possibly Ba himself, could have 

obtained this kind of information. 

Bernard D’Ambrossio, who was my American advisor at that time, shared my concerns 

about this case.  After discussing the case, we decided that we needed to hold a meeting 

with Ba that would last for at least three days and that the meeting should be conducted in 

Saigon.  This happened circa mid-1971. 

Every time we met with Vo Van Ba we had to make preparations for the entire meeting, 

from the time he left the area to the time he returned, because at that time Ba was rated as 

a “reliable” secret informant.  The important thing was what explanation Ba should give 

to his wife and his two children, a son and a daughter, for his absence.   

The preparations for every such trip were different.  However, this trip was the first one 

since I had arrived in Tay Ninh. We asked Ba to go to the province hospital pretending to 

be sick (however he was directed not to meet with any of the hospital’s doctors). Once 

there, he would slip through a door and sneak into a windowless room in the rear of the 

hospital. He would climb onto a stretcher and cover his entire body, including his face, 

with a sheet. Four Special Branch policemen would then carry him out to an ambulance 

that would drive him to the Tay Ninh West Airfield (at the province capital) where an 

aircraft would be waiting to fly him to Saigon (the four Special Branch policeman would 

not be told who was on the stretcher).  As for me, I and the case officer would drive a car 

to Saigon and we arranged to meet at Hotel X.Y. 

Except for when he was in the hotel room (I was in the adjacent room), when he went 

outside, to a restaurant, to listen to music at a nightclub, etc., Vo Van Ba was required to 

disguise himself appropriate to the place he was going: sometimes wearing a rig, 

sometimes wearing a mustache, but he always had to wear dark glasses, assuming it was 

daytime. 

During this first meeting, Frank Snepp, an intelligence analyst assigned to the U.S. 

Embassy, participated in the meeting, along with an interpreter, who at that time was 

Nguyen Si Phong, and one other American who came to make tape-recordings of the 

meetings but who did not participate in the discussions. 

As a result of this meeting, we learned: 

-Ba was a Central Committee [COSVN Party Committee] member who was at that time 

responsible for recruiting cadres and new Party members to help him control all types of 



activities in the area of the Tay Ninh Cao Dao Holy See and to supply personnel to other 

units from district-level up through province and COSVN level. 

-He was responsible for implementing directives from COSVN regarding local sabotage 

operations, planting of explosive charges [bombs], and distribution leaflets.  Ba simply 

issued orders for the Party chapters to carry out but was not allowed to personally 

participate in these operations. 

-He was responsible for closely monitoring and supporting all activities of the Holy See 

Party Chapter aimed at assassinating high-ranking Cao Dai religious figures whom they 

viewed as having been installed by the Saigon government, figures such as Cao Hoai 

Sang [Cao Hoài Sang], Truong Huu Duc [Trương Hữu Đức], Le Thien Phuoc [Lê Thiện 

Phước], former Lt. Colonel Nguyen Van Nha [Nguyễn Văn Nhã], and especially former 

Cao Dai Lieutenant General Nguyen Van Thanh [Nguyễn Văn Thành] (Here I would like 

to offer a sidebar comment: Having later become the Cao Dai Chief Coordinator, after 30 

April 1975 Nguyen Van Nha was arrested and detained in the Nui Ba Den [Black Lady 

Mountain] area for ten year; he was not released until 1985).  I also previously written an 

article on the death of Lt. General Nguyen Van Thanh that was published in “Phuong 

Hoan” [Phoenix].  The enemy assassinated him in the back of his bedroom, inside the 

Cao Dai Holy See itself, because they believe he was working for the CIA and was 

obstructing COSVN’s efforts to control the Cao Dai (according to other reports that we 

received, COSVN did not issue instructions to assassinate General Thanh just to X.92; 

COSVN also issued similar instructions to the Toa Thanh [Holy See] District Party 

Committee - we knew this because we had an intelligence agent working inside this 

district Party Committee).  Cao Dai General Nguyen Van Thanh was murdered on 22 

November 1972 (the 16th day of the tenth lunar month). 

-Even though he lived in Tay Ninh, COSVN still secretly contacted him to instruct him to 

conduct other activities; for instance, they invited him to attend meetings held north of 

Nui Ba Den [Black Lady Mountain], in the base area of the National Liberation Front.  It 

should be noted that every time these meetings were held, Party committee members, 

including from the province, district, and villages committees would attend, and 

arrangements would be made for Vo Van Ba to sit in the front row, in a place that was 

screened (so that those sitting behind him could not see his face). 

According to his recruitment file held in the Tay Ninh Province Special Branch office, 

shortly after he arrived in Tay Ninh to settle there, Vo Van Ba was faced with a choice 

between three possible paths for his future: the Viet Cong constantly sent people to 

contact and recruit him and they regularly threatened him that if he refused or if he 

betrayed them, they would denounce him [to the government] as having previously work 

for the communists in Kien Tuong and that he was a Party member, a member of the 

Communist organization.  That was the reason that Ba had to ask one of his older 

cousins, who was like an uncle, to introduce him to the province police office, which 

recruited him to work as an “outside employee”. 

The Tay Ninh Special Branch was able to recruit three “outside employees”, and all three 

of them were productive assets. They were: 



1-D.V.N.: This agent resulted in Operation X.45, which destroyed the Viet Cong in Lang 

Co Nhi [Orphan Village] in Long Thanh in 1973 in a coordinated arrest wrap-up 

involving National Police Headquarters E Operations Bloc and the Gia Dinh Province 

Police Special Branch. 

2.-Ng.T.T.: This agent later resulted in Operation Y.80, which destroyed the Viet Cong’s 

Y.4 organization and resulted in the arrest of the owner of the Thanh Bach night club, 

located on Le Loi Street, near the Saigon Hospital, in 1974.  After Saigon fell in 1975 T. 

was arrested and was imprisoned with me in a prison camp in North Vietnam, and was 

only released after being imprisoned for more than ten years. 

3.-Vo Van Ba. 

When he initially agreed to become an outside employee, it was only a formality 

designed to protect himself, because Ba knew that he could not avoid being closely 

monitored [tailed] and threatened by the Viet Cong, and if the Nationalists [the South 

Vietnamese government] found out about his Viet Cong contacts he would be arrested.  

After initially viewing this as just a device to protect himself, Ba gradually came to 

realize the brutality of the Viet Cong.  During the occasions when I had time to talk to 

Ba, he often complained about the Viet Cong and reviewed with me the things that he 

had done from the time that he had joined them in his native province of Kien Tuong on, 

saying that all they had done was to rob, steal, and kill, even killing innocent people.  If 

they wanted the people to join them or to “support” the revolution, the only way they 

could accomplish these things was to “kill”!  Finally, he told me, “Only those without 

consciences, those who are heartless, will work for them.” 

Once he had begun to think like this, an issue arose that we had to resolve. Ba had a son 

named Vo T.D.  His son had passed his first baccalaureate exam in 1971, but he then 

failed his second baccalaureate exam two years in a row.  Meanwhile his educational 

draft deferment expired and he was at the age that he was now “the property of the Thu 

Duc Infantry Officers School.”  If he let his son enter the Thu Duc Infantry School, Ba 

would certainly be demoted by the Communists, which would mean that his cooperation 

with the Nationalist side would no longer be effective, and he could even run into 

problems in the future. On the other hand, he did not want his son to join the Viet Cong 

because Ba had already spent practically his whole life with the V.C. 

I went to see Colonel Huynh Thoi Tay [Huỳnh Thới Tây], Special Assistant to the 

National Police Commander [the Chief of Police Special Branch] to discuss the situation 

with him.  A little over a week later I was summoned to see Colonel Tay again to receive 

Vo T.D.’s draft exemption papers.  Only then did I learn that Colonel Tay had talked to 

the National Police Commander, Major General Nguyen Khac Binh, and that at the 

request of the National Police Commander the Mobilization Directorate [the organization 

responsible for drafting military personnel], whose director at that time was Major 

General Bui Dinh Dam, had signed the draft exemption papers. 

This meant that the concerns about the son were resolved, and from that point on, we had 

to pay more attention to the security of this operation.   



We immediately changed the operation’s code designation from X.54 (which it had been 

in 1970) to X.69, with the code name Rang Dong (this was done in 1972), and then in 

1974 the code designation was changed to X.92 and the code name was changed to Bao 

Quoc.  From then on we used only the code designation X.92 in our reports on this 

operation, which made it easier for the readers to understand. 

In the following section I will describe some of the details regarding how Operation X.92 

was managed and directed. These procedures were the results of the discussion we had 

with Vo Van Ba during that first trip [to Saigon] as well as during later such meetings: 

  1/-Communications System: 

In operations like X.92. security is always the first responsibility, one in which no 

mistakes can be made, not matter what the reason.  For communications, we used the 

following methods: 

a)-Radio communications: This was a type of  wireless “phone” [in English] (similar to 

one of today’s “Walkie-Talkies).  The radio was only used at pre-determined times and 

we were not allowed to use it for more than one minute.  During that one minute, it was 

only used to inform the other party what he must do, such as to retrieve a letter from a 

dead drop, to come to Safe House No. …, or that he would be away on a trip for several 

days. 

b)-Letter boxes [Dead drops]: There were a total of three dead drops, two inside the Cao 

Dai Holy See and one outside, near the province capital. 

c)-Mobile letter boxes [Live drops]: The usual method of transportation for the residents 

of Tay Ninh was the “xe lôi.” [a motorcycle with a small cart/trailer attached to the rear 

consisting of two wheels on which was mounted a bench seat for two or three passengers] 

There were many different types of “xe lôi”, and especially many different types of 

motorcycles: Honda, Suzuki, Yamaha, etc.  The vehicle we used had a fake license plat.  

Each time the driver (who was a special operations officer) got the order to carry out a 

mission, he had to change the license  plate and remember to attach the canopy [a canvas 

top to protect the passengers from rain and sun] for the two female passengers, who were 

both young students going to school, who carried identical book-bags, and who would be 

picked up at two different locations.  The two girls would be dropped off separately at 

different locations after they had switched book-bags.  We often used this mobile 

message exchange system whenever X.92 returned from an official mission for the V.C. 

or returned from a meeting at COSVN headquarters.  X.92 would write his report and 

then press his walkie-talking button - “1, 2, 3.”  On the way back, at a pre-arranged 

location along a street, the Case Officer would step out, take the book-bag and 

immediately conceal it, and then bring it back to the office to deliver the documents or 

reports from the agent. 

d)-Safe houses:  Naturally, this is something that everyone in the intelligence business 

knows about and must use.  We had two safe-houses for the X.92 Operation, one in the 

Long Hoa area and one near the province capital. 

2/-Translator/Interpreter: 



The Special Police Advisor in Tay Ninh always had three or four Vietnamese translators, 

at the very least, because we had quite a few operations in Tay Ninh - we had intelligence 

agents or secret informants not just at the province level of the V.C., but also at the 

district and village level.  However, only one translator was used for the X.92 operation. 

This interpreter was not used on any other operation, and the American advisor and I had 

an agreement that the translator would not be a native of Tay Ninh Province and that the 

translator would not have any relatives or loved ones who lived in Tay Ninh.   

During the more than four years that I served in Tay Ninh, I worked closely with three 

different translators who worked solely on the X.92 operation: 

-Nguyen Si Phong [Nguyễn Sĩ Phong] 

-Nguyen Cao Quang [Nguyễn Cao Quang] 

-Nguyen Thanh Trang [Nguyễn Thanh Trang] 

With regard to Nguyen Si Phong (not “Nguyen Van Phong”) had arrived in Tay Ninh 

before I got there (he arrived circa 1969).   Phong was a Northerner, a small man who 

handled his duties rather quickly, especially in translating X.92’s reports after X.92 

returned from meetings at COSVN - sometimes he had to stay up all night translating the 

take because in addition to X.92’s handwritten report, there would also be documents that 

COSVN disseminated to lower-levels (sometimes these documents were several dozen 

pages long). 

In 1972 Phong became acquainted with a woman who was living with her family in Tay 

Ninh and decided that he wanted to marry her.  Initially, when Phong went out with this 

woman, took her out to eat, etc., I received reports on this and ordered my people to 

conduct a secret investigation of the two of them. Fortunately, the girl and her family 

were good people, the kind of people we could trust.  However, when I discussed this 

situation with my American advisor, the Americans asked me to keep our decision [to 

remove Nguyen Si Phong from the X.92 operation] secret while they arranged to do this 

smoothly, because if what we did upset him and made him unhappy, Phong could 

“sacrifice” [expose] X.92 in one way or another. 

Finally, I attended a going-away party to see Phong off to his new job at the Region II 

Consulate General (the Office of the CIA Advisor), which meant that Phong was being 

promoted (from the province level up to the region level). 

From that time on, the X.92 operation continued to remain secure right up to 30 April 

1975. 

After Duong Van Minh ordered our forces to surrender, I and the Chief of the G 

(Operations) section personally took all of our intelligence files (everything from the 

recruitment files, the operational files, etc.) out to the grounds of the Province 

Interrogation Center, burned them, and threw the ashes into a well. 

At 9:00 on the night of 30 April my wife (a police captain) and I were arrested inside the 

Cao Dai Holy See and were locked up in separate cells.  Later my wife was sent to the 

Cay Cay prison camp in the jungles of War Zone D, while I was sent to North Vietnam. 

In 1988 I was transferred back to a prison in the South and was finally released on 29 

April 1992. 



After being held in a cell in the province prison, sometime in April or May 1975 I was 

brought in to meet with an officer from the VC’s Ministry of Interior [Ministry of Public 

Security] in the VC Tay Ninh Province Public Security Office.  The very first question he 

asked me was whether I knew anything about Vo Van Ba and why I had given the order 

to burn all of the files of Section G (the Operations Section). 

I replied only that burning files was standard procedure when the situation became 

insecure or when the Government of the Republic of Vietnam ordered an evacuation; the 

procedure was that we were to burn all of our documents before we evacuated.  From 

then on I was brought in to “work” with this Public Security cadre virtually every day, 

and that is when I learned that Vo Van Ba had been arrested a few days after my arrest. 

   It was only when I heard about Merle Pribbenow’s presentation that I  learned that 

Nguyen Si Phong had been captured in Ban Me That in March 1975, and it was not until 

I met with Merle Pribbenow in Washington D.C. in early 2010 that I learned about 

Nguyen Si Phong’s death in 1980. 

Translators Quang and Trang took over Phong’s duties until 23 April 1975, at which time 

they were transferred to [the CIA’s] Region III Headquarters in Bien Hoa. 

With regard to the American advisors, I should add that sometime in 1974 all American 

advisors working out in the provinces were withdrawn to the respective region 

headquarters.  When they had an operation to conduct or when they needed to discuss 

something, they would make an appointment to meet with the province counterparts but 

they no longer lived in the provinces as they had previously.  However, in Tay Ninh and 

Tay Ninh only, these advisors, and their translator Nguyen Thanh Trang, stayed in Tay 

Ninh, and they did not leave until 23 April 1975. My last American advisor was John R. 

Stockwell (who currently lives in the state of Texas). 

Since the American advisors are not the main topic of this article, I will only make a few 

brief comments regarding Mr. John R. Stockwell. 

It was only after I arrived in the U.S. in 1995 that I learned that John R. Stockwell held 

the rank of Colonel.  After he left Tay Ninh and returned to the [CIA’s] Region 

Headquarters in Bien Hoa he was placed in charge of the evacuation of the American 

advisors and other U.S. personnel in Region III back to the United States, because the 

U.S. had abandoned Vietnam!   

Before he left Tay Ninh on the morning of 23 April 1975, R. Stockwell came to see me in 

my office. He asked me and my wife to leave Vietnam that very day; he said that an 

aircraft was waiting for my wife and me at the province capital’s airfield.  I refused his 

request for two reasons: 

-I had two children whom I had sent to live with their maternal grandparents in Long An 

(this was because during the period from 1973 to 1975, Tay Ninh was regularly shelled 

by the communists, both day and night.  I could not leave the country and just leave my 

children behind.  Even though I had not yet talked to my wife about this, I knew that my 

wife would make the same decision as I did. 



-Second, I could not abandon my subordinates, those with whom I had worked 

constantly, risking death on occasion, in many difficult operations which we conducted 

regardless of the dangers we faced. 

In response to Stockwell’s request, I simply thanked him and told him that I would accept 

my fate, whatever the eventual outcome was for my country.  Stockwell stood there 

silently for a moment, and then he squeezed my hand tightly as he said “Goodbye” to 

me.  When I arrived in the U.S. in 1995, I contacted a number of people who had worked 

for the American advisors back in Tay Ninh. That was when I learned that Stockwell had 

become unhappy and dissatisfied when the U.S. abandoned Vietnam and that he had 

written a book but that his book had not been published because of an order issued by the 

CIA! (you can verify this on Youtube in a number of discussions about “The Conflicts 

Started By the CIA Around the World”). 

3/-Operations: 

Aside from reports on operational matters and on the situation in our area of 

responsibility, we sent his reports on directives and instructions issued by COSVN to the 

Police Special Branch Headquarters as quickly as possible. There were some urgent 

report that were sent to Saigon for delivery to Special Branch Headquarters just one or 

two hours after we received them (sometime I or the Case Officer would personally take 

these reports back to Saigon).  As for the American advisors, they received copies of 

these reports for transmittal to the U.S. Embassy in Saigon. If there was anything in the 

information that involved our local area in the province, I would personally brief the 

Province Chief so that he could take appropriate action. 

In terms of tactical information, X.92 answered virtually all of our requirements for our 

local area [the province] as well as for all of the other localities in South Vietnam.  

However, I would like to provide a few details about the operation that were of historic 

significance: 

a)-The “Summer of Fire” [1972] offensive:  After regrouping and strengthening their 

forces following their terrible defeats during the 1968 Tet Offensive, the Communist 

Army decided to end the war via military means rather than through the Four-Party 

Conference [in Paris].  In addition, the anti-war movement in the United States had 

grown and was continuing to expand, and it was significantly influencing the U.S. 

Congress’s decisions on continuing to provide aid to South Vietnam as had been 

promised by the President, and by previous Presidents. 

In December 1971 X.92 was summoned to attend an urgent meeting in an area of dense 

jungle where COSVN was then located.  During this meeting X.92 was directed to go 

back to hold immediate meetings with the different VC Party chapters to disseminate an 

order from the Politburo to attack and seize control of the Cao Dai Holy See, located in 

Phu Khuong District, Tay Ninh Province, to use as a bargaining chip in negotiations with 

the Government of the Republic of Vietnam at the Paris Conference.  Military forces 

would attack the Holy See from the outside while internally X.92 was directed to incite 

Cao Dai believers to hold protest demonstrations to demand that the Government of the 



Republic of Vietnam to cease fire to avoid damaging the Holy See and killing members 

of the Cao Dai faith. 

When this report reached Saigon, according to what I was told by the Tay Ninh Province 

Chief, Colonel Le Van Thien [Lê Văn Thiện], President Nguyen Van Thieu ordered that 

Tay Ninh and the Cao Dai Holy See must be defended and held, no matter what the cost.  

After this order was issued, a series of meetings were held with the Corps Commander, 

the Commander of the 25th Division, the Province Chief, and their subordinate units 

stationed in Tay Ninh.  A few days later our engineer units, artillery units, etc. were 

ordered to dig a trench around the entire northern perimeter to prevent the VC from being 

able to use armored vehicles in the attack.  This trench ran from ran from the Trang Lon 

military base around the northern side of the Province capital all the way to Route 22 

(reaching Route 22 in the area of the Giang Tan three-way intersection). 

Because during the subsequent period the VC used armored vehicles to transport troops 

and to attack South Vietnamese government positions, the digging of this trench was just 

a cover operation, something done for show, while the real defense was the installation of 

minefields using mines of every kind.  At night aircraft from Bien Hoa and Saigon 

constantly flew reconnaissance flights over the area north of the province capital, 

including over Nui Ba Den [Black Lady Mountain], located 12 kilometers from the 

province capital. 

Meanwhile, in the jungles to the north, the 81st Airborne Rangers closely monitored all 

activities of Viet Cong units, including in the Cambodian border area to the southwest, on 

the other side of the Vam Co Dong River. 

At 2:00 in the morning one day in early April 1972 the sounds of volley after volley of 

explosions woke everyone up. Some of the explosions were the sounds of enemy artillery 

guns all along the province capital’s northern perimeter. Because the guns were firing 

from rather far away, only a few rounds hit populated areas on the outskirts of the 

province capital, so our losses were insignificant. 

During the shelling I was in the command bunker of the province chief, Colonel Le Van 

Thien, where we were taking turns standing watch as we monitored reports from units 

along our defensive perimeter and from the different district headquarters.  The reports 

said that the enemy was using only infantry forces to mount his attacks and that they had 

not seen any armored vehicles. As a result, when the enemy troops got near the trench, 

our men in our different units needed only to “push the button” to set off the [claymore] 

mines.  Perhaps the VC did not dare to transport their troops by vehicle, even armored 

vehicles. because of our constant night reconnaissance flights - most of the Tay Ninh area 

consisted of rubber plantations, where it would be easy for our aircraft to spot enemy 

vehicle movements. 

A little before 5:00 in the morning the sounds of gunfire began to die out, and the 

situation was totally quiet by the time the sun came up. The next morning our defensive 

units reported that all along the northern trench line they had found extensive VC blood 

trails along with a number of bodies that the enemy had not been able to carry away in 

time. 



Three or four days later the attack on Loc Ninh began, Route 13 was cut completely, and 

An Loc was isolated and besieged. 

Perhaps the detailed, meticulous defensive preparations in Tay Ninh, based on X.92’s 

reporting, is what saved Tay Ninh and the Cao Dai Holy See, and instead Binh Long was 

forced to bear the brunt of the communist attack in the days that followed. 

During a number of later discussions with Frank Snepp, we both agreed on the following 

possible conclusions about the 1972 Easter Offensive in South Vietnam: 

1.-X.92’s initial reports saying that the communists would try to take Tay Ninh at all 

costs were a “smokescreen” used while the communists focused all of their efforts on the 

attack against An Loc. That was the reason that just a short time later An Loc had been 

totally cut off and isolated.  By the time the siege of An Loc was lifted, our army had 

sustained rather heavy losses to retake the lost territory, and the losses suffered by the 

81st Airborne Rangers had been particularly heavy. 

2.-Because our preparations in Tay Ninh had been so through, while communist forces 

were only able to mass at a point more than ten kilometers north of the province capital, 

in War Zone D, all the way out to the Cambodian border, when the VC infantry units 

attacked they had suffered rather heavy losses because of our newly-dug trenches and its 

associated network of minefields. That was the reason that they had been forced to pull 

back to the northeast in order to attack Binh Long, which is what in fact happened. 

b)-The 1973 Paris Agreement:  The “Paris Peace Talks” between the four different 

parties - the Republic of Vietnam, North Vietnam, the National Liberation Front, and the 

U.S. - were still going on. In mid-October 1972, after returning from attending a meeting 

at COSVN, X.92 sent an urgent radio message during which we agreed to arrange for the 

“mobile letter box vehicle” to make a run following a pre-arranged route. 

After receiving the book-bag and opening it, we found it contained a copy of a resolution 

issued by Hanoi’s Politburo along with a detailed report on COSVN’s instructions for 

implementing this resolution. The report said that the Paris Agreement would be signed 

on 30 April 1972. It said that the agreement contained one extremely important provision, 

which was that the United States and the Republic of Vietnam acknowledged and 

approved the presence of the National Liberation Front for South Vietnam in portions of 

South Vietnam’s territory south of the 17th Parallel.  COSVN’s implementation 

instructions directed that all locations must throw all the forces they had into an effort to 

“seize population and seize land” beginning on 27 October 1972. The instructions said 

that when the agreement was signed on 30 April the territory that they were able to seize 

and occupy would be formally legalized [as being territory belonging to the NLF]. 

I immediately contacted my American advisor to request an aircraft to carry these 

documents to National Police Headquarters.  At the same time I placed a call to the Chief 

of the Police Special Branch on my SA-100 communications to brief him and to tell him 

that I would deliver the report to the Special Branch Bloc in two hours.  I made one copy 

of the documents for the American advisors to send to the U.S. Embassy in Saigon 

aboard the same aircraft. 



When I met with the Colonel who was the Director of the Police Special Branch I also 

briefed in on X.92’s trip to attend the meeting in War Zone D. I told him that COSVN 

had directed that he must arrive for the meeting at the hour and on the day that was set 

and that he must not fail to appear, no matter what the reason for his absence might be. 

Before I left to go to Tan Son Nhat Airfield for my return flight to Tay Ninh, I heard the 

Chief of the Police Special Branch say, “The Viet Cong are a bunch of thieves and the 

Americans are a bunch of swindlers [double-crossers]!” 

30 October came and went, but we did not receive any instructions or information 

bulletins from the government about signing the agreement, and the Republic of Vietnam 

always had to be prepared for attacks that might occur at any place and any time. 

About ten days before Christmas in 1972, all of the media in South Vietnam, including 

the TV and the radio, reported that the U.S. had sent B-52s to bomb Hanoi in order to 

apply pressure to force the North Vietnamese communists and the NLF to withdraw from 

Vietnam, saying that was the pre-requisite condition set by the Paris Conference as a 

result of the demands of the Government of the Republic of Vietnam. 

During a meeting I had with the Colonel who was the Chief of the Police Special Branch 

a few days after the B-52s bombed Hanoi, he told me that after reading our report that 

had been sent to him by the National Police Headquarters, which had been hand-

delivered to him by National Police Commander Nguyen Khac Binh, President Nguyen 

Van Thieu had called in the American Ambassador to “grill” him about this matter and to 

ask him why the U.S. had gone behind the Republic of Vietnam’s back.  The President’s 

final threat to the Ambassador had been that he would recall the Republic of Vietnam’s 

delegation to the Paris peace talks and bring the delegation back to Vietnam. 

The U.S.’s “mid-night liaisons” with North Vietnam had not achieved the U.S.’s desired 

results because of the Republic of Vietnam’s vociferous opposition, and that was why the 

U.S. had been forced to send B-52s to Hanoi. In the end North Vietnam accepted the 

Republic of Vietnam’s conditions, and the peace agreement was finally signed on 27 

January 1973. 

However, we did not forget the lessons we had learned about the Communists, so prior to 

the signing of the Agreement, not just Tay Ninh but all of our other provinces, including 

even Saigon, received he order to be prepared to deal with a new attack called “seizing 

population and seizing land” on the day that the agreement took effect. 

Shortly after midnight on the night of 26-27 January 1973 the sounds of gunfire erupted 

throughout our country. In a few provinces and a few localities the fighting lasted for 

three or days before it finally ended. 

When we reviewed the situation, it turned out that wherever the Viet Cong had attacked 

they were defeated and that not only were they unable to gain control of more people and 

more territory, their units and their organizations had been forced to pull back from the 

positions they had previously held. 

c)-Politburo Resolution 24, January 1975:  The Vietnam conflict, with or without the 

Paris Agreement, continued, just as it had before.  The agreement was just an excuse for 

the U.s. to begin withdrawing its units back home in light of the concerns felt by the rest 



of the world and to satisfy the anti-war protestors, who were causing more and more 

problems for the government. 

In early 1975 the fighting became increasingly ferocious and the Republic of Vietnam’s 

soldiers were forced to contend with shortages of all kinds, including even shortages of 

ammunition.  Few people could believe that the conflict could have lasted until 1975! 

After the abandonment of Central Vietnam in March X.92 had to attend a series of 

meetings at COSVN to receive instructions, including the requirement that our local 

organizations were to attack fuel storage facilities and small enemy units (village and 

district-level units). The instructions said that the communist regular army [main force] 

units would make maximum use of armored vehicles and artillery to attack what the 

communists considered to be the strategic targets they needed to eliminate.  The 

communists said that the time had come to finish the war via military might.  They issued 

only general instructions and did not provide a concrete, detailed plan for to implement 

these instructions. X.92 reported only this and he was not able to give us a single 

requirement that they were supposed to implement. 

In April 1975 X.92 brought back from these meetings the entire text of Politburo 

Resolution 24 and of COSVN’s Resolution 12, which was COSVN’s version of 

Resolution 24 for dissemination to lower levels.  When these two resolution were hand-

delivered to President Nguyen Van Thieu, he convened a number of meetings of his 

National Security Council in order to try to find ways to deal with the enemy’s plan. 

It was only later that I learned a little bit about President Thieu’s reaction from a living 

witness: the Secretary General of the National Security Council, Major General Nguyen 

Khac Binh, the National Police Commander. 

  Resolution 24 (and COSVN’s Resolution 12) analyzed the Republic of Vietnam’s 

shortages of supplies of every kind and then laid out a plan to send reinforcements to 

surround Saigon after they had “been given” the northern part of the country, Regions I 

and II, during the past two months. 

Our fighting men were forced to economize, right down to each and every round of 

ammunition and every single liter of gas. This was accompanied by threats and pressure 

from the U.S. aimed at forcing President Thieu to resign.  However, President Nguyen 

Van Thieu always gave the same reply - that the Republic of Vietnam would fight right 

down to its “last bullet.” 

In light of this situation, the Hanoi Communists did everything possible to persuade the 

U.S. to go behind our backs in order to find someone to replace President Thieu after they 

had given the U.S. the gift that the entire [American] nation had hoped for: the return of 

the American prisoners of war held in North Vietnam in accordance with the terms of the 

Paris Agreement that they had signed. 

Finally, after enduring pressure from every side President Nguyen Van Thieu was forced 

to resign and turn over the reins of government to Vice President Tran Van Huong, and at 

noon on 30 April 1975 Duong Van Minh handed our nation over to the Communists. 



What happened after that was completely different from what I had learned from these 

two resolutions, and the leaders who followed were not allowed to mention these things 

again. 

d)-The individual named Ut Tang [Út Tặng]:  In his presentation (see above) Merle 

Pribbenow mentioned that the enemy suspected that they had an agent in their ranks 

because who always had advance knowledge of their plans and had been able to inflict 

significant losses on them.  So they sent someone to investigate. 

In late 1971, through one of our other penetration operations, we learned that in the Phu 

Khuong District operating area the District Party Secretary, Ba Dua [Ba Dừa], and Tu 

Tinh [Tư Tịnh], the Chairman of what they called the Holy See [Tòa Thánh] District 

Committee, instructed a female cadre with legal status to go to live in the area of the 

Long Hoa Market (near X.92’s house) under the pretext of being an itinerate street 

peddler and to find a way to monitor [surveil] X.92.   

Through reports we received, I learned that this woman was a former political prisoner 

named Nguyen Thi Xe [Nguyễn Thị Xe], alias Ut Tang [Út Tặng]. She had been arrested 

previously by the Police Special Branch and the Province Security Committee had given 

her a three-year “an trip” [preventative detention for security reasons) sentence.  She had 

been released in 1971 and had immediately resumed working for the communists.   

To carry out her operational requirements, Ut Tang would ride her bicycle to the market 

carrying vegetables, fruits, etc. to sell there.  During the noon rest period she would go 

around studying the situation, and at night she would return home to report or to carry out 

other assignments. 

During a meeting with X.92 at the safe house, X.92 said that this woman was very 

enthusiastic and hard-working and that she was a great danger to agents with legal status.  

Even though she was just a district-level cadre, X.92 had seen her attending several 

meetings in the war zone [COSVN-level meetings]. 

Two days later we covertly snatched Ut Tang while she was on her way from Ninh Thanh 

Village to the Long Hoa Market and placed her in solitary confinement.  The next day I 

reported this matter to the Special Branch Headquarters. I was ordered to deliver her to 

Headquarters Staff D.6, and they held her in custody until 30 April 1975. 

We did not feel X.92 anything about Ut Tang’s arrest so that X.92 would always be on 

his guard in all of his operational actions, and also so that X.92 would not become too 

worried about his own security. More than one year later, COSVN finally informed X.92 

had Ut Tang had been arrested and then had disappeared, but they did not give him any 

other details.  They asked X.92 to try to find out where Ut Tang was being held and 

whether she was still alive or whether she was dead. 

e)-“Outside-The-Box” Operations: The reason I call these “outside-the-box” operations is 

that we carried out these activities at the request of the Communists as the result of orders 

that COSVN, the Province Party Committee, and the District Party Committee gave to 

X.92 to carry out: 

-Distributing leaflets: The enemy regularly ordered X.92 to distribute leaflets denouncing 

religious officials who were members of the Cao Dai Religious Council because most of 



these officials were trying to expel young draft dodgers who had taken refuge in the 

compound of the Cao Dai Holy See.  However, among these young draft-dodgers were a 

few individuals that we had recruited to surveil and keep track of communists who might 

have mixed in with this group in order to carry out sabotage and other destructive 

activities. 

Leaflets were usually distributed on Cao Dai holy days, so on these days our Special 

Branch policemen had to dress in white Cao Dai robes and be deployed in throughout the 

entire Holy See compound. Meanwhile, the person who distributed the leaflets, who was 

also one of our policemen, would only distributed them while riding a motorcycle (so he 

could make a quick get-away) along a certain pre-arrange route.  Then a number of our 

“Cao Dai followers” would pick up all of the leaflets and bring them to the province 

police headquarters so that we could then send a report up to the province police chief, 

the regional police chief, and the National Police Headquarters. 

-Planting explosives: In Tay Ninh People’s Self-Defense Forces (PSDF) were assigned to 

closely guard all routes leading to the province capital, especially in the area between the 

Cao Dai Holy See and the province capital (in Hiep Ninh and Thai Hiep Thanh Villages, 

seven kilometers apart).  The communists ordered X.92 that he must destroy the PSDF 

checkpoint on the edge of Hiep Ninh Village and the PSDF checkpoint at the Giang Tan 

three-way intersection. These two checkpoints caused problems for communist cadres 

trying to infiltrate these two important targets, and the cadres especially did not dare to 

try to move past these checkpoints at night. 

After briefing the province chief and our American advisor on this matter, the province 

chief approved setting off explosions, but he said that we must avoid killing or wounding 

civilians as well as the PSDF personnel manning these checkpoints.  It was agreed that 

our American advisor would pay for the rebuilding of these checkpoints and that the 

money would be given to the province chief himself rather than going through any of the 

Province’s different offices or bureaus. 

One problem which was also an amusing aspect of the plan, was that our policemen 

would have to persuade the PSDF personnel on guard at the checkpoint to go have drinks 

with them at a nearby bar. Another problem was that we had to use Viet Cong mines or 

explosive charges that we had captured during earlier operations. 

After the explosives were set off, the province chief issued letters of reprimand to the 

responsible local officials, from the hamlet and village level up to the district level. 

4/-Fate: 

a)-The Mole-Hunt [the hunt for a penetration agent]: In his presentation Merle Pribbenow 

mentioned the hunt for a mole inside the South Vietnamese government, a communist 

agent named Nguyen Van Ta [Nguyễn Văn Tá] (alias Ba Quoc [Ba Quốc]) who was a 

“mole” [penetration agent] inside the South Vietnamese Central Intelligence 

Organization (CIO).   

After talking to individuals who worked there, I have learned that Ba Quoc was just a 

“small fry” [someone of no significance, a low-ranking employee] working in the CIO. 

He did not have the power or authorization to go from one office to another trying to get 



into their files, open safes, etc. When Ba Quoc was exposed and was forced to flee to 

escape arrest, he had to exaggerate his accomplishments so that the communists could 

continue to maintain their reputation. 

It was also said that when the communists captured the city and took over Major General 

Nguyen Khac Binh’s office in the CIO’s headquarters (and here we must clarify that this 

happened after 30 April 1975, not on 29 April 1975), Vien Chi, the director of the North 

Vietnamese Ministry of Public Security’s Intelligence Department, found Vo Van Ba’s 

file in one of Nguyen Khac Binh’s locked desk drawers.  This is a complete fabrication. 

The regards to the security of our files, from those of sympathizers to those of secret 

informants right up to the files of our intelligence agents, only the locality that recruited 

the individual maintained files with full, complete biographic information on the 

individual in all the “DV” subject areas (from DV.1 to DV.16).  Then there were the files 

of the E.Operations Management group of the Special Police Bloc. However, those files 

only included the DV sections with the codenames [code numbers] of the source along 

with copies of the regular periodic reports as well as special (unscheduled) reports, but 

the E group file did not contain the recruitment file.  In the source’s reports the source 

would only provide a written report and sign it with the code name [code number] that he 

had been given. 

The E-Operations Management group was the headquarters staff agency that coordinated 

and monitored all of the operations of intelligence sources throughout the entire country 

in order to: 

-Avoid intelligence fabrications and misuse for individual benefit. Perhaps one person 

might be cooperating with two or three different organizations. This could cause 

problems when verifying information and cause incorrect assessments by our security 

agencies. 

-Prevent fabricated information from causing dangerous consequences when the 

information was utilized. 

-Avoid the problem of “double agents,” sources that were working for both sides, which 

could destroy our operations and which the enemy might discover and neutralize. 

This means that in the office of the Commander of our National Police, including his 

office in the National Police Headquarters and his office in the CIO Headquarters, and 

even in the office of the Commander of the Police Special Branch Bloc, there was no “Vo 

Van Ba” file that the communists could  have found there.  There was only a file marked 

“X.92,” with the alias of “Bao Quoc,” and that is all.  [Translator’s Note: General 

Nguyen Khac Binh held the concurrent positions of National Police Commander and 

Director of the CIO, meaning that he had offices in both National Police Headquarters 

and in CIO Headquarters]. 

In Tay Ninh Province, as I described above, I burned all of the files of our sources before 

I left the province police headquarters, after which I was arrested at 9:00 that night inside 

the compound of the Cao Dai Holy See in Tay Ninh. 

b)-Vo Van Ba’s fate:  During the final meeting with him, circa mid-March 1975 [sic - 

should read “mid-April 1975], in light of the very difficult situation the government was 



facing at that time, American Advisor J.R. Stockwell asked him for his thoughts and 

recommended that X.92 and his wife and children should flee and be evacuated to the 

United States.  X.92 thought about this for a while and then said he had made the 

following decisions: 

-Because of his advanced age, he felt it would be difficult for him to make a new life for 

himself in a country like the U.S. 

-X.92 said he would return to live as an ordinary citizen.  If the communists should take 

over South Vietnam and give him an official position of some kind, X.92 said he would 

refuse to accept that position because he said that he knew the communists all too well.  

In addition. X.92 also mentioned his two children and said that they would not cooperate 

with the communists in any circumstances. 

-Finally, X.92 said something that I still remember to this day, something that has 

haunted me for more than 40 years: “If the communists are able to seize control of South 

Vietnam, I will commit suicide.” 

Remembering this, I was not surprised when, after I emigrated to the U.S. in 1995, I 

learned that X.92 had died while he was being held in a temporary Ministry of Public 

Security prison facility in Saigon and that the communists said that X.92 had committed 

suicide.  I believe that X.92 really did commit suicides.  In the communist prison system, 

to kill a “dangerous” person like X.92 after he had only been imprisoned for one month 

would have been considered to have been too “generous,” too “lenient” for such a person. 

Yes, suicide and death while in prison is something that is very common in such brutal, 

inhumane regimes! 

III/-Conclusion: 

After my meeting with Merle Pribbenow in Virginia in early 2010, I did not know what 

to do because I felt it would be very difficult for me to satisfy his request [to write an 

account of the Vo Van Ba operations].  In addition to Mr. Pribbenow, a friend of his, 

another American, also came to see me and also asked me to help him because he said he 

was writing a book about the Vietnam War. 

I found it difficult to fulfill these requests because in addition to X.92 who worked 

directly with us, there were also many other people involved in this operation as well, 

people who still live in Vietnam, and especially who live in the area of Tay Ninh 

Province.  When you read through the account given above, you will see that the running 

of this operation, from the communications network, the couriers, the safe houses, the 

live drops, the dead drops, etc. required the participation of a large number of people.  

This lateness of this document, the delay of the completion of a book, is a small thing in 

comparison with the survival of these “anonymous” fighters. 

Although I have lived abroad of more than 20 years, I have never forgotten the men and 

women who worked with me back then.  I remember every single one of them; I 

remember each of their faces, happy or sad, whenever they returned from carrying out an 

operational mission, and I especially remember the friends, the younger brothers and 

sisters, the children whose names never appeared on the “payrolls of the Government of 

the Republic of Vietnam.” 



Throughout all of the years that have passed, I have silently, by means of my own limited 

resources, tried to help those “whose names are not on the official list”, but I never dared 

to list them in my Tet greetings, because to do so would require me to provide their 

names, addresses, etc. 

As a result of the death of X.92 and of the lessons that I learned during my many years of 

service prior to 1975, I believe: 

*Only those who truly understand the Communists will dare to make sacrifices to 

oppose them, including the sacrifice of their own lives!  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


