Điệp viên giỏi nhất của CIA ở VN
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.
Quân đội Mỹ sử dụng nhiều
Bài này đã đọc tại hội thảo “Tình báo trong Chiến
tình báo trong cuộc chiến
tranh Việt Nam”, ở Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học
Việt Nam
Công nghệ Texas.
Orrin DeForest, 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.
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
Quân Mỹ sử dụng thông tin
theo dõi các khía cạnh chính trị chứ không phải quân
tình báo để tiến hành các
sự, nhưng thỉnh thoảng ông cũng báo trước các cuộc
cuộc tấn công
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 294-1975. Khi quân đội cộng sản chiếm văn phòng Phủ Đặc ủy trung ương tình báo ở
Sài Gòn, Viễn Chi, Cục Trưởng Cục Tình Báo của Bộ Công an Bắc Việt, được nói là
đã tìm thấy hồ sơ về Ba trong ngăn khóa của Nguyễn Khắc Bình, Tổng giám đốc
cảnh sát quốc gia.
Cho đến khi cuộc chiến gần kết thúc, 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 năm 1976 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.
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.
Điệp viên Võ Văn Ba bị bắt
Theo các ghi chép hậu chiến của Việt Nam, ông
đúng ngày 30-4-1975
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
29-4-1975, quân cộng sản chiếm thành phố Tây Ninh và bắt được Phan Tất Ngưu,
sĩ quan miền Nam phụ trách trường hợp ông Ba. Bản thân ông Ba bị bắt ngày 30-4.
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.
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Nguồn:https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2006/11/061123_vietspy_par
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