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SỞ LIÊN L ẠC - PHỦ TỔNG THỐNG  

SỞ KHAI THÁC ĐỊA HÌNH   
   

 

Mục đính của người viết bài này không ngoài hoài bão cung cấp cho các cựu quân nhân và cựu nhân viên dân 
chính đã từng phục vụ trong các đơn vị trực thuộc Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH hiện định cư tại Hoa Kỳ 
cũng như tại các quốc gia khác trên Thế giới Tự Do, một sự hiểu biết tổng quát về sự tổ chức cũng như những 
hoạt động đặc biệt của đơn vị này.  

Vì tính cách đặc biệt về tổ chức và nhiệm vụ của Kỹ Thuật / BTTM, ngay chính những quân nhân phục vụ tại 
một đơn vị của Nha Kỹ Thuật / BTTM cũng không hiểu rõ về đơn vị này. Do đó, nếu có sự hiểu lầm hay một 
sự hiểu biết thiếu chính xác của một số đơn vị bạn cũng không phải là một điều ngạc nhiên.  

Danh hiệu Nha Kỹ Thuật / BTTM chỉ là một danh hiệu " vỏ bọc " để bảo vệ những hoạt động thực sự đối với 
Cộng Sản cũng như đối với các đơn vị bạn khác. Nha Kỹ Thuật / BTTM chính thức là Bộ Tư Lệnh Chiến 
Tranh Ngoại Lệ, ngang hàng với cấp Sư đoàn Tổng Trừ bị do một cấp Thiếu Tướng làm Tư lệnh.  

Nha Kỹ thuật / BTTM trải qua rất nhiều lần cải danh và thay đổi về tổ chức và nhiệm vụ, tùy theo sự biến 
chuyển về tình hình chính trị quốc nội cũng như tình hình quân sự trên chiến trường.  

Trước khi đi sâu vào vấn đề này, kẻ viết bài này xin mạn phép trình bày sơ lược về cá nhân và sự liên hệ đối 
với Nha Kỹ Thuật / BTTM kể từ năm 1961 cho đến ngày chính Thức giải tán đơn vị này vào ngày 28 tháng 4 
năm 1975 do khẩu lệnh của Đại tướng Tổng Tham Mưu Trưởng / QLVNCH, trước khi Đại tướng từ chức vụ 
Tham Mưu trưởng.  

Vào cuối năm 1960, trong khi phục vụ tại một đơn vị thuộc Sư đoàn 1 Bộ Binh đồn trú tại Quảng Trị, tôi đã 
được lệnh cấp tốc trình diện Phủ Tổng Thống. Thật là một ngạc nhiên to lớn đối với một cấp úy nhỏ như tôi. 
Sau khi được đơn vị trưởng cấp sự vụ lệnh, tôi được một vị đại diện Phủ Tổng Thống từ Huế ra đón và đưa 
thẳng về Đà nẵng. Tại đây, tôi lại được một đơn vị khác tiếp xúc, bắt tôi thay thường phục và đưa ra phi 
trường đáp phi cơ Air Vi ệt Nam về Saigon. Tại Phi trường Tân sơn nhất, tôi lại được một đơn vị khác đón và 
đưa về một căn nhà tại khu Tân Định, nằm trong một ngõ hẹp. Dù tôi có ý gợi chuyện trong lúc đi đường, các 
vị này đều có vẻ huyền bí và rất ít nói chuyện. Tại căn nhà này, tôi lại càng ngạc nhiên hơn vì lần đầu tiên tôi 
được gặp và giới thiệu với một số nhân viên Hoa Kỳ. Tôi không biết các vị này cả Việt lẫn Mỹ, thuộc đơn vị 
hay cơ quan nào. Tôi cũng chưa biết vị chỉ huy tôi là ai, quân nhân hay dân sự. Một nhân viên Hoa kỳ có vẻ 
ngạc nhiên về khả năng Anh văn của tôi. Tôi cho ông ta biết là tôi đã tốt nghiệp khóa 6 tháng thông dịch viên 
Anh ngữ tại Hội Vi ệt Mỹ vào đầu năm 1958.   

Tôi muồn nhắc đền sự việc này vì nhờ sự hiểu biết về anh văn mà tôi được giữ những chức vụ có liên quan 
đến việc tiếp xúc với cơ quan Tình báo Hoa Kỳ sau này. Vì nhân viên Hoa Kỳ này cho tôi biết là ngày hôm 
sau tôi sẽ được tham dự khóa " Tình báo đặc biệt " do các nhân viên tình báo Hoa kỳ đảm trách hướng dẫn. 
Người Mỹ gọi là khóa " Clandestine Operation " được huấn luyện cho các nhân viên điệp báo hoạt động tại 
hậu tuyến địch. Nói tóm lại đây là khóa huấn luyện gián điệp. Tôi có hỏi sau khóa này tôi sẽ làm gì nhưng 



Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến 

 

3 Sở Liên Lạc / Nha kỹ Thuật – www.vietnamvanhien.net 

 

không ai xác định gì cả. Họ chỉ cho biết là sau khóa huấn luyện tôi sẽ trở thành một " Case Officer " hay là " 
Trưởng công tác ". Tên tôi được biến thành Emile, cũng như các học viên khác Leon, Antoinne, Charles .v.v. 
. . Thật ra các tên tây phương này được đặt ra để giúp cho người Mỹ dễ nhớ trong khi huấn luyện cũng như khi 
hợp tác làm việc sau này. Ngoài các tên này, chúng tôi được gọi bằng những bí danh khác với mục đích bảo vệ 
lý l ịch, đề phòng đối phương theo dõi trong thởi gian liên hệ với công tác tình báo. Đây chỉ là một trong 
những nguyên tắc căn bản của ngành điệp báo.  

Sau khóa học kéo dài 4 tuần lễ, tôi được các vị huấn luyện viên Hoa Kỳ khen thưởng về sự cố gắng và thông 
suốt các nguyên tắc của ngành tình báo. Sau đó, tôi được trình diện đầu tiên với vị chĩ huy trực tiếp của tôi là 
vị Trưởng phòng 45 của Sở Khai thác Địa Hình trực thuộc Phủ Tổng Thống.  

Tôi rất mừng rỡ vỉ vị chỉ huy trực tiếp của tôi là Đại Úy BÌNH  tức là Đại Úy Ngô Thế Linh  mà tôi đã làm 
dưới quyền tại Phòng III / Quân đoàn I tại Đà Nẵng vào đầu năm 1958.  

Sự nghiệp quân sự của tôi, giai đoạn có ý nghĩa nhất là bắt đầu khóa học tình báo đặc biệt này cho đến ngày 
cuối cùng của QLVNCH vào cuối tháng 4 năm 1975. Với hơn 14 năm được phục vụ tại một đơn vị đặc biệt, 
giữ những chức vụ tuy nhỏ nhoi nhưng được gần gũi với các cấp chỉ huy cao cấp và được sự tin tưởng của các 
vị này, cũng như các vị cố vấn Hoa Kỳ cao cấp, tôi đã theo dõi và chứng kiến các hoạt động của Nha Kỹ 
Thuật / BTTM, sự cải danh của nó, từ vị trí của một Phòng sở nhỏ trở thành một đại đơn vị có tầm mức chiến 
lược quan trọng.  

Sự bành trường và lớn mạnh của Nha Kỹ Thuật / BTTM đều tùy thuộc và ảnh hưởng bởi các biến chuyển của 
tình hình chiến sự quốc nội, tình hình chính trị trên thế giới, đường lối chỉ đạo của Hoa Kỳ đối với chiến cuộc 
tại Vi ệt Nam và cuối cùng là khả năng hoạt động của các đơn vị thuộc Nha Kỹ Thuật / BTTM.  

Những tài liệu trình bày sau đây đều dựa theo trí nhớ của tôi. Do đó, về thời gian và không gian có thể có một 
vài sự sai lầm nhỏ hoặc một chút thiếu sót. Tôi nghĩ rằng dù nếu có một vài sự thiếu sót, ý nghĩa và mục đích 
của bài này sẽ không sai lạc và các điểm chính yếu tôi muốn nêu ra vẫn được bảo đảm.  

Sở Khai thác Địa hình trực thuộc Phủ Tổng Thống, lúc bấy giờ do Cố Đại Tá Lê Quang 
Tung là Chỉ huy trưởng. Đơn vị này được giao phó rất nhiều công tác tình báo quan trọng, về quốc nội cũng 
như quốc ngoại, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu và Tổng Thống Ngô 
Đình Diệm. Trong các cơ cấu tình báo, Phòng 45 hay Phòng E được đặc trách hoạt động thu thập tin tức 
tình báo tại miền Bắc vĩ tuyến 17, với các hệ thống điệp báo nằm vùng xâm nhập từ Miền NAM hoặc từ Đệ 
Tam Quốc gia bạn. Tại nội bộ đơn vị, Sở Khai thác Địa Hình cũng được gọi là KHIÊM QUANG, mỗi chữ 
biểu hiệu cho một Phòng của đơn vị. Phòng E sau này còn được gọi là SB, viết tắt cho Sở Bắc. Kể từ năm 
1960 trở đi, hoạt động điệp báo tại miền Bắc được đặc biệt chú trọng vì nhu cầu tin tức chiến lược nhằm ước 
tính khả năng của Cộng Sản, hầu ngăn chặn mưu đồ xâm lược của miền Bắc.   

Để yểm trợ tài chính và kỹ thuật cho các công tác đặc biệt này, cơ quan Combined Studies thuộc Tòa Đại sứ 
Hoa Kỳ tại Saigon được giao phó phối hợp và đảm trách. Công tác tình báo và các hoạt động đặc biệt nhằm 
đối tượng Cộng Sản đều do cơ quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ cố vấn và tài trợ vì vấn đề kỹ thuật phức 
tạp và phí tổn to lớn. Cơ quan Combined Studies cung cấp chuyên viên, tin tức tình báo căn bản, các tài liệu 
và vật dụng cần thiết, cũng như nhu cầu tài chính để hoàn thành công tác.  
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Vì bài này chỉ giới hạn về tổ chức và nhiệm vụ tổng quát của Nha Kỹ Thuật / BTTM và các tổ chức tiền thân, 
nên tôi sẽ không đề cập đến chi tiết các hoạt động, cách tổ chức các Toán công tác cũng như thành quả của các 
Toán này. Tôi mong rằng sẽ có cơ hội trình bày trong những bài kế tiếp.  

Vào đầu năm 1963, Sở Khai thác Địa Hình được biến cải thành Bộ Tư Lệnh 
Lực Lượng Đặc Biệt, với hai đơn vị chiến đấu nòng cốt là Liên đoàn 77 và Liên đoàn 31. Đại Tá Lê 
Quang Tung cũng là vị Tư lệnh đầu tiên của đơn vị này. Sở Bắc vẫn tiếp tục hoạt động và duy trì sự phối hợp 
với cơ quan Combined Studies của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, trong khuôn khổ tổ chức của Bộ Tư Lệnh LLDB mới 
thành lập. Sau cuộc chính biến và Cách mạng 1963 và Đại tá Lê quang Tung bị sát hại. Và LLĐB được chỉ 
huy bởi một số các vị Tướng lãnh và sau đó dời về Nha Trang. Cũng trong thời gian này, Sở Bắc cũng được 
cải danh là Sở Khai Thác / BTTM và tiếp tục duy trì công tác đặc biệt, tách rời khỏi Lực Lượng Đặc Biệt. Vị 
Chĩ huy trưởng và Giám đốc đầu tiên của đơn vị này là Đại Tá Trần văn Hổ. Ngoài việc đảm trách công tác 
văn phòng, liên lạc phối hợp với ban Cố Vấn Hoa Kỳ, tôi vẫn tiếp tục tổ chức các Toán với tư cách Sĩ quan 
Trưởng Công tác. Một thời gian sau, Đại Tá Hổ chỉ định tôi làm Chánh Văn phòng. Song song với sự cải tổ về 
phía Việt Nam, Bộ Tư lệnh Lực Lượng Hoa Kỳ tại Vi ệt Nam MACV thay thế cho cơ quan Cố vấn Hoa Kỳ 
MAAG, cũng được thành lập. MACV - SOG là viết tắt của MACV - Studies and Observations Group, nhưng 
chính danh là Special Operation Group, được chỉ định Cố vấn và yểm trợ cho các công tác đặc biệt.  

Ngoài các Toán Tình báo dài hạn xâm nhập Miền Bắc bằng Không vận hay Hải Vận và công tác Biệt Hải tập 
kích đánh phá các mục tiêu thuộc miền Bắc duyên hải. Sở Khai thác lại được lệnh tổ chức các Toán thám sát 
ngắn hạn hoạt động tại vùng biên giới Lào Việt nằm phía Bắc vĩ tuyến 17 cho đến vĩ tuyền 20. Các Toán này 
được gọi là các Toán Strata, viết tắt tiếng Mỹ là Short Term Reconnaisance and Target Acquisition teams. Hai 
đoàn công tác chính yếu của công tác Không vận lúc bấy giờ là Đoàn 68 đảm trách các công tác dài hạn vá các 
công tác đặc biệt khác Đoàn 11 phụ trách các công tác ngắn hạn.  

Cũng trong thời gian này, vì nhu cầu khẩn cấp của chiến trường, Sở Khai Thác được chỉ thị huấn luyện các 
Toán Thám Sát đặc biệt mệnh danh là Shinning Brass tại căn cứ huấn luyện Long Thành, sau này gọi là Trung 
tâm Huấn luyện Quyết Thắng. Sở Liên lạc / BTTM cũng được thành lập trong thời gian này để đảm trách các 
công tác ngoại biên Việt-Miên và Việt-Lào. Các Toán này mang danh Lôi Hổ có nhiệm vụ thám sát, phá hoại 
các mục tiêu trọng yếu của địch, cùng công tác chỉ điểm mục tiêu cho các phi vụ không kích hoặc đánh phá xử 
dụng các lực lượng khai thác (Exploitation Forces ). Vị chỉ huy trưởng đầu tiên là Đại Tá Hồ Tiêu, trước phục 
vụ tại Sư đoàn Nhảy Dù. Sau đó Sở Liên Lạc được tiếp tục chỉ huy bởi các vị chỉ huy trưởng thuộc Sư đoàn 
Nhảy Dù. Các cuộc hành quân thám sát biên giới phát triển mạnh mẽ vào các năm 1966 – 1972, đặc biệt dưới 
sự chỉ huy của Đại Tá Liêu quang Nghĩa. Các vị chỉ trưởng sau này là Đại tá Nguyễn văn Minh  và Đại Tá 
Nguyễn Minh Tiến.  

Sở Liên Lạc (Biệt Kích Lôi Hổ) gồm có một Bộ Chỉ Huy đồn trú tại Saigon và 3 Chiến đoàn đồn trú tại 
Saigon và 3 Chiến đoàn đồn trú tại các Khu vực khác nhau, thích hợp với khu vực mục tiêu hoạt động:  
   

•  Chiến đoàn I đồn trú tại Đà Nẵng   
•  Chiến đoàn II đồn trú tại Kontum   
•  Chiến đoàn II đồn trú tại Ban mê Thuột.  

Song song với các chiến đoàn này, MACV-SOG cũng có những cơ sở hành quân riêng rẽ đồn trú chung cùng 
doanh trại với các chiến đoàn. Kế hoạch hành quân được phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ chỉ huy Hoa Kỳ và 
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Việt Nam liên hệ. Mỗi Chiến đoàn có nhiều Liên toán và mỗi Liên toán gồm có nhiều Toán. Các Toán này 
được tổ chức huấn luyện và hành quân theo Kỹ thuật của Lực Lượng Đặc biệt. Sự khác biệt là các Toán của 
Sở Liên lạc có nhiệm vụ hoạt động ngoài biên giới lãnh thổ và ngay trong lòng địch.  

Khoảng năm 1965-1966, Sở Khai Thác / BTTM lại được đổi danh là Sở Kỹ 
thuật  và sau đó không bao lâu, Sở này được nâng lên Nha Kỹ Thuật / BTTM, chỉ huy bởi một vị Giám 
đốc, cho phù hợp với tổ chức mới. Lúc bấy giờ Nha Kỹ thuật gồm có các đơn vị hoạt động trọng yếu như sau :  
   

•  Sở Liên Lạc   
•  Đoàn 11 và Đoàn 68 ( Sở Công tác được thành lập sau này )   
•  Sở Không Yểm   
•  Sở Phòng Vệ Duyên Hải   
•  Trung Tâm Huấn luyện Quyết Thắng   
•  Sở Tâm Lý Chiến ( tuy là một Sở của Bộ Chỉ huy nhưng Sở này có tầm hoạt động rộng lớn 

và quan trọng ).  
•  Sở Công tác sau này được thành lập với hai Đoàn Công tác 11 và 68. Sau khi Lực lượng 

Đặc biệt giải tán, Nha Kỹ thuật được tăng cường sĩ quan cán bộ cũng như nhân viên Toán 
hành quân. Các Đoàn kế tiếp được thành lập là Đoàn 71, 72 và Đoàn 75. Thời gian đầu tiên, 
Bộ Chỉ huy Sở đồn trú tại Nha Trang sau đó dời ra Đà Nẳng. Các Đoàn 11, 71 và 7 đồn trú 
tại Đà Nẳng  

 
Các đoàn 11, 71 và 72 đồn trú tại Đà Nẳng, Đoàn 75 tại Ban Mê Thuột. Đoàn 68 vẫn tiếp tục duy trì tại 
Saigon, gần Bộ Chỉ huy Nha.  

Đoàn 68 được giao phó tổ chức và hướng dẫn các Toán Tình báo dài hạn tại Mi ền Bắc. Các Toán được xâm 
nhập bằng Trực thăng vận từ lãnh thổ Đệ Tam Quốc Gia hoặc Nhảy Dù vào khu vực mục tiêu tại Mi ền Bắc. 
Một số Toán hoạt động tại vùng duyên hải Đông Bắc được đặt kế hoạch xâm nhập bằng hải vận. Nhiệm vụ 
chính yếu của các Toán này là thiết lập căn cứ hoạt động, quan sát và thám sát các mục tiêu, báo cáo về Trung 
Ương để nhận chỉ thị hoạt động. Các khu vực mục tiêu trọng yếu nằm dọc theo biên giới Hoa Việt, khu vực 
Đông Bắc Cao Bắc Lạng, khu vực Tây Bắc, sơn La, Lai Châu, khu vực Bắc vĩ tuyến Thanh Nghệ Tĩnh Bình. 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng là quan sát và báo cáo mọi chuyển quân của Bắc Việt trên các trục giao 
thông qua biên giới và xuống miền Nam. Các hoạt động trên bắt đầu giảm sút kể từ năm 1968.   

Các Toán thám sát ngắn hạn thuộc Đoàn 11 lại được gia tăng và chú trọng hơn trong khi lực lượng chính quy 
Bắc Việt ồ ạt xâm nhập miền Nam qua các hành lang biên giới. Tuy vậy Đoàn 68 vẫn tiếp tục đảm trách các 
công tác đặc biệt khác, nhằm đánh lừa địch qua việc sử dụng các Hồi chánh viên cũng như tù binh chính quy, 
phối hợp với sở Tâm lý chiến.  

Kể từ 1972 trở về sau, địa bàn hoạt động của các Toán thuộc Nha Kỹ Thuật / BTTM được thu hẹp lại cho 
thích hợp với nhu cầu chiến trường. Do đó, các Đoàn và Chiến đoàn công tác đều được tăng phái cho các 
Quân đoàn và thực hiện những cuộc hành quân thám sát nội biên sau hậu tuyến địch, nhằm mục đích cung cấp 
cho Quân đoàn những tin tức xác thực để khai thác.  
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Vị Chỉ huy trưởng đầu tiên của Sở Công Tác là Đại Tá Ngô thế Linh, nguyên là Phó Giám đốc Nha Kỹ 
Thuật / BTTM. Các vị chỉ huy kế tiếp là Đại Tá Nguyễn văn Hai và Đại Tá Ngô xuân Nghị trước phục vụ tại 
Sư đoàn Nhảy Dù.  

Để yểm trợ cho các Toán hành quân Không vận của Sở Liên lạc và sở Công Tác. Sở Không Yểm có nhiệm vụ 
liên lạc với Bộ Tư lệnh Không quân, đáp ứng nhu cầu hành quân của Nha Kỹ thuật. Các nhu cầu này gồm 
phương tiện trực thăng xâm nhập và triệt xuất, các phi vụ thả toán xử dụng phi cơ từ C.47 đến C.123 và C. 130 
do phi hành đoàn KQVN thực hiện. Các phi vụ quan sát bằn L.19 hay L.20, các phi vụ bảo trợ thả toán 
Skyraiders hay F.5. Các đơn vị Không quân này không trực thuộc Nha Kỹ Thuật nhưng các phi vụ đặc biệt 
này đều được ưu tiên thực hiện theo nhu cầu. Đặc biệt Phi Ðoàn trực thăng 219 được thường xuyên tăng phái 
cho Nha Kỹ Thuật / BTTM. Đơn vị này đồn trú tại Nha Trang, Những phi vụ tối ư đặc biệt và ngoài khả năng 
của KQVN đều do Không quân Hoa kỳ đảm trách, xuất phát từ các căn cứ trên lãnh thổ Đệ Tam Quốc Gia.   

Trước năm 1964, một số phi vụ thả toán vào lãnh thổ Bắc Việt được thực hiện với các phi hành đoàn ngoại 
quốc do cơ quan tình báo Hoa Kỳ đảm trách và hoạch định qua hãng Air America tại Saigon. Sĩ quan liên lạc 
Không quân và cũng là Chỉ huy trưởng Sở Không Yểm từ năm 1961 cho đến tháng Tư năm 1975 là Đại Tá 
Dư Quốc Lương.  

Nói về các hoạt động đặc biệt của Nha Kỹ Thuật mà không đề cập đến các công tác hải vận của đơn vị này là 
một thiếu sót đáng kể. Công tác Hải vận và Biệt Hải của Nha Kỹ Thuật / BTTM được giao phó cho Sở 
Phòng Vệ Duyên Hải. Tiền thân của Sở này là căn cứ " Pacific ", trong hệ thống tổ chức của Phòng 45 thuộc 
Sở Khai thác Địa Hình. Sở Phòng vệ Duyên Hải được chính thức hoạt động Khoảng cuối năm 1964 và đầu 
1965. Trước đó phương tiện xâm nhập các nhân viên điệp báo và các Toán tại các vùng Duyên hải Bắc Việt 
đều xử dụng các thuyền máy đánh cá, sửa chữa lại theo kiểu thuyền miền Bắc. Các thuyền này được đưa về 
Đà Nẳng để huấn luyện và thực tập về công tác xâm nhập cùng với nhân viên hay Toán hoạt động.  

Sau này vì khả năng có giới hạn của các thuyền này và vì nhu cầu tốc độ và khả năng chiến đấu để bảo vệ, cơ 
quan Tình báo Hoa kỳ đã cung cấp cho Nha Kỹ thuật / BTTM các loại Chiến đỉnh SWIFT và NASTY, do một 
số thủy thủ đoàn ngoại quốc chỉ huy. Các Chiến đỉnh này có tốc dộ nhanh và được võ trang để tự vệ nếu bị 
Hải quân Cộng sản tấn công. Tuy vậy, các tàu này chỉ có tầm hoạt động ngắn, không qua vĩ tuyến 20. Sau này, 
sau khi MACV-SOG đảm trách yểm trợ NKT / BTTM, Sở Phòng vệ Duyên Hải được tăng cường các chiến 
đỉnh lớn PFT ( Patrol - Torpedo - Fast ) có tầm hoạt động xa, tốc độ nhanh và trang bị hỏa lực mạnh.  

Các loại tàu này không những có khả năng tự vệ mà còn có khả năng đánh phá và tấn công các mục tiêu Cộng 
Sản nếu cần. Bộ Tư lệnh Hải Quân cũng được chỉ thị cung cấp các thủy thủ đoàn cho các chiến đỉnh này. Các 
hoạt động đặc biệt do Sở Phòng Vệ Duyên Hải thực hiện đều nằm trong sự kiểm soát và trách nhiệm của Nha 
KT / BTTM, không có liên hệ nào đối với Bộ Tư Lệnh Hải Quân và hoàn toàn được bảo mật tối đa. Các Thủy 
thủ đoàn này đều nằm trong Lực lượng Hải tuần trực thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải. Sở này được một vị cấp 
Tá do BTL / HQ biệt phái chỉ huy. Vị chỉ huy trưởng đầu tiên là Thiếu Tá Ngô thế Linh (từ năm 1964 đến 
1966), sau đó là Trung Tá Hồ văn Kỳ Thoại, sau này được thăng cấp Đề Đốc. Các Toán người Nhái và hoạt 
động được gọi là Lực Lượng Biệt Hải và thuộc Lực lượng Biệt Hải của Sở này. Các Toán này được huấn 
luyện và thi hành những công tác đặc biệt tương đương với các Toán SEAL ( Sea Air Land ) thuộc Lực lượng 
Hoa Kỳ. Toán viên Biệt Hải được huấn luyện về bơi lội, xử dụng Scuba, Nhảy Dù ngoài những kỹ thuật hành 
quân đặc biệt khác.  

Toán có khả năng xâm nhập nhảy dù xuống các vùng mục tiêu dọc theo miền duyên hải, xử dụng bãi nhảy sát 
bờ biển hay cả trên mặt nước. Sau khi hoàn thành công tác, Toán có thể triệt xuất bằng cách bơi ra khỏi để 
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được tàu tiếp đón và đưa về căn cứ ở Miền Nam. Các công tác này rất nguy hiểm nên phải được thiết kế một 
cách chi tiết và thận trọng.  

Sau hiệp định Paris, hoạt động của Sở này bị giảm thiểu đáng kể và sau đó được tăng phái hành quân cho các 
Quân đoàn để thi hành một vài công tác đặc biệt tại các vùng do Cộng Sản kiểm soát tại miền NAM.  

Một bộ phận hoạt động quan trọng khác trong hệ thống trách nhiệm của NKT / BTTM là Sở Tâm Lý Chiến. 
Tuy rằng trong thành phần tổ chức của Bộ Chỉ Huy Nha, Sở Tâm Lý Chiến là một đơn vị hoạt động không 
phải thuần túy tham mưu. Sở này sử dụng đa sồ chuyên viên dân sự để điều khiển các hệ thống phát thanh và 
các công tác chiến tranh chính trị khác nhằm yểm trợ cho cho hoặt động đặc biệt tại miền BẮC. Sở có trách 
nhiệm điều khiển hai hệ thống phát thanh. Đài Tiếng nói Tự Do là một hệ thống phát thanh " Xám ", tiếng nói 
của những người mến chuộng Tự Do chống đối hệ thống tư tưởng Cộng Sản. Một hệ thống phát thanh bí mật 
khác là Đài " Gươm thiêng ái quốc ", tiếng nói của Mặt trận Giải phóng Miền Bắc, nhằm hỗ trợ cho các công 
tác của các Toán đặc biệt nằm trong lãnh thổ Miền bắc. Ngoài công tác phát thanh, Sở TLC / NKT đã thực 
hiện nhiều công tác ly gián, lừa địch, sử dụng các Hồi chánh viên và Tù binh chính qui Bắc Việt.  

Hai Đài phát tuyến Cồn Tre tại Quảng Trị và Thanh Lam tại Huế có tầm hoạt động rộng lớn bao gồm cả lãnh 
thổ Bắc Việt cho đến biên giới Hoa Việt. Phần lớn các hoạt động Tâm lý chiến và phát thanh đều được cơ 
quan Tình Báo Hoa Kỳ tài trợ và cố vấn về kỹ thuật. Sau này, " Đài Gươm Thiêng Ái Quốc " chấm dứt hoạt 
động vì tình hình chiến sự và chính trị thay đổi. Đài " Mẹ Việt Nam " được nối tiếp để duy trì công tác phát 
thanh của Nha Kỹ Thuật.  

Đại Tá Trần văn Hổ nhậm chức Giám đốc Nha Kỹ Thuật / BTTM kể từ năm 1964 cho đến tháng 8 năm 1968. 
Chính trong thời kỳ này rất nhiều kế hoạch và hoạt động đặc biệt nhằm vào lãnh thổ miền Bắc được thực hiện. 
Sau vụ tấn công của Cộng Sản vào Tết Mậu Thân và các cuộc hòa đàm giữa Hoa Kỳ và Bắc việt tại Paris, hoạt 
động đặc biệt lần lần bị giảm thiểu, nhất là những công tác ngay trong lãnh thổ Bắc Việt. Các công tác này 
được tập trung và gia tăng tại các vùng giáp tuyến và các vùng biên giới Lào Việt, Miên Việt. Đại Tá Đoàn 
văn Nu được Đại tướng Tổng Tham mưu Trưởng bổ nhiệm làm Giám đốc thay thế Đại Tá Trần văn Hổ vào 
khoảng tháng 8 năm 1968 và tiếp tục chỉ huy Nha Kỹ Thuật cho tới ngày cuối cùng của Nha.  

Trong thời kỳ này, tình hình chiến sự và chính trị thay đổi, đặc biệt nhất là đường lối của Hoa kỳ đối với chiến 
trường Việt Nam không còn quyết tâm như trước, do đó các công tác đặc biệt không còn được hỗ trợ mạnh mẽ 
như trước năm 1968. Tuy vậy, Nha Kỹ thuật / BTTM vẫn tiếp tục thực hiện nhiều thành tích đáng kể. Các 
Toán hoạt động tuy không phải xâm nhập vào lãnh thổ Bắc Việt hoặc sâu vào biên giới Lào Miên, được trực 
thăng vận ngay vào các khu vực địch kiểm soát. Các cuộc hành quân này cũng không kém phần quan trọng và 
còn nguy hiểm hơn nhiều. Các Toán này đã gây trở ngại và làm chậm mức xâm nhập của Cộng Sản trong mưu 
đồ xâm lược miền NAM Việt Nam.  

Các Toán hành quân của Nha Kỹ thuật, dù thuộc một đơn vị nào cũng luôn luôn chứng tỏ tinh thần dũng cảm, 
đầy nhiệt huyết, xem sự chết nhẹ tựa lông hồng, chiến đấu oai hùng trong mọi nguy hiểm và hoàn cảnh khó 
khăn. Cuộc chiến đấu chống Cộng tuy đã chấm dứt vào cuối tháng 4 năm 1975, nhưng tinh thần của cuộc 
chiến và những giờ phút oai hùng đó không dễ gì phai mờ trong tâm trí cũa những Cựu Chiến Sĩ Nha Kỹ 
Thuật này.  
   
   
Viết tại Winston-Salem, North Carolina  
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Cựu Quân nhân Trung Tá Lữ Tri ệu Khanh  
Thuộc Nha Kỹ Thuật / BTTM   
   
   

 
   

 

 

 
 Ðại Tá Ngô Thế Linh  
Phó Giám Ðốc Nha Kỹ Thuật   
cho đến cuối tháng Tư năm 1975.  
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1959-1963:  Chỉ Huy Trưởng Sở Bắc thuộc Sở Liên Lạc, Phủ Tổng Thống.  
1964-1965:  Chỉ Huy Trưởng Sở Phòng Vệ Duyên Hải, Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu, QLVNCH  
1965-1970:  Phó Giám Ðốc Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  
1970-1972:  Phó Giám Ðốc Nha Kỹ Thuật kiêm Chỉ Huy Trưởng, Sở Công Tác, Nha Kỹ Thuật. 
1972-1975:  Phó Giám Ðốc Nha Kỹ Thuật kiêm Chỉ Huy Trưởng, Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Kích Yên 
Thế. 
  

   
  
Nguồn: http://ngothelinh.tripod.com/TuongNiem.html 

 

Nha Kỹ Thuật 

Bộ Tổng Tham Mưu - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 
 

Nha Kỹ-Thuật (NKT) là cơ quan tình báo chiến lược của QLVNCH, là một đơn vị đặc trách tổ chức, hoạt động sưu tầm 

tin tức tình báo, phản tình báo chiến lược từ nội bộ cộng sản Bắc Việt cũng như trong hậu tuyến địch, những nơi có 

cơ sở, đơn vị cộng-sản trong và ngoài lãnh thổ VNCH. 

 

Khởi đầu là Phòng 6 TTM do trung tá Lung đảm trách. Trong thời đệ nhất Cộng Hòa là sở Liên-Lạc Phủ Tổng-

Thống và Lực Lượng Ðặc Biệt do đại tá Lê quang Tung làm tư lệnh. Sau cuộc chỉnh biến 11/63 cho đến tháng 4/75 

lần lượt chỉ huy bởi các tướng Nghiêm, Quảng, Lam-Sơn, Phú, trung tá Lan, đại tá Hổ và cuối cùng là đại tá 

Nu. Danh xưng được đổi từ Phòng 6, đến sở Liên Lạc Phủ TổngThống, Lực Lượng Ðặc Biệt,sở Khai thác Ðiạ hình, và 

cuối cùng là Nha Kỹ Thuật. 

 

Trong thời đệ nhất Cộnghòa, mọi hoạt động được đại tá Tung trực tiếp nhận chỉ thị cũng như phúc trình với Tổng 

Thống Ngô đình Diệm và cố vấn Ngô đình Nhu. Cũng trong thời gian này, mọi hoạt động được cố vấn và yểm trợ bởi 

cơ quan Trung-Ương Tình-Báo CIA Hoa Kỳ. 

 Sau tháng 11/63 mọi hoạt động đều trực tiếp qua đại tướng TTMT bộ TTM và được cố vấn, yểm trợ bởi cơ quan tình 

báo quân sự Hoa Kỳ SOG (Study and Observation Group).  

Các đơn vị, cơ sở thuộc Nha Kỹ Thuật gồm: 

 sở Công Tác, 

 sở Liên Lạc, 
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 sở Phòng Vệ Duyên Hải, 

 sở Tâm Lý Chiến,  

 sở Không Yểm và  

 trung tâm huấn luyện Quyết Thắng. 

 Sở Công Tác đóng tại Sơn Trà, Ðà Nẵng, đoàn 11, 72 đóng tại Ðà nẵng, đoàn 75 đóng trên Pleiku và đoàn 68 tại 

Saigon. Các toán trong đoàn công tác được huấn luyện xâm nhập bằng hàng không hay đường bộ vào lòng địch tại 

Bắc Việt hay ngoại biên Lào, Miên hoặc Thái Lan. 

 Sở Liên Lạc đóng tại Saigon, chiến đoàn 1 tại Ðà Nẵng, chiến đoàn 2 trên Kontum và chiến đoàn 3 tại Ban Mê 

Thuột. Các toán thuộc sở Liên Lạc xâm nhập vào hậu tuyến địch từ vĩ tuyến 17 trở vào cho đến mũi Cà Mau. 

Sở Phòng Vệ Duyên Hải đóng tại Tiên Sa, Ðà Nẵng gồm Lực lượng Hải Tuần thuộc Hải Quân Việt Nam, xử dụng 

thuyền máy PCF, PT có tốc độ nhanh, hỏa lực mạnh để hoạt động phiá bắc hải phận vĩ tuyến 17. Lực lượng Biệt Hải 

được huấn luyện thành các toán Người Nhái để xâm nhập vào Bắc Việt bằng đường biển. 

 

Sở Tâm Lý Chiến đóng tại số 7 đường Hồng Thập Tự, Saigon tổ chức và điều hành đài Tiếng Nói Tự Do và đài 

Gươm Thiêng Ái Quốc. Ngoài ra sở TLC còn có nhiệm vụ gửi cán bộ ra Bắc hoạt động trong lãnh vực tâm lý chiến. 

Sở Không Yểm đóng tại Saigon thuộc Không Quân Việt Nam để phối trí phi đoàn trực thăng 219, phi đoàn quan sát 

110 tại Ðà Nẵng trong việc xâm nhập, liên lạc, hướng dẫn và triệt xuất các toán hoạt động trong lòng địch.  

Trung tâm huấn luyện Quyết Thắng tại Long Thành, Biên Hoà huấn luyện về chiến tranh ngoại lệ cho các toán, 

các phương pháp xâm nhập vào đãt địch, hoạt-động nơi hậu phương địch, du kích chiến, ám sát, bắt cóc, phá hoại, 

chiến tranh tâm lý v.v... 

 

Vì lý do bảo mật, tuy cùng đơn vị, nhiều quân nhân NKT không được phép tiếp xúc hay tìm hiểu nhiệm vụ của một 

số chiến hữu khác. Các cơ quan, đơn vị NKT đồn trú trên khắp bốn vùng chiến thuật hạn chế tối đa sự liên lạc với 

các cơ quan quân, dân, chính điạ phương. Vì vậy ít người biết về NKT hoặc chỉ biết mà không hiểu rõ về các hoạt 

động của NKT. Quân nhân, dân sự được tuyển chọn về NKT đều trải qua một cuộc điều tra tỉ mỉ về quá khứ và liên 

hệ. Tãt cả đều thuộc thành phần tình nguyện, các chiến sĩ NKT khi nhận nhiệm vụ đều thấu hiểu rằng đó là công tác 

gian nan nguy hiểm, khi ra đi ít hy vọng trở về an toàn. Bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh trên khắp vùng rừng núi Bắc 

Việt, ngoại biên và trong lãnh thổ VNCH. 

 

Những chiến công oanh liệt, những thành quả tối quan trọng, các chiến sĩ thuộc NKT chỉ được khen thưởng, tuyên 

dương âm thầm, kín đáo trong đơn vị. Trải qua 20 năm hoạt động, qua nhiều cấp chỉ huy, giám đóc, đường lối hoạt 

động của NKT cũng có phần ảnh hưởng bởi các thay đổi trong các cấp lãnh đạo và diễn biến chính trị quốc tế về Việt 

Nam. 
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 Nha Kỹ Thuật đã nhiều lần thay đổi về cơ cấu tổ chức và các hoạt động, tuy nhiên các chiến sĩ NKT luôn luôn vì Tổ 

Quốc sẵn sàng hy sinh, nêu cao tinh thần phục vụ cho Tự Do, cho Lý Tưởng. 

 

Trần Bá Tuấn 

 K.B.C. số 9, 1988 

Ngày Quân Lực 1996  

http://socongtac.blogspot.com/  

 

Đaị Tá Đoàn Văn Nu và phi c ông Lâm Hồng Sơn 

(ảnh cuả http://nkt2012.blogspot.com) 

 

 

Đại Tá Liêu Quang Nghiã 

(ảnh cuả http://nkt2012.blogspot.com) 
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Trung Tá Trần Bá Tuấn và Hoàng ..? 

(ảnh cuả socongtac.bolgpost.com) 

Labels: Nha Kỹ Thuật / Trung Tá Trần Bá Tuân Sở Công Tác  

Nguồn: http://socongtac.blogspot.com 

 

ĐẠI TÁ NGUYỄN MẠNH 

TƯỜNG VÀ 

NHA KỸ THUẬT QL-VNCH 
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Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường 
 

Lời mở đầu: Trước đây khoảng hơn một năm, khi anh Nguyễn Mạnh Tường, Đại tá N.M. Tường, 
từ San Diego tới trú ở Moss Beach,CA, tôi có đến thăm anh vài lần. Nhắc lại hồi 2005 tôi đến đón 
anh ở San Diego đi dự buổi họp của chiến hữu Nha Kỹ Thuật (NKT) ở Orange County, anh 
Tường có nói chừng nào có tổ chức họp mặt ở San Jose, chúng mình sẽ tới gặp lại anh em cũ. 
Năm nay 2011 có Tiểu Hội NKT ở San Jose nhưng anh Tường lại không thể đến! 
 
Tôi xin được kể đôi chút về Nguyễn Mạnh Tường. Đã có những bài báo nói về Mãnh sư Nguyễn 
Mạnh Tường thời gian anh phục vụ tại Phú Yên, nhưng chưa có ai biết anh đã làm những gì cho 
Sở Liên Lạc (SLL) nói riêng và cho NKT nói chung. Tôi xin được bổ túc phần nào về thời gian 
Tường ở SLL và NKT. 

 

Sau Cách Mạng 1963, Đại Tá Hồ Tiêu về làm Chỉ huy trưởng (CHT) 
SLL, lúc đầu Đại Tá mang về SLL một số sĩ quan nhảy dù trong đó có 
tôi, các Đại úy Nguyễn Viết Cần, Nguyễn Thế Phồn, Nguyễn Văn 
Thanh, các Trung úy Trần Lưu Huân, Trần Thụy Ly, các Thiếu úy 
Văn Thạch Bích, Lê Minh, Nguyễn Văn Thụ, Nguyễn Hải Triều, 
Vương Vĩnh Phát, Phan Nhật Văn, Nguyễn Văn Am, v.v.. Từ các 
đơn vị không phải nhảy dù có Trung Tá Ngô Văn Hùng Chỉ huy 
phó (CHP), Đại úy Hào, Đại úy Trung, Trung úy Lê Quang 
Tiềm, Thiếu úy Nguyễn Cẩm, Thiếu úy Bùi Minh, v.v.. 
 
Khởi đầu Đại Tá HT đã chịu nhiều áp lực để tiếp tục công tác 
mật vụ của Sở Nam. Đại Tá HT có Trung Tá Ngô Văn Hùng 
làm CHP lo việc cải tổ để có thể tiếp nối sứ mệnh của Sở Nam. 
Ngoài Trung Tá Hùng còn có các Sĩ quan từng quen việc Phòng 
Nhì và An Ninh như Đại úy Phồn, Đại Úy Hào, Đại Úy Trung, 
Thiếu úy Triều, Thiếu úy Bùi Minh.... 
 
Tháng 1-1964 tôi mới về trình diện SLL và gặp Tường là 
Trưởng phòng 3 (TP3) của Sở, tôi làm Phụ Tá TP2 cho Nguyễn 
Viết Cần. Trong thời gian này, tôi được chỉ thị hợp tác với TP3 
Nguyễn Mạnh Tường để hoàn tất kế hoạch hành quân Hạ Lào. 
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Anh Cần rời SLL khoảng tháng 2 hay 3-1964 và tôi thay anh ấy 
ở chức vụ TP2. 
 
Sau khi tôi nhận chức vụ TP2/SLL từ Đại úy Cần, một hôm mở 
kho lưu trữ những tài liệu của Sở Nam tập trung về BCH/SLL, 
tôi đã thấy những hồ sơ của các chính khách VN mà tên tuổi đã 
được nhắc tới trên báo chí như Nguyễn Tường Tam, Trần Quốc 
Bửu, Trần Văn Tuyên, Trần Văn Hương, v.v., gần như hầu hết 
các chính khách tên tuổi vào thời ấy đều có một hồ sơ cá nhân 
rất chi tiết. Điều bất ngờ là có cả hồ sơ về Nguyễn Mạnh Tường 
và Phan Trọng Chinh, Phạm Văn Liễu! Tôi có kể chuyện này 
cho Tường. Chúng tôi trao đổi ý kiến và đều đồng ý không 
muốn SLL theo đường lối cũ của ĐT Lê Quang Tung. 
 
Tôi trình sự việc lên ĐT HT và được chỉ thị lựa một số hồ sơ để 
Đại Tá coi. Một tuần sau, tôi được gọi lên văn phòng CHT, buổi 
họp có mặt Đại Tá CHT, CHP Ngô Văn Hùng, và tôi. Trung Tá 
Hùng được hỏi ý kiến trước về kho tài liệu của Sở Nam. Trung 
Tá Hùng rất phấn khởi cho rằng số tài liệu trên giúp ích rất nhiều 
trong việc cải tổ để tiếp tục trách nhiệm của Sở Nam. Được hỏi 
ý kiến, tôi trình rằng tôi chỉ được huấn luyện và có chút kinh 
nghiệm về Tình Báo Chiến Trường, tôi hoàn toàn không có kinh 
nghiệm gì về công tác Mật Vụ, nôm na là theo dõi, bắt bớ, thẩm 
vấn khai thác phạm nhân. Nếu quyết định của CHT theo đường 
hướng tái lập Sở Nam thì tôi xin được thay thế bằng ĐU Hào 
hay ĐU Trung là những người có nhiều kinh nghiệm hơn. 
 
Buổi họp kết thúc không biết quyết định của ĐT HT ra sao. 
Nhưng chỉ vài ngày sau ĐT HT chỉ thị tôi tự tay thiêu hủy tất cả 
các hồ sơ đó và chú trọng phát triển kế hoạch hành quân thu thập 
tin tức vùng Hạ Lào. 
 
Xin thú thật, khi đưa ý kiến chống lại ý kiến của CHP NV Hùng, 
ngoài lý do như đã nêu trên là không có kinh nghiệm tổ chức 
mật vụ, tôi cũng có ý riêng không thích công tác đó vì nó từng 
liên quan đến Nguyễn Mạnh Tường và anh ruột tôi là Phan 
Trọng Chinh. Gia đình tôi ai cũng qúy mến Nguyễn Mạnh 
Tường, Mẹ tôi còn qúy Tường hơn tôi, Cụ thường nói 2 thằng 
cùng tuổi, cùng lùn lùn giống nhau, thấy đứa nọ lại nhớ đứa kia. 
 
Vào thời gian này các cơ quan tình báo của VNCH và đồng 
minh đều xác nhận Đoàn 559 của CSBV bắt đầu hoạt động ở Hạ 
Lào. Nhu cầu tình báo đặt ra là phải thu thập tin tức về hoạt 
động của Đoàn này. LLĐB VN với các cố vấn Mỹ đã thực hiện 
một cuộc hành quân thả dù đêm nhiều toán Delta xuống vùng 
Tchépone, Hạ Lào. Tôi và Nguyễn Mạnh Tường ra Nha Trang 
để theo dõi và nghiên cứu cuộc hành quân. Cuộc hành quân 
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hoàn toàn thất bại vì nhiều lý do. Toán không được thả đúng 
DZ, bị thương vong vì tai nạn, thất lạc không tập hợp được. 
Mười phần chỉ có 1, 2 phần tìm về được tới đồn biên phòng, đa 
số mất tích và bị bắt. Một biệt đội 3 chiếc trực thăng khả dụng 
nhưng chỉ ứng chiến, và dùng chuyên chở các sĩ quan từ Nha 
Trang tới các đồn biên phòng. 
 
Trong phiếu trình CHT SLL do anh Tường thảo và rồi được 
trình lên Đại Tướng TTMT Cao Văn Viên, anh đề nghị dùng các 
đồn biên phòng làm căn cứ xuất phát, anh đề nghị dùng trực 
thăng xâm nhập và triệt thoái, anh đề nghị KQVN thành lập và 
tăng phái 1 Biệt Đoàn Trực Thăng cho SLL, hình thức cũng 
giống như BĐ300 hay BĐ83 do Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy vào 
thời kỳ Combined Studies của CIA yểm trợ các cuộc hành quân 
ngoài Bắc. Anh Tường cũng đề nghị, vì nhu cầu tình báo cấp tốc 
do P2/SLL nêu ra, anh đề nghị tổ chức một đơn vị gồm nhiều 
toán biệt kích, phải xin chuyển ngay một số toán Bắc Bình đang 
ở Long Thành sang kế hoạch hành quân Hạ Lào, v.v.. 
 
Xin nói thêm là lúc này SLL và Sở Kỹ Thuật, tiền thân của 
NKT, là 2 đơn vị riêng biệt. Trước tháng 11-1963 cả 2 Sở đều 
dưới quyền chỉ huy của Đại Tá Lê Quang Tung. SLL, trước 
Cách Mạnh 1963 còn gọi Sở Nam hay nôm na là Mật Vụ, Sở Kỹ 
Thuật hay là Sở Bắc là hậu thân của 6è Bureau và 6è Bureau là 
tập hợp của các toán nhỏ Affairs Tonkinois của 2è Bureau. Khi 
người Pháp kiểm soát được một phần Thượng du Bắc Việt, các 
toán nhỏ Affair Tonkinois được giải tán và nhân viên gom lại 
thành 6è Bureau chuyên về các cuộc hành quân sau hậu tuyến 
địch. Sau 1954, 6è Bureau chuyển sang QĐQGVN và là Phòng 
6/BộTTM, Trưởng Phòng là Đại Tá Lung. Qua vài lần cải tổ và 
đổi tên P6 trở thành Sở Kỹ Thuật/Bộ TTM, cơ quan yểm trợ 
chuyển từ Combined Studies của CIA sang cho MACSOG. 
MACSOG được thành lập để phụ trách các cuộc hành quân biệt 
kích Miền Bắc tiếp tục công tác của Combined Studies. CHT Sở 
Kỹ Thuật từ Đại Tá Lung, chuyển sang Đại Tá Lê Quang Tung, 
rồi Đại Tá Trần Văn Hổ làm Giám Đốc khi SLL nhập vào SKT 
để thành một Nha, vị Giám Đốc sau cùng là Đại Tá Đoàn Văn 
Nu. 
 
Nói tới danh xưng của NKT, thì có câu chuyện hiểu lầm tức 
cười là nhiều người nghĩ rằng Sở KT và sau này là Nha KT 
thuộc Phòng 7 BTTM. Phòng 7 BTTM được thành lập trong 
thời gian Việt Nam Hóa Chiến Tranh, chuyên về tác chiến điện 
tử, kiểm thính mọi hoạt động liên lạc vô tuyến của Địch và là 1 
trong số nhiều nguồn cung cấp tin tức tình báo để dùng trong các 
kế hoạch đặc biệt của PTB/NKT. Một vài bài viết của ai đó tự 
nhận là nhân viên NKT cũng đã ngộ nhận như vậy! 
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Để được MACV ủng hộ đề nghị hành quân Hạ Lào, Tường và 
tôi đã phải họp nhiều lần với Đại Tá Koszebew, sĩ quan liên lạc 
của MACV có văn phòng ngay trong BCH/SLL. Đại Tá 
Koszebew gần như hoàn toàn đồng ý với chúng tôi về kế hoạch 
hành quân. Nhờ ông mà chúng tôi được giới thiệu với một số cơ 
quan TB Hoa Kỳ, và có những buổi họp với MACV rồi 
MACSOG, trình bày đề nghị của SLL về nhu cầu thả biệt kích 
dọc Trường Sơn, chúng tôi đã gặp một số ý kiến chống đối của 
MACSOG vốn chỉ thiên về hành quân thả dù và Biệt Hải và có 
thành kiến về khả năng của KQVN có thể cung cấp hữu hiệu cho 
những cuộc hành quân xâm nhập và triệt thoái bằng trực thăng 
H34. Trong các buổi họp đó, Nguyễn Mạnh Tường đã tỏ ra xuất 
chúng khi đối phương vừa nêu ra một trở ngại, là anh đã có sẵn 
một giải pháp soạn ra đúng thủ tục tham mưu. Xin nói thêm là 
anh Tường đã tham dự nhiều khóa huấn luyện của QLVNCH và 
Hoa Kỳ. Khóa nào anh cũng là Thủ Khoa với số điểm cách xa 
người thứ nhì, dù có học chung với sĩ quan Mỹ. Kết quả là 
MACSOG hài lòng với kế hoạch của Tường, SLL có ngay 10 
toán biệt kích chuyển từ các toán Bắc Bình ở Long Thành, có 
ngay 6 trực thăng H34 khả dụng do KQVN với số phi hành đoàn 
cần thiết mà chính anh Tường kín đáo lặng lẽ sưu tra lý lịch, 
thành tích trong số người do KQVN đề nghị... và đó là bước đầu 
của việc thành lập và tăng phái PĐ219, PĐ114 cho NKT sau 
này. 
 
Kế hoạch của anh Tường được MACSOG sửa đổi đôi chút, và 
họ thành lập OP35 để cùng SLL thực hiện các cuộc hành quân. 
Sở LL nay trở thành một đơn vị của Sở KT nay là NKT, đối 
nhiệm của MACSOG. (Trước khi thành lập OP35, MACSOG 
chỉ có OP31 đến OP34, các hoạt động tạm kể là Biệt Hải, Biệt 
Kích Bắc, và Tâm Lý Chiến). 
 
Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra, anh Tường được lệnh chuyển 
sang BTL/CSQG. Từ đó trách nhiệm cả P2 và P3/SLL do tôi 
kiêm nhiệm. Khi kế hoạch hành quân được Pentagon bật đèn 
xanh, tôi được lệnh ra Đà Nẵng thiết lập BCH/HQ Lôi Hổ bên 
cạnh tổ chức của đối nhiệm là C&C,Đà Nẵng (Command & 
Control) trực thuộc OP35 ở Sài Gòn. Vào lúc này danh từ Chiến 
Đoàn chưa được BTTM và MACV chấp thuận vì anh Tường 
dùng danh từ Task Force để dịch chữ Chiến Đoàn. Phía đối 
nhiệm nại cớ Task Force là danh từ chỉ một tập hợp đơn vị gồm 
nhiều binh chủng để thi hành một nhiệm vụ đặc biệt và tạm thời. 
Với tôi, tôi nói "I don't care" tên gọi là cái gì, tôi cần bảng cấp số 
được chấp thuận để tôi có phương tiện thi hành nhiệm vụ giao 
phó. 
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Trong gần 2 năm cái BCH do tôi thành lập ở Đà Nẵng không có 
tên chính thức, chỉ gọi là Lôi Hổ, với Mỹ thì là C&C VN, Đà 
Nẵng với code name là Kayak, đối nhiệm của tôi Trung Tá 
Raymond C. Call là Cherokee. Phải chờ cho đến khi BCS được 
chấp thuận mới được gọi là Chiến Đoàn. Lúc này doanh trại ở 
Non Nước cũng đã sẵn sàng đón các Toán ở Long Thành ra trú 
đóng thường trực. Bảng cấp số của PĐ219 cũng được chấp 
thuận và các trực thăng chuyển từ Nha Trang ra Đà Nẵng. 
 
Trước khi danh xưng Chiến Đoàn được chấp thuận, khởi sự tôi 
có 6 toán với 6 phi hành đoàn do Trung úy Hồ Bảo Định chỉ huy 
(sau lên Đại úy), rồi tăng dần lên 25, 30 Toán với 25 trực thăng. 
Lúc đầu xuất phát xâm nhập từ hầu hết các căn cứ biên phòng từ 
Khe Sanh xuống tới Dak Pek, DakSut, Đức Cơ. Các Toán trú ở 
Long Thành, được C130 Black Bird đưa từ Long Thành ra Đà 
Nẵng, hay Phú Bài, Kontum rồi chuyển sang trực thăng H34 đưa 
đến các FOB để được thuyết trình HQ và sau đó lên đường xâm 
nhập. Từ cuối 1965 tới 1967, thời gian tôi chỉ huy Lôi Hổ ở Đà 
Nẵng, báo chí không biết gì về các cuộc oanh tạc của B52 trên 
đường mòn HCM do Lôi Hổ yêu cầu. Và có lẽ đó là các hoạt 
động duy nhất của B52 trong chiến tranh VN vào thời gian 
1965-1967. 
 
Tôi xin kể chút kỷ niệm với các anh em của 6 phi hành đoàn 
trực thăng khi vừa từ Nha Trang ra trình diện tôi ở phi trường 
Đà Nẵng. Trung úy Hồ Bảo Định, sau khi giới thiệu từng người 
của biệt đội, nói nhỏ với tôi một nhân viên vừa mới kết hôn thì 
được lệnh cấp tốc ra Đà Nẵng, anh ta có mang theo tân nương 
trên trực thăng của Biệt Đội. Biệt đội xâm nhập ngay trong 
ngày, lẽ ra tôi theo trực thăng đi FOB Khâm Đức ngay, nhưng 
tôi ở lại Đà Nẵng để thương thuyết nốt vụ thuê nhà cho phi hành 
đoàn. Tôi đã giúp đối nhiệm thuê được 3 villas ở Đà Nẵng, 1 cái 
dành cho SQ, HSQ Mỹ, 1 cái dành cho tôi và Trung Tá Call và 
cũng là nơi vãng lai cho cấp Tá. Cái thứ 3 dành cho phi hành 
đoàn trực thăng, chật chội ngay cả với các anh em độc thân. 
Nghĩ tới người anh em vừa kết hôn, ngay trong ngày tôi kiếm 
thêm được một căn nhà có 6,7 phòng nhỏ vừa cho từng cặp vợ 
chồng. Một anh Đại úy Mỹ phải lo sửa chữa và cung cấp mọi 
tiện nghi căn nhà mới thuê ngay lập tức. Sau khi lo xong vụ nhà 
cửa tôi mới vào Khâm Đức bằng L19. Đến chiều khi các trực 
thăng ở Khâm Đức trở về Đà Nẵng tất cả nh ân viên phi hành 
đoàn đều có một chỗ nghỉ tiện nghi. Riêng tân lang được gửi 
tặng thêm 1 phong bì. 
 
Trong mùa mưa 1966, các đồn biên phòng như Ashao, A Lưới, 
Tà Bạt lần lượt phải dẹp vì áp lực địch và vì không thể yểm trợ 
hữu hiệu trong mùa mưa. C&C Đà Nẵng chỉ còn duy trì được 2 
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FOB là Khâm Đức và Kontum. Khi Bảng cấp số được chấp 
thuận, danh xưng Chiến Đoàn được chấp nhận, FOB Kontum 
vẫn còn thuộc Chiến Đoàn 1 ở Đà Nẵng, và do ĐU N.V. Thanh 
chỉ huy, sau được ĐU Hồ Châu Tuấn thay thế, rồi Nguyễn 
Hương Rĩnh, tiếp theo là Văn Thạch Bích. Khi Lôi Hổ có đủ số 
Toán để thành lập 2 CĐ thì FOB Kontum thành BCH/CĐ2 tách 
ra khỏi CĐ1 ở Đà Nẵng và tôi không còn phải phụ trách các 
cuộc hành quân trong khu vực 3 biên giới nữa. Tới đây các phần 
chính kế hoạch của anh Tường đã được thực hiện, tuy có khá 
nhiều thay đổi để đáp ứng với tình thế lúc đó, nhưng tựu trung 
các điểm chính đều đã được anh Tường đề nghị. 
 
Đầu năm 1967, tôi đang ở Đà Nẵng rất bận rộn vừa lo hành 
quân, vừa lo doanh trại mới bên Sơn Trà để đón các Toán từ 
Long Thành ra, thì được chỉ thị bàn giao gấp cho Trung Tá 
Nguyễn Tuấn Minh để về trình diện CHT SLL. 
 
Tôi xin mở dấu ngoặc ở đây, trước khi tôi về SLL vào năm 
1964, để thi hành một mật ước với hữu phái Lào, SLL đã gửi 
một phái đoàn do ĐU Hào, Trung Úy Rĩnh, Thiếu Úy Phát, 
Trung úy Tiềm, Thiếu úy Am sang Hạ Lào, và có cơ sở bên 
cạnh các Phân khu của QĐHGL như ở Savannakhet, Saravane, 
Attopeu, và Pakse, các Toán báo cáo trực tiếp về P2/SLL. Theo 
kế hoạch của Tr.Tá Hùng CHP/SLL đề nghị thì sẽ phát triển sâu 
vào vùng địch và lên Thượng Lào. 
 
Rời CĐ1, tôi về Sài Gòn và nhận chỉ thị phải sang Lào chấn 
chỉnh lại Phái Đoàn của Sở ở đó mà trước đây là một bộ phận 
của P2/SLL lúc tôi là Trưởng Phòng. Nhân viên phái đoàn đã hủ 
hóa, người có vợ bé, người gây xích mích với sĩ quan Lào, 
người bị nhóm buôn lậu mua chuộc, và nhất là không phát triển 
sâu vào vùng địch, mà chỉ báo cáo các hoạt động của Bạn là 
QĐHG Lào cùng một vài cuộc thẩm vấn tù binh VC hay Pathet 
Lào bị QĐHG Lào bắt được, và cũng không bành trướng lên 
phía Bắc khỏi Thakhek là địa điểm đối diện với Đèo Mụ Già, 
cửa ngõ xâm nhập của Địch. 
 
Tôi sang Lào thực hiện được kế hoạch của Trung Tá Hùng là có 
thêm được một Toán ở Luang Prabang, ở Vientian, ở Vang 
Vieng nơi đặt BCH của Tướng Vang Pao và Thakhek. Nhưng 
rồi các Toán ở Thượng Lào này, kể cả ở Thakhek cũng phải rút 
trở xuống Hạ Lào vì các hoạt động của Sở trùng hợp với các 
Toán của Trung Tá Thoại thuộc TƯTB và của Trung Tá Dung 
của NKT. Khi soạn thảo kế hoạch, Trung Tá Hùng đã không 
được biết gì về các hoạt động của TƯTB và NKT ở Thượng 
Lào. 
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Sau hơn 2 năm ở Lào, hết nhiệm kỳ tôi trở về BCH/SLL thay thế 
cho Thiếu Tá Nguyễn Hữu Trang làm TMT Sở. Anh Trang sang 
Lào thế vào chỗ tôi. Tôi ở Sài Gòn không lâu, rồi lên Buôn Mê 
Thuột làm CĐP/CĐ3 cho anh Thiếu Tá Tùy CĐT mới từ LLĐB 
sang, nhưng lại đang chuẩn bị rời chức vụ này. Anh Tùy từ BB 
sang LLĐB, bị vất vả vì phải đổi đi đồn biên phòng. Anh được 
về SLL nhưng lại phải lên cao nguyên và nắm chức vụ CĐT một 
CĐ mới lập mà thành phần Toán đa số là Mike Force, người 
Miên và Nùng chuyển qua. Anh Tùy hoàn toàn xa lạ với phương 
thức Targetting đặc biệt của Lôi Hổ, anh không họp tham mưu 
hỗn hợp, anh không muốn đi cùng trực thăng với đối nhiệm 
trong các cuộc xâm nhập, anh tính chuyện bỏ SLL. Vì vậy mà 
tôi phải lên BMT vào lúc địch toan tính dứt điểm các đồn từ Ban 
Đong xuống tới Ki ến Đức. 
 
Ngày nào CĐ3 cũng có ít nhất 2, 3 toán hoạt động dưới đất. 
Hàng ngày trực thăng bay ra vào vùng hành quân như đi chợ. Số 
tôi chỉ huy mát tay, nên chỉ mất có 1 Toán Trưởng (CU Phan 
Nhật Văn) và 1 Toán Phó lúc còn ở Đà Nẵng. Và phải nói là nhờ 
tài nghệ tuyệt diệu của các Pilot PĐ219, xâm nhập cũng như 
triệt thoái bất kể giờ giấc đều bay sát ngọn cây, khiến địch 
không trở tay để sử dụng SA7 và luôn đến đúng LZ thả cũng 
như đón Toán. 
 
Lần theo Toán xâm nhập chót của tôi, khi trở về nghe trên máy 
có May Day của một trực thăng bạn trúng SA7 trên không phận 
Đức Lập. Về tới BCH/CĐ3 được biết đó là trực thăng của 
LLĐB Mỹ, chở CHT Toán B của Mỹ và vị đối nhiệm phía VN 
từ Nha Trang bay lên quan sát trận đánh đang tiếp diễn ở căn cứ 
LLĐB Đức Lập. Vì bay cao nên đã lãnh SA7. 
 
Thật hú vía, tôi đã bay trên trực thăng PĐ219, chứ nếu bay trên 
trực thăng Mỹ thì đâu còn có mặt ở đây. Các vị sĩ quan Việt Mỹ 
đó có ghé BMT và gặp đối nhiệm của tôi ở BCH/CĐ3. Ông 
Trung Tá đối nhiệm của tôi cũng mừng hú vía khi từ chối bay 
cùng các ông bạn từ Nha Trang lên. Thật ra thì công việc của 
chúng tôi ở CĐ3 lúc đó là làm sao không cho địch tập trung tung 
ra thêm đơn vị để dứt điểm Đức Lập và Ban Dong. Các Toán 
của CĐ3 đang cố gắng phát giác mọi di chuyển và tập trung của 
địch trên đất Miên, BCH/CĐ3 sẽ xin B52 đánh vào những khu 
vực tập trung quân của địch. Sau này đọc những hồi ký của các 
Tướng Lãnh địch mới biết là chiến dịch của chúng thất bại vì bị 
tổn thất nặng do B52. Đó là nhờ các thành quả của các toán CĐ3 
và PĐ219 mà Đức Lập qua được trận công kích năm đó. 
 
Nhiều anh em biệt kích SLL, SCT còn sống sót tới nay có thể đã 
nhờ các Pilot 219 không ngại hiểm nguy, lăn vào vùng lửa đạn 
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để mang các anh về. Chúng ta phải nhớ cái ơn vô cùng to lớn 
này. 
 
Sau khi địch thất bại trong chiến dịch dứt điểm ở khu vực từ Ban 
Dong xuống đến Kiến Đức, tôi được lệnh về BCH/NKT thay thế 
cho Trung Tá Đỗ Văn Tiên ở chức vụ TP Tình Báo NKT. Anh 
Tiên bị MACSOG đề nghị thay thế vì gia đình có người dính líu 
đến VC. Thời gian tôi ở với CĐ3 như vậy chỉ có vài tháng và 
không ngày nào không có hành quân. 
 
Lúc này Nguyễn Mạnh Tường đã rời CSQG và đang là TP Hành 
Quân NKT. Chúng tôi như đôi đũa lại có dịp cùng làm việc, ưu 
tiên thượng cấp giao cho anh Tường lúc này là tái tổ chức NKT, 
thành lập Sở Công Tác, với sự tách rời vài bộ phận của Sở Tâm 
Lý Chiến, anh phải viết lại BCS mới của Nha. Thay mặt cho 
NKT hay đúng hơn là thay mặt cho Trung Tá Nguyễn Minh 
Tiến CSV/Sở HQTB -Tường phải tham dự tất cả các buổi họp 
với TTM, với MACV, MACSOG. Anh Tường bị áp lực từ tứ 
phía, từ nội bộ Nha phải tranh đấu với TTM và MACV được 
thêm quân số, cấp bậc tương ứng của các cấp từ Toán viên đến 
Giám Đốc Nha. Tuy tôi có tham dự một vài buổi họp như vậy 
cùng với Tường, nhưng rồi nhức đầu quá lấy lý do tôi đang có 
những cuộc hành quân tình báo đặc biệt, tôi để Tường lãnh trọn. 
 
Sau lễ Giáng Sinh 1970 Tường được thuyên chuyển ra Phú Yên, 
cuộc đời anh lại một lần nữa sang trang. Lần này anh nổi tiếng 
đã giữ vững vùng trách nhiệm không để lọt vào tay địch, nhưng 
vì trách nhiệm với nước, với dân, với quân đội anh đã không thể 
trọn tình với gia đình. Cuộc đời anh cô độc từ đây cho đến ngày 
anh được các chiến hữu tiễn đưa lần chót. 
 
Gần đây có vụ đột kích bắt Bin Laden, tôi xin kể lại một vụ đột 
kích khác của Mỹ trong đó nhiều nhân viên Mỹ của OP35 hay 
của C&C Đà Nẵng tham gia. 
 
Khoảng đầu năm 1967, có tin tức mơ hồ về 1 trại giam tù binh 
Mỹ gần Hà Nội. Tôi cùng Đại tá Simons, boss của OP35 và 
Trung tá Call đối nhiệm của tôi đã cùng bay sang Nakhon 
Phanom và Udorn Thái Lan. Nakhon Phanom là nơi người Mỹ 
thiết lập Trung Tâm Tác Chiến Điện Tử, còn căn cứ không quân 
Udorn là nơi có một số phi cơ không thám SR111 và SR71 
chuyên bay thám thính chụp ảnh Bắc Việt. Sau chuyến bay này 
Đại tá Simons mang về một số t ài liệu không ảnh và dụng cụ 
điện tử. Trung tá Call nói riêng cho tôi biết có thể C&C Đà 
Nẵng phải cung cấp vài toán cho một cuộc hành quân giải cứu tù 
binh. 
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Mãi tới 1970 tôi mới được biết rằng Pentagon đã không dùng 
toán VN mà dùng toàn biệt kích Mỹ, trong đó đa số là sĩ quan và 
HSQ của C&C Đà Nẵng. Cuộc hành quân đột kích này chỉ huy 
bởi Đại Tá Simons đặt ở Monkey Mountain hay còn gọi là Đài 
Radar Panama ở Sơn Trà. Dick Meadow, người chỉ huy toán 
biệt kích nhảy xuống trại giam là một HSQ lúc mới tới trình 
diện C&C Đà Nẵng năm 1965. Vào lúc anh chỉ huy toán biệt 
kích nhảy xuống Sơn Tây anh mang cấp bậc Đại Úy. Cuối năm 
1970, sau vụ đột kích, Đại tá Nu và tôi có gặp Dick Meadow ở 
Fort Benning. Trung tá Call đối nhiệm của tôi về hưu năm 1970 
và qua đời ở Florida năm 1976. Đại tá Simons là một huyền 
thoại của LLĐB Hoa Kỳ và là một anh Mỹ khó tính, độc đoán, 
lên cấp từ HSQ, lập được nhiều chiến công trong WW2. Ông 
này và Đại tá Hồ Tiêu ít khi giao thiệp trực tiếp với nhau. Sau 
thất bại ở Sơn Tây, Đại Tá Simons còn tổ chức vụ đột kích thất 
bại khác vào Iran và đã làm Tổng thống Carter mất điểm trong 
vụ tái cử. Simons về hưu và hết là một huyền thoại của Quân 
Đội Mỹ. 
 
Lắm lúc tôi tự hỏi, nếu Nguyễn Mạnh Tường thiết kế cuộc HQ 
Sơn Tây này, và được thực hiện sớm hơn 1, 2 năm thì kết qủa sẽ 
ra sao. Tôi đã có ý nghĩ như vậy vì cuộc triệt thoái khỏi An Lộc 
của BĐQ do anh thiết kế và thực hiện là một cuộc HQ tuyệt vời 
đáng để học hỏi mãi mãi về sau. Lực lượng của ta ra khỏi An 
Lộc là một hoàn toàn bất ngờ của địch. Chỉ có 2 khẩu 155 ly và 
đạn dược không thể mang ra được là phải phá hủy tại chỗ. 
 
 

 

 

Để chấm dứt câu chuyện tâm tình với anh em về một chiến hữu 
thân thương của chúng ta, tôi xin các anh em hãy nhớ lại 
Nguyễn Mạnh Tường, người đã khai sinh ra các cuộc hành quân 
vượt biên của Lôi Hổ mà tôi đã hân hạnh là người đầu tiên 
hướng dẫn anh em thực hiện kế hoạch của anh. Hy vọng câu 
chuyện cũng giúp các bạn biết thêm phần nào về huyền thoại 
NKT, SLL, Sở Công Tác, và PĐ219. Chuyện của những anh 
hùng quân đội lặng lẽ góp phần vào cuộc chiến tranh trong bóng 
tối. 
 
Phan Trọng Sinh 
2011 
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