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Khi quyết định đọc một quyển sách, người đọc thế nào cũng đã có ý định tại sao mình 
muốn đọc quyển sách này: Đọc (1) để giải trí chứ không có một mục đích rõ rệt nào cả, 
nếu hay thì tiếp tục đọc, dở thì quăng vào sọt rác; (2) để thưởng thức một tác phẩm văn 
chương, nghệ thuật có giá trị do bạn bè hoặc do các nhà phê bình giới thiệu; (3) để trau 
dồi kiến thức bản thân vì tài liệu có giá trị về văn học, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa 
học, v.v.; hay (4) để học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm cho đường hướng suy tư về thân phận 
bản thân và đất nước Việt Nam thân yêu và về dự hướng hành động của mình trong 
tương lai. 
 
Nếu (1) và (2) là mục đích thì cuốn Trận Chiến Tình Báo, Phản Tình Báo Giữa 
VNCH/CIA và cộng sản Hà Nội không phải là quyển sách mà quý vị muốn đọc. Quý vị 
có thể sẽ phí phạm quá nhiều thì giờ vào một việc làm hoàn toàn không thuộc sở thích 
của quý vị. Nhưng nếu (3) hay (4) hoặc (3) và (4) là mục đích thì Trận Chiến Tình Báo, 
Phản Tình Báo Giữa VNCH/CIA và cộng sản Hà Nội là một quyển sách mà quý vị không 
thể bỏ sót, không đọc, và cũng không thể không chiếm một vị trí đặc biệt trong thư viện 
nhà của quý vị. 
 
Tác giả Liên Thành trước đây đã từng cho xuất bản ba cuốn sách: (1) Biến Động Miền 
Trung, Huế -- Thảm Sát Mậu Thân 1968, và (3) Thích Trí Quang: Thần Tượng hay Tội 
Đồ Dân Tộc. Và nay Trận Chiến Tình Báo, Phản Tình Báo Giữa VNCH/CIA và cộng sản 
Hà Nội là quyển sách thứ tư của tác giả Liên Thành, sẽ cho ra mắt tại Little Saigon vào 
tháng 9 năm 2017. 
 
Quyển Trận Chiến Tình Báo, Phản Tình Báo Giữa VNCH/CIA và cộng sản Hà Nội 1955-
1975 là một tập tài liệu dài trên 900 trang phản bác mạnh mẽ sự tuyên truyền và ca tụng 
của Hà Nội – mà tác giả cho là dối trá, huênh hoang, hoàn toàn không trung thực -- về sự 
thành công của CSVN trong lãnh vực tình báo, cũng như về huyền thoại anh hùng của 
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các điệp viên tiêu biểu như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, v.v., đồng thời tác giả cũng 
khẳng quyết, bằng cách chứng minh với sự kiện, sự thành công của ngành tình báo 
VNCH qua việc trình bày hầu như tất cả mọi điệp viên từ cấp trung ương cho đến những 
đơn vị nhỏ của Hà Nội hoạt động tại các địa phương ở miền Nam Việt Nam đều bị tình 
báo VNCH bắt và những sinh hoạt phá hoại và nội tuyến của Hà Nội đều bị phá vỡ hoặc 
tê liệt hóa. 
 
Tập tài liệu trên 900 trang này gồm 18 chương. 
 
Qua 18 chương sách này, độc giả sẽ biết được tất cả các tổ chức cơ quan và sinh hoạt tình 
báo và phản tình báo dân sự cũng như quân sự của VNCH dưới thời Đệ I và Đệ II Cộng 
Hòa, của Cục Tình Báo Trung ương Hà Nội, từ 1955 đến 1975; các vụ xâm nhập và nội 
tuyến của tình báo Hà Nội và những dữ kiện hấp dẫn về công tác tình báo và phản tình 
báo của VNCH đã phá vỡ các vụ xâm nhập và nội tuyến này. Nổi bật trong các công tác 
này là những sinh hoạt của cơ sở tình báo của tỉnh Thừa Thiên mà tác giả Liên Thành là 
người trực tiếp lãnh đạo trong giai đoạn từ 1966 đến 1975 và của Đoàn Công Tác Đặc 
Biệt Miền Trung. 
 
Qua các sự kiện này, độc giả cũng còn có thể rút tỉa được những kinh nghiệm đáng học 
hỏi về ưu khuyết điểm và những nguy hại có thể có của các tổ chức tình báo và của an 
ninh quốc gia trong liên hệ với chính trị quốc nội và nhất là với các đồng minh quốc 
ngoại. 
 
Khi đọc sách của tác giả Liên Thành thì phần đông độc giả có một trong hai thái độ rất rõ 
rệt: hoặc là (1) chống đối, phản bác, chỉ trích đôi khi bằng những từ ngữ nặng nề, hay là 
(2) đồng ý, ủng hộ, hay hỗ trợ rất tích cực. Dĩ nhiên cũng có một số người có đọc, nhưng 
không muốn can dự vào những tranh luận. 
 
Là một người giới thiệu sách, tôi không muốn phê bình bất cứ thái độ nào của độc giả vì 
khi một tác phẩm được cho ra đời, giá trị của tác phẩm đó không còn thuộc quyền thẩm 
quyết của tác giả nữa mà thuộc quyền của mỗi độc giả. Tác giả Liên Thành đưa ra một 
thông điệp qua lăng kính của quá trình sinh trưởng và giáo dục của gia đình cùng với 
những giá trị đã được giáo huấn và thủ đắc trong tiến trình này; cũng như qua lăng kính 
kinh nghiệm sống, kinh nghiệm hoạt động trong thời gian trưởng thành của mình. Thông 
điệp này được gửi đi và độc giả thu nhận nó cũng qua các lăng kính trên, nhưng những 
lăng kính này được cấu tạo khác biệt vì hoàn cảnh của mỗi cá nhân đều khác nhau. Do đó 
thông điệp đã biến dạng do quá trình phát triển cá nhân khác nhau của từng độc giả, đưa 
đến sự đồng ý với hay phản bác tác giả. Và, dĩ nhiên ý kiến, lập trường và trao đổi công 
khai là quyền của tất cả mọi người trong các thể chế dân chủ, với hy vọng là mọi người 
có thể tìm thấy được một mẫu số chung. 
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Tuy nhiên, để đánh giá quyển sách có giá trị hữu ích cho mình hay không, có lẽ độc giả 
không cần phải xét đoán lập trường chính trị của tác giả -- mà quý vị có thể đồng ý hay 
phản bác -- vì lập trường của mỗi người đều được hình thành qua quá trình lịch sử phát 
triển của mỗi cá nhân cá nhân, đã thành định kiến, thường khó thay đổi được. Cũng như 
khó có ai có thể thay đổi được lập trường chính trị của quý độc giả. Do đó, trước khi phê 
phán lập trường chính trị của tác giả, có lẽ điều hữu ích là quý vị độc giả cần có nhận 
định và thẩm quyết về hai yếu tố căn bản: Đó là (1) quyển sách có đưa ra được những 
bằng chứng cụ thể, khả tín hay không, như tục ngữ ta có câu, “nói có sách, mách có 
chứng”, và (2) lý luận đưa ra có chỉnh và vững chắc hay không hay là chỉ dựa trên cảm 
tính mà thôi. Nếu hội đủ được hai điều kiện này thì dù quý vị có cùng quan điểm chính trị 
với tác giả hay không, quyển sách cũng có tiềm năng thỏa mãn được mục đích trau dồi 
kiến thức hay/và mục đích học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm suy tư về thân phận bản thân và 
đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng như về dự hướng tương lai hành động 
của quý vị như đã trình bày trên, ở phần mục đích (3) và (4). 
 
Chúc quý vị hưởng được mọi an lành. 
 
Nguyễn văn Thái, Ph.D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by LT chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Ba, July 25, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


