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phòng thủ của Căn cứ TSN và chứng kiến phản ứng
của các đơn vị ứng chiến khi có báo động. Sau đó, họ
hỏi liệu Yếu khu có thể chống nổi cuộc tấn công của 7
tiểu đoàn VC không? Thiếu tá Chiêu chỉ cười và trả lời
'Ðến lúc đó các anh sẽ biết'. Tuy nói vậy, nhưng trong
lòng ông rất lo.

TỔNG CÔNG KÍCH ÐỢT I:
Theo thông lệ, vào mỗi dịp đầu năm âm lịch,
VNCH và VC thỏa thuận ngưng bắn 3 ngày để binh sĩ
hai bên về ăn Tết với gia đình. Tuy nhiên năm nay (Mậu
Thân 1968), có tin VC sẽ tấn công nên tại căn cứ TSN,
các đơn vị cho binh sĩ thay phiên nhau đi phép 25%
quân số. Bù lại, các lực lượng Hoa Kỳ tình nguyện cấm
trại 100% để đắp vào chỗ trống.
Theo tin tình báo, VC đã cho từng toán nhỏ len lỏi
vào các khu dân cư xung quanh căn cứ TSN và yếu điểm
Hạnh Thông Tây. Cũng theo tin tình báo, lực lượng của
chúng tham gia cuộc tổng tấn công gồm có:
• 9 Tiểu đoàn đánh vào Ðô thành Sài Gòn
• 7 Tiểu đoàn đánh vào Căn cứ TSN và Bộ TTM
• 1 Tiểu đoàn đặc công
• 12 Ðại đội do Sư Ðoàn 3 VC tăng phái để yểm
trợ tổng quát.
Ðúng 9 giờ sáng mùng một Tết Mậu Thân (31-11968), JDOC báo cáo VC đã tấn công cố đô Huế vào
đêm 30 rạng mùng một Tết, và đã tràn vào thành phố.
Tức thời, Thiếu tá Phùng Văn Chiêu cho lệnh báo động
cấm trại 100%. Tất cả các đơn vị Việt - Mỹ đồn trú đều
ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tá Chiêu
có hỏi Trung tá Cương xem ông có quyết định gì để bổ
túc kế hoạch phòng thủ không, Trung tá Cương trả lời
ông hoàn toàn đặt tin tưởng vào kế hoạch của Thiếu tá
Chiêu, đồng thời cũng nói ông Chiêu ráng lo bảo vệ căn
cứ vì bản thân ông còn rất nhiều công việc khác phải lo.
Sau khi được tin có nhiều toán nhỏ của VC lần
lượt trà trộn vào các xóm nhà dân trong yếu điểm Hạnh
Thông Tây (tuyến Ðông Bắc) và khu vực Bà Quẹo, Ngã
Tư Bảy Hiền (dọc Quốc lộ 1) nên ngay trong đêm mùng
một Tết, yếu điểm TSN đã tổ chức một cuộc hành quân
phối hợp giữa lực lượng phòng vệ do Trung úy Nguyễn
Hữu Hạnh chỉ huy, Chuẩn úy Lành phụ tá, cùng với
Ty Cảnh sát Quốc gia để xét sổ gia đình. Khoảng 10
giờ đêm, lực lượng hành quân báo cáo đã bắt nhiều
người cư ngụ bất hợp pháp, tình nghi là VC. Trong khi
đó, TÐ53ÐPQ cũng báo cáo có tin nhiều toán nhỏ VC
đang tiến về phía phi trường.
Mười hai giờ đêm, Biệt khu Thủ đô cho biết VC đặt
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súng cối từ Thủ Thiêm bắn vào dinh Ðộc Lập. Thiếu tá
Chiêu đoán có lẽ đó là dấu hiệu khởi đầu cho cuộc tổng
tấn công, ông liền ra lệnh cho Trung úy Hạnh rút ngay
lực lượng đang hành quân trở về căn cứ và trao những
người tình nghi cho Trung đội Cảnh sát Phi Cảng thụ
lý. Ðồng thời ông cho 2 Trung đội Phòng vệ cùng tiểu
đội AP đến trấn tuyến phòng thủ B. Lực lượng Phòng
vệ còn lại để bảo vệ JDOC và tiếp tế đạn dược. Các xe
GMC phòng không trang bị đại bác 20 ly và chi đội 3
chiến xa được bố trí dọc theo phía tây vòng đai tăng
cường cho TÐ2CV.

Ðể nắm vững tình hình, Yếu khu (Ðại úy Huỳnh
Khương An) phái Trung úy Ðặng Lê Bia (SQ tình báo)
và phụ tá là Trung sĩ I Vũ Ðức Thọ đi thám thính tại Yếu
điểm Hạnh Thông Tây và Chi khu Gò Vấp. Khi xe jeep
đi qua Hạnh Thông Tây thì bị B-40 của VC bắn cháy,
Trung úy Bia tử thương, Trung sĩ I Thọ bị chúng bắt
làm tù binh.
3 giờ sáng, VC bắt đầu tấn công Tòa đại sứ Hoa Kỳ
và Ðài phát thanh Sài Gòn. Kế tiếp là cổng 2 Bộ TMM
(hướng đường Võ Tánh, trục Phú Nhuận - Trung tâm
Tiếp Huyết).
3 giờ 20, Ðài kiểm soát báo cáo có nhiều tiếng súng
nhỏ từ tuyến Ðông Bắc (Hạnh Thông Tây) bắn vào khu
nhiên liệu C-130 của Hoa Kỳ (parking khu Ðông trong
căn cứ TSN). Ðồng thời, VC từ phía ngoài cổng 10 (TT
Tiếp Huyết) bắn vào bộ chỉ huy của TÐ2CV để yếm trợ
cho TÐ2/MTGP của chúng đang phối hợp với TÐ10
Ðặc Công tiến vào bằng ngõ sân golf. Có lẽ ý định của
chúng là đánh vào hông phía Tây của Bộ TTM (giáp
ranh với cổng 2 của khu MACV annex) nhưng vì không
am tường địa thế nên lại tiến thẳng vào khu MACV. Tại
đây, VC tấn công rất mãnh liệt nhưng đã bị lực lượng
Hoa Kỳ và TÐ2CV phản công tiêu diệt: chúng đã phải
để lại trên 80 xác chết và vũ khí đủ loại. Số sống sót
chạy qua phía Ðông (hàng rào Bộ TTM) phối hợp với
lực lượng đang tấn công cửa sau Bộ TTM (phía đường
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