
     Sơ lược tiểu sử:
Sinh tại Hanoi, tốt ng-

hiệp thiếu úy Khóa 5 (K5) 
TVBQG Dalat (7/1951-
5/1952).

Thiếu Úy Nguyễn Kiên 
Hùng và Thiếu Úy Phạm 
Văn Liễu là 2 trong số 20 
sĩ quan tốt nghiệp K5 có số 
điểm cao nhất nên được ưu 
tiên chọn về Binh Chủng 
Hải Quân VN.

Giữa năm 1952, Th/Uý 
Hùng và Th/Uý Liễu được 
tuyển đi học Khóa 1 Căn 
Bản Sĩ Quan Hải Quân tại 
Nha Trang. Khóa học kéo 
dài 3 tháng. Sau khóa Căn 
Bản, Th/Uý Hùng và Th/Uý Liễu được đi thực 
tập thêm 3 tháng trên các chiến hạm Pháp, các 
Giang Đoàn Xung Phong (GĐXP) trên sông 
rạch miền Bắc và trong Nam VN, tập sự với 
các đơn vị xung kích Hải Quân Pháp gồm 2 
đơn vị biệt kích Ouragan và Tempête.

-Sau thời gian thực tập xong, Th/Uý Nguyễn 
Kiên Hùng về Liên Đoàn Tiền Giang Xung 

Kích  số 1 đóng tại Khánh 
Hội Nam VN.

-1955, sau Chiến Dịch 
Hoàng Diệu từ 1/1/55 đến 
31/5/55, quyét sạch tàn 
quân Bình Xuyên của Bảy 
Viễn ở Rừng Sát mà LĐ1/
TG&XK của Đ/Úy Hùng 
và TĐ1/TQLC của Đại Úy 
Bùi Phó Chí cùng  tham 
dự, Đ/Úy Hùng được chỉ 
định trách nhiệm thành 
lập TĐ2/TQLC, căn bản 
lấy quân số các Đại Đội 
TG&XK và đơn vị biệt 
kích Bergerol trong Nam, 
Trung Úy Nguyễn Văn 

Hay (Hai Chùa) làm ĐĐT/ĐĐ2.
Lúc đầu căn cứ đóng tại Long Hải về sau di 

chuyển về Rạch Dừa, Vũng Tàu.
 Thiếu Úy Cổ Tấn Tinh Châu viết về Đ/Úy 

Nguyễn Kiên Hùng:
-Hồi tôi mới về TQLC năm 1955, thì được 

thuyên chuyển về TĐ2/TQLC của Đại Úy 
Nguyễn Kiên Hùng TĐT. Sau đó Đ/Úy Hùng  

Niên Trưởng

TQLC NGUYÊN KIÊN HÙNG.
MX Tôn Thất Soạn

      NT. NGUYỄN KIÊN HÙNG:

                 SÓNG THẦN

041



chỉ thị tôi dẫn1 trung đội ra trấn đóng đảo 
Hoàng Sa thay thế nhiệm vụ cho trung đội 
của TĐ1/TQLC. NT. Hùng là 1 sĩ quan rất tốt, 
thanh liêm, là một trong hai SQ/TQLC thâm 
niên mà tôi mãi coi là cấp chỉ huy của tôi sau 
này, tôi vẫn DẠ (VÂNG) mỗi khi trò chuyện)

-5/1956: Đ/Úy Nguyễn Kiên Hùng bàn giao 
TĐ2 cho Trung Úy Hoàng A Sam. (Trung Úy 
Tôn Thất Soạn làm TĐP/TĐ2).

-6/1956: Trở về Saigon, Đ/Úy Hùng làm 
TP3, Đ/Úy Lê Nguyên Khang TP4 cho Thiếu 
Tá Liễu, Quyền CHT Liên Đoàn TQLC.

-1958: Đ/Úy Hùng rời TQLC vể  làm Trưởng 
Phòng 3 SĐ12 Khinh Chiến mà Đại Tá Lê 
Quang Trọng làm Tư Lệnh Sư Đoàn.

-1959: Vì SĐ12/KC bị giải tán nên Đ/Úy 
Hùng  xin thuyên chuyển trở về lại TQLC và 
được chỉ định nhận bàn giao TĐT/TĐ3/TQLC 
của Đ/Úy Lê Nguyên Khang, tại trại Cửu Long, 
Thị Nghè.

Đại Úy Mã Viết Bằng làm TĐP.
Trung Úy Ngô Văn Định, từ TĐ1 thuyên 

chuyển về giữ chức vụ TB3.
Ghi chú của Tr/Úy Ngô Văn Định:
-“Đêm 10 tháng 11 năm 1960, TĐ3/TQLC 

tập họp để đi hành quân, tôi (Trg/Úy Định) là 
SQ hành quân không được biết là hành quân ở 
đâu?Lệnh hành quân tôi cũng không phải soạn 
thảo, tôi không rõ  Đ/Úy Bằng TĐP và các 
ĐĐT có được TĐT cho biết trước hay không? 
Riêng tôi thì không biết chút nào.Được lệnh 
chuẩn bị hành quân ngắn ngày, nên không cần 
mang theo lương thực. 

Khi TĐ3 tập họp xong xuôi thì đoàn xe GMC 
đến. Lúc này TĐ3 còn đồn trú trong trại Cửu 
Long, Thị Nghè. Xe chỉ đủ chuyên chở 2 ĐĐ và 
BCH/TĐ mà thôi. Tôi được Đ/Úy Hùng giao 
cho một số giấy, để dán vào tất cả các mặt kính 
trước của xe. Giấy có hình Ngôi Sao Trắng. Tôi 
suy đoán là dấu hiệu để đi qua các trạm kiểm 

soát, tuy nhiên trong đầu tôi cũng thấy có điều 
gì không bình thường. Tôi không biết đây là 
ám hiệu gì? Lệnh đi dán thì phải thi hành….
Vài tiếng đồng hồ sau, từ BTTM, tôi thấy Đ/Úy 
Hùng và một số sĩ quan TQLC, Nhảy Dù lên 
xe Jeep chạy ra sân bay, tôi cũng chạy theo. Tại 
phi đạo đã có một C-47 đang nổ máy, tôi cũng 
lên theo, chẳng biết là đi đâu? Lúc này tôi lại 
nghĩ đến gia đình, “nhà tôi” đang có bầu con 
đầu lòng, tôi bèn bước xuống máy bay, đi trở 
lại BTTM thì bị bắt và đưa về giam tại Nha An 
Ninh Quân Đội…may mắn sau khi trình bày 
mọi sự việc ngay thật cho Trung Tá Nguyễn 
Xuân Sinh, trưởng khối điều tra, ông ta thông 
cảm và xét rằng tôi vô can, nên tôi được trả về 
lại tiếp tục phục vụ TQLC”.

-11/11/60: Đaỏ chánh Tổng Thống Ngô 
Đình Điệm (lần thứ nhất). 

Đ/Úy Hùng TĐT/TĐ3 điều động cánh A 
tham gia đảo chánh do Đại Tá ND Nguyễn 
Chánh Thi và Trung Tá Vương Văn Đông khởi 
xướng. Cuộc đảo chánh thất bại, Đại Úy Hùng 
và một số sĩ quan TĐ3, đào tẩu tị nạn sang 
Nam Vang, Cambot bằng C.47 KQVN. Trung 
Úy Hoàng Lãm, Trưởng Phòng 3 Liên Đoàn 
TQLC kể:

-Khoảng 2 gời chiều ngày 10/11/1960, Đ/
Úy Hùng TĐT/TĐ3 gặp tôi (HLãm) để yêu 
cầu lệnh cho Tr/Úy Hinh SQ quân lương (OD) 
của LĐ/TQLC phát tiền ăn nửa tháng sau của 
tháng 11. Tôi (Trg/Úy HL) vội nói: “Bữa nay 
mới 10 tây mà”. Đ/úy Hùng nói: “Nhân tiện 
ngày mai có xe BCH/LĐ liên lạc với hành quân 
ở miền Tây, nên TĐ3 cho xe tháp tùng theo để 
mua lương thực cho rẻ. Tôi (HL) nghe cũng 
hợp lý, chứ thực ra theo qui định thì tiền ăn 
chỉ được phát vào ngày 1 và 15 mỗi tháng. (đây 
là một trong những điều mà sau này Đ/T Đỗ 
Mậu, Giám Đốc Nha ANQĐ hạch tội tôi (HL) 
có dính líu đến vụ đảo chánh hụt của hai Đại 
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Tá Thi & Đông).
-Ngày 11/11/60, khoảng 1 gời sáng, nghe 

tiếng súng nổ ngày càng nhiều, H. Lãm vội lái 
xe vào trại Cửu Long mới hay là Đ/Úy Hùng 
lấy xe cơ hữu TĐ3 chở 2 Đại Đội ra khỏi trại 
và dặn Đ/Úy Bằng, TĐP, là sẽ cho đoàn xe trở 
về chở tiếp 2 ĐĐ còn lại. Tr /Úy Lãm liền cho 
lệnh đóng cổng trại, và sau đó nhận được lệnh 
trực tiếp của Đ/Tá Hồ Tấn Quyền Tư Lệnh 
HQVN, cho Đ/Úy Bằng dẫn bộ 2 ĐĐ còn lại, di 
chuyển qua cầu sắt nhỏ bắt qua rạch Thị Nghè 
nối trại Cửu Long với cổng hậu của Hải Quân 
Công Xưởng, rồi đi qua đường Cường Để, ra 
bến Bạch Đằng trình diện Đ/Tá Quyền để cùng 
vào Dinh Độc Lập, bảo vệ TT Ngô Đình Diệm, 

chống lại phe đảo chánh. Vì vậy cuộc đảo chánh 
của phe Nguyễn Chánh Thi bị thất bại, một số 
sĩ quan ND và TQLC đào tẩu qua  tị nạn Nam 
Vang, Cambot. Đại Úy Mã Viết Bằng được chỉ 
định làm TĐT/TD3 kể  từ đó.

 -1/11/1963: Đảo chánh TT/NĐD (lần thứ 
hai) .

Sau đảo chánh thành công, Đ/Úy Hùng và 
Th/T Liễu cùng một số sĩ quan khác trở về lại 
VN, trong đó có Đại Tá Nguyễn Chánh Thi. 

1/1964: Đại Úy Nguyễn Kiên Hùng vừa từ 
Cambodge trở về VN sau thời gian ngắn, được 
chở bằng trực thăng đáp xuống vùng hành 
quân bên bờ sông tại xã Tân Lộc, giáp ranh xã 
Châu Thành, Cà Mâu để nhận bàn giao TĐT/
TĐ4/TQLC của Thiếu Tá Lê Hằng Minh. TĐP/
TĐ4 là Đại Úy Nguyễn Thành Trí. 

Sau cuộc hành quân ở Cà Mâu, TĐ4 được về 
hậu cứ Vũng Tàu nghỉ dưỡng quân. Một tuần lễ 
sau, Đại Úy Nguyễn Thành Trí TĐP/TĐ4 được 
lệnh thuyên chuyển về làm TĐP/TD1/TQLC 
thay thế Đ/Úy Lê Văn Hiền, lúc này Thiếu Tá 

Tôn Thất Soạn là TĐT/TĐ1.
-6/1964: Thiếu /Tá Hùng 

(được điều chỉnh Thiếu Tá vì đủ 
điều kiện thâm niên cấp bậc) 
bàn giao TĐ4/TQLC cho Thiếu 
Tá Nguyễn Văn Nho tại vùng 
hành quân Gò Công.

 -1965: Th/Tá Nguyễn Kiên 
Hùng  và Th/Tá Lê Hằng Minh 
cùng tham dự khóa học  AWS 
(tham mưu đổ bộ) tại Quantico, 
US-MSC , VA, USA. 

-1965: Cuối năm, Trung Tá 
Nguyễn Kiên Hùng (đặc cách 
thăng cấp trung tá vì nhu cầu 
công vụ) được đề cử làm Tỉnh 
Trưởng/TKT tỉnh Khánh Hòa, 
Nha Trang.

-1966: Tr/Tá Hùng thuyên chuyển về TTHL 
Vạn Kiếp giữ chức vụ CHP.

-1967: CHT/TTHL Sông Mao, Phan Thiết.
-1968: Tr/Tá Hùng được thuyên chuyể về 

P3/BTM.

(H: Đ/Úy Bằng TĐT/TĐ3, Trg/Úy Định, phóng viên Mỹ trong 
cuộc hành quân ở Long An, 1962 ).
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-30-4-75: Trg/Tá Hùng và gia đình lưu vong 
định cư tỵ nạn tại Minneapolis, MN tiếp theo 
là Austin, TX cho đến nay…

-Ngày 8 tháng 11 năm 2016 NT TQLC 
Nguyễn Kiên Hùng qua đời  tại binh viện 
Austin, TX, hưởng thọ 89 tuổi. NT. TQLC 
Nguyễn Kiên Hùng là một sĩ quan kỳ cựu 
của Binh Chủng TQLC với binh nghiệp gian 
truân và đầy sóng gió qua nhiều giai đoạn từ 
khi gia nhập Quân Đội VNCH (1952) cho đến 
30/4/1975

MX Tôn Thất Soạn

                 

             
                                                                         
Vẫn mãi còn đây nỗi đớn đau
Tháng Tư lịch sử của năm nào
Tang thương phủ ngập buồn sông núi
Một mối hận thù dâng ngất cao
 
Quê hương tan nát từ dạo ấy
Một mảnh sơn hà vương đắng cay
Người đi phiêu bạt ngàn hải lý
Kẻ ở quê nhà trông ngóng ai?
 

Còn đâu một thuở đời ngang dọc
Đạp núi băng sông dưới bóng cờ

Hiên ngang mài kiếm trên lưng ngựa
Mà phải tan hàng, tan ước mơ.

 
Bây giờ tuy đã xa xôi lắm

Nhưng niềm đau cũ ngập hồn tôi
Vẫn nhớ Tháng Tư mùa quốc Hận
Nỗi sầu vong quốc mãi không vơi

Vi Vân

  


