
  NT. Nguyễn Thành 
Yên là một cấp chỉ huy 
trong BC-TQLC mà MX. 
Saigon (Tôn Thất Soạn) 
kính phục nhất và cũng 
thương cảm nhiều nhất. 
Kính phục về cách chỉ 
huy, lòng gan dạ, và kinh 
nghiệm chiến trường, 
tính tình giản dị, không 
thủ đoạn và thương yêu 
đồng đội chiến hữu trong 
mọi hoàn cảnh. Thương 
cảm vì công trạng của 
ông không được  đãi 
ngộ xứng  đáng và về cuộc sống thanh bần, bất 
hạnh của ông trong giai đoạn cuối cuộc đời. 
Ông có biệt danh “Ông Già Đầu Bạc” do anh 
em gọi đặt với lòng mến phục ông. Ngoài ra 
Ông còn có thêm  biệt danh là “Ông Già Hự”, 
vì mỗi lần Ông hỏi quân nhân nào phạm kỷ 
luật, sau mỗi câu hỏi Ông đều gằn thêm hai 
chữ “hự hự”.

Đời quân ngũ của tôi và Đồ Sơn, (Tr/Úy Ngô 
Văn Định, sau này là ĐT LĐT/258-TQLC) gắn 
liền với Đại Úy Nguyễn Thành Yên (sau này là 
ĐT-TLP/SD-TQLC). Trong hồi ký “Buồn Vui 

Nieân Tröôûng
TQLC  NGUYỄN THÀNH YÊN

MX Tôn Thất Soạn

Đời Lính”, Đồ Sơn viết:
-Hồi làm việc với ông Yên, thật 

sự mà nói, Ông giao hết mọi việc 
cho tôi là Trưởng Ban 3 -TD2/
TQLC. Khi nào quan trọng lắm, thì 
ông mới trực tiếp giải quyết. Ngày 
29-6-66, tại Đà Nẵng, trước  khi ra 
Phò Trạch- Quảng Trị để thay thế 
cố Trung Tá Lê Hằng Minh TĐT/
TD2  tử  trận trong trận phục kích 
của VC, tôi ( Đ/Úy Ngô Văn Định) 
có ghé thăm Đại Tá Yên trong 
một thời gian ngắn. Ông là người 
tôi thương mến và quý trọng nhất 
trong BC-TQLC, nhiều kỷ niệm 

vui buồn với Ông trên khắp các chiến trường, 
đặc biệt là Cà Mâu, Tam Quan, Bồng Sơn và 
Kontum. Tôi luôn luôn làm việc hết sức mình 
trong thời gian dài phục vụ dưới quyền Ông. 
Đã 2 lần tôi chứng kiến Ông thoát chết trong 
gang tấc, trong Chiến Dịch Sóng Tình Thương 
1963, Cà Mâu.

 NT. Nguyễn Thành Yên sinh tháng 8 năm 
1924 tại Đà Nẵng VN. Qua đời năm 1973 tại 
Vĩnh Long- VN.

Vợ là bà Nguyễn Thị Minh Châu, quê Bắc 
Giang- Miền Bắc VN, hiện định cư với gia 

    (hình Đại Tá Nguyễn Thành Yên)

023

                 SÓNG THẦN



đình trưởng nữ và con gái út tại Ewerett, WA-
USA- 2016. Ông Bà có tất cả 10 người con. 
Năm 1965, một trong hai cô con gái sinh đôi, 
được Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế bảo trợ đưa 
sang Bỉ Quốc để chữa trị về bịnh tim mạch, 
nhưng không thành công. Sau 1975, có 3 người 
con trai: 1 chết vì bịnh, 1 vượt biển mất tích, 1 
vượt biên bị Kmer Đỏ bắn chết. Hiện tại ở VN 
còn 2 con trai và 2 con gái, tất cả đều lập gia 
đình. Ngoài ra, NT Yên có người anh em “cột 
chèo” là Đại Tá Nguyễn Văn Hiệp K.8 Dalat, 
CHT/Liên Đoàn 12 BĐQ, sau 13 năm tù CS, 
hiện định cư cùng gia đình tại Hayward, CA-
USA-2016.

Đời Quân Ngũ Của NT Nguyễn Thành 
Yên:

-15-12-1951, NT  Nguyễn Thành Yên nhập 
học K.6 Võ Bị Dalat

-1952, tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu Úy, 
phục vụ đơn vị  đầu tiên  là Tiểu Đoàn 3 Nhảy 
Dù, ngoài Bắc, tiếp theo là Tiểu Đoàn 76 BVN 
(Bataillon Vietnamien), TĐT là Đại Úy Đinh 
Xuân Kế (sau này là Đại Tá Nha Cựu Chiến 
Binh), đóng tại Núi Con Voi, tỉnh Bắc Giang, 
cũng là quê vợ  NT Yên. Ông có rất nhiều huy 
chương với các chiến công trong thời gian 
chiến đấu ở ngoài Bắc VN.

-1954, Hiệp Định Đình Chiến  Genève, Ông 
cùng đơn vị di chuyển vào Nam-Cần Thơ. Sau 
đó thuyên chuyển về SĐ3 Nùng, đóng tại Sông 
Mao-Phan Thiết.

-1956, Trung Úy Yên tình nguyện về BC-
TQLC, khởi đầu là ĐĐT Đại Đội Thủy Xa 
đóng tại Cát Lái. 

- 1-1957, Ông là PĐT-PĐ 106 Ly (4”2) cũng 
đồn trú tạm thời  tại Cát Lái.

-7-1958,Tr/Úy Yên là TĐT/TĐ2-TQLC 
đóng tại bán đảo Cam Ranh.

 -12-1958, cuộc hành quân đầu tiên của TĐ2/
TQLC vào mật khu Tô Hạp, phía Tây của Động 
Bà Thìn, Ba Ngòi-Khánh Hòa do Trung Úy Yên 
chỉ huy, là cuộc hành quân thao dượt, vì không 

có chạm súng với VC, tuy nhiên TĐ2 cũng phá 
hủy được nhiều cơ sở của du kích VC.

-1959, TĐ2 thi hành công tác trấn giữ các hải 
đảo ở Hoàng Sa, do các đại đội luân phiên thay 
thế, thời gian 3 tháng. Các đại đội còn lại được 
biệt phái riêng lẻ để bảo vệ an ninh cho các 
khu trù mật bắt đầu thành lập: Trung Úy Tôn 
Thất Soạn ĐĐT kiêm TĐP đã dẫn ĐĐ1 hoạt 
đông ở quận Long Toàn-Vĩnh Bình, Cù Lao 
Dung tỉnh Ba Xuyên. Tr/Úy Yên TĐT có đến 
thăm ĐĐ1 tại Quận Long Toàn bằng đường bộ 
(xe Jeep). Sau đó là ĐĐ1 được lịnh tăng cường 
an ninh cho Đặc Khu Côn Sơn (đảo Côn Sơn), 
khu trại giam tù Cộng Sản, thời gian 3 tháng.

-17-1-60, TĐ2 do Tr/Úy Yên TĐT và Tr/Úy 
Soạn TĐP cùng LĐ/TQLC dẹp tan phong trào 
“Đồng Khởi” của VC  ở Kiến Hòa, sau hơn 1 
tháng hoạt động, TĐ2 tăng phái cho TK. An 
Xuyên, Cà Mâu để giữ an ninh cho các khu trù 
mật đang được xây dựng.

 -6-1960, Tr/Úy Yên bị trọng thương khi bị 
VC phục kích chuyến “Tàu Đò” đi phát lương 
hàng tháng và thăm các Đại Đội đóng quân ở 
Cái Bát, quận Cái Nước. Tr/Úy Dương Hạnh 
Phước TĐP/TĐ1/TQLC tạm Quyền TĐT/
TĐ2. Tr/Úy Soạn TĐP/TĐ2, về làm TP2/
BCH/Liên Đoàn-TQLC,

-1-1961, Đại Úy Nguyễn Thành Yên sau 
thời gian dưỡng thương, đã hăng hái trở lại 
nắm quyền chỉ huy TĐ2 /TQLC lần thứ nhì.

 -1961-62,Đ/Úy Yên cùng TĐ2 thường xuy-
ên hoạt động Vùng 2 Chiến Thuật: Kontum, 
Darkto. TĐ2 đã giữ an ninh dịp TT Ngô Đình 
Diệm viếng thăm Tân Cảnh. Hành quân nhiều 
ngày liên tục, vượt núi băng rừng, dưới những 
cơn mưa tầm tã của vùng biên giới nên quân sĩ 
TĐ2 đều bị lở chân và bị đói. Lương thực đã 
cạn, thời tiết xấu, máy bay không đến tiếp tế 
thả dù được. Trong tuần lễ sau cùng, anh em 
phải chia xẻ lương thực để ăn cầm chừng đỡ 
đói. Đến khi có tiếp tế thả dù, thì cũng chỉ nhận 
được một số mà thôi. Núi non trùng điệp, nước 
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suối trên nguồn chảy xiết, nên lương thực thả 
dù xuống bị thất lạc. Một đại đội được phụ 
trách khai quang bãi đáp trực  thăng, bằng tay, 
phải mất nửa ngày mới thực hiện xong.

Trong cuộc hành quân ở Pleiku, đoàn “công 
voa” quân vận chở TĐ2 rời Ba Ngòi-Cam 
Ranh, khi đến gần đèo Mang Giang thì trời 
sập tối, 1 GMC chở quân bị lao xuống vực 
suối vì tài xế ngủ gục, chỉ còn vài quân nhân 
sống sót, nhưng đều bị thương. Tài xế không 
bị thương, nhưng sợ quá nên trốn vào rừng, 
tìm không thấy nữa!TĐ2 phải ngừng lại để 
chờ tải thương. Sáng ngày hôm sau mới tiếp 
tục di chuyển hành quân ở An Khê.

Một hôm có 1 HSQ làm gì lôi thôi ở ngoài 
chợ Kontum, “Ông Già” (Đ/Úy Yên) gọi vào 
trình diện. Ông không đánh bằng roi mà lại 
đánh bằng ..Nhu Đạo. Thay vì có lỗi, mình 
nhường cho Ông Già, chịu thua đi là êm, đằng 
này anh ta là võ sĩ nên gài cho Ông Già té ngã, 
thế là Ông Già nổi giận, đét cho mấy hèo, làm 
mọi người cười ầm cả lên. Anh HSQ/TĐ2 này 
tên Phạm Văn Hai, sau lên thượng sĩ, trưởng 
toán cận vệ cho TL/TQLC Bùi Thế Lân.

Đi hành quân, dừng đóng quân đêm, Ông 
Già Yên thường không ngủ một chỗ nào nhất 
định, thích chỗ nào Ông thường tự mình móc 
võng lên ngủ chổ đó. Có một đêm trưởng toán 
gác, TSI Ngưu đi gọi người thay phiên gác, đến 
ngay chỗ võng Ông Già Yên ngủ, anh nói lớn:

-Ê, dậy gác đi mày, đến giờ rồi.
Không thấy người nằm võng trả lời, anh ta 

nổi  nóng la lớn:
-Đ.M.có dậy đổi gác không, ông cho mấy 

đá bây giờ.
 Thế nhưng người nằm võng vẫn nằm yên, 

anh này bèn mở mền đắp ra, lấy tay xoa vào 
đầu người nằm trên võng để gọi cho anh này 
dậy gác. Khi xoa vào đầu, thấy đầu hớt tóc 
ngắn ngủn, anh HSQ này biết ngay là sờ nhầm 
vào “Ông Già Đầu Bạc” TĐT, anh hốt hoảng 
chạy ngay đến chỗ Đồ Sơn (Tr/Úy Định TB3) 

và nói:
-“Chết em rồi, em gọi gác nhầm phải Ông 

Già, ĐS cứu em với”.
Đồ Sơn nói:
- Khỏi lo, cậu đâu cố ý, Ông Già không để 

ý đâu.
Sáng dậy, Ông Già Yên cười và nói:
-Đêm qua có đứa nào gọi tao đi gác..
(trích trong “Buồn Vui Đời Lính” của MX. 

Đồ Sơn).
 Có lần sau khi hành quân về Kontum nghỉ 

dưỡng quân, Ông Già Yên và tôi (MX. Đại Úy 
Tinh Châu) cùng vài anh em TĐ2 khác sửa 
soạn đi ra phố. Khi bước ra khỏi cửa thì có 
một binh sĩ ngồi đó, đứng dậy chào. Ông Già 
Yên hỏi:

-Hôm nay chú gác hả? Sao không đi chơi?
Anh này trả lời:
-Thưa Đại Úy, hôm qua Đại Úy đánh em, 

làm bể cái đồng hồ mẹ em cho em.
Nghe vậy, Đ/Úy Yên lột ngay đồng hồ đang 

đeo trên tay đưa cho anh binh sĩ này. (theo lời 
kể của MX.Tinh Châu)..

Chiến Dịch SÓNG TÌNH THƯƠNG:
 Chiến dịch bắt đầu ngày 3 tháng 1 năm 1963 

với sự tham dự của TQLC gồm BCH/TQLC, 
TĐ2 của Đ/Úy Yên TĐT, TĐ4 với Đ/Úy Bùi 
Thế Lân TĐT, Đ/Úy Soạn TĐP, PĐ 75ly SP, 
ĐĐ Công Binh/TQLC  và HQVN:

Cánh A-TĐ2 đổ quân vào rạch Tân Ân, Cần 
Giờ. Ngay bãi đổ bộ, VC đã “dàn chào” bằng 
một loạt đạn cối 82ly và 61ly, có 1 quả đạn nổ 
cách Đ/Úy Yên, Đ/Úy CV Richard B.Taylor, 
Trg/Úy Ngô Văn Định TB3 vài mét. May mắn 
không ai bị thiệt hại gì. Đến trưa, tạm nghỉ 
để ăn cơm, Đ/Úy Yên lại ngồi trên 1 quả mìn 
được che đậy bằng rơm và lá cây khô trên mặt, 
may mà mìn không nổ và được phát giác kịp 
thời. Lần khác, khi Đ/Úy Yên và Tr/Úy Định 
đi trên 1 chiếc xuồng gỗ, vì có nhiều cỏ lát, 
anh em biệt kích TĐ2 không chèo nhanh được, 
Đ/Úy Yên tiện tay, cố kéo từng bụi cỏ lát để 
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phụ với anh em, Ông  vô tình và bất ngờ nắm 
đầu cây súng trường kéo lên, kèm theo 1 tên 
du kích VC đang ngậm ống sậy để trốn dưới 
nước. May mà nó không kịp nổ súng 
vào “Ông Già”, anh em biệt kích kịp 
thời túm cổ tên VC vừa mới trồi lên 
khỏi mặt nước.

Hành Quân TTV Vào Mật Khu  Đỗ 
Xá:

Mât khu Đỗ Xá là vùng đồi núi thuộc 
tỉnh Quảng Tín, Đổ Xá nằm giữa ranh 
giới của Quảng Tín, Quảng Nam và 
Kontum.

Tháng 4-1963, TĐ2 với Đ/Úy Yên 
TĐT, Đ/Úy Cổ Tấn Tinh Châu TĐP 
cùng TĐ4 của Đ/Úy Bùi Thế Lân TĐT 
, Đ/Úy Soạn TĐP và BCH/LD-TQLC. 

TQLC đã phá hủy các cơ sở hậu cần, kho 
tàng VC, kể cả một bịnh viện dã chiến của 
chúng. Vì phương tiện H34 USMC không 
đủ để chở TQLC ra VTT, nên Đ/Úy Yên 
TĐT/TĐ2 đã tình nguyện dẫn TĐ2 di 
chuyển bộ 20 km đường núi đá cheo leo, 
hiểm trở. Đ/Úy Yên đã tỏ ra  là tác phong 
của một “Niên Trưởng”, một “Đàn Anh” 
đối với Đ/Úy Bùi Thế Lân TĐT là “Đàn 
Em” và TĐ4/TQLC tân lập.

-Hành Quân TTV trận Đầm Dơi:
 Ngày 10 tháng 9-1963, TĐ2 của Đ/Úy 

Yên TĐT đã giải cứu quận lỵ Đầm Dơi bị 
VC tấn công đêm trước. Tịch thu nhiều 
vũ khí và tiêu diệt hơn 122 tên VC bỏ xác 
tại chỗ. Đ/Úy Yên đã được ân thưởng Đệ 
Ngũ Đẳng BQHC và được TT Ngô Đình 
Diệm triệu kiến vào Dinh Độc lập khen 
ngợi, đồng thời các ĐĐT/TĐ2 cũng đều 
được ân thưởng Đệ Ngũ Đẳng BQHC kèm 
nhành dương liễu, đó là Đ/Úy Hai (tự Hai 
Chùa), các Tr/Úy Phạm Nhã, Ngô Văn 
Định, Nguyễn Năng Bảo.

.Tổng Thống Mỹ sau đó cũng ân thưởng 
Presidential Unit Citation (PUC) trận Đầm 
Dơi cho hiệu kỳ TĐ2/TQLC và quân nhân 

các cấp trong đơn vị. Tr/Úy Nguyễn Năng Bảo 
được ân thưởng thêm 1 Silver Star with “V” 
Combat.

( các ĐĐT dự trận Đầm Dơi, L-R: Tr/Uy Nhã, 
Định, Bảo, Đ/Úy Hai, Đ/Úy Yên )
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Ngày 1-11-63: Đảo Chành TT Ngô Đình 
Diệm.

Một số tướng lãnh đảo chánh TT Ngô Đình 
Diệm, vì e ngại Đ/Úy Yên  là một người công 
giáo ngoan đạo, một quân nhân thuần túy 
quân sự, luôn thi hành kỷ luật quân đội, không 
muốn dính dáng về chính trị, phe phái, vì vậy 
sẽ không hưởng ứng đảo chánh, nên họ đã gọi 
TĐT/TĐ2 là Đ/Úy Yên lên BTTM họp 
và họ giữ ông lại trong BTTM ngày 
hôm đó và chỉ định Đ/Úy Cổ Tấn Tinh 
Châu nguyên TĐP/TĐ2, vừa mãn học 
khóa Chỉ Huy&Tham mưu tại Đalạt, 
nắm quyền chỉ huy TĐ2. (trích trong 
Những Ngày Xa Xưa của MX Đồ Sơn).

Đ/Úy Cổ Tấn Tinh Châu nguyên 
TĐP/TĐ2 vừa mãn  học khóa Chỉ 
Huy&Tham mưu tại Đalạt, được BTTM 
chỉ định nắm quyền chỉ huy TĐ2. Đại 
Úy Tinh Châu nhận được lệnh BTTM  
dẫn TĐ2 về Saigon làm lực lượng trừ 
bị ứng chiến trong ngày 1-11-63, sau đó 
được phân công  trong nhiệm vụ tham 
dự cuộc chỉnh lý 1964.tại Saigon./.

Ngày 1-1-1964, Thiếu Tá Nguyễn Thành 
Yên nhận TĐT/TĐ3/TQLC để Thiếu Tá Tôn 
Thất Soạn đi nhận TĐT/TĐ1/TQLC do Th/Tá 
Trần Văn Nhựt bàn giao để Th/Tá Nhựt lên 
làm TLP/Lữ Đoàn TQLC

Ngày 1-3-1964, Thiếu Tá Nguyển Thành 
Yên đảm nhiệm lần đầu tiên chức vụ  Chiến 
Đoàn Trưởng  TQLC, dẫn TĐ1 của Th/Tá 
Soạn và TĐ3 của Th/Tá Nguyễn Thế Lương 
và 1 PĐ75ly SP, hành quân bình định tại Gò 
Công, quận Tân Niên Tây.

Trận Phụng Dư: 
Ngày 2 tháng 4-65, Trung Tá Yên CĐT/CĐ-

A  chỉ huy gồm có TĐ1 của Th/Tá Soạn và 
TĐ2 của Th/Tá Hoàng Tích Thông cùng với 
PĐ75ly SP của PĐT Đ/Úy Đoàn Trọng Cảo 
tham dự trận Phụng Du ở Tam Quan, Bồng 

Sơn, Bình Định. Trung Tá Yên và các ĐĐT/
TĐ2-TQLC đều được ân thưởng Đệ Tứ BQHC 
kèm nhành dương liễu.

Xin tóm tắt trận Phụng Du: Lúc 1 giờ sang 
đêm ngày N (2 tháng 4-65) một lực lượng địch 
cấp trung đoàn của sư đoàn 3 sao vàng VC tấn 
công  vào vị trí đóng quân đêm của BCH/TĐ2 
tại ấp Phụng Du, được bảo vệ bởi Đại Đội 3/

TĐ2 của Đ/Úy Phạm Nhã, sau 5 tiếng đồng hồ 
chiến đấu dũng cảm của các cọp  biển TQLC, 
địch bị thiệt hại nặng và rút chạy khi trời gần 
về sáng.Tổng kết địch bị chết khoảng 150 tên, 
10 bị bắt sống, vũ khí địch bị tịch thu khoảng 
100 khẩu đủ loại cá nhân và cộng đồng. Trung 
Tá Yên và các ĐĐT/TĐ2/TQLC đều được ân 
thưởng Đệ Tứ BQHC kèm nhành dương liễu. 
Th/Tá Thông TĐT được ân thưởng Đệ Ngũ 
BQHC kèm Dương Liễu (vì ông không tham 
dự chiến thắng  trận Đầm Dơi nên chưa có 
BQHC Đệ Ngũ).

Tái Chiếm Dakto: 
Sau trận Phụng Du, ngày 8-4-1965, CĐ-A 

của Trg/Tá Yên gồm TĐ2 của Th/Tá Thông 
và TĐ5 của Th/Tá Dương Hạnh Phước được 
tăng phái cho Biệt Khu 24 Chiến Thuật, để tái 
chiếm quận lỵ Dakto đã bị VC tấn công tràn 

(trận Phụng Du, từ trái:Trg/Tá Yên (CĐT-CĐ-A), 
Th/Tướng  Khang TL-TQLC, Đại Úy Định, Đại Úy 
Bảo ĐĐT/TĐ2).
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ngập đêm trước. Địch đã rút lui sau khi để lại 
những toán quân chận viện, TQLC chỉ  chạm 
súng lẻ tẻ, sau đó được lịnh rút về Tân Cảnh 
nghỉ quân qua đêm tại hậu cứ Trung Đoàn 
40BB, để rồi sáng ngày hôm sau tiến quân giải 
tỏa áp lực địch ở quận Cheo Reo-Phú Bổn.

Hành Quân Thung Lũng An Lão: 
Tháng 6-1965, Trg/Tá Yên chỉ huy CĐ-A 

gồm TĐ1 của Th/Tá Soạn, TĐ3 của Th/Tá 
Lương TĐT truy lùng địch về hướng Bắc 
thung lũng An Lão, và tiến chiếm đồi 193 “Đồi 
Thánh Giá” nơi từng đặt vị trí pháo binh 105 
ly của SĐ22 BB.

Trong năm 1966, CĐ-B do Tr/Tá Tôn Thất 
Soạn chỉ huy, cùng TĐ2 của Th/Tá Ngô Văn 
Định và TĐ3 của Th/Tá Nguyễn Năng Bảo lại 
một lần nữa hành quân truy kích địch trong 
vùng thung lũng An Lão.

Hành Quân Đức Cơ:
Ngày 9-8-1965, Trg/Tá Yên  CĐT, Th/Tá 

Tinh Châu TMT-CĐ-A, gồm TĐ2 của Th/Tá 
Thông, TĐ5 của Th/Tá Phước, PĐ 75 ly SP do 
Đ/Úy Đòan Trọng Cảo PĐT tham dự HQ. Dân 
Thắng 7, nhằm khai thông QL19 và tiếp tế cho 
trại LLĐB Đức Cơ. Cuộc giải tỏa áp lực VC 
cho trại Đức Cơ đã thành công. CĐ-A trở lại 
Kontum để tiếp tục tăng phái hành quân cho 
BK24.

Biến Động Phật Giáo Miền Trung.
Ngày 15-5-1966, Trung Tá Nguyễn Thành 

Yên Tư Lịnh Phó Lữ Đoàn TQLC, chỉ huy 
tổng quát lực lượng TQLC gồm TĐ1 của Th/
Tá Soạn TĐT kiêm CĐT/CĐ-B và TĐ2 của 
Th/Tá Lê Hằng Minh TĐT, tham dự vào cuộc 
hành quân chống bạo loạn này. 

Trước tình trạng hỗn loạn và nghiêm trọng, 
Trung Tá Nguyễn Thành Yên được đề cử  làm 
Quân Trấn Trưởng thành phố Đà Nẵng. Sau 3 
tuần lễ, trật tự an ninh tại thành phố Đà Nẵng 
đã được vãn hồi. 

Giải tỏa Đà Nẵng xong, CĐ-B/TQLC do Th/
Tá Tôn Thất Soạn chỉ huy, gồm TĐ1 và TĐ2/

TQLC di chuyển bằng quân xa để ra thành phố 
Huế để tiếp tục nhiệm vụ vãn hồi trật tự an 
ninh Cố Đô Huế.

Sau “Biến Cố Miền Trung 1966”, một số 
quân nhân hữu công đã được đề nghị thăng 
thưởng, trong đó Trung Tá Nguyễn Thành Yên 
được đề nghị cấp bậc Đại Tá. Trung Tá Bùi 
Thế Lân, Tham Mưu Trưởng BTL/LĐ-TQLC 
cũng được đề nghị cấp bậc Đại Tá chung trong  
cùng danh sách này. Ngoài ra, một số sĩ quan 
và hạ sĩ quan hữu công khác cũng được Bộ 
Quốc Phòng (Trung Tướng Nguyễn Hữu Có, 
Bộ Trưởng) thưởng công, bằng cách du lịch 
“miển phí” Hồng Kông  trong 7 ngày, gồm 4 
danh sách tất cả. Trung Tá Bùi Thế Lân TMT/
TQLC và Thiếu Tá Tôn Thất Soạn  CĐT/CĐ-
B  cũng có tên trong danh sách được ân thưởng 
này.

(Du lịch Hồng Kông hay Đài Loan?)
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968:
Đợt I: 29-1-68(30 Tết) đến 6-2-68 (mồng 8 

Tết):
Tình Hình Bạn tại Thủ Đô Saigon:
Khu Vực “B” do Đại Tá Nguyễn Thành Yên 

TLP/LDTQLC chỉ huy gồm CĐ-B TQLC của 
Trung Tá Tôn Thất Soạn, gồm TĐ1 của Th/
Tá Phan Văn Thắng, TĐ2 của Th/Tá Ngô Văn 
Định, TĐPB/TQLC (--) và Chi Đoàn 1/5 CX, 
phụ trách khu vực tỉnh Gia Định, Xa Lộ Biên 
Hòa, Thủ Đức.

-Ngày 7-2-68, sau 8 ngày cuộc chiến bùng 
nổ, QLVNCH trong đó có LĐTQLC đã đánh 
tan  lực lượng VC ra khỏi thủ đô Saigon và 
vùng phụ cận, sau đó an ninh được bung rộng 
ra đến Thành Tuy Hạ, Cát Lái, Long Thành v.v..

Năm 1969, Đại Tá Nguyễn Thành Yên 
TLP, thuyên chuyển khỏi BC/TQLC, Đại Tá 
Bùi Thế Lân Tham Mưu Trưởng lên thay thế 
Đại Tá  Nguyễn Thành Yên trong chức vụ Tư 
Lệnh Phó SĐ-TQLC ngay liền sau đó. -1970, 
Đ/Tá Yên giữ chức vụ TLP Biệt Khu Quảng 
Đà (BKQĐ) cho Đại Tá  Nguyễn Văn Thiện 

Thuỷ Quân Lục Chiến

028



TL/BKQĐ.
-Tháng 10/1970: LĐ258/TQLC do Trg/Tá 

TQLC Nguyễn Thành Trí LĐT, được tăng 
phái cho BKQĐ để mở cuộc hành quân vào 
khu vực Bến Giang,Thượng Đức. Ngày 3-11-
70, phi cơ phản lực A.37 chở Đ/Tá Thiện từ 
Đà Nẵng vào Saigon để được TT Nguyễn Văn 
Thiệu gắn cấp bậc Chuẩn Tướng vừa  được 
vinh thăng (1-11-70), nhưng không may vì 
thời tiết xấu, nên máy bay bị tai nạn và mất 
tích. Đ/Tá Nguyễn Thành Yên được chỉ định 
XLTV tạm thời TL/BKQĐ.

Khi cuộc hành quân vào Bắc Giang chấm 
dứt, LĐ258/TQLC di chuyển về hoạt động tại 
khu vực  Cùa, Đông Hà, Quảng Trị.

-1971, Đ/Tá Yên giữ chức vụ Sĩ Quan Phụ 
Tá Lãnh Thổ cho Trung Tướng Hoàng Xuân 
Lãm TL/QĐI. Trong cuộc HQ Lam Sơn 719 
Hạ Lào, Đ/Tá Soạn có gặp Đ/Tá Yên ở hậu cứ 
Tiền Phương BTL/QĐI tại căn cứ Đông Hà.

-1972, Đ/Tá Nguyễn Thành Yên giải ngũ.
-1973, Đ/Tá Nguyễn Thành Yên qua đời 

tại Vĩnh Long, VN. Đ/Tá Tôn Thất Soạn có 
về Vĩnh Long tham dự tang lễ Đ/Tá Nguyễn 
Thành Yên.

 LỜI KẾT:
Đại Tá Nguyễn Thành Yên là một sĩ quan 

thâm niên trong Binh Chủng TQLC, tình tình 
bình dân, thẳng thắn nên Ông đã được thuộc 
cấp kính mến như một người anh cả, một người 
cha trong gia đình. Đời binh nghiệp của Ông, 
từ đầu tới cuối, gắn liền với chiến trường nên 
Ông đã đóng góp nhiều công trạng cho Binh 
Chủng TQLC nói riêng, Quân Đội VNCH nói 
chung.

MX Tôn Thất Soạn
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Một thằng chống nạng lạy thằng nằm
Bùi ngùi tưởng nhớ ngày xưa cũ
Tưới ít rượu cay khẩn nguyện cầu
Nơi xa mày nhận thỏa lòng tao

Dẫu rằng tao biết mày yên nghĩ
Bổn phận đã tròn với núi sông
Nhưng buồn nhang khói tình chiến hữu
Thằng sống còn đây chẳng giúp gì

Có thể mầy buồn vì một bóng
Nhưng trước sau gì cũng gặp nhau
Thằng trước thằng sau cùng một lối
Chỉ có thằng ngồi, nhớ chuyện xưa

Còn ngồi nhìn gió trời trăng cũ
Thương tiếc một thằng bạn “chơi ngu”
“Bê Ta” liệng đến dành ôm hết
Chỉ chừa cho tao đủ cặp giò

Một thằng chống gậy lạy thằng nằm
Nơi xa mày biết tao vẫn nhớ
Tao tưởng tao quên theo tháng ngày
Nhưng mà không thể bạn hiền ơi.

Không còn ngồi ngắm trời trăng cũ
Mày biết rằng tao đã đến gần
Bỏ lại sau lưng quên tất cả
Tìm mày tao đến sẽ nằm chung…

Thaép Nhang
Cho Baïn

TT Tuấn

người ngồi trong hình là chiến hữu MX  Nhường 
KBC 3337 Sói Biền đã bỏ cuộc chơi hai năm


