
 

 

HỘI NGỘ LIÊN KHÓA SVSQ/KQ NHA TRANG 
HOUSTON, TX, 11/2022 

 

Tôi hân hoan tham dự Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ/KQ Nha 
Trang vào Thứ Bảy & Chủ Nhật ngày 5 và 6/11/2022 tại 
Houston, TX.  
 
Một số các Cựu SVSQ/KQ tại địa phương và khắp nơi về 
tham dự, xa nhất là từ Bỉ. Các Khóa từ năm 1965 đến 
1972. KQ NVB, Đoàn Trưởng Đoàn SVSQ, Khóa 62 là Khóa 
“già” nhất trong Hội Ngộ. 
 
Vị Chủ tọa buổi Hội Ngộ là Đại Niên Trưởng KQ, Cựu Đại 
Tá Trần Phước, Cựu Chỉ Huy Trưởng Trường Chỉ Huy 
Tham Mưu Trung Cấp Không Quân, bút hiệu “Mệ”. Tác 
giả Mệ có nhiều bài viết giá trị và quan trọng, liên quan 
đến thời kỳ Không Quân Việt Nam mới thành hình thập 
niên 50 nói chung và Ngành Quan Sát nói riêng.  
 

 
Từ trái- BĐ Ngô Sỹ Hân, Niên trưởng Mệ Trần Phước và tri kỷ, BĐ Võ Ý. 



 

 

 
Ngoài ra, Mệ là một huyền thoại của KQVNCH. Khi Mệ 
Gái còn sinh tiền, bị bịnh suốt 20 năm. Trong 20 năm đó, 
Mệ tận tình chăm sóc Mệ Gái, kể cả khi hai Mệ bay về 
Cali tham dự Đại Hội Không Quân. Mệ hãnh diện và hạnh 
phúc đẩy xe lăn đưa Mệ Gái tham dự Hội Ngộ Không 
Quân khắp nơi.  
 
Năm 2016, một tên cướp cướp xông vào nhà dung búa 
đánh gãy sương sườn Mệ, may quá Mệ chạy thoát và 
phải nằm nhà thương. 
 
Năm 2017, Mệ Gái ra đi. Đời Mệ thật gian truân. Bấy giờ, 
KQ Võ Ý có mấy câu thơ chia buồn cùng Mệ trước cảnh ly 
biệt đau buồn này: 
 
Chăm sóc vợ không ai bằng Mệ, 
Hai chục năm sớm tối cận kề. 
Xe lăn, chén thuốc và vô kể, 
Bổng dưng lẻ bóng, Mệ tái tê! 
 
Mệ là tiêu biểu của một Không Quân Chung Tình. (Không 
ít người chế nhạo KQ hòa hoa bay bướm, thì tấm gương 
chung tình của Mệ sẽ xóa bỏ định kiến oan uổng đó – Xin 
đa tạ Mệ!)  
 
Hơn 10 năm sau, tôi hân hoan gặp lại vị Đại Niên Trưởng 
mà tôi hằng kính mến. Mệ vẫn cao ráo, dáng người thanh 



 

 

thoát, đi đứng khoan thai, giọng nói nhỏ nhẹ truyền cảm 
rõ ràng, dù Mệ đã 94 niên kỷ! 
 

 
                    Ban Hợp Ca Không Quân Hành Khúc 
 
Một huyền thoại khác, cùng sát cánh với Mệ trong tuổi 
xế chiều hiện nay là một tri kỷ, thua Mệ một con giáp. Bà 
chị có khuôn mặt trái xoan, dáng người thanh tú, giọng 
Bắc Kỳ 54 ngọt ngào, cùng chung vui sẻ buồn với Mệ 
những khi trái gió trở trời.  
 
Tôi mở lời, thay vì chúc mừng Mệ đã tìm được hạnh phúc 
mới, tôi thưa với tri kỷ của Mệ: 

- Thưa chị, tụi em xin cám ơn chị đã bầu bạn với Niên 
Trưởng của chúng em, an uỉ vỗ về NT những ngày 
cuối đời nơi xứ lạ quê người 

 



 

 

Tri kỷ của Mệ được lời, tâm sự: 
- Tôi với anh ấy chỉ là bạn. Ảnh ấy hiền lành tốt bụng, 

có điều, nhiều khi anh nói, tôi không hiểu (vì giọng 
Huế đặc sệt của anh ấy). Cười… 

 
Một niềm vui khác trong Hội Ngộ này là tôi gặp lại những 
đồng đội từng sống chết trong Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu 
Pleiku ngày xưa. Có bạn về từ Cali, có bạn về từ Alabama, 
có bạn về từ Michigan. Bắc Đẩu NV Hải, từ Albama bay về 
Houston với nhiều căn bệnh như một mắt bị mù, Bịnh 
bao tử hành và xương cột sống bị trẹo. Anh không ăn 
uống được gì và chấp nhận ngủ…ngồi.  
 
Từ hình ảnh này, tôi và các bạn đều nghĩ đến tình đồng 
đội là thiêng liêng cho tận cuối đời. 
 

 
GĐ 118 Bắc Đẩu – Võ Ý; AC Khảm; AC Đức; AC Mười; A Hải; A Bản 

 



 

 

Buổi Hội Ngộ rất thành công, nhất là các màn đồng ca 
Không Quân Hành Khúc, chụp hình lưu niệm và giới thiệu 
khách về từ phương xa. Nhiều tràng vỗ tay rộn ràng cả 
hội trường. 
 
Một sự kiện trong Hội Ngộ khả dĩ mang lại niềm hãnh 
diện cho Không Quân, là  tấm plaque của Thị Trưởng 
Trương Minh Ẩn, một hoa tiêu thuộc Phi Đoàn 530 Thái 
Dương Pleiku, tưởng thưởng cho Ban Tổ Chức Hội Ngộ, 
gồm các anh: 

- Huỳnh Minh Cẩn, K67A 
- Vũ Tăng Cường, K68A 
- Nguyễn Tiến Thụy, 68A và  
- Lê Văn Khảm, 68A. 
- 0 

 

 
MC LV Khảm giới thiệu tấm plaque của Thị Trưởng TM Ẩn 

do KQ Nguyễn Tiến Thụy trình làng 



 

 

 
BTC: AC Lê Văn Khảm - AC Nguyễn Tiến Thụy 

AC Vũ Tăng Cường - AC Huỳnh Minh Cẩn 

 
KQ Lê Văn Khảm đảm trách vai trò MC, đã điều khiển 
buổi Họp Mặt Liên Khóa sinh động và trôi chảy.  
 
MC cũng là một ca sĩ với giọng ca nội lực vang rền và 
truyền cảm. Đơn vị sau cùng của KQ Lê Văn Khảm là Phi 
Đoàn 118 Bắc Đẩu thuộc KĐ72CT, SĐ6KQ. 
 
Được biết, Thái Dương Trương Minh Ẩn, định cư tại 
Dallas, TX, ông đi học và tốt nghiệp bằng tiến sĩ về luật, 
phục vụ trong Ngành Cảnh Sát và đã được người dân 
thành phố Halton, TX, bầu chọn làm Thị Trưởng của họ 
mấy năm qua.  
 



 

 

 
Tiến Sĩ Trương Minh Ẩn, thứ 1 từ phải 

 
Mời xem youtube:  

https://m.youtube.com/watch?v=0Vth1aKu_O0&feat

ure=youtu.be 

 
Một tiết mục bất ngờ khác là Bắc Đẩu Ngô Sỹ Hân, đến từ 
Michgan, đã đóng góp phần văn nghệ qua màn trình diễn 
cải lương, lấy nội dung Nguyễn Phi Khanh khuyên con 
Nguyễn Trải, từ biên ải hãy trở về kinh đô mà lo đại 
sự,chứ  khóc lóc phút ly biệt không ích lợi gì.  
 
Tiết mục ca cổ này đã tô điểm buổi Họp Mặt Liên Khóa 
Không Quân thêm ý nghĩa, là dù trong hoàn cảnh nào, 
người chiến sĩ KQ cũng nặng lòng với đất tổ quê cha. 
 

https://m.youtube.com/watch?v=0Vth1aKu_O0&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=0Vth1aKu_O0&feature=youtu.be


 

 

Xin cám ơn BTC Hội Ngộ Cựu SVSQ/KQ Liên Khóa. Đặc 
biệt cám ơn AC Lê Văn Khảm đã tiếp đón nồng nhiệt 
đồng đội phương xa về Houston nhân dịp Hội Ngộ vừa 
qua. 
 
Cũng xin hoan hô tâm huyết của BTC và cám ơn Hội Ngộ 
Liên Khóa Cựu SVSQ/KQ Houston 2022, đã cho chúng tôi 
cơ hội củng cố niềm tin Không Bỏ Anh Em Không Bỏ Bạn 
Bè của Quân chủng, cũng như đồng cảm với tình nước 
tình quê còn khắc khoải trong trong lòng những cánh 
chim Tự Do xa xứ. 
 
CÙ HANH 
Westminster, tháng 11/2022   
   
 
   


