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„Trần Ngọc Nguyên Vũ là bút hiệu của Thiếu Tá phi 
công khu trục „Thiên Kích, Skyraider“ Trần Ngọc Hà, cựu 
SVSQ/KQ Khóa 63A.

Tháng 11 năm 1970, từ Căn Cứ KQ Biên Hòa, ông 
thuyên chuyển lên Phi Đoàn tân lập 530 Thái-Dương 
trên PleiKu, Phi-Đoàn Trưởng là Th/Tá Lê Bá-Định. 
Mấy tháng sau ông được bổ nhiệm làm trưởng-phòng 
huấn-luyện KĐ72/CT thay vị trưởng phòng cũ đi Hoa-
Kỳ. Cũng trong năm 1971 ông bị bắn rớt, và nhẩy dù 
thoát hiểm trong phi-vụ yểm trợ cho tiền đồn BenHet.

Mùa Hè năm 1972, tại mặt trận Tây nguyên, phi 
công Trần Ngọc Hà đã phải nhảy dù tại Charlie vì phòng 
không địch, trong phi-vụ giải vây TĐ11 Dù. Vào thời 
điểm căng thẳng nhất của cuộc chiến, để khích lệ tinh 
thần các chiến hữu, ông coi việc nhảy dù ra khỏi chiếc phi 
cơ bốc cháy trên vòm trời lửa đạn như là một môn thể 
thao thời thượng!

Sau mùa Hè đỏ lửa 1972, SĐ6KQ thành lập, ông 
được bổ nhiệm làm Tham-Mưu Phó CTKH/SĐ6KQ và 
đặc trách phần thuyết trình về vấn đề không yểm cho 
các Sư-Đoàn BB và các Tiểu-Khu thuộc lãnh thổ QK2. 
Đầu năm 1975, ông được thuyên chuyển về khối CTKH/
BTLKQ tại Tân-Sơn-Nhất.

Ông cộng tác thường xuyên cho Đặc San Lý Tưởng 
KQ và Đặc San KQ Bắc Cali. Trần Ngọc Nguyên Vũ cũng 
rất quen thuộc với Trang nhà Cánh Thép và Hội Quán 
Phi Dũng. Những bài thơ và truyện ông viết đều nói lên 
tính nhân bản, cuộc sống bi hùng và lãng mạn của người 
Lính VNCH.„)

Ngày xưa vào những năm đầu của thập niên 70, 
thỉnh thoảng tôi vẫn thường „quá giang“ chuyến bay 
C47 biệt phái cho Tư Lệnh Quân Đoàn 2 Quân Khu 2 
từ SàiGòn lên PleiKu, hoặc từ PleiKu về SàiGòn trong 
những lần nghỉ phép. Chả là tôi quen với trưởng phi cơ 

Thiếu Tá Ngô Nhơn ( bào đệ của Trung Tướng Ngô Du) 
và qua Ngô Nhơn tôi được biết Thiếu Úy Phan Đình 
Hùng, Co-Pilot của anh từ đó. Mỗi lần lên Pleiku ở qua 
đêm, Nhơn thường hay rủ tôi ra „Quán Biên Thùy“ 
(Phượng Hoàng) để lai rai ba sợi và thư giãn gân cốt. 
Những khi có dịp ngồi đối ẩm với Hùng tôi thấy tửu 
lượng của Hùng rất cao và qua cung cách uống rượu, 
anh đã để lộ ra một phong độ hào sảng của tráng sĩ. 
Hùng ít nói, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, chính cái cười 
mỉm „chết người“ ấy đã làm mấy cô „cave“ Phượng 
Hoàng một thời điêu đứng vì ông Thiếu Úy Không 
Quân điển trai hao hao giống Alain Delon này. Tôi gặp 
Đại Úy Phan Đình Hùng lần chót trên chuyến bay Plei-
Ku - Tân Sơn Nhút, lúc đó Hùng đã là trưởng phi cơ. 
Sau ngày 29/4/75 tôi không còn gặp lại Hùng nữa...

Bẵng đi một thời gian dài... Rất dài, đâu khoảng 
hơn 25 năm, một quãng thời gian đủ làm phai nhạt đi 
ít nhiều những mầu sắc của kỷ niệm một đời người thì 
tôi lại gặp Hùng, không phải bằng xương bằng thịt mà 
qua những bài viết trên trang Web Cánh Thép, và sau 
này trên Hội Quán Phi Dũng. Thủa ấy tôi thường hay 
nhờ khongquan2 post bài lên các trang webs và thỉnh 
thoảng nhận được những lời replies rất „dí dỏm“ của 
một người với cái „Nick“ là Hungphan. Qua một vài lần 
tôi nhận ra anh. Thiếu Úy Phan Đình Hùng, Co-Pilot 
của ông trưởng phi cơ „hào hoa phong nhã“ Thiếu Tá 
Ngô Nhơn ngày nào. Hùng viết văn rất có duyên. Văn 
của Hùng đượm chút dí dỏm, một chút buồn man mác 
cho thế cuộc, nhưng cũng rất hào hùng, và lãng mạn, 
một đặc tính của những người Lính VNCH. Tôi còn 
nhớ có lần Hùng chia xẻ với tôi qua bài viết „Đường bay 
muôn thủa“ là lúc anh bay chiếc C130 từ Côn Sơn trở về 
Tân Sơn Nhứt vào buổi tối ngày 28/4/75, trong lúc màn 
đêm vừa buông xuống, từ trên cao độ 20,000 bộ anh 
nhìn về hướng Biên Hòa, tim anh quặn thắt khi thấy 
ánh lửa từ phi trường bập bùng bốc lên như một bầy 
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