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bị xây dựng TTHLKQ ở Nha Trang, 
sau khi lệnh tổng động viên được 
ban hành, một số đông sinh viên học 
sinh đã tình nguyện gia nhập Không 
Quân. Những khóa sinh dân sự này, 
cùng với các sĩ quan Lục Quân tình 
nguyện thuyên chuyển sang Không 
Quân, đã được lần lượt gửi đi thụ 
huấn tại các trường không quân ở 
Pháp và ở các thuộc địa của Pháp ở 
Bắc Phi. 

Trước hết nói về Trường Võ 
Bị Không Quân Salon-de-Proven-
ce nổi tiếng, nơi đào tạo các cấp chỉ 
huy trong Không Quân Pháp, đã có 
nhiều sĩ quan và sinh viên sĩ quan 
Việt Nam theo học các ngành phi 
hành, cơ khí, truyền tin & điện tử. 
Ngành phi hành có các ông Lê Trung Trực, Nguyễn 
Ngọc Loan, Nguyễn Xuân Vinh, Hà Xuân Vịnh, Nguyễn 
Quang Tri, Lưu Văn Đức, Trần Duy Kỷ, Từ Bộ Cam, 
Phạm Long Sửu, Vũ Thượng Văn, Trần Văn Minh, 
Nguyễn Đức Khánh...; ngành cơ khí, truyền tin & điện 
tử có các ông Lê Văn Khương, Đặng Đình Linh, Từ Văn 
Bê, Trần Đỗ Cung, Nguyễn Quang Diệm, Nguyễn Bình 
Trứ, Dương Xuân Nhơn....

Sau một thời gian theo học tại Salon-de-Provence, 
các sĩ quan hay SVSQ được chuyển sang các trường bay 
như Marrakech (căn bản), Mecknès, Khouribga (khu 
trục), Avord (vận tải) hay các trường kỹ thuật chuyên 
môn ở Rochefort, Auxerre, Chambéry, Nimes. 

Theo danh sách các khóa học được lưu trữ, từ 
năm 1951 tới 1957, có tổng cộng 63 người Việt được 
theo học tại trường Salon-de-Provence. 

Kế đến là trường bay căn bản Marrakech ở Maroc 
(tức Morocco, Bắc Phi) dành cho cả khóa sinh sĩ quan 
lẫn hạ sĩ quan (trong không quân Pháp và nhiều thuộc 
địa của Pháp, hoa tiêu có cả cấp hạ sĩ quan). Sau khi tốt 
nghiệp tại Marrakech, những khóa sinh được tuyển về 
ngành oanh tạc/vận tải sẽ được đưa tới trường Avord 
ở nội địa Pháp để học lái máy bay nhiều động cơ (từ 2 
trở lên). 

Đa số trong lớp hoa tiêu vận tải đầu tiên của 
Không Quân Việt Nam đều xuất thân từ trường bay căn 
bản Marrakech. Theo danh sách khóa sinh Marrakech 
do người Pháp ghi lại, trong số những người về ngành 
vận tải, Khóa 51D (bis) có các ông La Vĩnh Sinh, Lý 
Tri Tình, Ôn Văn Hiển (hạ sĩ quan), Khóa 51H có ông 
Lê Trung Trực (sĩ quan), Khóa 52F1 có các ông Huỳnh 

Hữu Hiền, Phạm Ngọc Sang, Huỳnh Minh Bon, Huỳnh 
Bá Tính, Đinh Văn Chung, Phan Phụng Tiên (sĩ quan), 
Nguyễn Hữu Chẩn (hạ sĩ quan), và Khóa 52F2 có các 
ông Nguyễn Cao Kỳ, Trịnh Hảo Tâm (sĩ quan), Lưu 
Kim Cương, Phan Thanh Vân, Bùi Đức Mỹ, Huỳnh Văn 
Hiến, Bùi Hữu Thế, Hạ Hầu Sinh, Nguyễn Phúc Tửng... 
(hạ sĩ quan).

[Sau khi về nước, số hoa tiêu hạ sĩ quan nói trên đã 
được đặc cách thăng cấp Chuẩn úy] 

Sau khi tốt nghiệp hoa tiêu tại Avord trên phi cơ 
MD-312 Flamant, các khóa sinh hoặc sẽ được đưa tới 
trường oanh tạc Blida hoặc các đơn vị vận tải trang bị 
phi cơ C-47 Dakota (“Dakota” là tên người Anh đặt 
cho kiểu phi cơ Douglas C-47 “Skytrain” của người Mỹ; 
người Pháp cũng gọi theo người Anh).

* Trường Blida:
Trường này nằm trong Căn cứ Không quân Pháp 

ở Blida, Algeria. Vào các năm 1953-54, các tân hoa tiêu 
của các Khóa 52F1 và 52F2 được đưa về đây thụ huấn 
trên phi cơ MD-315 Flamant về tác xạ và oanh tạc, với 
mục đích thành lập các đơn vị tác chiến & liên lạc trong 
Không Quân Việt Nam, trang bị phi cơ MD-312 và 
MD-315.

* Trường CIET:
Về phần các hoa tiêu được đưa tới các đơn vị trang 

Các khóa sinh Khóa 52F2. Hàng ngồi, từ trái: Phan 
Thanh Vân, Lưu Kim Cương, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn 
Hổ, Trịnh Hảo Tâm, Nguyễn Mai Lâm


