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Các chương trình huấn luyện tại đây gồm có: Phi 
Hành, Kỹ thuật, Truyền tin điện tử, Quân sự, Anh ngữ, 
Tổng vụ, và còn có huấn luyện khóa Chỉ Huy Tham 
Mưu Trung Cấp Không Quân cùng một số chương 
trình khác, để cung ứng nhu cầu phát triển mỗi ngày 
một gia tăng của Quân chủng Không Quân Việt Nam.

Trong phạm vi bài này, xin được nhìn Nha Trang 
dưới con mắt của một cựu Sinh Viên Sĩ Quan Không 
Quân.

Bởi Trung tâm huấn luyện Không Quân nằm sát 
biển, nên không khí trong lành đã dưỡng nuôi sức khoẻ 
của những Khóa sinh Không Quân luôn được hùng 
mạnh và dũng mãnh.

Tôi còn nhớ cái thủa còn thụ huấn tại Quân 
Trường ở Nha Trang, sáng sáng chúng tôi thường được 
cán bộ ( là Sinh viên sĩ quan đàn anh) hướng dẫn chạy 
bộ dọc theo bãi biển, chạy xong chúng tôi được tắm 
biển thỏa thích trước khi trở về Quân Trường để được 
huấn luyện những môn khác.

Biển Nha Trang trong xanh và đẹp, bãi cát soai 
soải từ bờ ra đến mặt biển, chính là nơi trai thanh gái 
lịch gặp gỡ nhau, vui vầy cùng sóng nước, có rất nhiều 
mối tình mở hoa kết trái trong khung cảnh thơ mộng và 
đầy kỷ niệm dấu yêu này.

Khóa sinh thuộc ngành Phi hành như chúng tôi 
phải học Quân sự và Anh ngữ tại trung tâm, trước khi 
được sắp xếp cho đi học chuyên môn.

Những nhọc nhằn trong Quân Trường được bù 
đắp bằng những ngày nghỉ phép xuất trại. Với các Sinh 
viên sĩ quan thụ huấn tại đây, thì có hai lần nghỉ phép 
tuyệt vời và đầy kỷ niệm, đó là lần nghỉ phép sau khi 
được gắn Alpha, và lần nghỉ phép sau khi Mãn khóa 
học.

Cái lâng lâng tự hào của chúng tôi, với những gì 
mình đã hết sức hết lòng hoàn tất trong thời gian thụ 
huấn tại Quân Trường, quyện cùng gió trời và khung 
cảnh luyến nhớ của thành phố biển Nha trang, ôi sao 

mà sung sướng đến thế! Vui trong ánh mắt, vui trong 
nụ cười, vui trong những lời nói và những hành động 
rất Người, rất Không Quân.

Nói đến nghỉ phép, là nói đến một khung trời kỷ 
niệm, những ngày xuất trại nghỉ phép cuối tuần đã là 
những kỷ niệm tuyệt vời trong đời những Sinh viên Sĩ 
quan Không Quân như chúng tôi.

Trong tuần, từ sáng tinh sương đến chiều tối, có 
khi cả ban đêm nữa chứ, chúng tôi phải theo học những 
chương trình huấn luyện, lúc trong lớp học, lúc ngoài 
trời, mọi việc như cuốn hút lấy chúng tôi mỗi giờ mỗi 
phút.

Hai câu: “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt 
đổ máu” không một ai đã là Quân nhân mà không biết 
đến!

Thật vậy, chẳng ngày nào là không gắng công gắng 
sức, chúng tôi thi hành những mệnh lệnh như cái máy, 
hệ thống tự trị của Sinh Viên Sĩ Quan thật là sâu sắc và 
hiệu quả, đã khiến cho sinh hoạt nơi Quân trường trở 
nên sinh động và có kỷ luật nghiêm minh.

Do đó cuối tuần, ngoại trừ những ai bị phạt, hay 
bị trực công tác thì phải ở lại trong Căn cứ, còn hầu hết 
mọi người đều xuất trại, túa ra những phố ở Nha Trang 
để tận hưởng những giây phút nghỉ phép, cho bỏ những 
ngày cực khổ huấn luyện trong Quân Trường.

Các Sinh viên Sĩ quan Không Quân thường leo 
lên xe Lam để ra phố, bến xe xuống phố nằm trước 
cổng sân vận động đường Phan châu Trinh thì phải?

Sau đó có người thuê xích lô, xe Lam đi thăm các 
thắng cảnh, hoặc đến khách sạn, hay ra bến xe để đón 
thân nhân, bạn bè, hoặc… người tình từ xa đến thăm? 
Còn đa phần thì tản bộ trên khắp nẻo đường phố tấp 
nập vào những ngày cuối tuần của Nha Trang (được 
mệnh danh là thành phố Lính). 

Tiệm cà phê Teria Lys là một tụ điểm của khá 
đông Quân nhân thời bấy giờ, ở đó có cà phê ngon, có 
nhạc hay, tiếp đãi niềm nở, thân tình nên trở thành một 
tụ điểm giải trí đông khách là phải thôi!?

Quán Hưng Hoa, bán patê sô,  sữa đậu nành, nơi 
ngã ba Độc Lập và Công Quán của một ông Tàu già 
luôn đông khách Không Quân. Họ đến để được thưởng 
thức một ly sữa đậu nành nóng hổi, cắn một miếng patê 
sô ròn tan bên ngoài, mềm mục bên trong, vừa thơm 
phức, vừa mằn mặn, vừa ngọt mùi gia vị, khoái khẩu 
làm sao! Thật là một lạc thú trên đời rồi còn gì? 

Đã là Không Quân mà không biết quán này, thì 
chả phải là Không Quân đấy quý vị ạ? 

No bụng rồi đến mục ấm lòng, có nhiều người 
chủ vật chất, thích kiếm của lạ, thì tìm đến “các chị em 


