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bóng dáng những người đẹp.
Vậy khóa 69B phải luôn luôn biểu hiện phong 

cách đó, và hãy cùng tôi đọc lớn lời tâm niệm: Hào 
Hùng và Độc Đáo.

- Hào Hùng và Độc Đáo. Hào Hùng và Độc Đáo. 
Hào Hùng và Độc Đáo.

Rất dũng mãnh, vừa oai nghi, những lời tâm niệm 
trên được đọc lớn ba lần, âm vang đồng nhất từ vị Chỉ 
huy đến cả hàng quân của toàn khóa 69B gây nên một 
niềm tự tin lớn vô cùng.

Buổi đầu tiên ra mắt, Đại úy Lê Như Hoàn đã cho 
gây chúng tôi một ấn tượng tốt, một tình cảm trìu mến, 
vừa lãng mạn. Với vóc dáng người cao, khỏe mạnh, 
trong bộ quân phục làm việc hay đại lễ, hay trong bộ 
đồ bay có gắn đôi cánh, ông luôn thể hiện cho chúng 
tôi một mẫu người phi công độc đáo, hào hùng. Rồi, 
về cuộc đời ông, trong những lúc chuyện trò riêng tư 
thân mật, chúng tôi được biết trước đây thời đi học, 
ông học chương trình Pháp ở trường La san Pellerin, và 
khi vào Không Quân, ông tốt nghiệp ở trường bay Hải 
Quân bên Mỹ và đã từng là phi công khu trục tiên pho-
ng trong một phi đội Thần Phong bay qua khỏi vùng 
trời giới tuyến oanh tạc miền Bắc.

Khu trại chúng tôi nằm riêng biệt, gần khu nhà 
ăn, vừa làm chỗ hội trường, đối điện với một sân cát 
rộng, còn văn phòng của Liên đoàn SV nằm ở một dãy 
nhà tôn dài, con đường trước mặt chạy xa ra đến cổng 
chính của quân trường.

Bước sang tuần lễ thứ hai, khóa 69B bắt đầu vào 
lớp học quân sự. Cũng nhờ việc học bắt đầu sớm nên 
thời gian huấn nhục nhẹ đỡ hơn tuần thử thách đầu 
tiên. Với lại, bằng một lời chân tình của một phi công 
đàn anh, Đại úy Hoàn nhắn nhủ với các SVSQ cán bộ 
không nên dùng những hình phạt quá nặng đối với 
Tân khóa sinh, vì còn giữ sức khỏe cho họ để học bay. 
Những hình phạt luôn cần tạo cho khả năng thể dục 
cường tráng, chứ không phải là theo lối hành hạ thân 
xác.

Những lời cảm khái của Vị Sĩ quan Đoàn trưởng 
đã tác động đến các SVSQ Cán bộ, và hơn ai hết, rồi đây 
họ sẽ là những phi công trong tương lai, cho nên, dần 
dần các khóa niên trưởng trở nên gần gũi với chúng 
tôi, và chỉ bắt chúng tôi thi hành lệnh phạt với ý hướng 
lành mạnh về thể dục. Vào hai ngày cuối tuần, vì còn 
trong thời gian huấn nhục nên chúng tôi chưa đi phép 
chơi phố, ở nhà làm tạp dịch doanh trại, cào cát, quét 
dọn phòng ở,  sắp xếp quân trang, tắm giặt, sau đó là 
miệt mài đánh giày cho bóng. Tuy hai ngày cuối tuần 
được nghỉ, nhưng Đại úy Hoàn vẫn có những buổi vào 

làm việc tại văn phòng, có những tối ông cũng vào để 
theo dõi phương cách huấn nhục của các cán bộ SV với 
chúng tôi.

Ngày cuối của thời gian huấn nhục là một kỷ 
niệm khó quên. Đó là ngày thứ sáu, từ sáng sớm đến 
trưa, các niên trưởng các cấp đã quần thảo tối đa chúng 
tôi tơi tả trên sân cát, và buổi sáng đó, nhiều anh nằm 
xỉu dài dài. Những trận dã chiến kéo dài cho đến trưa, 
đến lúc tập họp vào nhà ăn thì chúng tôi mới được các 
niên trưởng cho biết hôm nay là ngày cuối của thời gian 
huấn nhục, và tối hôm nay chúng tôi chuẩn bị làm lễ 
gắn alpha. Nỗi vui mừng của chúng tôi lần đầu tiên thể 
hiện trên một gương mặt mới mẻ, đầy tự tin.

Đêm gắn alpha diễn ra ở Hội quán của Liên Đoàn 
SV. Thiếu Tá Nguyễn Hồng Tuyền Liên đoàn trưởng, 
Đại Uý Lê Như Hoàn Đoàn trưởng trong quân phục 
nghi lễ cùng ngồi ghế chủ tọa. Buổi lễ gắn alpha thật 
trang nghiêm, thành kính. 218 tân khóa sinh của khóa 
69B đã sắp hàng ngang dọc ngay ngắn trong hội quán, 
và buổi lễ được tổ chức đúng theo nghi lễ quân cách có 
rước quốc và quân kỳ.

Rồi một niên trưởng chỉ huy buổi lễ hô lớn:
- Quỳ xuống các Tân Khóa Sinh.
(Từ trái NT Nguyễn Hồng Tuyền, Khoá Sinh Lê 

Văn Dui, NT Lê Như Hoàn)
Sau một phút im lặng, hai vị Sĩ quan Liên Đoàn 

trưởng cùng Đoàn trưởng gắn alpha danh dự cho 
Trưởng khóa Lê Văn Dui. Khi cặp alpha danh dự dành 
cho Trưởng khóa gắn xong, lần lượt đi qua từng hàng, 
các Sinh viên niên trưởng bắt đầu gắn cho chúng tôi. 
Tất cả lặng im và trang nghiêm dưới những ngọn đèn 
chiếu từ những góc tường rọi xuống và in đậm lên từng 
gương mặt.

- Đứng dậy các SVSQ.
Một lần nữa, Sinh viên Phước lên tiếng, lập tức 

đồng loạt chúng tôi cùng đứng dậy. Đại Úy Lê Như 


