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IFR, Instrument Flight Rules).
Tôi xin Edwards ground di chuyển, đổi tần số liên 

lạc với đài kiểm soát xin cất cánh.
- Edwards tower, Lazy 23 number one.
- Lazy 23, one aircraft is on final approach, line up 

on the runway after it is landed.
- Roger, Lazy 23 will line up on the runway after 

aircraft is landed.
Nhìn phía bên trái, chiếc phi cơ đang ở cận tiến, 

nhìn phi đạo thấy có 3 lằn đứt quãng ở giữa và 2 lằn liên 
tục sát mép phi đạo, phi đạo thật dài, không nhìn thấy 
cuối phi đạo, tôi nghĩ đây là phi đạo bề ngang gấp hai 
phi đạo bình thường (chiều ngang bình thường là 150 
feet và chỉ có một lằn đứt quãng ở giữa), chắc phi đạo 
này có chiều ngang 300 feet và dài 15000 feet, lần đầu 
tiên thấy một phi đạo có chiều ngang như vậy nên lúc 
nẫy khi đáp, tôi đã hơi ngỡ ngàng và lúng túng.

Một ý nghĩ thật nhanh trong đầu, tôi nói trong 
máy với IP là tôi muốn xin tactical takeoff, im lặng một 
chút, IP nói OK.

Chờ cho chiếc phi cơ chạm bánh xuống phi đạo, 
đó là chiếc T39.

- Edwards tower, Lazy 23 takes the runway, re-
quest tactical takeoff.

- Lazy 23, line up on the runway and wait.
- Roger, Lazy 23 line up on the runway and wait.
Khi chiếc T39 ra khỏi phi đạo.
- Lazy 23, you are cleared for tactical takeoff to 

14000 feet, contact Air Traffic Controller at frequency 
123.45.

- Roger, Lazy 23 tactical takeoff to 14000 feet, 
contact Air Traffic Controller at frequency 123.45.

Hai chân đạp thắng, ưỡn người lên một chút để 
đạp thắng cho chắc lúc kiểm soát động cơ trước khi cất 
cánh, tay trái đẩy nhẹ cần ga lên hết phía trước, nhìn 
một vòng các phi cụ, tất cả các kim trên phi cụ đều ở 
mức xanh an toàn, nhìn phía trước phi đạo hoàn toàn 
trống, chân nhả thắng, tay trái nhấc hai chốt khóa trên 
cần ga, đẩy mạnh về phía trước để đông cơ vào after-
burner và đếm thầm, thousand one, thousand two, 
thousand … đồng hồ nozzle cho biết có afterburner 
cho máy phải và ngay sau đó có afterburner cho máy 
trái (phải hủy bỏ cất cánh (aborted take off) nếu không 
có afterburner trong vòng 5 giây cho cả hai máy), mắt 
nhìn thẳng, tay phải đẩy nhẹ cần lái lên phía trước để 
giữ phi cơ nằm trên phi đạo, phi cơ chạy giữa phi đạo, 
nhìn tổng quát các phi cụ.

Tốc độ 30 knots... 50 knots, nhìn tổng quát các 
phi cụ, phi cơ chạy giữa phi đạo. 90 knots ... 130 knots, 

nhìn tổng quát các phi cụ, phi cơ vẫn chạy giữa phi đạo.
150 knots, kéo nhẹ cần lái về phía sau, phi cơ rời 

phi đạo, đẩy cần bánh đáp lên, bánh đáp lên và có đèn 
xanh an toàn cho 3 bánh đáp, kéo cánh cản lên, ấn nhẹ 
cần lái phía trước để giữ phi cơ bay cao hơn nóc các 
hangars bên phi đạo một chút khoảng 50 hay 70 feet, 
nhìn tổng quát phi cụ.

Tốc độ 230 knots ... 280 knots, nhìn một vòng các 
phi cụ, tất cả an toàn, hai máy vẫn còn afterburner.

350 knots …430 knots …, vẫn còn trên phi đạo và 
vẫn bay cao hơn nóc các hangars bên phi đạo một chút.

520 knots …, nhìn một vòng các phi cụ, tất cả an 
toàn, hai máy vẫn còn afterburner. 600 knots …, vẫn 
bay cao khoảng 50 hay 70 feet trên phi đạo.

Một câu hỏi thoáng trong đầu, không biết tốc độ 
speed of sound (vượt tường âm thanh) ở cao độ này là 
bao nhiêu ... 780 knots ???, 800 knots ???, không nhớ và 
cũng không có giờ để hỏi IP.

720 knots …, vẫn bay cao khoảng 50 hay 70 feet 
trên phi đạo vì phi đạo quá dài.

Kéo cần lái về phía sau, chiếc T38 bốc thẳng lên 
bầu trời xanh như mũi tên.

2000 feet ...5000 feet ...
10000 feet, kéo tay ga ra khỏi afterburner.
12000 feet ...
kéo tay ga lại, đẩy cần lái lên phía trước, mắt nhìn 

thấy toàn mầu đỏ (red out), thả nhẹ cần lái về phía sau 
một chút để không bị red out nữa, bay bình phi ở cao 
độ 14000 feet, nhìn một vòng các phi cụ, tất cả an toàn, 
đổi tần số và liên lạc với Air Traffic Controller (ATC).

Chúng tôi bay đi El Paso, cao độ 23000 feet, bay 
được một lúc, IP nói xin bay lên cao độ 35000 feet, tôi 
liên lạc với ATC và mang phi cơ lên bình phi ở cao độ 
35000 feet, IP muốn tôi làm 2 phút báo cáo thời tiết 
(weather report), trời xanh và rất trong, có thể nhìn đến 
tận cùng, tôi phải nói nhăng cuội cho đủ 2 phút. IP lại 
muốn lên cao độ trên 40000 feet, xin và ATC cho bay 
cao độ 43000 feet, mặc dù lên hết tay ga, phi cơ thật vất 
vả và chậm chạp khi lên trên 39000 feet, IP cũng nhắc 
tôi bật nút 100% oxygen cho oxygen mask, hơi choáng 
váng một chút khi quay qua quay lại, tôi phải quay đầu 
thật chậm khi kiểm soát phi cụ để tránh bị choáng váng, 
bụng cũng căng ra và hơi tức một chút vì áp suất rất 
thấp trên cao độ này mặc dù phòng lái có máy điều áp 
suất, thật may, khi nẫy trước khi ra phi cơ ở Edwards 
AFB, định mua lon Coke uống nhưng vì không khát 
lắm nên không mua sợ buồn tiểu trong khi bay, nếu 
uống lon Coke đó, bụng sẽ phải chịu thêm áp suất của 
gas trong lon Coke. Bay trên cao độ 43000 khoảng 5 


