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làm nhẫn kỷ niệm gởi về làm quà tặng thân nhân. Lang 
thang hoài đâm chán! Tôi nảy ra ý định rủ một số anh 
em trong khóa lập hội „Khổng Học“, mục đích có bạn 
tâm đầu kể chuyện tào lao cho qua bớt thời gian dài 
„thất nghiệp“. Tôi là hội trưởng phụ trách với hội phó 
Nguyễn lập Đạo (là người bạn cùng khóa hiện tại đang 
làm nghề nuôi tôm ở Cà Mau Việt Nam). Anh em trong 
hội kể chuyện tiếu lâm, kể chuyện chưởng Kiều Pho-
ng trong „Giáng lâm thập bát chưởng“. Kiều Phong lúc 
thiếu thời bị chó cắn gởi lên chùa Thiếu lâm trị bệnh 
rồi nhận sư phụ luyện tập võ thuật. Tây Độc Âu Dương 
Phong thế đánh độc ác Hàm Mô Công v v... Thế đánh 
con cóc chổng ngược đấu, sau này Nguyễn Lập Đạo từ 
nick name Đạo Quạp được một số anh em trong hội cải 
danh ra Tây Độc.

Cuộc diễn hành 1973
Cuộc diễn binh lớn nhất của Quân Lực Việt Nam 

Cộng Hòa từ trước đến thời gian 19-6-1973 mà Bộ 
Tư Lệnh Không Quân tham gia qua Trung Tâm Huấn 
Luyện Không Quân Nha Trang. Đấy cũng là việc làm có 
ý nghĩa nhất cho phi đoàn chờ học! Tôi và các bạn tham 
gia rất nồng nhiệt, dĩ nhiên phải được chọn lựa tướng 
đi, nước bước từng cá nhân trước dinh Chỉ huy trưởng 
TTHL/KQ, Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Oánh.

Hàng ngày chúng tôi tập dợt với ban quân nhạc 
trung tâm ngay Hangar P-26 bên hông phi đạo, công 
việc tập dợt rất chăm bởi nắng giữa trời mùa hè.

- Tên nào cao thì đứng trước đầu hàng ngang, 
hàng dọc 10X10 ( có dự khuyết thêm 20 tên làm spare).

- Căn bản bưóc đi tay đánh 45 độ thật đều, ngay 
hàng thẳng lối.

- Khi đi ngang khán đài phải quay nghiêng đầu 
chào 45 độ.

- Bắt đầu tập dợt thì quân phục thường nhật 
nhưng khi về Saigon thì sẽ được may mặc bộ đại lễ 
trắng.

Chúng tôi có 10 ngày tập dợt, và ngày cuối cùng 
có sự tham dự tập chung với nhóm SVSQ Hải Quân 
Nha Trang, có Tr/Tá Nguyễn văn Bé và Đ/uý 72G 
Nguyễn bạch Đằng (giả định). Thế là xong cho phần 
tập dợt, chúng tôi lên xe GMC lên đường về TSN chuẩn 
bị diễn hành. 

Kêt quả cuộc diễn hành ngày quân lực chúng 
ta có phần dưới đất, đại diện quân chủng KQ là đoàn 
SVSQ và Hạ Sĩ Quan /Biên Hòa đã đoạt giải II sau đoàn 
Thiếu Sinh Quân hạng I.

Sau ngày diễn hành ai đi phép mặc ai, tôi tạm ở lại 
TSN thêm 2 ngày nữa, trong số 10 ngày phép tổng cộng 
để trình diện Bộ Tư Lệnh KQ, xin khám sức khỏe học 
bay cho chương trình khóa 4 HTTT/Biên Hòa. Trở ra 
trình diện đoàn SVSQ sau 10 ngày phép thưởng chúng 
tôi rất vừa lòng hả dạ. Riêng cá nhân tôi, tôi tình nguyện 
vào làm cán bộ phó cho niên trưởng Nguyễn hữu Đức 
72A Liên đoàn phòng thủ mà trong lòng yên chí lớn 
chờ khóa quốc nội gọi về Biên Hòa học bay.......

Khóa 4 Hoa Tiêu Trực Thăng Biên Hòa

Học địa huấn tại trường Phi hành Nha Trang
Tôi trả lại Liên đoàn phòng thủ cho NT Nguyễn 

hữu Đức, rồi sau này NT Đức cũng rời đoàn SVSQ theo 
học khóa 5 HTTT/ Cần Thơ. Trước hết anh em khóa 
4 HTTT qua trường phi hành để học 1 tháng địa huấn 
„thật vô duyên“. Nói như vậy vì theo nhận xét sau này 
khi về phi đoàn 245 huấn luyện, việc học thêm 1 tháng 
ở trường phi hành Nha Trang không liên quan vì đến 
chuyện học bay Trực Thăng của chúng tôi cả...

Khóa 4 HTTT và trường quân sự Phi Dũng
Trong khi trường phi hành Nha Trang dạy cho 

khóa 4HTTT một bài học để đời, học xong một khóa 
địa huấn mà chẳng có gì để mà hành về sau, tất cả chúng 
tôi một lần nữa hành trang lên đường sang trường quân 
sự Phi Dũng học bổ túc giai đoạn II.

Gần Tết cuối năm 1973, tôi có thể nói với các bạn 
rằng không một quân trường nào ở Việt Nam thơ mộng 
và hi hữu bằng trường quân sự Phi Dũng. Nguyên một 
trường quân sự với bao nhiêu cơ sở, phòng ốc, nhà 
kho, hội trường..., chỉ dành riêng cho 42 anh em khóa 
4 HTTT luyện tập, vừa tạm trú vừa học quân sự tại nơi 
đây. Ngoài giờ học lấy lệ, chúng tôi có dư rất nhiều thời 
gian để du hí, ngắm cảnh trời cao mây nước rất nên 
thơ của Phi Dũng, cũng là bù đắp lại lần đầu đến đây 
quá bận rộn, bị huấn nhục xong rồi rời trại sang Thuỳ 
Dương, Ngân Hà ngay, chúng tôi không có dịp thoải 


