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và tha thứ).
• “Các bác NT khóa 1HTTT nhà ta “ trông sao 

bảnh trai ghê !”
Trong lúc tôi cùng tất cả các bạn hàng ngày lên 

phi đoàn tập họp điểm danh quân số rồi tạp dịch sinh 
hoạt làm quen phi đoàn, điều làm cho tôi rất nôn nao 
trong lòng là lúc nhìn thấy các bác NT nhà ta khóa 
1HTTT. Anh nào anh nấy mặc áo bay phai màu, đội 
nón màu xanh có thêu cánh bay trên nón rất tuyệt vời.... 
Các bác niên trưởng này chỉ non một năm trước đó có 
khác gì chúng tôi đâu?  NT Châu thiên Huệ, Đỗ tiến 
Như, Nguyển Quá, Trần Đình Hoè, Đinh đông Đinh, 
Chiến, Duy,  Chi v v. cũng giống như chúng tôi thôi, 
sao các bác NT bây giờ, cũng con người ấy lại rât khác 
thường trong bộ đồ bay, oai phong lẫm liệt quá cỡ!

• NGÀY HỆ TRỌNG, NGÀY BAY ĐẦU TIÊN
Những ngày sắp đến chúng tôi biết là gần kề 

đến việc bay bổng hơn như việc lãnh quân trang phi 
hành, tập họp nhận thầy trò v v . Tôi và bạn Phan Toàn 
“Ông già Noel “ thì bay chung một thầy IP Phạm đình 
Phương. Thầy trò bắt tay nhau chưa kịp nguôi thì thầy 
Phạm đình Phương kéo hai thằng khóa sinh ra phi đạo 
nổ máy dời phi cơ ra khỏi ụ và gọi đài cất cánh bay về 
hướng Long Thành.

Cảm tưởng lúc đó trong tôi như một cơn mơ giữa 
ban ngày hư hư thật thật, Phan Toàn là người được chọn 
bay trước còn tôi thì ngồi lại phiá sau tàu, tiếng gió ào 
ào của main blade nhấc bổng chúng tôi lên không trong 
vòng vài phút sau đó.

Cất cánh lên rời phi đạo số 5 qua sông Biên Hòa, 
phi cơ đến độ cao chừng 200 feet cách mặt đất. Cũng 
nơi đây giữa giòng sông Biên Hòa sau nầy có lần thầy 
trò chúng tôi tưởng đã đi mò tôm rồi! Chúng tôi bị 
compressor stone, cũng nhờ sự bình tĩnh của thầy IP 
Phạm đình Phương đã cứu mạng phi hành đoàn chúng 
tôi hôm đó, bù lại ngày hôm sau tôi phải bỏ ăn trưa để 
chép lại 10 lần phưong thức đáp khẩn cấp „Emergency 
when engine had compressor stone“ nộp phạt cho IP 
Tr/uý Lê văn Út vì tội ú a ú ớ không thuộc bài „Emer-
gency compressor stone“.

• Ban tham mưu Phi đoàn và sự quyết tâm trong 
việc huấn luyện

Phi đoàn 245 rất nghiêm chỉnh trong vấn đề huấn 
luyện cho khóa sinh hoa tiêu, dưới quyền chỉ huy:

- Tr/tá phi đoàn trưởng Nguyễn hữu Lai 
- Th/tá phi đoàn phó Đào vũ anh Hùng.
- Sĩ quan trưởng phòng HL Th/tá Nguyễn văn 

Khánh
- Sĩ quan trưởng nhóm khóa sinh A Đ/uý Tâm

- Sĩ quan trương nhóm khóa sinh B Tr/uý Đức 
„râu“.

- Về kỷ luật và điạ huấn: Th/tá Lê Đình Hải 
- Đại đội trưởng khóa sinh có các cán bộ phụ tá: 

Tr/uý Đào Mỹ, Tr/uý Lương Đức Thành, Tr/uy Thành 
(quê Binh Dương ) và Tr/uy Hùng. 

Trước khi xách nón đi bay các khóa sinh trong 
toán A hoặc B có một thời gian 15 phút briefing vớí sĩ 
quan phụ trách:

- Tr/u Trương công Bình flight A
- Tr/u Lê văn Út flight B 

• Kỷ luật - Điạ huấn - Phi huấn.
Hàng tuần đều có bài thi địa huấn rất quan trọng 

kèm theo việc bay bổng hàng ngày của chúng tôi do Tr/
uý Thân, Tr/uý Thước phụ trách. Chúng tôi có thể bị 
loại ra khỏi khóa bay nếu bị „phạm“ một trong ba điều, 
và sau khi ra hội đồng xét xử thấy „Hết thuốc chữa„ để 
cho khóa sinh tiếp tục theo học:

- Đi bay bị 3 giấy đỏ liên tục: bị ra hội đồng!
- Thi rớt điạ huấn 3 lần liên tiêp: bị ra hội đồng!
- Tội vô kỷ luật, không thể nhốt conex được nữa!
• „Việc Huấn Luyện Cho Khóa Sinh Không Được 

Tốt  Là Do Lỗi ở Ông Thầy Dạy“
Phi đoàn huấn luyện hoa tiêu trực thăng 245 rất 

có kinh nghiệm huấn luyện nhờ vào đa số huấn luyện 
viên Pilot rất giỏi, đầy tự tin vì là phi đoàn đầu tiên đã 
đào tạo thành công khóa 1HTTT quốc nội trực thăng 
tại Việt Nam.

Sau này tôi nghe nói lại staff của phi đoàn thường 
nghe lời nhắn nhủ “Châm Ngôn” của Phi đoàn trưởng: 
„Việc huấn luyện cho khóa sinh không được tốt là do lỗi 
ở ông thầy dạy“.

Hình thức sinh hoạt của phi đoàn dành cho khóa 
sinh hoa tiêu là luân phiên nhau trong công tác và trong 
việc học tập. Hai tuần mới được đi phép một lần vào 
cuối tuần, „miễn việc khám phòng“. Đương nhiên các 
khóa sinh hoa tiêu được đi phép cuối tuần thì còn gì 


