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sung sướng và vui bằng, nhưng bù lại các khóa sinh còn 
ở lại trực hoặc ứng chiến cho phi đoàn, thỉnh thoảng 
cũng có một vài kỷ niệm thật vui khi phi đoàn nhờ làm 
“cơ phi” đi cấm trại hè Vũng Tàu với tướng Tư Lệnh sư 
đoàn III /KQ Biên Hòa, Chuẩn tướng Huỳnh bá Tính, 
hoặc tháp tùng lên Phước Long viếng Đ/tá tỉnh trưởng 
Lưu Yểm.

Thời gian làm quen 10 giờ trôi qua, rất tiếc cho tôi 
chưa biết start engine mở máy ra làm sao! Thay vì theo 
thầy học bay ”làm quen 10 không gian”, phi đoàn đã 
chọn tôi và các bạn Trần Thanh Thiếc, Trần hớn Dân, 
Lê Phát Đạt, Lê hoàng Lân, Nguyễn Thanh Hồng... làm 
toán hầu quân quốc kỳ cho khóa 1 HTTT sắp ra trường.

• Khóa sinh được thả solo đầu tiên trong khóa 4 
HTTT:

Ông già Noel, bạn Phan Toàn bay chung thầy với 
tôi là người được thả solo đầu tiên trong khóa 4 HTTT 
(17 tiếng đồng hồ tập bay).

Những chuyện vui buồn trong khóa học
• Việc bay bổng của tôi:
Thú thật, tôi học bay cũng không xuất sắc và cũng 

không đến nỗi tệ lắm, có ngày cũng giấy xanh ưu hạng, 
có lúc cũng hạng thường. Nhưng một điều kỵ nhất là 
gặp IP khi ở dưới đất ông ấy không nói tiếng Anh, cất 
cánh lên trên không rồi, ông mới nói chuyện tiếng Anh 
để hỏi Emergency hay hỏi intruments thì tôi chịu thua! 
Có một lần IP spare là Tr/uy H. đã làm như vậy đối với 
tôi, có lẽ ông ấy muốn thử tài ngoại ngữ của tôi lúc đó 
không chừng! Một lần khác đang bay với Tr/uý M. gần 
núi Châu Thới Dĩ An Biên Hòa, thầy trò đang bay bình 
phi ngon lành, bỗng nhiên ông ấy cúp gas rồi quay sang 
tôi nói  ‚Hovering auto“. Lúc đó tôi cũng hơi chới với 
nhưng cũng nhanh trí dùng cách Emergency force lan-
ding mà đỡ ngay: Cúp gas, down pitch, đưa phi cơ vào 

hướng gió, tìm bãi đáp.... Một lần khác bay với thầy của 
mình, IP Tr/uý P., lúc phi cơ đang trên đầu núi Châu 
Thới thì ông thầy bảo: „Tôi nằm ngủ, em bay về đáp phi 
trường Củ Chi cho tôi! Ok em bay!“, thế là tôi chụp vào 
tay cyclic, hai chân thủ pedal rồi tay trái collective pitch 
v v . Thường thường từ Châu Thới thì tôi lấy hướng 330 
độ đi 25 phút là thấy Củ Chi, lần này không biết tổ trác 
làm sao tôi bay hơn 1/2 tiếng mà chưa thấy phi trường 
Củ Chi, trong bụng cứ nghĩ chắc hôm nay bị ngược gió 
nên chưa tới, thôi kệ bay thêm tí nữa thì sẽ tới, gọi thầy 
thức dậy làm gì .. phiền . Tôi bay thêm 10 phút nữa cũng 
chẳng thấy tăm dạng Củ Chi. Tôi nóng máu mặt chơi 
luôn 15 phút nữa cũng chưa tới. Bây giờ tôi mới khám 
phá ra là mình đã thấy ngọn núi Bà Đen trước mặt rồi.

• Chuyện Long già:
Bác Long già khóa 4 nhà ta sắp được check P1 với 

thầy P, cũng là IP của tôi, bèn vấn kế với hai học trò của 
ông là tôi và Phan Toàn để tìm hiều về thói quen của 
ông. Thói thường của ông là:

- Qua khỏi núi Châu Thới nếu bay lên hướng 
Long Thành thì thế nào đến khoảng đất trống trước 
mặt, ông ấy cũng chơi một cái Force landing.

- Khi Auto chạy trên phi đạo thay vì học địa huấn 
là 3 thân tàu thì ông ấy cho chạy hơn 4 hay 5 thân tàu 
mà không nhất thiết là 3 thân tàu, càng xa càng tốt.

Hôm sau bác Long già yên chí lớn là đã học hỏi 
đầy đủ yếu tố căn bản từ PS và Nguyễn Hữu Phượng về 
cách bay của thầy P, nên bác Long đến đó là tự động làm 
Force landing không cần IP ra lệnh, và auto chạy thiếu 
điều chút nữa ra khỏi phi đạo luôn. Kết quả bác Long 
già cầm tờ giấy đỏ mà lòng rất buồn vì lỗi tại bác ra tay 
làm trước, không cần đến hiệu lệnh của IP.

• Chuyện Tr/uý H. đã từng bắt học trò chạy bộ 
trước đầu phi cơ trực thăng đang bay.

•  Có một lần bay tập tìm bãi đáp confine (tập đáp 
trên bãi đáp có giới hạn) không biết chuyện buồn vui 
của thầy trò hai bạn Dũng (hình như học chung thầy 
với Kiều) như thế nào, nhưng tôi nhớ, là sau khi chiếc 
phi cơ của thầy trò hai bạn nhào xuống khu vườn Dĩ An 
Biên Hòa để đáp, thì khóa sinh hoa tiêu trực thăng phải 
mở cửa bước xuống đất „nhảy xổm thi hành lệnh phạt 
của thầy“ trong lúc dân chúng túa ra xem....

• Chuyện trực Phi Đoàn:
Đêm hôm ấy tôi là SVSQ Khóa sinh hoa tiêu trực 

đêm phi đoàn huấn luyện 245. Vào khoảng 9 giờ tối, có 
điện thoại gọi vào phi đoàn với giọng nóí rất dữ tợn bên 
kia đường dây:

- Ai trực phi đoàn hôm nay, xưng danh cho tôi 
biết ?


