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Tiểu sử khóa 3 HTTT cũng khá ly kỳ. Vào khoảng 
giữa năm 1973, hơn 40 SVSQ đủ ECL từ Trường sinh 
ngữ Nha Trang được chuyền về Sài Gòn học bổ túc Anh 
ngữ để chuẩn bị „xuất dương“. Đa số thuộc các khóa 72 
trừ 2 „đại cồ“ là Nguyễn Văn Viết và Trần Văn Út (Út 
small, 70A) .

Cả toán do Th/u Tấn (HLV Địa Hình trại Phi 
Dũng) hướng dẫn về trình diện Bộ Tư Lệnh. 

Sau khi C-130 đáp xuống Tân Sơn Nhất, nhằm 
ngày Thứ Năm (hay Thứ Sáu), anh em xin Th/U Tấn cho 
về thăm gia đình cho đến sáng thứ hai sẽ trở lại trình 
diện. Thế rồi cả đám đồng lòng tan hàng và hẹn gặp 
lại sáng thứ hai tại cổng sau gần Tent City để vào trình 
diện. Thiếu Úy Tấn trình diện với Phòng Nhân Viên 
BTL vào ngày thứ sáu. Đúng hẹn ngày thứ Hai tuần sau, 
tất cả đều có mặt. SVSQ Phó Hoàng Trí (trưởng toán) 
đến cổng gặp Quân Cảnh xin vào trình diện. Quân cảnh 
trả lời là phải chờ Bộ Tư Lệnh quyết định. Anh em ngồi 
chờ cho đến khoảng một giờ trưa thì cả toán được cho 
vào làm thủ tục nhập trại và nhận Tent. Sau khi nhập 
trại, cả toán hơn 40 SVSQ Liên Khóa ngày qua ngày gần 
một tháng nằm chơi mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới, 
trong lúc những anh em từ Nha Trang về sau đã có tên 
vào trường SNQĐ kế bên để học tiếp Anh văn. Có vài 
SVSQ trong các khóa đàn anh không biết săn tin ở đâu 
về cho biết có lẽ cả nhóm sẽ ra bộ binh vì tội đào ngũ 
tập thể. Tinh thần anh em tuột dốc thê thảm, một số dù 
dzọt liên miên... 

Sau một thời gian chờ đợi thì vào một buổi sáng, 
cả toán được lệnh tập họp lên xe bus chở đi du lịch Sài 
Gòn. Anh em hồi hộp trên xe, một số vui vẻ vì được 
ngắm cảnh thủ đô Saigon hoa lệ. Xe ngừng trước tòa 
nhà số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phòng an ninh quân đội 

của Không Quân. Tại đây 
bị ghép tội „đào ngũ tập 
thể“, mỗi người được phát 
cho một tờ giấy khai báo 
sự việc trình diện BTL 
chậm trễ, sau đó từng 
người một được gọi vào 
gặp thiếu tá Thức để trả 
lời trực tiếp. 

Cả toán sau đó được 
cho học khóa 3 HTTT tại 
Đà Nẵng gồm 41 người 
trừ Phó Hoàng Trí và 
Đoàn Anh Tú đã bị ra bộ 
binh. Khóa 3HTTT có 1 người bị loại là Trần Khánh 
Hội khóa 72H vì kỷ luật, còn lại 40 người hoàn tất khóa 
học và ra trường vào ngày 30/04/74 tại Đà Nẵng với 
quyết định do Tr/Tướng Trần Văn Minh ký. 

• Khoá 4 Hoa Tiêu Trực Thăng:
Đến khóa 4 HTTT thì các SVSQ lại trở về Biên 

Hòa học bay mà không qua giai đoạn học U-17 như bài 
viết trên đây của SVSQKQ Phước Sport.

• Khoá 5 Hoa Tiêu Trực Thăng:
Khóa 5 HTTT học bay ở Cần Thơ. Được biết 

khóa 5 ngoài các SVSQLiên Khóa còn có „13 con ma“ 
thuộc khóa 72A. Lịch sử 13 SVSQ 72A nầy cũng gắn 
liền với việc „dzù dzọt“ được kể lại như sau:

Vào khoảng đầu năm 1973, 14 SVSQ khóa 72A 
có danh sách về Trung Tâm Giám Định Y Khoa Tân 
Sơn Nhất khám sức khỏe để theo học khóa 2 HTTT tại 
Cần Thơ. Sau khi khám sức khỏe xong, cả toán đồng ý 
„dzù“ về thăm nhà ít hôm trước khi trở ra Nha Trang 
trình diện đoàn SVSQ. Chỉ có bạn Nguyễn Thành Hơn 
là „quên“ đi lời hẹn ước đầu xuân, lót tót trở ra Nha 
Trang trình diện trước một mình. Thế là Th/T Bé liền 
cho toán khác về Sài Gòn khám sức khỏe trám vô chỗ 13 
người đang thực tập nhảy dù. Sau khi trở ra trình diện, 
cả nhóm 13 người bị ký loại khỏi khóa 2 HTTT cùng 
với 26 ngày trọng cấm trong Cải Hối Thất Phi Dũng. 
Chỉ có Nguyễn Thành Hơn thuộc nhóm được theo học 
khóa 2 HTTT. Còn lại „13 con ma“ sống dật dờ, được 
Th/t Bé „vinh thăng“ cho làm cán bộ chăm sóc các khóa 
đàn em. Tuy nhiên theo bạn Út small thì có 2 người 
bất phục, „anh hùng tử chí hùng nào tử“ không chịu 
„hàng“ là Võ Thành Long Châu và Phan Văn Út nên bị 
đì làm „tạp dịch“ trong văn phòng ông Bé. Sau gần một 
năm chờ đợi BTLKQ „xóa bỏ hận thù“, cả nhóm mới 
được theo học khóa 5 HTTT. Có còn hơn không ! (Xem 
thêm chi tiết „Các Khóa HTTT quốc nội“ trên HQPD).

IP Nguyễn T. Thành, IP Bằng

Ngày ra trường khóa 3 HTTT (Đà Nẵng):
Lâm Chí Hạo (72E) & Nguyễn Văn Sương (72H)


