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Hoàn tất học bay tại Cần Thơ, lại phải trở về Nha 
Trang học thêm giai đoạn 2 quân sự, khóa 5 HTTT ra 
trường vào tháng 12/1974 cùng với khóa 4HTTT, Khóa 
6HTTT và một số khóa Điều chỉnh sĩ quan khác.

• Khoá 6 Hoa Tiêu Trực Thăng:
Khóa 6 HTTT được gởi ra Đà Nẵng học bay trong 

giai đoạn cuối mùa của Đoàn SVSQ nên khá trầm lặng. 
Sau khi mãn khóa bay tại Phi Đoàn 233 Đà Nẵng và 
tốt nghiệp giai đoạn 2 Quân Sự tại Nha Trang vào cuối 
năm 1974, các pilot đã được phân phối về các phi đoàn 
trong giai đoạn chiến cuộc đang sắp đến hồi quyết định. 

Vào khoảng trước Tết con Cọp tức cuối năm 
1973, Bộ Tư Lệnh KQ thông báo danh sách của 3 khóa 
Hoa Tiêu Trực Thăng 4, 5 và 6 và đồng thời cho biết 
rằng tất cả những SVSQ còn lại đều phải ra bộ binh.... 

Tháng 12 năm 1974, ngày lễ ra trường tập thể của 
các khóa 4, 5, 6 HTTT cùng với khóa 2 T-37 ( tức khóa 
44 Hoa Tiêu Quan Sát) và khóa 1/74 Quan Sát Viên 
được cử hành rất trọng thể tại Nha Trang, chấm dứt 
giai đoạn huấn luyện SVSQ của TTKLKQ Nha Trang 
một thời tấp nập.

Lời kết:
Bài viết trên đây chỉ có tình cách tóm tắt được viết 

lại theo các chi tiết ghi trong quyển „Không Gian Hằn Nỗi 
Nhớ“ của khoá 72A, cũng như theo lời kể của các SVSQ 
thuộc Liên Khóa 72-73 có liên hệ ít nhiều đến các khóa 
học, được ráp nối lại trong phần góp ý của đề tài „các 
khóa Hoa Tiêu Trực Trăng quốc nội“ trên HQPD.

Thực ra từ khi chọn cuộc đời SVSQKQ là dường 
như đã bắt đầu chọn ít nhiều vào con đường may rủi, 
không giống như các khóa học trong các quân trường SQ 
lục quân : đồng loạt và thống nhất.

SVSQ phi hành thuộc Liên Khóa 72-73 ngoài khả 
năng Anh ngữ, sự quyết định học bay tùy thuộc vào tài 
khóa có được trong lúc đủ khả năng Anh ngữ, cũng như 
khi nhu cầu KQ cần nhân sự cho loại phi cơ gì. Cùng một 
khóa nhưng người thì phản lực, kẻ thì quan sát, người thì 
trực thăng, chữ „chọn“ được dùng chỉ có một lần duy nhất 
là khi gia nhập không quân, ngoài ra là „được chọn“.

Cũng thuần là một sự may mắn, một người đi trước 
vài tuần lễ, một tháng là khác khóa; đủ ECL trước sau 
1 tháng là cuộc đời sẽ khác xa. Một người „được chọn“ 
theo học quan sát hoặc các khóa trực thăng học quốc nội 
thường tỏ ra không hài lòng, vì mục đích học anh ngữ 
để chuẩn bị du học. Sau khi ra trường về đơn vị thì mới 
nhận ra sự quý báu của một cánh chim trời được tung 
cánh và cảm thấy rất mãn nguyện lẫn tự hào. 

Các bạn thuộc LK 72- 73 được may mắn theo học 
các khóa bay tại Mỹ vào thời điểm 73-74, một số có may 
mắn thực sự khi „kịp“ ra trường trước khi ngân sách bị 
cắt giảm, về nước và ra đơn vị kịp lúc để „hiến máu“ hay 
còn đang chờ đợi tại quân trường cho đến ngày tan hàng, 
trong khi một số khác đang học dang dở vẫn bị „triệu hồi“ 
về nước và được „xuyên huấn“ tại Long Thành. 

Bắt đầu từ đầu năm 1974, các khóa HTTT lần lượt 
ra trường và được phân phối về các phi đoàn tác chiến 
ngay, nhất là các hoa tiêu trực thăng khóa 1, 2 và 3 và 
trực tiếp tham chiến mà không qua giai đoạn check out 
hành quân, vì đa số đã quen thuộc với địa hình địa vật, 
với lọai phi cơ mà trước đó các khóa sinh đã mất 120 giờ 
bay để huấn luyện, thực tập.

Như những cánh chim vừa tập tễnh rời tổ, tang 
bồng chưa thỏa dạ....... nhưng các khóa Hoa Tiêu TT 
quốc nội cũng rất tự hào vì đã ít nhiều „rình rang“ một 
thuở, đã vinh hạnh sát cánh cùng đàn anh đóng góp vào 
cuộc chiến bảo vệ miền Nam VN, và cũng có không ít 
người đã góp máu hoặc anh dũng hy sinh cho Tổ Quốc.
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