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Lời mở đầu: 
Trong phạm vi bài viết nầy, trong suốt thời gian du 

học, tôi không thể không nhắc đến các Sĩ Quan Liên Lạc, 
để bày tỏ lòng tri ân những đàn anh, những niên trưởng 
đã trực tiếp lo lắng cho đàn em ở khắp quân trường:  
Trung tá Chu trọng Đễ: Lackland AFB, Thiếu tá Nguyễn 
Duy: Medina OTS and Hondo Air field, Thiếu tá Nguyễn 
kim Năm và Thiếu tá Đinh quốc Trực: Webb AFB, Thiếu 
tá Tạ hoà Hưởng và Thiếu tá Bùi văn Phước: Sheppard 
AFB.

Tặng anh Huỳnh Ngọc Đường (Khoá 25 Võ Bị), 
trưởng toán 45, roommate của tôi trong suốt thời gian 
du học. Trung uý Đường đã tốt nghiệp lớp T-37 (7507) 
ở căn cứ Webb. Anh Đường đang định cư tại Đức. Tặng 
SVSQ liên khoá 72-73, các khoá bay phản lực tại Mỹ. Hồi 
ký nầy để chúng ta cùng nhớ lại hành trình đầy chông gai 
đi đổi lấy đôi cánh bạc. Xin được mở đầu và kết bằng hai 
cái cúp, hai mốc thời gian đã làm cho tôi, một SVSQ liên 
khoá 72-73 rất tự hào là đã xuất thân từ TTHLKQ Nha 
Trang. 

Vào ngày lễ Quốc Khánh mồng 01 tháng 11 năm 
1973, sau khi nhận chiếc cúp „Vô Địch Bóng Bàn“ được 
tổ chức ở trường Sinh Ngữ Quân Đội của  Đại Tá chỉ 
huy trưởng Huỳnh vĩnh Lại, chính xác 11 tháng sau khi 

nhập khoá 73A phi hành ngày 01 tháng 01 năm 1973 ở 
trại Phi Dũng của TTHLKQ Nha Trang, tôi cũng nhận 
được thông báo của trường rằng tôi đã đạt đủ điểm 
„Off-shore“.

Như vậy sau  hơn bốn tháng, kể từ khi rời trại 
Thiên Nga của TTHLKQ  Nha Trang ngày Quân Lực 
19-06-1973, sau hơn bốn tháng nội trú trong MacV, 
miệt mài luyện Anh ngữ từ cuốn 2100 đến 2400 tại 
trường Sinh Ngữ Quân Đội Gò Vấp, ăn cơm nhà bàn 
Đàm chí Hùng, điểm danh hằng đêm với Trung Uý 
Hoàng A Sáng. Tôi bắt đầu tà tà vừa học vừa „chơi“ chờ 
„giấy may đồ“ từ phòng du học bên Bộ Tư Lệnh Không 
Quân, nhưng đợi mãi cho đến những ngày đầu của 
thượng tuần tháng 12, tôi mới chính thức nhận được 
Sự Vụ Lệnh lên đường du học theo chương trình MAP 
T-37 khởi hành lúc 10 giờ sáng ngày 15-12-1973.

Toán 45 khi theo học chương trình Fixed Wings 
T-41 và T-37,  họ đã phải thoả mãn những yêu cầu như 
sau:

- Đủ 65 ECL, mà trong vòng bốn tuần lễ, nếu 
không có danh sách đi du học, bắt buộc phải thi lại.

- Đủ sức khoẻ, tái khám trong vòng sáu tháng.
- Đủ điều kiện An Ninh cho đến khi mãn khoá 

học.
- Hai Sĩ Quan của Quân Lực VNCH bảo lãnh.
Được phát lương trước 3 tháng, gần 60 ngàn, hối 

suất 200 đồng/USD, do đó mổi người đổi được 300 đô 
la bằng „Traveler‘s Check“.

Kể từ ngày đó, những ngày đầu của tháng 12 năm 
1973, tôi bắt đầu từ giã MacV annex, barrack 586, cái 
phòng ping-pong sát văn phòng Đại uý Lãm, sân Volley 
ball của Trung uý Đấu với tay đập Trương Sên (72F), 
giã từ cái ngã ba nổi tiếng Chú Ía đó, các vọng gác của 
trường SNQĐ, lên đường đến Lackland AFB,  San An-
tonio TX.

Từ sáng sớm của một ngày thứ Bảy đẹp trời, cổng 
International của sân bay Tân Sơn Nhất đã hội tụ đông 
đúc những thân nhân, bạn bè, từng nhóm, từng nhóm, 
chuyện trò có, bịn rịn cũng có. Vì thời tiết đang sang 
Đông, các SVSQ và SQ liên khoá hôm nay mặc những 
bộ Đại Lễ màu xanh da trời, dây biểu chương màu xanh 
lá cây bên vai trái, cộng với phù hiệu Không Quân Tổ 
Quốc Không Gian cùng hai chữ Việt Nam, bảng tên 
xanh trên nắp túi bên ngực phải, đầu đội mũ Kép Pi, và 
hình như thiếu thiếu một cái gì đó....bên trên nắp túi 
áo trái.

Đó chính là thiếu đôi cánh bạc.
Khoảng 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 15 tây tháng 

12 năm 1973, sau khi từng người, từng người lần lượt 

Offshore
Trương Kim Sang

73A,  7506-SATP Webb AFB.


