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quay lưng lại vẫy 
tay, vẫy tay chào 
trước khi bước vào 
khoang phi cơ, rồi 
chiếc Boeing 727 
của hàng không 
AIR Việt Nam bắt 
đầu chuyển mình, 
từ từ lăn bánh ra 
vị trí cất cánh, 
chuyến bay mang 
theo một Thiếu Uý 
trưởng toán (Khoá 
25 Võ Bị) và 44 
Sinh Viên Sĩ Quan 
liên khoá 72-73. 
Toán 45 chính thức rời phi trường Tân Sơn Nhất sang 
Mỹ du học khoá phản lực T-37 theo chương trình viện 
trợ (Millitary Assistant Program) của chính phủ Hoa 
Kỳ, trong một thời gian khoảng 68 tuần lễ.

68 tuần... Tôi âm thầm bắt đầu tính nhẫm thời 
gian rồi dự đoán cho ngày trở về: Giữa tháng 03 1975.

Đây là hành trình những chuyến bay:
- Tân Sơn Nhất bay đi Hồng Kông bằng 727 Air 

Việt Nam.
- Hồng Kông sang Đông Kinh. Air Việt Nam.
- Chuyển sang 747 Northwest Orient của Mỹ  từ 

Tokyo bay sang Honolulu, Hawaii.
- Honolulu bay đi Travis AFB California. Tại đây 

thủ tục nhập cảnh Hoa Kỳ được hoàn tất.
- Travis AFB California đáp xuống Tucson AZ. 

Chuyển máy bay 727 cùng hãng, bay đến San Antonio 
TX.

Ở Đông Kinh, thời tiết đã quá là khắc nghiệt, 
dưới 0 độ C, gió lạnh thổi tạt vào mặt như bị dao cắt khi 
cả toán „chuồn“ ra khỏi 727, chạy như bay vào Termi-
nal. Quá nửa đêm, trước khi lên tàu 747 của Northwest 
Orient bay đi Hawaii, vì chuyến bay có sự chậm trễ nên 
mỗi người được hãng máy bay thết đãi một bưa ăn tối 
thịnh soạn trong nhà hàng của phi trường, nếu tôi nhớ 
không lầm là 45 phần ăn được gọi giống hệt nhau !!!. 
„Me the same“.

Đáp ở Honolulu, Hawaii, sau khi chuyến bay vượt 
biển xuyên đêm, cả đám mới có cơ hội chụp hình kỷ 
niệm vì là ban ngày của ngày 16th, thời tiết lại nóng trở 
lại như Sài Gòn. Tại đây có một chi tiết làm tôi nhớ mãi 
là Thiếu uý trưởng toán hôm nay đã mang cặp cầu vai 
mới với hai bông mai vàng.

Hành trình vượt Thái Bình Dương được tiếp tục, 

khi đáp xuống 
căn cứ Travis 
ở Fairfield tiểu 
bang California, 
rồi San Francis-
co, lần đầu tiên 
trong đời tôi 
đã được chiêm 
ngưỡng „Gol-
den Gate Brid-
ge“ vào đêm, 
trước khi bay đi 
phi trường Tuc-
son Arizona. 
Đến đây chúng 
tôi đổi máy bay 

nhỏ 727 trực chỉ thành phố San Antonio, Texas. 
Chúng tôi đến San Antonio TX khi trời vừa sáng 

vào ngày 17th, sương mù giăng đầy, trời lại trở lạnh và 
xe Bus đưa chúng tôi đến căn cứ Lackland.

Cuộc hành trình dài, khổ sở với sự thay đổi của 
thời tiết đã ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ của những 
người đủ sức khoẻ. Nhưng may mắn thay, cả toán đã 
đến đây vào dịp nghỉ lễ.

Di chuyển bằng xe bus đến căn cứ Lackland sáng 
thứ Hai 17 tây tháng 12 năm 1973, trong lúc trường 
Sinh Ngữ nầy đang chuẩn bị đón Giáng Sinh 73 và Tết 
Dương Lịch. Toán 45 chỉ tái khám sức khoẻ, thi ECL 
sắp lớp, được nghỉ lễ Noel rồi bắt đầu nhập khoá học 
vào đầu năm 1974.

Cũng không quên tuần lễ đầu, lúc nhập trại Lack-
land, tôi bị mất ngủ vì không thể chợp mắt hay ngủ 
ngon được vào đêm, không biết có phải tại khác múi 
giờ hay tại vì ở đó không có ...mùng ?

Chương trình huấn luyện Anh văn ở Lackland 
AFB là 24 tuần lễ, khoá sinh phải đủ 80% của 100 câu 
nghe, trước khi sang trường bay. Toán 45 hầu hết đã 
đậu Anh ngữ, và được chuyển qua Medina Officer Trai-
ning School của USAF. 

Chương trình huấn luyện bay T-41 ở Hondo là 8 
tuần lễ. Phải solo T-41 trong vòng 30 giờ bay. Tại đây 
toán 45 được chia làm hai lớp: (D) và (E) flight, SVSQ 
72H Vũ công Luyến (D) và SVSQ 73A Trương kim Sang 
(E) lần lượt đã là những first solo T-41 của 7506.

Chương trình huấn luyện bay T-37 ở Sheppard 
hay Webb AFB là 36 tuần lễ:  Trong những tuần đầu, 
các hoa tiêu đã phải „nhảy chuồng cu, tập nhảy dù“, 
làm quen với „phòng cao độ“, với oxygen và mask, tập 
thoát hiểm khỏi ghế bay với „Ejection-seat“, bay trong 


