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T-37 Link vv...
 Các khoá sinh phải solo T-37, phải đậu các 

„check ride“ như sau với check pilot: C9, Navigation, 
Instruments, Formations, Final check-ride, và phải đậu 
các Academic courses. 

Trong lớp 7506 tại căn cứ  Webb (O flight), xin 
ghi lại thành tích của các khoá sinh như sau:

5 solo đầu của lớp: 72H Nguyễn anh Hào, 72H 
Nguyễn văn Dinh, 73D Lưu thiện Chính, 73C Lê văn 
Lộc và 73A Trương kim Sang.

Sau đây là kết quả của 5 top check-ride, bay với 
„Check-section-pilot“, và top Academic:

- AC Mohammed Janbaz (Iran) C9.
- AC Trương kim Sang, Navigations.
- AC Nguyễn văn Dinh, Instruments.
- AC Lê văn Lộc, Formations.
- AC Trương kim Sang, Final check.
- AC  Lưu thiện Chính,  Academic.
Nhiệm vụ của chúng tôi phải hoàn thành 

là tốt nghiệp khoá phi công T-37, được gắn đôi 
cánh bay bạc bên trên nắp túi áo ngang ngực trái 
khi trở về. Chẳng những chúng tôi đã tốt nghiệp, 
trở về đúng như hạn định, toán 45 còn sở hữu hai 
Top Gun‘s T-37,  coi như  hai Distinguished Gra-
duates, một mãn khoá ở Sheppard AFB, một mãn 
khoá ở Webb AFB, hai SVSQ của liên khoá 72-73 
đã vượt bứt các khoá sinh ngoại quốc cùng lớp, 
đem vinh dự về cho Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hoà, cho Không Quân và TTHL Nha Trang nói 
riêng trong đêm gắn cánh đăng quang.

Và tôi còn mãi nhớ, là Quốc Ca Việt Nam 
đã được trổi lên như truyền thống trước khi tôi, 
một hoa tiêu tốt nghiệp trẻ nhất của lớp, nhận 
chiếc cúp Thủ Khoa của 7506 tại Webb AFB từ 
Thiếu Tướng Charles G. Cleveland, người „Guest 
Speaker“ đến từ Randolph AFB, Bộ Tư Lệnh KQ 
Hoa Kỳ.

Đây là nguyên văn của phóng viên báo 
„The Prairie Pilot“  tại Big Spring, Texas: 

„Eighteen Vietnamese and two Iranian student pi-
lots received their graduated pilot wings Tuesday night 
during  their graduation ceremonies at the base chapel for 
Security Assistance Training Program Class 75-06. Ma-
jor General Charles G. Cleveland, deputy chief of staff for 
Air Training Command Technical Training was the guest 
speaker. Heading the list of SATP graduates was Air Ca-
det Trương kim Sang who received the ATC commander‘s  
trophy. Cadet Sang was also presented the Flying Trai-
ning award and a distinguished graduate letter. The ATC 

award recognizes cadet Sang, the youngest pilot of the 
graduation class as the top over all student in the class. 
Air Cadet Lưu thiện Chính was presented the Academic 
Training award and a distinguished graduate letter. The 
third distinguished graduate letter was presented to Air 
Cadet Võ xuân Cẩn. Other members of the graduating 
class were:  2nd Lt Cao xuân Chính. Air Cadet Trần 
văn An, Trần Bin, Mai ngọc Chiếu, Đinh quốc Cường, 
Nguyễn văn Dinh, Nguyễn văn Định, Diệp hữu Hạnh, 
Nguyễn anh Hào, Nguyễn đức Kính, Vũ công Luyến, Lê 
văn Lộc, Trần ngọc Minh, Huỳnh tấn Sang and Nguyễn 
tứ Tài. The 18 Vietnamse pilots will return to VN, where 
they will fly the Cessna A-37 the counter insurgency ver-
sion of Webb‘s T-37. The two Iranian pilots, Mohammad 
Ali Janbaz and Hassan Omidvar will remain at Webb for 
continuing to train on the T-38 Talon.“

Top Gun của 7506-SATP tại Sheppard AFB là 
SVSQ Chung hữu Trí.

Tái bút: 
Bàn về hai vị sĩ quan lúc bảo lãnh cho tôi được đi 

du học Mỹ, một trong hai người trước khi ký tên vào 
giấy bảo lãnh đã phán: „Chú em sang Mỹ học lái khu 
trục, khi trở về chú nhớ hãy „rót“ cho khéo, kẻo lầm 
vào nhà của „qua“ !!!.

■ TKSang 7506-SATP Webb AFB.


