
 

 

 

 



 

 

Ký sự : MAI QUANG ĐỨC 241(phan 2) 
 DU HỌC TẠI HOA KỲ. 

> Ngày 14/3/1974, 18 AC có mặt tại phi trường TSN, trong đó khoá 

4/72KT có 5 tên: Thuỳ 241, Việt 241, Đức 241, Châu 213 và Xiêm 222. 

> Có lẻ toàn bộ thời gian nầy anh em tụi tôi như con ếch dưới đáy giếng 

mới được lên bờ, cái gì cũng lạ, ngơ ngơ ngác ngán !!! 

> Đầu tiên là bước vào c a chiếc PAN AM, ôi thôi sao mà nó bự thế, dài 

thế  Ph i nhờ tiếp viên HK gi p anh em mới có ch  ng i  n đ nh  R i thì 

cũng take off, chặng đầu transit căn cứ Clarks ở Philippins  Có một kỷ 

niệm vui về kh  năng Anh ng  khi nghe cô tiếp viên hỏi: coffee, me or tea 

  Làm sao dám chọn me ! Thôi thì cà phê vậy  Sau đó hội ý "Mít" ta thì biết 

là milk, nhưng cô nàng phát âm quá chuẩn của Đầm Mỹ   

> Tiếp tục chiếc PAN AM đáp xuống đ o Guam  Khi ở Việt Nam đã nghe 

nói rất nhiều về những phi vụ B-52 từ Bắc chí Nam, bây giờ mới được tận 

mắt thấy B-52, quá nhiều, quá to lớn,     đậu 2 bên runway như là cào cào  

> Transit chặng 3 là Hawaii, sau khi đáp xuống sân bay Honnolulu, một 

số anh em ung dung xuống máy bay không mang theo Passport kèm visas 

để làm thủ tục nhập c nh vào Mỹ  Xà quần một h i, anh nhân viên DAO 

của Mỹ cùng 1 AC trở lai máy bay để lấy đầy đủ giấy tờ cho anh em, mọi 

việc cũng xong  

> Khi phi hành đoàn báo máy bay chuẩn b  đáp xuống Travis AFB, San 

Francisco l c đó chắc kho ng gần midnight  Lần đầu tiên trong cuộc đời 

đến nước Mỹ, c m giác lạ, ngạc nhiên về mọi thứ, lần đầu tiên nhìn thấy 

các anh kh ng l  C-5 Galaxy lên xuống liên tục, sự to lớn khiến mình có 

c m giác là bay rất chậm    

> Kho ng 3 tiếng sau, xe bus đưa 18 anh em về BOQ (Bachelor Officers' 

Quarters) trong căn cứ Travis để nghỉ ngơi chờ 2 ngày sau có chuyến bay 

đến San Antonio-Texas  Nhận phòng thì 2 anh em 1 phòng, với các tiện 

nghi như KS bây giờ, cứ trố mắt ra nhìn cái TV mà quê ta c  xóm chỉ có 1 

cái nhỏ xíu, washroom thì cứ như là phòng ngũ, đã vậy thêm cái máy vừa 

lạnh vừa sưởi n a  

> Không ngũ được anh em đi khám phá: vending machine, cái này được 

biết qua English for today, ph i mua th  vài thứ thì không có tiền coins     



 

 

Chạy sang building bên cạnh, vuốt thẳng các loại tiền giấy 5, 10, 20USD 

đưa vào thì sẻ nhận lại đầy đủ tiền coins các loại: quater, dime, nickel  

Thế thì vui vẻ áp nhau cười  Đ ng là như ếch ng i đáy giếng  

> R i thì anh em chuẩn b  sang San Francisco int't airport, có lẻ từ Travis 

AFB đi qua cầu Oakland, nên chỉ thấy xa xa là cầu Golden Gate  Nhìn hạ 

tầng giao thông của Mỹ thấy vỉ đại thật  

> Sau khi đến San Antonio, SQ liên lạc ra đón đưa về Lackland AFB, làm 

thủ tục nhập học ở Locator, nhận phòng ở 2 anh em chung 1 phòng tại 

Medina AFB, giấy hẹn khám sức khỏe cho SP (student pilot), thi sắp lớp 

và thư mời dạ tiệc  

> Tối hôm sau tất c  các AC, các SQ thuộc các quân binh chủng VN, các SQ 

các quốc Gia khác đang theo học tại Lackland AFB đều tham dự dạ tiệc 

nầy, haven't seen before !!! Đã vậy còn vụ dancing n a chứ, chỉ một vài 

anh em VN nh y rất hay như Trần Ngọc Minh 23, sau nầy Minh dạy cho 

nhóm Thuỳ, Việt, Đức, Xiêm về căn b n  Nhớ lại cuối năm 75 Minh đã mất 

tích chung 3 anh em, sau nầy Hùng 241 có gặp lại các ch  của Minh ở Cali 

thì đến nay thì Minh bặc vô âm tín  

> Sau khi khám sức khỏe và thi xếp lớp xong, tất c  đều ph i lao vào việc 

học Anh Văn, weekend được nghỉ 2 ngày, thường thì go to Town San 

Antonio, để thăm viếng một số điểm như: Alamo, San Antonio tower, 

river walk, Chinese sunken garden,    Hoặc bát phố với mấy cô "Sì", một 

số anh em còn đi chơi xa by bus như: El Paso, Laredo, Houston, Dallas, 

Austin, ... 

> Hai tháng trôi qua anh em đã đủ ECL để chuyển sang học Specialied, 

học các từ chuyên môn về cơ khí, động cơ, vũ khí,     Của loại phi cơ TH-

55 và UH-1A, Tập nghe qua vô tuyến với các loại sóng âm, kho ng tháng 

8/1974 anh em chuẩn b  sang Fort Rucker Army base-Alabama để học 

bay, 2 bạn Việt và Xiêm 222, chậm lai sau 2 tuần  

> Trên đường phi cơ transit New Orleans-Louisiana, Atlanta-Gorgia và 

đến sân bay Dothan, SQ liên lạc ra đón về Fort Rucker  Anh em cũng chia 

ra 2 AC/1 phòng, hôm sau tham quan căn cứ, nghe briefing về chương 

trình học  Sáng hôm sau học Academy, chiều học bay hoặc sáng học bay 

chiều học Academy  Thôi thì đủ thứ ph i cắm c i học !!! Gần đến l c cho 

các SP (student pilot) tất c  SP ph i thực hiện được maneveu: "Forced 



 

 

landing" và "180 degrees Forced landing"  Khi lần đầu IP (Instructor 

Pilot) closed throttle và full down collective thì máy bay rơi tự do, ruột 

gan phèo ph i muốn leo ra ngoài, mắt thì tối sầm không thấy gì c , có 

chàng cho chó ăn chè tức thì  R i từ t  cũng quen ai cũng thành thạo 

maneuver nầy và bay solo  

> Thuỳ 241 là 1 trong SP solo sớm nhất  

> Tháng 11/1974 anh em lần lượt ph i trở về nước sau khi tốt nghiệp 

bay trên TH-55A, hết ngân sách hay là như tôi c m nhận cuộc chiến đã an 

bài !!! Có vài bạn có thân nhân hoặc bạn bè gi p đở đã ở lại Mỹ hoặc sang 

Canada sống cho đến bây giờ  

> Đầu tháng 12/1974 tôi, Thuỳ 241, Châu 213 cùng với 14AC về đến VN, 

hàng ngày vào trình diện bộ Tư l nh KQ sau đó về nhà, thời gian cũng gần 

1 tháng, thời gian đủ để toàn bộ SVSQ từ Mỹ về đầy đủ  

> Cuối tháng 12/1974, tất c  anh em chỉ học xong TH-55A, T-41 hoặc 

xong Anh ng  đều được đưa sang trường Bộ binh Long Thành để "hợp 

thức hoá SQ"  Anh em học ở Mỹ về vào các ĐĐ 12, 14, 15 (tiểu đoàn 1), 

riêng ĐĐ 11 tân tuyển đã vào học trước đó 2 tháng  Tôi, Thuỳ 241 và Việt 

vào ĐĐ 12 (Đại uý Tùng)  Anh em ch ng tôi đã nhận thức đầy đủ và chính 

xác số phận của mình !!! 

> Kho ng 2 tuần sau trường Vỏ b  Quốc gia VN vào đến Long Thành, Ngay 

tuần sau làm lể ra trường 1 khoá với trang phục đ  trận  

>  

> Xin tạm ngưng ở đây, hẹn các bạn phần 3: Trở về trường BB Thủ Đức 

với tháng 4/75  

>  

 
 

 

 



 

 

Ký sự 30/4  

Ngoài số anh em tốt nghiệp A-37, UH-1 thì chờ ra TTHLKQ Nha Trang để học 

giai đoạn  2 quân sự nhưng hầu hết đều chưa k p làm lể ra trường, có nghĩa là 

vẩn mang con cá cho đến ngày 30/4/1975  

Còn lại toàn bộ SVSQ KQ du học ở Mỹ về g m tốt nghiệp giai đoạn T-41, TH-

55A, xong Anh Văn và chỉ vừa đến Mỹ !!! Thì ph i chuyển về Trường Bộ binh 

Long Thành vào kho ng tháng 12/1974 để "Điều chỉnh SQ"  Vào LT anh em 

được chia vào 3 ĐĐ thuộc Tiểu đoàn 1 (thiếu tá Điền là TĐ trưởng) là ĐĐ 12, 

14 và 15; riêng ĐĐ 11 tân tuyển đã vào khoá trước đó 2 tháng  Quân phục giữ 

nguyên của KQ chỉ thêm huy hiệu bên tay trái của trường BB Long Thành (Cư 

an, Tư nguy)  Lương hàng tháng do KQ sang phát  Tôi, Thuỳ 241, Việt 241 đều 

về ĐĐ 12 (Đ/U Tùng là ĐĐ Trưởng, Tr/u Khưu Minh Thánh, Tr/U Thái Thành 

Mỹ và Tr/U Quang)  

Khi chỉ gi i thích đơn gi n là "hợp thức hoá SQ"  Anh em đã c m nhận việc trở 

về KQ là việc không thể được vì tình hình chung bên KQ là thiếu máy bay, thiếu 

nhiên liệu, phụ tùng và thiếu c  bom đạn !!! Chỉ có thừa người trở về Trường 

BB LT, hầu hết anh em đều thấy rỏ thân phận của mình, mặc dù về phía KQ 

thôi. 

Anh em bắt đầu học cấp Trung đội, các bài học ngày xưa như Tr/đội đột kích, 

tấn công, vượt sông,      Trong l c học thì những tiếng s ng nặng vang lên suốt 

ngày, chắc là những trận đánh đã gần Long Thành lắm r i   

Kho ng cuối tháng 3/1975 thì trường Võ b  QGVN, toàn bộ SVSQ các khoá 28, 

29, 30 và 31 đã đi t n về trường BB LT, sau đó 1 hoặc 2 tuần thì làm lể m n 

khoá 28 và 29, không Đại lể, chỉ với bộ đ  trận thôi  

L c nầy Đà N ng đã thất thủ, 2 bạn Thuỳ và Việt như ng i trên đống l a, không 

biết gia đình bây giờ ra sao!!! Là bạn bè chỉ còn biết chia sẻ b ng sự đ ng c m 

chứ không gi p được gì cho nhau  Trong ĐĐ có anh em đã bắt đầu đi phép đặc 

biệt và không trở về đơn v   Anh em tụi tôi biết rỏ và rất vui vẻ bắt tay nhau nói 

lời tạm biệt và cũng đã hiểu r ng đó là thay lời Vĩnh biệt  



 

 

Đầu tháng 4/1975 anh em tiểu đoàn 1 về ứng chiến tại trung tâm SG  Riêng tôi 

đóng tại Phường Bến Nghé góc đường Hai Bà Trưng và Nguy n Văn Chiêm 

(ngay sau TTSH Thanh niên), hàng ngày các bạn KQ (trong đó có 4/72 và 3/72) 

trên đường vào TSN thường ghé thăm với phi bào xám, calo KQ đôi l c cũng 

làm mình có gì đó luyến tiếc  Thôi thì cố gắng an phận với hiện tai  Sáng ngày 

8/4/1975 tôi nghe tiếng bom rất gần, tiếng máy bay ph n lực gầm r  cùng 

tiếng đạn vang rền như mưa, chỉ vài ph t sau 1 chiếc Mercedes màu đen, phía 

sau là 2 cận vệ đưa đầu ra ngoài với khẩu tiểu liên xỉa ngang, xe chạy rất 

nhanh từ đường Nguy n Văn Chiêm, ra Hai Bà Trưng quẹo trái và mất h t  Sau 

nầy tôi mới biết là Ng Thành Trung th  bom dinh Độc Lập và nhiều kh  năng là 

T ng thống Thiệu đã thoát ra khỏi dinh trên xe, chạy theo những con đường 

rợp bóng cây nầy  

Kho ng hơn 1 tuần anh em ngưng ứng chiến và trở về trường BB Long Thành  

L c nầy Chỉ huy trưởng trường là Trung tướng Nguy n Vình Nghi đã rời 

trường để nhậm chức Tư lệnh tiền phương và đã b  bắt ở Phan Rang !!! Bao 

nhiêu chuyện x y ra trên khắp đất nước với những tin không thuận lợi cho 

phe ta, quân ta đã lùi dần và đang cố thủ Xuân Lộc-Long Khánh. 

Thực ra thời gian ở Trường BB Long Thành không được học hành là bao !!! 

Đầu óc rối tung lên như khi ở Mỹ "Trốn ở lại hay về VN" , thì bây giờ "Đào ngũ 

lên tàu hay không " L c nầy QC xiết chặc các chốt chận tuy nhiên với SVSQ việc 

đi lại không giấy tờ vẩn còn tương đối dể dàng  

Ngày 24/4/1975 toàn thể SVSQ được tập hợp với trang thiết b  đầy đủ, được 

trang b  thêm đại liên M60 và M72 với tư thế s n sàng tác chiến,    Và ngay 

trong ngày 24/4 toàn bộ SVSQ LT và SVSQ khoá 30 và 31 Đà Lạt được l nh di 

t n về trường BB Thủ Đức  

Đoàn xe vào trường xưa, trường BB Thủ Đức, xe từ từ dừng 2 bên đường của 

Vũ đình Trường, anh em xuống xe và tập họp ngay trước khán đài chính  Một 

sự im lặng đến rợn người, thỉnh tho ng tiếng vũ khí va chạm nhau hay tiếng 

hô của các đại chiến để sắp xếp hàng quân,    Ngoài ra không ai nói với ai lời 

nào.  



 

 

Vài SVSQ KQ hỏi tôi: "Đây là đâu " Tôi có gi i thích: "đây là Vũ Đình Trường 

của Trường BB Thủ Đức ngày xưa, nơi đây tất c  các khoá đều ph i nếm mùi 

huấn nhục với sỏi và đá, với cái nắng gay gắt không một bóng cây để chuyển 

mình từ một chàng thư sinh sang một Tân khoá sinh mạnh mẻ  Nơi đây các 

TKS đã quỳ xuống để lột xác trở thành một SVSQ và cũng nơi đây các SVSQ đã 

quỳ xuống, tuyên thệ và đã trở thành các SQ  Xa kia là Trung Nghĩa Đài, trước 

lể m n khoá sẻ có một toán SVSQ được chọn lọc để gác Trung Nghĩa Đài ngày 

và đêm  

Ph i nói r ng hiện đứng tại đây giờ nầy có nhiều SVSQ là khoá 3/72 và 4/72 

chưa hề được đứng dậy các SQ, Âu cũng là số phận !!! 

 Nhìn về Trung Nghĩa Đài tự nhiên c m thấy ngậm ngùi cho một số chiến hữu 

đã ra đi  Tôi đã nhìn rất kỷ toàn c nh Vũ đình Trường, Trung Nghĩa Đài và thấp 

thoáng xa xa bên trái là doanh trại của ĐĐ 21, 22,     Của 4/72 năm xưa với c m 

nhận chắc đây là hình  nh cuối cùng đầy thân thương mà tôi còn thấy được  

Sau đó tôi cùng ĐĐ 12 đi chuyển ra tuyến A (c ng chính và ngang qua khu tiếp 

tân).  

Tất c  các tiểu đoàn khác, kể c  SVSQ Đà Lạt đều b  chia ra các tuyến để phòng 

thủ, không một đơn v  khoá sinh nào được vào trại     

Ngày hôm sau 2 hoặc 3 khẩu pháo 175 ly được kéo vào cùng tuyến A cách khu 

tiếp tân kho ng 200 mét  Thôi thì ngày cũng như đêm, khỏi ngũ ! Tiếng bắn đi 

của pháo 175 ly vô cùng lớn và tức c  ngực  Ngoài ra tiếng đạn pháo 2 bên 

đánh nhau nghe càng l c càng gần  Trên trời hàng đàn trực thăng của TQLC Mỹ 

nối đuôi nhau ra vào liên tục để di t n, nhưng di t n thế nào  Ở đâu  Thì mù t t 

hoàn toàn không biết gì! Qua radio được biết KQ đã th  2 trái CBU, làm chựng 

bước của của hàng mấy sư đoàn quân BV đang bao vây Long Khánh; nghe 

trung đoàn 43-SĐ 9 đã chận được 2 SĐ BV trên đường tiến chiếm Long An   

Trong lòng cũng không biết nên vui hay bu n; Võ Biên Thuỳ đã đi, nhiều anh 

em khác cũng đã ra đi ! Các SVSQ còn lại chỉ biết lo gác tuyến, cũng cố công sự 

phòng thủ, chấm hết  

Sáng 30/4/1975 một ngày mới bắt đầu, không gian chung quanh trường có 

một sự tỉnh lặng khác thường  Bầu trời trong xanh, không có một chiếc máy 

bay nào bay qua lại n a    



 

 

 Đột nhiên, kho ng hơn 8:00, 1 chiếc xe tăng T-54 chạy rất nhanh vào trường, 

hoàn toàn không có bộ binh tùng thiết  Lao thẳng vào c ng chính, chạy ngang 

khu tiếp tân, vào đường khu Trung tâm của trường, cắt ngang Vũ đình trường 

hướng về c ng số 9  Ph i nói thật r ng xe chạy quá nhanh các SVSQ chưa k p 

đ nh thần, chỉ k p lia M16 theo như mưa, thì chiếc T-54 đã mất h t   

Sau nầy tôi được biết c ng số 9 được báo đã chuẩn b  chận ngang b ng 3 chiếc 

GMC và hỏa lực M72 nên chiếc T-54 quay đầu trở về c ng chính, các SVSQ được 

báo chuẩn b  s n M 72, chọn v  tri bắn nên khi chiếc T54 chạy trở ra, ngang 

khu tiếp tân, gần c ng chính thì chỉ ăn M72, không ăn M16 n a  Ăn mấy trái tôi 

không biết, nhưng 1 trái th i bay xích bên trái của chiếc M72 (như vậy trái 

M72 nầy chắc chắn do anh em SVSQ KQ bắn tr ng)  Chiếc T54 cố vượt qua c ng 

chính r i quay ngang về phía trái, ngang và cách hàng rào phòng thủ của khu 

tiếp tân kho ng non 200 mét thì b  l n đất chạy thành vòng tròn     Các SVSQ đã 

hoàn toàn bình tỉnh, không bắn loạn xạ b ng M16, cũng như ngoài tầm của 

M72 nên chỉ tập trung quan sát  

Do chiếc T54 vẩn tiếp tục bắn vào trường nên khẩu 175 ly hạ nòng bắn trực xạ 

2 phát     Trật lất và ph i ngưng bắn vì sợ cong nòng   

Trên pháo tháp T54 thấp thoáng miếng v i trắng quơ qua quơ lại, đột nhiên lại 

r t cờ vào và tiếp tục bắn vào trường, chính l c nầy có lẻ Trung Tá Thuận, các 

SQ và SVSQ ĐĐ 11 (tân tuyển) nghỉ r ng nó đã muốn đầu hàng nên l nh trọn 1 

trái đại bác của chiếc T54 nầy  Sự việc cách tôi hơn 100m nên chỉ thấy bắn sập 

căn nhà tole và xe cứu thương chạy d n dập     

Kho ng 10 ph t sau tiếng s ng hoàn toàn im bặt  Từ c ng chính 2 SVSQ KQ và 

một anh cơ hữu (có lẻ là QC 301) cùng chạy thật nhanh ra chiếc T54, 2 anh yểm 

trở 2 bên chiếc T54, anh SVSQ chạy ở giữa leo nhanh và th y 1 trái lựu đạn lọt 

vào trong xe, anh bạn vừa xuống tới đất thì một tiếng n  vang kèm l a từ bên 

trong xe ngùn ngụt cháy  Trên đường các anh thư th  trở vào tôi k p nhìn ra c  

2 đều là SP (student pilot) của lớp 75-04 và 75-08 Fort Rucker, tôi có thể gọi 

đùa r ng đây là 2 "Phi công lục chiến" 

Kho ng hơn 10:00 sáng 30/4/1975, Dương Văn Minh với tư cách TT VNCH đọc 

l nh đầu hàng trên đài phát thanh SG  Trung uý Thái Thành Mỹ thay mặt ban 

chỉ huy ĐĐ 12 yêu cầu anh em buông vũ khí và mạnh ai về nhà nấy  



 

 

Hầu hết anh em chỉ cởi bỏ áo trận, mặt áo thun, không nón nhưng vẩn mang 

giày Map nhanh chóng rời khỏi trường  Do tiểu đoàn 1 gần c ng chánh nên 

anh em đều ra ngoài hết, trước khi quân BV vào trường  

Tôi vừa đi qua khỏi khu chợ nhỏ thì thấy quân BV ào ạt tiến vào, một số thanh 

niên tay đeo băng đỏ mang s ng M16 lang thang đầy đường, họ xưng là du kích 

đ a phương  Đi dài ra tới ngã tư Thủ Đức, gần đến nhà máy xi măng Hà Tiền, 

các quân nhân b  bắn chết còn ng i trên xe jeep, có lẻ họ chưa biết 2 bên xa lộ 

không còn an toàn. 

Đi thì cứ đi, hướng về SG cứ bước, xe Molotova chở đầy lính BV liên tục chạy 

vào trung tâm SG  Đi gần đến ngã tư Hàng Xanh thì tiếng s ng 2 bên n  vang, 

dân cho biết 2 bên vẩn còn đánh nhau phía trước  Tôi vội rẻ sang hướng Th  

Nghè để vào SG  Hai bên đường quân trang quân dụng vất ng n ngang, trên cầu 

Th  Nghè 1 chiếc M48 n m xoay ngang còn nghi ng t khói!  

Gần 1 giờ trưa, không có c m giác đói, đi như người vô đ nh chỉ mong sao bình 

an về đến nhà  Trên đường tôi có d p nhìn kỷ quân BV, họ trẻ hơn tôi rất nhiều, 

gương mặt ai cũng rạng rở, chắc hẳn trong lòng rất vui vì đã làm được cái gì đó 

cho đất nước   

Gần 4 giờ chiều với cái bụng trống r ng tôi quyết đ nh "Về nhà", gặp lại Cha, 

Mẹ, các em lòng c m thấy ấm lại  

Đi tắm cái đã, xong ra đã có mâm cơm, chưa bao giờ có b a cơm nào ngon đến 

như vậy! Cơm đoàn tụ gia đình   

Mới có tôi về, c  gia đình còn rất lo lắng chờ mong người anh thứ Hai khoá 

4/71, SQ Truyền tin BĐQ còn biền biệt, nghe nói b  bắt ở Phan Rang; th ng em 

thứ Tư SVSQ c nh s t học ở Vũng Tàu cũng chưa về  

Một tuần sau, các anh em tụi tôi đã về nhà đầy đủ, đấy là niềm vui lớn của gia 

đình: "ĐOÀN TỤ"   

Thay lời kết: Không ai nói ra nhưng anh em tụi tôi, Ba Má tôi đều đã hiểu việc 

gì sẻ đến cho ngày mai  

 



 

 

NB: chuyện đã hơn 40 năm qua, là K  S  nên tôi ráng cố gắng nhớ lại những gì 

đã nghe đã thấy và c m nhận của riêng minh, có lẻ lời Văn còn luộm thuộm 

nhưng lòng vẩn mong đóng góp gì đó cho Group vào d p 30/4. Thân chào các 

bạn già  

Duc Mai 241  

 


