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Thân chào các bạn, phải nói thật lòng rằng khi đọc những ký sự của các anh em mọi binh 
chủng với đầy những gian nan, hiểm nguy, cực khổ nhất là những ngày cận "tháng tư", tôi 
cảm thấy 117 anh em sang Không quân được quá xá là nhàn nhả, sung sướng so với các 
anh em đồng khoá.  
Viết lại ký sự hơn 40 năm qua đối với anh em KQ thì quá êm đềm, nhẹ nhàng trong thời 
điểm cuộc chiến cực kỳ khốc liệt mà anh em đã phải chiến đấu với sự chênh lệch mọi mặt 
so với đối phương !!!  
Thôi thì hưởng ứng Group 4/72KT tôi xin được kể lại vài dòng về đời binh nghiệp ngắn ngủi 
của một con cá vàng muôn năm.  
Tôi là học sinh trường Trung học Chu Văn An (64-67)và Pétrus Ký (68-71)  
Cũng như các bạn, tôi phải dự kỳ thi đặc biệt Cc SPCN, chấm dứt ước mơ là bác sĩ của 
tuổi học trò. Chấp hành lịnh Tổng động viên, tháng 7/72 trở thành đồng ngủ của các bạn: 
khoá 4/72 Trừ bị thường xuyên tại trường Bộ binh Thủ Đức, thuộc trung đội 241.  
Tại đây tôi cùng tất cả các bạn đã được huấn luyện, cùng sống và sinh hoạt suốt hơn 5 
tháng. Đến khoảng cuối tháng 12/1972 trong lúc các bạn sửa soạn đi chiến dịch thì 117 
anh em có SVL, hoàn trả quân trang quân dụng để chuyển sang Quân chủng KQ. Thực ra 
lúc đi khám sức khoẻ, tôi chẳng có ước mơ bay bổng gì đâu, chẳng qua kiếm vài ngày 
dung dăng dung dẽ với mấy em ở SG và trốn được vài buổi lội bộ đi bải học thôi.  
Phần 1: về KQ  
Về trình diện Bộ TL KQ anh em đề nghị Võ Biên Thuỳ 241 oai ra phết làm trưởng toán. 
Trong lúc chờ khoá học English được tạm thời chia ra biệt phái Liên đoàn phòng thủ, canh 
gác khu vực đoàn hoà đàm VNDCCH, ... , riêng tôi về DĐ 105 Quân cảnh cùng với Thuỳ 
241, Điệp 241, Việt 241, Long 223, Chắc 212, Tự 222, Châu 213, ...  
Một kỷ niệm nhớ đời với cái Tết "Quý Sửu 73" đầu tiên đời quân ngũ "; chẳng qua là biệt 
phát QC nên ra vào cổng tuỳ thích, mấy ngày Tết ung dung về nhà thoải mái (hình như 
Thuỳ 241 có xin phép nhưng chắc là xếp không đồng ý hoặc xếp im lặng). Kết quả sau Tết 
vào nhập "Cải hối thất" về tội đào ngũ ! Ôi thôi phòng thì nhỏ mà nhốt quá đông, không có 
chổ ngồi chứ mong gì nằm, ban ngày đi tạp dịch, làm linh tinh, ... May thay hơn 10 ngày 
sau có lịnh ân xá, ... Chuẩn bị ra Nha Trang học Anh văn.  
Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi máy bay, chiếc C123 quá ồn nhưng cãm giác rất lạ chắc là "em 
mới lần đầu". Đến TT huấn luyện KQ lại một màn đấu khẩu với các niên trưởng 72A, sau 
đó là SQ cán bộ rất căng thẳng v/v gở alfa huấn nhục lại ! Cuối cùng chuẩn tướng Oánh, 
CHT giải thích chỉ điều chỉnh sang alfa KQ thôi, thế thì còn hơn bị huấn nhục lần 2, ... 
không sao ta là BB "khoẻ" và đủ chiêu để đối phó các niên trưởng hướng dẩn, mệt thì có 
mệt nhưng cứ trơ trơ ra đấy.  



Mười ngày sau điều chỉnh gắn lại alfa KQ, sau đó tôi được biệt phái đi dạy cho các SVSQ 
KQ, hạ SQ KQ môn Phương pháp huấn luyện tại trường Quân sự.  
Hai tháng sau, khoảng tháng 4/73 tất cả anh em bắt đầu học Anh văn, tuỳ trình độ mổi lớp 
khoảng 12 SVSQ, sáng học lý thuyết chiều phòng lab, ... Tủy khả năng từng anh em, khi thi 
đủ ECL (English Conprehention Level) thì về trại MAC V học tiếp Anh Văn tại trường sinh 
ngử Quân đội (Gò Vấp). Cũng tuỳ học nhanh học chậm anh em thi xong Final thì tuần sau 
thi Off Shore đủ ECL về lại Bộ tư lịnh KQ, chờ clear an Ninh và khám sức khỏe du học nếu 
tốt thì chờ lấy Sự vụ lịnh của Bộ Quốc phòng, ITO (Invitational Travel Order) của DAO 
(Defense Attache Ofice) của Toà Đại sứ Mỹ, Thông hành công vụ của Bộ ngoại giao ... 
Trong lúc chờ vé máy bay, được tự do với gia đình, bạn bè, bồ bịch khoảng 1 tuần.  
Đến ngày 14/3/1974, 18 thằng đi trong chuyến PAN AM sang Mỹ, khóa 4/72 có Thuỳ 241, 
Việt 241, Đức 241, Xiêm 221 và Châu 213 ...  
Mời các bạn chờ đọc tiếp phần 2: thời gian du học.  
Gửi kèm bài ký sự là một vài hình ảnh tôi còn giử như là kỷ vật, xin chia sẻ đến các bạn.  
Việt, Thuỳ, Điệp ơi! nếu được chúng ta cùng hợp tác để viết bài ký sự nầy cho Group 4/72  
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