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vấn đề an toàn của customers, nếu có người nào bị bệnh 
(heart attack) hoặc một chuyện gì bất thường xảy ra, 
xe chữa lửa và xe cấp cứu không thể hoạt động được, 
Department Of aviation và City có thể bị law suit. Tôi 
liền đề nghị với cấp trên của tôi cho mở cửa parking của 
phi trường để họ đi ra free. Đề nghị hợp lý của tôi được 
chấp thuận. May mắn, đêm đó không xảy ra chuyện gì 
đáng tiếc. Đêm đó parking bị thất thu 65,000 dollars. 
Một người customer đã gởi thơ cho ông Thị Trưởng 
của Chicago khen ngợi hành động này và đề nghị đặt 
tên của parking của O‘Hare cho người đã có hành động 
nhân đạo kịp thời. Trong thời gian làm việc cho phi 
trường O‘Hare, tôi cũng giúp đỡ cho một số người Việt 
tỵ nạn làm việc cho phi trường.

Một trở ngại khác tại phi trường O‘Hare là công 
nhân làm tại phi trường của City lúc đó, một số người 
tham gia những hoạt động của các politicians (mayor, 
alderman etc...). Họ được những công việc làm của City 
qua những politicians đỡ đầu cho họ. Họ được tưởng 
thưởng công việc làm của City và còn được đặc ân làm 
việc từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy và Chúa nhật, 
làm việc vào shift ban ngày. Tính chất của các phi trường 
quốc tế là phải hoạt động 24/7 nên thiếu hụt công nhân 
cho những shifts đêm và weekend. Tôi đã không vị nể 
về chuyện này, tôi dám làm Chương Trình cung cấp 
dịch vụ theo tiêu chuẩn thâm niên (seniority). Tôi gặp 
nhiều trở ngại trong công việc điều hành. Đến đầu năm 
1993, tôi được Chicago Building Services company do 
một nhóm người Mỹ trong ngành Real Estate, Lawyers 
và Investors muốn tuyển mộ tôi làm việc với company 
của họ với  chức vụ Senior Vice President. Tôi rời phi 
trường ra làm việc với họ để có ý định đấu thầu những 
công việc trong phi trường. Đến năm 1998, tôi được đề 
cử để giữ chức vụ President của company. Dù rằng tôi 
rời chức vụ của phi trường, một nhóm công nhân thưa 
kiện supervisor của họ và đã lôi tôi ra làm nhân chứng.

Trong thời gian phôi thai của cuộc đời tỵ nạn, tôi 
hãnh diện là một phi công của KQVNCH đã được chọn 
làm việc trong những chức vụ quản trị các phi trường 
Quốc tế .

■ KQ Lê như Hoàn

Phụ chú BBT:
Một trong những chức vụ của NT Lê Như Hoàn là Đoàn 
Trưởng Đoàn SVSQ Không Quân Nha Trang khi còn mang 
cấp bậc Đại Úy.  Với tác phong mẫu mực, một hình tượng 
kiêu hùng, tinh thần vượt thắng, NT đã là thần tượng một 
thời của hàng ngàn SVSQ Không Quân mới tập tễnh làm kiếp 
chim. Năm 1975, số phận nghiệt ngã không chừa một ai, NT 
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- O‘Hare là tên phi trường quốc tế ở Chicago !
- Al Capone, tên gangster khét tiếng một thời ở Mỹ.
- Easy Eddie là luật sư của Al Capone.
Sau đây là 2 câu chuyện thật:

Chuyện thứ nhất 

Có rất nhiều Quân nhân Mỹ can trường trong thế 
chiến thứ Hai. Một trong những anh hùng đó là Trung 
Tá Phi Công Hải Quân Butch O‘Hare. Trung Tá O‘Hare 
là Phi Công khu trục tùng sự trên Hàng Không Mẫu 
Hạm Lexington trong vùng biển khu vực Nam Thái 
Bình Dương.

  Một hôm toàn thể phi đoàn của ông được giao 
phó thi hành một phi vụ quan trọng. Sau khi cất cánh và 
gia nhập đội hình bay, liếc nhìn bảng phi cụ, ông nhận 
ra có chuyện không ổn, hoặc là đồng hồ báo xăng bị hư 
hoặc là ai đó không bơm đẩy xăng cho ông. Với tình 
trạng này, ông không đủ xăng để hoàn thành nhiệm vụ 
và trở về tầu được. Trung tá O’Hare báo với Phi Đoàn-
Trưởng và được lệnh phải quay về. Ông miễn cưỡng rời 

Sưu tầm Internet

Lê Như Hòan đã bắt đầu cuộc đời tị nạn hẩm hiu như tất cả 
mọi người. Nhưng, mặc dù tuổi đã cao, NT vẫn cố gắng vượt 
thắng số phận, tiếp tục học lên để rồi ngất ngưởng ngự trị trên 
những chức vụ hàng đầu xã hội của kiếp đời lưu vong, trở 
thành niềm tự hào của Không lực VNCH. Cánh đại bàng đã 
lại vút cao, hào hùng, lã lướt như những đường bay của một 
thời chinh chiến. Bài viết  là tấm gương sáng chói về tinh thần 
phấn đấu bất khuất của một người phi công VNCH, những 
người không bao giờ chịu thua số phận, dù trên chiến trường 
hay trong cuộc sống (CT).


