
Hội Quán Phi Dũng   -   Diễn Đàn Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khóa   -   Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm HQPD 2007-2017   • Những Mảnh Trời Khác Biệt                                              Trang   253

ra quân trường thăm, thì không một chút do dự, Đại 
úy Lê Như Hoàn sẵn sàng ký cho giấy phép xuất trại để 
được sống vui bên cạnh người yêu. Tấm lòng đó, là một 
trong nét đẹp luôn nhìn thấy nó mở rộng qua đôi cánh 
của người phi công thuộc Quân lực VNCH.

„Thời gian tựa cánh chim bay“. Đó là một câu hát 
trong bản nhạc nổi tiếng Hoài Cảm của nhạc sĩ Cung 
Tiến. Ngày nối theo ngày, những buổi sáng đến hội 
trường để học, những ngày đi bãi bắn thực tập, những 
buổi trưa hay chiều trở về trại, bao giờ chúng tôi cùng 
dừng lại trước sân Đoàn SVSQ sau khi dứt bài hành 
khúc KQVN để trình diện Đại úy Đoàn trưởng. Có thể 
nói, suốt thời gian ba tháng khóa 69B ở quân trường, 
Đại úy Lê Như Hoàn, bóng dáng người phi công khu 
trục biểu tượng cánh chim đầu đàn luôn hiện diện 
trước chúng tôi, và luôn mang lại cho chúng tôi một 
niềm tự tin vô cùng lớn.

Khi chúng tôi tạo được những thành quả tốt 
trong sinh hoạt, học tập, ông tỏ lời khen. Khi chúng tôi 
có những vấp váp, sai lầm, ông hướng dẫn chúng tôi và 
luôn nhắc nhở cho chúng tôi cái tính cách tự hào của 
người phi công. Làm người, ấy là nhận lảnh một trách 
nhiệm, nhà văn phi công Pháp Saint Exupéry đã viết ra 
điều này trong các tác phẩm về cuộc đời của những phi 
công. Với nét đẹp, với tinh thần đó của Đại úy Lê Như 
Hoàn đã có lúc khiến tôi nghĩ đến ông qua những nhân 
vật phi công như Jacques Bernis, 
Guillaumet, Jacques Rivière của 
nhà văn Saint Exupéry.

Ngày kết thúc khóa học 
đã đến. Trong các môn thi khảo 
sát về quân sự của giai đoạn II, 
khóa chúng tôi có 5 người bị 
thiếu điểm, khả năng phải học 
lại. Trước cái tin này, trong buổi 
họp với Ban Giảng Huấn trường 
Quân Sự, Đại úy Lê Như Hoàn 
đã kêu gọi được sự khoan hồng 
của Ban Giảm Khảo cho tăng 
điểm để số 5 anh em còn lại cùng 
có sự may mắn như các bạn cùng 
khóa. Tôi là một trong số anh em đó, và riêng tôi vô 
cùng cảm kích trước tấm lòng tốt của Đại úy Lê Như 
Hoàn dành cho khóa 69B, và những anh em thiếu may 
mắn như tôi.

Ngày thứ sáu, toàn khóa chúng tôi sẽ cùng đi về 
Sài Gòn theo hai hoặc ba chuyến bay đặc biệt. Tối hôm 
đó, anh em chúng tôi đi thăm các niên trưởng, tâm sự 
những ngày buồn vui đã qua. Tôi,  Giáp, và anh Quang 

có dịp trò chuyện uống cà phê thức đến khuya. Và ngày 
chúng tôi ngồi ở trạm hàng không, suốt buổi Đại úy Lê 
Như Hoàn ở bên chúng tôi, gắn bó từng câu chuyện, 
như đó là ngày mà bao nhiêu kỷ niệm của thời gian trở 
thành một kinh nghiệm, một hành trình mà khóa 69B 
cùng một ý chí, cùng một sự đoàn kết với tinh thần của 
phi công Lê Như Hoàn để tạo niềm kiêu hãnh chung. 
Có thể gọi, khóa 69B cũng là khóa mang tên Lê Như 
Hoàn, mang tinh thần hào hùng, độc dáo của Lê Như 
Hoàn.

Trở về Sài Gòn, chúng tôi được nghỉ ngơi trong 
mấy ngày trước khi vào Bộ Tư Lệnh để trình diện. 
Tưởng rằng, chúng tôi đã xa Cánh chim đầu đàn, thế 
nhưng những ngày chúng tôi dạo phố Sài Gòn, vẫn 
thấp thoáng có bóng Đại úy Hoàn bên cạnh chúng tôi 
bằng đôi mắt trầm lặng, vừa suy tư, vì chúng tôi là một 
niềm hy vọng,  một hoài bão trong ước vọng của ông. 
Và rồi, Đại úy Hoàn chỉ thực xa anh em khóa 69B trong 
buổi sáng ông đến thăm toàn thể anh em ngày đầu nhập 
khóa học Anh Ngữ tại trường Sinh Ngữ Quân Đội và 
trong ngày đó, ông đã dẫn dắt 30 đàn em có điểm cao 
quân sự muốn tình nguyện ra Nha Trang học lái máy 
bay Cessna.

Những người SVSQ khóa 69B hầu hết đã trở 
thành phi công sau thời gian học Anh Ngữ và học bay 
ở Hoa Kỳ. Chỉ có khoảng hơn bốn chục anh em bị loại, 

đưa qua đơn vị Bộ Binh, và số anh em này có tôi. Tuy 
lòng tôi rất buồn không đạt được ý nguyện với giấc 
mơ về không gian, nhưng với đồng đội khóa 69 B ở 
quân trường, và riêng với Đại úy Lê Như Hoàn vẫn là 
một tấm lòng, một kỷ niệm đẹp rất nhớ, không bao giờ 
quên. Khi học thành tài trở về, những phi công khóa 
69B đã phục vụ trong binh chủng Không Quân và chiến 
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