
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   270

LITTLE SAIGON – Hẳn bạn đọc còn nhớ, cách 
đây không lâu, vào những dịp mừng Ngày Quân Lực 
19 tháng 6 hay dịp Tết Nguyên Đán, trên bầu trời Little 
Saigon,  Nam California thường xuất hiện một máy bay 
trinh sát L.19 kéo theo lá đại kỳ Quốc Gia Việt Nam 
và tấm biểu ngữ “Mừng Ngày Quân Lực” v.v… Nhìn lá 
cờ vàng ba sọc đỏ bay lượn trên bầu trời, nhiều người 
trong chúng ta không khỏi xúc động và cũng rất tự hào 
về lá cờ vàng, biểu tượng của Người Việt Quốc Gia yêu 
chuộng tự do, dân chủ. Người đem đến niềm tự hào 
dân tộc và sự xúc động trong lòng mọi người chính là 
Thiếu Tá Phi Công Lê Hưng. Nhân dịp ông về Nam Cali 
tham dự ngày Đại Hội 3 các Phi Đoàn Quan Sát của 
Không Quân VNCH, chúng tôi được dịp gặp người phi 
công VNCH mà đến giờ này vẫn còn “đi mây về gió”. 
Chúng tôi rất ngưỡng mộ ông nên đã mời ông đến tòa 
soạn Viễn Đông để làm cuộc phỏng vấn, và khám phá 
ra nhiều điều thú vị về cuộc đời của một phi công tài 
hoa, nhiều may hơn rủi.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Nha Trang, 
nơi có Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân, hàng ngày 
anh nhìn thấy những máy bay quân sự lên xuống, và 
những chàng trai khôi ngô, tuấn tú trong bộ đồ bay oai 
phong ngồi trong phòng lái và phút chốc bay vút lên 
không trung đã làm anh say mê, ngưỡng mộ và mong 
ước sẽ trở thành một phi công của Không Lực VNCH 
. Niềm mơ ước đó được thực hiện vào tháng 5 năm 
1972 khi anh được trúng tuyển vào binh chủng Không 
Quân và thụ huấn tại TTHL Không Quân Nha Trang 1 
tháng rưỡi (thuộc SVSQKQ khóa 72E Phi Hành, ghi chú 
HQPD), sau đó về Saigon thi Anh văn. Sau khi đậu Anh 
văn, anh là nhóm đầu tiên trong khóa đi du học Hoa Kỳ 
vào năm 1973 để trau dồi Anh ngữ và qua trường học 
lái máy bay. Tốt nghiệp xong, anh về nước vào tháng 
9/1974 và được chuyển về Quân Đoàn IV tại Cần Thơ, 

lái A.37. Thời gian này là thời gian đất nước sắp bị mất 
vào tay giặc cộng, anh về Saigon và sau đó rời khỏi Việt 
Nam trên một chuyến máy bay vận tải qua Utapao, Thái 
Lan. Vài ngày sau anh được qua Guam và chừng một 
hai tuần sau thì được đưa qua Hoa Kỳ. Đặt chân đến 
trại tỵ nạn Fort Chaffee, Arkansas vào tháng 5/1975, lúc 
đó anh mới 22 tuổi. Phi công Lê Hưng nghĩ tới người 
thầy cũ đã huấn luyện và bảo lãnh mình là một vị Đại 
Tá Mỹ, anh liên lạc với vị Đại Tá đó, và được ông giúp 
đỡ tận tình. Vì tuổi đời còn quá trẻ, mộng bay bổng trên 
không trung chưa đạt, anh quyết chí vừa đi học vừa đi 
làm để nuôi mộng trở lại cầm lái máy bay. Sau khi hoàn 
tất bằng Cử Nhân Cơ Khí tại Đại học Texas Tech, anh 
xin gia nhập Không Lực Hoa Kỳ.

Dù đã thụ huấn xong về chương trình điều khiển 
phản lực cơ F5 từ những năm 1973 nhưng anh vẫn phải 
học lại từ đầu về căn bản quân sự, chịu huấn nhục gần 
nửa năm, sau mới được chuyển qua một Trung Tâm 
Huấn Luyện bay học gần 2 năm. Tại đây, tùy theo số 
điểm học, mỗi học viên được chỉ định học lái một loại 
phi cơ khác nhau từ phản lực cơ chiến đấu đến phi cơ 
vận tải, trực thăng các loại. Với điểm số tối ưu, anh Lê 
Hưng được chọn học lái oanh tạc cơ phản lực tại căn cứ 
gần Corpus Christi, Texas. Sau khi tốt nghiệp, anh được 
đưa về căn cứ Không Quân San Diego, California và 
giao cho lái chiếc S3, một loại khu trục phản lực chuyên 
săn tàu ngầm của Liên Xô trên vùng biển Đông.

Thiếu tá phi công Lê Hưng và hiền thê của ông 
(Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau khi phục vụ tại đây hơn một năm, phi công 
Lê Hưng được chuyển sang phục vụ tại Hạm Đội 7 Thái 
Bình Dương, đóng tại Phi Luật Tân, bay trên vùng trời 
Đông Nam Á. Anh kể, vài lần anh bay tuần thám trên 
biển Đông, anh đã nhìn thấy những chiếc thuyền vượt 
biên của đồng bào ta. Anh bay sà xuống quan sát thấy 
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