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ghe chết máy trôi vật vờ trên biển, đồng bào mình nằm 
la liệt trên ghe, anh đã thả máy đánh dấu tọa độ rồi gọi 
tàu Hải Quân Hoa Kỳ đến cứu. Có một lần, sau khi vớt 
người xong, Hải Quân cho trực thăng bốc anh đến gặp 
đồng bào mình. Mọi người hết sức ngạc nhiên không 
ngờ trong Không Lực Mỹ lại có một phi công Việt Nam 
có tình đồng bào tốt đẹp cao quý như thế. Họ cho biết 
ghe đã bị trôi lênh đênh trên biển 20 ngày rồi, không 
đồ ăn, nước uống, nếu không có anh kịp thời giúp đỡ 
thì không biết số phận họ ra sao. Trở về căn cứ, anh 
đem quần áo, thuốc men đến giúp đồng hương mình tại 
trại tỵ nạn, anh cũng gặp lại một số đồng đội xưa, cuộc 
trùng phùng diễn ra thật cảm động. Một vài lần khác, 
khi bay ngang vùng Cà Mau, anh đã nhìn thấy những 
đồng bào mình đang đốt rừng làm rẫy, mở tần số đài 
phát thanh Saigon, anh nghe hát bội, hát cải lương mà 
lòng dạ xót xa!

Là một phi công Hải Quân Hoa Kỳ, anh bắt buộc 
phải học đáp máy bay trên Hàng Không Mẫu Hạm 

(HKMH), và đã từng đáp phi cơ nhiều lần trên đó, anh 
nói, mặc dù đã được huấn luyện rất kỹ lưỡng nhưng lần 
đáp đầu tiên anh vẫn cảm thấy rất hồi hộp vì khi bay 
ngang thấy phi đạo nó ngắn quá, nhưng chỉ vài lần đáp 
là quen và thích thú lắm. Tuy nhiên, bất cứ người phi 
công Hải Quân Hoa Kỳ nào cũng phải hồi hộp, căng 
thẳng khi phải đáp xuống HKMH vào ban đêm, không 
có lần đáp nào giống nhau, mỗi lần đáp đều khác nhau 
. Anh cũng từng lái loại máy bay tiếp tế nhiên liệu trên 
không. Khi chúng tôi tỏ vẻ thán phục về việc làm thế 
nào để hai chiếc máy bay có thể ráp nối ống dẫn xăng 
nhỏ xíu từ chiếc máy bay này qua máy bay kia. Anh Lê 
Hưng đáp: “Khi hai chiếc bay cùng một tốc độ thì không 
có gì khó khăn cả, hơn nữa máy bay của Mỹ trang bị 
dụng cụ rất tối tân, người phi công được huấn luyện rất 
chu đáo nên việc điều khiển phi cơ ném bom hay tiếp tế 
nhiên liệu trên không hoặc khi phải đáp khẩn cấp đều 

không có gì khó khăn trở ngại.
Trong cuộc chiến vùng Vịnh, phi công Lê Hưng 

cũng từng lái oanh tạc phản lực cơ A6 Intruder đi ném 
bom tại Iraq mặc cho hỏa lực phòng không của địch thi 
nhau nhả đạn, nhưng anh vẫn đánh trúng mục tiêu và 
bay về căn cứ an toàn.

Sau khi giải ngũ, anh được thuê mướn chuyên 
chở các khách VIP và các yếu nhân nước ngoài. Anh 
đã từng làm việc ở Arabia Saudi, Kualalumpua, Ấn Độ, 
Kazakistan, qua Ai Cập và bây giờ lái máy bay tư nhân 
bên Nigeria (Phi Châu) hai năm nay. Trả lời một câu hỏi 
khác của Viễn Đông, phi công Lê Hưng cho biết, anh 
cảm thấy anh là người rất may mắn, được công ty bên 
Canada chọn và giao cho anh những phi cơ đặc biệt chở 
các yếu nhân và nhiều lần chở các tài tử nổi tiếng (anh 
kể khá nhiều tên các giai nhân) đi đây đi đó, và họ rất có 
thiện cảm với anh. Biết anh là một phi công Việt Nam, 
họ rất thán phục và quý mến. Loại phi cơ anh đang lái 
là loại máy bay chỉ có 14 chỗ ngồi. Trước đây lái phi 
cơ quân sự có vẻ chật hẹp với đầy những khí cụ và nút 
bấm, bây giờ lái loại máy bay này anh thấy nó rộng rãi, 
thoáng và tối tân, mình điều khiển dễ như một em nhỏ 
chơi game vậy; chỉ có lúc cất cánh và đáp thôi còn khi 
đã lên cao rồi thì cứ như ngồi chơi game vậy, computer 
làm việc hết cho mình.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng có khi nào anh 
nghĩ đến việc viết hồi ký hay viết sách về cuộc đời bay 
bổng của mình? Phi công Lê Hưng trả lời: “Tôi không 
hiểu tại sao, trong lòng tôi lúc nào cũng say mê vấn đề 
bay bổng; hiện tại tôi đang say mê ngồi trên buồng lái, 
bay bổng trên không trung, đi huấn luyện cho những 
phi công trẻ ở các nước khác và gặp gỡ những nhân vật 
quan trọng trên thế giới, đi đây đi đó, học hỏi được rất 
nhiều, nhìn thấy những tiến bộ và các sinh hoạt của các 
quốc gia khác để có dịp so sánh với đất nước mình, nên 
lúc này chưa thể làm chuyện đó vì đang rất bận bịu với 
công việc.”

Vào năm 1994 đến 1997, Thiếu tá phi công Lê 
Hưng là người khởi xướng việc kêu gọi các anh em cựu 
quân nhân QL/VNCH tại Nam Cali mặc lại quân phục, 
anh đã mua cả ngàn bộ quân phục về để phân phát cho 
các cựu quân nhân mình, nhưng một số niên trưởng tỏ 
ra ái ngại vì mặc cảm thua trong cuộc chiến, không mặc, 
nhưng sau này khi biết rõ ràng chúng ta không thua Việt 
cộng về mặt quân sự, chúng ta thua về chính trị thôi 
nên không lấy thế mà mặc cảm. Và sau đó, không chỉ 
ở Cali mà khắp nơi trên thế giới có phong trào các cựu 
quân nhân VNCH hãnh diện mặc lại bộ quân phục của 
mình. Ngay chính tại VN bây giờ, các bạn trẻ cũng đang 


