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Lời mở đầu: Đây là những kỷ niệm còn lại trong 
ký ức sau gần 40 năm, nhớ lại thời gian tôi làm việc tại 
Không Đoàn 43 Kỹ Thuật - Sư Đoàn 3 Không Quân (Biên 
Hòa) từ năm 1970 đến cuối năm 1974. Tôi chỉ là một 
chuyên viên kỹ thuật/chuyên ngành động cơ T-53-L13, 
thuộc Xưởng Động cơ.

Anh em chúng tôi sửa chữa và bảo trì động cơ cho 
4 phi đạo trực thăng 221 – 223 - 231 và 245, sau này có 
thêm đội tải thương 259E. Ghi lại những kỷ niệm vui 
buồn này để chia sẻ cho bạn hữu và con em mình những 
gì tôi đã làm với tất cả lòng nhiệt tình và say mê với nghề, 
để phục vụ cho đất nước trong thời chiến. Thời đó, kỹ 
thuật còn nhiều giới hạn, công nghệ thông tin chưa phát 
triển, nhưng chúng tôi có cuộc sống khá lạc quan và giàu 
tình người, trong bầu trời trong lành. Những bài viết này 
đã đăng trong diễn đàn https://hoiquanphidung.com, Vui 
buồn với UH-1, Mai Tuấn, 4 kỳ đăng từ tháng 5/2012. 
Nay muốn trình bày thành một tập, thêm một số chi tiết 
và sửa chữa đôi ba chỗ. Nguyễn Tuấn Hoan (Mai Tuấn).

Vui buồn với UH-1
Cuộc đời con người ai cũng có những kỷ niệm 

buồn vui trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Vào cuối 
thập niên 60, đang độ tuổi thanh niên 19, 20 tràn đầy 
sức sống với nhiều ước vọng nhất thì lại bị hạn chế bởi 
hoàn cảnh chiến tranh của đất nước, phải chấp nhận 
những chọn lựa mà mình không muốn. Tôi cũng như 
bao nhiêu anh em cùng lứa tuổi, đã phải rời ghế nhà 
trường để cống hiến cho đất nước tất cả sức lực và con 
tim của những thanh niên đang tuổi tràn đầy sức sống. 
Thời gian đã qua đi gần nửa thế kỷ, những đóng góp 
nhỏ nhoi thời ấy chẳng đáng kể gì, cũng chẳng làm nên 
sự gì, nhưng vẫn là những kỷ niệm của riêng mình: một 
người lính kỹ thuật Không Quân. Nay một sự tình cờ đã 

Vui Buồn 
gợi lại cho tôi những kỷ niệm ấy, nên tôi muốn ghi lại 
để chia sẻ với bạn bè và con cháu mình những công việc 
tôi đã làm với tất cả lòng hăng say và yêu nghề.

Sự tình cờ thú vị...
Tôi tình cờ đọc được trên diễn đàn https://hoi-

quanphidung.com một số bài viết về trực thăng UH-1 
mà không quân VNCH đã sử dụng trong đầu thập niên 
70. Tôi rất thích thú về những bài viết này, đặc biệt là bài 
viết về lịch sử hình thành ngành trực thăng của KQVN 
do tác giả Đỗ Văn Hiếu, gồm 3 giai đoạn: từ phôi thai 
(1955-1957), phát triển (1958-1969) cho đến thời kỳ Việt 
Nam hóa chiến tranh (1970-1975). Cám ơn tác giả đã 
cho tôi mở rộng tầm nhìn để thấy được sự phát triển về 
ngành trực thăng của Không Quân VNCH và cũng qua 
đó gợi nhớ lại trong tôi nhiều kỷ niệm.

Tôi hoàn toàn không biết gì về 2 giai đoạn đầu, 
chưa có dịp nào được tiếp cận với loại trực thăng H-34 
hay H-19, thế nhưng tôi lại may mắn đồng hành khá 
thân thiết với ngành trực thăng trong giai đoạn III với 
loại UH-1, nên muốn ngược dòng thời gian ghi lại đây 
đôi ba sự kiện trong ngành kỹ thuật, với tâm tình một 

người thợ yêu 
nghề như một 
kỷ niệm chia sẻ 
với bạn bè cũ 
mới. Trong các 
trang mạng hoặc 
sách báo tạp 
chí của Không 
Quân, các bài 
viết thường chỉ 
kể về ngành bay, 
dĩ nhiên rất hay, 
rất hào hùng và 

cũng rất bi hùng. Thật vậy, từ những chiến công lẫy 
lừng cho đến những đôi cánh gãy ngang trời, đều luôn 
mang khí phách anh hùng của Không Quân Việt Nam. 
Thế mà riêng tôi chưa thấy bài nào viết về ngành kỹ 
thuật, về mặt này, tuy âm thầm trầm lặng, nhưng không 
kém phần cần thiết. Để có một giờ bay đầy khí phách 
lướt trên ngàn mây gió đã phải có hàng chục giờ và còn 
nhiều hơn nữa của các chuyên viên đủ ngành, nào điện, 
nào vô tuyến, thuỷ điều, hệ thống xăng, khung phòng, 
cánh quạt, động cơ, cơ khí tổng quát, v.v. cặm cụi chỉnh 
sửa trang bị, luôn coi sinh mạng của những anh em phi 
công như của chính mình. Một chiếc xe hơi có thể bất 
ngờ bị trục trặc và dừng lại ở bất cứ nơi nào trên đường 
đi, nhưng máy bay thì  phải an toàn tối đa, không có 
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