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linh, ngoài việc bổn phận gia đình phải chu 
toàn của người chồng, người cha, tôi dành 
nhiều thời gian để học hỏi giáo lý, thần học, 
Kinh Thánh với mong muốn cho đức tin của 
mình có một nền tảng, để từ đó có thể giúp 
cho người khác hiểu và tin Chúa qua những 
lớp dạy giáo lý cho dự tòng và người lớn. 
Vì cuộc đời con người chỉ có ý nghĩa và đạt 
đến toàn vẹn khi tin vào Chúa mà thôi. Đó 
là niềm vui của tôi giữa bao thăng trầm của 
cuộc sống hôm nay.

 Sài Gòn ngày 14-4-2013
Nguyễn Tuấn Hoan (Mai Tuấn)

Phần bổ túc:
Tôi lục lọi trong tủ sách, còn lại cuốn tập ghi những 

bài học về lý thuyết bảo trì trực thăng tại Trường Kỹ Thuật 
Động Cơ Phản Lực, Khóa I/1970. Đây là một kỷ vật duy 
nhất còn sót lại của nghề sửa trực thăng. Bấy lâu nay tôi 
hầu như đã quên, nay tìm lại được tôi xem nó như một 
người bạn tri kỷ, đây là vài trang trong cuốn tập ấy.

 Mỗi khi sửa chữa hay bảo trì một động cơ, chuyên 
viên phải ghi chép đầy đủ vào một mẫu – form tất cả quá 
trình làm việc. Đây là một form 349 mà tôi còn giữ lại 
khi thực tập.

 ...và cuối năm 1974 tôi được thuyên chuyển về 
Sư Đoàn 5 Không Quân, làm tại Phi đạo 821 với những 
động cơ phản lực J-85 gắn trên những chiếc AC-119K. 
Chưa quen lắm với công việc mới này thì tình thế đổi 
thay. Hoang mang trước chọn lựa ra đi hay ở lại và cuối 

cùng tôi đã rời khỏi Tân Sơn Nhất sáng 29-4-1975 với 
tâm trạng buồn rầu thất vọng và lo âu. Rồi trải qua gần 
40 năm, những kỷ niệm ấy vẫn không thể quên trong ký 
ức tôi từ con người đến sự vật....

AC-119K là loại máy bay có hiệu quả rất phi thường 
trong chiến cuộc miền Nam. Ngoài 2 động cơ cánh quạt, 
nó được gắn thêm 2 động cơ phản lực J-85. 

Tôi thật bàng 
hoàng khi nghe tin 
chiếc ACK bị bắn rơi 
sáng 29-4, lúc ấy tôi 
vẫn còn trong phi đạo 
821. Đó là phi vụ cuối 
cùng của KQVNCH 
và mới đây khi đọc 
được bài tường thuật 
về phi vụ tang thương 
này, tôi cũng vô cùng 
khâm phục lòng quả 
cảm của phi hành 
đoàn đã chết anh 
dũng như vậy.


