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* Dirty Thirty:
Trong phần viết 

về ngành Vận Tải của 
Không Lực VNCH 
không thể không nhắc 
tới một toán phi công 
đặc biệt của Hoa Kỳ tại 
VN, đó là nhóm “Dirty 
Thirty”. 

Nguyên nhân là 
từ năm 1961, số lượng 
phi cơ của KQVN đã gia 
tăng quá nhanh so với 
nhịp độ đào tạo nhân 
viên phi hành. Riêng 
trong ngành vận tải, 
tình trạng thiếu hụt hoa 
tiêu đã trở nên trầm 
trọng vào cuối năm 1961 đầu năm 1962, khi một số lớn 
hoa tiêu “đa năng” của Phi Đoàn 1 Vận Tải được thuyên 
chuyển tới Phi Đoàn 2 Khu Trục vừa được thành lập. 
Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự này, Phái 
Bộ Cố Vấn Quân Sự Mỹ (MAAG) tại VN đã đề nghị 
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ biệt phái một số phi công vận 
tải sang VN để điền vào chỗ trống với tư cách hoa tiêu 
phụ. Được Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara 
chấp thuận, trong hai tháng 3 và 4/1962, 30 phi công 
Mỹ đã tới Tân Sơn Nhất để bắt đầu bay chung với các 
phi công VN. Nhờ đó, hoạt động của Phi Đoàn 1 Vận 
Tải đã được phục hồi như cũ.

Phi công của một “đại cường” đàn anh thay vì 
đóng vai trò cố vấn hoặc huấn luyện viên lại phải ngồi 
ghế co-pilot cho phi công một quốc gia đàn em “nhược 
tiểu”, dứt khoát không phải là một điều đáng hãnh diện; 
bên cạnh đó là những hiểm nguy, bất trắc của chiến 
tranh luôn đợi chờ. Hai yếu tố đó đã đưa tới việc nhóm 

này tự đặt cho mình một hỗn 
danh rất độc đáo và hơi mỉa 
mai: Dirty Thirty. Mùa xuân 
năm 1963, toán Dirty Thir-
ty thứ nhất mãn hạn phục vụ, 
toán thứ hai sang thay thế cho 
tới khi chương trình đặc biệt 
này chấm dứt vào cuối tháng 
12 năm 1963. 

[Một chi tiết thú vị về Dirty Thirty là không hiểu do 
ai cố vấn, họ đã dịch “Dirty Thirty” (Ba Mươi Nhơ Bẩn) 
sang tiếng Việt là “Ba Mươi Lăm”, và vẽ hình một con dê 
trên phù hiệu]

* Phi Đoàn 314 
Đặc Nhiệm (VIP):

Từ năm 1958, 
ngoài các phi cơ Cess-
na O-1A Bird Dog 
và Cessna U-17A 
Skywagon, ngành 
quan sát của Không 
Lực VNCH còn sử 
dụng một số phi cơ 
U-6A Beaver trong 
các nhiệm vụ liên lạc, 
trắc giác (khi O-1A 
còn được gọi bằng 
phiên hiệu cũ L-19 
thì U-6A được gọi là 
L-20). U-6A là một 
loại phi cơ đa dụng, 

có khả năng chở 7 hành khách, do hãng De Havilland 
của Gia-nã-đại chế tạo (cũng là hãng sau này chế tạo 
vận tải cơ C-7 Caribou).

Về sau, số U-6A này được chuyển giao cho Phi 
Đoàn 314 Đặc Nhiệm và Phi Đoàn 716 Trinh Sát & 
Trắc Giác. Tiền thân của hai phi đoàn này là Phi Đội 
Liên Lạc (ELAVN, còn được gọi là “Phi Đoàn VIP”) đã 
nhắc tới ở phần trên. Nguyên sau cuộc đảo chánh lật 
đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm vào tháng 11/1963, Phi 
Đội Liên Lạc bị giải tán để thành lập hai Phi Đoàn 314 
Đặc Nhiệm và 716 Trinh Sát & Trắc Giác.

Phi Đoàn 314 Đặc Nhiệm, danh hiệu “Thần Tiễn”, 
do Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí làm Chỉ huy trưởng đầu 
tiên, được trang bị phi cơ VC-47 (loại dành cho VIP), 
U-6A và U-17A. 

Ngoài nhiệm vụ chính là chuyên chở các yếu 
nhân trong chính phủ, Phi Đoàn 314 còn thực hiện các 
công tác liên lạc và tâm lý chiến: thả truyền đơn, phát 
thanh tuyên truyền trên những vùng “xôi đậu” và các 
mật khu, kêu gọi cán binh, du kích quân cộng sản ra 

The Dirty Thirty. Phía trên, bên trái là phù hiệu “Ba Mươi Lăm”, 
bên phải là phù hiệu Liên Phi Đoàn 1 Vận Tải“

U-6A Beaver


