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hồi chánh... Để đáp ứng nhu cầu này, một đơn vị Tâm lý 
chiến thuộc Phi Đoàn 314 được thành lập, gồm 6 chiếc 
U-6A và 4 chiếc U-17A.

* Biệt Đoàn 83:
Biệt Đoàn 83 (danh xưng tiếng Anh là 83rd SAG: 

Special Air Group) là một đơn vị độc đáo, nổi tiếng của 
Không Lực VNCH nhưng lại không có trong sơ đồ tổ 
chức chính thức và cấp số nhân viên. Lịch sử của Biệt 
Đoàn bắt đầu vào tháng 4 năm 1961 dưới thời Tổng 
thống Ngô Đình Diệm, qua Kế Hoạch Alpha của Sở 
Nghiên Cứu Kế Hoạch Phủ Tổng Thống (thực chất là 
cơ quan tình báo đầu tiên của VNCH). Đây là sáng kiến 
của ông Cố vấn Ngô Đình Nhu và Trung tá Lê Quang 
Tung, vị chỉ huy đầu tiên của Lực Lượng Đặc Biệt, với 
mục đích thả các toán biệt kích xuống lãnh thổ Bắc Việt 
để thi hành các công tác phá hoại cầu cống, đường xá, 
nhà máy điện... của địch. 

Để thực hiện các phi vụ nói trên, một số phi hành 
đoàn dày dạn kinh nghiệm và gan dạ của Liên Phi Đoàn 
Vận Tải đã được tuyển chọn trong số những người tình 
nguyện, như Thiếu tá Nguyễn Cao Kỳ (Chỉ huy trưởng 
Liên Phi Đoàn), các Trung úy Lưu Kim Cương, Phan 
Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Khoa, v.v... Những chiếc C-47 
Dakota của đơn vị này chỉ có số đuôi để nhận diện, 
không có phù hiệu, không sơn, giữ nguyên màu nhôm 
trắng nên có biệt hiệu “Cò Trắng” (White Crane). 

Những phi vụ bay đêm ở cao độ sát mặt đất này 
rất nguy hiểm; đã có ít nhất 2 chiếc C-47 bị rớt, nhiều 
nhân viên phi hành đoàn hy sinh, trong đó có một 
chuyến đã được nhà cầm quyền CSBV công khai hóa 
để thưa kiện trước Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình 
Chiến. Đó là phi vụ do Trung úy Phan Thanh Vân làm 
trưởng phi cơ, có nhiệm vụ tiếp tế cho biệt kích, đã phát 
hỏa và rớt ở Ninh Bình ngày 1/7/1961. Trong tổng số 
7 người của phi hành đoàn và 3 biệt kích quân, chỉ có 
Trung úy Phan Thanh Vân, cơ khí viên, và một biệt kích 
quân sống sót, sau đó bị đưa ra tòa xét xử.

[Về phi vụ của Trung úy Phan Thanh Vân, độc giả 
có thể tìm đọc bài “Phi vụ Cò Trắng và những nầm mồ 
còn lại” trên Internet].

Năm 1964, sau khi Đại tá Nguyễn Cao Kỳ lên nắm 
chức Tư lệnh Không Quân, đơn vị đặc biệt này được 
mang danh xưng chính thức là Biệt Đoàn 83, còn được 
gọi bằng danh xưng bán chính thức là “Biệt Đoàn Thần 
Phong” do chữ “Thần Phong” trên phù hiệu của Biệt 
Đoàn. Tuy Biệt Đoàn được đặt dưới quyền chỉ huy của 
ông Nguyễn Cao Kỳ, nhân vật trực tiếp nắm quyền điều 

động là Thiếu tá Lưu Kim Cương, Trưởng Phòng Hành 
Quân. 

Cũng trong năm 1964, vì nhu cầu gia tăng và cũng 
để thay thế những chiếc C-47 đã quá cũ, 5 phi hành 
đoàn thuộc Biệt Đoàn được gửi sang Hoa Kỳ để xuyên 
huấn trên vận tải cơ C-123 Provider. Sau khi về nước, 
các phi hành đoàn này đã bay trên 3 chiếc C-123 mượn 
tạm của Không Quân Hoa Kỳ. Ngoài C-47 và C-123, 
vào thời gian này Biệt Đoàn 83 còn sử dụng trực thăng 
H-34 để thực hiện các phi vụ thâm nhập miền Bắc. 

Bên cạnh đó, Biệt Đoàn 83 còn có một biệt đội 
khu trục A-1 Skyraider với các hoa tiêu tình nguyện 
được tuyển chọn từ các phi đoàn khu trục hiện hữu. 
Đặc biệt, các phi cơ A-1 Skyraider của phi đội này 
không mang phù hiệu của KQVN mà mang phù hiệu 
riêng của Biệt Đoàn 83 “Thần Phong”.

Năm 1967, sau khi nền Đệ Nhị Cộng Hòa được 
thành lập, Biệt Đoàn 83 bị giải thể.

Về phần Liên Phi Đoàn Vận Tải, trước đó, vào 
năm 1963 đã được tách ra làm 2 phi đoàn như cũ, Phi 
Đoàn 1 trở thành Phi Đoàn 413 “Xích Long” và Phi 
Đoàn 2 trở thành Phi Đoàn 415 “Thanh Long”, hai phi 
đoàn nòng cốt của Không Đoàn 33 Chiến Thuật được 
thành lập ít lâu sau đó.

3- THÀNH LẬP KHÔNG ĐOÀN 33 
CHIẾN THUẬT

Cho tới cuối năm 1963, lực lượng tuy đã phát 
triển đáng kể nhưng về tổ chức và hệ thống chỉ huy, 
KQVN vẫn rập theo khuôn mẫu của Không Quân Pháp 
tại Viễn Đông trước đây. Theo đó, các phi đoàn hoặc 
liên phi đoàn là những đơn vị phi hành độc lập, nhận 
chỉ thị trực tiếp từ Bộ Tư Lệnh Không Quân ở Tân Sơn 
Nhất, và chỉ lệ thuộc vào Căn Cứ Không Quân nơi đồn 
trú về mặt lãnh thổ và yểm trợ.

Tới đầu năm 1964, khi số lượng đơn vị phi hành 
đã gia tăng gần gấp 4 lần con số ban đầu, để tiện việc chỉ 
huy, điều động, các phi đoàn riêng lẻ cùng với các đơn 
vị kỹ thuật, bảo trì, yểm cứ... đã lần lượt được kết hợp 
thành các Không Đoàn Chiến Thuật (Tactical Wing), 
tương tự như tổ chức trong Không Lực Hoa Kỳ. 

Tại Tân Sơn Nhất, Không Đoàn 33 Chiến Thuật 
được thành lập vào tháng 1/1964, lực lượng gồm có: hai 
Phi Đoàn vận tải 413 Xích Long và 415 Thanh Long, 
Phi Đoàn Đặc Nhiệm 314 Thần Tiễn (phi đoàn VIP), 
Phi Đoàn 716 Trinh Sát & Trắc Giác Hoàng Long, Phi 
Đoàn trực thăng 211 Thần Chùy (Phi Đoàn 211 sau 
này di chuyển về Bình thủy, trực thuộc Không Đoàn 74 


