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gấp rưỡi (10.886kg). Đồng thời đuôi phi cơ được nâng 
cao và hệ thống bánh đáp cũng được cải tiến để có thể 
lên hàng bằng cầu (bửng) mở ra phía sau phi cơ. Tất cả 
các phi cơ chuyển giao cho KQVN đều là kiểu C-123K.

Phi đoàn C-123 đầu tiên được thành lập là Phi 
Đoàn 421. Khoảng giữa năm 1970, 48 hoa tiêu vận tải 
C-47 được đưa sang căn cứ không quân Lockbourne, 
Ohio, để xuyên huấn trên C-123 (căn cứ Lockbourne 
về sau được đổi tên thành căn cứ Rickenbacker). Các 
hoa tiêu phụ thì được tuyển thẳng từ các khóa huấn 
luyện phi hành. Đầu năm 1971, những phi hành đoàn 
tốt nghiệp đầu tiên sau khi trở về VN đã được đưa tới 
bay chung với nhân viên của Không Đoàn Quân Vận 
315 (315th Troop Carrier Wing) của Hoa Kỳ ở Phan 
Rang để rút kinh nghiệm thực tế. Các chuyên viên kỹ 
thuật bảo trì cũng được đưa tới Không Đoàn này để vừa 
làm vừa học. 

Tháng 4/1971, Phi Đoàn 421 được chính thức 
thành lập tại Tân Sơn Nhất với 16 phi cơ C-123K, Phi 
đoàn trưởng: Thiếu tá Nguyễn Quế Sơn. 

Với tiến trình tương tự, phi đoàn C-123 thứ hai – 
Phi Đoàn 423 - được thành lập vào tháng 7/1971, cũng 
tại Tân Sơn Nhất; Phi đoàn trưởng: Thiếu tá Mạc Hữu 
Lộc.

Tháng 12/1971, phi đoàn C-123 thứ ba, và cũng là 
cuối cùng, được thành lập tại Tân Sơn Nhất: Phi Đoàn 
425; Phi đoàn trưởng: Thiếu tá Nguyễn Thế Thân. Đặc 
biệt, toàn bộ nhân viên phi hành của phi đoàn tân lập 
này đã được chính các nhân viên phi hành VN của hai 
Phi Đoàn 421 và 423 đảm trách việc huấn luyện.

Trong thời gian hơn 2 năm hoạt động, đã có 10 
trong tổng số 48 phi cơ C-123K của KQVN bị rớt, trong 
đó có 4 chiếc bị hỏa lực địch bắn hạ. Tháng 1/1973, cả 
ba phi đoàn bị giải thể, phi cơ được trả lại cho Hoa Kỳ. 

* Vận tải cơ C-7A Caribou
Có thể nói Caribou là kiểu phi cơ thành công 

nhất trong tất cả các loại cất cánh và đáp phi đạo ngắn 
(STOL) của Thế Giới Tự Do vào thời đó. Phi cơ được 
hãng De Havilland (Gia-nã-đại) nghiên cứu chế tạo với 
mục đích ban đầu là cung cấp phương tiện vận chuyển 
cơ hữu cho Lục Quân Gia-nã-đại và Lục Quân Hoa Kỳ. 

Caribou bay thử lần đầu tiên vào ngày 30/7/1958, 
và tới tháng 10/1959, năm chiếc đã được trao cho Lục 
Quân Hoa Kỳ thử nghiệm, và được đặt phiên hiệu là 
CV-2B. Với khả năng đáp xuống những phi đạo thô sơ 
và cực ngắn (300m, so với 600m của C-123K và 900m 
của C-130A), Caribou có thể vận chuyển gần 3 tấn hàng 
hóa, hoặc 17 binh sĩ với trang bị tác chiến tới những địa 
điểm mà không một loại phi cơ có cánh cố định (fixed 
wing) nào khác có thể đáp xuống được.

[“17 binh sĩ” nói tới ở đây là “binh sĩ Mỹ”, còn “binh 
sĩ Việt” thì lên tới 27 người. Theo hồi ức của một vị Phi 
đoàn trưởng Caribou, trong những ngày cuối cùng di tản 
khỏi Đà Nẵng, phi cơ đã chở gần gấp ba lần số quân nhân 
cùng súng ống cho phép trên giấy tờ, mà vẫn cất cánh và 
bay về tới Tân Sơn Nhất an toàn.] 

Năm 1961, Caribou bắt đầu được sử dụng trong 
Lục Quân Hoa Kỳ. Tháng 8/1961, một chiếc được đưa 
sang VN để thử nghiệm, và tới cuối năm 1962, đơn vị 
Caribou đầu tiên của Hoa Kỳ được đưa sang Vũng Tàu. 
Ngoài công tác vận chuyển, tiếp tế cho các đơn vị Lục 
Quân (ưu tiên cho Không Kỵ), Caribou còn đóng vai 
trò chính trong việc vận chuyển và tiếp tế cho các trại 
Lực Lượng Đặc Biệt ở biên giới Việt-Miên và Lào-Việt. 

Sau đó, vì công tác chuyển vận chủ yếu là của 
Không Quân, cho nên để thống nhất việc điều hành, 
Không Quân và Lục Quân Hoa Kỳ tại VN đã đi tới một 
thỏa thuận: kể từ ngày 1/1/1967, mọi hoạt động của Ca-
ribou sẽ được đặt dưới sự điều động và kiểm soát của 
Không Quân; các Đại Đội Phi Hành (Aviation Compa-
ny) của Lục Quân sử dụng Caribou bị giải thể để thành 
lập các Phi Đoàn Không Vận Chiến Thuật (Tactical Air-
lift Squadron). Cũng từ ngày nói trên, phiên hiệu CV-
2B của Caribou đã được “không quân hóa” thành C-7A 
Caribou.

Chương trình thành lập các phi đoàn vận tải 
C-7A cho KQVN cũng tiến hành tương tự các phi đoàn 
vận tải C-123 trước đó. Mùa hè 1971, 48 hoa tiêu nòng 
cốt lấy từ hai Phi Đoàn 415, 417 được gửi sang căn cứ 
không quân Dyess, Texas, để xuyên huấn trên C-7. Các 
hoa tiêu phụ cũng được tuyển thẳng từ các khóa huấn 
luyện phi hành.

C-123K Provider


