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trên C-130 mà còn được đào tạo thành các huấn luyện 
viên. Khóa đầu tiên kết thúc vào tháng 12/1972 và các 
hoa tiêu huấn luyện viên đã trở về VN để bắt tay vào 
việc đào tạo hoa tiêu C-130 ngay trong nước.

Cũng trong tháng 12/1972, ba Phi Đoàn Vận Tải 
421, 423, 425 bị giải thể, các vận tải cơ C-123 được trả 
lại cho Hoa Kỳ. Đầu tháng 1/1973, hai phi đoàn C-130 
là Phi Đoàn 435, Phi đoàn trưởng: Trung tá Lâm Văn 
Phiếu, và Phi Đoàn 437, Phi đoàn trưởng: Trung tá Mạc 
Mạnh Cầu, được thành lập tại Tân Sơn Nhất, mỗi phi 
đoàn trang bị 16 phi cơ. 

Nhiệm vụ chính của các C-130 là chuyển vận 
binh sĩ và tiếp liệu từ Sài Gòn ra Vùng 1 Chiến Thuật. 
C-130 còn được dùng để thả dù tiếp tế cho các tiền đồn, 
và tới năm 1974 còn được sử dụng để... oanh tạc!

Mùa hè 1974, khi các phi vụ yểm trợ của KQHK 
không còn nữa, và trước tình trạng thiếu hụt bom đạn, 
các C-130 của KLVNCH đã được sử dụng để thả “bom 
napalm tự chế” là những thùng phuy 200 lít chứa dầu 
phế thải và ngòi dẫn hỏa; mỗi phi cơ có khả năng mang 
96 thùng, và được thả một lượt vào địa điểm tập trung 
quân của địch. Từ tháng 11/1974, C-130 còn lãnh thêm 
nhiệm vụ thả những trái bom CBU khổng lồ nặng 
15.000 lbs (gần 7 tấn) được gọi là “Daisy Cutter”, có khả 
năng hủy diệt một vùng rộng lớn. 

Bên cạnh đó, C-130 đã góp phần quan trọng vào 
việc di tản binh sĩ và đồng bào từ Vùng 1, Vùng 2 về Sài 
Gòn trong các đợt tấn công của CSBV, và nhất là cuộc 
di tản của Sư Đoàn 6 Không Quân (Pleiku) vào tháng 
3/1975 sau khi Ban-mê-thuột bị thất thủ.

Nói chung, C-130 đã tỏ ra rất hữu hiệu và đáp 
ứng được nhu cầu vận chuyển binh sĩ và tiếp tế sau khi 
KQHK đã rút đi. Các hoa tiêu C-130 của Việt Nam còn 
khiến phía Hoa Kỳ ngạc nhiên, thán phục về tỷ lệ tai 
nạn rất thấp, hầu như không có. Tuy nhiên, vì những 
chiếc C-130 trao cho KQVN là loại cũ nhất (C-130A), 

có những chiếc đã 17 tuổi, lại thiếu cơ phận thay thế 
cho nên càng về sau, tỷ lệ phi cơ khả dụng càng giảm. 
Tính tới tháng 4/1975, chỉ có 2 trong tổng số 32 phi cơ 
C-130 của Không Lực VNCH bị hỏa lực phòng không 
của địch bắn hạ, nhưng vào những ngày cuối cùng của 
cuộc chiến, đã phải bỏ lại tới 14 chiếc bất khiển dụng vì 
thiếu cơ phận thay thế.

5 - THÀNH TÍCH
Trong 20 năm tồn tại, ngành Vận Tải trong KL-

VNCH đã góp biết bao công sức vào cuộc chiến bảo vệ 
lý tưởng Tự Do của quân dân miền Nam. Trong khuôn 
khổ bài viết này, chúng tôi chỉ liệt kê một số thành tích 
đặc biệt, ít người biết tới.

* Cứu nguy & Phát triển Hàng Không Việt Nam:
Khi được thành lập vào ngày 15/10/1951, hãng 

Hàng Không Việt Nam (Air Vietnam) chỉ là một chi 
nhánh của Air France (Hàng Không Pháp Quốc), cho 
nên cũng là một điều dễ hiểu khi toàn bộ phi công và 
nhân viên kỹ thuật của HKVN đều là người Pháp; hơn 
nữa, vào thời gian này, VN chưa có phi công vận tải. 

Sau khi Việt Nam được trao trả độc lập, HKVN 
trở thành một công ty quốc doanh, với 93% số vốn là 
của chính phủ VNCH, tuy nhiên các phi công dân sự 
vẫn là người Pháp, làm việc theo hợp đồng từng năm.

Tháng 8/1959, phi công Pháp đòi tăng lương 
trước khi ký hợp đồng mới. Vì công ty đang bị lỗ lã và 
Ban Quản Trị HKVN cũng đang có ý định sẽ mướn 
phi công Đài Loan hoặc Nam Hàn với số lương rẻ hơn 
rất nhiều, yêu sách của các phi công Pháp đã bị bác bỏ, 
nghĩa là HKVN sẽ không ký hợp đồng mới.

Thời gian này, quan hệ giữa VNCH và Pháp đã 
trở nên khá căng thẳng sau khi Tổng thống Ngô Đình 
Diệm chấm dứt hợp đồng huấn luyện cho KQVN do 
người Pháp đảm trách vào năm 1956. Sẵn tình trạng 
lạnh nhạt giữa hai nước, nay lại thêm việc bị chấm dứt 
hợp đồng, các phi công dân sự Pháp đã tìm cách “phá” 
HKVN, khiến hầu như toàn bộ hoạt động bị tê liệt. 

Một trong những “mánh” phá của các phi công 
Pháp là cho nổ bánh phi cơ. Vào một ngày cuối tháng 
8/1959, họ hẹn nhau “lock” bánh hoặc đạp thắng gấp 
trong lúc đáp, khiến vô số bánh bị nổ. Không có sẵn 
phụ tùng để thay thế hàng loạt, nhiều phi cơ đã bị “đình 
động” trong lúc chờ hàng tiếp liệu mới.

Trước sự việc bất ngờ này, TT Ngô Đình Diệm 
đã phải triệu tập một buổi họp liên bộ để tìm giải pháp 
khẩn cấp. Kết quả, KQVN được yêu cầu cung cấp ngay 
các phi hành đoàn vận tải để tạm thời thay thế các nhân 
viên Pháp.

C-130A Hercules


