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Không ngờ các phi công VN lại được hành khách 
hết lời khen ngợi (họ đâu có biết các vị trưởng phi cơ 
này đều xuất thân từ Avord, trường vận tải số 1 của 
Pháp, và đều có ít nhất 5.000 giờ bay)!

Thế là thay vì chỉ “tạm thời”, Ban Quản Trị HKVN 
đã xin Bộ Quốc Phòng cho các phi công của KQVN biệt 
phái dài hạn, và Bộ đã chấp thuận 5 phi hành đoàn (để 
cho công bằng cũng như để duy trì khả năng hành quân, 
các phi công được thay phiên nhau biệt phái, đồng thời 
vẫn lãnh “lương quân đội”, còn số tiền sai biệt thặng dư 
trong “lương phi công dân sự” thì được sung vào Quỹ 
Xã Hội Không Quân). 

Khả năng chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ (và 
lòng ái quốc) của các phi hành đoàn vận tải của KQVN 
đã góp phần lớn vào việc chấn chỉnh hoạt động, thanh 
toán nợ nần của HKVN, giúp cho công ty phát triển, 
mướn hoặc mua thêm phi cơ, mở thêm các đường bay 
ra ngoại quốc. 

Sau này, khi HKVN được hiện đại hóa với các phi 
cơ phản lực như Caravelle của Pháp, Boeing 727, 707 
của Mỹ, tất cả các phi công được gửi đi xuyên huấn để 
về lái các loại phản lực này đều là người của KQVN. 
Trước sau, HKVN đã chỉ tuyển thêm 19 phi công dân 
sự để gửi đi học lái hai loại phi cơ cánh quạt DC-3 và 
DC-4 tại Pháp và Thái Lan.

* Bay không ghi giờ:
Đầu năm 1970, Tướng Lon Nol, Thủ tướng Căm-

bốt, một người có lập trường chống cộng quyết liệt, đã 
lợi dụng thời gian Hoàng thân Sihanouk, Quốc trưởng 
Căm-bốt, công du Trung Cộng, để tổ chức đảo chánh.

Vì chưa được Hoa Kỳ trực tiếp yểm trợ, Tướng 
Lon Nol chỉ biết cầu cứu Việt Nam Cộng Hòa. Kết quả, 
năm phi hành đoàn C-47 và C-119 của KLVNCH đã 
tình nguyện chuyên chở vũ khí, quân trang quân dụng 
sang Căm-bốt giúp phe đảo chánh. Vì đây là một công 
tác bí mật, phi hành đoàn đều là người biết nói tiếng 
Pháp, có người biết cả tiếng Miên, để tự “mưu sinh” 
trong trường hợp gặp bất trắc; bởi sẽ không có bất cứ sự 
can thiệp nào về mặt ngoại giao; vì thế, cũng không có 
dấu vết gì trong sổ phi lệnh, không ghi lại giờ bay trong 
sổ bay cá nhân, không được liên lạc với bạn bè...

Sau khi cuộc đảo chánh thành công, Tướng Lon 
Nol ổn định tình hình, các phi vụ chuyển vận tiếp tế 
cho tân chính phủ Căm-bốt mới được công khai hóa và 
trở nên thường xuyên. 

* Hành Quân Vượt Biên 1970:
Trong cuộc hành quân đại quy mô tiến đánh lực 

lượng chính quy của CSBV trên lãnh thổ Căm-bốt, hai 
Phi Đoàn vận tải 413 và 415 được trao trách nhiệm vận 
chuyển Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù từ Tân Sơn Nhất tới Kom-
pong Cham nội trong một đêm. Vì nơi đây chỉ có một 
phi trường dã chiến, không có đèn phi đạo, không có 
đài kiểm soát không lưu, cho nên một toán kiểm soát 
không lưu của KQVN đã phải tháp tùng chiếc phi cơ 
đầu tiên đáp xuống phi trường, thiết lập hệ thống “đèn 
dầu dã chiến” dọc phi đạo. 

Trước khi trời sáng, các vận tải cơ C-47 và C-119 
đã hoàn tất việc vận chuyển nguyên Lữ Ðoàn 1 Nhẩy 
Dù cùng với trên 900 tấn vũ khí, tiếp liệu; sau đó, toán 
kiểm soát không lưu lên chuyến phi cơ cuối cùng trở về 
Tân Sơn Nhất. 

6 – TỔN THẤT

Thật là một điều đáng tiếc khi chúng tôi không 
tìm được bất cứ tài liệu nào, của Việt Nam Cộng Hòa 
cũng như Hoa Kỳ, ghi lại một chính xác, đầy đủ về tổn 
thất phi cơ cũng như hy sinh xương máu của KLVNCH 
nói chung, ngành Vận Tải nói riêng.

Vì thế, chúng tôi chỉ biết dựa trên ký ức của một 
số niên trưởng và chiến hữu từng phục vụ trong ngành 
Vận Tải để ghi ra một số tổn thất như sau:

- Năm 1961 (không nhớ rõ ngày tháng) một chiếc 
C-47 “Cò Trắng” thả biệt kích bị mất tích trên không 
phận Bắc Việt. Hai hoa tiêu Trần Văn Hội & Lê Chí 
Nguyện, điều hành viên Nguyễn Đăng Lợi và toàn bộ 
phi hành đoàn được ghi nhận mất tích. 

- Ngày 1/7/1961: chiếc C-47 “Cò Trắng” do Trung 
úy Phan Thanh Vân làm trưởng phi cơ kiêm hoa tiêu 
chánh, đã phát hỏa và rớt ở Ninh Bình. 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 án tù ở Hà Nội.

- Giữa thập niên 1960, một C-123 của Biệt Đoàn 
83 trong khi bay đêm thực tập thả biệt kích tại núi Sơn 
Chà gần Đà Nẵng đã bị tai nạn; toàn bộ phi hành đoàn, 
trong đó có một cố vấn Hoa Kỳ, tử nạn.

- Mùa Hè Đỏ Lửa 1972: ba chiếc C-123K trong 
lúc thi hành các phi vụ tiếp tế cho chiến trường An Lộc 
đã bị bắn hạ, trong đó có một chiếc do Thiếu tá Nguyễn 
Thế Thân, Phi đoàn trưởng PĐ 425, làm Trưởng phi 
cơ, bị bắn hạ ngày 19/4/1972. Vị Phi đoàn trưởng cùng 
toàn bộ phi hành đoàn hy sinh.

- Một C-123K khác bị bắn hạ tại Vùng 1 Chiến 
Thuật; toàn bộ phi hành đoàn hy sinh (không rõ ngày 


