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tháng).
- Theo Robert C Mikesh, tác giả cuốn Flying 

Dragons, đã có 2 chiếc C-130 của KLVNCH bị hỏa 
lực phòng không của địch bắn hạ, tuy nhiên tác giả đã 
không cho biết chi tiết về ngày giờ, nơi chốn cũng như 
số phận các phi hành đoàn.

Phần II: VẬN TẢI VÕ TRANG & 
KHÔNG THÁM

A- VẬN TẢI VÕ TRANG
Vận Tải Võ Trang là một ngành phi hành tác 

chiến đặc biệt trong Không Lực Hoa Kỳ và Không Lực 
Việt Nam Cộng Hòa. Ý niệm, việc thử nghiệm và đưa 
ngành này vào hoạt động đều diễn ra trong thời gian 
chiến tranh Việt Nam.

Một nửa thế kỷ đã trôi qua, kỹ nghệ hàng không 
quân sự đã có những bước tiến thật dài với những phi 
cơ và trang bị tối tân hiện đại, ngành vận tải võ trang 
vẫn không mất chỗ đứng. Trong các cuộc chiến tranh 
vùng Vịnh lần thứ nhất (1990-1991), lần thứ hai (2003-
2011), và cuộc chiến tiêu diệt quân khủng bố ở A-phú-
hãn, những chiếc AC-130U Spooky II, AC-130W Stin-
ger II, AC-130J Ghostrider, “hậu duệ” của những chiếc 
AC-130A Spectre thời thập niên 1960, vẫn tiếp tục gây 
biết bao kinh hoàng cho quân địch. 

1- Những bước đầu 

Ý niệm về việc võ trang cho các phi cơ vận tải để 
tấn công mục tiêu ở dưới đất đã có từ đầu thập niên 
1960, khi các phi cơ SC-47 của chương trình “Farm 
Gate” thường bay vòng vòng để thả hỏa châu soi sáng 
cho các đơn vị phòng thủ phi trường, hoặc các đồn bót 
của VNCH bị địch tấn công. Ý niệm này dựa vào lý 

thuyết căn bản đã có từ lâu: khi bay vòng quanh một 
mục tiêu, người ta có thể tác xạ liên tục vào mục tiêu đó. 
Như vậy, tại sao lại không trang bị vũ khí trên những 
chiếc vận tải cơ đang làm nhiệm vụ thả hỏa châu? Một 
công đôi việc!

Để ứng dụng lý thuyết nói trên vào thực tế, trong 
năm 1962, việc nghiên cứu, thí nghiệm được bắt đầu, và 
tới tháng 8/1964, cuộc thử nghiệm có danh xưng Dự án 
Tailchaser (Project Tailchaser) được tiến hành với một 
vận tải cơ Convair C-131B được trang bị một ổ súng 
minigun Galting 7 ly 62 sáu nòng để thử nghiệm. Kết 
quả cho thấy chiếc C-131B này khi bay một vòng quanh 
mục tiêu có diện tích bằng một sân bóng bầu dục, trên 
cao độ 3.000 ft và với tốc độ 120 knots, tác xạ liên tục 
với nhịp bắn 6.000 viên một phút, thì mỗi “square foot” 
(30x30cm) trên mục tiêu lãnh một viên đạn!

Trước kết quả nói trên, Không Quân Hoa Kỳ quyết 
định tiến hành ngay Dự án Gunship (Project Gunship). 
Tháng 10/1964, một phi cơ SC-47 của Phi Đoàn 1 Cảm 
Tử (thuộc chương trình Farm Gate) đồn trú tại Biên 
Hòa đã được cải biến thành AC-47 với ba dàn minigun 
Galting, một ở cửa chính, hai ở cửa sổ gần phòng lái, 
để thử nghiệm trên chiến trường. Với phi hành đoàn 6 
người (hoa tiêu chánh + hoa tiêu phụ + cơ khí viên phi 
hành + 3 xạ thủ) và một thông dịch viên VN, với 24.000 
viên đạn và 45 hỏa châu cho mỗi phi vụ, chiếc AC-47 
thử nghiệm đã chứng tỏ khả năng vượt bực trong nhiều 
nhiệm vụ tác chiến khác nhau, trong đó hữu hiệu nhất 
là giải tỏa áp lực và tiêu diệt địch quân trong các cuộc 
vây hãm, tấn công các căn cứ, tiền đồn, thường xảy ra 
vào ban đêm. 

Chiếc AC-47 này được đặt biệt hiệu “Puff, the 
Magic Dragon”, vốn là tựa đề một ca khúc nổi tiếng của 
ban tam ca Mỹ Peter, Paul and Mary, thu đĩa năm 1963; 
và “Puff ” trở thành danh hiệu vô tuyến (callsign) của 
chiếc vận tải võ trang này. 

Một trong những thành tích đáng kể của chiếc 
“Puff ” là vào ngày 2/8/1965, trong cuộc yểm trợ cho lực 
lượng VNCH chống trả cuộc công hãm của lực lượng 
địch tại Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, trong thời gian 
khoảng 4 tiếng đồng hồ, chiếc AC-47 đã bắn 20.500 
viên đạn xuống một ngọn đồi bị địch quân chiếm giữ, 
với kết quả khoảng 300 địch quân bỏ xác tại trận!

Trước kết quả rực rỡ của cuộc thử nghiệm, Bộ 
Không Quân Hoa Kỳ đã chỉ thị cấp tốc cải biến hàng 
loạt phi cơ C-47 thành AC-47 để thành lập một đơn vị 
vận tải võ trang. 

Tháng 7 năm 1965, 5 chiếc AC-47 đầu tiên được 
trao cho Phi Đoàn 4 Cảm Tử (4th Air Commando 

AC-130


