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Squadron, viết tắt là ACS-4).
Ngày 14/11/1965, phi đoàn tới Tân Sơn Nhất để 

chuẩn bị tham chiến. Tới cuối năm 1965, tổng cộng đã 
có 26 chiếc C-47 được cải biến cải thành AC-47, trong 
số đó 20 chiếc được trao cho Phi Đoàn 4 Cảm Tử (16 
chiếc hoạt động, 4 chiếc dự phòng).

Phi đoàn này là một đơn vị phi hành đặc biệt 
trong ngành vận tải của Không Lực Hoa Kỳ. Từ ngày 
được thành lập vào năm 1942, phi đoàn lần lượt trực 
thuộc nhiều đại đơn vị khác nhau, mang nhiều danh 
xưng khác nhau tùy theo nhiệm vụ chuyên biệt. 

Từ năm 1965, khi tới Việt Nam hoạt động, phi 
đoàn được mang danh xưng Phi Đoàn 4 Cảm Tử (ACS-
4), tới năm 1968, được cải danh thành Phi Đoàn 4 Đặc 
Nhiệm (4th Special Operations Squadron, viết tắt là 
SOS-4), và giữ danh xưng này cho tới ngày nay. 

Hiện nay, Phi Đoàn 4 Đặc Nhiệm, nickname 
“Ghostrider”, đang sử dụng các vận tải võ trang AC-
130U Spooky II, là kiểu mới nhất, để tham chiến tại 
A-phú-hãn. 

Trở lại với cuộc chiến Việt Nam. Tháng 11/1965, 
Phi Đoàn 4 Cảm Tử bắt đầu bước vào hoạt động. Các 
phi cơ AC-47 của phi đoàn lấy danh hiệu vô tuyến là 
“Spooky” (Bóng Ma), đặt căn cứ tại Đà Nẵng, Pleiku, 
Nha Trang và Bình Thủy. 

Nhược điểm duy nhất của AC-47 (và của AC-
119 sau này) là vì bay chậm và bay ở một cao độ tương 
đối thấp khi yểm trợ, phi cơ dễ trở thành mục tiêu cho 
phòng không địch. Trong tháng 12/1965, Phi Đoàn 4 
Cảm Tử đã mất 2 chiếc AC-47, một tại Phan Rang, một 
trên không phận Lào. Tháng 3/1966, một AC-47 khác 
bị bắn rớt trong lúc yểm trợ trại Lực Lượng Đặc Biệt 
A-Shau.

Bù lại, các AC-47 đã đạt được nhiều thành tích rất 
đáng nể, khiến Không Quân Hoa Kỳ đã gấp rút cải biến, 

trang bị thêm nhiều phi cơ để thành lập thêm các phi 
đoàn khác. Kể từ năm 1966, các “gunship” đã trở thành 
hình ảnh quen thuộc tại hầu hết các căn cứ không quân 
ở Đông Dương. Một vài thành tích điển hình của AC-
47 được ghi lại như sau: 

- Ngày 15/7/1966, giải vây cho một đồn nghĩa 
quân ở Phong Dinh, giúp 32 Nghĩa Quân + Nhân Dân 
Tự Vệ giữ vững được đồn trước sức tấn công của 3 đại 
đội Việt Cộng. 

- Ngày 11/10 cùng năm, AC-47 đã bắn 43.500 
viên đạn, thả 96 hỏa châu để giữ vững một đồn Địa 
Phương Quân tại Kiến Phong.

- Ngày 23/8/1968, một lực lượng gồm 4.000 bộ 
đội CSBV tấn công trại LLĐB Đức Lập, bốn phi cơ AC-
47 đã thực hiện tổng cộng 228 giờ bay trên khu vực để 
thả hỏa châu và bắn trên 700.000 viên đạn, yểm trợ cho 
lực lượng bạn giữ vững trại.

Ngoài ra, vào đầu năm 1968, các AC-47 đã đóng 
góp công sức không nhỏ vào trận Khe Sanh, với khả 
năng tấn công đêm và hỏa lực hùng hậu, đã phá vỡ các 
cuộc tập trung lực lượng địch, gây tổn thất nặng nề cho 
các đơn vị chính quy Bắc Việt.

2- Hỏa Long

Trước sự hữu hiệu của các gunship AC-47 
“Spooky”, vào đầu năm 1967, cùng thời gian với chương 
trình thay thế vận tải cơ C-47 của Phi Đoàn 413 Vận Tải 
của KQVN bằng vận tải cơ C-119, Bộ tư lệnh Đệ Thất 
Không Lực Hoa Kỳ đã đệ trình một bản đề nghị cải biến 
10 chiếc C-47 của phi đoàn này thành AC-47 để tiến tới 
việc thành lập một đơn vị vận tải võ trang cho KQVN. 

Đề nghị được chấp thuận, và theo dự trù, công 
việc cải biến 10 phi cơ nói trên sẽ hoàn tất vào tháng 
9/1967, tiếp theo là 6 chiếc khác vào tháng 1/1968. Theo 
kế hoạch của Đệ Thất Không Lực, những chiếc AC-47 
này sẽ được trang bị bằng các ổ súng minigun kiểu 
SUU-11A lấy từ 16 chiếc AC-47 của Hoa Kỳ khi những 
phi cơ này được trang bị kiểu súng mới hơn (MXU-
470/A).

Rất tiếc, công việc đã không thể tiến hành theo 
lịch trình dự trù vì các ổ súng SUU-11A vốn đang thiếu 
hụt vì sản xuất đình trệ lại phải dành ưu tiên cho các 
phi cơ C-119 Flying Boxcar đang được cải biến thành 
vận tải võ trang AC-119 “Shadow” (cũng được trang bị 
SUU-11A). 

Phải đợi tới tháng 12/1968, khi tướng George 
Brown, Tư lệnh Đệ Thất Không Lực, người đặc trách 
công việc “Việt Nam hóa chiến tranh” trong ngành 

AC-47 Spooky


