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chính các phi đoàn này cũng chưa có đủ C-130 theo 
bảng cấp số.

Kết quả chỉ có một số rất nhỏ C-130A được biến 
cải thành AC-130A “Spectre”, và tất cả được sử dụng 
vào việc tuần thám võ trang dọc đường mòn Hồ Chí 
Minh (các tài liệu để lại không nói có bao nhiêu chiếc).

Không có C-130, cuối cùng KQHK đành chọn 
chiếc Fairchild-Hiller C-119 Flying Boxcar, loại vận tải 
cơ duy nhất “thặng dư” vào thời điểm đó vì không còn 
đắc dụng trong công tác vận chuyển. Công việc biến 
cải C-119 thành AC-119 mang tên Dự án Gunship III 
(Project Gunship III).

Tháng 2/1968, hãng Fairchild-Hiller bắt đầu cải 
biến 26 chiếc C-119G thành vận tải võ trang AC-119G, 
danh hiệu vô tuyến “Shadow”. Các AC-119G được trang 
bị 4 ổ minigun 7 ly 62 kiểu SUU-11A với số lượng đạn 
tồn trữ trên phi cơ nhiều hơn, sẽ gia tăng khả năng 25% 
so với AC-47. Ngoài ra, còn có những thiết bị mới được 
đặt trên phi cơ như đèn chiếu Xenon mạnh 20.000 watt, 
hệ thống quan sát đêm, hệ thống thả hỏa châu LAU-
74A, hệ thống điện tử điều hành vũ khí... 

Tháng 5/1968, chiếc AC-119G đầu tiên được trao 
cho KQHK, tới tháng 11, Phi Đoàn 17 Đặc Nhiệm (17th 
Special Operations Squadron: SOS-17) được thành lập 
tại Nha Trang, và những vận tải võ trang AC-119G của 
họ đã chính thức tham chiến vào tháng 1/1969. Nói 
chung, AC-119G đã tỏ ra khá hữu hiệu, tuy nhiên vẫn 
có một số khuyết điểm như bay chậm, nặng nề, khó 
điểu khiển và chỉ có thể hoạt động (từ lúc cất cánh cho 
tới lúc đáp) tối đa 6 tiếng đồng hồ.

Tiếp theo, 26 chiếc C-119K được cải biến thành 
AC-119K. Tương tự kiểu vận tải cơ C-123K Provider, 
những chiếc C-119K cũng được trang bị thêm hai động 
cơ phản lực “J85 turbojet” giúp phi cơ có khả năng cất 
cánh ở phi đạo ngắn hơn, lấy cao độ nhanh hơn, và gia 

tăng trọng tải một cách đáng kể.
AC-119K có danh hiệu vô tuyến “Stinger”, ngoài 

4 dàn minigun còn được trang bị thêm 2 đại bác 20 ly 
và ra-đa với hệ thống hồng ngoại tuyến để dò tìm mục 
tiêu, nhắm vào các đoàn xe vận tải của CSBV thâm nhập 
miền Nam. AC-119K được đặt tại các căn cứ không 
quân Đà Nẵng, Phù Cát và Phan Rang. (Chú thích 2)

Trở lại với năm 1969, khoảng nửa năm sau khi 
thành lập Phi Đoàn 17 Đặc Nhiệm cho KQHK (với 
các phi cơ AC-119G), người Mỹ bắt đầu chương trình 
thành lập phi đoàn vận tải võ trang thứ hai cho KQVN, 
và kết quả nghiên cứu cho thấy trong số các phi cơ có 
thể cung cấp cho VN vào thời điểm đó, C-119 vẫn là 
loại lý tưởng nhất để biến cải thành vận tải võ trang.

Đầu năm 1971, Phi Đoàn 17 Đặc Nhiệm được 
lệnh đảm trách chương trình huấn luyện các phi hành 
đoàn VN. Chương trình này chia ra ba giai đoạn: địa 
huấn, bay phi cụ và kỹ thuật tác chiến.

Trước hết, các phi hành đoàn được tuyển chọn để 
xuyên huấn sẽ sang Hoa Kỳ tham dự một khóa hướng 
dẫn về bay C-119 tại căn cứ không quân Clinton County 
ở Ohio. Sau khi tốt nghiệp bay trên C-119, các phi hành 
đoàn sẽ được huấn luyện về AC-119 tại căn cứ không 
quân Phan Rang. Tháng 4/1971, ba phi hành đoàn đầu 
tiên tốt nghiệp trên AC-119G làm lễ mãn khóa. 

Việc đào tạo phi hành đoàn và chuyên viên 
kỹ thuật tiến hành rất tốt đẹp, các phi cơ AC-119G 
“Shadow” và thiết bị bảo trì được lần lượt chuyển giao 
cho Phi Đoàn 819 “Hắc Long” của KQVN vừa được 
thành lập. 

Ngày 24/9/1971, Phi Đoàn 17 Đặc Nhiệm bàn 
giao những chiếc AC-119G cuối cùng của họ cho phía 
VN, cũng là ngày Phi Đoàn 819 chính thức nhận lãnh 
hết trách nhiệm yểm trợ nội địa, để các “Stinger” (AC-
119K) của Hoa Kỳ có thể tập trung nỗ lực vào việc săn 
lùng, tấn công địch trên đường mòn Hồ Chí Minh. 
Trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, các Hắc Long đã góp phần 
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