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Vào khoảng 5 giờ sáng, “Tinh Long 7” cất cánh để 
thay thế “Tinh Long 6” trong nhiệm vụ bảo vệ căn cứ 
Tân Sơn Nhất. Khi trời bắt đầu sáng, Tinh Long 7 đã bất 
chấp mọi hiểm nguy do hỏa lực phòng không của địch, 
trong đó có hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7, xuống thấp để tận 
dụng các khẩu mingun và đại bác 20 ly tấn công địch 
quân đang tiến về vòng đai phi trường.

Khoảng 7 giờ 30 sáng, chiếc AC-119K bị trúng 
một hỏa tiễn SA-7 của địch, bốc cháy rồi phát nổ, gẫy 
làm đôi và đâm xuống đất. Hàng ngàn đồng bào đang 
chờ di tản ở phi trường Tân Sơn Nhất, và một số phóng 
viên ngoại quốc đã chứng kiến tận mắt tấm gương can 
trường bất khuất và sự hy sinh cao cả của Tinh Long 
7; trong phi hành đoàn 9 người chỉ có một người duy 
nhất sống sót nhưng bị trọng thương là Thượng sĩ xạ 
thủ Nguyễn Văn Chín. 

[Cùng thời gian, chiếc A-1 Skyraider của Thiếu tá 
Trương Phùng, danh hiệu Phi Long 2, thuộc Phi đoàn 
khu trục 518 (lúc đó đã rời Biên Hòa về trú đóng tại 
Bình Thủy), bay lên chặn địch ở Phú Lâm cũng bị phòng 
không của địch bắn hạ. Tinh Long 7 và Phi Long 2 được 
ghi nhận là hai phi hành đoàn cuối cùng của Không Lực 
VNCH hy sinh trong nhiệm vụ Bảo Quốc – Trấn Không]

Theo tác giả Thái Ngùng, một người từng phục vụ 
tại Phi Đoàn 821 Tinh Long, tổng cộng trước sau đã có 
7 chiếc AC-119K của phi đoàn bị rớt, do hỏa lực địch 
hoặc do trục trặc kỹ thuật.

* Không Thám:
Có 3 phi cơ EC-47 của Phi Đoàn 718 Thiên Long 

bị hỏa lực của địch bắn hạ, chi tiết như sau:
- Ngày 26/10/1973, một chiếc EC-47 bị trúng đạn 

phòng không vào động cơ bên cánh phải ở biên giới 
Việt – Miên, phải bay bằng một động cơ về đáp khẩn 
cấp tại Tân Sơn Nhất. Trưởng phi cơ tử nạn.

- Ngày 9/5/1974, một chiếc EC-47 hoạt động tại 
vùng Mỏ Vẹt, Tây Ninh, bị trúng đạn phòng không, 
phải đáp khẩn cấp xuống phi trường Tây Ninh, toàn bộ 
phi hành đoàn được an toàn nhưng phi cơ bị gẫy cánh, 
phải bỏ lại phi trường sau khi đã tháo gỡ tất cả máy móc 
điện tử.

- Ngày 13/5/1974, một chiếc EC-47 hoạt động tại 
vùng Mỏ Vẹt và núi Bà Đen, Tây Ninh, bị trúng hỏa 
tiễn tầm nhiệt SA-7 của địch. Toàn bộ phi hành đoàn 
tử nạn, trừ điều hành viên nhảy dù, sống sót và bị địch 
bắt làm tù binh.

■ NGUYỄN HỮU THIỆN
Melbourne, Australia, tháng 8/2017

CHÚ THÍCH:

(1) Một trong những độc đáo của ngành vận tải 
trong Không Lực VNCH (gồm cả vận tải võ trang lẫn 
không thám) là tất cả các danh hiệu phi đoàn đều có chữ 
“Long” (rồng) như: Xích Long, Thanh Long, Long Mã, 
Thần Long, Sơn Long, Phương Long, Hoàng Long, Thiên 
Long, Hỏa Long, Hắc Long, Tinh Long, v.v...

Một số người, trong đó có cả các tác giả ngoại quốc, 
đã lầm tưởng việc sử dụng chữ “Long” trong danh hiệu 
phi đoàn vận tải võ trang đầu tiên là Phi Đoàn 817 “Hỏa 
Long” là xuất phát từ nickname “Puff, the Magic Dragon” 
mà phía Hoa Kỳ đã đặt cho chiếc AC-47 đầu tiên của họ. 

Trên thực tế, gần 10 năm trước đó, hai Phi Đoàn 
413 và 415 (nguyên là Phi Đoàn 1 và Phi Đoàn 2 Vận 
Tải) đã có danh hiệu “Xích Long” và “Thanh Long”. Suy 
ra, việc AC-47 của KQVN mang danh hiệu “Hỏa Long” 
và AC-47 của KQHK có nickname “Puff, the Magic Dra-
gon” chỉ là một sự trùng hợp vô tình!

 (2) Các loại vận tải võ trang của Hoa Kỳ vì được 
biến cải từ các kiểu phi cơ vận tải hiện hữu nên sau phiên 
hiệu không có tên riêng như các loại phi cơ khác (Sky-
train, Flying Boxcar, Hercules...), mà chỉ có nickname, 
được sử dụng làm danh hiệu vô tuyến (callsign): AC-47 
“Puff”, “Spooky”, AC-130 “Spectre”, AC-119G “Shadow”, 
AC-119K “Stinger”. 

Trên giấy tờ chính thức, AC-47 được gọi là Gunship 
I, AC-130 là Gunship II, AC-119 là Gunship III. 
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