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Ghi chú thêm:
Tinh Long là biệt hiệu của Phi đoàn 821. Là một 

trong hai phi đoàn vận tải tác chiến thuộc Không đoàn 53 
Chiến Thuật, trực thuộc Sư đoàn 5 Không Quân VNCH, 
đóng tại phi trường Tân Sơn Nhất, cách trung tâm thủ đô 
Saigon 6 cây số về hướng tây bắc.

Phi đoàn Tinh Long có khoảng 300 nhân viên phi 
hành; là phi đoàn có quân số đông nhất trong ngành 
bay. Ngoài căn cứ chính ở Tân Sơn Nhất còn có hai biệt 
đội luân phiên yểm trợ cho Vùng I đặt tại phi trường Đà 
Nẵng và Vùng II ở phi trường Phù Cát.

Sau hiệp định Paris 1972, trong kế hoạch Việt Nam 
hóa chiến tranh, Không Quân Mỹ đã trao cho KQVNCH 
khoảng 16 chiếc AC119K còn lại, vận tải vũ trang tân 
tiến nhất mà họ đã mang vào VN từ cuối năm 1969 và 
đầu năm 1970 để tham dự các trận chiến quy mô nhằm 
chống biển người, xe tăng và những đoàn xe tiếp liệu của 
CSBV dọc đường mòn Trường Sơn. Trong số 26 chiếc 
mang vào chiến trường, thực ra chỉ có 18 chiếc khả dụng.

Được chế tạo đặc biệt cho chiến trường Việt Nam bởi 
hãng Fairchild-Hiller, hoàn tất vào cuối năm 1969. Chiếc 
AC119K có chiều dài 26.3 mét, chiều cao 8.1 mét và độ 
sãi của cánh là 33.3 mét. Hình dáng như một chiếc hộp 
bay; KQ Mỹ đặt cho biệt danh là Flying boxcar và KQVN 
gọi đùa là “quan tài bay”. Có 2 chong chóng với công 
suất mỗi chiếc là 3500 mã lực và 2 ống phản lực J-85 cực 
mạnh dùng để mang khối sắt khổng lồ (18,000 kg empty 
hoặc 29,000 kg full load) bốc mình lên trên không gian

AC119K còn có tên Stinger nữa; có lẽ người ta muốn 
nói tới hỏa lực và sự hiệu nghiệm của nó đối với chiến 
trường VN. AC119K được trang bị 4 cây đại liên minigun 
6 nòng, với 31, 000 viên đạn mỗi cây cộng thêm 2 cây đại 
bác 20 ly 6 nòng, M61AI; mỗi cây với 4500 viên đạn nổ 
lại khi va chạm. Ngoài ra, AC119K cũng được trang bị 
một viễn vọng kính (NOS/NOD – được trông coi bởi một 
sĩ quan chuyên môn) có sức khuếch đại hai triệu lần ánh 
sáng trăng sao để nhận diện mục tiêu và một đài radar 
hồng ngoại tuyến (FLIR/IR – được trông coi bởi một sĩ 
quan chuyên môn khác) để dò tìm và theo dõi mục tiêu 
trong đêm tối; một hệ thống phóng trái sáng có độ mạnh 
20 ký lô Watt, tương đương 1 triệu rưỡi sức ánh sáng đèn 
cầy có thể soi sáng tỏ một sân vận động to lớn trong đêm 
đen. Tuy nhiên, ở chiến trường VN không sử dụng loại 
trái sáng này cho mục đích thật sự của nó mà chỉ dùng 
để chặn đường hỏa tiễn tầm nhiệt, SA-7, của địch quân 
nhắm vào phi cơ. Cũng may, Tinh Long chỉ hành quân 
ban đêm nên có phần tương đối dễ để nhận diện vị trí 
phòng không và đường đi của SA- 7 để tránh.

Theo sách vở, AC-119K‘s rất hiệu nghiệm cho cả đại 

liên 7.6 ly và đại bác 20 ly ở cao độ 3,500 bộ khi yểm trợ 
hỏa lực cho quân bạn hoặc chống biển người; 5,500 – 
7,000 bộ dùng để chống chiến xa và các đoàn xe tiếp liệu.

Mỗi PHD Tinh Long có 10 nhân viên, 5 sĩ quan và 
5 hạ sĩ quan gồm: 1 Hoa tiêu (Trưởng phi cơ “TPC”), 1 
Hoa tiêu phó: (Co-pilot “CP”), 1 Điều hành viên (ĐHV), 
1 NOS (Night Observation Sight); 1 IR (Infrared Ra-
dar-Hồng ngoại tuyến), 1 Cơ phi (Flight Engineer), 1 Áp 
tải (cũng là IO: Illuminator Operator), và 3 Xạ thủ phi 
hành (G: Gunner).

Mỗi đêm Tinh Long có 8 phi vụ gồm 6 phi vụ chính 
thức từ 6g chiều đến 6g sáng; và 2 phi vụ túc trực (hai 
phi vụ này được điều động hay không cũng còn tùy nhu 
cầu chiến trường). Mặc dù nhiên liệu đủ để một chiếc 
AC119K đủ sức bay 5 tiếng đồng hồ liền, nhưng mỗi phi 
vụ Tinh Long chỉ trách nhiệm phần không gian của mặt 
trận 2 tiếng đồng hồ, chưa kể giờ đến vùng và giờ rời vùng 
về đáp. Khi phi vụ kế tiếp vào Vùng nhận bàn giao trách 
nhiệm xong thì phi vụ trước mới được phép rời vùng.

Tinh Long bay đêm nên ban ngày hoặc là ngủ bù, 
hoặc là lo công chuyện bản thân, trừ phi tới phiên phải 
trực văn phòng hoặc có những công tác đặc biệt mới có 
mặt ở phi đoàn vào ban ngày. Vì thế, dù có cận kề lằn 
ranh sinh tử mỗi đêm, chúng tôi vẫn được gọi là “lính 
thành phố” khi thấy chúng tôi hay “theo em xuống phố 
trưa nay đang còn chất ngất cơn say”

Khi tình hình chiến tranh khốc liệt, mỗi người phải 
bay 3 hoặc 4 đêm liên tục mới được nghỉ một đêm. Dù 
vậy, bổn phận của đoàn viên Tinh Long là mỗi ngày 
đều phải gọi điện thoại cho Sĩ Quan trực tại phi đoàn; 
hoặc vào tận nơi để biết mình có tên trong phi vụ lệnh 
hay không. Phi vụ lệnh được Bộ tham mưu Phi đoàn 
cắt cử mỗi ngày và có thể được thay đổi theo nhu cầu 
chiến trường. Phương tiện điện thoại thời gian này cũng 
rất hiếm hoi. Chỉ có một số ít ở ngoài phố mới sử dụng 
phương tiện này, còn những người sống trong căn cứ là 
đợi đến khoảng 4 giờ chiều mang theo mùng mền chiếu 
gối vào thẳng Phi đoàn. Nếu có tên bay thì ở lại, không có 
thì vọt về. Tất cả nhân viên có tên trong phi vụ lệnh đều 
phải có mặt lúc 4:30 chiều để kiểm soát mọi cơ phận trên 
tàu, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay trong đêm. Theo 
nguyên tắc, ai có tên bay trong đêm thì phải ngủ tại phi 
đoàn sau khi kiểm tàu. Bỏ bay hoặc trễ chuyến sẽ lãnh 
nhận những hình phạt nghiêm trọng. Thế nhưng vẫn có 
chàng mắt trước mắt sau là biến mất cho tới lúc lên xe 
ra tàu.

■ Thanphongkingwood


