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Sáng sớm ngày lễ Tạ Ơn, KQ Trần Dật gọi điện hỏi 
tôi, có gì lạ không, trả lời không, lại hỏi có biết gì không, 
lại trả lời không! Ông Dật Dờ rào trước đón sau, dặn 
dò nầy nọ, rồi ông yêu cầu tôi phải giữ lời hứa là không 
được tiết lộ, không được phổ biến khi nghe ông báo tin 
động trời, là Niên Trưởng (NT) Nguyễn Quang Tri, bút 
hiệu Gman, Tarin, ông già Ba Tri..., đã vút bay vào hư 
vô không kèn không trống!

Vì chữ tín, tôi giữ kín tin buồn nầy.

Mới hôm qua, KQ Trần Ninh, trong Ban chủ biên 
Lý Tưởng Úc châu, email cho tôi để hỏi thăm về tin 
buồn: “Vừa qua, tôi nghe được tin NT Đại Tá Nguyễn 
Quang Tri hiện sống ở Lakewood Nam Cali đã qua đời, 
không biết anh có biết hoặc có tin tức gì không, xin cho 
Lý tưởng Úc châu biết với.” 

Và tôi cũng trả lời như những gì mà KQ Trần Dật 
đã căn dặn.

Một ngày sau, KQ Ninh gởi cho tôi bài viết của NT 
Bồ Đại Kỳ nhắc đến những kỷ niệm của hai anh thời du 
học bên Pháp. Bài viết đã gián tiếp báo cho tôi biết về 

sự ra đi của NT Tarin là đúng sự thật và KQ Trần Ninh 
cũng yêu cầu tôi không nên phổ biến cho đến khi Đặc 
San KQ Bắc Cali phát hành (và có thể cũng y chang như 
yêu cầu của Lý Tưởng Úc Châu). Tôi đọc bài viết một 
mạch và gọi ngay KQ Nguyễn Quí Chấn, đương kim 
Chủ Bút Đặc San KQ Bắc Cali để hỏi thăm là Đặc San 
có cần thêm bài viết để tưởng niệm NT Nguyễn Quang 
Tri không, thì được trả lời là rất nên vì NT Nguyễn 
Quang Tri là một trong những phi công khu trục tài ba 
của KLVNCH... 

Suốt trên 10 năm phục vụ trong Ngành Quan Sát 
chỉ đồn trú trong 3 căn cứ không quân Đà Nẵng, Nha 
Trang và Pleiku, nên tôi không biết nhiều phương danh 
các niên trưởng và các chiến hữu khác ngành và khác 
căn cứ. Nếu không đi tù, và nếu không ở chung trại Hà 
Tây (Bắc) và Xuân Lộc (Nam) thì tôi không thể biết ông 
“bò lục” KQ Nguyễn Quang Tri. (Bò lục, quân cờ domi-
no. Tiếng trong tù, bò lục để chỉ quý NT mang cấp Đại 
Tá, bò ngũ Trung Tá v.v...). Trại Hà Tây giam các NT bò 
lục riêng. Giữa các khu đều bị cấm “quan hệ linh tinh” 
nên khó gặp nhau. Ngày lễ ngày nghỉ thì mới hy vọng 
gặp. 


