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với Không Gian” (thơ KQ Lê Bá Định) như NT Nguyễn 
Quang Tri .

Nhắc tới KQ Lê Bá Định, nguyên Không Đoàn 
Trưởng KD72CT, từng bị phao tin đồn là đã...quy tiên! 
Khi đọc mẩu tin không vui, anh Tri liên lạc với tôi lúc 
đó còn bên Saint Louis, là làm sao tìm cách liên lạc với 
mấy anh em KQ bên quê nhà để nhờ xác định thực hư 
chuyện KQ Định như thế nào. Qua lo lắng của anh, các 
không quân bên nhà đã gặp mặt KQ Định và gửi qua 
Mỹ một tín hiệu vui. Hú hồn! Qua việc nầy, tôi biết anh 
Tri rất thương người đàn em tài hoa mà cũng ngang 
tàng như...anh! (Nếu không ngang tàng, thì làm sao 
một phi công khu trục đầy khả năng nhiệt huyết, được 
đào tạo kỹ càng mà không được thi thố tài năng trên 
chiến trường mà cho làm việc tại Bộ Tư Lệnh với chức 
vụ Trưởng Khối Phòng Không?!!)

Tháng 10 năm 2007, “Cánh Chim Tự Do” (CCTD), 
hậu thân của trang nhà BGKQ ra đời, nhưng trên một 
diện tích nhỏ hơn. Cái tên CCTD là do chúng tôi gợi ý, 
không ngờ lại được bà xã của anh Tri tâm đắc, và anh 
chọn cái tên “Cánh Chim Tự Do” trong nỗi hân hoan. 
Trong thư mở đầu, trang chủ CCTD bày tỏ chủ trương 
tóm gọn như sau: “Hướng đi của CCTD nhằm gợi lại 
một số nhu cầu cải tạo lại đất nước Việt Nam yêu dấu 
của chúng ta. Đất nước chúng ta bây giờ đã rơi vào hố 
thẳm của trụy lạc, của nghèo đói...” 

Ngoài ra, CCTD còn chủ trương nâng cao kiến 
thức qua học hỏi lẫn nhau, qua những bài vở bổ ích để 
xây dựng cuộc sống của tuổi về già, giúp chúng ta có 
thêm phương tiện để tìm cho mình một cuộc sống có 
ý nghĩa hơn...

Dù nhiều dù ít, BGKQ và CCTD đã giúp kết nối 
lại với nhau những chiến hữu KLVNCH trên toàn thế 
giới và ngay cả tại Việt Nam. Rồi cũng như BGKQ, tôi 
cũng không hiểu vì lý do gì mà trang nhà CCTD lại biến 
mất để đến khi hay tin ngày sắp hạ huyệt cố Đại Tá KQ 
Phạm Long Sửu, anh Tri lại gởi cho tôi bài viết “Phản 
Lực cơ J20 của Trung cộng” và nhờ post gấp lên Hội 
Quán Phi Dũng hay Cánh Thép để tặng hương hồn phi 
công khu trục Phạm Long Sửu. Tôi hì hục post hoài mà 
chẳng được, sau cùng mới biết là trang chủ HQPD đã 
giúp thực hiện việc nầy rồi. Nhắc lại điều nầy để thấy 
cái “tinh thần học hỏi” của các phi công khu trục là cần 
thiết vô cùng, dù sinh hay tử.

Viết đến đây, tôi chợt bồi hồi. Một con người dung 
dị thủy chung và can trường, một con người có tấm 
lòng rộng rãi như anh, được nhiều anh em quý mến mà 
sao tới lúc bịnh hoạn anh lại không cho anh em chúng 
tôi biết để thăm gặp hoặc giả để nói lời vĩnh biệt?

Nay anh đã âm thầm ra đi, không lễ nghi quân cách, 
không vòng hoa điếu văn, không cả tiễn chào vĩnh biệt. 
Tôi không nghĩ anh đã chọn được một cõi trời riêng 
biệt cho mình, với anh, cõi trời nào cũng chỉ có một Tổ 
Quốc Việt Nam. Tôi trộm nghĩ, có thể vì anh thương 
những “bạn già”, bị giới hạn đủ các cái, nên anh không 
muốn bạn già suy sụp tinh thần một khi ghé thăm anh. 
Tôi mong điều tôi nghĩ phù hợp với cái nhìn vô biên, cái 
tâm vô lượng của một Phượng Hoàng!

Và tôi thầm cầu chúc hương linh Đại Tá Nguyễn 
Quang Tri, Cánh chim Tự Do, phi công của Đất Nước, 
sớm an nghỉ đời đời bên Bạn Già Không Quân ở chốn 
Vĩnh Hằng!
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