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Thư cám ơn
Kính thưa quý Niên Trưởng, quý Bạn,
Nhân dịp thực hiện ấn bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm HQPD,
Ban Điều Hành xin ghi lại lời tri ân chân thành nhất đến:
• Quý Niên Trưởng, quý Bạn SVSQ Liên Khóa và Không Quân, quý bạn Thành
Viên và Thân hữu đã tín nhiệm gởi gấm hay chia sẻ những tin tức, những sinh hoạt
Không Quân, những suy tư đời lính liên tục trong 10 năm qua, đã vun bồi cho nội
dung HQPD ngày một phong phú, mang nhiều hương sắc sinh động trong một khu
vườn đầy hoa thơm trái lạ,
• Quý Niên Trưởng và Thân Hữu dù không trực tiếp tham gia nhưng đã gởi
tặng những bài viết và tác phẩm giá trị để chia sẻ cùng độc giả. Cũng xin trân trọng
biết ơn quý Diễn Đàn, các cơ quan truyền thông và trên hết là quý vị Tác Giả có bài
viết được các Thành Viên trích đăng trong Hội Quán Phi Dũng nhưng không có điều
kiện để xin phép trước,
• Quý Niên Trưởng và quý vị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ quỹ HQPD trong
những năm qua. Không có sự trợ giúp quý báu nầy, HQPD không thể tồn tại và phát
triển. Cùng với sự hỗ trợ về vật chất, sự khích lệ và cảm tình dành cho HQPD là nguồn
động lực vô biên giúp BĐH cùng anh chị em Thành Viên có thêm nghị lực tiếp tục con
đường trước mặt.
• Cũng xin cám ơn quý NT và quý Bạn đã một đôi lần ghé qua hay đến rồi đi vì
nhiều lý do khác nhau. BĐH rất lấy làm tiếc đã không thể mang đến quý vị trọn vẹn
những những điều như ý. HQPD là một diễn đàn rộng mở nên đôi khi vì lợi ích chung
của số đông Thành Viên, có thể những mong đợi riêng biệt của từng cá nhân đã không
thể đáp ứng được và sự thất vọng hay phiền muộn là điều không thể tránh khỏi, BĐH
thành thật xin lỗi cho mọi sự thiếu sót.
• Cuối cùng xin chân thành cám ơn quý anh chị em trong Ban Điều Hành
HQPD đã bỏ nhiều thời gian và công sức để chăm sóc, thiết kế nhằm tạo bộ mặt
HQPD luôn sống động, một nội dung đứng đắn, trung thực, đa dạng.
• Với tuổi đời ngày càng chồng chất mà đa số thành viên đang ở mức tuổi trung
bình trên sáu mươi, ở mức tuổi mà người ta bắt đầu ao ước một cuộc sống thanh thản
sau bao thập niên lăn lóc, bầm dập với đời, HQPD chỉ là một trang web nhỏ nhoi, chỉ
ước mong sẽ mang đến cho quý Niên Trưởng và quý Bạn một chút không khí thân tình,
đầm ấm trong tinh thần thoải mái, tương kính lẫn nhau, một chút không gian gần gũi
không tị hiềm hay bon chen hơn thiệt.
Ban Điều Hành HQPD
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