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DÅn NhÆp
Các anh chị em dưới mái nhà Hội Quán Phi Dũng thân mến!
Thắm thoát thế mà mái nhà HQPD đã được tròn mười năm,
ấp ủ những vui buồn trong cuộc sống của chúng ta, những người
con mang cùng dòng máu Lạc Hồng.
Ngôi nhà thân yêu này đã được thành hình bằng những
những trái tim Không Quân nhưng lại được vun xới và chăm nom
bằng những bàn tay đầy tình người của tất cả mọi người không
phân biệt màu cờ sắc áo. HQPD rất hãnh điện đã được làm sợi
dây liên lạc của tất cả thành viên trên khắp thế giới, hy vọng niềm
hãnh diện đó sẽ luôn sống mãi…
Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ tình đoàn kết, sự
cảm thông và lòng kiên trì. Cùng nhau, chúng ta đã vượt qua tất
cả, những chông gai trên đoạn đường mười năm vừa qua chỉ là
những thử thách nhỏ mà chúng ta đã cùng nhau học hỏi và tiến
bước.
Được chung vui với tất cả anh chị em trong suốt mười năm
qua là niềm vui to lớn nhất của HQPD và để chia sẻ niềm vui đó,
HQPD xin mượn sinh nhật năm thứ mười để giới thiệu đứa con
tinh thần „Tuyển Tập Không Quân – Không Gian Và Nỗi Nhớ“.
Hy vọng món quà tinh thần này sẽ đánh dấu một kỷ niệm đẹp từ
HQPD và sẽ được đón nhận với tất cả chân tình.
Mười năm cũ đã qua nhưng niềm vui và sứ mạng vẫn chưa
đong đầy. Hãy cùng sánh vai nhau trong chặng đường mười năm
kế tiếp vì các bạn ơi: „Cuộc đời đó… Có bao lâu mà hững hờ…“
Thân chào đoàn kết.
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