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Hơn 40 năm sống lưu vong, 4 thập niên trôi qua vùn vụt, hơn nửa kiếp người 
luân lạc, nhiều thế hệ mới sinh ra, lớn lên và cuồn cuộn hội nhập vào một thế giới 
sinh động. Còn lại bên lề là những con người đã một thời ngang dọc lẫy lừng, sau lưng 
là một quá khứ bi hùng với những dấu ấn không mờ phai trong ký ức. Đó là những 
người lính già còn sót lại của một thời chinh chiến hơn bốn thập niên về trước mà 
những người trẻ nhất, kể từ độ biết chấp cánh bay chập chững cùng đàn chim mẹ, nay 
cũng đã ngoài lục tuần. Giờ đây, khi mà những hận thù, đày đọa hay biếm nhục mà 
kẻ thắng cuộc mang lại đã chìm sâu trong ký ức, kỷ niệm đời quân ngũ, tình bạn bè 
chiến hữu một thời đối với họ là những gì thiêng liêng cao quý nhất còn sót lại, luôn 
được trân trọng nhắc nhở. 

Ở một góc sân nhỏ nhoi của một thế giới ảo mênh mông, Hội Quán Phi Dũng 
đã được hình thành trong tâm trạng như thế. Người tìm người, những mảnh đời trôi 
dạt tìm nhau.

Phòng Tiếp Tân HQPD, 2007.

- „Hội Quán Phi Dũng kính chào Quý Niên Trưởng và Quý Bạn ghé thăm. Nếu 
không có gì vội vàng, xin mời viết ít hàng chào nhau lưu niệm...“ 

(Thuyduong ngày 05/12/2007)
- „Thân chào bạn hiền! 
Nếu quanh ta, có những nơi cứ „ra ngõ gặp bạn hiền, vào sân gặp tri kỷ“ thì cũng có 

những nơi mà cánh chim viễn xứ phải hót tiếng lạc đàn, chỉ có thể tìm chút ấm áp qua 
mối liên hệ bạn bè từ xa xôi qua những phương tiện ảo. Hội Quán Phi Dũng ước mong 
trước tiên là nơi gặp gỡ của những cánh chim lẻ loi nầy, của những cánh chim cùng đàn 
và vẫn còn tha thiết với nhau, cũng như của những cánh chim trời từ bốn phương mong 
muốn cùng nhau hợp đàn, kết bạn“. (Chimtroi, 22/01/2008)

-„Tân Khoá Sinh Dai Nguyen 72F xin chào các NIÊN TRƯỞNG.  Khoá 3/73 HTTT, 
PHI ĐOàn 253/SD1KQ, Danh hiệu Sói Thần, Foxtro xin nhảy cóc vào.“ (Delta Foxtro, 
03-28-2008).

- „cau Ut - 73C, ThuyDuong34,  7502 SAFB, 75DCSQ, đang lang thang trên net gặp 
được HQPD mừng hết lớn, bèn vác balo sửa lại nón kepi, gò cặp kiếng lão vừa sụt sùi xin 
bò vào gặp lại các bạn AC“ (cau Ut 05-10-2008). 

Phi Dũng,
  mênh mang Nỗi Nhớ
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