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- „Thân chào tất cả các bạn thuộc Liên khóa 72 - 73, 
hôm nay tôi mới có dịp để xin gia nhập vào diễn đàn 
HQPD nầy . Hy vọng các bạn không bắt „ bò vào đi ông 
ơi „ như thưở nào tại trại Phi Dũng . Các bạn thông cảm 
cho vì „ gối mỏi chân chồn „ quá rồi...“ (Southsky, Hố Nai 
72E 04-22-2008).

- „Bebau Le Ai Ly khoá 72G xin bò vào!!! Cám ơn 
các bạn đã làm website nầy. Bebau rất enjoy nhạc của 
Taubay và Chopper one... (Bebau, 05-10-2008).

- „ Anh loidieu04, IP khóa 1 và 4 Biên Hòa,  xin 
được hân hạnh góp phần vào Hội Quán Phi Dũng, chúc 
các em có một trang nhà mỗi ngày một phong phú hơn 
và nhiều cánh chim đang lạc bầy hãy bay về đây. Cám ơn 
Admin (Loidieu04, 28/03/2009).

- „Xin chào chư bằng hữu! Tôi vừa biết HQPD do 
một anh bạn vừa giới thiệu, nên hôm nay ghé đây, và mới 
lướt sơ qua. Xin có lời chào mừng và có lòng ngưỡng mộ 
đến tất cả quý anh điều hành Hội Quán. Xin hỏi ngay 
HQ đã bày biện như vầy là hoàn tất chưa hay còn đang 
sửa chữa ?? Nghĩa là cả Nội Dung và Hình thức?? Nếu 
tôi muốn gửi thư riêng để góp ý hay đề nghị gì đó với ban 
điều hành Hội quán thì làm sao??? Thân ái kính chào. 
(NGHICH_NHI, 05/2009)

- „Mến chào các bạn trong Hội quán Phi Dũng,
Duyên tình cờ hôm nay đã đưa tôi đến thăm Hội 

quán của các bạn. Thật là bùi ngùi, xót xa, và không 
ít oán hờn, uất nghẹn khi đọc các bài viết của các bạn 
trong Hội quán. Chuyện đã ba mươi lăm năm rồi mà cứ 
ngỡ như mới hôm qua. Đau quá vì chúng ta đã mất tất 
cả. Nhục quá vì cơn quốc biến mà mình không xốc nổi. 
Giờ giữa đất khách quê người, ta gặp ta hôm nay chỉ còn 
đọng lại chữ tình. Những dòng chữ thô thiển này được 
gởi đến các anh cũng chỉ để nói lên tình cảm quí mến của 
cá nhân tôi đối với các anh trong HQPD... (Trọng Minh, 
Feb 13, 2010)

-“ Chào các bạn,
.. Anh V. H. THANH là Phi Đoàn phó Phi đoàn 

huấn luyện ở Nha Trang. Hy vọng trong các bạn có người 
biết anh. Anh là một huấn luyện viên đầy tinh thần 
trách nhiệm. Anh là người đạo đức, quý trọng mọi người. 
Hy vọng các bạn không phiền lòng khi chấp thuận cho 
hai chúng tôi tham gia trong HQPD. Chào đoàn kết.“ 
(Nguyễn V. Trường, 04-28-2009)

- „Thân ái chào TRANG CHỦ và toàn ban BIÊN 
TẬP HQPD cùng các STAFFS và toàn thể thành viên của 
HQPD..... Anh rất HÃNH DIỆN và đầy THÁN PHỤC 
các Anh Em từ 72, 73,...trở về sau, trong đó chắc hẳn có 
những Anh Em đã từng tiếp thu những lời chân thành 
đầy TÂM HUYẾT mà Anh đã truyền đạt đến các anh em 

từ Quan Sát, đến Hoa Tiêu thuộc TTHL/KQ/NT. Lướt 
qua các trang nhà thấy anh em rất chu đáo, chuẩn bị thật 
đầy đủ các TIẾT MỤC thật độc đáo... Xin có lời thành 
thật khen tặng đầy thán phục đến QUÝ HỘI...Riêng 
mình tự nghĩ cũng sẽ mong ĐÓNG GÓP một BÀN TAY 
và HY VỌNG rằng „ NHIỀU TAY VỖ NÊN KÊU !“.... 
(V.H.T, 63D, 04-28-2009) 

- „... Chúng mình bây giờ đã về chiều. Già thì hay 
nghĩ về dĩ vãng. Chúng ta đã cùng có với nhau một dĩ 
vãng thật oai dũng và độc đáo. Hãy cùng đến với nhau ở 
Hội Quán Phi Dũng nầy để cùng nhau chia sẻ những kỷ 
niệm ngày xưa ở miền cát trắng, ở những quân trường 
huấn luyện cũng như những kinh nghiệm, vui buồn của 
cuộc sống hiện nay. Giúp đỡ, an ủi nhau vào những lúc 
anh em bị những chuyện không may, bất hạnh, chúc 
mừng nhau khi anh em và gia đình có những tin vui... 
Một lần nữa xin được cám ơn tất cả các cán bộ 72E đã 
bỏ công khó để thực hiện mái nhà chung cho anh em Liên 
khoá chúng ta... „Sống vì bạn, Sống nhờ bạn“. (Maybon-
phuong 72A, 05-26-2008)

- Em mới. Các CB 72e, con đây Cán Bộ... (TTT, 
72G, 02-22-2008). 

- „Chúng tôi đang sinh sống tại quê nhà, tuổi tác 
cũng xế chiều và thân xác nay cũng bắt đầu rệu rã, thế 
nhưng cũng lại bắt đầu quay quắt về quá khứ, một thuở 
hào hùng đầy chất thơ và mơ mộng. Tôi thuộc khoá 72F, 
tốt nghiệp khoá 2/73 T37 phi trường Phan Rang, trường 
phi hành, TTHL/KQ Nha Trang. Sau đó ra đơn vị Phi 
đoàn 532/SĐ6 KQ, Phi trường Phù Cát. Rất mong muốn 
được nhớ lại, sống lại những tháng ngày thân thương đó, 
một lý tưởng.... mà nay qua bao năm tháng đã dần dà 
mờ nhạt. Chỉ mong được gặp lại anh em, để được nghe 
và nhớ, để còn biết rằng ta vẫn là ta, mãi mãi vẫn là cánh 
chim bằng bay lượn dưới bầu trời Tự do...muôn thuở... 
Chúc các bạn nhiều sức khỏe và cám ơn những nỗ lực đã 
đưa chúng ta gần nhau hơn.“ (Lý T. Nguyên 72F, 05-17-
2008)

.........
Trên đây chỉ là một số tiêu biểu trong vô số những 

tâm tình tao ngộ ban đầu đầy xúc cảm mà các NT và 
bạn bè dành cho. Bao thôi thúc cuồn cuộn như thác lũ 
là động lực giúp HQPD mạnh dạn tiến bước đến hôm 
nay. Dù tình cảm ban đầu có vơi đầy theo năm tháng, 
Ban Điều Hành (BĐH) vô cùng cảm kích và biết ơn đối 
với những thiện cảm và khích lệ ban đầu vô giá nầy. Dù 
đến rồi đi là lẽ thường tình, cũng không khỏi bùi ngùi 
tưởng nhớ đến những Niên Trưởng và bạn bè đã có lần 
lưu dấu nơi đây để rồi cất cánh bay cao về vùng miên 
viễn, cũng như không khỏi chạnh lòng khi nhớ đến 


