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những người bạn chợt đến chợt đi vì nhiều lý do khác 
nhau, HQPD xin cám ơn những vết son để lại cũng như 
thành thật tạ lỗi cho những vết hằn cọ xát. 

Mười Năm chưa mỏi cánh
Một thập niên, chặng đường vời vợi với bao nhiêu 

công sức khó nhọc và thời gian mà anh chị em BĐH và 
thành viên đã cùng nhau đóng góp, bao nhiêu kỳ vọng 
và khích lệ mà quý NT và thân hữu đã dành cho. HQPD 
với một số người đã trở thành một món ăn tinh thần 
hàng ngày, là thói quen, là nỗi nhớ. 

Mười năm, với bao lần thay da đổi thịt để thích 
nghi theo từng bước sinh hoạt chung, HQPD từ một 
góc sinh hoạt của Liên Khóa 1972-1974 SVSQKQ, đã 
trở thành nơi gặp gỡ chung của những tấm lòng còn tha 
thiết không gian và kỷ niệm vui buồn đời lính. HQPD 
mười năm qua đã khiêm nhường góp chút phần mình 
vào những sinh hoạt chung của Không Quân và Chiến 
hữu QLVNCH. Cũng xin nói thêm, HQPD chỉ là một 
diễn đàn lính, nói cách riêng là Không quân vì được 
thành lập và điều hành bởi những người lính Không 
Quân Việt Nam Cộng Hòa, phạm vi sinh hoạt vì vậy 
cũng tự giới hạn trong khuôn khổ nhất định. Ngoài ra, 
nhân sự điều hành trang web còn là những cựu quân 
nhân thế hệ 70, những „Oldtimer“ của thời đại digital, 
nên giữ cho một trang web luôn năng động, cập nhật, 
được độc giả tín nhiệm tin yêu là điều không phải dễ 
dàng, nhất là lại trót mang chút danh hiệu của một tập 
thể Không Quân hào hùng. Làm sao để luôn xứng đáng 
với truyển thống là cố gắng hàng đầu của anh chị em 
BĐH. 

Nhưng đó chỉ là cái khung sườn, khô khan và đôi 
khi lạnh lẽo nếu không có công khó nhọc của tất cả anh 
chị em thành viên, những người đã chăm chỉ, cần cù 
sưu tầm và mang về vườn hoa HQPD đủ loại hoa thơm 
trái lạ, ân cần chia sẻ hương vị ngọt ngào lẫn đắng cay 
đến độc giả. Dù có lúc thăng hoa bùng vỡ với cảnh hoa 
bướm dập dìu, HQPD đã dần dà tự thu hẹp không gian 
để chỉ còn tập trung vào các chủ điểm thích hợp hơn 
theo đối tượng phục vụ, cho những người lính già trong 
cuộc chiến đã qua đi hơn 40 năm, cho những kỷ niệm 
mây trời thời chiến chinh, cho những suy tư trầm lắng 
của tuổi đời chồng chất, cùng với những mất mát bạn 
bè chiến hữu ngày một nhiều hơn. 

Cùng với thời gian, những người thực hiện và 
thành viên cũng đã già đi theo năm tháng, 10 năm 
HQPD cũng đồng nghĩa đã già đi thêm 10 tuổi, và dù 
còn mang nhiều hoài bão mà lực bất tòng tâm. Hơn 
thế, đối với quý NT và thân hữu tuổi cao hay không có 

nhiều thời gian và điều kiện gần gũi Internet, các điều 
kiện về kỹ thuật đôi khi cũng là một trở ngại lớn lao mà 
BĐH luôn nghĩ cách giảm thiểu ở mức tối đa hầu giúp 
tất cả dễ dàng làm quen một phương tiện ảo vốn không 
bao giờ đơn giản.

Đó là nói về những khó khăn kỹ thuật, một công 
việc mà những người trẻ hôm nay nói chung có thể 
nhanh chóng hoàn tất không mấy khó khăn. Còn thiếu 
chăng là một chút hồn gởi gấm trong mỗi trang web, là 
tình chiến hữu, tình chiến trường còn đọng lại trong mỗi 
thành viên và những người thực hiện. Sự trải nghiệm 
thực tế chiến trường, kỷ niệm đời quân ngũ là hành 
trang vô giá giúp cho một trang web của những người 
Lính có hồn. Một từ ngữ chuyên môn, một tục danh, 
một mệnh lệnh, một câu đàm thoại thường nghe thấy 
trên chiến trường xưa hay đơn giản chỉ là tiếng mắng 
yêu thuộc cấp, một câu chửi thề... đó là cái hồn Lính mà 
người ngoài cuộc không thể cảm nhận được, nó phảng 
phất trong hầu hết những trang web của HQPD. Thiếu 
nó, trang web về Lính sẽ trở thành vô tri giác. 

„Ai yêu ai thương, một người đi trong sương, tặng 
đời cho quê hương, mới nghe tình chiến trường... „

(Trăng cài nhớ bước chinh nhân, Hồ Đình Phương)
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Như một món quà lưu niệm, một ấn bản gợi nhớ 

chút tình tao ngộ giữa HQPD và quý vị NT, bạn hữu và 
những người đã có lần ghé qua, từng ân cần vun đắp 
chút phân, giọt nước cho cây vườn HQPD thêm xanh, 
nở hoa kết trái. Dĩ nhiên đây chỉ là một phần nhỏ, như 
một cánh hoa, một trái ngọt mà những người chăm sóc 
vườn muốn chia sẻ, không thể mang hết thành quả kết 
tụ trong 10 năm của một khu vườn mênh mông HQPD. 

Sự chọn lựa bài vở cho ấn bản cũng là một việc làm 
khó khăn, đầy cân nhắc. Với số lượng khổng lồ về bài 
viết và tài liệu quý giá của một trang web, trong số trang 
hạn chế của một ấn phẩm, việc chọn lựa bài vở cần 
làm sao để thể hiện được tính đa dạng về đề tài, mang 
những nét đặc thù của quân chủng, đa số do thành viên 
đóng góp và thuần màu sắc Không Quân. Vì vậy Ban 
Thực Hiện đặc san ước mong sự lượng thứ nếu có sự sơ 
sót trong việc chọn lựa nầy.

Cuối cùng, xin kính chúc quý vị Niên Trưởng, quý 
Bạn Hữu và Thành Viên tìm thấy chút ấm lòng khi cầm 
trên tay quyển Đặc San Kỷ Niệm đầy ắp ân tình của 
Hội Quán Phi Dũng, cũng như cảm thấy hãnh diện vì 
ít nhiều đều do công sức đóng góp của tất cả chúng ta 

■


