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Tôi vinh hạnh được 
Ban chủ trương chọn một 
số bài viết xưa nay của tôi 
để dăng vào ấn bản đặc biệt, 
kỷ niệm 10 năm Hội Quán 
Phi Dũng (HQPD) tung 
cánh.

 Mười năm qua, chân thành mà nói, HQPD cũng 
là một người bạn thân thiết của tôi, qua đó tôi được 
dịp tỏ bày tâm tư tình cảm của mình không những đối 
với Quân chủng thân yêu mà còn đối với đồng đội đệ 
huynh nữa.

 Với chủ trương duy trì nếp sống hào hùng của 
những chiến sĩ không quân, HQPD ngày càng khởi sắc 
cả nội dung lẫn hình thức.

 Từ khởi đầu mang tính nội bộ của Liên khóa 
72-74 KQ, ngày nay HQPD có thể xem như diễn đàn 
của cả Quân lực qua các bài viết giá trị về chiến trận, 

“Phi Dũng Bội Tinh”

Bắc Đẩu Võ Ý

tài liệu và sử liệu của hầu hết các quân binh chủng 
VNCH.

Với tôi, HQPD còn là một nhịp cầu. Đã có 
những thân nhân, đồng đội bạn bè liên lạc được 
với nhau sau bao nhiêu năm thất lạc qua Nhịp Cầu 
HQPD.

Tốc độ của nhịp cầu ngày càng vượt đến bức 
tường âm thanh. Điều đó cho tôi biết rằng, số lượng 
độc giả của HQPD qua mười năm đã tăng trưởng bội 
phần.

Số độc giả tăng trưởng thể hiện hai điều hỗ 
tương nhau.

- Một là, chủ trương của HQPD đứng đắn, đáp 
ứng khát vọng của độc giả,

- Hai là, độc giả tin cậy chủ trương của Hội 
Quán.  

 Ngoài ra, với ước vọng sâu xa của Nhóm là, 
“muốn lưu lại những hình ảnh cao đẹp và hào hùng 
của Quân chủng Không Quân VNCH cho hậu thế”, 
sẽ là một sứ mạng thiêng liêng và tôi ước mong sao 
ước vọng đó sẽ trở thành “Phi Dũng Bội Tinh”, tưởng 
thưởng cho những chiến sĩ còn nặng lòng với Tổ 
Quốc Không Gian!

• Bắc Đẩu Võ Ý, Royal Garden, CA 06/17

„Thân gửi các bạn HQPD,
Tôi rất cám ơn các bạn đã dành cho tôi những tình cảm tốt 
đẹp. Về những bài viết do tôi sáng tác trước đây, các bạn cứ tự 
nhiên xử dụng cho đặc san, vì tôi quan niệm những bài viết 
đó là của chung KQ chúng ta.“
Đào Vũ Anh Hùng
***
„...cảm thấy rất hãnh điện khi được đề nghị cho đăng bài 
trong Đặc San „Kỷ Niệm 10 Năm HQPD“. Thật ra thì việc 
duy trì và phát huy nền văn hoá Việt tại hải ngoại là một 
điều cần thiết nhưng không phải là một việc dễ làm. Hiện 
nay những phương tiện truyền thông để quảng bá đến người 
đọc vẫn còn là con số rất khiêm nhường...HQPD là một trong 
số ít những cơ quan truyền thông có uy tín và ảnh hưởng 
sâu rộng trong Cộng Đồng người Việt trên khắp thế giới. Xin 
chúc mừng và được tỏ lòng ngưỡng mộ đến „Ban Biên Tập“.
Trần Ngọc Nguyên Vũ“

„Tôi rất vinh hạnh được Hội Quán Phi Dũng chiếu cố bằng 
cách đăng lại những bài viết về KQ trên Đặc San kỷ niệm 10 
năm. Mười năm qua, chân thành mà nói, HQPD là cũng là 
một người bạn thân thiết của tôi, qua đó tôi được dịp tỏ bày 
tâm tư tình cảm của mình không những đối với Quân chủng 
mà còn đối với đồng đội đệ huynh...“
Voy
***
„...Vẫn biết tôi, cũng như đại đa số anh em KQ khác, cầm 
bút chỉ để thể hiện lòng yêu Quân Chủng, nhưng thú thật khi 
được biết BBT đặc san chọn bài của mình, tôi rất vui và cảm 
thấy mãn nguyện...
Nguyễn Hữu Thiện“
***
„...Bài đăng trên HQPD là tài sản chung của Hội Quán, các 
anh em có toàn quyền sử dụng. Được vinh dự cùng góp mặt 
với anh chị em trong tuyển tập là vinh hạnh lắm rồi. Thân 
chúc quý anh chị em thân tâm luôn an lạc, sức khoẻ dồi dào 
để phục vụ tha nhân, anh em...
Yên Sơn TNT“
***
„...  Rất chân tình và hân hạnh với Email của TD và lúc nào 
tôi cũng sẵn lòng với Hội Quán Phi Dũng.  Kính chúc HQPD 
mạnh tiến....
Trịnh Khải Hoàng“
.........

Tấu Khúc Lên Đường:
"Clear To Take  Off“


