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Kính quí Niên Trưởng và Độc Giả của Hội Quán 
Phi Dũng – Không Quân Việt Nam Cộng Hoà,

Văn dìu cánh phượng yên trăm họ
Võ thét oai hùng dẹp bốn phương.
(Nguyễn Công Trứ)

    Nhân dịp Kỷ Niệm 10th Năm - Hội Quán Phi 
Dũng đã góp mặt trong giới truyền thông, báo chí tại 
Mỹ quốc và cũng chính là khu vườn hương sắc để cho 
biết bao nhiêu khách văn nhân tao nhã hay kẻ có nghiệp 
cầm bút tri ngộ mà thả hương theo gió, góp mật cho 
đời…! Hội Quán Phi Dũng có khác gì khi ta có chút khí 
trượng phu mà mạo muội ví là nơi dụng Văn hội hữu, 
dĩ hữu hành thiện như Chiêu Anh Quán để hướng về 
quê hương Việt Nam:

Đại trượng phu không hay xé gan bẻ cật phù cương 
thường

Hà tất tiêu dao bốn bể lưu lạc tha phương
Trời Nam nghìn dặm thẳm 
Non nước một mầu sương… 
(Hồ Trường - Nguyễn Bá Trác)

Hành thiện (行善)? Đúng như vậy ! Vì cứu nước, 
tồn chủng là việc đại phúc thiện: Chúng ta đang phải 
đấu tranh toàn diện với Cộng Sản Việt Nam trên mặt 
trận Văn Hoá – Chính Trị để bảo vệ thành quả của nền 
tảng Văn Hiến là truyền thống tốt đẹp, ích lợi có giá trị 
lâu đời, chưa bị văn minh đào thải, có ít hủ tục cần phải 
loại bỏ và cũng là cơ sở tinh thần thể hiện tính chất đặc 
thù của nòi giống Việt đã kinh qua quá trình lịch sử 
dài lâu… Do vậy, khi phải đấu tranh trên mặt trận Văn 
Hoá thì phương tiện truyền thông, báo chí… trong đó 
không chỉ có thông tin thời sự, sinh hoạt cộng đồng, 
văn học - nghệ thuật … chỉ để hoài niệm quá khứ, để 
tang cho nhiều đau thương mất mát, chia lìa sau ngày 
30 - 4 – 1975, hay hãnh diện với niềm vui ôn lại chuyện 
chiến trường có nhiều chiến tích oanh liệt xa xưa là vết 
hằn khắc ghi trong tâm tưởng, bỗng chốc hiện về như 
“chuyện” mới xảy ra đây thôi …! Chúng ta phải tự thiện 
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nguyện công tác định hướng và dự phóng tương lai Văn 
Hoá – Chính Trị với cơ sở tinh thần vững chắc làm nền 
tảng xây dựng lập trường như là một khởi điểm để đi 
tới tương lai ? Trong khi bọn Cộng Sản Bắc Việt hiểu rõ 
thấu đáo sức mạnh của tư tưởng và kỹ thuật đàn áp con 
người. Do vậy, chúng đặc nặng công tác tư tưởng lên 
tối ưu hạng và áp dụng triệt để trong tuyên truyền xảo 
quyệt, nhồi sọ và đàn áp, bắt bớ, tù đày những phần tử 
chống đối từ khi mới manh nha từ trong trứng nước! 
Chúng nâng cấp tầng đàn áp, giết hại thù địch với chiêu 
bài “Chiến Tranh Nhân Dân” thực chất là loại chiến 
tranh bất qui tắc (irregular) vì “nó” không tôn trọng bất 
cứ một qui luật nào cả mà cộng đồng các quốc gia trên 
thế giới công nhận như những qui chế: tù binh, hàng 
binh, đình chiến, sinh mạng dân chúng ở các khu dân 
cư, cơ sở xã hội từ thiện, y tế, bệnh viện, trường học, 
chùa chiền, nhà thờ, đình miếu thờ tự,… “Chiến Tranh 
Nhân Dân” là cuộc chiến không có giới tuyến, không 
hạn chế và bất cứ nơi nào cũng là mặt trận, tất cả những 
gì có liên quan tới đối tượng thù địch được chúng qui 
định đều phải bị trừ khử không hạn định thời gian. 
Việt Cộng đã thành công vì nhiều yếu tố thuận lợi cho 
chúng, trong số có chúng ta người dân miền Nam mắc 
phải nhiều khuyết điểm:

Vì ấu trĩ, thờ ơ, ngu tối…
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương…
Lỗi lầm tại ai ? Xét ra tất cả…!
Mấy ai là người đem hết tâm can ?
Trước quân thù hung hiểm gian ngoan
Biết bao kẻ mơ hồ mong hưởng lạc !
Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỉ ?
Ai có trái tim lân mẫn vạn dân tàn ?
(Vì Ấu Trĩ – 1975 - tập thơ Vô Đề-Khuyết Danh)
 Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, người dân miền 

Nam bàng hoàng, thức tỉnh khi nghe cán bộ Việt Cộng 
qui tội trạng: Tất cả người dân sống dưới “chế độ Nguỵ” 
đều có tội kể cả con bướm bay nhởn nhơ ở miền Nam 
cũng có tội với cách mạng…” ! Đó là lời lẽ qui định, buộc 
tội nghiêm khắc của các cán bộ, quan chức Việt Cộng 
chứ không phải là chuyện nói đùa ngẫu hứng. Như vậy, 
tất cả toàn thể dân chúng miền Nam đã bị kết án treo 
để rồi tuỳ theo kế sách chủ trương của đảng Cộng Sản 
Bắc Việt (CSBV) mà chúng tuần tự thi hành, đưa đối 
tượng cần phải trừ khử vào trong các nhà tù, “Trại Cải 
Tạo”, Trại Lao Động Sản Xuất, Vùng Kinh Tế Mới, Trại 
Phục Hồi Nhân Phẩm,… ! Với “người” Cộng Sản thì 
Chiến Tranh là nối tiếp của đấu tranh Chính Trị và mục 
đích tối thượng là chiến thắng bằng phương thức tiêu 
diệt những phần tử thù nghịch để đạt cứu cánh là tối 


