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Hội Quán Phi Dũng (HQPD), một cái tên không 
gây bất cứ một ấn tượng nào về Không Quân VNCH và 
những đường bay kỳ ảo của những người đã từng chọn 
không gian làm lẽ sống. Hội Quán, như hằng ngàn 
tên gọi đã được chọn trên Net như HQ Cóc, HQ Tiếu 
Lâm... và Phi Dũng, một tên cũng chỉ nằm sâu trong ký 
ức của những ai đã một lần qua TTHLKQ Nha Trang, 
giống như tên gọi Thiên Nga, Ngân Hà, Hoàng Yến... 
Nói chung, HQPD chỉ là một diễn đàn thân hữu Không 
Quân như vô số diễn đàn trên Net, chẳng có một nét 
đặc thù nào gợi sự chú ý, tò mò nếu không có những sự 
giới thiệu hay tìm kiếm trên mạng. 

Có thể Bạn (chữ Bạn viết hoa, xin phép quý Niên 
Trưởng cùng tất cả quý độc giả để được gọi chung một 
cách thân mến) thuộc về những người lần đầu tiên ghé 
thăm HQPD do sự giới thiệu, hay tình cờ đọc được một 
bài viết nào đó về KQVNCH do Google tìm thấy mà 
đường link dẫn đến đây: Hội Quán Phi Dũng. Dù mới 
làm quen hay đã thành thạo, dù thân hay sơ, có thể vẫn 
có một số yếu tố của diễn đàn mà Bạn chưa biết đến. 
Bài nầy xin giới thiệu một số khía cạnh đặc biệt của 
HQPD có thể giúp khách viếng thăm định hướng trong 
vùng không gian mênh mông đầy ảo giác.

HQPD được thành lập từ tháng 12 năm 2007 do 
một nhóm anh em Khóa 72E/SVSQKQ, đơn thuần chỉ 
là một diễn đàn liên lạc với nhu liệu của vBulletin. Sau 
một thời gian, được sự tiếp tay của anh em SVSQKQ 
Liên Khóa 72-73, HQPD bắt đầu khởi sắc hơn với nhiều 
đề tài Liên Khóa, KQ và QLVNCH, ngày càng được 
nhiều vị NT và bạn bè Không Quân chú ý, các chiến 
hữu, độc giả biết đến và hỗ trợ. Cũng giống như tất cả 
những diễn đàn dùng nhu liệu vBulletin, cách sử dụng 
gần như giống nhau, khác chăng là cách trình bày, các 
yếu tố phụ do những người điều hành thiết kế thêm. 
Khoảng cuối năm 2008, HQPD nâng cấp nhu liệu vBul-
letin từ phiên bản 3.xx lên 4.xx với nhiều công dụng 

mới, trong đó có hệ thống CMS (content management 
system) được dùng làm „Trang chính“ cho đến hôm 
nay. HQPD như được chấp cánh thêm, trang chính 
thể hiện nhiều nét gần gũi với một trang báo điện tử, 
cùng với những kỹ thuật cập nhật về internet cung cấp 
nhiều phương tiện truyền thông tiện dụng đến người 
sử dụng. Tuy nhiên bài viết không nhằm giới thiệu khía 
cạnh kỹ thuật, bởi những gì có vẽ hoàn chỉnh hôm nay, 
ngày mai có thể đã lỗi thời. HQPD cũng không phải là 
một khám phá mới, điều muốn đề cập đến là nội dung 
trang web và những yếu tố hình thành, giúp độc giả dễ 
dàng tiếp cận một diễn đàn thân hữu Không Quân mà 
chính mình đã góp phần tạo dựng. 

Các yếu tố chính 
Nếu Bạn dùng Desktop PC hay Laptop, MacBook... 

thì không gian sẽ rộng mở với tất cả các chi tiết được 
thiết kế cho màn hình rộng. Nếu dùng các thiết bị di 
động như smartphone hay Tablet, có thể Bạn sẽ được 
tự động đưa vào HQPD với giao diện „Default Mobi-
le Style“, chỉ bao gồm các chuyên mục chính. Bài nầy 
chính yếu dành cho người dùng PC với màn hình rộng 
và dùng giao diện „Standard Style HQPD“ (hộp chọn 
lựa nằm góc trái bên dưới của HQPD).

• Trang đầu: https://hoiquanphidung.com
Trước tiên khi vào https://hoiquanphidung.com, 

Bạn sẽ được đưa đến „Trang đầu“ của HQPD gồm 21 
bài viết mới nhất được chọn lấy từ Diễn Đàn Phi Dũng 
nhằm mục đích „khoe hàng“. Trang đầu có một kho dự 
trữ với hàng trăm bài viết chọn lọc khác từ nhiều năm 
qua có thể tìm thấy qua khung lịch „archive“ nằm cột 
bên phải của trang, hoặc Bạn có thể lật từng trang đến 
khi mệt nghỉ (mỗi trang gồm 21 bài) theo số thứ tự nằm 
bên dưới bài thứ 21. Tuy nhiên đây chỉ là „hàng mẫu“, 
những truyện ngắn hay thời sự tiêu biểu nhất cho từng 
mùa hay từng mốc thời gian. Những bài viết nằm trên 
trang nầy không nhận comments, feedback. Nếu muốn 
trả lời hay góp ý, Bạn cần vào bài gốc nằm bên trang 
„Diễn Đàn Phi Dũng“ (nhấn vào đường link nằm dưới 
mỗi tựa bài trên trang chính). Bên cột phải trang đầu, 
phía trên là những sự kiện đáng chú ý được ghi trong 
lịch HQPD trọn năm, bên dưới là một số những bài viết 
hay comments mới nhất của Thành viên. Trang chính 
gồm những bài viết của thành viên đăng trên „Diễn Đàn 
Phi Dũng“ được BĐH chọn lọc, edit lại, có khi thêm 
hình ảnh minh họa thích hợp nếu bài không có hình 
kèm theo, mục đích làm hình giới thiệu (thumbnail) ở 
trang đầu. Nói đến hình ảnh minh họa bài viết, không 
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