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thể không nhắc đến kỳ công của anh Khongquan2, một 
chuyên viên thượng thặng chuyên sưu tầm những hình 
ảnh độc đáo nhất trên HQPD.

• Diễn Đàn Phi Dũng: https://hoiquanphidung.
com/forum.php

 Cổng ra vào chính yếu của 62 Chuyên mục (từ 
Truyện ngắn dài, Thời sự cho đến Thơ Nhạc, Phim ảnh, 
Truyện đọc...) chứa đựng hơn 17 ngàn đề tài với khoảng 
42 ngàn bài đăng ngắn dài đủ loại. 

Trên hết là một list dài với 100 bài mới nhất hay 
bài trả lời của các đề tài vừa được đăng trên HQPD, cột 
bên trái là danh sách của những bài viết và chuyên mục 
được viếng nhiều nhất. Khi Bạn đăng một bài mới vào 
HQPD, dù ở chuyên mục nào thì bài của Bạn cũng sẽ 
nằm trên danh sách nầy. 

Trên thanh Menu là một Mục Lục Tổng Hợp của 

các chuyên mục chính với hàng ngàn tên bài viết và tác 
giả đã đăng trên HQPD được cập nhật thường xuyên 
giúp người đọc nhanh chóng tìm bài thích hợp, được 
sắp xếp theo thứ tự ABC. Ngoài ra, để tiện theo dõi 
các đề tài nổi bật nhất trong các chuyên mục phổ biến, 
một danh sách bài viết trong các chuyên mục nầy được 
gắn vào hai cột trái phải của Diễn đàn giúp sự chọn lựa 
nhanh chóng hơn (Nhắn tin, Phân ưu, Tài liệu, Truyện 
ngắn, Chuyện 30 Tháng Tư...). Cũng từ thanh menu, 
Bạn có thể vào phụ trang Cánh Bằng, một góc riêng 
HQPD với những bài viết sưu tầm chọn lọc. Cũng vì 
góc riêng dành cho BĐH nên đôi lúc vì công việc bề 
bộn, trang CB chỉ được cập nhật thỉnh thoảng tùy theo 
thời gian cho phép. 

Không nhất thiết phải là thành viên mới có thể 
xem tất cả bài vở trên HQPD, Bạn có thể vào tất cả các 
chuyên mục được trình bày trên HQPD mà không cần... 
vé vào cửa tức membership. Dù vậy, ngoài việc để có thể 
đóng góp ý kiến hay bài vở vào HQPD, Bạn cần ghi 

danh làm thành viên mới có thể sử dụng hết các tính 
năng mà diễn đàn cung cấp. Trước tiên là hộp Chatbox 
nằm trên cùng của trang Diễn Đàn Phi Dũng dành cho 
Thành viên, được dùng như Hotline Service nếu Bạn 
cần sự trợ giúp của anh chị em BDH hay cần liên lạc. 
Các hình ảnh riêng của Members cũng chỉ dành cho 
Thành viên của HQPD, đó là chưa kể các hồ sơ kèm 
theo bài viết mà người đăng bài chỉ muốn phổ biến giới 
hạn. Một số các tính năng khác cũng chỉ có Member 
mới có thể nhìn thấy trên trang HQPD.

Một vài chi tiết đáng chú ý:
• Không chỉ giới hạn trong những hồi ký, truyện 

ngắn dài, hay các chuyên mục thời sự, văn nghệ... kỹ 
thuật internet ngày nay đã giúp chúng ta có nhiều điều 
kiện gần gũi hơn các phương tiện truyền thông, giải 

trí, phim ảnh rất đa diện. HQPD đã tận 
dụng tất cả các kỹ thuật nầy giúp khách 
viếng thăm có được chút thời gian thoải 
mái nhất khi ghé thăm. Thí dụ Bạn có 
thể vừa chạy xe, hay lang thang dạo bước 
ngoài công viên, vừa kết nối smartphone 
với trang nhạc hay truyện đọc của HQPD 
để thưởng thức các bộ truyện đọc hấp 
dẫn, từ „Chú Tư Cầu“ cho đến „Tình Trên 
Cánh Gió“, hoặc nghe các thành viên hát 
hò trong mục „Hát Cho Nhau Nghe“... mà 
không cần phải download, save lại trên 
máy MP3 Player để nghe lại như trước. Dĩ 
nhiên với các máy PC dạng Desktop hay 

labtop thì càng có nhiều công dụng tiện lợi hơn. 
•  HQPD đã thực hiện ít nhất 5 lần trang Ghi Danh 

Hội Ngộ cho Liên Khóa 72-74 (mỗi 2 năm 1 lần) với 
số lượng tham dự mỗi lần trên dưới 500 người. Ngoài 
ra còn một số các cuộc Hội Ngộ của các Khóa KQ đàn 
anh khác. Các trang Hội Ngộ KQ và Liên Khóa nầy đòi 
hỏi nhiều công sức, bởi phải vẹn toàn các điều kiện như 
đơn giản sử dụng, cấu trúc hợp lý và đầy đủ tiêu chuẩn 
an toàn dữ kiện.  

• HQPD có một chuyên mục „Trang Thành Viên“ 
và theo kinh nghiệm, mỗi trang Thành Viên là một vùng 
không gian riêng biệt, một „không phận“ của chủ nhân 
bất khả xâm phạm mà Bạn nên cẩn thận khi muốn vào 
góp ý phê bình. Nếu Bạn vào với thiện ý thì người chủ 
có thể để yên (nhưng coi chừng, nếu Bạn tỏ ý quá thân 
thiện ngoài mức bình thường, Bạn có thể bị „bắt cóc“ 
và hậu quả thật khó lường, có khi hệ lụy... cả đời), còn 
nếu Bạn tỏ ý thiếu thân thiện thì sẽ bị hạ ngay, bài của 
Bạn sẽ được xóa đi mà không biết tại sao.


