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• Hàng ngày có khoảng 2 đến 3 ngàn người thăm 
viếng, trong số nầy phải kể luôn số Spammers muốn 
vào xả chất thải Formosa hay đăng quảng cáo. HQPD 
buộc lòng phải thiết lập hệ thống phòng không bảo vệ. 
Chương trình Spam-O-matic trên HQPD sẽ nhận dạng 
những người mới ghi danh (new register) và so sánh 
với một kho dữ liệu đồ sộ chứa những tên tuổi spam-
mers quốc tế, gạn lọc những email có trong danh sách 
đen ra (con số bị từ chối ghi danh hiện tại đã lên đến 
hơn 230 ngàn!!! Thống kê chính xác nằm bên dưới diễn 
đàn). Đa số người Việt tham gia HQPD là quý vị Niên 
Trưởng, Bạn hữu không có trong danh sách nầy nên 
không bị ảnh hưởng. Trong mục điều lệ ghi danh có 
mục: „6. Xin chọn ký danh (nickname) bằng tiếng Việt 
hay các biểu tượng cùa các đơn vị Không Quân và QL-
VNCH“. Đây là dụng ý của HQPD nhằm mục đích dễ 
dàng nhận diện Bạn và chiến hữu QLVNCH trên một 
diễn đàn thân hữu của những người cựu chiến binh, 
đồng thời cũng nhằm mục đích ngăn chận đội quân 
quốc tế nầy. Có thể cũng có ít trường hợp nhầm lẫn gây 
khó khăn khi ghi danh, trong trường hợp nầy xin quý 
Bạn đừng ngại liên lạc với HQPD để điều chỉnh ngay.

Bên dưới phần thống kê Diễn đàn với các chi tiết 
như số Thành viên, người đang online, số bài vở..., là 
Trang Hội Ngộ Không Quân với các chi tiết họp mặt 
trong năm.

Tiếp tục kéo màn hình xuống bên dưới, một 
không gian mênh mông với nhiều loại phi cơ mà KQ-
VNCH sử dụng trước đây, Bạn có thể nhấn vào hình để 
chiêm ngưỡng trọn vẹn cánh đại bàng, dưới hình là một 
đường dẫn đến một bài viết nào đó liên quan đến loại 
phi cơ nầy, thỉnh thoảng được thay đổi.  

Thành Viên
Việc ghi danh (register) làm thành viên HQPD 

cũng giống như mọi trang web trên mạng mà bạn đã 
tham gia, chủ yếu chỉ nhằm mục đích có thể đóng góp 
ý kiến, bài vở cũng như có thể sử dụng một số các yếu 

tố khác của diễn đàn. Bạn chỉ cần vài phút để chọn một 
tên gọi (username), một mật khẩu (password) và email 
để xác nhận việc ghi danh. HQPD không dùng email 
của thành viên vì bất cứ mục đích nào khác. Như mọi 
diễn đàn, thường thường con số thành viên ghi danh 
rất cao nhưng số thành viên tích cực (tức những người 
thường lui tới và đóng góp ý kiến, bài vở...) chỉ gồm một 
số nhỏ.

Nhân dịp nầy HQPD đặc biệt cảm ơn quý vị thành 
viên tích cực đã cần mẫn vun xới kho dữ liệu HQPD 
ngày một phong phú thêm, trong số đó phải kể đến các 
anh chị:  Longhai (tham gia: Mar 2009, Truyện ngắn, 
2,680 giờ bay), Dnchau ( tham gia: Feb 2009, Tin tức, sưu 
tầm,1,264 giờ bay), SVSQKQ (tham gia: Sep 2009, chuyên 
viên điện ảnh, 1,915 giờ), KiwiTeTua (tham gia: Jul 2008, 
Sưu tầm,  Ẩm thực,  2,030 giờ bay), Khongquan2 (tham 
gia: May 2011, chuyên viên hình ảnh HQPD, Văn đàn 
ngoại ngữ, 1,752 giờ bay), Chieutim (tham gia: Sep 2009, 
Thơ nhạc và list nhạc, Posts: 664), PS Khóa 72G (tham 
gia: Dec 2008, Liên Khóa 72-74;1,025 giờ bay), Saomai 
(tham gia: Jun 2008, Âm nhạc, sưu tầm, Posts: 1,613), 
Hung45qs (tham gia: Jul 2009, văn nghệ, giọng ca vàng 
HQPD, 1,176 giờ show), Tam73F (tham gia: Apr 2009, 
truyện phiếm, 2,324 giờ bay), BachMa (tham gia: May 
2009, truyện, thơ tình, 889 giờ bay), Thanhcanh (Tham 
gia: Dec 2012, Truyện và Thơ, Posts: 424),Tình Hoài 
Hương (Tham gia: May 2009,Truyện và thơ, Posts: 872),  
Hieunguyen11 (Tham gia: May 2011, Thơ, truyện, vui 
cười, Posts: 2,346), TTMD (tham gia Mar 2009, Video, 
710 show dù)... Ngoài ra, còn những người dù không 
nhiều bài đăng nhưng đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm 
trên HQPD mỗi lần cất cánh: Philan (Thơ, Liên Khóa 
72-74, Phân ưu), Thanphongkingwood (Thơ, truyện), Cù 
Hanh (KQVNCH), Ga Ru (truyện KQ), Phượnghoàng-
Kimcương (truyện thơ KQ), Hoanghac (cổ văn), Cow-
boy72A (Nha Khí tượng HQPD), Ducquany (tiếu lâm), 
Nguyenphuong (thơ, truyện), Vesau (thơ châm biếm), 
Bebau (Liên Khóa 72-74, tương trợ), TH-72G (Tham gia: 
Nov 2009, Nha Địa dư Quốc gia, 270 giờ bay khảo sát), 
Thiennga7A (Phiếm luận), Nguyễn Hữu Thiện (Quân sử 
KQ), Tn07 (Quân sử KQ) ... cùng với vô số những vị NT 
và thành viên khác, những người dù không được nhắc 
tới ở đây nhưng luôn là một phần thân quý của HQPD.

Với chủ ý tạo một không gian thanh lịch, rộng mở 
nhưng gần gũi và thân thiện, đồng thời cũng xứng đáng 
với truyền thống Không Quân VNCH mà thế hệ đàn 
em đã hân hạnh được thừa kế, HQPD luôn ước ao được 
cùng quý NT và quý Bạn tiếp tục cuộc hành trình theo 
dấu chân chim trên vùng không gian bao la vô tận ■ 


