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Khi đã có đủ điều kiện để định cư trên xứ sở 
Hoa Kỳ phồn vinh sang giàu, nơi thật sự có tự do, bình 
đẵng và tôn trọng nhân quyền, càng lớn tuổi, tôi được 
ung dung thoải mái thích thân thiện “lật” từng trang, 
từ “trang đầu tới trang cuối” trên sách báo & websi-
te mà say mê đọc. Tôi coi trang web thời đại nầy tinh 
vi, tối tân giống như người bạn chí thân âm thầm có 
mặt ở từng chữ, từng trang giấy. Dường như tôi đang 
trải lòng mình từng ngày, từng tháng… từng năm nơi 
đoạn đường quá dài trên khúc quanh định mệnh khắc 
nghiệt, khiến “kẻ lữ hành cô độc” luôn đắn đo, suy tư, 
bâng khuâng và băn khoăn do dự lúc mình chưa tròn 
ước vọng… Tôi mãi miết đi tìm nơi trú ẩn, tìm một bến 
đậu an vui và bình yên, mà chưa tìm thấy.

 Cho đến một buổi chiều chớm Thu tại miền nắng 
ấm trên vùng đất tạm dung, nơi có những bè mây trắng 
bềnh bồng lơ lững lang thang trôi về nơi vô định, có làn 
gió hiu hiu mơn man phe phẩy trêu đùa ngọn cỏ, làm 
rung rinh chiếc lá vàng lắc lư đung đưa trên cành cây, 
thì tình cờ, quả thật rất tình cờ… tôi đã hân hạnh quen 
anh Không-quân D. Chúng tôi ưa E-mail hoặc gọi pho-
ne vui vẻ trao đổi với nhau về thời cuộc, về những tin 
tức cập nhật nóng bỏng (nơi tôi đang sống, và tại vùng 
New York xa xôi anh D. làm việc). Tựu trung về chuyện 
văn, thơ… vẫn là đề tài chính yếu mà chúng tôi ưa đề 
cập & thẳng thắng phê bình, khuyến khích, hỗ trợ chia 
sẻ lẫn nhau, xây dựng về những ưu khuyết điểm trong 
văn phong do mình viết. Anh D. thường viết những 
bài viết chính xác và sâu sắc ở tờ “Con Ong” và báo 
“Lý Tưởng”. Những truyện ngắn anh viết trung thực, 
dí dỏm, ý nhị, trào phúng có ẩn dụ, pha chút hài hước, 
cuốn hút người đọc say mê, vì anh viết truyện hấp dẫn, 
hóm hỉnh lại có duyên ngầm.

 Hơn mười năm qua anh D. lâm trọng bệnh, nên 
anh gác bút nghiên “mai danh ẩn tích giang hồ”, anh 
biếng nói và không mấy khi cười, hầu như anh mệt 
mỏi… vắng xuất hiện trên các diễn đàn. Cũng như 

chúng tôi ít có cơ may gọi phone hàn huyên, để bổ sung 
cho nhau nhiều kinh nghiệm sống, những điều hữu ích 
cần thiết. Tôi tiếc ngẩn lòng, tuy thế, tự trong tâm tư tôi 
hằng cầu nguyện cho anh được dồi dào sức khoẻ, bình 
an và như ý. Tôi quý mến và kính trọng anh như một 
bậc thầy, như một người anh trai trong gia tộc không 
hơn kém.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi vẫn mỏi mòn đi 
tìm kiếm bến đậu mà mình trông chờ từ bấy lâu. Cho 
đến năm 2009, tôi đã vinh dự và hân hạnh được phép 
hội nhập vào “đại gia đình Không-Trấn” (nói chung); 
ngỏ hầu tôi có thể thực hiện ước mơ hoài bão, tha hồ 
trải lòng mình nơi trang giấy, như xoải rộng đôi cánh tự 
do trên vùng đất lý tưởng, bao la mênh mông tại diễn 
đàn HQPD (nói riêng, đây chính là vùng đất lành thích 
hợp nhất, có thể tôi cần dừng tại một bến đậu, để tìm 
hiểu những vấn đề thiết thực, liên quan đến việc tôi viết 
bài). Dù rằng: Hội Quán Phi Dũng đa số dành cho quân 
nhân KQ/QLVNCH & thân nhân.

 
■  Ưu điểm của HQPD:
 
 Rất nhiều tháng năm suy nghĩ… cho đến ngày 

hôm nay: tôi đã, đang, vẫn có cái nhìn thiện ý đầy mỹ 
cảm về Hội Quán Phi Dũng. Dù là trang đặc biệt dành 
riêng cho Không-quân, nơi giữ liên lạc thân tình trong 
giới Không-quân, đồng thời là nơi trao đổi mật thiết với 
bạn hữu quân nhân QLVNCH khác ngành. “Đầu não 
sáng lập của HQPD” do anh Thuỳ Dương chủ trương 
cùng sự hợp tác chặt chẽ nhịp nhàng từ Ban Điều Hành. 
Họ có bản lãnh, đầy kinh nghiệm trong việc phối trí 
điều hành, nên trang web thêm duyên dáng và xuất sắc. 
Họ có tinh thần phục vụ hy sinh cao cả và đã lặng lẽ âm 
thầm đóng góp rất nhiều công sức, trí tuệ mà không nề 
hà các trở ngại khó khăn…

• Diễn đàn HQPD là một sân chơi thanh lịch, họ 
có ý thức & trọng trách duy trì, bảo tồn nền văn hoá 
cổ truyền Việt Nam nói chung, và ngành Không-quân 
nói riêng. Cũng như họ cần lưu lại những chiến công, 
những trận đánh, nhiều trang  quân sử từ các ngành 
chuyên môn về Không Quân và QLVNCH, để thế hệ 
tương lai con cháu của chúng ta có cái nhìn trung thực, 
chính xác, am tường hơn về những kỳ công, chiến tích 
đã đạt được của ông cha họ. 

• Đây cũng là nơi gặp gỡ thân tình của những 
người yêu tiếng Việt, khao khát đọc chữ Việt, cùng 
nhau đóng góp cho nền văn chương Việt đơm đầy hoa 
thơm cỏ lạ, xum xuê tươi tốt, đồng thời nâng cao tình 

về HQPD, 

cánh chim 
chưa mỏi
          
           Tình Hoài Hương
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