Hội Quán Phi Dũng - Diễn Đàn Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khóa - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
tự dân tộc Việt thêm phong phú và vững mạnh trên xứ
lạ quê người.

ngỏ hầu tồn tại từ 2008 đến hôm qua, ngày nay, tương
lai… Trong ngôi nhà đó tôi đã được thừa kế từ những
vị tiền phong của HQPD đã hy sinh thời gian, công sức,
• Diễn đàn HQPD là nơi tri thức, tạo môi trường & sự hiểu biết sâu rộng từ mọi lãnh vực.
sinh hoạt cho độc giả & các văn nhân thi sĩ khắp bốn
phương trời quy tụ về đây thân ái tâm tình. Có thể họ
• Tôi nhìn trang Hội Quán Phi Dũng một cách
sống rải rác trên những miền đất nước xa lạ khác nhau bình đẳng, vô tư lự, trung thực, công tâm, và nhìn tổng
như: Pháp, Úc, Canada, Bỉ, Thụy Sĩ, Phần Lan, Hoa Kỳ, quát về hình thức: trang chính nhìn khá bắt mắt, cuốn
Việt Nam… nhưng chúng ta có thể tìm nhau qua diễn hút độc giả có cảm tình và ưa thích liền, (nhờ màu xanh
đàn HQPD. Đây cũng là nơi đáp ứng cho độc giả trong dìu dịu như vùng đại dương mênh mông, và bầu trời bao
nước và hải ngoại sau những giờ làm việc căng thẳng, la trên không trung hoà quyện lẫn nhau). Trang web có
mệt nhoài bươn bả chuyện áo cơm hằng ngày, có những ý nhị, khá trang nhã, không loè loẹt, không rườm rà, có
món ăn tinh thần hữu ích, có giờ phút thanh thản thoải phân định từng mục rõ ràng đâu ra đó: Trên đầu trang
mái, họ thích thú ngồi đọc lại những bài viết hay, dí chính là tên Hội Quán Phi Dũng ở chính giữa. Quốc
dỏm, những chuyện cười vui không hại đến ai.
kỳ Việt Nam Cộng Hoà bên phải. Bên trái là huy hiệu
Không-quân. Phía dưới từ cột bên trái có những mục:
• Hội Quán Phi Dũng là một diễn đàn nhiều uy Thương tiếc. Điều lệ. Đăng bài mới. Trợ giúp. Thư cám
tín, có nền tảng xây dựng đạo đức lành mạnh & hữu ơn. Nhắn tin. Phân ưu. Quân sử Không-quân. Truyện
ích, một diễn đàn “sống động, cưu mang một nội dung VNAF. Tài liệu. Trang thành viên. Nhạc chọn lọc. Thơ
đứng đắn, trung thực, đa dạng và rộng mở” từ mục chọn lọc. Truyện Dài… Hình ảnh. V.v… Cột bên phải
“Góp Ý”. Có mục cập nhật tin tức, không thiên tư, có có những mục: Không-quân hội ngộ. Tin sinh hoạt
lập trường kiên định dứt khoát, có hoài bão & quan Không-quân. Chuyện “cải tạo”. Truyện Lính. Chuyện
điểm rõ ràng, không qua một chủ thuyết nào. Không 30/4. Anh hùng tử sĩ. Truyện ngắn. Truyện đọc v.v…
phỉ báng đoàn thể, hoặc cá nhân bất đồng ý kiến nào.
• Điều tôi rất vui thích là được nghiền ngẫm đọc
• Nói cách khác về ưu điểm của Hội Quán Phi những tài liệu cần nghiên cứu về quân sử Không-quân,
Dũng: đích thực đây là nơi giải trí lý tưởng về văn truyện VNAF. Những thước phim tư liệu, những hình
chương thi thơ đa dạng, phong phú, tao nhã, có mục ảnh quân nhân QLVNCH các binh chủng đó đây trên
vui cười để cùng nhau thân thiện chia sẻ tiếng hát câu mọi miền đất nước Việt Nam, và hình ảnh các loại máy
ca giọng cười tươi mát “một nụ cười bằng mười thang bay cũ mới đều sống động .
thuốc bổ”, không làm phiền ai. An ủi nhau khi bạn gặp
chông gai thử thách về nỗi muộn phiền nào đó. Bằng
• Tại trang HQPD “tôi được toàn ý tự do login,
chứng là những ngày đầu mới thành lập, thì HQPD vỏn đăng bài, điều chỉnh bài mình viết thoải mái. Tôi không
vẹn dưới 1,000 thành viên. Nhưng tính đến nay (tháng bị gò bó và bị hạn chế trên diễn đàn” (như những web9 năm 2017) thì chỉ số thành viên đã vượt lên tới con sites khác buộc người viết phải có thời hạn. Dù ta có sai
số kỷ lục, điều nầy ít có trang web nào sánh kịp: 2,296 sót lỗi chính tả, cũng không thể tự mình vô điều chỉnh).
thành viên (không kể những thân hữu thường xuyên Điều nầy, HQPD đã thực thi đúng với “phong cách bay
có mặt trên diễn đàn, có ngày khách viếng thăm lên tới bổng hào hùng” của “chàng phi công phong trần lịch
2,475 người). Thật tuyệt vời.
lãm” và “tạo nên một không gian tự do, không câu nệ
nghi thức”* khiến thành viên như tôi ưa thích, “mềm
• HQPD là sự hoà đồng tuyệt vời với những lòng” đặt biệt có… có cảm tình với tất cả… “hình thức
người đồng điệu, đã có một vị trí chính xác như một ấy”.
lãnh thổ khang trang riêng, chứa đầy sức hấp dẫn đầy
Những hình thức mang tính nhân văn, cách phối
sáng tạo trong môi trường văn thơ thiết thực của dân trí, cách trình bày duyên dáng và đa dạng của trang web
tộc Việt đầy nhân văn. Nơi đây, tôi cảm thấy mình đang HQPD (như đã trình bày từ trên); theo thiển ý tôi thiết
quay về miền đất thân yêu, do những bậc tiền phong nghĩ: HQPD đã thành công trong việc lót những viên
đi trước, đã và đang khổ công đào bới kinh rạch lập ấp gạch để “xây dựng cái khung sườn làm nền tảng vững
dựng làng, để xây cất những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, chắc” cho nội dung được ẩn bên trong của hình thức
khang trang và khoáng đạt. Họ phải gian khó mọi mặt thêm hài hoà và sống động.
Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm HQPD 2007-2017

• HQPD, Mười Năm Một Chặng Đường
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