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■  Ít khuyết điểm từ HQPD:
 • Nhân đây, tôi mạn phép thưa cùng quý vị vài 

ý mọn, mong qúy vị niệm tình thứ lỗi, lúc tôi đặt cảm 
nghĩ vào từng cốt lõi của vấn đề vẫn là ước mong nhiệt 
thành: nhận xét và cảm tưởng chân thật về HQPD, có 
sao tôi thật thà nói vậy. Tôi cố gắng ghi lại và xin chuyển 
hầu đến qúy vị những ý kiến bé mọn với lòng trung 
thực. Nếu điều ấy khiến phiền lòng quý vị, mong rằng 
“vì tình… cùng nhau xây dựng mái nhà chung” mà 
“châm chước” bỏ qua cho tôi nhé. Chân thành cảm ơn 
quý vị.

 
•Trước đây, (2009) 

do đa số thành viên trong 
HQPD tự viết bài, dù 
không bị hạn chế, nhưng 
họ có ý thức, và chịu trách 
nhiệm rà soát chỉnh sửa 
lỗi chính tả, cách hành 
văn, đăng những hình 
ảnh đẹp. Họ không đăng 
hình có mũ tai bèo, đôi 
dép râu, hoặc lá cờ máu 
vici, hay những tranh ảnh lố bịch, khiêu dâm vớ vẩn… 
(nếu có, thì BĐH/HQPD cũng xoá bỏ).

 
• Do HQPD có quan niệm đầy thiện ý rất đáng 

trân trọng và mến phục: “tạo nên một không gian tự do, 
không câu nệ nghi thức, không bị giằng co giữa những 
mới cũ, trẻ già, không bị gò bó trong những khuôn sáo 
hạn hẹp”… &  “thêm tính độc lập, trung thực, khai phóng 
và sự can đảm”… &  “có chút không khí thân tình, đầm 
ấm trong tinh thần thoải mái, tương kính lẫn nhau”*… 
Thật là đáng trân quý về sự thoải mái, tự do, phóng 
khoáng, nhiệt thành và từng trải trong kinh nghiệm 
sống trên trường đời. 

Hiện tại, ở trang chính HQPD “cưu mang” hành 
trang của các thành viên to rộng dài lê thê đã quá trọng 
tải, hầu như Ban Điều Hành „mang vác” không xuể nên 
chưa thể kiểm soát nổi! Thế nên có số bài của một vài 
thành viên đóng góp đã vượt mức “top ten”/một ngày 
(„Nhằm giữ sự công bằng về số lượng đóng góp cho mọi 
thành viên, số bài cho mỗi người tối đa trong bảng Top 
100 là 10% tức 10 bài“, Điều lệ HQPD)*. Thật ra, việc 
làm “phong phú, phức tạp và đa dạng” nầy đã án ngữ 
rất lâu và choán chỗ trên diễn đàn quá nhiều. Vì mỗi 
ngày tôi thấy trên diễn đàn vừa xuất hiện bài mới đăng 
(của anh A, B, C… nào đó). Tôi chưa thể đọc các bài ấy, 

thì đã bị những bài mới khác của một thành viên đăng 
“đè lên” trong một ngày tám chín bài, chồng lên cao và 
khá xa. Thế là tôi không sao tìm kiếm lại những bài vừa 
đăng cách đó không lâu. Những bài cũ (hôm qua) bị tụt 
xuống ngoài 50/bài ở diễn đàn, và chìm khuất vào trang 
sau quá nhanh!

 • Đã như thế, những bài mới đăng trong ngày, đa 
số là những bài copyright từ các nguồn khác (những bài 
viết copy đó, tôi đã từng đọc qua nhiều ngày ở các diễn 
đàn bạn). Thế nên trang HQPD vô tình chuyên lượm 
lặt bài vở các nơi, khan hiếm bài mới, và trở nên nghèo 
nàn… Dù số lượng do thành viên post bài trên diễn đàn 
mỗi ngày đầy ứ, quá tải ở mức 50 bài/ngày.

 
• Đáng phiền, băn 

khoăn, bâng khuâng và ưu 
tư nhất của tôi là: những bài 
copy right được chuyển đưa 
từ các nơi khác về HQPD, 
thường bị sai sót về chính tả, 
cách hành văn, dụng ý dùng 
từ diễn đạt tư tưởng theo lối 
nhìn của xã hội chủ nghĩa. 
Thì, vô tình trang HQPD 

không còn mang tính cách độc lập theo tôn chỉ lập 
trường riêng. Mặc dù đây là khiếm khuyết nhỏ của giọt 
nước trong cái ly cối, nhưng có ai dám bảo “giọt nước 
cuối cùng không làm tràn ly nước”!? Một con sâu có thể 
làm rầu nồi canh!

• Vậy, điều ước mong bé nhỏ của tôi v/v nầy: Xin 
Ban Điều Hành/HQPD nghiên cứu xem có cách nào 
“duyệt xét” lại vấn đề nên quy định “hạn chế” số bài viết 
của một tác giả “đã chiếm trọn” nhiều chỗ trên diễn đàn 
nầy chăng!? Nếu có thể thực hiện… thì “diễn đàn của 
chúng ta” suy cho cùng về hình thức lẫn nội dung sẽ 
toàn mỹ, xứng đáng ngồi trên ngôi vị cao quý nhất của 
Hội Quán Phi Dũng; tuyệt vời thông thoáng và rất được 
ưu ái trân trọng.

 
• Riêng phần tôi, xin trở lại về việc “toàn ý tự do 

đăng bài, không bị gò bó và hạn chế”: Dù vậy, nhưng 
xin thưa: tôi tôn trọng quyền tự do cơ bản chung, mà 
không thể dẫm chân như thế. Tóm lại, trước tiên, Hoài 
Hương trân trọng biết ơn và cám ơn anh D. rất nhiều. 
Chính nhờ quen anh D, mà tôi có diễm phúc được anh 
giới thiệu và biết đến trang Hội Quán Phi Dũng, là 
website đặc biệt dành riêng cho Không-quân (và lính 
QLVNCH). Tôi vui mừng và cảm thấy hạnh phúc, vì 
sở trường của tôi về đa số bài mình viết, đều nghiêng 


