CAÂU CHUYEÄN

• Trần văn Phạm
Một câu chuyện thật bình thường, như tất cả cái bình thường của
đời sống, nhưng thật sống động trong tập thể AET.
Một cái muỗng được gọi là Công binh, một cái tên trong khai sinh
từ ngày Mẹ đẻ, khi bước chân vào Trường TSQ Việt Nam Vũng
Tàu, lại kèm theo hỗn danh bạn bè gán cho... Nó làm ngạc nhiện cả
những đứa con, đứa cháu hôm nay ... Nào là Phạm Chùa, Đáp đờn
hay Tuấn chó..., và bao lớp người xuất thân từ trường Mẹ vẫn vậy,
người còn, kẻ mất. Nhưng kỷ niệm như một vật gì đó rất riêng, thấm
nhập đến độ rơi nước mắt. AET Minh “lắc” ngày ra Trường Mẹ, đã
chọn cho mình Tổ Quốc Không Gian, đã có lần lái chiếc trực thăng
về thăm Trường, Để tìm lại những kỷ niệm đã qua nơi ngôi Trường
thân yêu, và như định mệnh, sau đó Anh đã vĩnh viễn ra đi...
Nhân Trí Dũng, ví như một cây cổ thụ mà nơi ấy sản sinh bao vị
Tướng, biết bao Anh hùng. Từ người lính Hạ Sĩ Quan, đến vị Tướng
mang tầm Quốc gia. Điểm phát xuất hết sức bình thường là Trường
TSQVN, nó như chiếc lá, cái cành nhánh lớn, nhỏ và dường như lớp
này đi lớp khác còn lại, nối tình tìm đến nhau. Đọc trong từng ánh
mắt của những Đại Niên Trưởng đàn anh như Anh Huy, Anh Ưng,
Anh Lạc, hãy sống tốt với nhau, bình thường như thế...
Ngày nay cái mừng, cái được cái mất, hay cái quá khứ, cái tương
lai, nó đúc kết lại trong cái hiện tại... Một Tân Hội Trưởng người
cầm cờ, như một vị thuyền trưởng lái con tàu Tổng hội, mang trọng
trách danh dự và cả cái Tâm chất chứa đầy bản lĩnh Nhân Trí Dũng,
dung chứa tinh hoa và trách nhiệm với Truyền thống Quốc gia Dân
Tộc.
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Một con đường đúng đắn, một cái nhìn xa trông rộng, lèo lái vững
chải vượt qua chướng ngại, biết dung hòa từng thủy thủ, chứa nhiều
thuận nghịch vì mục đích chung. Có tiến thủ, có nội quy và kỷ luật,
một người thật sự liêm khiết vì tất cả phải có nội lực sung mãn thì
mới phát triển và định hướng, lòng trung thành, thì ngôn xuất mới
có năng lực.
Có cái Tâm, đôi lúc hy sinh thời gian, tâm huyết cho công việc,
dám nói và dám làm, dám chịu trách nhiệm, can đảm đúng tinh thần
Nhân Trí Dũng, làm tấm gương tốt, quyết đoán nhưng không hung
hãn, thu hút người có lòng có tài và có hướng duy trì Truyền thống
lâu dài... Lắng nghe tất cả ý kiến của Anh Em Ta, dù là nghịch tai,
sáng tạo những hành động hướng về Anh Em không phân biệt giàu
nghèo theo cái hợp lý, để góp phần đoàn kết vì lợi ích chung, cầu
tiến văn minh, lịch thiệp, mang cái văn hóa mới đầy chuẩn mực yêu
thương trong tinh thần Nhân Trí Dũng...
C/TSQ Trần văn Phạm
Miền Sông nước Cửu Long Giang
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