ChuyŔn Dài TrĬŪng SĪn
Nhѭ vұy là gia ÿình tôi ÿã ÿӃn vӟi Trѭӡng Sѫn
ÿѭӧc chín năm… mӝt quãng ÿѭӡng không dài
lҳm cho mӝt ÿӡi ngѭӡi nhѭng vӟi gia ÿình tôi và
ÿһc biӋt là hai ÿӭa nhӓ thì ÿó là mӝt chһng ÿѭӡng
vӟi thұt nhiӅu nhӳng kӹ niӋm vui, ҩm áp tình thҫn
bҥn bè cùng trang lӭa. Trong chuyӃn du hành
ngѭӧc vӅ quá khӭ này, cá nhân tôi nhӟ thұt nhiӅu
nhӳng sinh hoҥt vӟi Liên Ĉoàn Trѭӡng Sѫn.
Nhӳng lҫn camping cӫa riêng liên ÿoàn hay
chung vӟi các liên ÿoàn bҥn ÿã là nhӳng buәi sinh
hoҥt vô cùng hӳu ích cho mӑi ngѭӡi, là mӝt dӏp
ÿӇ tҩt cҧ chúng ta
tҥm quên ÿi nhӳng
căng thҷng cӫa ÿӡi
sӕng…ÿӇ ÿѭӧc
cѭӡi ÿùa cùng vӟi
nhӳng hѭӟng ÿҥo
sinh. Dƭ nhiên nәi
bұt trong trí nhӟ
cӫa tôi vүn là hình
ҧnh
cӫa
các
Trѭӣng trong liên
ÿoàn ÿã tұn tөy,
kiên nhүn uӕn nҳn,
hѭӟng dүn các em
có ÿѭӧc mӝt cá
tính ÿӝc lұp, biӃt phân biӋt nhӳng chuyӋn tӕt xҩu
ÿӇ tѭѫng lai sӁ trӣ thành nhӳng ngѭӡi hӳu ích cho
xã hӝi.
Mӛi buәi sáng thӭ bҧy nhìn hình ҧnh nhӳng em
Sói nam, Ҩu nӳ vui ÿùa sinh hoҥt vӟi Trѭӣng, rӗi
nhìn nhӳng em ThiӃu nam, ThiӃu nӳ và các em
trong Thanh ÿoàn lҳng nghe nhӳng hѭӟng dүn
cӫa các trѭӣng trong nhӳng giӡ thҧo luұn và hӑc
hӓi, tôi nghƭ tҩt cҧ phө huynh sӁ rҩt an tâm khi
thҩy con cháu mình có ÿѭӧc mӝt môi trѭӡng sinh
hoҥt tӕt ÿҽp. Qua nhӳng hình ҧnh ÿó, tôi càng
cҧm nhұn ÿѭӧc tình thѭѫng cӫa các Trѭӣng dành
cho mҩy em ÿúng là vô ÿiӅu kiӋn. Có nhӳng
Trѭӣng ӣ thұt xa nhѭ hai vӧ chӗng Trѭӣng Quang
và Trѭӣng Nhҥn ÿã ÿӅu ÿһn suӕt bao nhiêu năm
nay ÿӃn vӟi liên ÿoàn hay nhѭ hình ҧnh cӫa
Trѭӣng Lan hӃt sӭc tұn tөy vӟi mҩy cô thiӃu nӳ.
Trên chһng ÿѭӡng phөc vө xã hӝi cӫa Liên
Ĉoàn Trѭӡng Sѫn, dù ÿã có nhiӅu lúc thăng trҫm,
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nhѭng hiӋn tҥi Liên Ĉoàn Trѭӡng Sѫn ÿã có ÿѭӧc
mӝt nhân sӕ ÿông ÿúc, mӝt chѭѫng trình sinh hoҥt
rҩt phong phú cho mӑi lӭa tuәi, các ÿoàn viên ÿã
rҩt vui và hòa hӧp vӟi bҥn bè. Có nhӳng em nhӓ
rҩt ngҥi ngùng trong nhӳng ngày tháng ÿҫu nhѭng
sau ÿó cǊng hӝi nhұp ÿѭӧc vӟi nhóm cӫa mình
nhӡ sӵ khuyӃn khích cӫa Trѭӣng và mӝt phҫn
nhӓ nhӡ vào nhӳng sinh hoҥt chung vӟi các bҥn
nhѭ hai ÿӭa nhӓ cӫa tôi ÿã lê lӃt tӯ nhӳng ngày
Ҩu nam, Ҩu nӳ ÿӇ giӡ này ÿã sҳp sӱa gia nhұp
Thanh Ĉoàn; thӡi gian trôi qua nhanh quá nên có
lӁ chúng ta ÿӅu
không nghƭ rҵng
ngoài gia ÿình nhӓ
bé cӫa riêng mình,
chúng ta ÿã có thêm
mӝt gia ÿình chung
nӳa ÿó là Liên ÿoàn
Trѭӡng Sѫn.
Gia
ÿình thӭ hai này ÿã
ÿem lҥi cho chúng ta
biӃt bao nhiêu niӅm
vui, nhӳng trұn cѭӡi
thoҧi mái trong
nhӳng lҫn hӑp mһt
thӭ bҧy hay nhӳng
lҫn camping vӟi liên ÿoàn ÿó là chѭa kӇ nhӳng
món ăn ngon miӋng cho tҩt cҧ mӑi ngѭӡi tӯ tay
nhӳng ÿҫu bӃp tuy “vô danh” trên thӏ trѭӡng
Bolsa nhѭng tay nghӅ ÿã ÿѭӧc tҩt cҧ mӑi ngѭӡi
trong liên ÿoàn ÿón nhұn nӗng nhiӋt nhѭ “Phӣ
Hҵng”, “Bánh Bò Nѭӟng Vân”, “Cháo khuya cô
Ĉào… và hѫi mҳc cӣ mӝt chút khi giӟi thiӋu thêm
món “Thӏt Chiên anh Bình”…
Ĉó là vӅ chuyӋn ăn uӕng, sang ÿӃn mөc văn
nghӋ thì ôi thôi biӃt bao là nhân tài: nhӳng giӑng
hát tuy chѭa bao giӡ “bán” ÿѭӧc CD cӫa riêng
mình nhѭng ÿӅu ÿѭѫc các trѭӣng và phө huynh
thӭc ÿӃn hai, ba giӡ sáng ÿӇ thѭӣng thӭc nhѭ
giӑng ca cӫa anh Bá Thành, anh Chѭѫng, anh
Hѭng, cô Nhѭ, cô Hұu, cô DiӋp và rҩt nhiӅu
nhӳng anh chӏ phө huynh khác. ĈiӇm ÿһc biӋt cӫa
ban văn nghӋ này là tҩt cҧ mӑi thành viên ca hát
quên cҧ thӡi gian và không gian cho ÿӃn khi bà xã
cӫa mҩy anh lên tiӃng “warning” mӟi chӏu giҧi
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tán. Và nói ÿӃn các chѭѫng trình văn nghӋ cӫa
liên ÿoàn mà quên nói ÿӃn “bà bҫu” Anh Ĉào là
mӝt thiӃu sót lӟn. Hai anh chӏ Sѫn và Ĉào ÿã là
nhӳng thành viên rҩt lâu năm cӫa Hӝi Phө Huynh
và ÿã ÿóng góp rҩt nhiӅu công sӭc cho nhӳng
chѭѫng trình văn nghӋ cӫa liên ÿoàn. Vӯa qua là
nhӳng mөc “ăn chѫi”, còn sang vҩn ÿӅ “lao ÿӝng”
thì xin trѭӟc tiên phҧi nói ÿӃn TIӄN…và ngѭӡi
ÿѭӧc nhiӅu phө huynh biӃt tên nhҩt là chӏ TuyӃt
Ĉinh trѭӟc kia và chӏ Phѭѫng Phҥm hiӋn nay…
ÿây là hai cô “chӫ chӧ” cӫa liên ÿoàn. Hai nhân
vұt ÿã ÿem lҥi nguӗn tài chánh cho chúng ta qua
công tác bán coupon ÿi chӧ. Nhӡ sӵ ӫng hӝ cӫa
các anh chӏ và nә lӵc cӫa hai cô “chӫ chӧ” mà
Liên Ĉoàn Trѭӡng Sѫn ÿã có ÿӫ tài chánh cho
nhӳng sinh hoҥt chung cӫa liên ÿoàn. Rӗi ÿӃn mӝt
ngѭӡi nӳa cǊng ÿã ÿóng góp nhiӅu thì giӡ ÿӇ giúp
các em thӵc hiӋn nhӳng bѭӟc tiӃn cӫa mình trên
con ÿѭӡng Hѭӟng Ĉҥo là cô DiӋp, ngѭӡi ÿã bӓ
công sҳp xӃp nhân sӵ và thӡi gian cho nhӳng buәi
“Board of Review” cӫa các em vӟi các trѭӣng,
hình ҧnh quen thuӝc chúng ta thѭӡng thҩy khi cô
DiӋp xuҩt hiӋn ngoài park luôn luôn là cһp mҳt
kính mát vӟi ly “Starbucks iced coffee” trên tay,
vӟi giӑng nói chұm rãi, “truyӅn cҧm” nhѭng chҳc
chҳn ÿã thuyӃt phөc ÿѭӧc nhiӅu phө huynh tham
gia vào công viӋc review các em . KӃ ÿӃn tôi cǊng
xin ÿѭӧc nhҳc ÿӃn Cookies Lady mà lúc này vì
Lady bұn rӝn công viӋc nên chúng ta ít gһp ngoài
park là cô Nga (Thoa). Cô Nga ÿã giúp ÿӥ ngành
nӳ rҩt nhiӅu trong viӋc bán cookies trong rҩt
nhiӅu năm qua, mӝt công viӋc vӯa giúp các em
hѭӟng ÿҥo nӳ có ÿѭӧc cѫ hӝi tiӃp cұn vӟi xã hӝi,
góp phҫn gây dӵng phong trào, vӯa giúp các em
gián tiӃp kiӃm ÿѭӧc tài chánh cho nhӳng sinh
hoҥt cӫa mình.
Sang ÿӃn chuyӋn camping thì vҩn ÿӅ carpool
cǊng ÿã ÿѭӧc giҧi quyӃt tӕt ÿҽp nhӡ công sӭc cӫa
chӏ Cindy NguyӉn. Cҧm ѫn chӏ ÿã bӓ thì giӡ
“sàng lӑc qua lҥi” ÿӇ các em có ÿѭӧc 1 chӛ ngӗi
trên xe ÿi ÿӃn nѫi vӅ ÿӃn chӕn mӛi lҫn liên ÿoàn
có camping. Công viӋc này cӫa chӏ Cindy ÿã tiӃt
kiӋm rҩt nhiӅu thì giӡ cho phө huynh và ÿӗng thӡi
cǊng giúp cho các em phát triӇn tình thân hӳu khi
có bҥn ÿӗng hành trên nhӳng chһng ÿѭӡng xa.
Trong nhӳng lҫn gây quӻ cho liên ÿoàn ÿã có rҩt
nhiӅu phө huynh ÿóng góp công sӭc ÿӇ bán vé dҥ
tiӋc, bán vé xә sӕ… mӝt công viӋc không dӉ dàng
nhѭng không hiӇu vӟi bí quyӃt gì mà ÿһc biӋt hai
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chӏ Amanda YӃn và chӏ Vân Vѭѫng ÿã thӵc hiӋn
công viӋc cӫa mình rҩt tӕt ÿҽp? (xin cô YӃn và cô
Vân trҧ lӡi giùm câu hӓi này). Nәi bұt là cô YӃn,
mӝt “ngѭӡi mүu” cӫa hӝi phө huynh vӟi nhӳng
buәi trình diӉn thӡi trang cӫa chính ÿѭѫng sӵ mӛi
thӭ bҧy ngoài park. Chính nhӡ vì thӃ Liên Ĉoàn
Trѭӡng Sѫn ÿã có ÿӫ tài chánh ÿӇ thӵc hiӋn
chѭѫng trình kӹ niӋm 30 năm ngày thành lұp
ÿoàn và nhҩt là hoàn thành cuӕn kӹ yӃu quý anh
chӏ ÿang cҫm trên tay.
Ngoài ra, cǊng phҧi kӇ ÿӃn nhӳng tiӃng nói,
tiӃng cѭӡi rҩt ÿһc biӋt, rҩt ӗn ào cӫa cô Trang, cô
HiӅn, mӛi khi hai cô này xuҩt hiӋn là hӝi phө
huynh ӗn ào hҷn lên… Thêm vào ÿó còn có MC
NguyӉn Bá Thành ÿã góp phҫn làm nhӳng buәi
hӑp sôi nәi hҷn lên. Sau cùng tôi muӕn nói ÿӃn
mӝt ngѭӡi mà cá nhân tôi ÿã hân hҥnh ÿѭӧc cӝng
tác vӟi chӏ trong mӝt thӡi gian khá dài. Ngѭӡi phө
nӳ này rҩt ÿiӅm ÿҥm nhѭng có mӝt lӕi lý luұn rҩt
chһt chӁ. Cô ÿã ÿóng góp rҩt nhiӅu cho hӝi phө
huynh, ÿã làm hӝi trѭӣng 2 nhiӋm kǤ, hiӋn nay
ÿang ôm “gia tài” cӫa hӝi phө huynh. Mӛi lҫn liên
ÿoàn có nhӳng sӵ kiӋn quan trӑng cҫn tӟi tài
chánh ÿӇ thӵc hiӋn công viӋc, chӏ ÿã thӵc hiӋn
nhӳng quyӃt toán tài chánh thұt rõ ràng, khoa hӑc.
Và hình nhѭ chӏ “mát tay” trong viӋc “ôm gia tài”
nên quӻ cӫa hӝi phө huynh lúc sau này khҩm khá
hѫn nhӳng năm trѭӟc. Hình nhѭ tên chӏ là…
Cindy Trҫn thì phҧi???
Quý anh chӏ thân mӃn, cӭ nhѭ thӃ theo vӟi thӡi
gian, tҩt cҧ chúng ta có ÿѭӧc mӝt nѫi ÿӇ gһp gӥ
trao ÿәi nhӳng vui buӗn cӫa ÿӡi sӕng. Nhӳng phө
huynh có con bѭӟc vào tuәi “teen” có cѫ hӝi ÿӇ
chia sҿ nhӳng “nӛi ÿau dӏu dàng” khi phҧi ÿӕi ÿҫu
vӟi các “King và Queen” cӫa mình…Tôi vүn nhӟ
lӡi mӝt phө huynh cӫa liên ÿoàn có nói “mình ӣ
ViӋt Nam toàn gӕc nông dân, sang bên này nhӡ
phúc ÿӭc ông bà nên ÿҿ ra toàn nhӳng hoàng tӱ
và công chúa”…!!! Nghe sao thѭѫng cho chính
mình và cҧm thông vӟi tҩt cҧ quý vӏ phө huynh
ÿang có diӉm phúc sanh ÿѭӧc King và Queen
trong liên ÿoàn…!!!
Nhìn lҥi ÿoҥn ÿѭӡng ÿã ÿi qua vӟi tҩt cҧ các
trѭӣng cùng các em và quý vӏ phө huynh, mӝt
hình ҧnh ÿҽp nhҩt vӟi tôi có lӁ là hình ҧnh nhӳng
phө huynh sau mӝt thӡi gian ÿi theo con em mình
ÿã can ÿҧm dҩn thân ra làm trѭӣng ÿӇ nuôi dѭӥng
phong trào.
Ĉây là mӝt quyӃt ÿӏnh không dӉ dàng khi tҩt cҧ
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mӑi ngѭӡi ÿӅu rҩt bұn bӏu vӟi ÿӡi sӕng và công
ăn viӋc làm, ÿһc biӋt có trѭӡng hӧp cҧ hai vӧ
chӗng ÿӅu tình nguyӋn dҩn thân… xin mӝt tiӃng
“Ahh” thұt to ÿӃn quý vӏ này, và cǊng xin phép
không nêu tên quý trѭӣng ҩy ra ÿây vì tҩt cҧ
chúng ta ÿӅu ÿã biӃt nhӳng “nam nӳ anh hùng”
này rӗi.
Nói ÿӃn ngày thành lұp liên ÿoàn, chúng ta cҫn
phҧi nhҳc ÿӃn nhӳng trѭӣng, nhӳng phө huynh
cӫa liên ÿoàn ÿã theo thӡi gian hoһc vì bұn bӏu
công viӋc không còn thѭӡng xuyên tham gia vӟi
chúng ta nhѭng hӑ chính là nhӳng viên gҥch ÿҫu
tiên, nhӳng viên gҥch nӕi tiӃp ÿӇ tҥo thành con
ÿѭӡng tѭѫi sáng mà liên ÿoàn chúng ta ÿang tiӃp
tөc bѭӟc tӟi. Cá nhân tôi cǊng thuӝc loҥi “sanh
sau ÿҿ muӝn” nên chӍ biӃt ÿѭӧc mӝt sӕ giӟi hҥn
nhѭ vӧ chӗng Tr. Hӗ Quang và Mӝng Oanh, Tr.
Hùng, Tr. Phong Nhã, Tr. Sato, quý phө huynh
nhѭ vӧ chӗng anh LӉ, chӏ Vân, chӏ Ĉào Hӭa phu
nhân cӫa Tr. Trung, anh chӏ Sѫn và Ĉào, chӏ
Thúy Vân, nhà thѫ Trҫn Văn Lѭѫng, vӧ chӗng
bác sƭ Nam, anh chӏ Khoa Thu Van v.v… và còn
nhiӅu nӳa không kӇ hӃt. Cá nhân tôi xin mѭӧn
nhӳng giòng chӳ này gӱi ÿӃn nhӳng ngѭӡi ÿi
trѭӟc mӝt lӡi cҧm ѫn chân thành vӅ nhӳng cӕng
hiӃn cӫa quý vӏ cho liên ÿoàn…
ThӃ hӋ con cháu cӫa chúng ta ӣ ÿây ÿã rҩt may
mҳn ÿѭӧc sinh sӕng trong mӝt ÿҩt nѭӟc tӕt ÿҽp.
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Thêm vào sӵ may mҳn ҩy, ÿѭӧc sinh hoҥt vӟi
Liên Ĉoàn Trѭӡng Sѫn lҥi là mӝt ÿiӇm son cho
các em vì chúng ta biӃt ÿѭӧc mӝt ÿiӅu: sau giáo
dөc cӫa trѭӡng hӑc, môi trѭӡng hѭӟng ÿҥo là nѫi
giúp các em phát triӇn thêm khҧ năng giao tiӃp
vӟi ÿӡi, phát huy cá tính CHÂN và THIӊN cho
các em. Nhӳng ngày tháng kӹ niӋm ngày thành
lұp liên ÿoàn ÿang ÿӃn gҫn, xin mѭӧn nhӳng
giòng chӳ này gӱi ÿӃn quý Trѭӣng, quý Anh Chӏ
Phө Huynh và các em Hѭӟng Ĉҥo Sinh cӫa Liên
Ĉoàn Trѭӡng Sѫn nhӳng lӡi chúc bҵng an, hҥnh
phúc. Trong ngày vui cӫa Liên Ĉoàn, mong tҩt cҧ
chúng ta hãy cùng nhau sát cánh hѫn nӳa trong
viӋc góp mӝt tay cùng vӟi các trѭӣng ÿӇ xây dӵng
Liên Ĉoàn Trѭӡng Sѫn mӛi ngày mӝt vӳng mҥnh
thêm, ÿӇ con em cӫa chúng ta luôn có ÿѭӧc mӝt
môi trѭӡng sinh hoҥt lành mҥnh…

Kính chào Quý V͓.
Bình Tr̯n
H͡i Tr˱ͧng H͡i Phͭ Huynh
Bình Trҫn.
Phө Huynh, LĈHĈ Trѭӡng Sѫn
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