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Când spui AFT spui academie militară, spui forţe
terestre, spui disciplină, aspiraţii dorinţe şi vise
împlinite. Ale studenților şi ale dascălilor lor, ale
tuturor militarilor şi civililor care reprezintă Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Fiecare e acolo să-şi facă datoria, să atingă obiective,
dar nu totdeauna drumul spre a le atinge e unul clar și
lin. Viața nu ar fi palpitantă dacă totul ar merge ca la
carte. Noi cei care am avut privilegiul să fim parte a
comunităţii academice am trăit pe viu toate
schimbările/transformările impuse, dar necesare ce sau făcut de-a lungul anilor. Ne-am entuziasmat, ne-am
avântat cu capul înainte, ne-am oprit când totul părea
în van şi am luat-o de la început. Am învăţat enorm atât din victorii cât şi din
eşecuri. Dar toţi am avut o șansă egală, aceea de a face faţa provocărilor cu
profesionalism și competenţă.
Aceste provocări nu au făcut altceva decât să ne lărgească orizontul şi să ne
ajute să creăm mediul necesar formării unor profesioniști de nădejde, ofițeri ai
forțelor terestre apreciați în ţară şi străinătate. Nu am dorit să fim doar „o
școală”, ci un etalon. Cum am reușit? Învăţând noi înşine mereu şi oferind
studenților cunoştinţe pertinente, de actualitate, obișnuindu-i să caute informații,
să le împărtăşească cu ceilalţi, să le dezbată cu ceilalți. Nu ne-am dorit papagali
care să reproducă teorii, concepte pe care le citesc în cărţi, ne-am dorit oameni
care să gândească, să se întrebe şi să găsească soluții viabile atunci când situația
o impune, ne-am dorit oameni avizi de cunoaștere toata viața.
Fiecare generație care a ieșit de pe porțile academiei a devenit parte a unui
întreg numit armata romană, fiecare individ a devenit zala unui lanț puternic. Și
niciunul nu uită că succesul lor se datorează comunităţii academice AFT, care a
fost acolo pentru ei, care le-a oferit cunoștințe, le-a dezvoltat abilitați de luptători,
le-a oferit oportunităţi multiple în ţară şi străinătate, le-a insuflat dorinţa de a fi
OM.

Toate acestea au devenit realitate pentru că toți cei implicați s-au „luptat”
ca totul să devina realitate. Nu a fost o luptă ușoară dar, deoarece fiecare a dat tot
ce a putut, a avut idei respinse sau puse în practică, a dărâmat munți pentru
fiecare schimbare, a dărâmat „ziduri” doar pentru a construi altele mai trainice,
lupta s-a terminat cu o victorie. Astăzi instituția militară e un punct de reper nu
numai în ţară, dar şi în străinătate, corpul profesoral e unul de excepție, iar
absolvenții sunt recunoscuți ca adevărați profesioniști. Puterea şi valoarea
comunităţii academice vine din puterea şi valoarea indivizilor care o formează.
Academia nu este numai o instituție de învăţământ de renume, este şi casa
studenţilor şi a profesorilor, a tuturor celor ce au pus umărul la devenirea ei. AFT
a devenit o familie în care membrii ei muncesc, râd şi uneori se ceartă, care pur şi
simplu trăiesc! Se bucură de soare şi de flori, de prieteni sau colegi, de valori şi
principii solide de viață și care mereu se străduiesc să devină cei mai buni.
Dar ce este important este ceea ce purtăm mereu cu noi: bucuria de a
aparține, mândria de a fi AFT-ist, de a spune tuturor ce reprezintă AFT pentru
fiecare dintre noi: implicare, devotament, dorință de muncă şi multe, multe
satisfacţii profesionale şi personale.

