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Từ khi còn là một cô cậu học sinh cấp 1 (tiểu học) có lẽ không ai là
không thuộc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng trong đó 3 từ đầu tiên là
“Yêu tổ quốc”. Vậy thế nào là yêu tổ quốc?
Sau một trận đá bóng nếu đội Việt Nam thắng, một số thanh niên lợi
dụng đua xe, thắt khăn đỏ sao vàng điên cuồng phóng xe và la hét trên đường
phố. Nhìn thoáng qua dường họ là những người rất yêu tổ quốc của mình.
Điều đó có thể cũng không sai vì mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu
dưới một góc rất riêng. Nhưng những nỗi kinh hoàng, những thương vong
chết chóc mà họ gây ra cho những người tham gia giao thông và chính bản
thân họ thì có gọi là những hành động yêu tổ quốc không?
Cách đây vài năm, nhiều người có vẻ thích thú với câu chuyện về một
nữ sinh lớp 12 chê bai bài thơ “Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình
Chiểu, nữ sinh đó biện bạch là vì không được sống trong thời kỳ đó nên
không hề cảm nhận được cái hay của nó. Nhưng đến bây giờ nhiều người
trong chúng tôi vẫn nhớ nhiều đoạn trong bài thơ đó. Vẫn nhớ ngày chúng tôi
học bài thơ đó, nhiều bạn trong số chúng tôi đã rơi lệ vì thương những người
nông dân áo vải đã ngã xuống vì tổ quốc. Phải chăng chúng tôi được sống ở
thời kỳ lịch sử đó nên chúng tôi đã cảm nhận được? Có người lại còn nói liệu
100 năm nữa người ta còn nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa không? Thế
bây giờ những người Việt Nam chân chính đã quên Lý Thường Kiệt, Hưng
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi và biết bao người con ưu tú của tổ
quốc chưa? Người đó có biết rằng Bác Hồ của chúng ta đã được tổ chức
UNESCO phong tặng hai danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc” và “Danh
nhân văn hóa thế giới”. Những người được phong tặng 1 danh hiệu trên thế
giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn những người được phong tặng cả hai
danh hiệu thì dường như chỉ có Bác.
Yêu tổ quốc đâu phải là hò hét điên loạn trên đường. Yêu tổ quốc đâu
phải chỉ ngồi phán xét lịch sử theo những suy nghĩ thiếu hiểu biết của cá
nhân. Yêu tổ quốc đâu phải chỉ biết hưởng thụ những giá trị về vật chất và
tinh thần một cách vô cảm. Những giá trị phải đổi bằng xương máu và mồ hôi
nước mắt của bao người qua bao thế hệ. Yêu tổ quốc đâu phải chỉ biết đòi hỏi
Nhà trường, xã hội và gia đình. Vô ơn bội nghĩa là có tội với tổ quốc và gia
đình đó các em ạ.
Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để thể hiện tình yêu tổ quốc của
mình đó là: hãy đến lớp học; hãy nghị lực lên khi cảm thấy muốn ngủ thêm,
khi muốn đến quán games, khi bạn bè rủ rê lôi kéo; hãy trân trọng tất cả
những gì dù là bé nhỏ nhất mà thầy cô đang dành cho các em; hãy bảo vệ và
làm cho trường của chúng ta ngày một đẹp hơn. Đừng làm theo những “tấm
gương” mà các em cho rằng không tốt.

