Những sinh viên không đến lớp! Các em đi đâu? Hãy tỉnh ngộ!
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Trước khi bước chân đến giảng đường của trường Đại học, các em đã
không quản ngại tới bất cứ một “lò luyện thi nào đó để học” khi nghe thấy ở
đấy có một thầy cô dạy hay. Còn bây giờ được vào trường Đại học thì nhiều
em lại vắng bóng trên giảng đường. Các em đi đâu, ở đâu mà không đi học?
Phải chăng chỉ cần vào được Đại học là sẽ ra trường trở thành kỹ sư, phải
chăng vào được trường Đại học là chấm hết không cần phấn đấu gì nữa?
Có thể còn có những giảng đường còn chật, có thể có những điều chưa
đáp ứng được nhu cầu của một số em, nhưng không phải vì những điều đó mà
em lại không đến lớp. Mà ngay cả khi đến lớp rồi thì một số sinh viên vẫn
không phải là đi học. Một cái gì đó thật là vô hồn từ ánh mắt của những sinh
viên ấy. Đâu phải vì thầy giáo trình độ thấp, đâu phải vì thầy giáo thiếu nhiệt
huyết, đâu phải vì thầy giáo không có kinh nghiệm trong giảng dạy mà vì
những sinh viên đó đã quên rằng mình đến trường Đại học Kỹ thuật Công
nghiệp là để học tập để trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.
Chắc các em cũng đã biết đôi điều về chủ nghĩa cá nhân và nghĩ rằng
nó ở một nơi thật xa. Đó là thứ chủ nghĩa mà Bác Hồ luôn căn dặn Đảng ta là
phải quét sạch nó như quét một thứ rác tưởi. Chủ nghĩa cá nhân được hiểu
thât đơn giản đó là Lợi mình Hại người. Vì cái lợi của riêng mình mà người
theo chủ nghĩa cá nhân có thể bán rẻ tất cả: Danh dự, Lương tâm, Trách
nhiệm chỉ miễm sao có lợi cho mình. Chủ nghĩa cá nhân làm người ta quên
hết vị trí của họ đang ở đâu cũng như trách nhiệm của họ với xã hội. Chủ
nghĩa cá nhân trong những sinh viên bỏ học, lêu lổng làm họ quên mất rằng ai
đang phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm từng đồng tiền nuôi họ ăn học, họ
cũng không hề đau xót khi hàng triệu triệu chiến sỹ cũng ở lứa tuổi thanh
xuân như họ đang nằm lại trên đại ngàn nghĩa trang Trường Sơn để họ có
ngày hôm nay. Thật chua xót khi những đồng tiền một nắng hai sương của bố
mẹ đã không được dùng vào việc học tập cho tương lai mai sau mà lại “làm
giàu” cho một số người. Nền kinh tế thị trường không cấm ai kinh doanh
miễn là họ không làm trái pháp luật. Nhưng nền kinh tế thị trường cũng là cối
xay tàn bạo đối với những con người thiếu hiểu biết và lý trí. Hãy đừng để
những người sinh ra các em, nuôi nấng các em và đang làm tất cả vì tương lai
của các em phải đau khổ. Hãy dừng lại khi còn chưa muộn, những sinh viên
lười học!!!

