THẾ HỆ TRẺ VỚI NGÀY 30 THÁNG 4

Những ngày tháng 4 lịch sử! Những thước phim tư liệu
ghi lại những ký ức hào hùng của dân tộc! Với chúng
tôi, thế hệ trẻ được may mắn sinh ra trong thời bình,
mỗi một lần được chứng kiến thời khắc lịch sử ấy, dẫu
chỉ qua những khung hình, nhưng vẫn vẹn nguyên trong tôi
niềm tự hào dân tộc! Một đất nuớc Việt Nam nhỏ bé nhưng
kiên cường và một niềm tin về độc lập, tự do bất diệt. Chính
cái sức mạnh ấy đã làm nên những chiến thắng lịch sử huy
hoàng khiến cho cả thế giới phải khâm phục trước dân tộc Việt
Nam nhỏ bé mà vĩ đại.
Nghĩ về ngày chiến thắng, chúng ta càng không thể quên công
lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên suốt cuộc trường chinh
của dân tộc, không thể quên những gia đình có công với nước. Tự đáy
lòng mình, chúng tôi rất biết ơn công lao trời biển của thế hệ những người đi
trước. Họ đã dành trọn cả thanh xuân, cả cuộc đời của mình để phụng sự cho sự
nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Bài học lớn nhất mà chúng tôi tiếp thu từ lớp
cha anh chính là lòng yêu nước và sức mạnh của tinh thần đoàn kết.
Dù không sống trong ngày những ngày chiến tranh gian khổ nhưng tôi vẫn
cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ
quốc. Hơn ai hết, tôi cũng như bất cứ người Việt Nam nào, đều quý trọng những
ngày tháng hôm nay, trân trọng những thành quả có được sau gần 35 năm đổi mới,
đất nước hòa bình, xã hội ổn định và phát triển.
Trong tôi trỗi dậy niêm tự hào về một đất nước
Việt Nam nhỏ bé nhưng anh dũng, kiên cường.
Chiến thắng 30/4 đã qua 47 năm nhưng
không khí hào hùng của ngày ấy như vẫn còn
trong mọi ngõ hẽm, góc phố, ngã đường Việt
Nam, dường như nó đã đi vào tiềm thức mỗi
người dân Việt như muốn nhắc nhở lòng yêu
nước và tự tôn dân tộc ở bất cứ thời đại nào.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, dân tộc Việt
Nam, nhất là những người trẻ mang trong mình bầu nhiệt huyết và khát
vọng, dù ở đâu, vị trí nào, công việc gì cũng đều tiên phong, ngày đêm say
sưa cống hiến công sức và trí tuệ cùng Việt Nam vươn ra biển lớn. Cùng với
ý chí quyết chiến, quyết thắng, không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm
phát triển, thế hệ trẻ chúng tôi đã và đang cố gắng hết sức mình để xây dựng đất
nước phát triển phồn vinh.
Gấp trang sử sách với những tự hào cùng những biến cố lịch sử, đó là những
điều mà thế hệ trẻ Việt Nam ngẩng cao đầu và tự hào nói với thế giới rằng: Việt Nam
độc lập, không chỉ để sống và tự hào với thời khắc lịch sử ấy mà còn đã và đang làm
chủ, vượt qua các khó khăn mới, dựng xây một đất nước hoà bình và thịnh vượng,
phát triển, đổi mới và hội nhập, xứng đáng với kỳ vọng của các thế hệ cha ông đi
trước.
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