
NGHĨ VỀ LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN NGÀY NAY 

 

Dù bối cảnh thay đổi nhưng ở thời kỳ nào, lý tưởng của thanh niên cũng là mạch 

sống, là dòng chảy xuyên suốt... 

Ngay trang đầu cuốn nhật ký của mình, bác sĩ Đặng Thùy Trâm ghi câu danh ngôn của 

văn hào N.A.Ostrotsky về lý tưởng sống: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho 

khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng 

ti tiện, và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả 

sức ta, đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài 

người”.  

Đó cũng là tinh thần bao trùm toàn bộ cuốn nhật ký, là một biểu trưng cho hoài bão, lý 

tưởng sống của thế hệ thanh niên Việt Nam những năm chống Mỹ cứu nước: sống, chiến đấu 

vì nền độc lập dân tộc và xây dựng CNXH. 

Những thế hệ sinh ra, lớn lên trong chiến tranh, đối mặt với bom đạn, với quân thù, lý 

tưởng sống “vì độc lập dân tộc, vì CNXH” trở thành khát vọng cháy bỏng với những lời 

tuyên thệ sắt đá, những hành động cách mạng sục sôi. Ngày đi chiến đấu, ban đêm tranh thủ 

trước giờ nghỉ ghi lại những dòng nhật ký đậm sâu chí khí và những tình cảm, suy nghĩ đời 

thường như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc,… chính là biểu trưng của những thế hệ 

thanh niên ngày đó. 

Đất nước sau hơn 40 năm kể từ ngày thống nhất Bắc – Nam, non sông một dải, thanh 

niên Việt Nam ngày nay đã có những thay đổi lớn trong cách nghĩ, cách nói và hành động. 

Thanh niên không còn viết nhật ký, không còn những lá thư nhắn nhủ về lý tưởng sống, cách 

mạng gửi về gia đình, người thân. Thanh niên trở nên bận rộn hơn với vòng quay công việc, 

lao động, học tập, nhanh nhạy hơn với sức mạnh của công nghệ thông tin toàn cầu và cũng 

năng động hơn với xu thế hội nhập. Thanh niên bị cuốn hút vào vòng xoáy của tiền – tài – 

danh vọng, của bao thứ cám dỗ đời thường. 

Nhưng như thế liệu có phải lý tưởng sống đã thay đổi? 

Cũng có lúc tôi đã ngờ ngợ như thế khi diện kiến những đám thanh niên lêu lổng, chơi 

bời, những nhóm tụm năm, tụm ba say sưa đốt đời trai trong khói tài mà, trong tiệc rượu và 

dàn nhạc thâu đêm suốt sáng, những băng đảng côn đồ tụ tập đâm thuê, chém mướn, gây 

nhức nhối xã hội… Nhưng thực ra, đó là một góc của xã hội, một sự lãng phí thời gian diễn 

ra ở một bộ phận giới trẻ và chúng ta hoàn toàn không thể đánh đồng đó là lối sống chung của 

tất cả thanh niên ngày nay.  

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và 

nguồn lực con người. Không thể nhìn những biểu hiện tiêu cực có tính bộ phận để đánh đồng 

cả thế hệ trẻ. Yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp cho xã hội không phải là việc hô hào, 

“chém gió” trên Facebook, mạng xã hội, không phải nói tài kiểu “anh hùng bàn phím”, đưa ra 

những ý kiến, quan điểm cá nhân trái chiều làm nhiễu loạn thông tin… Dù bối cảnh thay đổi 

nhưng ở thời kỳ nào, lý tưởng của thanh niên cũng là mạch sống, là dòng chảy xuyên suốt.  

Ngày nay, lý tưởng, quan điểm sống của thanh niên biểu hiện với những sắc thái khác 

nhưng không thay đổi về nội hàm, bản chất. Không khắc đậm những châm ngôn, phương 

châm sống trong trang nhật ký hay các “hội thề” như trước, họ vẫn có những cách biểu hiện 



riêng khi theo đuổi những mục tiêu, ý nghĩ, hành động tích cực trong học tập, rèn luyện, trong 

công tác, chiến đấu…  

Hòa cùng nhịp sống của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ tiếp bước truyền thống hào hùng các 

thế hệ cha anh bằng việc kế thừa, phát huy phẩm chất cách mạng, năng lực công tác, đạo đức 

lối sống trên từng vị trí công tác, học tập, lao động. 

Đăng Minh 

 

http://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/Nghi-ve-ly-tuong-song-cua-thanh-nien-
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