
Những thế hệ đi cùng đất nước 

Thử  lấy mùa Xuân năm 2012 này  làm mốc để nhìn  lại từng chặng 20 năm các thế hệ người Việt 

đang ở quãng tuổi 100, 80, 60, 40 và 20 trong 100 năm vừa qua, 100 năm nhiều máu lửa nhất trong 

lịch sử dân tộc mấy nghìn năm, để thấy đất nước cần gì họ khi ở tuổi 20 và họ đã gắn đời mình với 

đất nước ra sao? Đâu là con đường tới giàu mạnh trong hàng chục năm tới? 

Năm 1972, cách đây đúng 40 năm về  trước,  là năm của những sự kiện  lớn  trong cuộc chiến  tranh 

chống Mỹ, cứu nước: Cuộc chiến ở Quảng Trị và chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, góp phần 

dẫn đến hiệp định Paris mùa Xuân 1973 và Tổng tiến công mùa Xuân 1975.  

40 năm trước ấy tôi tròn 20 tuổi. Những người lính tuổi 20 chúng tôi đi vào chiến trường như một lẽ 

tự nhiên, lặng lẽ chia tay mẹ, chia tay người thân với “nước mắt chỉ để dành cho ngày gặp mặt” [1]. 

Máu lửa ở phía trước nhưng không ai chùn lòng. Rất nhiều người đã nằm lại trên những chặng đường 

giải phóng quê hương. Rất nhiều người trở về sau chiến tranh, mang thương tật, vất vả mưu sinh. 

Nhiều người trở lại trường xưa sách đèn dang dở. Những binh nhất binh nhì tuổi 20 ngày ấy nay đều 

đã quanh tuổi 60, tóc đã điểm bạc, bâng khuâng khi “chớp mắt tuổi thơ đã thành dĩ vãng” [2].      

Thế hệ tuổi 100 bây giờ sinh ra vào những năm chàng trai 20 tuổi Nguyễn Tất Thành lên tàu vượt biển 

đi tìm đường cứu nước. Họ đã lớn lên với những trăn trở về xứ sở đói nghèo và ngoại bang đô hộ, đã 

bâng khuâng đứng trước những ngả rẽ cuộc đời. Thế hệ này đã chứng kiến và có mặt trong bao gian 

truân của đất nước, đã đằng đẵng mang 30 năm chiến tranh đi gần nửa cuộc đời. Có những người 

trong họ khi 20 tuổi đã lập ra những chi bộ cộng sản, dẫn dắt đồng bào lật đổ chế độ phong kiến và 

đánh Pháp đuổi Nhật để giành độc lập. Đấy là thế hệ làm nên cách mạng Tháng Tám, lập ra nước Việt 

Nam dân chủ cộng hòa… 

Thế hệ tuổi 80 bây giờ sinh ra khi Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, và họ có tuổi 20 khi đất 

nước bắt đầu cuộc chia cắt dằng dặc 20 năm. Những người  lính quanh ngọn  lửa bập bùng giữa núi 

đồi Việt Bắc, trên sóng trào nước xoáy Cửu Long hay giữa bạt ngàn rừng già Tây Nguyên, phần lớn là 

những chàng trai cô gái tuổi 20. Họ là thế hệ của kháng chiến chống Pháp, dù không chỉ 9 năm đánh 

Pháp mà họ còn bước tiếp vào cuộc chiến tranh chống Mỹ, ròng rã 20 năm. Như xưa phải “bắn Pháp 

chảy máu” để biết mà đứng  lên, khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam và đánh phá đưa miền Bắc về 

thời kỳ đồ đá, họ  lại quật khởi  tìm “đường chúng  ta đi” của đất nước  [3]. Và họ đã đi suốt chặng 

đường vất vả, gian lao ấy cùng đất nước, đi tới ngày đất nước thống nhất, khi đã bước sang nửa bên 

kia của cuộc đời.  

Thế hệ tuổi 60 bây giờ sinh ra và lớn lên trong kháng chiến chống thực dân Pháp với “rau và cải trồng 

trên đống tro tàn” [4], với mũ rơm đến trường hay hàng rào ấp chiến lược vây quanh suốt tuổi thơ. 

Họ có tuổi 20 khi khói lửa lan tràn khắp quê hương và cuộc chiến tranh cuốn họ vào như điều không 

thể khác, dù ở miền Nam hay trên đất Bắc. Họ là thế hệ của chiến tranh chống Mỹ cứu nước, một thế 
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