
 

 

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về vấn đề: chiến tranh và hòa bình. 

Bài làm 

  Chiến tranh và hòa bình là hai mảng đối lập nhau. Nếu như hòa bình chỉ sự bình an, vui vẻ, 

hạnh phúc thì chiến tranh lại vẽ lên một viễn cảnh hoàn toàn trái ngược. Nói đến chiến tranh 

là nói đến đánh nhau, hỗn loạn, khói súng, máu, nước mắt và sinh mạng con người. Chỉ với 

mấy từ đó thôi hẳn ai cũng đã có những hình dung cho riêng mình về chiến tranh cũng như 

hòa bình trên thế giới. Chiến tranh là biểu hiện cao nhất của mâu thuẫn không thể hòa giải, là 

sự tham gia bằng vũ lực hai bên trở lên. Lịch sử thế giới đã ghi lại biết bao cuộc chiến tranh 

tàn khốc đã xảy ra suốt hàng nghìn thế kỉ. Chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế 

giới thứ hai được coi là những cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử với sự tham gia của các nước 

lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô... Đất nước Việt Nam ta hàng nghìn năm nay đã trải qua 

không biết bao nhiêu cuộc chiến phi nghĩa của giặc ngoại xâm lăng. Bao nhiêu cuộc chiến 

tranh là bấy nhiêu thời điểm đất nước lầm than, nhân dân loạn lạc, ly tán, chết chóc. Những 

đau thương mất mát và hậu quả của chiến tranh để lại là vô cùng đau thương. Để kể về hậu 

quả mà chiến tranh gây ra thì có lẽ không có một từ nào có thể diễn tả được hết. Đau thương 

cho người ra đi, ám ảnh những người ở lại, môi trường sống bị ảnh hưởng một cách nghiêm 

trọng là những gì mà chiến tranh để lại cho chúng ta khi đã vô tình đi qua một thời điểm nào 

đó. Vậy tại sao chiến tranh lại xảy ra dù biết nó tàn khốc và gây hậu quả ghê gớm như vậy? 

Chiến tranh là do những kẻ cầm đầu, những con người vì muốn thỏa mãn lòng tham của 

mình, vì sự ích kỷ cá nhân mà dẫn quân đi gây chiến nhằm giành lợi ích từ các vùng, quốc 

gia mà họ đánh chiếm. Có nước khai chiến ắt có nước chống trả, và thế là các bên sử dụng 

sức mạnh quyền lực của mình nhằm giành chiến thắng. Đó cũng chính là mầm mống của các 

cuộc chiến tranh trên thế giới. Trái ngược với chiến tranh là điều mà trong chúng ta ai cũng 

muốn có, đó chính là hòa bình. Hòa bình là khao khát của tất cả các dân tộc chân chính trên 

thế giới. Ở một nước hòa bình con người có cơ hội sinh sống và phát triển trong điều kiện tốt 

nhất, không phải chịu nỗi đau mất mát, phân tán, chia li như trong chiến tranh. Trên thế giới 

hiện nay luôn có các tổ chức và cá nhân lên tiếng bảo vệ hòa bình và kêu gọi mọi người ủng 

hộ hòa bình. Vì hòa bình sẽ mang lại cho mọi người cuộc sống bình an trong lâu dài. Hiện 

này có rất nhiều cách khác nhau đang được các quốc gia trên thế giới thực hiện nhằm duy trì 

hòa bình chống các hành động gây mâu thuẫn dẫn tới chiến tranh. Là một học sinh chủ nhân 

tương lai của đất nước, thế giới, tôi hiểu và ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh của mình, đó 

là trở thành một người công dân yêu thương đồng bào, yêu đất nước, yêu hòa bình và tự do. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 


