
DANH NGÔN LÒNG YÊU NƯỚC 

 Lê Văn Hải sưu tầm 

 

-Tôi chỉ tiếc nuối một điều: là tôi 

chỉ có một sinh mệnh, để hy sinh vì 

tổ quốc của tôi mà thôi. 

 

- Chỉ có một việc quan trọng nhất 

trên đời, là yêu người dân, yêu tổ 

quốc của mình, dùng trí óc và linh 

hồn ra để phục vụ. 

  Nicolaisuyev (Nga) 

 

-Tổ quốc quan trọng hơn sinh 

mệnh, là cha mẹ của chúng ta, là 

đất đai của chúng ta. 

Marie Curie (Pháp) 

 

-Nếu cả quốc gia thật sự đã cảm 

thấy nhục nhã quá đủ, nó sẽ giống 

như con sư tử dưới hình dạng sâu 

đo, chuẩn bị lao về phía trước. 

Marx (Đức) 

 

-Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ tổ 

quốc, chết vì tổ quốc. 

Aristotle (Hy Lạp) 

 

-Tình yêu gia đình là mầm mống 

của tình yêu quê hương và của 

nhân đức xã hội. 

 P. Bokentano 

 

-Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ 

quê hương họ, nhưng bạn không 

thể mang quê hương ra khỏi trái 

tim của họ! 

Dos Parsons (Mỹ) 

 

-Sự hình thành nên một quốc gia 

phải cần một ngàn năm, nhưng sự 

diệt vong chỉ cần một ngày một đêm 

mà thôi! 

Byron (Anh) 

 

-Đạo đức cao thượng nhất của nhân 

loại là gì? Đó chính là lòng yêu 

nước! 

Napoleon (Pháp) 

 

-Nếu anh muốn yêu thương, anh 

phải phụng sự; nếu anh muốn tự 

do, anh phải chết! 

  Hegel 

 

-Chỉ có quốc gia thu hút những cái 

đầu, trái tim vĩ đại, hoặc coi trọng 

giáo dục mới có thể trở nên giàu có. 

Enrics (Mỹ) 

 

-Lòng yêu nước, là niềm tin rằng 

đất nước này ưu việt hơn tất cả các 

đất nước khác, bởi chỉ vì bạn sinh 

ra tại đó. 

George Bernard Shaw 

 

-Lòng yêu nước là nguồn lực bí mật 

của một xã hội hạnh phúc. 

Michael Ignatieff 

 

-Không có ai yêu đất nước mình vì 

lãnh thổ lớn hay nhỏ, hoặc vì nước 

mạnh hay yếu. Mọi người yêu nó, 

chỉ vì nó là tổ quốc của mình. 

Seneca (La Mã) 


