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PHÂN TÍCH BÀI " ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH" 

CỦA G.G. MÁC-KÉT 

 Bài mẫu chọn lọc: 

Tác giả Mác-két là người gốc Cô-lôm-bi-a. Ông là một nhà văn đồng thời cũng là hoạt 

động xã hội vô cùng lỗi lạc. Mác-két từng đạt giải Nô-ben văn học năm 1982. 

Bài viết “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” là một bài viết hay, mang một ý nghĩa vô 

cùng to lớn cho toàn thể hành tinh chúng ta. Nó chính là bức thông điệp mà tác giả Mác-

két muốn gửi tới toàn thể nhân loại trên hành tinh hình cầu này. 

Tác giả Mác-kết đã là nổi bật lên ba luận điểm mà con người trên trái đất đang phải đối 

mặt đó là họa hạt nhân, chạy đua vũ trang hạt nhân gây tốn kém tiền bạc, thời gian của 

nhân loại, và cuối cùng là lời kêu gọi chúng ta chống chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hòa 

bình của địa cầu. 

Trái đất đang có nguy cơ bị diệt vong bởi hiểm họa hạt nhân “nguy cơ ghê gớm đè nặng 

chúng ta như thanh gươm Đa-mô-clet” tác giả đã nói như vậy trong bài viết của mình. 

Hiện nay trên toàn hành tinh của chúng ta có tới hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân. Nó nằm 

rải rác khắp nơi từ châu Âu tới châu Á. Mỗi sinh mạng trên trái đất của chúng ta đang 

ngồi trên một khối thuốc nổ khổng lồ. Số vũ khí hạt nhân này có sức công phá gấp 12 lần 

sự sống của trái đất. Nói theo cách khác thì chỉ cần số vũ khí hạt nhân này nổ có thể hủy 

diệt 12 hành tinh giống như trái đất của chúng ta. 

Trong luận điểm thứ hai của mình tác giả Mác-két đã phân tích rõ việc chạy đua vũ trang 

đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của nền kinh tế của thế giới. 

Phí đầu tư cho 100 chiếc máy bay chiến lược của Mỹ có thể lên tới 100 tỉ đô la. Với số 

tiền lớn như thế này có thể cung cấp đồ ăn thức uống của 500 triệu người nghèo ở châu 

phi. 

Chỉ cần lấy số tiền mua hai chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân chúng ta có thể đủ tiền 

xóa mù chữ cho toàn thế giới. Chỉ cần với những con số nhỏ thế thôi nhưng chúng ta có 

thể thấy rằng chi phí cho chiến tranh, cho sản xuất vũ khí hạt nhân là vô cùng lớn. Nó 

chiếm rất nhiều ngân sách tiền tệ của nhiều nước. Trong khi với số tiền đó chúng ta có 

thể cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân, giúp rất nhiều trẻ em nghèo được đi học, có lương 

thực sinh sống. 

Lập luận của Mác-két vô cùng cùng chắc chắn, sắc bén những con số kinh tế mà ông đưa 

ra khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên giật mình bởi nó quá lớn quá tốn kém, mà 
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những số tiền lớn này lại chỉ phục vụ cho sự phi nghĩa, không nhằm cứu vớt nhân loại, 

loài người khỏi đói nghèo dốt nát mà chỉ làm hại cho hành tinh chúng ta, đặt nguy cơ hủy 

diệt lên cao hơn. 

Trong phần kết của mình tác giả Mác-két đã ra lời kêu gọi nhân loại chúng ta chung tay 

loại bỏ vũ khí hạt nhân, loại bỏ chiến tranh hạt nhân. Tác giả đề nghị mọi người hãy mở 

ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ, để biết được sự sống đã từng tồn tại, để tương lai có thể 

biết được thủ phạm gây ra hủy diệt cho hành tinh chúng ta chính là vũ khí hạt nhân. 

Bài viết “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” thể hiện tâm tư, tình cảm của tác giả Mác-

két. Nó cho thấy ông là người có trí tuệ biết nhìn xa trông rộng, nhìn thấy trước được 

tương lai của nhân loại và ông cũng là người có trái tim nhân hậu, biết yêu thương người 

nghèo, luôn mong muốn có một cuộc sống hòa bình cho tất cả mọi người. 

Bài viết của Mác-két thể hiện văn phong độc đáo, nhiều sáng tạo. Những con số thống kê 

của ông có sức thuyết phục người đọc người nghe vô cùng sâu sắc. Nó thể hiện tác giả đã 

phải nghiên cứu vấn đề này rất lâu và trăn trở về nó rất nhiều. Nên mỗi câu ông viết đều 

có sức nặng tựa ngàn cân, có sức lay động lòng người vô cùng to lớn. 

 Bài mẫu 2: 

  Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, 

người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn 

học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta. 

   Để làm sáng tỏ luận đề Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, Mác-két đã đưa ra 3 luận 

điểm đầy sức thuyết phục: một là, nhân loại đang đứng trước hiểm họa hạt nhân; hai là, 

cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân là cực kì tốn kém; ba là, lời kêu gọi chống nguy cơ hạt 

nhân, đấu tranh cho hòa bình. 

    

    1. Nhân loại đang đứng trước hiểm họa hạt nhân; cái "nguy cơ ghê gớm đang đè nặng 

lên chúng ta như thanh gươm Đa-mô-clét". Với hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân bố trí khắp 

hành tinh, mỗi con người đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ. Số vũ khí hạt nhân ấy 

có thể hủy diệt 12 lần mọi dấu vết sự sống trên trái đất; có thể "tiêu diệt tất cả các hành 

tinh đang xoay quanh mặt trời, cộng thêm 4 hành tinh nữa... "Mác-két ghê tởm lên án 

nguy cơ hạt nhân là "dịch hạch hạt nhân"vì "cái cảnh tận thế tiềm tàng trong các bệ 

phóng cái chết"... 

     

     Những con số mà Mác-két đưa ra đã nâng cao nhận thức cho mọi người về nguy cơ 

chiến tranh hạt nhân, và sự hủy diệt khủng khiếp của vũ khí hạt nhân. 

   2. Tiếp theo, Mác-két đã chỉ ra cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân là vô cùng tốn kém. 

Đây là những số liệu cụ thể mà tác giả đã đưa ra: 
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   Chi phí bỏ ra cho 100 máy bay ném bom chiến lược B.1B của Mĩ và cho dưới 

7.000 tên lửa vượt đại châu là 100 tỉ đô-la. Số tiền ấy có thể cứu trợ về y tế, giáo 

dục sơ cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh và tiếp tế thực phẩm, nước uống cho 500 

triệu trẻ em nghèo khổ nhất thế giới. 

  Giá 10 chiếc tàu sân bay Ni-mít mang vũ khí hạt nhân đủ để thực hiện một 

chương trình phòng bệnh trong 14 năm cho hơn 1 tỉ người khỏi bệnh sốt rét và cứu 

hơn 14 triệu trẻ em ở châu Phi. 

   Số lượng ca-lo trung bình cho 575 triệu người thiếu dinh dưỡng tốn kém không 

bằng 149 tên lửa MX...; chỉ cần 27 tên lửa MX là đủ trả tiền mua nông cụ cần thiết 

cho các nước nghèo để họ có được thực phẩm trong 4 năm tới. 

   Chỉ cần 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xóa nạn mù chữ cho 

toàn thế giới. 

   Nhà văn được giải thưởng Nô-ben đã nghiêm khắc cảnh cáo: "Chạy đua vũ trang là đi 

ngược lại lí trí", - lí trí con người, cả lí trí tự nhiên. Sự sống trên Trái Đất phải trải qua 

380 triệu năm thì con bướm mới biết bay; rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, trải 

qua 4 kỉ địa chất (trên dưới 40 triệu năm), con người mới hát được hay hơn chim và mới 

chết vì yêu. Nhưng chỉ cần "bấm nút một cái" là sẽ "đưa cả quá trình vĩ đại và tốn kém đó 

của hàng bao nhiêu triệu năm, trở lại điểm xuất phát của nó", nghĩa là Trái Đất bị hủy 

diệt hoàn toàn. 

   Nghệ thuật lập luận của Mác-két rất sắc bén. Những con số về tiền bạc mà ông nêu lên 

đã cho thấy ngân sách quân sự, chi phí chạy đua vũ trang hạt nhân là cực kì tốn kém! Tác 

giả sử dụng lối biện luận tương phản về thời gian: quá trình hình thành sự sống và văn 

minh nhân loại phải trải qua hàng triệu triệu năm, còn sự hủy diệt Trái Đất chỉ diễn ra 

trong nháy mắt, "chỉ cần bấm nút một cái" thì tất cả sẽ trở thành tro bụi - ông đã chỉ cho 

mỗi người, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia thấy rõ hiểm họa vũ khí hạt nhân, chạy đua vũ 

trang hạt nhân khủng khiếp như thế nào! 

 3. Luận điểm thứ 3 là lời kêu gọi của Mác-két. 

   Ông kêu gọi mọi người "chống lại việc đó - cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân; hãy 

" tham gia vào bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới không có vũ khí 

và một cuộc sống hòa bình, công bằng". 

  Ông đề nghị "mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ, có thể tồn tại được sau tai họa 

hạt nhân"để cho nhân loại tương lai biết rằng "sự sống đã từng tồn tại"..., để nhân 

loại tương lai " biết đến "những thủ phạm đã "gây ra những lo sợ, đau khổ"cho 

hàng tỉ con người, để biết đến tên những kẻ "giả điếc làm ngơ trước những lời 

khẩn cầu hòa bình, những lời kêu gọi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn ..." 

   Mác-két đã có một cách nói đặc sắc, độc đáo lên án những kẻ hiếu chiến đã và đang 

gây ra cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, đe dọa cuộc sống hòa bình yên vui của các dân 

tộc và nhân loại. 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-9-c261
https://doctailieu.com/van-mau-lop-9-c708


HỌC TẬP – LỚP 9 – VĂN MẪU 9 

   Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòn bình thể hiện trí tuệ và tâm hồn của Mác-két. 

Ông đã sáng suốt và tỉnh táo chỉ cho nhân loại thấy rõ nguy cơ hạt nhân là một hiểm họa 

đáng sợ - "dịch hạch hạt nhân" . Tâm hồn của ông cháy bỏng một niềm khao khát hòa 

bình cho nhân loại. 

   Mác-két đã có một lối nói, lối viết rất độc đáo. Những số liệu của ông nêu ra có một sức 

thuyết phục to lớn, làm cho mọi người, mọi dân tộc nhận thức một cách sâu sắc về sự 

nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa bình là sự sống còn của nhân loại. 
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