
 

 

Bài 5 trang 115 SGK GDCD 10 

Đề bài: 

Hãy sưu tầm và chia sẻ với bạn bè về các câu chuyện, tấm gương biết phấn đấu, rèn luyện tự 

hoàn thiện bản thân. 

Trả lời: 

Abraham Lincoln: Từ kẻ thất bại thảm hại đến Tổng thống vĩ đại nhất Hoa Kỳ. 

Lincoln được sinh ra trong một căn nhà gỗ ở biên giới nước Mỹ. Mẹ ông mất khi ông còn nhỏ 

và cha ông đã đi bước nữa. May mắn cho ông có được người mẹ kế quan tâm và luôn khuyến 

khích ông đọc sách. 

Với vốn kiến thức tối thiểu, ông tiếp xúc với những công việc tay chân khi vào tuổi trưởng 

thành. Lincoln làm nông cho một chủ trại giàu có trong vùng, làm người khuân vác và bán đồ 

tạp hóa. 

Sự chuyển biến thần kỳ đến với Lincoln, khi ông bắt gặp một cuốn sách luật trong giỏ tạp hóa 

cũ được ông mua với giá 50 xu. Khi này, ông được 21 tuổi, làm việc trong cửa tiệm bách hóa, 

thời gian rảnh rỗi ông đọc cuốn sách luật và từ đó nhen nhóm trong ông một đam mê ngành 

luật. 
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Dù không thành công lắm trong thời gian đầu làm chính trị, quan điểm về chế độ nô lệ ở buổi 

tranh luận Lincoln-Douglas đã gây được sự chú ý của dư luận và tại hội nghị Đảng Cộng hòa 

năm 1860, ông được bổ nhiệm làm Tổng Thống thứ 16 của Hoa Kỳ. 

Lincoln được tuyển cử vào Nhà Trắng không phải là một sự ngẫu nhiên nhưng sự chia rẽ bè 

phái giữa miền Nam và miền Bắc của Đảng Dân chủ đã tạo thuận lợi cho ông. Trong nội bộ 

Đảng Cộng hòa, Lincoln có lá phiếu nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp, William Seward, 

bởi vì ông được đánh giá là một ứng cử viên ôn hòa, yêu hòa bình. 

Vào thời điểm ông tuyên thệ làm Tổng thống, 7 bang đã tan rã khỏi Liên bang vì vấn đề nô 

lệ, thế nhưng vị Tổng thống thứ 15 và sắp mãn nhiệm, Buchanan và bộ máy chính quyền 

dưới thời không thể kiểm soát nổi tình hình và phải từ bỏ. 

Mặc dù Liên bang đang trong tình trạng lộn xộn và thiếu tài trợ, Quốc hội vẫn tìm cách cắt 

giảm chi phí và chỉ có Lincoln thấy được cần phải có hành động triệt để nếu muốn duy trì 

Liên bang và xóa bỏ chế độ nô lệ. 

Quyết đoán và nghị lực, sự quyết tâm thay đổi khiến mọi người ngạc nhiên. Ông bổ nhiệm 

William Seward, đối thủ không đội trời chung trước kia, làm Tổng thư ký và Edwin Stanton 

làm Bộ trưởng chiến tranh. Cả hai người ban đầu đều coi thường “gã nông dân” Lincoln, 

nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó họ đều thay đổi quan điểm của mình. 

Sau khi ông mất, nhìn Lincoln với ánh mắt kính trọng, nuối tiếc, Stanton đá thốt lên, “Đây là 

nhà lãnh đạo tài ba nhất của thế giới từ cổ chí kim” 

 


