
Một vị Tổng Thống Vĩ Đại có Tư Tưởng VĨ ĐẠI! 
 
 

 
"Tôi nhắc lại, đây là những công dân của nước Mỹ 
thống nhất, không có tù binh, tôi đã ra lệnh cho các 
anh phải cấp lương thực, nông cụ cho họ về quê sản 
xuất rồi kia mà. Các anh làm ngay đi” 
                             TỔNG THỐNG ABRAHAM LINCOLN 

 
 
 
Quí vị đã biêt lịch sử US, cũng xin đọc đoản văn 
này để nhìn người mà nghĩ đến ta, chiến tranh 
VN.... 
 
  

 
 
Cuộc nội chiến nam bắc Mỹ 1861 - 1865 vừa kết thúc. Bắc Mỹ đã chiến thắng và chế độ nô lệ ở nam Mỹ đã 
được xóa bỏ. Công việc sau chiến tranh thật bề bộn, cửa văn phòng tổng thống luôn bỏ ngỏ để bất kỳ ai cũng 
có thể gặp tổng thống bất kỳ lúc nào. 
 
Tổng thống Abraham Lincoln đang đứng, hai tay chống mép bàn, đầu cúi xuống tấm bản đồ trải rộng. 
 

- Báo cáo ngài tổng thống… 
Lincoln ngẩng lên, trước mặt ông là tổng tư lệnh quân đội. 

- Có việc gì? 
Lincoln hỏi rất từ tốn. 

- Thưa ngài còn hơn 500 ngàn tù binh định giải quyết ra sao ạ? 
- Tù binh nào - Lincoln sẵng giọng. 
- Những lính miền Nam bị ta bắt ạ - viên tổng tư lệnh lúng túng.  

Lincoln ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: 
- Tôi nhắc lại, đây là những công dân của nước Mỹ thống nhất, không có tù binh, tôi đã ra lệnh cho các 

anh phải cấp lương thực, nông cụ cho họ về quê sản xuất rồi kia mà. Các anh làm ngay đi. 
- Vâng, thưa ngài!  

Viên tư lệnh quay người đi ra. 
- À này…  

Viên tư lệnh vừa tới cửa quay lại. Lincoln ra lệnh: 
- Nhớ là phát súng và năm cơ số đạn cho mỗi đầu người  

Viên tư lệnh lưỡng lự... 
-  Cái này... 
- Họ phải có vũ khí chống thú dữ, bảo vệ mùa màng chứ. 
- Rõ!  

Viên tư lệnh đưa tay lên vành mũ rồi quay ra. 
 
Lincoln đã có mấy động thái quan trọng 
 

 Trợ cấp tử sĩ tính theo đầu người đã hy sinh cho cả hai bên. 

 Xây một tượng đài huy hoàng với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn những người đã ngã xuống cho sự 
thống nhất nước Mỹ". 

 Các nghĩa trang của hai bên tự xây dựng và tự chăm sóc, được chính phủ quan tâm như nhau. Sau 
này tại thủ đô Washington chính phủ Mỹ đã xây dựng nghĩa trang Arlington để tập kết các tử sỹ của cả 
hai bên nam bắc Mỹ, từ binh sĩ đến các vị tướng. 

 



Sau khi tổng thống Abraham Lincoln qua đời thì ý tưởng của ông đã được các đời tổng thống sau này thực 
hiện triệt để. 
 
Tôi hình dung, sau những hành động của tổng thống Lincoln các bà mẹ của hai miền sẽ ôm chầm lấy nhau mà 
khóc và họ không nghĩ rằng đã có một cuộc chiến tranh. Nước Mỹ phát triển nhanh là phải. Ông là một tổng 
thống vĩ đại, có tư tưởng vĩ đại, ông đã khuyến khích người dân Mỹ góp ý cho chính phủ với câu nói nổi tiếng: 

"Tự do ngôn luận là chìa khóa của sự phát triển" 
 
Tôi đã ghi lại lịch sử nước Mỹ với câu chuyện về tổng thống Abraham Lincoln. 
Lời bàn xin giành cho người đọc. 
 
Bùi - Hộ - Nguyên 
 
 
 
 
 
 


