
 

 

Đài Tượng Niệm John McCain     
tại Hồ Trúc Bạch Hà Nội 

 
Nếu đi dọc theo đường Thanh Niên, bên Hồ Trúc Bạch, thuộc 
Thủ đô Hà Nội, du khách có thể tìm thấy một tượng đài khiêm 
tốn đánh dấu một thành tích vĩ đại, đó là ngày 26/10/1967 Quân 
và Dân Thủ Đô Hà Nội đã bắn rơi chiếc máy bay A4 của Đế 
Quốc Mỹ và bắt sống tên giặc lái chiếc máy bay này. 
 
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam vào cuối tháng 7/2021  Bộ 
Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Tướng Lloyd Austin, đã đến viếng 
và đặt hoa trước tượng đài này. 
 
 

 

   
 
Rồi trong chuyến viếng thăm Việt Nam vào tháng 08/2021, Phó Tổng Thống HK Kamala Harris cũng đã cầm 
theo bó hoa màu xanh dương đến đặt kế bên tấm bia ở Hồ Trúc Bạch để tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ 
John McCain - đúng ba năm ngày ông qua đời. 
 
Người ta không rõ trước khi đến viếng thăm và đặt hoa trước tượng đài này, các vị tai to mặt lớn của chính 
phủ HK có hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nhà cầm quyền CSVN trong việc xây dựng tượng đài này hay không? 
Song nếu điềm qua tin tức truyền thông người ta được biết một số chi tiết trước khi tượng đài này được xây 
cất:  
 

 Theo Wikipedia, vào ngày 26/10/1967, trong khi điều khiển chiếc máy bay phản lực A-4E để thực phi 
vụ oanh kích lần thứ 23 trên vùng trời Bắc Việt, thì chiếc phản lực của McCain bị một tên lửa bắn hạ. 
Khi biết máy bay của mình trúng đạn, McCain đã bấm nút tự động chiếc ghế lái, nên đã thoát ra được 
khỏi chiếc máy bay và chiếc dù đã được mở bung, McCain đã từ từ rớt xuống Hồ Trúc Bạch. 

 

 Theo hồi ký của McCain, khi thoát ra khỏi máy bay ông bị thương nặng, hai tay và một chân bị gãy, 
nên khi rơi xuống hồ Trúc Bạch McCain không thể cử động như người bình thường được, vì vậy bị lâm 
vào tình trạng có thể bị chết đuối. Một số người Việt gần đó đã nhảy xuống hồ vớt ông ta lên bờ. Sau 
khi đã được đặt lên bờ hồ, một số khá đông người Việt khác đã kéo tới ném đá, đấm đá và đâm vào 
người ông. Nhiều phút sau, McCain mới được nhà cầm quyền CSVN đưa vào nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. 

 

 Cũng theo hồi ký của McCain, khi được đưa vào Hỏa Lò, dù biết rõ ông bị thương rất nặng, song nhà 
cầm quyền CSVN đã không điều trị các vết thương của ông, mà còn tra khảo ông để lấy thông tin cần 
thiết. John McCain chỉ được chăm sóc khi nhà cầm quyền CSVN biết được cha của ông là Đô Đốc 
John S. “Jack” McCain, Jr. và ông nội của ông là Đô Đốc John S. “Slew” McCain Sr. Vì khi tin tức chiếc 
máy bay của McCain bị bắn hạ và bản thân bị bắt làm tù binh được đăng tải trên trang nhất của các tờ 



 

 

báo lớn ở Mỹ và vào dịp này nhà cầm quyền CSVN 
mới biết được thành phần ba đời trong thượng lưu xã 
hội Tư Bản Mỹ của ông. Tuy nhiên McCain vẫn chỉ 
được chăm sóc y tế qua loa trong sáu tuần lễ tại một 
bệnh viện, rồi sau đó ông được đưa đến một trại giam 
khác ở ngoại thành Hà Nội. Tại trại giam này McCain 
bị giam chung một phòng giam với hai người Mỹ khác 
và hai người này không nghĩ rằng ông có thể sống sót 
trong vòng 1 tuần lễ.  Tổng số thời gian McCain bị 
giam giữ tại Hà Nội là năm năm rưỡi, trong đó có hai 
năm bị biệt giam. 

 
Vào giữa năm 1968, cha của John McCain là Đô Đốc John S. 
McCain, Jr. được bổ nhiệm làm Tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ trên chiến trường Việt Nam. Cộng Sản Bắc 
Việt đã lợi dụng ngay cơ hội này để đề nghị thả McCain sớm hơn các tù binh Mỹ khác, vì muốn thực hiện mục 
đích tuyên truyền chứng tỏ sự khoan hồng của họ và cũng muốn cho các tù binh Mỹ khác thấy rằng những tù 
binh con ông cháu cha như McCain thường sẵn lòng để được đối xử một cách ưu tiên. Tuy nhiên McCain đã 
từ chối đề nghị này; ông chỉ chấp nhận lời đề nghị này nếu như tất cả các tù binh bị bắt trước ông cũng đều 
được thả.  
 
Trong cuộc trao đổi tù binh gữa bốn bên tham chiến trong Chiến 
Tranh Việt Nam vào đầu năm 1973, John Mc Cain đã được phóng 
thích trở về Hoa Kỳ với gia đình. Nhiều năm sau đó, McCain đã trở 
thành Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Hoa Kỳ, McCain đã thể hiện một 
người quân tử và cao thượng, đã bỏ qua việc nhà cầm quyền 
CSVN đã hành hạ ông một cách dã man và hèn hạ trong suốt thời 
gian hơn 5 năm bị cầm tù tại Hà Nội, để đóng góp một vai trò tích 
cực trong việc bình thường hóa bang giao giữa hai nước. Có thể 
nói, nếu không có sự đóng góp to lớn  của TNS John McCain, thì 
sự bang giao giữa VN và HK không thể hình thành vào năm 1995 
được. Nhờ sự bang giao này mà Việt Nam mới tiến triển được 
nhiều mặt như hiện nay.  Nói khác đi, TNS John McCain đã trở 
thành một ân nhân của nhà cầm quyền CSVN. 
 
Tượng đài John McCain được xây đựng sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1973 và trước khi 
bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 1995. Do đó, tượng đài này không hề mang ý 
nghĩa là nhà cầm quyền CSVN tri ân sâu xa TNS John McCain vì đã đóng góp công sức lớn lao vào việc bình 
thường hóa bang giao giữa hai nước; mà chỉ có mục đích duy nhất là đề cao và tuyên dương thành tích vĩ đại 
của Quân Chủng Phòng Không đã bắn hạ được chiếc máy bay A4 và bắt sống tên giặc lái chiếc máy bay này. 
Đồng thời cũng để hạ nhục sự yếu kém của Không Quân Mỹ, vì trong cùng một ngày, 26/10/1967, ngoài việc 
bắn hạ chiếc máy bay của tên giặc lái McCain trên bầu trời Hà Nội còn có 10 chiếc máy bay khác cũng bị bắn 
hạ ở các nơi khác trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. 
 
Nếu quan sát tượng đài này người ta thấy ở giữa tượng đài là là hình tượng John McCain, quỳ cả hai gối 
xuống Đất và giơ cả hai tay lên Trời, với một tư thế vô cùng hèn hạ, để xin đầu hàng quân và dân Thủ đô Hà 
Nội. Như đã nói ở phần trên, khi thoát ra khỏi chiếc máy bay bị trúng tên lửa, McCain bị thương nặng, hai tay 
và một chân bị gãy, nên ông ta, dù muốn, cũng không thể đầu 
hàng ở tư thế hèn hạ này được. Như thế rõ ràng là cái tư thề đầu 
hàng một cách hèn hạ không phải là tư thế mà McCain tự ý hay tự 
nguyện, mà là tư thế của nhà cầm quyền CSVN đã gán ghép cho 
McCain, với mục đích để hạ nhục ông ta nói riêng và phi công Hoa 
Kỳ nói chung. 
 
- Bên phải hình tượng John McCain là một bức phù điêu, nguyên 
khởi mang dòng chữ:   
 

about:blank
about:blank


 

 

”NGÀY 26-10-1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN (?) THIẾU TÁ 
KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ ĐÂY LÀ MỘT TRONG 10 CHIẾC MÁY 
BAY BỊ BẮN RƠI CÙNG NGÀY.” 

 
Trước và sau khi bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được chính thức bình thường hóa vào năm 1995, chính 
TNS John McCain và nhiều người Mỹ khác đã viếng thăm nơi đây để chiêm ngưỡng và đặt hoa trước tượng 
đài này. 
 
Vào tháng 02/2002, ông Nguyễn Tâm Chiến, Đại Sứ Việt Nam 
tại Mỹ đã có cuộc tiếp xúc với TNS John McCain tại văn phòng  
của ông ta và tại đây TNS McCain đã nói với ông Chiến rằng:  
 
“Nhân đây, tôi có một lời đề nghị với phía Việt Nam (ông hạ 
giọng trịnh trọng), và nhờ Đại sứ chuyển về Hà Nội rằng, thượng 
nghị sĩ McCain mong sao cái tượng nhỏ bên hồ luôn được sạch 
sẽ”. Sau đó ông John McCain còn nói thêm: “Đại sứ biết không, 
đó là bức tượng duy nhất của tôi được dựng trên thế giới”!... Sau 
đó ông nhắc lại: “Tôi quý nhất bức tượng đó, tuy có một chi tiết 
binh chủng của tôi ghi trên đó không chính xác. Tôi là phi công 
của Hải quân Mỹ chứ không thuộc lực lượng Không quân Mỹ.”  
 
Qua lời nhắn này, cộng với những sự đóng góp to lớn của TNS John McCain trong việc bình thường hóa bang 
giao giữa hai nước, nhà cầm quyền CSVN bắt đầu giữ sạch sẽ hơn vùng đất chung quanh tượng đài. Còn 
trước đó thì chung quanh tượng đài đầy phân chim, phân chó, và rác rưởi tràn lan, khiến những người qua 
đường không ai muốn đến gần, trừ phi họ cần có một chỗ tiểu tiện tương đối  kín đáo.  
 
Kể từ đó, nhà cầm quyền CSVN, vì nhận thấy những dòng chữ trên 
bức phù điêu có một số chữ không được lịch sự, tên và binh chủng 
của viên phi công bị bắn rơi và bị bắt sống viết sai lạc đã được sửa 
chữa:  
 
 “NGÀY 26-10-1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT 
SỐNG PHI CÔNG JOHN SIDNEY McCAIN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN THUỘC 
LỰC LƯƠNG HẢI QUÂN HOA KỲ ĐÃ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI 
NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ ĐÂY LÀ MỘT TRONG 10 CHIẾC MÁY BAY BỊ BẮN 
RƠI CÙNG NGÀY.” 

 
Thượng Nghị Sĩ John McCain, người anh hùng trong chiến tranh 
Việt Nam, đã ra đi về miền miên viễn vào ngày 25-08-2018 vì căn bệnh ung thư não bộ. Tượng đài John 
McCain bên Hồ Trúc tại Thủ Đô Hà Nội hiện nay tuy mang tính chất phỉ báng và hạ nhục cá nhân ông McCain 
nói riêng và Quân Lực Hoa Kỳ nói chung của nhà cầm quyền CSVN. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, đây vẫn là một 
tượng đài duy nhất mang tên John McCain được xây dựng trên đất Việt Nam nói riêng và trên hành tinh này 
nói chung. Kể từ sau ngày McCain từ giã cõi đời, 25-08-2018, thì tượng đài này, đối với người Mỹ và phần 
đông người Việt hiểu biết, đã trở thành tượng đài tưởng niệm một phi công Mỹ anh hùng trong Chiến Tranh 
Việt Nam và một ân nhân của dân tộc Việt Nam trong việc bình thường hóa bang giao giữa Việt Nam và Hoa 
Kỳ. 
 
Có lẽ cũng vì thế mà các giới chức trong chính phủ Hoa Kỳ cũng như du khách HK đến thăm VN sau ngày 
TNS McCain từ trần, 25/08/2018, và ngay cả những người Việt Nam ở trong nước có sự hiểu biết trên mức 
trung bình, đã bỏ qua hay không thèm đếm xỉa đến những chi tiết nhỏ mọn và tiểu nhân của nhà cầm quyền 
CSVN, nên đã thường đến tượng đài này để tượng niệm cố TNS Johm McCain, một vị phi công anh hùng của 
Hải Quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và cũng là một nhân vật có tâm hồn cao thượng đã đóng góp 
công sức lớn lao trong việc  bình thường hóa bang giao giữa hai nước. 
 

 Hiện nay một số người hiểu biết trong nước đã khuyến nghị nhà cầm quyền CSVN nên dựng một bức 
tượng John McCain có hình thức đàng hoàng hơn, thay tượng đài hay bức phù điêu bên hồ Trúc Bạch 
hiện nay, được xem là có tính chất sỉ nhục cá nhân ông McCain lẫn nước Mỹ. 

 

about:blank


 

 

Ông Trương Nhân Tuấn, nhà nghiên cứu ở Pháp chia sẻ trên trang Facebook cá nhân:  
 

“Bức tượng ông John McCain quỳ gối giơ hai tay đầu hàng vẫn ‘trơ gan cùng tuế nguyệt’ mặc dầu 
chiến tranh đã chấm dứt 43 năm và Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam là 45 năm. Trong khi những tấm 
bia ghi tội ác của quân Trung cộng trên vùng biên giới nhân cuộc chiến 1979 đã bị đục bỏ từ lâu, vào 
những năm đầu của thế kỷ 21.”…. “Tư thế quỳ gối đầu hàng của một chiến binh là một sự sỉ nhục ở 
tầm quốc gia. Nhưng ông McCain không hề quỳ gối với tư thế ươn hèn như vậy. Đơn giản vì ông đã bị 
gãy hai chân, trong người bị nội thương nhiều nơi, khi chiếc máy bay của ông bị bắn hạ, rớt xuống hồ 
Trúc Bạch năm 1967”…. “Bức tượng giả tạo nói lên nhiều điều, mà ý chính cho thấy đến nay nhà cầm 
quyền CSVN vẫn còn thù hận sâu sắc, muốn sỉ nhục nước Mỹ. Báo chí trong nước không thể đăng tin 
khác hơn là nói lên sự thật, đó là ông McCain là ‘người ơn’ của chế độ CSVN hiện thời. Chính ông 
McCain đã tích cực vận động để Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình bang 
giao giữa hai quốc gia cựu thù địch. Không biết nhà cầm quyền CSVN có đủ thông minh để nhân việc 
ông John McCain đã ra người thiên cổ, đập bỏ tấm bia hận thù kia, dựng lên đó một bức tượng McCain 
khác đầy tình người, như thái độ của McCain khi đứng chụp hình bên bức tượng đầy dối trá và ô nhục 
này,”  

                             
Cựu tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân, người đã nhiều lần gặp gỡ Thượng nghị sĩ McCain, đã nhận định với 
đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA):   
 

“Chính phủ Việt Nam không bao giờ thực hiện điều đó. Nhà nước chỉ muốn tận dụng những con người 
như vậy, lợi dụng lòng thương yêu, tầm nhìn chiến lược của người ta. Chứ còn thực tâm mà nói, tôi 
chưa nhìn thấy sự ghi nhận đến mức đặt tên đường hay là thay phù điêu”.    

 
Facebook Mạc Văn Trang, Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam, viết trên trang cá nhân:  

 
“Người Mỹ họ suy nghĩ thoáng lắm, nhất là một nhân cách lớn như John MacCain. Sinh thời ông đã 
đến thăm hồ Trúc Bạch, ngắm tấm phù điêu nhiều lần và chụp ảnh kỷ niệm. Việc ông bị bắn rơi, bị bắt 
sống, bị giam cầm ở Hòa Lò… đó là sự thật lịch sử. Chẳng có gì phải né tránh”…. “Việc người dân lập 
cái bia kỷ niệm chiến tích là việc của họ, người ta muốn làm thế nào để thỏa mãn niềm kiêu hãnh của 
họ là tùy họ, chả chấp làm gì! Ông đã vượt qua tất cả sự thù hận giữa hai bên, vượt qua những ám ảnh 
bị tù đầy ở Hỏa Lò, vượt lên tất cả để hàn gắn mối quan hệ Việt–Mỹ; với một tầm suy nghĩ lớn và lòng 
bao dung, cao thượng, ông khát khao làm nhiều việc để giúp cho Việt Nam phát triển lên. Khi nhân 
cách đã ở tầm cao rồi, người ta không còn vướng bận vào những điều nhỏ nhặt nữa,”  

                  
 
Kết luận:  
 
Cho tới nay, 2021, với những phương tiện truyền thông tối tân và hiện đại, đã khiến cho những phương thức 
tuyên truyền dối trá, xảo quyệt, lưu manh v.v… của mọi tổ chức, mọi thế lực đều được phơi bày nhanh chóng 
và rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời. Do đó, việc các đỉnh cao trí tuệ của đảng CSVN, gắn nhãn hiệu cho cuộc 
chiến tranh Việt Nam là  cuộc chiến tranh CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC cũng không thể thoát khỏi ngoại lệ này. 
 
Phần đông người Việt trong nước hiện nay, vì được tiếp cận với các phương tiện truyền thông đại chúng và 
hiện đại, nên đã sớm nhận ra rằng: Cuộc Chiến Tranh Việt Mỹ về phương diện lịch sử là một điều có thật; 
song việc gắn nhãn hiệu (trademark) cho cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC là 
hành động man trá có tính toán và mang tính chất chiến lược của các vị lãnh đạo cấp CSVN.  
 
Khi gắn nhãn hiệu này cho cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, các lãnh tụ 
CSVN biết rất rõ rằng, người Mỹ đến miền Nam Việt Nam không hề có một chút tham vọng nào về đất đai cả. 
Mục tiêu của người Mỹ là mang quân vào miền Nam Việt Nam là để ngăn chặn khối Cộng Sản Quốc Tế đánh 
chiếm Việt Nam Cộng Hòa, và sau đó là toàn cõi Đông Nam Á Châu. 
 
Các lãnh tụ CSVN hòan toàn không mù để thấy, sau Thế chiến thứ II, người Mỹ sau khi đã ném hai quả bom 
nguyên tử xuống đảo Hiroshima và Nagasaki để buộc Nhật phải đầu hàng vô điều kiện, sau đó tiến chiếm toàn 
lãnh thổ Nhật Bản hoang tàn vì chiến tranh. Sau một thời gian chiếm đóng và cai trị nước Nhật như một quốc 



 

 

gia chiến lợi phẩm trong chiến tranh, người Mỹ đã ra khỏi nước này với hai bàn tay trắng và đã để lại một 
nước Nhật hậu chiến dân chủ, an bình, và thịnh vượng. Nên ngay sau khi người Mỹ đã rút quân ra khỏi nước 
này, người dân Nhật đã tự động dựng tượng đài Thống Tướng Douglas Mac Arthur để ghi nhận những ân tình 
mà ông ta đã mang đến cho nước Nhật. 
 
Các lãnh tụ CSVN cũng không mù để thấy, tại Cảng Incheon, trong công 
viên Tự Do rộng 660m2, ở Nam Hàn, người dân ở đây đã xây dựng 
Tượng Đài Thống Tướng Douglas MacArthur cao 6m, để tri ân và vinh 
danh tài năng quân sự của ông, trong một cuộc đổ bộ thành công, của 
Liên quân Hoa Kỳ và Nam Hàn tại bãi biển Incheon vào tháng 9 năm 
1950 do ông chỉ huy. Nhờ vào sự thành công này mà Nam Hàn hay 
Nam Triều Tiên đã thoát ra khỏi âm mưu thôn tính của Bắc Hàn hay Bắc 
Triều Tiên, với sự giúp đỡ tận tình của Trung Cộng dưới khẩu hiệu “VIỆN 

TRIẾU KHÁNG MỸ”. 
  
 
 
 
  
 
 
 
Một câu hỏi mà người ta không thể không nêu ra 
ở đây là: Tại sao các lãnh tụ CSVN biết rất rõ 
việc dán nhãn hiệu CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC là một 
hành động xảo trá, gian manh, lừa bịp nhân dân 
của họ, và lừa bịp cả nhân dân thế giới, song vẫn 
thực thi một cách tích cực? Câu trả lời là, người 
cộng sản chủ trương dùng CỨU CÁNH BIỆN MINH 

CHO PHƯƠNG TIỆN. Đối với người CS, bất cứ 
phương tiện nào dù có dã man, đê tiện, và bỉ ổi 

đến mức độ nào đi nữa, mà vẫn đạt được cứu cánh tốt đẹp, thì đều chấp nhận được cả. Phương thức dán 
nhãn hiệu CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC cho cuộc chiến Việt Nam tuy rõ ràng là man trá, bịp bợm, và lường gạt và 
mang tính chất “Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó” song nó vẫn có tác dụng thu hút được lòng yêu nước mù quáng 
của đại đa số dân chúng Việt Nam vốn dễ tin, hiền lành, chất phác, và thiếu hiểu biết.  
                  
Cho tới nay đã có khoảng trên 50% người Việt ở trong 
nước được tiếp cận với những phương tiện truyền 
thông đại chúng tân tiến, nên sự hiểu biết của họ 
không còn lạc hậu nữa. Do đó, hầu hết các hành động 
bịp bợm, lường gạt, lưu manh, và xảo trá của đảng 
CSVN kể từ ngày thành lập vào năm 1930, đều lần 
lượt bị vạch trần. Hiện nay uy tín của đảng CSVN đối 
với dân chúng Việt Nam chỉ còn là một con số không 
to tướng. Những công trình như tượng đài, phù điêu 
v.v… mà trước đây đảng CSVN đã dựng lên với mục 
đích hèn hạ là hạ nhục  kẻ thù, thì hiện nay, trớ trêu 
thay, lại trở thành những nơi chốn mà người dân Việt 
đổ xô tới đặt hoa và quốc kỳ để vinh danh kẻ thù. 
Tượng đài John McCain, trên đường Thanh Niên, bên 
hồ Trúc Bạch, Hà Nội là một thí dụ điển hình.    
       
Huy Vũ 


