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Tháng 7 năm 1967: nông dân Hà Nội vớt ông McCain ở  
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Sự vô lại của Bắc Bộ Phủ thể hiện trong một tượng đài ghi lại biến cố đó! 

 

Thượng nghị sĩ John McCain của tiểu bang Arizona ngày thứ bảy 25-8 vừa qua đã qua đời sau 

gần hai năm quyết liệt chống cự với căn bệnh ung thư não trầm trọng, trong nỗi ngậm ngùi 

thương tiếc của toàn dân nước Mỹ trước sự ra đi của một người anh hùng dân tộc. Trước đó một 

ngày, gia đình đã thông báo quyết định của ông chấm dứt sự điều trị. Và trước đó hai tháng, ông 

đã thẳng thắn nhìn nhận: vô phương cứu chữa. Người ta hẳn còn nhớ một người phụ tá của Tổng 

thống Donald Trump, bà Kelly Sadler, khi bàn đến sự chống đối của ông McCain đối với quyết 

định của ông Trump chọn bà Gina Haspel làm giám đốc CIA, bà Sadler đã nói trong một cuộc 

họp nội bộ: “Ông McCain chết đến nơi rồi, khỏi lo”. Thực tế đó có thể cũng là điều Tổng thống 

mong đợi hay nói riêng với người của mình. Nhưng phát biểu của bà cũng nói lên một thực tế 

những người của tổng thống, mà ông thường ca ngợi “những người ưu tú nhất” (the best and the 

brightest) chỉ vô lại như thế. Và chúng ta cũng thấy ông Trump trong thời gian qua đã thay người 

như thay áo, một tập quán ông đã tiêm nhiễm và tin tưởng từ vỡ tuồng TV ông không nhàm chán 

“The Apprentice” mà ông vẫn diễn với câu nói đầy uy quyền của một ông chủ vẫn nghĩ mình là 

ông vua: “You’re fired!”. Nhưng thực tế cũng là ông McCain tuy đã nhắm mắt xuôi tay vẫn sống 

mãnh liệt trong tâm khảm của đông đảo người Mỹ và đông đảo người Việt đang sống tha hương 

mất nước - Trừ những người Mỹ hay người Việt đã mất gốc trong nghĩa nào đó. Cho dù chỉ là 

một chính khách mà hoạt động phần lớn giới hạn trên “sân nhà”, trong nước Mỹ, ông McCain là 

một trong những khuôn mặt trên chính trường Mỹ được dư luận quốc tế biết đến nhiều nhất. Nếu 

so sánh giữa ông và Tồng thống Trump, có thể nhân vật sau nay đang nổi tiếng như cồn còn ông 

McCain tỉnh lặng hơn. Nhưng người ta biết ông McCain bao nhiêu năm trước đây. Còn ông 

Trump chỉ mới nổi bật gần đây. Và đương nhiên, cách người ta nhìn ông McCain cũng khác 

nhiều, khác xa, cách người ta nhìn tổng thống Mỹ hiện nay. Sự khác biệt trong cách nhìn này có 

thể được soi sáng trong sự im lặng bất động của ông Trump trước sự ra đi của một khuôn mặt nổi 

bật tại Thượng Viện Mỹ. Ông không có một lời bày tỏ thương tiếc một nhân vật chính trị hiếm 

có của nước Mỹ vẫn được xem là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc - vốn là một 

nghi thức chinh trị văn hóa của thế giới văn minh. Ông cũng chận lai quyết định treo cờ rũ trước 

sự qua đời của một nhân vật lãnh đạo Quốc Hội đã qua sáu nhiệm kỳ tại Thượng Viện. Chỉ cho 

đến khi các tổ chức cựu chiến binh của Mỹ quyết liệt phản ứng, ông Trump mới bất đắc dĩ mở 



miệng, và quốc kỳ nước Mỹ mới được hạ xuống lưng chừng. Trong phản ứng thiếu văn hóa (nay 

đã là chuyện bình thường) của Tồng thống Trump (Cần nhắc lại để hiểu: ông đã khẳng đinh ngay 

trong thời gian vận động tranh cử, ứng xử chinh trị với những động thái có văn hóa, người Mỹ 

gọi là “civility”, là không có ông, trong khi những nhà sử học chính trị vẫn khẳng định chính 

truyền thống văn hóa bảo tồn tư cách chính trị đã giúp cho hai đảng đứng trước những khó khăn, 

bế tắc, khủng hoảng, bao giờ cũng tìm đến với nhau để có giải pháp thỏa hiệp, hợp tác), chúng ta 

cũng cần nhìn đến bối cảnh quan hệ giữa hai người. Vốn là người may mắn trốn lính trong cuộc 

chiến tranh Việt Nam (lý do “tàn tật”, lý do học vấn…),  ông Trump không ưa ông McCain trước 

hết chỉ là vì ông McCain là anh hùng dân tộc của Mỹ trong chiến tranh. Ông McCain là “con 

dòng cháu giống”, ông nội ông là đô đốc Hải Quân, cha ông cũng là đô đốc Hải Quân. Ông là 

môt phi công lái máy bay oanh tạc của Hải Quân Mỹ, Ông từng chịu tai nạn cháy tàu trên vùng 

biển Thái Bình, nhưng vẫn trở lại ngành sau khi nằm bệnh viện cả nửa năm. Khi bị địch bắt, ông 

không nói lý lịch mình và vẫn để địch tra tấn, hành hạ. Đến khi Việt Cộng biết ông là “con ông 

lớn”, chúng muốn tha ông ra sớm “để làm phúc” với Mỹ, nhưng ông từ chối, ở lại với những 

người bạn cùng cảnh ngộ trong “Khách sạn Hilton”. Mặc dù những người cộng sản ở Bắc Bộ 

Phủ vẫn soen soét ca ngợi ông McCain giúp hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quan hệ 

Mỹ-Việt thời hậu chiến, chúng vẫn để một “tượng đài” của ông McCain 51 năm trước (tháng bảy 

1967) đang giơ cao tay đầu hàng tại Hồ Trúc Bạch khi bị bắn rơi xuống hồ, như một nhắc nhở 

người dân về một “quá khứ anh hùng” của một thời “chống Mỹ cứu nước”. Dĩ nhiên bức tượng 

này không nói ông McCain sau đó bị đánh đập thế nào khi bị kéo lên từ hồ, cũng như ông bị tra 

tấn thế nào sau đó trong hỏa lò. Và cái tượng đài này cũng đang là một thứ ông phỗng đá nói lên 

một sự thiếu văn hóa hay ngu dốt chính trị của lãnh đạo thời nay cùng thái độ gian trá khi khai 

thác lịch sử của một cuộc nội chiến xâm lược mượn tay người ngoài để trấn áp, tiêu diệt những 

người đồng bào. Sau này, ông McCain là một trong những nhà chính khách rất hiếm hoi của Mỹ 

đã dám thẳng thắn phát biểu trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước: bên lỗi lầm 

đã thắng cuộc chiến (Ông nói ngay tại Saigon vào khoảng 30-4 năm 2000: I think the wrong 

guys won. I think that they lost millions of their best people who left by boat, thousands by 

execution and hundreds of thousands to reeducation camps – Tôi nghĩ rằng những người sai lầm 

đã chiến thắng. Tôi nghĩ rằng họ đã mất hàng triệu người tài giỏi nhất đã ra đi bằng tàu thuyền, 

hàng ngàn người bị xử trảm và hàng trăm ngàn người vào trại học tập). Nhiều người Việt ngay 

trong hàng ngũ chúng ta vẫn quên rằng ông Trump chẳng biết gì về chiến tranh Việt Nam (ngay 

cả lịch sử Hoa Kỳ chưa chắc ông đã biết); ông chẳng biết gì về sự hy sinh của hàng trăm ngàn 

người Mỹ trong cuộc chiến đó, trong đó ít nhất 55.000 người đã nằm xuống, hàng trăm ngàn phế 

tật… Ông càng chẳng hiểu vì sao cuộc chiến chấm dứt và số phận của người dân Miền Nam điêu 

đứng như thế nào khi kẻ xâm lăng áp đặt sự cai trị chuyên chế độc đảng lên đầu hàng chục triệu 

dân. Ông Trump quá sướng vì không chịu ảnh hưởng gì của cuộc chiến làm thay đổi cả nước 

Mỹ; cuộc đời ông vừa bình an vừa sôi nổi hào hứng vì nhờ những cuộc thi hoa hậu mà ông làm 

chánh chủ khảo nên ông đến được với biết bao nhiêu phụ nữ có giấc mơ đội vương miện trên 

đầu; cho nên ông không cần biết đến câu chuyện hơn năm năm rưỡi của ông McCain trong hỏa 

lò của cộng sản Miến Bắc, ông Trump nhún vai: “Chẳng lẽ bị bắt vì máy bay bị bắn rớt mà trở 

thành anh hùng?”. Đó là một phát biểu khó nói là không vô lại, khó nghe ngay từ một con người 

bình thường, không nói gì là một “chính khách”, lại càng khó tưởng hơn nữa phát xuất từ cái 

miệng tròn vo của một tổng thống. Nhưng đó là sự thật: người ta vẫn bầu cho ông, và ông Trump 

đã không đính chính, rút lời, xin lỗi. Sự xung đột giữa hai người, tuy cùng mang bảng hiệu Cộng 

Hòa, càng nổi bật sau khi ông Trump vào Tòa Bạch Ốc. Cao điểm của sự hận thù là vào tháng 

bảy năm 2017, khi ông McCain vừa được phát hiện có ung thư não, ông vẫn cố bay đến 



Washington để bỏ phiếu chống lại âm mưu của đảng Cộng Hòa nhằm hủy bỏ Obamacare trong 

khi chưa có phương sách nào thay thế  hay tu chỉnh luật bảo hiểm y tế nâng đỡ giới nghèo này. 

Tuy là người Cộng Hòa, ông McCain vẫn nổi tiếng là một chính khách “độc lập”, người Mỹ gọi 

ông là “maverick” (không giáo điều, không chính thống). Nhưng rõ rệt hơn nữa là cách ông 

McCain nhìn ông Trump. Bởi thế mà một trong những điều ông McCain nhắc nhở trước khi lìa 

đời là ông không muốn khi ông đã nằm xuống lại phải nhìn thấy ông Trump trước quan tài của 

mình. Ngược lại, ông tỏ ý được hai cựu tổng thống đến thăm viếng, Tồng thống Barack Obama 

là người Dân Chủ đã đánh bại ông trong cuộc bầu cử năm 2008, và Tổng thống George W. Bush 

đảng Cộng Hòa  là người chẳng những đã đánh bại ông năm 2000 trong tranh cử sơ bộ của Cộng 

Hòa, mà còn để lại một di sản kinh tế Đại suy thoái tan hoang khiến cho ngay cả cử tri Cộng Hòa 

cũng dễ dàng bỏ rơi ông McCain để theo ông Obama năm 2008. Rõ rệt ông McCain đến chết vẫn 

không quên mối hận năm 2008. Cho nên, có một người khác nữa cũng không được mời đến 

viếng ông tại Tòa Nhà Quốc Hội Arizona, là nơi quàng xác ông: bà Sarah Palin. Bà từng là 

Thống đốc tiểu bang Alaska khi làm ứng cử viên phó tổng thống cho ông McCain trong năm 

2008. Có lẽ ông đang cho đó là sai lầm lớn nhất trong đời, vì ông đánh giá sai lầm sự ủng hộ mà 

bà có thể có trong cánh hữu của đảng Cộng Hòa. Nhưng lý do mà ông đã không mời bà đến 

viếng ông, cho dù bà đã dời nhà đến Arizona, có lẽ chính là vì trong các năm qua, bà và gia đình 

của bà đã tạo quá nhiều chuyện tai tiếng mà người ta có thể nói là điên khùng. Chúng ta còn có 

thể nhớ rằng bà đã ủng hộ ông Trump nồng nhiệt và vô điều kiện đến chừng nào, thế mà ông 

Trump đáp lại cho “nghĩa cử cao đẹp” của bà như thế nào? Ngay cả gặp Melania Trump, bà 

Palin còn chưa thấy tận mặt! Dĩ nhiên, quyết định cho ông Trump đứng ngoài trong tang lễ của 

ông McCain là một lý do khiến ông Trump phát điên cho nên mới chơi lại bằng cách “quên” cho 

cờ rũ. Nhưng trước hết chúng ta hãy nghe ông McCain nói những lời trăn trối cuối cùng: “Những 

người Mỹ đồng bào của tôi, những người đã ban ơn cho tôi được phụng sự họ trong sáu mươi 

năm, và đặc biệt những người Arizona của tôi. Cảm ơn quí vị đã cho đặc ân được phục vụ quí vị 

và nhờ đó tôi có một cuộc sống xứng đáng, phục vụ trong quân ngũ cũng như trong chính quyền. 

Tôi đã cố gắng phục vụ đất nước trong trang trọng. Tôi đã phạm sai lầm, nhưng tôi hy vọng tình 

yêu của tôi dành cho đất nước sẽ được nhìn nhận đúng mức. Tôi thường thấy mình là người may 

mắn nhất trên đời này. Tôi cảm thấy điều đó ngay cả bây giờ khi chuẩn bị những giây phút cuối 

đời. Tôi yêu cuộc sống của mình, toàn bộ. Tôi đã có kinh nghiệm, đã có phiêu lưu và tình bạn đủ 

cho mười cuộc đời thỏa mãn, và tôi rất tri ân điều đó. Cũng giống như hầu hết mọi người, tôi đã 

hối tiếc. Nhưng tôi sẽ không đổi bất cứ một ngày trong đời, vào lúc  tốt cũng như lúc không hay, 

để lấy một ngày tốt nhất của bất kỳ ai khác. Tôi có được niềm hạnh phúc này là nhờ tình yêu của 

gia đình. Không người đàn ông nào được vợ hoặc con yêu thương nhiều hơn tôi. Và tôi cũng nợ 

nước Mỹ. Được kết nối với các chính nghĩa của đất nước - tự do, công bằng, tôn trọng phẩm giá 

của tất cả mọi người – đã mang lại hạnh phúc tuyệt vời cho tôi hơn cả những thú vui thoáng qua 

của cuộc đời. Nguồn gốc của chúng ta và ý thức về giá trị không bị giới hạn đặt định nhưng được 

mở rộng khi chúng ta phục vụ những chính nghĩa lớn hơn chính mình. 'Người Mỹ đồng bào' – sự 

liên kết đó có ý nghĩa với tôi hơn bất kỳ sự liên kết nào khác. Tôi đã sống và chết trong tư th ề 

một người Mỹ tự hào. Chúng ta là công dân của nước cộng hòa vĩ đại nhất thế giới, một quốc gia 

lý tưởng, không phải là máu và đất. Chúng ta được ban phước và là một phước lành cho nhân 

loại khi chúng ta duy trì và thúc đẩy những lý tưởng đó ở quê nhà và trên thế giới. Chúng ta đã 

giúp giải phóng nhiều dân tộc thoát khỏi sự bạo ngược và nghèo đói hơn bất cứ ai trong lịch sử. 

Chúng ta đã có được sự thịnh vượng và quyền lực lớn lao trong quá trình này. Chúng ta làm suy 

yếu sự vĩ đại của mình khi chúng ta lẫn lộn lòng yêu nước của mình với những sự cạnh tranh bộ 

tộc đã gieo oán ghét, thù hận và bạo lực ở mọi nơi trên thế giới. Chúng ta làm suy yếu sự vĩ đại 



của mình khi chúng tôi ẩn đằng sau bức tường, thay vì kéo chúng đổ xuống, khi chúng ta nghi 

ngờ sức mạnh của lý tưởng của chúng ta, thay vì tin tưởng đó là lực lượng tuyệt vời cho sự thay 

đổi mà lý tưởng đó đã luôn luôn làm được. Chúng ta gồm ba trăm hai mươi lăm triệu cá nhân 

được khen ngợi, ca tụng. Chúng ta tranh luận và cạnh tranh và đôi khi thậm chí phỉ báng lẫn 

nhau trong các cuộc tranh luận công khai quyết liệt của chúng ta. Nhưng chúng ta luôn luôn có 

nhiều điểm chung với nhau hơn là bất đồng. Nếu chúng ta chỉ nhớ điều đó và chia sẽ giả định 

rằng tất cả chúng ta đều yêu đất nước chúng ta, chúng ta sẽ vượt qua những thời điểm khó khăn 

này. Chúng ta sẽ vượt qua và còn mạnh mẽ hơn trước. Chúng ta đã luôn luôn thế. Mười năm 

trước, tôi có vinh dự thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Tôi muốn kết thúc lời chia 

tay của tôi với quí bạn trong niềm tin chân thành ở người Mỹ mà tôi từng cảm thấy rất mạnh mẽ 

vào tối hôm đó. Tôi cảm thấy niềm tin đó vẫn còn rất mạnh mẽ. Đừng tuyệt vọng trước những 

khó khăn hiện tại của chúng ta nhưng hãy luôn tin vào lời hứa hẹn và sự vĩ đại của nước Mỹ, bởi 

vì không có gì là không thể tránh khỏi ở đây. Người Mỹ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta không 

bao giờ đầu hàng. Chúng ta không bao giờ che giấu lịch sử. Chúng ta làm nên lịch sử. Vĩnh biệt, 

những người Mỹ đồng bào. Chúa ban phước cho quí vị, và Chúa ban phước cho nước Mỹ”. Nếu 

Rush Limbaugh, một phần tử của giới truyền thông cánh hữu trong đảng Cộng Hòa đọc được lời 

trăn trối, ông có thể sẽ không đưa ra nhận định người ta đang nô nức tưởng niệm ông McCain chỉ 

là để phá ông Trump. Tiếc thay, một vài “đồng hương” không sợ tai tiếng, cũng lợi dụng cơ hội 

để chuyển bài viết của Limbaugh chỉ để lấy tiếng “chia sẻ tin tức” (for information). Mọi lời trăn 

trối đều có ý nghĩa của nó, vì đó là lời nói thật nhất trong đời con người. Ông Trump có lẽ không 

được mời đến dự tang lễ bởi vì lời này xem chừng được viết cho ông. Ông Trump đã lỡ nhiều cơ 

hội trước sự ra đi của ông McCain để làm người tử tế. Cho dù cơ hội trong tầm tay, việc làm 

chẳng có gì khó – miễn có cái tâm. Cũng có thể ông McCain không mời ông Trump đến vì biết 

ông Trump bộn bề công việc. Nhưng ông McCain tỏ ra khả ái khi viết một lời trăn trối ai cũng 

biết ông nghĩ đến ông Trump phần lớn.  

 Rất tiếc, ông Trump không đọc. Đúng là ông đang bộn bề công việc. Nào là cho giải 

nhiệm ông luật sư trưởng của ông, Don McGahn vì ông này cứ đòi hợp tác với nhóm điều tra về 

vụ thông đống. Và vẫn loay hoay tìm cách sa thải Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và Biện lý 

Đặc biệt Robert Mueller sao cho an toàn. Rồi câu chuyện Puerto Rico người ta phanh phui ra có 

đến gần 3.000 người tử nạn vì bão lụt và chính quyền đáp ứng vừa chậm trễ vừa không thỏa 

đáng, trong khi ông Trump cứ nói “sự cứu trợ của chính quyền tuyệt vời” (ông nói chỉ có khoảng 

50 người chết). Rồi chuyện ông phải lo trám miệng tờ National Enquirer muốn phanh phui thêm 

về chuyện mấy cô đào phim dâm từng chung chăn chung chiếu với ông. Và rồi chuyện chiến 

tranh mậu dịch với Bắc Kinh, và Bình Nhưỡng đang chọc quê ông về hài kịch “giải giới hạt 

nhân” tại Singapore hồi tháng sáu. Đúng là ông bộn bề công việc. Nhưng đúng hơn chính là ông 

không có cái tâm để đọc. Cho nên, suy cho cùng, ông là một người hiếm hoi, khác thường, một 

người đã trên 70 mà không chạnh lòng “gần đất xa trời” khi nhìn đến một người cùng thế hệ của 

mình ra đi. 

 

 

 

 

 

 


