
Việt Cộng Nói Láo Không Biết Mắc Cở  
 
Đảng CSVN còn nói láo nữa thôi? Đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Xô Viết Yury Trushyekin người 
đã bắn rớt máy bay của ông John Mc Cain. Năm 2008 khi ông Yury Trushyekin lên tiếng trên báo chí Nga rằng 
chính ông mới là người bắn rớt máy bay của ông John Mc Cain thiếu tá hải quân Mỹ, thì đài truyền hình Nga 
đã nhiều lần phỏng vấn vị " anh hùng " này. Ông này về cuối đời sống nghèo khổ trong 1 căn hộ ở ngoại ô St 
Petersburg .  
 
Ông Yury Trushyekin cho biết trong suốt thập niên 1960 -1970 , đã có hàng ngàn binh lính và sĩ quan Nga 
được điều động sang miền Bắc Việt Nam để giúp quân cộng sản Bắc Việt chống Mỹ . Phần lớn làm công tác 
cố vấn , ngoài ra còn có mặt trực tiếp tại chiến trường để huấn luyện cho bộ đội CSVN cách sử dụng những 
vũ khí mà Nga cung cấp .  
 
Ông trưng ra hình ảnh, hộ chiếu và cả 1 bằng khen của nhà nước CS Bắc Việt làm bằng chứng. Riêng về việc 
bắn hạ máy bay của ông John Mc Cain , ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội VN toàn bắn hụt, ngày hôm đó 
đã bắn hết 12 quả đạn tên lửa mà chẳng trúng quả nào! Khi chỉ còn 1 quả cuối cùng, ông đã phải thân chinh 
nhắm bắn mới hạ được phi cơ của ông Mc Cain. Ông còn cho biết chính ông đã cứu mạng ông Mc Cain. Vì 
khi bộ đội CSVN vớt ông này lên, lúc đó ông đã bị gãy hết 2 tay và 1 chân, thì với lòng căm thù cao độ được 
huấn luyện sẵn, 1 đám đông đã nhào vào đánh đập, đánh ông này suýt chết. Ông Yury Trushyekin và đồng 
đội đã phải can thiệp và ra lệnh cho bộ đội ngừng tay và chỉ được bắt sống.  
 
Trong cuốn hồi ký của mình, ông Mc Cain cũng kể lúc bị bắt, mặc dù bị trọng thương mình mẩy đầy máu và 
lúc ngất lúc tỉnh, ông đã bị hàng trăm tên bộ đội xông vào đấm đá, nhổ nước bọt và có ai đó còn cầm cả lưỡi 
lê đâm vào hông và chân ông!  
 
Ông Yury Trushyekin kể tiếp rằng sau đó ông có vài lần vào thăm ông Mc Cain trong Hỏa Lò, nơi còn được 
gọi mỉa mai là " khách sạn Hà Nội Hilton ". Ông nói CSVN đã cố gắng "cải tạo tư tưởng" ông Mc Cain bằng 
cách bắt ông này đọc những quyển sách giáo điều cộng sản dày cộm, như cuốn của Karl Marx. Khi được hỏi 
nếu bây giờ gặp lại ông John Mc Cain thì ông sẽ nói gì? Ông Yury Trushyekin cười và bảo ông sẽ hỏi ông 
John đã đọc hết cuốn Marx chưa!  
 
Riêng ông Mc Cain cho biết lúc đầu ông bị đối xử rất tệ hại , nhưng sau khi biết được ông là con trai và cháu 
nội của 2 vị tướng lừng danh của Mỹ thì ông được ưu đãi hơn, vì CS Bắc Việt biết ông có giá trị trao đổi. Lúc 
đó ông mới được chữa trị vết thương, và được mổ cái chân gãy, nhưng các bác sĩ làm việc quá dở làm dứt 
hết mấy sợi gân, khiến chân ông bị tật cho đến bây giờ.  
 
Sao rồi Đảng ơi, còn nói láo nữa thôi? Nhục nhã cái mặt chưa? Quân đội nhân dân VN anh hùng à? Bách 
chiến bách thắng à? Thắng Mỹ thắng Pháp à? Không có Liên Xô và Trung Quốc thì thắng khối!! Hèn gì mà 
ngày nay phải "đời đời nhớ ơ " cái đám ngoại bang này và phải dâng đất dâng biển đảo cho chúng n !!  
Từ tướng Võ Nguyên Giáp bị tướng TQ viết hồi ký chê là kém mưu tr , chỉ biết nướng quân, đến "bộ đội cụ 
Hồ" cũng bị sĩ quan Liên Xô chê là toàn bắn hụt và hành xử như côn đồ!  
 
Đẹp mặt chưa đảng? Quang vinh muôn năm chưa?  
 
Nguồn:   http://englishrussia.com/2009/01/19/mccane-shooter/  
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This presidential elections in USA has been brought to light the story of this man, living now in poverty in a small wooden 

hut at the suburbs of St. Petersburg. 

Probably everyone knows about the accident John McCain had during his service in Vietnam, when his plane was shot 
down by the Vietnamese (as was thought before) missile. It’s a well known fact that during that war thousands of 

Russian officers and military engineers helped the Vietnamese Communist Army to fight against US troops. 
All the newest weapons were also brought by Russian comrades from the North and Vietnamese were taught how to 

operate it properly. During one of such “demonstration” the John McCain’s plane was shot down to the ground by this 

man on video. 

According to his words it was the 13th missile that hit the target finally, twelve missed. He says it was a great 

luck that a group of Russian soldiers has arrived to the crash site, and ordered Vietnamese not to harm the shot down 

pilot but just to take him out of the river, because, he explained, usually locals hammered down with their stone hoes any 
American pilot they managed to find, so actually they saved him life. Such an attitude locals as a revenge for their burned 

to ground villages by American napalm. Russian officer was rewarded with the honorable “Red Star” medal and 1000 
Russian rubles addition for his retirement pension 

 

Yury Trushyekin: I Shot Down McCain; I'm Glad I Did 
RIA Novosti: 
17/11/2008 18:54 MOSCOW, November 17 (RIA Novosti) - An ex-Soviet officer who claims to have shot down 
U.S. Senator John McCain's plane over Vietnam in 1967 has said he is happy the ex-navy pilot lost his bid for 
the White House, a Russian paper said on Monday. McCain was shot down over Hanoi while on a bombing 
mission on October 26, 1967, and taken captive by the North Vietnamese. He spent five and a half years in a 
POW camp, and claims that he was tortured. His time in captivity left him unable to raise his hands above his 
head.  
There has never been any official acknowledgement that Soviet soldiers served in Vietnam on the side of the 
communist North Vietnamese in the 1960s and 1970s. However, Trushyekin, currently in a hospital in Russia's 
second city of St. Petersburg, had no qualms about speaking about his time in the jungles of Southeast Asia. "I 
got to Vietnam at the time when there were mixed units with Vietnamese," he said, adding that he had served 
as an officer in a missile unit.  
On the fateful day that McCain was shot down, Trushyekin recalled that his squad was getting ready to leave 
their post defending a local bridge when two U.S. planes came into view. "We were preparing to leave when 
the sirens sounded again," he said. "Two American F-4 Phantoms flew in. We had two missiles out of six left. 
The Vietnamese fired first. Their rocket missed, it fell into the jungle. One plane went round the hill, the other 
came over the bridge. We fired at this one."  
 

http://www.jrtelegraph.com/2008/11/yury-trushyekin-i-shot-down-mccain-im-glad-i-did.html

