Huyền thoại bóng tròn Diego Maradona qua
đời ở tuổi 60
BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Diego Maradona, người được coi là một trong những danh
thủ bóng tròn lừng lẫy nhất của thế giới, vừa qua đời ở tuổi 60.
Bản tin của tờ The Guardian hôm Thứ Tư, 25 Tháng Mười Một, nói rằng cựu danh thủ bóng tròn
người gốc Argentina này, vốn đã có cuộc giải phẫu não để lấy ra cục máu đông mới gần đây, chết
vì trụy tim, theo lời luật sư của ông.
Diego Maradona cầm cúp sau khi đội Argentina đoạt giải World Cup ở Mexico City năm 1986.
(Hình: AP Photo/Carlo Fumagalli, File)
Danh thủ Maradona đã đưa người hâm mộ bộ môn bóng tròn ở Argentina vào nỗi sung sướng tột
cùng, khi vào năm 1986 đã cùng đội tuyển quốc gia này đoạt chức vô địch World Cup tại Mexico
City năm 1986.
Năm đó, trong vai trò đội trưởng, Maradona đã cho thấy bản lãnh tuyệt vời, sự thông minh, sáng
tạo, nhanh nhẹn của một cầu thủ bóng tròn, được coi là chưa từng thấy trước đó cũng như cho tới
bây giờ.
Trong trận tứ kết, khi gặp đội Anh, ông đã xuất sắc ghi bàn thắng, đến bây giờ vẫn còn được gọi
là “Bàn Thắng của Thế Kỷ.” Tuy nhiên, cũng trong trận này, ông cũng bị mang tiếng là sử dụng
tay để đưa banh vào lưới, trong bàn thắng gọi là “Bàn Tay của Chúa.”
Trong những năm cuối của cuộc đời cầu thủ, ông đã bị nghiện cocaine và dùng chất kích thích
ephedrine lúc đang thi đấu giải World Cup năm 1994 tại Mỹ, khiến bị FIFA treo giò vĩnh viễn từ
đó.
Kể từ khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong năm 1997, ngôi sao từng ghi dấu giày qua các đội
Napoli, Barcelona và Boca Juniors đã phải đương đầu với những vấn đề sức khỏe. Ông được chở
vào bệnh viện trong Tháng Giêng, 2019, với xuất huyết nội trong bụng. Ông cũng bị đau tại
World Cup 2018 ở Nga, nơi người ta thấy ông có mặt trong khu vực điều hành tại trận đấu giữa
Argentina và Nigeria.
Tiền vệ Argentina Diego Maradona nhảy lên khỏi cú tackle của cầu thủ Hungary Sandor Sallai
ngày 18 Tháng Sáu, 1982, tại Alicante trong trận đấu vòng một World Cup 1982 giữa Argentina
và Hungary. Maradona ghi hai bàn giúp Argentina thắng Hungary 4-1. (Hình: Staff/AFP via
Getty Images)
Trong năm 2004, ông cũng được đưa vào bệnh viện khi bị bệnh tim và những khó khăn trong
việc hô hấp có liên quan đến việc chống chỏi lâu dài về tình trạng ông bị nghiện ma túy. Ông
cũng hai lần chịu cuộc giải phẫu cắt bỏ một phần dạ dày để kiểm soát cân nặng và cũng nhận
điều trị về việc lạm dụng rượu. Ông rời khỏi bệnh viện vào ngày 11 Tháng Mười Một, 2020, sau
khi chịu cuộc giải phẫu khẩn cấp để lấy cục máu đông dưới màng cứng ở não cách đây vài tuần

lễ.
Messi và Ronaldo thương tiếc huyền thoại Maradona
Tin huyền thoại bóng tròn Argentina cũng như trên toàn thế giới vừa qua đời, thọ 60 tuổi, đã làm
nhiều người hâm mộ sững sờ, trong đó có hai siêu sao hiện thời Lionel Messi và Ronaldo đều
bày tỏ niềm thương tiếc đối với Maradona.
Theo ESPN, tiền đạo Lionel Messi của đội tuyển Argentina xúc động về sự ra đi của cựu huấn
luyện viên của mình, Diego Maradona.
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“Thật là một ngày rất buồn đối với dân chúng Argentina và đối với bóng tròn. Ông ấy rời khỏi
chúng ta nhưng vẫn luôn hiện hữu bởi vì Diego là vĩnh cửu,” ngôi sao Barcelona viết trên
Instagram.
“Tôi sẽ giữ mãi bên tôi tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp mà tôi đã sống với ông ấy và tôi muốn
gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi đến với toàn thể gia đình và bạn hữu,” Messi viết tiếp.
Maradona từng là huấn luyện viên đội tuyển Argentina từ 2008-2010 trong đó có Messi thi đấu.
Cả hai cùng ra sân cho trận biểu diễn cùng nhau một lần trong năm 2005 tại Argentina.
Maradona, khi còn là cầu thủ đã đưa đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986 và được mọi
người tôn vinh là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại.
Trong khi đó, Cristiano Ronaldo, ngôi sao đội bóng Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha, cũng bày
tỏ sự thương tiếc kính trọng đối với Maradona.
Anh đưa lên Instagram hình đen trắng chụp anh ta với Maradona và dòng chữ: “Ngày hôm nay
tôi nói lời chia tay với một người bạn và thế giới nói lời từ biệt với thiên tài vĩnh cửu. Một trong
những cầu thủ tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Ông đã ra đi quá sớm, nhưng ông để lại một di
sản không giới hạn và một mất mát sẽ không bao giờ được lấp đầy. Hãy yên nghỉ. Chúng tôi
không bao giờ quên anh.”
Hai huyền thoại bóng tròn Pele (trái) và Maradona cầm cúp “Oscar Thể Thao” ở Milan, Ý, năm
1987. (Hình: AP Photo/File)
Tiểu sử Diego Maradona
Tên đầy đủ của huyền thoại Diego Maradona là Diego Armando Maradona Franco, sinh ngày 30
Tháng Mười, 1960, tại Lanus, Buenos Aires, Argentina, và từ giã cõi đời ngày 25 Tháng Mười
Một, 2020.

Maradona được mọi người chú ý về khả năng đá bóng khi còn nhỏ tuổi. Ông bắt đầu với đội
thiếu niên Los Cebollitas, lúc 10 tuổi, và giúp đội này thắng liên tiếp 136 trận, điều khiến ông
được cho vào chơi trong đội chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi, và khởi đầu sự nghiệp bóng tròn đầy
huyền thoại, đá cho một số đội banh nổi tiếng nhất ở Âu Châu.
Ông là cầu thủ chuyên nghiệp Argentina và cũng là huấn luyện viên cho đội tuyển Argentina
cũng như một số đội bóng khác. Ông được xưng tụng là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ
trước đến nay. Ông là một trong hai người được Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vinh danh
là cầu thủ xuất sắc nhất trong thế kỷ 20 – FIFA Player of the 20th Century.
Khi bước vào sân thi đấu, Maradona với tầm quan sát rộng rãi, thực hiện những đường chuyền,
kiểm soát bóng, kỹ năng lừa bóng, tất cả đều được bao gồm trong ngôi sao có chiều cao 1.65
mét. Với tài dẫn banh, ông đã từng làm buồn lòng bao nhiêu đối thủ. Sự hiện diện và tài lãnh đạo
của ông trên sân cỏ có ảnh hưởng lớn lao và được mọi người xưng tụng là “Cậu Bé Vàng” (The
Golden Boy – El Pibe de Oro). Tên này gắn liền với ông trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số.
Trong vai trò tiền đạo với số 10, huyền thoại Maradona là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng
tròn thiết lập hai lần phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới, lần đầu tiên khi ông về đầu quân cho
Barcelona với phí chuyển nhượng kỷ lục lúc bấy giờ là 5 triệu bảng Anh, và lần thứ hai, khi ông
từ giã Barcelona về chơi cho Napoli với phí chuyển nhượng kỷ lục 6.9 triệu bảng Anh.
Ông thi đấu cho các đội Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla và
Newell’s Old Boys trong suốt thời gian bay nhảy trên sân cỏ.
Về sự nghiệp quốc tế, ông đã thi đấu cho đội tuyển Argentina với 91 lần ra sân và ghi được 34
bàn thắng. Huyền thoại Maradona cũng có mặt trong bốn kỳ World Cup, bao gồm World Cup
1986 diễn ra tại Mexico, nơi mà ông với vai trò thủ quân cùng đồng đội đá bại đội tuyển Tây
Đức trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch. Ông được giải thưởng Golden Ball, trở
thành cầu thủ hay nhất tại giải World Cup 1986.
Maradona chính thức giải nghệ vào năm 1997 và quay về sống tại quê nhà Argentina. Sau khi giã
từ sự nghiệp quần đùi áo số, huyền thoại Maradona bước vào nghề huấn luyện viên và ông trở
thành huấn luyện viên đội tuyển Argentina trong Tháng Mười Một, 2008. Ông dẫn dắt đội tuyển
tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi và ông rời khỏi chức vụ khi giải đấu kết thúc.
Không những tại quốc gia Argentina thương tiếc huyền thoại Diego Maradona ra đi mà ở tại Ý,
dân chúng tụ tập ở cổng chính của sân vận động San Paolo, Naples, ngày 25 Tháng Mười Một,
2020, vẫy cờ và bày tỏ sự thương tiếc đối với huyền thoại bóng tròn Argentina Diego Maradona
đã qua đời, thọ 60 tuổi. (Hình: Carlo Hermann/AFP via Getty Image)
Sau đó ông lần lượt làm huấn luyện viên cho các đội Al Wasl thi đấu giải UAE Pro-League mùa
bóng 2011-12. Trong năm 2017 ông dẫn dắt đội Fujairah trước khi rời khỏi đội vào cuối mùa
giải. Sau đó ông lần lượt dẫn dắt đội Dynamo Brest của Belarus, rồi đội bóng Mexico Dorados,
và trở lại Argentina dẫn dắt đội Gimnasia de La Plata từ 2019 cho đến khi qua đời.
Trong những năm cuối đời, Maradona gặp nhiều vấn đề sức khỏe, kể cả bệnh tim và chứng mập

phì.
Chính phủ Argentina cho hay sẽ tổ chức ba ngày quốc tang cho cố cầu thủ huyền thoại Diego
Maradona này. (V.Giang & TTC) [qd]

