Võ sĩ Úc gốc Việt Martin Nguyễn Phất Cao Cờ Vàng khi giành
được chức vô địch tại Malaysia
Một võ sĩ người Úc gốc Việt đã mang tự hào lại
cho cộng đồng người Việt ở khắp nơi khi giành
chức vô địch giải ONE Championship tại
Maylaysia, giải đấu võ đài MMA lớn nhất Châu Á
giữa các lực sĩ đẳng cấp thế giới.
Martin Nguyễn hiện được coi là “hiện tượng của Á
châu”, đã làm chấn động thế giới khi hạ gục đấu
thủ Nga Marat “Cobra” Gafurov trong trận so
găng. Võ sĩ Gafurov, đối thủ người Nga của
Martin muốn tìm kiếm chức vô địch lần thứ 7 liên
tiếp, nhưng bất ngờ đã bị Martin Nguyễn giáng
cho một cú knockout trong lúc sơ hở trong vòng
hai của trận đấu. Martin Nguyễn sau đó đoạt giải thưởng “GoDaddy Knockout of the Night.”
Trả lời truyền thông, Martin Nguyễn cho biết trận so tài
của anh không chỉ nhằm cống hiến kỹ thuật chiến đấu
cho quốc gia Malaysia xinh đẹp và thân thiện, mà còn
cho người cha ruột của mình. Ông đã truyền sinh lực
cho các cậu bé ở trại tị nạn, khi anh bị suy sụp tinh
thần. Martin kể lại sau khi CSVN chiếm miền Nam, bố
mẹ anh biết không thể sống với cộng sản nên đã vượt
biên để tìm tự do. Họ đến tỵ nạn tại Mã Lai, sau đó
được định cư tại Sydney, Úc Châu. Martin cho biết
rằng ba anh đã từng phản đối anh đi theo ngành thể
thao và võ thuật, và chỉ muốn anh luyện võ cho sức
khoẻ. Tuy nhiên, niềm đam mê về thể thao và võ thuật
đã giúp anh đạt được những thành quả ngày hôm nay,
và đã làm ba anh tự hào.
Martin Nguyễn và đối thủ người Nga Gafurov.
Là một hậu duệ VNCH, sau khi thắng trận, Martin Nguyễn đã cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ chạy khắp khán đài
trong niềm tự hào về nguồn gốc của mình. Một điểm đáng chú ý là báo đài truyền thông của CSVN tuy
cũng rầm rộ đăng tin về chiến thắng và thành tích của Martin Nguyễn nhưng không dám đưa hình anh
cầm cờ vàng ba sọc đỏ lên. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước HTV có chiếu trận đánh của Martin,
nhưng sau khi thấy cảnh anh cầm cờ vàng ăn mừng chiến thắng thì đã vội vàng xóa bỏ ngay.
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