
Hàng triệu người ùn tắc đường phố Buenos 
Aires để ăn mừng chiến thắng World Cup 
 

 

Đội tuyển bóng đá Argentina đã giành chức vô địch World Cup ngồi trên một 
chiếc xe buýt mui trần trong cuộc diễu hành về quê hương ở Buenos Aires, 
Argentina, Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022. (Ảnh AP /Rodrigo Abd) 

 

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Cuộc diễu hành mừng đội vô 

địch World Cup của Argentina đột ngột bị cắt ngắn hôm Thứ Ba 

khi hàng triệu người đổ ra đường, xa lộ và cầu vượt trong một nỗ 

lực hỗn loạn để được nhìn thoáng qua đội tuyển quốc gia đã 

giành được một trong những giải vô địch. trận chung kết World 

Cup tuyệt vời của mọi thời đại. 
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Quá nhiều người hâm mộ vẫy cờ tưng bừng tràn ngập thủ đô đến 

nỗi các cầu thủ phải bỏ chuyến xe buýt ngoài trời chở họ đến 

Buenos Aires và lên trực thăng để đến cầu vượt thủ đô mà chính 

phủ gọi là cuộc diễu hành trên không. 

Gabriela Cerruti, người phát ngôn của Tổng thống Alberto 

Fernández, viết trên mạng xã hội: “Các nhà vô địch thế giới đang 

bay trên toàn tuyến bằng trực thăng vì không thể tiếp tục bằng 

đường bộ do sự bùng nổ niềm hạnh phúc của người dân. 

Sau khi bay qua các điểm quan trọng của Buenos Aires, nơi 

người hâm mộ tập trung, trực thăng quay trở lại trụ sở của Hiệp 

hội bóng đá Argentina bên ngoài thủ đô. 

Một số người hâm mộ tiếp tục ăn mừng trên đường phố, trong khi 

những người khác rời khỏi Buenos Aires với khuôn mặt dài, phàn 

nàn rằng họ không thể bày tỏ sự kính trọng với đội đã mang về 

chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên cho đất nước kể từ năm 1986. 

Diego Benavídez, 25 tuổi, người đã chờ đợi từ sáng sớm để xem 

đội, cho biết: “Chúng tôi tức giận vì chính phủ đã không tổ chức 

sự kiện này đàng hoàng để tất cả chúng tôi có thể ăn mừng. “Họ 

đã đánh cắp World Cup từ chúng tôi.” 

Tuy nhiên, những người khác đã thỏa mãn. 

“Tôi không thất vọng, chúng tôi đã sống trong bữa tiệc,” Nicolás 

López, 33 tuổi, đang ở trung tâm thành phố Buenos Aires cùng cô 

con gái 7 tuổi, cho biết. 

Cuộc diễu hành đã bị đình chỉ ngay sau khi hai người nhảy từ 

một cây cầu lên chiếc xe buýt mui trần chở các cầu thủ. Một 

người lọt vào trong xe buýt, người còn lại ngã xuống vỉa hè. 



Người đứng đầu hiệp hội bóng đá Claudio Tapia đổ lỗi cho cơ 

quan thực thi pháp luật về việc thay đổi kế hoạch. Tapia viết trên 

mạng xã hội: “Chính những cơ quan an ninh đang hộ tống chúng 

tôi không cho phép chúng tôi tiến lên phía trước. “Tôi xin lỗi nhân 

danh tất cả những người chơi vô địch.” 

Khi màn đêm buông xuống, khi hầu hết người hâm mộ đã đổ ra 

khỏi trung tâm thành phố Buenos Aires, đã có những cuộc đụng 

độ lẻ tẻ giữa một số người đi lạc và những người thực thi pháp 

luật. Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 8 người bị thương. 

Các sự cố bắt đầu khi các nhân viên cứu hỏa đến Obelisk, địa 

danh mang tính biểu tượng của Buenos Aires, là địa điểm tổ chức 

lễ kỷ niệm truyền thống, để đuổi một số người đã phá vỡ đường 

vào bên trong đài tưởng niệm. 

Chiếc xe buýt đã di chuyển với tốc độ của ốc sên trong hơn bốn 

giờ qua đám đông người trước khi cuộc diễu hành trên bộ bị cắt 

ngắn. Đội trưởng Lionel Messi và các cầu thủ còn lại vẫy tay chào 

đám đông khi họ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới sau khi 

giành được danh hiệu thứ ba của đất nước. 

Brian Andreassi, 23 tuổi, cho biết: “Thật là điên rồ, không thể diễn 

tả được,” khi anh mặc áo thi đấu của đội đi bộ vào trung tâm 

thành phố. "Không có từ nào để diễn tả nổi vui mừng." 

World Cup và thành công của đội bóng do Messi dẫn dắt đã 

mang đến những tin vui rất cần thiết cho một đất nước bị mắc kẹt 

trong nhiều năm trong tình trạng trì trệ về kinh tế và là một trong 

những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, với gần 4/10 

người sống trong nghèo đói. 



“Có một sự đoàn kết to lớn giữa tất cả người dân Argentina - 

đoàn kết, hạnh phúc. Như thể bạn có thể hít thở một bầu không 

khí khác, có một nguồn năng lượng khác trong không khí,” 

Victoria Roldán nói. "Cơ thể và trái tim tôi sắp nổ tung." 

Mang theo một bản sao của World Cup, người phụ nữ 32 tuổi và 

chị gái Mariana, 36 tuổi, háo hức được nhìn thoáng qua đội tuyển 

và đặc biệt là đội trưởng Messi. 

“Chúng tôi rất muốn gặp anh ấy,” Roldán nói. “Được nhìn thấy 

anh với nụ cười tươi rói, với đôi mắt sáng ngời đầy hy vọng ấy, 

lòng chúng tôi thực sự tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. ... Tôi 

nghĩ rằng Leo đã xứng đáng với điều đó trong nhiều năm và đây 

là thời điểm của anh ấy. 

Tất cả các cầu thủ đều mỉm cười khi chứng kiến đám đông xô 

đẩy nhau để đến gần xe buýt nhất có thể. Theo các phương tiện 

truyền thông địa phương trích dẫn các nguồn tin cảnh sát, ước 

tính có khoảng 4 triệu người đã xuống đường vào chiều thứ Ba. 

“Tôi ăn mừng cách mọi người xuống đường để vinh danh đội của 

chúng ta,” Tổng thống Alberto Fernández viết trên mạng xã hội 

sau khi cuộc diễu hành bị cắt ngắn. 

Những người hâm mộ ăn mừng đã tràn qua các đường cao tốc, 

đại lộ và các tuyến đường vào thủ đô khi nhiệt độ lên tới 30 độ C 

(86 độ F). 

Hàng nghìn người đã dựng trại từ sáng sớm thứ Ba tại Obelisk. 

Tổng thống Argentina đã tuyên bố một ngày lễ quốc gia vào thứ 

Ba để cả nước có thể ăn mừng chiến thắng World Cup. 



Bài hát “Muchachos” do một người hâm mộ viết và trở thành bài 

hát không chính thức nổi tiếng của đội tuyển Argentina tại World 

Cup, tràn ngập đường phố khi người hâm mộ tham gia hát đi hát 

lại bài hát này. 

Một số người hâm mộ cũng vinh danh huyền thoại bóng đá 

Argentina Diego Maradona, đội trưởng của đội tuyển vô địch World 

Cup năm 1986 và người đã qua đời hai năm trước, bằng những lá 

cờ mang tên và khuôn mặt của ông. “Cái này dành cho Diego, 

người đang nhìn thấy nó từ thiên đường,” người hâm mộ hô vang. 

“Đây là một bữa tiệc. Lần cuối cùng Argentina vô địch là lúc tôi 3 

tuổi, tôi không nhớ gì cả,” Yael Torchinsky, 39 tuổi, nói. “Tôi muốn 

sống mãnh liệt vì người dân Argentina cần niềm hạnh phúc này.” 

Đến giữa buổi chiều, người hâm mộ bắt đầu lấp đầy Plaza de 

Mayo trước Tòa nhà Chính phủ, giữa những tin đồn rằng các cầu 

thủ có thể đến đó để tái hiện các lễ hội mừng chiến thắng World 

Cup 1986 của Argentina được tổ chức ở đó. Theo Bộ trưởng An 

ninh Aníbal Fernández, chính quyền của Fernández đã cung cấp 

dinh thự nguy nga, thường được gọi là Casa Rosada, hay Ngôi 

nhà màu hồng. 

Sự chào đón cuồng nhiệt dành cho đội bắt đầu từ trước bình minh 

khi hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng khi họ trở về từ Qatar. 

Các cầu thủ rạng rỡ khi xuống máy bay ở Ezeiza, ngoại ô thủ đô 

của Argentina, ngay trước 3 giờ sáng trên thảm đỏ. Messi là 

người đầu tiên ra sân, mang theo chiếc cúp vô địch World Cup, 

bên cạnh là huấn luyện viên Lionel Scaloni, người đã vòng tay 

qua người đội trưởng khi họ đi ngang qua tấm biển có dòng chữ: 

“Cảm ơn các nhà vô địch”. 
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Đội đã được chào đón bởi ban nhạc rock La Mosca hát bài 

“Muchachos,” và một số cầu thủ, bao gồm cả Messi, đã hát 

những lời này khi họ lên xe buýt đưa họ đến trụ sở Hiệp hội Bóng 

đá Argentina. 

Xe buýt mất một giờ để di chuyển 11 km (6,8 dặm) từ sân bay 

đến trụ sở AFA, nơi các cầu thủ được chào đón bằng pháo hoa 

và sau đó nghỉ qua đêm. Vào buổi sáng, Messi đã đăng một bức 

ảnh lên mạng xã hội cho thấy anh đang ôm chiếc cúp vô địch 

World Cup bên cạnh khi anh ngủ. 

 


