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Nữ ‘kình ngư’ gốc Việt, cụt 2 chân, đại diện Mỹ tham dự Thế Vận Hội
Google Groups "freeYNha68-75"

CARTHAGE, Missouri (NV) – Cô Haven Shepherd, 18 tuổi, sẽ đại diện đội tuyển bơi
lội Hoa Kỳ tranh giải tại Paralympic (Thế Vận Hội Cho Người Khuyết Tật) 2020 ở
Tokyo, Nhật, sắp diễn ra vào ngày 24 Tháng Tám, theo Team USA.

Nữ “kình ngư” có tên Việt Nam là Đỗ Thị Thúy Phượng, sinh ra trong một gia đình
bất hạnh tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, năm 2003, theo BBC.

Nữ “kình ngư” Haven Shepherd từng đại diện đội tuyển bơi lội quốc gia Hoa Kỳ đạt
nhiều thành tích nổi bật. (Hình: Facebook Haven Shepherd)

Theo lời kể lại, cô bé là kết quả mối tình vụng trộm của cha mẹ. Do vấp phải phản đối
từ gia đình hai bên, cha mẹ ruột của Haven tuyệt vọng và quyết định kết liễu cuộc đời
cùng đứa con gái mới tròn 14 tháng tuổi.

Quấn chặt chất nổ TNT trên người, cha mẹ ôm cô bé nguyện chết cùng nhau để gia
đình được hạnh phúc nơi chín suối. Thế nhưng, cô bé ấy không chết. Khi tiếng nổ
vang lên, cô bé bị văng xa 9 mét, sống sót, nhưng cô mồ côi cha mẹ và mất luôn đôi
chân của mình, từ đầu gối trở xuống.
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Một phần bản sao Giấy Khai Sinh của cô Haven Shepherd, có tên Việt Nam là Đỗ Thị
Thúy Phượng. (Hình: BBC News Services)

Ông bà của Haven, vì thương cháu, mang cô về nuôi, nhưng họ quá nghèo nên không
có đủ khả năng chăm lo cho đứa cháu tật nguyền cùng với hàng đống chi phí chữa
bệnh. Ông bà buộc phải rứt ruột đưa Haven vào trại trẻ mồ côi, nương nhờ vào sự
hảo tâm của xã hội.

Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với cô bé bất hạnh.
Năm 2005, khi được 20 tháng tuổi, cô được vợ chồng ông Rob và bà Shelly Shepherd,
ở Missouri, nhận làm con nuôi sau khi nghe câu chuyện của cô bé thông qua tổ chức
Touch A Life.

Cô bé Haven trở thành một thành viên của gia đình Shepherd cùng với sáu anh chị
em khác là con ruột của ông Rob và bà Shelly.

Với niềm đam mê thể thao bất tận và được sự khuyến khích chân thành của gia đình,
cô bé Haven vượt lên mọi định kiến, trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.

Cô Haven bên cha nuôi, ông Rob Shepherd, người luôn khích lệ đứa con gái út trên
chặng đường theo đuổi đam mê. (Hình: Facebook Haven Shepherd)
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Từ thời trung học, cô Haven bắt đầu tham gia luyện tập rất nhiều môn thể thao khác
nhau, từ chạy bộ, đá banh, lướt sóng, bơi lội… không có một giới hạn nào đối với cô
bé đầy bản lĩnh với ý chí kiên cường này. Đối với Haven, môn bơi lội được xem là
môn sở trường và yêu thích nhất: “Tháo đôi chân giả ra và nhảy xuống làn nước mát
lạnh, cháu cảm thấy như mình được tự do vô cùng, và thoải mái trong thế giới riêng
của mình.”
Từng rất hoang man khi biết sự thật về hoàn cảnh cuộc đời mình, nhưng cô bé chững
chạc cho rằng mình “không thể lảng tránh quá khứ.”
“Vì thế bất cứ ai hỏi, cháu đều nói cho họ sự thật,” cô tâm sự.

Nói về đứa con gái bé nhỏ, bà Shelly cho biết: “Cũng như bao bậc cha mẹ khác khi
có đứa con không lành lặn, họ chỉ mong con mình có được cuộc sống như người bình
thường và yên ả. Tôi cũng mong vậy với Haven nhưng con bé đã chứng minh điều
ngược lại bằng cách sống thật rực rỡ, hết mình, và sôi động hơn bao giờ hết.”

Cô Haven là niềm hy vọng của đội tuyển bơi lội Mỹ tại Paralympic Tokyo 2020.
(Hình: Facebook Haven Shepherd)

“Thỉnh thoảng, cháu ngủ dậy và nhận ra…ô thì ra mình không có chân,” Haven cười
nói trong một video giới thiệu hành trình vượt lên nghịch cảnh của mình cho Truly
channel.

Ngoài các hoạt động thể thao, Haven cũng mạnh dạn thử sức làm người mẫu sau khi
nhận ra rằng có quá nhiều người cảm thấy không hạnh phúc về chính con người
mình.

“Cháu muốn cho họ hiểu được rằng, khác biệt không hề đáng sợ nếu như chúng ta có
thể thấy những điều độc đáo về bản thân một cách tích cực. Nếu cháu làm được, họ
cũng sẽ làm được,” cô nói
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Cô là người mẫu của Models of Diversity và là người diễn thuyết của Challenged
Athletes Foundation.

Haven cũng thường xuyên đến thăm những người khuyết tật trong bệnh viện. Cô
mong muốn câu chuyện về cuộc sống của mình sẽ truyền cảm hứng giúp họ chấp
nhận khiếm khuyết của bản thân.

Bắt đầu từ năm 12 tuổi, tài năng vượt trội trong môn bơi lội của Haven giúp cô bé
đoạt nhiều thành tích.

Năm 2017, tại giải Can-Am Open, cô xếp hạng nhất ở các nội dung 100m bơi bướm,
50m bơi sải, 100m bơi ếch, 200m cá nhân hỗn hợp, và 100m bơi sải.

Năm 2018, tại giải World Para Swimming World Series, cô thắng giải nhất cho nội
dung 50m và 100m bơi sải.

Không khuất phục trước nghịch cảnh, cô gái trẻ luôn trân quý cuộc đời vì đã cho cô
“sống một lần nữa.” (Hình: Facebook Haven Shepherd)

Thêm vào đó, cô gái “phi thường” này cũng giành hai huy chương bạc và một huy
chương đồng khi thi đấu cho tuyển Mỹ tại Parapan American Games ở Lima, Peru,
vào Tháng Tám, 2019.

Cô Haven Shepherd cũng được tuyển vào tuyển quốc gia bơi lội Paralympics
Emerging Swim. Và, sắp tới đây, nữ “kình ngư” gốc Việt được kỳ vọng sẽ mang vinh
quang cho nền thể thao Hoa Kỳ tại Paralympic Games, được tổ chức ở Tokyo, Nhật,
bắt đầu từ ngày 24 Tháng Tám đến ngày 5 Tháng Chín.

(T.Nhiên) [đ.d.]
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