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Trọng Thành 

Đại dịch Covid-19 bùng lên từ Trung Quốc đang hoành hành khắp địa cầu, tiếp tục là chủ đề 

chính của các tuần báo Pháp giữa tháng 4/2020. Le Point truy tầm nguồn gốc các loài virus 

đáng sợ, với tựa trang nhất: ‘‘Các loài virus mới đến từ đâu?’’. Đối với Le Point, khủng 

hoảng y tế hiện nay gắn liền với cuộc khủng hoảng sinh thái, do chính các hoạt động khai thác 

thiên nhiên thái quá của xã hội con người. 

L’Obs ghi nhận một số thành công tại những nước như ‘‘Đức, Đan Mạch, Israel hay Việt Nam…’’, 

trong đại dịch hiện nay. L’Express, với tựa đề ‘‘Covid-19: Những cuộc chiến tranh bí mật’’, chú ý 

đến những cạnh tranh khốc liệt giành giật trang thiết bị y tế. Trang bìa tuần san Courrier 

International đặt câu hỏi: Đại dịch Covid-19 có nguy cơ dẫn đến tình trạng khan hiếm thực phẩm 

hay không ? 

Cơn hấp hối của đại văn hào Balzac 

Tâm bão Covid-19 hiện nay là các nước phương Tây, đặc biệt các nước châu Âu. L’Obs và Le Point 

đều dành bài viết đầu tiên để phân tích những ý nghĩa sâu xa của đại dịch đối với các xã hội phương 

Tây. Trước hết xin giới thiệu bài xã luận của Le Point với tựa đề : ‘‘Sự suy tàn của phương Tây: 

Phải chăng đây là trạm áp chót, trước khi chuyến tầu dừng hẳn?’’.  

Xã luận mở đầu với hình ảnh đại văn hào Honoré de Balzac trong những giờ cuối đời, được nhà văn 

Octave Mirbeau thuật lại: ‘‘Sự sống đã bắt rễ trong cơ thể của người đàn ông kỳ lạ này, bắt rễ sâu 

xa đến mức khó lòng mà rời bỏ một cơ thể đang trong trạng thái tan rã’’. Tác giả của bộ Tấn trò 

đời ‘‘chết từ bên dưới’’, nhưng phần ‘‘bên trên, tức não bộ của ông, vẫn hoàn toàn sung mãn, và 

ông dường như vẫn còn muốn viết cho tận đến khi trút hơi thở cuối cùng’’.  

Nhà báo Franz-Olivier Giesbert đặt câu hỏi: có thể so sánh giờ phút hấp hối kỳ lạ của Balzac với 

chính nền văn minh phương Tây? Nhà báo Le Point dẫn tác phẩm ‘‘Sự suy tàn của phương 

Tây’’ của nhà triết học Đức Oswald Spengler, và nghiêm khắc nhấn mạnh là ‘‘cuộc khủng hoảng y 

tế hiện tại cho thấy rõ là chúng ta (tức các xã hội phương Tây) ‘‘không còn ở phía tích cực của 

nhân loại, tương lai của thế giới ngày càng đang được viết nên tại nửa kia của bán cầu, tại Trung 

Quốc, Ấn Độ và Indonesia’’, ba quốc gia có khả năng sẽ thống trị thế giới về mặt kinh tế trong vòng 

10 đến 20 năm nữa.  

Chính vì vậy, theo Le Point, cần ‘‘thảo luận về mô hình xã hội phương Tây’’. Sự phụ thuộc  vào 

Trung Quốc về các trang thiết bị y tế cơ bản, như khẩu trang, phương tiện xét nghiệm hay máy thở, 

‘‘cho thấy rõ tình trạng quá đỗi đuối sức của phương Tây’’. Riêng về nước Pháp, để vực dậy đất 

nước, Le Point đề xuất: tổng thống có trách nhiệm ‘‘đặt trở lại trung tâm xã hội các giá trị căn 

bản… như nỗ lực, lao động, hiệu quả, các nền tảng của chế độ Cộng hoà, đang bị tấn công từ mọi 

phía, và bị sói mòn từ bên trong’’. Theo Le Point, tổng thống có nghĩa vụ đề xuất một khế ước xã 

hội mới với công dân Pháp. Cụ thể là: làm việc nhiều hơn để đổi lấy đoàn kết nhiều hơn, ví dụ, với 

việc thiết lập một thu nhập tối thiểu toàn dân, cho phép bảo đảm cuộc sống cho những người khó 

khăn nhất. 

Covid-19 : Căn bệnh của người nghèo 

Về đại dịch Covid-19, L’Obs tuần này với bài viết mở đầu ‘‘Covid-19, căn bệnh của những người 

nghèo’’ dường như muốn đánh động dư luận về một thực tại, mà cho dù đã được nhắc đến, nhưng 



chưa được chú ý đủ mức. Theo L’Obs, virus corona đã ‘‘xâm nhập vào những điểm rạn nứt trong 

các xã hội phương Tây, và khiến cho những khuyết tật của các xã hội đó hiện ra’’ dưới ánh sáng 

ban ngày.  

Bài phân tích của nhà báo Natacha Tatu nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 hoành hành tại chính tại các 

quốc gia giầu nhất hành tinh, nhưng các nạn nhân đông đảo nhất lại là những người nghèo. Tiếp 

theo giới y tế trên tuyến đầu, ‘‘những người ở bậc thang thấp nhất xã hội, nhân viên thu tiền ở siêu 

thị, người làm nghề đổ rác, người giúp việc tại gia đình, người vận chuyển hàng hoá đến tay người 

tiêu dùng… những người mà nghề nghiệp bấp bênh phải trả giá đắt nhất cho đại dịch’’. Trong bài 

diễn văn hôm 13/04, tổng thống Pháp dường như đã thừa nhận những người lao động âm thầm này 

là những người mà xã hội lẽ ra cần tri ân họ, nhưng ‘‘bản thân họ lại được trả lương quá thấp’’.  

Đa số họ sống chen chúc trong những căn hộ chật hẹp, khiến nguy cơ lây nhiễm cao. Cũng chính 

nhóm dân cư này là nơi tỉ lệ cao về các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, hay béo phì, khiến một 

khi nhiễm virus, bệnh tình thêm trầm trọng. Một nghiên cứu tại Pháp cho thấy 83% bệnh 

nhân Covid-19  phải vào khoa cấp cứu là những người béo phì hoặc dư cân.  

Đây không chỉ là vấn đề riêng với nước Pháp, ở Mỹ, nhiều nghiên cứu cho thấy người da đen là các 

nạn nhân chính của dịch. Tại Chicago, dân Mỹ gốc Phi chỉ chiếm một phần ba dân số, nhưng chiếm 

hơn 70% người mắc bệnh Covid-19.  

Con người tàn phá môi sinh: Virus như ‘‘bom nổ chậm’’ 

Về cội rễ của đại dịch Covid-19, Le Point dành nhiều trang cho hồ sơ : ‘‘Các virus mới từ đâu 

đến?’’, và  có bài phỏng vấn giám đốc Bảo tàng Tự nhiên Quốc gia Pháp Bruno David, với tựa đề 

'‘Sức khoẻ con người, sức khoẻ động vật, và hệ sinh thái liên hệ mật thiết với nhau’’.  

Le Point cảnh báo: với tình trạng con người khai thác thiên nhiên một cách ồ ạt như hiện nay, không 

sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện các loài virus mới nguy hiểm như SARS-CoV-2, thậm chí còn đáng 

sợ hơn. Chuyên gia về các virus mới xuất hiện, ông Eric Leroy, giám đốc nghiên cứu IRD (Pháp), 

lo ngại sự xuất hiện của các loài virus trong tương lai, kết hợp cả hai đặc điểm nguy hiểm, vừa có 

khả năng lây truyền nhanh chóng như H1N1, vừa có độc lực gây tử vong cao như H5N1.     

Nhiều nhà virus học ví các loài virus nguy hiểm, giống như '‘những trái bom nổ chậm'’ có mặt ở 

khắp nơi trong thiên nhiên hoang dã, chỉ cần dịp thuận lợi là bùng phát. Một ví dụ là loại virus cực 

kỳ nguy hiểm Nipah, bùng thành dịch bệnh vào năm 1998, tại Malaysia, khi ngành công nghiệp 

trồng cây cọ lấy dầu phát triển, tàn phá thiên nhiên. Virus Nipah có tỷ lện tử vong từ 40 đến 75%. 

Dịch đã lan sang Ấn Độ. Hiện giờ virus Nipah tạm thời chỉ lưu hành tại một số vùng ở Ấn Độ. Cơ 

quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ ước tính có ít nhất 48 loại virus mới tại Malaysia đang chờ chực tấn 

công con người, nếu có cơ hội.  

Theo nhà thú y học Barbara Dufour, sức khỏe của nhân loại chỉ được  bảo đảm nếu tôn trọng sinh 

thái, cần phải phối hợp mật thiết khoa học y tế với động vật học và nông học. Từ nhiều năm nay, Tổ 

Chức Y Tế Thế Giới chủ trương  đường lối ‘'One Health’’ (Một sức khoẻ duy nhất) chính là theo 

hướng này. ‘'One Health'’ đặt sức khoẻ con người, sức khoẻ động vật và sinh thái trong thể thống 

nhất ở cả ba cấp độ, địa phương, quốc gia và hành tinh. Một trong những mục tiêu chính là ngăn 

chặn nguy cơ các bệnh mới bùng phát thành đại dịch. Đây là cách tiếp cận cho phép giải quyết triệt 

để vấn đề. Tìm kiếm vác-xin và các phương pháp trị liệu chưa đủ để đối phó với các đại dịch.  

Hốt hoảng dự trữ thực phẩm, khi thế giới được mùa 

Cơn sốt dự trữ lương thực thực phẩm tại nhiều quốc gia, do đại dịch, có thể khiến các quốc gia 

nghèo nhất trở nên dễ tổn thương hơn là chủ đề chính của tuần san Courrier International. Xã luận 

Courrier International dẫn nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Cumhuriyet, cho biết việc vội vã đưa ra chính sách 



phong toả có thể khiến người dân hoảng sợ, đổ đi mua thực phẩm dự trữ, khiến các thành quả giãn 

cách xã hội chỉ trong một ngày tan thành mây khói.  

Ngày 31/03, Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Thương Mại Thế Giới và Tổ Chức Y 

Tế Thế Giới kêu gọi cảnh báo việc đóng cửa biên giới, giới hạn xuất khẩu lương thực có thể gây ra 

tình trạng khan hiếm lương thực thực phẩm, khiến giá cả tăng vọt, về ngắn hạn. Một cuộc khủng 

hoảng hoàn toàn không đáng có, bởi sản xuất nông nghiệp năm nay được mùa. Theo Courrier 

International, cần phải có hợp tác quốc tế để tránh tình trạng nỗi hoảng hốt lan rộng, thúc đẩy thêm 

lối hành xử mỗi người chỉ vì mình.  

Việt Nam chống Covid-19: Thành tích và nỗi lo chế độ toàn trị trở lại 

Ý nghĩa nhiều mặt của kinh nghiệm Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19, với nhiều điểm 

tích cực và tiêu cực, cũng là một đề tài chính của L’Obs, qua bài viết của nhà báo Pháp gốc Việt 

Đoàn Bùi. Theo nhà báo Đoàn Bùi, trong một thời gian dài bị coi là ‘‘nước nghèo'’, Việt Nam - 

‘'một ốc đảo cộng sản tại Đông Nam Á’' -  đã được Tổ Chức Y Tế Thế Giới khen ngợi về các biện 

pháp đối phó với dịch Covid-19. Xếp hạng thứ 47 trong số các nền kinh tế thế giới, Việt Nam 

không có được phương tiện như Singapore hay Hàn Quốc, tuy nhiên, theo Đoàn Bùi, Hà Nội đã có 

một chiến lược hiệu quả, ‘‘với chi phí thấp’’. Cụ thể là từ rất sớm đã tiến hành cách ly trên diện 

rộng những người thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm, vận động tuyên truyền rộng rãi trong dân 

chúng về nguy cơ dịch bệnh, tổ chức truy lùng quy mô những người trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc 

với người mang virus…  

Tuy nhiên, trong phần kết luận bài viết, nhà báo L’Obs cũng chỉ ra phương thức kiểm soát hiện nay 

đang có nguy cơ kích hoạt lại hệ thống kiểm soát người dân, ''với bàn tay sắt’’, của chế độ cộng sản 

trước đây, khi mỗi người dân có thể bị chính các láng giềng, thân nhân của mình theo dõi. Mọi quan 

hệ riêng tư của công dân có thể bị phơi bày trước con mắt bàn dân thiên hạ, nhân danh cuộc chiến 

chống dịch. Nhà báo Bùi Đoàn đặt câu hỏi với đầy lo ngại  Nhiều người Việt Nam tự hào vì chính 

quyền bảo vệ được người dân trước virus corona và thành tích của Việt Nam chắc chắn hơn hẳn 

châu Âu hay nước Mỹ, nhưng ‘'với cái giá nào?’'.  

Pháp: ‘‘Chính quyền đã làm gì từ ba tháng nay?’’ 

Để đại dịch Covid-19 làm tê liệt cả một xã hội, chính quyền có trách nhiệm đầu tiên. Le Point dành 

hai bài viết cho chủ đề này. Bài ‘‘Chính quyền đã làm gì từ ba tháng nay?’’, như một biên bản sự 

kiện, thuật lại các phản ứng của chính quyền Pháp, kể từ ngày mùng 3 tháng Giêng, ngày Paris lần 

đầu tiên biết đến virus mới gây bệnh viêm phổi cấp, xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc.  

Ngày 03/01, bộ Y Tế Pháp lần đầu tiên họp bàn về nguy cơ dịch bệnh từ Trung Quốc. Tức ba ngày 

sau khi Trung Quốc chính thức công bố với WHO về virus lạ. Ngày 17/02, nữ bộ trưởng Y Tế từ 

chức đúng vào lúc rất có thể đại dịch sẽ lan rộng toàn cầu, nước Pháp không tránh khỏi bị cuốn 

vào… Ngày 22/02, theo các chuyên gia, trong khoảng 11 ngày, nếu không có biện pháp, Pháp sẽ rơi 

vào thảm kịch như Ý… Ngày 05/03, tổng thống Pháp triệu tập cuộc họp bất thường khoảng 30 

chuyên gia y khoa, bác sĩ. Giới y tế bất đồng trong đánh giá triển vọng dịch. Trong lúc nhà miễn 

dịch học Arnaud Fontanet (Viện Pasteur) báo động nguy cơ, thì bác sĩ Didier Raoult (Marseille), 

người chủ trương điều trị Covid-19 bằng Chloroquine, tỏ ra bình thản. Bác sĩ Jean-François 

Delfraissy cảnh báo với tổng thống: người dân Pháp hiện nay không nhận thức được nguy cơ khủng 

khiếp đang đến… Bài ‘‘Chính quyền đã làm gì từ ba tháng nay?’’ của Le Point không đưa ra các 

đánh giá, mà chỉ mô tả chi tiết về phản ứng khác nhau từ phía chính quyền.   

 

 

 



Uẩn khúc sau khủng hoảng chưa từng có: Tổng thống Pháp giãi bày 

Cũng Le Point có cuộc phỏng vấn tổng thống Emmanuel Macron tại điện Elysée. Người đứng đầu 

nhà nước Pháp giãi bày với Le Point những suy nghĩ, cảm nhận của ông về những thời điểm mang 

tính bước ngoặt trong ‘‘cuộc khủng hoảng chưa từng có’’ này. 

Cuộc phỏng vấn hơn một tiếng đồng hồ của Le Point với tổng thống Pháp ngày 10/04, mang tựa đề 

‘‘Tôi tin tưởng vào Nhà nước’’, là một tư liệu quý giá với những ai muốn đi sâu tìm hiểu cách 

người đứng đầu nhà nước Pháp nhìn nhận về những lúng túng, khó khăn về phía chính quyền, trong 

việc đối phó với đại dịch Covid-19. Bài phỏng vấn, đúng hơn là bài thuật lại cuộc phỏng vấn của 

phóng viên Le Point tại điện Elysée, chuyển tải nhiều nhận định riêng của nhà báo về cuộc đối thoại 

với nguyên thủ Pháp, về hàng loạt chủ đề được coi là nhạy cảm: từ vấn đề vai trò của nữ cựu bộ 

trưởng Y Tế Agnès Buzyn đến quá trình đi đến quyết định phong tỏa không dễ dàng hay khủng 

hoảng thiếu khẩu trang… Le Point ghi nhận, tổng thống Pháp một mặt giãi bày để công chúng có đủ 

thông tin, nhưng ông cũng thường xuyên khẳng định: Tôi chịu trách nhiệm.  

Nhìn chung, theo Le Point, tổng thống Pháp tỏ ra khiêm nhường, thể hiện là người lắng nghe những 

nỗi lo âu của xã hội. Điều mà nguyên thủ Pháp hướng đến hiện nay, trong những tháng tới, là xác 

lập được những định hướng mới sau cuộc khủng hoảng chưa từng có này, chia sẻ với người dân 

Pháp, thuyết phục họ cùng làm theo.  

Tập đoàn Elior: Pháp bảo vệ cả người lao động và doanh nghiệp 

Trong lúc Le Point ‘‘lập biên bản’’ về các phản ứng của chính quyền Pháp trước đại dịch Covid-19, 

thì L’Obs thuật lại cơn chấn động Covid-19, thông qua lời kể của lãnh đạo tập đoàn Elior đa quốc 

gia của Pháp, chuyên về các dịch vụ ẩm thực. Tập đoàn Elior hoạt động tại ba châu Âu, Á, Mỹ, với 

hơn 23.000 nhà hàng, 110.000 nhân viên, phục vụ 5 triệu suất ăn mỗi ngày.  

Sau quyết định phong toả tại Pháp, tại Mỹ, tại Ấn Độ, tập đoàn Elior bị đặt trước tình trạng phải 

ngừng hoạt động, nhưng cố gắng không bỏ rơi các nhân viên. Theo tổng giám đốc tập đoàn, tình 

huống này cho thấy tính ưu việt của nước Pháp trong việc bảo vệ người lao động. Với nước Pháp, 

người làm công ăn lương bị buộc phải nghỉ việc sẽ được chính quyền bảo đảm duy trì 84% lương. 

Tại Mỹ, 8.000 nhân viên của hãng được nhận phụ cấp thất nghiệp, trong lúc tập đoàn bỏ tiền chi bảo 

hiểm y tế cho các nhân viên nghỉ việc, nhưng vẫn duy trì hợp đồng lao động với công ty. Tại Ấn 

Độ, tình hình rất khác, vì hoàn toàn không có trợ giúp gì từ phía Nhà nước, trong lúc công ty lại 

không được sa thải nhân viên. Nhìn chung, theo lãnh đạo Elior, chính sách của nước Pháp bảo vệ tốt 

cả người làm công lẫn doanh nghiệp.   

 


