
Nhân loại rúng động và xã hội sụp đổ vì một vật rất nhỏ 
   n   n              

 

Bác sĩ kiêm văn sĩ Moustapha Dahleb (Facebook) 

  

Bài MOUSTAPHA DAHLEB 

Chuyển n ữ:   ào Trườn  Phúc (Phố Nhỏ Onl ne) 

Một điểm cần ghi chú: Khi tác giả viết bài này, đại dịch Covid-19 chưa thực sự lan tới Phi Châu. 

Tạp chí Science (www.sciencemag.org) ghi nhận là ngày 5 tháng 3 mới chỉ có một trường hợp lây 

nhiễm đầu tiên ở Cộng Hòa Nam Phi. Nhưng chỉ hai tuần sau đó, lần lượt từ Cộng Hòa Nam Phi 

đến các nước Rwanda, Equatorial Guinea, Namibia v.v.  thông báo hàng loạt trường hợp nhiễm 

bệnh. Ngày 7 tháng 4, Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho biết tất cả 54 quốc gia trên lục địa Phi Châu đều 

có bệnh nhân Covid-19, tổng cộng trên 10,000 người, và rất có thể sẽ lên tới cả triệu người, vì 

trang thiết bị và nhân sự điều hành hệ thống y tế tại đây rất hạn chế so với các châu lục khác. 

Dưới đây là bản dịch bài viết ngày 23 tháng 3 của Moustapha Dahleb, trình bày cảm nghĩ của tác 

giả về đại dịch Covid-19. 

* 

Một vật nhỏ xíu man  tên coronav rus đan  làm đảo lộn cả một hành t nh. Một vật mà mắt thườn  

kh n  nhìn thấy được  đã đến đây để áp đặt luật lệ của nó lên cuộc sốn . Nó làm cho mọ  chuyện 

đều bị đặt dấu hỏ  và mọ  trật tự h ện hữu bị đảo lộn. Tất cả đều phả  sắp xếp lạ  theo nhữn  cun  

cách khác hẳn. 

  ều mà các cườn  quốc Tây Phươn  kh n  thực h ện được ở Syr e  Lyb e  Yemen… (như n ưn  

bắn  đình ch ến…)  vật nhỏ xíu k a đã làm được. 

  ều mà quân độ  Al ér e kh n  đạt được  vật nhỏ xíu k a đã làm được – phon  trào “H rak” b ểu 

tình chốn  đố  chính phủ đã chấm dứt. 

Lời tòa soạn: Moustapha Dahleb là bút hiệu của 

Dr. Hassan Mahamat Idriss, một y sĩ kiêm văn sĩ 

của nước Cộng Hòa Tchad (République du 

Tchad – Republic of Chad – quốc gia vùng trung 

bắc Phi Châu, vốn là thuộc địa của Pháp, được 

trao trả độc lập từ năm 1960). 

Ngày 23/3/2020, Moustapha Dahleb đăng bài 

viết (bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ chính của 

Tchad) trên Facebook. Ngày hôm sau, bài này 

được nhật báo điện tử Le Nouvel Afrik đăng lại 

với lời giới thiệu của ban biên tập: “Bài viết 

tuyệt vời, vang vọng như một lời kêu gọi mỗi cá 

nhân và cả thế giới hãy nhận thức rõ rệt về 

những giá trị thực sự trong đời sống của chúng 

ta”. Sau đó, bài viết (trong nguyên tác và bản 

dịch Anh ngữ) được đăng trên nhiều trang mạng 

khác. 



  ều mà nhữn  nhà đố  lập chính trị kh n  làm được (như đò  hoãn thờ  hạn bầu cử)  vật nhỏ xíu 

k a đã làm được. 

  ều mà các xí n h ệp kh n  đạt được (như x n   ảm thuế  m  n thuế  vay nợ khỏ  trả t ền lờ   quỹ 

đầu tư  hạ   á n uyên l ệu ch ến lược…)  vật nhỏ xíu k a đã làm được. 

  ều mà phon  trào b ểu tình “áo vàn ” và các n h ệp đoàn ở Pháp kh n  đạt được (như đò    ảm 

  á xăn  nhớt    a tăn  bảo h ểm xã hộ …)  vật nhỏ xíu k a đã làm được 

Bỗn  nh ên  ở các quốc   a Tây Phươn  n ườ  ta thấy   á xăn  nhớt rẻ hẳn đ   mức   nh  m hạ thấp 

xuốn   mọ  n ườ  bắt đầu có thì   ờ rảnh rỗ   rảnh đến mức kh n  b ết làm  ì cho hết   ờ. Các bậc 

cha mẹ bắt đầu b ết chú ý để h ểu về con cá   nhữn  đứa con bắt đầu b ết sốn  tron    a đình nh ều 

hơn  c n  ăn v ệc làm kh n  còn là chuyện ưu t ên  thú du lịch và nhữn  trò t êu kh ển kh n  còn là 

t êu chuẩn của một cuộc sốn  thành đạt. 

Bỗn  nh ên  chún  ta lặn  lẽ quay trở về vớ  chính mình và h ểu được   á trị của nhữn  chữ “đoàn 

kết” (sol dar té sol dar ty) và “d  bị tấn c n ” (vulnérab l té vulnerab lty). 

Bỗn  nh ên  chún  ta h ểu ra rằn   dù   àu hay n hèo  tất cả chún  ta đều ở chun  một xuồn . 

Chún  ta thấy được là mình đã cùn  nhau đ  mua sạch hàn  hóa trên kệ của nhữn  cửa hàn   và 

chún  ta đều nhận ra rằn  các bệnh v ện đan  đầy ắp bệnh nhân và đồn  t ền chẳn  còn  ì là quan 

trọn  nữa. Rằn  tất cả chún  ta đều là nhữn  con n ườ    ốn  nhau  đan  đươn  đầu vớ  đạ  dịch 

coronavirus. 

Chún  ta nhận ra rằn  tron  các  ara e  nhữn  ch ếc xe hơ  đắt t ền vào bậc nhất cũn  nằm yên vì 

kh n  a  được ra khỏ  nhà. 

Chỉ cần và  n ày là đủ để nhân loạ  th ết lập được sự bình đẳn  xã hộ  mà trước đây kh n  a  có thể 

tưởn  tượn  nổ . 

Nỗ  sợ hã  đã xâm ch ếm tất cả mọ  n ườ . Nó đã thay đổ  ch ến tuyến. Nó đã rờ  bỏ nhữn  n ườ  

n hèo để qua sốn  vớ  nhữn  n ườ    àu t ền bạc và quyền lực. Nó đã nhắc cho nhữn  n ườ  ấy 

nhớ lạ  bản chất con n ườ  của họ và kha  phón  chất nhân bản tron  con n ườ  của họ. 

Mon  rằn  đ ều này sẽ cho thấy sự yếu đuố  và d  bị tấn c n  của nhữn  con n ườ  đan  tìm cách 

bay lên sốn  trên Hỏa T nh  nhữn  con n ườ  vẫn tưởn  mình có đủ sức mạnh để cấy tế bào tạo ra 

bản sao của con n ườ  vớ  hy vọn  sẽ được trườn  s nh bất tử. 

Mon  rằn  đ ều này sẽ cho thấy sự th n  m nh có   ớ  hạn của con n ườ  kh  đố  đầu vớ  sức mạnh 

của trờ  đất. 

Chỉ cần và  n ày là đủ để sự nhất định trở thành bất định  để sức mạnh trở thành sự yếu đuố   để 

quyền lực trở thành sự đoàn kết và hành độn  chun . 

Chỉ cần và  n ày để Ph  Châu trở thành một lục địa an toàn. Hãy để cho sự mơ mộn  trở thành lờ  

dố  trá. 

Chỉ cần và  n ày để nhân loạ  ý thức được rằn  mình chỉ là hơ    ó và bụ  bặm. 

Chún  ta là a ? Chún  ta đán    á bao nh êu? Chún  ta có khả năn   ì để đố  phó vớ  loạ  

coronavirus này? 

Hãy nhìn vào sự thật n ay trước mắt tron  kh  chờ n he ý Trờ . 

Hãy đặt câu hỏ  về “bản chất con n ườ ” của chún  ta tron  cuộc “toàn cầu hóa” đan  bị thử thách 

bở  coronav rus. 

Hãy ở yên tron  nhà và suy n ẫm về trận đạ  dịch này. 

Hãy yêu thươn  nhau  hỡ  nhữn  n ườ  còn sốn . 


