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Trận dịch truyền nhiễm bên
Tàu do loại coronavirus càng
ngày càng nặng và có thể sẽ
lan tràn trên toàn địa cầu trong
vài tháng tới.
Coronavirus chính ra là một
loại cực vi trùng thông thường,
thấy ở trên người và một số loại
vật. Ở loài người, coronavirus
gây ra bệnh cảm thông thường,
chiếm khoảng 10 – 35% trường
hợp, loại cực vi trùng rhinovirus
thường thấy hơn, chiếm đa số,
gây ra bệnh cảm vào mùa
đông. Tuy nhiên, coronavirus
cũng ở trên các loài vật khác,
đặc
biệt
là
loại
dơi.
Coronavirus không gây ra bệnh
trên những con dơi. Nhưng khi
vì một lý do nào đó, coronavirus
của dơi hay loài vật khác nhảy
qua người, có thể sẽ biến thể
thành một loại coronavirus mới,
mang đặc tính gây ra bệnh rất
nặng cho người.
Điều này đã xảy ra vào tháng
11 năm 2002, tại tỉnh Quảng
Đông của Tàu, một loại
coronavirus nhảy từ loại cầy
hương, palm civet, hay từ loài
chó gấu trúc, dog raccoon,
được bán tại chợ súc vật ở
Quảng Đông, sang người và
coronavirus biến thể thành một
loại cực vi trùng độc hại cho
người. Virus này lan truyền làm
thành bệnh dịch nặng gọi là
SARS
(severe
acute
respiratory syndrome), làm
chết hơn 792 người tại Quảng
Đông và sau đó gây ra bệnh
cho 8422 người trên 28 quốc

gia, với đa số tại Quảng Đông
và Hồng Kông.
Trường hợp bệnh SARS này rõ
ràng có nguyên nhân bắt
nguồn từ các chợ bán súc vật ở
rừng hay đồng hoang, được
dân Tàu ưa chuộng ăn thịt để
bồi bổ cường dương hay chữa
bệnh. Những chợ này đã làm
cho loại coronavirus từ loài vật
nhảy sang người bán các con
vật này và biến thể thành virus
độc hại gây bệnh. Nhưng chính
quyền Tàu coi thường chuyện
này, vẫn tiếp tục cho các chợ
súc vật này hoạt động. Và
chuyện phải xảy ra đã đến vào
tháng 12, 2019.
Trong mấy tuần lễ đầu tháng
12, một bác sĩ Tàu tại thành
phố Vũ Hán tên Li Wenliang
làm việc tại nhà thương ở đây
đã nhận xét có hơn một chục
trường hợp các người làm việc
tại chợ súc vật của Vũ Hán bị
bệnh nặng, nóng sốt, ho, khó
thở, phải vào nằm bệnh viện.
Bác sĩ Li này đã viết trên online
báo động cho các bạn bè bác sĩ
khác về sự bất thường này. Tuy
nhiên lời báo động của bác sĩ Li
đã bị chính quyền địa phương
ếm nhẹm và bắt người bác sĩ
này phải tự kiểm thảo và ký bản
thú nhận là mình sai lạc!
Nhưng sau đó các người bị
cùng loại bệnh này càng ngày
càng nhiều, làm nhà thương
không còn chỗ chứa và sau đó
phòng thí nghiệm mới khám
phá ra nguyên nhân là một loại
coronavirus mới lạ đặt tên là
2019-nCoV. Loại virus mới này
được nghi là bắt nguồn từ loài
dơi bán tại chợ súc vật Vũ Hán
và nhảy sang các người làm
việc tại đây và sau cùng đã làm
thành bệnh dịch gây ra bệnh

cho bất cứ ai bị nhiễm phải. Tuy
nhiên vì chợ súc vật đã bị giải
tán và cả khu đã bị khử trùng xịt
thuốc nên hiện không còn đủ
chứng cớ để xác nhận đích xác
là từ loài dơi.
Mức truyền nhiễm của bệnh
này rất nhanh và gây ra chết
khá nhiều. Người bệnh bắt đầu
chỉ thấy những triệu chứng cảm
thường như đau cổ, sổ mũi và
ho. Nhưng càng lúc càng nặng
và khi virus bắt đầu vào phổi,
gây ra sưng phổi viral
pneumonia, lúc đó người bệnh
bị khó thở và phải dùng máy để
thở. Khi coronavirus chạy vào
máu và gây ra suy thận, suy
gan và các cơ quan khác, người
bệnh sẽ chết. Mức tử vong tuy
ít hơn thời bị bệnh SARS nhưng
cũng vào khoảng từ 2-3% trên
tổng số người bị nhiễm
coronavirus.
Điều nguy hiểm và tội lỗi do
chính quyền gây ra là đã bịt
miệng những báo động của bác
sĩ Li Wenliang, không phản ứng
sớm sủa để ngăn chặn sự lan
truyền của coronavirus. Hơn
thế nữa tại Vũ Hán, chính
quyền còn tổ chức lễ lạc, hội
chợ Tết cả hàng 80,000 người
tham dự trong những ngày đầu
của cơn dịch, tạo môi trường
cho coronavirus lan truyền
nhanh chóng. Điều khác là vụ
dịch này xảy ra vào đúng dịp
Tết, khi cả triệu người di chuyển
đề về quê ăn Tết với gia đình.
Những người này đã mang
coronavirus đi khắp các vùng
trong nước Tàu và dịch
coronavirus nhờ thế đã lan
truyền khắp nơi.
Sau khi đã thấy rõ là có bệnh
dịch đang hoành hành, chính
quyền Tàu ngày 23 tháng 1 đã

cho phong tỏa toàn thể thành
phố Vũ Hán, dân số 11 triệu
dân. Cũng như các thành phố
gần Vũ Hán trong Hubei
province cũng đã bị bao vây,
không cho dân chúng dùng bất
cứ phương tiện nào để rời khỏi
các thành phố này. Các đường
bay, đường xe lửa và các con
đường xa lộ đều bị chặn đứng,
dân Tàu ra khỏi nhà sẽ bị cảnh
sát chặn lại và đo nhiệt độ. Nếu
có sốt cao, sẽ bị đưa vào khu
dành riêng cho người bị truyền
nhiễm ngay.
Tổng cộng hơn 50 triệu dân của
Vũ Hán cũng như các thành
phố lân cận của cả vùng Hubei
đã bị giam lỏng gọi là
quarantine, không cho rời
thành phố.
Những người nào từ Vũ Hán
thoát ra từ trước, cũng bị chính
quyền của các vùng đó kiểm tra
và bắt giam lỏng tại nhà không
cho đi đâu. Người dân nào biết
có dân Vũ Hán đang ở vùng
mình và tố giác người này lên
chính quyền sẽ được thưởng
hơn trăm Mỹ Kim! Có nghĩa dân
Vũ Hán đã bị coi như như
những tội phạm, cần phải giam
lỏng để không truyền bệnh cho
người khác.
Con số người bị bệnh dịch
coronavirus tại Vũ Hán nhiều
đến mức các nhà thương tại
đây không đủ chỗ chứa. Rất
nhiều người không được nhận
phải về nhà và sau cùng chết
tại nhà. Chính quyền Tàu cho
xây cấp tốc hai nhà thương mới
với hơn 1000 giường bệnh, chỉ
xây cất trong 10 ngày đã xong.
Nhưng cũng không đủ và hiện
nay các bệnh nhân mới được
đưa về các nhà kho, sân vận
động kê giường nằm san sát,

không có đủ y tá, bác sĩ để theo
dõi, gần như không được chữa
trị gì cả. Thực sự cũng không có
thuốc chữa. Các loại thuốc
chữa bệnh AIDS, thuốc chữa
cúm được mang ra thử nhưng
vô hiệu. Các loại thuốc Bắc vớ
vẩn như sừng trâu, mật gấu
được mang ra xài, dĩ nhiên vô
dụng!
Tình trạng các bệnh nhân này
được coi như thê thảm vì bị tập
trung với chữa trị không có gì,
chỉ nằm đó hoặc chờ chết nếu
quá nặng, hay nếu cơ thể tự
chống cự được sẽ đỡ dần. Có
nghĩa may sống, mống chết!
Một thứ thuốc do hãng Gilead
của Hoa Kỳ chế ra trước kia để
chữa bệnh Ebola gọi là
Remdesivir có thể có hiệu quả
để chữa coronavirus. Người
bệnh đầu tiên tại Hoa Kỳ mắc
bệnh này khi từ Vũ Hán trở về
Seattle đã bị trở nặng gần chết.
Nhưng khi được phép đặc biệt
của cơ quan FDA để thử thuốc
Remdesivir, người bệnh này đã
khá ngay trong ngày hôm sau.
Hiện Remdesivir đã được đưa
sang Vũ Hán để làm khảo cứu
chữa thử. Nếu có hiệu quả
nhiều có thể sẽ được dùng để
chữa coronavirus.
Tuy nhiên hiện nay bệnh dịch
tiếp tục lan tràn và số người
nhiễm bệnh và số người chết
mỗi ngày đều tăng vọt. Cho
đến ngày thứ hai 10 tháng 2,
con số người bị bệnh tại Trung
Hoa đã lên đến 40500 người với
908 người chết. Khoảng 6500
bệnh nhân đang ở tình trạng
nguy kịch, sắp chết. Riêng một
ngày Chủ Nhật 9 tháng 2, đã có
97 người chết nội trong một
ngày.

Con số trên các quốc gia khác
là 360 người bị bệnh với 2 người
chết. Các quốc gia có nhiều
người bị nhất là Singapore,
Thái Lan, Đại Hàn, Hồng Kông,
Nhật Bản. Việt Nam có 14
người bị bệnh. Hoa Kỳ có 12
người bị. Gần như tất cả những
người bị ở các quốc gia khác là
những người gốc Tàu từ Vũ Hán
bay sang các quốc gia khác và
đến nơi mới sinh ra bệnh.
Các quốc gia như Hoa Kỳ và
gần hết mọi quốc gia đều hiện
nay không cho phi cơ từ Trung
Hoa đến để ngăn chặn bệnh
dịch. Mặc dù Trung Hoa phản
đối, nhưng điều hiển nhiên là
không ai tin tưởng những con
số người bệnh và chết do bệnh
dịch do chính quyền Tàu đưa
ra.
Lý do là chính quyền cộng sản
Tàu chắc chắn phải tìm cách
che dấu sự thực để dân chúng
khỏi hoảng loạn. Điểm khác là
có biết bao người dân Tàu
không được vào nhà thương để
thử tìm bệnh và không được
chữa trị nên về nhà nằm chờ
chết. Con số thực sự về số
người bị bệnh và chết có thể
phải nhân gấp 10 lần con số
chính thức chính quyền đưa ra.
Có nghĩa hiện nay phải có đến
405,000 người bị bệnh hay hơn
nữa và con số chết nhiều phần
là hơn 9000 người chết. Và với
thời gian trong vài tuần lễ đến,
con số này sẽ tăng gấp cả vài
chục lần nữa!
Chính quyền của Tập Cận Bình
đã tỏ ra lúng túng và rối loạn
trong việc đối phó với bệnh dịch
coronavirus này. Việc tìm cách
che dấu bệnh dịch và không
cho dân chúng biết đã làm dân
chúng Trung Hoa phẫn nộ và

dùng Internet để bày tỏ những
chống đối. Vì ngay khi những
viên chức y tế công cộng của
Trung Hoa đã thông báo cho
World Health Organization biết
về bệnh dịch ngày 31 tháng 12,
Tập Cận Bình và toàn thể chính
quyền cấp dưới không đá động
đến dịch này cho dân chúng
biết. Mãi đến ngày 20 tháng 1,
họ Tập mới chính thức nhận là
có bệnh dịch. Và đến 25 tháng
1, Tập Cận Bình mới cho họp
ủy ban chấp hành trung ương
đảng để bàn thảo về việc đối
phó với bệnh dịch.
Điều làm dân chúng Tàu phẫn
nộ hơn cả là cái chết của bác sĩ
Li Wenliang. Ông này mặc dù
là bác sĩ nhãn khoa nhưng khi
chữa bệnh glaucoma cho một
bệnh
nhân
đã
bị
lây
coronavirus từ người này.
Mặc dù mới 34 tuổi và bệnh
coronavirus thường làm chết
những bệnh nhân lớn tuổi và
nhiều bệnh kinh niên khác, bác
sĩ Li bị coronavirus nhưng phản
ứng của chính cơ thể chống lại
virus lại quá mạnh làm những
phản ứng viêm tạo ra tai hại
cho chính cơ thể mình. Kết quả
bác sĩ Li chết ngày 7 tháng 2,
tạo ra làn sóng chống chính
phủ mạnh mẽ vì Li là biểu tượng
cho sự ếm nhẹm sự thật của
chính quyền Tàu. Và dân
chúng đã đổ tội cho chính
quyền đã che dấu sự thật và
làm cho bệnh dịch nặng nề hơn
vì không ngăn chặn được sớm
sủa.
Các lời phê bình và hô hào đòi
tự do ngôn luận của dân Tàu đã
nhiều và mạnh đến mức hệ
thống kiểm soát để loại bỏ
những bài đăng trên Internet có
hại cho chính phủ đã bị vô hiệu

hóa vì không gạt bỏ xuể. Ngay
cả Tập Cận Bình cũng không
được tha và cũng bị chỉ trích về
việc đối phó với bệnh dịch
coronavirus.
Hiện nay họ Tập đã im hơi lặng
tiếng, không ra mặt, không
tuyên bố gì, mọi việc đùn cho
nhân vật thứ hai sau mình là Li
Keqiang, cầm đầu ủy ban đối
phó với bệnh dịch. Có nghĩa
Tập Cận Bình đánh hơi thấy
bệnh dịch này càng ngày càng
lớn, không kiểm soát được sẽ
chối hết mọi sự và đổ mọi tội
lên đầu Li Keqiang!
Dân chúng Trung Hoa có nổi
loạn và hạ bệ họ Tập cũng như
chính quyền cộng sản sau vụ
bệnh dịch coronavirus này
được không? Nhiều phần là
không vì chính quyền cộng sản
Tàu có thể hy sinh hơn 50 triệu
dân, bắt giam lỏng và để sống
chết mặc bây, coi như 50 triệu
dân phải hy sinh cho 1.4 tỷ dân
chúng toàn xứ Tàu. Điều đó
chứng tỏ để bảo vệ quyền
hành, Tập Cận Bình sẵn sàng
giết chết thêm vài triệu dân Tàu
khác để diệt trừ nổi loạn. Và họ
Tập sẵn sàng làm ngay!
Chỉ có thể về lâu về dài nếu
trận dịch này kéo dài và hoành
hành khắp nơi, kinh tế Trung
Hoa sẽ thiệt hại nặng nề và đi
vào suy thoái kinh hoàng. Chỉ
lúc đó, toàn dân Tàu bị đói kém
và oán hận chính quyền may ra
mới nổi lên để diệt họ Tập và bè
lũ chính quyền cộng sản được.
Tuy nhiên có thể như bệnh
SARS trước kia, sau vài tháng
mùa đông qua đi, đến mùa
nóng, coronavirus bị yếu đi và
chết sớm khi ra không khí,
không truyền nhiễm được và
bệnh dịch tan dần. Khi đó kinh

tế Trung Hoa hồi lại được và
Tập Cận Bình sẽ lại vững như
bàn thạch và không hề hấn gì.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Trận dịch coronavirus có mạnh
hơn lên và kéo dài làm toàn thể
nước Tàu bị tê liệt và kinh tế vỡ
tan. Hay cũng chỉ thêm hai ba
tháng nữa trước khi chấm dứt
và Tàu hồi lại được. Chỉ thời
gian mới cho chúng ta câu trả
lời này rõ ràng được.
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