Những điều bí ẩn về Đại hội thể thao quân đội thế giới tại Vũ Hán
Thùy Dương

Nhiều vận động viên quân đội của các nước châu Âu đã nhiễm virus corona trong
Đại hội thể thao quân đội thế giới được tổ chức tại Vũ Hán hồi tháng 10/2019 ?
Giả thuyết này đang đặt ra một vấn đề nan giải cho quân đội Pháp vì có thể hỗ trợ
chiến dịch làm sai lệch thông tin từ chính quyền Trung Quốc.
Dưới đây là nhận định của báo Pháp Le Monde ngày 13/05/2020 trong bài
viết « Những điều bí ẩn về Đại hội thể thao quân đội thế giới tại Vũ Hán ».

Mô hình virus corona SARC-CoV-2, do Trinity College Dublin, xây dựng. via
REUTERS - Social Media
Tất cả bắt nguồn từ tin nhắn Twitter của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc
Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) ngày 12/03/2020 : « Có thể là quân đội Mỹ đã mang
dịch bệnh đến Vũ Hán. Quý vị hãy rõ ràng, minh bạch. Nước Mỹ nợ chúng tôi một lời

giải thích ». Báo chí Nhà nước Trung Quốc lập tức dẫn lời quan chức ngoại giao này.
Trong bài viết « Quân đội Hoa Kỳ, nạn nhân hay người truyền virus ? », Hoàn Cầu
thời báo giải thích : « Ông Triệu Lập Kiên đề cập đến Đại hội thể thao quân đội thế
giới tại Vũ Hán ».

Le Monde ngày 12/05/2020, nhận định đây là « nỗ lực thô thiển » của Trung Quốc để
đáp trả việc chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump gọi virus corona
là « virus Trung Quốc ». Bắc Kinh cũng bị Washington tố cáo là đã « bịt
miệng » những bác sĩ cố gắng báo động về dịch bệnh, và sau đó là trì hoãn thông báo
với thế giới là virus corona có thể lây truyền từ người sang người.
Mưu đồ của ngành ngoại giao Trung Quốc không phải là không có tác dụng : ở
Trung Quốc, tin nhắn Twitter của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc lan
truyền rộng rãi. Không ít công dân Trung Quốc tự hỏi liệu virus corona có phải là nỗ
lực của Mỹ để gây bất ổn cho đất nước Trung Quốc hay không.
Trong cuộc chiến thông tin này, theo Le Monde, mọi điều đều đáng lưu ý. Ngay trong
tháng Hai, các báo cáo về năm lần nhập viện của các vận động viên nước ngoài trong
thời gian họ lưu lại Vũ Hán đã được đưa ra. Bác sĩ Trương Định Vũ (Zhang Dingyu),
giám đốc một bệnh viện lớn ở thành phố Vũ Hán khi đó đã phải nói rằng các vận
động viên bị sốt rét. Từ đó trở đi, có nhiều chuyện được các vận động viên nước
ngoài kể lại.

Một số vận động viên đó tự hỏi liệu có phải họ đã bị nhiễm bệnh trong thời gian ở thủ
phủ tỉnh Hồ Bắc hay không. Le Monde cho rằng điều này không phải là không thể xảy
ra ! Bởi vì Trung Quốc đã xác định là có một ca nhiễm virus từ ngày 17/11/2019,
nhưng không có bằng chứng nào cho thấy đó là ca bệnh đầu tiên.
Chỉ thị « giữ im lặng »
Trong một cuộc phỏng vấn ban đầu không được mấy người chú ý và được phát trên
kênh truyền hình địa phương Télévision Loire 7 của Pháp hồi cuối tháng 3, vận động
viên năm môn phối hợp Elodie Clouvel của quân đội Pháp kể lại rằng cô bị ốm sau
Đại hội thể thao quân đội thế giới diễn ra từ ngày 18 đến ngày 27/10/2019 tại Vũ Hán,
với những triệu chứng bệnh mà trước đó cô chưa từng thấy.
Bạn đời của cô, nhà vô địch thế giới năm môn phối hợp, Valentin Belaud, cũng cảm
thấy sức khỏe rất tệ trong giai đoạn này. Vận động viên Elodie Clouvel phát
biểu : « Có rất nhiều vận động viên ở Đại hội thể thao quân đội thế giới đã bị ốm rất
nặng. Gần đây, chúng tôi đã liên lạc với bác sĩ quân đội và bác sĩ nói với chúng tôi :
‘‘Tôi nghĩ rằng anh chị đã nhiễm virus, bởi vì có nhiều người trong đội này đã bị
ốm.’’ »
Sau đó, vận động viên giữ im lặng và đài Television Loire 7 cũng gỡ bỏ bài phỏng
vấn trên trang web, với lý do « để lưu trữ ». Báo Le Monde đã tìm cách liên lạc với
các vận động viên Pháp tham gia Đại hội thể thao quân đội thế giới nhưng tất cả đều
cho biết họ đã nhận được chỉ thị giữ im lặng. Các vận động viên này nói là báo chí
nên liên lạc với cơ quan truyền thông của quân đội và khẳng định là họ không bị ốm
trong hoặc sau thời gian thi đấu.
Quay trở lại với Đại hội thể thao quân đội thế giới 2019, lần đầu tiên trong lịch sử
Đại hội kể từ khi được tổ chức vào năm 1995, 10.000 vận động viên tham gia Đại hội
được ở trong khu phức hợp kiểu làng Olympic, bao gồm khoảng mười lăm tòa nhà với
các khu tập luyện và ăn uống. Đoàn thể thao quân đội Pháp, với khoảng 400 vận
động viên, chiếm hai trong số các tòa nhà này. Một số vận động viên đã tranh thủ đi
thăm quan thành phố Vũ Hán. Một số người khác chỉ đơn giản đến nơi thi đấu xong
rồi về.
Alexis Bodiot, người đoạt huy chương đồng trong môn đạp xe đạp, nhớ lại là đã đến
thăm thành phố và đi tàu điện ngầm. Anh ấy nói không mắc bệnh ở đó, cũng như
những người khác trong đội đua xe đạp của Pháp. Sau đó, anh trở về căn cứ quân đội
ở Creil ... nơi Covid-19 lây lan vào tháng 02/2020. Cựu tay đua xe đạp chuyên nghiệp
nói với Le Monde : « Chính ở chỗ tôi làm việc có nhiều trường hợp nhiễm bệnh nhất.
Tôi đang chờ kết quả xét nghiệm huyết thanh học. Tôi đã không có bất kỳ triệu chứng
nào, nhưng nếu chẳng may tôi bị nhiễm bệnh, thì đó là ở Creil, chứ không phải ở Vũ
Hán vào tháng Mười (năm ngoái). »
Tại nước Ý, chỉ thị không nói chuyện với báo chí cũng được đưa ra cho các vận động
viên tham dự Đại hội thể thao quân đội thế giới. Nhưng trước đó, vận động viên đấu
kiếm Fencer Matteo Tagliariol đã khẳng định với nhật báo Ý Gazzetta Dello Sport
rằng đội tuyển quốc gia « gần như tất cả đều ngã bệnh (…) Dùng thuốc kháng sinh
không có tác dụng, phải mất 3 tuần tôi mới khỏi bệnh nhưng tình trạng mệt mỏi sau
đó vẫn kéo dài ».

Theo cựu vô địch Olympic, bệnh xá tại Đại hội thể thao quân đội thế giới ở Vũ Hán
khi đó « không phát thuốc aspirine nữa. Trong kho không còn thuốc trong khi có quá
nhiều người cần ». Hôm thứ Năm (07/05), cơ quan phụ trách thể thao của quân đội Ý
lại cho biết trong số những vận động viên trở về từ Trung Quốc không có trường hợp
nghi nhiễm virus corona nào. Do đó, các xét nghiệm huyết thanh học đã không được
thực hiện.
Tại Thụy Điển, cảnh báo được đưa ra sớm nhất là vào giữa tháng 4 từ căn cứ Boden.
Một bác sĩ quân đội nói với báo chí địa phương rằng một số vận động viên bị sốt, mệt
mỏi và không thể tập luyện trong suốt nhiều tuần sau khi trở về từ Vũ Hán.
Các căn cứ khác của Thụy Điển báo cáo hiện tượng tương tự. Năm vận động viên sau
đó được xét nghiệm huyết thanh học. Chỉ có một người có kết quả dương tính với
virus corona. Anders Nystedt, chuyên gia về truyền nhiễm đặc trách dịch Covid-19 ở
miền bắc Thụy Điển, nói rằng ông thận trọng vì những kết quả xét nghiệm này có
nhiều điều không chắc chắn, kết quả xét nghiệm cho biết một người đã nhiễm bệnh,
nhưng không xác định được họ bị nhiễm virus trong giai đoạn nào.
Những lời chứng này được sử dụng rộng rãi trên các mạng xã hội Trung Quốc. Một
cư dân mạng viết trên Weibo (còn được gọi là mạng xã hội Twitter của Trung
Quốc) là nếu nước Pháp nghĩ rằng mọi chuyện bắt đầu từ Đại hội thể thao quân đội
thế giới, thì virus corona thực sự có thể đã được quân đội Mỹ mang đến.
Thế khó của quân đội Pháp
Hôm 06/05, quân đội Pháp cho biết là các vận động viên của đoàn thể thao quân đội
Pháp đã không và cũng sẽ không được xét nghiệm. Bộ Quân Lực Pháp cho biết Cơ
quan y tế liên quân (SSA) không xác nhận có vận động viên trong đoàn Pháp mắc
bệnh cúm hoặc phải nhập viện trong thời gian diễn ra Đại hội cũng như sau Đại hội
và có thể là có liên quan đến dịch bệnh Covid-19.
Vấn đề khó đặt ra cho quân đội Pháp là thực hiện các xét nghiệm huyết thanh học cho
tất cả các vận động viên của đoàn sẽ chỉ cho phép biết liệu một số người có bị nhiễm
bệnh hay không, nhưng lại không thể xác định ngày họ nhiễm virus, trong khi virus
corona đã lây lan rộng rãi ở Pháp trong những tháng gần đây. Vì vậy, rất có thể là
trong số bốn trăm vận động viên trong đoàn thi đấu, có một số người đã bị nhiễm
bệnh ở Pháp sau chuyến đi đến Vũ Hán chứ không phải họ nhiễm bệnh ở Vũ Hán.
Hiện giờ vẫn còn nhiều nghi ngờ, đồn đoán, nhưng Le Monde kết luận là ở Trung
Quốc, những người chủ trương bóp méo thông tin chắc chắn sẽ không ngần ngại coi
đây là một yếu tố mới cần khai thác để hỗ trợ giả thuyết của Bắc Kinh theo đó virus
lây lan từ nước ngoài đến Trung Quốc.
Ngược lại, việc quân đội Pháp từ chối cho tiến hành các xét nghiệm cho dù nhiều
nghi vấn đang được các vận động viên trong đoàn công khai đặt ra lại có thể mang
lại cảm giác quân đội Pháp không muốn đi đến tận cùng, và điều này càng có nguy
cơ « nuôi dưỡng các thuyết âm mưu ».

Nguồn tin:
http://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200518-virus-corona-nh%E
1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%C3%AD-%E1%BA%A9n-v%E1%BB%8
1-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-th%E1%BB%83-thao-qu%C3%A2n-%C
4%91%E1%BB%99i-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-t%E1%BA%A1i-v%C5%A9
-h%C3%A1n

