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Thu Hằng 

Trung Quốc c  th   99 c  nhi   viru  coron  trong v ng    giờ  theo  ố  i u ng   11          

t ng g p   i  o v i h   trư c  trong       c  nhi     i   u    người Trung Quốc t  nư c 

ngo i v  nư c do   c  inh      ng c   bi n gi i  ối v i người nư c ngo i t  cuối tháng   . 

Chính những c  nhi   t  nư c ngo i     gi  t ng tâ   ý  o  ợ tại Trung Quốc v  khiến c ng 

dân nư c ngo i bị theo dõi. 

Cộng đồng châu Phi, sống tại thành phố Quảng Châu, trở thành nạn nhân của nạn kỳ thị, như giải 

thích của thông tín viên RFI Stéphane Lagarde : 

« Trả hộ chiếu cho chúng tôi ngay lập tức ! ». Tranh cãi nổ ra giữa một nhà ngoại giao Nigeria với 

các nhân viên mặc đồ bảo hộ trắng chống bệnh viêm phổi ở Quảng Châu là hình ảnh cho thấy sự 

tức tối, nếu không muốn nói là giận dữ, của nhiều chính quyền châu Phi trong những ngày gần đây. 

Các đại sứ Trung Quốc lần lượt bị Nigeria, Ghana triệu mời, hay trang nhất số ra thứ Bẩy 14/04 

của tờ Daily Nation ở Nairobi (Kenya) kêu gọi hỗ trợ cộng đồng Kenya, hoặc lãnh sự Mỹ khuyên 

công dân Mỹ gốc Phi không nên đến Quảng Châu, thành phố tập trung nhiều người gốc Phi sinh 

sống nhất ở Trung Quốc. 

Hình ảnh những người châu Phi này, phần lớn là doanh nhân, phải ngủ ngoài đường ở Quảng 

Châu, đã nhanh chóng bị thay thế bằng hình ảnh của chiến lược ngoại giao dịch tễ của Trung Quốc 

ở châu Phi. Kết quả là trên Twitter tràn ngập những lời bình luận: « Chúng tôi không muốn khẩu 

trang của các người nữa nếu công dân nước chúng tôi là nạn nhân kỳ thị chủng tộc ở Trung Quốc 

», « Chúng tôi bị đối xử như virus ». 

Những người này bị trục xuất khỏi nơi ở hoặc khách sạn sau khi chính quyền thành phố ra thông 

cáo (07/04) cho biết 5 người Nigeria nhiễm virus corona nhưng đã không tuân thủ yêu cầu cách ly. 

Nhiều nhân chứng khác kể lại trường hợp một chủ nhà đã cắt điện để người thuê phải chuyển đi, 

hoặc các đợt xét nghiệm Covid-19 hàng loạt và lệnh bắt cách ly nhắm vào cộng đồng người châu 

Phi, trong đó có rất nhiều người chưa từng rời khỏi Trung Quốc trong những tháng gần đây. 

Một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định: « Chính phủ Trung Quốc đối xử với 

người nước ngoài sống ở Trung Quốc như nhau và không dung thứ cho bất kỳ từ ngữ hay hành 

động kỳ thị nào ». Ngày 09/04, thành phố Quảng Châu thông báo có 114 ca nhiễm virus corona từ 

nước ngoài, trong đó phần lớn là người Trung Quốc về nước và 16 người châu Phi. 

 


