
Một tháng trước, ngày 16 tháng Ba, một tay súng 21 tuổi đã xả súng hàng loạt giết chết tám người trong 
các trung tâm chăm sóc sắc đẹp và cửa hàng mát-xa tại Atlanta. Sáu trong số các nạn nhân là phụ nữ gốc 
Á. Ngay lập tức một làn sóng phản ứng bao trùm khắp quốc gia, sau một năm đầy những lời phỉ báng 
nhằm vào người Mỹ gốc Á, với một giả thuyết đáng sợ rằng những phụ nữ gốc Á này trở thành mục tiêu 
là do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tờ Washington Post, đưa tin rằng kẻ tình nghi nhằm vào các phụ nữ 
Châu Á này để “loại trừ sự cám dỗ tình dục”. Mặc dù kẻ tình nghi vẫn chưa bị kết tội thù ghét, thì những 
phụ nữ này trở thành mục tiêu chính là bởi nguồn gốc Châu Á của họ; dường như đây là một loại tội 
phạm thù ghét. 

Định kiến và bạo lực chống người Châu Á nổi lên tại Mỹ từ năm ngoái. Theo các kết quả nghiên cứu do 
Trung Tâm Nghiên Cứu Thù Ghét và Cực Đoan công bố, tội phạm thù ghét chống người Châu Á đã tăng 
145% tại 16 thành phố lớn nhất nước Mỹ trong năm 2020, mặc dù tỷ lệ tội phạm thù ghét chung đã giảm 
6%. 

Tại Quận Anne Arundel, rõ ràng ngày càng nhiều người Mỹ gốc Á lo sợ xu hướng tội phạm thù ghét gia 
tăng trong cả nước thời gian gần đây. Theo ước tính của cuộc Điều Tra Dân Số Mỹ mới nhất, số người 
Mỹ gốc Á tại Quận Anne Arundel đã tăng gần gấp đôi từ 2,4% năm 2011 đến 4,2% năm 2019. Tổng số 
dân Châu Á tại Quận này là 18.352 người và tiếng Phillippine, Tagalog và tiếng Hàn đứng thứ ba trong số 
các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất tại quận này sau tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Những cư dân 
này, cũng như tất cả chúng ta, chỉ muốn sống yên bình, làm việc và nuôi nấng gia đình mình tại Quận 
Anne Arundel. 

Nhưng tiếc rằng, cả nước chúng ta đã và đang có một lịch sử lâu dài định kiến chống người Châu Á. 
Những người Hoa nhập cư bắt đầu đến Mỹ với số lượng lớn từ những năm 1850, chủ yếu đến các tiểu 
bang Miền Tây, để làm việc trong ngành khai mỏ và xây dựng đường sắt. Lúc đó nhu cầu nhân lực cho 
các công việc nguy hiểm, lương thấp này rất lớn và người Hoa nhập cư, mong muốn chạm đến Giấc Mơ 
Mỹ đã sẵn sàng nhận những công việc vất vả này. Đáng tiếc là, các thế hệ người Mỹ gốc Á đã sống tại Mỹ 
hơn 160 năm, từ lâu lại trở thành mục tiêu của sự cố chấp. Năm 1882, định kiến chống người Châu Á đã 
dẫn đến việc ban hành Luật Bài Trừ Người Hoa năm 1882 cấm các lao động người Hoa nhập cư – luật 
này được ban hành sau cuộc thảm sát người Hoa năm 1871 khi 19 người gốc Hoa, trong đó có cả một 
cậu bé 15 tuổi, bị tấn công và giết chết. 

Và trong lịch sử hiện đại hơn, sự bài ngoại và sợ hãi Người Mỹ gốc Á đã dẫn đến việc giam giữ cưỡng 
bách hơn 112.000 người Mỹ gốc Nhật trong Chiến Tranh Thế Giới thứ II, trong đó có nhiều người là công 
dân Mỹ. Hàng chục ngàn người trong số đó đã bị đưa vào các trại giam và mất hết tài sản và nhà cửa của 
mình. 

Đáng buồn là kiểu thù ghét và bài trừ này liên tục lặp đi lặp lại trong suốt lịch sử nước Mỹ và vẫn tồn tại 
cho đến ngày nay. Tất cả những người nhập cư dưới mọi hình thức đều bị coi là vật tế thần và đối mặt 
với định kiến là “người nước ngoài vĩnh viễn” trong hàng loại những hình thức phân biệt chủng tộc như 
tiếp thêm dầu vào lửa. 

Chúng ta phải tốt hơn thế. Chúng ta phải tốt hơn thế này. Không thể dung thứ với định kiến vật tế thần, 
nỗi sợ hãi, và đả kích nhằm vào tất cả những người nhập cư. 

Cộng đồng người nhập cư tại địa phương chúng ta rất mạnh mẽ, với ước tính 47.810 người nhập cư hiện 
đang sống tại Quận Anne Arundel, chiếm 8,3% tổng dân số của chúng ta. Xét tổng thể, người nhập cư 
đóng góp 282,2 triệu đô la vào nguồn thuế của địa phương và tiểu bang, có ảnh hưởng tích cực đến tài 
chánh của chính quyền, tăng cường sự sáng tạo và mang lại những lợi ích rất lớn cho toàn quận. Nhưng 
quan trọng hơn, những người nhập cư làm văn hóa Mỹ phong phú hơn. Người nhập cư chia sẻ những 
kinh nghiệm, ngôn ngữ, thực phẩm, truyền thống, tôn giáo và các giá trị của họ. Và Quận Anne Arundel 



công nhận tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một văn hóa hòa nhập. Và chúng ta phải tốt bụng hơn và 
sẽ tốt bụng hơn vì điều đó. 

Năm 2020, Giám Đốc Điều Hành Quận Anne Arundel là Steuart Pittman đã thành lập một Ủy Ban Các 
Vấn Đề Người Nhập Cư có vai trò là cơ quan tư vấn lắng nghe và tìm hiểu tiếng nói của người nhập cư; 
tạo điều kiện thúc đẩy những người nhập cư tham gia các hoạt động cộng đồng, và công nhận và hợp 
pháp hóa các vấn đề quan trọng với những người nhập cư đang sinh sống và làm việc tại Quận Anne 
Arundel. 

Chúng tôi, Ủy Ban Các Vấn Đề Người Nhập Cư Quận Anne Arundel, lên án tất cả các tội phạm thù ghét và 
hành vi bạo lực chống người Châu Á xảy ra ngày 16 tháng Ba, 2021 chính là một tội phạm thù ghét. 
Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục thúc đẩy bình đẳng và tôn trọng với tất cả những người nhập cư. 


