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Trong thời kỳ dịch bệnh, cách mạng hay nạn đói, các cổng thành phố của 

Bắc Kinh đã cung cấp cho các nhà cai trị đế quốc của Trung Quốc nhiều 

thứ hơn là đơn thuần an ninh. Những tòa tháp khổng lồ bằng gạch và đá 

xám này là biểu tượng của một hệ thống cố gắng giữ cho cái chết cách xa 

chỗ ngồi của quyền lực tối cao. Khi bệnh đậu mùa càn quét các đồng bằng 

khô cằn và vùng núi phía đông bắc Trung Quốc, những người bị bệnh đã 

bị cách ly hàng dặm bên ngoài Bắc Kinh và thậm chí các thành viên gia 

đình hoàng gia bị trục xuất, nếu họ thiếu khả năng miễn dịch đối với một 

nhiễm trùng trước đó. Trong một số bệnh dịch hạch, việc chôn cất đã bị 

cấm ở Bắc Kinh và hồ sơ chi tiết được lưu giữ của mỗi quan tài khi ra khỏi 

cổng thành phố. Trong thời hoàng kim của triều đại cuối cùng, bị ám ảnh 

bởi cách mạng của Trung Quốc, nhà Thanh, thành phố duy trì một đơn vị 



đồn trú gồm 33.000 cảnh sát bán quân sự - hoặc khoảng một người bảo vệ 

cho mỗi 20 người Bắc Kinh - với lệnh theo dõi và đăng ký mọi người lạ đi 

ngang các vòng thành bảo vệ thành phố Bắc King, cho dù đó là người 

trong nước hay từ nước ngoài. Khi nạn đói rình rập vùng nông thôn, những 

thùng kê và gạo đã được phục vụ tại các ngôi đền ngay bên ngoài cổng 

thành phố, để ngăn người tị nạn xông vào Bắc Kinh. 

Dưới thời Đảng Cộng sản, hầu hết các bức tường và cổng của Bắc Kinh đã 

bị phá hủy, nhưng đặc quyền của Bắc Kinh vẫn tồn tại. Cho đến cuối những 

năm 1970, tất cả người ngoài, đặc biệt là từ nông thôn, phải đăng ký khi 

đến thủ đô. Để di cư đến thành phố đòi hỏi một cái gì đó mà ít người mới 

đến có thể có được: hộ khẩu Bắc Kinh, giấy tờ hộ khẩu cần thiết để tiếp cận 

nhà ở, việc làm, trường học và các dịch vụ công cộng khác. Khi nạn đói giết 

chết hàng triệu người trong thời đại Mao Trạch Đông, Bắc Kinh được cung 

cấp thực phẩm để duy trì sự ổn định chính trị. Ngay cả ngày nay, người 

Trung Quốc tỉnh không thể dễ dàng mua bất động sản hoặc nuôi dạy trẻ em 

trong độ tuổi đi học ở thủ đô mà không có hộ khẩu Bắc Kinh. Tuy nhiên, 

trong một số năm, người ngoài, đặc biệt là những người trẻ tuổi được giáo 

dục tốt, có thể làm việc và sống ở Bắc Kinh và cảm thấy gần như bình đẳng 

với người bản địa. Đại dịch Covid-19 cho thấy họ đã sai. 

Trạm kiểm soát của cảnh sát Baimiaobei, nằm trên một con đường bốn làn 

xe nối Bắc Kinh với tỉnh Hà Bắc bên cạnh, thiếu sự hùng vĩ của một cổng 

hoàng gia. Nhà kho mở, màu xanh và trắng này, một trong hơn 160 trạm 

kiểm soát xung quanh Bắc Kinh, giống như một trạm thu phí đường cao 

tốc. Trước đại dịch COVID, nó hầu như không làm chậm xe buýt và xe hơi 

đưa hành khách từ Sanhe, một thị trấn ký túc xá cách biệt với Bắc Kinh bởi 

một con sông. Trong thời gian bình thường, Sanhe cung cấp nhà ở rẻ hơn 

và thời gian đi lại ngắn hơn so với nhiều quận xa xôi của Bắc Kinh, với sự 

hấp dẫn thêm của hộ khẩu Hà Bắc dễ kiếm. Sau đó, vào đầu tháng 3, ba 

trường hợp nhiễm COVID đã được tìm thấy ở Langfang, một thành phố 

rộng lớn với 5,5 triệu người, trong đó Sanhe là một phần. Trong vòng vài 

giờ, chính quyền ở Langfang đã cấm các chuyến đi không thiết yếu đến 

Bắc Kinh, cam kết biến khu vực Hà Bắc của họ thành một "hào môn chính 

trị = political moat" cho thủ đô. Khi nhiều trường hợp được xác nhận, thành 

phố đã bị phong tỏa trong hơn 30 ngày. Bây giờ nó đã mở cửa trở lại, cư 



dân làm việc tại Bắc Kinh cần "thẻ đi lại = commuter passes" do các quan 

chức địa phương ban hành. Để có được một thẻ đòi hỏi một con dấu xác 

nhận bởi các nhà tuyển dụng ở thủ đô. Điều đó là không thể đối với một số 

người lao động ban ngày, những người dọn dẹp tự làm chủ và những 

nghề tương tự, khiến họ mất việc. Ngay cả sinh viên học tập tại Bắc Kinh 

cũng phải vật lộn để có được "giấy chứng nhận xuất cảnh Langfang = 

Langfang exit certificates" cần thiết cho các chuyến đi một lần. 

Chaguan đi đến trạm kiểm soát Baimiaobei ngay sau bình minh vào một 

ngày trong tuần gần đây. Với các xe buýt xuyên biên giới bị đình chỉ, một 

dòng người đi bộ từ Langfang đã đi bộ qua. Không gian bị tràn ngập bởi 

những tiếng kêu của những lời chào mời quảng bá các tài xế và phụ xe tốc 

hành đến trung tâm Bắc Kinh, và những người bán hàng rong bán sữa đậu 

nành nóng và que bột chiên cho bữa sáng. Một nhân viên bán điện thoại 

thông minh từ Sanhe đã cho biết đã mất việc làm ở thủ đô từ nhiều tuần 

phải nhận bù trừ bằng những ngày nghỉ không lương. Ông chắc chắn rằng 

cư dân Langfang sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm ở Bắc 

Kinh trong tương lai. Khi được hỏi liệu ông có sợ đóng cửa biên giới nữa 

không, ông thở dài: "Bạn không thể làm gì được". 

Việc bảo vệ các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của Bắc Kinh 

có thể nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ chính quyền trung ương 

khỏi sự bùng phát. Nhưng điều đó không giải thích tại sao các quy tắc đại 

dịch bên trong thủ đô đã được khoan dung đáng kinh ngạc, so với những 

quy tắc áp đặt trên những nơi khiêm tốn hơn như Langfang. Ví dụ, hơn 

nửa tá trường hợp nhiễm COVID đã được tìm thấy vào tháng 4 tại 

Jiuxianqiao, một quận của Bắc Kinh gần các phòng trưng bày nghệ thuật 

hiện đại và các khu chung cư sang trọng. Một "khu vực có nguy cơ cao" 

nhỏ gọn đã được vẽ xung quanh ổ dịch đó như thể với một con dao mổ. 

Các trường học, cửa hàng và nhà hàng gần đó vẫn mở cửa. 

Một số cuộc sống bình đẳng hơn những người khác. 
Chắc chắn, Thượng Hải, thành phố duy nhất của Trung Quốc cạnh tranh 

với Bắc Kinh về tầm quan trọng, đã phải chịu sự kiểm soát đại dịch dữ dội 

kể từ cuối tháng 3. Cư dân của một số quận đã không có thức ăn trong 

nhiều ngày và hàng trăm ngàn người Thượng Hải đã được gửi đến các địa 



điểm cách ly với chất lượng nghiệt ngã. Mặc dù vậy, Thượng Hải đang 

nhận được sự đối xử đặc biệt. Vào ngày 20 tháng 4, thành phố là nơi có 

18.495 trường hợp mới, tương đương hơn 95% tổng số của Trung Quốc. 

Nhưng các quan chức đang áp đặt các biện pháp phong tỏa chính xác 

nhất có thể trong khi mở các khu phố riêng lẻ. Thậm chí có thể rời Thượng 

Hải và đi du lịch đến Bắc Kinh - ít nhất là đối với những người có thể đủ 

khả năng xét nghiệm Covid tại nhà, taxi có phương tiện ngừa covid, đến 

sân bay và 14 ngày cách ly tại nhà ở Bắc Kinh. 

Ngược lại, hàng chục triệu người ở hàng chục thành phố ít được biết đến 

hiện đang bị phong tỏa sâu rộng và lệnh "quản lý tĩnh = static management 

" cấm đi lại, một số được kích hoạt bởi một trường hợp duy nhất. Một số 

thành phố biên giới ở phía bắc và phía nam của Trung Quốc đã nhiều lần 

cách ly cư dân và đóng cửa các trường học và doanh nghiệp trong hai 

năm qua, khiến người dân địa phương rơi vào nợ nần và tuyệt vọng. Bắc 

Kinh cấm người đến từ tất cả những nơi như vậy. Kiểm soát đặc biệt khó 

khăn đối với người lao động nhập cư, tài xế xe tải và những người khác di 

chuyển để kiếm sống. Sự đau khổ của họ chỉ thu hút một phần rất nhỏ so 

với sự chú ý dành cho người Thượng Hải, những người có tai ương đã trở 

thành tiêu đề trong nhiều tuần qua. 

Các ông chủ đảng gọi các quy tắc nghiêm ngặt về Covid là bằng chứng 

cho thấy Trung Quốc quan tâm đến cuộc sống và lợi ích của đa số, không 

giống như phương Tây suy đồi, bị ám ảnh bởi tự do. Các biện pháp kiểm 

soát khắc nghiệt đã ngăn chặn nhiều trường hợp tử vong, vì Trung Quốc 

có rất nhiều người già chưa được tiêm chủng và hệ thống y tế yếu kém. 

Nhưng Omicron đang lan truyền nhanh chóng đang thử nghiệm chiến lược 

đó. Nó cũng đang phơi bày sự bất bình đẳng với nguồn gốc cổ xưa.  

 


