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Trọng Nghĩa, RFI 

Bên lề các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam trung tuần tháng Năm 

vừa qua, đã có những vụ phá phách, đốt phá, hôi của, hành hung, như ở Binh 

Dương hay Hà Tĩnh, nhắm vào các cơ sở không chỉ của Trung Quốc mà cả của Đài 

Loan, Hàn Quốc, Malaysia. Dụng tâm cố ý làm hoen ố hình ảnh của phong trào 

chống Trung Quốc xâm lược, cũng như tính chất có tổ chức của những kẻ gây rối 

đã đặt ra câu hỏi : Ai đứng phía sau các thành phần côn đồ đó ? 

Một câu trả lời : Đó là tình báo Trung Quốc tại Việt Nam. Có lập luận cho rằng bên kích động phá 

phách là một phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn gây rối loạn để thừa nước đục thả câu. 

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của RFI, ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo Người Việt tại 

California (Hoa Kỳ) đã bác bỏ giả thuyết này để cho rằng kẻ được lợi từ tình hình rối loạn nẩy sinh 

nhân các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam chính là Bắc Kinh, và giả thuyết tình báo 

Trung Quốc can dự vào các chuyện tồi tệ đó rất có lý.Phân tích của nhà báo Ngô Nhân Dụng.  
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"Tại Việt Nam, ngoài những người trong đảng Công sản Việt Nam, ai có khả năng điều khiển được 

một số công an, một số đầu gấu ? Nhìn đi nhìn lại, chúng ta thấy chỉ còn một giả thuyết : Đó là những 

nhân vật thuộc giới tình báo Trung Quốc. 

Tình báo Trung Quốc đã nằm từ lâu trong các cơ cấu của Việt Nam 

Họ đã làm việc ở Việt Nam từ mấy chục năm nay, từ nửa thế kỷ nay, đã xâm nhập khắp nơi, họ có thể 

đã thâm nhập luôn cả trong các ngành như công an, tuyên truyền, quân đội, là những ngành nắm vững 

chế độ và củng cố chế độ. 

Rất có thể, đây là một giả thuyết mà thôi, là có những cán bộ tình báo Trung Quốc muốn gây ra cuộc 

rối loạn đó. 

Giả thuyết như vậy cũng rất khó tin, giống như là chúng ta đang làm một cái công việc điều tra trong 

chuyện trinh thám, thấy một điều bí ẩn và đi tìm nguyên nhân. Thí dụ như có một vụ ám sát, thì hỏi là 

ai có thể là thủ phạm ? Có thể sẽ có rất nhiều người tình nghi là thủ phạm, thì chúng ta thường theo 

cái lối đặt câu hỏi là trong vụ ám sát, nếu nạn nhân chết đi thì ai được lợi và ai bị hại ? 

Bạo loạn chỉ có lợi cho Trung Quốc 

Nếu nói rằng những người trong chính quyền Việt Nam hay là trong đảng Cộng sản Việt Nam muốn 

gây lên các vụ bạo loạn đó, thì chúng ta thấy là họ sẽ làm hại cho chính họ nhiều hơn là được lợi. Còn 

khi mà nói đến giới tình báo Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng những điều 

họ làm chỉ có lợi cho chính quyền Trung Quốc, cho đảng Cộng Sản Trung Quốc mà thôi. 

Họ biết là khi ngang nhiên mang giàn khoan dầu đến ngay vùng biển Việt Nam, thì thế nào người Việt 

Nam cũng phẫn nộ. Và ngay lập tức đã có những cuộc biểu tình ỏ Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. 

Hạ giá cả dân tộc Việt Nam  

Vậy thì đối với chính quyền Trung Quốc, nếu như cuộc biểu tình chống Trung Quốc biến thành hổn 

loạn, giết người, thì họ không những hạ giá các người biểu tình, họ hạ giá cả dân tộc Việt Nam, cho 

thấy đó là đám dân vô kỷ luật, đi biểu tình, hôi của, giết người v.v...Và họ làm mất uy tín cả dân tộc 

Việt Nam trên trường quốc tế.  

Như vậy không có hại gì cho Trung Quốc, và ngược lại còn có lợi cho họ, tức là khi người Việt Nam 

phản đối Trung Quốc đến chiếm biển của mình và làm những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, thì cả 

thế giới sẽ nhìn vào, nói : « Ô, cái bọn Việt Nam là bọn vô kỷ luật, vô chính phủ ! » 

Tôi thấy nếu Trung Quốc đứng đằng sau giựt dây những vụ đầu gấu đi phá hoại, đốt nhà thì điều đó có 

lợi cho họ thật. 

Đó là chúng ta suy luận, cái này có lợi cho Trung Quốc. Còn chuyện quả quyết đây là do chính Trung 

Quốc tổ chức, thì phải chờ có nhiều bằng cớ hơn. 

Gây hại lâu dài cho Việt Nam về mặt kinh tế  

Các vụ biểu tình bạo loạn không những đốt phá nhà máy Trung Quốc mà cả nhà máy của Hàn Quốc, 

Nhật Bản v.v… Cái đó sẽ tai hại cho cả nền kinh tế Việt Nam, vì giới đầu tư quốc tế từ Đài Loan đến 



Singapore, đều phản đối và chắc chắn họ sẽ phải ngưng không đầu tư vào Việt Nam nữa (nếu bạo loan 

tiếp diễn). 

Trong thời gian từ lúc Trung Quốc mang giàn khoan đến biển của Việt Nam, thị trường chứng khoán 

xuống, giá vàng lên, trị giá đồng bạc xuống so với đô la Mỹ. Tất cả những điều đó hại cho kinh tế Việt 

Nam, nhưng tai hại sẽ kéo dài và nặng nề nếu giới đầu tư quốc tế không mang tiền vào Việt Nam, các 

nhà máy đang hoạt động sẽ ngưng hoạt động một thời gian, sẽ có hàng trăm ngàn công nhân Việt Nam 

thất nghiệp, có nghĩa là gây tai hại kinh tế cho nước Việt Nam, không những trong một thời gian ngắn, 

mà cả trong lâu dài.  

Vậy hành động đi đốt phá để gây ra tình trạng đó nó có hại cho Trung Quốc hay không ? Không ! Có 

hại cho Việt Nam hay không ? Chắc chắn là có ! Có hại cho cả chính những vị đang cầm quyền ở Việt 

Nam bởi vì họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 

Tóm lại, giữa một bên là phe phái chống nhau trong đảng Cộng sản Việt Nam, bên kia là tình báo 

ngoại quốc, gây ra cuộc biểu tình bạo loạn, thì chúng ta thấy rằng có lẽ thủ phạm là tình báo ngoại 

quốc, và ở Việt Nam bây giờ, chỉ có tình báo Trung Quốc mới có khả năng xâm nhập để sách động, 

gây ra những cuộc bạo loạn đó.  

Đó là những lý do nêu lên mối nghi ngờ là những vụ bạo loan từ Bình Dương, Đồng Nai đến Hà Tĩnh 

có thể có bàn tay của tình báo Trung Quốc nhúng vào. 

Có thể họ gây thiệt hại cho một số người Trung Quốc : một số người bị giết, một số cơ sở bị phá, 

nhưng đó là những hy sinh mà người dân thường Trung Quốc phải chịu, còn giới lãnh đạo Trung 

Quốc - nhắm vào những mục tiêu xa hơn, rộng lớn hơn – họ sẵn sàng hy sinh đám thường dân vô tội 

đó.  

Chi tiết đáng ngờ : Tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi (Huawei) ở Việt Nam đã được biết trước về 

các sự cố sẽ xẩy ra. 

Hoa Vi có cơ sở trên khắp thế giới. Tháng Ba năm nay, họ đã gởi thông tư cho các nhân viên làm việc 

ở Việt Nam, nói chuẩn bị rút về nước bởi vì tình hình không được yên. Điều gây ngạc nhiên là tại sao 

công ty đó lại biết trước hai tháng trời là tình hình Việt Nam không yên ! 

Rất có thể là âm mưu đưa giàn khoan tới Việt Nam đã có từ mấy tháng, từ cả năm nay, và khi họ sắp 

sửa đưa giàn khoan đi, thì họ báo cho các công ty có làm ăn với Việt Nam biết, mà chỉ một số công ty 

lớn mà thôi, như Hoa Vi, để chuẩn bị di tản nhân viên, còn những công ty nhỏ ở Bình Dương, ở Hà 

Tĩnh…, đối với với họ không quan trọng. 

Đấy cũng là một lý do khiến ta nghi ngờ rằng âm mưu gây ra bạo loạn ở Việt Nam có nằm trong 

chương trình đưa giàn khoan tới Việt Nam, hậu quả của bạo loạn ra sao, đều đã được tính trước. 

(viet.rfi.fr)  

 


