
Có cuộc cách mạng bất tuân dân sự ở Việt Nam hiện tại hay không? 
 

Trong khoảng thời gian năm (5) năm trở lại đây, ở Việt Nam có rất nhiều tai nạn “cháy” 

nhà máy, kho bãi chứa hóa chất, và nguyên vật liệu v.v… mà đa số nhà máy đều do 

người Tàu làm chủ hay của các công ty quốc doanh. Nhưng hầu hết những vụ cháy trên 

đều không truy tìm được hung thủ hay nguyên nhân. 

 

Trước những nguy cơ ngày càng lan rộng, CSBV đã bổ túc Bộ Luật hình sự năm 2017 

của họ như sau: Tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy 

định thế nào? Điều 114: Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam: - Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá 

hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 

các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kỉnh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, 

xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

 

Chuyện gì đã và đang xảy ra đây? 

 

Chúng ta thử duyệt qua một số “tai nạn” điển hình trong năm 2017 sau đây: 

 

• Cảnh sát PCCC kém hiệu quả trong vụ cháy ở Cần Thơ ngày 25/3/2017? 

 

Theo công điện, trong các ngày 23, 24 và sáng ngày 27-3, tại Khu Công nghiệp 

Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã xảy ra vụ cháy liên tiếp tại Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung - Meko, gây thiệt hại lớn về tài sản. 

Dư luận đang rất quan tâm đến nguồn tin cho rằng, việc cảnh sát PCCC hoạt động kém 

hiệu quả khiến đám cháy tại công ty TNHH Kwong Lung - Meko (Khu công nghiệp Trà 

Nóc 1, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) kéo dài, gây thiệt hại lớn… 

 

• Cháy lớn ở Khu công nghiệp Hoàng Gia 

 

 (NLĐO)- Sau hơn 3 giờ chữa cháy 

tại khu công nghiệp tại huyện Đức 

Hòa, Long An, đám cháy vẫn chưa 

được khống chế hoàn toàn. 

Trưa 16-6, trung tá Nguyễn Văn Tợn, Đội 

trưởng, phụ trách lực lượng chữa 

cháy khu vực huyện Đức Hòa, Đức 

Huệ (Long An) cho biết hơn 100 

chiến sĩ chữa cháy cùng dân phòng, bảo vệ khu công 

nghiệp vẫn đang tích cực tham gia chữa cháy tại Công 

ty TNHH Sơn Hiệp Phát (đóng tại Khu công nghiệp 

Hoàng Gia, ấp Mới Hai, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 

Hòa). 



 

• Hà Nội: Nổ, cháy tại khu công nghiệp của Bộ Công an 

 

Sau nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp, ngọn lửa bốc lên dữ dội, cột khói đen nghi ngút bao trùm 

một xưởng của Khu công nghiệp an ninh thuộc Bộ Công an. Vào khoảng 16 giờ 30 phút 

chiều 14-11, một vụ cháy nổ lớn đã xảy ra tại Khu công nghiệp an ninh (thuộc Bộ Công 

an) thuộc địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội). 

• Cháy công ty gỗ mỹ nghệ ở Bình Dương thiệt hại hàng tỷ đồng. 

  

Sau tiếng nổ lớn từ khu chứa sơn của 

công ty gỗ mỹ nghệ, ngọn lửa bốc cao 

và nhanh chóng bao trùm hàng nghìn 

m2 nhà xưởng. Hỏa hoạn xảy ra vào 

15:00 giờ ngày 28/11/2017, tại Công ty 

gỗ mỹ nghệ Nam Hải 2 (đường Lý 

Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 

An, Bình Dương). Thời gian này, nhiều 

công nhân đang làm việc thì giật mình 

nghe tiếng nổ lớn ở khu xưởng. Họ chạy 

ra ngoài thấy lửa bốc cao ở khu vực chứa sơn của công ty. Nhiều người bỏ 

chạy ra ngoài thoát thân. Đội bảo vệ và một số công nhân sử dụng bình chữa 

cháy và phun nước dập lửa nhưng bất thành. 

 

• Khống chế đám cháy tại Bình Dương sau một đêm cháy lớn.  

 

Nhiều thùng phuy chứa sơn và hóa chất bị lửa nổ. Đến sáng 27/4/2015, lực lượng cảnh 

sát PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa tại kho hàng chứa sơn 

và hóa chất của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vân Trúc, Bình Dương. 

 

Trước đ1o, cũng có những vụ cháy, điển hình như ở các nơi dưới đây, nhưng vẫn không 

tìm được nguyên nhân? 

 

• 20-04-2015 Thái Bình: Cháy lớn tại cửa hàng xăng dầu, 1 người tử vong 

• 01-04-2015 Cháy lớn tại xưởng sản xuất nệm mút ở Thành phố Hồ Chí Minh 

• 07-03-2015 Cháy lớn tại Công ty Việt Nam SamHo 

 

• Công ty dệt may Thành Công ở Sài Gòn cháy ngùn ngụt 

 



Theo đại diện của TCM, số vải trong kho bị cháy khoảng 

vài trăm nghìn mét vải. Giá trị ước tính khoảng 1,4-1,5 

triệu USD. Được biết, đây chỉ một trong các kho vải của 

Dệt May Thành Công. Đám cháy xảy ra tại kho vải mộc 

này có thể ảnh hưởng tới một số đơn hàng xuất sang 

Nhật Bản sắp tới của Công ty. 

 

Qua bao nhiêu đám cháy xảy ra từ Bắc chí Nam nhưng 

không tìm ra thủ phạm. Hiện tượng nầy cho thấy tính bất ổn định trong xã hội “xã hội chủ 

nghĩa” ngày hôm nay. Với hàng triệu công an, hàng bao nhiêu “công dân áo đỏ”, đủ loại 

cảnh sát bảo vệ (hay kiểm soát) mọi sinh hoạt của từng người dân trên toàn lãnh thổ … 

nhưng không có khả năng điều tra chỉ một tai nạn “cháy”. 

 

• KHU LƯU NIỆM LÊ DUẨN BỊ CHÁY RỤI  

 

Vào đêm ngày 6 tháng 12 năm 2017, nhà lưu niệm Lê 

Duẩn mới được khánh thành vào tháng 8 năm nay bị 

cháy rụi. Được biết căn nhà này là để tưởng niệm lãnh 

đạo chính quyền Hà Nội, cố TBT Lê Duẩn. Theo tin tức 

từ xã Nhơn Hòa Lập, vào khoảng đêm ngày 6 tháng 12, 

bà con địa phương thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt trong 

khu di tích kháng chiến Nam Bộ. Khu di tích được đầu tư 

130 tỷ và hoàn thành vào mùa hè năm 2017. Khu di tích được Nguyên Chủ tịch nước CS 

Trương Tấn Sang khánh thành vào ngày 19 tháng 8 năm 2017 tọa lạc tại xã Nhơn Hòa 

Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.  Công trình có diện tích gần 3ha. Do đêm khuya, 

gió thổi mạnh, nên gần 20 phút sau đám cháy thiêu rụi toàn bộ căn nhà ông Lê Duẩn. 

Hiện chính quyền Hà Nội đang gắt gao điều tra ai đã đốt nhà lưu niệm Lê Duẩn. 

 

Vì vậy, nhìn chung những “vụ cháy” trên có thể được xem như không phải là “tai nạn” mà 

đã xảy ra có “chủ ý”.  

 

• Cháy khu chơ Kim Biên 

Khoảng 11h ngày 23/3/2017, căn nhà 5 tầng có địa chỉ số 32 đường Kim Biên 

phường 13, quận 5 (TP.HCM) chìm trong biển lửa. Khói đen bốc nghi ngút, tỏa 

rộng khắp khu vực. 

 

Lửa khói bao trùm cửa hàng kinh doanh đồ chơi sát chợ Kim Biên. Khu vực xảy ra cháy 

nằm sát chợ Kim Biên, nơi được mệnh danh là chợ “thần chết” với hàng trăm cửa hàng 

hiệu kinh doanh hóa chất. 

 

Lo sợ cháy lan gây thảm họa, hàng trăm tiểu thương hoảng hốt tháo chạy. Cảnh sát 

PCCC TPHCM tức tốc huy động hơn 20 xe nước của 3 quận gồm 1, 6, 8 với hàng trăm 

chiến sĩ đến triển khai công tác dập lửa. 



 

• Hiện trường cháy lớn tại Khu công nghiệp Quang Minh Hà Nội 

 

Thứ hai, 08/08/2022 11:41 (GMT+7) - Hơn 6h sáng 

nay 8.8, người đi đường phát hiện khói đen kèm 

nhiều tiếng nổ phát ra bên trong một kho xưởng 

trong Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà 

Nội). Ghi nhận đến hơn 11h cùng ngày, lực lượng 

chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy. 

Khoảng 6h30 cùng ngày, người dân xung quanh 

phát hiện ra đám cháy tại nhà xưởng sản xuất linh 

kiện điện tử của một Công ty Đài Loan, Trung Quốc 

trong Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội). 

Khoảng 6h30 cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện ra đám cháy tại nhà xưởng 

sản xuất linh kiện điện tử của một Công ty Đài Loan, Trung Quốc trong Khu công nghiệp 

Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội). 

 

• TP.HCM: Cháy lớn ở Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi 

 

Vụ cháy lớn tại một công ty ở Khu công nghiệp Tân Phú Trung (H.Củ Chi, TP.HCM) khiến 

một phần nhà xưởng của công ty bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản khác. Khoảng 9 giờ 23 

đêm 30.12, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ 

(PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy xảy ra trong Khu công nghiệp Tân Phú Trung. 

 

• Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tích cực dập 

tắt đám cháy tại xưởng nhựa diện tích khoảng 10.000 m2 của Cty TNHH JuFeng 

New Materials (Công ty Jufeng, ở lô N1, Khu công nghiệp Quang Châu, H.Việt 

Yên).  tại Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang). 

 

Và gần dây nhứt, trong năm 2022, người viết ghi nhận có 4 đám cháy lớn ở các khu công 

nghiệp như: KCN Phú Tài, Quy Nhơn, BÌnh Định ngày 30/6/2022, KCN Liên Anh, Dĩ An, 

Bình Dương, ngày 26/7/2022, KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội, 8/8/2022, và 

KCN Vĩnh Trung, Quận HOàng Mai, Hà Nội, 25/9/2022 v.v…  

 

Nếu đúng như vậy thì đó là “chủ ý” của ai? 

 

Phải chăng “hiện tượng bất lực” trong việc chữa cháy của nhân viên phòng cháy 

và chữa cháy có thể là một chỉ dấu cho thấy một hành động bất tuân dân sự…kín 

đáo? 

 

Phải chăng các sự kiện trên chính là sự biểu lộ của một thái độ và hành động bất tuân 

dân sự trong lòng người dân sau hơn 47 năm chịu sự đàn áp, bóc lột của cường quyền, 

một hình thức độc tài “tập thể”? 



 

Thay lời kết 

 

Chúng ta còn nhớ, ngay gầ cuối cuộc chiến ở Việt 

Nam, Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và 

cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan, đến gặp GS 

Vũ Quốc Thúc và cho biết rằng Hoa Kỳ không muốn 

cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu công khai tham 

gia hội thảo mà nên đứng sau hội trường. Ông 

Steinman cũng khuyến cáo rằng:“Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất 

tuân dân sự (civil disobedience).Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc 

mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.” 

Xin ghi lại một hành động bất tuân dân sự qua phóng sự về sự việc xảy ra quanh các vụ 

phản đồi viêc thu tiền BOT ở các tuyến đường về lục tỉnh ở miền Nam năm 2016, để thấy 

người dân có đầy sáng tạo trong cung cách ứng xử uyển chuyển nầy:”Ngày 3/12/2016, 

TT CS phải quyết định ngừng thu phí BOT ở Cai Lậy nói lên hiện tượng “bất tuân dân sự” 

của người dân trong nước. Ông Phạm Chí Dũng nhận định về vấn đề nầy với bài viết:”Cai 

Lậy và làn sóng bất tuân dân sự” như sau:”Tại BOT Cai Lậy, lộ phí là 25.000 Đồng Việt 

Nam. Và họ đóng lộ phí qua trạm bằng cách trả giấy bạc 500.000 Đồng và chờ tiền 

thối lại; hoặc trả 2x10.000 Đồng, 4x1.000 Đồng, 1x500 Đồng và 3x200 Đồng. Tổng 

cộng 25.100 Đồng và người dân nhứt định chờ Trạm thu lộ phí phải thối lại 100 

Đồng …mới chịu chạy qua khỏi trạm với mục đích đình trệ việc lưu thông vì tiền 

thối 100 Đồng không còn lưu dụng nữa”. 

 

Qua các sự kiện kể trên và sự phân tích cuộc tranh đấu bất bạo động qua hình thức bất 

tuân dân sự của Gene Sharp đã nói lên một thực trạng rõ ràng của xã hội Việt Nam hiện 

nay: 

 

• Người dân không còn gì để sợ hãi nữa vì đã bị đẩy vào tận chân tường rồi; 

• Chủng tử sợ đó đã được chuyển tải qua những cán bộ, đảng viên tư bản đỏ 

và các nhóm lợi ích cùng tập đoàn “thực dân mới” Trung Cộng đang hiện 

diện trên 49 địa điểm chiến lược quan trọng từ Bắc chí Nam. 

 

Vì vậy, người con Việt ngày nay không còn gì để mất nữa. Mỗi người trong chúng ta chỉ 

còn quyết tâm đứng lên áp dụng những chiêu thức trong cuộc cách mạng bất tuân dân 

sự nêu trên. 

 

Về cá nhân - Mỗi người trong 100 triệu dân, chúng ta có thể làm những việc sau đây: 

 

• Để đuổi Tàu (chứ không …thoát Trung) đang ngự trị trên lãnh thổ Việt Nam, chúng 

ta phá hoại bằng cách ĐỐT những cơ sở làm ăn của chúng, từ tiệm chạp phô, 

tiệm hủ tiếu, hay một nhà máy sản xuất v.v…Vì bây giờ họ rất sợ. Kinh nghiệm vụ 



đốt phá Đông Đô Đại Phố ở Bình Dương cho thấy các chủ nhân ông Tàu đã chạy 

mau về Tàu rồi. Thậm chí TC cho tàu qua rước công nhân của họ ở Vũng Áng, 

Hà Tĩnh về Tàu nữa; 

• Đề diệt Việt Cộng và các nhóm lợi ích, áp dụng cùng chính sách như trên, phục 

kích, đốt phá bằng mọi cách các cơ ngơi được xây dựng trên xương máu của dân 

tộc. Trong giai đoạn “gần như tuyệt vọng” của đất nước như ngày hôm nay, 

phương châm “cứu cánh biện minh cho phương tiện” cần áp dụng triệt để. Vì 

chính cá nhân và gia đình họ cũng đã và đang chuẩn bị “hạ cánh an toàn” ở ngoại 

quốc. 

 

Về các tập đoàn xã hội dân sự và đại chúng - Những đề 

nghị dưới đây có thể triệt tiêu và xóa tan cơ chế chuyên chính 

vô sản của CSBV trong hỗn loạn. Chúng ta hãy thử hình dung 

những hoạt cảnh sau đây: 

 

* Công nhân sở Rác ở Sài Gòn và Hà Nội ngưng hốt rác trong 

2 ngày, thì hai thành phố  hơn 7   triệu dân mỗi nơi cũng đủ để 

biến thái với trên 40.000 tấn rác phủ ngập thành phố. 

* Công nhân ở các công ty cung cấp nước uống, nhà máy 

điện, nhà máy khí đốt và xăng dầu v.v… đồng loạt đình công 

không đi làm việc trong một ngày mà thôi cũng đủ để biến loạn 

Xã hội. 

* Người dân buôn thúng bán bưng đình công không nhóm chợ. Chuyện gì sẽ 

xảy ra? 

* Nhân viên y tế, bác sĩ, nhà bảo sinh… ngưng không làm việc, thì sẽ ra sao? 

* Sinh viên và học sinh đồng loạt bãi khóa thì ngòi nổ sau cùng sẽ chấm dứt chế 

độ độc tài tập thể cộng sản Bắc Việt. 

* Công nhân, viên chức đồng loạt không đến xưởng hay sở làm. Chuyện gì sẽ xảy 

ra? 

 

Ngần ấy sự việc và câu hỏi nêu trên có rất nhiều xác suất xảy ra trong giai đọan nầy. 

Chắc chắn cường quyền sẽ đàn áp dã man. 

Chắc chắn máu con Rồng cháu Tiên sẽ tuôn rơi ngập tràn. 

Và chắc chắn cơ chế chuyên chính vô sản sẽ bị triệt tiêu vĩnh viễn. 

 

Sau cùng “Lối thoát cho Việt Nam” chính là Cuộc Cách Mạng Bất Tuân Dân Sự. 

Hãy làm theo lời dặn dò của vua Duy Tân:”Nước dơ phải lấy máu mà rửa”. 

 

Mai Thanh Truyết 

Trích trong tài liệu học tập của Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng 

 


