Phụ Lục: Những vụ việc sách nhiễu, bắt bớ, cưỡng ép từ bỏ tín ngưỡng đối với người
Thượng Cơ đốc giáo ở Tây Nguyên Việt Nam
Thống kê theo trình tự thời gian trong năm 2010
Tập hợp từ các nguồn báo chí nhà nước Việt Nam
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22/1/ 2010

Gia Lai

Huyện Chư
Sê:
Xã Ia Blang,
Làng Tok và
làng Rok

Ép buộc từ bỏ
đạo.

Báo Gia Lai của chính quyền đưa tin
97 hộ, hay 297 người ở làng Tok và
làng Roh, huyện Chư Sê, “tự nguyện”
bỏ Tin Lành Dega.

Tháng Ba
2010

Gia Lai

Công kích dòng
Công giáo “Hà
Mòn.”

Báo chí nhà nước đưa tin về việc đạo
“Hà Mòn” đang lan rộng ở Gia Lai.

Tháng Tư
2010

Đắk Lắk

Báo cáo của Phó
giám đốc Sở
Công an tỉnh Đắk
Lắk về nỗ lực bảo
đảm an ninh trật
tự trong tỉnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk
Thoal Y H’mook báo cáo rằng trong
năm 2001, “Công an tỉnh đã phát hiện,
đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa hàng
ngàn lượt đối tượng liên quan đến hoạt
động FULRO tại các địa bàn; triệt phá

Lê Quang Hồi, “Chuyện những
người “phục thiện’,” báo Gia Lai,
22/1/2010
http://baogialai.vn/channel/1622/20
1001/Chuyen-nhung-nguoi-phucthien-1925780/ (truy cập 6/2/2010).
Trần Công, “Gia Lai: Lật tẩy trò
lừa bịp của bọn phản động,” báo
Gia Lai 30/7/2010,
http://www.baogialai.com.vn/chan
nel/1602/201007/Gia-Lai-Lat-taytro-lua-bip-cua-bon-phan-dong1952887/ (truy cập 15/8/2011).
C.V.T., “Công tác đảm bảo an
ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk” Báo cáo điển hình của anh
Y Thoal H'mook, PGĐ Công an
tỉnh Đắk Lắk tại đại hội đại biểu
toàn quốc các dân tộc thiểu số
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Huyện

Huyện Sa
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Việt Nam, Trang tin điện tử Ủy
ban Dân tộc, 27/4/ 2010,
http://cema.gov.vn/modules.php?
name=Content&op=details&mid=
117451925 (truy cập 6/2/2011).

Tin trên báo nhà
nước về khởi
nguyên của dòng
Công Giáo Hà
Mòn từ Kon Tum
năm 1999, và đã
lan rộng sang các
vùng dân tộc thiểu

hàng chục khung tổ chức FULRO, “Tin
lành Đêga” cấp huyện, xã, buôn; thu giữ
hàng trăm tài liệu phản động, cờ
FULRO và công cụ, phương tiện khác;
đập tan âm mưu gần 30 đợt kích động
quần chúng biểu tình, bạo loạn của
chúng ở địa phương. Phát hiện, ngăn
chặn 60 vụ, 412 lượt người đồng bào
DTTS vượt biên trái phép sang
Campuchia, đồng thời phối hợp tiếp
nhận hàng trăm lượt người vượt biên
hồi hương về nước,… [Công an tỉnh] đã
đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái
pháp luật và các hoạt động lợi dụng tôn
giáo để hoạt động chống phá cách
mạng. Đặc biệt, đã đấu tranh xóa bỏ
hoạt động nhen nhóm phục hồi ‘Tin lành
Đêga’ trên địa bàn.”
Bài báo cáo buộc rằng dòng Công giáo
Hà Mòn là một “tà đạo” bị những kẻ
FULRO lưu vong lợi dụng tự do tôn giáo
để phá hoại đoàn kết dân tộc và an ninh
quốc gia, kích động dân chúng không tin
theo chính sách và các chương trình
của nhà nước. Nhiều người đang bỏ
việc làm, trường học, v.v… để theo đạo

Lê Duy – Thanh Khiết, “Bản chất
lừa bịp của cái gọi là 'Đạo Hà
Mòn'”, Công An Thành phố Đà
Nẵng, 26/5//2010,
http://cadn.com.vn/News/AnNinh-Doi-Song/CA-PhaAn/2010/5/26/42971.ca
(truy cập 15/6/2010).
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này; đồng thời đạo này cũng kêu gọi
đóng góp tài chính. Sau khi bị chính
quyền Kon Tum phát hiện, theo bài báo,
người sáng lập Y Gyin và 32 tín đồ đi
trốn theo chỉ đạo của FULRO lưu vong,
những người gọi tín đồ dòng này là
người “Công giáo Dega”.
Tháng Sáu Gia Lai
Hai huyện
Cưỡng ép bỏ đạo; Báo Gia Lai đưa tin:
2010
Mang Yang
phong trào tuyên
• 20 hộ dân với 83 người “tự nguyện”
và
truyền chống dòng
từ bỏ đạo Hà Mòn ở làng Jơ Long,
Đắk Đoa
Công giáo Hà
xã Hà Ra, huyện Mang Yang.
Mòn.
• gần 90 tín đồ đạo Hà Mòn ở làng
Kon Ma Har, xã Hà Đông, huyện Đắk
Đoa bỏ đạo.
Xung đột quanh rừng cao su ở Chư Prông: Khái quát và tóm tắt các sự kiện từ 10/6 – 26/8.
10/6- 26/8/ Gia Lai
Huyện Chư
Ngày 9/9/2010,
Theo Báo Gia Lai,
2010
Prông:
Báo Gia Lai đăng
• 10/6: Thanh niên va chạm với lực
Công ty Cao tin đầu tiên về các
lượng bảo vệ công ty cao su.
su Chư
vụ xung đột ở rừng • 15/6: Thêm nhiều dân làng kéo đến,
Prông
trồng cao su ở Chư
làm náo loạn; công an xã và lực lượng
Prông, bắt đầu từ
bảo vệ công ty được huy động đến để
tháng Sáu năm
giải tán đám đông.
2010.
• 19/6: Một vụ xung đột lớn xảy ra khi
Chính quyền đổ lỗi
nhiều dân làng quay trở lại; 80 công
nguyên nhân của
an và bảo vệ công ty được huy động.
các vụ xung đột là
• 22/6: Dân làng quay trở lại để “trả thù”.

Nguồn

số tỉnh Gia Lai và
Đắk Lắk từ cuối
năm 2009.

Trần Công – Thanh Hải, “Vạch
mặt bản chất lừa bịp của tà đạo
Hà Mòn,” Báo Gia Lai, 10/7/2010,
http://www.baogialai.com.vn/chann
el/1602/201007/Vach-mat-banchat-lua-bip-cua-ta-dao-Ha-Mon1950142/ (truy cập 1/8/2010).
Ngọc Tấn, “Chư Prông: Những
vườn cao su đang ‘nóng’”Báo Gia
Lai, 9/9/2010,
http://www.baogialai.com.vn/chan
nel/1602/201009/Chu-ProngNhung-vuon-cao-su-dang-nong1957912/ (truy cập 18/9/ 2010).
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• 25/8: Dân quân bắt đầu bắt giữ
những người dân liên quan tới vụ
xung đột hồi tháng Sáu với tội trộm
cắp, gây ra những vụ náo loạn tại hai
làng trong ngày hôm đó.
Chi tiết về các vụ náo loạn ở rừng trồng cao su tại Chư Prông, tháng Sáu & tháng Tám 2010
10/6/2010
Huyện Chư
Xung đột giữa
Gia Lai
Báo Gia Lai có bài về sáu thanh niên,
Prông:
thanh niên buôn
do hai anh em Rơ Lah Đậu và Rơ Lah
Đội 24 Nông Mui, theo tin báo
Đen dẫn đầu, kéo đến Đội 24 Nông
trường Cao
đưa, có ý định
trường Cao su Suối Mơ để ăn trộm 80
su Suối Mơ.
trộm mủ cao su,
kg mủ cao su.
với công nhân và
Thanh niên
bảo vệ ở Đội 24
Cùng ngày, rất đông thanh niên buôn
kéo đến từ
Nông trường Suối Mui kéo vào 1 lô cao su để trộm mủ và
buôn Mui, xã Mơ.
đánh nhau với công nhân và bảo vệ,
ném bát mủ trúng đầu ông Nghiệp làm
Bình Giáo,
ông bị thương phải khâu.
Chư Prông.
15/6/2010
Huyện Chư
Lực lượng bảo vệ Báo Gia Lai: “Ngày 15-6, khoảng 30
Gia Lai
Prông:
cố ngăn chặn 30
người làng Tung xã Ia O vào lô đổ
Làng Tung,
người dân làng
trộm mủ. Bảo vệ ra ngăn cản, lập tức
xã Ia O.
Tung đến “ăn trộm họ đập bát đựng mủ, dùng nỏ, ná cao
Tung
mủ”; báo đưa tin
su bắn lại…”
những người này
đánh trả lại.
19/6/2010
Huyện Chư
Xung đột tại Đội 3 Báo Gia Lai: “Vụ việc đặc biệt nghiêm
Gia Lai
Prông:
Nông trường
trọng là ngày 19-6…khoảng 50 người ở

Nguồn

do thanh niên chây
lười bỏ việc, bị Tin
Lành Dega cùng
với FULRO lưu
vong kích động.

Ngọc Tấn, “Chư Prông: Những
vườn cao su đang ‘nóng’”Báo Gia
Lai, 9/9/2010.

Ngọc Tấn, “Chư Prông: Những
vườn cao su đang ‘nóng’”Báo Gia
Lai, 9/9/2010.

Ngọc Tấn, “Chư Prông: Những
vườn cao su đang ‘nóng’”Báo Gia
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Đội 3 Nông
trường cao
su ở xã Ia
Grang.

Thống nhất ở xã
Ia Grang.
80 công an xã và
huyện cùng bảo
vệ công ty được
Dân làng từ
điều động để ngăn
làng Cành,
chặn vụ náo loạn
xã Bình Giáo. của hàng trăm
người Thượng từ
làng Cành, xã
Bình Giáo.

22/6/2010

Gia Lai

Huyện Chư
Prông:
Đội 3 Nông
trường Cao
su

Thêm nhiều vụ
xung đột tại Đội 3
Nông trường Cao
su.
Dân làng quay trở
lại Đội 3 để “trả
thù”

26/8/2010

Gia Lai

Huyện Chư
Prông:

Bảo vệ Nông
trường bắt một

Chi tiết
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làng Cành xã Bình Giáo mang theo gậy
sắt, dao rựa kéo nhau vào lô ngang
nhiên vét mủ. Bảo vệ và công nhân tới
yêu cầu ra khỏi vườn nhưng số người
này đã chống lại quyết liệt. Trong lúc
giằng co, Rơ Mah Ul và Siu Hiên bị
thương nhẹ ở tay. Ngay lập tức hai
người này chạy về làng lu loa là mình bị
đánh. Bị kích động, cả trăm người dân
trong làng mang theo gậy gắn đinh, dao
rựa, kéo ra truy đuổi bảo vệ và công
nhân đang làm việc, sau đó quay lại đập
phá vườn cây. Mãi khi Công an huyện,
Công an xã Ia Grăng và bảo vệ Công ty
với lực lượng gần 80 người đến hiện
trường thì số người này mới giải tán.”
Báo Gia Lai: “3 ngày sau một số đông
người làng lại mang theo dao, nỏ kéo ra
‘trả thù’. Hàng trăm bát đựng mủ cùng 3
chiếc xe máy của công nhân khai thác bị
đập nát… ‘Từ hôm đó đến nay, công
nhân chúng tôi vào vườn khai thác là lo
nơm nớp. Bảo vệ phải trang bị khiên sắt
để phòng vệ bị tấn công bằng hung khí.’”
Báo Gia Lai: “Ngày 26-8 tại lô 28B của
Đội 12 Nông trường Suối Mơ thuộc

Lai, 9/9/2010.

Ngọc Tấn, “Chư Prông: Những
vườn cao su đang ‘nóng’”Báo Gia
Lai, 9/9/2010.

Ngọc Tấn, “Chư Prông: Những
vườn cao su đang ‘nóng’”Báo Gia
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Đội 12 Nông
trường Cao
su;

người Thượng vì
ăn trộm ở Đội 12
Nông trường cao
su.

Công ty TNHH một thành viên Cao su
Chư Prông, một số người ở làng Lân
(xã Ia Kly) công nhiên vào lô đổ trộm
mủ. Lực lượng bảo vệ tới can thiệp,
bắt giữ một người về hành vi trộm cắp.
Một lúc sau lô cao su náo loạn.
Khoảng 30 người-chủ yếu là thanh
niên làng Bạc I (xã Ia Phìn) rầm rộ phi
xe máy tới. Người gậy gộc, người dao,
mã tấu xông vào lô đập nát hơn 300
bát đựng mủ cao su. Khi lực lượng
bảo vệ nông trường cùng công nhân ra
yêu cầu giải tán, số người này lập tức
dùng bát đựng mủ cao su ném tới tấp.
Ông Nguyễn Huy Dương- đội trưởng
bị ném trúng mắt phải đi bệnh viện cấp
cứu. Đến khi lực lượng bảo vệ Công ty
phối hợp với lực lượng Công an xã
tăng cường, số người này mới chịu
giải tán… Cũng trong thời gian đó, hơn
40 người ở làng Giang (thị trấn Chư
Prông) vào lô đập bát đựng mủ. Bảo
vệ tới, họ yêu cầu phải cho 300 ngàn
đồng mới chịu ra khỏi vườn!”
Bài báo phản ánh hoạt động 6 tháng
đầu năm 2010, trong đó công an, đồn

Lai, 9/9/2010.

Người dân ở
làng Lân, xã
Ia Kly.

20/6/2010

Đắk
Nông

Huyện Đắk
Mil:

Theo tin báo đưa,
xung đột xảy ra khi
30 người Thượng
từ làng Bạc I kéo
tới, sau đó là hơn
40 người nữa từ
thị trấn Chư
Prông.

Phát động phong
trào quần chúng

Trọng Rực, “Thuận an phát động
phong trào quần chúng bảo vệ an
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xã Thuận An,
bon Sar Par

bảo vệ an ninh Tổ
quốc;
2 người bị đưa ra
kiểm điểm trước
quần chúng.

biên phòng 761 và UBND huyện phối
hợp công tác tuyên truyền.

ninh”, Đắk Nông 23/6/2010
http://www.baodaknong.org.vn/ne
wsdetails.aspx?newsid=4730
(truy cập 10/7/ 2010).

28/6/2010

Gia Lai

Huyện Chư
Sê

5/7/2010

Gia Lai

Các huyện
Đức Cơ,
Ia Grai,
Chư Prông

Trong buổi lễ ngày 20/6, hai người xã
Đắk R’la bị đưa ra kiểm điểm vì đã ủng
hộ "Tin Lành Dega"/FULRO.
Báo chí nhà nước Báo Gia Lai: Các đơn vị chiến đấu của
đánh giá kết quả
Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Cảnh
phong trào ba năm sát đặc nhiệm… và các đơn vị khác đã
ở huyện Chư Sê
được huy động để đấu tranh có hiệu
tỉnh Gia Lai của
quả với tội phạm. Đại úy Ngô Thanh
Cảnh sát Cơ
Sơn, Tiểu đoàn phó kiêm Đội trưởng
Đội đặc nhiệm cho biết: “Cách đây 3
động, và Phòng
Bảo vệ Chính trị VI năm, khi nhận được thông tin, những
đối tượng cốt cán của tổ chức phản
Bộ Công an.
động FULRO đang lẩn trốn ở rừng
huyện Chư Sê, Ban Giám đốc Công an
tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo cho đơn
vị phối hợp với Phòng Bảo vệ Chính trị
VI triển khai 60 cán bộ chiến sĩ hành
quân vào rừng trong đêm tối.”
Báo chí nhà nước
Báo Gia Lai:
đánh giá phong
Các công ty cao su của quân đội và
trào bốn năm của
các đơn vị công an “tích cực phối hợp
công an tỉnh, huyện tuyên truyền vận động quần chúng
và Binh đoàn 15
nhân dân chấp hành tốt chủ trương
theo kế hoạch 01
đường lối của Đảng, chính sách pháp

Ngọc Diệp-Ksor H’bưi, “Phòng
cảnh sát cơ động -Bảo vệ và hỗ
trợ tư pháp: Nỗ lực làm nhiều
việc tốt,” Báo Gia Lai, 28/6/2010,
http://baogialai.com.vn/channel/1
602/201006/Phong-Canh-sat-Codong-Bao-ve-va-Ho-tro-tu-phapNo-luc-lam-nhieu-viec-tot1948557/ (truy cập 4/3/2011)

Thanh Khiết, “Xây dựng thế trận
an ninh– quốc phòng toàn dân,”
Báo Gia Lai, 5/7/2010,
http://baogialai.com.vn/channel/1
602/201007/Xay-dung-the-tranan-ninh-quoc-phong-toan-dan-
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CA – QS bảo đảm
ổn định chính trị,
an ninh quốc
phòng ở ba huyện
biên giới tỉnh Gia
Lai và các nông
trường cao su trên
địa bàn. Mục tiêu
của kế hoạch 01
CA-QS là:
a. Bảo đảm an
ninh quốc phòng
(cả an ninh chính
trị lẫn an ninh cho
các nông trường
cao su);
b. Ngăn chặn
FULRO và các vụ
trốn sang
Campuchia;
c. Vận động quần
chúng tố giác
phản động;
d. Ngăn ngừa tội
phạm, nhất là
buôn lậu cao su.

luật của Nhà nước, bác bỏ luận điệu
xuyên tạc của FULRO và ngăn ngừa
vượt biên trái phép sang Campuchia.
Từ các đợt phát động phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần
chúng đã cung cấp cho lực lượng
Công an hàng trăm nguồn tin tố giác
tội phạm, ngăn chặn số đối tượng bị
bọn phản động FULRO lừa phỉnh trốn
ra nước ngoài cũng như bóc gỡ cơ sở
ngầm của FULRO và xử lý các điểm
mua bán trái phép mủ cao su.

1949504/
(truy cập 1/8/2010).

Quán triệt phương châm ‘Binh đoàn
gắn với tỉnh huyện, các công ty gắn
với huyện xã, đội sản xuất gắn với
buôn làng’, nhằm nâng cao hiệu quả
công tác dân vận, đến nay có 72/77
đội sản xuất tổ chức kết nghĩa với
116/117 làng thuộc các xã của 3 huyện
biên giới.

Thời gian
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10/7/2010

Gia Lai

Các huyện
Chư Pah,
Đắk Đoa,
Mang Yang,
Đắk Pơ

Báo Gia Lai đưa tin dòng đạo Công
giáo Hà Mòn đã lan truyền trong các
vùng dân tộc thiểu số Công giáo ở các
huyện Chư Pah, Đắk Đoa, Mang Yang
và Đắk Pơ thuộc tỉnh Gia Lai vào cuối
năm 2009.

Trần Công – Thanh Hải, “Vạch
mặt bản chất lừa bịp của tà đạo
Hà Mòn,” Báo Gia Lai, 10/7/2010,
http://www.baogialai.com.vn/chan
nel/1602/201007/Vach-mat-banchat-lua-bip-cua-ta-dao-Ha-Mon1950142/
(truy cập ngày 1/8/2010).

Tháng Bảy,
2010

Gia Lai

Huyện Chư
Sê

Báo chí nhà nước
“vạch mặt bản
chất lừa bịp” của
dòng Hà Mòn và
sự lan truyền của
dòng đạo này ở
các vùng Công
giáo tại một số
huyện thuộc Gia
Lai vào cuối năm
2009.
Ép buộc từ bỏ
đạo.

Báo Gia Lai đưa tin 97 hộ dân ở các
làng Tok và Roh, huyện Chư Sê “tự
nguyện từ bỏ ‘Tin Lành Dega’.”

27/7/ 2010

Kon
Tum

Báo chí nhà nước
đưa tin về dòng
Công giáo “Hà
Mòn,” ước tính có
2500 người ở tám
huyện trong ba tỉnh
đã “mù quáng” tin
theo.

Báo Công An Nhân Dân dẫn lời một số
người dân phát biểu nguyên nhân họ
“tự nguyện” từ bỏ “tà đạo” Hà Mòn,
cáo buộc dòng đạo này bị FULRO lưu
vong lợi dụng biến thành “Công giáo
Dega,” một lực lượng chính trị như
“Tin Lành Dega” trong quá khứ.

Thái Kim Nga, “Chuyện ghi ở xã
Ia Blang [Chư Sê],” Báo Biên
Phòng 12/7/2010,
http://www.bienphong.com.vn/nd
5/detail/phong-su-ky-su/chuyenghi-o-xa-ia-blang/38563.074.html
(truy cập 1/8/2010).
Ngọc Như, “Sự thật về tà đạo Hà
Mòn,” Công An Nhân Dân,
27/7/2010,
http://www.cand.com.vn/viVN/xahoi/2010/7/134493.cand
(truy cập 4/3/2011).

Gia Lai
Đắk Lắk

Huyện
Mang Yang

Thời gian

Tỉnh

Huyện

Sự kiện

Chi tiết

Nguồn

30/7/2010

Gia Lai

Huyện Phú
Thiện:
Buôn Chưrôh
Pơnan A.

Phong trào của
chính quyền
chống đạo Công
Giáo Hà Mòn và
"Tin Lành Dega".

Báo Gia Lai đưa tin:
“…chúng tôi đã cử nhiều lượt trinh sát
nắm tình hình, theo dõi, vận động nhân
dân tố giác và ủng hộ Công an nên
trong một thời gian ngắn đã ngăn chặn
được sự chỉ đạo của số FULRO lưu
vong móc nối, kích động tái phục hồi tổ
chức phản động “Tin lành Đê-ga”…

Trần Công, “Gia Lai: Lật tẩy trò
lừa bịp của bọn phản động,”Báo
Gia Lai 30/7/2010,
http://www.baogialai.com.vn/chan
nel/1602/201007/Gia-Lai-Lat-taytro-lua-bip-cua-bon-phan-dong1952887/ (truy cập ngày
15/8/2010)

Vừa qua, làng Chưrôh Pơnan A đưa
những người bị “con ma phản động”
nhập ra kiểm điểm trước dân. Ở đó, cái
ác một lần nữa bị lật tẩy, bị đẩy đuổi. Và,
cuộc sống bình yên trở lại với dân làng.”
Tháng Tám 2010
21/8/2010
Gia Lai

Huyện Krông
Pa

Chiến dịch chống
“Tin Lành Dega”
của công an. Báo
chí nhà nước đưa
tin về các chuyên
án của công an
huyện nhằm loại
trừ tín đồ Tin Lành
Dega, bị cho là đã
kích động, chuyển
thông tin và cáo
buộc thất thiệt ra

Báo Gia Lai:
“Chỉ trong một thời gian ngắn, Đội An
ninh Công an huyện Krông Pa kịp thời
phát hiện hoạt động của các đối
tượng, bóc gỡ triệt để, buộc các đối
tượng phải khai nhận âm mưu, thủ
đoạn lợi dụng đạo Tin lành để hoạt
động cho FULRO, chống chính quyền.
Từ đó, ngăn chặn kịp thời âm mưu
kích động biểu tình, bạo loạn trên địa
bàn huyện.”

Thanh Khiết, “Krông Pa–Ngăn
chặn âm mưu chống phá của
FULRO,” Báo Gia Lai, 21/8/2010,
http://baogialai.com.vn/channel/1
602/201008/Krong-Pa-Nganchan-am-muu-chong-pha-cuaFULRO-1955669/ (truy cập
21/1/2011).

Thời gian

25 – 26
/8/2010

Tỉnh

Gia Lai

Tháng Chín, 2010
1/9/2010
Gia Lai

8/9/2010

Gia Lai

Huyện

Huyện Chư
Prông

Sự kiện
nước ngoài, và
tiến hành các “âm
mưu gây rối” khác.
Công an bắt bốn
người dẫn dắt “Tin
Lành Dega” vì cho
rằng họ đã kích
động gây ra vụ
bạo loạn ở nông
trường cao su hồi
tháng Sáu.

Chi tiết

Nguồn

Báo Gia Lai: “Chỉ ít ngày sau khi các đối
tượng ‘Tin lành Đê-ga’ này bị bắt giữ,
tình hình kéo bè trộm cắp mủ, gây rối đã
lắng hẳn. Điều này càng chứng tỏ vai trò
giật dây gây rối đã có sự tổ chức của
bọn phản động FULRO lưu vong ở
nước ngoài…”
Những người bị bắt là: Rơ Mah Hít,
Kpuih Dô, Kpă Thom, và Rơ Lah
K’Lanh.

Ngọc Tấn, “Chư Prông: Những
vườn cao su đang nóng,” Báo
Gia Lai, 9/9/2010.
Vũ Đình Năm – Ngọc Tấn, “Chư
Prông: Trộm cắp mủ cao su
hoành hành,” Báo Dân Tộc,
16/9/2010.

N. Như, “Câu kết với FULRO
tuyên truyền phản động”, Công
An Nhân Dân, 8/9/2010,
http://ca.cand.com.vn/vivn/thoisuxahoi/thoiluan/2010/9/16
8205.cand (truy cập 8/10/2010).
N. Như, “Câu kết với FULRO tuyên
truyền phản động,” Công An Nhân
Dân, 8/9/2010,
http://ca.cand.com.vn/vivn/thoisuxahoi/thoiluan/2010/9/168
205.cand (truy cập 8/10/2010).

Huyện Đức
Cơ:
làng Neh, Xã
Ia Din

Kiểm điểm trước
dân.

Công An Nhân Dân đưa tin công an
phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức đưa 2 người ra kiểm điểm
trước dân, gồm Siu Nheng, 62 tuổi; Siu
Híp, 32 tuổi.

Huyện Đức
Cơ:
Các xã Ia
Krêl và Ia
Kriêng

Kiểm điểm trước
dân.

Công An Nhân Dân: Ba người bị đưa
ra kiểm điểm trước quần chúng ở xã Ia
Krêl và xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ,
gồm Kpuih Thơ, 50 tuổi; Rơ Mah
Toan, 38 tuổi; Kpuih Nen, 41 tuổi.

Thời gian

Tỉnh

Huyện

Sự kiện

Chi tiết

Nguồn

9/9/2010

Gia Lai

Chư Prông

Ngọc Tấn, “Chư Prông: Những
vườn cao su đang ‘nóng’”, Báo
Gia Lai, 9/9/2010.

Các huyện
Ia Grai
Chư Prông
Đức Cơ

Chính quyền tuyên
bố rằng FULRO và
Tin Lành Dega
đang ráo riết phục
hồi ở một số
huyện.

Tin đầu tiên xuất hiện trên báo chí
nhà nước về những vụ xung đột ở
nông trường cao su ở Chư Prông hồi
tháng Sáu.
Trang Gialaipro.com đưa tin FULRO và
Tin Lành Dega đang phục hồi ở Ia Grai,
Chư Prông, Đức Cơ; và lan sang các
huyện Chư Pứh và Krông Pa; cáo buộc
rằng các lãnh đạo chủ chốt phát tán tài
liệu, băng hình “phản động” v.v...

18/9/2010

Gia Lai

21/9/2010

Gia Lai

Huyện Chư
Prông: các
xã
Thăng Hưng,
Bình Giáo, Ia
Băng

Gia Lai

Huyện Krông
Pa
Xã Ia Siơm

Sau khi bắt bốn
lãnh đạo Tin Lành
Dega (Rơ Mah
Hít, Kpuih Dô, Kpă
Thom và Rah Lan
Klanh), chính
quyền tổ chức các
buổi kiểm điểm
trước dân và điều
động dân quân từ
bảy xã và địa
phương.
Ép buộc bỏ đạo.

24/9/2010

Báo Gia Lai đưa tin “Tin Lành Dega”
tái nhen nhóm ở Chư Prông; chính
quyền huyện huy động các “đơn vị tự
vệ của ba doanh nghiệp và lực lượng
dân quân của bảy xã, thị trấn.”
Báo Gia Lai dẫn lời Nguyễn Anh Dũng,
phó chủ tịch UBND huyện: “Một số đối
tượng lén lút hoạt động chống phá
Nhà nước và trộm cắp mủ cao su,
trộm cắp tài sản… Qua đấu tranh, các
đối tượng cốt cán đã cúi đầu nhận tội
và kiểm điểm trước dân làng.”
Quân Đội Nhân Dân đưa tin 24 người
ở năm hộ dân đã “tình nguyện” cam
kết từ bỏ “FULRO-Tin Lành Dega” và

Thanh Khiết, “Gia Lai: Ngăn chặn
âm mưu phục hồi tổ chức phản
động FULRO,” Gialaipro.com,
8/9/2010,
http://gialaipro.com/?cmd=act:new
s|newsid:1932 (truy cập
1/10/2010).
Anh Huy, “Huyện Chư Prông:
Đấu tranh làm thất bại âm mưu
đen tối của bọn phản động,” Báo
Gia Lai, 21/9/2010,
http://baogialai.com.vn/channel/1
602/201009/Huyen-Chu-Prongdau-tranh-lam-that-bai-am-muuden-toi-cua-bon-phan-dong1959465/
(truy cập 10/10/2010).

Xuân Hoàng – Văn Tứ, “Bỏ ‘Tin
lành Đề Ga’, về với cộng đồng”,
Quân Đội Nhân Dân, 24/9/2010,

Thời gian
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Huyện

Sự kiện

Buôn Phùm
Yi

Chi tiết

Nguồn

hòa nhập cộng đồng. Giới chức địa
phương kết hợp chặt chẽ với bộ chỉ
huy quân sự tỉnh, già làng, trưởng bản
và họ tộc để thuyết phục những gia
đình lầm lỡ từ bỏ “FULRO-Dega.”

http://www.qdnd.vn/qdndsite/viVN/61/43/7/24/24/124799/Default
.aspx (truy cập 2/2/2011).

27/9/2010

Gia Lai

Báo chí nhà nước
cáo buộc một âm
mưu của "Tin Lành
Dega" liên quan tới
những người
Thượng lưu vong

28/9/2010

Gia Lai

Các huyện
Chư Prông
Đức Cơ

Báo nhà nước chỉ
trích việc Tin Lành
Dega đang phục
hồi ở hai huyện.

Bài báo cho rằng tín đồ Tin Lành Dega
đang nhóm họp, phân phát tài liệu và
chiếu băng hình phản động nhằm kích
động dân chúng theo Tin Lành Dega.

29/9/2010

Gia Lai

Huyện Đức
Cơ:
Xã Ia Dơk,
các làng
Ghè, Boong,
Dơk Ngol,

Chính quyền tổ
chức đưa 50
người ra kiểm
điểm trước dân về
những sự kiện hồi
tháng Tám 2010,

Báo Gia Lai: Năm mươi người từ bốn
làng ở xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, bị
kiểm điểm trước đông người và nhận
lỗi, trong đó có việc kích động người
dân theo FULRO, làm mất an ninh trật
tự và phá hoại đoàn kết dân tộc vào

Ngọc Như, “Bài 1: Những âm mưu
đen tối đã bị lật tẩy,” Báo Gia Lai,
27/9/2010,
http://www.baogialai.com.vn/chann
el/1602/201009/Bai-1-Nhung-ammuu-den-toi-da-bi-lat-tay-1960066/
(truy cập 1/12/2010).
Ngọc Như, “Bài cuối: Ksor Kok và
đồng bọn là những tên phản
động,” Báo Gia Lai, 28/9/2010.
http://www.baogialai.com.vn/chann
el/1602/201009/Bai-cuoi-KsorKok-va-dong-bon-la-nhung-tenphan-dong-1960341/ (truy cập
1/11/ 2010).
S.C., “Kiểm điểm 50 đối tượng
gây rối tại xã Ia Dơk-Đức Cơ,”
Báo Gia Lai, 1/10/ 2010.
http://www.baogialai.com.vn/chan
nel/1602/201010/Kiem-diem-50doi-tuong-gay-roi-tai-xa-ia-dok-

Thời gian

Tỉnh

Tháng Mười 2010
1/10/ 2010 Gia Lai

Huyện

Sự kiện

Chi tiết
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Dơk Lăh.

buộc họ cam kết
từ bỏ FULRO và
Tin lành Dega.

ngày 24/8/2010. Họ cam kết từ bỏ
FULRO và Tin Lành Dega.

duc-Co-1960717/ (truy cập
11/11/2010).

Huyện Krông
Pa: xã Chư
Drăng

Già làng gây áp
lực buộc các hộ
dân từ bỏ Tin
Lành Dega

Bài báo nói về “ngọn gió độc” của Tin
Lành Dega xâm nhập buôn làng từ
cuối năm 2008, buộc nhiều gia đình
sang Campuchia lánh nạn trong các
trại tị nạn. “Sau 3 tháng sống tù túng,
tủi nhục ‘như con heo, con gà bị nhốt
trong chuồng’ ở trại tị nạn, cuối cùng bị
chính quyền Campuchia trả về.”
Báo Gia Lai: Kể từ đầu năm, công an
huyện đã phối hợp với các ban ngành
chính quyền tổ chức kiểm điểm tập thể
đối với hàng chục thành viên của “Tin
lành Dega và FULRO phản động”, với
hơn 34 người ở xã Ia Kla ký cam kết
từ bỏ FULRO.

Phương Sơn, “Nay Krôi – Chỗ
dựa của buôn làng,” Báo Gia Lai,
1/10/2010,
http://baogialai.com.vn/channel/1
624/201010/Nay-Kroi-Cho-duacua-buon-lang-1960658/ (truy
cập 10/12/2010).

2/10/2010

Gia Lai

Huyện Đức
Cơ:
Các xã Ia
Kla, Ia Krêl,
Ia Kriêng và
Ia Din

Phong trào chống
FULRO và Tin
Lành Dega vẫn
tiếp tục.

2/10/2010

Gia Lai

Huyện Krông
Pa, xã Chư
Drăng- Nay
Drôh

Báo chí nhà nước
đưa tin 567 hộ
dân ở huyện
Krông Pa dính líu
đến Tin lành Dega

Báo Gia Lai: có 567 hộ dân “liên quan
tới Tin lành Dega” đã cam kết “từ bỏ”
đạo. Trưởng thôn buôn Chai hàng
ngày đến thăm 15 hộ dân theo Tin lành
Dega để “khuyên giải” họ. Cuối cùng,

Thục Vy, “Huyện Đức Cơ: Kiên
quyết đấu tranh xóa bỏ tổ chức
phản động FULRO”, Báo Gia Lai,
2/10/2010,
http://www.baogialai.com.vn/chan
nel/1602/201010/Huyen-duc-CoKien-quyet-dau-tranh-voi-bonphan-dong-FuLRo-1960807/ (truy
cập 12/10/2010).
Hồng Sơn – Văn Vĩnh, “Khi ‘Dân
vận khéo’ thì lòng dân hợp ý
đảng,” Báo Gia Lai, 2/10/2010,
http://baogialai.com.vn/channel/5
921/201010/Khi-dan-van-kheo-

Thời gian
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Gia Lai
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Tum

Tháng Mười Một 2010
4 và 24/11
Gia Lai
2010

Huyện

Sự kiện

Chi tiết

Nguồn

cam kết bỏ đạo;

15 hộ dân này đã “cam kết từ bỏ” Tin
Lành Dega.
“Tà đạo” Hà Mòn được nhắc đến trong
một bài báo trên Quân Đội Nhân Dân
về vụ bắt giữ các thủ lĩnh “Tin lành
Dega” Rmah Hít và Kpuih Dô.

thi-long-dan-hop-y-dang1960795/ (truy cập 1/11/ 2010).
Lê Quang Hồi, “Gia Lai: Nhiều tổ
chức phản động FULRO bị bóc
gỡ,” Quân Đội Nhân Dân,
9/10/2010,
http://www.qdnd.vn/qdndsite/viVN/61/126162/print/Default.aspx
(truy cập 10/11/2010).

Gia Lai: các
huyện
Chư Păh,
Mang Yang,
Đăk Pơ Đắk
Đoa, Ia Grai,
Đức Cơ, Chư
Prông, Phú
Thiện, Chư
Pứh, Krông
Pa và thành
phố Pleicu.

Báo chí nhà nước
chỉ trích “Tin lành
Dega” và “tà đạo”
Hà Mòn.

Huyện Ia
Grai,
Xã Ia Chia,
các làng Kom
Yố và Beng.

Chính quyền tổ
chức những buổi
họp dân kiểm
điểm 25 đối tượng
thuộc hai “ổ nhóm
Tin lành Dega”
hoạt động ở vùng
biên.
Bộ đội biên phòng
các cấp tăng
cường phối hợp

Bài báo đưa tin rằng ở các huyện Ia
Grai, Đức Cơ, và Chư Prông, “Tin lành
Dega” phản động đã kích động thanh
niên “đi trộm mủ cao su” tạo cớ để gây
náo loạn và kích động biểu tình.

Báo Gia Lai đưa tin về “Đấu tranh loại
bỏ ‘Tin lành Dega’,” trong đó Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp
với Cục Trinh sát - Bộ Tư lệnh Bộ đội
Biên phòng phá gỡ các ổ nhóm phản
động “Tin lành Dega” ở vùng biên, đưa
các đối tượng ra kiểm điểm trước dân.

Thái Kim Nga, “Gia Lai: Đấu
tranh loại bỏ 'Tin lành De-ga',”
Báo Gia Lai, 4/11/2010
http://baogialai.vn/channel/1602/2
01011/Gia-Lai-dau-tranh-loai-boTin-lanh-de-ga-1965141/ (truy
cập ngày 21/1/2011).

Những buổi họp dân được tổ chức để
kiểm điểm 25 người thuộc một số ổ
nhóm “Tin lành Dega” ở vùng biên.
Bài báo ghi nhận những vấn đề cụ thể

Thái Kim Nga, “Những 'con rối'
ngơ ngáo nơi buôn làng”, Báo
Biên Phòng, 24/11/2010.
http://www.bienphong.com.vn/nd

Thời gian

Tỉnh

4/11/ 2010

Gia Lai

24/11/2010

Đắk Lắk

Huyện

Huyện Đức
Cơ:
Xã Ia Dơk:
các làng
Phong, Ghè,
Dơk Lăh và
Dơk Ngol
Huyện Cư
Mgar

Sự kiện

Chi tiết

Nguồn

chống các “ổ
nhóm Tin lành
Dega phản động”
ở vùng biên giới.

của 11 người thuộc ổ nhóm phản động
“Tin lành Dega” nói trên ở làng Kom
Yố, xã Ia Chia, trong đó có 7 phụ nữ;
và 14 người ở làng Beng, trong đó có
9 phụ nữ.
Báo chí nhà nước đưa tin cán bộ xã Ia
Dơk giúp chính quyền phá gỡ bốn
nhóm "Tin lành Dega", trong đó có 15
người ở làng Dơk Lăh do Rơ Chăm
Ché cầm đầu, và 13 người ở làng Ghè
do Rơ Châm Chol cầm đầu.

5/detail/phap-luat/nhung-con-roingo-ngao-noi-buonlang/40659.037.html (truy cập
10/1/ 2011).

Bốn nhóm "Tin
lành Dega" bị phá.

Chiến dịch chính
quyền chống đạo
Hà Mòn ở Đắk Lắk
bao gồm:
* Ép buộc từ bỏ tín
ngưỡng và
* Đưa ra kiểm
điểm trước đông
người.

Các bài trên báo chí nhà nước đưa tin
về lễ tự kiểm điếm trước dân ở buôn
Hring, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk, trong
đó các tín đồ thú nhận lỗi lầm và ký
cam kết từ bỏ “tà đạo” Hà Mòn.
“Tại buổi kiểm điểm, sau khi nghe già
làng, chính quyền các cấp tuyên truyền
vạch rõ bản chất của tà đạo ‘Hà Mòn’,
số người này cũng đã nhận ra được lỗi
lầm và hứa sẽ chấm dứt hoạt động tà
đạo sai trái,” để rồi trở về với cuộc
sống bình thường.

Hoàng Cư, “Gia Lai: Phá rã nhiều
nhóm 'Tin lành De-ga’,” Báo Gia
Lai, 4/11/2010,
http://baogialai.vn/channel/1602/2
01011/Gia-Lai-Pha-ra-nhieunhom-Tin-lanh-de-ga-1965817/
(truy cập 20/1/2011).
Viết Nghĩa, “Loại bỏ tà đạo 'Hà
Mòn' ra khỏi đời sống xã hội,” Báo
Đắk Lắk, 8/12/2010,
http://baodaklak.vn/channel/3485/2
01012/Loai-bo-ta-dao-Ha-Mon-rakhoi-doi-song-xa-hoi-1969228/
(truy cập 20/2/2011).
Viết Nghĩa, “Kiểm điểm các đối
tượng theo ‘tà đạo Hà Mòn’,” Báo
Đắk Lắk, 26/11/2010,
http://www.baodaklak.vn/channel/3
690/201011/Kiem-diem-cac-doituong-theo-ta-dao-Ha-Mon1967691/ (truy cập 21/3/2011).

Thời gian

Tỉnh

24/11/2010

Tháng
Mười Một
và Mười
Hai 2010

Sự kiện

Chi tiết

Nguồn

Gia Lai

Tỉnh ủy họp đánh
giá kết quả triển
khai
Chỉ thị số 05CT/TW, yêu cầu
các cơ quan, ban
ngành trong tỉnh
kịp thời phát hiện
ngăn ngừa và vô
hiệu hóa các
nhóm phản động
như FULRO và
"Tin lành Dega”.

Tiến Dũng, “Gia Lai: Tăng cường
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội,” Báo Gia Lai,
25/11/2010,
http://www.baogialai.com.vn/chan
nel/581/201011/Gia-Lai-Tangcuong-bao-dam-an-ninh-chinh-tritrat-tu-an-toan-xa-hoi-1967498/
(truy cập 20/12/2010).

Kon
Tum

Giám mục Công
giáo ở Kon Tum bị
cản trở không
được làm lễ ở Kon
Tum và Gia Lai.

Báo Gia Lai: Từ khi Chỉ thị 05 được ban
hành năm 2006, tỉnh đã đạt được nhiều
kết quả quan trọng. “Tỉnh đã kịp thời
phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt
động chống phá của các thế lực thù
địch, các tổ chức phản động trong và
ngoài nước; phá rã các khung ngầm,
các điểm nhóm FULRO, “Tin lành Đêga”; ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu, hoạt
động kích động gây rối, bạo loạn, vượt
biên của các thế lực thù địch; thực hiện
tốt công tác bảo vệ nội bộ, giải quyết ổn
định các vụ tranh chấp, khiếu kiện về an
ninh nông thôn, tôn giáo. Nhờ đó, tình
hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh
được giữ vững.”
Trong tháng Mười Một, Giám mục Kon
Tum Michael Hoàng Đức Oanh công
bố một mục vụ thư trong giáo xứ bày
tỏ quan ngại về việc chính quyền địa
phương cản trở ông làm lễ và sách
nhiễu, đe dọa giáo dân trong giáo phận
của ông.

Gia Lai

Huyện

Bất chấp thư này, chính quyền địa
phương tiếp tục ngăn không cho ông

“Kontum: Công an ngăn cản một
Giám mục đến thăm các cộng
đồng giáo dân Thiên chúa bị cô
lập” (Kontum: la Sécurité publique
empêche un évêque de rendre
visite à des communautés
chrétiennes isolées), Bulletin
Eglises D’Asie No 539, 9/11/2010.
“Việtnam: Giám mục ở Kontum bị
cấm đón Giáng sinh với người

Thời gian

Tỉnh

Huyện

Tháng Mười Hai năm 2010
15/12/
Các huyện
Gia Lai
2010
Chư Păh,
Mang Yang,
Đak Đoa,
Đắk Pơ.

20/12/
2010 –
9/1/2011

Gia Lai

Huyện Chư
Pưh (mới
tách ra từ
huyện Chư
Sê)

Sự kiện

Chi tiết

Nguồn

làm lễ Giáng sinh với giáo dân trong
giáo phận ông phụ trách, ở huyện
Kbang, tỉnh Gia Lai.

Thượng”, Asia News, 27/12/2010.

Báo chí nhà nước
công kích đạo “Hà
Mòn”

Báo chí nhà nước đưa tin “tà đạo” Hà
Mòn đã xâm nhập nhiều điểm trên một
số huyện thuộc tỉnh Gia Lai.

Nhiều vụ bắt bớ,
trong đó có những
người Thượng
từng bị tù vì niềm
tin tôn giáo hoặc
chính trị.

Nhiều vụ bắt giữ ngay trong hoặc sau
lễ Giáng sinh ở huyện Chư Pưh (trước
đây là một phần của Chư Sê), trong đó
có 17 người Thượng ở xã Plei Tao,
bốn ở Plei Bo 2, và ba ở Plei Bo 1. Tất
cả đều bị giữ đến 9/1/2011. Một người
bị đánh đập nặng đến mức phải đưa từ
nơi tạm giam đến bệnh viện. Nhiều
cựu tù nhân chính trị người Thượng
cũng bị tạm giữ trong thời gian ngắn.
Có tin các vụ bắt bớ vẫn diễn ra đến
tận tháng Ba năm 2011.

Lê Quang Hồi, “Để làng quê bình
yên, phát triển”, Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Gia Lai,
15/12/2010,
http://tttt.gialai.gov.vn/index.php?
option=com_content&view=article
&id=321:-lang-que-binh-yen-phattrin&catid=95:tin-tnghp&Itemid=119 (truy cập
13/1/2010).
Trao đổi qua thư điện tử (email)
giữa Tổ chức Dân tị nạn người
Thượng với Tổ chức Theo dõi
Nhân quyền 11/1/2011,
17/2/2011 và 6/3/2011.

Thời gian

Tỉnh

Huyện

Sự kiện

Chi tiết

Nguồn

23 và
24/12/2010

Kon
Tum

Các huyện
Đắk Hà và
Ngọk Hồi

Các buổi làm lễ tại
nhà thờ Công giáo
bị cản trở.

Theo MFI:
• Lực lượng an ninh giải tán Công giáo
Degar ở buôn Hamong K’tu, hành
hung hai người.
• Lực lượng an ninh giải tán các buổi
lễ của nhà thờ tại gia ở buôn Đắk
Kang; đánh ông Y Dim.
• Chính quyền cấm tổ chức lễ Giáng
sinh đông người ở buôn Đắk Mot và
thông báo dân làng chỉ được làm lễ ở
nhà mình.
Bài báo đưa tin về các hoạt động của
PA43 và Đội Cảnh sát Đặc nhiệm
trong công tác chống FULRO nhằm
“giải quyết tình hình TNXH, giữ vững
ANCT và TTATXH, bảo vệ Đảng, bảo
vệ chính quyền.” Bài báo cũng ghi
nhận những nỗ lực nói trên phải được
tiến hành một cách “một cách khéo léo
trước sự soi mói của thế lực thù địch
về câu chuyện nhân quyền.”
Bài báo trên Quân độ Nhân dân viết về
sự phối hợp giữa lực lượng dân quân
thường trực với công an và bộ đội biên
phòng Gia Lai để tuần tra vùng Chư
Prông gần biên giới Campuchia, trước

Thông cáo báo chí của MFI,
“Chính quyền Việt Nam ngăn cản
tín đồ Thiên chúa giáo thuộc
‘Sang Ae Die Degar’ (Hội thánh
Degar) tổ chức lễ Giáng sinh năm
2010,” 18/11/2011.

Lực lượng an ninh
ngăn cản các buổi
lễ Giáng sinh và
giải tán “Công giáo
Degar”.

22/1/2011

Tây
Nguyên
nói
chung
và Gia
Lai nói
riêng

30/1/2011

Gia Lai

Chư Prông

Phối hợp tuần tra
biên giới giữa các
lực lượng dân
quân, công an và
bộ đội biên phòng.

Lê Duy, “Sức Trẻ Của Đội Cảnh
Sát Đặc Nhiệm,” Công An Nhân
Dân 22/1/2011,
http://cadn.com.vn/News/ChinhTri-Xa-Hoi/Hoat-DongLLCA/2011/1/22/54679.ca (truy
cập 15/2/2011).

Xuân Hoàng, “Để vùng biên giới
bình yên”, Quân Đội Nhân Dân,
30/1/2011,
http://www.baomoi.com/De-vungbien-gioi-binh-

Thời gian

9 và 17/2
năm 2011

Tỉnh

Gia Lai

Huyện

Chư Pưh
(trước thuộc
Chư Sê)

Sự kiện

Công an đánh đập
dã man những
người Thượng ở
buôn Plei Tao.

Chi tiết

Nguồn

đó là “điểm nóng về an ninh-chính trị, kẻ
xấu đã trà trộn truyền đạo trái phép, xúi
giục đồng bào vượt biên sang CPC.”
Công an giải tán những buổi tụ tập
làm lễ ở nhà thờ tại gia, đánh đập
những người bị nhận diện là đứng ra
tổ chức làm lễ cầu nguyện và thu giữ
xe máy của họ.

yen/122/5639480.epi (truy cập
26/2/2011).
Trao đổi email giữa Tổ chức Dân
Tị nạn người Thượng với Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền vào
các ngày 16, 17 và 21 tháng Hai
2011.

