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Tám người Thượng Tây Nguyên lánh nạn sang Campuchia gặp phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Ảnh do tổ chức ADHOC 

phát hôm 20/12/2014. 

 AFP PHOTO / ADHOC 

Đại ngàn Tây Nguyên trải dài qua các tỉnh Kontum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong, Lâm 

Đồng là nơi sinh sống của những sắc dân bản địa như Gia Rai, Ê Đê, K’hor, M’nong… từ 

bao đời. Trong những năm gần đây còn có những sắc dân khác như người H’Mông từ phía 

Bắc vào lập nghiệp. Họ là những thành phần trong 54 dân tộc tại Việt Nam. Chính phủ Hà 

Nội luôn nói có những chính sách hỗ trợ cho người thiểu số. Tuy nhiên ngoài một số ít được 

hưởng đặc ân từ Nhà nước, đa phần người sắc tộc vẫn phải sống trong nghèo nàn, lạc hậu, 

bị phân biệt đối xử và thậm chí bị bách hại… 

Trả thù vì hợp tác với Mỹ 

46 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 khi toàn cõi Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện 

của Đảng Cộng sản như được ghi trong Điều 4 Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam. Ngày hôm nay, báo chí Nhà nước Việt Nam vẫn nhắc đến một lực lượng mà những 

người đã sống qua cuộc chiến Việt Nam biết đến, đó là lực lượng FULRO của người Tây 

Nguyên. 

Công an tỉnh Gia Lai thông báo trong hội nghị tổng kết công tác năm 2020 rằng họ đã xóa 

bỏ hoàn toàn được đạo Hà Mòn, ngăn chặn sự phục hồi của Tin Lành Đêga , FULRO của người 

sắc tộc Tây Nguyên. 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/fate-of-ethnic-people-in-the-central-highlands-part-1-fulro-ghosts-and-religious-beliefs-04192021115638.html/@@images/image
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-police-says-ha-mon-sect-eradicated-in-central-highland-12182020065109.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-police-says-ha-mon-sect-eradicated-in-central-highland-12182020065109.html


Tổ chức FULRO, viết tắt từ tiếng Pháp Front Uni de Lutte des Races Opprimées, là Mặt trận 

Thống nhất Đấu Tranh của các Sắc tộc bị Áp bức. Lực lượng đấu tranh này bao gồm dân tộc Ê 

Đê, Gia Rai và Khmer Krom, ra đời vào năm 1961, để đòi quyền tự trị. Chính phủ Hà Nội tiến 

hành „cuộc chiến chống FULRO‟ trong thập niên 70 đến 80, và mãi đến ngày hôm nay vẫn cáo 

buộc người Thượng Tây Nguyên theo một lực lượng vũ trang với mục tiêu lật đổ chế độ Cộng 

sản, lập ra một chính quyền riêng. 

Ông Rong Nay, thuộc dân tộc Gia Rai và từng là Trưởng Khối Điều Hành của Trung Tâm Huấn 

Luyện cán Bộ Quốc Gia của Việt Nam Cộng Hòa, và là một thành viên của lực lượng FULRO 

thời thập niên 60, từ North Carolina nói với Đài Á Châu Tự Do:  

“Vì người Thượng đã từng chiến đấu sát cánh với quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt 

Nam chống Cộng sản miền Bắc cho nên đây là một cơ hội rất tốt và quan trọng cho họ (ĐSCVN) 

để trả thù. Nên họ tìm bất cứ cách nào để có lý do tiêu diệt đồng bào Thượng. Họ quy trách 

nhiệm, chụp mũ rằng đồng bào Thượng là FULRO muốn lật đổ chính phủ. Mà thực ra không có 

gì hết”. 

 

Chụp mũ Tin Lành Đấng Christ là phản động 

Trang mạng của Đảng bộ ĐCSVN tỉnh Phú Yên (Phú Yên Online) ngày 30/3/2021, một bài viết 

nhan đề “Cảnh giác với „Tin Lành đấng Christ”, đưa tin: “một số đối tượng nhẹ dạ cả tin, nhận 

thức còn hạn chế đã mắc mưu, nghe lời xúi giục của các đối tượng phản động FULRO lưu vong 

đi theo đạo „Tin lành đấng Christ‟”. 

Bản tin nói thêm, các đối tượng theo đạo Tin Lành Đấng Christ đã bị đưa ra kiểm điểm, bị buộc 

chối bỏ đạo và xin lỗi trước buôn làng. 

Thầy Y Krek Bya, một tín đồ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ tại Đắk Lắk nói hành vi ép bỏ 

đạo từ phía chính quyền địa phương là một trong nhiều biện pháp tuyên truyền của chính quyền 

trung ương nhằm xuyên tạc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ là một tổ chức phản động. Thực 

chất, ông nói, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ là một hệ phái tôn giáo thờ phượng tại gia của 

hàng trăm người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. 

Ông Y Krek Bya, thuộc sắc tộc Ê Đê, xác nhận các tín đồ người Ê Đê ở Phú Yên trong nhiều 

tuần qua bị công an đến quấy rối, ngăn cản không cho hành lễ tại gia. Chính ông đã sống trong 

nỗi sợ hãi, âu lo mỗi khi phải bước ra đường. Ông nói, công an đã dọa với tín đồ ở Phú Yên rằng, 

sắp tới sẽ bắt chính ông. Từ sáng đến tối, ông bị công an tỉnh rồi công an huyện đến canh gác, 

“hỏi thăm”. Ông nói: 

Ông khẳng định, FULRO không còn 

tồn tại từ sau năm 1975, tuy tổ chức 

hậu duệ, Mặt Trận Giải Phóng Cao 

Nguyên mà ông là phó chủ tịch, chỉ 

đấu tranh vũ khí đến năm 1992 mà 

thôi.  

 



“Thầy cũng sợ. Thầy sợ đi ra ngoài đường, chính quyền bắt cóc hoặc là bị nó làm xấu trên 

đường đi đó. Nhưng mà thầy không dám đi đâu nữa. Lúc nào thầy cũng đi làm (rồi về), không đi 

huyện, đi xả nào hết. Tại vì thầy còn vợ con”. 

Nỗi sợ hãi cũng không phải là vô căn cứ, vì thầy Y Krek Bya đã từng đi tù cộng sản, “chỉ vì đòi 

quyền tôn giáo” và vì ông lập hội thánh tin lành tại gia.  

 

 

Tuyên án tù vì niềm tin tôn giáo 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) có trụ sở tại Hoa 

Kỳ, nói tổ chức của ông đã thu tập danh sách khoảng 70 tín đồ, mục sư và thầy truyền đạo Tây 

Nguyên, hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ. Ông nói Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến 

hành chính sách đàn áp đối với dân tộc thiểu số Tây Nguyên ngay từ khi toàn trị đất nước:  

“Ngay sau năm 75 thì chính quyền Cộng sản đã có một chính sách rất rõ rệt nhắm vào những 

người Tây Nguyên, những đồng bào Thượng. Bởi vì trong thời kỳ chiến tranh thì có khá nhiều 

những đồng bào này này đã tham gia vào Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ chiến đấu cùng một 

lúc song song với lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ và rất gần gũi”.  

Ông Nguyễn Đình Thắng giải thích: 

“Có cả một chính sách để trấn áp những dân tộc Tây Nguyên sau này khi mà càng ngày càng 

đông người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành phổ biến rất nhanh ở tại vùng Tây 

Nguyên và Nhà nước cảm thấy đó là một mối đe dọa bởi không kiểm soát được. Đạo Tin Lành là 

một đạo mà luôn luôn khuyến khích những tín đồ kết hợp lại với nhau, tập hợp lại thành những 

cái gọi là hội thánh tư gia. Từng nhóm từng nhóm như vậy rất khó để chính quyền kiểm soát. 

Chính quyền thì muốn họ phải tham gia như là cái Tổng hội Tin lành Việt Nam miền Nam chẳng 

hạn là đã được cấp giấy phép, đã được công nhận tư cách pháp nhân và chấp nhận sự kiểm soát 

của chính quyền”. 

Ông Y Quynh Bdap, một người dân tộc Ê Đê đã phải trốn qua Thái Lan lánh nạn vì chiến dịch 

siết chặt quyền tự do hành đạo và quyền sống của người dân tộc thiểu số, nhận xét về chính sách 

của Đảng CSVN đối với người sắc tộc Tây Nguyên hay còn gọi là người Thượng từ trước đến 

nay: 

“Từ khi Cộng sản họ nắm quyền là chúng tôi không có quyền tự do nào hết và không có quyền 

con người. Họ trả thù từ ông bà cho đến cháu họ vẫn trả thù. Chính quyền họ nói là ba đời thì 

mới xóa được lý lịch của mình. Bản thân tôi nằm trong đó, từ ông nội tôi đến bố tôi, bản thân tôi 

họ vẫn đàn áp. Ông nội tôi hồi xưa chỉ là thông dịch viên của Mỹ thôi và gia đình tôi đã từng là 

theo đạo Tin Lành từ xa xưa. Ông cụ của tôi là người truyền đạo. Nhưng mà khi giải phóng thì 



họ nói là ông nội của tôi rồi ông cụ của tôi là những người làm gián điệp cho CIA Mỹ Ông nội 

của tôi bị cắt cổ và giết chết tại Pleiku năm 1982”. 

Ông Y Quynh nói trong gia đình ông có rất nhiều thành viên đã bị tù từ 3 đến 17 năm. Năm 

2012, lực lượng công an gần 100 cán bộ bao vây nhà rồi đưa ông lên huyện đánh đập:  

“Họ ép tôi phải nhận việc hoạt động với FULRO, Đê ga. Nhưng mà lúc đó, do họ cũng đánh đập 

tôi và hăm dọa, và dùng nhục hình, ép tôi khai. Lúc đó tôi cũng phải nhận thôi, vì sợ nên phải 

nhận”. 

Song song với việc đóng cửa các nhà thờ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành của người H'Mông, 

người Ê Đê, Gia Rai, v.v, chính quyền Việt Nam còn tiến hành gây áp lực, bắt tín đồ bỏ các hệ 

phái không được chính quyền công nhận và tham gia vào các tổ chức như Hội Thánh Tin Lành 

Việt Nam do Đảng kiểm soát. 

Kêu gọi đăng ký để sau đó truy lùng 

Theo ông Y Quynh Bdap thì các tổ chức quốc doanh chỉ là mưu đồ để chính quyền bắt giữ tín đồ 

tùy tiện. Vì trước đây, các tín đồ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ của ông thật sự cũng mong 

muốn được chính quyền công nhận, nhưng sự tin tưởng đó đã bị lợi dụng. Ông kể lại:  

“Chúng tôi cũng xin đăng ký nhà nước và đã nộp đơn đăng ký với nhà nước năm 2012, do 

giáo hội trưởng nộp, và sau đó chúng tôi cũng cung cấp các danh sách của tín đồ của Hội thánh 

Tin lành Đấng Christ cho họ. Chúng tôi tưởng là họ sẽ công nhận chúng tôi như những Hội 

thánh Tin lành khác. Nhưng mà ngược lại, khi chính quyền có danh sách tín đồ của chúng tôi thì 

họ lại tiếp tục đàn áp mạnh hơn so với trước đây. Họ nói là tập hợp nhiều  tín đồ để tạo ra sức 

mạnh biểu tình”. 

Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc Tế (USCIRF) trong báo cáo năm 2020 đã lưu ý, người 

H‟Mông và người Thượng theo đạo Thiên Chúa ở miền Bắc và Tây Nguyên thường xuyên bị 

sách nhiễu, giam giữ hoặc thậm chí trục xuất vì theo tôn giáo của họ.  

Các nhà quan sát tình hình nhân quyền tại Việt Nam ghi nhận có hàng ngàn người H‟Mông và 

người Thượng theo đạo sống như những người vô quốc tịch vì chính quyền địa phương trả đũa 

không cấp giấy tùy thân hoặc hộ khẩu cho những ai không chịu từ bỏ đức tin của mình. 

Từ đó, đã có hàng ngàn người, như ông Y Quynh Bdap, chạy qua Thái Lan  hoặc Campuchia lánh 

nạn. Ông Y Quynh rời Việt Nam từ năm 2018 và hiện là một trong khoảng 1.000 người Việt tại 

Thái Lan đang chờ Liên Hiệp Quốc xem xét quy chế tỵ nạn và cho đi định cư đến quốc gia thứ 

ba.  

Tại Việt Nam, con số những người dân tộc thiểu số bị chính quyền Việt Nam giam tù đang được 

tổ chức BPSOS thu thập để trình lên Liên Hiệp Quốc. Tiến sĩ Thắng nói:  

“Mới đây chúng tôi mới gửi cho Liên Hiệp Quốc một danh sách của những người Tây Nguyên bị 

án tù từ 10 năm trở lên để cho thấy rằng những án tù rất nặng. Có những người này bị 20 năm 

tù, có những người đã chết trong tù, có những người khi ra khỏi tù chỉ được vài tuần thôi thì đã 

chết vì bệnh hoạn. Tất cả những cái đó thể hiện được một chính sách hết sức là khắc nghiệt 

nhắm vào những người Tây Nguyên”. 

Trong khi đó, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã hội Việt Nam vào giữa năm ngoái đã khuyến nghị về 

chính sách cần được áp dụng đối với dân tộc thiểu số nhấn mạnh rằng chính quyền cần “nghiên 

cứu tư vấn xây dựng chiến lược và các giải pháp phù hợp phòng chống những định kiến tộc 

người, tư tưởng tự trị ly khai và các hoạt động lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây 

Nguyên để chống phá nước ta của các thế lực thù địch”. 

 

https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-encourages-religious-freedom-progress-vietnam-national-day


Phận người sắc tộc Tây Nguyên (Phần 2): 

Chính sách hoa mỹ và thực trạng tối tăm 

Trong phần một loạt bài về thân phận nhiều người sắc tộc tại Tây Nguyên, chúng tôi đề cập đến 

vấn đề „bóng ma FULRO‟ và niềm tin tôn giáo mà Nhà Nước Việt Nam sử dụng làm cớ để bắt bớ, 

kết án tù nhiều người sắc tộc Tây Nguyên; phần tiếp đây trình bày về thực trạng cuộc sống của họ. 

Giang Nguyễn 

RFA, 2021-04-19 

 

Người dân tộc thiểu số Tây Nguyên lánh nạn sang Campuchia chờ được đăng ký bởi cơ quan quản 

lý nhập cư tại một trại ở tỉnh Ban Lung, Campuchia hôm 21/7/2004. 

 Reuters 

Ủy Ban Dân tộc, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ Việt Nam có chức năng quản lý về công tác 

dân tộc vào hôm 15 tháng 4 vừa qua đã tổ chức Hội thảo triển khai công tác Nhân quyền và thực 

hiện các công ước quốc tế trong năm 2021. Trang Dân Tộc và Phát triển đưa tin Thứ trưởng, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ông Y Thông đã nhấn mạnh trong Chương trình phát triển kinh tế -xã 

hội vùng đồng bào Dân Tộc Thiểu Số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, các cơ quan làm 

công tác dân tộc cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo quyền lợi của đồng bào DTTS.   

Thế nhưng những người dân thiểu số ở Tây Nguyên mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cho biết, 

thực tế hoàn toàn khác với tuyên bố của quan chức phụ trách DTTS. Theo họ những trẻ nhỏ 

người sắc tộc khi bước vào trường học cấp một đã bị phân biệt.  

“Thằng cu đòi đi học. Đi không được. Cô chẳng biết làm sao em à.”   

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/fate-of-the-montagnards-feel-good-policy-somber-reality-04192021210322.html/@@images/image


Đó là lời than của bà H Men Buôn Yă, một phụ nữ sắc tộc Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk. Bà nói đời sống 

của bà vô cũng khó khăn, nhưng thiệt thòi nhất là bé cháu ngoại của bà. Cha mẹ bé đi làm xa, 

không còn liên lạc được nữa. Bà nuôi bé từ khi bé mới đầy tháng. Bé Y Phi năm nay 7 tuổi hàng 

ngày lang thang ngoài đường – vì trường không nhận cho cháu đi học. 

“Cô dẫn đi học được cỡ nửa tháng, cô giáo bắt phải nộp hộ khẩu, giấy khai sinh. Nhưng mà giấy 

khai sinh không đúng họ. Cô đến chỗ tư pháp để sửa, họ không chấp nhận  làm. Bây giờ đi kiếm 

giấy kết hôn không tìm được, bố mẹ cũng không liên lạc được. Bây giờ con đã lớn rồi, đòi đi học. 

Năn nỉ tư pháp, tư pháp không chịu làm. Nên cô mới nói, nếu không đủ điều kiện làm cho cô, bây 

giờ cô xin viết một đơn. Họ nói viết đơn làm gì.  

Bây giờ cô muốn để họ chỉnh lại thành họ Buôn Yă để cô làm hộ khẩu cho nó đi học. Nhưng mà 

họ vẫn không chịu sửa. Tại sao họ không sửa lại cho cô?”  

 

Cháu Y Phi 

Trường hợp của bà H Men không phải là riêng biệt. Bà nói, nhiều người trong buôn làng cũng 

không có hộ khẩu. 

Một phụ huynh Ê Đê khác chia sẻ, ông có hai đưa cháu cũng bị từ chối không cho học ở trường 

của người Kinh. Ông xin giấu tên vì sợ bị chính quyền quấy rối hơn nữa. Ông thuật lại sự việc 

xảy ra cách đây một năm, khi hai cháu gái của ông đến tuổi đi học.  

“Trước tiên thì hai cháu học trường trong buôn. Tới lớp 1 thì hai đứa cháu đi xin học với người 

Kinh. Nhưng mà họ bảo là không được. Nếu là công chức Nhà nước thì họ mới cho học, còn 

không phải là nhân viên Nhà nước thì họ không cho vào.”  

Người cha ẩn danh này nói, ông muốn cho hai cháu đi học trường người Kinh để cuộc sống sau 

này của hai cháu tốt hơn. Ông tâm sự dù sao thì trường người Kinh dạy chu đáo hơn trường Ê 

Đê, con em được học tiếng phổ thông, mai sau khi cháu lớn, có thể đi làm xa và dễ dàng hòa 

nhập vào xã hội người Kinh. Ông không ngờ lại bị phân biệt như vậy. Ông nói:  

“Nhà nước bảo là dân tộc được ưu tiên số một, nên mẹ hai đứa bé làm đơn đi nộp với nhà 

trường. Lúc đó thì anh mới biết được nhà cầm quyền Việt  Nam họ chia rẽ dân tộc Ê Đê với 

người Kinh. Nhà nước bảo là ưu tiên, nhưng mà lúc đi xin thì họ không ưu tiên. Rất là buồn - 

buồn không thể tả nổi”. 

Bà H Men năm nay 61 tuổi, mắt nhìn không rõ, không 

thể làm ăn gì được nữa, ở nhà bà nuôi một người con 

trai bị bệnh tâm thần và cháu Y Phi. Nếu như có quan 

chức nào chịu sửa lại giấy khai sinh cho cháu thì bà 

nói, bà cũng không có tiền để đi làm hộ khẩu: 

“Thật sự cô bị tê hết cả người. Cô làm ăn không được. 

Một con trai thì đi làm xa, làm mướn làm thuê, có khi 

nó lâu lâu mang ít rau, gạo về.  

Một thằng con thì bị tâm thần, đi lang thang, cô thì bị 

vậy... lấy gì mà nuôi thằng cu này,. Sau này có được đi 

ăn học thì không có tiền nộp, không có quần áo, giầy 

dép. Bây giờ dép mang không có, ráng đi lễ, đi dép 

rách. Cho nên là cô không biết đường để lo cho thằng 

cu. Nếu cô có tiền, thì sửa lại giấy khai sinh, nhưng cô 

không có”. 

 



Vấn đề hộ khẩu thì ông nói ông đã nghĩ đến. Khi lấy vợ, ông đi làm hộ khẩu nhưng bị từ chối với 

lý do ông không có nhà riêng, chưa được cha mẹ chia đất.  

Đài Á Châu Tự Do gọi đến Ủy ban Dân tộc Trung ương nhưng không ai bắt máy. Tại Ban dân 

tộc tỉnh Đắk Lắk, một người trả lời điện thoại nói ông là Chánh Văn phòng nhưng từ chối không 

cho biết tên. Khi hỏi về việc hành vi phân biệt đối với người thiểu số ở đây trong  vấn đề học vấn, 

ông này trả lời: 

“Làm gì có, không hề có. Không hề có trường hợp vậy xảy ra, không phân biệt bất kể người 

sắc tộc hay người Kinh. Vẫn được đi học, tất cả trẻ em đểu được đi học hết”. 

Viên chức này khẳng định gia đình không có hộ khẩu vẫn cho con em đi học được, ngoài ra công 

dân phải đạt đủ yêu cầu tiêu chí thì mới có được hộ khẩu. Nhưng ông nhấn mạnh:  “Chuyện gây 

khó dễ, sách nhiễu là không có”. 

Tình trạng không cấp hộ khẩu cho người dân tộc thiểu số đã được nhiều nhà quan sát tình hình 

nhân quyền ở Việt Nam lên án. Ủy hội Tôn giáo Hoa Kỳ trong một thông cáo báo chí nhân ngày 

Quốc Khánh Việt Nam năm 2020 ghi nhận rằng: “Trong nhiều thập niên, chính quyền địa 

phương ở miền Bắc và Tây Nguyên đã sách nhiễu người H‟Mong và người Thượng theo đạo  

Thiên Chúa. Theo những nhà đấu tranh cho nhân quyền, chính quyền địa phương đã trả đũa 

những nhóm này bằng cách từ chối cấp chứng minh nhân dân và hộ khẩu, buộc hàng nghìn 

người phải chạy sang các vùng khác của Việt Nam”.  

Ông Y Quynh Bdap, một người đấu tranh cho công lý của người Thượng từ Bangkok khẳng định 

chính quyền Trung ương và địa phương từ chối làm hộ khẩu để trả đũa những ai đã lên tiếng đòi 

tự do tín ngưỡng, nhân quyền hay phản đối cưỡng chế đất đai.  

“Những người mà có gia đình từng bị đi tù hay là từng bị đàn áp, những người từng tham gia 

biểu tình, thì rất là khó trong việc đi làm các giấy tờ, hộ khẩu. Thậm chí là trước khi đi làm thì 

họ bị bắt cam kết, từ bỏ hết các hội Thánh của mình”.  

Bà H Men cho biết bà là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Vào năm 2003, bà bị đi tù 3 năm, cùng lúc con 

trai đi tù 2 năm, con rể đi tù 9 năm. Bà nói gia đình bà bị đi tù “vì theo đạo, vì chính trị”.  Chồng 

bà được biết trong thời chiến tranh đã làm việc cho quân đội Mỹ.  

 

Ảnh minh họa. Người dân tộc thiểu số Tây Nguyên lánh nạn đến Campuchia. (Reuters) 

Nhà đấu tranh nhân quyền Trương Minh Tam là thành viên nhóm trợ giúp pháp lý thuộc chương 

trình hỗ trợ pháp lý của BPSOS, tổ chức Cứu người Vượt biển. Từ Hoa Kỳ ông nói:  



“Thế thì nó cũng tương tự như là các dân tộc thiểu số khác. Như dân tộc H'Mông cũng nằm 

trong một cái chính sách lâu dài, chính sách đánh đổi. Đó là hoặc là anh có giấy tờ tùy thân thì 

anh không được theo đạo Tin Lành, hoặc là anh theo đạo Tin Lành thì chúng tôi sẽ tịch thu toàn 

bộ giấy tờ tùy thân và đuổi anh ra khỏi bản làng. 

Thế nhưng mà chúng tôi đã từng rất là thành công trong các dự án của người H'mông. Đó là 

chúng tôi yêu cầu, dù có hay không có một niềm tin, dù tôi có thể đi tù hay không đi tù thì tôi vẫn 

là một công dân, và anh phải có nghĩa vụ cấp giấy tờ tùy thân cho tôi và đó là quyền căn bản 

của người dân chúng tôi.  

Nếu như anh không cấp thì cũng được, không sao cả. Xin anh hãy ghi dùm tôi mấy chữ. Bởi vì 

lâu nay chúng ta đều có một thói quen, từ chính quyền cho đến người dân, là đều nói chuyện với  

nhau không có văn bản. 

Bằng các biện pháp pháp lý và chúng tôi yêu cầu phải trả lời bằng văn bản, thì họ đã phải xuống 

thang cấp giấy tờ tùy thân, thậm chí là cấp đất đai rồi thành lập các dự án”.  

Tổ chức Cứu người Vượt biển (BPSOS) trong nhiều năm đã thu thập những báo cáo về hàng 

chục trường hợp vi phạm nhân quyền, như bắt giam tùy tiện, ép bỏ hệ phái của dân tộc để tham 

gia hệ phái quốc doanh, tra tấn và cưỡng chế đất đại trong nhiều năm qua. Tiến sĩ Nguyễn Đình 

Thắng, giám đốc BPSOS nói việc từ chối hộ khẩu là một một phần trong nhiều thủ đoạn của cả 

một chính sách phân biệt đối với người dân tộc thiểu số:  

“Rất nhiều người Tây Nguyên đến nay, cả nhà đều không có hộ tịch hộ khẩu,  không có giấy tờ 

tùy thân. Thành ra con cái cũng không được đi học. Người lớn thì cũng không thể nào mà xin 

việc làm ở những cái chỗ mà hợp pháp được và ngay cả họ mở một cái quán cóc và xin giấy 

phép để mà buôn bán cũng không được. Họ không được hưởng bất kỳ một lợi ích nào ở trong xã 

hội hết. Mà con cái, nhiều em cũng không có giấy khai sinh bởi bố mẹ không có hôn thú, không 

có chứng minh nhân dân thì làm sao mà con cái có giấy khai sinh. Vì vậy mà các em cũng bị thất 

học khá nhiều. 

Đấy là tình trạng tôi gọi là vô tổ quốc. Tuy rằng là sinh ra lớn lên ở đất nước Việt Nam nhưng 

mà không có giấy tờ gì cả và do đó bị xem như là một người không có quốc gia, không được sự 

bảo vệ của quốc gia của mình”. 

Song song với việc ép buộc bỏ đạo, đóng cửa các nhà thờ Thiên Chúa Giáo của người H'Mông, 

người Ê Đê, Gia Rai, v.v, chính quyền Việt Nam tiến hành chế độ kiểm soát chặt chẽ, cưỡng chế 

đất, khống chế kinh tế khiến người Thượng bị rơi vào tình trạng nghèo khó khắc nghiệt.   

 
Ảnh minh họa. 

 

 

Tỉnh Phú Yên báo cáo tại Hội thảo 

triển khai công tác nhân quyền hôm 

15/4, tính đến cuối năm 2020 tổng số 

hộ nghèo toàn tỉnh là 7.756 hộ, trong 

đó hộ đồng bào DTTS là 2.746, tức 

35%. Tuy nhiên, trên cả nước, báo cáo 

của Ngân hàng Thế giới (WB) cập 

nhật ngày 7/4/2021 cho thấy, 86%, tức 

đại đa số hộ nghèo của Việt Nam là 

những đồng bào thiểu số.  

 



Một trong những hộ nghèo đó là gia đình của anh Y Mika – không phải tên thật. Anh Y Mika, 

học sinh cấp 3, là một trong 7 anh em gia đình người Ê Đê sống ở Đắk Lắk.   

“Năm 2018 nhà em có làm lều bán nước ngọt, nước mía trên đường. Năm đó là năm đầu tiên 

nhà em làm, vay ngân hàng đầu tư. Xong rồi công an chính quyền đến tháo gỡ.   

Trong thời gian mà họ phá nhà, thì họ có đánh mẹ em, rồi chị em, rồi họ lấy súng họ trỏ vào đầu 

em gái, họ dọa. 

Đó là lần đầu tiên. Và vẫn vậy, thì năm 2019, nhà em vẫn cố gắng làm tiếp, thì họ lại đến họ 

cưa, họ lấy hết tài sản lần nữa”.  

Anh Y Mika cho rằng chính quyền địa phương dần dần đẩy gia đình vào tình trạng không thể 

vươn lên nổi.  

“Họ thu hết bàn ghế, họ nói là giống như kiểu họ phân biệt, họ nói người Ê Đê không có quyền 

bán quán, chỉ có người Kinh có quyền thôi”.  

Anh Y Mika nói rõ, nhiều gia đình thiểu số khác ở nhiều huyện khác cũng bị thu hồi đất, không 

cho làm ăn, trong khi của người Kinh thì không bị làm khó dễ.  

Gia đình anh trước đây có miếng đất 2 héc-ta do bà ngoại anh khai hoang. 

“Nhà em làm gần sát đường. Đất đó thì họ thu hồi rồi. Gia đình em không có muốn lấy tiền bồ i 

thường. Nhưng mà họ ép buộc, họ đến nhà họ nói là sẽ cưỡng chế nếu không lấy tiền bồi thường. 

Họ nói đất đó là quy hoạch. Nhưng mà gia đình em không đồng ý, họ cứ đến nhà nhiều lần quá, 

cứ nói nói, thì bố em đồng ý. Họ bồi thường 2 ha là 16-17 triệu. Rất ít”.  

Nợ nần của lần đầu tiên lập quán cóc, 300 triệu đồng, vẫn chưa trả hết. Anh Y Mika cho biết:  

“Trong buôn làng anh em dân tộc Ê Đê đều như vậy, toàn nợ nần hết. Lãi suất rất cao”.  

Anh nói, riêng gia đình anh cũng muốn làm lại quán, nhưng không có vốn  nữa và cứ sợ chính 

quyền lại đến phá. Các chương trình mà Nhà nước quảng cáo dành cho hộ nghèo, gia đình anh 

không nhận được đồng nào. Không nắm được rõ luật pháp nên cũng không dám khiếu kiện và 

chỉ chấp nhận thực trạng mà thôi. 

Hỏi vậy anh mong muốn điều gì, anh tâm sự: 

“Điều em muốn, là chính quyền họ đối xử công bằng và quan tâm đến người dân bản địa, người 

Ê Đê, sống bình đẳng giống như anh em. Không phân biệt người Ê Đê hay là Kinh đều là công 

dân Việt Nam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phận người sắc tộc Tây Nguyên (Phần 3):  

Nỗ lực vượt thoát và lối ra 

Trong hai phần trước của loạt bài về thân phận của đa số người sắc tộc tại Tây Nguyên, chúng tôi 

đã trình bày về tình trạng đàn áp, bắt bớ, phân biệt đối xử dẫn đến bao khổ nạn mà họ phải gánh 

chịu bấy lâu nay. Phần cuối của loạt bài này là một số nỗ lực để vượt thoát và khả năng giảm dần 

thực trạng tồi tệ như thế. 

Giang Nguyễn 

RFA, 2021-04-19 

 

Ảnh minh họa. Người dân tộc thiểu số Tây Nguyên lánh 

 nạn sang Campuchia tại trại tị nạn ở tỉnh Ban Lung,  

Campuchia hôm 21/7/2004. 

Reuters 

 

Vượt thoát và lên tiếng 

Vào những năm 2000, tập thể người sắc tộc tại Tây Nguyên đã đứng lên biểu tình đòi đất đai mà 

họ cho là của tổ tiên, cha ông họ để lại. Tuy nhiên sau những cuộc biểu tình vào những năm từ 

2001 đến 2004, nhiều người bị bắt, bị bỏ tù , sách nhiễu dẫn đến làn  sóng tìm đường trốn chạy 

qua ngã biên giới Campuchia. 

Nhà nước có chiến lược xóa đói- giảm nghèo 

và đưa ra những chương trình lớn cấp quốc 

gia giúp nâng cao đời sống cho người dân tại 

những vùng sâu-vùng xa, vùng người dân tộc 

thiểu số sinh sống. Những chương trình như 

thế được tài trợ khá nhiều từ các tổ chức khắp 

nơi trên thế giới. Tuy nhiên thực tế cho thấy 

biết bao người như những cảnh đời được 

trình bày trong hai phần trước vẫn không hề 

được thụ hưởng từ những nguồn tài trợ đó. 

 

Ủy ban Dân tộc nhà nước Việt Nam 

vào giữa năm 2020 công bố kết quả 

của cuộc khảo sát về thực trạng kinh 

tế và xã hội của 53 dân tộc thiểu số 

Việt Nam, mà ủy ban này cùng Tổng 

cục Thống kê thực hiện trong năm 

2019. 

Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ hộ 

nghèo và cận nghèo của các hộ Dân 

Tộc Thiểu Số (DTTS) trên cả nước là 

35,5%, một con số cao gấp 3,5 lần tỷ 

lệ chung của toàn quốc (10,2%). Ở 

Tây Nguyên con số hộ nghèo cũng 

tương tự là 35,5%. 



Ông Y Quynh năm 2018 đã trốn được đến Thái Lan và hiện nay đang chờ Liên Hiệp Quốc xét 

quy chế tị nạn. Ông nói muốn đòi được quyền hành đạo, quyền bình đẳng thì chính người dân tộc 

phải đứng lên đòi quyền sống của mình. 

“Từ tình trạng chính quyền họ đàn áp người Thượng thì tôi tới Thái Lan. Tôi bắt đầu tìm các tổ 

chức nhân quyền tôi kết nối và tôi cùng với các thành viên của nhóm Người Thượng vì Công lý 

thành lập nhóm vận động người Thượng để nhằm giải quyết các vấn nạn của người Thượng tại 

Tây Nguyên.  

Sức mạnh của chúng tôi là chúng tôi muốn người Thượng tự tin đấu tranh cho quyền tự do tôn 

giáo hay niềm tin của mình và thúc đẩy việc bảo vệ, thực hiện nhân quyền ở Tây Nguyên. Mục 

tiêu của chúng tôi đó là xây dựng nội lực cho các cộng đồng người thiểu số bản địa ở khu vực 

Tây Nguyên và tổ chức Người Thượng Đứng lên vì Công lý có những giải pháp”.  

Nhóm Montagnards Stand for Justice - Người Thượng Đứng Lên vì Công Lý ra đời tháng 7/2019 

và gồm trên dưới 20 người Thượng tị nạn. Ông Y Quynh là điều phối viên của nhóm, chia sẻ:   

“Từ năm 2019 cho đến nay thì chúng tôi cũng có các thành quả là chúng tôi đã từng viết, gửi 60 

bản báo cáo vi phạm được dịch sang tiếng Anh và đã gửi cho Báo cáo viên đặc biệt của Liên 

Hiệp Quốc. 

Chúng tôi cũng sắp xếp buổi gặp mặt giữa các tù nhân lương tâm người Tây Nguyên gặp được 

quan chức Hoa Kỳ.  

Chúng tôi cũng cố gắng mở các lớp tiếng Anh cho người Tây Nguyên và chúng tôi cũng có các 

thành viên nhóm trẻ của người Tây Nguyên vì Công Lý. Họ khao khát và cố gắng trong việc học 

tập để mang lại tự do, nhân quyền cho người Tây Nguyên”.  

Hỗ trợ từ nhiều phía 

Ông Y Quynh Bdap nhấn mạnh, các thành quả không thể đạt được nếu không có sự liên kết và 

hỗ trợ từ các tổ chức kết nghĩa của người Việt hải ngoại, tổ quốc tế và đại sứ quán các nước Tây 

Phương cũng như sự hướng dẫn của các chuyên gia luật như chương trình hỗ trợ pháp lý  của 

BPSOS, tổ chức Cứu Người Vượt Biển. 

Cựu TNLT, ông Trương Minh Tam, nay sống tại Hoa Kỳ, là thành viên của nhóm trợ giúp pháp 

lý đó. Ông chia sẻ thêm hướng hoạt động của nhóm khi nhà nước giành quyền phê chuẩn tổ chức 

nào được quyền hành đạo: 

“Chúng tôi giải quyết bằng cách này. Chúng tôi đặt vấn đề đó là quyền có hay không có một cái 

niềm tin tôn giáo của từng cá nhân một... Nên trong các mẫu đơn của chúng tôi, chúng tôi đều 

nhấn mạnh với chính quyền là chúng tôi không tới để xin đăng ký một tổ chức tôn giáo mà chúng 

tôi yêu cầu chính quyền hướng dẫn chúng tôi sinh hoạt tôn giáo. Bởi vì đó là quyền tuyệt đối, 

không ai có thể tước đoạt đi được của họ. Và khi đã hình thành một nhóm người hoặc nhiều 

người trong một cộng đồng mà cùng có chung một niềm tin thì chắc chắn là nhà nước Việt Nam 

sẽ phải nghĩ tới các hình thức quản lý pháp lý nào cho phù hợp nhất với mức độ phát triển đó”.  

Ông Tam cũng nói thêm, cần phải hướng dẫn người sắc tộc, vốn không quan trọng việc có văn 

bản, khi làm việc với chính quyền phải có những tài liệu xác nhận hành vi của chính quyền. Như 

khi từ chối cấp hộ khẩu, cấp giấy tờ tùy thân, không cho phép đăng ký tổ chức tôn giáo thì phải 

có văn bản. Việc này vô cùng quan trọng, ông nói, vì các tòa đại sứ Tây Phương rất muốn hỗ trợ 

các dân tộc thiểu số nhưng phải có bằng chứng, văn bản trong từng trường hợp một.  

Thay đổi phương thức đấu tranh và kết quả 
Ông Trương Minh Tam cho biết nhiều người dân tộc thiểu số tham gia lên tiếng nay hiểu được 

việc phải thay đổi phương cách hoạt động, không thể hoạt động cứng ngắc như bấy lâu nay. Ông 

nhận xét đã cố một số cải thiện cụ thể trong thời gian qua:  



 

Ông Y Quynh Bdap, cùng một số sắc tộc 

thiểu số Tây Nguyên tị nạn ở Thái Lan, đã  

thành lập nhóm Montagnards Stand for Justice. 

 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc BPSOS chia sẻ thêm về một số điểm tích cực trong thời 

gian qua: 

"Có khoảng 81 cộng đồng mà chúng tôi theo dõi ở Tây Nguyên trong mấy năm qua thì có đến 80 

cộng đồng mà chúng tôi thấy có sự cải thiện từ phía  chính quyền. Không phải là do thiện chí tự 

nhiên từ chính quyền mà do những người Tây Nguyên này đã học và hiểu được luật Việt Nam, họ 

hiểu được luật quốc tế và họ không còn thụ động nữa. Họ đã gửi những văn thư, kiến nghị hoặc 

là những văn thư khiếu nại để yêu cầu chính quyền phải thực thi đúng với luật pháp Việt Nam về 

nhiều lĩnh vực.  

Chẳng hạn như mới đây có một vùng Tây Nguyên đã bị đập thủy điện xả nước và ảnh hưởng tới 

ruộng rẫy của họ. Đầu tiên thì họ không được sự bồi thường nào hết. Sau đó thì họ được sự tư 

vấn của một luật gia và họ làm đúng theo luật pháp Việt Nam và cuối cùng đã được bồi thường 

là 87 đồng Việt Nam tương đương với gần 4.000 Mỹ Kim, con số không nhiều nhưng mà được 

bồi thường thỏa đáng”. 

Ông Thắng cho biết, vào tháng 9/2021 Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình 

những người bảo vệ nhân quyền sẽ có bản phúc trình gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 

Những người theo đuổi công lý cho dân tộc Tây Nguyên hiện đang nỗ lực nộp danh sách của 

những TNLT Tây Nguyên bị án đặc biệt nặng nề, từ 10 năm, trở lên đến Báo cáo viên. 

Nhưng công việc không ngừng ở đó. Ông Thắng nói: 

“Liên Hợp Quốc rất là quan trọng bởi cái nhận định của họ, phán quyết, phán đoán của họ rất 

là vô tư. Không thể cáo buộc rằng là họ thiên lệch. Do đó, khi mà họ đã lên tiếng thì chúng tôi 

lại dùng sự lên tiếng của Liên Hợp Quốc để đi vận động các quốc gia khác như là bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ, chính quyền Đức, chính quyền Anh Quốc, chính quyền Liên Âu thì tầm ảnh hưởng sẽ 

tăng lên và Việt Nam không thể cáo buộc Liên Hiệp Quốc có sự chênh lệch về quan điểm ch ính 

trị”. 

Các cơ quan ngoại giao Phương Tây ở Việt Nam cũng ra tín hiệu cho thấy họ rất quan tâm về 

trường hợp của người sắc tộc Tây Nguyên và đây sẽ là cơ sở để họ tiến hành các biện pháp hỗ 

trợ cho những thành phần bị áp bức đó. 

“Nó có một điều mà hai năm trở về trước thì 

chúng ta thấy rằng cộng đồng người Tây Nguyên 

khá bị thua thiệt mặc dù họ gửi rất nhiều bản báo 

cáo. 

Nhưng mà hai năm trở lại đây thì nó đã bắt có 

một sự thay đổi đáng kể. Đó là chất lượng của các 

báo cáo quốc tế của các cộng đồng H‟Mong, của 

người Ê Đê, người Thượng ở Tây Nguyên đã có sự 

cải tiến qua một số các chương trình huấn luyện 

của BPSOS cùng với một số các tổ chức quốc tế, 

một số tổ chức người Việt chuyên theo dõi vấn đề 

ở Tây Nguyên”. 
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