Bản Báo Cáo cho Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên
Hiệp Quốc về Tu Do Tôn Giáo và Tín Nguỡng
1.Thông Tin Tổng Quát:

-Vụ vi phạm này liên quan đến một nguời hay một
nhóm nguời?
Vào ngày 12 – tháng 09 –năm 2013 một số Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc và Tín Đồ
Đạo Cao Đai tụ hợp tại tu gia hiền muội Tạ Thị Thu Nga thuộc ấp Ninh An – xã Bàu
Năng – huyện Duong Minh Châu – tỉnh Tây Ninh.để làm lễ Thuợng Tuợng theo truyền
thống tôn giáo, tuy nhiên, việc Thuợng Tuợng thờ Đức Chí Tôn này là sự thách thức lệnh
cấm của Ủy Ban Nhân Dân. Họ đa bị hàng trăm côn đồ đánh đập truớc mặt công an mà
đa bao vây nhà hiền muội Nga.

-Nếu vụ vi phạm liên quan đến một nhóm tôn giáo
hoặc tín nguỡng, xin ghi số luợng nguời liên quan
và tên của nhóm này.
Trên 100 nguời Đạo Cao Đai, hầu hết họ sống ở lân cận, nhung cung có một số đến từ
những noi khác xa đến tận tỉnh Lâm Đồng.

-Tên quốc gia noi vụ vi phạm đa xảy ra:
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghia Việt Nam.

-Quốc tịch của (các) nạn nhân:
Việt Nam.

-Luật của quốc gia này có đoi hỏi các tổ chức tôn
giáo phải đăng ký không? Nếu có, việc đăng ký
của nhóm tôn giáo nói trên ở trong tình trạng nào?
Pháp Lệnh về Tôn Giáo và Tín Nguỡng 2004 của Việt Nam đoi hỏi tất cả tổ chức tôn
giáo phải ghi danh. Nhóm bị ảnh huởng không ghi danh và từ chối tham gia Hội Đồng
Chuởng Quản đa đuợc nhà nuớc cho phép.
Trong khi nghiêm cấm tất cả các nhóm Đạo Cao Đai khác, nhà nuớc đa dựng lên Hội
Đồng Chuởng Quản ( Cao Đai quốc danh) ủng hộ nhà nuớ, cho phép Hội Đồng này ghi
danh và nhìn nhận họ nhu là một tổ chức Cao Đai hợp pháp duy nhất mà tất cả những
nguời theo Đạo Cao Đai phải gia nhập nếu muốn chính thức thực hành tín nguỡng của

họ. Nhà nuớc đa ủng hộ sự bắt buộc theo ý muốn của Hội Đồng Chuởng Quản vào
những nhóm Cao Đai khác, bao gồm chiếm đoạt co sở vật chất mà truớc kia thuộc về
những nhóm Cao Đai này. Nhiều nguời theo Đạo Cao Đai xem Hội Đồng Chuởng Quản
nhu bù nhìn của nhà nuớc, đuợc dựng lên để khống chế Đạo Cao Đai.

2.Lý Lịch Nạn Nhân
Đối với mỗi nạn nhân cần cho biết:
Họ: Tạ
Tên: Thị Thu Nga
Tên của tôn giáo hay tín nguỡng: Cao Đai
Noi c u trú hay sinh quán: ấp Ninh An, xã Bàu Năng huyện Duong Minh Châu,–tỉnh Tây
Ninh.
Điện thoại: 0973672923
Tuổi:46
Giới tính: nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Những nạn nhân khác/nhân chứng:
Chánh Trị Sự Hứa Phi,
Tuổi: 65
Noi c u trú hay sinh quán: tổ 13, ấp Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Duong Minh Châu,
tỉnh Tây Ninh
Diện thoại: 011 84 1633273240
Tuổi: 65
Giới tính: nam
Quốc tịch: Việt Nam
Chánh Trị Sự Lê Kim Lân
Noi c u trú hay sinh quán: 191/8A đuờng Lò Rèng, khóm 1, phuờng 4, thành phố Vinh
Long, tỉnh Vinh Long
Điện thoại: 011 84 988971117
Tuổi: 63
Giới tính: nam
Quốc tịch: Việt Nam
Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng
Noi c u trú hay sinh quán: 191/8A đuờng Lò Rèng, khóm 1, phuờng 4, thành phố Vinh
Long, tỉnh Vinh Long
Điện thoại: 011 84 988477719
Tuổi: 55
Giới tính: nữ
Quốc tịch: Việt Nam

Chức Sắc Thiên Phong Si Tải Phùng Văn Phan
Noi c u trú hay sinh quán: ấp Truờng Luu, xã Truờng Đông, huyện Hò Thành, tỉnh Tây
Ninh.
Điện thoại: 011 84 984047641 hoặc 011 84 666291001
Tuổi: 71
Giới tính: nam
Quốc tịch: Việt Nam

3.Chi Tiết về Vụ Vi Phạm
Ngày, tháng, năm, giờ: 12 tháng 9 năm 2013
-Noi chốn xảy ra vụ vi phạm: -ấp Ninh An, xã Bàu Năng huyện Duong Minh Châu,–tỉnh
Tây Ninh, Việt Nam.
Đon vị địa lý Dạo Cao Đai: Huong Đạo Long Xuân, Phận Đạo Đệ Lục, Châu Thành
Thánh Dịa
-Mô tả chi tie1ê vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo.
Hiền Muội Tạ Thị Thu Nga quyết định lập Thiên Bàn thờ Thuợng Đế tại tu gia ngày 12
tháng 9 năm 2013 nhằm mùng 8 tháng 8 âm lịch. Truyền thống Đạo Cao Đai đoi hỏi lễ
Thuợng Tuợng phải đuợc hành lễ bởi Chức Sắc, chức việc và có sự tham dự của tín đồ.
Hiền Muội Nga có gởi Tờ Trình đến MTTQ và UBND xã Bàu Năng để xin phép. UBND
xã trả lời: “Nếu chị không yêu cầu tổ nghi lễ địa phuong đến chủ trì và hành lễ Thuợng
Tuợng là chia rẽ tôn giáo, là vi phạm pháp luật, phải đinh chỉ lễ Thuợng Tuợng nầy;
không đinh chỉ thì UBND xã căn cứ pháp luật để xử lý và công khai hóa chị truớc công
chúng. Chị sẽ bị xem là phần tử xấu làm ảnh huởng đến con cháu sau nầy. Mọi hành vi tổ
chức lễ Thuợng Tuợng thì chị Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm truớc pháp luật”.
Hiền muội Nga coi đó là sự can thiệp của nhà nuớc, ép buộc hiền muội phá luật lệ và
truyền thống Đạo Cao Đai và theo Cao Đai quốc doanh. Do đó, hiền muội Nga tiến hành
buổi lễ Thuợng Tuợng Đức Chí Tôn mặc dầu sự đe doa của nhà nuớc và mời một số
Chức Sắc, Thiên Phong, Chức Việc và Tín Đồ Cao Đai độc lập từ nhiêu noi nhu
Tây Ninh, Lâm Đồng, Sài Gòn, Mỹ Tho, Long An, Vinh Long… đến tham dự.
và hành lễ.
Lúc 11g30am, chuẩn bị gần đến giờ làm lễ, truớc sân nhà của hịền muội Nga, Công an,
Chính quyền mặc thuờng phục, kết hợp với những thành phần hội viên của Hội Đồng
Chuởng Quản rất đông bao vây nhà hiền muội Nga. Một số trong số họ đeo mặt nạ. Họ
ngăn chặn không cho đồng đạo vào trong nhà để cúng. Ngoại trừ một số nguời đạo đi
sớm đuợc vào khoảng 30 nguời, còn đa số ở ngoài bị côn đồ đuợc công an và những viên
chức nhà nuớc ủng hộ đẩy lùi lại. Những côn đồ này giựt 1 máy quay phim của Phó Trị
Sự Trần Quốc Tiến, 1 máy của (lễ si) Lê Thành Quyển, 2 điện thoại Iphon và 17.950.000
đồng của em Nguyễn Thị Mộng Nguyên, nữ phái trẻ Đạo Cao Đai..

Những đồng đạo đa ở trong nhà khóa cửa lại va tiến hành buổi lễ đúng 12g. Trua. Cúng
xong, khi các đồng đạo ra khỏi nhà họ thấy mình bị bao vây bởi cảnh sát mặc sắc phục và
thuờng phục cùng những thành phần côn đồ và tổ nghi lễ của Cao Đai quốc danh. Chánh
Trị Sự Hứa Phi, Kim Lân và Nguyễn Bạch Phụng cung nhu Si Tải Phùng Văn Phan bị
côn đồ hành hung truớc sự hiện diện của công an. Chức Sắc Thiên Phong Si Tải Phùng
Văn Phan bị đánh tét một đuờng bị thuong noi cổ và bị xô té xuống đất. Những đồng đạo
trong nhà điện thoại báo cho Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh, Công
an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Duong Minh Châu, Công an 113, Công an xã Bàu
Năng đến cứu nhung không co quan nhà nuớc nào trả lời.
Côn đồ và những nguời lạ mặt sách nhễu các đồng đạo bị giữ trong nhà bằng cách đập
cửa, ném đá vào nhà và hô lên những lời tục tiu vào những nguời Đạo Cao Đai bi trốn
bên trong nhà. Có sự hiện diện của công an mặc sắc phục và thuờng phục nhung không
can thiệp.Những đồng đạo tham gia lễ Thuợng Tuọng không thể rời mhà hiền muội Nga
cho tới 7:30 tối. 8tối công an xã xuất hiện, quay phim, chụp hình nạn nhân và phỏng vấn
họ về sự việc. Thực tế, công an đa biết quá rõ điều gì đa xảy ra bởi vì nhiều nguời trong
thành viên họ đa ở tại hiện truờng. Họ ghi danh sách những nguời tạm trú qua đem. Công
an ở lại cho tới 4g sáng và đua mọi nguời về nhà.
Một báo cáo chi tiết những gì đa xảy ra đa đuợc nộp cho công an và c o quan chức năng.
Đuợc ký bởi nhiều đồng đạo có mặt tại hiện truờng, cho th ấy nhà nuớc và công an tỉnh
Tây Ninh đa ủng hộ Cao Đai quốc danh và đan áp những nguời Đạo Cao Đai mà không
tuân theo chính sách và kiểm soát của nhà nuớc.

-Đua ra chứng cớ cho thấy là nạn nhân bị hại vì lý do tôn giáo hoặc tín
nguỡng của họ (nếu có nhiều nguời thì ghi cho mỗi nguời).
Nhà nuớc đa chỉ ra rõ ràng hiền muội Tạ Thị Thu Nga “ph ải yêu cầu Tổ Ng hi Lễ địa
phuong của Cao Đai quốc danh nhu điều kiện để nhà nuớc chấp nhận yêu cầu của cô ấy
để thiết lập Thiên Bàn thở Thuợng Đế tại tu gia. Khi hiền muội Nga tiến hành chẳng có
sự tham gia của Hội Đồng Chuởng Quản đuợc nhà nuớc thừa nhận, Nhà nuớc c ố gắng
phá vỡ buổi lễ, đe dọa và sách nhễu hiền muội Nga và những đồng đạo đuợc cô mời, bao
gồm những Chức Sắc Thiên Phong.

-Nhận diện kẻ vi phạm: tên, chức vụ, động co (nếu có nhiều nguời thì ghi
cho mỗi nguời)
Những thủ phạm liên quan dến Cao Đai quốc danh, côn đồ và đám đông hổn tạp hành
động hoàn toàn không bị trừng phạt duới sự ủng hộ của công an. Một số nạn nhân tìm
đuợc cách quay phim và chụp hình một số thủ phạm. Nhung, thủ phạm này kịp thời tấn
công những nạn nhân này và giựt lấy những máy quay phim và máy chụp hình của họ.

-Nạn nhân có biết kẻ vi phạm không?
Không

-Nhân viên nhà nuớc hoặc của các tổ chức không thuộc nhà nuớc có phải
chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm này không?
Nhu đa đuợc giải thích, những thủ phạm bao gồm những thành viên văn phòng địa
phuong của Cao Đai quốc danh and côn đồ đuợc sự ủng hộ của công an và viên chức nhà
nuớc địa phuong.

-Kẻ vi phạm có thể nào là nhân viên của co quan nhà nuớc không? Xin
cho biết rõ về họ (chức vụ, cấp bậc; ngành công an, bộ đội, an ninh; đon vị
cấp địa phuong, huyện, tỉnh, trung
uong). Xin cho biết tại sao lại cho rằng họ phải chịu trách nhiệm? Xin cho
biết càng chi tiết càng tốt.
Công an địa phuong và tỉnh đa c ó mặt tại sự kiện ngày 12 tháng 9 mặc sắc phục và
thuờng phục. Họ đa chứng kiến côn đồ ngăn chận Tín Đồ và Chức Sắc Cao Đai vào nhà
hiền muội Nga và đa hành hung những nguời tham gia buổi lễ tôn giáo.Kéo dài khoản 8
tiếng côn đồ và đám đông hổn tạp tiếp tục ném đá, đập cửa và hét vào những nguời tham
gia tiếng hành buổi lễ. Công an ở hiện truờng không can thiêp. Hiền muội Nga gọi
những đồn công an ở nhiều cấp khác nhau và không có trả lời. Họ chỉ đến sau khi sự kiện
đa xảy ra.
Những viên chức địa phuong nhà nuớc cung có mặt. Họ không can thiệp khi côn đồ hành
hung những nguời Đạo Cao Đai hoặc là khi hàng giờ côn đồ ném đá, đập cửa và la hét
những lời tục tiu vào đồng đạo trốn trong nhà hiền muội Tạ Thị Thu Nga..

-Nếu không nhận diện ra bàn tay của chính quyền, bạn nghi có co quan
chính quyền hoặc
những nguời nào có liên quan đến nhà nuớc phải chịu trách nhiệm về sự kiện
này không, và tại sao?
Xem ở Phần trên.

-Các nhân chứng: họ tên, mối quan hệ với nạn nhân và địa chỉ, email, số
điện thoại của họ.

Nếu họ muốn giữ kín danh tánh, xin cho biết rõ rằng họ là thân nhân,
nguời qua đuờng, v.v…; Xin cho các bằng chứng, nếu có.
Những nhân chứng bao gồm 39 nguời Đao Cao Đai đa ký tên (xem danh sách đính kềm).

4.Các việc mà nạn nhân, gia đinh nạn nhân hay một nguời nào khác đa làm
cho nạn nhân?
-Đa nộp đon khiếu nại chua? Nếu có: ai nộp, ngày tháng nộp và nộp cho co

quan chính quyền nào?
Vào ngày 12 tháng 9 năm 2013, 39 nhân chứng đa đệ trình báo cáo cho co quan chức
năng (xin xem bản sao đính kềm tiếng Việt)

-Ngoài ra, còn ai có biện pháp gì khác?
Nạn nhân đuợc ông Duong Phục, phóng viên Đai Radio Sàigon Houston và Dallas
phỏng vấn trực tiếp . Tiến Si Nguyễn Đinh Thắng, Giám Đốc Điều Hành và Chủ Tịch
của
PBSOS cung tham gia cuộc phỏng vấn..

-Chính quyền đa làm gì chua?

- cho điều tra về vụ vi phạm?
- điều tra nhu thế nào?
- hay còn có biện pháp nào khác nữa?
Không.
-Chính quyền đa giải quyết các đon khiếu nại này ra
sao? Với kết quả thế nào?
Cho tới nay, không có sự điều tra nào của công an. Các thủ phạm không bị trừng phạt
trong khi đó Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng (nạn nhân) đa bị những co quan chức
năng nhà nuớc sách nhiễu. Vào mùng 1, tháng 10 năm 2013, sự phối hợp công an địa
phuong, viên chức nhà nuớc bao gồm Trung Úy Phạm Thành Tứ công an phuờng 4, ông
Nguyễn Tuấn Khanh (viên chức công an thành phố Vinh Long), ông Nguyễn Quang Lợi
(Ủy Ban Bảo Vệ Dân Sự) và ông Hồ Xuân Truyền (Truởng Khóm 1) tới nhà Chánh Trị
Sự Nguyễn Bạch Phụng và đua cho hiền tỷ Phụng tho gọi đến đồn công an đe điều tra
liên quan đến những hoạt động liên tôn của hiền tỷ.

5. Danh Tính của Nguời hoặc Tổ Chức Nộp Mẫu Đon Này
Tổ Chức:

LIÊN HIỆP BÀN TRỊ SỰ HỘI THÁNH EM VÀ TÍN ĐỒ
CAO ĐAI TÒA THÁNH TÂY NINH HÀI NGO ẠI
5535 West Ledbetter Drive
Dallas, Texas, 75236
U.S.A.

Thay mặt Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em và Tín Đồ
Cao Đái Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại
Tổng Thu Ký Trần Viết Hùng
Số liên lạc hoặc địa chỉ (xin cho biết quốc gia và mã vùng)
Fax: 514 731 0339
Đuờng dây trực tiếp: 514 299 0015
Email: daocaodai1926@gmail.com
Tình Trạng: cá nhân, tổ chức phi chính phủ, nhóm tôn giáo hay tín nguỡng,
co quan liên chính phủ, chính phủ. Xin vui lòng chỉ rõ: Nhóm Tôn Giáo
Tổ Chức Bất Vụ Lợi
Bạn hành đông có sự hiểu biết của và thay mặt cho nạn nhân (những nạn
nhân) không?
Vâng. Các nhân chứng yêu cầu chúng tôi nộp báo cáo này.
Xin cho biết bạn có muốn danh tính bạn giữ bí mật không?
Không cần thiết, tùy ý công bố danh tính tcủa ôi.
Ngày 16 tháng 10 năm 2013
Chữ ký của Tác Giả
Những cá nhân sau đây ủng hộ bản báo cáo của tác giả:
Hiền muội Tạ Thị Thu Nga
Chánh Trị Sự Hứa Phi
Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng
Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân
Chức Sắc Thiên Phong Si Tải Phùng Van Phan

