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Các	  Thí	  Dụ	  

Vụ	  Việc	  Số	   1	   Ngày	   31	  -‐7-‐	  2013	   Địa	  Điểm	   TP.	  Ho	  Chi	  Minh,	  Vietnam	  

Mô	  Tả	  
Vào	  sáng	  ngày	  31	   tháng	  7,	   các	   tín	  đồ	  Công	  Giáo	   (Thiên	  Chúa	  Giáo)	  đang	  cầu	  nguyện	  cho	  một	  giải	  
pháp	  thoả	  đáng	  cho	  việc	  tranh	  chấp	  vê	  đất	  đai	  ở	  phía	  ngoài	  của	  Nhà	  Thờ	  Đức	  Bà,	  TP	  Ho	  Chi	  Minh	  thì	  
công	  an-‐cảnh	  sát	  (CA_CS)	  buộc	  phải	  giải	  tán	  và	  đánh	  đập	  các	  người	  đang	  cầu	  nguyện.	  

Một	  số	  người	  đang	  cầu	  nguyện	  trước	  tương	  Đức	  Mẹ,	  phía	  ngoài	  công	  chính	  của	  Nhà	  Thờ	  bị	  CA-‐CS	  lôi	  
vào	  trong	  các	  xe	  buýt.	  Những	  người	  chống	  đối	  bị	  đánh	  đập	  một	  cách	  dã	  man	  và	  các	  điện	  thoại	  di	  
động	  của	  họ	  bị	  tước	  đoạt.	  Sau	  cuộc	  tấn	  công	  này,	  nhiều	  người	  được	  đua	  vào	  bện	  viện	  để	  chữa	  trị.	  	  
Trong	   các	   hình	   chụp	  một	   người	   bị	   CA-‐CS	   đánh	   chúng	   ta	   thấy	  mặt	   bà	   bị	   xưng	   lên	   và	   bầm	   tím,	   và	  
miệng	  thì	  đầy	  máu	  khô.	  	  

Những	  người	  khiếu	  nại	  này	  đã	  đến	  từ	  các	  tỉnh	  thuộc	  miền	  Đông	  Nam	  và	  Tây	  Nam;	  họ	  đến	  Nhà	  Thờ	  
để	  cầu	  nguyện	  cho	  một	  giải	  pháp	  thoả	  đáng	  cho	  việc	  tranh	  chấp	  đất	  đai,	  sau	  khi	  đất	  đai	  và	  tài	  sản	  
của	  họ	  đã	  bị	  chính	  quyền	  địa	  phương	  tịch	  thu.	  
	  

è Qua	  thí	  dụ	  trên	  đây,	  xin	  anh/chị	  nhận	  và	  tìm	  ra	  các	  vi	  phạm	  nhân	  quyền,	  đồng	  thời	  ghi	  rõ	  là	  
các	  vi	  phạm	  này	  thuộc	  về	  Điều	  mấy	  (trong	  bài	  học	  1a)	  

	  

Vụ	  Việc	  Số	   2	   Ngày/Tháng	   Tháng	  1-‐	  tháng	  3	  2013	   Địa	  Điểm	   Kon	  Tum,	  Vietnam	  

Mô	  Tả	  
Vụ	  này	  liên	  quan	  đến	  năm	  gia	  đình	  người	  Thiểu	  Số	  theo	  Ky	  Tô	  Giáo	  ở	  Vùng	  Cao	  Nguyên	  Trung	  phần.	  
Những	  người	  này	  đã	  cải	  đạo	  sang	  Đạo	  Tin	  Lành	  vào	  khoảng	  đầu	  năm	  2012.	  

Vao	   tháng	  Giêng	  năm	  2013,	  những	  kẻ	  vô	  danh	  đến	  phá	  phách	   tài	   sản	  của	  các	  gia	  đình	  này.	  Trong	  
khoảng	  ba	  tháng	  tiếp	  theo	  họ	  đến	  đập	  phá	  nhà	  cửa	  và	  đất	  ruộng,	  huỷ	  hoại	  mùa	  màng	  và	  gia	  súc,	  và	  
còn	  đánh	  đập	  một	  số	  người	  trong	  các	  gia	  đình	  này.	  Nguồn	  tin	  thân	  cận	  của	  các	  gia	  đình	  này	  cho	  biết	  
là	  mục	  đích	  của	  sự	  quấy	  phá	  này	  là	  nhằm	  áp	  lực	  các	  gia	  đình	  phải	  bỏ	  đạo	  

Nhà	  cửa	  của	  họ	  bị	  đập	  phá	  bởi	  gạch,	  ngói	  và	  gậy	  gộc;	  và	  các	  đồ	  dùng	  trong	  bếp	  bị	  bóp	  méo	  và	  phá	  
huỷ.	   	  Sau	  đó	  những	  kẻ	  phá	  hoại	  này	  đã	  đánh	  đập	  thô	  bạo	  những	  người	  theo	  Ky	  Tô	  Giáo	  này.	  Cuối	  
cùng	  các	  gia	  đình	  này	  phải	  trốn	  vào	  rừng.	  

Những	   người	   theo	   đạo	   này	   gửi	   các	   đơn	   khiếu	   nại	   đến	   chính	   quyền	   trong	   thời	   gian	   bị	   tấn	   công.	  
Nhưng	  không	  được	  giải	  quyết.	  	  

Những	  kẻ	  tấn	  công	  này	  là	  những	  ngừơi	  hàng	  xóm	  và	  một	  số	  CA-‐CS	  hay	  viên	  chức	  chính	  quyền	  ngoài	  
giờ	  làm	  việc	  hay	  đã	  về	  hưu.	  
	  

è Xin	  anh/chị	  nhậna	  và	  tìm	  ra	  những	  vi	  phạm	  về	  tự	  do	  tôn	  giáo	  trong	  thí	  dụ	  này	  (Bài	  học	  1B)	  
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Vụ	  Việc	  Số	   3	   Ngày/Tháng	   Tháng	  9,	  	  2013	   Địa	  Điểm	   Tây	  Ninh,	  Vietnam	  

Mô	  Tả	  
Ngày	  12	  tháng	  9,	  2013,	  các	  tín	  đồ	  Cao	  Đài	  và	  các	  chức	  sắc	  tụ	  họp	  để	  làm	  lễ	  lập	  bàn	  thờ	  tại	  tư	  gia	  của	  
Bà	  Nga.	  Bà	  Nga	  đã	  viết	  đơn	  đến	  Uỷ	  Ban	  Nhân	  Dân	  và	  Mặt	  Trận	  Tổ	  Quốc	  của	  làng	  để	  xin	  phép,	  nhưng	  
chính	  quyền	  cho	  biết	  là	  bà	  phải	  xin	  Ban	  Nghi	  Lễ	  thuộc	  văn	  phòng	  Quản	  Nhiệm	  Cao	  Đài	  địa	  phương	  
đến	  làm	  lễ,	  nếu	  klho6ng	  bà	  sẽ	  không	  được	  pháp	  lập	  bàn	  thờ.	  Bà	  Nga	  nhận	  thấy	  rằng	  đó	  là	  một	  sự	  
can	  thiệp	  của	  chính	  quyền,	  buộc	  bà	  phải	  tuân	  theo	  chỉ	   thị	  của	  Hội	  Đồng	  Chưởng	  Quản	  Cao	  Đài	  do	  
chính	  quyền	  lập	  ra,	  thay	  vì	  của	  các	  chức	  sắc	  Cao	  Đài	  độc	  lập.	  
	  
Bà	   cử	  hành	   lễ	  như	  dự	  định.	  Vào	  khoảng	  11:30	  am	  CA-‐CS,	   giới	   chức	   chính	  quyền	  địa	  phương	  mặc	  
quần	  áo	  như	  thường	  dân	  và	  một	  số	  thành	  viên	  của	  văn	  phòng	  Cao	  Đài	  địa	  phương	  do	  chính	  quyền	  
lập	  ra	  bao	  vây	  xung	  quanh	  nhà	  bà	  Nga.	  Trong	  nhóm	  đó	  có	  một	  số	  người	  đeo	  mặt	  nạ.	  Những	  kẻ	  côn	  
đồ	  này	  đã	  ngăn	  cản	  các	  tín	  hữu	  Cao	  Đài	  vào	  làm	  lễ,	  và	  đã	  lấy	  cắp	  một	  số	  máy	  quay	  phim,	  điện	  thoại	  
và	  tiền	  bạc	  của	  các	  chưc	  sắc	  Cao	  Đài	  
	  	  
MỘt	  số	  tín	  hữu	  CĐ	  đã	  vào	  nhà	  được	  ra	  khoá	  cửa	  và	  cử	  hành	  lễ.	  Sau	  buổi	  lễ	  khi	  ra	  ngoài	  họ	  mới	  biết	  
là	   đã	   bị	   bao	   vây	   bởi	   CA-‐CS	   và	   côn	  đồ.	   	  Một	   số	   người	   ra	   về	   bị	   côn	  đồ	   tấn	   công	   trước	  mắt	   CA-‐CS.	  
Những	  người	  còn	  lại	  bên	  trong	  gọi	  điện	  thoại	  đến	  Uỷ	  Ban	  Tôn	  giáo,	  văn	  phỏng	  Nội	  Vụ	  Tỉnh	  Tây	  Ninh,	  
và	  CA-‐CS;	  nhưhng	  không	  ai	  phúc	  đáp.	  Cuối	  cùng	  đến	  8:00	  pm,	  CA-‐CS	  địa	  phương	  đến	  làm	  biên	  bản,	  
quay	  phim	  chụp	  hình	  và	  phỏng	  vấn	  các	  nạn	  nhân	  về	  sự	  việc	  đã	  xẩy	  ra.	  
	  
Một	  báo	  cáo	  với	  đầy	  đủ	  chi	  tiết	  đã	  được	  gửi	  đến	  CA-‐CS	  và	  các	  giới	  chức	  thẩm	  quyền.	  	  

è Qua	  thí	  dụ	  trên,	  xin	  anh/chị	  trả	  lời	  tóm	  lược	  5	  câu	  hỏi:	  where(ở	  đâu),	  when(khi	  nào),	  who(ai),	  
what(sự	  việc	  gì),	  why(lý	  do	  tại	  sao)	  [Bài	  học	  3A]	  

Vụ	  Việc	  Số	   4	   Ngày/Tháng	   6	  -‐7	  Tháng	  Giêng	  2014	   Địa	  Điểm	   Huế,	  Viet	  Nam	  

Mô	  Tả	  
CA-‐CS	  và	  lực	  lượng	  an	  ninh	  sách	  nhiễu,	  hăm	  doạ	  tăng	  ni	  và	  các	  tín	  đồ	  thuộc	  Giáp	  Hội	  Phật	  Giáo	  Việt	  
Nam	  Thống	  Nhất	  (GHPGVNTN)	  ngăn	  cấm	  họ	  không	  cho	  tổ	  chức	  Ngày	  Kỷ	  Niệm	  thành	  lập	  Chùa	  Long	  
quang	  vào	  ngày	  10	  tháng	  Giêng	  2014.	  	  

Trên	  100	  CA_CS	  bao	  vây	  xung	  quanh	  chùa	  Long	  Quang,	  và	  hệ	  thống	  Internet	  của	  Chùa	  bị	  cắt	  đứt.	  

Ngày	  7	  tháng	  Giêng	  Thượng	  Toạ	  Thich	  Thanh	  Quang	  được	  mời	  lên	  làm	  việc	  (thẩm	  vấn)	  tại	  Ty	  Công	  
An	  Đà	  Nẵng	  và	  cấm	  không	  được	  tham	  dự	  buổi	  lễ	  tại	  Huế.	  	  Một	  vị	  lãnh	  đạo	  Phật	  Giáo	  khác	  cũng	  được	  
mời	  lên	  làm	  việc.	  

Tăng	  ni	  của	  18	  tỉnh	  hội	  thuộc	  GHPGVNTN	  khắp	  nơi	  tại	  miền	  Nam	  và	  Trung	  Việt	  Nam	  bị	  ngăn	  chặn	  và	  
bị	  theo	  dõi	  tại	  các	  chùa	  của	  họ	  tai	  địa	  phương.	  

Đa	  số	  các	  đoàn	  viên	  thuộc	  Gia	  Đình	  Phât	  Tử	  (GĐPT)	  bị	  ngăn	  chặn	  không	  cho	  tham	  dự	  ngày	  lễ	  kỷ	  niệm	  
vị	  sáng	  lập	  phong	  trào	  GĐPT	  vào	  ngày	  7	  thánh	  Giêng	  2014	  tại	  Chùa	  Phước	  Thanh	  ở	  Huế.	  	  Thường	  thì	  
ngày	  kỷ	  niệm	  có	  hàng	  trăm	  đoàn	  viên	  về	  tham	  dự,	  kỳ	  này	  chỉ	  có	  khoảng	  70	  đoàn	  viên	  tới	  được	  vì	  họ	  
đã	  khôn	  khéo	  tránh	  né	  được	  sự	  kiêm	  soát	  của	  CA-‐CS.	  Những	  đoàn	  viên	  chính	  yếu	  bị	  CA-‐CS	  hăm	  doạ	  
và	  theo	  dõi,	  hay	  mời	  lên	  “làm	  việc”	  

è Xem	  thí	  dụ	  này	  và	  điền	  vào	  mẫu	  (Bài	  Ôn	  số	  4)	  
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Vụ	  Việc	  Số	   7	   Ngày/Tháng	   	  	  	  	  2006	  –	  2012	   Địa	  Điểm	   Xã	   Phước	   Hưng,	   Quận	   An	  
Phú,	  An	  Giang,	  Viet	  Nam	  

Mô	  Tả	  
Năm	  2006,	  Ông	  Trung	  xây	  một	  tháp	  cầu	  kinh	  (gỉang	  đường)	  tại	  Phước	  Hưng,	  Quận	  An	  Phú,	  tỉnh	  An	  
Giang	  để	  các	  đạo	  hữu	  thuộc	  Phât	  Giáo	  Hoà	  Hảo	  có	  chỗ	  tụ	  họp	  để	  tu	  học,	  giảng	  giải,	  cầu	  nguyện	  và	  cử	  
hành	  lễ	  lạc	  theo	  lễ	  nghi	  tôn	  giáo.	  	  
	  
Chính	  quyền	   ra	   lệnh	  cho	  ông	  Trung	  đóng	  cửa	  giảng	  đường	   (GĐ)	  này	  vì	  ông	   ta	  không	  có	  giấy	  phép	  
hoạt	  động.	  Mỗi	  lần	  có	  các	  đaọ	  hữu	  tập	  họp,	  công	  an	  và	  các	  côn	  đồ	  do	  công	  an	  mướn	  bao	  quanh	  GĐ,	  
ngăn	  cửa	  vào	  GĐ,	  dung	  vòi	  nước	  chữa	  lửa	  xịt	  vào	  người	  họ,	  ném	  đá	  và	  các	  đồ	  ăn	  hư	  thối	  vào	  GĐ.	  Có	  
một	  lần	  Ô.	  Trung	  phải	  đe	  doạ	  là	  sẽ	  tự	  thiêu	  khi	  CA-‐CS	  bố	  ráp	  GĐ	  và	  sách	  nhiễu	  các	  tín	  hữu	  đếm	  tham	  
dự	  lễ	  cầu	  nguyện.	  
	  
Vào	  tháng	  Bảy	  2012	  CA-‐CS	  bắt	  con	  trai	  Ô.	  Trung	  mà	  không	  có	  lệnh	  toà.	  Cậu	  này	  bị	  đem	  ra	  toà	  xử	  và	  
lãnh	  án	  2	  năm	  6	  tháng	  vì	  tội	  chống	  đối	  nhà	  nước.	  	  Ngày	  30	  tháng	  10,	  2012	  chính	  Ô.Trung	  bị	  bắt.	  Đến	  
tháng	  Giêng	  2013,	  ông	  lãnh	  án	  4	  năm	  tù	  về	  tội	  chống	  đối	  nhân	  viên	  công	  lực	  khi	  thi	  hành	  nhiệm	  vụ.	  	  
	  

è Trong	  thí	  dụ	  trên,	  chúng	  ta	  nhận	  thấy	  vấn	  đề	  gì	  về	  chi	  tiết	  của	  nguồn	  tin	  trong	  vụ	  việc	  này?	  
(Bài	  số	  2B)	  

	  

Vụ	  Việc	  được	  thêm	  vào	  

Vụ	  Việc	  Số	   6	   Ngày/Tháng	   	  	  	  	  4	  tháng	  9,	  2013	   Địa	  Điểm	   Giáo	   Xứ	   Mỹ	   Yên,	   Quận	  
Nghi	   Lộc,	   Nghệ	   An,	   Việt	  
Nam	  

Mô	  Tả	  
Ngày	  4	  tháng	  9	  tín	  hữu	  Công	  Giáo	  thuộc	  giáo	  xứ	  Mỹ	  Yên	  tụ	  tập	  và	  biểu	  tình	  một	  cách	  ôn	  hoà	  về	  việc	  
bắt	  Ô.	  Nguyễn	  Văn	  Hai,	  43	  tuổi	  và	  Ô.	  Ngô	  Văn	  Khôi,	  53	  tuổi	  thuộc	  giáo	  phận	  này	  đã	  bị	  bắt	  giam	  vì	  
một	  vụ	  việc	  xảy	  ra	  trước	  đây	  vào	  ngày	  22	  tháng	  5,	  2013.	  	  Vào	  ngày	  đó,	  hai	  người	  này	  là	  một	  thành	  
phần	  của	  nhóm	  đông	  các	  tín	  đồ	  đến	  viếng	  và	  tham	  dự	  thánh	  lễ	  tai	  nhà	  thờ	  thuộc	  Xã	  Nghi	  Phương.	  Có	  
ba	  nhân	  vật,	  mà	  sau	  này	  tìm	  hiểu	  ra	  là	  công	  an	  chìm,	  đã	  chặn	  các	  tín	  đồ	  lại	  và	  lục	  soát	  họ.	  Ba	  người	  
này	  không	  chưng	  ra	  giấy	  tờ	  chứng	  minh	  họ	  là	  nhân	  viên	  cômg	  lực;	  do	  đó	  đã	  gây	  ra	  sự	  thắc	  mắc	  cho	  
các	  tín	  đồ	  tham	  dự.	  Sự	  căng	  thẳng	  và	  thắc	  mắc	  đó	  đã	  đưa	  đến	  sự	  tranh	  cãi	  giữa	  đôi	  bên.	  
	  
Hai	  ông	  Nguyễn	  Văn	  Hai	  và	  Ngô	  Văn	  Khôi	  bị	   chính	   thức	  giam	  giữ	  vào	  ngày	  27	   tháng	  6,	  2013	  và	  bị	  
buộc	  tôi	  về	  việc	  kêu	  gọi	  các	  tín	  hữu	  Công	  Giáo	  tụ	  họp	  trước	  nhà	  của	  một	  viên	  chức	  công	  an	  Quận	  vào	  
ngày	  22	  tháng	  5.	  Một	  vài	  nguồn	  tin	  cho	  rằng	  hai	  người	  này	  bi	  bắt	  giữ	  vì	  được	  lựa	  chọn	  như	  “dê	  tế	  
thần”,	  vì	  họ	  có	  vẻ	  dễ	  tính	  để	  sẵn	  sàng	  thú	  tội	  với	  công	  an.	  Gia	  đình	  của	  hai	  người	  này	  được	  thông	  báo	  
cho	  biết	  là	  họ	  bị	  bắt	  vì	  lý	  do	  “phá	  rối	  trật	  tự	  công	  cộng”.	  	  
	  
Cộng	  đoàn	  tín	  hữu	  Công	  Giáo	  Nghệ	  An	  kêu	  gọi	  chính	  quyền	  thả	  hai	  người	  này	  ra	  và	  hy	  vọng	  là	  họ	  sẽ	  
được	  thả	  vào	  ngày	  Ân	  Xá	  hàng	  năm,	  ngày	  2	  tháng	  9.	  Khi	  sự	  việc	  này	  không	  xảy	  ra,	  một	  số	  đông	  tín	  
hữu	  đã	  biểu	  tình	  một	  cách	  ôn	  hoà	  trước	  trụ	  sở	  Uỷ	  Ban	  Hành	  Chánh	  Quận	  Nghi	  Phương	  vào	  ngày	  3	  
tháng	  9.	  Để	  trả	  lời,	  vị	  Quận	  Trưởng	  hứa	  sẽ	  trả	  tự	  do	  cho	  hai	  người	  này	  vào	  ngày	  4	  tháng	  9.	  Tuy	  nhiên,	  
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sau	  đó	  gia	  đình	  của	  hai	  người	  này	  được	  thông	  báo	  là	  không	  có	  lời	  hứa	  đó.	  	  
	  
Hàng	  trăm	  người	   thuộc	  cộng	  đồng	  Công	  Giáo	  đến	  biểu	  tình	  phản	  đối	  việc	   tiếp	  tục	  giam	  giữ	  hai	  cá	  
nhân	  	  này.	  Khi	  đám	  đông	  vây	  quanh	  trụ	  sở	  Quận,	  tình	  trạng	  trở	  nên	  căng	  thẳng.	  Nguồn	  tin	  cho	  biết	  là	  
thời	  điểm	  này	  là	  lúc	  quân	  đội	  đến	  nơi,	  võ	  trang	  đầy	  đủ	  với	  súng,	  đạn,	  dùi	  cui,	  lựu	  đạn	  khói	  và	  chó	  để	  
giải	  tán	  đám	  biểu	  tình.	  Một	  số	  nguồn	  tin	  cho	  rằng	  có	  nhóm	  côn	  đồ	  cùng	  hiện	  diện	  tại	  đây.	  Vào	  một	  
thời	  điểm	  nào	  đó,	  môt	  công	  an	  chìm	  ném	  đá	  vào	  CA-‐CS	  và	  quân	  đội	  mặc	  sắc	  phục	  để	  chính	  quyền	  có	  
cớ	  để	  tấn	  công	  đám	  đông.	  Để	  trả	  đũa,	  quân	  đội	  bắn	  súng	  chỉ	  thiên	  trong	  vòng	  5	  -‐	  10	  phút	  và	  đánh	  
các	  người	  biểu	  tình	  một	  cách	  hung	  bạo.	  Sự	  kiện	  này	  tiếp	  tục	  cho	  đến	  8pm.	  Cũng	  trong	  khoảng	  thời	  
gian	  này,	  quân	  đội	  cũng	  bẻ	  gẫy	  các	  biểu	  tương	  thiêng	  liêng	  của	  Thiên	  Chúa	  Giáo	  chưng	  bày	  trong	  khu	  
vực	  này.	  	  Sự	  kiện	  này	  được	  được	  báo	  cáo	  bởi	  các	  nhân	  chứng	  hiện	  diện	  tại	  chỗ.	  Vào	  khoảng	  21-‐	  40	  
người	  bị	  thương.	  	  Khoảng	  15	  người	  bị	  bắt	  giữ	  trong	  khi	  biểu	  tình	  và	  được	  thả	  ra	  vào	  ngày	  hôm	  sau.	  	  
	  
Sau	  vụ	  việc	  xảy	  ra	  vào	  ngày	  4	  tháng	  9,	  chính	  quyền	  đưa	  ra	  một	  chiến	  dịch	  tuyên	  truyền	  nhằm	  đổ	  lỗi	  
cho	  	  Đức	  Giám	  Mục	  Paul	  Nguyễn	  Thái	  Hợp	  và	  các	  tín	  hữu	  Công	  Giáo	  đã	  gây	  ra	  sự	  rối	  loạn	  này.	  
	  


