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Thượng trốn sang Campuchia

(Ph. RFA )
Gần hai tuần qua, báo chí nước ngoài đưa nhiều bài bình luận về cuộc nổi dậy của
dân tộc Tây Nguyên vào ngày 8-5-2012. Theo phóng viên Thanh Phương của đài phát
thanh Á Châu Tự Do, công an tỉnh Gia Lai, phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động Bộ
Công An, đã bắt giữ một số người Tây Nguyên ở ba làng thuộc tỉnh Gia Lai, vì họ bị cáo
buộc có âm mưu lật đổ chính quyền, lợi dụng tôn giáo để yểm trợ cho tổ chức Fulro nhằm
chống phá nhà nước. Công an Việt Nam cho rằng người cầm đầu của nhóm này khai nhận
đã "tuyên truyền kêu gọi dân 3 làng tham gia hoạt động Fulro, lập Nhà nước riêng cho người
Tây Nguyên do Ksor Kok làm tổng thống". Ksor Kok là một trong những người sáng lập tổ
chức Montagnard Foundation, được coi như là tổ chức Fulro lưu vong, tại Hoa Kỳ. Tiếc rằng
đây chỉ là văn chương chụp mũ nhằm thống trị dân tộc bản địa ở Tây Nguyên hơn là minh
chứng thật sự của biến cố. Fulro là tổ chức võ trang đã bị giải tán kể từ năm 1975, thế thì
đâu là lý do mà chính quyền Hà Nội dựa vào đó để cáo buộc dân tộc Tây Nguyên đã gây ra
những vụ biểu tình bạo động tại Tây Nguyên từ năm 2001 để yểm trợ cho tổ chức Fulro.
Trong những năm 2001 và 2004, người dân thuộc nhiều sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên, đa
số theo Thiên chúa giáo, đã biểu tình rầm rộ không phải để thành lập quốc gia Tây Nguyên
độc lập mà là phản đối các vụ trưng thu đất đai và đàn áp tôn giáo của dân tộc này. Những
cuộc biểu tình này đã bị đàn áp thô bạo, khiến hàng ngàn người đã phải chạy sang Cam Bốt
tỵ nạn. Cho tới nay, vùng Tây Nguyên vẫn bị kiểm soát rất chặt chẽ và rất ít phóng viên
được đặt chân đến đây..
Để tìm hiểu tường tận về sự việc, chúng tôi xin trích lại bài viết của Việt Hà, phóng viên của
đài RFA, phỏng vấn luật sư nhân quyền Scott Johnson, tức là cố vấn của tổ chức người
Thượng (Montagnard Foundation) tại hải ngoại nhằm giúp độc giả hiểu thêm đâu là sự thực
của biến cố đã xảy ra trên Tây Nguyên vào ngày 8-5-2012.
Việt Hà: Thưa ông, Việt Nam mới đây tuyên bố đã bắt giữ 3 người dân tộc thiểu số Tây
Nguyên vào cáo buộc những người này có âm mưu lật đổ chính quyền, ông có nhận xét gì
về cáo buộc này?
Ô. Scott Johnson: Đây là một mánh làm quen thuộc của chính phủ Việt Nam để che giấu
sự thật là họ đang truy tố những người dân tộc thiểu số tây nguyên theo đạo thiên chúa. (...).
Điều này đã được Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế xác nhận. Cho nên điều mà chúng
ta đang thấy chính là một chính sách không thay đổi của chính phủ Việt Nam để xóa bỏ hoặc
đàn áp bất cứ cái gì mà họ không thích, đi ngược với tiêu chuẩn về quyền con người của
quốc tế. (...).

Việt Hà: Báo chí trong nước đưa tin những người này có liên hệ với tổ chức Fulro đang tìm
cách đòi độc lập cho Tây nguyên và tang chứng mà công an thu được tại nhà những người
bị bắt bao gồm các vũ khí như cung, gươm. Điều này nói lên điều gì thưa ông?
Ô. Scott Johnson: Điều đáng chú ý ở đây là làm sao một nhóm người dân tộc thiểu số với
gươm và cung nỏ có thể lật đổ được chính phủ Việt Nam. (...). Thực tế thì Quỹ người
Thượng và những người Thượng ở khắp nơi trên thế giới đã nói là chúng tôi không muốn
Fulro, chúng tôi không đòi độc lập. (...). Người thượng cần được đảm bảo các quyền căn
bản, các quyền của người thiểu số, và tự do tôn giáo. Tất cả những gì chính phủ Việt Nam
cần làm là chấm dứt việc truy tố đàn áp những người thượng và họ sẽ không phản đối chính
phủ. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Việt Hà: Từ sau vụ biểu tình của người Thượng vào năm 2004 đến nay, chúng ta thấy
dường như tình hình ở Tây nguyên khá im ắng, ít nhất là trên báo chí, nhưng bây giờ lại
xuất hiện vụ bắt giữ này, theo ông liệu có phải tình hình ở Tây nguyên đã có cải thiện hay là
đang xấu đi?
Ô. Scott Johnson: Năm 2004 đã có một cuộc biểu tình lớn và vào năm 2001 cũng vậy. Đây
là phản ứng của người dân. (...) Những hội thánh tại gia mà chính quyền truy bức là những
hội thánh không muốn tham gia vào hội thánh do nhà nước quản lý. (...) Cho đến lúc này
đây vẫn còn hàng trăm người thượng theo thiên chúa đang bị giam giữ. (...) Tôi được biết là
trong năm nay, 6 dân biểu Hoa Kỳ dẫn đầu là dân biểu Ed Royce từ California đã lên tiếng
chỉ trích báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ vì đã không nhắc tới những người thượng theo
thiên chúa. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã tìm cách phớt lờ những trường hợp này và đây là một
chính sách phức tạp của bộ ngoại giao Mỹ. Và những gì đang diễn ra tại miền Trung Việt
Nam là tình hình đang ngày càng khó khăn hơn cho những người thượng liên lạc với bên
ngoài. Và nếu có thông tin lọt được ra ngoài thì cho thấy là sự đàn áp những hội thánh độc
lập tại địa phương vẫn đang tiếp tục.

Tổ chức Fulro trong tác phẩm của Larteguy

Việt Hà: Chúng ta vẫn thấy Hoa Kỳ lên án vấn đề nhân quyền tại Việt nam, điển hình là việc
Tổng thống thống Barack Obama có nhắc đến trường hợp một blogger nổi tiếng của Việt
nam gần đây. Tuy nhiên ông lại nói Hoa Kỳ đang lờ đi vấn đề nghiêm trọng của người
Thượng tại Tây nguyên. Theo ông nguyên nhân vì sao Hoa Kỳ lại không nói đến vấn đề
người Thượng cũng nghiêm trọng không kém các vấn đề nhân quyền khác tại Việt Nam? Họ

đã lờ đi vấn đề này từ lâu bởi vì thứ nhất họ không muốn làm phức tạp hóa vấn đề ngoại
giao. Chúng tôi có hình và chứng cứ nhưng Bộ ngoại giao Mỹ đã tìm cách làm nhẹ vấn đề.
Ô. Scott Johnson: Họ lờ đi vấn đề của người Thượng vì đó là vấn đề khó khăn của họ. Họ
đã lờ đi vấn đề này từ lâu bởi vì thứ nhất họ không muốn làm phức tạp hóa vấn đề ngoại
giao. Vào khoảng năm 2004 đã có xác định là có khoảng 350 người thượng bị bỏ tù, (...)
nhưng Bộ ngoại giao Mỹ đã tìm cách làm nhẹ vấn đề và không đưa các trường hợp này
trong báo cáo của mình. (...) Điều này cho thấy Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đang làm tìm cách làm
nhẹ vấn đề, và nói là sự việc không nghiêm trọng để họ có thể đưa Việt Nam vào tầm ảnh
hưởng của Mỹ. Chúng ta hiểu là họ muốn kéo Việt Nam ra khỏi tầm ảnh hưởng của Trung
Quốc nhưng đồng thời điều này cũng cho thấy đạo đức giả của chính quyền của Tổng thống
Obama liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam vì họ vẫn lờ đi vấn đề của người
Thượng ở Tây nguyê (...).
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