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NHẠC HIỆU
Box (nền nhạc) Theo thống kê của cơ quan chức năng: Hiện có
khoảng 8 nghìn người Mông ở 4 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên
Quang và Thái Nguyên đang phải sống co cụm lại, không giao lưu với
các dân tộc khác, không tham gia vào bất cứ sinh hoạt chung nào. Bởi,
họ đang theo một tín ngưỡng mang tên Dương Văn Mình.
Dẫn nam (dẫn nổi trên nền nhạc) Thưa các bạn! Tồn tại 30 năm
cùng với cuộc đời của 1 con người có cái tên gắn liền với tín ngưỡng;
tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của một bộ phận đồng bào dân
tộc Mông. Đó là những gì mà nhiều năm qua, người ta vẫn nói đến tín
ngưỡng Dương Văn Mình. Một số đồng bào Mông dù đã biết đến nhiều
“nội quy”, nghi thức lạ của tín ngưỡng này song họ không biết đâu là
chân dung, bộ mặt thật của Dương Văn Mình- kẻ đang tự cho mình là
đấng cứu thế của người Mông.
Dẫn nữ: Với mục đích đi tìm chân tướng Dương Văn Mình và câu
trả lời : “Tín ngưỡng Dương Văn Mình có phải tà đạo? Vì sao 30 năm
đấu tranh, tín ngưỡng Dương Văn Mình vẫn tồn tại? ”, phóng viên Mai
Hoa, Lê Dung có loạt phóng sự dài kỳ “ Sự thật đằng sau tín ngưỡng bất
hợp pháp Dương Văn Mình”. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với kỳ 1:
“Khi con ve, con cóc là thần linh”

Kỳ 1:

KHI CON VE, CON CÓC LÀ THẦN LINH

PTV (Nổi tiếng hiện trường 5s- lồng nhạc, đọc trên nền nhạc):
Giữa khoảng đất trống thuộc thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, ông Giàng Ly Pao cùng hơn 80 người Mông của
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thôn Đồng Luông ngồi xếp vòng tròn xung quanh 1 cái lán chưa đầy
5m2. Họ thành tâm quỳ lạy, khấn vái. Trong cái lán tềnh toàng ấy là một con
ve sầu, một con cóc, một cây thánh giá được chạm khắc bằng gỗ. Những vật
phẩm vô tri ấy đối với họ đó là “thần linh” và cái lán để cầu nguyện, người
Mông theo Dương Văn Mình gọi là Nhà đòn.
(kéo dài 5s nhạc)
PV trao đổi với Giàng Ly Pao:
- Biểu tượng kia là gì?- Cái đấy là cái.. năm mới mình, mặt trời
này, với lại đón tiếp con cháu mạnh khỏe - Mặt trời tượng trưng cho gì:
- thì mặt trời thôi, thì coi như là theo như đạo Dương Văn Mình đấy,
mang tiếng mình theo mê tín dị đoan đấy - Đạo này ông theo lâu chưa Theo cũng được hơn 30 năm rồi.
PTV; (nổi nhạc – Đổi giọng) Người Mông theo tổ chức bất hợp
pháp Dương Văn Mình lâu năm như ông Giàng Ly Pao tin rằng: chỉ cần
treo cờ Dương Văn Mình trong nhà, khấn vái hàng ngày là không cần
làm cũng có ăn, không cần học cũng biết chữ, trẻ mãi không già, già lại
hóa trẻ, chỉ cần đưa người chết vào Nhà đòn, khấn vái đủ 24h, có khả
năng người chết sẽ sống lại. Theo Trung tá Luân Lưu Tuyến, Phó trưởng
Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn thì nghi lễ tâm linh đưa người
chết vào Nhà Đòn rồi hàng ngày cùng nhau đến để khấn vái là nghi lễ
chưa từng có trong lịch sử sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Mông
(kéo dài 5s nhạc)
Băng: Trong nhà đòn có con cóc, con ve, con chim én, cây thánh
giá, những cái này phục vụ cho việc tang của họ. Chỉ có tổ chức bất hợp
pháp này mới có để tiễn người chết, dụng cụ này họ dựng một cái nhà,
như họ gọi là Nhà đòn để chứa những dụng cụ này
PTV: (nổi nhạc) Dương Văn Mình đã thực hiện hàng loạt các
hoạt động mê tín dị đoan: tuyên truyền người dân phải cúng bái theo các
quy định riêng như các vật vô tri thờ cúng tại nhà tang lễ hay còn gọi là
Nhà đòn; tự ý chỉnh sửa quy ước, hương ước thôn bản thành các quy
định riêng của mình. Thượng úy Hoàng Văn Dũng, Đội trưởng Đội an
ninh, Công an huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn cho chúng tôi biết thêm (kéo
dài 3s nhạc)
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Băng: Y cùng tay chân đã sử dụng nhiều lời lẽ cũng như các
luận điệu về việc DVM sinh ra đúng 12h đêm ngày 1/8/1989, y tự cho
mình là đáng cứu thế của người Mông, mình được chúa nhập vào, dự
báo năm 2000 trái đất sẽ nổ tung, con người sẽ chết hết, ai theo DVM
thì sẽ được cứu sống, được lên trời sống sung sướng, không làm cũng có
ăn, không học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại.
BOX
Box trên nền nhạc: Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn hiện dân số
khoảng 55 nghìn người, trong đó, dân tộc Tày chiếm 70% dân số, dân
tộc Dao chiếm 12% dân số, người Mông chiếm khoảng 5%. Trong số
đó, hiện có 32 hộ với 165 nhân khẩu đều là dân tộc Mông theo tổ chức
bất hợp pháp Dương Văn Mình, chủ yếu ở hai thôn Huổi Sáp và Pù
Lùng của xã Xuân Lạc.
(Lồng nhạc)
(Tiếng hiện trường)
PV: Xin chào quý vị và các bạn! Tín ngưỡng Dương Văn Mình là
vậy nhưng người Mông nhiều nơi tin theo hắn đến mê muội. Điển hình
là ở địa bàn mà tôi đang đứng đây, xã Xuân Lạc- một xã vùng sâu, vùng
xa của huyện Chợ Đồn. (Tiếng bước chân hiện trường ) Phải khó khăn
lắm chúng tôi mới theo kịp bước chân của Trung úy Hà Văn Uyển, cán
bộ đội an ninh, Công an huyện Chợ Đồn. Từ đây đi đến hai thôn Huổi
Sáp và Pù Lùng còn xa không đồng chí?
Băng: Từ trung tâm đến thôn ấy phải đi thêm 60km nữa, chủ yếu
là đường rừng, chủ yếu là đi bộ, rất khó khăn, mất 3-4km mới đến được
nhà dân. Đồng bào sống không tập trung, khi đi tiếp xúc, tuyên truyền,
vận động có khi cả ngày chưa đi hết cả thôn.
PV: Thôn Huổi Sáp và thôn Pù Lùng của xã Xuân Lạc đều có một
điểm chung đó là nghèo, dân cư thưa thớt. Trung tá Luân Lưu Tuyến,
phó trưởng Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, trong câu chuyện
trước khi chúng tôi có hành trình về Xuân Lạc đã chỉ rõ rằng: Đây chính
là đặc điểm để Dương Văn Mình và tay chân lợi dụng tuyên truyền tín
ngưỡng của mình.
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Băng: Số theo tổ chức DVM họ ở trong thôn Huổi Sáp đấy
nhưng ở khu khác, gọi là khu Nặm Khún, đa số những người theo tổ chức
Bhp DVM đều là họ hàng với nhau, mối quan hệ là anh em họ hàng.
PV: (Tiếng người nói chuyện) Bà con ở địa bàn chúng tôi tiếp cận
khi được hỏi về Dương Văn Mình, đã cung cấp một câu chuyện: Giữa
năm 2019 vừa rồi, để chuẩn bị cho sinh nhật của Dương Văn Mình, rất
nhiều điểm nhóm theo Dương Văn Mình đã bỏ bê ruộng vườn, tập trung
tiền bạc, thời gian vào việc múa hát để sang Tuyên Quang chúc mừng
sinh nhật Dương Văn Mình.
(kéo dài một đoạn nhạc)
DẪN KẾT KỲ 1 (trên nền nhạc)
MC nam: Thưa các bạn! Tại tỉnh Bắc Kạn, không chỉ sống co
cụm, thờ cúng những vật vô tri, bỏ bê ruộng nương; năm 2018, những
người theo tín ngưỡng Dương Văn Mình còn đồng loạt tái dựng 9 nhà
đòn tại các huyện Pắc Nặm, Ngân Sơn, Chợ Đồn. Khi bị lực lượng chức
năng cưỡng chế, một số đối tượng quay phim, phát tán trên mạng các
hình ảnh, clip này với những thông tin sai lệch nhằm vu cáo chính quyền
vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo.
MC nữ: Vâng, hiện nay, ở Bắc Kạn, với 163 hộ, 820 khẩu, tín
ngưỡng Dương Văn Mình xuất hiện ở 17 thôn, 13 xã thị trấn của 5
huyện. Cơ quan chức năng xác định: 7 đối tượng cầm đầu, 31 đối tượng
cốt cán thường xuyên tổ chức nhóm họp, tập hợp lực lượng, củng cố tổ
chức.
MCnam: Vậy Dương Văn Mình là ai mà có “ ảnh hưởng” với
một số đồng bào Mông như vậy? Chân dung đối tượng này thế nào?
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong kỳ 2: Chân dung kẻ “ khai trí” người
Mông phát sóng vào 10h30p ngày mai, 26/02

Kỳ 2: CHÂN DUNG KẺ “ KHAI TRÍ” NGƯỜI MÔNG
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Băng (nền nhẹ nhạc): Cứ theo Dương Văn Mình rồi thì ấm no,
nhưng đấy cũng chỉ là khát khao thôi (cười) còn ấm no hay không thì chưa
thấy, nhưng mà người ta cũng rất ngưỡng mộ, cũng rất tin là như thế.
Dẫn: Vậy Dương Văn Mình thực sự là ai? đằng sau những luận
điệu tuyên truyền, những tín ngưỡng lạ lùng có phải là động cơ cá nhân
của Dương Văn Mình? Chúng ta sẽ quay ngược thời gian để cùng tìm
hiểu câu chuyện này ngay sau đây
-----------Nổi nhạc, Phát băng kể chuyện trên nền nhạc
Băng: Dương Văn Mình còn được gọi là Giàng Súng Mình, hoặc
Giàng sống Mềnh, dân tộc Mông, sinh ngày 9/5/1961 âm lịch, tại xã
Thượng thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Hiện tại đối tượng đang
đăng ký thường trú tại thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang. Về trình độ văn hóa đối tượng biết đọc, biết chữ phổ
thông..
PTV (Đọc trên nền nhạc) Cuối những năm 70, đầu những năm
80, ở vùng Tây Bắc khi mà đời sống vẫn còn khó khăn, mọi khu rừng
vẫn còn rậm rạp (Tiếng chim hót, vượn hú, nước chảy). Đồng bào
Mông với lối sống du canh du cư, đi hết từ khu rừng này sang khu rừng
khác vẫn không đủ ăn. Trong khắp các thôn bản có người Mông sinh
sống tiếng thầy mo không lúc nào dừng mỗi khi có người ốm (kéo dài
một đoạn 5s tiếng chiêng, tiếng cúng của thầy Mo) Thời ấy, theo
Thượng tá Dương Văn Tu, Phó trưởng Phòng an ninh đối nội, Công an
tỉnh Bắc Cạn muốn đi xuống miền xuôi lấy thuốc phải đi mất hai ngày
Băng: Sau 1979 xảy ra chiến tranh biên giới Việt Trung, xảy ra
chiến tranh thì đa số đồng bào Mông ở đây cũng có chết chóc, mới di
canh di chư về Thái Nguyên, Bắc Cạn. Lúc đấy bị khủng hoảng lãnh tụ,
về người cầm đầu. Lúc đấy ai tỏ ra là người thông thái, có thể cứu vớt
họ được thị họ tin và họ theo thôi. Mà thời đấy đồng bào Mông cứ ốm
một tí là thầy mo, thầy cúng, người ta bảo chữa bệnh bằng niềm tin mà
PTV: Thượng úy Hoàng Văn Dũng, Đội trưởng Đội an ninh,
Công an huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn cho biết:
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Băng: Vào thời điểm 1989, qua nghe các đài FEBC, hay đài
Nguồn sống của Philippin phát bằng tiếng Mông tuyên truyền về hoạt
động của Vàng Chứ. Dương Văn Mình đã lợi dụng luận điệu này để
tuyên truyền, lôi kéo số người Mông tin theo hoạt động mê tín dị đoan.
PTV: Khấn vái những mô hình, vật dụng vô tri, rồi coi đó là thần
linh là việc làm hàng ngày mà Dương Văn Mình và tay chân yêu cầu
đồng bào Mông theo Dương Văn Mình phải làm. Nguồn gốc của việc
khấn vái này, dường như chẳng có ai quan tâm. Nên cũng không phải ai
cũng biết được; tất cả đều do Dương Văn Mình tự nghĩ ra, không căn cứ
theo giáo lý giáo luật nào. Giữa tháng 2/2014 Dương Văn Mình từng trả
lời trên một tờ báo của nước ngoài rằng: Mọi thứ đều bắt đầu từ một
giấc mơ.
Băng Dương Văn Mình nói trả lời rfa: không biết tôn giáo là
gì và cũng không có Kinh Thánh. Vì từ nhỏ đến hai mươi chín tuổi tôi
không được đi học, không có thầy nho thầy đạo gì. Nói chuyện đến thì
tự một cái là đến nửa đêm thì biết phải bỏ ma, thế thôi không có cái gì.
Box nền nhạc: Cuối những năm 90, Dương Văn Mình đã hai lần
cử người đến Hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc để tìm hậu thuẫn,
nhưng nhận rõ được bản chất bất hợp pháp, mê tín dị đoan của Dương
Văn Mình. Giáo hội đã phản bác, từ chối công nhận tín ngưỡng Dương
Văn Mình.
- Cũng trong năm 1990, Dương Văn Mình đã bị Tòa án nhân dân
tỉnh Tuyên Quang đã xử 5 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của nhân dân và tuyên truyền mê tín dị đoan.
- Năm 1995, DVM ra tù tiếp tục lừa đảo thu tiền của dân. Chính
quyền địa phương đã tiến hành tổ chức giáo dục, cảnh báo đối tượng.
- Ngày 2/6/1997 y cùng hai đối tượng và em gái vợ là Đào Thị Sỹ
trốn khỏi địa phương lên huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng sống với nhau
như vợ chồng; Thời điểm đó DVM còn bắt mẹ vợ phải quỳ xuống và tự
tát vào mặt.
Nhạc Mông
7

PTV (nền nhạc) Thưa các bạn! Đồng bào Mông được biết đến
với sự khắt khe, quy củ trong cách đối nhân xử thế giữa các thành viên
trong gia đình. Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Hữu Sơn cho rằng: Quy tắc
ứng xử của đồng bào Mông trong lối sống hàng ngày, trong gia đình khá
khuôn mẫu. Thế nhưng, lối sống của Dương Văn Mình lại đi ngược lại
với truyền thống đó. (kéo dài 5s nhạc)
Băng: Người Môngluôn luôn đề cao vai trò cuả gia đình, trong
gia đình truyền thống, gia đình người Mông chung thủy, chúng tôi rất ít
khi thấy người chồng đánh chửi người vợ. Và đối với bố mẹ cũng thế,
toàn bộ con cái đều được giáo dục, kiêng không bao giờ đánh đập con
cái.
PTV (Nhạc buồn) Một kẻ đi ngược lại truyền thống, văn hóa
người Mông song lại được một số đồng bào Mông tin tưởng nghe theo.
Đáp trả lại niềm tin tuyệt đối, có phần mù quáng của hơn 8 nghìn người
Mông ở các xã thuộc 04 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái
Nguyên thì những gì mà tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình mang
đến cho người dân chỉ là cái nghèo. Đặc biệt đối tượng này còn vận
động một số đồng bào nộp các khoản tiền phí để duy trì hoạt động của tổ
chức, chi phí sinh hoạt cho chính bản thân mình. (kéo dài 5s nhạc)
Băng: muốn đến DVM cầu hồn cho khỏi ốm thì phải mang theo
tiền và bánh kẹo thuốc lá, những thứ của cái khác nộp cho DVM. Với
nội dung tuyên truyền nhảm nhí và thủ đoạn trên, đối tượng DVM đã
thu được hàng chục triệu đồng để chi tiêu cá nhân
Băng: Ảnh hưởng lớn nhất là ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế: là
được bao nhiêu tiền đưa hết cho Dương Văn Mình, đã nghèo rồi, nhà
nước đã hỗ trợ rồi, nhưng được bao nhiêu tiền lại đem nộp cho DVM,
đã nghèo, không thoát được nghèo. (kéo dài một đoạn nhạc)
DẪN KẾT KỲ 2
MC nam: (dẫn nổi trên nền nhạc cuối) Thưa các bạn, bản chất
của việc nộp tiền cho tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình là lừa gạt.
Và thực tiễn cũng đã chứng minh: mọi điều Dương Văn Mình rao giảng
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về cuộc sống không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, trái đất sẽ
nổ tung vào năm 2000… tất cả đều không xảy ra.
MC nữ: Đến thời điểm hiện tại, việc xác định tổ chức bất hợp
pháp Dương Văn Mình có phải là tà đạo hay không, vẫn đang là câu hỏi
được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm .
MCnam: Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu trả hỏi: Liệu tổ
chức bất hợp pháp Dương Văn Mình có phải tà đạo trong kỳ 3 phóng sự
dài kỳ “ Sự thật đằng sau tín ngưỡng Dương Văn Mình” phát sóng
10h30 ngày mai 27/02

KỲ 3: SỰ TRỞ VỀ CỦA NIỀM TIN LẠC LỐI
MC: Xuất hiện từ năm 1980, lý do gì khiến công tác đấu tranh
với tín ngưỡng bất hợp pháp Dương Văn Mình 30 năm qua chưa triệt để.
Có hay không sự chủ quan trong việc nhìn nhận, đánh giá tổ chức
Dương Văn Mình? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong kỳ 3,
cũng là kỳ cuối của loạt phóng sự: “Sự thật đằng sau tín ngưỡng bất
hợp pháp Dương Văn Mình”, có tên “Sự trở về của niềm tin lạc lối”
--------------------------------------------------------Tiếng chuông điện thoại
A lô – Có phải anh Dinh, Chủ tịch xã Yên Lâm không ạ? – dạ, ai
đấy ạ - Em là phóng viên - Ừ cứ nói đi – Vâng, được biết là địa bàn
mình là địa bàn đang đăng ký thường trú của đối tượng Dương Văn
Mình- Ừ trong trường hợp em cần lấy thông tin thì khả năng là không
được đâu… ừ… Dạ cái gì ạ?
Tiếng dập máy “ tút…. Tút…” kéo dài
PTV: Tiếp tục quay số gọi điện cho Trưởng Công an xã Yên
Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang- nơi Dương Văn Mình đang
sinh sống để đề xuất một cuộc hẹn chúng tôi nhận được câu trả lời như
thế này
Băng: Không không, cái đấy mình không cung cấp được, mình
không cung cấp được cái gì đâu, bạn thông cảm nhé
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PTV: “không thể cung cấp thông tin gì” là câu trả lời chúng tôi
nhận được nhiều nhất từ chính quyền cơ sở khi đề cập đến việc tiếp cận
với đối tượng Dương Văn Mình – kẻ đứng đầu tổ chức bất hợp pháp
mang tên y. Trong khi thôn Ngòi Sen chỉ cách Ủy ban xã Yên Lâm vài
trăm mét, vậy mà từ người dân đến chính quyền địa phương khi được
hỏi về Dương Văn Mình và những gì liên quan đều mang tâm lý e ngại.
Nhạc cắt ngắn
PTV (Đổi giọng – nền nhạc): Tiếp cận khó như vậy, nhưng
dường như các tổ chức chống đối trong và ngoài nước lại dễ dàng có
được thông tin từ Dương Văn Mình. Bằng chứng là, đã có rất nhiều cuộc
phỏng vấn với Dương Văn Mình được thực hiện và đăng tải trên các
trang web nước ngoài. Những nội dung phỏng vấn đã ngay lập tức được
các đối tượng phản động lưu vong, các tổ chức chống đối trong và ngoài
nước sử dụng để tuyên truyền chống đối Đảng, Nhà nước. Ông Trần
Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội nghiên cứu văn hóa dân dân Việt Nam thẳng
thắn cho rằng: (kéo dài 5s nhạc)
Băng: Tín ngưỡng Dương Văn Mình là do ông ý tự huyễn hoặc
ra, qua thực tế, tuyên truyền những điều mê tín dị đoan, không làm cũng có
ăn, tất cả những cái sai như vậy thì đấy là tà đạo, đấy cần phải lên án.
PTV (nổi nhạc – PTV thể hiện trên nền nhạc) Cũng theo ông
Trần Hữu Sơn, sự tránh né, thiếu kiên quyết trong tiếp cận kẻ đứng đầu
tín ngưỡng Dương Văn Mình là một trong những nguyên nhân khiến tín
ngưỡng này vẫn lôi kéo được người Mông. Bên cạnh đó, Dương Văn
Mình tồn tại suốt 30 năm một phần vì sự ép buộc của các thành viên
trong gia đình theo tà đạo từ đời ông cha, sang đời con cháu; một phần
do tâm lý của người Mông theo tà đạo này không muốn thay đổi, ngại
giao lưu, tiếp xúc với đồng bào các dân tộc khác.
PTV: Để tồn tại tà đạo Dương Văn Mình trong đời sống người
Mông suốt 30 năm, phải nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, hạn
chế trong quá trình tuyên truyền, vận động của cơ quan chức năng và
chính quyền cơ sở.
Băng: Công tác tuyên truyền vận động xóa bỏ tổ chức bất hợp
pháp DVM còn chậm, do lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác đấu
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tranh còn mỏng, kinh nghiệm ít, chưa thực sự hiểu biết, nắm vững được
tâm lý, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng
bào Mông. Do đó đã gây khó khăn cho công tác này.
PTV: Từ những bất cập, tồn tại trong quá trình vận động, tuyên
truyền người Mông từ bỏ tà đạo Dương Văn Mình nói riêng, đạo xấu,
đạo lạ nói chung; bắt đầu từ năm 2018, Bộ Công an đã tổ chức các khóa
học tiếng Mông, đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công an các địa
phương được cấp chứng chỉ tiếng Mông về phục vụ tại địa phương. Điều
này đã giúp cán bộ tiếp cận gần hơn với đồng bào, từ đó, công tác tuyên
truyền, vận động đạt những hiệu quả rõ rệt hơn: nhận thức được nâng
lên, một số đồng bào Mông đã dần nhận ra bản chất, sự thật đằng sau cái
gọi là tín ngưỡng Dương Văn Mình chính là tà đạo. Những niềm tin lạc
lối nay đã trở về.
Nổi nhạc Mông
PTV ( Đổi giọng - Đọc trên nền nhạc): Ở thôn Đồng Luông, xã
Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn tính đến năm 2018 có 14 hộ
dân với 85 khẩu được ông Giàng Ly Pao và một đối tượng khác vận
động theo Dương Văn Mình. 10 người con trong gia đình ông Giàng Ly
Pao cũng cùng ông tham gia tổ chức. Nhưng đến nay, ở xã Quảng Chu,
nhiều người dân đã không còn tin ông Giàng Ly Pao, bởi những điều
ông nói và làm không mang đến bất cứ lợi ích gì cho cuộc sống của họ.
Ngay chính anh Ngô Văn Phình, con rể ông Giàng Ly Pao cũng tỏ rõ
thái độ bức xúc khi nói về bố vợ. (kéo dài 5s nhạc)
Băng: Bây giờ chỉ tin tưởng cho bên Đảng của Nhà nước, pháp
luật của Nhà nước, xử lý ông này cho đúng pháp luật. Ông già làm thế
là không đúng, ông vi phạm pháp luật
PTV: Từ bỏ tà đạo Dương Văn Mình. Giờ đây anh Ngô Văn
Phình và vợ không chỉ ngày ngày đi bấm huyệt, bốc thuốc nam để kiếm
sống mà còn tích cực tuyên truyền dân làng tránh xa những luận điệu
xuyên tạc của tà đạo.
Không riêng gia đình anh Ngô Văn Phình, anh Đặng Văn Thành
ở thôn Cốc Ỏ, xã Thuần Bang, huyện Ngân Sơn cũng bị chính bố đẻ của
mình ép buộc theo Dương Văn Mình. (kéo dài 3s nhạc)
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PV Trao đổi với anh Đặng Văn Thành
- Lúc trước đi còn cái này không theo rồi.- Bao năm rồi? - Theo
được một năm, không có đáng kể gì hết, cái này bỏ lâu rồi. - Bỏ được
mấy năm rồi? - Bỏ được hai năm rồi đấy - Thế tại sao lại bỏ đạo Dương
Văn Mình, nó không hợp hay như thế nào? -Không hợp đấy, cái này nó
lừa đảo đấy, không theo đâu, bỏ
PTV (nổi nhạc 5s nhạc) Những người theo Dương Văn Mình lâu
năm thì vẫn mang một niềm tin mù quáng. Những người có nhận thức xã
hội tiến bộ thì kiên quyết từ bỏ. Còn đối với chính quyền xã, sự lo lắng
trong việc sắp tới sát nhập các xã khiến ông Ngô Văn Sinh, trưởng thôn
Lùng Miệng, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn không khỏi băn khoăn
(kéo dài 3s nhạc)
Băng: Ba thôn ở đây người ta đều thấy việc làm của DVM là sai
bởi vì đạo cũng không phải, giáo lý. Giáo luật không có nên ủng hộ tháo
dỡ, 100%, tới đây sát nhập ba thôn vào, như thôn Lúng miệng và thôn
chúng tôi năm nào cũng được văn hóa, thế mà tới này nếu sát nhập thôn
vào bà con Tày, Nùng, Mông nói chung sợ lo ảnh hưởng không được
văn hóa, chính vì có 6, 7 hộ theo, chắc chắn sẽ không được thôn văn
hóa rồi
PTV: Thưa các bạn! Chính quyền các xã đã đạt chuẩn Nông thôn
mới không lo lắng sao được khi đến nay, số những đồng bào Mông từ bỏ
tà đạo Dương Văn Mình trở về với cộng đồng các dân tộc chỉ chiếm một
phần nhỏ trong số hơn 8 nghìn người Mông đang theo tà đạo Dương
Văn Mình. Bởi số lượng đồng bào Mông tin theo tổ chức bất hợp pháp
Dương Văn Mình không tăng theo cơ học, mà tăng theo sinh học. Nghĩa
là mỗi đứa trẻ sinh ra mà có cha mẹ theo Dương Văn Mình thì bắt buộc
đứa trẻ đó cũng phải theo tà đạo này. (kéo dài một đoạn nhạc dài)
DẪN KẾT
MC nam (dẫn nối trên nền nhạc kết) Thưa các bạn! Rao giảng
những điều viển vông, ảo tưởng, không bao giờ thành hiện thực; lừa dối
đồng bào bằng cách thu lợi bất chính, bắt đồng bào theo đóng tiền để
phục vụ chi tiêu của bản thân và gia đình; ép buộc đồng bào theo đạo từ
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chối quyền công dân và biệt lập với khối đại đoàn kết dân tộc; Đó là
những gì Dương Văn Mình và tổ chức bất hợp pháp đã và đang làm.
MC nữ: Nếu không có các biện pháp quyết liệt trong thời gian
tới thì rất có thể các thế lực thù địch sẽ lợi dụng tà đạo này để xuyên tạc
đường lối chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước; phá hoại khối
đại đoàn kết dân tộc. Bằng chứng là hiện nay, một số hình ảnh, clip trên
các trang mạng khi nói về Dương Văn Mình đã lồng ghép nhiều ngôn
ngữ với biểu hiện vu cáo chính quyền ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn
giáo.
MC nam: Thưa các bạn! Không thể để một bộ phận đồng bào
trong cộng đồng các dân tộc ta bị lôi kéo, lợi dụng, đi theo những luận
điệu sai trái, những niềm tin lạc lối. Không thể để mỗi mùa xuân đến,
mỗi mùa lễ hội trôi qua, lại có một bộ phận đồng bào Mông phải quỳ lạy
những vật vô tri mà không thể cùng đồng bào các dân tộc trên cả nước
xuống bản chơi hội… (kéo đoạn nhạc/khèn Mông nhạc đến hết)
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