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Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: http://vn.minghui.org/news/
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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                                         còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tập luyện có lợi 
ích cho sức khoẻ và tinh thần. Được khai sáng bởi ông Lý Hồng Chí, môn tập này 
gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tĩnh công, cùng với việc 
các học viên nỗ lực thuận theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ ngay trong 

cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân Công không chỉ đem lại lợi ích về sức khoẻ và 
đời sống cho người tập, mà những người khác cũng được hưởng lợi.

 Xuất phát từ Trung Quốc năm 1992, đến nay Pháp Luân Công đã có mặt 
trên khắp thế giới với học viên từ đủ mọi quốc gia, sắc tộc, cũng như các 

thành phần xã hội. Đối mặt với cuộc đàn áp tà ác của Đảng cộng sản 
Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công càng thể hiện sức mạnh tinh 
thần hơn nữa qua việc phản bức hại bằng con đường nêu cao đạo lý 

Chân-Thiện-Nhẫn.

Giới thiệu

Minh Huệ Net là nguồn thông tin nguyên bản nhất về thực hành Pháp Luân Công và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc, cũng như cung cấp thông tin kịp thời về tin tức các hoạt động và sự kiện liên quan đến Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc cũng như ở hơn 100 quốc gia trên thế giới nơi Pháp Luân Công đang được tập luyện. Minh Huệ Net đăng tải bài chia 
sẻ về trải nghiệm và nhận thức của chính các học viên, vốn là những người đóng góp phần lớn bài cho trang web.

NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Ngày 13 tháng 05 năm 2013

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp 
thực hành theo các nguyên lý của Chân Thiện 
Nhẫn và vận dụng chúng vào cuộc sống hằng 
ngày của họ, phấn đấu để trở thành những người 
tốt hơn trong mọi môi trường và hoàn cảnh; và
Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở 
Ottawa và trên toàn thế giới đang hân hoan kỷ 
niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 
trong tháng 05 năm 2013; và
Xét rằng, vượt qua ranh giới của chủng tộc và 
văn hoá, Pháp Luân Đại Pháp đón nhận tất cả 
mọi người thuộc mọi lứa tuổi, từ tất cả các tầng 
lớp xã hội cũng như cộng đồng tôn giáo; và
Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và 
những công dân ở Ottawa sẽ tổ chức Ngày Pháp 
Luân Đại Pháp bằng những bài hát,  những điệu 
múa và biểu diễn âm nhạc cùng các hoạt động lễ 
hội khác;
Do đó, tôi Jimm Watson, Thị trưởng Thành phố 
Ottawa, chính thức tuyên bố ngày 13 tháng 05 
năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở 
Ottawa.

Jim Watson
Thị trưởng

Nơi diễn ra Pháp hội giao lưu tâm đắc thể 
hội Pháp Luân Đại Pháp New York 2013

(Tiếp theo trang 02)

[MINH HUỆ] Ngày 13 tháng 05 
năm 2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 
14 ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 
thường niên và kỷ niệm 21 năm Pháp 
Luân Đại Pháp được truyền ra công 
chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng 
lập Pháp Luân Đại Pháp. Học viên 
Pháp Luân Đại Pháp ở các cộng đồng 
trên khắp đất nước Canada đã tổ chức 
Tháng Pháp Luân Đại Pháp với các 
cuộc diễu hành và biểu diễn miễn phí 
các bài hát và các điệu múa cổ truyền 
Trung Quốc. Nhân dịp này, ông Jim 
Watson, Thị trưởng Ottawa, Canada, 
đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 
2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở 
Ottawa.O awa.

Canada: THỊ TRƯỞNG THỦ ĐÔ OTTAWA 

TUYÊN BỐ NGÀY 13 THÁNG 05 NĂM 2013 

LÀ NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

[MINH HUỆ] Pháp hội tâm đắc thể 
hội Pháp Luân Đại Pháp New York 
được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 19 
tháng 05 năm 2013 ở Trung tâm 
IZOD. Hơn 8.000 học viên Pháp Luân 
Đại Pháp từ 53 quốc gia trên khắp thế 
giới đã tới dự Pháp hội. Sư phụ Lý 
Hồng Chí đã tới giảng Pháp vào buổi 
sáng. Tất cả các đệ tử đã đứng dậy và 
nhiệt liệt vỗ tay chào đón Sư phụ.
Đây là Pháp hội chia sẻ kinh 

nghiệm quốc tế lớn nhất kể từ khi chế 
độ Cộng sản bắt đầu bức hại Pháp 
Luân Công năm 1999 ở Trung Quốc. 
Hơn 7.000 học viên Đại Pháp đã tham 
dự Pháp hội New York tháng 05 năm 
2012, trong khi hơn 5.000 học viên từ 
hơn 40 quốc gia tham dự Pháp hội 
năm 2011.

HƠN 8.000 NGƯỜI 
THAM DỰ PHÁP HỘI 
TÂM ĐẮC THỂ HỘI 
PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP 
NEW YORK 2013
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CÁC HỌC VIÊN TREO BIỂU NGỮ Ở TRUNG QUỐC 
ĐỂ CHÚC MỪNG NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP 
THẾ GIỚI

New York: CÁC HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG KỶ 
NIỆM NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP THẾ GIỚI LẦN 
THỨ 14

Hàng trăm học viên đã luyện các bài công 
pháp Pháp Luân Công cùng nhau vào buổi 
sáng và chương trình biểu diễn của lễ kỷ niệm 
được bắt đầu vào buổi trưa.

Các nhân viên của AYS chúc mừng sinh 
nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Các học 
viên chúc 
Sư phụ Lý 
Hồng Chí 
một sinh 
nhật vui vẻ

Công bố 
công nhận 
Pháp Luân 
Đại Pháp 
của 13 
Thượng nghị 
sỹ bang

[MINH HUỆ] Các học viên đã treo nhiều biểu ngữ tại một thành phố thuộc tỉnh Hắc 
Long Giang vào ngày 13 tháng 05. Dưới đây là hình ảnh một số biểu ngữ.

Pháp hội diễn ra ở Trung tâm IZOD, 
nằm ở khu Greater New York. Trung 
tâm có một sân vận động thể thao lớn, 
nằm ở phía Bắc của New Jersey, vắt 
ngang qua sông Hudson từ đảo Man-
hattan.

Trong phần chia sẻ kinh nghiệm, một 
số học viên Trung Quốc và phương Tây 
đến từ Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới 
đã chia sẻ việc họ trân quý cơ hội tu 
luyện, học Pháp, tự mình đề cao trên 
con đường tu luyện như thế nào.

Pháp hội diễn ra từ 9 giờ 30 sáng cho 
đến 6 giờ chiều. Trong cơn mưa nhỏ 
khi kết thúc Pháp hội, các đệ tử Đại 
Pháp cùng nhau nói lời tạm biệt, bắt 
đầu những bước đột phá mới trên con 
đường tu luyện của mình.

[MINH HUỆ] Vào ngày 08 tháng 05 
năm 2013, các học viên Pháp Luân 
Công ở Kansas đã được mời đến để 
giới thiệu Pháp Luân Công cho các 
nhân viên của Dịch vụ Thanh niên Liên 
kết (AYS). Những người tới tham dự 
đã học các bài công pháp. Khi nghe nói 
Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 
sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí sắp đến, 
họ đã gửi những lời chúc mừng đến 
Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý.

Trong 41 năm qua, thông qua các 
chương trình khác nhau, AYS đã giúp

Hơn 8.000 người tham 

dự pháp hội tâm đắc thể 

hội ...

(Tiếp theo trang 03)

[MINH HUỆ] Vào ngày 12 tháng 05, các 
học viên Pháp Luân Công từ New York và 
New Jersey đã tập trung tại Quảng trường 
Foley ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp 
Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 
14.

Ông Tim Bishop, Nghị sĩ Quốc hội từ 
New York, và một số Thượng nghị sỹ bang 
đã gửi thư chúc mừng tới sự kiện. Thượng 
viện bang đã thông qua một nghị quyết và 
ban hành một công bố công nhận Pháp 
Luân Đại Pháp.

Tami và Cheryl, hai du khách đến từ 
Florida, bị thu hút bởi các màn trình diễn và 
đã học các bài công pháp Pháp Luân Công

ngay tại chỗ. Sau khi luyện các bài công 
pháp, Tami nói: “Bây giờ tôi cảm thấy rất 
thoải mái. Nó thật tuyệt vời. Thiền định cho 
tôi một cảm giác yên bình mà tôi chưa bao 
giờ có trước đó.” Tami đã nghe về cuộc bức 
hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nói 
cô sẽ vào trang web để tìm hiểu thêm về 
môn tập.

Nhiều du khách Trung Quốc cũng đã 
xem các màn trình diễn. Ông Trình Trường 
Hà, một luật sư đến từ Trung Quốc, nói 
rằng ông không tin vào những tuyên truyền 
của Đảng cộng sản nhắm vào Pháp Luân 
Công. Ông cũng lên án tội ác mổ cướp nội 
tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

(Tiếp của trang 01)

Kansas: Các nhân viên 

của Dịch vụ Thanh niên 

Liên Kết (AYS) học Pháp 

Luân Công

Bài viết của một học viên Pháp Luân
Công ở Kansas



(Tiếp theo trang 04)
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 [MINH HUỆ] Sau sự kiện 432 người ký 
vào một bản kiến nghị yêu cầu thả học viên 
Pháp Luân Công Tôn Ngọc Cường, đã có 
thêm nhiều người tham gia ký tên vào bản 
kiến nghị. Vào khoảng thời gian này, những 
người chịu trách nhiệm đi thu thập chữ ký 
thường nhận được những phản hồi như: 
“Tôi sẽ ký tên!” “Kiến nghị thả học viên 
Pháp Luân Đại Pháp à? Để tôi ký.”

Ông Tôn, 70 tuổi, người thôn Vọng Hải 
Tự, huyện Thương bị bắt khi đang giảng 
chân tướng tại một hội chợ ở thôn Đại Bạch 
Đầu, Phong Hoa Điếm vào 12 năm 2012.

Cảnh sát đã ngăn cản gia đình ông đến 
thăm. Họ thậm chí không cho phép gia đình 
gửi chăn màn hay quần áo ấm mùa đông 
cho ông. Cảnh sát, công tố viên, thẩm phán 
âm mưu đẩy ông Tôn vào tù. Các xảo thuật 
này dựa trên một phần của hệ thống pháp 
luật huyện Thương đã gây ra một làn sóng 
phản đối mạnh mẽ của cư dân huyện Thương, 
nơi mọi người tự nguyện ký tên và chỉ điểm 
dấu vân tay của họ vào bản kiến nghị để giải 
cứu ông Tôn.

Dưới đây là một số ý kiến từ các học viên 
đã thu thập được chữ ký:
Một người đàn ông 70 tuổi: Tôi dám nói 
với tất cả mọi người “Pháp Luân Đại 
Pháp hảo”

Một vài ngày trước khi người đàn ông 70 
tuổi này đã nghe nói về chuyện của ông Tôn 
tại một hội chợ. Ông đã ngay lập tức ký tên 
và in dấu vân tay của mình. Ông nói rằng 
ông có một người thân là một học viên Pháp 
Luân Công. Một người họ hàng đã cho cho 
ông một lá bùa may mắn với thông điệp trên 
đó và bảo ông hãy niệm “Pháp Luân Đại 
Pháp hảo”. “Tôi nhận được phúc lành từ 
Pháp Luân Công”, ông lão nói. “Tôi dám ký 
tên của tôi trong đồn cảnh sát, chứ đừng nói 
là trong hội chợ. Tôi dám nói với tất cả mọi 
người rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Một nhân viên chính phủ: Những người 
trong chính phủ nên suy nghĩ thêm

Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở 
tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Đoàn thanh niên mà tôi đã gia nhập khi 
còn đi học.

Cả gia đình tám người của chúng tôi 
bắt đầu chân thành niệm “Pháp Luân Đại 
Pháp hảo” và ” Chân – Thiện – Nhẫn 
hảo” mỗi ngày và tất cả các bệnh tật của 
tôi đã biến mất từ đó. Tôi không còn cảm 
thấy mệt mỏi khi làm việc tại công trường 
xây dựng. Tôi có thể khuân gạch nặng, 
cát, xi măng và đi lên xuống tám hoặc 
chín tầng mà không cảm thấy mệt mỏi. 
Thu nhập của tôi cũng đã tăng hàng chục 
ngàn nhân dân tệ mỗi năm. Sắc mặt của 
tôi chuyển sang hồng hào và khỏe mạnh 
và bây giờ tôi trông trẻ hơn trước.

Vào ngày 12 tháng 05 năm 2008, một 
trận động đất lớn 8 độ Richter đã xảy ra 
trong vùng chúng tôi. Nhiều ngôi nhà 
trong làng bị sụp đổ và sự sợ hãi, nỗi buồn 
tràn ngập khắp dân làng. Nhà hàng xóm 
của tôi bị sập hoặc bị nứt, tất cả các viên 
ngói trên mái nhà đều bị vỡ, nhưng ngôi 
nhà 

của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn một 
cách thần kỳ. Không có viên ngói nào ở 
ngôi nhà ba tầng của chúng tôi bị rơi 
xuống đất, như thể chúng đã được dính 
vào đó bởi phép thuật. Cũng không có 
dấu hiệu thiệt hại nào đối với căn nhà.

Toàn bộ gia đình tôi biết rằng Sư phụ từ 
bi của Đại Pháp đã bảo vệ chúng tôi. Mặc 
dù chúng tôi không phải là học viên, tất cả 
chúng tôi đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức 
liên đới. Chúng tôi cũng niệm “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày và thực 
hiện theo các nguyên lý “Chân – Thiện – 

KHÔNG MỘT VIÊN NGÓI NÀO TRÊN CĂN NHÀ 

RƠI XUỐNG TRONG TRẬN ĐỘNG ĐẤT 8 ĐỘ 

RICHTER

“Thỉnh nguyện cho một học viên Pháp Luân Đại Pháp à? Tôi sẽ ký!”

đỡ nhiều thanh niên và hộ gia đình 
trong cộng đồng. Hai nhân viên của 
AYS đã bị cuốn hút bởi môn tu luyện 
cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp tại một hội 
chợ y tế cộng đồng. Họ đã đề xuất với 
một quản trị viên của AYS về việc mời 
các học viên đến hướng dẫn các bài 
công pháp cho họ. Người quản trị muốn 
thấy nhiều người hơn nữa được hưởng 
lợi ích từ Pháp Luân Công, vì vậy cô đã 
gửi email đến các tổ chức liên quan với 
AYS ở các thị trấn lân cận và mời các 
học viên giới đến để thiệu Pháp Luân 
Công vào ngày 08 tháng 05 vừa qua.
Các học viên đã giải thích cho nhân 
viên AYS về các nguyên lý Chân – 
Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, 
và tác dụng của các bài công pháp trong 
việc cải thiện sức khỏe và tinh thần của 
hơn 100 triệu người trên thế giới. Tất cả 
mọi người tại buổi giới thiệu đều muốn 
tìm hiểu nó. Họ đã xem video hướng 
dẫn luyện công và học bốn bài công 
pháp đầu tiên của Pháp Luân Công.

Kansas: Các nhân viên 

của Dịch vụ Thanh niên 

Liên Kết (AYS)....

(Tiếp của trang 02)[MINH HUỆ] Tôi sống ở vùng nông 
thôn ở tỉnh Tứ Xuyên. Tôi 53 tuổi và làm 
việc kiếm sống như một người lao động 
thời vụ. Trong nhiều năm tôi đã mắc bệnh 
viêm gan B, viêm dạ dày, viêm thanh 
quản, lạnh vai và các bệnh khác, và mặt 
tôi thì vàng vọt ốm yếu. Tôi trông giống 
như đã 70 tuổi khi chưa đến 50 tuổi. Cứ 
làm việc được vài ngày là tôi bị ốm vài 
ngày. Tiền tôi kiếm được thậm chí còn 
không đủ để trang trải các chi phí y tế.

Vài năm trước, tôi đến thành phố để 
làm việc và gặp một học viên Pháp Luân 
Công. Ông đã giảng chân tướng cho tôi, 
nói với tôi Pháp Luân Công là gì và các 
đặc điểm của Pháp Luân Công. Các học 
viên Pháp Luân Công là những người rất 
tốt tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn.” Tuy 
nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) tà ác đã vu khống và bức hại 
những người ủng hộ Pháp Luân Công và 
các học viên. Kể từ khi thiết lập quyền lực 
chính trị của mình trong nước, ĐCSTQ đã 
giết hại hơn 80 triệu người dân vô tội. Nó 
đã phạm tội rất lớn đối với Thần và chúng 
sinh. Nếu người không phạt nó thì trời 
phạt. Vì vậy, “trời diệt ĐCSTQ” là thiên 
ý. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức 
liên đới là theo thiên ý. Chỉ khi thoái 
ĐCSTQ mới đảm bảo bình an. Tôi rất biết 
ơn người học viên đã nói với tôi những 
chân tướng này để cứu sinh mệnh của 
mình. Ông đã dạy tôi chân thành niệm 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân –  
Thiện – Nhẫn hảo” vì sự bình an và hạnh 
phúc của tôi. Ông cũng đã giúp tôi thoái 

Nhẫn” vào mọi lúc để trở thành những 
người tốt nhất có thể. 

Với sự bảo hộ của Sư phụ, tất cả chúng 
tôi có cơ thể khỏe mạnh và được ban phúc 
lành!

Cảm ơn Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp 
hảo!
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Sau khi nghe các sự kiện, một nhân viên 
chính phủ cho biết: “Chúng tôi thường xuyên 
có các cuộc họp để thảo luận về vấn đề này 
(Pháp Luân Công). Chúng ta nên xem xét lại 
chính sách của mình. Tại sao, sau nhiều năm 
bị bức hại, vẫn đang còn rất nhiều người kiên 
định với việc tu luyện Pháp Luân Công?” 
Ông nhận xét rằng nhiều người có học vấn và 
có chuyên môn cũng học Pháp Luân Công, 
điều này đã đặt ra cho ông câu hỏi về cuộc 
đàn áp. Khi đệ tử Đại Pháp yêu cầu ông hỗ 
trợ ông Tôn, ông nói: “Tất nhiên là tôi sẽ ký 
tên.” Tuy nhiên, ông không thể in các dấu 
vân tay vì chúng được ghi lại, vì vậy ông chỉ 
ký tên mình.

Một cụ già 60 tuổi: “Các học viên Pháp 
Luân Công là những người tốt”

Một người đàn ông 60 tuổi đã ký tên 
không do dự sau khi nghe về chuyện của ông 
Tôn Ngọc Cường. Ông cho biết  “Các học 
viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. 
Tôi ủng hộ họ.” Người đàn ông không biết 
làm thế nào để viết, nên ông đề nghị những 
người thu thập chữ ký ghi tên của ông và sau 
đó ông đã điền dấu vân tay của mình.

“Nhưng tôi sẽ ký cho đệ tử Đại Pháp”
Một người đàn ông 40 tuổi cho biết thường 

thì ông không thích tham gia vào các sự kiện 
như vậy. “Nhưng tôi sẽ ký tên cho đệ tử Đại 
Pháp”, ông nói.

Một học sinh trung học cho biết, “Đây là 
một việc tốt nhằm hỗ trợ các học viên Pháp 
Luân Công. Cháu sẽ ký tên.”

[MINH HUỆ] Học viên Pháp Luân 
Công bà Trương Phượng Anh đã bị giam 
giữ phi pháp trong Trại lao động cưỡng 
bức nữ Thiên Đường Hà ở quận Đại 
Hưng, Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 01 
năm 2003. Hiện nay bà lại một lần nữa bị 
cầm tù vì đức tin của mình.

Vào ngày 10 tháng 05, Trường đại học 
Y tế và Dịch vụ Xã hội Thánh Elizabeth 
của Slovakia đã trao tặng bà Trương giải 
Vàng vì “Bảo vệ nhân quyền và tín 
ngưỡng.”

Cô Lisa, con gái của bà Trương, đã  
nhận giải thưởng thay cho mẹ mình tại

buổi lễ ở Bratislava, thủ đô Slovakia.
Lisa, hiện đang sống ở Úc, nói: “Tôi 

rất buồn vì mẹ tôi, người đáng ra phải 
đến để nhận giải thưởng này ở Slovakia, 
lại không thể đến được vì bà hiện đang bị 
giam giữ phi pháp bởi Đảng Cộng sản 
Trung Quốc.” Bà Trương không nhận 
được thông báo về giải thưởng ở trung 
tâm giam giữ nhưng bà biết được thông 
tin này từ những người họ hàng, cô nói 
thêm.

Trường đại học Y tế và Dịch vụ Xã hội 
Thánh Elizabeth trao giải thưởng thường 
niên để khen thưởng những người cống 
hiến cho cam kết nhân quyền và công 
bằng xã hội trên toàn thế giới.

Tại buổi lễ trao giải năm nay, Hiệu 
trưởng trường, Tiến sĩ Vladimir 
Krcmery, đã giới thiệu những nỗ lực của 
bà Trương trong việc kháng cự hòa bình 
và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở 
Trung Quốc. Sau đó ông đã trao giải 
Vàng vì “Bảo vệ nhân quyền và tín 
ngưỡng” cho con gái bà Trương.

Một học viên Pháp Luân Công người 
Tây phương ở địa phương tên là Marek 
đã nhận giải Bạc vì “Đấu tranh cho nhân 
quyền ở Trung Quốc”.

Slovakia: HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG BỊ GIAM 

GIỮ Ở TRUNG QUỐC ĐƯỢC TRAO GIẢI “BẢO VỆ 

NHÂN QUYỀN VÀ TÍN NGƯỠNG”

Thẩm phán tòa án huyện Tùng Sơn đe dọa bà 
Trương Lôi và ngăn cản luật sư bào chữa của bà

“Thỉnh nguyện cho một 

học viên...

Con gái bà Trương Phượng Anh nhận giải 
thưởng “Bảo vệ nhân quyền và tín ngưỡng” 
thay cho mẹ mình, trong sự chứng kiến của 
Hiệu trưởng trường, Tiến sĩ Vladimir 
Krcmery.

Tòa án huyện 
Tùng Sơn, 
thành phố 
Xích Phong, 
Nội Mông

[MINH HUỆ] Thông đồng với Sở Cảnh 
sát và được sự ủy quyền của huyện Tùng 
Sơn, thành phố Xích Phong, Nội Mông, tòa 
án đã tổ chức một phiên tòa xét xử một học 
viên Pháp Luân Công – bà Trương Lợi vào 
ngày 08 tháng 04 năm 2013. Tại phiên tòa, 
Thẩm phán Quách đã gây áp lực ép bà 
Trương Lôi đồng ý hối hận nhằm đạt mục 
đích “chuyển hóa”. Bà Trương kiên quyết 
từ chối sự ép buộc và kiên định giữ vững 
đức tin của mình.

Thuật ngữ “chuyển hóa” được Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng, 
nhằm ám chỉ việc thực hiện tẩy não và tra 
tấn để buộc các học viên phải từ bỏ tu luyện 
Pháp Luân Công.

Trước phiên tòa, bà Trương đã bị giam 
tại một trung tâm giam giữ trong hơn 09

 tháng. Do sự tra tấn dã man mà bà đã 
phải chịu đựng ở đó, bà rất yếu và đã mắc 
nhiều chứng bệnh. Bất chấp tình trạng sức 
khỏe tồi tệ của mình, bà đã cố gắng để bào 
chữa cho mình tại phiên tòa, tuy nhiên,vị 
thẩm phán gay gắt ngắt lời bà bất cứ khi nào 
bà đưa ra luận điểm của mình.

Luật sư của bà Trương đến từ Bắc Kinh. 
Ông đã tiến hành biện hộ một cách chính 
nghĩa cho bà Trương, chứng minh là bà 
không phạm tội chiểu theo các quy định và 
pháp luật hiện hành của Trung Quốc, qua 
đó nhiều quan chức có mặt đều biết rằng tu 
luyện Pháp Luân Công là không phạm 
pháp, mà chính ĐCSTQ mới vi phạm pháp 
luật và lạm dụng nhân quyền.

Vào hôm xét xử, các nhân viên từ Đội An 
ninh Nội địa huyện Tùng Sơn, gồm Từ 
Quốc Phong và Lưu Long đã có mặt tại tòa. 
Họ theo dõi phiên tòa, chụp ảnh và quay 
video để gây áp lực lên bà Trương và luật sư 

của bà. Hơn hai mươi thân nhân và bạn bè của 
bà Trương đã đến tòa án, nhưng đã bị bảo vệ 
ngăn không cho họ tham dự phiên tòa.

Phiên tòa được cho là công khai, nhưng 
các nhà chức trách đã chọn một căn phòng 
nhỏ và cấm mọi người tham dự. Họ làm 
điều này mục đích là để ngăn không cho 
mọi người nghe được lời bào chữa của luật 
sư bảo vệ bà Trương, mà thông qua đó họ sẽ 
hiểu được sự thật rằng ĐCSTQ vi phạm 
pháp luật khi bức hại các học viên Pháp 
Luân Công. Hành động tà ác của họ và 
phiên tòa bất hợp pháp không thể che giấu 
được sự thật.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của 
ĐCSTQ là hoàn toàn bất hợp pháp, và bất 
cứ ai tham gia vào cuộc bức hại sẽ phải trả 
giá cho hành động của mình.

Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại 
Nội Mông

(Tiếp của trang 03)


