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PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP (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.

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.

Một người dân 
địa phương nói: “Tôi 
xem con thuyền của 
các bạn hàng năm. 
Nó rất đẹp! Tôi vẫn 
nhớ năm ngoái các 
bạn đã thiết kế con 

thuyền với rất nhiều hoa sen.”
Hai thanh niên người Trung Quốc nói: 
“Chúng tôi cũng muốn tu luyện Pháp 
Luân Công!”

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung 
Quốc tự hào nói với con mình: “Đây là 
văn hóa Trung Quốc đích thực của 
chúng ta. Đây là người Trung Quốc! 
Đây là Pháp Luân Đại Pháp!”

Ông Lý đến từ Trung Quốc chia sẻ 
rằng ông nhận ra đám đông ồn ào xung 
quanh ông đột nhiên yên lặng khi đoàn 
của Pháp Luân Công đi ngang qua. Ông 
tiếp tục nhận xét về biểu hiện ôn hòa 
trên khuôn mặt của các học viên: “Nụ 
cười của họ giống như những bông hoa 
mận nở trước mắt tôi. Ánh mắt họ tỏa 
sáng với trí huệ và lòng tốt.” Ông Lý 
cũng nói rằng tiết mục của Pháp Luân 
Công có một sự rung cảm rất tích cực.

[MINH HUỆ] Hội chợ Sức khoẻ 
Harmony Soul (Tâm hồn Hài hòa) 
thường niên đã được tổ chức tại Trung 
tâm Triển lãm và Hội nghị Bờ biển 
Vàng từ ngày 31 tháng 01 đến 02 tháng 
02 năm 2014, thu hút được hơn 6.000 
khách tham quan. Các học viên Pháp 
Luân Công địa phương một lần nữa lại 
được mời đến tham gia sự kiện này.

Nhiều khách tham quan đã dừng 
chân tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một 
số muốn học môn tu luyện này, một số 
khác thì thích không khí và trường năng 
lượng mà họ cảm nhận được gần quầy 
Pháp Luân Đại Pháp, và một số muốn 
biết thêm về cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ] Tiết mục của Pháp 
Luân Công đã đoạt giải Trang phục đẹp 
nhất trong lễ diễu hành “Ngày Austra-
lia” ở Adelaide vào ngày 26 tháng 01 
năm 2014. “Ngày Australia” là một 
ngày lễ quốc gia nhằm đánh dấu kỷ 
niệm sự xuất hiện của Hạm đội Đầu 
tiên của tàu Anh đến Úc vào năm 1788.

Hoa mận là chủ đề cho con thuyền 
của năm nay. Hoa mận nở trong cái 
lạnh buốt của mùa đông là một phép ẩn 
dụ cho tinh thần dũng cảm và sự kiên 
định của các học viên Pháp Luân Công 
khi đối mặt với cuộc bức hại vô cùng 
khắc nghiệt mà họ phải chịu đựng ở 
Trung Quốc ngày nay.

Những bông hoa mận làm thủ công 
trông rất bắt mắt. Nhiều người xem đã 
chụp ảnh và vỗ tay ủng hộ khi đoàn của 
Pháp Luân Công đi qua.

Các học viên biểu diễn các 
bài công pháp Pháp Luân 
Đại Pháp trên con thuyền

Tiết mục của Pháp Luân Công đoạt giải 

Trang phục đẹp nhất trong “Ngày Australia”

Bờ biển Vàng, Úc: Pháp 

Luân Đại Pháp được chào 

đón tại Hội chợ Sức khoẻ
Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Úc

Bài viết của Trần Tân Ninh, phóng viên Minh Huệ

Khách tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Công tại 
Hội chợ Sức khoẻ Harmony Soul ở Queensland, Úc

(Còn nữa...trang 02)



[MINH HUỆ] Umeå, một thành phố 
ở phía Bắc Thụy Điển, đã được chính 
thức bầu chọn là “Thủ đô Văn hóa châu 
Âu năm 2014″ vào ngày 01 tháng 02. 
Khoảng 80 đến 100 nghìn người đã 
tham gia vào lễ kỷ niệm ba ngày đánh 
dấu danh hiệu vinh dự này. Các học 
viên Pháp Luân Công địa phương đã 
tận dụng cơ hội này để nâng cao nhận 
thức về môn tu luyện.

Lễ kỷ niệm của thành phố tập trung 
vào giới thiệu nền văn hóa Sami của 
dân tộc địa phương, cũng như nền văn 
hóa Trung Quốc. Công chúa Victoria 
của Thụy Điển, Bộ trưởng Bộ Văn hóa 

Thụy Điển, và các chức sắc khác của 
châu Âu đã tham dự sự kiện này. 

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức sự kiện 
đã đề nghị các học viên địa phương giới  
thiệu Pháp Luân Công trên sân khấu 
ngoài trời. Trong khi màn giới thiệu dự 
kiến chỉ diễn ra trong năm phút, khán 
giả và người điều phối đã bày tỏ mong 
muốn được học các bài công pháp Pháp 
Luân Công ngay tại chỗ, và một học 
viên đã đứng trên sân khấu dạy họ bài 
công pháp thứ nhất.

Các học viên cũng được mời đến 
giới thiệu Pháp Luân Công tại một thư 
viện địa phương. Một số người tham dự 
đã để lại thông tin liên lạc của họ để họ 

có thể học môn tập vào ngày hôm sau. 
Một số người đã học các bài công 

pháp ngay tại chỗ.
Một nhân viên thư viện đã chăm chú 

theo dõi phần biểu diễn các bài công 
pháp và nói: “Tôi đã mong muốn được 
học môn này từ lâu.”

Một cô gái đến từ Estonia chưa từng 
nghe về Pháp Luân Đại Pháp trước đây 
đã vô cùng hài lòng khi tìm được nó và 
có dịp trò chuyện cùng với các học 
viên. Cô muốn tìm hiểu thêm và nói: 
“Tôi phải về nhà ngay để xem trang 
web của Pháp Luân Đại Pháp.”

Michelle đã đứng phía trước quầy 
Pháp Luân Đại Pháp một cách hoài 
nghi và nói: “Tôi không thể tin nổi điều 
mình nhìn thấy – Tôi đã tìm thấy bạn! 
Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích!” Cô 
kể với một học viên rằng cô đã đọc một 
cuốn sách được viết bởi một học viên 
Pháp Luân Đại Pháp trong một hiệu 
sách cũ và đã bị sốc khi biết về cuộc 
đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Sau một 
hồi nói chuyện với các học viên, cô 
muốn bắt đầu đọc những cuốn sách của 
Pháp Luân Đại Pháp và học môn tu 
luyện này.

Một người đàn ông Tây Tạng đã nói 
chuyện với các học viên. Ông tôn trọng 
Pháp Luân Đại Pháp và các học viên vì 
những nỗ lực không ngừng của họ 
trong việc giảng rõ sự thật về cuộc đàn 
áp từ năm này qua năm khác trong hoàn 
cảnh hiện nay ở Trung Quốc. Ông rất 
ngưỡng mộ sự phó xuất vô tư vô ngã 
của các học viên.
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Umeå, Thụy Điển: Giới thiệu Pháp Luân Công 

tại “Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2014”

Mọi người học bài công pháp thứ nhất

Bờ biển Vàng, Úc: Pháp Luân 

Đại Pháp được chào đón...

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công 
ở Bahau

(Tiếp theo...trang 01)

Bài viết của một học viên ở Thụy Điển

Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp 
Luân Công ở Malaysia đã tổ chức diễu 
hành mừng Tết Nguyên Đán ở các 
thành phố Bahau, Segamat và Jemen-
tah vào ngày 03 tháng 02 năm 2014. 
Họ đã cùng người dân địa phương 
chào mừng năm con Ngựa và hồng 
truyền vẻ đẹp của Đại Pháp.

Khâu Quan Anh, một công dân địa 
phương, nói: “Cuộc diễu hành cho tôi 
cảm thấy một bầu không khí dễ chịu 
trong dịp Tết cổ truyền. Tôi từng được 
xem múa lân và múa rồng trước đây, 
nhưng đây là lần đầu tiên xem diễu 
hành. Âm nhạc này cho mọi người một 
cảm giác hân hoan. Có rất nhiều người 
tham gia cuộc diễu hành. Nó thật tuyệt!”

Bà Lâm Dục Trinh, một cựu y tá 
nha khoa, cho biết đây là lần đầu tiên 

bà được tận mắt xem một cuộc diễu 
hành như vậy. Bà cho biết rằng bà cảm 
thấy may mắn khi được biết đến Pháp 
Luân Công, vì bà rất quan tâm đến khí 
công. Bà mong rằng các học viên có 
thể tổ chức một lớp dạy các bài công 
pháp trong thành phố.

Ông Dương Trường Tân, một 
nhiếp ảnh gia, đã cảm thấy rất bình an 
và tĩnh lặng sau khi xem cuộc diễu 
hành. Ông cho biết: “Chỉ các bạn 
[những học viên Pháp Luân Công] mới 
có thể gìn giữ văn hoá của chúng ta.” 
Ông nói rằng ông đã biết về cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ 
báo cáo của các phương tiện truyền 
thông, nhưng cũng vẫn bị sốc khi biết 
về hành động cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng. Ông nói rằng ông sẽ tìm hiểu 
thêm về vấn đề này trên mạng.

Malaysia: Các học viên Pháp Luân Công tổ 

chức ba cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên 

Đán trong cùng một ngày

Các học viên Pháp Luân Công được những người dân địa 
phương ở Jementah chào đón
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Đài phát thanh Ba Lan đưa 

tin về nạn cưỡng bức mổ 

cướp nội tạng ở Trung Quốc

Một chính phủ âm mưu dàn dựng trò lừa 

bịp “tự thiêu”

Bài viết của Diệu Huyền

[MINH HUỆ] Vào ngày 24 và 25 
tháng 01 năm 2014, các học viên Pháp 
Luân Đại Pháp ở Ba Lan đã đi đến thành 
phố cổ Torun, quê hương của nhà thiên 
văn học nổi tiếng Copernicus, để tổ chức 
một chiến dịch ký tên kêu gọi chấm dứt 
nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của các 
học viên Đại Pháp bị bức hại và những 
tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc.

Mặc dù nhiệt độ là -15 độ, sau khi 
các học viên dựng các biểu ngữ thông tin 
của họ trên Quảng trường thành phố cổ, 
nhiều người đã tập trung để đọc thông 
tin và nói chuyện với các học viên.

Đài phát thanh địa phương PiK đã 
đưa tin về sự kiện này. Đài phát thanh 
nói rằng Pháp Luân Công (còn gọi là 
Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu 
luyện truyền thống có nguồn gốc ở 
Trung Quốc, nhưng Đảng cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn 
bạo môn tu luyện từ năm 1999. ĐCSTQ 
thậm chí còn đi xa hơn khi vận hành hoạt 
động kinh doanh béo bở bằng việc 
cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học 
viên Pháp Luân Công còn sống để bán 
trong các ca phẫu thuật cấy ghép nội 
tạng. Đài phát thanh đã kêu gọi người 
dân Torun đến Quảng trường thành phố 
cổ ký tên thỉnh nguyện để gửi cho Ủy 
ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền.

Các đài phát thanh khác cũng đăng 
tải thông điệp này và nhiều người đã đến 
quảng trường để tham gia chiến dịch ký 
tên thỉnh nguyện sau khi nghe tin tức. 
Một người đàn ông trung niên đã ký tên 
và nói: “Nhân loại phải hiểu rằng con 
người không thể thù địch với Thần.”

[MINH HUỆ] Tôi công tác trong 
một cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh. 
Năm 2001, trong khi đang đi đón năm 
mới tại nơi chồng tôi công tác, tôi 
nhận được điện thoại của lãnh đạo đơn 
vị với giọng điệu rất nghiêm trọng, 
yêu cầu tôi ngay sau kỳ nghỉ Tết phải 
lập tức quay trở về, có văn bản quan 
trọng cần cho tôi xem. Sau khi trở về, 
tôi đến văn phòng gặp lãnh đạo. Ông 
ấy lấy ra một cuốn sổ và nói là chỉ 
truyền miệng thôi chứ không hề có 
văn bản. Ông ấy nói cuối năm ngoái ở 
Bắc Kinh xảy ra một vụ tự thiêu, các 
nhân viên trong cơ quan không ai 
được đến Bắc Kinh nhất là đến gần 
Thiên An Môn, để tránh bị quay phim 
chụp ảnh, lúc đó ông ấy cũng không 
giải thích rõ ràng. Tôi nói: “Chỉ đến đó 
chơi chụp ảnh thì có vấn đề gì? Có 
phải tôi đến đó để tự thiêu đâu.” Lãnh 
đạo sa sầm mặt mày nói: “Trong sự 
kiện ngày 4 tháng 6 (*) chẳng phải 
những ai bị quay phim chụp ảnh mà 
không giải thích được rõ ràng đều bị 
liên lụy hay sao? Nếu chị có dự định gì 
thì cũng nên tránh xa những sự việc 
như thế này, chẳng những thiệt vào 
thân mà còn gây phiền phức cho đơn 
vị công tác”. Tôi đành gật đầu đầy 
nghi hoặc.

Sau đó tôi lại phải xem chương 
trình “Phỏng vấn tiêu điểm” của ngày 
hôm đó. Lần đầu tiên màn kịch tự 
thiêu được phát sóng, tôi đã nhìn thấy 
rõ cảnh sát vũ trang lôi từ trong đống 
tuyết ra một bình cứu hỏa, rõ ràng là 
đã được sắp đặt từ trước. Những điểm 
sơ hở khác thì miễn bàn vì có quá 
nhiều, rõ ràng là giả tạo, tôi vừa xem 
vừa rớt nước mắt, trong lòng thầm 
nghĩ sao mình lại sinh ra ở một đất 
nước như thế này, đây là đất nước kiểu 
gì vậy?

Ngày thứ hai đi làm, tôi gặp ông 
Lâm ở hành lang, ông ấy là một người 
sống cùng khu nhà với tôi. Ông Lâm 
hạ thấp giọng nói với tôi: “Chương 
trình ‘Phỏng vấn tiêu điểm’ tối hôm 
qua vừa xem qua đã biết là giả, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quá 

bại hoại rồi”. Tôi cười khen ông ấy 
thật thông minh, hỏi ông ấy làm sao 
mà nhận ra được, ông ấy nói: “Mọi 
người đều nói là giả, có quá nhiều sơ 
hở kể ra không hết.”

Khi đến cơ quan thì Tiểu Long 
ngồi đối diện với tôi đã đến trước rồi. 
Tiểu Long nói với tôi rằng màn “tự 
thiêu” tối hôm qua là giả. Tôi hỏi sao 
cậu ấy nhận ra được. Cậu ấy là người 
yêu thích nhiếp ảnh cho nên rất am 
hiểu các kỹ thuật nhiếp ảnh. Cậu ấy 
nói: “Có rất nhiều cảnh quay từ góc độ 
cao, nhìn từ góc độ nhiếp ảnh mà nói, 
nếu không phải có sự chuẩn bị từ 
trước thì sao có thể kịp quay được 
những cảnh đó ngay khi sự việc đang 
diễn ra?” Phóng viên nước ngoài càng 
không thể trèo lên cao đặt máy quay, 
rồi lại chạy xung quanh để quay được 
những cảnh như vậy.

Câu chuyện đã qua 13 năm, trong 
suốt thời gian đó, tôi đã trải qua nhiều 
lần bị tra hỏi phi pháp, bị bắt vào trung 
tâm tẩy não, trại giam và bị kết án tù. 
Ngoài một số kẻ xấu bị lợi làm cho mờ 
mắt, hầu hết đồng nghiệp trong cơ 
quan đều nói tôi là người tốt. 

Khi xảy ra sự kiện “Tự thiêu” tôi 
mới luyện công không được bao lâu, 
nhưng sự kiện này đã khiến tôi nhận ra 
được sự vĩ đại của Pháp Luân Công. 
Chỉ có điều hoàn mỹ như vậy mới 
khiến ĐCSTQ phải bịa ra những lý do 
giả tạo để công kích, vì đây chính là 
Phật Pháp. Xã hội này ai ai cũng đều 
có khiếm khuyết rất dễ tìm ra, nếu 
Pháp Luân Công không tốt thực sự thì 
cần gì phải dựng nên một màn kịch bịa 
đặt trắng trợn đến như vậy.

Giờ đây vẫn có người tin vụ “Tự 
thiêu” là sự thật, đúng là ngốc hết chỗ 
nói. Tôi thật chỉ muốn túm lấy đầu 
người đó mà lắc, có phải là anh đã 
uống say quá rồi không, mau tỉnh lại 
đi chứ.

(*) Sự kiện ngày 4 tháng 6: Ngày diễn 
ra vụ thảm sát sinh viên ở quảng trường 
Thiên An Môn năm 1989.

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở 
Ba Lan

Phóng viên của PiK, một đài phát thanh ở Ba Lan, 
phỏng vấn một học viên Pháp Luân Đại Pháp
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[MINH HUỆ] Ông Edward 
McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện 
châu Âu về Dân chủ và Nhân quyền, đã 
công bố nhận định của mình trên Thời báo 
Đại Kỷ Nguyên vào ngày 27 tháng 01, 
ngày mà hàng năm Liên Hợp Quốc dành 
để tưởng nhớ Nạn diệt chủng (Holocaust).

Trong bài báo, ông McMillan-Scott 
nhắc nhở độc giả nghĩ về tình hình ở 
Trung Quốc ngày nay khi tưởng nhớ tới 
Nạn diệt chủng. Ông coi cuộc bức hại 
Pháp Luân Công như một cuộc diệt chủng 
nhằm dập tắt những người thực hành nó, 
và đề xuất thành lập một danh sách quốc tế 
cho thủ tục tố tụng của tòa án tội phạm 
quốc tế trong tương lai.

Năm cũ đã kết thúc với một loạt sự 
kiện quan trọng liên quan đến động lực 
toàn cầu chống lại nạn cưỡng bức mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
còn sống ở Trung Quốc.

Nghị viện Châu Âu đã thông qua một 
nghị quyết vào ngày 12 tháng 12 năm 
2013, lên án hệ thống mổ cướp nội tạng 

được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân 
lương tâm không tự nguyện, đặc biệt là 
các học viên Pháp Luân Công.

Ở Hoa Kỳ, Tiểu ban Châu Á của Ủy 
ban Ngoại giao đã thông qua một nghị 
quyết tương tự, bước tiếp theo là vượt 
qua ủy ban cao nhất trước khi đạt đến sàn 
biểu quyết chung.

Một chiến dịch toàn cầu của Hiệp hội 
Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng 
(DAFOH) đã thu thập được 1,5 triệu chữ 
ký để gửi lên Ủy ban Liên Hợp Quốc về 
Nhân quyền (UNCHR).

Ông McMillan-Scott gọi sự kiện này 
là “chấm dứt sự khủng hoảng tín nhiệm

về tội diệt chủng đối với các tù nhân bị 
lựa chọn và giết hại, đặc biệt là các học 
viên Pháp Luân Công, để lấy đi các bộ 
phận cơ thể”. Ông cũng làm một sự so 
sánh giữa việc không một ai tin vào sự 
tồn tại của trại tử thần Đức quốc xã với 
việc ban đầu không một ai tin vào những 
tội ác diệt chủng của chính quyền Trung 
Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng chống 
lại Pháp Luân Công.

Ngay sau khi tin tức về mổ cướp nội 
tạng được đưa ra vào năm 2006, ông 
McMillan-Scott đã tới Trung Quốc để 
tiến hành cuộc điều tra riêng của mình. 
Ông đã kết luận điều này tại cuộc họp 
báo ở Nghị viện châu Âu vào ngày 11 
tháng 12: “Sự thật khủng khiếp là những 
cuộc điều tra sau đó, bao gồm cá nhân 
tôi, từng cho rằng kinh doanh cấy ghép 
nội tạng ở Trung Quốc gần như hoàn 
toàn phụ thuộc vào việc lấy đi nội tạng 
của những tù nhân mới chết. Điều này đã 
được chính quyền Trung Quốc thừa 
nhận.”

[MINH HUỆ] Vợ chồng ông Thạch 
Mạnh Xương và bà Hàn Thục Quyên hiện 
đang bị giam giữ tại trung tâm tẩy não 
Thanh Long Sơn. Thân nhân của họ và 
bốn luật sư được thuê đại diện cho các học 
viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp 
pháp tại các trung tâm tẩy não, đã đến đó 
vào ngày 14 tháng 11 năm 2013, kêu gọi 
trả tự do cho mỗi học viên. Tuy nhiên, các 
quan chức tại trung tâm tẩy não từ chối gặp, 
họ đã khóa cửa trước và tắt tất cả các đèn.

Luật sư kêu gọi trả tự do cho các học 
viên Pháp Luân Công

Ông Đường Cát Điền, Giang Thiên 
Dũng, Lương Tiểu Quân và Vương Thành 
được thuê vì các học viên Pháp Luân Công 
bị giam giữ tại trung tâm tẩy não Thanh 
Long Sơn. Họ đã đến trung tâm tẩy não 
với người thân của ông Thạch và bà Hàn

lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 11 năm 
2013, nhân viên bảo vệ đã không chịu 
mở cửa cho họ vào bên trong.

Phương Diệu Xuân, giám đốc trung 
tâm tẩy não, đã gọi điện thoại cho Phòng 
Công an Nông trường Thanh Long Sơn, 
và 4 nhân viên cảnh sát, gồm có Lý Quốc 
Giang đã xuất hiện. Một viên chức trẻ 
đeo kính ghi hình lại toàn bộ khung cảnh.

Các luật sư nói với các viên chức về 
những người dân vô tội bị giam giữ tại 
trung tâm tẩy não và họ có ý định báo cáo 
với cảnh sát. Nhưng cảnh sát vẫn cố bắt 
các luật sư với lý do là “cản trở thi hành 
công vụ”. Các luật sư đã phản đối sự 
buộc tội này là không có hiệu lực.

Trong thời gian đó, giám đốc Phương 
đã gọi cho các quan chức khác nhiều lần 
và nói với họ hãy làm điều gì đó để các 
luật sư này rời đi. Cảnh sát đã cố gắng 
bắt các luật sư đi đến đồn cảnh sát với họ 
để báo cáo trường hợp này, nhưng các 
luật sư nói: “Chúng tôi đã báo cáo đến 
các anh về việc những người dân vô tội 
bị giam giữ bất hợp pháp ở đây, và các 
anh nên điều tra về điều này thay vì cố 
gắng bắt chúng tôi rời đi.” Cuối cùng 
cảnh sát đã bỏ cuộc.

Các luật sư bắt đầu lên tiếng kêu gọi: 
“Phương Diệu Xuân, Đào Hoa, Phương 
Tú Mai, Kim Ngôn Bằng, Châu Cảnh 
Phong, tất cả các ông đã phạm tội ác.

Phương Diệu Xuân, ông đã bắt giữ 
những công dân vô tội mà không hề có 
thủ tục pháp lý nào và ông sẽ phải đối 
mặt với một quy trình xử lý kỷ luật nội 
bộ. Ông có thực sự tin là mình sẽ không 
phải chịu trách nhiệm bởi địa vị hiện tại 
của mình? Ông có nghĩ là sẽ không ai 
biết những gì ông đã làm? Chúng tôi hi 
vọng ông trả tự do cho tất cả các học viên 
Pháp Luân Công ngay lập tức; nếu không 
ông sẽ bị kiện.”

Các luật sư và những người thân tiếp 
tục lên tiếng kêu gọi cho đến khi trời tối 
lúc 6 giờ chiều. Sau đó, họ quay trở về 
Kiến Tam Giang. Việc kháng nghị của các 
luật sư đã làm chấn động các viên chức, 
các lính canh và các nhân viên cảnh sát.

Bối cảnh vụ việc
Các quan chức từ Phòng 610 của Ủy 

ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long 
Giang, và Ủy ban Chính trị và Pháp luật 
của Tổng cục Khai khẩn Nông nghiệp 
Hắc Long Giang đã thông đồng với nhau 
trong năm 2010 để thiết lập trung tâm tẩy 
não Thanh Long Sơn bên trong Cục quản 
lý trại giam.

63 trường hợp được xác nhận là các 
học viên đang bị giam giữ tại trung tâm 
tẩy não. Nhiều người bị giam giữ vẫn 
đang cố gắng hồi phục lại từ sự tra tấn về 
thể chất và tinh thần mà họ phải chịu.

04

Luật sư kêu gọi trả tự do 

cho tất cả các học viên 

Pháp Luân Công bị giam 

giữ tại trung tâm tẩy não 

Thanh Long Sơn

Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu coi cuộc bức hại như tội diệt chủng và đề 

nghị đưa những thủ phạm ra Tòa án Hình sự Quốc tế

Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc 
Long Giang, Trung Quốc

Ông Edward 
McMillan-Scott, 
Phó Chủ tịch 
Nghị viện châu 
Âu về Dân chủ và 
Nhân quyền

Số 2014-07  l Ngày 17 tháng 02 năm 2014



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


