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TÕi sao chª ðµ giang trÕch dân ðàn áp PhápTÕi sao chª ðµ giang trÕch dân ðàn áp PhápTÕi sao chª ðµ giang trÕch dân ðàn áp PhápTÕi sao chª ðµ giang trÕch dân ðàn áp Pháp
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• Pháp Luân  Công chï dÕy Chân-Thi®n-Nhçn, là ði«u mà

chª ðµ Giang TrÕch Dân nghî r¢ng không phù hþp v¾i
chü nghîa Cµng Sän tÕi Trung Qu¯c.

• Vì s¯ ngß¶i t§p Pháp Luân Công tång lên trên 70 tri®u
ngß¶i, th§m chí vßþt quá s¯ lßþng Ðäng viên Ðäng Cµng
Sän, chính quy«n Trung Qu¯c cäm th¤y ðó là mµt m¯i ðe
d÷a

nhæng cách thÑc mà trung qu¯c hành hÕ vànhæng cách thÑc mà trung qu¯c hành hÕ vànhæng cách thÑc mà trung qu¯c hành hÕ vànhæng cách thÑc mà trung qu¯c hành hÕ và
sát hÕi các h÷c viênsát hÕi các h÷c viênsát hÕi các h÷c viênsát hÕi các h÷c viên
• Ðánh ð§p h÷c viên cho ðªn chªt khi h÷ dß¾i sñ giám hµ

cüa cänh sát
• Mµt s¯ h÷ viên næ b¸ lµt tr¥n tru°ng và quÆng vào phòng

giam cüa các nam tµi phÕm hình sñ hung hãn
• SØ døng rµng rãi các thiªt b¸ gây ði®n gi§t ð¬ gi§t ði®n các

næ h÷c viên vào nhæng vùng nhÕy cäm trên c½ th¬
• CßÞng bÑc chích các loÕi thu¯c gây hüy hoÕi h® th¯ng

th¥n kinh trung ß½ng
• Ðâm xuyên qua các ð¥u ngón tay b¢ng các que tre s¡t

cÕnh hay dùng dây k¨m xö qua ð¥u vú
• Làm nhøc trß¾c công chúng b¢ng cách b¡t di
u hành trên

ðß¶ng trong khi mang các bäng có nµi dung thóa mÕ
• Không cho ngü và thñc hi®n các bi®n pháp t¦y não
'' Nhæng cái chªt (cüa h÷c viên Pháp Luân Công) khi b¸ giam
giæ là minh hoÕ kinh hãi cho vi®c nhà chÑc trách nhçn tâm
coi thß¶ng mÕng s¯ng cüa nhæng ngß¶i b¸ giam giæ chï ð½n
thu¥n vì các hoÕt ðµng ôn hoà...  Cµng ð°ng thª gi¾i không
th¬ im l£ng ng¡m nhìn khi nhæng hành vi vi phÕm nhân quy«n
tr¡ng trþn xãy ra.  Nh¤t ð¸nh phäi lên án nhæng hành ðµng
ngßþc ðãi này và tÕo áp lñc khiªn Trung Qu¯c phäi có bi®n
pháp ch¤m dÑt chúng.''

-Hµi Ân Xá Qu¯c Tª, ngày 19 tháng Mß¶i Hai, 2000-Hµi Ân Xá Qu¯c Tª, ngày 19 tháng Mß¶i Hai, 2000-Hµi Ân Xá Qu¯c Tª, ngày 19 tháng Mß¶i Hai, 2000-Hµi Ân Xá Qu¯c Tª, ngày 19 tháng Mß¶i Hai, 2000
GIÚP Ð³ B‚NG CÁCH NÀOGIÚP Ð³ B‚NG CÁCH NÀOGIÚP Ð³ B‚NG CÁCH NÀOGIÚP Ð³ B‚NG CÁCH NÀO

1)1)1)1) Nªu quí v¸ có th¬, xin ký vào ð½n thïnh nguy®nNªu quí v¸ có th¬, xin ký vào ð½n thïnh nguy®nNªu quí v¸ có th¬, xin ký vào ð½n thïnh nguy®nNªu quí v¸ có th¬, xin ký vào ð½n thïnh nguy®n

2)2)2)2) Nói cho bÕn bè hay v« nhæng ði«u ðang xãy ra và nguyênNói cho bÕn bè hay v« nhæng ði«u ðang xãy ra và nguyênNói cho bÕn bè hay v« nhæng ði«u ðang xãy ra và nguyênNói cho bÕn bè hay v« nhæng ði«u ðang xãy ra và nguyên

nhânnhânnhânnhân
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