
[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ 
chức một hoạt động giảng chân tướng dịp cuối tuần tại công viên 
Riviera ở trung tâm thành phố Helsinki. Họ đã giới thiệu môn tu 
luyện Pháp Luân Công, nói với người dân về những nguyên lý 
Chân – Thiện – Nhẫn, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn 
bạo 13 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với 
Pháp Luân Công.

Có nhiều khách tham quan đi dạo ở công viên vào buổi sáng sớm 
thứ Bảy. Những biểu ngữ lớn của các học viên rất bắt mắt đối với 
người đi bộ. Sau khi một cặp vợ chồng trẻ cẩn thận đọc những nội 
dung của các biểu ngữ, một học viên đã nói với họ về cuộc bức hại 
Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đôi vợ chồng đều lo ngại sau khi 
biết về tình hình. Khi họ nghe nói rằng họ có thể giúp các học viên 
bằng cách ký tên thỉnh nguyện, họ đã ký ngay lập tức để bày tỏ sự 
ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Một người đàn ông Trung Quốc đã đến để xin các tài liệu thông 
tin. Ông đã lấy mỗi tài liệu thông tin Trung Quốc một bản, và hỏi 
các học viên nơi ông có thể mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông 
nói rằng người thân của ông ở Trung Quốc là một học viên Pháp 
Luân Công từng bị ung thư đã khỏi sau khi tập Pháp Luân Công, vì 
thế ông biết Pháp Luân Công là kỳ diệu như thế nào. Ông đã biết sự 
thật về Pháp Luân Công qua người thân của mình, và giờ ông muốn 
học Pháp Luân Công.

Phần diễn lại các phương pháp tra tấn làm lay động du 
khách sâu sắc

Có nhiều khách tham quan đi dạo ở công viên vào buổi sáng 
sớm thMột người đàn ông nói với một học viên rằng ông xúc động 
sâu sắc trước cảnh diễn lại các phương pháp tra tấn mà ĐCSTQ sử 
dụng đối với các học viên ở Trung Quốc. Ông nói rằng ông đã đọc 
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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.

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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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 tập nhẹ nhàng, trong đó có một bài tọa thiền, 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.

Phần Lan:
Một dịp cuối tuần
đặc biệt trong tháng Sáu
Bài của một học viên ở Phần Lan

một phần cuốn Chuyển Pháp Luân, và cảm nhận rằng cuốn sách thật 
uyên thâm. Ông nói:“Sư Phụ của các bạn thật phi thường!” và nói 
thêm: “Tôi cũng đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các bạn thật 
sự dũng cảm và xuất sắc. Tôi chúc các bạn thành công.”

Eija, người đang đợi xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện, đã nói với 
một học viên: “Cuộc bức hại thật không thể tin được, và nó thậm 
chí giờ nó vẫn còn tiếp diễn. Thật không thể tin được. Nó nhất định 
phải kết thúc.” Một phụ nữ đã xem các biểu ngữ phơi bày cuộc bức 
hại muốn giúp các học viên bằng cách quyên góp tiền. Một học viên 
đã nói với bà rằng họ không thể nhận tiền của bà, nhưng bà có thể 
giúp bằng cách ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các 
học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Người phụ nữ đã ký tên ngay 
lập tức.

Các biểu ngữ
và bảng trưng bày
Pháp Luân Công
thu hút người dân

Một khách qua 
đường ký tên
thỉnh nguyện
để ủng hộ Pháp 
Luân Công
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NEW YORK – Các nhân viên an ninh Trung 
Quốc đã bắt cóc một doanh nhân Đài Loan tu 
luyện Pháp Luân Công ở một sân bay tại miền 
Nam Trung Quốc vào tuần trước, đặt ông 
trước nguy cơ bị tra tấn và bỏ tù. Khi mà hàng 
nghìn người ở Đài Loan đã thể hiện sự ủng hộ 

Mẹ, vợ, và con gái của ông Chung thỉnh nguyện 
tại Văn phòng của Tổng thống Đài Loan
vào ngày 27/06 (The Epoch Times)

đối với gia đình ông, Trung tâm Thông 
tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi thả ông 
ngay lập tức và vô điều kiện.

Vợ ông cho biết tại một cuộc họp báo 
tại Quốc hội Đài Loan hôm 22 tháng 06: 
“Họ hàng của ông lái xe đưa ông đến 
sân bay và vẫn còn thấy ông đi vào khu 
vực chỉ dành cho hành khách, nhưng 
ông đã không đến được sân bay ở Đài 
Loan”. “Chúng tôi đã liên lạc với người 
thân của mình ở Trung Quốc ngay lập 
tức, họ đã đi kiểm tra và nói với chúng 
tôi rằng ông đã bị đưa đi ở sân bay để 
hỗ trợ trong một cuộc điều tra các hoạt 
động Pháp Luân Công.”

Ngày 18 tháng 06, ông Chung Đỉnh 
Bang (钟鼎邦), một người 53 tuổi mang 
hộ chiếu Đài Loan và là giám đốc của 
một công ty công nghệ cao, đã bị bắt 
cóc bởi các nhân viên an ninh Trung 
Quốc khi ông chuẩn bị lên máy bay tại 
sân bay Cống Châu sau khi thăm thân 
nhân trong ba ngày. Theo The Epoch 
Times, các nguồn tin ở Trung Quốc cho 
hay Chu Vĩnh Khang, quan chức cao 
cấp nhất chỉ đạo chiến dịch chống lại 
Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản, 
có thể đã trực tiếp ra lệnh bắt giữ ông 
Chung.

Người phát ngôn Pháp Luân Công 
Trương Nhị Bình nói: “Vụ việc này và 
việc liệu chính phủ Đài Loan có thể giải 

[MINH HUỆ] Ngày 23 tháng 06, các học 
viên Pháp Luân Công ở San Francisco đã 
tham gia cuộc diễu hành của lễ hội Alame-
da County ở Pleasanton.

Cuộc diễu hành là một phần của lễ kỷ niệm 
lần thứ 100 của lễ hội Alameda County. 74 
nhóm khác nhau đã biểu diễn trong cuộc diễu 
hành. Toàn bộ Lễ kỷ niệm diễn ra từ 20 tháng 
06 đến 08 tháng 07.

Đây là lần thứ hai các học viên Pháp Luân 
Công tham gia vào sự kiện này. Màn trình diễn 
của họ được khán giả chào đón nồng nhiệt. 
Một trong số những người tổ chức đã dành 
những lời khen ngợi cho Đoàn Nhạc Thiên 
Quốc. Khi đoàn nhạc đi ngang qua sân khấu, 
người dẫn chương trình giới thiệu cho công 
chúng rằng đây là những người tu luyện cả 
tâm lẫn thân và thực hành năm bộ công pháp 
nhẹ nhàng.

Nhiều người dân địa phương rất thích đoàn 
nhạc vì giai điệu của họ, những bộ trang phục 
rực rỡ và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn 
mà các thành viên của đoàn nhạc tuân theo.

San Francisco:

Đoàn Nhạc Thiên Quốc

Thuyền của các học viên
Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công
tham gia cuộc diễu hành ở Pleasanton 

FDIC:
Học viên Pháp Luân Công
Đài Loan bị bắt cóc ở 
Trung Quốc 

thoát ông Chung hay không – có ý nghĩa 
nghiêm trọng hơn là số phận của một con 
người”. “Với việc cảnh sát bí mật tùy tiện 
bắt cóc một doanh nhân Đài Loan, các 
quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) đã tạo ra một tiền lệ đáng sợ 
cho bất kỳ người Đài Loan nào đến Trung 
Quốc, nếu người đó có thể đã làm điều gì 
đó mà ĐCSTQ không thích.” 

Không giống như ở Trung Quốc, nơi 
Pháp Luân Công bị bức hại, môn tu luyện 
được tự do thực hành tại Đài Loan bởi 
hàng chục nghìn người, từ giáo sư, thẩm 
phán cho đến các công nhân xây dựng.

Có thể thấy các điểm tập công vào sáng 
sớm tại các công viên của các thành phố lớn 
và cả thị trấn nhỏ. Vụ việc này đã nhận được 
sự chú ý rộng rãi trên các phương tiện truyền 
thông Đài Loan. Con gái của ông Chung, 
người mới tốt nghiệp đại học gần đây, đã lập 
một trang Facebook mà cho đến nay đã thu 
hút được hơn 8.000 người ủng hộ.

Ngày 27 tháng 06, gia đình ông đã nộp 
đơn thỉnh nguyện tới Tổng thống Đài Loan 
Mã Anh Cửu, thúc giục Tổng thống ưu tiên 
việc giải cứu ông Chung. 

Các phương tiện truyền thông nhà nước 
đã xác nhận việc giam giữ, công bố cáo 
buộc giúp đột phá phong tỏa thông tin.

Tám ngày sau khi vụ bắt cóc ông Chung 
và đối diện với ngày càng nhiều các cuộc 
gọi từ Đài Loan kêu gọi trả tự do cho ông 
Chung, tờ báo của Chính phủ Trung Quốc 
Tân Hoa xã đã đưa ra một bài báo vào ngày 
26 tháng 06, xác nhận rằng ông Chung 
đang bị giam giữ bởi cơ quan an ninh Trung 
Quốc. Báo cáo này cho biết ông bị cáo buộc 
là đã đem vào Trung Quốc thiết bị có thể 
được sử dụng để “chèn các chương trình 
phát sóng” vào mạng lưới truyền hình.

Về các cáo buộc rằng ông Chung dính líu 
đến việc phát sóng thông tin chưa qua kiểm 
duyệt ở Trung Quốc, có vẻ như ông không 
có thời gian để hành động như vậy trong 
chuyến đi ba ngày này. Mặc dù vậy, bất kỳ 
nỗ lực nào để vượt qua sự kiểm duyệt của 
ĐCSTQ đều nên được hoan nghênh, chứ 
không phải là bị trừng phạt.

“Trung Quốc là một xã hội khép kín. 
Hiến pháp bảo đảm quyền tự do thông tin 
và biểu đạt của người dân, nhưng với việc 
kiểm duyệt, ĐCSTQ vi phạm hiến pháp.” 
Ông Trương nói: “Tuyên truyền của Đảng 
và những lời dối trá được sử dụng để làm 
cho người dân Trung Quốc quay lưng lại 
nhau, thậm chí tới mức cổ vũ việc tra tấn và 
giết hại những người vô tội.” 

“Bất cứ ai phát sóng thông tin thật trong 
hoàn cảnh như vậy thực sự là đang cứu 
người. Đó là một hành động can đảm đã 
được ghi nhận bởi những người Trung Quốc 
khi việc đó được thực hiện thành công trong 
quá khứ.” 



khai đòi công lý cho 
một học viên Pháp 
Luân Công trong 
vòng hai tháng qua.

Hồi tháng 5, đã rộ 
lên các báo cáo về 
việc một đơn thỉnh 
nguyện với 300 chữ 
ký và dấu vân tay điểm chỉ đã được lưu hành trong giới quan chức 
cấp cao của Đảng Cộng sản, trong đó có cả ông Tập Cận Bình 
và Lý Khắc Cường (người dự kiến   sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào 
và Ôn Gia Bảo vào cuối năm nay). Đơn thỉnh nguyện, theo một 
nguồn tin tiết lộ, đã làm dấy lên cuộc tranh luận dữ dội ở cấp cao 
nhất của Đảng, trong đó một vài quan chức ủng hộ một kết cục hòa 
bình cho chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vốn được tiến hành 
bởi chế độ này từ năm 1999.

Những hành động như vậy của dân thường đang gia tăng mặc 
dù trong một vài trường hợp, bản thân những người ký tên đã bị 
bức hại.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi các quan 
chức ở tỉnh Hắc Long Giang với ý thức công lý hãy chú ý đến 
các yêu cầu đưa ra trong đơn thỉnh nguyện mà trừng phạt những 
ai chịu trách nhiệm về cái chết của ông Tần Nguyệt Minh, và trả 
tự do cho vợ và con gái ông ngay lập tức. Trung tâm cũng kêu gọi 
các phương tiện truyền thông và các nhà ngoại giao nước ngoài ở 
Trung Quốc theo dõi sát sao và báo cáo về trường hợp này để giúp 
đảm bảo an toàn cho ba người phụ nữ can đảm.

Số 2012-26   Ngày 09 tháng 7 năm 2012

3

FDIC: TruNG QuốC Đại LụC: 15.000 CHữ ký
Đòi CôNG Lý CHo Cái CHếT Của HọC viêN
PHáP LuâN CôNG 

NEW YORK – Ít nhất 15.000 người dân ở vùng Đông Bắc 
Trung Quốc đã ký vào một đơn thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ 
trước việc một người phụ nữ trẻ yêu cầu chính quyền Trung Quốc 
điều tra cái chết của cha cô, một học viên Pháp Luân Công nổi 
tiếng. Ông Tần Nguyệt Minh (秦月明) – 47 tuổi – đã chết trong 
khi bị giam giữ hôm 26 tháng 02 năm 2011 tại Nhà tù Giai Mộc 
Tư ở tỉnh Hắc Long Giang. Có những vết bầm tím khắp toàn bộ 
cơ thể ông và máu chảy từ miệng và mũi của ông khi thi thể ông 
được trả về, điều này cho thấy ông đã bị tra tấn đến chết.

Con gái của ông Tần bắt đầu thu thập chữ ký sau khi chính 
quyền liên tục từ chối yêu cầu điều tra của cô và gia đình, và thay 
vào đó lại bắt cóc mẹ và em gái cô. Với sự giúp đỡ của bạn bè 
và người thân, cô đã thu thập được 15.000 chữ ký trong khoảng 
hai tuần.

“Là một cô gái, tôi không có tiền cũng không có quyền lực”, 
cô gái Qin Rongqian 23 tuổi viết trong đơn thỉnh nguyện đề nghị 
những người khác ủng hộ cho việc kháng nghị của cô. “Nhưng 
tôi tin vào công lý và các giá trị đạo đức của người Trung Quốc. 
Làm sao giới cầm quyền lại có thể bỏ tù và giết hại dân thường 
tùy ý như vậy?”

Đơn thỉnh nguyện, đề ngày 31 tháng 05 năm 2012, cũng kêu 
gọi trả tự do cho mẹ và em gái cô – cũng là những học viên Pháp 
Luân Công, những người đang thụ lý lao động cưỡng bức trong 
thời hạn một năm rưỡi. Trong số các chữ ký, ít nhất một chữ ký 
là của một người lính gác đang công tác tại nhà tù nơi ông Tần 
đã bị giết hại.

Đây là lần thứ ba một công dân bình thường Trung Quốc công 

Một đơn thỉnh nguyện được ký và điểm chỉ 
bằng vân tay bởi 15.000 người Trung Quốc 

kêu gọi công lý cho một học viên Pháp Luân 
Công đã chết trong khi bị giam giữ

(The Epoch Times)

Được tái sinh nhờ Pháp Luân Đại Pháp [MINH HUỆ] Cô Quách Minh Châu và chồng là chủ một nhà 
hàng ăn nổi tiếng, King of Rib, tại Cao Hùng, Đài Loan. Mười 
năm trước, cô suýt bị chết vì bệnh ung thư di căn và được biết 
rằng cô chỉ còn sống từ 3 đến 6 tháng. Khi cô ở trong tình trạng 
tuyệt vọng và rất yếu do hoá trị liệu, em trai của cô đã mang đến 
một quyển Chuyển Pháp Luân và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp 
với cô. Đó là một bước ngoặt cho cô Quách. Cô trở thành một 
học viên Pháp Luân Đại Pháp và sức khoẻ đã hồi phục trở lại. 
Những ai biết cô đều hiểu rằng đó là một phép mầu.

Vào năm 2000, cô Quách được chẩn đoán là bị ung thư. Các 
bác sĩ không tìm ra ung thư xuất phát từ đâu, vì nó đã lan đến 
các hạch bạch huyết. Tỉ số bệnh ung thư buồng trứng của cô cao 
hơn 1.400 (tỉ số bình thường là khoảng 35). Bệnh ung thư đã lan 
rộng và tất cả các hạch bạch huyết, toàn thân cô Quách từ cổ đến 
dạ dày đều bị ung thư. Bác sĩ nói rằng cô chỉ còn sống từ 3 đến 
6 tháng. Cô đã phải giải phẫu nhiều lần và qua một vòng hoá trị 
liệu. Cô cảm thấy đau đớn tận xương, đi đứng không vững, ngủ 
không được, nghe tiếng ồn suốt cả ngày… Cô cũng tìm kiếm 
những loại thuốc khác nhau và tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng sức 
khoẻ vẫn không cải thiện.

Em trai cô Quách đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với cô và 
nói về một điểm luyện công gần đó. Ngay ngày hôm sau cô tới 
đó tập và lập tức cảm thấy rất tốt. Sau đó, cô dọn nhà đi đến nơi 
khác, và hàng ngày ra tập các bài công pháp tại một địa điểm 
luyện công gần nhà. Mấy tháng sau, sức khoẻ của cô được hồi 
phục mà không cần vật lý trị liệu.

Bài viết của phóng viên Minh Huệ,
Tôn Bách và Tô Dung tại Cao Hùng, Đài Loan

Được tái sinh sau khi đến với Pháp Luân Đại Pháp
Có nhiều khách tham quan đi dạo ở công viên vào buổi sáng sớm 

thMột người đàn ông nói với một học viên rằng ông xúc động sâu sắc 
trước cảnh diễn lại các phương pháp tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng đối 
với các học viên ở Trung Quốc. Ông nói rằng ông đã đọc một phần 
cuốn Chuyển Pháp Luân, và cảm nhận rằng cuốn sách thật uyên 
thâm. Ông nói:“Sư Phụ của các bạn thật phi thường!” và nói thêm: 
“Tôi cũng đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các bạn thật sự 
dũng cảm và xuất sắc. Tôi chúc các bạn thành công.”

Thoát khỏi nguy hiểm nhờ sự che chở của Sư phụ
Một buổi sáng mùa Đông, khi cô Quách đang làm nước sốt tại một 

nhà máy chế biến, lò nấu ga tự nhiên nổ. Mặt mũi, tóc và lông mày 
của cô đều bị cháy. Cô nhanh chóng tạt nước lạnh vào mặt mình. 
Trong khi bị đau đớn, cô cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Chồng cô đã đưa 
cô vào bệnh viện, nhưng khi đến bệnh viện, mặt cô đã trở lại bình 
thường. Bác sĩ chỉ tìm thấy rằng giác mạc bên trái của cô bị bỏng. 
Ngoài ra cô vẫn ổn, vì thế cô và chồng trở về nhà. Cô hoàn toàn bình 
phục vài ngày sau đó. Cô biết rằng nếu không có sự che chở của Sư 
phụ, cô có thể đã bị cháy bỏng nặng hay có thể còn tệ hơn nữa.



nhật và ĐCSTQ tiếp tục phớt lờ những câu hỏi của dư luận khắp 
thế giới về ông.

Chẳng phải chỉ riêng sự tình này cũng đủ để cho thấy sự gian 
xảo của ĐCSTQ? Bạn có thể tin bất kỳ “lời hứa” nào từ một 
chính phủ như vậy không? Hiển nhiên, các chính khách không 
quá ngây thơ để tin vào những lời hứa suông của ĐCSTQ, nhưng 
họ lại bị nó mua chuộc bởi những lợi ích kinh tế. Trong việc lựa 
chọn giữa lợi ích kinh tế và công lý, họ đã bán rẻ lương tâm và 
các nguyên tắc của mình.

Liên quan tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hành động của các 
chính phủ thuộc nhiều quốc gia có vẻ như đang “nịnh bợ tà ác.”

Trong mười ba năm qua, các chính khách từ các nước phương 
Tây đều biết rõ 
cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công đã trở 
nên rất nghiêm 
trọng, nhưng 
những lợi ích 
thiết thực đã dẫn 
dụ họ thỏa hiệp 
với ĐCSTQ – họ 
có thể hội thảo 
kín về cuộc đàn 
áp Pháp Luân 
Công, nhưng họ 
không bao giờ có thể công khai chỉ trích chế độ ĐCSTQ.

Với ĐCSTQ tà ác, hội thảo kín về cuộc đàn áp sẽ không giải 
quyết được vấn đề. Nếu không có sự lên tiếng của các phương 
tiện truyền thông và sự chỉ trích của người dân, ĐCSTQ sẽ 
không quan tâm. 

Do vậy, trong nhiều năm, những cuộc hội thảo kín giữa ĐCSTQ 
và các chính khách phương Tây mà đang bị Đảng lôi kéo và lừa 
gạt không những không đóng bất kỳ vai trò xây dựng, mà còn 
khiến ĐCSTQ nhúng tay sâu hơn vào tội ác. 

Ngày nay, ĐCSTQ không chỉ tiếp tục tăng cường bức hại Pháp 
Luân Công, mà còn dám thực hiện “tội ác chưa từng có trên Trái 
Đất này” là thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống.

ĐCSTQ không chỉ đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc, mà còn mở rộng đàn áp đối với các học viên hải 
ngoại ở các nước như Hồng Kông, Singapore, châu Âu và Mỹ.

Thêm vào đó, ĐCSTQ sử dụng toàn bộ sức mạnh của quốc gia 
để đàn áp các giá trị đạo đức Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. 
Nó đã đàn áp cái thiện, ủng hộ cái ác và bạo lực. Nó đã phá hủy 
các giá trị đạo đức cơ bản của con người, và do đó đe dọa nghiêm 
trọng toàn nhân loại.

Các hậu quả khủng khiếp là có liên quan chặt chẽ tới việc các 
chính khách bợ đỡ cho chế độ tàn ác này.

Nhân loại cần đạo đức toàn vẹn. Nhân loại cần hòa bình. Nhân 
loại cần sức khỏe và sự thịnh vượng. Về cơ bản, thế giới cần có 
Chân – Thiện – Nhẫn.

Tuy nhiên, việc bợ đỡ chế độ tà ác này đã đồng nghĩa với việc 
tiếp tay cho nó trong những tội ác chống lại nhân loại. Những 
người nắm quyền cần tỉnh táo và học các bài học từ lịch sử!
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Bài học từ lịch sử:
Điều sẽ xảy ra khi các quốc gia “bợ đỡ [chế độ] tà ác” 

[MINH HUỆ 11-05-2012] Người sáng lập Pháp Luân Công, 
ông Lý Hồng Chí đã cho đăng tải bài kinh văn mới “Tuyển trạch” 
vào ngày 03 tháng 05 năm 2012. Bài kinh văn có ý nghĩa vô cùng 
sâu sắc. Theo thể ngộ của tôi, câu “Thảo hảo tà chính hội thượng 
ma quỷ đích đương” (Thoả theo nhóm chính trị, tà ác sẽ lọt vào 
thành ma quỷ) trong bài kinh văn có ý khuyên con người đừng 
nịnh bợ chế độ tà ác vì những lợi ích ngắn hạn, bởi sau đó, tà 
ác sẽ quay lại để hại tất cả nhân loại, bao gồm cả người dân đất 
nước bạn.

Nhìn lại lịch sử, có những bài học về nhân quả thực sự đáng 
ghi nhớ:

Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc của lịch sử Trung Quốc, vì 
cái lợi trước mắt, nhiều nước đã không ngăn cản các chính sách 
bạo ngược, chuyên chế và hung hãn của nhà Tần, mà còn tiếp tay 
cho nó. Do đó, nhà Tần ngày càng bạo ngược. Cuối cùng, nó đã 
tiêu diệt các nước khác và thống trị Trung Quốc bằng sự chuyên 
chế và bạo lực.

Những năm 1930, các chính trị gia ở các nước châu Âu, bao 
gồm Thủ tướng Anh Chamberlain, đã tiếp tay cho chính sách 
“nhân nhượng” của Hitle. Họ không chỉ không ngăn cản Hitle 
bạo ngược, chuẩn bị và mở rộng quân sự, xâm lược các nước 
láng giềng và diệt chủng người Do Thái, mà họ còn liên tục nịnh 
bợ ông ta. 

Họ cũng đưa Thế vận hội mùa hè năm 1936 tới tổ chức tại Phát 
xít Đức và nghĩ rằng điều này có thể hướng Hitle tới thế giới văn 
minh. Tuy vậy, Hitle không xem trọng điều đó, mà còn sử dụng 
sự kiện quốc thế này để thị uy và hợp pháp hóa chủ nghĩa Phát 
xít và tăng cường các tội ác của nó. Ba năm sau, năm 1939, Hitle 
đã phát động Chiến tranh thế giới thứ II.

Điều quan trọng cần đề cập ở đây là: khi một vài người tiết lộ 
về sự hung bạo của các cuộc thảm sát người Do Thái do Đảng 
Phát xít thực hiện, phần đông người dân đã từ chối tin vào sự thật 
đó bởi không có cách nào để họ biết sự thật. Các chính khách chủ 
lưu tiếp tục phớt lờ và giả bộ như họ không biết. Vì vậy, các cuộc 
thảm sát lại tiếp diễn mạnh mẽ hơn.

Trong những năm 1970, để tái cử và tăng cường vị thế của 
mình trong cuộc tổng bầu cử, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon 
đã bắt đầu nịnh bợ ĐCSTQ. Ông ta tới thăm Trung Quốc và mở 
một cuộc đối thoại giữa ĐCSTQ và xã hội quốc tế, đem lại cho 
ĐCSTQ cơ hội ra khỏi trạng thái cô lập của nó. Sau đó, ĐCSTQ 
đã mở rộng và tăng cường ảnh hưởng của nó.

Ngày nay, ĐCSTQ không chỉ có khả năng bắt giữ người dân 
Trung Quốc một cách bừa bãi, mà nó còn là mối đe dọa tới hòa 
bình thế giới. Quan hệ ngoại giao mà Nixon thiết lập với ĐCSTQ 
và việc ông giúp nó trở thành thành viên thường trực của Hội 
đồng bảo an Liên hợp quốc chính là việc chiêu mời rắc rối. Vì 
giúp chế độ tà ác đó, Nixon đã gặp trừng phạt và trở thành vị tổng 
thống duy nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ bị kết tội.

Từ đầu năm nay, Chính phủ Hòa Kỳ đã trao trả cho ĐCSTQ 
hai công dân (Vương Lập Quân và Trần Quang Thành), những 
người đã tới Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ để tìm kiếm 
sự bảo vệ. Những người dân thế giới theo dõi sát sao sự kiện này 
đã rất thất vọng với Chính phủ Hoa Kỳ. Luật sư nhân quyền nổi 
tiếng thế giới Cao Trí Thịnh đã “biến mất” giữa thanh thiên bạch 

Bài viết của Tề Chính


