
Nhiều sinh viên Trung Quốc đã dừng 
lại để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân 
Công. Một cô gái trẻ đến từ Sơn Tây đã 
lấy một cuốn Cửu Bình. Khi một học 
viên bắt đầu giải thích lý do tại sao cô ấy 
nên cân nhắc việc thoái ĐCSTQ, cô ấy 
nói: “Tôi đã thoái rồi, nhiều người thân 
và bạn bè của tôi cũng đã thoái. Tôi lấy 
cuốn này cho một người bạn của tôi. Tôi 
hy vọng cô ấy có thể biết sự thật“. Trước 
khi rời đi, cô nói: “Căn cứ vào niềm tin 
của các bạn đối với Chân- Thiện- Nhẫn, 
tôi biết các bạn là những người tốt“.

Một sinh viên Trung Quốc đã hỏi: 
“Các bạn tu Nhẫn, vậy tại sao các bạn 
lại truyền tin rằng ĐCSTQ là không tốt?” 
Một học viên đã giải thích: “Các học viên 
Pháp Luân Công phơi bày sự tàn bạo của 
ĐCSTQ một cách ôn hòa và lý trí. Chúng 
tôi đang làm điều này vì các bạn bởi các 
bạn có quyền biết sự thật và có quyền lựa 
chọn“. Người sinh viên này đã xúc động 
và nói: “Cảm ơn các bạn“.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, rất ít 
người Trung Quốc có đủ can đảm để tìm 
hiểu về Pháp Luân Công, càng ít người 
theo tập môn này. Tuy nhiên, tại sự kiện 
này, nhiều sinh viên Trung Quốc đã bày 
tỏ sự ủng hộ của họ và một số đã đăng ký 
học các bài công pháp, điều này đã báo 
hiệu một sự thay đổi lớn trong nhận thức 
của cộng đồng người Trung Quốc.

                                         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] Ngày 26 tháng 08 
năm 2012, Câu lạc bộ Pháp Luân Công 
tại trường Đại học Illinois ở Urbana-
Champaign đã tham gia sự kiện tuyển 
thành viên mới hàng năm của các tổ 
chức sinh viên. Các thành viên câu lạc 
bộ đã giới thiệu Pháp Luân Công và 
cung cấp thông tin về cuộc bức hại của 
Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở 
Trung Quốc cho các sinh viên.

Hàng trăm tổ chức sinh viên đã tham 
gia sự kiện này. Các bài công pháp Pháp 
Luân Công bình hòa giữa những hoạt 
động ồn ào đã thu hút sự chú ý của nhiều 
sinh viên đến từ các sắc tộc khác nhau. 
Nhiều người trong số họ đã đăng ký để 
tham gia các lớp học công miễn phí của 
Câu lạc bộ Pháp Luân Công.
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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.

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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Nhiều sinh viên dừng lại để tìm hiểu
Pháp Luân Công

Sinh viên Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ
đối với Pháp Luân Công

tại trường đại học Illinois 

Thiên Quốc Nhạc Đoàn
Malaysia được hoan nghênh 
tại lễ diễu hành chào mừng 
Ngày Quốc khánh Bài của một học viên ở Mỹ

[MINH HUỆ] Ngày 31 tháng 08, 
năm 2012 là Ngày Quốc khánh thứ 55 
của Malaysia. Thiên Quốc Nhạc Đoàn, 
gồm toàn bộ các học viên Pháp Luân 
Công, đã lần đầu tiên tham gia lễ diễu 
hành chào mừng Ngày Quốc khánh tại 
Shah Alam, Selangor, Malaysia vào 
ngày 30 tháng 08.

Selangor có hơn 5 triệu người, là bang 
đông dân nhất ở Malaysia. Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn đã được trao thưởng vì lần 
đầu tham gia lễ diễu hành. Ban nhạc còn 
được yêu cầu trình diễn bài Rasa Sayang, 
một bài hát dân gian Malaysia nổi tiếng, 
để kết thúc lễ kỷ niệm. Màn trình diễn của 
ban nhạc đã được đón nhận nồng nhiệt, và 
nhiều người đã tiến về phía trước để có 
được một góc nhìn tốt hơn và chụp hình 
hoặc quay phim.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn nhận được
giải thưởng đặc biệt từ ban tổ chức

Bài viết của một học viên tại Malaysia



Ông Majed El 
Shafie, Chủ tịch và 
người sáng lập của 
tổ chức Một Thế 
giới Tự do Toàn 
Cầu, phát biểu: 
“Những bài giảng 
của Sư phụ Lý, các 
nguyên lý của Pháp 
Luân Công, sự ngay 
thẳng, tình thương, 
lòng khoan dung, 
sự chân thật, các 
nguyên tắc này đã 
chiến thắng.” Ông 
Shafie nói: “Kẻ thù 
của chúng ta có quân đội và vũ khí rất 
mạnh, nhưng chúng ta có niềm tin của 
chúng ta. Họ luôn có thể giết hại những 
người có mơ ước, nhưng không ai có thể 
giết chết được những ước mơ.”

“Pháp Luân Công thật tuyệt vời, các 
bạn là số một!”

Khi đoàn diễu hành đi qua khu phố 
Tàu, một người đàn ông trong đám đông 
khán giả đã hoan hô: “Pháp Luân Công 
thật tuyệt vời, các bạn là số một!” Người 
đàn ông này họ Lu, đến Toronto vài tháng 
trước từ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Đây là 
lần đầu tiên ông nhìn thấy một cuộc diễu 
hành ngoạn mục như thế. Ông nói: “Thật 
đáng tiếc khi một điều tuyệt như thế này 
lại đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Cuộc 
đàn áp này lẽ ra đã phải chấm dứt.”

Glen Murray bày tỏ 
sự ủng hộ đối với 

những nỗ lực chấm 
dứt cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công
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Bài viết của Trương Vận ở Toronto

Toronto, Canada: Hơn 1000 học viên tổ chức mít tinh và diễu hành,
                               các chính trị gia cùng người dân bày tỏ sự ủng hộ 

[MINH HUỆ] Vào Ngày THứ HAI SAU PHáP HộI LầN THứ 13 ở CANAdA, Ngày 26 THáNg 08 NăM 2012, HơN 1.000 
HọC VIêN PHáP LUâN Từ KHắP CANAdA Và MộT Số THàNH PHố CủA Mỹ Đã Tổ CHứC LUyỆN CÔNg TậP THể QUy 
MÔ LớN TạI CÔNg VIêN QUEENS PARK ở ToRoNTo. Họ CũNg Đã Tổ CHứC MộT CUộC MíT TINH  TRướC NgHị VIỆN 
oNTARIo Và dIễU HàNH ở TRUNg TâM THàNH PHố ToRoNTo NHằM CA NgợI NHữNg LợI íCH Về THể CHấT Và 
TINH THầN Mà PHáP LUâN CÔNg MANg LạI CHo NgườI dâN, ĐồNg THờI NâNg CAo NHậN THứC Về CUộC ĐàN áP 
PHáP LUâN CÔNg Kéo dàI 13 NăM CủA ĐảNg CộNg SảN TRUNg QUốC (ĐCSTQ). MộT VàI CHíNH TRị gIA Đã ĐíCH 
THâN ĐếN Bày Tỏ Sự ủNg Hộ TạI BUổI MíT TINH. Họ Đã CA NgợI Sự Mỹ dIỆU CủA CHâN – THIỆN – NHẫN.

Không ai có thể giết chết ước mơ 

Chúng ta sẽ sớm thấy tự do ở Trung Quốc

Cách tốt nhất để đấu tranh chống lại cuộc bức hại – Phơi bày nó với xã hội

Chúng ta sẽ sớm thấy tự do ở Trung Quốc

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công theo nhóm lớn tại Công viên 
Queens Park ở Toronto vào ngày 26 tháng 08 năm 2012

Glen Murray bày tỏ 
sự ủng hộ đối với 
những nỗ lực chấm 
dứt cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công

Luật sư Mostyn lên án cuộc bức 
hại của ĐCSTQ đối với Pháp 

Luân Công

Stephen từ Arizona cho biết ông sẽ giúp 
Pháp Luân Công đấu tranh chống lại

cuộc bức hại

Ông glen Murray, giám đốc Đào tạo các trường Cao Đẳng và 
Đại Học ở ontario, nói: “Đối với những gì chúng ta đang làm 
tại đây hôm nay, các bạn không thể thực hiện ở Trung Quốc. 
Thực tế là, quyền tự do biểu đạt, hội họp và ngôn luận ở đó đã  
bị tước đoạt.”

Ông nói: “Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân 
Đại Pháp chính là những gì đất nước Canada đón nhận.” “Chúng 
tôi có trách nhiệm sát cánh bên các bạn ở đây, tại Canada hay trên 
toàn thế giới, để chống lại sự khủng bố và áp bức.”

Ông nói rằng cách tốt nhất để đấu tranh chống lại cuộc đàn áp 
là làm những gì các học viên đang làm ngày hôm nay, và lên tiếng 
thay cho những người đã bị làm cho câm lặng.

Ông Michael Morstyn, nguyên ứng cử viên nghị sỹ 
Canada, và là một luật sư nổi tiếng phát biểu: “Chúng ta 
không thể cứ mãi im lặng. Hãy lên tiếng bất cứ khi nào 
chúng ta thấy một cuộc bức hại như cuộc bức hại đang 
diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.”

“Ngày hôm nay, tại đây, chúng ta có những người dân 
Canada tự do đang đứng lên vì Chân – Thiện  – Nhẫn, 
chiến đấu chống lại cuộc đàn áp và vi phạm nhân quyền. 
Sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hiện vẫn đang diễn 
ra ở Trung Quốc.” Ông Morstyn tin rằng chúng ta sẽ sớm 
thấy được sự tự do ở Trung Quốc, bởi vì chế độ độc tài 
“không thể đứng lên chống lại sự thật và lòng tốt  trong trái tim của mỗi con người.”

Ông Michael Morstyn, nguyên ứng cử viên nghị sỹ Canada, và là một luật sư nổi tiếng 
phát biểu: “Chúng ta không thể cứ mãi im lặng. Hãy lên tiếng bất cứ khi nào chúng ta 
thấy một cuộc bức hại như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.”

“Ngày hôm nay, tại đây, chúng ta có những người dân Canada tự do đang đứng lên vì 
Chân – Thiện  – Nhẫn, chiến đấu chống lại cuộc đàn áp và vi phạm nhân quyền. Sự vi 
phạm nhân quyền nghiêm trọng hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.” Ông Morstyn tin 
rằng chúng ta sẽ sớm thấy được sự tự do ở Trung Quốc, bởi vì chế độ độc tài “không thể 
đứng lên chống lại sự thật và lòng tốt  trong trái tim của mỗi con người.”



[MINH HUỆ] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức tại 
một phòng trưng bày nghệ thuật ở Hasselt, Bỉ vào ngày 25 tháng 08 năm 2012. Nhiều 
du khách đã cảm động sâu sắc về cuộc triển lãm.

Bà Hilde Claes, Thị trưởng thành phố Haselt, đã tuyên bố khai mạc Triển lãm 
Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn và giới thiệu các vị khách đến với buổi triển 
lãm nghệ thuật quốc tế, vốn đã được trưng bày tại hơn 40 quốc gia này. Thị trưởng 
Claes chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi rất tự hào về việc Triển lãm Nghệ thuật 
Chân - Thiện - Nhẫn Quốc tế đã được tổ chức ở Hasselt. Các tác phẩm được trưng 
bày rất đẹp đẽ và tràn đầy sức mạnh. Triển lãm cũng bao gồm các vấn đề về nhân 
quyền, điều mà chúng tôi, những người Hasselt, Bỉ thực sự muốn ủng hộ, đây là một 
việc rất quan trọng”.

Năm mươi bảy tác phẩm nghệ thuật đã được trưng bày tại phòng triển lãm lớn, 
mỗi một bức tranh đều âm thầm kể về một câu chuyện cảm động. Các du khách nói 
rằng họ có thể nghe thấy tiếng gọi chân thành, và họ có thể cộng hưởng với những 
thông điệp mà các tác phẩm truyền tải – từ cổ đại đến đương đại, những câu chuyện 
về thiên đàng và mặt đất.

Nhiều du khách thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem 
triển lãm. Một số người yêu cầu được biết thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, và 
một số đã mua các sách Đại Pháp.

[MINH HUỆ] Ngày 18 tháng 08 năm 2012, các học viên 
Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức nhiều hoạt động ở thành 
phố offenburg, trên các tuyến đường dành cho người đi bộ 
ở thành phố Mainz và trung tâm thành phố Bayreuth. Họ đã 
giúp người dân nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự tàn bạo 
của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công còn sống đã gây sốc cho người dân Đức, họ đã ký 
tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Trong những năm gần đây,  nhiều người dân Đức có thể đã nghe 
nói tới việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ từ các 
phương tiện truyền thông (như Đài phát thanh Đức), từ Hội nghị 
Quốc tế về Cấy ghép tạng được tổ chức hồi tháng 07 năm 2012 tại 
Berlin, hoặc từ các hoạt động công cộng do các học viên Pháp Luân 
Công tổ chức.

dù thời tiết nóng nực, các học viên đã thu thập được hàng trăm 
chữ ký trong vòng vài tiếng đồng hồ. Những chữ ký này sau đó đã 
được gửi đến chính phủ Đức.

[MINH HUỆ] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào 
tháng 06 năm 1996. Trước đó, tôi bị mắc nhiều bệnh mãn tính 
như đau dạ dày, rối loạn chức năng thần kinh nghiêm trọng, đa 
nang buồng trứng, viêm khớp… và chưa đến năm 30 tuổi, chu 
kỳ kinh nguyệt của tôi đã ngừng lại khiến tôi bị rối loạn về cả 
thể chất lẫn tinh thần.

Vào tháng 06 năm 1996, một người đồng nghiệp đã tặng 
tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc xong cuốn sách ngay 
sau đó và nhận ra rằng cuối cùng tôi đã tìm thấy môn tu luyện 
chân chính.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh 
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Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn
tạo ảnh hưởng sâu lắng tại Hasselt, Bỉ 
Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ ở Bỉ

Bài viết của một học viên ở Đức

Bài viết của Tĩnh Tư, một học viên ở Trung Quốc Đại lục

Còn nữa... trang 4

Đức: Tổ chức các hoạt động Pháp Luân Công ở ba thành phố 

Cả gia đình nhận đượC phúC lành nhờ kính trọng đại pháp 

Bà Hilde Claes, Thị trưởng thành phố Hasselt, 
phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Nghệ thuật 

Chân - Thiện - Nhẫn Quốc tế

Khán giả chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ 
thuật trong Triển lãm Nghệ thuật Chân - Thiện 

- Nhẫn Quốc tế

Thu thập chữ ký trên 
phố đi bộ ở Mainz

Người dân Offenburg ký tên 
thỉnh nguyện kêu gọi chấm 

dứt cuộc đàn áp

mà tôi phải chịu đựng trong hơn một thập kỷ qua đã biến mất, 
và thân thể tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. gia đình tôi, những 
người rất lo lắng cho tôi, nói rằng Pháp Luân Công thật kỳ diệu. 
Cuốn Chuyển Pháp Luân dạy người tu luyện làm người tốt và 
lúc nào cũng phải nghĩ cho người khác trước. Nghe theo lời Sư 
Phụ dạy, sống với cha mẹ chồng trong suốt tám năm chúng tôi 
không hề có sự bất hòa nào. Chúng tôi thực sự là một gia đình 
hạnh phúc.

Chồng được ban phúc lành nhờ thấu hiểu việc tu luyện 
Pháp Luân Công của vợ



thể có được trong vòng hai tuần. Họ thậm 
chí còn đảm bảo có thể nhanh chóng đổi nội 
tạng nếu cần”. “Chúng ta phải thể hiện quan 
điểm lập trường, nếu không các nguyên tắc 
đạo đức của chính chúng ta sẽ tan rã“, Tiến 
sĩ Harold King nói.

ĐCSTQ thừa nhận việc mổ cắp nội tạng
Đầu tháng 03 năm 2006, tội ác mổ cắp 

tạng sống từ 6.000 học viên Pháp Luân 
Công một cách tàn bạo tại Trại tập trung 
Tô gia Đồn của ĐCSTQ đã bị vạch trần. 
giáo sư Stephen Wigmore, Chủ tịch hội y 
đức Cấy ghép Tạng Xã hội của Anh quốc, 
đã lên án việc cấy ghép nội tạng của Trung 
Quốc là sự phi nhân tính không thể dung 
thứ và kêu gọi Liên Hợp Quốc và Tổ chức 
y tế Thế giới điều tra vấn nạn này.

Theo chính sách diệt chủng đối với Pháp 
Luân Công của ĐCSTQ, hàng trăm nghìn 
học viên đã bị giam giữ trong các nhà tù 
và trại lao động cưỡng bức. Các học viên 
bị cầm tù đều phải khám sức khỏe và xét 
nghiệm máu thường xuyên. Sau đó, nhiều 
người trong số họ đã biến mất. ĐCSTQ 
chưa bao giờ phủ nhận tội ác cưỡng bức 
mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống.

Bác sĩ quân y Trung Quốc Vương Quốc 
Tề đã làm chứng trong một phiên điều trần 
trước Tiểu ban về Nhân quyền của Hạ viện 
Mỹ vào năm 2001 rằng các cơ quan của 
ĐCSTQ đã tham gia vào mổ cắp nội tạng 
từ các tử tù nhằm kiếm lợi nhuận. Năm 
2005, ĐCSTQ thừa nhận rằng nguồn gốc 
của 95% các cơ quan dành cho cấy ghép là 
từ các tử tù. Tuyên bố này đã xác minh mối 
nghi ngờ trong thời gian dài về việc vấn nạn 
cưỡng bức mổ cắp nội tạng được ĐCSTQ 
hậu thuẫn.

Cả gia đình tôi điều nhận được phúc lành từ Đại Pháp
Anh trai của tôi từng nhiều năm làm bí thư Đảng ủy ở đơn 

vị công tác. Vì đã hiểu ra sự tà ác của ĐCSTQ và biết rằng Đại 
Pháp là tốt, anh ấy không bao giờ tham gia vào việc bức hại. 
Sau khi thoái xuất khỏi Đảng, sức khỏe của anh ấy đã được cải 
thiện. Hiện nay, anh ấy không những có một chỗ làm tốt mà 
còn được trả lương rất cao.

Em trai tôi từng giúp tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho 
Pháp Luân Công. Sau khi biết được chân tướng và thoái đảng, 
em trai tôi đã được thăng chức và mức lương đã được tăng cao 
hơn trước mấy lần. Tình huống của em gái tôi cũng giống như 
vậy. Ngay cả người cháu tôi, được nghe chân tướng về Đại 
Pháp, đã tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp đại học. 
Người em trai tôi một lần có nói “Chị tu luyện Pháp Luân Công, 
cả nhà mình điều hưởng phúc.” Tôi trả lời một cách hạnh phúc: 
“Nếu em thiện đãi Đại Pháp, thiện đãi đệ tử Đại Pháp, Sư Phụ 
chắn chắn sẽ mang đến cho em một tương lai tốt đẹp.”

Hàng xóm và bạn bè tôi đều ngưỡng mộ gia đình của chúng 
tôi. Họ nói chúng tôi là một gia đình phát tài và khỏe mạnh. 
Chúng tôi đều biết lý do chúng tôi được may mắn như thế là 
vì gia đình chúng tôi thiện đãi Đại Pháp và thiện đãi học viên 
Đại Pháp.

Việc chính quyền tiếp tục sách nhiễu và bức 
hại nhiều người tốt trong nhiều năm đã gây 
bất bình mạnh mẽ trong dân chúng ở huyện 
Chính Định và các vùng xung quanh. Vì thế, 
có hơn 700 người đã cùng tham gia nỗ lực 
giải cứu ông Lý, người mới bị bắt, và cùng ký 
vào đơn kiến nghị yêu cầu trả tự do cho ông 
Lý ngay lập tức.

Ngày 04 tháng 07 năm 2012, người dân đã 
treo nhiều bóng bay và biểu ngữ với dòng 
chữ ”Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, 
“Tự do tín ngưỡng, Chấm dứt bức hại” và 
nhiều khẩu hiểu tương tự khác để thu hút sự 
quan tâm về việc này. Những quả bóng sau 
đó được thả xung quanh sân bay địa phương 
và các khu dân cư.
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Hơn 700 người tham gia nỗ 
lực giải cứu ông Lý Lan Khuê 

Các thành viên của cộng đồng y tế lên án nạn mổ 
cắp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hơn 700 người đã ký vào đơn kiến nghị, in dấu 
vân tay, để yêu cầu trả tự do cho ông Lý

Trước năm 1999, chồng tôi có một công việc tốt với thu nhập 
cao. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào 20 tháng 07 năm 1999, anh 
ấy đã chịu đựng áp lực và sự quấy rối vô cùng lớn. Chứng kiến 
những thay đổi của tôi sau khi tôi tu luyện, anh ấy đã không 
bao giờ tạo cho tôi áp lực nào. Sau đó tôi được biết đơn vị công 
tác đã cho chồng tôi một cơ hội lựa chọn cuối cùng, là người 
vợ hay là chức vị. Chồng tôi đã chọn người vợ học viên Pháp 
Luân Công. Kết quả là chồng tôi mất chức và cả việc làm. Các 
đồng nghiệp và cấp trên của ông ấy rất tức giận vì sự bức hại 
của ĐCSTQ. Một người nói với ông: “Anh đã làm việc rất tận 
tụy cho Đảng và không có tham ô thứ gì vậy mà họ bức hại anh 
như thế này.” Tại một cuộc họp lớn, một quan chức cấp cao đến 
từ Bắc Kinh đã phát biểu: “Mất đi một người tài như thế này ở 
đây là tổn thất cho cả quốc gia. Tôi rất buồn.”

Nhờ đối xử tốt với người vợ tu luyện Pháp Luân Công và tin 
rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, chồng tôi đã nhận được phúc 
báo. Vài năm sau, qua một số khóa huấn luyện, chồng tôi nhận 
được một công việc khác với vị trí cũng tốt như vậy. Mức lương 
hàng năm của anh ấy được hơn 600.000 nhân dân tệ. Trước đó, 
người ta nói rằng tôi đã phá hoại tiền đồ của chồng tôi, nhưng 
giờ đây bạn bè nói rằng người vợ học Pháp Luân Công đã mang 
đến phúc lành cho người chồng.

[MINH HUỆ] Đầu tháng 06 năm 2012, 
phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã mời 
chính quyền Tiểu bang Iowa thuộc Hoa Kỳ 
sang thăm xã Tây Bình Nhạc, huyện Chính 
Định, tỉnh Hà Bắc. Để chuẩn bị cho chuyến 
viếng thăm này, Phòng 610 huyện Chính 
Định và phòng công an đã tăng cường bức 
hại các học viên Pháp Luân Công. Ông Lý 
Lan Khuê, một học viên địa phương, đã bị 
bắt giữ phi pháp và hiện đang bị giam tại 
Trại tẩy não Thạch gia Trang.

[MINH HUỆ] Các phương tiện truyền 
thông tiếng Trung Quốc và tiếng Anh 
gần đây đã hé lộ nhiều câu chuyện bí 
mật chống lại bà Cốc Khai Lai – vợ của 
Bạc Hy Lai trong vụ giết hại doanh nhân 
người Anh Neil Heywood. Theo Thời báo 
Đại Kỷ Nguyên, tình tiết quan trọng của 
vụ án đã được che đậy. Đó là, Bạc và Cốc 
đã nhúng tay vào việc mổ cắp tạng sống 
từ các học viên Pháp Luân Công, bán nội 
tạng và thi thể của các học viên để thu 
lợi nhuận. Bài báo nói rằng nguyên nhân 
thực sự của việc Heywood bị ám sát là do 
ông ta đã biết về những tội ác này.

Ngày 17 tháng 08, trong một cuộc họp 
báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, Tiến 
sĩ Crystal Fang, một đại diện của Tổ chức 
các Bác sĩ chống Cưỡng bức Mổ cắp Nội 
tạng (dAFoH), đã đưa ra lời kêu gọi khẩn 
cấp tới cộng đồng quốc tế, các chính phủ 
của tất cả các quốc gia và các phương tiện 
truyền thông, kêu gọi điều tra tội ác mổ 
cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống của chế độ Cộng sản Trung 
Quốc. Tiến sĩ Crystal Fang từ tổ chức các 
Bác sĩ Chống Mổ cắp Nội tạng (dAfoH) 
đã giới thiệu cuốn sách mới ”Nội tạng 
Quốc gia” tại buổi họp báo. Trong cuốn 
sách này, một số chuyên gia y tế đã khám 
phá sự tham gia của bộ máy nhà nước 
ĐCSTQ trong việc cấy ghép tạng. Tiến sĩ 
Arthur Caplan, giám đốc Trung tâm Đạo 
đức Sinh học tại Đại học Pennsylvania, 
đã đề cập trong cuốn sách rằng, tại Trung 
Quốc các tù nhân bị kết án tử hình nhằm 
mục đích thu hoạch nội tạng của họ.

“Trung Quốc là đất nước duy nhất trên 
thế giới mà hầu như tất cả các cơ quan nội 
tạng của bất kỳ nhóm máu nào cũng có 

(Tiếp theo trang 3)

Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, TQ

Cả gia đình nhận đượC phúC lành nhờ kính trọng đại pháp 


