
                                         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.
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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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Hàn Quốc:
Thiên Quốc Nhạc Đoàn 
biểu diễn tại một cuộc 
chạy đua Maratông

[MINH HUỆ] Ngày 13 tháng 10, Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn đã tham gia biểu diễn 
tại Cuộc chạy Marathon tại Cảng Pyeong-
taek ở Pyeongtaek, Gyeonggi. Đây là năm 
thứ hai đoàn nhạc biểu diễn tại sự kiện 
này. Màn biểu diễn của họ đã được chào 
đón nồng nhiệt.

Pyeongtaek là một cảng thương mại ở 
phía Đông Bắc Á , Hàn Quốc và là cửa 
khẩu xuất khẩu chính của ô tô Hàn Quốc. 
Các vận động viên từ Hoa Kỳ, Trung 
Quốc, Nhật Bản và các nước khác cùng 
hơn 20.000 công dân bao gồm cả quân 
đội Hoa Kỳ ở Hàn Quốc đã tham gia cuộc 
chạy maratong này.

Thị trưởng Pyeongtaek, thành viên Hội 
đồng Quận, Chủ tịch Hội đồng Thành 
phố, và nhiều chức sắc khác đã tham gia 
sự kiện này, và khen ngợi màn biểu diễn 
của đoàn nhạc. Nhiều công dân tham gia 
cuộc chạy maratong đã nhận và đọc các 
tờ rơi mà các học viên Pháp Luân Công 
phân phát.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn các vận động viên 
đến vạch xuất phát

Đoàn nhạc diễu hành biểu diễn trên sân khấu 
trung tâm.

Bài viết của một học viên ở Hàn Quốc 

Trong lễ chào đón chính thức diễn 
ra cùng ngày hôm đó, Joyoungu, 
người dẫn chương trình nổi tiếng 
người Hàn Quốc, đã giới thiệu đoàn 
nhạc. Sau đó, các thành viên của đoàn 
nhạc đã tiến vào sân khấu trung tâm 
và biểu diễn.

Joyounggu đã giới thiệu Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn của các học viên 
Pháp Luân Công như sau: “Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn bao gồm các học 
viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đến từ 
các giai tầng và các nền văn hóa khác 
nhau. Đoàn nhạc diễu hành đã được 
thành lập tại các thành phố trên khắp 
thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Canada, 
Úc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc 
và các nước khác. Đoàn nhạc diễu 
hành Hàn Quốc được thành lập vào 
năm 2006. Kể từ dịp biểu diễn trong 
“Quốc hội Thiếu nhi” vào năm 2007, 
đoàn nhạc đã có 141 lần biểu diễn 
khác trên khắp đất nước tại các hoạt 
động văn hoá khác nhau ở Seoul, 
Daegu, Busan, và Daejeon. Đoàn 
nhạc đã nhận được các giải thưởng 
tại “Liên hoan Khiêu vũ Cheonan He-
ungtaryeong”, “Hòa âm Công chúng 
Bucheon” và các sự kiện khác”.

Các học viên Pháp Luân Công đã 
phân phát các tờ rơi cho người dân tại 

sự kiện này. Nhiều người Trung Quốc đã đồng 
ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó 
sau khi biết sự thật.

Áo: Vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
[MINH HUỆ] Vào ngày 19 và 21 tháng 

10, các học viên Pháp Luân Công tại Áo 
đã tổ chức hai hoạt động ở Linz và Vienna 
nhằm phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công và tội ác mổ cướp nội tạng các học 
viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã 

thu thập chữ ký và kêu gọi người dân giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.
Nhiều người đến từ các giai tầng trong xã hội đã ký tên thỉnh nguyện, bao gồm các 

quan chức chính phủ, luật sư, nhà văn, nghệ sĩ, doanh nhân, giáo viên, sinh viên và các 
bà nội trợ.

Vào ngày 16 tháng 08 năm 2012, Der Standard, một tờ báo chính thống ở Áo, đã 
đăng một bài báo trên trang web của mình với tiêu đề “Bạc Hy Lai có dính líu 

(Còn nữa...trang 2)



tới việc buôn bán nội tạng”. Bài báo viết 
rằng Ethan Gutmann, một phóng viên 
người Mỹ ở Vienna cho biết, Bạc Hy Lai 
đã tham gia đàn áp và mổ cướp nội tạng 
các học viên Pháp Luân Công. Gutmann 
cũng đã chỉ ra rằng Giang Trạch Dân, cựu 
lãnh đạo ĐCSTQ và Chu Vĩnh Khang, 
một trong những thành viên của Ủy ban 
Trung ương Đảng Cộng sản, cũng đã góp 
mặt vào tội ác này.

Bài báo đã trích dẫn lời của Gutm-
man rằng, từ năm 2001 đến 2008, có tới 
65.000 học viên Pháp Luân Công đã trở 
thành nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng. 
Tỉnh Liêu Ninh đã trở thành một trung 
tâm buôn bán nội tạng sống. Gutmann tin 
rằng, Bạc Hy Lai – Tỉnh trưởng tỉnh Liêu 
Ninh từ năm 2003 đến 2007, đã tham gia 
vào đường dây buôn bán nội tạng với sự 
trợ giúp của Chu Vĩnh Khang.

của Pháp Luân Đại Pháp.
Thực tế, việc Pháp Luân Đại Pháp dạy 

con người phản bổn quy chân, quay về 
chân ngã đã tác động đến tôi. Từ khi còn 
trẻ, tôi nhìn thế giới giống như một nhà 
tù và con người là những phạm nhân 
không thể quay trở về ngôi nhà thực sự 
mãi đến khi họ hoàn thành bản án của họ. 
Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu 
nhiều nguyên lý và chân thành muốn tu 
luyện.

Tôi quyết định học các bài công 
pháp tại một điểm luyện công của 
Pháp Luân Đại Pháp gần nhà tôi, nằm 
ở trung tâm văn hóa. Mọi người luyện 
công ở đây mỗi ngày. Thỉnh thoảng 
mẹ tôi đi cùng tôi.

Một thời gian ngắn sau đó, vào ngày 
01 tháng 07, tôi được mời tham dự loạt 
bài giảng qua video 09 ngày, hoàn toàn 
miễn phí.

Mặc dù tôi có thể hiểu nhiều nguyên 
lý của Pháp sau khi tham dự loạt bài 
giảng 09 ngày, tôi đã không ngộ được 
tại sao tôi đột nhiên không thể uống 
được thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho tôi. 
Để bố mẹ tôi khỏi lo lắng, tôi không bảo 
họ rằng tôi đã dừng dùng thuốc. Từ đó, 
thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy 
càng khỏe hơn.

Mẹ tôi tên là Thái Hương Lan, thỉnh 
thoảng bà luyện các bài công pháp ở 
trung tâm văn hóa. Gần đây, vết lõm 
hông của bà bắt đầu hồi phục và trở lại 
bình thường. Thêm vào đó, bà thường bị 
vấn đề ở khớp kinh niên, nhưng bây giờ 
bà khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp thật 
tuyệt vời!

[MINH HUỆ] Tôi đã bị bệnh suy chức 
năng tuyến yên trong trong suốt 04 năm 
qua. Tuyến yên thường được gọi là “tuyến 
chủ đạo”, nó điều khiển hầu hết các chức 
năng nội tiết của cơ thể bằng cách sinh 
ra các loại hoóc môn khác nhau vào hệ 
tuần hoàn. Cuống tuyến yên của tôi bị tổn 
thương, vì vậy sáu tuyến quan trọng nhất, 
bao gồm cả tuyến thượng thận, không 
hoạt động chính xác.

Kết quả là, mỗi ngày tôi đã phải dùng 
nhiều loại thuốc khác nhau. Tôi cũng phải 
mang theo thẻ bệnh án y tế bất cứ khi nào 
tôi rời khỏi nhà, vì tôi rất dễ bị ngất xỉu. 
Khi một trong các tuyến làm việc kém 
hiệu quả (điều này khá thường xảy ra) tôi 
phải vội vàng đến bệnh viện. Tôi sẽ ở trên 
giường bệnh cả ngày, không thể cử động. 
Vì tôi không thể làm việc, tôi đã phải xin 
nghỉ làm.

Vào tháng 12 năm 2011, mẹ tôi đề nghị 
tôi học năm bài công pháp nhẹ nhàng của 
Pháp Luân Đại Pháp từ tiến sĩ Dương 
Thạc Anh, một giáo sư của Đại học quốc 
gia Trung Sơn ở Cao Hùng, Đài Loan.

Mặc dù tôi cảm thấy rằng mẹ đang hy 
vọng một phép màu để chữa bệnh cho 
tôi, tôi xem Pháp Luân Đại Pháp đơn 
thuần như một hình thức của thể dục – 
cái mà không có tác dụng với bệnh của 
tôi. Vào tháng 06 năm 2012, sau khi bị 
bệnh nghiêm trọng trong 03 ngày, tiến sĩ 
Dương đã gọi điện cho mẹ tôi và đề nghị 
tôi đọc quyển sách chính của Pháp Luân 
Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu 
đọc quyển sách trên giường và đọc xong 
trong 07 ngày. Sau đó, tôi đã có một mong 
muốn mạnh mẽ học năm bài công pháp 

[MINH HUỆ] Vào ngày thứ Bảy hàng 
tuần, các hoạt động nâng cao nhận thức 
về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại 
được tổ chức ở Quảng trường St. Martin 
ở trung tâm thành phố Luân Đôn. Nhưng 
hoạt động được tổ chức vào ngày 20 
tháng 10 năm 2012 có một chút khác biệt. 
Trọng tâm chính của ngày là hoạt động 
thu thập chữ ký lên án tội ác tàn bạo của 
ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng từ 
các học viên Pháp Luân Công còn sống 
và kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành một 
cuộc điều tra độc lập để ngăn chặn sự lạm 
dụng này. Hoạt động này đã nhận được sự 
ủng hộ mạnh mẽ từ người dân Anh.

Hàng trăm ngàn người đã đi qua Quảng 
trường St. Martin. Nhiều người đã nhận 
tờ rơi trong khi những người khác đã 
dừng lại để xem màn biểu diễn các bài 
công pháp Pháp Luân Công. Bất chấp 
sự khác biệt về quốc tịch, tôn giáo, nghề 
nghiệp, và tuổi tác, họ đã không do dự 
ký tên thỉnh nguyện gửi Liên Hợp Quốc 
với hy vọng sẽ giúp ngăn chặn tội ác tàn 
bạo này.

Emma,   một cô gái trẻ người Anh, sống 
gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Luân Đôn. 
Mặc dù biết rằng có một cuộc biểu tình 
ôn hòa kéo dài 24 giờ của các học viên 
Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh, cô 
đã không bao giờ tìm hiểu nhiều hơn về 
nó. Trong khi đi bộ ở trung tâm thành phố 
với mẹ, cô đã bắt gặp các học viên Pháp 
Luân Công một lần nữa. Cô gái trẻ này 
đã đọc thông tin và bị sốc bởi tội ác mổ 
cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Cô đã 
rất khó chịu. Với sự khuyến khích của mẹ 
cô, Emma đã ký tên thỉnh nguyện.
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BệnH nHân suy cHức năng tuyến yên
Hồi pHục kỳ diệu trong Hai tuần

Vương quốc Anh:
Người dâN ANh lêN áN

tội ác mổ cướp Nội tạNg 
củA ĐcStQĐcStQ

Bài viết của Trịnh Vũ Hàm, học viên ở Cao Hùng, Đài Loan

Bài viết của một học viên ở Vương quốc Anh 

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày tội 
ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng 
sống ở Quảng trường St Martin, Luân Đôn

(Còn nữa...trang 4)

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Áo: Vạch trần tội ác mổ 
cướp nội tạng ở Trung Quốc

(Tiếp...trang 1)
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michigAN, mỹ:
thượng nghị sĩ pappageorge và Đại diện tiểu bang Knollenberg tuyên bố lòng kính trọng 

đặc biệt đối với pháp luân Đại pháp
[MINH HUỆ] Pháp Luân Đại Pháp đã được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu đến công 
chúng vào năm 1992. Hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đạt được tình trạng 
thể chất và tinh thần tốt trong suốt 20 năm qua. Vào ngày 25 tháng 09, năm 2012, ông 
John Pappageorge, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Michigan, và ông Marty Knollenberg, 
Đại diện Tiểu bang, đã tuyên bố lòng kính trọng đặc biệt đến Pháp Luân Đại Pháp, 
công nhận sự đóng góp của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đối 
với xã hội. Dưới đây là bản tuyên bố trên:

Tiểu bang Michigan
Tuyên bố lòng kính trọng đặc biệt tới
Pháp Luân Đại Pháp
Nhân kỷ niệm lần thứ 20

Thưa quý vị, chúng tôi rất vui và vinh dự khi được tham gia lễ kỷ niệm 20 năm của 
Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một cơ hội tuyệt vời để công nhận sự tận tâm của các học 
viên và giáo viên của môn tập này trong việc thúc đẩy một lối sống lành mạnh.

Từ năm 1992, hơn một trăm triệu người trên toàn thế giới đã trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, và vị tha hơn 
thông qua việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi vui mừng công nhận những lợi ích mà môn tập tuyệt vời 
này đã mang lại cho xã hội của chúng ta. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh 
thần ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa truyền thống. Nó bao gồm thiền định, năm bộ công pháp nhẹ nhàng, 
và một triết lý đạo đức chú trọng vào các giá trị Chân, Thiện, và Nhẫn, mà các học viên dùng để chỉ đạo bản thân 
trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Mặc dù bắt rễ từ truyền thống tinh thần cổ xưa của Trung Quốc, lần đầu tiên Pháp Luân Công được giảng dạy rộng 
rãi ở Trung Quốc là vào năm 1992 bởi Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập của pháp môn này. Nó đã lan truyền nhanh 
chóng thông qua khẩu truyền từ hàng chục triệu người dân Trung Quốc có được cải thiện về sức khoẻ và tinh thần từ 
môn tập. Ngày nay, Pháp Luân Công được thực hành tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới bởi những người thuộc 
mọi lứa tuổi và giai tầng. Nó luôn luôn được hướng dẫn miễn phí bởi các tình nguyện viên, và bạn có thể thực hành 
nó một mình hoặc theo nhóm.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Tiểu bang Michigan đã dành rất nhiều thời gian cho cộng đồng trong 
việc tổ chức các lớp học miễn phí và tham gia nhiều sự kiện cộng đồng như các cuộc diễu hành và các hội chợ của 
thành phố. Họ đã truyền bá văn hóa Trung Quốc cho người dân Tiểu bang Michigan bằng cách biểu diễn Nghệ thuật 
Thần Vận ở Detroit từ năm 2008. Họ cũng đang tích cực làm việc để mang lại một giải pháp hòa bình cho cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và để cải thiện tương lai của quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Vì vậy, bản tuyên bố lòng kính trọng đặc biệt này đã được ký và dành tặng lễ kỷ niệm 20 năm của Pháp Luân Đại 
Pháp. Mong rằng các học viên, giáo viên và toàn thể cộng đồng biết đến sự chúc mừng của chúng tôi nhân cột mốc 
đáng chú ý trong lịch sử này của họ và chúc cho họ tiếp tục thành công trong tương lai.

John Pappageorge, Thượng nghị sĩ Tiểu bang
Quận thứ Mười ba
Marty Knolenberg, Đại diện Tiểu bang
Quận thứ Bốn mươi mốt
Cơ quan lập pháp thứ Chín mươi sáu
Tại Lansing
Ngày 25 tháng 09, năm 2012



Tất cả họ đều có vết cắt dao lớn trên ngực và lưng. ĐCSTQ không chỉ lấy nội tạng từ 
các học viên Pháp Luân Công, mà cả từ những người Tây Tạng”, ông Cao nói. Một 
bác sĩ người Trung Quốc một lần nói với ông Cao là một bệnh nhân tên là Trần Trạch 
Sủng đã được ghép gan tại Bệnh viện Đa khoa của Công an vũ trang ở Quận Hải Điến, 
Bắc Kinh. Trần đã mất hơn một triệu nhân dân tệ, và đã có sẵn một lá gan dành cho anh 
này trong vòng bốn ngày. Sau khi phẫu thuật, Trần đã chết trong một vài ngày vì nội 
tạng không phù hợp và chất lượng phẫu thuật tồi tệ. “Một công dân người Úc đã bay 
từ Queensland tới Thiên Tân và đã được ghép tim ở Bệnh viện Đa khoa An Sơn Đạo ở 
quận Hòa Bình, Thiên Tân. Ông đã mất hơn một triệu nhân dân tệ và một quả tim đã 
được chuẩn bị cho ông ta trong vòng chưa đầy một tuần. Tôi biết điều này từ gia đình 
bệnh nhân”, ông Cao nói.

Thúc giục Liên Hợp Quốc điều tra 
Một người phụ nữ đến từ Italia đọc kỹ các áp 

phích được trưng bày và hỏi một học viên xem 
cô có thể làm gì với điều này.  Một học viên nói 
với cô ấy rằng nếu có ai đã đi đến Trung Quốc 
để được phẫu thuật cấy ghép nội tạng hoặc một 
chính phủ hợp pháp hóa một hoạt động như 
vậy, và nội tạng đến từ một học viên Pháp Luân 
Công, thì người đó và chính phủ đã gián tiếp 
tham gia vào việc giết hại các học viên. “Chúng 
ta phải giúp tất cả mọi người biết về việc cấy 
ghép nội tạng ở Trung Quốc và  cùng nhau hành 
động để ngăn chặn những vụ giết người này”, 
người học viên nói. Cô ký tên thỉnh nguyện và 
nói rằng cô ấy sẽ đưa thông tin này lên website 
của mình.

Một người đàn ông Đan Mạch đọc kỹ các 
áp phích và hỏi nhiều câu hỏi. Sau khi một 
học viên giải thích với ông rằng cô đã được 
hưởng lợi từ việc tu luyện như thế nào và tại 
sao ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp, ông đã 
rất xúc động. Ông ký tên thỉnh nguyện và nói: 
“Tôi ủng hộ các bạn. Trộm cắp nội tạng từ các 
tín hữu là quá độc ác, tàn nhẫn hơn việc Đức 
quốc xã giết người Do Thái. Chúng ta cần phải 
vạch trần những tội ác này và kêu gọi Liên Hợp 
Quốc điều tra. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người 
tôi biết khi tôi trở về Đan Mạch. Chúng ta nên 
ngăn chặn những hành vi tàn bạo như vậy!” 
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“Tôi hy vọng tôi có thể làm được điều gì đó” – Thỉnh nguyện kêu gọi điều tra 
tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Quốc

Người dân ký tên thỉnh nguyện trước 
Sydney Town Hall

Người dân đọc về Pháp Luân Đại Pháp 
và cuộc đàn áp  trước Sydney Town Hall. 

Tiếp theo trang 2 Vương quốc Anh: Người dâN ANh lêN áN tội ác mổ cướp Nội tạNg củA ĐcStQ

Pippa, một nhà thiết kế thời trang, cùng với 
ba người bạn của cô, ký tên thỉnh nguyện

Trong số hàng trăm người ký tên thỉnh 
nguyện, có ông bà White. Cả hai đều là 
những Kitô hữu sùng đạo. Ông White là 
một quan chức chính phủ. Sau khi đọc kỹ 
nội dung của lá đơn thỉnh nguyện về việc 
kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở một cuộc điều 

[MINH HUỆ] Những bí mật về việc 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ 
cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công trong khi họ vẫn còn sống đã làm 
kinh hoàng người dân trên khắp thế giới. 
Để giúp nhiều người hơn nữa hiểu điều 
gì đã xảy ra và để ngăn chặn những hành 
động tàn bạo này, các học viên Pháp Luân 
Công đã tổ chức một đợt vận động thỉnh 
nguyện ở phía trước Sydney Town Hall 
mỗi thứ sáu. Mục đích của thỉnh nguyện 
là để thúc giục Liên Hợp Quốc tiến hành 
một cuộc điều tra độc lập.

“Tôi hy vọng tôi có thể làm điều gì đó”
Cô Kim người Hàn Quốc làm việc tại 

một viện bảo tàng ở Sydney. Khi cô biết 
về vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, 
cô nhận xét, “Cuộc đàn áp của ĐCSTQ 
chỉ chứng minh rằng nó là một tổ chức 
xấu xa. Tội ác của chúng là khủng khiếp 
không thể tưởng tượng nổi. Các bạn nên 
kiện ĐCSTQ ở những tòa án quốc tế. Tôi 
hy vọng chữ ký của tôi có thể có tác dụng. 
Tôi muốn đưa những hình ảnh của các áp 
phích của các bạn lên trang web của tôi để 
cho tất cả các bạn bè của tôi xem điều gì 
đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng 
tôi có thể làm điều gì đó để giúp ngăn 
chặn cuộc đàn áp tà ác này.” 

Cuộc đàn áp của ĐCSTQ mở rộng 
phạm vi đến tất cả nhân dân Trung Quốc

Một người đàn ông từ Trung Quốc, ông 
Cao, cho biết rằng ông  đã từng tham dự 
một diễn đàn Cửu Bình Cộng sản Đảng 
do Thời báo Đại Kỷ Nguyên tổ chức. Một 
nhà lãnh đạo Tây Tạng đã giơ một bức ảnh 
tại diễn đàn và cáo buộc ĐCSTQ cũng mổ 
cướp nội tạng từ người Tây Tạng. “Một 
nhân viên y tế đã chụp hình những người 
đàn ông và phụ nữ trẻ người Tây Tạng. 

tra độc lập về tội ác mổ cướp nội tạng của 
ĐCSTQ, họ đã tuyên bố: “Chúng ta cần 
cấp bách ký tên vào đơn thỉnh nguyện 
vì nó liên quan đến mỗi người chúng ta. 
Chúng ta không thể quên lịch sử mà các 
Kitô hữu bị đàn áp tàn nhẫn“.

Ba sinh viên người Trung Quốc từ 
Manchester đã đi thẳng đến bàn thông 
tin và xin một học viên phương Tây nói 
với họ thêm về Pháp Luân Công. Họ nói 
rằng họ chỉ vừa mới ra khỏi Trung Quốc 
và đây là lần đầu tiên họ nghe nói về tội 
ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. 
Sau một cuộc thảo luận dài với các học 
viên, một cô gái đã gửi tuyên bố thoái 
xuất khỏi ĐCSTQ và hai người còn lại 
cũng bày tỏ sự ủng hộ.

Khoảng 05 giờ chiều, khi các sự kiện 
đã gần kết thúc, một thanh niên người 

Anh đã có mặt tại gian hàng hai giờ trước 
khi quay trở lại Quảng trường St. Martin. 
Anh đã đứng đó và lặng lẽ quan sát các 
học viên Pháp Luân Công. Anh và một 
người bạn của mình đã có một cuộc nói 
chuyện dài với các học viên và cả hai đã 
cùng ký tên thỉnh nguyện. Khi được hỏi 
lý do tại sao anh trở lại, người thanh niên 
trả lời rằng anh cảm nhận năng lượng hòa 
ái từ các học viên. Anh đã ca ngợi các học 
viên và nói rằng: “Thật tuyệt vời khi đối 
xử với một ác đảng tàn bạo bằng một thái 
độ ôn hòa nhất như thế này. Bản chất tĩnh 
lặng và ôn hòa của cuộc biểu tình chính 
xác là những gì con người ngày nay cần 
có khi gặp phải khó khăn. Các học viên 
Pháp Luân Công đã thể hiện một minh 
chứng tốt cho tất cả chúng tôi“.

Bài viết của Uẩn Vận 


