
[MINH HUỆ] Các học viên ở Nam Australia gần đây đã tham gia một Lễ 
diễu hành Giáng sinh ở địa phương và nhận được giải thưởng cao nhất. Đây 
là lần thứ tư các học viên Nam Australia tham gia Lễ diễu hành Giáng sinh 
thường niên. Đội trống lưng và Thiên Quốc Nhạc Đoàn của họ là đoàn diễu 
hành được yêu thích, và các học viên đã giành được nhiều giải thưởng. 

Nhiều người đã biết Pháp Luân Công, vì các học viên đã thành lập nhiều 
điểm luyện công. Một điểm luyện công ở Enfield đã được 10 năm tuổi và 
hướng dẫn miễn phí vào thứ Ba hàng tuần.

Năm 2003, Jessie và con gái nhỏ bà, Renee, đã đến điểm luyện công ở En-
field để học Pháp Luân Công. Renee bị mắc bệnh nặng khi cô mới 08 tháng 
tuổi và các bác sỹ đã kết luận rằng cô sẽ bị tàn tật suốt đời. Trước khi đến điểm 
luyện công, cô đã phải dùng xe lăn suốt 25 năm qua và chưa bao giờ được đến 
trường. Sau khi Jessie học Pháp Luân Công, Renee cũng muốn thử. Mặc dù 
Jessie không biết làm thế nào mà Renee có thể luyện công, bà chắc chắn rằng 
Pháp Luân Công sẽ giúp được con gái mình. Khi Renee đến luyện công lần 
đầu tiên, cô đã thử luyện các bài công pháp và phải dựa vào một bức tường. 
Sau khi luyện Pháp Luân Công được một tháng, cô đã có thể tự đi bộ khoảng 
20 phút. Vài tháng sau, cô đã hoàn toàn hồi phục và phát triển chiều cao, thậm 
chí đã cao hơn mẹ cô. Sự nhiệm màu đó đã khiến Hội đồng thành phố Adelaide 
kinh ngạc.

Pháp Luân Công nhận được sự đón nhận rộng rãi ở Nam Australia. Bắt đầu 
từ năm 2010, các học viên đã được biết đến với đoàn diễu hành Giáng sinh 
hàng năm. Năm 2012, với sự ủng hộ từ Hội đồng thành phố, các học viên đã tổ 
chức hai buổi Triển lãm nghệ thuật “Chân – Thiện – Nhẫn” ở Adelaide.

[MINH HUỆ] Ngày 10 tháng 12 năm 2012, 
nhân dịp Ngày Nhân quyền Quốc tế, các 
học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ 
chức một buổi thắp nến tưởng niệm ở Quảng 
trường ga xe lửa Helsinki. Sự kiện này nhằm 
mục đích phản đối cuộc bức hại Pháp Luân 
Công kéo dài 13 năm của Đảng cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) và để tưởng niệm cho 
các học viên ở Trung Quốc đại lục đã thiệt 
mạng trong cuộc bức hại.

Ánh nến và sự tĩnh lặng trong tiếng nhạc du 
dương đã tạo nên một tương phản rõ rệt với sự 
ồn ào và chen lấn xung quanh, khiến cho mọi 
người đang lướt qua vội vã phải bước chậm 
lại. Những người qua đường đã đọc các tấm 
biểu ngữ và áp phích giới thiệu Pháp Luân 
Công và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc, 
và một số lượng người đã lấy các tờ rơi thông 
tin. Sau khi biết về tình hình ở Trung Quốc, 
nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để phản 
đối cuộc bức hại, và một số đã đề nghị bạn bè 
của mình ký tên thỉnh nguyện.

Một phụ nữ trẻ đã dừng lại để đọc biểu ngữ 
và nói chuyện với một học viên về cuộc bức 
hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô đã rất sốc 
khi nghe về sự tàn bạo của cuộc bức hại và đã 
lập tức ký tên thỉnh nguyện. Cô nói với một 
học viên rằng cô sẽ chuyển thông tin về cuộc 
bức hại Pháp Luân Công cho bạn bè và người 
quen của mình và đăng thông tin này lên trang 
mạng xã hội của cô để nhiều người hơn nữa 
nhận thức về nó. Cô cũng khuyến khích các 
học viên kiên trì cho đến ngày cuộc bức hại 
kết thúc.

                                         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.

Số 2012-51     Ngày 31 tháng 12 năm 2012

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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Phần Lan:
Các học viên Pháp Luân 
Công kêu gọi chấm dứt 

cuộc bức hại vào ngày nhân 
quyền Quốc tế

Nam australia:
Các học viên
nhận được
giải thưởng
cao nhất
trong
Lễ diễu hành
Giáng sinh

Các học viên giành được giải thưởng cao nhất của Hội 
đồng thành phố Adelaide trong năm thứ ba liên tiếp



Tôi đã sống sót sau một vụ điện giật cực mạnh
Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 58 tuổi ở thành phố 

Bazhong, tỉnh Tứ Xuyên. Tôi thường mang theo một lá bùa, đó là 
một cái gì đó na ná như một bùa may mắn. Tôi in các  chữ “Chân-
Thiện-Nhẫn hảo” trên nó. Những chữ này thể hiện sự tốt lành bên 
trong của Pháp Luân Đại Pháp. Trong mười năm qua, gia đình tôi 
đã tránh được một số thiên tai. Nhìn chung, hết thảy mọi thứ đã 
diễn ra rất tốt cho chúng tôi.

Vào tối ngày 01 tháng 02, sau khi hoàn thành việc nghiền thức 
ăn cho lợn, tôi với tay lấy một sợi dây điện. Vì trời bên ngoài rất 
tối, tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Ngay lập tức tôi ngã xuống và 
không thể cử động trong khoảng 30 phút. Tôi biết rằng mình đã 
bị điện giật. Khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy hai lỗ kích thước bằng 
hạt đậu trong ngón tay trỏ của tôi. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy 
đau đớn một chút nào, vết thương cũng không ảnh hưởng đến sự 
cử động của tay tôi.

Ba người trong làng tôi bị điện giật và chết trước đó không lâu, 
do đó, khi những người khác nghe tin của tôi, họ nói rằng tôi đã 
hết sức may mắn. Tôi nói với họ, “Đó là Pháp Luân Đại Pháp đã 
cứu sống tôi. Xin tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.

[MINH HUỆ] Ngày 10 tháng 12 năm 2012, Tổ chức Ân xá 
Quốc tế ở Helsinki, Phần Lan, đã kỷ niệm ngày Nhân quyền 
Quốc tế bằng cách kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Trần 
Chân Bình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị giam 
giữ ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Tổ chức nhân quyền 
cũng phát động một cuộc thỉnh nguyện quốc tế trên mạng để giúp 
bảo đảm việc bà được thả.

[MINH HUỆ] TạI SAo MộT Số NGườI Có THể TRÁNH ĐượC TAI HọA TRoNG KHI NHữNG NGườI KHÁC LạI 
KHôNG? LIỆU ĐIềU Này Có LIêN QUAN ĐếN CÁC VấN Đề Về Số PHậN, HAy CHỉ ĐơN GIảN Là MAy MắN? 
BA CÂU CHUyỆN SAU ĐÂy Có THể LàM SÁNG Tỏ VấN Đề Này.

Năm 2008, tòa án Kim Thủy, thành phố Trịnh Châu đã kết án 
bà Trần 08 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong 
04 năm qua, luật sư và bạn bè của bà bị cấm đến thăm hỏi. Năm 
nay, con gái bà Trần, hiện đang sống ở Phần Lan, đã công bố một 
đoạn phim gây sốc về việc mẹ cô phải trải qua sự tẩy não cưỡng 
bức trong tù. Điều này đã báo động cộng đồng quốc tế và nhiều 
quốc gia đang theo dõi sát tình hình này.

Tổ chức Ân xá 
Quốc tế đã mời hai 
con gái của bà Trần, 
cô Kim Chiêu Vũ và 
Kim Chiêu Hoàn, 
đến tham gia sự kiện 
nhân quyền được tổ 
chức ở Helsinki. Cả 
hai người con gái 
của bà đã được Tạp 
chí Tổ chức Ân xá 
Quốc tế phỏng vấn, 
điều này đã giúp 
thu hút sự chú ý của 
công chúng đối với hoàn cảnh của bà Trần.

Bà Trần, 60 tuổi, đã từng bị ung thư gan và bị u xơ cổ tử 
cung lại vào năm 1995. Tuy nhiên, sau khi luyện Pháp Luân Đại 
Pháp, tất cả bệnh tật của bà đã biến mất. Từ khi cuộc bức hại 
bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị giam tổng cộng năm lần: trong 
một trung tâm tẩy não, một trại lao động cưỡng bức, và một trại 
tạm giam.

Bà Trần hiện đang bị giam ở Nhà tù Nữ thành phố Tân Hương, 
Trung Quốc.
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tổ chức ÂN xá Quốc tế PhầN laN kêu gọi trả tự do
một học viêN PháP luÂN Đại PháP NhÂN Ngày NhÂN QuyềN thế giới 

Tại sao một số người gặp phải tai họa và những người khác thì không 

Bài viết của một học viên Phần Lan

Tổ chức Ân xá Quốc tế Phần Lan kêu gọi trả tự do ngay lập tức 
cho bà Trần Chân Bình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam 

ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc
Con gái bà Trần, Kim Chiêu Vũ và Kim 
Chiêu Hoàn, tham gia sự kiện thỉnh nguyện

(Còn nữa... trang 3)

Thoát hiểm trong gang tấc
Tôi làm việc trong một căn phòng đặt lò hơi ở một thành phố 

thuộc tỉnh Sơn Đông. Một buổi chiều tháng Bảy, tôi quên tắt 
quạt gió sau khi thêm than cho lò hơi, và khi tôi mở cửa lò hơi, 
ngọn lửa lớn lao vào tôi. Tôi nhanh chóng bước lùi lại. Sau đó 
tôi nhận thấy rằng ống quần của tôi đang bốc cháy và lưng của 
tôi đã chìm trong lửa.

Sau khi dập tắt lửa, tôi thấy rằng một nửa áo sơ mi và ống 
quần của mình đã bị đốt cháy, lan xuống tới đầu gối của tôi. Tuy 
nhiên, tôi không bị sao. Thậm chí không có vết ửng đỏ nào.

Ngay sau đó, mẹ của ông chủ tôi đi ngang qua. Khi nhìn thấy 
tôi, bà ấy không thốt nên lời. Sau khi bà nhận ra rằng tôi không 
việc gì, bà ấy nói: “tổ tiên của anh hẳn đã tích được rất nhiều đức!“ 
Tôi nói với bà ấy rằng bởi vì vợ của tôi tu luyện Pháp Luân Công, 
nên mọi thành viên trong gia đình của chúng tôi được lợi ích.

Không lâu sau khi vợ tôi bắt đầu tu luyện, cô đã không còn 
nóng tính và trở nên quan tâm đến những người khác. Dựa trên 
những điều này và những thay đổi khác trong cô ấy, tôi đã có 
thể chứng kiến sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi 
thường giúp vợ tôi phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Tôi 



dường như đã chết của mình. Khi cô ấy nâng cháu lên, cô bắt đầu 
hô lớn, “Sư phụ Lý, xin hãy cứu con tôi! Pháp Luân Đại Pháp 
hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Khi cô ấy thốt lên những lời này, chân của con gái cô ấy bắt 
đầu cử động. Cô Mai hy vọng và tiếp tục hô lớn câu đó cho đến 
khi cả hai tới bệnh viện. Khi con gái cô tỉnh lại, cháu cũng nhắc 
lại những lời mẹ cháu nói.

Mặc dù hai đầu gối của cháu bé đã bị thâm tím và mắt bị sưng 
húp nhưng cháu không hề bị gãy xương. Hai tuần sau đó, cháu đã 
được ra viện.  Cả gia đình của cô Mai biết ơn Sư phụ Lý và tin 
rằng Pháp Luân Đại Pháp ở nơi đây để cứu người. Sau đó, mọi 
người mới biết rằng chiếc xe tải đâm phải cô bé đã chạy nhanh 
đến nỗi nó chỉ có thể dừng lại sau khi chạy thêm khoảng 18 mét. 
Xe đạp của cô bé chỉ còn là một đống sắt vụn và bộ quần áo mới 
của cháu đã bị rách tả tơi.

Con gái của cô Mai nói với cô ấy rằng khi cháu bị xe tải đâm, 
cháu cảm thấy rất nhẹ và bồng bềnh. Cháu cho biết cháu đã rời 
khỏi cơ thể của mình và đi đến một bãi cỏ tuyệt đẹp. Khi cháu 
nghe tiếng mẹ cháu hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-
Thiện-Nhẫn hảo!” cháu quyết định quay trở lại.
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Tại sao một số người gặp phải tai họa và những người khác thì không 

Cựu Bộ Trưởng Tư pháp Canada:
Cáo buộc về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là
“nghiêm trọng và đáng tin cậy” 
Bài của Thái Hoa, phóng viên báo Minh Huệ

Đề cập đến buổi điều trần trước quốc 
hội được tổ chức tại Washington DC 
vào ngày 12 tháng 09 về “Vấn nạn mổ 
cướp nội tạng từ những người bất đồng 
chính kiến trong tôn giáo và chính trị 
của ĐCSTQ”, ông Cotler nói rằng chính 
phủ Canada nên tổ chức một buổi điều 
trần tương tự như vậy. ông hy vọng 
rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm công bố 
các chứng cứ về tội ác mổ cướp nội tạng 
do Vương Lập Quân, nguyên Giám đốc 
Công an Trùng Khánh, đã cung cấp khi 
ông ta chạy trốn đến Lãnh sự quán Hoa 

(Còn nữa... trang 4)

(Tiếp theo... trang 2)

Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của Đảng tự do, 
ông Irwin Cotler, thảo luận về những cáo 
buộc liên quan đến vấn nạn mổ cướp nội 
tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ trong bài 

phỏng vấn ở Parliament Hill, Ottawa, ngày 
04 tháng 12 năm 2012

tin rằng đây là lý do tại sao tôi được bảo hộ khi phải đối mặt với 
nguy hiểm cận kề. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý.

Sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi
Một người bạn của tôi tên là Phan Mai có mẹ chồng tu luyện 

Pháp Luân Công. Mẹ chồng cô ấy đã dành rất nhiều thời gian 
nói chuyện với cô Mai về Pháp Luân Công. Vì vậy, cô Mai hiểu 
rằng Pháp Luân Công là tốt. Đôi khi, cô ấy đọc sách Chuyển 
Pháp Luân và những cuốn Pháp Luân Công khác. Cô Mai cũng 
đã thuyết phục khoảng 200 người thoái Đảng Cộng sản Trung 
Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cô nói rằng cô không sợ 
khi nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công. Cô chỉ 
muốn bạn bè và người thân của cô được bình an. Vì vậy, cô đã 
được phúc báo.

Vào ngày 01 tháng 08, cô con gái 18 tuổi của cô Mai xin mua 
một chiếc xe đạp. Khi cô Mai quyết định không mua, con gái cô 
đã rất buồn và rời khỏi nhà trên chiếc xe đạp của một người bạn. 
Cô Mai đã rất lo lắng và đi theo cháu bằng xe hơi của gia đình.

Ngay sau đó, một chiếc xe tải lớn chạy qua giao lộ, đâm vào 
cô gái. Cô Mai ngay lập tức dừng xe và chạy về phía con gái 

Kỳ tại Thành Đô trong vòng 24 tiếng đồng hồ vào mùa xuân năm ngoái.
ông tin rằng có đầy đủ bằng chứng để chứng minh các cáo buộc về tội ác mổ 

cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công là đúng sự thật, dựa trên: những lời 
khai trước Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ; thông tin mà Lãnh sự quán Hoa Kỳ thu 
thập được từ Vương Lập Quân; và những điều tra độc lập do ông David Kilgour, 
nguyên Quốc vụ khanh người Canada, và ông David Matas, một luật sư nhân 
quyền nổi tiếng quốc tế thực hiện.

ông Cotlet nói rằng: “Trên thực tế, họ [chính phủ Mỹ] đã có được những lời 
khai trước các Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 09 năm nay. Ngoài ra, các bác 
sĩ Trung Quốc đã khai nhận rằng nạn mổ cướp nội tạng thực sự đang diễn ra ở 
Trung Quốc, và sau buổi điều trần, một Nghị sỹ Quốc hội đã viết thư gửi Ngoại 
trưởng Mỹ Hillary Clinton để yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố những bằng chứng 
mà họ đang nắm giữ có liên quan đến những cáo buộc nghiêm trọng về tội ác mổ 
cướp nội tạng bất hợp pháp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, cũng như 
các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc do những bác sĩ tại các bệnh viện Trung 
Quốc thực hiện.”

ông tiếp tục nói: “Cấy ghép nội tạng đã trở nên rất phổ biến và cứu sống được 
nhiều người. Do vậy, tầm quan trọng của cấy ghép nội tạng đã làm nổi bật lên vấn 
nạn mổ cướp tạng bất hợp pháp nhắm vào một nhóm người cụ thể như Pháp Luân 
Công và các dân tộc thiểu số tại Trung Quốc. Vì thế, tôi cho rằng đã đến lúc gióng 
lên hồi chuông báo động trong cộng đồng quốc tế nói chung và Canada nói riêng 
về bản chất vô nguyên tắc của hoạt động này và tại sao mọi người nên thận trọng 
với việc cấy ghép nội tạng, điều đó không chỉ kiềm chế Trung Quốc mà còn đảm 
bảo rằng Trung Quốc phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực này.

Nghị sĩ Quốc Hội Canada phát biểu trước Nghị viện về vấn đề mổ 
cướp nội tạng

Ngày 28 tháng 11, trong cuộc họp Quốc hội của cả Canada và Australia, các 
quan chức chính phủ liên bang đã nghe nói đến vấn đề này và bày tỏ mối lo ngại 
về tội ác mổ cướp nội tạng. Nghị sĩ người Canada, bà Judy Sgro đã chỉ ra rằng: 
“Bởi chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố rằng việc thu hoạch tạng từ tù nhân còn 
sống sẽ không diễn ra nữa, và thay vào đó sẽ thiết lập một hệ thống hiến tạng tự 



nguyện, nên việc thu hoạch tạng nội tạng bất hợp 
pháp từ các học viên Pháp Luân Công phải được 
chấm dứt!”

Bà nhấn mạnh rằng việc thu hoạch nội tạng từ 
những người còn sống mà không được sự đồng ý 
của họ là hoàn toàn sai trái. Nghị sĩ Sgro nói thêm: 
“Nếu Trung Quốc thật sự bày tỏ thái độ nghiêm 
túc về các vấn đề nhân quyền, như họ đã nói khi 
đàm phán thương mại, thì ĐCSTQ phải lập tức 
chấm dứt hoạt động tàn ác này, nếu không thì vì lý 
do gì mà chúng ta tiếp tục đàm phán thương mại 
với họ?”

Trong cùng ngày, các nghị sỹ và thượng nghị sỹ 
của Úc cũng nghe báo cáo của một nhóm chuyên 
gia, và bày tỏ mối quan ngại của họ về vấn nạn mổ 
cướp nội tạng sống.

Bối cảnh: Irwin Cotler nguyên là Bộ trưởng Tư 
pháp Canada từ giữa năm 2003 đến năm 2006. 
ông đã từng giúp giải cứu ông Trương Côn Lôn, 
ông Lâm Thận Lợi và thân nhân của những người 
Canada gốc Trung Quốc bị giam giữ bất hợp pháp 
tại Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công.

[MINH HUỆ 05-12-2012] Nhân viên của Phòng 610 quận 
Trầm Bắc, thành phố Thẩm Dương đã làm việc với các viên 
chức của tòa án quận để buộc tội bà Ngô Lệ Mai và bà Đổng 
Tuệ Đễ vào ngày 18 tháng 10 năm 2012. Họ bị buộc tội “phá 
vỡ việc thực thi luật pháp”.

Ngày 07 tháng 07 năm 2012, các viên chức của Ủy ban Pháp 
chế và Chính trị Thẩm Dương cùng với quận Tân Trầm Bắc đã 
chỉ đạo tất cả công an trong vùng bắt giữ các học viên Pháp 
Luân Công địa phương trong những khu vực quanh đường Tân 
Thành Tử, trấn Tài Lạc, thôn Mã Cương và thôn Hoàng Gia 
trước Đại hội đảng lần thứ 18.

Bà Ngô ở độ tuổi tứ tuần, ở thôn Tân Thành Bảo thuộc Quận 
Tân Trầm Bắc đã bị bắt giữ cùng chồng là ông Lương Chí 
Hồng khi nhiều công an thuộc đồn công an Tân Trầm Bắc 
xông vào nhà họ vào khoảng 07 giờ 50 phút tối. Con trai bà 
cũng bị bắt giữ sau đó. Chồng và con trai bà được thả vào tối 
hôm đó, nhưng bà Ngô bị giam tại đồn công an đường Tân 
Thành Tử, nơi bà bị tra tấn tàn bạo và đã phát sinh triệu chứng 
cao huyết áp và bệnh tim.

Bà Đổng, 69 tuổi, người thôn Mã Cương thuộc Quận Tân 
Trầm Bắc và Triệu Phượng Kiệt đã bị đồn công an thôn Mã 
Cương bắt giữ vào ngày 27 tháng 05 năm 2012, khi đang phân 
phát đĩa DVD giảng chân tướng cho người trong thôn. Không 
lâu sau cuộc bắt giữ, tám hay chín công an đã xông vào nhà 
bà Đổng và tịch thu nhiều tài sản của bà, gồm có một tivi mới, 
một máy tính xách tay trị giá 4.000 nhân dân tệ, và tất cả sách 
Đại Pháp. Bà Đổng đã bị giam tại Trại giam số 01 Tạo Hóa ở 
Thẩm Dương từ ngày 28 tháng 05.
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Phiên tòa kết thúc vội vã khi hai học viên cố gắng giảng chân 
tướng về Pháp Luân Công tại Tòa án thành phố Thẩm Dương 

Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

(Tiếp theo trang 3)

Cựu Bộ Trưởng Tư pháp Canada:
Cáo buộc về mổ cướp nội 
tạng ở Trung Quốc là “nghiêm 
trọng và đáng tin cậy” 

Hình ảnh về Pháp Luân Công:
Tiểu đệ tử luyện công

Vào ngày xét xử bà Ngô và bà Đổng, có nhiều công an và 
mật vụ đứng bên ngoài tòa án để quan sát mọi người qua lại. 
Chỉ có hai người trong gia đình họ được phép vào bên trong 
phòng xử án.

Khi nhân viên tòa án lăng mạ Đại Pháp, bà Đổng nói: 
“Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại hơn 100 quốc gia. 
Chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là cấm. Không 
có gì sai khi là một người tốt và hướng bản thân theo Chân 
– Thiện – Nhẫn.”

Do sức khỏe kém, bà Ngô suýt ngất đi nhiều lần. Bà nói 
với thẩm phán: “Tôi không phạm luật gì cả, chính các anh có 
nghĩa vụ thực thi luật pháp, nhưng thực tế lại phá hoại luật 
pháp”. Thẩm phán không nói gì với hai học viên và kết thúc 
phiên xử trong nửa giờ.

Gia đình bà Ngô Lệ Mai đã bị bức hại trước đây vì họ tu 
luyện Pháp Luân Công. Nhiều người đã bị giam giữ hoặc bị 
đưa đến trại lao động cưỡng bức. Người anh trai thứ hai của 
bà bị kết án ba năm tù giam. Chồng bà bị trưởng đồn công 
an đường Tân Thành Tử bắt giữ vào ngày 31 tháng 07 năm 
2001 và bị kết án sáu năm tại Nhà tù Lăng Nguyên. Viên quản 
giáo đại Đội trưởng Đặng Mỗ đã đánh ông gãy xương hai tay 
và vỡ sọ não. Trong thời gian chồng bị giam giữ trong tù, bà 
Ngô phải tự thân nuôi hai người con. Cuộc sống của bà rất 
khó khăn.


