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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 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 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.

BÀI VIẾT CỦA CHU VĂN ANH, PHÓNG VIÊN BÁO 

MINH HUỆ Ở PARIS

[MINH HUỆ] Sau cuộc biểu tình ở 
Lyon, Pháp cách đó vài ngày, các học 
viên Pháp Luân Công đã tổ chức một 
cuộc biểu tình khác phía trước Đại sứ 
quán Trung Quốc ở Paris vào ngày 27 
tháng 03 năm 2014. Những cuộc biểu 
tình này trùng với chuyến viếng thăm 
của ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các 
học viên đã kêu gọi đưa các thủ phạm 
chính của cuộc đàn áp Pháp Luân Công 
ra trước công lý.

Ông Alain Đường, Chủ tịch Hiệp 
hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp, đã 
phát biểu tại sự kiện: “Cuộc biểu tình 
ngay phía trước Đại sứ quán Trung 
Quốc mang rất nhiều ý nghĩa vì nó diễn 
ra trong chuyến viếng thăm Pháp của 
người đứng đầu ĐCSTQ, ông Tập Cận 
Bình. Chúng tôi kêu gọi ông Tập đưa 
những tội phạm chủ chốt như Giang 
Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, 
Tăng Khánh Hồng, Lý Lam Thanh ra 
trước công lý và ngừng cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

“Có ít nhất 3.745 trường hợp từ vong 
đã được xác nhận. Hàng trăm nghìn học 
viên đã bị giam giữ trong các nhà tù, các 
bệnh viện tâm thần, các trại lao động, 
và các trung tâm tẩy não,” ông nói tiếp.

Bác sỹ Harold King, một đại diện 
của Pháp từ DAFOH (Hội Các Bác sỹ 
Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng), 
kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cưỡng 
bức mổ cướp nội tạng từ những người 
vô tội ở Trung Quốc. Theo bác sỹ King, 
hầu hết các nội tạng dùng để cấy ghép ở 
Trung Quốc là từ các tử tù, nhiều người 
trong số họ là những tù nhân lương 
tâm, chủ yếu là các học viên Pháp Luân 
Công. Giết người để lấy nội tạng là vi 
phạm đạo đức y tế cơ bản.

Ông Đường tuyên bố tiếp tục nỗ lực 
nhằm vạch trần tội ác của ĐCSTQ cho 
toàn thế giới và chấm dứt cuộc đàn áp.

Tại cuộc biểu tình, ông đã chỉ ra 
rằng: “ĐCSTQ gây sức ép lên các nước 
phương Tây thông qua các biện pháp 
kinh tế và ngoại giao để tránh sự lên án về 
những tội ác chống lại nhân loại của nó.”

Thật vậy, cuộc biểu tình ngày 27 
tháng 03 suýt nữa đã không được diễn 
ra. Do áp lực từ phía ĐCSTQ, Sở Cảnh 
sát Paris đã từ chối đơn xin biểu tình vào 
ngày 26 tháng 03, một ngày trước khi 
diễn ra sự kiện.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp 
đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp đến Toà án 
Hành chính Paris, cơ quan này sau đó đã 
tổ chức một phiên điều trần vào chiều 
ngày 26 tháng 03.

Thẩm phán Doumergue phán quyết 
rằng lệnh cấm do Sở Cảnh sát Paris đưa 

ra là không hợp lệ, vi phạm tự do ngôn 
luận và hội họp. Bà ra lệnh cho sở cảnh 
sát rút lại lệnh, và bồi thường 1.500 
Euro cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp 
ở Pháp.

Phán quyết được ban hành cho Hiệp 
hội Pháp Luân Đại Pháp và Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ, và có bản sao gửi đến Cục 
trưởng Cục Cảnh Sát Paris, khẳng định 
quyền Hiến pháp của các học viên Pháp 
Luân Công và tầm quan trọng của việc 
tổ chức một cuộc biểu tình ngay phía 
trước Đại sứ quán Trung Quốc trong 
chuyến viếng thăm Pháp của ông Tập 
Cận Bình.

Pháp: Biểu tình phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris trong 
chuyến viếng thăm của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công nói 
chuyện với người dân Paris ngay phía 
trước Đại sứ quán Trung Quốc vào 
ngày 27 tháng 03 năm 2014
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CHIA SẺ CỦA MỘT HỌC VIÊN Ở NÔNG THÔN TỈNH 

LIÊU NINH, ĐƯỢC MỘT ĐỒNG TU GHI LẠI

MINH HUỆ] Tôi là đệ tử đắc Pháp 
trước ngày 20 tháng 07 năm 1999 ở vùng 
nông thôn tỉnh Liêu Ninh. Năm nay 44 
tuổi, tôi sinh ra tại một thôn khá lớn với 
hơn 300 hộ gia đình. Thế hệ cha tôi gia 
đình có tới tám chị em, chỉ có cha tôi là 
nam, ông bà nội dành hết hi vọng vào 
người nối dõi duy nhất này. Nhưng sau 
khi tôi ra đời không lâu thì cha tôi lại qua 
đời, cả nhà còn lại duy nhất tôi là người 
nối dõi. Khi mẹ tôi đi bước nữa thì muốn 
đem theo tôi đi, nhưng bà nội và các cô lại 
không đồng ý: “Người nỗi dõi duy nhất 
của nhà ta mà lại mang đi mất thì chẳng 
phải là tuyệt hậu sao?” Bà nội giữ tôi lại. 
Tôi lớn lên trong vòng tay bà nội và bảy 
người cô, đúng là nâng như nâng trứng, 
hứng như hứng hoa, vậy nên tôi muốn 
gì thì được nấy, tôi lớn lên trong nuông 
chiều, dưỡng thành nhiều thói xấu, khiến 
cho cả nhà hỗn loạn. Khi mà cả gia đình 
sắp tan vỡ, mọi người đi đến đường cùng 
rồi, thì tôi lại may mắn đắc Đại Pháp, bắt 
đầu bước đi trên còn đường chính lộ phản 
bổn quy chân!

Sư phụ dẫn dắt tôi học Đại Pháp!
Do ở nông thôn thì nhà nào cũng đều 

là họ hàng, và nhà tôi là có vai vế, bà nội 
và các cô lại có quan hệ tốt với mọi người, 
mọi người đều cảm thấy rất thương đứa bé 
không cha không mẹ như tôi. Người lớn 
mà mang tôi đi đến đâu thì đều ăn uống 
không ngừng, dưỡng thành thói quen ăn 
thì giỏi mà làm thì lười, đến đâu cũng 
không thấy xa lạ, đến đâu ăn đó uống đó. 
Sau này uống rượu hút thuốc, mỗi lần có 
thể uống nửa lít rượu trắng, không say 
không thôi, uống say là lại đập phá, đánh 
chửi người khác, bất kể nam nữ già trẻ, 
không kể vai vế, ngay cả các cô, bà nội 
của mình cũng lăng mạ. Không làm việc, 
không kiếm tiền, ngày ngày ăn uống, vòi 
tiền bà nội và các cô, không cho thì ăn vạ, 
ném đồ đập cửa, bà nội cũng sợ tôi rồi, 
không biết khóc sau lưng tôi bao nhiêu 
lần.

Khi Pháp Luân Công hồng truyền ở 
thôn của tôi, có một vị mà tôi gọi là thím, 
khuyên tôi luyện Pháp Luân Công. Tôi 
nói tôi không tin gì hết, tôi chỉ tin tiền, tin 

rượu, có tiền có thể uống 
rượu thì được, luyện 
Pháp Luân Công có thể 
cho tôi tiền, cho tôi rượu 
không?!

Một lần vào năm 
1997, tôi bị sỏi thận, 
đau đến mức đầu tôi 
bốc lên khí nóng, lăn 
lộn trên giường, đầu 
cắm trên giường, đúng 
là chịu đựng không nổi 
phải đi bệnh viện, tiêu 
mất mấy nghìn tệ. Tôi 
cũng không làm việc 
thì lấy đâu ra tiền? Đều 
là đi vay. Thím lại đến 
khuyên tôi luyện Pháp 
Luân Công, bảo tôi niệm “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, 
tôi mắng thím ấy đuổi đi. Được vài ngày 
lại tái phát, đau đến nỗi tôi lăn lộn trên 
giường, khóc lóc, tôi bịt mắt khóc, khóc 
lóc mãi, tôi mở mắt thấy trước mặt là một 
dải màu hồng, trông khá đẹp mắt, cũng 
không biết đau nữa, không khóc nữa, tôi 
đột nhiên nghĩ ra đây chắc là Pháp Luân 
Công! Tôi nén đau đi tìm thím, thím nói: 
Thím biết cháu đến làm gì rồi, đúng lúc 
đang mở video Sư phụ giảng Pháp, cháu 
ngồi xuống xem đi, chỉ cần cháu thật tâm, 
Sư phụ sẽ quản cháu. Tôi bèn ngồi xuống 
xem video giảng Pháp của Sư phụ, liền 
cảm thấy trên thân phát nóng, thận cũng 
không đau nữa.

Cứ như vậy, tôi đắc Pháp! Là Sư phụ 
dẫn dắt tôi đắc Pháp. Sau này học Pháp 
sâu hơn, dần dần mình bạch được từ Pháp 
Lý, khi còn trẻ tôi chịu nhiều thống khổ 
là để hoàn trả những nợ nghiệp mà tôi nợ 
suốt đời đời kiếp kiếp, chờ đợi cơ duyên 
đắc Đại Pháp.

Sư phụ cứu sinh mệnh tôi và cả gia đình 
tôi

Tôi xem Sư phụ giảng Pháp ba ngày, 
khi học luyện công thì tôi nhắm mắt lại, 
thấy được có hai người đang di chuyển 
xung quanh tôi, duỗi tay vào trong thân 
thể tôi rồi ném cái gì đó ra ngoài. Ba ngày 
như vậy, thân thể tôi được Sư phụ thanh 
lý cho kiền tịnh, một thân thể nhẹ nhõm 
không bệnh. Những bệnh nghiêm trọng 
như bệnh dạ dày, đau đầu, sỏi thận, viêm 

thận v.v. đều khỏi cả! 
Thuốc không hút nữa, 
rượu không uống nữa, 
không đánh nhau, 
không mắng chửi 
người khác nữa. Tôi 
toàn tâm toàn ý luyện 
Pháp Luân Công, 
có thể ăn cơm bình 
thường, thân thể mỗi 
ngày một tốt hơn. Tôi 
rất vui mừng. Sư phụ 
giảng: “nhân thân nan 
đắc”, “Pháp nan đắc”.
[1] Hiện tại tôi không 
chỉ được thân người, 
mà còn đắc Pháp nữa. 
Sư phụ điều chỉnh 

thân thể cho tôi, cho tôi một sinh mệnh 
thứ hai, tôi đã chân chính bước đi trên con 
đường chính lộ phản bổn quy chân.

Bà nội không còn ngày ngày lo lắng 
sợ hãi nữa, đi ngủ cũng không còn thỉnh 
thoảng lại âm thầm khóc thút thít nữa, mà 
là ngày ngày cười vui vẻ nói: “Tôi sống 
không phí công rồi!” Thường niệm “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn 
hảo”, bà nội năm nay 88 tuổi rồi, thân 
thể vẫn rất khỏe; vợ tôi vốn dĩ muốn ly 
hôn, giờ thì cũng tốt rồi. Sư phụ không chỉ 
cho tôi một sinh mệnh mới, mà còn vãn 
cứu một gia đình sắp tan vỡ! Đúng là một 
người đắc Pháp cả nhà được lợi.

Trước khi đắc Pháp, thể trọng của tôi 
chưa đến 45kg, thân thể gầy yếu, sắc mặt 
trắng bệch, lúc 20 tuổi trông như người 
50 tuổi, lúc ngồi trên xe thì người trẻ tuổi 
còn nhường chỗ cho tôi, nói là bác cứ ngồi 
đi ạ. Hiện giờ 44 tuổi rồi, 90 kg, sắc mặt 
hồng hào, lúc đi xe thì tôi ráng sức không 
ngồi, một lần nhường người lớn tuổi ngồi, 
ông ấy nói cảm ơn cậu thanh niên nhé. 
Người ta nói tôi vẫn chưa đến 30 tuổi.

Sư phụ dạy tôi làm người chiểu theo 
“Chân Thiện Nhẫn”

Sau khi đắc Pháp, ngày nào tôi cũng 
tĩnh tâm học Pháp, luyện công, chiểu theo 
tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn mà đối chiếu 
với bản thân, làm việc gì cũng nghĩ đến 
người khác trước, cũng không còn tính 
toán được mất cá nhân nữa. Gặp người 
khác thì đối đãi một cách có lễ nghĩa, tôn 

Còn nữa...trang 3 >>

Từ một kẻ chuyên gây rối, tôi đã trở thành 
một người tử tế và tốt bụng như thế nào

ẢNH MINH HỌA- NGUỒN INTERNET
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trọng người khác, dùng hành động thực tế 
để vãn hồi ảnh hưởng của quá khứ. Trong 
cả thôn nhà ai có việc lớn việc nhỏ gì tôi 
đều có mặt, trước đây là đi uống rượu gây 
sự, chửi nhau, đánh nhau; hiện giờ là giúp 
người khác làm việc, hồng Pháp, chứng 
thực Pháp,  giúp họ làm việc xong mời ăn 
cơm đều không ăn mà liền về nhà.

Hiện giờ việc gì tôi cũng biết làm, 
không sợ mệt, không sợ bẩn. Tôi nghĩ 

trước đây tôi khiến cả thôn phải chịu tổn 
thất quá lớn rồi, giờ tu luyện rồi, nên dùng 
hành động thực tế để bồi thường, cũng 
là dùng chân tướng thực tế và chân thực, 
chứng thực uy lực của Đại Pháp! Trước 
đây người trong toàn thôn không kể nam 
nữ, già trẻ đều tránh mặt tôi, giờ thì đều 
muốn nói chuyện với tôi, có người già 
nói tên tiểu tử này trước đây như mãnh 
hổ, toàn dọa người khác, ai cũng sợ nó, 

tránh mặt nó, giờ thì giống như cừu non, 
ai cũng muốn gần nó, đúng là khác nhau 
một trời một vực! Pháp Luân Công thật 
là lợi hại, có thể thay đổi nó như thế này, 
nằm mơ cũng không nghĩ đến! Gia đình 
nhà họ đúng là “liễu ám hoa minh hựu nhất 
thôn” rồi (qua được giai đoạn tối tăm rồi)!  
Cả thôn chúng ta cũng yên ổn rồi, cả thôn 
cũng đươc hưởng lợi!

Từ một kẻ chuyên gây rối, tôi đã trở thành... (Tiếp theo trang 2) 

BÀI VIẾT CỦA MỘT HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG Ở 

VƯƠNG QUỐC ANH

[MINH HUỆ] Các học viên duy trì 
sự có mặt hằng tuần của mình tại khu phố 
Tàu Luân Đôn để nâng cao nhận thức về 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang được 
chứng kiến những thay đổi tích cực.

Nhiều du khách đã biết được sự thật 
và cảm ơn những nỗ lực bền bỉ của các 
học viên trên toàn thế giới trong hơn 15 
năm qua. Họ cũng chủ động giúp truyền 
rộng sự thật và đề nghị được trợ giúp. 
Ngoài việc chụp ảnh điểm giảng chân 
tướng, một số người từ Trung Quốc Đại 
lục thậm chí còn đọc những thông điệp 
như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên các 
biểu ngữ cho người thân và bạn bè của 
họ ở Trung Quốc thông qua WeChat, 
một ứng dụng phổ biến ở châu Á.

Nhiều người chưa từng nghe nói về 
Pháp Luân Công trước đây đã hào hứng 
muốn biết về nó và ký tên vào đơn thỉnh 
nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn 
áp sau khi họ hiểu về sự tàn bạo của 
cuộc đàn áp.

Du học sinh người Trung Quốc: 
“Đảng cộng sản là một khối u ác tính”

Một thanh niên trẻ người Trung 
Quốc đã đọc lớn “Pháp Luân Đại Pháp” 
cho người bạn da màu của anh ấy nghe 
khi họ đứng trước các tấm bảng mô tả sự 
phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp trên 
toàn thế giới.

Tiêu Vân, một học viên, tiến đến họ 
và hỏi người thanh niên trẻ xem anh có 
biết về việc Pháp Luân Công đang được 
nhiều người dân ở hơn 100 quốc gia trên 

toàn thế giới thực hành và vụ “Tự thiêu 
ở Quảng trường Thiên An Môn” là một 
màn kịch được dàn dựng để phỉ báng 
Pháp Luân Công hay không. Người 
thanh niên trả lời rằng anh đã biết tất 
những điều này qua mạng Internet.

Người thanh niên trẻ nói rằng anh có 
thể dễ dàng phân biệt được vụ việc này 
là một trò lừa bịp, vì có rất nhiều điểm 
bất minh, đặc biệt là chai Sprite bằng 
nhựa chứa đầy xăng vẫn còn nguyên 
vẹn sau khi ngọn lửa bùng lên.

Tiêu Vân nói thêm rằng Đảng cộng 
sản đã sử dụng điều này để làm sai lệch 
thông tin. Nếu một ai đó trở thành mục 
tiêu đàn áp, nó sẽ bịa ra những lời dối 
trá để nói xấu người đó và mang những 
ý kiến sai lệch để chống lại họ.

Người thanh niên trẻ đồng tình và 
nói: “Chị nói đúng! Đảng Cộng sản là 
một khối u ác tính!” Anh ấy cũng kể với 
Tiêu Vân rằng bà của anh là một học 
viên Pháp Luân Công và bà có sức khoẻ 
rất tốt kể từ khi bắt đầu tu luyện. Ngay 
cả bệnh tiểu đường nghiêm trọng của bà 
cũng biến mất. Toàn bộ gia đình của anh 
ấy ủng hộ bà.

“Chúng tôi sẽ đọc Cửu bình một cách 
cẩn thận”

Hai thanh niên trẻ người Trung Quốc 
nói chuyện với Tiêu Vân khoảng hơn 
30 phút và hỏi rất nhiều câu hỏi về các 
thông tin cơ bản liên quan tới Pháp Luân 
Công và cuộc đàn áp, bao gồm cả lợi ích 
sức khoẻ được báo cáo rộng rãi và cuộc 
đàn áp tàn bạo của chính quyền Trung 
Quốc, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng từ 
các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Sau khi nhận được câu trả lời cho 
các câu hỏi của mình, một người trong 
số họ, đã lo lắng về vận mệnh của Trung 
Quốc khi không có ĐCSTQ, và hỏi Tiêu 
Vân rằng ai sẽ tiếp quản Trung Quốc 
nếu ĐCSTQ sụp đổ.

Tiêu Vân trả lời: “Không phải Trung 
Quốc đã tồn tại hơn 5.000 năm trước khi 
ĐCSTQ chiếm giữ quyền lực sao? Lịch 
sử đã chứng minh rằng khi một triều đại 
sụp đổ, một triều đại khác sẽ thay thế nó. 
Chúng ta không nên lo lắng về việc ai 
sẽ nắm quyền sau khi ĐCSTQ sụp  đổ.” 
Người thanh niên trẻ đã gật đầu đồng ý.

Mỗi người trong số họ đều cầm một 
cuốn Cửu bình và nói họ sẽ đọc nó một 
cách cẩn thận sau khi về nhà.

“Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp”
Một phụ nữ người Ấn trong trang 

phục màu đen bước đến các học viên 
đang cầm các biểu ngữ và nói cho họ 
biết rằng bà là một luật sư biện hộ và 
đã biết nhiều về cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công nhờ tham dự các cuộc họp báo về 
nhân quyền được tổ chức ở nhiều nước 
khác nhau. Bà cũng đã gặp ông David 
Kilgour và ông David Matas và đã đọc 
cuốn sách “Thu Hoạch Đẫm Máu: Giết 
hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội 
tạng” của họ.

Bà nói: “Các bạn đã làm rất tốt. Tôi 
ủng hộ các bạn. Tôi hy vọng rằng nhiều 
người hơn nữa có thể biết về những điều 
này.” Bà đã đưa danh thiếp của mình 
cho một học viên và nói: “Hãy cho tôi 
biết nếu tôi có thể giúp được bằng bất 
cứ cách nào. Tôi sẽ làm hết sức mình 
để giúp!”

Vương Quốc Anh: Nhiều người biết sự thật về Pháp Luân Công tại 
khu phố Tàu Luân Đôn và bày tỏ sự ủng hộ
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[MINH HUỆ] Các học viên Pháp 
Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu 
tình ngay phía trước Toà thị chính Thành 
phố Dusseldorf, và một buổi thắp nến 
tưởng niệm tại Quảng trường Heinrich 
Heine vào ngày 29 tháng 03 năm 2014, 
cùng ngày mà ông Tập Cận Bình, lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ), tới thành phố trong chuyến 
viếng thăm châu Âu của ông. Tuy nhiên, 
lịch của ông Tập đã thay đổi, và chuyến 
viếng thăm của ông đến Toà thị chính 
đã bị huỷ bỏ.

Theo sau cuộc biểu tình của họ ở 
Berlin một ngày trước đó, các học viên 
đã lặp lại yêu cầu mang những thủ phạm 
chủ chốt trong cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công ra trước công lý.

Kênh truyền hình WDR Fernseh-
en đã đưa tin về sự kiện này. Các cuộc 
phỏng vấn và cảnh quay được phát sóng 
trong buổi tối cùng ngày, như một phần 
của báo cáo đặc biệt về chuyến viếng 
thăm thành phố của ông Tập. Tin tức 
kéo dài khoảng ba phút trên một kênh 
địa phương ở bang Bắc Rhine-Westpha-
lia, thuộc thủ phủ Dusseldorf. Thông 
tin về cuộc biểu tình của các học viên 
chiếm khoảng một phút.

Nhiều cư dân và du khách đã ghé 
ngang cuộc biểu tình và ký tên vào đơn 
thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công của chính quyền 
Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống.

Biểu tình ôn hoà ngay phía trước Toà 
thị chính thành phố Dusseldorf

Tại cuộc biểu tình ngay phía trước 
Toà thị chính thành phố Dusseldorf, đại 
diện Pháp Luân Công bà Biergötter nói 
về mục đích của cuộc tập họp: “Trong 
khi người lãnh đạo Trung Quốc viếng 
thăm Dusseldorf, chúng tôi tập họp nơi 
đây để nâng cao nhận thức về các vi 
phạm nhân quyền ở Trung Quốc, đặc 

biệt là cuộc đàn áp các học viên Pháp 
Luân Công của chế độ.”

Bà đã giới thiệu Pháp Luân Công và 
nói về việc cựu lãnh đạo Trung Quốc 
Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc đàn 
áp tàn bạo đối với môn tu luyện này vào 
năm 1999 như thế nào. Hơn 3.700 học 
viên Pháp Luân Công được xác nhận 
đã chết do hậu quả của cuộc đàn áp, có 
nhiều trường hợp tử vong nhưng chưa 
được xác nhận.

Ông Ralf Gronner đến từ Cologne, 
một thành viên của Hiệp hội Quốc tế 
về Nhân quyền và cũng là một học viên 
Pháp Luân Công nói: “Nghị viện Châu 
Âu đã thông qua một nghị quyết vào 
ngày 12 tháng 12 năm 2013, lên án và 

kêu gọi chấm dứt hành động cưỡng bức 
mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Các 
học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn 
nhân lớn nhất của tội ác này.”

Nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh 
nguyện phản đối cuộc đàn áp

Vào ngày diễn ra cuộc biểu tình, ông 
Tập đã huỷ bỏ chuyến viếng thăm của 
mình đến Toà thị chính Thành phố,  tuy 
nhiên nhiều người vẫn có thể biết được 
chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc. 
Những người đi ngang qua quầy của các 
học viên đã lắng nghe thông tin về cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công. Nhiều người 
đã xếp hàng để chờ ký tên vào đơn thỉnh 
nguyện phản đối cuộc đàn áp.

Dusseldorf, Đức: Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi 
công lý trong chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình

Nhiều người hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã xếp hàng để đợi ký tên vào đơn thỉnh nguyện 
phản đối cuộc bức hại


