
                                         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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Malaysia:  Các học viên giới thiệu Pháp luân Đại Pháp
                         trong một sự kiện y tế từ thiện tại Kuala lumpu
Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Malaysia

[MINH HUỆ] Vào ngày 16 tháng 03 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia 
đã được mời đến để giới thiệu Pháp Luân Công tại một hoạt động y tế từ thiện được tổ chức tại 
Taman Metropolitan Batu, khu vực bầu cử quốc hội ở ngoại ô Kuala Lumpur. Họ đã biểu diễn 
năm bộ công pháp Pháp Luân Công.

Một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã rất xúc động bởi trường năng lượng thuần chính từ bi này, và 
cố gắng ghi lại mọi khoảnh khắc. Anh hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công sau khi màn biểu 
diễn kết thúc, bao gồm các thông tin về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng 
của ĐCSTQ. Người thanh niên trẻ rất thông cảm với Pháp Luân Công và muốn giúp truyền 
rộng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Hoạt động đã mang lại cơ hội lớn để nhiều người có thể biết đến những lợi ích của môn tu 
luyện tuyệt vời này.

Khách tham quan nhận
hoa sen giấy

Ảnh: Khoảng 11 giờ sáng, ban tổ chức của sự kiện đã giới thiệu Pháp Luân Công, 
sau đó hơn 10 học viên đã biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu chính.

Triển lãm ảnh “Cuộc hành trình của Pháp Luân Đại Pháp”
được đón nhận nồng nhiệt ở thành phố Split, Croatia 

[MINH HUỆ] Phòng trưng bày nổi tiếng 
“Foto Klub Split” (Câu lạc bộ Ảnh Split) đã tổ 
chức triển lãm ảnh “Cuộc hành trình của Pháp 
Luân Đại Pháp” từ ngày 01 đến ngày 13 tháng 
03 năm 2013 ở thành phố Split, Croatia. Các 
hãng truyền thông địa phương, bao gồm các 
đài phát thanh, các website điện tử, và báo chí, 
đã quảng bá về sự kiện này và tìm hiểu về các 
thông tin cơ bản của môn tu luyện.

Triển lãm ảnh được trình bày thành ba phần: 
sự thành lập của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung 
Quốc, cuộc bức hại ở Trung Quốc và sự kháng 
nghị ôn hòa, sự phát triển của Pháp Luân Đại 
Pháp trên khắp thế giới. Triển lãm đã được 
trưng bày ở hàng chục thành phố và được dùng 
để giới thiệu cho người dân từ mọi tầng lớp 
trong xã hội về môn tu luyện tinh thần ôn hòa 
Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà nó 
đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Một phụ nữ đến xem khai mạc đã quay lại 
vài ngày sau đó với một hộp sô cô la. Bà nói: 
“Hoa sen giấy và những thông điệp của nó 
thật đẹp, khiến tôi cảm thấy phải cảm ơn các 
bạn bằng một cách nào đó. Hai người bạn của 
tôi sẽ đến thăm tôi vào ngày mai, và tôi sẽ đưa 
họ đến xem triển lãm.”

Khách tham quan đọc kỹ những mô tả của 
các bức ảnh, và thông tin về bối cảnh của 
Pháp Luân Công, và điều này đã thôi thúc họ 
chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi đi du 
lịch sang Trung Quốc. Họ nói rằng chính họ 
đã trải nghiệm sự chèn ép và kiểm duyệt đang 
thực sự diễn ra ở Trung Quốc, thậm chí trong 
chính thời đại ngày nay.

Trong gần hai tuần, triển lãm ảnh Pháp 
Luân Đại Pháp ở Split đã thu hút được hơn 
1.800 khán giả đến xem.



[MINH HUỆ] Ngày 17 tháng 03 năm 2013, người dân ở Toronto, Canada, cùng các học viên Pháp Luân Công lại một lần nữa chào 
đón Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick. Lễ kỷ niệm năm nay đánh dấu lần thứ 26 liên tiếp của sự kiện vui vẻ này. Đây là lần thứ bảy mà 
Thiên Quốc Nhạc Đoàn và Đội Trống lưng của các học viên Pháp Luân Công được mời tới sự kiện thường niên trang trọng này.

Lễ kỷ niệm Ngày Thánh Patrick thường niên lần thứ 26
Trong số hơn 70 nhóm 

và 2.000 cá nhân tham 
gia lễ diễu hành, chỉ có 
Thiên Quốc Nhạc Đoàn 
và Đội Trống lưng là 
những nhóm người 
Trung Quốc. Màn biểu 
diễn sôi động của họ đã 
nhận được những tràng 
pháo tay nhiệt liệt từ 
phía khán giả dọc theo 
suốt chiều dài của tuyến 
đường diễu hành. Ước 
tính có khoảng 300.000 
người xếp hàng dọc theo 
các đường phố của Toronto để 
xem cuộc diễu hành năm nay, 
và đài truyền hình CP24 của 
Canada cũng đã phát sóng trực 
tiếp cuộc diễu hành để mang 
lễ hội Ngày Thánh Patrick đến 
với nhiều khán giả hơn.

Ngài Brian Farmer, Tổng 
phụ trách lễ diễu hành năm 
nay, đã rất ấn tượng với hai 
nhóm biểu diễn của Pháp Luân 
Công. “Màn trình diễn thật là 
tuyệt vời và tôi rất vui mừng 
khi được xem nó.” Farmer 
nhận xét rằng Pháp Luân Đại 
Pháp đã có những đóng góp rất lớn cho cộng đồng. Ông biết rằng 
pháp môn này hiện đang bị đàn áp ở Trung Quốc, nhưng nhấn 
mạnh rằng Pháp Luân Đại Pháp được chào đón ở Canada.

Ngài Alan Louthe, nhà tổ chức chính của lễ diễu hành năm nay, 
đã nhiệt tình phát biểu: “Thiên Quốc Nhạc Đoàn là ban nhạc yêu 
thích của tôi! Tiết mục trình diễn của họ rất được hoan nghênh! 
Chỉ cần nhìn vào lượng khán giả cổ vũ cho họ là có thể biết điều 
đó. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã liên tục mời họ đến tham dự 
trong bảy năm qua.”

Các vị khách Trung Quốc chứng kiến sức lôi cuốn toàn cầu 
của Pháp Luân Công

Cô Nhạc, một phụ nữ trẻ đến từ Trung Quốc, 
muốn có một tấm ảnh của mình trước đoàn 
nhạc khi ban nhạc tiến đến gần. Cô đã rất vui 
mừng và nói với bạn bè của mình rằng: “Hãy 
nhìn kìa, Pháp Luân Công! Nhanh lên, hãy 
chụp nhiều ảnh đi.” Sau đó, cô nói với người 
phóng viên rằng: “Anh biết không, tôi đã thấy 
Pháp Luân Công tại Hồng Kông, ở châu Âu, và 
bây giờ tôi lại thấy nó một lần nữa ở đây, tại 
Canada. Điều đó thật sự chứng minh rằng có 
học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế 
giới. Tiết mục của Pháp Luân Công là dài nhất 
và bắt mắt nhất trong buổi lễ diễu hành ngày 
hôm nay. Tôi rất vui mừng vì tôi thấy họ ở bất 

cứ nơi đâu mà tôi đến. Thật đáng tiếc là tôi không 
thể thấy họ tại Trung Quốc.”

Cô Ngô từ Bắc kinh đã đưa chồng và con của mình 
đến lễ diễu hành, cô nói: “Chúng tôi sẽ ở đây trong 
vòng 02 tháng. Được xem màn trình diễn tuyệt vời 
của Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại thực sự đã khiến 
tôi hạnh phúc từ tận đáy lòng mình.” Cả hai vợ chồng 
họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trong 
thời gian họ ở đất nước Canada tự do này.

Cô Trần đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nói 
với một phóng viên: “Chúng tôi rất may mắn khi 
được xem buổi trình diễn chỉ một tháng sau khi 
chúng tôi đến Toronto. Không thể thấy được màn 
trình diễn của Pháp Luân Công ở bất cứ đâu tại 
Trung Quốc cả.”

Cô Vương cùng gia đình đã vỗ tay nhiệt liệt khi Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn tiến đến gần. “Thực sự rất tuyệt vời và thú vị. Tôi 
không thể tin được rằng Pháp Luân Công lại có một nhóm tuyệt 
vời đến vậy ở hải ngoại. Thật hoành tráng! Sự tự do ở hải ngoại 
cho phép những sự kiện hoành tráng như thế này.” Chồng của cô 
Vương nói rằng anh chưa bao giờ thấy Pháp Luân Công trong 
một lễ diễu hành ở Trung Quốc. “Tôi có cảm giác được khích lệ 
khi thấy họ ở đây,” anh nói.
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ToronTo: Lễ diễu hành ngày Thánh Patrick,
một bất ngờ thú vị mở rộng tầm mắt cho các du khách Trung Quốc 
Bài viết của Trương Uyển từ Toronto

Bài viết của học viên tại Trung Quốc
Bệnh tật biến mất nhờ niềm tin vào Đại Pháp 

Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Đại Pháp tham 
gia Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick lần thứ bảy liên tiếp

Ngài Brian Farmer, Tổng phụ trách lễ diễu 
hành, khẳng định sự phát triển của Pháp 

Luân Đại pháp ở Canada

Đồng nghiệp của tôi mới 26 tuổi. Gần đây cô được chẩn đoán 
mắc bệnh viêm dạ dày trào ngược dịch mật. Cô ấy cảm thấy khó 
ăn và càng lúc càng trở nên gầy. Tôi đã nói với cô ấy về Pháp 
Luân Đại Pháp và dạy cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân 
– Thiện – Nhẫn hảo”. Đến ngày thứ hai, cô có thể ăn một bát 
lớn đầy thức ăn, điều này khiến tất cả mọi người trong gia đình 
cô đều rất ngạc nhiên. Chồng cô hỏi từ khi nào cô bắt đầu nhẩm 

[MINH HUỆ]

những từ đó. Cô nói cô chỉ mới niệm “từ chiều hôm qua đến 
chiều nay”. Mẹ chồng cô tự nói với chính mình: “Quả thật là 
quá nhanh!” Bảy ngày sau, các triệu chứng bệnh của người đồng 
nghiệp này đã hoàn toàn biến mất. Cả gia đình cô ấy đã xúc động 
đến nỗi tất cả đều bắt đầu ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

Minh bạch chân tướng, bệnh viêm dạ dày trào ngược dịch mật được chữa lành



Sau buổi trình chiếu, Ben Wang, 
một học viên Pháp Luân Công đến từ 
Trung Quốc, đã có một bài chia sẻ và 
kể về trải nghiệm bị bức hại của mình 
ở Trung Quốc. Ông đã bị giam trong 
một trại lao động cưỡng bức, trung 
tâm giam giữ và một trung tâm tẩy 
não. Ông bị ép buộc phải lao động 
nặng và xem các thước video tẩy não 
được xem như là một phần trong nỗ 
lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
buộc ông phải từ bỏ niềm tin của 
mình.

Một giáo sư nghiên cứu về Châu Á 
đến từ trường Đại học Manitoba đã 
chỉ ra rằng nền văn hóa truyền thống 
của người Trung Quốc đã bị hủy mất 
ở Trung Quốc dưới chế độ cộng sản. 

Sau các bài thuyết trình, nhiều khán giả đã đặt các câu hỏi. Họ  đã 
đến để bắt tay ông Wang, chào đón ông đến với Canada, và cảm 
ơn ông vì đã phơi bày cuộc bức hại.

Tháng 10 năm 1998, tôi mắc chứng kết hung nghiêm trọng 
(triệu chứng đau tức ngực do khí kết tụ). Trong ba tháng liên 
tiếp, tôi thường nôn ra hết những gì tôi ăn và uống. Nếu cổ áo 
sơ mi chạm vào cổ, tôi cảm thấy mình không thể nào thở được. 
Không có một loại thuốc hay phương thức mát-xa nào có thể 
giúp được tôi. Sau đó, tôi đã tìm đến sự trợ giúp về mặt tâm linh. 
Tôi đốt cả một túi hương to trong một ngôi đền, nhưng điều đó 
cũng không giúp được gì. Hàng ngày tôi đều khóc và gia đình tôi 
cũng không biết làm thế nào để giúp tôi.

Vào tháng 12, người hàng xóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 
nghe nói về tình trạng của tôi. Ông kể với tôi về những lợi ích 
sức khỏe tuyệt diệu của Đại Pháp, và tôi đã quyết định thử một 

[MINH HUỆ] Ngày 20 tháng 03, 
bộ phim từng giành được nhiều giải 
thưởng quốc tế “Trung Quốc Tự do: 
Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng”, đã 
được trình chiếu tại Liên hoan phim 
Nhân Quyền Winnipeg. Hơn 100 khán 
giả đã tham dự diễn đàn sau buổi trình 
chiếu phim tại rạp IMAX.

“Trung Quốc Tự do: Lòng dũng 
cảm theo tín ngưỡng” là bộ phim tài 
liệu được sản xuất năm 2012 về cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công do Michael 
Perlman đạo diễn. Bộ phim đã đạt 
giải thưởng ở nhiều liên hoan phim, 
bao gồm Liên hoan Phim Tự do Ngôn 
luận của INSIGHT Mỹ năm 2012 và 
Liên hoan Phim của WorldFest năm 
2012. Bộ phim đã được trình chiếu tại 
nhiều liên hoan phim quốc tế, các tòa nhà Quốc hội và ở hội nghị 
của nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Canada, 
Nhật Bản và Thụy Điển.

[MINH HUỆ] Ở Trung Quốc có một 
bác sỹ phẫu thuật rất được kính trọng 
tại địa phương mình. Trong suốt hơn 30 
năm kinh nghiệm của mình, bà đã có rất 
nhiều thành công trong việc điều trị bệnh. 
Nhiều bệnh nhân nan y đã phục hồi nhanh 
chóng dưới sự chăm sóc của bà. Nhiều 
người dân địa phương biết bà là một bác 
sỹ giỏi, chữa bệnh không lấy nhiều tiền. 
Mọi người cũng biết bà là một học viên 
Pháp Luân Công và gọi bà là “Bác sỹ 
Pháp Luân Công”.

Từ tháng 07 năm 2011, cảnh sát địa  
phương và các quan chức “Phòng duy trì 
ổn định” và “Phòng 610” đã tới văn phòng 
của bác sỹ này và quấy rối bà nhiều lần. 
Họ buộc bà viết cam kết từ bỏ tu luyện 
Pháp Luân Công. Bà đã từ chối một cách 
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lần xem sao. Tôi đến nhà ông xem các bài giảng của Sư phụ hết 
cả một buổi chiều. Ông cũng đưa cho tôi một cuốn sách Chuyển 
Pháp Luân.

Đêm đó, tôi giở cuổn sách ra đúng ngay phần có tiêu đề “Mất 
và được”. Khi tôi bắt đầu đọc sách, tôi quên đi sự đau đớn, thống 
khổ của mình và mất hết khái niệm thời gian. Chuyển Pháp Luân 
đã cho tôi hiểu lý do tại sao chúng ta làm người lại phải chịu khổ. 
Sau khi đọc các bài giảng, tôi đã thốt lên: “Mình sẽ không bao giờ 
tức giận nữa!” Tôi gập cuốn sách lại và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, các triệu chứng bệnh của tôi đã hoàn toàn biến 
mất. Thật là kỳ diệu! Số phận của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Kể từ 
đó, tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Bệnh tức ngực nghiêm trọng được chữa lành sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân

Ben Wang, một học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở 
Trung Quốc, kể về trải nghiệm của mình

lịch sự và giảng chân tướng cho họ hết 
lần này đến lần khác.

`Các quan chức sau đó đã cố gắng dùng 
một chiến thuật khác. Ngày 20 tháng 11 
năm 2011, họ nói dối và gọi cho bác sỹ 
thông báo có ca cấp cứu khẩn cấp. Ngay 
khi vị bác sỹ này tới phòng làm việc, họ 
bắt bà mà không trình lệnh bắt rồi đưa bà 
ấy tới một trung tâm tẩy não khét tiếng 
ở địa phương. Vị bác sỹ đã tuyệt thực để 
phản đối cuộc bức hại. Bảy mươi ngày 
sau, cân nặng của bà giảm từ 75kg xuống 
còn 38 kg. Hơn nữa, việc bất ngờ thiếu 
máu cơ tim cục bộ gần như cướp đi mạng 
sống của bà. Các nhân viên trong trại tẩy 
não muốn trốn tránh trách nhiệm, vì vậy 
ngày hôm sau họ thông báo cho gia đình 
bà đưa bà về nhà.

Từ tháng 07 năm 2012, sĩ quan Hàn từ 
Sở cảnh sát địa phương đã tới văn phòng 
của vị bác sỹ này nhiều lần để quấy nhiễu. 
Ông ta liên lạc với người quản lý bất 
động sản và yêu cầu ông hủy hợp đồng 
thuê nhà của vị bác sỹ này. Người quản 
lý bất động sản đã nói: “Không, chúng 
tôi không thể làm điều đó. Có hai lý do. 
Trước tiên, hành động như vậy là vô đạo 
đức và sẽ gây khó khăn cho cuộc sống 
của bà ấy. Thứ hai, bà ấy là một người 
thuê nhà đáng tin cậy và chưa bao giờ 
chậm trả tiền thuê, vì vậy tôi không có 
lý do gì để đuổi bà ấy đi. Còn về việc bà 
ấy tu luyện Pháp Luân Công, đó là niềm 
tin cá nhân của bà ấy. Tại sao ông không 
để bà ấy yên? Bà ấy là một người tốt. Tay 



Tại cuộc mít tinh, sáu học viên Pháp Luân 
đã kể lại những trải nghiệm cá nhân của họ 
khi bị tra tấn và bị cưỡng bức lao động nặng 
nhọc ở Trung Quốc.

Lưu Kim Đào là một nghiên cứu sinh đã 
tốt nghiệp bằng thạc sĩ tại Đại học Thạch 
du, Trung Quốc. Anh đã bị đưa vào trại lao 
động cưỡng bức Đoàn Hà, nơi anh bị tra tấn 
một cách dã man. Các thủ phạm đã đánh anh, 
buộc anh phải chửi rủa người sáng lập Pháp 
Luân Công là Sư phụ Lý Hồng Chí, buộc 
anh phải ngồi trên một cái ghế nhỏ trong 
thời gian dài, không cho anh sử dụng nhà vệ 
sinh, và buộc anh phải xem các thước phim 
phỉ báng Pháp Luân Công. Sau khi anh Lưu 
bắt đầu tuyệt thực để phản đối, các lính canh 
đã bức thực anh một cách tàn bạo.

Những tên tội phạm đã chèn một cây gậy 
vào hậu môn của anh và siết chặt bộ phận 
sinh dục của anh. Họ nhồi phân vào trong 
miệng của anh. Các lính canh đã nhổ tóc, 
lông mày, râu, và lông mu của anh Lưu Kim 
Đào. Vào mùa đông, họ đổ nước lạnh vào 
chăn của anh. Nếu anh Lưu ngủ thiếp đi, 
các lính canh sẽ đâm những chiếc kim nhọn 
vào dưới móng tay của anh. Họ ra lệnh cho 
các tù nhân nhổ nước bọt vào anh Lưu Kim 
Đào, và thậm chí cưỡng ép anh mở miệng ra 

và nhổ trực tiếp vào miệng của anh.
Lưu Kim Đào nói: “Úc thực sự là một thế giới hoàn toàn 

khác. Ở đây, tôi có thể tự do nói về sự thật của cuộc đàn áp. 
rất nhiều học viên người Trung Quốc vẫn còn đang bị tra tấn 
ở Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế có thể giúp 
ngăn chặn cuộc bức hại và đưa những kẻ giết người ra trước 
công lý.”

nghe lệnh cấp trên, nhưng liệu họ có thể 
thay thế luật pháp được không? Cấp trên 
của ông Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân 
trông có vẻ cao đạo khi chưa ai vạch trần 
họ ra. Một khi những tội ác của họ bị 
phơi bày, mọi người đều biết họ là những 
quan chức hủ bại tham gia vào tất cả các 
loại hoạt động tội phạm. Họ thu hoạch 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
và kinh doanh kiếm lời. Hơn thế nữa, họ 
bán các tử thi ra nước ngoài cho các triển 
lãm tiêu bản người trên thế giới.” “Tôi 
nhắc lại: Tôi sẽ KHÔNG làm theo yêu 
cầu của ông.”

Ngày hôm sau, người quản lý bất động 
sản nói với vị bác sỹ về cuộc nói chuyện 
trên khi có những người khác xung 
quanh. Tất cả họ đều sôi nổi thảo luận 
và đồng ý rằng Pháp Luân Công là tốt và 
các học viên Pháp Luân Công là những 
người tốt.
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nghề của bà ấy thật tuyệt vời. Bà ấy lấy 
phí thấp và đối xử với bệnh nhân rất tốt.”

Người quản lý bất động sản tiếp tục nói 
với viên sĩ quan: “Một lần tôi vay tiền 
của bà ấy. Sau một thời gian dài, tôi quên 
mất đã nợ bà ấy bao nhiêu. Tôi trả bà ấy 
nhiều hơn số tiền tôi nợ. Bà ấy nói với 
tôi rằng bà ấy không cho tôi vay số tiền 
đó và trả cho tôi phần thừa. Bà ấy quả là 
một người tốt! Tại sao không để cho bà 
ấy yên? Mọi người đều biết thái độ của 
Đảng Cộng sản đối với Pháp Luân Công. 
Ông không cho phép họ quyền tự do tín 
ngưỡng, quyền phát biểu, biểu tình hay 
được pháp luật bảo vệ. Chẳng có luật nào 
bảo vệ họ sao? Pháp Luân Công phải có 
quyền lên tiếng. Đảng có tuyên truyền của 
nó. Mỗi người có nguyện vọng riêng của 
mình. Mọi người có sự lựa chọn cho riêng 
mình. Ông nói Pháp Luân Công là sai. Tôi 
không đồng ý. Chính phủ kiểm soát tất cả 
nguồn lực của quốc gia. Đảng Cộng sản 

[MINH HUỆ] Ngày 20 tháng 03 năm 
2013, các học viên Pháp Luân Công từ 
Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide 
và Canberra đã tổ chức một cuộc mít tinh 
lớn trước Nghị viện Úc ở Canberra. Thông 
qua các bài phát biểu, biểu ngữ, các nhân 
chứng sống và các hình minh họa về những 
thủ đoạn tra tấn, họ đã phơi bày cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội 
tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công 
bị cầm tù ở Trung Quốc.

Ông david Kilgour, nguyên Quốc vụ 
khanh, Nghị sỹ Quốc hội và cũng là nhà 
hoạt động nhân quyền của Canada và bà 
Maria Fiatarone Singh, một Giáo sư y 
khoa tại trường Đại học Sydney, đã tham 
gia cuộc mít tinh sau khi dự một diễn 
đàn với các thành viên của Quốc hội Úc. 
Sáu học viên Pháp Luân Công đã kể lại 
trải nghiệm bị bức hại và tra tấn của họ ở 
Trung Quốc.

Ông Kilgour nói trong bài phát biểu của 
mình rằng nhiều thành viên Quốc hội Úc 
ủng hộ việc hành động để phản đối nạn 
cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Ông cho 
biết các thành viên của Quốc hội đang làm 
việc cùng với các bác sĩ để thiết lập một ủy 
ban chống mổ cướp nội tạng từ các tù nhân 
lương tâm và các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.

Giáo sư Maria Fiatarone Singh, một Giáo sư y khoa tại trường 
Đại học Sydney, đã đề xuất với các thành viên của Quốc hội rằng 
các bác sỹ Úc không nên tham dự bất kỳ hội nghị hay diễn đàn 
nào liên quan đến việc cấy ghép nội tạng mà Trung Quốc đang 
tham gia.

Trung Quốc (ĐCSTQ) là độc tài. Cho 
dù ĐCSTQ đã phạm sai lầm lớn tới mức 
nào, nó luôn nói bản thân là “tuyệt vời, 
vinh quang và đúng”. Ví dụ, Chính phủ 
đã sai lầm khi đàn áp sinh viên vào ngày 
04 tháng 06 năm1989 cũng như sai lầm 
khi bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, 
Chính phủ không những không sửa chữa 
sai lầm mà còn không tha một ai và cố 
gắng giết tất cả các học viên Pháp Luân 
Công. Ông thậm chí còn muốn đuổi bà 
ấy đi. Các ông không cho học viên Pháp 
Luân Công được nói, nhưng ĐCSTQ đã 
từng nói được một lời sự thật nào chưa? 
Ai còn tin những lời của ĐCSTQ chứ?”

Sĩ quan Hàn không nói được một lời. 
Ông ta nói: “Chúng tôi cũng biết rằng 
bà ấy là một bác sỹ giỏi và là một người 
tốt. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ làm theo 
lệnh cấp trên.” Người quản lý bất động 
sản chế nhạo ông ta: “Vậy thì đó chỉ là 
vì ông sợ mất cái ghế của ông. Ông chỉ 

Mít tinh trước Nghị viện Úc phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công 

Ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ 
khanh, Nghị sỹ Quốc hội và nhà hoạt động 

nhân quyền của Canada  tham gia buổi 
mít tinh


