
Đội trống lưng gồm 20 thành viên, là một trong những điểm nổi bật trong 
ngày Lễ. Năng lượng mạnh mẽ từ những tay trống đã thể hiện được vẻ đẹp của 
nền văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn với hơn 80 thành viên là đoàn đông hơn cả. Trang 
phục tươi sáng và âm nhạc tuyệt vời của họ đã nhận được sự chào đón và cổ vũ 
nồng nhiệt từ đám đông khán giả xếp hàng trên các con phố.

Catherine Edward, một cư dân ở Toronto cùng một người bạn đã đến xem 
cuộc diễu hành. Catherine đã ca ngợi tính kỷ luật đáng ấn tượng của đoàn nhạc 
và nhận xét về những người đánh trống lưng: “Thật là đẹp, rất yên bình. Điều 
này cho thấy rằng Canada là một quốc gia yêu chuộng tự do, nơi mà mọi người 
có thể công khai tôn vinh văn hóa và niềm tin của họ. Thực sự rất tuyệt.”

                                         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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canada: PháP Luân công tỏa sáng tại cuộc 
diễu hành Lễ Phục sinh

Bài viết của một học viên Canada

[MINH HUỆ] Trong Lễ Phục Sinh ngày Chủ 
Nhật, 31 Tháng 03 năm 2013, người dân Toronto 
đã được thưởng ngoạn cuộc diễu hành Lễ Phục 
Sinh Beaches Lions thường niên lần thứ 47 của 
Toronto, một trong những lễ kỷ niệm ngày Phục 
Sinh lớn nhất ở Bắc Mỹ. Như những năm trước, 
các học viên Pháp Luân Công cũng đã được chào 
đón trong cuộc diễu hành đa văn hóa này.

Cuộc diễu hành được câu lạc bộ Beaches Lions 
Toronto tài trợ hàng năm kể từ năm 1966. Tuyến 
đường diễu hành dài khoảng cách 2,5 km và kéo 
dài gần hai giờ đồng hồ. Nhiều cơ quan chính phủ 
và các nhóm cộng đồng đã tham gia vào cuộc diễu 
hành. Vào mỗi năm, các đoàn diễu hành đầy màu 
sắc đều thu hút hàng chục ngàn khán giả.

Pháp Luân Công – Nét đặc sắc của Lễ hội 
Phục sinh

Năm nay, các học viên Pháp Luân Công đã 
trình diện hai nhóm nhạc thú vị – Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn và đội trống lưng truyền thống. Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn đã tham gia lễ diễu hành sáu 
lần liên tiếp. Đây cũng là lần thứ hai đội trống 
lưng Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành 
lễ Phục Sinh.

Úc: Thiên Quốc Nhạc Đoàn giành giải “Nhóm nhạc diễu hành hay nhất” 
[MINH HUỆ] Thiên Quốc Nhạc Đoàn của 

Pháp Luân Đại Pháp đã giành giải “Nhóm nhạc 
diễu hành hay nhất” tại cuộc diễu hành Lễ Phục 
sinh ở Bendigo (Úc) vào ngày 31 tháng 03 năm 
nay. Cuộc diễu hành là điểm nhấn chính cho sự 
kiện kéo dài ba ngày thu hút hơn 100.000 người 
mỗi năm này.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn đã trình diễn nhiều 
bài hát sống động trong cuộc diễu hành. Theo 
sau đoàn nhạc, các học viên Pháp Luân Công 
đã biểu diễn các bài công pháp trên một chiếc 
thuyền được trang trí rực rỡ. Màn múa quạt 

truyền thống Trung Quốc và màn biểu 
diễn trống lưng của nhóm Pháp Luân 
Đại Pháp cũng được đám đông khán giả 
đón nhận nồng nhiệt.

John Viaoe, một khán giả đến từ Mel-
bourne, đã rất ấn tượng với sự xuất hiện 
của Pháp Luân Công. Ông nói rằng văn 
hóa truyền thống Trung Quốc do các 
học viên thể hiện rất đẹp. “Đoàn nhạc 
thật tuyệt. Họ chắc hẳn đã phải dành rất nhiều thời gian để tập luyện. Họ đều 
là những tình nguyện viên và họ đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng. Tôi 
thực sự đánh giá cao những nỗ lực của họ”, John nói.

Đội trống lưng đặc trưng cho nền văn 
hóa truyền thống của Trung Quốc

Thiên Quốc Nhạc Đoàn là đoàn lớn 
nhất tại cuộc diễu hành

Thiên Quốc Nhạc Đoàn



Một cuộc sống mới bắt đầu
Anh Hoàng đã có cơ hội tiếp xúc với Pháp Luân Công. Ban 

đầu, anh chỉ muốn học Pháp chung với mọi người và nghe những 
kinh nghiệm của họ, đồng thời anh cũng đọc sách tại nhà.

Anh nói rằng lúc khởi đầu, điều gây ấn tượng cho anh nhất 
chính là điều mà Chuyển Pháp Luân đề cập đến nguyên nhân 
gây bệnh trong bài giảng thứ nhất. “Với tôi, câu hỏi lớn nhất 
không phải là căn bệnh gây đau đớn như thế nào, mà là tại sao 
bệnh lại xảy đến với tôi. Tôi nghĩ rằng tôi còn quá trẻ để phải 
chịu đựng việc này.” “Khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tâm 
tôi cảm thấy sự an ủi, vì đã biết được lý do vì sao mình bị bệnh. 
Nhiều thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn khi bạn biết nguyên nhân. Nó 
trở nên dễ dàng chấp nhận hơn.” Anh Hoàng nói.

Anh Hoàng nói: “Tôi đã tự nhủ rằng có lẽ mình nên tu luyện”. 
Sau đó anh bắt đầu tập theo các bài công pháp trên Internet.

Sau khi bắt đầu luyện các bài công pháp, anh phát hiện rằng 
cơ thể anh đã hồi phục nhanh chóng sau đợt hóa trị. Anh cũng có 
nhiều năng lượng hơn trước. Anh nói rằng dù anh đã bị kiệt sức 
sau đợt hóa trị, nhưng các bài tập đã tiếp thêm năng lượng cho 
anh một cách nhanh chóng.

 “Sau đợt chữa trị thứ bảy, tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng 
mình không muốn phải hóa trị nữa”, anh Hoàng nói. Vì vậy, anh 
đã bảo bác sĩ ngưng việc hóa trị.

Sau khi tập Pháp Luân Công được ba tháng, khối u của anh 
Hoàng đã biến mất. Tóc mới đã mọc lên và làn da của anh trở 
nên khỏe mạnh. Bác sĩ vẫn giữ liên lạc với anh trong toàn bộ 
thời gian này bằng điện thoại.

Vào cuối năm 2009, bác sĩ yêu cầu anh Hoàng  quay trở lại để 
kiểm tra vì anh đã từ chối việc hóa trị. Lúc đó, kết quả kiểm tra 
là căn bệnh ung thư đã hoàn toàn biến mất.

nghiệp. Do trình độ hạn hẹp nên những công ty tốt không muốn 
nhận nó, và nó thì không muốn làm ở những doanh nghiệp nhỏ. 
Ngạc nhiên thay, nó tìm được một công việc ở một tờ báo. Nó 
không chỉ được làm ở một vị trí cao mà còn tiền lương cũng khá 
cao. Nó được thăng chức trước cả thời điểm làm việc ở đó được 
hai tháng. Tất cả là vì nó thay đổi quan điểm đối với Đại Pháp. 
Khi bố mẹ tôi nhìn thấy sự thay đổi trong gia đình tôi, họ cũng 
tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Sau đó, tôi thường đưa cô ấy tài liệu giảng chân tướng. Khi cô 
ấy và gia đình cô đọc và xem xong, cô ấy đưa chúng cho bố mẹ 
mình. Bố cô ấy đã 80 tuổi, và ông cũng rất vui khi đọc và xem tài 
liệu. Sau khi đọc Chín bình luận về ĐCSTQ (Cửu Bình) và xem 
DVD Thần Vận, ông nhận ra ĐCSTQ thật tàn ác và Pháp Luân 
Đại Pháp thật tuyệt vời. Mỗi lần ông nhận tài liệu Đại Pháp, ông 
sẽ gọi sáu hay bảy người bạn đến xem nó với ông, do đó họ có 
thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lần ông ấy nói sẽ đi ra ngoài 
và dán biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mọi nơi. Con ông 
bảo: “Biết là đủ rồi, tốt nhất là không nói với bất cứ ai.” Ông ấy 
tuyên bố: “Việc gì phải sợ chứ? Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Và 
vì vậy ông dán một biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên bức 
tường bên trong căn hộ.

[MINH HUỆ] Hoàng Sơn là một thanh niên điển trai có một 
phong thái nho nhã. Thật khó để tưởng tượng rằng anh ấy đã suýt 
chết chỉ vài năm trước đây. Trước khi ở trong độ tuổi đẹp nhất 
của cuộc đời, anh đã bị chẩn đoán bệnh ung thư hạch bạch huyết. 
May mắn thay, anh đã tìm thấy Pháp Luân Công và trở thành một 
người tu luyện. Hiện giờ anh 
khỏe mạnh, là một người lạc 
quan và hoàn toàn không còn 
bị bệnh ung thư nữa.

Anh Hoàng nói: “Tôi nghĩ 
là tôi rất may mắn. Tôi cũng 
muốn cảm ơn Pháp Luân Đại 
Pháp vì đã cho tôi một cơ hội, 
cho tôi hiểu được cuộc sống 
từ một khía cạnh khác, cho 
phép tôi ở đây và tiếp tục con 
đường của mình.”

Một tai nạn bất ngờ
Vào tháng 06 năm 2008, Hoàng Sơn, một sinh viên đại học đến 

từ Trung Quốc, đã kết thúc ba năm học tại Toronto và nhận một 
tấm bằng về ngành quản lý khách sạn. Anh bắt đầu làm việc trong 
một khách sạn vào tháng 07.

Bắt đầu từ tháng 08 năm 2008, anh Hoàng chú ý đến một khối 
u nhỏ trên cổ, gần vai phải của anh. Ban đầu nó rất nhỏ và anh 
không quan tâm lắm. Đến tháng 12, khối u to lên và trở nên nặng. 
Anh đã đến phòng cấp cứu và được bảo rằng cần phải có sự kiểm 
tra theo dõi. Cuối cùng, sau một đợt xét nghiệm tế bào trước lễ 
Giáng sinh, anh được thông báo rằng mình bị bệnh ung thư hạch 
bạch huyết giai đoạn cuối. Lúc đó anh chỉ mới 22 tuổi.

Sau đó, bác sĩ đã lên lịch 16 đợt hóa trị cho anh. Anh Hoàng 
nói: “Vào thời điểm đó, tôi không cảm thấy đau đớn, nhưng tôi 
đã bị suy sụp. Tin này thật sự đã hủy hoại đời tôi.”
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Sinh viên đại học bị bệnh ung thư hạch bạch huyết
được phục hồi Sức khỏe 
Bài viết của Chương Vận tại Toronto, Canada

Bài viết của một học viên ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
VIỆC Gì PHảI Sợ CHứ? PHáP LUâN ĐạI PHáP Hảo!

Hoàng Sơn (ở giữa) và các học viên 
Pháp Luân Công khác học Pháp chung 
tại Toronto vào đầu mùa hè năm 2011

[MINH HUỆ] Tôi có một người hàng xóm bị Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối nhiều năm về trước và đã hiểu lầm 
về Pháp Luân Công. Cô ấy đau ốm triền miên. Một lần, cô ấy 
đến bệnh viện vì bệnh trĩ và được chẩn đoán là sẽ phải tiến hành 
phẫu thuật với chi phí khoảng 6.000 Nhân dân tệ. Cô ấy cũng sợ 
bị đau do phẫu thuật. Tôi nói với cô ấy, “Chị hãy chân thành niệm 
chín từ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’”. 
(Cô ấy đã thoái ĐCSTQ và tuyên bố những điều cô ấy đã nói và 
làm chống lại Pháp Luân Công là vô hiệu. Bố mẹ cô cũng thoái 
xuất ĐCSTQ.) Khi cô ấy về nhà, cô ấy bắt đầu niệm chín từ đó 
nhiều lần.

Hai tháng sau đó, cô ấy đến để thăm tôi. Khi cô ấy đến nhà tôi, 
cô ấy trông như một người hoàn toàn khác: Chỗ sưng tấy của cô 
ấy đã xẹp xuống, và khuôn mặt cô tươi sáng. Cô ấy trông cũng 
tràn đầy năng lượng. Cô ấy bảo tôi: “Tôi nghĩ về chín từ chị bảo 
tôi nói. Niệm chín từ đó không yêu cầu tiền hay nỗ lực. Nó cũng 
không gây đau đớn. Ngày hôm đó, tôi niệm chúng lặp lại nhiều 
lần nguyên cả buổi sáng, và kể từ đó tôi niệm tối thiểu nửa giờ 
mỗi ngày. Không chỉ bệnh trĩ đã khỏi, mà những bệnh khác của 
tôi cũng đã biến mất hay đã đỡ đau hơn. Điều ngạc nhiên nhất là 
con trai tôi cũng được lợi ích. Nó phải ở nhà suốt kể từ khi nó tốt 



[MINH HUỆ] Gần đây, trong chuyến thăm ba ngày tới Isarel của Tổng thống 
Mỹ obama, các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi ông giúp đỡ để ngăn chặn 
cuộc đàn áp kéo dài 14 năm ở Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng của chế độ 
Đảng Cộng sản [Trung Quốc].

Với những biểu ngữ lớn, các học viên Israel đã tập hợp lại vào ngày 20 tháng 
03 năm 2013 để thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv. Sau ngày 
hôm đó, họ đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện hòa bình ở trước Đại sứ quán 
Trung Quốc. Trái ngược với những lần thỉnh nguyện trước đây, khi các nhân viên 
của Đại sứ quán Trung Quốc đóng cửa và ở bên trong, thì lần này nhiều người 
trong số họ đã ra sân để xem các biểu ngữ.

Nhiều người qua đường đã xin các tờ rơi cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn 
ngữ khác nhau, và các học viên đã giải thích với họ về cơ hội mà họ có để đứng 
lên và nói “Không” đối với tội ác chống lại nhân loại này. Một khi cuộc đàn áp ở 
Trung Quốc kết thúc, sẽ chỉ còn có câu hỏi là: “Bạn đã làm gì trong những năm 
xảy ra cuộc đàn áp? Bạn có nói dù chỉ là một từ để phản đối nó không?” Người 
dân đã cảm ơn các học viên vì cơ hội này.

Các học viên Israel hy vọng những nỗ lực của họ sẽ giúp thêm nhiều quan 
chức và người dân nói chung nhận thức được về những sự tàn bạo đang diễn ra ở 
Trung Quốc, để họ có thể hành động trong khả năng của mình nhằm giúp chấm 
dứt những tội ác này.

[MINH HUỆ] Thành phố Pittsburgh, “Trung tâm Cấy ghép 
Nội tạng của Thế giới”, đã bị sốc kể từ tháng 03 năm nay bởi tội 
ác của chế độ Cộng sản Trung Quốc trong việc mổ cướp nội tạng 
sống từ các học viên Pháp Luân Công. Việc này đã trở thành một 
chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận tại địa phương.

Tại trung tâm 
thành phố Pitts-
burgh, người ta có 
thể nhìn thấy một 
số phương tiện chạy 
vòng quanh các 
tuyến đường chính 
với các biểu ngữ lớn 
mang thông điệp: 
“Hãy ngừng việc 
mổ cướp nội tạng”. 
Trong nhiều ngày, 
các tình nguyện viên 
đã bất chấp tuyết và 
gió bão để đứng cầm 
các biểu ngữ, dựng 

các bảng thông tin, phân phát tài liệu và thu thập chữ ký cho đơn 
kiến nghị trên Quảng trường Market đông đúc và phía trước Đại 
học Y khoa Pittsburgh,.

Diễn đàn “Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc” được tổ chức 
tại Đại học Pittsburgh và bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do” 
được chiếu tại Đại học Carnegie Mellon cũng đã thu hút nhiều 
học giả, giảng viên và sinh viên tham dự.

Trong hai tuần, các tình nguyện viên đã phân phát 50.000 bản 
sao của ấn bản đặc biệt về mổ cướp nội tạng sống, và hơn 11.000 
người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Hơn 350 sinh viên Trung 
Quốc và học giả Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các 
tổ chức liên đới của nó sau khi biết được sự thật.

Chuyên gia: Những tội ác này vi phạm các giá trị đạo đức 
cơ bản nhất; chúng không thể được dung thứ

Giáo sư Nathan Hershey là một chuyên gia nổi tiếng trong 
ngành Luật Y tế của trường Đại học Pittsburgh, đồng tác giả của 
cuốn “Sổ tay Luật Bệnh viện” và “Thí nghiệm trên Con người – 
Luật”, hai cuốn sách được triển khai tại các bệnh viện trên khắp 
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Theo các học viên ở Israel

Bài viết của Trịnh Hải Sơn và Hà Vũ, phóng viên báo Minh Huệ

Tội ác mổ cướp nội tạng sống gây sốc ở Pittsburgh 

Trong suốt chuyến thăm của Tổng thống Obama, 
các học viên Israel đã tập hợp lại để thỉnh nguyện 
ôn hòa trước Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv

IsraeL: Kêu gọi Tổng thống 
Mỹ giúp đỡ chấm dứt cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công 

Hoa Kỳ. Sau khi tham 
dự hội nghị “Lạm dụng 
Cấy ghép ở Trung 
Quốc”, ông nhận xét 
rằng chính quyền Trung 
Quốc không tôn trọng 
nhân quyền… chế độ 
quyết định ai sẽ là 
người hiến tạng, họ (tội 
ác mổ cướp nội tạng từ 
các học viên Pháp Luân 
Công) đã vi phạm các 
giá trị đạo đức cơ bản 

nhất, và không thể được dung thứ. Ông nói rằng khi ông quay trở 
lại, ông sẽ thực hiện nhiều nghiên cứu hơn và làm hết sức mình 
để ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng.

Y đức là một tiêu chí quan trọng trong đào tạo cấy ghép 
nội tạng

Giáo sư Christopher Hughes, 
M.D., Giám đốc Khoa Phẫu thuật 
Cấy ghép Gan ở STI, đã tham dự 
buổi hội thảo về “Lạm dụng Cấy 
ghép ở Trung Quốc”. Ông nói rằng 
cộng đồng cấy ghép đã nghe về tình 
trạng mổ cướp nội tạng của chính 
quyền Trung Quốc, và ông đã ký 
vào đơn kiến nghị chống lại tội ác 
này.

Tiến sỹ Hughes tin rằng các bác 
sỹ cấy ghép phải chú ý đến vấn đề 
y đức và các ca phẫu thuật phải giữ 
tiêu chuẩn y đức cao nhất. Ông nói 
rằng mổ cướp nội tạng sống từ các 
học viên Pháp Luân Công là một 
thảm kịch ngoài sức tưởng tượng 
cả về quyền con người lẫn y đức, và 
UPMC sẽ phải thảo luận làm cách 

nào để đối phó với những cuộc viếng thăm của các bác sỹ phẫu 
thuật đến từ Trung Quốc. 

Ký vào đơn kiến nghị chống lại cuộc bức hại 
Pháp Luân Công tàn bạo của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc tại Quảng trường Market

Giáo sư Christopher Hughes, 
M.D., Giám đốc Khoa Phẫu 
thuật Cấy ghép Gan ở STI

Giáo sư Luật Y tế nổi tiếng
Nathan Hershey



Ông Vương Hiểu Đông đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 02 
năm 2012. Nhà ông bị lục soát và tài sản bị lấy đi vì ông tu 
luyện Pháp Luân Công. Ba trăm thành viên gia đình từ các hộ 
trong thôn Chu Quan Truân, xã Phú, Bạc Đầu, quận Thương 
Châu, tỉnh Hà Bắc, đã in vân tay lên một bức thư thỉnh nguyện 
gửi đến văn phòng Viện kiểm sát thành phố, đề nghị thả ông 
Vương. Lá thư kiến nghị in vân tay này đã gây chấn động đến 
Bộ Chính trị Trung ương.

Ông Lý Lan Khuê, một học viên Pháp 
Luân Công ở huyện Định Hưng, tỉnh Hà 
Bắc, đã bị Phòng 610 bắt giữ vào ngày 
07 tháng 06 năm 2012, và bị giam tù ở 
trại giam huyện Định Hưng. Sau đó ông 
bị chuyển đến trung tâm tẩy não Thạch 
Gia Trang, nơi ông tiếp tục bị tra tấn. 
Hơn 700 người đã ký vào đơn kiến nghị 
kêu gọi thả ông.

Trong một ví dụ khác, 15.000 người 
ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đã ủng 
hộ cho cô Tần Vinh Thiến, bằng cách in 
vân tay lên lá thư kiến nghị vì cha cô. 
Cha cô, ông Tần Nguyệt Minh, đã qua 
đời do bị tra tấn trong tù vì từ chối từ bỏ 
niềm tin vào Pháp Luân Công.

Nhiều người dân thường đã chọn ủng 
hộ các học viên Pháp Luân Công vô tội. 
Bất chấp áp lực lớn của chế độ độc tài, 
họ đã chọn đứng về phía công lý. Cũng 
có nghĩa là họ không còn sợ cuộc đàn 
áp nữa, và họ bắt đầu thức tỉnh và phản 
đối cuộc bức hại. Hơn 130 triệu người 
đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên 
đới của nó. Và con số này vẫn đang tăng 
hơn 60 ngàn người mỗi ngày.
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[MINH HUỆ] Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào 
tháng 07 năm 1999. Để biện minh cho cuộc đàn áp, ĐCSTQ đã 
liên tục lan truyền những tuyên truyền vu khống phỉ báng Pháp 
Luân Công, và kích động lòng hận thù đối với các học viên. Sự 
tuyên truyền mà khiến nhiều người bị lừa nhất là “vụ tự thiêu 
Thiên An Môn giả mạo.”

Mười một năm trước, vào ngày 23 tháng 01 năm 2001, năm 
người đã tự thiêu trên Quảng trường Thiên 
An Môn ở Bắc Kinh. Trong vòng vài giờ sau 
sự kiện này, những cảnh quay rùng rợn đã 
liên tục phát sóng trên các phương tiện truyền 
thông nhà nước trên toàn Trung Quốc, cũng 
như khắp thế giới, với các báo cáo tuyên bố 
rằng những người tự thiêu là học viên Pháp 
Luân Công. Sự việc đã gây chấn động toàn 
thế giới, và tại Trung Quốc, dư luận bắt đầu 
chuyển từ kính trọng và cảm thông cho Pháp 
Luân Công thành không tin tưởng và phỉ 
báng. Tuy nhiên, một phân tích toàn bộ sự 
kiện đã cho thấy rõ ràng rằng “vụ tự thiêu” 
là một vở kịch do ĐCSTQ bịa đặt để làm mất 
uy tín của Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 08 năm 2001, tổ chức Phát 
triển Giáo dục Quốc tế (IED) đã thông báo 
công khai tại cuộc họp Liên Hợp Quốc rằng: 
“Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy chính 
quyền ĐCSTQ thật sự đã dàn dựng vụ tự 
thiêu và giết những người này.” Họ cũng 
tuyên bố: “Chính quyền ĐCSTQ đã cố dùng 
vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn 
vào ngày 23 tháng 01 năm 2001 để bôi nhọ 
Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chúng tôi đã 
có được một video phân tích vụ tự thiêu cho 
thấy rõ ràng rằng chế độ ĐCSTQ đã chỉ đạo 
và dàn dựng toàn bộ sự việc.”

Phim “Lửa giả” của Đài Truyền hình Tân 
Đường Nhân (NTDTV), vốn kiểm tra và 
phân tích những điểm đáng ngờ của “vụ tự 
thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn, đã 
giành được giải danh dự tại Liên hoan Phim 
Quốc tế Columbia lần thứ 51 vào ngày 08 
tháng 11 năm 2003.

Ngày càng có nhiều người lên tiếng 
bằng cách ký đơn kiến nghị phản đối 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Bị đe dọa bởi chiến dịch tuyên truyền thù 
hận Pháp Luân Công của ĐCSTQ và sợ hãi 
chế độ cộng sản Trung Quốc, hầu hết mọi 
người chọn cách theo dõi âm thầm cuộc đàn 
áp tàn bạo xảy ra trước mặt họ. Các học viên 
Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã kiên 
nhẫn giảng chân tướng về Pháp Luân Công 
hơn 13 năm qua. Nhiều người đã dần nhận ra 
và hiểu rằng các học viên đang nói sự thật về 
cuộc đàn áp của ĐCSTQ và chính họ bắt đầu 
phản đối lại cuộc bức hại.

Mười hai năm sau vụ tự thiêu Thiên An Môn giả mạo,
ngày càng có nhiều người hơn biết sự thật 

Hình ảnh quay chậm đoạn phim vụ tự 
thiêu của đài CCTV cho thấy Lưu Xuân 
Linh đã bị đánh vào đầu và bị sát hại

Bài viết của Đường Ân

15.000 người người dân ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang đã ủng hộ cô Tần Vinh Thiến 
[bằng việc] ký tên và in vân tay lên lá thư kiến nghị, đòi công lý cho cái chết của cha cô


