
                                         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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IndonesIa: Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Quốc tế Surabaya 

PháP: CáC họC viên PháP Luân Công tham gia Lễ diễu hành QuốC tế ở CaLais  

[MINH HUỆ] Triển lãm Quốc tế Surabaya được tổ chức từ 
ngày 12 đến ngày 16 tháng 06 năm 2013, tại trung tâm thành 
phố Surabaya, Indonesia. Các học viên địa phương đã tham gia 
sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng và 
nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu năm bài công 
pháp của môn tu luyện và phân phát các tờ rơi cho người qua 
lại. Nhiều người đã dừng lại ở quầy của các học viên để tìm 
hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đang diễn ra tại 
Trung Quốc.

Một số khách tham quan lúc đầu có một số ngộ nhận về Pháp 
Luân Đại Pháp vì bị lừa gạt bởi tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ. 
Tuy nhiên, sau khi nghe những lời giải thích từ các học viên, họ 
nhận ra rằng mình đã bị lừa dối và đã tỏ ra rất quan tâm tới các 
học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một vài người còn 
thể hiện mong muốn học môn tu luyện.

Cuộc triển lãm được tổ chức ở Tunjungan Plaza và có khoảng 
100 công ty và các tổ chức tham gia.

[MINH HUỆ] Thiên Quốc Nhạc Đoàn châu Âu, được thành lập bởi các học viên Pháp 
Luân Công từ một số nước châu Âu, đã biểu diễn tại Lễ diễu hành Quốc tế được tổ chức 
ở Calais, một bến cảng quan trọng ở phía Bắc nước Pháp, vào ngày 30 tháng 06.

24 nhóm từ khắp châu Âu đã tham gia trong lễ diễu hành, bắt đầu từ Place Crevecoeur. 
Thiên Quốc Nhạc Đoàn là nhóm ở cuối cùng. Trong suốt lễ diễu hành, các học viên còn 
biểu diễn những điệu múa Trung Quốc truyền thống. Rất nhiều khán giả đã nhận những 
tờ bướm Pháp Luân Công.

Hàng chục nhiếp ảnh gia đã đi theo đoàn nhạc từ đầu đến cuối lễ diễu hành và đã chụp 
ảnh các nhạc công ở nhiều góc độ khác nhau.

Cuối lễ diễu hành, ban tổ chức đã dựng một sân khấu với 500 chỗ ngồi trong khán 
phòng tại Place Armes. Chủ toạ đã giới thiệu từng nhóm. Các học viên đã biểu diễn bài 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo” và biểu diễn một điệu múa của các tiên nữ.

Sau phần biểu diễn của họ, đoàn nhạc đã biểu diễn giống như đang tiến quân, dọc con 
đường đến Bassin Ouest trên bãi biển. Trong số những người đi theo sau có một cặp vợ 
chồng là khách du lịch đến từ Paris. Người chồng, là một nhạc công, đã nói với các học 
viên:“Các bạn có biết rằng các bạn là nhóm duy nhất được chủ toạ khen ngợi không? Ông 
ấy đã liên tục nói những điều tốt đẹp về các bạn. Các bạn đã làm rất tốt”. Khi biết rằng 
có nhiều điểm luyện công ở Paris, họ đã bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp.

Bài viết của một học viên Indonesia

Các học viên tham gia Triển lãm Quốc tế Surabaya ở Indonesia

Thiên Quốc Nhạc Đoàn trong lễ diễu hành



[MINH HUỆ] Kể từ giữa tháng 04 năm 2013, các học viên 
Pháp Luân Công ở Bremen ở Đức đã phơi bày các hành vi tội 
ác của các quan chức toà án và luật pháp ở thành phố Đại Liên, 
Trung Quốc, bao gồm việc các quan chức đã cấu kết với nhau xét 
xử phi pháp 13 học viên Pháp Luân Công và sách nhiễu các luật 
sư biện hộ của họ.

Khi người dân Bremen phát hiện ra những trò đùa của công 
lý đang diễn ra tại thành phố kết nghĩa của họ, Đại Liên, họ 
nhất trí lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng cộng sản 
Trung Quốc.

Các học viên ở Bremen đã nói với những người qua đường về 
những sự kiện này, và họ hoàn toàn bị sốc. Nhiều người nói rằng 
họ chưa bao giờ thấy hành vi vi phạm nhân quyền và tự do ngôn 
luận một cách trắng trợn đến như vậy. Một người phụ nữ trung 
niên nói rằng cuộc bức hại đáng bị lên án. “Tôi không hiểu làm 
thế nào mà Bremen có thể làm việc với Đại Liên, một thành phố 
không có công lý”, bà giải thích. “Là một thành phố, chúng tôi 
cảm thấy có trách nhiệm với những gì đang xảy ra ở thành phố 
kết nghĩa của chúng tôi ở Trung Quốc. Chúng tôi nên chấm dứt 
mối quan hệ kết nghĩa này để dạy cho họ một bài học!”

Một người phụ nữ lớn tuổi nói rằng: “Tôi lên án mãnh liệt (chế 
độ Trung Quốc). Làm sao một việc như thế lại có thể xảy ra? Thật 
khó tin. Tôi đã bị choáng!”

Một sinh viên ở Bremen nói rằng: “(Các học viên Pháp Luân 
Công) đã không làm gì sai. Điều đã xảy ra ở Đại Liên thật khủng 
khiếp. Điều đó không nên xảy ra trong bất kỳ thành phố kết nghĩa 
nào của Bremen. Tôi muốn nói với tất cả mọi người ở Đại Liên 
rằng họ không nên nản lòng. Và với cảnh sát ở Đại Liên, tôi sẽ 
nói thế này: “Hãy tránh xa các học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

[MINH HUỆ] Vào tháng 08 năm 2013, cháu trai ba tuổi của 
vợ tôi đã mắc chứng viêm phổi. Cháu đã nhập viện, đồng thời 
việc chụp X-quang và chụp cắt lớp CT đã cho thấy vết thương ở 
một bên phổi. Vết thương khá là nặng. Cả gia đình thấy bối rối 
khi chúng tôi nghe tin này. Tôi đã nghĩ đến Sư phụ Lý vào thời 
điểm khó khăn này. Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được đứa bé.

Sau khi tôi suy nghĩ về điều đó, tôi nói với vợ tôi rằng chúng 
ta có thể chăm sóc cháu ngay tại nhà. Chúng tôi đã nghe bài 
giảng của Sư phụ ở Thành phố Tế Nam. Em của vợ tôi là một 
học viên mới, nên cô ấy cũng học Pháp cùng con trai. Ban đầu, 
cháu rất yếu và không muốn ăn bất cứ thứ gì. Sau đó, cháu đã 
dần khỏe hơn mỗi ngày, mà không cần uống hoặc tiêm bất cứ 
thứ thuốc nào.

Một tháng sau, cháu có đợt chụp cắt lớp CT tiếp theo. Bác sĩ 
nói rằng tình trạng phổi của cháu đã được chữa khỏi. Cháu trở 
lại bình thường với sự trợ giúp của Sư phụ! Sau trải nghiệm đó, 
tất cả người thân của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 
và được ban phúc về rất nhiều mặt.

Bà của vợ tôi, vốn đã hơn 90 tuổi, bị đột quỵ và đi lại không 
được tốt. Chúng tôi đã để bà nghe bài giảng của Sư phụ ở Tế 
Nam. Lúc đầu bà không thích, nhưng dần dần bà đã có thể hiểu 
được bài giảng. Chúng tôi thường xuyên cho bà nghe trong 
khoảng sáu tháng, và bây giờ sức khỏe của bà tốt hơn nhiều 
và bà lại có một cuộc sống bình thường. Các thành viên trong 
gia đình rất hạnh phúc khi thấy những thay đổi ở bà của chúng 
tôi. Họ đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và bắt đầu đọc 
Chuyển Pháp Luân.

Bà ấy bị đột quỵ nhẹ và tôi đã đưa bà ấy về nhà của mình sau 
khi bà được xuất viện. Chúng tôi bắt đầu học Pháp cùng bà ấy. 
Mẹ vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi đọc 
Chuyển Pháp Luân. Bà ấy chia sẻ với chúng tôi rằng Đại Pháp 
giúp bà khỏe mạnh và thay đổi cuộc đời.

[MINH HUỆ] Vào tháng 08 năm 2013, cháu trai ba tuổi của 
vợ tôi đã mắc chứng viêm phổi. Cháu đã nhập viện, đồng thời 
việc chụp X-quang và chụp cắt lớp CT đã cho thấy vết thương ở 
một bên phổi. Vết thương khá là nặng. Cả gia đình thấy bối rối 
khi chúng tôi nghe tin này. Tôi đã nghĩ đến Sư phụ Lý vào thời 
điểm khó khăn này. Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được đứa bé.

Sau khi tôi suy nghĩ về điều đó, tôi nói với vợ tôi rằng chúng 
ta có thể chăm sóc cháu ngay tại nhà. Chúng tôi đã nghe bài 
giảng của Sư phụ ở Thành phố Tế Nam. Em của vợ tôi là một 
học viên mới, nên cô ấy cũng học Pháp cùng con trai. Ban đầu, 
cháu rất yếu và không muốn ăn bất cứ thứ gì. Sau đó, cháu đã 
dần khỏe hơn mỗi ngày, mà không cần uống hoặc tiêm bất cứ 
thứ thuốc nào.

Một tháng sau, cháu có đợt chụp cắt lớp CT tiếp theo. Bác sĩ 
nói rằng tình trạng phổi của cháu đã được chữa khỏi. Cháu trở 
lại bình thường với sự trợ giúp của Sư phụ! Sau trải nghiệm đó, 
tất cả người thân của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 
và được ban phúc về rất nhiều mặt.

Bà của vợ tôi, vốn đã hơn 90 tuổi, bị đột quỵ và đi lại không 
được tốt. Chúng tôi đã để bà nghe bài giảng của Sư phụ ở Tế 
Nam. Lúc đầu bà không thích, nhưng dần dần bà đã có thể hiểu 
được bài giảng. Chúng tôi thường xuyên cho bà nghe trong 
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ĐứC: người dân Bremen Lên án việC xét 
xử giả mạo đối với PháP Luân Công 

Ba lỗ thủng ở PhổI đã được chữa khỏI
sau khI nghe các BàI gIảng đạI PháP

Bài viết của một học viên ở Đức Bài chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên
ở Calgary, Canada

Người dân Calgary bày tỏ sự ủng hộ đối với 
Pháp Luân Công trong Ngày kỷ niệm Canada 

Khách tham quan thưởng thức màn múa sư tử do các học viên 
Pháp Luân Công biểu diễn



Drew nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy 
mọi người tuân theo nguyên lý Chân – 
Thiện – Nhẫn để tự chỉ đạo bản thân. 
Thậm chí nếu một người không thể tham 
gia tu luyện, anh ấy vẫn có thể được hưởng 
lợi từ việc tuân theo nguyên lý này. Công 
kích nguyên lý này tương đương với bảo 
con người trở thành [người] xấu. Không 
có gì phải băn khoăn khi chẳng một ai 
trong bất kỳ xã hội bình thường nào đồng 
ý với cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tất 
cả họ đều nghĩ rằng quá điên rồ để đàn áp 
một nhóm người như vậy, những người 
nỗ lực để trở thành người tốt.”

Ngày 18 tháng 09 năm 2005, Drew đã 
biểu diễn một bài hát cùng chủ đề, có 
tựa đề “Cháu bé, ta sẽ đưa cháu về nhà” 
tại buổi hòa nhạc giải cứu trẻ em mồ côi 
được tổ chức tại Nhà hát Sanders ở Đại 
học Harvard. Nhiều người đã cảm động 
rơi nước mắt.

THay đổi Từ TroNG Mê
Drew bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000 trong khi anh vẫn còn ở 

trường đại học. Sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, anh nhận ra đó chính xác là 
những gì anh đã tìm kiếm. Rất nhanh chóng, Drew thấy bản thân đang thay đổi từ sâu 
thẳm nhất bên trong.

“Điều kỳ diệu nhất về Đại Pháp là môn tu luyện thực sự có sức mạnh và đạo đức phi 
thường để thay đổi lòng người, nó không chỉ là một khái niệm. Bất cứ khi nào tôi đột 
nhiên gặp mâu thuẫn, điều đầu tiên trong tâm trí tôi là các nguyên lý Đại Pháp, và tự 
nhiên tôi có thể kiểm soát bản thân mình và bình tĩnh lại. Tôi luôn muốn trở thành một 
người thân thiện và hòa ái, và Đại Pháp đang khiến giấc mơ của tôi thành hiện thực.”

“Đây là một sự thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi hát với một 
trái tim thuần khiết, và tôi chỉ nghĩ về khán giả của mình. Tôi hy vọng sẽ giúp họ với 
những bài hát của mình, và tôi không còn là tôi trước đây chỉ muốn cảm thấy tốt về 
bản thân mình.”

 “Là Đại Pháp đã thay đổi tôi và cứu gia đình tôi khỏi sự đổ vỡ. Tất cả mọi thứ mà 
tôi sắp đánh mất trở về với tôi, những lo lắng và đau khổ vô tận đã biến mất. Tôi lại 
nhìn thấy ánh sáng trong cuộc sống của mình. Thật là tuyệt vời khi được cứu thoát khỏi 
tuyệt vọng! Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Đại Pháp đã thay đổi tôi từ trong mê.”

Mẹ TruNG QuốC, xiN Hãy Nói Tôi biếT Tại sao, TấT Cả 
điều Này đã xảy ra với bạN?

Drew đã vô cùng sốc khi lần đầu tiên 
được biết về cuộc đàn áp tàn bạo các học 
viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. 
“Đọc về cảnh ngộ của các nạn nhân khiến 
trái tim tôi đau đớn và làm tôi bật khóc”, 
Dew nói.

Để kêu gọi chính quyền Trung Quốc 
chấm dứt đàn áp, một số học viên Tây 
phương thực hiện cuộc hành trình dài đến 
Bắc Kinh để bày tỏ tiếng nói của mình. 
Ngày 24 tháng 02 năm 2002, Drew đã 
đứng ở Thiên An Môn và giương biểu ngữ 
“Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, cùng với hơn 
40 học viên khác từ Mỹ, Canada và châu 
Âu. Họ đã phải chịu đánh đập, giam giữ và 

cuối cùng bị trục xuất.
Khi trở về nhà, Drew bắt đầu sử dụng âm nhạc để thông báo cho mọi người về cuộc 

đàn áp vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc ngày hôm nay. Năm 2004, anh sáng tác một ca khúc 
gọi là “Mẹ Trung Quốc”, trong đó anh tự hỏi tại sao các học viên Pháp Luân Công 
bị vu khống, phỉ báng và thậm chí bị giết chết chỉ vì phát huy các giá trị lương thiện 
truyền thống.

Thông điệp về cuộc đàn áp gây xúc động lòng người sâu sắc, ca khúc này được vinh 
danh trong cuộc thi sáng tác ca khúc thế giới Billboard 2010. Album “On My Way 
Home” của Drew trong đó bao gồm ca khúc đơn ca “Mẹ Trung Quốc”, cũng nhận được 
vô số đề cử Grammy.
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Một bài hát cho thế giới:
PHỏNG VấN CA Sĩ DREW PARKER 
Bài viết của Hà Vũ, một phóng viên Minh Huệ

Người dân Calgary bày tỏ sự 
ủng hộ đối với Pháp Luân Công 
trong Ngày kỷ niệm Canada 

Gian hàng thông tin Pháp Luân Công

khoảng sáu tháng, và bây giờ sức khỏe 
của bà tốt hơn nhiều và bà lại có một cuộc 
sống bình thường. Các thành viên trong 
gia đình rất hạnh phúc khi thấy những 
thay đổi ở bà của chúng tôi. Họ đã chứng 
kiến huyền năng của Đại Pháp và bắt đầu 
đọc Chuyển Pháp Luân.

Bà ấy bị đột quỵ nhẹ và tôi đã đưa bà 
ấy về nhà của mình sau khi bà được xuất 
viện. Chúng tôi bắt đầu học Pháp cùng bà 
ấy. Mẹ vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân 
Đại Pháp sau khi đọc Chuyển Pháp Luân. 
Bà ấy chia sẻ với chúng tôi rằng Đại Pháp 
giúp bà khỏe mạnh và thay đổi cuộc đời.

[MiNH HuỆ] Drew Parker là một ca sĩ 
và nhạc sĩ nổi tiếng đến từ Canada. bài 
hát về chủ đề Pháp Luân đại Pháp “Mẹ 
Trung Quốc” của anh đã được vinh danh 
trong bảng xếp hạng cuộc thi sáng tác bài 
hát cho thế giới billboard 2010 và được 
xếp hạng trong top 500. album “on My 
Way Home” (Trên đường về nhà) của 
anh, trong đó bao gồm bài “Mẹ Trung 
Quốc”, đã lọt vào danh sách bình chọn 
cho giải thưởng Grammy năm 2009.

Ca sĩ, nhạc sĩ Drew Parker

Drew, vợ và con trai của họ trước tòa nhà 
Quốc hội Parliament Hill ở Ottawa ngày 
08 tháng 05 năm 2013
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[MINH HUỆ] Các áp phích mô tả tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được trưng bày bên trong 
Tòa nhà chính phủ bang Massachusetts, ở Boston, vào ngày 24 đến ngày 28 tháng 06 
năm 2013. Nhiều quan chức liên bang và khách tham quan đã dừng lại để đọc các tấm 
áp phích. Sau khi biết sự thật, họ đã lên án sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc, và 
kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.

[MINH HUỆ] Ông Tôn Ngọc 
Cường, 70 tuổi, là một học viên Pháp 
Luân Công ở làng Vọng Hải Tự, huyện 
Thương, tỉnh Hà Bắc. Vào ngày 24 
tháng 12 năm 2012, ông Tôn bị các 
cảnh sát thuộc Phòng An ninh Nội địa 
huyện Thương bắt và bị giam giữ phi 
pháp trong hơn hai tháng. Trong suốt 
thời gian này, chính quyền đã viện 
nhiều lý do khác nhau để từ chối quyền 
thăm viếng của gia đình ông.

Cảnh sát, Viện kiểm sát, và tòa án 
đã cố tình xét xử phi pháp ông Tôn, và 
việc bức hại này đối với một ông già 
thật thà và vô tội đã dấy lên sự phẫn nộ 
của những người dân địa phương. Đến 
nay, có 432 người đã ký vào đơn kiến 
nghị kêu gọi trả tự do cho ông Tôn. 
Đợt kiến nghị mới nhất này là một 
phần của một phong trào đang dâng 
cao trong dân chúng Trung Quốc, tức 
giận và bất mãn với cuộc bức hại Pháp 
Luân Công trong gần 14 năm qua.

Những đợt kiến nghị kêu gọi trả tự 
do cho các học viên bị bức hại

Trong những năm gần đây, những 
bản báo cáo đầy cảm hứng về những 
nhóm người đông đảo đã can đảm 

đứng lên để lên án cuộc đàn áp tiếp tục xuất phát từ Trung Quốc. Chỉ trong hai tháng 
qua, nhiều nhóm thường dân tức giận đã đòi công lý cho các học viên Pháp Luân Công 
vô tội qua nhiều đợt kiến nghị.

Vào ngày 21 tháng 02 năm 2013, trang web Minh Huệ đã báo cáo rằng 1.371 công 
dân ở tỉnh Hà Bắc đã ký vào một đơn kiến nghị kêu gọi trả tự do cho học viên Pháp 
Luân Công, ông Lý Lan Khuê. Ông Lý, người thu mua đồ cũ để bán lại kiếm tiền sinh 
sống, bị bắt vì bị viện lý do “những lý do an ninh” trước chuyến thăm huyện Chính 
Định của Thống đốc tiểu bang Iowa ông Terry Branstad vào tháng 06 năm 2012. Người 
dân địa phương rất tức giận vì sự bất công và bắt đầu chuyền tay nhau ký đơn kiến nghị 
yêu cầu trả tự do cho ông Lý.

Ở tỉnh Hà Bắc, câu chuyện đau buồn của một đôi vợ chồng trẻ bị bức hại đã làm 
nhiều người cảm động. 2.300 người dân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã 
ký vào một đơn kiến nghị kêu gọi trả tự do cho anh Chu Hướng Dương, trong khi đó 
528 người dân ở quận Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã ký vào 
một đơn kiến nghị để giải cứu vợ của anh Chu, cô Lý San San.

Sau khi nhiều người đọc bài báo về hai vợ chồng: “Bảy năm chờ đợi và chín năm bị 
cầm tù bất công” và những báo cáo tiếp theo, đã có thêm 939 người đã ký vào đơn kiến 
nghị kêu gọi trả tự do cho cô.

Một ví dụ khác, 15.000 người ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bước ra ủng hộ cô 
Tần Vinh Thiến, in dấu tay của họ vào đơn kiến nghị đòi công lý cho cha cô. Cha cô, 
ông Tần Nguyệt Minh, đã qua đời do bị tra tấn trong tù vì ông không từ bỏ tín ngưỡng 
Pháp Luân Công.

Càng ngày càng nhiều người Trung 
Quốc tham gia những nỗ lực để chấm 
dứt cuộc bức hại

Do những lời dối trá phỉ báng được 
tuyên truyền bởi ĐCSTQ, rất nhiều người 
dân Trung Quốc đã giữ im lặng về cuộc 
bức hại. Tuy nhiên, với những nỗ lực 
hoạt động trong 13 năm qua của các học 
viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới 
đã vạch trần những dối trá của ĐCSTQ 
về môn tu luyện này và phơi bày quy mô 
của cuộc bức hại đã thức tỉnh lương tri 
và thiện niệm của mọi người. Rất nhiều 
người đã cảm động vì những nỗ lực của 
các học viên, bắt đầu nghĩ vượt ra khỏi 
sự ảnh hưởng của ĐCSTQ, và tham gia 
vào những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc 
bức hại.

Thậm chí nhiều quan chức chính phủ, 
những người đã tham gia trong cuộc bức 
hại cũng đã thu thập những bằng chứng 
để chứng minh rằng họ bị bắt buộc phải 
thực thi mệnh lệnh của Phòng 610 khét 
tiếng. Nhiều người đã bí mật giúp đỡ các 
học viên tránh khỏi bị bức hại và thậm 
chí một số cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Công.

Ủng hộ quốc tế cho những nỗ lực 
phản bức hại

Các chính phủ bên ngoài Trung Quốc, 
bao gồm Mỹ, Canada, châu Âu, Úc và 
Đài Loan, đã thông qua hơn 10 nghị quyết 
kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công và 
trả tự do cho tất cả các học viên đang bị 
giam giữ.

Tại Đài Loan, những tiếng nói yêu cầu 
chấm dứt cuộc bức hại tiếp tục gia tăng. 
Vào tháng 07 năm 2012, chỉ trong vòng 
10 ngày đã có hơn 1.800 người dân Đài 
Loan ký vào đơn thỉnh nguyện có tiêu đề 
“Trả tự do cho các học viên Pháp Luân 
Công và trừng trị những thủ phạm”. 
Trong số những người ký tên, có gần 300 
người là những quan chức chính phủ và 
khoảng 1.200 người là những cán bộ công 
nhân viên ngành giáo dục.

Boston: Các áp phích phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của 
ĐCSTQ được trưng bày ở Tòa nhà chính phủ bang Massachusetts 

Một xu hướng mới tại Trung Quốc:
Những công dân bình thường đứng lên vì công lý 

Khách tham quan đọc các tấm áp phích mô tả 
chi tiết hành động mổ cướp nội tạng từ các học 
viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ

Bài viết của Đường Ân

15.000 người dân ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long 
Giang bước ra ủng hộ cô Tần Vinh Thiến, ký 
vào đơn kiến nghị đòi công lý cho người cha 

đã bị giết hại của cô

1.371 người dân ở tỉnh Hà Bắc đã ký vào đơn 
kiến nghị kêu gọi trả tự do cho học viên Pháp 

Luân Công, ông Lý Lan Khuê


