
                                         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.
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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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Đài Loan: Trại hè PháP Luân Đại PháP 2013
dành cho sinh viên 

nhậT: giới thiệu
Pháp Luân Đại Pháp tại
Lễ hội Mùa hè ở inazawa 

[MINH HUỆ] Trại hè Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan hàng năm dành cho sinh 
viên đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 07 năm 2013. Đây là dịp kỷ niệm lần thứ 
mười trại hè được tổ chức. Thông qua các hoạt động phong phú và thú vị, sự kiện 
bốn ngày này đã giúp các học sinh trung học và sinh viên tìm hiểu về Pháp Luân 
Công và nhiều lợi ích của môn tập.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là 
Pháp Luân Công, là một môn tu luyện 
Phật gia được ông Lý Hồng Chí truyền 
ra công chúng vào năm 1992. Một số 
học viên Pháp Luân Công đang học tập 
tại các trường cao đẳng và đại học ở Đài 
Loan đã tổ chức trại hè nhằm giới thiệu 
môn tập cho các bạn trẻ. Bốn ngày trại 
hè tập trung chủ yếu vào việc bồi dưỡng 
lòng nhân ái và đạo đức con người.

Trong chuỗi sự kiện kéo dài bốn 
ngày này, các học sinh sinh viên được 
tham gia nhiều hoạt động đa dạng, bao 
gồm các trò chơi, các màn biểu diễn, 

hòa nhạc ngoài trời, các buổi chiếu phim, hội thảo, và làm thủ công. Tất cả các 
hoạt động này đều được thiết kế để giúp các em hiểu hơn về sự kỳ diệu của Pháp 
Luân Đại Pháp, và khuyến khích các em sống theo các nguyên lý của Đại Pháp là 
Chân-Thiện-Nhẫn.

Một số sinh viên chưa biết tới Pháp Luân Đại Pháp trước đó, đã bày tỏ rằng Pháp 
Luân Đại Pháp là một môn tập tuyệt vời. Lưu Dục Tuyên, một học sinh trung học 
phổ thông năm thứ hai, bày tỏ rằng, em đã có cái nhìn mới về các giá trị cuộc sống 
từ trại hè này và đây là bước ngoặt trong cuộc đời em.

[MINH HUỆ] Vào ngày 28 tháng 07 
năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại 
Pháp tại Nhật Bản đã tham gia Lễ hội 
Mùa hè thường niên lần thứ 18 của In-
azawa, quận Aichi.

Bài viết của một học viên tại Đài Loan

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

Ảnh chụp các học sinh sinh viên cùng nhân viên
trại hè tại trường đại học Đông Hải.

Buổi hòa nhạc ngoài trời tại Trại hè Pháp 
Luân Đại Pháp.

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

(Còn nữa... trang 2)



[MINH HUỆ] Vào ngày 01 tháng 08, khoảng 100 khách mời đã đến tham dự buổi 
chiếu phim: “Trung Quốc Tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” tại Toà nhà Quốc 
hội Rayburn ở Washington DC. Nhiều cơ quan trong Quốc hội tiếp tục biết về nạn 
cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cân nhắc 
việc phối hợp ủng hộ Nghị quyết 281.

Nhận xét về vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, một nhân viên của Quốc hội đã 
nói rằng: “Thật quá bi thảm. Thế giới quá im lặng về vấn đề này… Chúng ta cần phải 
lên tiếng nhiều hơn nữa, buộc Trung Quốc phải tôn trọng các công ước quốc tế, và cho 
phép điều tra toàn diện và toàn bộ sự thật, chứ không chỉ cấm việc mổ cướp nội tạng 
trên giấy.”

Khi hỏi rằng điều gì khiến ông cảm thấy ấn tượng nhất, một nhân viên Quốc hội đã 
trả lời như sau: “Sự chịu đựng và lòng dũng cảm của những người sẵn sàng đối mặt 
với bộ máy chính quyền.”

Bộ phim tài liệu đạt giải thưởng dài 53 phút này kể về những câu chuyện sống sót 
đáng chú ý của hai nhân vật, những người đã bị tra tấn và cưỡng bức lao động khổ sai 
vì tín ngưỡng của họ. Họ là hai trong số hàng triệu học viên Pháp Luân Công ôn hoà 
ở Trung Quốc. Thông qua những câu chuyện của họ, bộ phim gây sự chú ý đến những 
vi phạm nhân quyền của nhà nước Trung Quốc, bao gồm việc giam giữ tùy tiện những 
người bất đồng chính kiến  , xuất khẩu sản phẩm được làm bởi tù nhân lao động cưỡng 
bức sang phương Tây, và vấn nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống.
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Bài viết của một học viên tại Indonesia

Indonesia: Nâng cao nhận 
thức về cuộc bức hại Pháp 
Luân Công tại Trung Quốc 

Thu thập chữ ký tại Quảng trường
Tòa thị chính

Trình chiếu bộ phim “Trung Quốc Tự do”
ở Quốc hội mỹ 
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Washington DC

Ảnh: Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại
Lễ hội Mùa hè thường niên lần thứ 18 của Inazawa, quận Aichi

Kean Wong, nhà sản xuất bộ phim “Trung Quốc Tự do”, phát biểu trước các quan khách 
tại buổi chiếu phim ở Hill. (Ảnh: Phóng viên báo Minh Huệ)

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp 
Luân Công đã tổ chức những hoạt động 
tại Trung tâm mua sắm BCS đảo Ba-
tam, Indonesia vào ngày 20 tháng 07 
năm 2013. Họ biểu diễn các bài công 
pháp của Pháp Luân Công, phát tờ rơi 
thông tin và hoa sen giấy tự làm cho 
khách qua đường, đồng thời giải thích 
sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công 
tại Trung Quốc 14 năm qua.

Các học viên tập trung tại Quảng 
trường Tòa thị chính vào sáng hôm sau 
nhằm kêu gọi sự quan tâm tới cuộc bức 
hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ thu thập 
chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu chấm 
dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống của 
ĐCSTQ. Hoạt động thu thập chữ ký 
được khởi xướng bởi tổ chức Các Bác 
sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng 
(DAFOH). Hầu hết khách du lịch đều 
nhận các tài liệu và ký tên thỉnh nguyện 
phản đối cuộc bức hại.

(Tiếp theo... trang 1)

nhậT: giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Mùa hè ở inazawa 
[MINH HUỆ] Vào ngày 28 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân 

Đại Pháp tại Nhật Bản đã tham gia Lễ hội Mùa hè thường niên lần thứ 18 của 
Inazawa, quận Aichi.

Ông Ohno, Thị trưởng của Inazawa, đã đến tham dự sự kiện và cảm ơn các 
học viên đã dạy mọi người các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Các học viên đã hướng dẫn miễn phí các bài công pháp và cung cấp các tờ 
rơi có các thông tin về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại đang diễn ra tại 
Trung Quốc. Họ cũng tặng mọi người những bông sen giấy tự làm với dòng chữ 
“Chân – Thiện – Nhẫn” được in trên đó. Mọi người đã rất hào hứng khi nhận 
được những món quà dễ thương như vậy. Rất nhiều người đã tò mò khi xem các 
học viên biểu diễn các bài công pháp.

Các học viên đã biểu diễn các điệu múa truyền thống Trung Quốc như múa 
lân, múa quạt và múa dải lụa trên sân khấu vào buổi chiều. Họ cũng biểu diễn 
bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công. Đến cuối ngày, ông Ito – người 
phụ trách lễ hội đã đến cảm ơn các học viên và nói: “Hy vọng các bạn sẽ lại 
đến vào năm sau!”



[MINH HUỆ] Tôi chỉ là một người 
nông dân thông thường ở miền Đông Bắc 
Trung Quốc, nhưng cũng không phải là 
bình thường bởi vì vợ tôi tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp và tôi cũng tin rằng Pháp 
Luân Đại Pháp là tốt.

Trong 14 năm qua, mặc dù Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Đại 
Pháp, tôi vẫn giữ vững suy nghĩ thuần 
chính. Tôi vẫn duy hộ Đại Pháp, ủng hộ 
Đại Pháp, và ủng hộ vợ tu luyên Đại Pháp. 
Tôi luôn giúp cô ấy phát các tài liệu giảng 
chân tướng và nói với mọi người sự thật 
về Đại Pháp. Và cũng nhờ vợ tôi tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của chúng 
tôi ngày một trở nên tốt hơn ngay cả khi 
chúng tôi xuất thân là những người nông 
dân bình thường. Chúng tôi đã được trải 
nghiệm nhiều điều thần kỳ.

Tôi chỉ muốn kể lại một điều thần kỳ mà 
tôi đã trải qua năm ngoái. Tôi vô cùng cảm 
tạ Đại Pháp và hồng ân của Sư phụ!

Hơn 20 năm trước, tôi đã bị một tai nạn 
khiến mắt cá chân của tôi bị nứt. Vì không 
có tiền và phải lao động chân tay nhiều, 
nên tôi đã không thể có được thời gian nghỉ 
dưỡng như lời dặn của bác sĩ. Vào mùa 
xuân năm 2012, mắt cá chân của tôi thực 
sự đã bắt đầu bị tổn thương. Tôi đã đến một 
vài bệnh viện. Tất cả các bác sĩ đều nói với 

tôi rằng chân tôi đã bị hoại tử ở xương mắt 
cá và không còn có thể chữa trị được.

Một đêm tôi đã không thể ngủ được bởi 
cơn đau. Sáng hôm sau, vợ tôi đã giúp tôi 
lau rửa vệ sinh, sau bữa sáng, cô ấy đi ra 
đồng để làm việc. Tôi đã phải chịu đựng 
những cơn đau và âm thầm niệm “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn 
hảo.” Tôi cầm quyển Chuyển Pháp Luân 
mà vợ tôi đã để lại cho tôi lên đọc.

Thật là ngạc nhiên, khi không để ý đến 
những tạp niệm và chuyên tâm đọc sách, tôi 
không còn cảm thấy đau nữa. Một đêm, sau 
khoảng hai hay ba ngày đọc cuốn sách của 
Đại Pháp, tôi đã có một giấc mơ thật sinh 
động, tôi là một cỗ máy, nhưng là một cỗ 
máy có tư tưởng. Tôi có bánh răng ở khắp 
mọi nơi trong cơ thể của mình. Một chiếc 
bánh răng đã bị hỏng, vì thế các bánh răng 
khác đã gặp khó khăn khi chuyển động qua 
nó, và tôi đã cảm thấy đau đớn không thể 
chịu nổi khi điều đó xảy ra.

Có một người có thể sửa chữa những 
chiếc máy. Tôi không biết liệu đó có phải 
là Sư phụ không, nhưng ông [người sửa 
chiếc máy] đã thay chiếc bánh răng hỏng 
bằng một cái mới cho tôi. Ông ấy đã lặng 
lẽ hỏi tôi: “Ta đã ban cho con một cái bánh 
răng mới, con có còn đau nữa không?” Tôi 
vô tình di chuyển chân của tôi và tỉnh giấc. 

Mắt cá chân của tôi đã không còn đau 
đớn như trước nữa! Nước mắt tôi bắt đầu 
chảy ra.

Tôi thực sự đã trải nghiệm được sự tồn 
tại và sự thần kỳ của Đại Pháp. Tôi đã đọc 
sách Đại Pháp một cách vững vàng, và 
lặng lẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, 
Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Trong khoảng 
10 ngày, tôi đã có thể đi được mà không 
cần dùng bất kỳ viên thuốc giảm đau nào, 
mặc dù các bác sĩ ở một số bệnh viện đã 
nói với tôi rằng chân tôi đã không thể 
chữa trị được nữa. Một tháng sau tôi đã có 
thể lái xe. Hai tháng sau đó tôi hoàn toàn 
giống như một người bình thường.

Tôi rất cảm tạ lòng từ bi và sự bảo hộ 
của Sư phụ. Tôi rất tự hào về những người 
đang tu luyện Đại Pháp, tôi vui mừng cho 
những người đã minh bạch chân tướng 
về Đại Pháp, tôi cũng cảm thấy tiếc cho 
những ai không biết được chân tướng [của 
Đại Pháp] và vẫn tham gia vào cuộc bức 
hại. Hàng nghìn năm luân hồi và chờ đợi, 
giờ đây chúng ta đang tự lựa chọn vị trí 
cho chúng ta. Mọi người đều có quyền 
lựa chọn. Khi bạn bước lầm lối, vẫn còn 
thời gian để có thể quay lại. Nhưng nếu 
bạn biết đó là sai, mà vẫn còn tiếp tục tiến 
bước, bạn sẽ bước trên một vách đá và 
Trời sẽ không hề chiếu cố bạn đâu.

[MINH HUỆ] Khi hay tin người bạn học 
cũ phải nhập viện vì bị đột quỵ, tôi mua ít 
quà và vào viện thăm ông ấy. Tôi hỏi thăm 
tình trạng sức khỏe và sau đó chuyển sang 
chủ đề Pháp Luân Công một cách tự nhiên.

Bạn tôi cảm thấy không thể hiểu nổi tại 
sao các học viên lại “tấn công” Trung Nam 
Hải và tự thiêu trên quảng trường Thiên An 
Môn. Tôi nói rằng đó là những bịa đặt của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm 
một mục đích duy nhất là lừa dối người dân.

Ông ấy vẫn mơ hồ sau khi nghe tôi giải 
thích những lý do thực sự đằng sau những sự 
việc này, và hỏi: “Vậy tại sao đảng lại quyết 
định đàn áp Pháp Luân Công?”

Tôi đáp: “Đó là bởi Pháp Luân Công dạy 

con người ta tin vào Chân – Thiện – Nhẫn 
trong khi đảng khuyến khích Giả – Ác – Đấu. 
Đảng Cộng sản không thể chịu được khi số 
lượng người tu luyện Pháp Luân Công đông 
hơn số lượng đảng viên đảng Cộng sản. Lo 
sợ quyền lực của mình bị ảnh hưởng, Giang 
Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại.”

Bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng trong hơn 
60 năm, ông bạn thân tôi rất buồn khi nghe 
điều này. Khi tôi đưa ra những chứng cớ về 
việc đảng khuyến khích bạo lực, chủ nghĩa 

[MINH HUỆ] Trong cuộc đối thoại nhân 
quyền Mỹ – Trung năm 2013 diễn ra tại Côn 
Minh, Trung Quốc vào hai ngày 30 và 31 tháng 
07, tiến sĩ Katrina Lantos Swett, Chủ tịch Ủy 
ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) 
đã thúc giục chính phủ Mỹ đưa ra vấn đề Pháp 
Luân Công trong các phiên họp mặt.

Vào ngày 23 tháng 07, tiến sĩ Swett cùng với 
bà Mary Ann Glendon, Phó Chủ tịch USCIRF 
đăng tải một bài tham luận Od-ed trên CNN 
(Op-ed – ‘Opposite the editorial page’ là mục 
tranh luận của các ý kiến trái với quan điểm của 
ban biên tập trong một tờ báo, thường xuất hiện 
trong các ấn phẩm báo chí phương Tây). Trong 
bài viết có tựa đề “Hoa Kỳ nên gây sức ép lên 

Trung Quốc về vấn đề Pháp Luân Công”, họ đã 
đưa các khuyến nghị cụ thể sau đây:

“Cần phải gây áp lực lên Chủ tịch Tập Cận 
Bình, yêu cầu ông ta thực hiện lời hứa tôn trọng 
pháp chế, bãi bỏ các tổ chức như Phòng 610 
cùng các sở lao giáo và chấm dứt ngay lập tức 
hành động đáng ghê tởm mổ cướp nội tạng từ 
các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân 
khác, đồng thời ngừng sách nhiễu các luật sư 
bảo vệ học viên Pháp Luân Công và các trường 
hợp chính trị nhạy cảm khác.”

“Hoa Kỳ nên gây sức ép đối với Trung Quốc 
nhằm cho phép việc tự do chọn lựa tín ngưỡng 
và lý tưởng được thực thi, bắt đầu từ các học 
viên Pháp Luân Công.”
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Nữ chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ
thúc giục Hoa Kỳ gây sức ép lên Trung Quốc về Pháp Luân Công 

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc

Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Washington, DC Mỹ

Tôi đắc phúc báo nhờ vợ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 

Một tin nhắn thử nghiệm tiết lộ 
sự giả dối của Trung Cộng

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett,
Chủ tịch USCIRF



Một đại diện từ Pháp Luân Đại Pháp Học hội Hàn Quốc đã đọc 
một bức thư ngỏ gửi đến Tổng thống Hàn Quốc, ông Park Geun-
hye. Các học viên Đại Pháp hy vọng rằng Tổng thống Park sẽ 
phân biệt được sự khác biệt giữa Trung Quốc và Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ), và ngừng việc trục xuất các học viên Pháp 
Luân Công tị nạn về Trung Quốc, nơi mà họ chắc chắn phải đối 
mặt với cuộc bức hại.

Mục sư Từ Kinh Tích, một đại diện của Hiệp hội Nhân quyền 
Người tị nạn Bắc Triều Tiên, đã có một bài phát biểu tại lễ mít 
tinh. Ông nói rằng ông từng đến thăm Trung Quốc vài lẫn mỗi 
năm, nhưng ông đã không thể xin được thị thực từ Đại sứ quán 
Trung Quốc sau khi lên tiếng đòi công lý cho các học viên Pháp 
Luân Công.

Tổ chức phi chính phủ Các bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp 
Nội tạng (DAFOH) đã thu thập chữ kí từ công chúng, kêu gọi 
chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng. Nhiều người dân đã bị sốc 
bởi sự tàn khốc của cuộc bức hại, và nhiều người đã kí tên thỉnh 
nguyện.

Một số phương tiện truyền thông, bao gồm Yonhap News và 
Newsis, đã đưa một loạt các bài báo về cuộc mít tinh.

Một tin nhắn thử nghiệm tiết lộ sự giả dối của Trung Cộng

Nỗ lực nhằm làm mất uy tín các bức ảnh tái hiện cảnh tra tấn của ĐCSTQ 
lại vô tình phơi bày tội ác của chính nó 
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Hàn Quốc: Người dân từ mọi tầng lớp xã hội
ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công 

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc và một số 
tổ chức phi chính phủ đã tổ chức cuộc mít tinh vào ngày 20 tháng 07 
năm 2013, tại Quảng trường Seoul, để lên án cuộc bức hại Pháp Luân 
Công 14 năm đang diễn ra ở Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng 
từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và các tù nhân lương tâm 
khác của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

[MINH HUỆ] Ngay từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân 
Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt hết lừa 
dối này đến lừa dối khác nhằm phỉ báng môn tu luyện tuyệt vời 
này và lừa gạt người dân. Điều mà chế độ này không thấy được 
là, nó càng nỗ lực cố gắng che giấu tội ác của nó bao nhiêu, người 
dân càng nhìn rõ ràng những tội ác mà nó gây ra bấy nhiêu.

Một bài báo do mạng Tân Hoa Xã, vốn bị ĐCSTQ kiểm soát, 
đăng tải ngày 04 tháng 06, đã thông báo rằng các quan chức tại 
thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã “triệt phá” một nhóm 
Pháp Luân Công làm giả các bức ảnh tái hiện cảnh tra tấn.

Những nỗ lực nhằm bôi nhọ những tấm hình này của ĐCSTQ 
thực sự là minh chứng hiệu quả cho những nỗ lực không ngừng 
của vô số các học viên Pháp Luân Công cả trong và ngoài Trung 
Quốc nhằm phơi bày hành vi tra tấn tàn bạo những người vô tội 
đang nằm trong tay của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Cảnh sát thành phố Thanh Đảo thừa nhận rằng các học viên bị 
bắt thực sự đã tái hiện lại các cảnh tra tấn, nên việc chế độ này 
gán nhãn “giả mạo” cho các bức ảnh tái hiện là vô nghĩa. Nếu 
chế độ không hài lòng với việc tái hiện cảnh tra tấn bởi những 
con người thật, họ có thể mở tung tất cả những cơ sở giam giữ để 
mọi người có thể thăm quan và thu thập các bằng chứng trực tiếp 
về tình cảnh của các học viên Pháp Luân Công. Tất nhiên, mọi 
người biết rằng không đời nào ĐCSTQ dám cho phép dù chỉ là 
một lần hé nhìn vào những nơi tà ác của nó.

Trong suốt 14 năm qua, vô số các học viên Pháp Luân Công 

đã bị kết án trái phép, đẩy vào các trại lao động cưỡng bức, tra 
tấn đến chết, hoặc trở thành người hiến tạng bất đắc dĩ cho các ca 
cấy ghép tạng sống.

Không thể liệt kê được hết các tội ác của chế độ Trung Cộng, 
cho dù chế độ này dám trơ trẽn phủ nhận việc tra tấn các học viên 
tuân thủ pháp luật. Các nỗ lực tuyệt vọng nhằm che đậy tội ác của 
nó chỉ khiến dân chúng hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong 
các cơ sở giam giữ của nó.

ĐCSTQ đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng trước khi đi 
đến kết cục giải thể không thể tránh khỏi của nó. Các lực lượng 
chính diện cả bên trong lẫn bên ngoài Trung Quốc đang lên án 
ĐCSTQ về cách đối xử hung bạo đối với các công dân của nó. 35 
quan chức cấp cao, trong đó có Giang Trạch Dân, đã bị khởi kiện 
ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Bạc Hy Lai và bốn người 
khác đã bị kết tội. Thậm chí đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân 
và La Cán tại Argentina đã từng bị bác bỏ do ĐCSTQ gây áp lực 
nay đã được mở lại.

Nạn mổ cướp nội tạng sống đã được nhiều phương tiện truyền 
thông báo cáo rộng rãi khắp thế giới, gồm có BBC và Đài phát 
thanh Australia. Nhiều nước đã thông qua các dự luật kêu gọi 
ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, mạng Tân Hoa Xã vẫn còn dám phủ nhận các bức 
ảnh tái hiện cảnh tra tấn, điều này chỉ khiến mọi người thấy rõ 
hơn rằng ĐCSTQ thà kết thúc trong địa ngục còn hơn cải biến 
chính bản thân nó.

vô thần, và theo chế độ độc tài để duy trì sự 
thống trị kể từ khi nó lên nắm quyền lực, bạn 
tôi không bị thuyết phục bởi lý lẽ đó.

Tôi hỏi ông: “Ông nghĩ Chân – Thiện – 
Nhẫn hay Giả – Ác – Đấu là tốt?” Ông thừa 
nhận: “Tất nhiên, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.” 
Tôi tiếp tục: “Vậy tại sao đảng lại làm mọi thứ 
trong quyền hạn của nó để thúc đẩy Giả – Ác – 
Đấu và đàn áp Chân – Thiện – Nhẫn?”

Ông ấy không nhận thức được đảng đã 
khuyến khích Giả – Ác – Đấu và đàn áp Chân 
– Thiện – Nhẫn như thế nào, vì vậy tôi đã làm 
một thử nghiệm nhỏ để giúp ông hiểu.

Đầu tiên, tôi cố gửi hai tin nhắn có chữ 
“Chân – Thiện – Nhẫn” và “Chân – Thiện – 
Nhẫn hảo” vào máy điện thoại di động của 
ông. Cả hai lần điện thoại đều báo tin nhắn 
đã gửi đi thành công, nhưng điện thoại của 
ông vẫn im lặng không có tín hiệu.

Tại sao? Đó là bởi các công ty viễn thông 
đã bị đảng kiểm soát, nó không cho phép 
người dân tin và lan truyền các tin nhắn có 
chữ Chân – Thiện – Nhẫn. Kết quả là các 
công ty viễn thông đã ngăn chặn những tin 
nhắn như vậy.

Sau đó tôi soạn tin nhắn thứ ba có chứa 

chữ “Giả – Ác – Đấu” và ấn nút gửi. Ngay 
lập tức điện thoại của ông có âm báo: “Nhận 
được tin nhắn mới.”

Tại sao? Bởi vì bản chất của đảng là Giả – 
Ác – Đấu. Điều đó giải thích tại sao nó cho 
phép truyền đi những tin nhắn như vậy.

Bạn tôi hoàn toàn không nói được nên lời 
trước thí nghiệm nhỏ của tôi. Ông tiếp tục cố 
gắng làm thử thí nghiệm đó thêm vài lần nữa 
và cuối cùng đã hiểu đảng thật tầm thường 
và là tà ác. Ông kết luận “Đảng thực sự sẽ 
bị tiêu diệt.”

Nhóm luyện công quy mô lớn

Bài viết của Chân Chi


