
                                         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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Úc: Truyền 
rộng Đại 
PháP ở 
hội chợ 
Ormeau

Kênh truyền hình TrK của ukraina đưa tin về 
hoạt động của Pháp Luân công 

[MINH HUỆ] Hội chợ Orneau được tổ chức bởi câu lạc bộ Ormeau Lions, là một 
trong những sự kiện thường niên lớn nhất ở miền Bắc Australia. Vào hai ngày 10 và 
11 tháng 08, các học viên Pháp Luân Công đã tham dự sự kiện này và hai lần biểu 
diễn các bài công pháp trên sân khấu.

Sau phần biểu diễn các bài công pháp, một người đàn ông người Tây phương trạc 
tuổi 30 đã nói với các học viên rằng trong suốt màn biểu diễn, anh nhìn thấy một 
chùm năng lượng mạnh mẽ trên sân khấu.

Một người đàn ông khác chia sẻ: “Tiếng nhạc ôn hòa này đã chữa lành bệnh đau 
đầu của tôi. Tôi thích nó.”

Cô Cassie, một người phụ nữ có gian hàng đối diện với gian hàng của các học 
viên nói: “Tôi đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Hai ngày trước đây, tôi có 
thể cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực từ gian hàng của các bạn. Nên 
bây giờ tôi muốn học nó.”

Ông Peter Beattie, cựu Thống đốc bang Queensland trong 9 năm, nói với các học 
viên tại gian hàng Pháp Luân Công rằng ông biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công 
ở Trung Quốc. Khi ông còn là thống đốc, ông từng có cuộc họp với một nhóm các 
quan chức chính phủ Trung Quốc. Bên ngoài cuộc họp có một nhóm các học viên 
Pháp Luân Công biểu tình ôn hòa. Một trong những quan chức Trung Quốc nói với 
Beattie: “Ông nên nghiêm cấm các cuộc biểu tình.” Beattie với ông ta rằng đây là 
một đất nước tự do và các công dân có quyền tự do ngôn luận.

[MINH HUỆ] Ngày 01 tháng 08 năm 
2013, trên kênh truyền hình TRK-555 
của Ukraine đã đưa tin về hoạt động 
Pháp Luân Công được tổ chức tại khu 
nghỉ mát bên bờ biển thành phố Elushi-
ta. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân 
Đại Pháp cho cả người dân địa phương 
và khách du lịch.

“Học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Nga, 
Ukraina, và các thành phố khác đã tổ chức 
một hoạt động bình hòa tại công viên Sea-
side ở Elushita”, kênh TRK-555 đưa tin.

“Giống như các học thuyết truyền 
thống khác, tu luyện Pháp Luân Đại 
Pháp giúp con người ta nâng cao chuẩn 
mực đạo đức tinh thần và đạt đến giác 
ngộ bằng cách đề cao tâm tính. Các học 
viên được yêu cầu phải duy trì chính 
niệm, thực hành Nhẫn, và cố gắng đối 
xử nhân từ tất cả mọi người họ gặp.”

“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu 

luyện cổ xưa có nội hàm sâu sắc. Những 
lời dạy của nó dựa trên bản chất của vũ 
trụ và pháp môn này bao hàm cả việc tu 
luyện thân thể con người…”

“Tất cả các nguyên lý của Pháp Luân 
Đại Pháp được chứa đựng trong cuốn 
sách chính của Pháp Luân Công là cuốn 
Chuyển Pháp Luân được viết bởi Sư phụ 
Lý Hồng Chí. Môn tu luyện cũng bao gồm 
một bộ năm bài công pháp đơn giản và hài 
hòa, thanh lọc cơ thể và tâm trí của một 
học viên, giúp học trở nên khỏe mạnh…”

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 07 năm 
2012 mà kênh truyền hình TRK-5 đưa 
tin về một hoạt động liên quan đến Pháp 
Luân Đại Pháp. Trước đó, bản tin “Con 
đường tâm linh của Pháp Luân Đại 
Pháp” đã được công chúng đón nhận 
nồng nhiệt và có tỷ lệ truy cập cao nhất 
trong tất cả các bài báo được đăng tải 
trên trang web của kênh TRK-5.

Bài viết của một học viên Ukraina

Gian hàng của 
các học viên

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh



Dejan đến từ Serbia: Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi 
cuộc sống có mục đích và ý nghĩa

Dejan đến từ Serbia đã tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp được hơn 8 năm. Một 
ngày, trong khi đang đi công tác ở Cộng 
hòa Séc, ông đã gặp một số học viên 
Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã gặp một 
người đàn ông đang ngồi thiền khi đang 
đi bộ trên một con phố ở Cộng hòa Séc 
vào năm 2003″, Dejan nhớ lại. “Ông ấy 
rất tập trung và có một vẻ mặt an hòa. 
Ngay lập tức tôi bị thu hút vào những gì 
ông ấy đang làm và không muốn rời mắt 
khỏi ông.”

“Khi một học viên Đại Pháp đưa cho 
tôi một tờ rơi, tôi đã nhận nó, điều mà rất hiếm khi xảy ra vì tôi 
thường không nhận tờ rơi từ bất kì ai. Tôi đã cầm tờ rơi về nhà.”

“Hai năm sau, vợ tôi bị ốm nặng. Sau khi tìm tờ rơi mà các học 
viên đã cho tôi, tôi nói với vợ mình: ‘Chúng ta hãy cùng tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp. Theo các học viên mà anh đã nói chuyện 
thì môn tu luyện này có vẻ rất hiệu quả trong việc trị bệnh’” 
“Sau một tháng tu luyện, vợ tôi đã kinh ngạc nhận ra rằng sức 
khỏe của cô ấy đã cải thiện đáng kể, điều đó khiến cả hai chúng 
tôi rất hạnh phúc.” “Sáu tháng sau, tôi bắt đầu tu luyện một cách 
nghiêm túc.” “Pháp Luân Đại Pháp là tất cả đối với tôi; nó cho 
tôi một cuộc sống có mục đích và ý nghĩa. Đây là những gì tôi 
luôn luôn tìm kiếm.”  

Jiri đến từ Cộng hòa Séc: Việc đọc Chuyển Pháp Luân đã 
thay đổi cuộc đời tôi 

Jiri là một học viên đến từ 
Cộng hòa Séc nói rằng 10 năm 
trước vợ anh đã đến New Zea-
land trong hai tháng và đã gặp 
một người bạn người Séc đang tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đó. 
Vợ của Jiri đã bắt đầu học các bài 
công pháp Pháp Luân Đại Pháp 
với bạn mình và tiếp tục luyện 
các bài công pháp khi cô quay về 
nhà. Sau khi nhìn thấy vợ mình 
đã thay đổi như thế nào trong hai 
tháng, anh cũng đã quyết định thử học Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi 
thấy rằng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã thay đổi rất 
nhiều”, anh nói: “Tôi trở nên ngày càng tốt và an hòa hơn, và 
những mối quan hệ gia đình tôi đều được cải thiện.” “Mối quan 
hệ giữa tôi và cha tôi luôn tồi tệ. Nhưng sau khi tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp, tôi đã bắt đầu làm việc tại công ty của ông, đây 
là điều không thể tưởng tượng được trước đó!”.

[MINH HUỆ] Các học viên ở châu Âu đã tập trung tại Copen-
hagen, Đan Mạch, vào ngày 20 tháng 07 để trao đổi kinh nghiệm 
tu luyện tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại 
Pháp châu Âu 2013.

Mặc dù tất cả các học viên tại sự kiện này đều làm hết sức mình 
để tuân thủ theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như được 
dạy trong Pháp Luân Đại Pháp, nhưng mỗi cá nhân đều có con 
đường tu luyện của riêng mình. Những câu chuyện sau đây mô tả 
những thay đổi kỳ diệu mà một số học viên đã trải qua kể từ khi 
họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
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CáC họC viên Châu âu Chia sẻ những Cải biến 
sau khi tu luyện PháP luân Đại PháP
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Đường Tú Minh và Tử Trúc

Alexander 
(phía sau) và 
các học viên 
Nga khác tại 
Quảng trường 
Nghị viện ở 
Copenhagen

Jiri đến từ Cộng hòa Séc

Alexander đến từ Nga: Bây giờ tôi luôn luôn mỉm cười 
Alexander là một doanh nhân trẻ người Nga nói rằng cha anh 

đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 10 năm, và được hưởng lợi ích 
từ môn tu luyện này rất nhiều. Ông thường khuyến khích Alex-
ander tu luyện, nhưng phải đến 4 năm trước đây Alexander mới 
quyết định tu luyện.

Alexander nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay 
đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Trước khi tu luyện, anh hút 
thuốc, uống rượu, và say mê với những thói quen xấu khác trong 
xã hội, gồm cả việc tranh cãi và ẩu đả với mọi người. Sau đó, 
anh được chẩn đoán bị mắc bệnh thận, gan, và rối loạn cột sống.

Cũng vào thời điểm này anh đã cố gắng nghĩ về việc thử tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau khi anh bắt đầu đọc 
cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại 
Pháp, tất cả những triệu chứng thể chất của anh đã biến mất và 
anh cảm thấy thật tuyệt vời. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là 
anh luôn luôn nở nụ cười trên môi.

Quan điểm sống mới của anh đã khiến rất nhiều người mà 
quen biết anh ngạc nhiên. “Bạn bè đã hỏi tôi: ‘Alexander, làm 
thế nào mà bạn trở nên rất tốt, rất dễ mến như vậy? Tôi đã nói 
với họ: ‘Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Mendoza đến từ Áo: Đại Pháp là chính lộ
Học viên Áo Mendoza nói rằng 

anh đã nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp 
Luân trên kệ sách tại nhà mẹ anh 
năm 2008. Mẹ anh đã mua cuốn 
sách này vào năm 2006, sau khi 
dừng chân ở một gian hàng thông 
tin Pháp Luân Đại Pháp ở Ham-
burg, Đức. Bà đã để cuốn sách trên 
kệ sách và chưa bao giờ đọc nó.

Ngay khi Mendoza bắt đầu đọc 
cuốn sách, anh đã cười rất tươi, 

nhận ra rằng đây là đại đạo mà anh đã và đang tìm kiếm. Khi 
được hỏi bây giờ Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa gì đối với anh, 
Mendoza đã trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp là cuộc sống của tôi. 
Pháp Luân Đại Pháp cho tôi biết tôi là ai và làm thế nào để là 
chính mình.”

“Tôi đã xem một số bức tranh trong Triển lãm Nghệ thuật Quốc 
tế Chân – Thiện – Nhẫn, những bức tranh đó thực sự khiến tôi bị 
sốc”, anh nói. “Những học viên được miêu tả trong các bức tranh 
khiến tôi nhớ đến Chúa Jesus và những nhà hiền triết vĩ đại trong 
quá khứ, những người cũng đã bị bức hại”.

“Mặc dù tôi cảm thấy rất buồn trong tâm sau khi xem các bức 
tranh, nhưng tôi cũng cảm thấy vui. Tại sao? Bởi vì tôi thấy rằng 
mặc dù các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại, nhưng 
họ gan dạ không chịu khuất phục cái ác. Những học viên này đã 
khẳng định chính mình và kiên định tín ngưỡng của họ. Điều này 
đã cho phép và giúp tôi có can đảm để tin chắc rằng Pháp Luân 
Đại Pháp là một chính tín và chính đạo”

Mendoza đến từ Áo

Dejan 
đến từ 
Serbia



Gia Nghĩa, Đài Loan: 
Hơn 1.000 người kí tên thỉnh nguyện 
lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng của chính quyền Trung Quốc 

[MINH HUỆ] Tôi điều trị bệnh viêm 
thanh quản đã được một thời gian, và phải 
tới bệnh viện Bắc Kinh 301 để khám vào 
tháng 04 năm 2010. Tuy nhiên, kết quả 
chuẩn đoán cho thấy tôi bị ung thư tuyến 
giáp và nó đã lan đến hạch bạch huyết.

Tôi đã mổ để cắt bỏ khối u, và tâm trạng 
tôi rất tồi tệ khi trở về nhà. Tôi đã từng hát 
hay và nhảy đẹp, nhưng sau phẫu thuật tôi 
bị mất tiếng và có rất ít nước bọt. Tôi còn 
bị nhức đầu, đau lưng và đau các khớp. 
Tai của tôi bị ù và không có phần nào trên 
cơ thể cảm thấy khoẻ.

Một trong những người bạn thân nghe 
về tình trạng của tôi và ngay lập tức đến 
thăm và an ủi tôi. Cô khuyên tôi nên luyện 
Pháp Luân Công và nói rằng có rất nhiều 
câu chuyện về những người đã khỏi bệnh 
ung thư, bệnh da liễu và béo phì sau khi 
tập luyện Pháp Luân Công. Tôi rất thích 
nghe những điều kỳ diệu này. Thực tế là 

trước đây tôi đã tập Pháp Luân Công. Tuy 
nhiên, sau nhiều năm bị tẩy não bởi chủ 
nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ), tôi đã bỏ tập sau khi 
ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công vào 20 tháng 07 năm 1999. Giờ đây, 
những chia sẻ của người bạn đã cho tôi 
một hy vọng mới.

Kể từ đó, tôi ghé thăm người bạn ấy 
hàng ngày, và cũng dành phần lớn thời 
gian để đọc sách Chuyển Pháp Luân 
và xem các bài giảng Pháp của Sư phụ 
Lý Hồng Chí. Càng đọc sách nhiều bao 
nhiêu, tôi càng thích bấy nhiêu. Tôi 
không thể đặt cuốn sách xuống được nữa. 
Sau khi học và luyện năm bài công pháp 
hàng ngày, sức khoẻ của tôi bắt đầu cải 
thiện rõ rệt.

Ba tháng trôi qua, tôi hầu như không 
còn nghĩ gì đến bệnh tật của mình. Khuôn 
mặt yếu ớt vàng vọt của tôi đã trở nên 

tinh khiết, trắng hồng và khoẻ mạnh. Khi 
tôi bước đi, cơ thể cảm thấy nhẹ như một 
chiếc lông và tràn đầy năng lượng.

Người thân của tôi, bạn bè tôi, bạn học 
đều biết bệnh ung thư của tôi đã hồi phục 
như thế nào nhờ tập luyện Pháp Luân 
Công, và nhiều người cũng bắt đầu tập 
luyện. Một người bạn cùng lớp của tôi 
mắc căn bệnh hiếm gặp là “co thắt vẹo 
cổ”. Cổ của anh ấy bị cứng và anh gặp 
khó khăn trong khi nói chuyện. Anh ấy 
ở nhà cả ngày, rất thống khổ. Tôi đã giới 
thiệu Pháp Luân Công cho anh và mang 
cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh ấy 
đã vui mừng đọc sách và tập luyện các 
bài công pháp. Chỉ trong một tháng, cổ 
anh ấy đã bình thường trở lại. Anh ấy đã 
phải chi rất nhiều tiền để thử các thể loại 
thuốc và phẫu thuật, nhưng không có tác 
dụng. Giờ đây anh ấy đã bình phục nhờ 
tập luyện Pháp Luân Công.

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Gia Nghĩa, 
Đài Loan đã tổ chức một hoạt động đặc biệt vào ngày 11 tháng 
08 năm 2013 tại Công viên Văn hóa thành phố Gia Nghĩa. Họ 
muốn phơi bày tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học 
viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Nhiều người 
qua đường đã kí tên thỉnh nguyện lên án những tội ác của Đảng 
cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi chấm dứt cuộc bức 
hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã dựng một vở kịch vào tối ngày 11 tháng 08, để 
nâng cao nhận thức về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp còn sống của chính quyền cộng sản Trung 
Quốc. Họ còn chiếu một đoạn video ngắn và trưng bày các tấm 
áp phích giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày sự thật về 
cuộc bức hại.

Hơn 1.000 người dân địa phương đã kí tên thỉnh nguyện vào 
buổi tối hôm đó.

Bối cảnh
Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), một tổ 

chức quốc tế ở Mỹ, đã bắt đầu một chiến dịch thu thập chữ kí 
trên toàn thế giới để kiến nghị đến Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp 
Quốc, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức nạn cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. 
Chiến dịch kí tên ở Gia Nghĩa, Đài Loan là một phần của nỗ lực 
toàn cầu này.

[MINH HUỆ] Lễ hội Trung thu hàng 
năm được tổ chức vào ngày 10 tháng 08 
năm 2013 tại Khu phố Tàu Boston. Đây 
là năm thứ 14 các học viên Pháp Luân 
Đại Pháp địa phương tham gia lễ hội này. 
Các học viên đã biểu diễn năm bài công 
pháp, chia sẻ với mọi người về lợi ích của 
môn tu luyện và vạch trần tội ác mổ cướp 
nội tạng sống của chế độ Trung Cộng đối 
với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở 
Trung Quốc.

Nhiều người qua đường đã xem biểu 
diễn các bài công pháp và chụp ảnh. Một 
cụ già sắp về Thượng Hải đã chụp ảnh 
các học viên và nói: “Tôi không sợ chính 
quyền Trung Cộng. Tôi sẽ cho gia đình và 
bạn bè xem những tấm hình này.” 

Anh Evan – người quay phim của Bos-
ton Neighborhood Network đã ghi hình 
các học viên và phỏng vấn họ.
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Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trình Đức

(Còn nữa trang 4)

Bài viết của một học viên ở Đông Bắc Trung Quốc

Các học viên đã dựng một vở kịch để mô tả việc chính quyền cộng 
sản Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng phi pháp từ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống như thế nào

Một bệnh nhân ung thư tuyến giáp cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống cô 

Khu phố Tàu Boston: Người 
dân ký tên thỉnh nguyện tại 
Lễ hội Trung thu và lên án tội 
ác mổ cướp nội tạng 



[MINH HUỆ]  Vào ngày 07 tháng 04 năm 2013, Tạp chí Lens 
(Lens Magazine) trụ sở tại Trung Quốc đã xuất bản một bài báo 
độc quyền ghi lại những thủ đoạn tra tấn được dùng ở Trại cưỡng 
bức lao động nữ Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. 
Người đọc đã không khỏi bàng hoàng khi thấy những người bị 
giam giữ bị bắt phải lao động như nô lệ, bị biệt giam, bị sốc điện 
bằng dùi cui điện, bị treo lên, ngồi trên ghế hổ, bị trói trên giường 
chết, v.v. Bài báo tựa đề “Ra khỏi Mã Tam Gia” (Out of Masan-
jia) này đã được tái bản rất nhiều lần kể từ khi xuất bản và nó vẫn 
đang thu thu hút sự chú ý trên diện rộng.

Để đáp lại sự phẫn nộ của công chúng đối với những tội ác tàn 
bạo này, chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã thành lập một “tổ điều 
tra” để tiến hành một “cuộc điều tra”. Tổ điều tra này tuyên bố 
kết quả điều tra của họ vào ngày 19 tháng 04, cho rằng Tạp chí 
Lens nói không đúng sự thật và rằng những tra tấn được đề cập 
đến là được bịa đặt bởi các học viên Pháp Luân Công.

Trên thực tế, bài báo của Lens không hề đề cập đến Pháp Luân 
Công. Sự buộc tội sai trái của tổ điều tra cho Pháp Luân Công 
chỉ làm nổi bật thêm sự sợ hãi sâu trong tâm trí của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do cuộc đàn áp mà họ đã phát động 
lên Pháp Luân Công.

Thực ra, một tổ phó của tổ điều tra là Trương Siêu Anh, đây 
là người đã chỉ đạo đám tay sai cưỡng hiếp 18 nữ học viên Pháp 
Luân Công vào năm 2000, khi anh ta còn là Giám đốc Trại Mã 
Tam Gia. Tổ trưởng tổ điều tra là Trương Phàm, Cục trưởng Cục 
Tư pháp tỉnh Liêu Ninh. Ông ta đã chỉ đạo đàn áp Pháp Luân 
Công ở Cục Tư pháp tỉnh Liêu Ninh hơn mười năm qua.

Chúng ta có thể trông đợi vào kết quả điều tra gì khi mà những 
thủ phạm được cử đi để điều tra chính tội ác của chúng?

 “Tổ điều tra” đã điều tra như thế nào?
Theo một số kênh truyền thông nước ngoài, cô Lý Văn Quyên, 

một trong những nạn nhân được đề cập đến trong bài báo của 
Lens và từng là nhân viên Cục Thuế Quốc gia thành phố An Sơn, 
khi nghe tin về cuộc điều tra, đã tập hợp một số nạn nhân của Mã 
Tam Gia đến Cục Tư pháp tỉnh Liêu Ninh để phản ánh thêm các 
tội ác khác. Tuy nhiên những gì cô ấy gặp phải đã khiến cô thất 
vọng ghê gớm. Cô nói: “Không có phòng kiến nghị ở Cục Tư 
pháp. Họ chỉ đòi xem chứng minh thư nhân dân và lấy số điện 
thoại, nhưng từ chối nhận tài liệu mà chúng tôi mang đến, từ chối 
lắng nghe những kiến nghị của chúng tôi. Trước khi chúng tôi 
rời đi, họ còn ghi hình chúng tôi.” Vào ngày 13 tháng 04, một số 
cảnh sát đã đến đập cửa nhà cô Lý và yêu cầu cô đi cùng với họ 
để thực hiện một “cuộc điều tra”. Cô đã dứt khoát từ chối.

Hóa ra “cuộc điều tra” này không liên quan đến Trại Mã Tam 
Gia mà liên quan đến việc tại sao sự thật về những cuộc tra tấn bị 
rò rỉ và được nhiều phương tiện truyền thông công bố. Tất cả các 
nạn nhân được nhắc đến trong bài báo của Lens đều đã được cảnh 
sát Liêu Ninh “ghé thăm” và bị ép viết cam kết rằng sẽ không bao 
giờ tiết lộ sự thật đang diễn ra ở Mã Tam Gia nữa.

Người điều tra chính là tội phạm
Một luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh, Giang Thiên Dũng nói: 

“Những người dẫn đầu cuộc điều tra thực ra chính là những kẻ 
phải chịu trách nhiệm trong việc hãm hại các nạn nhân. Về vấn 
đề của học viên Tôn Nghị, chúng tôi đã từng nộp rất nhiều kiến 
nghị đến Cục Lao động Cưỡng bức tỉnh Liêu Ninh,  Phòng Kỷ 
luật tỉnh Liêu Ninh, và Cục Tư pháp tỉnh Liêu Ninh. Chúng tôi 
cũng đã đến gặp họ vài lần để nộp đơn thỉnh nguyện của mình. 
Tôi phải nhấn mạnh rằng những vị lãnh đạo này là người trong 
cuộc và họ biết quá rõ về những gì xảy ra trong trại cưỡng bức 
lao động.” Ông Giang Thiên Dũng nói tiếp: “Thật nực cười và 
lố bịch khi họ lại được cử đi điều tra tội ác. Họ không hề có một 
chút tư cách nào. Họ chính là bên phải chịu trách nhiệm, nhưng 
họ lại đến để điều tra tội ác của chính họ. Toàn thể sự việc đang 
cho thấy một sự nực cười. Nói rõ hơn, chính họ là thủ phạm.”

Nhìn rõ bản chất, vứt bỏ ảo tưởng
Tổ điều tra Liêu Ninh không có vẻ gì là đang cố gắng nói 

chuyện lớn thành chuyện nhỏ hay tìm người chịu tội thay mà là 
triệt để phủ nhận trách nhiệm một cách sạch trơn.

Vì sao? Bởi vì bài báo của Lens đã thực sự đánh đúng vào tử 
huyệt của Trung Cộng, kẻ luôn luôn lo sợ việc sẽ bị vạch trần tội 
ác đàn áp Pháp Luân Công. Bài báo của Lens chỉ đề cập đến một 
số phụ nữ không phải là học viên thỉnh nguyện cho một số điều 
chính nghĩa, tuy nhiên cảnh ngộ và sự thống khổ của họ khi ở 
trong tay của ĐCSTQ đã dấy lên sự tức giận ghê gớm nhất trong 
công chúng.

Hãy nghĩ về những gì đã diễn ra từ năm 1999, khi chính quyền 
ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Dưới những chính sách 
của Giang Trạch Dân như ”những người bị đánh chết được tính là 
tự tử” và “hỏa táng những học viên đã chết (đôi khi vẫn còn sống) 
mà không cần xác định thân thế”, rất nhiều quan chức chính phủ 
và lính canh trại giam đã đi ngược lại với lương tâm của mình và 
phạm những tội không thể nói thành lời trong khi chạy theo danh 
và lợi. Một khi những tội ác này được tiết lộ ra cho toàn thế giới, 
người ta sẽ hoàn toàn nhìn thấu bản chất xảo trá của ĐCSTQ và 
sẽ vứt bỏ những ảo tưởng cuối cùng về nó. Lúc đó cũng là lúc mà 
ĐCSTQ bị giải thể.
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“Kết quả điều tra” giấu đầu hở đuôi đã bộc lộ 
nội tình đen tối ở Trại lao động Mã Tam Gia 

Vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên 
đang còn sống

Anh đã biết thêm về tầm quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Quốc 
và những đặc tính của nó.

Sau khi nghe chân tướng về cuộc bức hại, một thanh niên người Trung Quốc 
đã nói: “Vụ thảm sát Thiên An Môn đã xảy ra khi tôi lên 8 tuổi. Tôi đã biết về 
Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, nhưng tôi không biết nó khủng khiếp và 
đáng sợ đến thế.” Anh đã lấy một vài tờ rơi để chia sẻ với bạn bè về những điều 
mà các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng.

Một viên cảnh sát nói với các học viên rằng ông đã thấy họ luyện tập ở Khu 
phố Tàu mỗi tuần, và biết rằng họ rất ôn hòa và tốt bụng. Sau khi đọc về cuộc 
thỉnh nguyện và nạn mổ cướp nội tạng, ông đã ký tên và nói: “Tôi đang ở trong 
ca trực và không nên ký gì hết, nhưng lương tâm của tôi nói rằng tôi nên ký.”

Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trình Đức

Bài viết của Giác Tỉnh

(Tiếp theo trang 3)

Khu phố Tàu Boston: Người dân ký tên thỉnh nguyện tại Lễ hội Trung thu và lên án tội ác mổ cướp nội tạng 


