
                                         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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CHICAGO: DIỄU HÀNH PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP 
GÂY ẤN TƯỢNG CHO KHÁN GIẢ Ở KHU PHỐ TÀU

THỤY ĐIỂN: 
Người dân chào đón 
Pháp Luân Công 
tại Lễ hội 
Văn hóa thường niên

[MINH HUỆ] Các học viên từ vùng Midwest của Hoa Kỳ đã tập trung tại khu 
phố Tàu ở Chicago vào ngày 14 tháng 09 năm 2013 để tham dự lễ diễu hành Pháp 
Luân Đại Pháp thường niên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn 
ra ở Trung Quốc.

Đoàn diễu hành bắt đầu xuất 
phát với sự dẫn đầu của Đội Cờ 
và thuyền diễu hành. Đội trống 
lưng theo sau con thuyền và sau 
đó là một loạt các biểu ngữ Pháp 
Luân Đại Pháp. Đoàn diễu hành 
đi ngang qua quảng trường khu 
phố Tàu, nơi chật cứng người đến 
tham gia Lễ hội Trung Thu. Nhiều 
người đã chụp ảnh và quay phim 
lễ diễu hành.

Ông Vương, người đã từng bị 
giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc 
vì niềm tin của mình vào Pháp 
Luân Đại Pháp chia sẻ: “Được 
xem một lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp lớn như thế này là điều không thể tưởng 
tượng với tôi khi tôi còn ở Trung Quốc”. Ông cảm thấy rằng lễ diễu hành ở khu phố 
Tàu là rất ý nghĩa cho nhiều người Trung Quốc vì: “Nó khiến họ hiểu rằng Pháp 
Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính và hiểu được cuộc bức hại ở Trung 
Quốc là xấu xa như thế nào.”

[MINH HUỆ] Ngày 14 tháng 09 
năm 2013, các học viên [Pháp Luân 
Đại Pháp] ở Thụy Điển đã tham gia 
Lễ hội Văn hóa thường niên để giới 
thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức cho công chúng về sự tàn bạo của 
cuộc đàn áp mà chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện đối với 
một môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc.

Sự kiện cực kỳ phổ biến này đã được tổ chức tại thị trấn Uppsala, cách Stockholm  
khoảng 55 dặm về phía Bắc.

Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp an hòa của Pháp Luân Công và 
dựng các tấm bảng hiển thị thông tin để vạch trần tội ác chống lại nhân loại của 
ĐCSTQ.

Các động tác nhẹ nhàng cùng tiếng nhạc thanh tĩnh đã thu hút rất nhiều người 
qua lại.

Một đôi vợ chồng người Thụy Điển đã nói chuyện một lúc lâu với một học viên 
về Pháp Luân Công và sau đó nói rằng: “Chúng tôi muốn học các bài công pháp 
này!”

Rất nhiều người đã đọc những thông tin từ các tấm bảng do các học viên trưng 
bày và đặt câu hỏi: “Tại sao chế độ [ĐCSTQ] lại đàn áp những người tuân theo các 
nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn [các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công]?”

Sau khi biết được sự thật, nhiều người đã chủ động ký tên thỉnh nguyện lên án 
thủ đoạn độc ác của chế độ ĐCSTQ trong việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các 
học viên Pháp Luân Công còn sống.

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Bài của phóng viên báo Minh Huệ Dương Văn Ngọc

Bài viết của một học viên Pháp Luân 
Công ở Thụy Điển

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại 
Pháp xuất phát từ phố Wentworth

Các công dân địa phương học các bài 
công pháp của Pháp Luân Công



[MINH HUỆ] Kể từ năm 2004, Triển lãm Nghệ thuật “Zhen 
Shan Ren” đã được giới thiệu ở hơn 50 quốc gia trên khắp thế 
giới. “Zhen Shan Ren” – dịch sang tiếng Việt là “Chân – Thiện – 
Nhẫn”, là những nguyên lý chính của Pháp Luân Công. Điểm đặc 
trưng của các nghệ sỹ trong triển lãm này là tất cả đều tu luyện 
Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, còn được gọi 
là Pháp Luân Đại Pháp.

Trong năm nay, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thành 
công triển lãm ở các thành phố của Pháp như Caen, Colmar, Péri-
gord, và Beaune.

Những bức tranh trong triển lãm mô tả đời sống tinh thần của 
các học viên Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà hàng triệu học 
viên đã phải chịu đựng dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc kể từ năm 1999.

Phòng triển lãm ở Beaune thu hút rất nhiều khách tham quan, 
ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa đến tận nửa 
đêm.

Những người đam mê nghệ thuật, giới trí thức và những cư dân 
địa phương khác đánh giá cao nghệ thuật miêu tả trong triển lãm. 
Người xem đã bị xúc động bởi tinh thần hy vọng, cũng như quyết 
tâm bất diệt của các nhân vật được miêu tả trong các bức tranh.

Nhà khoa học chính trị quốc tế: Triển lãm “đánh thức mọi 
người” phải hành động

Ông Georges Djukanovic, một kỹ sư, nhà xã hội học, và nhà 
khoa học chính trị quốc tế chia sẻ: “Tôi rất xúc động trước vẻ đẹp 

của những bức tranh”.
“Cuộc triển lãm đã thức tỉnh tất cả mọi người, và đó là điều 

quan trọng. Đã đến lúc mọi người thức tỉnh, hành động, bởi vì 
hành tinh của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Điều chúng ta đang 
chứng kiến bây giờ là con người đang tự huỷ diệt chính mình, nó 
sẽ không còn kéo dài lâu được nữa!”

Chủ tịch quận St. Martin: Buôn bán nội tạng “là việc tàn 
bạo và không thể dung thứ!”

Ông Thierry Risentaller, Chủ tịch quận St. Martin ở Colmar, 
Pháp, đã vô cùng xúc động trước bức tranh về tội ác mổ cướp nội 
tạng của tác giả Tây Khương Đông, mô tả câu chuyện có thật của 
một học viên bị cưỡng bức lấy đi nội tạng trong khi vẫn còn sống. 
Mặc dù nhân vật trong bức tranh nắm chặt bàn tay của anh trong 
đau đớn, nhưng anh không tấn công lại các bác sỹ hoặc cảnh sát.

Ông Risentaller nói: “Tất cả việc buôn bán nội tạng bất hợp 
pháp là có tổ chức, đó là việc tàn bạo và không thể dung thứ!”, 
“Đối mặt với những tội ác vô cùng dã man, thật không thể tưởng 
tượng được nếu chúng ta chỉ ngồi trên băng ghế dự bị và không 
làm gì cả. Bây giờ là lúc mà cả thế giới cùng nhau hành động để 
khiến điều này [tội ác mổ cướp nội tạng] biến mất.

Quản lý bệnh viện: Các bức tranh phát ra “từ bi và năng 
lượng”

Bà Chantal Asenbeler, quản lý bệnh viện, nói rằng: “Ngay khi 
bước vào phòng triển lãm, tôi có một cảm giác bình an và tĩnh 
lặng”. “Tôi cảm thấy nhiều năng lượng tích cực trong lòng bàn 
tay của mình”.

“Mặc dù những bức tranh này miêu tả các cảnh tra tấn và bức 
hại đau thương, tôi vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều năng 
lượng và từ bi phát ra từ chúng. Ở đây khiến tôi cảm thấy dễ chịu 
và không muốn rời đi!”

Bà Asenbeler lưu ý rằng: “Giá trị đạo đức ngày nay đang biến 
mất một cách nhanh chóng, đặc biệt là trong môi trường y tế, nơi 
mà những bác sỹ dường như không còn có bất kỳ đạo đức nghề 
nghiệp nào nữa. Có vẻ như mục đích duy nhất của họ trong cuộc 
sống là kiếm được thật nhiều tiền. Những người đó thường trở 
thành con mồi cho mổ cướp nội tạng kiếm lời.”

“Điều quan trọng nhất mà chính phủ có thể làm được bây giờ 
là ban hành các luật nhằm ngăn chặn những tội phạm buôn bán 
nội tạng và nghiêm trị những kẻ đặt lợi ích lên trên nhân tính.”

Seattle, Washington: Hơn 15.000 
chữ ký ủng hộ những nỗ lực 
nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức 
mổ cướp nội tạng

[MINH HUỆ] Vào ngày 08 tháng 09 năm 2013, các học viên đến từ khu vực 
Greater Seattle đã tổ chức một sự kiện tại công viên Westlake Park nằm ở trung tâm 
thành phố Seattle. Gần 1.000 chữ ký đã được thu thập trong bốn giờ để ủng hộ cho 
Nghị quyết 281 của Quốc hội Mỹ (“Thể hiện mối quan tâm đến các bản báo cáo đáng 
tin cậy và liên tục về nạn mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn, mang tính hệ 
thống từ các tù nhân lương tâm mà không có sự đồng thuận [của họ], tại nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa…”). Đây là một chiến dịch diễn ra liên tục không chỉ ở tiểu 
bang Washington mà còn trên phạm vi khắp nước Mỹ.

Đây là đợt thỉnh nguyện thứ hai được tổ chức tại Công viên Westlake Park trong 
mùa hè này. Những người dân địa phương đã tìm hiểu về cuộc đàn áp đang diễn ra 
và nạn mổ cướp nội tạng.

Nhiều người đã rất xúc động khi biết được mức độ tàn bạo của cuộc đàn áp. Một 
người đàn ông đã vô cùng sửng sốt, thể hiện ngay ra phản ứng của mình. Ông đã đưa 
tay lên ngực của mình và nói rằng mới chỉ nghe đến cuộc đàn áp thôi mà gần như đã 
khiến ông cảm thấy choáng váng. Sự thật về nạn mổ cướp nội tạng đã khiến ông bật 
khóc. Ông đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ trong việc thông tin cho 
công chúng. Các học viên ở khu vực Greater Seattle đã cùng phối hợp với nhau trong 
dự án này và thu thập được khoảng 15.000 chữ ký trong sáu tuần qua. Các mẫu đơn 
thỉnh nguyện đã được trình bày trong các phiên họp với nhiều đại diện của Hoa Kỳ 
đến từ tiểu bang Washington. Hiện tại, hai đại diện tiểu bang Washington đã đồng ý 
ủng hộ cho Nghị quyết 281, thêm vào danh sách hơn 100 thành viên Quốc hội đã ký 
tên [thỉnh nguyện] cho đến nay.
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Bài viết của một học viên ở PhápPHÁP: TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT CHÂN THIỆN NHẪN “ 
ĐÁNH THỨC MỌI NGƯỜI” PHẢI HÀNH ĐỘNG

Người dân 
tìm hiểu 
thêm về 
cuộc đàn 
áp Pháp 
Luân Công 
và ký 
tên thỉnh 
nguyện 
giúp chấm 
dứt nạn 
mổ cướp 
nội tạng ở 
Trung Quốc

Phòng triển lãm 
ở Beaune, Pháp



[MINH HUỆ] Gần đây, Bạc Hy Lai đã bị kết án một số tội 
danh nhất định, nhưng tội danh liên quan đến mổ cướp nội tạng 
từ các học viên Pháp Luân Công thì vẫn chưa được đưa ra bàn 
thảo hoặc khởi tố công khai. Tuy nhiên, một băng ghi âm xuất 
hiện gần đây cho thấy sự dính líu của ông ta vào hoạt động mổ 
cướp nội tạng sống. Trong băng ghi âm, được thực hiện vài năm 
trước, Bạc chỉ ra rằng Giang Trạch Dân đã phát lệnh mở đường 
cho quá trình mổ cướp nội tạng người sống.

Mệnh lệnh của Giang
Ngày 27 tháng Tám năm 2013, bản ghi âm đã được chuyển đến 

Thời báo Đại Kỷ Nguyên, mặc dù nó được thực hiện vào ngày 13 
tháng Chín năm 2006, khi Bộ trưởng Thương mại Bạc tháp tùng 
Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến thăm Hamburg, Đức. Trong cuộc nói 
chuyện qua điện thoại với một người tự xưng là Bí thư thứ Nhất 
của Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức, Bạc thừa nhận Giang đã ra 
lệnh để mở đường cho hoạt động thu hoạch nội tạng sống. (Nghe 
băng ghi âm bằng tiếng Trung Quốc tại: http://vn.minghui.org/
news/42843-bang-ghi-am-giong-noi-cua-bac-hy-lai-xac-nhan-
toi-ac-cua-dcstq-doi-voi-phap-luan-cong.html)

Mã Tam Gia: Niềm tự hào và lạc thú của tội ác
Một báo cáo điều tra mang tên “Ra khỏi Mã Tam Gia,” đã 

được công bố vào ngày sáu tháng Tư năm 2013. Mặc dù một số 
người đã bắt đầu nhận ra sự tàn bạo của Mã Tam Gia, báo cáo 
này đã cung cấp nhiều chi tiết mà trước đây công chúng chưa 
từng được biết. Một số cơ quan báo chí hải ngoại, bao gồm The 
Associated Press và Thời báo NewYork, đã đưa tin này, qua 
đó chỉ trích sự tra tấn tàn bạo đồng thời so sánh nó với trại tập 

trung của Phát-xít.
Ngoài Mã Tam Gia, nhà tù Đại Bắc và vài trại lao động khác 

(Trương Sĩ, Long Sơn, Đại Liên) cũng trở nên nổi tiếng vì tra tấn 
các học viên. Vậy nên, tất cả các điểm này đều chịu sự giám sát 
của Bạc.

Các vụ kiện trên khắp thế giới
Tháng 11 năm 2003, 41 học viên ở sáu quốc gia đã kiện Bạc 

tại tòa án tối cao Đức. Bản cáo buộc bao gồm tội diệt chủng, các 
hoạt động chống nhân loại, và tra tấn.

Với tư cách Bộ trưởng Thương mại, ngày 20 tháng Tư năm 
2003, Bạc đã tháp tùng phó Thủ tướng Ngô Nghi đến thăm Mỹ. 
Ngày tiếp theo, một số tổ chức phi chính phủ đã viết thư tới cơ 
quan An ninh Nội địa Mỹ yêu cầu trục xuất Bạc về nước. Sau đó, 
trong ngày thứ ba của ông ta ở Mỹ, Bạc đã có trát gọi hầu tòa vì 
bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 5/11/2007, Bạc bị kết án bởi Tòa án bang NSW ở Austra-
lia. Các học viên là bên thắng kiện, Bạc không tham gia vụ xử.

Tháng Mười Một năm 2009, năm quan chức (Giang Trạch 
Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm, Ngô Quan Chính) đã 
bị triệu tập do bị kiện về những tội ác đã gây ra. Cáo trạng bao 
gồm tội diệt chủng và tra tấn.

Cho đến nay, hơn 30 quan chức đã bị kiện ở nhiều nước vì tội 
ác chống lại loài người, diệt chủng, và/hoặc tra tấn. Riêng Bạc bị 
kiện ở gần 30 nước.

Với việc Bạc đang bị điều tra, việc thêm nhiều người nữa sẽ bị 
phơi bày trước công lý và bị trừng phạt vì những tội ác của mình 
chỉ còn là vấn đề thời gian.

[MINH HUỆ] Trong 15 năm qua, cả 
chồng tôi và tôi đều đã được chứng kiến 
nhiều phép màu từ việc tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp. Nhưng có một điều đặc 
biệt mà bây giờ cứ mỗi khi nghĩ lại, nước 
mắt tôi lại trào ra. Nhờ có sự bảo hộ của 
Sư phụ, chồng tôi không chỉ thoát chết 
sau một vụ tại nạn ô tô khủng khiếp mà 
còn hoàn toàn bình phục mà không bị biến 
chứng. Tôi xin chia sẻ với mọi người câu 
chuyện đó để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
của mình tới Sư phụ – Nhà sáng lập của 
Pháp Luân Đại Pháp.

Vào một ngày định mệnh, chồng tôi lái 
xe máy tới lắp đặt truyền hình Tân Đường 
Nhân (NTDTV) cho một khách hàng. Đến 
07 giờ tối tôi vẫn không thấy anh ấy trở về 
nhà, điều này thật bất thường. Sau đó một 
người hàng xóm đã đến tìm tôi và nói với 
tôi rằng chồng tôi đã được đưa vào bệnh 
viện vì bị ô tô đâm.

Tôi vội chạy tới bệnh viện, và thấy 
chồng tôi đang nằm trên cáng, xương quai 
xanh bên trái của chồng tôi đã bị dập nát, 
xương sường, xương chân và xương tay 
đều bị gẫy. Điều đáng sợ hơn là anh ấy 
còn bị chấn thương sọ não. Các bác sỹ cấp 
cứu nói rằng chồng tôi có thể chết bất cứ 
lúc nào.

Đến sáng hôm sau chồng tôi vẫn hôn mê 
bất tỉnh. Khi tôi bảo anh ấy nhớ thỉnh Sư 
phụ gia trì, anh ấy đã ra hiệu cho tôi là anh 
ấy đã làm. Sau hôm đó khi chúng tôi yêu 
cầu cho anh ấy xuất viện, mọi người đều 
rất ngạc nhiên. Nhiều bác sỹ kịch liệt phản 
đối yêu cầu của chúng tôi.

Họ hàng từ trên thị trấn đến thăm chúng 
tôi, giục chúng tôi quay trở lại bệnh viện. 
Tôi bình tĩnh trấn an từng người một. Em 
gái tôi là một bác sĩ có hàng chục năm 
kinh nghiệm. Cô ấy nói: “Chị chẳng biết 
gì về y học cả. Anh rể em đang bị chấn 
thương não. Mà đấy là bộ phận quan trọng 
nhất trên cơ thể. Cứ chảy máu não thế kia, 
thì chết hay tàn phế là chuyện không tránh 
khỏi. Chị phải tin vào khoa học.”

Tôi đáp: “Em biết chị phải chịu đựng 
nhiều bệnh thế nào và chính em còn phải 
bỏ cuộc không chữa bệnh cho chị. Chị 
đã hoàn toàn bình phục sau khi tu luyện 
Pháp Luân Công. Chị tin vào khoa học, 
thứ khoa học có thể khiến nhận thức của 
con người thăng hoa. Chỉ có Sư phụ mới 
có thể cứu chồng chị. Đây là sự lựa chọn 
duy nhất.”

Không một ngày nào trôi qua mà vợ 
chồng tôi không học Pháp, luyện công 
hay phát chính niệm. Vì bị gãy tay nên 

mỗi lần nhấc tay lên để luyện công, anh 
ấy đều cảm thấy khó khăn. Nhưng anh 
ấy chưa bao giờ bỏ cuộc và vẫn cố gắng. 
Chưa đến một tuần sau, anh ấy đã có thể 
di chuyển cánh tay lên xuống. Hai tuần 
sau, anh ấy đã trở lại làm việc đồng áng. 
Chồng tôi đã hoàn toàn bình phục mà 
không có bất kỳ biến chứng nào trong 
chưa đầy một tháng.

Chẳng ai ngờ được chồng tôi lại sống 
sót qua vụ tai nạn ô tô khủng khiếp ấy. Tất 
cả mọi người, từ bác sỹ đến người xem, 
từ bạn bè đến họ hàng, đều nói Pháp Luân 
Đại Pháp thật kỳ diệu và Sư phụ đã cứu 
sống chồng tôi.

Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra, 
tất cả người thân của tôi đã hoàn toàn tin 
vào sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. 
Người em gái là bác sĩ của tôi cuối cũng 
cũng đã tin vào sức mạnh siêu thường của 
Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy cũng bắt đầu 
đọc Chuyển Pháp Luân.

Một trong hai người lái xe sống trên thị 
trấn nhưng anh ấy chưa bao giờ đến thăm 
chúng tôi kể từ khi chúng tôi ra viện. Mọi 
người đều bất bình nhưng chúng tôi thì 
không. Mọi người thường hỏi chúng tôi 
đã lấy của cậu ta bao nhiêu tiền, chúng tôi 
nói chúng tôi không lấy một đồng.
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Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi đã hoàn toàn bình phục 
sau vụ tai nạn ô tô gây chết người 

BĂNG GHI ÂM GIỌNG NÓI CỦA BẠC HY LAI XÁC NHẬN 
TỘI ÁC CỦA ĐCSTQ ĐỐI VỚI PHÁP LUÂN CÔNG Bài viết của Hà Vũ



đã bác bỏ những “tin đồn”, nói rằng bài viết 
“Ra khỏi Mã Tam Gia” đã bóp méo sự thật 
nghiêm trọng. Nhưng trưởng ban điều tra 
lại là Trương Phàm, Trưởng phòng Tư pháp 
tỉnh và nguyên là Giám đốc Văn phòng 
quản lý nhà tù tỉnh. Phó ban điều tra là 
Trương Siêu Anh, Trưởng Văn phòng Lao 
động tỉnh và nguyên là Giám đốc Trại lao 
động cưỡng bức Mã Tam Gia! Những kẻ tội 
phạm điều tra chính họ, vậy nên chúng ta có 
thể mong đợi điều gì? Trại lao động cưỡng 
bức có lưu lại hồ sơ ‘trói người vào ghế 
cọp và giường chết’ trong tài liệu của họ 
không? Ngoài ra, tra tấn trong trại lao động 
cưỡng bức được thực hiện tại những nơi 
trong trại mà người bên ngoài vào không 
thấy. Từ số người được phỏng vấn, các điều 

tra viên quan 
tâm chất 
vấn công an 
hơn tù nhân. 
Công an sẽ 
thú nhận 
những tội 
ác đã phạm 
sao? Những 
tù nhân được 
hỏi có dám 
trả lời sự thật 
mà không sợ 
hãi sẽ bị bức 
hại không?

Các học viên Pháp Luân Công
Các học viên Pháp Luân Công tu luyện 

Chân – Thiện – Nhẫn và chỉ làm việc tốt 
không làm việc xấu đối với xã hội. Tại sao 
họ bị cầm tù và bị ép từ bỏ tín ngưỡng. 
Tại sao ĐCSTQ muốn “chuyển hóa” các 
học viên, những người chỉ muốn trở thành 
người tốt? 

Rõ ràng [các nguyên lý] Chân – Thiện 
– Nhẫn và việc trở thành một người tốt là 
không có gì sai. Đó là lý do tại sao các học 
viên Pháp Luân Công không hợp tác với 
ĐCSTQ để từ bỏ tín ngưỡng và bị “chuyển 
hóa”. Không ai dám công khai phủ nhận 
rằng trở thành người tốt là không có gì sai. 
Các học viên ở Trại lao động cưỡng bức Mã 
Tam Gia với thân thể dẻo dai và sống ngoan 
cường đã thể hiện tinh thần bất khuất vì họ 
bảo vệ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn 
và đảm bảo một tương lai tương sáng cho 
nhân loại.

Thay vì ngừng cuộc đàn áp, ĐCSTQ đã 
chủ động tra tấn các học viên, tuyên bố rằng 
họ không tuân theo chính quyền. ĐCSTQ 
tẩy não các học viên và thậm chí dùng 
những kết quả mà họ gọi là “điều tra” để 
tiếp tục làm mất uy tín Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã cho thấy 
ĐCSTQ thật ra là gì. Bất kể những tin đồn 
lan truyền như thế nào, người dân không 
nên có bất kỳ ảo tưởng nào về ĐCSTQ nữa.

[MINH HUỆ] Tấm ảnh dưới đây do một phóng viên AP chụp tại Trại lao động cưỡng 
bức Mã Tam Gia vào tháng 05 năm 2001. Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp. Ở trên khăn 
trải giường có một tấm chăn vuông. Chú thích nói rằng các học viên Pháp Luân Công 
đang xem chương trình “chuyển hóa” (tẩy não) do chính quyền Cộng sản Trung Quốc 
sản xuất.

Truyền thông phơi bày
Bài viết “Ra khỏi Mã Tam Gia” (tựa đề đã đổi thành “Khám phá Trại lao động cưỡng 

bức nữ Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh: Trói vào ghế cọp và giường chết” khi được đăng 
lại trên Internet), được phát hành bởi một hãng truyền thông Trung Quốc đại lục vào 
ngày 07 tháng 04 năm 2013, chỉ ra rằng những tấm chăn thực ra không được sử dụng. 
Bài viết nói: “Những tấm chăn trong ký túc xá nhà tù được gấp lại thành hình vuông. 
Chúng được dùng cho những thanh tra hay khách bên ngoài. Chúng không thể được sử 
dụng. Các tù nhân gọi chúng là ‘chăn giả’. Những tấm chăn thật được đóng gói trong 
nhà kho vào mỗi sáng và lấy ra vào buổi đêm.”

Thật ra không chỉ là những tấm chăn. Những khăn trải giường hình vuông cũng 
không được sử dụng. Bà Vương Xuân Anh, người từng làm việc trong ngành y ở thành 
phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bỏ tù hai lần tại Mã Tam Gia, vào năm 2002 và 
2007, trong cùng một đội như ba nạn nhân được đề cập đến trong bài viết “Ra khỏi Mã 
Tam Gia”. Bà nói: “Mỗi đêm chúng tôi phải đến nhà kho để nhận túi, gồm có chăn và 
khăn trải giường. Chúng tôi không được dùng ‘chăn giả’ hay làm chúng bẩn. Khi đi 
ngủ, chúng tôi phải cẩn thận đặt ‘chăn giả’ lên một chiếc ghế nhỏ gần giường.”

‘Chăn giả’ phản ánh cách ĐCSTQ lừa dối thế giới. Ban đầu nó phủ nhận sự thật, sau 
đó che đậy sự thật, và cuối cùng tạo một ảo ảnh để cố gắng đánh lừa thế giới. Đây là 
cách mà chế độ của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.

Cố cứu vãn “danh tiếng”
Tháng 10 năm 2000, Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia đã lột trần 18 nữ học viên 

Pháp Luân Công và ném họ vào nhà tù nam để các phạm nhân cưỡng hiếp họ, dẫn đến 
năm người chết và bảy người bị suy sụp tinh thần. Sau khi hành động ghê tởm này bị 
phơi bày ra quốc tế, để che đậy tội ác, Mã Tam Gia đã mời các phóng viên nước ngoài 
đến thăm trại. Tấm ảnh trên là do một phóng viên AP chụp vào thời điểm đó.

Ra lệnh điều tra
Sau khi bài viết “Ra khỏi Mã Tam Gia” được công bố, tất cả truyền thông Trung Quốc 

đại lục đều đăng lại, và công chúng náo động. Nhưng bài viết nhanh chóng bị xóa bỏ. Hai 
ngày sau, chính quyền ĐCSTQ tỉnh Liêu Ninh tuyên bố rằng họ đã thành lập một đội điều 
tra bao gồm các viên chức thuộc phòng tư pháp tỉnh, văn phòng lao động cưỡng bức, và 
viện kiểm sát địa phương.

Những kết luận của cuộc điều tra đúng như dự đoán. Ngày 19 tháng 04, Tân Hoa Xã 
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Những “tấm chăn giả” của Trại lao động cưỡng bức 
Mã Tam Gia cho thấy cách ĐCSTQ lừa gạt thế giới 
Bài viết của Âu Dương Phi

Ngày 22 tháng 05 năm 2001. Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ngăn nắp 
(AP, John Leicester)

Minh họa tra tấn: Kéo căng 
bằng các còng tay


