
                                         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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ILLINOIS: QUẢNG BÁ PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP 
TẠI LỄ HỘI VĂN HÓA QUỐC TẾ PEORIA

ÚC: Pháp Luân Công 
được chào đón tại Lễ 
hội Hoa Toowoomba

[MINH HUỆ] Vào ngày 14 tháng 09, hàng chục nhóm hoạt động văn hóa đã chia 
sẻ bản sắc của họ tại Lễ hội Văn hóa Quốc tế Peoria thường niên lần thứ 10, thu hút 
hàng trăm du khách. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia vào sự kiện này 
lần thứ tư liên tiếp để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và đưa thông tin về cuộc đàn 
áp tại Trung Quốc đến với mọi người.

Nhiều người dân địa phương đã 
tò mò muốn tìm hiểu về Pháp Luân 
Công. Vài chục du khách đã đăng kí 
tham gia các lớp luyện công miễn phí.

Năm nay, các học viên nhận thấy 
có nhiều người Trung Quốc hơn 
quan tâm đến Pháp Luân Công. Họ 
nhận ra sự tốt đẹp trong các nguyên 
lý Chân – Thiện – Nhẫn, nhưng vẫn 
bị hoang mang bởi những tuyên 
truyền của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã 
giải thích với họ rằng Pháp Luân 
Công không quan tâm đến quyền 
lực chính trị như những gì chính 

phủ Trung Quốc nói. Các học viên Pháp Luân Công chỉ muốn có quyền tự do làm 
theo tín ngưỡng và vì vậy đã bị đàn áp một cách tàn khốc bởi chế độ Trung Cộng.

Một người Hoa nói rằng các học viên Pháp Luân Công rất tài năng, nói đến kênh 
truyền hình NTDTV do các học viên tạo lập. Một nhà quản lý người Hoa tại một công 
ty cơ khí địa phương đã đưa cha của mình đến quầy của Pháp Luân Đại Pháp và nói 
rằng họ đã nhận được tờ rơi Pháp Luân Công hai tuần trước ở khu phố Tàu tại Chicago.

Các học viên cũng thông báo cho du khách về tội ác mổ cướp nội tạng sống các 
học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ tiến hành và thu thập chữ kí thỉnh nguyện 
kêu gọi các vị dân biểu ủng hộ Nghị quyết 281 có nội dung yêu cầu chính quyền 
Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng.

[MINH HUỆ] Vào ngày 21 tháng 
09, các học viên Pháp Luân Công 
ở Úc đã tham gia Đại lễ diễu hành 
Hoa Trung tâm, một trong những sự 
kiện quan trọng kéo dài một tuần 
của Lễ hội Hoa Toowoomba thường 
niên lần thứ 64. Đại lễ diễu hành Hoa Trung tâm là một trong những lễ diễu hành 
lớn nhất ở Úc với hàng trăm nghìn người tham dự.

Đoàn Pháp Luân Công gồm có Thiên Quốc Nhạc Đoàn, một nhóm biểu diễn các 
bài công pháp, một nhóm múa lân, nhóm múa thiên nữ và một đội múa trống lưng. 
Những màn trình diễn của họ được khán giả dọc tuyến đường diễu hành chào đón 
nồng nhiệt. Nhiều người Trung Quốc bao gồm các du khách, người nhập cư và sinh 
viên đã xem lễ diễu hành. Một số người chụp ảnh và quay phim đoàn Pháp Luân 
Công, và vẫy tay với các học viên. Một số thậm chí còn hô: “Pháp Luân Đại Pháp 
hảo! Chúc mừng, Pháp Luân Công!” Một học viên nói rằng hiện nay nhiều người 
Trung Quốc đã biết sự thật về Pháp Luân Công, và họ đã thay đổi thái độ đối với 
Pháp Luân Công. 

Có bảy khán đài tổ chức dọc theo tuyến đường diễu hành, giới thiệu từng đoàn 
[diễu hành] cho công chúng. Khi đoàn Pháp Luân Công đi ngang qua, người giới 
thiệu chương trình đã nói: “Lần đầu tiên đoàn Pháp Luân Công tham gia lễ diễu 
hành này là vào năm 1999. Chào mừng các bạn! Pháp Luân Công là một môn tu 
luyện cổ truyền Trung Quốc dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và đã 
đem lại lợi ích cho hàng triệu người. Chân – Thiện – Nhẫn là những giáo lý tuyệt 
vời. Chúng tôi yêu thích nó! Đây thực sự là những gì chúng ta cần!”

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Illinois, Hoa Kỳ

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói chuyện 
với du khách tại Lễ hội Văn hóa Quốc tế Peoria

Các học viên Pháp Luân Công nổi bật trong 
Đại lễ diễu hành Hoa Trung tâm



[MINH HUỆ] Ngày 14 tháng 09 năm 
2013, Ukraine đã tổ chức Lễ hội Thể thao 
Quốc gia tại Simferopol, thủ phủ của 
Crimea. Các học viên Pháp Luân Công đã 
được Văn phòng Thể thao và Olympic của 
thành phố mời tham dự sự kiện này.

Trang web chính thức của thành phố 
cũng đăng tải những hình ảnh đặc trưng 
của các học viên Pháp Luân Công tại lễ 
hội và đưa tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp 
là một môn tu luyện cổ truyền Trung Hoa. 
Đây là công pháp tu luyện cả thân lẫn 

tâm thông qua thiền định và các bài công 
pháp”. Mô tả ngắn gọn này đã giới thiệu 
một khái niệm hoàn toàn mới lạ về sức 
khỏe và rèn luyện so với bất kỳ hình thức 
thể dục thể thao nào khác tại lễ hội.

Nhiều nhóm đã yên lặng đứng trong 
một nhà hát gần đó và xem các học viên 
biểu diễn các bài công pháp trong mưa. 
Các học viên phát những bông sen giấy 
nhỏ cho người qua đường, phơi bày tội ác 
chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm việc mổ 
cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân 
Công còn sống, và thu thập chữ ký giúp 
chấm dứt cuộc bức hại.

“Chúa ơi, thật khủng khiếp”, nhiều 
người đã kêu lên sau khi biết sự thật về 
Pháp Luân Công. “Tôi muốn ký đơn thỉnh 
nguyện của các bạn!”. Một số du khách 
gọi cuộc bức hại Pháp Luân Công của 
ĐCSTQ là “độc ác”, là “điều phải chấm 
dứt”.

Có một số ít người không muốn tin 
rằng mổ cướp nội tạng sống là có thật. “Ở 
Ukraine, mỗi năm có khoảng 4.000 người 
cần ghép thận,” một học viên giải thích: 
“Nhưng trong cả nước, có không đến 100 
người hiến thận”.

“Ngoài ra, mỗi năm có ít nhất 600 bệnh 
nhân cần ghép thận. Các chuyên gia về 
thận Ukraine nói rằng có một danh sách 
dài bệnh nhân chờ nội tạng hiến tặng, và 
họ phải chờ đợi nhiều năm để tìm một 
người hiến tạng phù hợp”.

“Sở Y tế Hoa Kỳ công bố rằng thời gian 
chờ đợi một người hiến tạng phù hợp là từ 
hai đến ba năm, trong khi ở Trung Quốc 
thời gian chờ đợi chỉ là một đến hai tuần. 
Điều này cho thấy rằng có một ngân hàng 
nội tạng khổng lồ sẵn sàng mọi lúc.

“Ngân hàng nội tạng này có được là 
do hàng triệu học viên Pháp Luân Công 
bị giam giữ bất hợp pháp khi cuộc bức 
hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 
07 năm 1999. Đó là khi chương trình mổ 
cướp nội tạng của Trung Quốc thực sự bắt 
đầu guồng máy của nó.” Hầu hết những 
người nghe sự thật đều đã hiểu ra và vui 
vẻ ký tên thỉnh nguyện.

Một số người qua đường đã bày tỏ 
mong muốn được học Pháp Luân Công 
và đã nói chuyện một hồi lâu với các học 
viên. Một số người hỏi xin đĩa DVD các 
bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp để 
họ có thể về nhà và bắt đầu học cách 
luyện công.

Sydney: Vận động thu thập chữ ký vạch trần 
cưỡng bức mổ cướp tạng của chế độ Trung Quốc 

Những sản phẩm 
được làm bởi nô lệ 
lao động trong 
nhà tù Giai Mộc Tư, 
tỉnh Hắc Long Giang 

[MINH HUỆ] Vào ngày 22 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại 
Pháp Sydney đã tổ chức một cuộc vận động thu thập chữ ký ở cộng đồng người Hoa 
Campsite nhằm nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của chế độ 
Trung Cộng.

Các biểu ngữ đã minh hoạ về cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, cũng 
như tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Khi 
mọi người đọc các biểu ngữ và biết rằng các học viên Pháp Luân Công là một nhóm 
người tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, họ đã bị sốc và sẵn sàng ký tên vào đơn thỉnh 
nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc bước đến và ngay lập tức ký tên vào đơn 
thỉnh nguyện ngay trước khi họ đọc các biểu ngữ. Họ nói rằng mỗi người trong 
chúng ta nên ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Người đàn ông nhận xét rằng Đảng Cộng 
sản Trung Quốc quá tàn ác.

Hai Kitô hữu đã đọc các bảng biểu ngữ và nói rằng họ sẽ cầu nguyện cho cuộc đàn 
áp chấm dứt. Họ cho biết họ ủng hộ Pháp Luân Công và việc chấm dứt cuộc bức hại.

[MINH HUỆ] Nhà tù Giai Mộc Tư thuộc 
tỉnh Hắc Long Giang là một trong nhiều nhà 
tù ở Trung Quốc bóc lột sức lao động của các 
tù nhân để sắp xếp và đóng gói các loại sản 
phẩm khác nhau. Các học viên Pháp Luân 
Công bị giam giữ bất hợp pháp cũng không 
tránh khỏi sự lạm dụng này. Nhà tù nhận một 
lô hàng que kem, tăm xỉa răng và đũa dùng 
một lần trong năm 2012. Sau đó các tù nhân 
bị buộc phải phân loại và đóng gói chúng.

Quản lý nhà tù không cung cấp bất cứ hình 

thức vệ sinh nào trong quá trình các tù nhân 
đóng gói sản phẩm. Các sản phẩm nằm rải 
rác khắp mặt đất và bất kỳ ai đi ngang qua 
cũng có thể dẫm lên chúng với đôi giày bẩn 
của họ. Hơn nữa, những người lau sàn nhà 
đã để cho giẻ lau chạm vào các vật liệu này. 
Các tù nhân không đeo găng tay bằng nhựa 
dẻo hoặc rửa tay của họ trước khi cầm vào 
các vật liệu. Rất nhiều lần, các tù nhân bị 
trông thấy hắt hơi và ho trực tiếp vào các mặt 
hàng này. Nhiều tù nhân với các bệnh truyền 
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Bài viết của một học viên ở Ukraine

Bài viết của Uẩn Vận, phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Úc

Bài viết của một phóng viên báo 
Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, 
Trung Quốc

(Còn nữa trang 3)

UKRAINE: CHỨNG THỰC VẺ ĐẸP CỦA PHÁP LUÂN 
ĐẠI PHÁP TẠI LỄ HỘI THỂ THAO QUỐC GIA 

Ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Các học viên biểu diễn các bài công pháp 
Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Thể thao 
Quốc gia Ukraine



[MINH HUỆ] Hội Nghị Khoa học Dược và 
Dược phẩm Quốc Tế được tổ chức tại Trung 
tâm Hội nghị Dublin, Ireland, từ ngày 31 
tháng 08 đến 05 tháng0 9 năm 2013.

Trong số những người tham dự có gần 200 
chuyên gia y tế từ Trung Quốc, trong đó có 
nhiều trưởng khoa và nhân viên y tế cấp cao 

Những sản phẩm được làm 
bởi nô lệ lao động trong 
nhà tù Giai Mộc Tư, 
tỉnh Hắc Long Giang 

[MINH HUỆ] Tôi bắt đầu tu luyện từ cuối năm 1997 và kết 
quả là tôi đã hoàn toàn hồi phục bệnh dạ dày cùng bệnh viêm 
túi mật nặng dai dẳng suốt 30 năm của tôi. Khi Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công năm 
1999, tôi đã từ bỏ tu luyện do sợ hãi. Khi còn là một đứa trẻ tôi 
đã chứng kiến việc cha mẹ mình phải chịu đau khổ do bị Đảng 
Cộng sản đàn áp.

Vào tháng 03 năm 2007, tôi cảm thấy không khỏe và được 
chẩn đoán là bị ung thư vú. Tôi đã phẫu thuật và bác sĩ đã phát 
hiện bệnh ung thư đã lan đến hệ thống bạch huyết và cơ ngực của 
tôi. Lúc đó tôi đã 46 tuổi.

Tôi cảm thấy hối hận kinh khủng vì đã từ bỏ tu luyện Pháp 
Luân Công và quyết định bắt đầu tu luyện trở lại. Chồng tôi cũng 
rất ủng hộ vì anh đã nhìn thấy huyền năng chữa lành bệnh kỳ diệu 
của Pháp Luân Công từ trước đó.

Đến năm 2010, tôi bắt đầu bị sốt, đau ngực và đau lưng. Ngay 
sau đó tôi hễ di chuyển là bị đau và rất khó khăn khi xoay người 
hay ra khỏi giường. Tôi phải cần có người khác giúp đỡ. Cân nặng 
của tôi giảm xuống nhanh chóng từ khoảng 72kg xuống chỉ còn 
hơn 50kg. Tôi bị đau đầu nghiêm trọng và bị nôn liên tục. Mắt 
phải của tôi cũng bị mất thị giác. Cột sống bắt đầu biến dạng và 
tôi bị gù lưng, một khối u lớn hình thành trong xương ức của tôi. 
Xương sườn cũng bị biến dạng… Tôi đã được đưa đến một bệnh 
viện để điều trị và sau các bài kiểm tra khác nhau các bác sĩ chẩn 
đoán ung thư đã lan đến não bộ, xương, phổi và tôi cũng bị thiếu 
máu nặng. Họ không thể làm gì cho tôi vì vậy họ nói với chồng 

tôi: “Hãy đưa vợ anh về nhà. Cô ấy có thể ra đi bất kỳ lúc nào.”
Tháng 09 năm 2011, tôi đã đến bệnh viện một lần nữa để kiểm 

tra. Giám đốc khoa Ung thư nhìn vào hình ảnh chụp MRI não 
của tôi sáu tháng trước và nói với chồng tôi một cách ngạc nhiên 
rằng không một bệnh nhân nào trong điều kiện bệnh tình của tôi 
có thể tồn tại quá ba tháng. Ông ấy không thể tin rằng tôi vẫn còn 
sống. Ông nói rằng tôi sẽ không thể sống qua một tháng nữa và 
gửi trả tôi về nhà.

Tôi bắt đầu tự vấn bản thân mình: Tại sao có nhiều học viên 
Đại Pháp khác đã phải chịu đựng nghiệp bệnh nghiêm trọng 
nhưng có thể phục hồi nhanh chóng còn tôi thì vẫn còn phải chật 
vật khổ nạn này?

Tôi nhận rằng tôi đã luôn hướng sự chú ý của mình đến những 
thiếu sót của người khác và không bao giờ thực sự hướng nội. 
Tôi đã chưa bao giờ thực tu trước đó. Khi xác định được nguyên 
nhân của vấn đề, tôi bắt đầu thay đổi quan niệm của mình, thực 
tu bản thân, gắng đề cao tâm tính của mình.

Ngay sau khi tôi nghiêm túc nhìn nhận bản thân và thay đổi 
quan niệm của mình, thần tích đã xảy ra và tôi bắt đầu hồi phục 
nhanh chóng. Đến nay, sức khỏe của tôi đã gần như hồi phục 
hoàn toàn.

Vào tháng Giêng năm nay khi các đồng nghiệp nhìn thấy tôi lái 
xe đi làm, tất cả họ đều chúc mừng và hân hoan. Họ nghĩ rằng họ 
sẽ không bao giờ gặp lại tôi! Tất cả họ đều chứng kiến   sức mạnh 
kỳ diệu của Đại Pháp. Một đồng nghiệp cũng nói với tôi rằng cô 
ấy muốn đọc sách Đại Pháp và tu luyện Pháp Luân Công.
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Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Đại Liên

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

(Tiếp trang 2)

Bài viết của một phóng viên báo 
Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, 
Trung Quốc

BỆNH NHÂN UNG THƯ SỐNG SÓT DÙ BÁC SĨ CHẨN ĐOÁN KHÔNG CÒN HY VỌNG

IRELAND: PHƠI BÀY TỘI 
ÁC MỔ CƯỚP TẠNG CỦA 
ĐCSTQ TẠI HỘI NGHỊ 
DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 

nhiễm cũng được giao nhiệm vụ 
thực hiện công việc.

Theo một số lính canh, quan 
chức nhà tù vừa ký hợp đồng 
với một nhà máy để nhận phân 
loại và đóng gói thêm nhiều mặt 
hàng. Nhà máy giao hàng cho 
nhà tù trong hai chiếc xe tải, 
một chiếc có giấy phép lái xe 
số DH1043, vào ngày 18 tháng 
07 năm 2013. Phân loại và đóng 
gói sản phẩm trong nhà tù là 
công đoạn cuối cùng của nhà 
máy trước khi xuất sản phẩm 
của họ ra thị trường.

Nhà tù biết rằng sử dụng tù 
nhân làm nô lệ lao động trong 
điều kiện mất vệ sinh là công 
việc kinh doanh bất hợp pháp. 
Để che giấu “công việc kinh do-
anh” của họ với công chúng, họ 
đã giam tù nhân trong nhà giam 
của họ và không cho phép tù 
nhân nói chuyện hoặc đi lại lung 
tung khi có những người ngoài 
đến thăm nhà tù.

Rất nhiều người ký tên thỉnh nguyện yêu cầu 
chấm dứt cuộc đàn áp.

của Tổng Cục Hậu cần Quân đội.
Tại buổi lễ khai mạc, các học viên Pháp Luân 

Công ở Ireland đã phát tặng hàng trăm ấn bản 
đặc biệt của Minh Huệ đa ngữ 2013 bằng tiếng 
Anh và tiếng Trung Quốc. Họ cũng tặng những 
bông sen giấy xinh xắn có gắn thẻ đánh dấu 
sách mang dòng chữ “ Pháp Luân Đại Pháp 
hảo” cho những người tham dự. Hàng trăm 
người đã bước vào hội trường với hoa sen và 
bản sao của tờ báo Minh Huệ trên tay. 

Ấn bản đặc biệt của Minh Huệ đăng tải thông 
tin về tội ác mổ cướp tạng sống từ các học viên 
Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ).

Một số thành phần tham dự là người Trung 
Quốc đã rất quan tâm đến việc tìm hiểu về 
những cáo buộc mổ cướp tạng và thậm chí còn 
hỏi xin các tài liệu thông tin để mang về Trung 
Quốc. Cũng có vài người muốn thoái xuất khỏi 
ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trong phần biểu diễn các bài công pháp, có 
rất nhiều người đã bước đến bàn của các học 
viên để nhận các tờ rơi và ký tên vào đơn thỉnh 
nguyện nhằm giúp ngăn chặn cuộc đàn áp. Một 
số thậm chí còn muốn học Pháp Luân Công

Một dược sỹ đến từ Oman đã lấy một bản sao 
báo Minh Huệ. Anh không chỉ đọc nó một cách 
cẩn thận mà còn truy cập vào trang FalunDafa.org 
và đọc rất nhiều thông tin liên quan.

Vào ngày cuối của hội nghị, một học viên đã 
trả lời những câu hỏi của anh ấy về cách học 
Pháp Luân Công, sau đó dạy anh ấy bài công 
pháp thứ nhất và bài công pháp thứ năm. Người 
dược sỹ nói rằng: “Khi trở về nhà, tôi sẽ xem 
DVD hướng dẫn luyện các bài công pháp và 
đọc những cuốn sách Đại Pháp.”



[MINH HUỆ] Một giáo sư tâm lý học đã về hưu của Đại học Munich nói với 
các học viên Pháp Luân Công rằng: “Điều này phải được phơi bày trên quy mô 
rộng lớn để giúp nhiều người hơn nữa được biết.”

Một quý ông không thể chờ lâu hơn nữa để được ký tên mình vào đơn thỉnh 
nguyện, nên ngay khi các học viên vừa dựng mấy tấm bảng thông tin lên, ông đã 
yêu cầu các học viên cho ông được ký. Ông giải thích rằng: “Tôi là người Công 
giáo. Chỉ cần nhắc đến mổ cướp nội tạng là tôi lập tức phải ký tên để ngăn chặn 
nó!”

Một phụ nữ đã vô cùng kinh hoàng sau khi đọc các tài liệu và không ngừng 
hỏi: “Không dùng thuốc gây mê sao? Mổ cướp nội tạng ư?!” Sự tàn bạo đến như 
vậy của ĐCSTQ là điều cô không thể tượng tượng nổi. Cô trang trọng viết tên 
và địa chỉ của mình vào đơn thỉnh nguyện.

Sau khi đọc các biểu ngữ và bảng thông tin, rất nhiều người đã hỏi thêm thông 
tin chi tiết và cẩn thận ký tên họ vào đơn thỉnh nguyện. Nhiều người nói họ cảm 
thấy họ cần phải có hành động để ngăn chặn điều tà ác này.

“Điều này thật đáng buồn. Phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này! 
Một phụ nữ lớn tuổi nói trong nước mắt sau khi bà ký tên mình vào đơn thỉnh 
nguyện. Bà nói thêm rằng bà muốn biết thêm về mổ cướp nội tạng sống từ các 
học viên Pháp Luân Công. Bà đã hỏi xin tất cả các thông tin mà các học viên có 
được, và nói rằng bà sẽ đưa chúng cho người khác xem.

Một số người bày tỏ sự phẫn nộ của họ trước những tội ác của ĐCSTQ và băn 
khoăn về việc chữ ký của họ có thể giúp ích như thế nào. Các học viên đảm bảo 
với họ rằng sự đóng góp của họ rất là có ý nghĩa bằng cách trích dẫn câu tục ngữ: 
“Nước chảy đá mòn.” Ngay khi nghe được điều này, tất cả họ đã lập tức hiểu ra, 
và vui vẻ ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân 
Đại Pháp địa phương đã dựng một chiếc 
bàn bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc tế 
vào hai ngày 22 và 23 tháng 09 năm 2013, 
nơi diễn ra hội nghị thường niên lần thứ 46 
của Hiệp hội Dược phẩm Nhật Bản. Các 
học viên đã ở đó để giúp nâng cao nhận 
thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp 
và nạn mổ cướp nội tạng tàn bạo từ các 

học viên bị cầm tù ở Trung Quốc.
Có rất nhiều người đi ngang qua trung 

tâm hội nghị từ 08 giờ sáng cho tới 02 giờ 
chiều. Hầu hết mọi người đều nhìn thấy 
biểu ngữ lớn của các học viên, tỏ ra quan 
tâm và dừng lại để nhận các tờ rơi thông 
tin. Một số đã trực tiếp bước đến bàn và 
ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm 
dứt cuộc đàn áp và nạn cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng. Rất nhiều người đã đọc các 
tờ rơi vào buổi sáng và quay lại vào buổi 
chiều để ký tên.

Bà Kato, một dược sỹ 86 tuổi, đã ký tên 
vào đơn thỉnh nguyện sau khi biết về cuộc 
đàn áp ở Trung Quốc. Bà nói rằng bà đã 
từng ở Trung Quốc cách đây nhiều năm, 
và đã quan sát những thay đổi tiêu cực ở 

đó trong những năm gần đây. Bà nói với 
các học viên: “Các bạn đang làm một việc 
đúng đắn. Tôi hết lòng ủng hộ các bạn. 
Một ai đó phải đứng lên để nói ra sự thật. 
Tôi nhìn thấy hy vọng cho tương lai của 
Trung Quốc từ các bạn. Tôi mong muốn 
được nhìn thấy một Trung Quốc đơn giản 
và trung thực mà tôi đã từng biết.”

Cô Kubo đã không ngăn nổi những dòng 
nước mắt sau khi nghe nói về cuộc đàn 
áp và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. 
Cô nói rằng bà của cô tu luyện Pháp Luân 
Công, và cô đã biết về cuộc đàn áp, nhưng 
cô không hề biết là cuộc đàn áp lại tàn bạo 
và vô nhân tính đến như vậy. Cô Kuto đã 
chụp ảnh những tấm áp phích và biểu ngữ 
rồi rời đi với hai hàng nước mắt.
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Đức: Phơi bày tội ác mổ cướp 
nội tạng của ĐCSTQ tại Lễ hội 
Đường phố ở Munich

Nhật Bản: Phơi bày nạn mổ 
cướp nội tạng cưỡng bức tại 
Hội nghị thường niên của 
Hiệp hội Dược phẩm ở Osaka 

Bài viết của Đức Tường ở Munich, Đức

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại 
Pháp ở Nhật Bản

Các học viên 
Pháp Luân Công 
ở Đức phơi bày 
tội ác mổ cướp 
nội tạng của 
ĐCSTQ tại một lễ 
hội đường phố ở 
Munich

Nhiều 
người đã 

ký tên 
vào đơn 

thỉnh 
nguyện 
kêu gọi 

ĐCSTQ 
chấm 

dứt mổ 
cướp nội 

tạng


