
19 nhóm đã tham gia vào lễ diễu hành khai 
mạc của lễ hội. Đoàn Pháp Luân Công bao gồm 
Thiên Quốc Nhạc Đoàn, nhóm biểu diễn công 
pháp, nhóm tiên nữ và nhóm múa lân, đã nhận 
được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.

Đây là lần thứ 05 các học viên Pháp Luân 
Công trình diễn tại lễ hội này. Năm ngoái, họ 
đã giành được giải thưởng “Đoàn diễu hành mới 
xuất sắc nhất”.

Sự kiện thường niên này được tổ chức nhằm 
vinh danh nỗ lực thống nhất Nhật Bản của ODA 
Nobunaga, cũng như để kỷ niệm những đóng 
góp của ông trong việc xây dựng thành phố Gifu.

                                         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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Nhật Bản: Các học 
viên Pháp Luân Công 
tham gia Lễ hội Gifu 
Nobunaga lần thứ 57 

TRIỂN LÃM 
NGHỆ THUẬT 
“CHÂN – THIỆN – 
NHẪN” ĐƯỢC TỔ 
CHỨC Ở MANLY, 
AUSTRALIA

[MINH HUỆ ] Từ ngày 21 đến 26 
tháng 09, Triển lãm Nghệ thuật “Chân – 
Thiện – Nhẫn” đã được tổ chức tại trung 
tâm cộng đồng ở Manly, Australia. Hơn 
30 tác phẩm đã được trưng bày.

Là một phần của liên hoan nghệ thuật 
địa phương năm 2013, triển lãm nghệ 
thuật đã nhận được sự ủng hộ của chính 
quyền thành phố.

Tại lễ khai mạc, Thị trưởng của 
Manly, bà Jean Hay, phát biểu: “Triển 
lãm Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn 
thật xúc động, sâu sắc. Bộ sưu tập các 
tác phẩm đã khắc họa chi tiết đời sống 
tinh thần của các học viên và thảm 
kịch nhân quyền đang diễn ra ở Trung 
Quốc. Kể từ khi Pháp Luân Công 
bị cấm ở Trung Quốc 13 năm trước, 
nhiều học viên đã bị Đảng Cộng sản 
Trung Quốc tra tấn và bức hại với 

danh nghĩa chuyển hóa họ.”
“Một phần của triển lãm này cho thấy 

môn tu luyện Pháp Luân Công đã thay 
đổi cuộc sống của con người như thế 
nào, khiến họ quay trở lại với những giá 
trị truyền thống. Một nhóm người đã 
cống hiến thời gian và tiền bạc của họ 
để làm nên điều này.”

Ông David Barr, thành viên độc lập 
cho Manly của Hội đồng Lập pháp New 
South Wales, cũng tham dự lễ khai mạc.

Nhiều người dân địa phương đã đến 
triển lãm và để lại những nhận xét cảm 
động trong cuốn sổ lưu bút: “Tôi đã 
xem [triển lãm] nhiều lần và luôn bị thu 
hút bởi nó.”; “Hai hay ba bức tranh rất 
mạnh mẽ khiến tôi bật khóc.”; “Các tác 
phẩm thực sự đã mở rộng tầm nhìn cho 
chúng tôi về các vấn đề hiện tại và rất 
thực tế”… 

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Biểu diễn các bài công pháp tại lễ diễu hành

[MINH HUỆ] VÀO NGÀY 05 
THÁNG 10, CÁC HỌC VIÊN 
PHÁP LUÂN CÔNG Ở NHẬT 
BẢN ĐÃ THAM GIA LỄ HỘI 
GIFU NOBUNAGA LẦN THỨ 
57 Ở GIFU.

Bà Jean Hay, Thị 
trưởng của Manly, 

tại lễ khai mạc



[MINH HỤÊ] Học viên 
Pháp Luân Công Frank và Sam 
[họ yêu cầu chỉ tiết lộ tên trong 
bài viết] đã bị bắt giam, đánh 
đập và bị cưỡng bức lao động 

ở Trung Quốc trước khi họ đến 
Úc vào năm 2008.

Họ bị đàn áp ở Trung Quốc 
vì luyện Pháp Luân Công.

Theo phóng sự trên tờ The 
Sunday Time của Tây Úc đăng 
tải vào ngày 05 tháng 10 năm 
2013, Frank và Sam đã cùng 
với  đồng tu của họ là bác sỹ 
Albert Lin giúp người dân nâng 
cao nhận thức về cuộc bức 
hại Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc. Họ kể lại trải nghiệm về 
cuộc bức hại của họ.

Phóng sự trên cũng nói rằng 
Đảng Cộng sản Trung Quốc 

(ĐCSTQ) đã bắt đầu đàn áp các 
học viên Pháp Luân Công vào 
ngày 20 tháng 07 năm 1999.

“Frank đã bị bắt giữ vào năm 
2001 và bị giam trong vòng 
hai năm. Anh ấy đã bị ép buộc 
phải làm những sản phẩm giá 
rẻ, như những đồ trang trí hoặc 
bộ đồ Giáng sinh.

“Bị đưa tới một trại lao động, 
mà không cần bất kỳ một thẩm 
phán hay luật sư nào cả, họ chỉ 
nói rằng bạn đã vi phạm luật 
pháp, bạn đang gây nguy hiểm 
cho xã hội, bạn cần ở trong trại 
lao động”, Frank nói.

“Khi anh ấy không lao động, 
Frank nói anh ấy đã bị tra tấn. 
Có một lần, cảnh sát đã trói anh 
ấy trên một chiếc ghế đẩu và 
sốc điện anh ấy trong nhiều giờ 
đồng hồ.”

“Một đêm, một tù nhân trói 
anh ấy vào một chiếc giường 
và đánh đập cho đến khi tay 
của anh ấy bị gẫy và sưng lên.”

Sam là một kỹ sư hóa học, và 
vợ anh là một nhân viên kế toán.

Phóng sự nhấn mạnh: “Năm 
2001, Sam phải nuôi con của 
bạn anh khi người đó bị bắt giữ.

[MINH HUỆ] Từ ngày 20 đến 22 
tháng 09 năm 2013, Triển lãm Sản 
phẩm Sức khỏe Mùa Thu lần thứ 38 đã 
được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá 
Katowice ở Katowise, Ba Lan. Hiệp 
hội Pháp Luân Đại Pháp Ba Lan đã 
tham gia sự kiện này từ năm 2010 và 
năm nay lại tiếp tục đến với triển lãm.

Gần 500 khách thăm quan đã ký 
tên vào đơn thỉnh nguyện toàn cầu do 
Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức 
Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) phát 
động. Đơn thỉnh nguyện lên án hành 
động mổ cướp nội tạng từ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở 
Trung Quốc.

Các học viên cũng biểu diễn năm 
bài công pháp của Đại Pháp và phân 
phát hàng trăm bản sao báo cáo điều tra 
sức khoẻ của những người tu luyện Pháp 
Luân Công. Một số người tỏ ý muốn học 
công pháp này và đã mua bản sao cuốn 
Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của 
Pháp Luân Công.

Chủ gian hàng triển lãm: “Tại sao 
những người cố gắng trở nên tốt lại bị 
tra tấn?

Người chủ của một gian hàng tại triển 
lãm đã dừng lại tại quầy Pháp Luân Đại 
Pháp và đọc một số tài liệu thông tin ở quầy. 
Cô đã bị sốc khi biết về tội ác mổ cướp nội 
tạng của chế độ Trung Quốc và ngay lập 
tức ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Trước khi rời đi, cô hỏi xin một tờ đơn 
trống, nói rằng cô muốn đề nghị một số 
bạn bè của mình cùng ký tên vào đơn 
thỉnh nguyện. Một lúc sau, cô đã quay lại 
với tờ đơn đầy chữ ký.

“Tôi đã gặp dữ hóa lành”
Một phụ nữ bước tới quầy của các học 

viên và nói rằng bà đến đây để ký vào đơn 
thỉnh nguyện. Bà bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Công vài tháng sau ca phẫu thuật 
điều trị bệnh ung thư.

Chỉ sau vài tuần luyện công và đọc sách 

Chuyển Pháp Luân một cách không đều 
đặn, bà đã phát hiện rằng sức khỏe và tinh 
thần của bà đã được cải thiện đáng kể. Bà 
nói: “Tôi cảm thấy thoải mái và phục hồi 
nhanh chóng sau ca phẫu thuật.” Từ đó trở 
đi, bà bắt đầu luyện công đều đặn mỗi ngày.

“Tôi đã gặp dữ hóa lành! Thật khó mà tin 
nổi khi một pháp môn tốt như thế này lại bị 
Đảng Cộng sản đàn áp.” Trước khi rời đi, 
bà đã khóc và ôm hôn thắm thiết từng học 
viên, bà cũng chân thành cảm ơn các học 
viên đã hướng dẫn bà luyện công trước đây.

Một cụ già: “Thiên mục của tôi được 
khai mở. Tôi nhìn thấy rất nhiều người 
chết trong tương lai, rất nhiều!”

Ông Tadeusz Piedo, 75 tuổi, nói rằng 
ông đến triển lãm để xem biểu diễn các 
bài công pháp của Pháp Luân Công. Vào 
cuối bài công pháp thứ nhất, một học 
viên đã hỏi ông: “Thưa ông, ông có muốn 
học Pháp Luân Công không?” Ông nói: 
“Vâng, tôi muốn nhưng trước khi tôi bắt 
đầu, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi”.

“Thiên mục của tôi được khai mở và tôi 
nhìn thấy một cảnh, trong đó có rất nhiều 
người chết trong tương lai, rất nhiều! Tôi 
luôn muốn biết điều đó có nghĩa là gì. Bất 
cứ khi nào tôi cảm thấy muốn nói chuyện 

với một ai đó về điều này, tôi luôn cảm 
thấy có một bàn tay rất lớn chặn miệng 
tôi lại, ngăn không cho tôi nói ra.”

“Trong khi tôi đứng xem các bạn 
biểu diễn các bài công pháp, bất thình 
lình tôi nhớ ra cảnh mà tôi đã từng 
nhìn thấy bằng thiên mục và muốn 
hỏi anh về điều này. Tôi ngạc nhiên 
vì thấy rằng bàn tay to lớn kia đã biến 
mất, có nghĩa là tôi được phép hỏi các 
học viên Pháp Luân Công về điều này. 
Có nghĩa là chỉ có Pháp Luân Công 
mới cho tôi được câu trả lời chính xác. 
Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết.”

Người học viên đáp: “Tôi khuyên 
ông nên đọc Chuyển Pháp Luân.” 
“Ông sẽ tìm thấy câu trả lời chi tiết 
cho những câu hỏi cấp bách của mình. 
Sau khi bước trên con đường tu luyện, 

mỗi học viên đều biết rằng các vị Thần đã 
tạo ra nhân loại cùng với các tiêu chuẩn 
để trở thành một con người. Nếu nhân loại 
không thể thực hiện theo tiêu chuẩn này, 
các vị Thần sẽ tiêu diệt họ.

“ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp 
Luân Công và mổ cướp nội tạng của họ 
chỉ vì đức tin của họ vào Chân Thiện 
Nhẫn. Bao nhiêu con người, quốc gia, và 
chính quyền có thể phân biệt tốt xấu? Và 
thậm chí bao nhiêu người vẫn còn thờ ơ, 
hoặc nhắm mắt làm ngơ vì những quyền 
lợi cá nhân của mình?

“Liệu Thần có thể tiếp tục nhìn sự bất 
công này mà không can thiệp? Tất cả 
những người này sẽ không bị trừng phạt 
sao? Chúng tôi đến đây quảng bá Pháp 
Luân Đại Pháp chính là để giúp mọi người 
tránh khỏi những hậu quả này. Pháp Luân 
Đại Pháp có thể giúp mọi người cải thiện 
tính cách và trở thành người tốt hơn, 
nhanh chóng nâng cao đạo đức của họ”.

“Sư phụ của chúng tôi nói cho chúng tôi 
biết rằng thảm hoạ sẽ không ảnh hưởng 
đến những người tốt. Nếu ông muốn có 
được giải thích chi tiết cho những điều 
này, xin vui lòng đọc Chuyển Pháp Luân.”

Truyền thông Úc: 
Các học viên 
Pháp Luân Công 
thuật lại những 
trải nghiệm về 
cuộc bức hại
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(Còn nữa trang3)

BA LAN: HỒNG TRUYỀN PHÁP LUÂN CÔNG TẠI HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM SỨC KHỎE

Người qua lại ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi 
chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ



[MINH HUỆ] Tôi làm việc ở một nông trại thuộc tỉnh Hắc 
Long Giang. Gia đình tôi nhận 6,6 hecta để trồng lúa. Việc tưới 
nước phụ thuộc nhiều vào hệ thống dẫn nước.

Ở đây đã xảy ra một trận hạn hán vào năm 1997, nên chúng 
tôi đã nói chuyện với nhà cung cấp về hệ thống cấp nước. Họ 
đồng ý tưới nước cách ngày giữa hai gia đình, không tính đến 
diện tích của thửa ruộng.

Khi đến lượt gia đình tôi, lúc đó chỉ có một ít diện tích được 
tưới nước trong ngày đầu tiên. Vào trưa ngày hôm sau, chỉ có 
một ít diện tích được tưới nước. Tôi nghi ngờ có một chỗ rò rỉ 
ở ruộng của tôi nên đã đi dọc theo thửa ruộng để kiểm tra. Tôi 
trông thấy nhà hàng xóm đào một rãnh lớn nơi nước chảy từ 
ruộng nhà tôi sang ruộng nhà họ. Lập tức tôi cảm thấy bất bình,

ruộng nhà tôi có diện tích gần gấp đôi của họ, và mỗi gia đình 
đều có nước trong hai ngày, vậy mà họ vẫn lấy trộm nước của 
chúng tôi.

Trong lúc đi bộ dọc thửa ruộng, trong tâm tôi nghĩ mình là 
người tu luyện ra sao cần tuân theo những tiêu chuẩn của người 
tu luyện, không được phá vỡ mối quan hệ giữa hai gia đình.

Ngày hôm sau là đến phiên nhà hàng xóm tưới nước. Tôi đi 
đến gần kênh đào để lấy củi về đun. Người vợ nhà hàng xóm 
từ đằng xa 200 mét đã chạy đến chỗ tôi, cô ấy vừa chạy vừa la 
mắng. Cô ấy nghĩ tôi cũng sẽ lén lút lấy nước để tưới vào ruộng 
của chúng tôi, giống những gì họ đã làm với chúng tôi. Cô ấy 
còn lăng mạ tôi, nhưng tâm tôi bất động. Tôi lấy củi và rời đi. 
Còn có một người khác đứng gần kênh đào. Ông ấy nói với cô: 
“Cô đang la mắng ai vậy? Không ai làm phiền cô hết. Nếu bà ấy 
(ông ấy chỉ tôi) cũng xử sự giống hệt cô, thì đã xảy ra xô sát rồi.”

Trong những ngày đó, gia đình hàng xóm đã tỏ thái độ thù 
địch với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn thân thiện chào hỏi họ và 
tuân theo các tiêu chuẩn của “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Lúc đó là vào tháng 07, và trời không có mưa. Lượng nước 
cung cấp vì thế còn ít hơn nữa. Nhiều người có ruộng ở chỗ đất 
cao còn đánh nhau hàng ngày vì nước. Tôi bình tâm và để tùy 
kỳ tự nhiên. Chúng tôi đã không đi đến ruộng trong hai ngày. 
Trong hai ngày đó, một cơn mưa lớn đã trút xuống thửa ruộng 
của chúng tôi. Tuy nhiên, thửa ruộng ở bên cạnh lại không có 
mưa. Đôi vợ chồng nhà hàng xóm đã chứng kiến trận mưa đó. 
Họ nói: “Thật kỳ lạ. Chỉ có mưa ở trên ruộng nhà họ”.

Một trận mưa lớn nữa cũng đã trút xuống ruộng chúng tôi vào 
tháng 8. Nhiều người buôn gạo đã hỏi tôi lý do. Tôi nói: “Tôi là 
một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ của tôi luôn bảo hộ cho 
tôi”. Gia đình tôi đã có một vụ thu hoạch tốt trong năm đó. Gia 
đình người hàng xóm cũng giảng hòa với chúng tôi vào năm sau.

[MINH HỤÊ] Từ ngày 15 đến 30 tháng 09 năm 2013, cả hai 
Đảng Lao Động và Đảng Bảo Thủ đều lần lượt tổ chức hội nghị 
thường niên ở Brighton và Manchester, Vương Quốc Anh.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng các quầy thông tin dọc 
theo hành lang sảnh ngoài của hai hội trường và thu thập chữ ký 
cho chiến dịch thỉnh nguyện toàn cầu được khởi xướng bởi Hiệp 
hội Các Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH), kêu gọi chấm 
dứt tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang 
còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào ngày đầu tiên của hội nghị, hơn 1.500 người đã ký tên 
thỉnh nguyện cho chiến dịch của tổ chức DAFOH, trong đó 
có cả Phó Thị trưởng của Brighton và một số thành viên của 
Quốc hội.

Nhiều đại biểu hội nghị đã nhận tờ rơi của các học viên vào 
buổi sáng và sau đó ký tên thỉnh nguyện vào cuối ngày đó khi 
kết thúc hội nghị.

Một phụ nữ 107 tuổi cùng hai thành viên trong gia đình bà đã 
chăm chú lắng nghe các học viên giải thích rõ sự thật về cuộc 
bức hại ở Trung Quốc. Họ sẵn lòng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Một cô gái trẻ đã nhận một tờ rơi nhưng không muốn ký tên 
thỉnh nguyện. Tuy nhiên, sau đó cô ấy đã quay trở lại và đề nghị 
được ký vào tờ đơn. Khoảng 15 phút sau đó, cô đã đưa em gái 
mình đến để cùng ký tên thỉnh nguyện.

Vào ngày cuối cùng diễn ra hội nghị, hai chị em đã quay trở 

Truyền thông Úc: Các học viên 
Pháp Luân Công thuật lại những trải 

nghiệm về cuộc bức hại
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Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

(Tiếp theo trang2)

Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ

TRỜI BAN TẶNG MƯA THẦN 

VƯƠNG QUỐC ANH: CÁC HỌC VIÊN THU THẬP CHỮ KÝ THỈNH 
NGUYỆN TRONG CÁC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA CHÍNH ĐẢNG

Một người qua đường ký tên vào đơn thỉnh 
nguyện của tổ chức DAFOH

“Ở đồn cảnh sát, Sam bị treo 
lên khung cửa sổ, bị đánh đập 
và bị đổ đá lạnh vào quần.

Frank và Sam đều nói rằng 
các học viên Pháp Luân Công 
ở Trung Quốc vẫn đang bị 
bức hại.

Bác sỹ Lin cho biết, ông 
cảm thấy ông cần phải lên 
tiếng về việc các học viên 
Pháp Luân Công bị mổ cướp 

nội tạng trong khi họ còn sống, 
sau khi sự việc này được hé lộ 
vào năm 2006.

Phóng sự nói rằng: “Để 
nâng cao nhận thức về cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc, bác sĩ Lin đã tổ 
chức trình chiếu miễn phí hai 
bộ phim tài liệu ‘Trung Quốc 
tự do’ và ‘Vượt qua sợ hãi’ tại 
Thư viện Quốc gia.”  

lại cùng với mẹ của họ – một chính trị gia địa phương – và đề 
nghị bà ký vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ với Pháp 
Luân Công.



[MINH HUỆ] Sau khi bị bắt giam trong gần một năm, 13 học viên Pháp 
Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị tòa án quận Tây 
Cương tại Đại Liên đưa ra xét xử phi pháp. Phiên tòa diễn ra vào ngày 21 
tháng 06 năm 2013, bắt đầu lúc 8h30 sáng và kéo dài trong 12 giờ. Lúc 
8h30 tối, thẩm phán tuyên bố hoãn đến khi có thông báo mới.

Bắt giữ và tra tấn trên diện rộng
13 học viên bị xét xử nằm trong số 79 học viên đã bị bắt vào ngày 06 

tháng 07 năm 2012. Bà Trương Quế Liên là học viên sống ở quận Khai 
Phát, 69 tuổi, bà bị bức hại đến chết vào ngày 05 tháng 08 năm 2012. Bà 
đã bị tra tấn tàn bạo tại Trại tạm giam thành phố Đại Liên.

Ông Xa Trung Sơn cũng bị tra tấn tàn bạo ở Trại tạm giam thành phố 
Đại Liên. Kết quả là, sức khỏe của ông sa sút nhanh chóng. Đã ba lần ông 
được đưa đến bệnh viện để cấp cứu hồi sức.

Nhiều luật sư biện hộ bị đánh đập và giam cầm 
Lúc đầu Tòa án quận Trung Sơn ở thành phố Đại Liên lên kế hoạch mở 

phiên xử 13 học viên vào lúc 9 giờ 30 ngày 12 tháng 04 năm 2013. Tuy 
nhiên, ngay vào đêm trước khi phiên xử bắt đầu, các luật sư biện hộ đều 
nhận được thông báo phiên tòa đã bị hoãn.

Sáng hôm sau, công an đã bắt nhiều người nhà của học viên và các học 
viên khác khi họ đến tham dự phiên xử. Hai luật sư bào chữa cũng bị bắt 
giam. Một trong đó là luật sư Trình Hải đã bị công an đánh đập. Vụ xô xát 
này được coi là “Vụ xô xát ngày 12 tháng 04 ở Đại Liên”, điều này làm 
dấy lên lo ngại từ mọi tầng lớp xã hội và thu hút sự chú ý của cộng đồng 
quốc tế qua các báo cáo của truyền thông nước ngoài.

Vụ việc ngày 12 tháng 04 đã được phản ánh trong một bài viết có tiêu 
đề: Công lý biến thành trò đùa: Bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên 
diện rộng, luật sư bị đánh vô cớ và nhiều thủ đoạn nham hiểm. Sau sự 
việc ngày 12 tháng 04, các luật sư biện hộ đã nộp nhiều đơn kiện. Kết quả 
là công an không dám bắt các học viên công khai khi phiên xử cuối cùng 
được tổ chức vào ngày 21 tháng 06. Tuy nhiên, hành vi vi phạm công lý 
một cách trắng trợn vẫn được lén lút thực hiện.

Trước và trong ngày phiên xử diễn ra, Phòng công an Đại Liên đã cử 
nhiều công an mặc thường phục đi giám sát gia đình nhiều học viên và các 
luật sư biện hộ. Vào tối ngày 20 tháng 06, công an đã đến khám phòng các 
luật sư và sách nhiễu họ. Các luật sư vẫn giữ bình tĩnh và không bị kích 
động. Vào ngày 21 tháng 06, Tòa án quận Tây Cương đã hoãn toàn bộ các 
phiên xử, ngoại trừ phiên xử 13 học viên. 
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13 học viên Pháp Luân Công bị xét xử 
phi pháp, 12 luật sư đứng lên vì công lý

Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đường Tú Minh

Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HỤÊ] Từ ngày 15 đến 30 tháng 09 năm 2013, cả 
hai Đảng Lao Động và Đảng Bảo Thủ đều lần lượt tổ chức 
hội nghị thường niên ở Brighton và Manchester, Vương 
Quốc Anh. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng các 
quầy thông tin dọc theo hành lang sảnh ngoài của hai hội 
trường và thu thập chữ ký cho chiến dịch thỉnh nguyện toàn 
cầu được khởi xướng bởi Hiệp hội Các Bác sĩ chống mổ 
cướp nội tạng (DAFOH), kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp 
tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của 
Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào ngày đầu tiên của hội nghị, hơn 1.500 người đã ký 
tên thỉnh nguyện cho chiến dịch của tổ chức DAFOH, trong 
đó có cả Phó Thị trưởng của Brighton và một số thành viên 
của Quốc hội. Nhiều đại biểu hội nghị đã nhận tờ rơi của 
các học viên vào buổi sáng và sau đó ký tên thỉnh nguyện 
vào cuối ngày đó khi kết thúc hội nghị.

Một phụ nữ 107 tuổi cùng 
hai thành viên trong gia đình 
bà đã chăm chú lắng nghe 
các học viên giải thích rõ sự 
thật về cuộc bức hại ở Trung 
Quốc. Họ sẵn lòng ký tên 
vào đơn thỉnh nguyện.

Một cô gái trẻ đã nhận một 
tờ rơi nhưng không muốn ký 
tên thỉnh nguyện. Tuy nhiên, 
sau đó cô ấy đã quay trở lại 
và đề nghị được ký vào tờ 
đơn. Khoảng 15 phút sau đó, 
cô đã đưa em gái mình đến 
để cùng ký tên thỉnh nguyện.

Vào ngày cuối cùng diễn 
ra hội nghị, hai chị em đã quay trở lại cùng với mẹ của 
họ – một chính trị gia địa phương – và đề nghị bà ký vào 
đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công. 

Một người qua đường ký tên 
vào đơn thỉnh nguyện của tổ 

chức DAFOH

VƯƠNG QUỐC ANH: CÁC HỌC VIÊN 
THU THẬP CHỮ KÝ THỈNH NGUYỆN 
TRONG CÁC HỘI NGHỊ THƯỜNG 
NIÊN CỦA CHÍNH ĐẢNG 

[MINH HUỆ] Ngày 28 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở 
Vương quốc Anh đã tập trung trên Quảng trường Trafalgar để biểu diễn các bài công 
pháp, giảng chân tướng, và thu thập chữ ký nhằm ủng hộ chiến dịch thỉnh nguyện 
toàn cầu của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH).

Trong vòng 05 tiếng đồng hồ, hơn 1.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã ký tên 
vào đơn thỉnh nguyện để giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện
Cô Liroko, đến từ Brooklyn, New York, làm việc trong ngành phát thanh truyền 

hình. Cô nói rằng cô rất vui khi thấy chiến dịch thu thập chữ ký phản đối tội ác mổ 
cướp nội tạng sống của các học viên đang nhận được sự chú ý cũng như những phản 
ứng tích cực từ đông đảo công chúng.

Cô nói: “Tội ác mổ cướp nội tạng sống này ảnh hưởng đến tất cả mọi người; nó 
báng bổ mọi sáng tạo”. “Cần phải để tất cả mọi người biết về nó; hãy để trái tim của 
họ lắng nghe sự thật”.

“Một số người nghĩ rằng những việc đang diễn ra ở Trung Quốc không liên quan 
gì đến họ, nhưng thực ra, những chuyện đang xảy ra ở đó liên quan đến tất cả mọi 
người, ở mọi nơi, vì tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau!”

Bài viết của phóng viên báo Minh 
Huệ Lý Tú Minh

CẢ NGHÌN NGƯỜI ĐÃ CÓ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN 
TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRAFALGAR – LONDON


