
sự kiện này. 
Các học viên đã tham dự diễu 

hành trong lễ khai mạc của lễ 
hội. Thuyền hoa rực rỡ sắc 
màu, các điệu múa Trung Hoa, 
và múa trống lưng của các học 
viên Pháp Luân Công đã nhận 
được sự chào đón nồng nhiệt từ 
khán giả. Sau lễ diễu hành, một 
người đàn ông cao niên đến từ 
Thượng Hải, Trung Quốc, đã 
đến quầy giới thiệu của các học 
viên Pháp Luân Công cùng với 
gia đình ông ấy, và nói: “Tôi 
biết rằng Pháp Luân Công là 
tốt. Tôi cũng biết về cuộc bức 
hại. Tôi ủng hộ các bạn.”

Ông Chu, một người Trung 
Quốc khác cũng vừa từ Trung 
Quốc tới Sydney, ông nói: 
“Tôi thích đoàn của Pháp Luân 
Công. Bạn có thể nhìn thấy sự 
hòa ái trên gương mặt họ. Tôi 
đánh giá cao việc Pháp Luân 
Công giới thiệu văn hóa Trung 
Hoa tới xã hội phương tây. Tôi 
tự hào về họ.”

Các học viên đã dựng quầy 
giới thiệu và dạy người dân 
các bài công pháp. Nhiều 
người đã dừng lại để học các 
bài công pháp.

                                         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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Úc: Nâng cao nhận thức về 
Pháp Luân Công tại Lễ hội 
Granny Smith

Hàn Quốc: Thiên Quốc Nhạc Đoàn tham dự lễ khai mạc 
Giải đua Marathon ở Cảng Pyeongtaek lần thứ 13

[MINH HỤÊ] Ngày 12 tháng 10, 
Thiên Quốc Nhạc Đoàn ở Hàn Quốc, 
bao gồm các học viên Pháp Luân Công 
Hàn Quốc đã được mời tham dự biểu 
diễn tại Giải đua Marathon Cảng Py-
eongtaek năm 2013 ở Pyeongtaek, 
Gyeonggi. Đây là năm thứ ba đoàn nhạc 
biểu diễn tại sự kiện này.

Cảng Pyeongtaek là căn cứ quân sự 
thuộc Sở chỉ huy Hạm đội 2 của Hải 
quân Hàn Quốc bảo vệ vùng biển phía 
Tây Hàn Quốc. Các vận động viên đến 
từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều 
quốc gia khác, trong đó có cả quân nhân 

Mỹ và hơn 10.000 công dân tham gia 
vào cuộc thi chạy Marathon này. Các 
chính trị gia địa phương cũng tham dự 
buổi lễ khai mạc.

Sau cuộc thi, các thành viên trong 
đoàn nhạc đã đến bến cảng để nói với 
mọi người về Pháp Luân Công. Nhiều 
người Trung Quốc đã vỗ tay tán thưởng 
màn biểu diễn của đoàn nhạc. Một số 
người đã nhận tài liệu giảng chân tướng, 
một số thì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp 
hảo” bằng Tiếng Trung. Nhiều người 
đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp 
Luân Công.

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Các học viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành

Các quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công

Thiên 
Quốc 
Nhạc 
Đoàn 
trong 
lễ diễu 
hành

[MINH HUỆ] Ngày 19 tháng 10, các học viên 
Pháp Luân Công tại Sydney đã được mời tham 
dự biểu diễn tại Lễ hội Granny Smith thường niên 
được tổ chức ở Eastwood, một thị trấn nằm ở phía 
Bắc của Sydney với phần lớn là người Hoa. Các 
học viên đã dựng các quầy thông tin tại lễ hội 
để giới thiệu về Pháp Luân Công với dân chúng. 
Năm nay, hàng chục nghìn người đã đến tham dự



[MINH HUỆ] “Tôi từng không muốn 
nói với mọi người rằng tôi là một người 
Trung Quốc, bởi vì tôi cảm thấy hơi xấu 
hổ. Từ khi xem buổi biểu diễn Thần Vận 
và biết về Pháp Luân Công, tôi cảm thấy 
tự hào về việc mình là một người Trung 

Quốc, bởi vì những điều tốt đẹp nhất này 
đều đến từ Trung Quốc. Họ khiến cho tôi 
có cảm giác rằng tôi đang rất gần với thần 
thánh”, bà Lan nói trong khi xem một cuộc 
diễu hành Pháp Luân Công ở khu phố Tàu 
Los Angeles vào ngày 20 tháng 10.

Hơn một nghìn học viên Pháp Luân 
Công từ khắp nơi trên thế giới đã tổ chức 
một cuộc đại diễu hành ở khu phố Tàu. 
Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn diễu 
hành, bắt đầu xuất phát từ Broadway và 
kết thúc ở Lãnh sự quán Trung Quốc.

Ông Etrao và vợ đến từ 
Mexico đã xem diễu hành 
một lúc lâu. Ông chưa bao 
giờ nghe nói về Pháp Luân 
Công, nhưng ông tin rằng 
mọi người cần “Chân-
Thiện-Nhẫn”. Ông đã bị sốc 
bởi nạn mổ cướp nội tạng ở 
Trung Quốc. Ông và vợ ủng 
hộ mạnh mẽ sự phản kháng 
ôn hòa của các học viên.

Những người trong cuộc 
diễu hành đến từ khắp nơi 

trên thế giới. Họ muốn chia sẻ vẻ đẹp của 
Pháp Luân Công với công chúng và nâng 
cao nhận thức về cuộc bức hại.

Joyce đến từ Kansas đã bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Công 11 năm trước. Một khối 
u xơ cơ từng hành hạ bà trong một thời 

gian dài đã biến mất ngay sau khi bà bắt 
đầu tu luyện. Ba năm sau, con gái bà cũng 
đã tham gia tu luyện. Joyce hy vọng rằng 
cả thế giới sẽ biết về Pháp Luân Công và 
hưởng lợi ích từ nó.

Ha Phan, một người Canada gốc Việt, đã 
bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công 12 năm 
trước. Là chủ một nhà hàng, ông  kiếm 
được rất nhiều tiền, nhưng ông vẫn cảm 
thấy có một sự trống trải nào đó trong cuộc 
sống của mình. Ông đã tập thiền trong ba 
năm, nhưng vẫn không mãn nguyện cho 
đến khi ông thấy một tờ rơi Pháp Luân 
Công trong nhà hàng của mình. Ông đã 
tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và đọc 
xong nó trong vòng hai ngày. Ông nói: 
“Cuộc đời tôi đã thay đổi.”

[MINH HUỆ] Ngày 24 tháng 09 năm 2013, Cao Uỷ Nhân 
Quyền của Văn phòng Liên Hợp Quốc đã tổ chức ngày Open 
House với chủ đề “1993-2013: Hai mươi năm bảo vệ quyền lợi 
của các bạn”. Các học viên Pháp Luân Công từ Geneva, Thụy Sỹ 
và các vùng khác đã tham dự sự kiện này để giúp nâng cao nhận 
thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hai cuộc hội thảo đã được tổ chức trong ngày Open House. 
Cuộc hội thảo đầu tiên có chủ đề “Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ”.

Trước khi bắt đầu cuộc hội thảo, Tiến sỹ Trần Hoàng Trung, 
một đại diện của Pháp Luân Công, bước lên bục để giới thiệu sơ 
lược về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

Tiến sỹ Trần chỉ ra rằng chế độ Trung Quốc không chỉ cố gắng 
ép buộc các học viên nữ từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, nếu 
không họ sẽ phải đối diện với sự lạm dụng và tra tấn khốc liệt, mà 
còn buộc nhiều học viên đang mang thai từ bỏ niềm tin của họ nếu 
không họ sẽ bị buộc phải phá thai.

Sau phần phát biểu của ông, một quan chức của Cao uỷ Liên 
Hợp Quốc đã bày tỏ mối lo ngại về Pháp Luân Công và yêu cầu 
một số quan chức có liên quan quan tâm nhiều hơn về vấn đề này.

Dũng khí kiên cường của các học viên Pháp Luân Công
Ông Karim Lahidji, một trong những người tham dự sự kiện, 

nói rằng một chế độ bí mật giống như ĐCSTQ là mối đe doạ ng-
hiêm trọng với toàn thể nhân quyền trên toàn thế giới.

Ghi nhận sự khó khăn và nguy hiểm trong việc báo cáo về các 
hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, ông Lahidji đã bày tỏ 
sự ngưỡng mộ của mình đối với dũng khí kiên cường của các học 
viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày tội ác chống lại nhân 
loại của chế độ.

Buổi hội thảo thứ hai với chủ đề “Trả đũa những người cộng tác 
với Liên Hợp Quốc để tố cáo các hành vi vi phạm nhân quyền” 
có sự tham dự của 3 diễn giả khách Cả ba diễn giả đều đồng 
ý rằng khi một chế độ độc tài toàn trị bị phơi bày vì vi phạm 
nhân quyền, chắc chắn là nó sẽ bị thổi phạt. Họ nói rằng điều này 

trực tiếp đe doạ việc thúc 
đẩy nhân quyền trong cộng 
đồng quốc tế.

ĐCSTQ không ngừng 
trả thù Pháp Luân Công 
vì họ dám phơi bày tội ác 
của nó

Tiến sỹ Trần chỉ ra rằng 
tội ác kinh khủng càng bị 
phơi bày thì sự xấu xa và 
thù hằn của chế độ sẽ lại 
càng nhắm vào những người đã vạch trần nó. Khi tội ác mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ 
bị vạch trần, nó không những bị xem là sự vi phạm nhân quyền 
trắng trợn và xấu xa nhất trong đạo đức nhân loại – mà còn phá vỡ 
hoạt động buôn bán nội tạng chợ đen của Đảng. Điều này khiến 
cho Đảng càng gia tăng hận thù với Pháp Luân Công và bất cứ 
cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức nào dám ủng hộ Pháp Luân Công.

Tiến sỹ Trần đưa ra ví dụ về việc có ít nhất một nhóm đã bị hủy 
lịch tư vấn với Liên Hợp Quốc, và hai nhóm đã bị đe doạ vì thu 
xếp cho Pháp Luân Công phát biểu trước Liên Hợp Quốc về các 
vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Trong cuộc họp Hội đồng Nhân quyền năm 2009, các đại biểu 
Trung Quốc đã không ngừng cố ngăn chặn Tiến sỹ Trần lên tiếng 
vạch trần cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Ông Sheikh hoan nghênh phát biểu của Tiến sỹ Trần và lưu ý 
rằng ông đã có trải nghiệm tương tự trong khi làm việc với Uỷ 
ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc khi xét duyệt các tổ chức phi 
chính phủ. Ông nói rằng chế độ Trung Quốc, cùng với các chế độ 
khác được cho là có hành vi vi phạm nhân quyền, đang cố gắng 
khống chế Uỷ ban. Sau sự kiện này, các học viên Pháp Luân Công 
đã trao đổi ý kiến với ông Sheikh. Ông nói rằng: “Các bạn rất 
dũng cảm”. “Với tinh thần bất khuất như vậy, các bạn chắc chắn 
sẽ đánh bại bất cứ tội ác nào chống lại các bạn!”
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LOS ANGELES: “TÔI TỰ HÀO LÀ MỘT NGƯỜI TRUNG QUỐC, VÌ PHÁP LUÂN CÔNG”

GENEVA, THỤY SỸ: CÁC HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG 
THAM DỰ HỘI THẢO NHÂN QUYỀN CỦA LIÊN HỢP QUỐC 

Đại diễu hành

Kerrie và mẹ 
cô, bà Joyce 
Mitchell

Giáo sư Chaloka Beyani (phải) 
nhận thông tin về cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công từ Tiến sỹ Trần Hoàng 
Trung (trái)



[MINH HUỆ] Vào năm 2000, tôi bị các cảnh sát của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt và đưa đến trại tạm giam chỉ vì không từ bỏ 
niềm tin vào Pháp Luân Công. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân 
Công trong suốt thời gian ở trong tù, và ngày càng có nhiều người 
trong tù đến để tìm hiểu sự thật.

Bạn tù gặp được Pháp Luân Công
Xiaocui, là một tù nhân rất ốm yếu và không thể tự chăm sóc cho 

bản thân trước khi cô bị kết án tù. Cô được chẩn đoán bị ung thư da, 
rất yếu và luôn luôn đau đớn.

Ban đầu, chồng của cô rất tử tế. Anh ấy đưa cô đến các bệnh viện và 
các phòng khám của các bác sĩ và đã tốn rất nhiều tiền. Nhưng, mọi nỗ 
lực của họ đều không có kết quả nên anh ấy đã chán cô và ngoại tình. 
Cô không thể đối phó được với khổ nạn mới này, không muốn anh tìm 
được hạnh phúc ở nơi khác nên đã tàn nhẫn sát hại anh.

Xiaocui bị kết án tù bất chấp tình trạng ốm yếu của cô. Một tù nhân 
được giao nhiệm vụ giúp đỡ cô. Cô ấy phải uống 6 viên hóc môn chữa 

[MINH HUỆ] Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 09, Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn, bao gồm hơn 140 học viên Pháp Luân Công đến từ 
Đài Loan và Nhật Bản, đã biểu diễn tại Hội nghị quốc tế cũng là Lễ 
hội Văn hóa được tổ chức tại Ahmedabad, Ấn Độ. Các học viên đã 
biểu diễn các bài công pháp. Ban tổ chức đã trao huy chương cho 
các thành viên của đoàn nhạc nhằm thể hiện sự cảm kích của họ với 
đoàn nhạc.

Tại thời điểm khai mạc 
lễ hội, đoàn nhạc đã biểu 
diễn một số ca khúc do 
các học viên Pháp Luân 
Công sáng tác. Họ cũng 
đã giới thiệu Pháp Luân 
Công với khán giả, và 
nâng cao nhận thức về 
cuộc bức hại Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc.

Vào ngày thứ hai của 
sự kiện, các học viên 
Pháp Luân Công đã biểu 
diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu. Nhiều 
người đã hỏi xem họ có thể tìm được sách Pháp Luân Công ở đâu 
và họ có thể học nó như thế nào.

Các học viên cũng biểu diễn tại lễ bế mạc hội nghị. Một thành 
viên trong ban tổ chức bày tỏ sự cảm kích đối với ban nhạc, và nói 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Anh. Ông ấy nói: “Không ai 
được phép bức hại người khác. Tà ác sẽ không thể tồn tại được lâu.”

[MINH HUỆ] Trong chuyến đi gần đây của tôi tới ngoại 
ô Bắc Kinh, một người bạn đang làm về công nghệ truyền 
thông kể với tôi một câu chuyện của một viên chức cấp tỉnh, 
ông ta đã nhận hối lộ hơn 200 triệu nhân dân tệ.

Trong thời gian kết án viên chức này, các quan chức cấp 
cao hơn cho rằng đây là trường hợp có thể sẽ gây ra ảnh 
hưởng tiêu cực tới danh tiếng của chế độ cộng sản cả ở trong 
nước cũng như quốc tế. Do đó, họ đã loại bỏ đi hai số “0″ 
trong con số tham nhũng đó, và cơ bản đã định ra con số cho 
khoản tiền tham nhũng này và ghi thành 2 triệu nhân dân tệ.

Câu chuyện này có thể nghe kỳ lạ, nhưng có rất nhiều 
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Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

HỒNG TRUYỀN ĐẠI PHÁP Ở MIỀN TÂY ẤN ĐỘ 

CHỨNG KIẾN HUYỀN NĂNG CỦA PHÁP LUÂN CÔNG – BỆNH UNG THƯ 
DA CỦA BẠN TÙ ĐÃ ĐƯỢC CHỮA KHỎI

viêm và dị ứng mỗi ngày. Cô ấy đã bị nghiện thuốc và thân 
thể cô phản ứng dữ dội khi không có thuốc kịp lúc.

Cô ấy đã lắng nghe khi tôi nói về Pháp Luân Công và một 
hôm hỏi tôi liệu cô ấy có thể học không. Tôi đáp: “Chắc chắn 
rồi, miễn là cô thực sự muốn, Sư phụ của chúng tôi sẽ chăm 
lo cho cô.”

Xiaocui học thuộc lòng các bài giảng của Sư phụ vài giờ 
mỗi ngày và học thuộc tất cả các bài giảng mà tôi có thể ghi 
nhớ. Chúng tôi cùng nhau luyện công vào ban đêm. Một 
tháng sau, tôi nhận ra rằng Xiaocui đã trở nên tràn đầy năng 
lượng, đi lại và nói năng một cách dễ dàng. Tôi hiểu rằng Sư 
phụ đang chăm sóc cô ấy.

Tôi chia sẻ với cô ấy: “Bây giờ cô đã là một học viên Pháp 
Luân Công rồi. Làm sao cô có thể để người khác giặt quần áo 
của cô được?” Cô ấy đáp: “Tôi cũng đang nghĩ về điều này.” 
Ngày hôm sau cô ấy đã giặt quần áo của mình. Trước sự ngạc 
nhiên của cô ấy, các vấn đề mà cô gặp phải trước đó đã được 
giải quyết. Tay của cô không còn đau nữa và đã chuyển sắc. 
Cô ấy phấn khích nói: “Sư phụ đang chăm sóc tôi.” Tất cả 
các bạn tù cùng phòng đều mừng cho cô.

Xiaocui tin tưởng rằng cô ấy là một học viên chân chính 
và không còn bệnh tật, vì vậy cô ấy muốn dừng uống thuốc. 
Xiaocui đã quyết định ngừng uống thuốc đêm hôm đó. Đêm 
đầu tiên Xiaocui ngừng uống thuốc, cô bị đau đớn toàn thân 
và không thể ngủ được. Sáng hôm sau, Xiaocui nói rằng mặc 
dù cô bị đau đớn, nhưng cảm thấy không giống trong quá 
khứ và có thể chịu đựng được.

Xiaocui bắt đầu nôn vào buổi chiều, nôn hết mọi thứ mà 
cô đã ăn sáng và ăn trưa. Sau đó cô đã nôn bất cứ thứ gì cô 
ăn vào. Tuy nhiên càng nôn nhiều, cô càng vui hơn. Cô chia 
sẻ với tôi: “Như cô đã nói đấy, tôi đã nôn ra toàn những thứ 
giống như tảng thịt. Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi.”

Cô ấy bắt đầu nôn ra máu tươi vào ngày thứ ba. Một số bạn 
tù lo lắng và nhờ các lính canh hỗ trợ cầm máu. Cô ấy được 
bác sĩ khám mà không thể hiểu điều gì đã xảy ra.

Tôi đã hỏi Xiaocui có lo lắng không. Cô ấy đáp: “Không. 
Sư phụ đang thanh lý thân thể của tôi. Những thứ tôi đã nôn 
ra đều là xấu và dơ bẩn. Bác sĩ không thể tìm thấy bất cứ 
bệnh gì”.

Xiaocui thật sự hạnh phúc. Cô ấy đã hồi phục và càng trở 
nên tín tâm vào Sư phụ. Cô đã giảng chân tướng về Pháp 
Luân Công cho gia đình của mình vào ngày họ vào thăm, 
và đặc biệt về trải nghiệm kỳ diệu của mình. Cô nói: “Pháp 
Luân Công đã ban cho tôi một cuộc đời mới.”

Biểu diễn tại công viên cho những khán giả tham gia buổi lễ

Thu thập chữ ký chống mổ cướp nội tạng

Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩnh viễn 
không thể cải biến

(Còn nữa trang4)



[MINH HUỆ] Vào ngày 22 tháng 09 năm 2013, các học viên 
đã tổ chức một chiến dịch ký tên thỉnh nguyện ở Plaza del Pilar, 
một điểm du lịch nổi tiếng ở Zaragoza Tây Ban Nha, nhằm phơi 
bày 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 địa phương cũng biểu diễn các bài công pháp 
Pháp Luân Đại Pháp và dựng các biểu ngữ mang dòng chữ: 
“Mạnh mẽ lên án ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống của các học 
viên Pháp Luân Công”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân 
Công”, và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ cũng dựng các tấm 
bảng trưng bày hình ảnh chi tiết tội ác chống lại nhân loại của 
chính quyền Trung Quốc.

Nhiều người qua đường thấy không thể hiểu được việc các học 
viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại một cách có hệ 
thống chỉ vì tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Rất nhiều người đã sẵn 
sàng ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với 
Pháp Luân Công.

“Tôi không thể sống được dưới chế độ độc tài 
ĐCSTQ”

“Xin chào! Có phải tất cả những hình ảnh bức hại này là thật 
không?” một phụ nữ Pháp nói tiếng Trung Quốc trôi chảy hỏi. 
“Đúng thế”, một học viên đáp: “Tuy nhiên, chúng chỉ là phần nổi 
của một tảng băng chìm.”

“ĐCSTQ còn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống và bán chúng”.

“Điều này quá tà ác!” người phụ nữ đã kêu lên. “Tôi đã sống ở 
Trung Quốc 6 năm, vì thế tôi biết Đảng như thế nào. Nếu bạn nói 
điều gì đó mà họ không thích, họ sẽ cho bạn vào tù!”

Người học viên đã giải thích: “Vẫn còn có rất nhiều học viên 
Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị giam giữ bất hợp pháp và 
những người có nguy cơ bị cưỡng bức lấy đi nội tạng.”

“Chúng tôi muốn nhiều người Trung Quốc hơn biết được bản 
chất thật sự của chính quyền Trung Quốc để họ không vô tình trở 
thành đồng lõa với những tội ác của nó.”

“Chính xác”, người phụ nữ nói. “Và tôi có thể giúp đỡ bằng 
cách nói cho bạn bè mình ở Trung Quốc biết về tội ác chống lại 
nhân loại của ĐCSTQ.”

Một người đàn ông ngồi trên xe lăn đã đứng lên và 
bước đến ký tên thỉnh nguyện

Ba thanh niên và một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên xe lăn 

đọc tờ rơi về mổ cướp nội tạng một cách cẩn thận. Sau vài phút, 
họ đã đến bàn thông tin và xin ký tên thỉnh nguyện.

Người đàn ông lớn tuổi có vẻ muốn ký tên, vì thế người học 
viên nhanh chóng đưa cho ông một đơn thỉnh nguyện. Người đàn 
ông ngả về phía trước, và sau đó tìm cách đứng lên. Sau khi tự 
mình đứng vững, ông bất bình nói: “Chỉ có những kẻ tà ác mới 
dám tham gia vào việc mổ cướp nội tạng! Tôi cần giúp chấm 
dứt điều này!” Sau đó ông cẩn thận ký tên mình vào đơn thỉnh 
nguyện.

Ba người đi cùng ông rất ngạc nhiên khi chứng kiến điều này, 
vì chân người đàn ông lớn tuổi đã bị cứng, yếu, và biến dạng do 
bệnh viêm thấp khớp nặng.
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Tây Ban Nha: Các học viên phơi bày tội ác 
mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ ở Plaza del Pilar 

Bài viết của một học viên ở Tây Ban Nha

Người 
qua 
đường 
ký tên 
thỉnh 
nguyện 
để bày 
tỏ sự 
ủng 
hộ của 
mình đối 
với Pháp 
Luân 
Công.

Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩnh viễn không thể cải biến
(Tiếp theo trang3)

những trường hợp tương tự như vậy. Trong phiên tòa gần đây 
xét xử Bạc Hy Lai, Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, tội hối lộ 
của Bạc theo thống kê ban đầu lên đến hàng tỷ nhân dân tệ. Tuy 
nhiên trong phán quyết đầu tiên của tòa án, số tiền này cũng đã 
được giảm xuống còn 5 triệu nhân dân tệ. Đó có thể là lý do vì 
sao Bạc không chỉ từ chối thụ nhận phán quyết đầu tiên, mà còn 
tiết lộ chuyện Vương Lập Quân, nguyên Cảnh sát trưởng Trùng 
Khánh, đã tìm đến sự giúp đỡ của Lãnh sự quán Hoa Kỳ vì việc 
ông ta ngoại tình với vợ của Bạc. Một phiên xét xử hình sự ng-
hiêm trọng đã chuyển thành phim hình sự.

Tôi hỏi bạn tôi rằng nếu đã giảm việc kiểm soát các kênh 
truyền thông, thì có thể sẽ có nhiều những báo cáo được đưa ra 
xung quanh vụ việc của Bạc. Anh ấy nói rằng sự thay đổi đó chỉ 
mang tính bề mặt và còn nhiều những cái khác đã được thiết lập 
ra để đánh lừa dân chúng. Thực tế là những tin tức mới đó vẫn 
chỉ được cho phép đăng trên ấn bản của Tân Hoa Xã. Thêm vào 
đó, tất cả các phòng cảnh sát vẫn đang thiết lập một thiết bị theo 

dõi cao cấp, thiết bị này sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng 
vào đầu năm tới. Thậm chí đến nay, có quá nhiều các mạng xã 
hội và các mạng nhắn tin nhỏ đến nỗi mà nhiều ứng dụng cũng 
đã bị theo dõi. Bất cứ thứ gì không phù hợp với mong muốn của 
chế độ cộng sản sẽ dẫn đến việc trang web bị đóng cửa hoặc là sẽ 
có những hình phạt khác.

Những vụ bắt giữ một số blogger nổi tiếng vừa qua cho thấy 
rõ ràng rằng nó là dấu hiệu của việc thắt chặt kiểm soát các kênh 
truyền thông.  Điều này đã cho người dân thấy rằng, việc kiểm 
duyệt và giám sát truyền thông, điều mà chế độ này luôn luôn sử 
dụng từ trong quá khứ để duy trì sự thống trị và sự đàn áp những 
quan điểm khác với quan điểm của chế độ này, nó sẽ không bao 
giờ cải biến.

Nói cách khác, chúng ta không thể hy vọng vào chế độ này sẽ 
thay đổi hướng đi của nó. Giải thể nó, minh chứng là hàng triệu 
người đã tuyên bố thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, đây 
là một bước tiến quan trọng để đi đến một tương lai tươi sáng.


