
[MINH HUỆ] Từ ngày 15–21 tháng 
10 năm 2013, các học viên Pháp Luân 
Công ở Ukraina đã tổ chức Triển lãm 
Nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn tại 
thành phố Odessa. Kênh truyền hình địa 
phương, KRUG TV, đã phát một phóng 
sự đặc biệt về triển lãm nghệ thuật với 
tiêu đề “Đường đến với sự thật của 
Trung Quốc.”

Các bức họa mang đến cho con 
người chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa 
tự do tinh thần

Người dẫn phóng sự cho biết mặc dù 
được tự do tu luyện trên khắp thế giới, 
Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở 
Trung Quốc. Ông cũng nói rằng Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên 
quan trực tiếp đến việc mổ cướp nội tạng 
của các học viên Pháp Luân Công đang 
còn sống, mà không có sự đồng ý của họ 
và không dùng đến thuốc gây mê.

“Những bức tranh của các nghệ sỹ 
là sự thăng hoa về tâm hồn và đưa mọi 
người đến với Pháp Luân Công (cũng 
được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một 
môn tu luyện cổ xưa gắn với nguyên lý 
vũ trụ tối thượng: Chân – Thiện – Nhẫn” 
người dẫn chương trình giải thích.

“Các tác phẩm nghệ thuật do các học 
viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tạo dựa 
trên sự hiểu biết của họ về vũ trụ. Chủ 
đề chính của các bức tranh là quảng bá 
các giá trị đạo đức Trung Quốc truyền 
thống, chứ không phải là các học thuyết 
chính trị và chính sách của ĐCSTQ.”

“Với nền tảng là những nguyên lý tối 
thượng của vũ trụ Pháp Luân Đại Pháp 
lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí 
giới thiệu cho công chúng vào năm 
1992. Cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp 
đang được thực hành ở hơn 100 quốc 
gia và khu vực trên thế giới.”

Biện pháp tra tấn được sử dụng để 
chống lại Pháp Luân Công chỉ là một 

phần của tảng băng
Phóng sự cũng bao gồm một cuộc 

phỏng vấn với ông Alexander Rudnev, 
Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp 
ở Odessa.

“Chế độ Trung Quốc đã và đang bức 
hại Pháp Luân Công kể từ tháng 07 năm 
1999”, ông Rudnev giải thích. “Hàng 
triệu học viên đã bị bắt và giam giữ bất 
hợp pháp trong các nhà tù, trại cưỡng 
bức lao động, nơi mà ở đó họ bị tra tấn 
tàn bạo.”

Phóng sự cũng đưa tin chi tiết về 
tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ 
đối với các học viên Pháp Luân Công 
còn sống.

“Biện pháp tra tấn được sử dụng để 
chống lại Pháp Luân Công chỉ là một 
phần của tảng băng”, người dẫn chương 
trình nói. “Đã có những bằng chứng 
không thể chối cãi rằng việc buôn lậu 
nội tạng người ở Trung Quốc tăng đáng 
kể sau khi Pháp Luân Công bắt đầu bị 
bức hại.”

“Nguyên Nghị sỹ Quốc hội Canada, 
David Kilgour và luật sư nhân quyền 
quốc tế David Matas, đã đồng thực hiện 
một cuộc điều tra độc lập về cáo buộc 
thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”, Mr 
Rudnev bổ sung. “Những bằng chứng 
họ thu thập được khẳng định rằng kể từ 
năm 1999, ĐCSTQ đã chủ động tham 
gia mổ cướp nội tạng sống từ các học 
viên Pháp Luân Công.”

                                         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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Truyền hình Ukraine đưa tin về Triển lãm Nghệ 
thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn và cuộc bức hại 
Pháp Luân Công  

Thiên Quốc Nhạc Đoàn 
toả sáng trong cuộc diễu 

hành mừng Lễ hội 
Oktoberfest của thành 

phố Kitchener

[MINH HUỆ] Hai thành phố anh 
em Kitchener/Waterloo, cách Toronto 
khoảng một giờ lái xe, là quê hương 
của lễ kỷ niệm Oktoberfest lớn nhất ở 
Canada, và cũng là nơi diễn ra một trong 
những cuộc diễu hành lớn nhất tại quốc 
gia này. Cuộc diễu hành năm nay được 
tổ chức vào ngày 14 tháng 10 nhân Lễ 
Tạ ơn của Canada.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp 
Luân Đại Pháp đã được mời đến sự kiện 
thường niên này trong suốt 6 năm qua 

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Một hướng dẫn viên giải thích ý nghĩa 
các bức tranh cho một số du khách.

Bài viết Trương Vận, phóng viên báo 
Minh Huệ ở Kitchener-Waterloo, Canada

(Còn nữa... trang2)



và

là nhóm người châu Á duy nhất được ban tổ chức mời tham 
dự sự kiện. Một lần nữa, đoàn nhạc đã gây ấn tượng mạnh mẽ và 
truyền cảm hứng cho khán giả.

Hơn 200.000 khán giả đã xếp thành hàng dài 12 dặm dọc theo 
phố King để tận mắt xem cuộc diễu hành. CTV đã truyền hình sự 
kiện này trên toàn quốc với khoảng 1,8 triệu khán giả.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn đã được các chủ toạ của cuộc diễu 
hành bày tỏ sự ngưỡng mộ. Mọi người nhận xét về cảm giác kỳ 
diệu và vĩ đại mà đoàn nhạc mang lại.

“Tôi vui mừng mỗi khi nhìn thấy họ”
Gerica đến từ Waterloo 

nhiệt liệt chúc mừng và hoan 
nghênh đoàn nhạc. Cô nói: 
“Tôi rất thích họ. Gần đây tôi 
đã nhìn thấy họ trong nhiều 
cuộc diễu hành. Mỗi lần 
trông thấy họ, tôi đều có cảm 
giác vui mừng đặc biệt.”

Monika đến từ Kitchener 
nói rằng mỗi năm cô đều 
được xem đoàn nhạc biểu 
diễn. Cô nói: “Tôi rất vui 
mừng được nhìn thấy họ – 
phần trình diễn của họ thật là tuyệt vời. Tôi chân thành cảm ơn 
những nỗ lực mà họ đã bỏ ra để mang niềm vui đến cho mọi 
người hàng năm.”

Elio Rodrigues, chủ một trường dạy lái xe, đã sống ở Waterloo 
được 40 năm. Mỗi năm đoàn diễu hành đều đi ngang qua văn 
phòng của ông. Ông nói: “Thiên Quốc Nhạc Đoàn thật là tuyệt 
vời. Độ chính xác và những bộ đồng phục bắt mắt của họ mang 
lại sự đa dạng và sức sống cho cuộc diễu hành.”

Người Trung Quốc: Màn trình diễn đầy ý nghĩa
Ông Kim, đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã đến xem 

cuộc diễu hành cùng với vợ và con gái mình. Ông nói rằng mặc 
dù ông đã đến sống ở Canada được một năm, nhưng đây là lần 
đầu tiên ông được xem một cuộc diễu hành ở đây. “Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn của Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt vời và hoành 
tráng. Đây là điều không thể thấy được ở Trung Quốc.” Vợ ông 
nói thêm: “Vì cuộc đàn áp, nên đừng nghĩ đến cuộc diễu hành, 
bạn thậm chí không được quyền nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp.” 
Họ đã nhận các tờ rơi và nói rằng họ mong muốn được biết thêm 
về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Ngô cùng với chồng đã từ Trung Quốc đến Canada. Bà nói 
rằng Thiên Quốc Nhạc Đoàn đã xây dựng được một hình ảnh 
tuyệt vời. “Đoàn nhạc là thứ mà bạn không thể nhìn thấy được 
khi còn ở Trung Quốc. Người đứng xem hai bên đường đã mỉm 
cười khi họ nhìn thấy đoàn nhạc tiến đến. Nó thật xuất sắc.”

William đến từ Miến Điện đang xem cuộc diễu hành cùng với 
gia đình mình. Anh nói: “Tôi cảm thấy rất xúc động khi đoàn 

Pháp Luân Đại Pháp đi ngang 
qua mặt tôi. Nhóm này bị đàn 
áp ở Trung Quốc. Chính phủ 
Miến Điện cũng là một chính 
quyền độc tài. Việc có thể ăn 
mừng ở đây trên mảnh đất tự 
do này, tôi cảm thấy đặc biệt 
may mắn. Tôi cảm ơn Pháp 
Luân Đại Pháp đã mang lại 
cho chúng tôi một màn trình 
diễn đặc biệt đến như vậy.”

[MINH HUỆ] Từ ngày 19-23 tháng 10 năm 2013, các học viên 
Pháp Luân Công ở Đức đã tham gia “Frankfurter Buchmesse” 
(Hội chợ sách Frankfurt) thường niên lần thứ 65 – hội chợ sách 
và truyền thông lớn nhất trên thế giới.

Khoảng 7.500 đơn vị từ hơn 110 nước đã tham dự triển lãm 
tại Trung tâm Triển lãm Frankfurt và có tới hơn 275.000 khách 
tham quan.

Người phương Tây: “Làm sao mà thu hoạch nội tạng sống 
lại được phép tồn tại”

“Chúng tôi đã tiếp xúc với Pháp Luân Công trong nhiều năm, 
và các bạn luôn luôn làm rất tốt các hoạt động của mình”, một 
viên chức thành phố nói với các học viên. Kết quả là, các nhà tổ 
chức hội chợ sách đã phân cho các học viên một quầy thông tin ở 
bên ngoài gần với lối vào chính tấp nập của khu triển lãm.

Trong hai ngày đầu tiên của sự kiện, một số lượng ổn định các 
khách tham quan và đơn vị triển lãm đã dừng lại ở quầy thông 
tin của các học viên. Sau khi đọc qua các tờ rơi trình bày chi 
tiết về tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) đối với học viên Pháp Luân Công, nhiều người đã ký 
vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH. Một số người nói họ mong 

các học viên nhanh chóng thu được đủ chữ ký để chấm dứt cuộc 
đàn áp bức hại Pháp Luân Công.

Du khách Trung Quốc: “Các bạn có bất kỳ cuốn sách Pháp 
Luân Công nào để cho tôi mua không?”

Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc làm việc ở Berlin hỏi xin 
một học viên tờ báo Chân tướng và Chín lời bình luận về Đảng 
Cộng sản. Sau khi học viên nói với cô  về việc thoái Đoàn Thanh 
niên, cô đã đồng ý.

Sau đó cô hỏi: “Các bạn có còn bất kỳ cuốn sách Pháp Luân 
Công nào cho tôi mua không?” Học viên nói với cô là họ không 
có bất kỳ cuốn sách nào để bán nhưng gợi ý cô vào trang web 
Minghui.org để đọc miễn phí tất cả các sách Đại Pháp. Cô rất cảm 
kích khi biết được thông tin.

Thái độ của người Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở hội 
chợ sách nói chung là tích cực. Nhiều người trong số họ đã nhận 
các tài liệu thông tin của các học viên và một số lập tức đồng ý 
thoái Đảng tại chỗ. Những người khác nói họ có thể dễ dàng đột 
phá phong tỏa Inernet ở Trung Quốc, vì vậy họ đã biết chân tướng 
về Pháp Luân Công.
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ĐỨC: NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CUỘC BỨC HẠI PHÁP LUÂN CÔNG 
TẠI HỘI CHỢ SÁCH LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Thiên Quốc Nhạc Đoàn toả sáng trong 
cuộc diễu hành mừng Lễ hội Oktoberfest 

của thành phố Kitchener
Bài viết Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ 

ở Kitchener-Waterloo, Canada

(Tiếp theo trang1)

Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto trong 
cuộc diễu hành lớn nhất mừng Lễ Tạ ơn ở Bắc Mỹ.

William đến từ Miến Điện xem 
cuộc diễu hành cùng với gia đình

Gerica đến từ Waterloo thích nhìn 
thấy Thiên Quốc Nhạc Đoàn trong 

những cuộc diễu hành.



[MINH HUỆ] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp Indonesia đã được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 
năm 2013. Hai ngày trước Pháp hội, hàng trăm học viên từ khắp 
đất nước đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành ở thủ đô Ja-
karta để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và thu hút sự 
chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 14 năm của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Các học viên cũng đã tổ chức một cuộc phản đối trước Đại sứ 
quán Trung quốc để lên án tội ác chống lại nhân loại của Đảng. 
Những biểu ngữ đầy màu sắc của họ đã thu hút sự chú ý của 
nhiều người qua đường. Một số người đã dừng lại để nói chuyện 
và sau đó ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên 
Hợp Quốc giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của 
ĐCSTQ.

Hàng trăm học viên sau đó đã tổ chức một cuộc diễu hành 
ở trung tâm thành phố Jakarta với sự dẫn đầu của Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn. Hàng chục biểu ngữ đã được dùng để quảng bá Pháp 
Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 14 năm của 
ĐCSTQ đối với môn tu luyện.

Một tổ chức nhân quyền Indonesia cũng làm những biểu ngữ 
để bày tỏ sự ủng hộ của họ, trong đó có một biểu ngữ mang dòng 
chữ của nhà thơ nổi tiếng người Indonesia, Taufik Ismail: “Chấm 
dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa những thủ phạm ra 
công lý”. Hàng ngàn tờ rơi đã được phát trong cuộc diễu hành 
này.

Sau cuộc diễu hành, các học viên đã đến thăm một điểm du 
lịch nổi tiếng, Đài tưởng niệm Quốc gia, và xếp chữ Trung Quốc 
“Chân- Thiện- Nhẫn”. Khi một số khách du lịch đến xem, các 
học viên đã đưa tờ rơi cho họ và kiên nhẫn trả lời các câu hỏi 
của họ.
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Bài viết của một học viên ở Indonesia

JAKARTA, INDONESIA: CÁC HỌC VIÊN MÍT TINH VÀ DIỄU HÀNH ĐỂ HỒNG TRUYỀN 
PHÁP LUÂN CÔNG VÀ PHƠI BÀY TỘI ÁC MỔ CƯỚP NỘI TẠNG CỦA ĐCSTQ

Các học viên xếp chữ Trung Quốc “Chân- Thiện- Nhẫn” gần Đài 
tưởng niệm Quốc gia.

Ảnh: Các học viên tổ chức một cuộc phản đối trước Đại sứ quán 
Trung Quốc để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

[MINH HUỆ] Cụ bà 80 tuổi ở tỉnh Sơn Đông: Bệnh 
nhiễm độc urê huyết của tôi đã biến mất

Tôi năm nay 85 tuổi , hiện đang sống ở thôn Dương Gia, Tam 
Nghĩa Khẩu, thị trấn Tương Câu, huyện Cử Nam, tỉnh Sơn Đông. 
Vào ngày 18 tháng 05 năm 2012, tôi đột nhiên bị tiêu chảy và nôn 
mửa. Tôi đã phải nằm ở Trung tâm y tế thôn trong sáu ngày và 
sau đó được chuyển lên bệnh viện Quan Phường Thành Nam và 
đã phải ở lại đó 13 ngày. Nhưng thay vì khỏe lên, tình trạng sức 
khỏe của tôi ngày một xấu. Tôi không thể ra khỏi giường, không 
ăn và không đi tiểu được.

Các con tôi đã quyết định chuyển tôi về bệnh viện huyện, tại 
đây các bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhiễm độc urê-huyết. Do tuổi tác 
đã cao, nên việc phẫu thuật hay áp dụng các phương pháp điều trị 
khác với tôi là không khả thi. Do đó, bệnh viện đã trả tôi về để gia 
đình lo chuyện hậu sự.

Chị cả tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị bảo tôi nghe nhạc 
Pháp Luân Đại Pháp và nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý 
(người sáng lập ra môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp), sau đó tôi 
cảm thấy rất dễ chịu. Con gái tôi bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại 
Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và nói rằng tôi sẽ đắc 
phúc báo. Người hàng xóm tu luyện Đại Pháp cũng khuyên tôi 
niệm những chữ này.

Tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện 
– Nhẫn hảo”. Vào ngày hôm sau, tôi đã có thể ăn được, và sắc tố 

trên da bàn tay tôi đã được cải thiện. Ba ngày sau đó, đường ống 
tiểu đã tự động tuột ra và tôi có thể đi tiểu được mà không cần 
phải dùng đến ống dẫn. Sức khỏe tôi hồi phục từng ngày. Một 
tháng sau, tôi đã có thể đi bộ, và bây giờ đã có thể nấu ăn được.

Tôi thực sự cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một 
cuộc đời thứ hai. Tôi nói với tất cả những ai tôi gặp rằng “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo.”

Bệnh đục thủy tinh thể của bà Cao đã được chữa 
lành

Bà Cao năm nay gần 70 tuổi, bà sống ở huyện Ngọc Điền, tỉnh 
Hà Bắc. Bà bị đục thủy tinh thể, và thị lực của bà dần dần trở 
nên yếu đi. Bà nói với con gái và con rể: “Thị lực của mẹ ngày 
càng yếu, mẹ không nhìn rõ mọi vật và việc nấu nướng cũng rất 
khó khăn. Mẹ đã liên hệ với bệnh viện và dự định ra Tết sẽ phẫu 
thuật.”

Con gái và con rể bà đều là học viên Pháp Luân Công. Họ đã 
nhiều lần nói chuyện với bà Cao về chân tướng Pháp Luân Công. 
Lần này họ đã nói chuyện với bà một cách kiên nhẫn: “Mẹ ơi, 
chúng con không ngăn cản việc mẹ định làm phẫu thuật, nhưng 
chúng con muốn đề nghị mẹ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và 
“Chân – Thiện – Nhẫn hảo” thường xuyên. Nó thực sự sẽ giúp 
mẹ đó. Bất cứ ai mà niệm những câu đó thì đều sẽ được thọ ích. 
Càng chân thành niệm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.” Bà Cao 
đã gật đầu đồng ý.

NGƯỜI DÂN NHẬN ĐƯỢC PHÚC BÁO CỦA PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

(Còn nữa... trang4)



trả bạo lực từ chính 
phủ bằng các phương 
cách hoàn toàn hoà 
bình. Tôi ngưỡng mộ 
điều đó ở các bạn. Tôi 
ngưỡng mộ các học 
viên Pháp Luân Công 
trong nỗ lực tiếp tục 
giáo dục và làm thức 
tỉnh lương tâm của 
người dân trên toàn 
cầu.”

Rất nhiều quan 
chức đã có cùng đánh 
giá với bà. Tổng cộng 
có bảy lời công bố 
tuyên dương cuộc 
biểu tình từ Nghị sỹ 

Ed Royce, Nghị sỹ Loretta Sanchez, Nghị sỹ Alan Lowen-
thal, giám sát Don Knabe và Zev Yaroslavsky với ban giám 
sát hạt Los Angeles, Hội đồng thành viên bang California 
Bonnie Lowenthal, Thị trưởng Long Beach, và Nghị viên 
Suja Lowenthal của Long Beach.

[MINH HUỆ] Cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên 
Pháp Luân Công là mối quan tâm hàng đầu tại một cuộc biểu tình cộng 
đồng vào ngày 20 tháng 10 năm 2013 ở Long Beach, California. Cuộc 
biểu tình với chủ đề “Chấm dứt cuộc đàn áp, mang các tội phạm ra 
trước công lý” đã thu hút sự tham gia của hơn 3.000 người.

Nhiều diễn giả khách mời đã lên án chính quyền Trung Quốc vì giết 
hại các học viên Pháp Luân Công và bán nội tạng của họ để kiếm lời, 
đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tội ác chống lại nhân loại này.

Hơn 100 người sống sót của cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã đứng 
cạnh sân khấu, trong khi nhiều người khác hoà lẫn trong đám đông.

Chủ toạ của buổi lễ, ông Trần Thế Trung, cho biết các bệnh viện ở 
Trung Quốc từng tuyên bố rằng họ có thể tìm kiếm nội tạng phù hợp 
cho các khách hàng giàu có chỉ trong vòng hai tuần. Bất cứ ai trong 
lĩnh vực sinh học hoặc y học sẽ nói cho bạn biết rằng điều này là không 
tưởng nếu tuân theo đúng luân thường đạo lý. Cách duy nhất để đạt 
được điều này là phải có sẵn một ngân hàng các nạn nhân bị giết theo 
yêu cầu để lấy nội tạng của họ.

Ông Trần giải thích: “Chế độ Trung Quốc có một cơ sở dữ liệu bí 
mật cho các mô phù hợp mặc dù chế độ phủ nhận việc này. Một số 
báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chính phủ Trung 
Quốc giải thích bằng cách nào mà các bệnh viện Trung Quốc có được 
nội tạng phù hợp chỉ trong hai tuần. Để chỉ ra cho các bạn thấy cách 
chế độ này đã làm, hãy hỏi những người còn sống sót: Bao nhiêu 
người trong số các bạn bị kiểm tra máu trong thời gian bị giam giữ?”

Hơn một nửa số người còn sống sót đã giơ tay.
Sau đó ông Trần đặt ra một câu hỏi tu từ: “Chính quyền Trung Quốc 

đàn áp người dân của nó và tra tấn họ bằng nhiều cách tàn ác. Tại sao 
nó lại quan tâm đến việc kiểm tra máu của họ?”

Hiệp Hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng 
kêu gọi sự chú ý đến che đậy gần đây nhất của ĐCSTQ

Tiến sỹ Torsten Trey, Chủ tịch Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức 
Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), đã chia sẻ kết quả thu được từ những nỗ 
lực của tổ chức mình: “Năm nay, chúng ta có một chiến dịch toàn cầu 
gửi đến Liên Hợp Quốc. Trong vòng ba tháng, chúng tôi đã thu thập 
được hơn nửa triệu chữ ký.”

“Điều này không thể bị bỏ qua lâu hơn nữa. Đã đến lúc Liên Hợp 
Quốc phải đảm nhận nhiệm vụ này, điều tra sâu hơn về nó, và kêu gọi 
Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức tội ác chống lại nhân loại này!”
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Los Angeles: Biểu tình để ngăn chặn 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công và vạch 
trần hơn nữa tội ác mổ cướp nội tạng

Bảy bản tuyên bố từ các chính trị gia ở các cấp liên bang, tiểu 
bang và địa phương công nhận cuộc biểu tình ngày 20 tháng 10.

NGƯỜI 
DÂN 
NHẬN 
ĐƯỢC 
PHÚC 
BÁO 
CỦA 
PHÁP 
LUÂN 
ĐẠI 
PHÁP

(Tiếp theo trang3)
Khoảng ba tuần sau, bà Cao gọi con gái lại và nói: 

“Mẹ gọi để kể cho con nghe, mẹ đã đắc phúc báo rồi.” 
Con gái bà phấn chấn nói: “Mẹ mau mau nói đi!” Bà 
Cao nói tiếp: “Mẹ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và 
‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ rất nhiều lần kể từ lúc con 
về, và mẹ cũng nghe các thông tin về Pháp Luân Đại 
Pháp ở máy MP3 mà con cho mẹ mượn. Ban đầu, bố 
con cấm không cho mẹ nghe. Mẹ nói với bố con rằng, 
con chắc không nói dối mẹ đâu.

Một hôm mẹ chào một người bạn cũ và điều này 
khiến cho bà ấy ngạc nhiên, và bà ấy nói rằng trước đây 
mẹ không thể nhìn thấy bà ấy ngay cả khi mẹ đi ngang 
qua trước mặt bà ấy. Lần này, mẹ đã nhận ra bà ấy từ 
đằng xa. Mẹ nói với bà ấy giờ mắt mẹ đã ổn. Mẹ kéo 
mí mắt xuống để cho bà ấy xem và bà ấy nói bệnh đục 
thủy tinh thể của mẹ đã được co lại. Mẹ rất vui, vì vậy 
mẹ phải gọi ngay cho con. Bây giờ bố con đã không 
còn ngăn mẹ nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ nữa.

Tiến sỹ 
Torsten Trey, 
Chủ tịch 
DAFOH.

Là một chuyên gia y tế, ông đã chỉ ra một trong những lời 
dối trá gần đây nhất của ĐCSTQ: giảm dần sử dụng nội tạng 
từ các tử tù trong vòng hai năm. Trung Cộng đã thừa nhận 
việc sử dụng nội tạng từ các tử tù để che đậy hành động mổ 
cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của 
nó.

“Hệ thống phân bố nội tạng điện toán hoá có thể bị lạm 
dụng như một cơ chế để ‘rửa nội tạng’, trộn lẫn các nội tạng 
bị mổ cướp với những nội tạng được hiến tặng với nhau.”

“Vội vã ca ngợi hệ thống điện toán này khiến tôi nhớ lại 
những kí ức khi Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế tới thăm hai trại 
Theresienstadt và Auschwitz vào năm 1944, nơi phòng hơi 
ngạt từng được hiểu nhầm là vòi hoa sen.”

Nhà nước và các quan chức địa phương bày tỏ 
sự ủng hộ

Những diễn giả khách mời khác từ cấp liên bang và địa 
phương đã nhấn mạnh về việc buôn bán người và mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Nữ hội viên hội đồng thành phố Long Beach, bà Suja 
Lowenthal phát biểu: “Không thể tin nổi, và hơn thế nữa, 
thật vô cùng kinh hoàng khi biết được rằng tội ác diệt chủng 
vẫn còn tồn tại trong thế giới này.”

Bà nói thêm: “Thông qua những người sống sót, điều đáng 
ngạc nhiên là các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục đáp 


