
[MINH HUỆ] Từ ngày 
14 đến ngày 17 tháng 10, 
Câu lạc bộ Pháp Luân 
Công tại trường Đại học 
Columbia ở thành phố 
New York đã tổ chức một 
cuộc triển lãm ảnh trong 
khuôn viên của trường đại 
học, nhằm giới thiệu sự 
phổ truyền của Pháp Luân 
Công trên thế giới và phơi 
bày cuộc bức hại tàn bạo ở 
Trung Quốc.

Rất nhiều sinh viên và các giảng viên 
đại học đã dừng lại xem các bảng trưng 
bày. Đây là năm thứ năm các sinh viên 
tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn viên 
của trường. Ông Lâm, người tổ chức sự 
kiện, giải thích mục đích của sự kiện là 
để nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức 
hại, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng 
của các học viên còn sống đang diễn ra 
ở Trung Quốc.

Trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện, các 
học viên đã thu thập được 540 chữ ký 
lên án tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có rất nhiều các sinh viên đến từ 
Trung Quốc trong khuôn viên của 
trường. Rất nhiều sinh viên đã biết được 
sự thật thông qua cuộc triển lãm. Trong 

suốt thời gian diễn ra sự kiện, 180 sinh 
viên Trung Quốc đã quyết định thoái 
ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một vài sinh viên đến từ Trung Quốc 
không tin rằng cuộc bức hại tàn bạo 
này là sự thực. Một học viên đã nói với 
những sinh viên về sự bức hại mà anh 
đã trải qua. Anh nói với họ rằng vài 
người trong gia đình mình vẫn bị giam 
giữ vì niềm tin của họ vào Pháp Luân 
Công. Một người trong gia đình anh đã 
bị giam giữ hơn 11 năm. Anh nói rằng 
cuộc bức hại này thực sự còn tàn khốc 
hơn rất nhiều những gì mà một người 
có thể tưởng tượng ra được. Những sinh 
viên này đã thực sự bị sốc. Vài sinh viên 
đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện, lên án 
cuộc bức hại, và một vài sinh viên đã 
quyết định thoái ĐCSTQ.

                                         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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New York: Nâng cao nhận thức về Pháp Luân 
Công trong khuôn viên Đại học Columbia

Giữ chính niệm trong thời khắc sinh tử

[MINH HUỆ] Khi đối 
mặt với hoàn cảnh sinh 
tử, con người thật không 
có cách nào kháng cự. 
Khi tôi ở trong trạng thái 
như vậy, tín tâm vào Pháp 
Luân Đại Pháp đã cứu tôi.

Tôi 55 tuổi và làm việc 
cho một công ty ở thành 
phố Lăng Nguyên, tỉnh 
Liêu Ninh. Trong công 
việc tôi phải vận chuyển 
hàng hóa từ một chiếc xe 
tải lớn. Tôi muốn chia sẻ 
về điều kỳ diệu sau đây 
đã xảy ra với tôi.

Ngày 02/07/2013, 
tôi được yêu cầu dịch 
chuyển các bó thép gia 
cố từ một chiếc xe tải 
lớn. Tôi phải treo mỗi 
bó vào móc của cần cẩu 
được đặt ở phía trước xe. 
Tôi đã cột chặt cái móc 
vào dây cáp thép, mỗi 

lần được một bó sáu tấn. 
Đồng nghiệp điều khiển 
hướng chuyển động của 
trục cần cẩu đã thổi còi, 
báo hiệu rằng đã đến lúc 
để nâng bó thép lên. Khi 
bó thép được nâng lên 
khoảng một mét, dây cáp 
bị đứt và các thanh thép 
đã rơi xuống và đẩy bật 
tôi về phía hàng rào an 
toàn của xe tải. Trước khi 
tôi bị bất tỉnh, tôi đã niệm 
trong tâm “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo”. Niệm này 
đã cứu tôi.

Các công nhân khác tại 
hiện trường đã trèo lên 
xe và gọi tên tôi. Tất cả 
đều nghĩ rằng tôi đã chết. 
Nhưng tôi vẫn còn sống 
và có thể cảm nhận được 
những gì họ đang làm.

Họ vui mừng quá đỗi 
khi thấy rằng tôi vẫn còn 

sống, và một người trong 
số họ đã nói: “Đáng lẽ 
anh đã chết, nhưng anh 
vẫn còn sống bởi vì vợ 
của anh tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp. Người ta 
nói rằng cả gia đình được 
ban phúc nếu có một 
người tu luyện Pháp Luân 
Đại Pháp.”

Tôi được đưa đến khu 
chăm sóc đặc biệt trong 
bệnh viện thành phố. 
Bác sĩ đã nói rằng tôi bị 
gãy hai xương sườn và 
một vài vết cắt sâu, còn 
những bộ phận khác vẫn 
ổn. Các đồng nghiệp của 
tôi và bác sĩ hoàn toàn bị 
sốc. Họ nói: “Đây là điều 
kỳ diệu. Các thành viên 
trong gia đình chúng tôi 
cũng nên tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp.” Tôi nói 

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Bài chia sẻ của Thanh Vũ 
từ Liêu Ninh, Trung Quốc

(Còn nữa... trang4)
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[MINH HUỆ] Gần 
2.000 học viên Pháp 
Luân Đại Pháp ở miền 
Bắc Đài Loan đã tham 
dự Pháp hội địa phương 
hàng năm vào 16-18 
tháng 08 năm 2013. Một 
trong những hoạt động 
của Pháp hội là học 
Pháp theo nhóm và trao 
đổi thảo luận giữa các 
gia đình có con ở mọi 
lứa tuối.

Những đứa trẻ này đều 
học Pháp Luân Đại Pháp 
từ cha mẹ. Chúng không 
chỉ được hưởng lợi ích 
về sức khỏe và tinh thần, 
mà còn có định hướng 
cuộc sống đúng đắn từ 
khi còn nhỏ tuổi.

Tiểu đệ tử thật lương 
thiện và chín chắn

Khi Trịnh Bội Đình 
ba tuổi, em bị khó ngủ 
và thường khóc vào ban 
đêm. Tuy nhiên, sau khi 
nghe nhạc Đại Pháp là 
em ngừng khóc. Vì thế, 
mẹ em bắt đầu đọc hoặc 
cho em nghe băng các 
bài giảng của Sư phụ Lý.

Mẹ em cố gắng hết 
sức làm theo các nguyên 
lý Đại Pháp khi dạy 
hay chơi với con gái. 
Liên tục được tiếp xúc 

với Đại Pháp, Bội Đình 
nhận biết được đúng và 
sai rõ hơn so với nhiều 
trẻ em đồng tuổi.

Trong trại hè, Bội 
Đình gặp một cậu bé rất 
hư thích đá và trêu các 
bạn khác. Dù Bội Đình 
bị bắt nạt đến mức gần 
khóc, em vẫn kiềm chế 
không khóc. Giáo viên 
nhà trẻ của Bội Đình nói 

em rất khác những đứa 
trẻ khác. Em không chỉ 
từ bi, mà còn có sự hiểu 
biết chín chắn về đúng 
và sai.

Trở nên kiên nhẫn 
hơn và ít chấp trước 
vào của cải vật chất

Một ngày, cậu bé 
Lý Dục Thừa 6 tuổi đi 
nhà trẻ về với một vết 
thương. Cậu kể với mẹ 

rằng cậu đã kiềm chế 
không mách giáo viên 
và còn bảo đứa trẻ làm 
cậu bị thương rằng cậu 
ổn và không cần lo lắng 
gì cho cậu.

Ở nhà, bố mẹ cậu 
cảm thấy cậu là một 
đứa trẻ rất kiên nhẫn. 
Khi người lớn bận 
rộn, cậu lặng lẽ ngồi 
một góc đọc sách. Khi 
cậu đến thăm bà, cậu 
thường giúp đỡ 
việc nhà.

Mẹ của Lý 
Dục Thừa, cô 
Tạ Mạnh Lệ, 
nói rằng trong 
xã hội tiêu thụ 
ngày nay, thật 
khó có thể thỏa 
mãn trẻ em về 
mặt vật chất, 
nhưng điều này 
có thể làm trẻ em trở 
nên ngạo mạn và được 
nuông chiều thái quá.

Mẹ em nói đôi khi 
chị cũng buồn với con 
trai, nhưng chị biết 
mình nên kiềm chế bản 
thân, và sau đó dạy cậu 
bé một cách lý trí áp 
dụng những nguyên lý 
Đại Pháp. Bằng cách 
này, khi con trai chị 

trưởng thành, cháu sẽ 
có thể chống lại được 
những cám dỗ của xã 
hội ngày nay và không 
bị đi sai hướng.

Ví dụ, khi Dục Thừa 
muốn mua thứ gì đó, mẹ 
cậu hỏi: “Đây là thứ con 
cần hay con muốn? Một 
chai nước chỉ để đựng 
nước, miễn là nó dùng 
được, thì bề ngoài không 
quan trọng.”

Dục Thừa thường hiểu 
được điều này, và vì thế 
không mua những thứ 
không cần thiết chỉ vì 
chúng trông độc đáo. 
Dục Thừa không nghiện 
xem các chương trình 
truyền hình như những 
đứa trẻ khác. Cậu còn 
nói với bà rằng cậu 
không thích xem tivi và 
thích đọc sách hơn.

[MINH HUỆ] Học 
viên Pháp Luân Công, 
ông Hoạt Liên Hữu ở 
khu Bắc Thần, thành 
phố Thiên Tân đã liên 
tục tuyệt thực trong một 
năm bốn tháng nhằm 
phản đối cuộc bức hại 
bởi chính quyền Trung 
Quốc. Mặc dù tính 
mạng của ông đang 
nguy hiểm, ông vẫn bị 
giam giữ tại nhà tù Tân 
Hải, Thiên Tân. Đầu 
năm nay, bạn bè và 
thành viên gia đình ông 
đã thu thập chữ ký từ 
Thiên Tân và các vùng 
xung quanh kêu gọi thả 
ông Hoạt ngay lập tức. 

Tính đến thời điểm hiện 
tại đã có 5.145 người ký 
tên thỉnh nguyện.

Ông Hoạt làm kế toán 
trong Nhà máy CRT 
Thiên Tân. Trước đó, 
ông có nhiều vấn đề về 
sức khỏe, nhưng sau khi 
bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Công, sức khỏe 
của ông đã cải biến. 
Nhờ tuân theo nguyên 
lý Chân – Thiện – Nhẫn, 
ông Hoạt luôn được yêu 
mến ở bất kỳ nơi đâu 
ông đến. Sở làm của 
ông đã tán dương nhân 
phẩm cũng như hiệu quả 
công việc của ông và đã 
trao tặng ông nhiều giải 

thưởng.
Ông Hoạt bị bắt vào 

tháng 04 năm 2012 vì tín 
ngưỡng của mình. Ông 
vẫn đang tiếp tục tuyệt 
thực trong một năm bốn 
tháng để phản đối cuộc 
bức hại. Hiện ông đã bị 
đưa đến giam giữ ở nhà 
tù Cảng Bắc. Giám đốc 
nhà tù nói rằng ông có 
thể chết bất cứ lúc nào.

Bất chấp trạng thái 
thể chất kém, ông Hoạt 
vẫn bị đánh đập bởi các 
tù nhân khác và bị bức 
thực tàn bạo khi ông 
đang ở bệnh viện Tân 
Sinh và nhà tù Cảng 
Bắc. Gia đình ông đã 

đưa đơn kiện lên Văn 
phòng Tư pháp và Cục 
trại giam tại Thiên Tân, 
yêu cầu luật pháp xử 
lý những kẻ chịu trách 
nhiệm liên đới.

Bè bạn và gia đình của 
ông Hoạt bắt đầu kêu gọi 
sự giúp đỡ từ cộng đồng 
và nhanh chóng nhận 
được phản hồi tích cực. 
Trong vòng thời gian 
ngắn, 2.815 người đã ký 
thỉnh nguyện kêu gọi các 
quan chức thả người đàn 
ông tốt bụng này.

Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) rất sợ 
tiếng nói công lý từ cộng 
đồng. Họ bắt giữ 3 học 

viên và quấy rối các học 
viên khác bằng cách đến 
nhà và đe dọa họ nhằm 
khiến họ không thu thập 
chữ ký thỉnh nguyện cho 
ông Hoạt.

Nhưng người dân đã 
không hề sợ hãi. Thay 
vào đó, họ so sánh lòng 
từ bi của các học viên 
với sự tà ác của ĐCSTQ, 
và 2.330 người khác 
được truyền cảm hứng 
để ký thỉnh nguyện kêu 
gọi thả ông Hoạt, nâng 
tổng số người ký tên 
thỉnh nguyện lên 5.145.

Một người đàn ông 60 
tuổi nói: “Tôi biết rằng 
Pháp Luân Công là tốt. 
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BẮC ĐÀI LOAN: CÁC PHỤ HUYNH CHO BIẾT HỌ BỚT LO LẮNG 
KHI CON CÁI TU LUYỆN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Bất chấp bạo ngược, 5.145 người dân Trung Quốc đã ký thỉnh nguyện để 
giải cứu học viên Pháp Luân Công

Phóng viên Minh Huệ Hoàng Vũ 
Sinh từ Đài Bắc, Đài Loan

Bài viết của phóng viên Minh Huệ 
từ thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

Lý Dục Thừa  và mẹ học các bài 
giảng Đại Pháp trong nhóm

Con cái các gia đình tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên ở miền Bắc 
Đài Loan cùng luyện công

(Còn nữa... trang3)



[MINH HUỆ] Các học viên 
Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ 
đã tập trung tại Quảng trường 
Limmatquai và Hirshenplatz 
ở Zurichvào ngày 27 tháng 10 
năm 2013, để thu thập chữ kí 
ủng hộ đơn thỉnh nguyện toàn 
cầu do Hiệp hội Bác sĩ Chống 
Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức 
(DAFOH) khởi xướng.

Thỉnh nguyện kêu gọi Liên 
Hợp Quốc giúp chấm dứt hành 
động mổ cướp nội tạng từ các 
học viên Pháp Luân Công 
còn sống của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên cũng dựng 
bảng trưng bày thông tin chi 
tiết về cuộc bức hại Pháp Luân 
Công của ĐCSTQ.

ĐCSTQ “tạo nên địa ngục 
trần gian cho hàng triệu 
người dân!”

Ông Helmut cẩn thận đọc 
các tấm bảng trưng bày, sau đó 
đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện 
DAFOH. Ông cho biết ông đã 
từng nghe nói về cuộc bức hại 
Pháp Luân Công.

“Con người phải được tự do 
thực hành bất kì môn tập nào 
mà họ muốn”, ông giải thích: 

“miễn là môn tập 
đó không ảnh 
hưởng đến quyền 
lợi của người khác. 
Về điểm này, Đảng 
không có quyền 
can thiệp tới người 
dân của mình, đặc 
biệt là các học viên 
Pháp Luân Công, 
môn tập của họ 
không ảnh hưởng 
đến ai cả.”

Nói về tội ác 
mổ cướp nội tạng 
sống của ĐCSTQ, 
ông nói: “Điều 
này là vô nhân 
đạo. Thật không 
thể tin được! Điều 
mà chính quyền 
này đang làm 
thực sự tạo nên 
một địa ngục trần 
gian cho hàng 
triệu người dân!”

“Các bạn làm 
việc này xuất phát từ thiện tâm 
của mình”

“Không ai trả tiền cho các 
bạn để đứng đây và nói về 
cuộc bức hại này, điều này 
thực sự là hiếm có ngày nay”, 
một người đàn ông thốt lên: 

“Các bạn làm việc này 
xuất phát từ thiện tâm của 
mình. Thật tuyệt vời!”

Nhiều người đã yêu cầu 
được kí tên thỉnh nguyện và 
một số thậm chí còn xếp hàng 
để kí. Ba sinh viên lặng lẽ đọc 
tờ rơi của các học viên trong 
khi chờ xếp hàng để kí tên vào 
đơn thỉnh nguyện.

Hai thiếu niên dừng trước 
gian hàng của các học viên và 
kí tên thỉnh nguyện. Một trong 
số các em nói: “Mọi người cần 
bày tỏ sự ủng hộ của họ với 
Pháp Luân Công.”

Nhiều người qua đường đã 
kí tên thỉnh nguyện và bày tỏ 
sự đánh giá cao những nỗ lực 
của các học viên. Họ cũng 
chúc các học viên thành công 
trong việc chấm dứt cuộc bức 
hại càng sớm càng tốt.
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Bài viết của một học viên ở Thụy Sỹ

Bài viết của Hoá Thanh và Mặc Văn Thanh, 
phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney

THỤY SỸ: CÁC HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG Ở ZURICH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH 
THỈNH NGUYỆN NHẮM VÀO NẠN MỔ CƯỚP NỘI TẠNG SỐNG CỦA ĐCSTQ (ẢNH)

Người qua đường kí tên thỉnh nguyện lên án 
cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ 
tại Quảng trường Limmatquai và Hirshen-
platz, Zurich

(Còn nữa... trang4)

Bất chấp bạo ngược, 5.145 người dân Trung Quốc đã 
ký thỉnh nguyện để giải cứu học viên Pháp Luân Công

Mọi người đều biết rằng ĐCSTQ là cái thứ gì. Các anh cần cẩn 
thận hơn. Tôi rất lo cho các anh.” Sau đó ông đã ký tên của mình 
và in cả dấu vân tay.

Một gia đình bốn người đang dùng bữa khi một học viên cầm 
tờ thỉnh nguyện đến gần họ. Người mẹ nói: “Khoan ăn đã. Cứu 
người quan trọng hơn.” Vì vậy mọi người trong gia đình đã ký 
tên của họ và để lại dấu vân tay.

Càng ngày càng có nhiều người ký thỉnh nguyện kêu gọi công 
lý. Nếu các quan chức Thiên Tân và nhà tù Cảng Bắc phớt lờ 
những tiếng nói này và tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân 
Công vô tội, thì càng nhiều người sẽ bước ra yêu cầu thả các 
học viên.

[MINH HUỆ] Các học viên 
Pháp Luân Công và người dân 
thuộc mọi thành phần xã hội đã 
tổ chức một cuộc biểu tình trên 
Phố George, khu vực sầm uất 
nhất của Sydney vào ngày 02 
tháng 11 năm 2013. Họ cùng 
nhau nâng cao nhận thức về 
tội ác cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ), và bày tỏ tình 
đoàn kết với 150 triệu người 
dân Trung Quốc đã thoái xuất 
ĐCSTQ và các tổ chức liên đới 
của nó.

Họ cũng tổ chức sự kiện 
Bức Tường Sự thật gần khu 
phố Tàu. Các học viên đứng 
thành một hàng trên phố, trong 
tay cầm các biểu ngữ và bảng 
thông tin nhằm thu hút sự chú 
ý của những người qua đường 
với cuộc đàn áp tàn bạo lên các 
học viên Pháp Luân Công ở 

Trung Quốc.
Thoái xuất khỏi ĐCSTQ để 

đảm bảo cho mình một tương 
lai tươi sáng

Ông Lý Viễn Hoa, đại diện 
của Trung tâm Hỗ trợ Thoái 
Đảng ở Sydney, đã bày tỏ lòng 
kính trọng và lời chúc mừng 
của mình tới 150 triệu người 
Trung Quốc đã thoái xuất khỏi 
các tổ chức của ĐCSTQ.

Ông nói: “Mỗi người trong 
chúng ta, những người đã tham 
gia vào xu hướng thoái xuất 
khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, 
đang tạo nên lịch sử mới và đặt 
một nền tảng cho tương lai tươi 
sáng của mình.”

Ông Lý cũng nhấn mạnh 
rằng ĐCSTQ đã không ngừng 
đàn áp Pháp Luân Công một 
cách tàn bạo, và tội ác cưỡng 
bức mổ cướp nội tạng hiện vẫn 

(Tiếp theo trang2)

Đợt ký thỉnh nguyện thứ ba nhằm giải cứu học viên Pháp Luân 
Công, ông Hoạt Liên Hữu (trích một phần)

SYDNEY, ÚC: BIỂU TÌNH ỦNG HỘ 150 TRIỆU 
NGƯỜI TRUNG QUỐC THOÁI XUẤT KHỎI ĐCSTQ 
VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN ĐỚI CỦA NÓ



đang tiếp diễn. Hơn nữa, cuộc đàn áp 
không chỉ nhắm vào các học viên Pháp 
Luân Công, mà còn nhắm vào hầu hết các 
nhóm tôn giáo và những người dân tìm 
kiếm công lý thuộc mọi tầng lớp xã hội

Ông Lý hy vọng rằng sẽ có nhiều 
người tốt thoái xuất khỏi các tổ chức của 
ĐCSTQ. Chỉ bằng cách giải thể ĐCSTQ 
thì cuộc đàn áp mới có thể được chấm dứt, 
công bằng xã hội mới có thể được phục 
hồi, và Trung Quốc mới có thể có một 
tương lai tươi sáng.

Một xu hướng mới trong thoái xuất 
ĐCSTQ – Toàn bộ gia đình và những 
nhóm người đã thoái xuất cùng một lúc

Cô Vương Bảo Cường nói rằng xu hướng 
hiện nay là toàn bộ gia đình hoặc những 
nhóm người đang thoái xuất khỏi các tổ 
chức của ĐCSTQ cùng một lúc. ĐCSTQ 

cũng biết rằng 
sự sụp đổ của 
nó sắp diễn ra. 
Cô Vương 
đưa ra một số 
trường hợp quan 
chức cấp cao 
thoái xuất khỏi 
ĐCSTQ bằng tên 
thật của họ, trong 
đó có cả cựu thẩm phán Phan Chu Nhân 
từ Toà án Trung cấp thành phố Vũ Hán và 
sáu quan chức quân sự đã cùng nhau thoái 
xuất khỏi ĐCSTQ.

Du khách Trung Quốc và những người 
Trung Quốc ở nước ngoài thoái xuất khỏi 
các tổ chức của ĐCSTQ tại cuộc biểu tình

Nhiều du khách và lưu sinh viên Trung 
Quốc đã đi ngang qua khu vực biểu tình. 
Một vài người trong số họ đã dùng điện 
thoại để chụp ảnh, và một số đã ký tên vào 
đơn thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức 
mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Sau đó, rất 
nhiều người đã tuyên bố thoái xuất khỏi 
ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó 
ngay tại đó.

Hai chị em người Trung Quốc đã bị hút 
vào cuộc biểu tình. Một người trong số họ 
nói rằng họ biết cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc. 
Cô của họ là một học viên Pháp Luân 
Công và vẫn còn đang bị cầm tù ở Bắc 
Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công. Toàn 
bộ gia đình của họ biết rằng Pháp Luân 

Công là tốt, và rất ủng hộ Đại Pháp. Hai 
chị em đã cùng tuyên bố thoái xuất khỏi 
các tổ chức của ĐCSTQ.

Một phụ nữ Trung Quốc khác nói rằng: 
“Các học viên Pháp Luân Công rất xuất 
sắc. Họ đã kiên trì trong nhiều năm, và 
vượt qua cuộc đàn áp bằng quyết tâm của 
họ.” Bà nói tiếp: “Tất cả chúng tôi ủng hộ 
Pháp Luân Công, toàn bộ gia đình của tôi 
đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và tôi sẽ nói 
cho nhiều người hơn nữa về xu hướng này.”

với họ: “Anh chỉ cần thường xuyên niệm 
‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi không phải nằm viện. Thay vào đó, 
tôi về nhà và nằm trên giường nghỉ ngơi 
trong 7 ngày. Sau đó tôi có thể lại tự chăm 
sóc bản thân. Tôi cũng không đòi hòi công 
ty bất cứ khoản bồi thường nào, bởi vì tôi 
hiểu được những gì vợ tôi đã nói với tôi 
rằng cách tốt hơn là nên cư xử như vậy.

[MINH HUỆ] Một số trại lao động 
cưỡng bức ở Trung Quốc Đại lục đang 
trong quá trình hoặc vừa mới bị giải thể. 
Ví dụ như trại lao động cưỡng bức Tân An 
ở Bắc Kinh, trại lao động cưỡng bức nữ 
Bắc Kinh và trại lao động cưỡng bức Tây 
Đại Doanh Tử ở thành phố Triều Dương 
tỉnh Liêu Ninh đã thả những người bị 

giam giữ, bao gồm cả các 
học viên Pháp Luân Công.

Trong 14 năm, các trại 
lao động cưỡng bức đã 
được Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) dùng như 
một cơ quan chính để giam 
giữ và đàn áp các học viên 
Pháp Luân Công, cũng như 
những nhóm người khác mà 
họ phải chịu tra tấn tàn bạo 
và lao động khổ sai.

ĐCSTQ dường như đã 
thừa nhận rằng việc bãi 
bỏ hệ thống trại lao động 
cưỡng bức và hành vi giam 

giữ không thông qua xét xử cuối cùng 
cũng xảy ra. Tuy nhiên, nhiều học viên 
Pháp Luân Công không bị giam giữ 
trong các trại lao động cưỡng bức đã bị 
bắt bất hợp pháp tới các trung tâm tẩy 
não và nhà tù. Các trung tâm tẩy não 
giới hạn quyền tự do cá nhân và đàn 
áp người dân theo một cách bí mật hơn 

dưới vỏ bọc gọi là “giáo dục pháp luật”.
Trong nửa đầu năm 2013, có 631 học 

viên Pháp Luân Công đã bị bắt vào tù và 
các trung tâm tẩy não, cao gấp 45 lần so 
với số người bị đưa đến các trại lao động 
cưỡng bức. Việc giải thể các trại lao động 
cưỡng bức đã không làm giảm đi sự đàn 
áp đối với các học viên Pháp Luân Công.

Dựa trên sự phân tích các dữ liệu nhận 
được trên khắp Trung Quốc cho thấy 
ĐCSTQ đã thay đổi phương thức đàn áp 
các học viên Pháp Luân Công nhưng cuộc 
đàn áp về bản chất là không thay đổi.

Cuộc đàn áp kéo dài 14 năm đối với các 
học viên Pháp Luân Công là không có cơ 
sở pháp lý. Các học viên thường bị đưa ra 
xét xử với những cáo buộc sai trái và bằng 
chứng giả tạo.

Theo luật, công dân có quyền tự do ngôn 
luận để làm tài liệu nói rõ sự thật, nhưng 
trong nhiều năm qua họ đã bị ĐCSTQ bắt 
giữ chỉ đơn giản vì hành động này. Hiện 
nay, ngày càng có nhiều luật sư đang bước 
ra để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.
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ĐCSTQ vẫn tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công trong quá 
trình giải thể các trại lao động cưỡng bức

Lấy tỉnh Quảng Đông làm ví dụ, số lượng người đã bị 
xét xử và bắt giam trái phép giữa tháng 01 và tháng 07 
năm 2013 đã cao hơn rất nhiều so với số lượng bị đưa 
đến các trại lao động cưỡng bức.

(Tiếp theo trang3)

(Tiếp theo trang1)Giữ chính niệm 
trong thời khắc sinh tử

SYDNEY, ÚC: BIỂU TÌNH ỦNG HỘ 150 TRIỆU NGƯỜI TRUNG QUỐC 
THOÁI XUẤT KHỎI ĐCSTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN ĐỚI CỦA NÓ

Ông Lý Viễn Hoa, đại diện của Trung tâm 
Hỗ trợ Thoái Đảng ở Sydney, phát biểu tại 
cuộc biểu tình

Bức tường Sự thật


