
[MINH HUỆ] Ở Đài Loan, Pháp 
Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp 
Luân Công) được xem là biểu 
tượng của văn hóa truyền thống 
Trung Hoa, và các học viên thường 
xuyên được mời đến các sự kiện 
cộng đồng và lễ hội kỷ niệm.

Từ ngày 16 đến 24 tháng 11 
năm 2013, các học viên Pháp Luân 
Công ở Cao Hùng đã được mời 
tham gia vào một lễ kỷ niệm văn 
hóa thường niên ở quận Lục Quy.

Đây là lễ kỷ niệm đầu tiên được 
tổ chức tại khu vực này sau những 
tàn phá nặng nề của cơn bão 
Morakot vào năm 2009. Các quan 
chức của chính quyền địa phương 
đã mời các học viên và cảm ơn họ 
vì đã đến.

Chân- Thiện- Nhẫn mang đến 
niềm hy vọng

Bà Trần Cúc, Thị trưởng thành 
phố Cao Hùng, đã tham dự lễ kỷ 
niệm. Bà đã có một bài phát biểu 
chào mừng các học viên đến tham 
gia và mang lòng từ bi của họ đến 
cho người dân ở những vùng bị 
ảnh hưởng bởi bão.

Chủ tịch quận Lục Quy, ông 
Tống, nói: “Các bạn đã mang tinh 
thần của Chân, Thiện, Nhẫn đến 
cho xã hội, truyền cho chúng tôi 
niềm hy vọng và sự tích cực. Các 
bạn đang đóng một vai trò có tính 
giáo dục trong xã hội.”

Chủ tịch quận Giáp Tiên, ông 
Lý Nguyên Tân, đã gửi một lời 

                                         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.

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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Cao Hùng, Đài Loan: Mang thông điệp nâng cao 
tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp đến cho người 
dân ở khu vực bị ảnh hưởng bởi bão

Thổ Nhĩ Kỳ: Triển lãm ảnh Pháp Luân Công gây xúc động lòng người

[MINH HUỆ] Cuộc 
triển lãm ảnh Pháp Luân 
Công với chủ đề “Kháng 
nghị hoà bình” đã được tổ 
chức tại thành phố Diyar-
bakir phía Đông Thổ Nhĩ 
Kỳ vào ngày 21 tháng 11 
năm 2013. Một cuộc triển 
lãm tương tự cũng đã được 
tổ chức tại thành phố Ha-
tay ở phía Nam Thổ Nhĩ 
Kỳ một tháng trước đó.

Sự kiện được tổ chức ở 
hội trường triển lãm của 
Mahya Kahve Evi, một 
tiệm cafe nổi tiếng với vẻ 

đẹp tự nhiên và cổ điển 
của nó. Tiệm cafe này là 
điểm đến quen thuộc của 
giới sinh viên và nghệ sỹ.

Trong vòng ba ngày, đã 
có nhiều người đến thăm 
quan triển lãm.

Ông Hasan, chủ tiệm 
cafe, là một nghệ sỹ nổi 
tiếng và là người ủng hộ 
nhân quyền. Ông đã xem 
cuộc triển lãm ở Hatay một 
tháng trước và đã rất xúc 
động bởi những điều mà 
ông nhìn thấy. Do đó, ông 
đã mời các học viên tổ chức 

cuộc triển lãm tại thành phố 
nơi ông sinh sống, và hỗ trợ 
họ rất nhiều.

Cô Sebahat, một nhân 
viên của tiệm cafe, cho 
biết cô cảm thấy bất bình 
trước những tội ác của 
chế độ Trung Quốc. Cô 
dự định sẽ nói với bạn bè 
và người quen của mình 
về sự tàn bạo của chế độ 
trong việc chống lại các 
học viên Pháp Luân Công. 
Cô đã lấy nhiều tờ rơi từ 
các học viên và nói rằng 
cô sẽ phân phát chúng cho 

Bài của phóng viên báo Minh Huệ Tôn Bách và Tô 
Dung ở Cao Hùng, Đài Loan

Bài viết của một học viên Thổ Nhĩ Kỳ

(Còn nữa... trang2)
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Các học viên được mời tham gia vào lễ kỷ niệm 
văn hóa ở quận Lục Quy, thành phố Cao Hùng 
từ ngày 16 đến 24 tháng 11 năm 2013.

mời đặc biệt để đưa Thiên Quốc Nhạc Đoàn 
đến quận của mình. Ông đã đi theo đoàn nhạc 
trong suốt chặng đường diễu hành và thưởng 
thức màn biểu diễn âm nhạc đầy cảm hứng 
của họ.

Ông Lý phát biểu qua loa: “Đầu tiên, hãy 
chào đón Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Các học 
viên Pháp Luân Công đã có những đóng góp 
to lớn cho Đài Loan và thế giới. Pháp Luân 
Công tịnh hóa tâm trí của mọi người và các 
học viên đã không ngừng nỗ lực trong việc 
thúc đẩy phúc lợi xã hội. Chúng ta hãy chào 
đón họ và hy vọng rằng họ sẽ thường xuyên 
tới đây.”

Từ năm 2009, chính quyền thành phố Cao 
Hùng đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và nhân lực 
để xây dựng lại những khu vực bị tàn phá nặng 
nề bởi cơn bão. Các học viên Pháp Luân Công 
đã đem đến cho người dân ở những vùng miền 
núi thông điệp nâng cao tinh thần của Pháp 
Luân Đại Pháp, và hy vọng mọi người sẽ có 
một tương lai tốt đẹp.



[MINH HUỆ] Trong 
một chuyến thăm thường 
niên gần đây đến Ladakh, 
một vùng núi thuộc miền 
Bắc Ấn Độ, một học viên 
đã được người dân địa 
phương chào đón nồng 
nhiệt và ngạc nhiên khi 
thấy rằng tất cả những nỗ 
lực của cô trong những 
năm qua nhằm nâng cao 
nhận thức về Pháp Luân 
Đại Pháp đã đâm hoa kết 
trái. 

Một số bảng trưng bày 
thông tin được dựng trên 
đại lộ chính (chợ) ở thị 
trấn Leh cho phép mọi 
người tìm hiểu về Pháp 
Luân Đại Pháp và cuộc 
bức hại đang diễn ra ở 
Trung Quốc. Không chỉ 
người dân ở Leh, mà 
ngay cả các làng gần 
xa, cũng như du khách 
từ các vùng khác của 
Ấn Độ và nước ngoài, 
đã biết về Đại Pháp ở 
đó. Nhiều người đã bày 
tỏ sự lo ngại sâu sắc về 

những tội ác đang diễn 
ra ở Trung Quốc.

Giáo viên và học sinh 
mong muốn tìm hiểu về 
Pháp Luân Đại Pháp

Người học viên đã 
đến thăm 15 trường học 
trong năm nay, trong đó 
có một trường ở Leh và 
các trường khác trong 
các làng lân cận. Trước 
đó, cô đã giới thiệu 
Pháp Luân Đại Pháp ở 
5 trong số những ngôi 
trường này. Giờ đây, cô 
thường được chào đón ở 
đó bằng những câu như 
“Pháp Luân Đại Pháp là 

tốt” hay “Pháp 
Luân Đại Pháp 
hảo” (bằng 
tiếng Trung 
Quốc).

Trẻ em từ 
độ tuổi 3 đến 
17 đã có cơ 
hội để tìm 
hiểu về Pháp 
Luân Đại Pháp 
trong những 
lần viếng thăm 

này. Hầu hết các em rất 
thích thú luyện công, 
và nhiều giáo viên cũng 
tham gia học các bài 
công pháp.

Mặc dù năm nay thời 
tiết ở Ladakh nóng bất 
thường, các em nhỏ đã cố 
gắng tập cả năm bài công 
pháp. Bất kỳ sự khó chịu 
nào của các em thường 
biến mất một cách kỳ 
diệu sau khi ngồi thiền. 
Thật khích lệ khi thấy các 
em nhỏ ngồi trong trạng 
thái thiền định an hòa.

Hiệu trưởng trường 

Leh, ngôi trường có các 
chi nhánh ở các vùng 
hẻo lánh hơn của La-
dakh, đã có sáng kiến 
phân phát tài liệu thông 
tin Pháp Luân Đại Pháp 
cho các trường ở đó để 
cho nhiều người hơn có 
thể biết về Đại Pháp.

Ở một ngôi trường 
khác, cán bộ thư viện đã 
đưa những tài liệu này 
cho các em trong nhiều 
năm. Cô luôn nhắc nhở 
các em ghi nhớ rằng 
Chân – Thiện – Nhẫn 
là tốt và Pháp Luân Đại 
Pháp là tốt.

Pháp Luân Đại Pháp 
được chào đón ở khắp 
mọi nơi

Không chỉ ở các 
trường học, mà còn ở 
nhiều cơ quan, bệnh 
viện và các trung tâm y 
tế và các tổ chức chính 
phủ, các nhà lãnh đạo 
chính trị và người dân 
vui mừng nhận tài liệu 
thông tin cập nhật về 

Pháp Luân Đại Pháp. 
Nhiều người đã lấy thêm 
tài liệu để phân phát cho 
đồng nghiệp, gia đình, 
và bạn bè của họ.

Hàng năm, người học 
viên đều xúc động bởi sự 
giản dị và chân thành của 
những người dân lương 
thiện, thuần khiết này.

Một người Tây Tạng 
làm việc ở một trường 
học khác nói rằng ông 
đã tu luyện Pháp Luân 
Đại Pháp ở Tây Tạng 
trước khi cuộc bức hại 
bắt đầu. Ông đánh giá 
cao môn tu luyện.

Khi người học viên 
bước vào một đồn cảnh 
sát, nơi cô tới thăm hàng 
năm để phân phát các 
tài liệu thông tin, cô đã 
được chào đón với tiếng 
hô lớn: “Pháp Luân Đại 
Pháp hảo!”. Ngay sau 
đó, ai đó đã lặp lại: “Mọi 
người ở Ladakh đều biết 
rằng Pháp Luân Đại 
Pháp là tốt!”.

những người mà cô biết sau giờ làm việc.
Chủ cửa hàng thực phẩm tự nhiên kế 

bên đã khen ngợi tinh thần kiên định của 
các học viên Pháp Luân Công sau khi xem 
xong những bức ảnh. Để thể hiện sự trân 
trọng của mình, ông đã mang cafe sạch tới 
mời các học viên tổ chức cuộc triển lãm.

Trong số những người đến xem triển lãm, 
các bác sỹ đã đặc biệt thấy sốc khi biết được 
tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 
việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công còn sống để kiếm tiền.

Nhiều người xem đã bày tỏ mong muốn 
được học Pháp Luân Công. Các học viên 
đã lập một khu vực thông tin ở gian phòng 
kế bên, dạy mọi người luyện 5 bài công 
pháp của Pháp Luân Công.

Hãng truyền thông địa phương cũng rất 
quan tâm đến cuộc triển lãm. Trước khi 
đi, các nhà báo nói rằng họ sẽ báo cáo chi 
tiết về cuộc triển lãm để cho người dân địa 
phương biết được sự thật.

[MINH HUỆ] Các học 
viên Pháp Luân Công đã 
tham gia Lễ diễu hành 
nhân Ngày lễ Tạ ơn của 
McDonald ở thành thố 
Chicago vào ngày 28 
tháng 11 năm 2013. Đây 
là năm thứ 10 liên tiếp 
các học viên tham gia vào 
lễ diễu hành lớn thứ hai ở 
Hoa Kỳ này.

Con thuyền mới thiết 
kế và màn biểu diễn các 
bài công pháp Pháp Luân 
Công của các học viên đã 
đem lại sự vui thích cho 
khán giả, những người 
tham dự sự kiện bất chấp 
thời tiết giá lạnh. Hàng trăm 
nghìn người đã có mặt tại 
đó để theo dõi lễ diễu hành. 
Sự kiện cũng được truyền 
hình trực tiếp tới hàng triệu 
khán giả xem truyền hình. 

Khi thiết kế con thuyền 
mới cho sự kiện năm nay, 
các học viên hi vọng sẽ 
mang vẻ đẹp của Pháp 

Luân Công đến với khán 
giả và thể hiện rằng Pháp 
Luân Công có nguồn gốc 
từ văn hóa Trung Hoa 
truyền thống.

Bông sen khổng lồ và 
cổng thuyền đã đặc biệt thu 
hút sự chú ý của khán giả. 
Nhiều người đã liên tục 
nhận xét “tuyệt đẹp” khi 
đoàn diễu hành đi qua.

Nhiều người Trung Quốc 
trong số khán giả cũng phải 
thốt lên hai từ “tuyệt vời”. 
Một vài người trong số họ 
cho biết đã nhìn thấy các sự 
kiện của Pháp Luân Công 
tại Đài Loan, Hồng Kông, 
và những nơi khác. Họ rất 
vui khi lại được thấy Pháp 
Luân Công tại lễ diễu hành 
của Ngày lễ Tạ ơn này.
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Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Ấn Độ

Chicago, Hoa Kỳ: Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ 
diễu hành nhân Ngày lễ Tạ ơn 10 năm liên tiếp

Miền Bắc Ấn Độ: “Tất cả mọi người ở Ladakh đều biết 
rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”

Khán giả chiêm ngưỡng con thuyền của các học viên

Tại cuộc họp buổi sáng, các em nhỏ 
tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

(Tiếp theo trang1)

Thổ Nhĩ Kỳ: Triển lãm ảnh Pháp Luân 
Công gây xúc động lòng người



[MINH HUỆ] Tôi là một bác 
sĩ và là một cư sỹ Phật giáo 
trước khi tôi bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp vì mục 
đích chữa bệnh khỏe người. 
Trong bốn năm, tôi thờ cúng và 
đọc kinh Phật hàng ngày. Tôi 
cảm thấy sức khỏe của mình bắt 
đầu xấu đi một năm sau khi tôi 
trở thành một cư sỹ Phật giáo. 
Vai của tôi trở nên cứng ngắc, 
và cử động là rất đau. Cứ uống 
thuốc vào là tôi lại nôn.

Vì bệnh tật của mình, tôi đã 
tập Pháp Luân Công. Chỉ trong 
vòng 2 tuần sau khi bắt đầu tu 
luyện, chứng viêm khớp vai vốn 
đã hành hạ tôi trong 3 năm qua 
đã biến mất. Tôi cảm thấy thật 
tuyệt. Quyền năng chữa bệnh 
kỳ diệu của Pháp Luân Công và 
các nguyên lý thâm sâu đã khiến 
tôi cảm động sâu sắc. Vì vậy tôi 
quyết định vững vàng tu luyện 
theo Đại Pháp. Tôi cũng giới 
thiệu Đại Pháp cho gia đình, 
bạn bè và những người khác mà 
tôi tình cờ gặp trong cuộc sống 
hàng ngày. Một vài người trong 
số họ cũng đã trở thành các học 

viên Đại Pháp. 
Sĩ quan cảnh sát thức tỉnh
Sau khi Giang Trạch Dân 

phát động cuộc bức hại Pháp 
Luân Công vào năm 1999, tôi 
đã bị bắt và bị giam giữ bất 
hợp pháp vào năm 2002. Một 
viên cảnh sát vốn đã liên quan 
trực tiếp trong việc bức hại tôi 
đã nói với vợ tôi: “Chồng chị 
là một người tốt, cao thượng, 
tử tế, và hiểu biết. Anh ấy thà 
chịu sự tra tấn còn hơn phải từ 
bỏ tu luyện Pháp Luân Công, 
không bao giờ tiết lộ tên của 
bất cứ học viên nào khác. Anh 
ấy nói về các nguyên lý cao 
thâm của Đại Pháp, chẳng hạn 
như Đại Pháp dạy mọi người cư 
xử theo các tiêu chuẩn đạo đức 
cao thông qua tu luyện Chân-
Thiện-Nhẫn như thế nào, và về 
luật nhân quả ‘Thiện hữu thiện 
báo, ác hữu ác báo’. Điều này 
là hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. 
Tôi thực sự ngưỡng mộ anh sâu 
sắc từ trong tâm của tôi.”

Hoàn lại tài sản phi lý cho 
chính chủ sở hữu của nó

Con gái tôi làm việc ở thành 

phố khác vào năm 2003. Công 
ty của cháu đã hoãn trả lương 
cho nhân viên vì làm ăn không 
tốt. Khi cháu cố gắng rút một ít 
tiền để về nhà vào cuối tháng, 
cháu đã nhận thấy rằng tài 
khoản của cháu có thêm 5.600 
nhân dân tệ.

 Cháu đã nói với vợ chồng 
tôi về tình huống này. Chúng 
tôi nhanh chóng đạt được một 
thỏa thuận. Trước tiên chúng 
tôi nghĩ rằng, là đệ tử của Sư 
phụ Lý, chúng tôi giữ vững các 
nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và 
không thể nhận tiền vốn không 
phải của mình. Chúng tôi phải 
cân nhắc đến người khác trước. 
Chúng tôi cần phải nhanh 
chóng tìm ra người chủ sở hữu 
hẳn đang rất lo lắng. Vì vậy 
chúng tôi ngay lập tức chạy đến 
ngân hàng và nhờ họ tìm giúp 
người chủ sở hữu.

Nhân viên ngân hàng nói: 
“Chúng tôi chỉ thấy những 
người đến tìm lỗi do chênh lệch 
trong tài khoản của họ. Ông là 
người duy nhất đến yêu cầu ghi 
nợ kể từ khi chúng tôi mở lĩnh 

vực kinh doanh này. Bây giờ 
mọi người lừa tiền bằng bất cứ 
phương cách nào. Họ luôn nghĩ 
bất cứ khoản tiền nào trong 
tay họ nghiễm nhiên là của 
họ.” Chúng tôi nói với cô ấy: 
“Chúng tôi là những học viên 
Pháp Luân Công. Chúng tôi 
muốn làm người tốt. Chúng tôi 
luôn cân nhắc đến người khác 
trước.” Cô ấy rất ngạc nhiên và 
nhìn chúng tôi thán phục. Sau 
đó cô ấy ghi sổ món tiền đó như 
một khoản thanh toán sai và 
báo cáo vấn đề lên trụ sở chính.

Người bị mất tiền đã gọi vào 
ngày hôm sau, nói rằng ông 
ấy muốn ghé qua và đích thân 
cảm ơn chúng tôi. Chúng tôi 
nói với ông ấy: “Ông không 
cần phải cảm ơn chúng tôi. Nếu 
ông muốn, ông có thể cảm ơn 
Sư phụ của chúng tôi, Ngài Lý 
Hồng Chí, người sáng lập Pháp 
Luân Công. Chúng tôi tốt bụng 
bởi vì Sư phụ Lý đã dạy chúng 
tôi chiểu theo nguyên lý Chân-
Thiện-Nhẫn.

Đại Pháp đã phổ truyền rộng 
khắp tới hơn 114 quốc gia trên 
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Thoát Phàm, một học viên Đại Pháp từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Bài viết của một học viên ở Philadelphia

NHỮNG CÂU CHUYỆN LÀM THỨC TỈNH CHÚNG SINH CỦA MỘT BÁC SĨ

[MINH HUỆ] 
Chuông Tự 
do là một biểu 
tượng của Mỹ 
về độc lập và tự 
do. Trung tâm 
Chuông Tự do 
ở Philadelphia, 
P e n n s y l v a n i a , 
là một điểm đến 
ưa thích của du 
khách trên khắp 
thế giới và là 
nơi mà du khách 
Trung Quốc 
không thể không 
ghé qua. Vì thế, nó cũng là 
nơi để các học viên Pháp Luân 
Đại Pháp giúp du khách Trung 
Quốc tìm hiểu về Đại Pháp và 
cuộc bức hại tàn bạo ở Trung 
Quốc. Sau khi biết được sự 
thật, nhiều người Trung Quốc 
đã bày tỏ mong muốn được 
thoái Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức 
liên đới của nó.

Bà Nghiêm, người thường 

xuyên đến trung tâm Chuông 
Tự do để nói chuyện với du 
khách Trung Quốc, giải thích: 
“Trong một quốc gia mà thông 
tin bị phong tỏa như ở Trung 
Quốc, những gì người dân nghe 
về Pháp Luân Công là những 
vu khống dối trá của ĐCSTQ. 
Một số người đã làm việc xấu 
do sự hiểu nhầm mà những 
lời dối trá này gây ra. Tôi đã 
đến trung tâm Chuông Tự do 
để tình nguyện giúp những du 

khách Trung Quốc tìm hiểu sự 
thật. Tôi tin rằng sau khi biết 
sự thật, mọi người sẽ có một sự 
lựa chọn đúng đắn.”

Bà tiếp tục: “Ngày nay, có 
rất nhiều xe buýt du lịch chở 
đầy du khách Trung Quốc ở 
đây. Hầu như tất cả mọi người 
đều xin các tài liệu thông tin 
của chúng tôi, như Chín bài 
bình luận về Đảng cộng sản, 
cũng như những thông tin cụ 
thể về Pháp Luân Đại Pháp.”

PHILADELPHIA, MỸ: DU KHÁCH TRUNG QUỐC TẠI TRUNG TÂM CHUÔNG 
TỰ DO MONG MUỐN THOÁI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

Tại trung tâm 
Chuông Tự do 
ở Philadelphia, 
du khách Trung 
Quốc đọc các 
bảng trưng bày 
thông tin Pháp 
Luân Công. 
Nhiều người đã 
hỏi xin các tài 
liệu và chụp ảnh.
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Thổ Nhĩ Kỳ: Triển lãm ảnh 
Pháp Luân Công gây xúc 
động lòng người

thế giới. Hãy ghi nhớ ‘Pháp 
Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-
Thiện-Nhẫn hảo.’ Đừng tin vào 
những lời tuyên truyền dối trá 
của ác đảng.”

Ông ấy nói: “Việc mất 5.600 
nhân dân tệ xem như tôi sẽ 
phải đền bù một năm mà không 
được chi tiêu cho thứ gì. Tôi có 
cha mẹ và con cái. Tôi thực sự 
gặp được người tốt rồi. Cảm ơn 
ông. Cũng rất cảm ơn Sư phụ 
Lý. Tôi chắc chắn sẽ nhớ ‘Pháp 
Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-
Thiện-Nhẫn hảo’. Một lần nữa 
xin cảm ơn ông!”

Học các bài công pháp của Pháp 
Luân Công
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Học viên tuyệt thực 500 ngày để phản đối bắt giam 
– 8.000 chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi thả ông

Cưỡng bức mổ cướp tạng: Tiêu điểm chính ở các nước Bắc Âu

Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ] Một học viên 50 tuổi bị 
bắt và giam giữ bởi vì ông nói với mọi 
người sự thật về Pháp Luân Công và cuộc 
bức hại. Trong suốt lần giam giữ lần đầu 
kéo dài 5 năm, ông bị tra tấn dã man tới 
mức ông bị rối loạn tâm thần. Ngay khi 
ông được thả, ông đã hồi phục hoàn toàn 
nhưng lại bị bắt một lần nữa và hiện đang 
tuyệt thực hơn một năm.

Ông Hoạt Liên Hữu từ Thiên Tân bắt 
đầu tuyệt thực hơn 500 ngày trước để phản 
đối sự giam giữ và lạm dụng của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hàng 
nghìn người dân ở Thiên Tân và tỉnh Sơn 
Đông đã ký tên thỉnh nguyện thể hiện sự 
ủng hộ của họ và yêu cầu ĐCSTQ thả ông 
Hoạt. Sau khi họ ký tên thỉnh nguyện, một 
cặp vợ chồng nói: “Chúng tôi biết những 
người tu luyện Pháp Luân Công là người 
tốt. ĐCSTQ hoàn toàn thối nát.”

8.048 người đã ký tên thỉnh nguyện vào 
cuối tháng 11 năm 2013. Tin tức về ông 
Hoạt đang tuyệt thực hơn một năm đã gây 
ra sự chú ý của công chúng cả trong lẫn 
ngoài nước. Những người cảm động bởi nỗ 
lực và quyết tâm của ông Hoạt đã ký thỉnh 
nguyện để ủng hộ ông, có tổng cộng 5.145 
chữ ký đã được thu thập trong ba tháng qua.

[MINH HUỆ] Vấn 
nạn cưỡng bức mổ cướp 
tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công còn sống ở 
Trung Quốc gần đây đã 
gây sự chú ý rất lớn tại 
các nước Bắc Âu. Bất 
chấp thời tiết giá lạnh, 
sức nóng vẫn bao trùm 
lên một bộ phận các 
chính trị gia, các phương 
tiện truyền thông, các 
chuyên gia y tế, và những 
người bày tỏ sự phản đối 
của họ về việc giết người 
để lấy tạng theo yêu cầu. 
Bên cạnh việc hướng sự 
chú ý của mọi người đến 
những hành động tàn 
bạo này, các nhóm lưỡng 
đảng cũng đang cố gắng 
tìm ra các giải pháp khác 
nhau để chấm dứt những 
tội ác này.

Hơn 20 thành viên 
của Quốc hội Thụy 
Điển đã tham dự một 
diễn đàn tập trung vào 
tội ác cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng sống từ 

các học viên Pháp Luân 
Công của ĐCSTQ. Pháp 
Luân Công là một môn 
tu luyện ôn hoà hiện 
đang bị đàn áp bởi chế 
độ Trung Cộng. Diễn 
đàn diễn ra vào ngày 20 
tháng 11 được tài trợ bởi 
10 thành viên quốc hội 
từ tất cả các thành viên 
bên trong chính phủ liên 
minh đương nhiệm và 
tất cả các thành viên bên 
trong Liên minh, một 
cựu liên minh đối lập.

Các nghị sỹ đã bày tỏ 
quyết tâm giúp ngăn chặn 
tội ác mổ cướp nội tạng 
ở Trung Quốc. Ban hành 
các đạo luật có liên quan 
ở Thụy Điển để ngăn cản 
“du lịch ghép tạng” là một 
giải pháp được đưa ra 
trong phiên thảo luận sau 
buổi hội thảo.

Các diễn giả tại diễn 
đàn bao gồm ông Da-
vid Kilgour, cựu ngoại 
giao Canada, ông Petra 
Lindberg, Chủ tịch Hỗ 

trợ Nhân quyền ở Trung 
Quốc, ông Man Yan Ng, 
đại diện của Hiệp hội 
Quốc tế về Nhân quyền, 
ông Dan Alfjorden, đại 
diện của Hiệp hội Pháp 
Luân Đại Pháp Thụy 
Điển, và ông Li Hui-
ge, một bác sỹ y khoa 

từ Đức. Các diễn giả 
đã đưa ra những bằng 
chứng cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng từ các học 
viên Pháp Luân Công 
còn sống trong cuộc đàn 
áp ở Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia y tế 
đã kí tên vào đơn thỉnh 

nguyện gửi Liên Hợp 
Quốc của Hiệp Hội Bác 
sĩ Chống Mổ cướp Nội 
tạng Cưỡng bức (DA-
FOH) và mạnh mẽ lên 
tiếng phản đối những 
tội ác mổ cướp nội tạng 
trong sự kiện “Ngày Bác 
sỹ” ở Đan Mạch.

SỐ 2013-51   NGÀY 16 THÁNG 12  NĂM 2013

Các chữ ký và điểm chỉ của 2.903 người

Báo Svenska Dagbladet đăng tải một báo cáo về vấn nạn mổ cướp nội tạng.


