
                                         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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Các học viên Pháp Luân Công tạo nên sự 
đa dạng cho lễ diễu hành Giáng sinh ở 
Richmond, Virginia

Cộng hòa Síp: Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế 
Chân Thiện Nhẫn được tổ chức tại thủ đô Nicosia

[MINH HUỆ] Vào ngày 07 tháng 12 
năm 2013, các học viên Pháp Luân 
Công ở bang Virginia đã tham gia lễ 
diễu hành mừng Giáng sinh lần thứ 30 
được tổ chức thường niên tại Rich-
mond, thủ phủ của Virginia.

Lễ diễu hành mừng Giáng sinh 
Richmond thường niên là một trong 
những lễ diễu hành lớn nhất ở Virginia 
với sự tham gia của hơn 100 đoàn diễu 
hành mỗi năm. Sự kiện này đã được 
truyền hình trực tiếp trên đài CBS. Đây 
là lần thứ 5 các học viên Pháp Luân 

Công tham gia lễ diễu hành.
Một đôi vợ chồng trẻ người Trung 

Quốc vừa từ Trung Quốc Đại lục 
chuyển đến Richmond đã tham dự lễ 
diễu hành. Khi thấy đoàn diễu hành 
Pháp Luân Công, họ thốt lên: “Thật 
tuyệt vời!” Họ đã chụp rất nhiều bức 
ảnh các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người dân địa phương đã 
đánh giá cao sự đóng góp hết sức độc 
đáo của các học viên cho sự đa dạng 
tổng thể của lễ diễu hành.

[MINH HUỆ] Từ  ngày11 đến 21 
tháng 11 năm 2013, Triển lãm Nghệ 
thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã lần 
đầu tiên được tổ chức tại Nicosia, thủ 
đô của Cộng hòa Síp.

Xuất hiện lần đầu vào năm 2004, 
triển lãm hiện đã có mặt tại hơn 50 
quốc gia trên toàn thế giới. “Chân 
Thiện Nhẫn”, là các nguyên lý chỉ đạo 
chính của Pháp Luân Đại Pháp. Các 
nghệ sĩ của triển lãm đều là những học 
viên Pháp Luân Đại Pháp, môn tu 
luyện cả tâm lẫn thân có nguồn gốc từ 
Trung Hoa cổ đại.

Những bức tranh tại triển lãm đã 
làm rất nhiều khán giả ở Nicosia cảm 
động sâu sắc. Trong số những người 
đến thăm quan triển lãm, có hai nghệ sĩ 
chuyên nghiệp đi cùng các sinh viên. 
Họ đã đánh giá cao trình độ nghệ thuật 
của các tác phẩm cũng như những thông 
điệp cảm động mà chúng chuyển tải.

Các vị khách dường như đã rất xúc 
động trước những thông điệp từ bi từ 
triển lãm. Rất nhiều người đã tỏ lòng 

biết ơn chân thành trước khi họ rời đi.
Eleni Loukaidou, một thành viên 

của Hội đồng Nicosia, đã nhận xét sau 
khi tham dự triển lãm: “Một triển lãm 
hoàn mỹ… Nó truyền tải những giá trị 
nghệ thuật thật phong phú… Một 
thông điệp mạnh mẽ của chân lý và 
lòng tốt, còn có cả tình thương, những 
điều mà cuộc sống hiện nay đang 
thiếu”. “Các nghệ sĩ làm tốt lắm”.

Các du khách đến thăm triển lãm đã 
được tặng những bông hoa sen giấy 
gấp bằng tay. Nhiều người tò mò muốn 
biết về ý nghĩa của những bông sen 
này. Các nhà tổ chức triển lãm đã giải 
thích rằng trong văn hóa truyền thống 
Trung Hoa, hoa sen tượng trưng cho sự 
tinh khiết bởi nó mọc lên từ bùn lầy, 
nhưng khi nở hoa, nó vẫn giữ được 
hương thơm và vẻ đẹp tinh khiết.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp 
tại triển lãm đã tình nguyện dạy mọi 
người cách gấp hoa sen giấy. Những 
em nhỏ đặc biệt thích thú và hào hứng 
khi được học cách gấp hoa sen.

Các học viên 
Pháp Luân 
Công tham gia 
lễ diễu hành 
mừng Giáng 
sinh lần thứ 30 
ở Richmond, 
Virginia



(Bài viết của một học viên ở Toronto)
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[MINH HUỆ] Một 
buổi tối tháng 09 năm 
2011 có một tiếng nổ mìn 

lớn ở khu quặng mỏ Hà Lưu 
Trùng, huyện Hoành Sơn, tỉnh 

Hồ Nam, và mặt đất rung chuyển. Mọi 
người đều cảm nhận thấy có gì đó khủng 
khiếp đã xảy ra và họ đổ xô đến lối vào mỏ.

Một số thợ mỏ làm việc gần lối ra vào bị 
thổi tung xuống đất bởi luồng sức nóng và 
ngọn lửa. Ba người trong số họ đã bị bỏng 
nặng. Không ai dám đi xuống hầm và gọi 
đội cứu hộ thành phố. Đến nửa đêm khi đội 
cứu hỏa đến, họ nói rằng những gì họ thấy 
chỉ là các thi thể người chết trong mỏ. 
Không có người nào sống sót.

Đến 11 giờ sáng hôm sau, mọi người 
nhận được thông báo rằng có một người 
công nhân họ Lưu đã thoát ra khỏi mỏ bằng 
lối ra vào, mà thân thể vẫn rất tốt! Đây 
đúng là một tin vui lớn trong tấn thảm kịch.

Trong số 30 công nhân trong mỏ vào 
thời điểm đó, chỉ có anh Lưu sống sót và 
không bị thương gì cả. 29 người khác đã 
chết. Ba công nhân gần lối ra vào bị thương 
nặng. Anh Lưu đứng đầu dây chuyền sản 
xuất và bị hất văng ra ngay giữa mỏ. Sau 
khi kiểm tra sơ bộ, đã có thể xác nhận rằng 
anh Lưu đã không bị thương gì cả. Điều 
này thực sự rất kỳ lạ. Làm sao mà anh Lưu 
lại sống sót trong vụ nổ? Nhiều người tin 
rằng anh được sinh mệnh cao cấp bảo hộ vì 
ủng hộ cho Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Lưu đã lắng nghe khi các học viên 
nói với anh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp 
và đã đọc tài liệu thông tin của họ. Anh 
thấy rằng các học viên Đại Pháp đều là 
những người tốt, anh tin  tưởng vào Pháp 
Luân Đại Pháp và thoái khỏi Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức 
liên đới của nó. Anh thường mang theo bùa 
hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp bên 
người.

Những người tin rằng Đại Pháp là tốt và 
thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên 
đới của nó thường xuyên kể lại những trải 
nghiệm thần kỳ hoặc được bảo hộ khỏi các 
nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Từ khi 
ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, 
nó đã khiến mọi người phỉ báng Phật Pháp, 
tra tấn và giết chết các học viên. ĐCSTQ 
thậm chí dung túng việc mổ cướp nội tạng 
sống từ các học viên vì lợi nhuận. Trời sẽ 
không tha thứ cho điều này. Đã có nhiều ví 
dụ như thế này ở Trung Quốc, nhưng 
ĐCSTQ vẫn cố gắng để che giấu các báo 
cáo như thế này.

Một mình sống sót sau 
vụ nổ hầm than
Bài viết của một học viên tại Hồ Nam, Trung Quốc

Đài Loan: Các học viên Pháp Luân Công 
kháng nghị chấm dứt bức hại nhân chuyến 
viếng thăm của Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai 
bờ eo biển Đài Loan (Bài viết của một học viên ở Đài Loan)

Các học viên Pháp Luân Công giơ biểu ngữ phản đối cuộc 
bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

[MINH HUỆ] Gần đây khi ông 
Trần Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội 
Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, đến 
thăm Đài Loan, các học viên Pháp 
Luân Công đã giơ biểu ngữ gần đó để 
phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với 
Pháp Luân Công và yêu cầu chấm dứt 
bức hại ngay lập tức.

Khu thắng cảnh quốc gia A Lý Sơn 
là điểm dừng chân của ông Trần Đức 
Minh. Các học viên Pháp Luân Công 
giơ biểu ngữ ở hai bên lối vào và hô 
lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và 
“Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân 
Công!”

Biểu ngữ của họ đề “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo!” và “Hãy chấm dứt bức 
hại Pháp Luân Công,” “Đưa Giang 
Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, và Chu 
Vĩnh Khang ra trước công lý,” và 
“Không để những kẻ vi phạm nhân 
quyền truyền bá văn hóa ĐCSTQ sang 
Đài Loan”.

Trần Đức Minh tham gia vào việc 
bức hại Pháp Luân Công

Được bổ nhiệm là Chủ tịch Hiệp 

[MINH HUỆ] Để kỷ niệm 9 năm 
xuất bản Chín bài bình luận về Đảng 
Cộng sản, các học viên Pháp Luân 
Công đã dựng nên “Vạn lý trường 
thành Sự thật,” giơ cao các biểu ngữ 
dọc theo các con phố St.George và 
Bloor ở Toronto.

Ấn bản của Thời báo Đại Kỷ 
Nguyên năm 2004 đã dẫn đến làn 
sóng thoái Đảng và các tổ chức liên 
đới của nó. Những lời tuyên bố thoái 
xuất này được gửi đến trang web của 
Thời báo Đại Kỷ Nguyên, đôi khi 
bằng tên giả để tránh bị bức hại.

hội Quan hệ hai bờ eo biển 
Đài Loan vào tháng 04 năm 
2013, ông Trần Đức Minh 
nguyên là Bí thư Đảng ủy 
Tô Châu, Thị trưởng tỉnh 
Thiểm Tây, và Phó Giám 
đốc Ủy ban Tái cơ cấu và 
Phát triển Quốc gia.

Tổ chức Quốc tế Điều tra 
Cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công đã liệt ông Trần vào 
danh sách mục tiêu điều tra 
vì cái chết của các học viên 
Pháp luân Công ở tỉnh 

Thiểm Tây đã bị công an hành hung 
trong thời gian giam giữ.

Đảm bảo ông Trần nhận được 
thông điệp

Các học viên  Pháp Luân Công đã 
giơ biểu ngữ để phản đối ở bất kỳ nơi 
nào Trần Đức Minh đến sau khi ông ta 
đặt chân đến sân bay Đào Viên vào 
ngày 26 tháng 11. Học viên Thi giải 
thích, “Pháp Luân Công tu luyện 
Chân – Thiện – Nhẫn và có lợi cho xã 
hội. Nó đã được phổ biến ở trên 100 
nước. Thế mà môn tu luyện tuyệt vời 
này lại đang bị ĐCSTQ bức hại.”

Cô Khâu đến từ Gia Nghĩa nói lý 
do chính của việc cô có mặt ở đây là 
để nói với Trần Đức Minh, “Pháp 
Luân Công rất tốt. Hãy chấm dứt bức 
hại Pháp Luân Công.”

Một học viên giơ một tấm biểu ngữ 
nói rằng nhiều du khách Trung Quốc 
Đại lục ở trên các xe buýt du lịch đã 
giơ “ngón cái lên” khi họ đi qua. Anh 
nói rằng anh vui mừng là họ đã ủng hộ 
những nỗ lực chân chính của các học 
viên và biết chân tướng Pháp Luân 
Công.

Toronto, Canada: “Vạn lý trường thành Sự thật” 
kỷ niệm 9 năm xuất bản Chín bài bình luận về 
Đảng Cộng sản

(Còn nữa...trang 4)
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[MINH HUỆ] Một cuộc mít tinh và 
diễu hành đã diễn ra vào ngày 30 tháng 11 
năm 2013 ở Hồng Kông để kỷ niệm chín 
năm ngày xuất bản Cửu Bình. Các sự kiện 
này cũng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ủng hộ 
150 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất 
khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Mở đường bởi Cửu Bình, phong trào 
“Thoái đảng” đã bắt đầu từ tháng 12 năm 
2004. Nhiều du khách Trung Quốc tình 
cờ có mặt tại buổi mít tinh và diễu hành 
đã tham gia phong trào bằng cách tuyên 
bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong buổi mít tinh, các luật sư nhân 
quyền và đại diện các tổ chức truyền 
thông đã đưa ra chứng cứ về nạn mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
còn sống ở Trung Quốc. Các thành viên 
lập pháp Hồng Kông đã phát biểu chống 
lại tội ác của ĐCSTQ, nhấn mạnh rằng 
các học viên Pháp Luân Công không hề 
đơn độc trong nỗ lực giữ gìn nhân quyền.

Nhiều người qua đường và du khách 
đã dừng lại để chụp hình. Các đám đông 
tụ tập lại để xem cuộc diễu hành, và thỉnh 
thoảng nghe thấy những câu nói ủng hộ: 
“Cố gắng lên Pháp Luân Công!”

Một người đàn ông trung niên đến từ 
tỉnh Hồ Nam đã quay phim cuộc diễu 
hành bằng điện thoại di động. Ông liên 
tục tự hỏi: “Chẳng phải họ (ĐCSTQ) nói 
rằng không có ai luyện tập Pháp Luân 
Công? Chẳng phải họ nói nó bị cấm rồi 
sao?” Khi ông biết rằng gần 100 triệu 
người ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh 
thổ đang luyện tập Pháp Luân Công, ông 
đã chấn động. Khi cuộc diễu hành đi qua 
Southorn Playground, nhiều du khách đã 
chạy ra ngoài để xem. Khi nhìn thấy các 
biểu ngữ phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng 
của ĐCSTQ, mọi người tại New Trend 
Plaza trên đường King’s Road đều lắc đầu 
và lên án: “ĐCSTQ thật tàn ác!”

Một cuộc họp báo đã được tổ chức khi 

các học viên đến Văn phòng Chính phủ 
Trung ương. Ông David Matas – luật sư 
nhân quyền nổi tiếng từ Canada, bà 
Teresa Chu – luật sư nhân quyền Đài 
Loan, ông Hoàng Sĩ Duy – Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc 
tế có trụ sở tại Đài Bắc, và một vài nhà lập 
pháp và thành viên hội đồng quận của 
Hồng Kông đã lên tiếng ủng hộ trong 
buổi mít tinh hoặc gửi đến những bài phát 
biểu phát qua video .

David Matas: Các trại lao động cưỡng 
bức là những kho cưỡng chế mổ cướp 
nội tạng

Ông David Matas đã phản bác lại 
những luận điệu của ĐCSTQ nói rằng 
nguồn nội tạng được lấy từ hơn 10.000 
người hiến tạng và từ các tử tù hàng năm. 
Ông Matas chỉ ra rằng số người hiến tạng 
và số tù nhân tử hình rất ít (hơn 60% tù 
nhân ở Trung Quốc bị viêm gan). Đối với 
những câu hỏi từ cộng đồng cấy ghép 
tạng quốc tế, các quan chức Trung Quốc 
chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Ông Matas nói rằng đa số nội tạng ở 
Trung Quốc là từ các học viên Pháp Luân 
Công. Những học viên này không hề 
phạm tội, nhưng lại bị giam giữ mà không 
qua xét xử. Họ bị phỉ báng, bị bắt giữ phi 
pháp và bị tra tấn vì không từ bỏ niềm tin 
của mình. Hàng trăm nghìn người không 
chịu từ bỏ niềm tin đã biến mất khỏi các 
trại cưỡng bức lao động của ĐCSTQ. 
Những trại lao động này là những kho 
cưỡng chế mổ cướp nội tạng khổng lồ.

Bà Teresa Chu: Tạo dựng một liên 
minh toàn cầu các nhà lập pháp

Bà Teresa Chu, một luật sư nhân 
quyền từ Đài Loan rất quan tâm đến Pháp 
Luân Công, đã đề nghị cách nhân loại có 
thể chấm dứt cuộc bức hại và nạn mổ 
cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp 
Luân Công ở cấp độ quốc gia, khu vực, và 
quốc tế.

Ở mức độ quốc gia, bà kêu gọi các 
nước dân chủ toàn thế giới hãy thông qua 
luật cấm người dân ủng hộ tội ác chống 
lại loài người của ĐCSTQ như: du lịch 
đến Trung Quốc để ghép tạng và đào tạo 
bác sĩ phẫu thuật đến từ Trung Quốc.

Ở cấp độ khu vực, bà Chu kêu gọi, 
thay mặt cho Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ 
cướp Nội tạng (DAFOH), tạo lập một liên 
minh thành viên lập pháp có thể hoạt 
động xuyên biên giới và không có đảng 
phái chính trị.

Ở mức độ quốc tế, DAFOH đã tài trợ 
một cuộc thỉnh nguyện quốc tế thu thập 
chữ ký của hơn 800.000 người từ 32 quốc 
gia từ tháng 01 năm 2013. Trong những 
người ký tên có hơn 7.000 bác sĩ, 500 
thành viên lập pháp quốc gia và địa 
phương, và hơn 400 luật sư. Mọi người 
đang chờ các đại diện trình cuộc thỉnh 
nguyện một triệu chữ ký này lên Liên 
Hợp Quốc ở Geneva.

Cũng trong bài phát biểu, bà Chu kêu 
gọi các nhân viên y tế có liên quan hãy tự 
tách mình ra khỏi cuộc bức hại, và thu 
thập chứng cứ để lấy công chuộc tội.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy 
ghép Tạng Quốc tế có trụ sở tại Đài 
Bắc: Mổ cướp nội tạng biến bác sĩ 
thành ác quỷ

Bác sĩ Hoàng Sĩ Duy, Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc 
tế, nhận thấy từ năm 2000 đến 2007, số 
bệnh viện ghép tạng ở Trung Quốc tăng 
từ khoảng 100 lên hơn 600. Ông nói rằng 
sự tà ác của cuộc bức hại đã vượt qua mọi 
chế độ tà ác trong lịch sử. Những thí 
nghiệm trên người Do Thái của bác sĩ 
phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai 
đã kết thúc bằng lời kêu gọi đau xót 
“Không lặp lại” (Never Again) và Tuyên 
ngôn Geneva.

Ông nói rằng điều làm cho thế giới văn 
minh chấn động chính là trong kỷ nguyên 
của nhân quyền, của phẫu thuật ghép tạng 
– niềm tự hào của giới y khoa, ĐCSTQ đã 
biến những điều đó thành một tội ác 
khủng khiếp. Đây là một sự sỉ nhục cho 
loài người, bác sĩ Hoàng nói. Nó biến 
bệnh nhân là đồng phạm của một tội ác 
chống lại loài người, và biến bác sĩ thành 
ác quỷ dưới chế độ ĐCSTQ. Bác sĩ 
Hoàng kêu gọi mọi người thức tỉnh lương 
tri và hãy bước ra, vì sự im lặng sẽ khiến 
chúng ta phải chịu trách nhiệm trước lịch 
sử, trước các thế hệ tương lai và trước lịch 
sử của y học.

(Bài viết của Hoàng Vũ Sinh và Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ)

Cuộc diễu hành của khoảng 900 học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông thu hút sự chú ý của người đi 
đường và du khách từ Trung Quốc

Hồng Kông: Mít tinh và diễu hành ủng hộ phong trào thoái khỏi 
ĐCSTQ
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“Vạn lý trường thành Sự thật” ở Toronto trong lễ kỷ niệm 
9 năm xuất bản Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản

Trại giam Thạch Cảnh Sơn. Hai  người 
của Sở công an quận Thạch Cảnh Sơn 
đã cố gắng ép cô Trương tiết lộ địa chỉ 
nhà cô. Khi cô từ chối, họ đã đánh cô 
ngã xuống đất và nắm tóc cô rồi lôi 
trên nền đất... Sau khi được thả, cô đã 
tái hiện cảnh tra tấn bản thân phải chịu 
đựng và chụp các bức ảnh để phơi bày 
sự tàn bạo của công an.

Bức ảnh 3: Một bức tranh sơn dầu 
được vẽ vào năm 2005

Bối cảnh: Bức tranh “Cái chết của 
người tin vào Chân, Thiện, Nhẫn” 
miêu tả một câu chuyện có thật diễn ra 
vào tháng 06 năm 2001 tại thị trấn 
Bạch Quả, thành phố Ma Thành, tỉnh 
Hồ Bắc. Hai học viên Pháp Luân Công 
đã bị những chiếc xe mô tô kéo lê đến 
chết vì họ không từ bỏ việc tu luyện. 
Bức tranh đã giành được giải thưởng 
tại Triển lãm “Tự do, Sự lựa chọn của 
Nhân dân” lần thứ 9 do Tổ chức Ân xá 
Quốc tế Úc tổ chức vào năm 2006.

Tình trạng nhân quyền đáng lo ngại 
ở Trung Quốc

Ba bức ảnh được tạo ra trong 
khoảng thời gian một thập kỷ, nhưng 
chúng cho thấy nội dung hầu như 
tương tự – một nạn nhân bị tra tấn kéo 
lê. Tất cả bức ảnh mô tả cách đối xử 
tàn bạo của những kẻ ác trong chế độ 
cộng sản đối với người dân Trung 
Quốc.

Tra tấn kéo lê miêu tả ở trên chỉ là 
một trong nhiều kỹ thuật tra tấn mà 
chế độ tạo ra để hành ác với công dân 
của nó. Tuy nhiên, nhắc đến các nạn 
nhân của một hình thức tra tấn cũng 
quá đủ để cho thấy tình trạng nhân 
quyền thật sự ở Trung Quốc. Không 
chỉ các học viên Pháp Luân Công bị 
chế độ bức hại, mà những nhóm người 
Trung Quốc khác cũng bị. Bất cứ nơi 
nào, và bất cứ lúc nào, bất kỳ ai cũng 
có thể trở thành nạn nhân.

Sau 9 năm, số lượng công dân Trung Quốc 
rút khỏi ĐCSTQ đã lên tới con số 150 triệu. Ấn 
bản này tiếp tục lan rộng khắp Trung Quốc và xa 
hơn. Nhiều người dự đoán rằng phong trào hòa 
bình này sẽ dẫn đến sự tan rã của Đảng Cộng sản.

Cư dân Toronto ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức 
hại

Nhiều người dân địa phương đã nhận các tài 
liệu thông tin Pháp Luân Công trong thời gian 
diễn ra sự kiện trưng bày biểu ngữ.

Trong năm vừa qua, hơn 70.000 người 
Canada đã ký đơn thỉnh nguyện gửi tới Liên 
Hợp Quốc kêu gọi giúp chấm dứt nạn mổ cướp 
nội tạng sống ở Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 
65.000 người dân Canada đã ký đơn thỉnh 
nguyện tương tự gửi tới chính phủ Canada. Một 
lần, một nhân viên công tác xã hội Canada đã ký 
thỉnh nguyện “Chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng 
sống” và lấy 5 tờ đơn còn trống đưa cho đồng 
nghiệp của mình tại tòa thị chính ký. Một tiếng 
sau, cô mang đến năm tờ đơn đã được ký có tổng 
số 40 chữ ký, và đưa cho một học viên.

Du khách Trung Quốc: “Chúng tôi đứng về 
phía các bạn”

Cô Thi là một tình nguyện viên thường giúp 
người Trung Quốc tuyên bố thoái Đảng tại một 
quầy thông tin trước Đại sứ quán Trung Quốc và 
cả tại tháp CN Toronto. Cô nói: “Sự xuất bản 
Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” đã có một 
ảnh hưởng lớn đến cả người Trung Quốc ở Trung 
Quốc và hải ngoại. Tôi đã chứng kiến nhiều sự 
thay đổi lớn trong quãng thời gian tôi thực hiện 
những nỗ lực của mình ở trước Đại sứ quán.”

Cô Thi cho biết: “Trước đây du khách Trung 
Quốc từ chối lắng nghe chúng tôi, họ cũng 
không nhận tài liệu thông tin. Ngày nay, phần 
lớn du khách Trung Quốc dừng lại để lắng nghe 
và chủ động nhận các tờ rơi của chúng tôi. Vài 
ngày trước một nhóm du khách đến từ Hoa Nam 
đã đến thăm tòa tháp. Một viên chức Trung 
Quốc nói: ‘Thực ra, chúng tôi đứng về phía các 
bạn. Không chỉ tôi, mà còn nhiều viên chức 
khác. Chúng tôi biết điều gì đang diễn ra [Pháp 
Luân Công đang bị bức hại].’ Sau đó ông tuyên 
bố thoái Đảng bằng tên giả. 6 người khác trong 
nhóm ông cũng thoái Đảng tại chỗ.”

(Bài viết của Tân Thành)

Ba hình ảnh tương tự tiết lộ bức tranh 
chân thật về nhân quyền ở Trung Quốc

Toronto, Canada: “Vạn lý 
trường thành... (Tiếp theo trang 2)

Một 'lính đặc công túm tóc một người dân 
thôn và lôi cô ấy trên nền đất

Một nữ học 
viên Pháp 
Luân Công 
bị trói chân 
vào sau một 
chiếc xe mô 
tô và bị kéo 
lê đi cho đến 
chết.

Một công an túm tóc một nữ học viên Pháp 
Luân Công và lôi cô ấy trên nền đất

[MINH HUỆ] Đối thoại nhân 
quyền Mỹ-Trung hàng năm đã diễn ra 
vào ngày 30-31 tháng 07 ở Côn Minh, 
tỉnh Vân Nam. Vào lúc kết thúc cuộc 
hội đàm, Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng 
người Trung Quốc đang được hưởng sự 
bảo vệ nhân quyền tốt nhất trong lịch sử.

Thật là một tuyên bố sai trái vô liêm 
sỉ không biết hổ thẹn, và tôi thậm chí 
không cần phải liệt kê toàn bộ việc vi 
phạm nhân quyền của chế độ Trung 
Quốc. Ở đây tôi muốn chia sẻ ba hình 
ảnh mà nét tương đồng của chúng quá 
đủ để công bố đúng thực trạng nhân 
quyền tại Trung Quốc.

Bức ảnh 1: Một bức ảnh được chụp 
vào tháng 05 năm 2013

Bối cảnh: Một đội đặc công có vũ 
trang đầy đủ đã được cử đến thôn Kim 
Âu, huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn 
Châu, tỉnh Chiết Giang vào ngày 29 
tháng 05 năm nay để đàn áp người dân 
phản đối chính sách tịch thu đất của 
chính quyền. Một người đàn ông đã bị 
4 hay 5 người đè xuống và đánh đập tàn 
bạo. Một phụ nữ (trong bức ảnh trên) bị 
đè xuống và bị lôi đi trên nền đất.

Bức ảnh 2: Một bức ảnh tái hiện tra 
tấn được chụp vào năm 2002

Bối cảnh: Khi Trương Ngọc Hoa ở 
thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm 
thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở 
Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 01 năm 
2002, cô đã bị bắt giữ và bị đưa đến 


