
[MINH HUỆ] Vào cuối tháng 11, các 
học viên Pháp Luân Công ở Cham, một 
thị trấn nhỏ thuộc miền Nam nước Đức, 
lại một lần nữa tổ chức lớp học miễn phí 
để dạy các bài công pháp cho người dân 
địa phương. Các bài công pháp đã đưa 
nhiều người dân ở Cham đến với Pháp 
Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn 
tâm cổ xưa dựa trên nguyên lý của vũ trụ 
là Chân – Thiện – Nhẫn.

Truyền thông địa phương thường thiện 
chí thông báo về các lớp học Pháp Luân 
Công miễn phí.

Trang nhất của “Chamland-Aktuell”, tờ 
báo địa phương, một lần nữa lại đăng các 
thông tin chi tiết về lớp học và về Pháp 
Luân Công.

Người dân Cham rất háo hức đăng ký 
học và nghiêm túc học các bài công pháp. 
Cảm thấy rất tốt sau khi luyện công, nhiều 
người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân 
Công. Một số người muốn đưa bạn bè 
đến lớp học, và một số thì muốn đưa con 
cái của họ đến. Mọi người đều mong đến 
buổi gặp vào tuần tiếp theo.

Bối cảnh
Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật 

gia thượng thừa và được ông Lý Hồng 
Chí giới thiệu với công chúng ở Trung 
Quốc vào tháng 5 năm 1992. Nó dựa trên 

nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Một 
phần của Pháp Luân Công là năm bài 
công pháp nhẹ nhàng và thư thái, phù hợp 
với mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội.

Trên thế giới có hàng triệu người đang 
tu luyện Pháp Luân Công. Cùng với việc 
có thể đưa người tu luyện chân chính lên 
cao tầng, nó đóng vai trò tích cực trong 
việc ổn định xã hội, cải thiện sức khỏe và 
nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức.

                                          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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Lớp học Pháp Luân Công miễn phí lên trang bìa của 
một tờ báo ở một thị trấn nhỏ tại Đức

Vancouver, Canada: Các học viên Pháp Luân Công 
tham gia vào Lễ diễu hành Ông già Noel Rogers

[MINH HUỆ] Các học 
viên Pháp Luân Công 
đã tham gia vào Lễ diễu 
hành Ông già Noel Rog-
ers ở Vancouver, Canada 
vào ngày 01 tháng 12. Đây 
là năm thứ 10 của lễ diễu 
hành, một truyền thống gia 
đình hàng năm được nhiều 
người mong đợi ở trung 
tâm thành phố Vancouver, 
một trong những thành 
phố lớn nhất của Canada. 
Khoảng 300.000 người đã 
đến để thưởng thức và kỷ 
niệm mùa lễ hội. Hãng tin 
địa phương đã đưa tin về 
cuộc diễu hành và hàng 
chục nghìn người đã theo 
dõi nó trên truyền hình.

Các học viên Pháp Luân 
Công đã đóng góp cho 
sự kiện lễ hội với sự góp 
mặt của Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn, nhóm múa “thiên 
nữ”, nhóm biểu diễn các bài 

công pháp Pháp Luân Công 
trên một con thuyền trang 
trí đẹp mắt, và một nhóm 
biểu diễn trống lưng truyền 
thống. Họ là một trong 
những nhóm lớn nhất của 
đoàn diễu hành năm nay.

Đoàn Pháp Luân Công 
đã được chào đón nồng 
nhiệt và thu hút sự chú ý 
của các phương tiện truyền 
thông. Khán giả trên suốt 
tuyến đường đã vỗ tay, cổ 

vũ và chụp ảnh cho họ. Còn 
các khán giả người Trung 
Quốc thì liên tục reo lên: 
“Pháp Luân Công đã đến!”

Ông Stephen Dionic nói: 
“Họ đang biểu diễn bằng cả 
trái tim, tôi có thể cảm nhận 
được điều đó.” Ông nói 
thêm: “Tôi yêu thích màn 
trình diễn của họ.” Ông đã 
mỉm cười và giơ ngón tay 
cái lên với các học viên khi 
họ đi ngang qua.

Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đức

Bài viết của phóng viên báo 
Minh Huệ Trương Nhiên
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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.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành 
Ông già Noel Rogers thường niên lần thứ 10 ở Vancouver



[MINH HUỆ] Các 
chuyên gia cấy ghép 
tạng ở Pháp, cũng như 
tại nhiều quốc gia khác 
trên thế giới, đều cho 
rằng việc mổ cướp 
tạng thực sự có xảy ra 
ở Trung Quốc Đại lục. 
Số ca cấy ghép vượt xa 
số lượng tạng có sẵn từ 
nguồn được công nhận 
chính thức: các tù nhân 
bị tử hình. Tại một quốc 
gia mà những điều cấm 
kỵ về mặt văn hóa khiến 
cho việc hiến tạng sau 
khi chết rất hiếm hoi, 
đồng thời nguồn cung 
cấp tạng ở các nơi khác 
trên thế giới là khan 
hiếm, thì Trung Quốc 
dường như có một 
nguồn cung tạng tựa như 
vô tận. Các nguồn cung 
cấp tạng còn tự nhận 
rằng “những người hiến 
tạng” là những người trẻ 

và khỏe mạnh.
Tất cả những 

điểm này vạch 
ra việc mổ 
cướp tạng từ 
các học viên 
Pháp Luân 
Công đang còn 
sống để đáp 
ứng đủ nguồn 
cung tạng. 
“Tôi nghĩ rằng 
sự thật đang 
được chứng minh một 
cách nổi bật nhất,” Giáo 
sư Yves Chapuis, một 
trong những người tiên 
phong về cấy ghép tạng 
ở Pháp, bình luận trong 
một diễn đàn mới đây 
tại Nghị viện Pháp.

Giáo sư Francis Na-
varro đến từ Bệnh viện 
Đại học Montpellier 
nhớ lại trải nghiệm của 
ông ở Trung Quốc mà 
đã khiến ông chắc chắn 

rằng ít nhất hàng chục 
người đã bị giết để phục 
vụ cho những ca cấy 
ghép tạng trong vòng 
hai ngày. Ông cảnh báo 
rằng thông qua việc đào 
tạo những bác sĩ Trung 
Quốc, các bác sĩ Pháp 
một cách không tự biết 
có thể sẽ trở thành đối 
tác cho việc mổ cướp 
tạng ở Trung Quốc.

Nghị viên Boyer và 
Xavier Breton kêu gọi 
những nỗ lực không 

ngừng nghỉ nhằm ng-
hiêm cấm việc buôn bán 
tạng người và để thông 
qua một dự luật liên 
quan tại Nghị viện Pháp.

Một số lượng lớn tạng 
không rõ nguồn gốc

Giáo sư Jacques Bel-
ghiti, chuyên gia cấy 
ghép thận và Chủ tịch 
Hội Cấy ghép Thận 
Quốc tế, làm rõ quan 
điểm của mình bằng số 
liệu về các ca cấy ghép 
tạng của Trung Quốc.

Năm 2006, Trung 
Quốc từng có một sự 
bùng nổ về các ca cấy 
ghép tạng. Hơn 500 
trung tâm y tế ở Trung 
Quốc tham gia vào cấy 
ghép tạng, gồm có 8.000 
ca ghép thận (con số 
chính thức) và 4.000 ca 
ghép gan.

Giáo sư Belghiti tin 
rằng việc buôn bán tạng 
trở thành một nguồn do-
anh thu chính cho nhiều 
bệnh viện. Ông nói rằng 
thật lạ khi các bác sĩ ghép 
tạng quốc tế thường gặp 
phải việc thiếu tạng, 
nhưng ở Trung Quốc thì 
lại khác. Có vẻ như quốc 
gia đó có những nguồn 
tạng vô tận, mà những 
người hiến tạng này còn 
trẻ và khỏe mạnh.

Theo các báo cáo của 
tổ chức Ân xá Quốc tế, 
số lượng các tù nhân 

[MINH HUỆ] Ngày 01 tháng 12, một 
cuộc đại diễu hành của khoảng 900 học 
viên Pháp Luân Công ở Bán đảo Cửu 
Long, Hồng Kông đã thu hút sự theo dõi 
của một số lượng lớn người dân Hồng 
Kông và du khách Trung Quốc. “Cố lên 
Pháp Luân Công!” là câu nói thường được 
nghe thấy trong đám đông khán giả. Nhiều 
du khách Trung Quốc rất kinh ngạc, vì đây 
là điều mà họ chưa bao giờ nhìn thấy ở 
Trung Quốc đại lục.

Đoàn diễu hành kêu gọi chấm dứt tội ác 
mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc và ủng hộ hơn 150 
triệu người dân Trung Quốc đã thoái khỏi 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và 
các tổ chức liên đới của nó. Phong trào 
thoái ĐCSTQ này được truyền cảm hứng 
từ cuốn Cửu Bình do Thời báo Đại Kỷ 
Nguyên phát hành chín năm trở về trước.

Mục đích của cuộc diễu hành là khuyến 
khích các du khách Trung Quốc thoái khỏi 
ĐCSTQ. Vài người đã quyết định thoái 
ngay khi cuộc diễu hành bắt đầu.

Cần phải phơi bày những hành động 
tà ác

Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu vào 
2 giờ chiều, ông Vương, 70 tuổi, sống ở 
gần đó nói với một học viên: “Tôi là người 
Đông Hoàn (một thành phố ở tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc). Hầu hết người dân ở 

Đông Hoàn ủng hộ Pháp 
Luân Công.”

Ông Dương ở Bán đảo 
Cửu Long nói rằng ông 
bắt đầu ủng hộ Pháp Luân 
Công khi số người thoái 
ĐCSTQ và các tổ chức 
liên đới của nó đạt đến 
một triệu. Ông cảm động 
trước sự quyết tâm chấm 
dứt cuộc đàn áp của các 
học viên. Ông đã đi nửa 
giờ đồng hồ để đến tham 
gia diễu hành. Ông nói: 
“Sự tàn bạo của ĐCSTQ 
đối với Pháp Luân Công là 
không thể chấp nhận được. Nó phải bị phơi 
bày và phải chấm dứt. Việc bức hại và mổ 
cướp tạng cần phải chấm dứt.”

Du khách Trung Quốc chấn động
Do các học viên ở Trung Quốc Đại lục 

bị chính quyền đàn áp, nên nhiều người 
Trung Quốc không thể tin vào quy mô của 
đoàn diễu hành và thậm chí còn bị chấn 
động hơn khi thấy cảnh sát đi trước để dẫn 
đường cho đoàn diễu hành.

Cô Lý đến từ Thâm Quyến, một thành 
phố ở tỉnh Quảng Đông giáp ranh với Hồng 
Kông, đã phấn khích khi nhìn thấy sự kiện 
này và chụp rất nhiều ảnh. Cô nói cô muốn 
cho gia đình và bạn bè của cô xem khi cô 

trở về nhà.
Cô Trần đã quay phim đoàn diễu hành. 

Cô kinh ngạc khi thấy nó: “Điều này không 
thể diễn ra ở Trung Quốc.” Cô đã tìm hiểu 
về tội ác mổ cướp tạng và nói: “Tôi đã rất 
chấn động. Tôi nhất định sẽ ủng hộ các học 
viên. Họ có quyền và tự do của họ.”

Các học viên giúp mọi người thoái khỏi 
ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó nói 
rằng ngày hôm đó, nhiều người vô cùng 
hào hứng nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. 
Ông Ngọc Đình nói: “Nhiều người Trung 
Quốc đã lập tức thoái sau một cuộc đối 
thoại ngắn. Một người trong số họ đã giơ 
ngón tay cái lên với tôi và nói rằng anh ta 
ghen tỵ với hoàn cảnh tự do ở Hồng Kông.”
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Bài viết của Trịnh Ngữ Yên

Bài viết của các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

(Còn nữa...trang3)

Hồng Kông: Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công khiến du khách Trung Quốc kinh ngạc

NGHỊ VIỆN PHÁP: CÁC CHUYÊN GIA Y TẾ XÁC NHẬN VỀ KHẢ NĂNG 
TỒN TẠI CỦA TỘI ÁC MỔ CƯỚP TẠNG Ở TRUNG QUỐC

Khán giả chiêm ngưỡng con thuyền của các học viên

Các chuyên gia cấy ghép tạng Pháp trong cuộc hội thảo



[MINH HUỆ] Cách đây vài hôm, 
chồng tôi đi đến một công viên, trong 
lúc tôi đang học Pháp cùng với một đồng 
tu. Vào khoảng 4 giờ chiều, anh ấy đã 
gọi điện cho tôi và nói: “Anh đang cảm 
thấy thực sự mệt mỏi. Anh không tin rằng 
anh có thể tự đi về nhà được. Hãy đến và 
đón anh ở bãi đỗ xe.” Ngay lập tức tôi và 
đồng tu đã đến đó.

Chồng tôi đang vịn tay vào bờ rào. Sắc 
mặt anh ấy xanh mét, mồ hôi đầm đìa. Anh 
ấy đang thở dốc. Chúng tôi đến chỗ anh, 
đỡ anh ấy và bảo anh niệm “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Anh ấy đã niệm những chữ ấy khoảng 
10 phút. Sau đó anh cảm thấy đỡ hơn 
nhiều, vì vậy chúng tôi đã đưa anh ấy 
về nhà. Tôi cho anh ấy ăn một ít canh, 
nhưng anh ấy nôn thốc ra. Anh ấy tiếp tục 
niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-
Thiện-Nhẫn hảo.” Khoảng một tiếng sau, 
anh ấy cảm thấy khỏe hơn nhiều. Sau khi 
nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, anh ấy 
hoàn toàn khỏe lại.

Chồng tôi bị bệnh tiểu đường, trong 
quá khứ, khi anh ấy cảm thấy khó thở, 
anh phải đi bệnh viện điều trị. Thế 
nhưng, lần này, anh ấy đã hồi phục mà 
không qua điều trị. Sự hồi phục nhanh 
này đã khiến cho chồng tôi thốt lên: “Bây 
giờ anh hoàn toàn tin rằng Pháp Luân Đại 
Pháp là tốt!”.

Chồng tôi đã thoái Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức 
liên đới của nó trước khi việc này xảy 
ra. Anh ấy thực sự vui mừng rằng anh đã 
thoái ĐCSTQ.

Được ban phúc sau khi đọc các tài 
liệu thông tin về Đại Pháp

Em rể của một học viên Đại Pháp khác 
là một quan chức của ĐCSTQ. Một hôm, 
anh ấy cảm thấy không được khỏe và đến 
bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ đã nói với 
anh ấy rằng anh bị ung thư. Anh đã bị 
choáng bởi thông tin này và tính khí trở 

nên thay đổi thất thường.
Vợ anh đã kể với chị gái của cô ấy, vốn 

là một học viên Đại Pháp. Sau đó học 
viên đó đã nói chuyện với em rể về Pháp 
Luân Đại Pháp. Sau khi giải thích chân 
tướng về môn tu luyện (để xóa đi những 
lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ), chị 
đã để lại cho em rể hai cuốn sách thông 
tin nhỏ.

Hai ngày sau cô vợ đã gọi điện cho chị 
gái và nói: “Từ khi chồng em đọc các 
cuốn sách nhỏ của chị, anh ấy đã bình 
tĩnh và ôn hòa. Anh ấy kỳ thực trông có 
vẻ giống như một người khác.”

Sau đó, ai đó đã đưa cho người em rể 
đó một số tài liệu thông tin khác về Pháp 
Luân Đại Pháp và một bản sao Chín bài 
bình luận về Đảng Cộng sản. Anh ấy đọc 
và chia sẻ với những người thân và bạn 
bè. Từ lúc đó anh ấy đã thoái ĐCSTQ và 
các tổ chức liên đới của nó, và khuyên 
những người khác cũng làm như vậy.

Một hôm, anh ấy lại ngã bệnh và được 
đưa đến bệnh viện. Anh ấy bị tiêu chảy và 
bị nôn. Các thành viên gia đình của anh 
rất lo lắng, nhưng anh ấy đã từ chối được 
chữa trị bởi bất cứ ai trong bệnh viện.

Sau đó gia đình anh ấy đã đề nghị anh 
khám sức khỏe lần nữa. Bác sĩ đã nói 
rằng ứ huyết trong thân thể anh đã xung 
ra ngoài, và giờ anh chỉ cần một mũi tiêm 
glucose.

Người em rể nói rằng mình đã được 
ban phúc bởi vì đã tiếp thụ thông tin 
được trình bày trong các cuốn sách nhỏ 
Đại Pháp.

Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tẫn 
khả tri (Tâm của một người sinh ra một 
niệm, chỉ Trời mới biết). Khi một người 
trọng thiên lý, người đó sẽ nhận được 
phúc báo. Các học viên Đại Pháp đang 
phát các cuốn sách thông tin nhỏ để cứu 
người. Hàng ngày, mọi người đều được 
phúc báo khi họ tiếp thụ những nội dung 
trong các cuốn sách nhỏ này. 
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Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

(Tiếp theo...trang2)

Kênh truyền hình độc lập Rumani 
phát sóng bộ phim “Trung Quốc tự 
do” trong chuyến viếng thăm của 
Thủ tướng Trung Quốc

NGHỊ VIỆN PHÁP: CÁC CHUYÊN GIA Y TẾ XÁC NHẬN VỀ KHẢ 
NĂNG TỒN TẠI CỦA TỘI ÁC MỔ CƯỚP TẠNG Ở TRUNG QUỐC

ĐƯỢC PHÚC BÁO NHỜ TIN RẰNG PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP LÀ TỐT
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[MINH HUỆ] Nasul TV, một trong những 
kênh truyền hình độc lập phủ sóng toàn quốc 
có uy tín nhất ở Rumani, đã phát sóng bộ phim 
“Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín 
ngưỡng” vào ngày 28 tháng 11. Lần phát sóng 
này diễn ra trùng thời gian với Hội nghị Thượng 
đỉnh Trung Quốc – Đông Âu ở Rumani.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã 
tham dự hội nghị cùng với một nhóm đại biểu 
doanh nghiệp từ Trung Quốc và rất nhiều quan 
chức cao cấp của chính phủ và các doanh nhân 
hàng đầu đến từ các quốc gia Đông Âu khác.

Đây là lần đầu tiên bộ phim tài liệu “Trung 
Quốc tự do” được phát sóng trên truyền hình. 
Bộ phim được phát sóng bằng tiếng Anh và 
tiếng Hoa kèo them phụ đề bằng tiếng Ru-
mani. Ngoài ra, nó cũng được phát sóng trực 
tuyến trên trang web của đài truyền hình.

Được đạo diễn bởi đạo diễn của bộ phim 
“Tây Tạng: Vượt lên nỗi sợ hãi”, và đồng sản 
xuất bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân 
(NTD), bộ phim tài liệu dài 53 phút đoạt 
giải này kể về những câu chuyện đáng chú ý 
của hai nạn nhân còn sống sót dưới hệ thống 
cưỡng bức lao động tàn bạo ở Trung Quốc. Họ 
là hai trong số hàng triệu học viên Pháp Luân 
Công ôn hoà ở Trung Quốc, những người đã 
phải chịu đựng đau khổ, tra tấn vì giữ vững 
niềm tin tâm linh của họ. Câu chuyện của họ 
là những minh họa sống động về tình trạng vi 
phạm nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm cả 
việc giam giữ tuỳ tiện những người bất đồng 
quan điểm, xuất khẩu sản phẩm được làm từ 
nô lệ lao động sang các nước phương Tây, và 
thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm 
còn sống.

bị hành quyết ở Trung 
Quốc năm 2006 là 
1.101, và rất ít người sẵn 
sàng hiến tạng do các 
yếu tố văn hóa. Số liệu 
nghiên cứu của giáo sư 
Baylor đặt ra một câu 
hỏi: Số tạng được cấy 
ghép nhiều như vậy có 
nguồn gốc ở đâu?

Những học viên 
Pháp Luân Công bị 
cầm tù được dùng làm 
kho tạng sống lớn

Một đại diện của Hiệp 
hội Các Bác sĩ Chống 
Mổ cướp Tạng (DA-
FOH) cho biết rằng 
Trung Quốc là quốc gia 
duy nhất trên thế giới 
mà thời gian chờ có 
tạng là hai tuần. Con số 
này không phù hợp chút 
nào với các tiêu chuẩn 
quốc tế, và không khớp 
với số tử tù hàng năm ở 
Trung Quốc.

Theo một số báo cáo 

điều tra của ông Da-
vid Matas và David 
Kilgour, và một cuộc 
điều tra của nhà báo 
người Mỹ, Ethan Gut-
man, nguồn tạng bổ 
sung được lấy từ hàng 
chục nghìn học viên 
Pháp Luân Công bị 
giam cầm vì niềm tin 
của họ kể từ năm 1999.

Luật sư nhân quyền 
David Matas và cựu 
Quốc Vụ khanh chuyên 

trách về châu Á Thái 
Bình Dương của Cana-
da, David Kilgour cùng 
nhau viết một báo cáo, 
“Thu hoạch đẫm máu: 
Báo cáo về những cáo 
buộc mổ cướp tạng của 
các học viên Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc.”

Ông David Matas cho 
biết một lượng lớn bằng 
chứng cho thấy rằng 
hàng chục nghìn học 
viên Pháp Luân Công 

bị giam giữ trái phép tại 
các trại lao động cưỡng 
bức và nhiều nơi khác 
được dùng để phục vụ 
cho ngành công nghiệp 
cấy ghép đang phát triển 
mạnh mẽ.

Các chuyên gia cấy 
ghép cũng nhắc nhở các 
bác sĩ cấy ghép tạng Pháp 
không nên biến bản thân 
mình thành kẻ tòng phạm 
trong việc mổ cướp tạng 
ở Trung Quốc.



Trải qua khai quật kéo dài 200 
năm đến nay, Pompeii đã không 
ngừng triển hiện sự kinh hoàng 
trong thảm họa và cảnh cuống 
cuồng tháo chạy thoát thân của 
con người trước khi tử vong. Các 
nhà khảo cổ dùng thạch cao đổ 
vào vỏ cứng từ tro núi lửa, phục 
hồi lại từng người từng người 
đang chạy thoát thân một cách 
sống động bị bao bọc ở bên trong. 
Hình thể sống động triển hiện sự 
khủng bố và khát vọng cầu sinh 
vào ngày diệt vong, tại thời khắc 
vĩnh hằng đó.

“Cái thành trì có tội ác đáng 
chết này!” “Tội ác dẫn đến diệt 
vong!” Đây là có người trước khi 
chết đã dùng đá viết lên tường di 
ngôn vội vàng để cảnh tỉnh hậu 
thế. Vậy là tội ác gì mà hủy diệt 
Pompeii?

Vạn ác dâm vi thủ. Thành Pom-
peii đầy rẫy các loại bích họa rất 
khó coi, tập thể loạn tính và đồng 
tính luyến ái có thể thấy ở khắp 
nơi. Pompeii có 2 vạn nhân khẩu 
mà có tới 25 tòa kỹ viện, toàn xã 
hội túng dục loạn tính, tạo thành 
tội ác của toàn xã hội. Năm 1819, 
quốc vương Napoli là Francis lúc 
cùng vợ tham quan bích họa ở 
Pompeii, cảm thấy xấu hổ không 
chấp nhận được, liền đóng cửa 
triển lãm. Đến tận năm 2000 mới 
mở cửa lại – bởi vì xã hội hiện nay 
loạn tính càng hơn thế, cho nên 
cảm thấy không có gì, nhưng điều 
này lại cho thấy đạo đức hôm nay 
đã trượt dốc còn vượt quá mức 
của Pompeii.

Ngược đãi nô lệ thảm hại vô 
nhân tính cũng là một tội ác lớn 
của Pompeii. Sự giàu có của Pom-
peii, bộ phận quan trọng nhất khi 
mậu dịch với bên ngoài không 
phải hàng hóa, mà là nô lệ. Những 

người nô lệ tham gia vào lao động 
nặng nhọc, ở “đấu trường” bị dã 
thú cắn xé, người ta vẫn cứ hưng 
phấn hò hét. Những người giàu 
thậm chí dùng nô lệ vừa bị giết để 
nuôi lươn biển, bởi vì như thế mới 
cho mùi vị tươi ngon…

“Hãy tận tình hưởng thụ cuộc 
sống đi, ngày mai khó mà đoán 
trước.” Câu này được khắc vào 
cốc uống nước bằng bạc, nghĩa 
là Pompeii chỉ nhìn trước mắt, 
phóng túng không tính đến hậu 
quả mà vẽ ra, sự dụ hoặc của hiện 
thực trở thành vạn ác mà thôi thúc 
bàn tay [vẽ ra], khiến người ta 
không ngừng sa đọa.

Trung Quốc Đại Lục hiện nay, 
trong sự dẫn hướng bởi khí thế 
của Trung Cộng, sự loạn tính đã 
vượt xa Pompeii. Lao động nô lệ 
của Trung Cộng bị Trung Cộng áp 
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Sự diệt vong 
của Pompeii

[MINH HUỆ 02-11-
2013] Buổi trưa ngày 24 
tháng 08 năm 79 SCN, 
núi lửa Vesuvius ở bờ biển 
phía Đông miền Nam Ita-
lia phun trào, nham thạch 
phun lên trời, khói đen rợp 
trời dậy đất, tro bụi cuồn 
cuộn bao phủ, chỉ trong 
mười mấy tiếng, thành 
Pompeii xa hoa mỹ lệ và 
thị trấn Herculaneum đã 
biến mất không dấu tích…
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Tranh sơn dầu: Ngày diệt vong của Pompeii

Tranh sơn dầu: Núi lửa Pompeii phun trào

bức tàn khốc, thậm chí ngược đãi đến chết một cách tàn 
khốc, ngay cả Pompeii cũng không bì kịp.

Trại lao động cải tạo của Trung Cộng, trong nhà ngục, 
trừ phạm nhân ra, còn có rất nhiều người vô tội bị hàm oan, 
hầu hết là các học viên Pháp Luân Công và phóng viên vô 
tội, bị áp bức mỗi ngày làm việc quá cường độ từ 16-20 giờ 
đồng hồ, không có ngày nghỉ. Đồ ăn là rau nát bột mốc, 
hơi không hợp ý [lính canh] liền bị đánh đập sốc điện. Học 
viên Pháp Luân Công không từ bỏ tín ngưỡng, phóng viên 
không từ bỏ báo chí, liền bị cực hình hành hạ, thậm chí 
ngược đãi đến chết. Cảnh sát, quan chức kiên trì đảng tính 
mà táng tận nhân tính, so với nhân tính trên đấu trường ở 
Pompeii nào có khác gì? Khi chân tướng được tiết lộ ra, sự 
tê dại và dửng dưng của một vài con người thế gian, so với 
nhân tính trong xã hội Pompeii nào có khác gì?

Từ ngày Trung Cộng thành lập chính quyền đến nay, các 
chiến dịch trấn áp phản cách mạng, cải cách ruộng đất, tam 
phản, ngũ phản, túc phản, chống cánh hữu, Đại nhảy vọt, 
nạn đói lớn, thanh trừng bè lũ bốn tên, Cách mạng Văn hóa, 
“Lục tứ” (sự kiện ngày 04 tháng 06 năm 1989) thảm sát học 
sinh sinh viên, bức hại Pháp Luân Công, v.v., mỗi lần đều 
huy động tàn hại nhân dân, bức hại trên một nửa gia đình 
ở Trung Quốc, tạo nên cái chết oan của 80 triệu đồng bào, 
vượt quá cả tổng số người chết của hai lần đại chiến thế giới 
cộng lại. Mà Trung Cộng ngày nay, ra vẻ đạo mạo, nhưng 
lại bí mật mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân 
Công trên toàn quốc, tiến hành cấy ghép nội tạng một cách 
dày đặc nhằm thu lợi lớn, bị phương Tây gọi là “tội ác chưa 
từng có trên hành tinh này”, đây là tội ác leo thang cùng cực 
đối với nhân loại.

Bi kịch của Pompeii ngày hôm qua đã dự báo bi kịch cho 
sự thống trị của Trung Cộng vào ngày mai. Những năm gần 
đây, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, đã là sự mở màn 
của bi kịch.

Thức tỉnh trong chân tướng, không đi theo Trung Cộng, 
từ đó ngăn chặn tội ác, quy chính đạo đức, mới là sự lựa 
chọn sáng suốt từ bài học lịch sử.


