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PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP (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.

Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội gửi lời kính chúc năm 

mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí

mặc cho những lời dối trá mà ĐCSTQ 
tuyên truyền, Pháp Luân Công thực tế là 
một môn tu luyện tinh thần hòa bình, đã 
phải chịu 14 năm đàn áp tàn bạo.

Hiểu ra được chân tướng, nhiều người 
đã lựa chọn thoái khỏi ĐCSTQ.

“Cuộc đàn áp sẽ sớm kết thúc”
Trong thiệp chúc mừng, thay mặt cho tất 
cả nhân viên của một doanh nghiệp tại Hà 
Bắc, tổng giám đốc công ty đã thể hiện 
lòng biết ơn và tin chắc rằng cuộc đàn áp 
sẽ sớm kết thúc: “Xin kính chào Sư phụ 
Lý! Các đệ tử đều cảm kích sự  cứu độ của 
Sư phụ. Ở Trung Quốc Đại lục không có 

[MINH HUỆ] Đã thành truyền thống, 
vào mỗi dịp năm mới đến gần, các học 
viên Pháp Luân Công cùng những người 
khác trên khắp thế giới gửi những lời chúc 
mừng năm mới đến nhà sáng lập Pháp 
Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. 
Năm nay cũng không phải là ngoại lệ, có 
thể thấy được điều đó qua ảnh chụp trang 
web Minh Huệ Net Hán ngữ.

Bất chấp nguy hiểm do cuộc đàn áp 
đang tiếp diễn, các học viên ở Trung Quốc 
Đại lục vẫn bày tỏ những lời chúc tốt đẹp 
đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhằm thể hiện 
sự kính trọng và biết ơn vì vô số những lợi 
ích họ đã nhận được trong cuộc sống nhờ 
có Pháp Luân Công.

Nhiều người không phải là học viên cũng 
đã gửi lời chúc mừng. “Năm mới cho dù 
ngài đang ở nơi nào, tôi cũng thành tâm kính 
chúc ngài một năm mới vui vẻ!” Đó là lời 
mở đầu một bài thơ của một viên chức ở 
tỉnh Hà Nam sáng tác tặng Ông Lý Hồng 
Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Công.

Đây chỉ là một trong số hơn 10.000 lời 
chúc gửi đến Sư phụ Lý mà trang web 
Minh Huệ Net đã nhận được.

Trong số những người gửi lời chúc có 
những người dân Trung Quốc đã nhận ra 
rằng tất cả những gì Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) nói về Pháp Luân 
Công đều là tuyên truyền được thêu dệt 
nên nhằm đẩy công chúng về phía đối lập 
với Pháp Luân Công. Họ đã nhận ra rằng, 

ai được sống với cảm giác yên tâm; mọi 
người sống trong lo sợ. Đây là hệ quả 
của chính sách vô thần của ĐCSTQ. Mọi 
người không hiểu rằng gieo nhân nào 
nhận quả nấy. Họ chỉ chạy theo tiền bạc 
…”

“Chỉ các học viên Pháp Luân Công là 
người tốt thực sự. Họ thật đáng tin cậy. 
Tuy nhiên ĐCSTQ tà ác đang đàn áp 
nhóm người này! Trung Quốc sẽ hết hy 
vọng nếu ĐCSTQ không tan rã. Chúng 
tôi tin rằng cuộc đàn áp sẽ nhanh chóng 
kết thúc. Cái thiện sẽ thắng cái ác; đó là 
quy luật.”

(Còn nữa...trang 02)



[MINH HUỆ] Tôi là một phụ nữ 
nông thôn. Tôi đã mua và sửa lại một 
ngôi nhà. Không lâu sau đó, một bà lão 
chừng 80 tuổi đã đến và nói với tôi về 
Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã đưa cho tôi 
một cuốn Cửu Bình và giải thích việc 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
đã đàn áp các học viên Pháp Luân Đại 
Pháp như thế nào. Dần dần, tôi đã hiểu 
sự thật và nhận ra rằng Pháp Luân Đại 
Pháp là tốt. Tôi như nhìn thấy ánh sáng 
và cảm thấy thật tuyệt vời.

Mặc dù tôi chưa bắt đầu học các bài 
công pháp ngay lập tức, nhưng tôi đã 
tiếp tục chứng kiến sự kỳ diệu của Đại 
Pháp. Niềm tin của tôi vẫn luôn vững 
chắc: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – 
Thiện – Nhẫn là tốt.

Tôi thường bị say xe, đặc biệt là các 
tuyến xe buýt đường dài. Hiện tại, khi đã 
đọc các tài liệu chân tướng và mang theo 
bùa hộ mệnh của Đại Pháp, tôi không 
còn bị say tàu xe nữa. Pháp Luân Đại 
Pháp thật tuyệt vời.

Khi tôi đến thăm chị gái của mình, 
chị ấy đã cho tôi một thùng trứng. Khi 
tôi vừa ra khỏi xe buýt, thùng trứng bị 
rơi xuống đất. Tôi chắc chắn rằng những 
quả trứng đó sẽ vỡ, nhưng khi tôi mở 
thùng trứng, không có một quả trứng 
nào bị hỏng cả. Tôi ngay lập tức nhớ ra 
rằng mình đang đeo một tấm bùa Đại 
Pháp. Không chỉ riêng tôi mà những quả 
trứng cũng được bảo vệ. 

Tôi bắt đầu nói về những trải nghiệm 

của mình cho nhiều 
người khác, như 
vậy họ sẽ biết 
được sự thật về 
Đại Pháp. Tôi 
cũng giúp một số 
người thoái ĐCSTQ và 
các tổ chức liên đới của nó.

Đại Pháp đã cứu sống chị gái tôi
Chị gái thứ hai của tôi bị chẩn đoán 

có một khối u não. Sau cuộc phẫu thuật, 
chúng tôi được thông báo rằng tình 
trạng bệnh của chị ấy không tốt. Chị 
được đưa trở về nhà và chờ chết. Gia 
đình chúng tôi đã chuẩn bị tang lễ cho 
chị. Chị ấy đã không thể ăn hoặc uống.

Vào đêm ngày thứ hai, chị đột nhiên 
nói với chồng mình rằng chị muốn 
quyển sách Đại Pháp ở trong cái hộp 
trong phòng mình. Chị đã cầm cuốn 
sách và giữ nó với một niềm thích thú từ 
trong tâm. Từ lúc đó, tình trạng của chị 
ngày càng tốt hơn.

Mẹ tôi đã không thể tin được vào 
mắt của mình. Bị gửi về nhà và chờ chết, 
vậy mà bây giờ chị gái tôi đã có thể ngồi 
dậy được và bắt đầu ăn trở lại. Không 
lâu sau, chị ấy đã có thể làm việc đồng 
áng. Chị gái tôi đã nói với mọi người 
rằng Đại Pháp đã cứu sống chị ấy.

Nhiều sinh mệnh hơn nữa đã được cứu
Một ngày, chồng tôi va phải một 

chiếc xe taxi khi đang đi xe đạp. Mặc dù

 anh đã nhảy ra khỏi chiếc xe đạp để 
tránh va chạm, nhưng chiếc 

taxi vẫn va vào bụng anh. 
Người lái xe bị sốc, 
nhưng chồng tôi vẫn 

khỏe mạnh. Anh ấy có 
một tấm bùa Đại 
Pháp bên mình, và 
anh ấy đã được cứu.

Một lần, tôi gặp 
một cô gái trên đường 

phố đang khóc trong khi 
nói chuyện bằng điện thoại di động với 
mẹ mình về những khó khăn trong cuộc 
sống. Cô không thể tìm được việc làm ở 
Đại Liên và cũng không có bạn bè.

Sau khi cô gác máy, tôi đã có cơ hội 
để trò chuyện với cô ấy. Tôi nói với cô 
ấy rằng cô ấy vẫn có thể tìm được một 
công việc tốt. Khi cô ấy hỏi tôi làm thế 
nào, tôi bảo cô ấy thoái ĐCSTQ và các 
tổ chức liên đới của nó. Tôi đã giải thích 
cho cô ấy sự thật về Đại Pháp. Cô đã 
hiểu một cách nhanh chóng và đồng ý 
rút khỏi ĐCSTQ.

Một vài ngày sau đó, tôi liên lạc với 
cô ấy. Cô đã tìm thấy một công việc tốt 
hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi bảo 
cô ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn 
hảo.”

Đây chỉ là một vài kinh nghiệm của 
tôi. Vẫn còn nhiều nữa. Tôi muốn cảm 
ơn người học viên đã giới thiệu Đại 
Pháp cho tôi, tôi cũng biết ơn sâu sắc đối 
với Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã truyền 
Phật Pháp vĩ đại này!

Một số thiệp chúc mừng cho thấy các 
học viên đã thể hiện vẻ đẹp của Pháp 
Luân Đại Pháp và thay đổi cách nhìn của 
người dân Trung Quốc không phải là học 
viên như thế nào.

“Tôi đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của 
ĐCSTQ và đã căm ghét các học viên 
kiên định. Tuy nhiên, thực tế đã cho tôi 
thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp 
không giống như những gì ĐCSTQ 
tuyên truyền. Tôi đã chứng kiến sự 
đường đường chính chính, những nụ 
cười của họ, và họ biết suy nghĩ đến 
người khác như thế nào. Những người tốt 
như vậy thật hiếm có ở Trung Quốc ngày 
nay!” Một nhân... viên tòa án ở tỉnh Sơn 

Đông viết trong thiệp chúc mừng của 
anh.

Các học viên Pháp Luân Công bày tỏ 
lòng kính trọng đối với Sư tôn của họ 
nhân dịp năm mới

Ngoài các thiệp chúc mừng từ người 
dân Trung Quốc Đại lục không phải là 
học viên, Minh Huệ Net cũng đã nhận 
được nhiều thiệp chúc mừng Sư phụ Lý 
Hồng Chí từ các học viên Pháp Luân 
Công trong và ngoài nước Trung Quốc. 
Trong thiệp chúc mừng, họ đã bày tỏ 
lòng biết ơn tới Ông Lý Hồng Chí và 
quyết tâm sẽ chăm chỉ hơn trong năm 
2014.
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Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội gửi lời kính chúc năm mới...

Một thiệp chúc mừng từ một tổng giám đốc 
cùng với toàn thể nhân viên của một doanh 
nghiệp tại Khu Bắc Đới Hà, thành phố Tần 
Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc

(Tiếp theo trang 01)

Sự kỳ diệu của Đại Pháp là chân thật

Bài viết của Vương Hoa, một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc
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năm người con gái làm chứng tại phiên 
điều trần “Hãy thả cha của chúng tôi ra” 
đưa ra một từ để nhắc nhở Quốc hội Mỹ 
và các đồng nghiệp của ông luôn ghi nhớ 
vấn đề nhân quyền quan trọng này. 
Trong số những từ được đưa ra có hai...

[MINH HUỆ] Một bài xã luận trên tờ 
Bưu điện Washington gần đây đã chỉ 
trích chính phủ Mỹ vì không công khai 
nêu lên vấn đề nhân quyền trong chuyến 
thăm của Phó tổng thống Joe Biden tới 
Trung Quốc. Vấn đề quan trọng này đã 
bị bỏ ra khỏi các cuộc đàm phán song 
phương. Bài viết đề cập đến Danielle 
Wang như một ví dụ điển hình về những 
người chịu tổn thất vì những vi phạm 
nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Cha của Danielle, ông Wang 
Zhiwen, đã bị bắt giam vào tháng 07 
năm 1999, tháng mà Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc 
bức hại Pháp Luân Công. Danielle, khi 
đó 19 tuổi và bây giờ 33 tuổi, đã không 
được gặp cha kể từ đó. Cô đã làm chứng 
tại phiên điều trần của quốc hội Mỹ 

“Hãy thả cha của chúng tôi ra” vào ngày 
05 tháng 12.

Ông Wang Zhiwen là một cựu liên 
lạc viên tình nguyện của Viện Nghiên 
cứu Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc 
và là một trong số ít các học viên Pháp 
Luân Công được tiếp kiến cựu Thủ 
tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ trong 
cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 
năm 1999. Ông đã bị kết án 16 năm tù 
mà không thông qua xét xử công khai.

Cô Wang đã cố gắng để giải cứu cha 
mình trong hơn một thập kỉ qua. Đáng 
buồn thay, cô không phải là người duy 
nhất ở trong tình cảnh đau lòng này.  

Nhiều trẻ em và thanh niên ở Trung 
Quốc đã bị mất cha, mẹ, hoặc cả hai, vì 
cuộc bức hại. 

Nghị sĩ Robert Pittenger đã đề nghị 

[MINH HUỆ] Làn sóng lên án hoạt 
động cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở 
Trung Quốc đang lên cao trào trên toàn 
cầu, và cộng đồng quốc tế đã dành sự 
quan tâm đáng kể đến nạn thu hoạch 
nội tạng được nhà nước bảo hộ đối với 
các học viên Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc. Các nhà làm luật trên khắp thế 
giới đã thúc đẩy những nỗ lực nhằm 
ngăn chặn hoạt động tàn bạo này.

Thứ Năm ngày 12 tháng 12, Nghị 
viện châu Âu đã đạt được những bước 
tiến đáng kể theo chiều hướng đó.

Vào chiều thứ Năm, Nghị viện, họp 
ở Strasbourg, Pháp đã thông qua một 
nghị quyết “bày tỏ quan ngại sâu sắc” 
đối với “những báo cáo đáng tin cậy về 
nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có 
hệ thống, được nhà nước bảo hộ, từ các 
tù nhân lương tâm vốn không được sự 
chấp thuận của họ”.

Nghị quyết kêu gọi EU và các nước 
thành viên công khai lên án việc lạm 
dụng ghép tạng ở Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (PRC), và nâng cao nhận 
thức về vấn đề này cho những người 
dân du lịch đến PRC. Nó cũng kêu gọi 
EU tiến hành điều tra công khai và toàn 
diện về hành động ghép tạng ở PRC.

Nghị viện đi đến tuyên bố rằng kế 
hoạch giảm dần hoạt động thu hoạch 
tạng từ các tù nhân lương tâm “cho đến 
năm 2015” của Trung Quốc là không 
thể chấp nhận được và kêu gọi Trung 
Quốc “ngay lập tức chấm dứt việc thu 
hoạch nội tạng của các tù nhân lương 
tâm và các thành viên của các nhóm 
dân tộc thiểu số và tôn giáo.”

Nghị quyết cũng “yêu cầu chấm 
dứt ngay cuộc bức hại kéo dài 14 năm 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối 
với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân 
Công, và ngay lập tức thả tất cả các học 
viên Pháp Luân Công và những tù 
nhân lương tâm khác.”

[MINH HUỆ] Buổi công chiếu bộ 
phim tài liệu đoạt giải Trung Quốc tự do: 
Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng, đã 
được tổ chức tại Rạp Massimo tại Bảo 
tàng Phim Quốc gia ở Turin, Ý.

Sự kiện được tổ chức bởi Uỷ ban Tây 
Tạng và Nhân Quyền của Hội đồng 
Vùng Piedmont, ngoài ra còn có Bảo 
tàng Phim Quốc gia và chính quyền 
vùng Piedmont cùng đồng tài trợ cho sự 
kiện này.

Bộ phim Trung Quốc tự do được sản 
xuất bởi Đài truyền hình Tân Đường 
Nhân và nhà làm phim tài liệu nhân 
quyền nổi tiếng, ông Michael Perlman 
vào năm 2012. Bộ phim kể về câu 
chuyện của hai người Trung Quốc bị bức 
hại nghiêm trọng vì không từ bỏ niềm tin 
của họ vào Pháp Luân Công.

Bộ phim phơi bày rất nhiều tội ác 
chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm các trại 
lao động nô lệ và hành động mổ cướp 
nội tạng từ những học viên Pháp Luân 
Công còn sống.

Nhiều khán giả cảm thấy thật khó tin 
khi biết được rằng những người tu luyện 
theo các nguyên lý của Chân – Thiện – 
Nhẫn lại bị đàn áp ở Trung Quốc.

Hầu như tất cả các khán giả đều ký  
tên vào đơn thỉnh nguyện lên án hành 
động mổ cướp nội tạng sống của chính 
quyền Trung Quốc. Họ cũng lấy một số 
tài liệu thông tin để tìm hiểu thêm về 
Pháp Luân Công.

Hai giáo viên trung học đã đề nghị 
chiếu bộ phim tại trường học của họ để 
giúp các học sinh trong trường biết về 
Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Chủ 
tịch của một hội luật sư hỏi liệu bộ phim 
có thể được chiếu tại cuộc họp hàng 
tháng kế tiếp của ông ấy hay không.

Khán giả từ các tầng lớp xã hội khác 
nhau đã bày tỏ một mong muốn chung 
rằng ĐCSTQ phải ngay lập tức chấm 
dứt đàn áp các học viên Pháp Luân 
Công. Rất nhiều người đã lấy thêm các 
tờ bướm để phân phát chúng cho gia 
đình và bạn bè của họ.
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Khán giả ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án 
hành động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

(Còn nữa...trang 04)

Turin, Ý: “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm 

theo tín ngưỡng” được công chiếu tại Bảo tàng 

Phim Quốc gia

Bài xã luận trên tờ Bưu điện Washington: Nhân 

quyền không nên bị đặt ngoài lề

Nghị viện châu Âu thông 
qua Nghị quyết lên án 
hoạt động cưỡng bức thu 
hoạch nội tạng ở Trung 
QuốcBài viết của một học viên ở Ý
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...từ “Hy vọng” và “Tình yêu”.
Từ của Danielle là “dũng cảm”. 

“Dũng cảm để nói lên sự thật”. Cô đã nói 
với tờ Bưu điện Washington rằng khi 
ông nội cô bị đánh đập đến chết trong 
cuộc Đại cách mạng Văn hóa, bà cô đã 
chọn cách giữ im lặng. Bây giờ các thế 
hệ khác đang phải chịu đựng. Cô quyết 
tâm thực hiện những nỗ lực của mình và 
tin rằng cái thiện sẽ chiến thắng.

Ông Wang Zhiwen là một cựu liên 
lạc viên tình nguyện của Viện Nghiên 
cứu Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc 
và là một trong số ít các học viên Pháp 
Luân Công được tiếp kiến cựu Thủ 
tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ trong 
cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 
năm 1999. Ông đã bị kết án 16 năm tù 
mà không thông qua xét xử công khai.

Cô Wang đã cố gắng để giải cứu cha 
mình trong hơn một thập kỉ qua. Đáng 
buồn thay, cô không phải là người duy 
nhất ở trong tình cảnh đau lòng này. 
Nhiều trẻ em và thanh niên ở Trung 
Quốc đã bị mất cha, mẹ, hoặc cả hai, vì 
cuộc bức hại. Nghị sĩ Robert Pittenger 
đã đề nghị năm người con gái làm chứng 
tại phiên điều trần “Hãy thả cha của 
chúng tôi ra” đưa ra một từ để nhắc nhở 
Quốc hội Mỹ và các đồng nghiệp của 
ông luôn ghi nhớ vấn đề nhân quyền 
quan trọng này. Trong số những từ được 
đưa ra có hai từ “Hy vọng” và “Tình 
yêu”.

Từ của Danielle là “dũng cảm”. 
“Dũng cảm để nói lên sự thật”. Cô đã nói 
với tờ Bưu điện Washington rằng khi 
ông nội cô bị đánh đập đến chết trong 

cuộc Đại cách mạng Văn hóa, bà cô đã 
chọn cách giữ im lặng. Bây giờ các thế 
hệ khác đang phải chịu đựng. Cô quyết 
tâm thực hiện những nỗ lực của mình và 
tin rằng cái thiện sẽ chiến thắng.

[MINH HUỆ] Một chính phủ tốt sẽ 
đảm bảo công bằng cho người bị hại một 
cách đường đường chính chính. Tuy 
nhiên ở Trung Quốc là một câu chuyện 
hoàn toàn khác. Thay vì bảo vệ người bị 
hại, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) đã ngược đãi cả dân tộc Trung 
Hoa. Để đạt được những mục tiêu chính 
trị và làm dịu đi cơn khát lợi ích vật chất 
vô độ của nó, chính quyền ĐCSTQ đã 
bắt giữ, kết án, tịch thu tiền vật, và thậm 
chí thực hiện mổ cướp nội tạng từ những 
người dân lương thiện.

Sự thật là ĐCSTQ đã bức hại người 
dân của nó kể từ khi nó lên nắm quyền 
cách đây khoảng 60 năm. Cuộc bức hại 
Pháp Luân Công chỉ là một hình ảnh thu 
nhỏ cho sự tàn bạo bất chấp pháp luật 
của nó.

Không thể đường đường chính chính 
đánh bại Pháp Luân Công, Giang 
Trạch Dân chuyển sang chiến thuật bí 
mật

Khi cựu độc tài Giang Trạch Dân phô 
trương phát động cuộc bức hại Pháp 
Luân Công vào tháng 07 năm 1999, ông 
ta tuyên bố sẽ nhổ tận gốc môn tu luyện 
ôn hòa này ra khỏi Trung Quốc trong 
vòng ba tháng. Ông ta đã viện đến toàn 
bộ các phương tiện truyền thông nhà 
nước để lừa dối và tẩy não người dân.

Tuy nhiên, nhờ các học viên Pháp 
Luân Công kiên trì nỗ lực giảng rõ chân 
tướng về cuộc bức hại, người ta đã bắt

đầu nhìn thấu những lời dối trá do Giang 
Trạch Dân và đồng bọn thêu dệt.

Không thể đánh bại Pháp Luân 
Công, Giang đã chuyển từ tấn công công 
khai sang bí mật. Giang đã ban hành một 
loạt các lệnh bí mật, bao gồm “bôi nhọ 
danh dự, vắt kiệt tài chính và hủy hoại 
thể xác của các học viên”, “xem bị đánh 
chết là tự sát”, và “thiêu mà không cần 
xác minh danh tính của họ.”

Tất cả các lệnh liên quan đến Pháp 
Luân Công đều được truyền khẩu dụ 
hoặc gửi qua các tập tin mã hóa. Chính 
quyền địa phương các cấp đã thực hiện 
theo lệnh này và bắt đầu bí mật bức hại 
các học viên. Qua một thời gian, họ đã 
phát triển một hệ thống toàn diện để theo 
dõi, bắt giữ, giam giữ, tẩy não, đánh đập, 
ép cung, kết án, hoặc thậm chí giết chết 
các học viên không vi phạm pháp luật.

Với sự đóng cửa của các trại lao động, 
bí mật tẩy não và kết án đã trở nên 
tràn lan hơn

Mặc dù ĐCSTQ đã đóng cửa một số 
trại lao động dưới áp lực từ công chúng, 
nó chưa bao giờ ngừng tấn công Pháp 
Luân Công. Chỉ là bây giờ nó viện đến 
thủ đoạn bí mật tẩy não và kết án các học 
viên nhiều hơn. Như Trung tâm tẩy não 
quận Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã được 
bí mật chuyển đến một tòa nhà năm tầng 
trong một khu đất trống nằm ở phía Bắc 
của Đội Cảnh sát Giao thông quận Lam 
Sơn. Các cửa sổ luôn luôn được phủ kín 

rèm để không ai có thể nhìn vào bên 
trong. Một số học viên địa phương hiện 
đang bị giam giữ ở đó.

Sự tà ác của ĐCSTQ là đệ nhất
Một điều mà các đặc vụ của ĐCSTQ 

thường nói khi bị gia đình và luật sư của 
các học viên chất vấn là: “Chúng tôi chỉ 
quan tâm đến chính trị, không phải pháp 
luật.” Câu trả lời đơn giản này đã tố cáo 
hoàn toàn bản chất lừa đảo của ĐCSTQ.

Chính quyền ĐCSTQ thậm chí còn 
dung túng cho việc giết hại các học viên 
để lấy nội tạng của họ và việc sử dụng 
các bộ phận cơ thể còn lại của họ để làm 
mẫu vật người.

Cô Hác Nhuận Quyên là một ví dụ. 
Vì đức tin của mình vào Pháp Luân 
Công, cô đã bị bắt và gửi đến Trung tâm 
Giam giữ Bạch Vân vào năm 2000. Gia 
đình cô đã được yêu cầu xác minh cơ thể 
của cô đúng 22 ngày sau đó. Họ không 
thể tin vào những gì họ nhìn thấy. Tất cả 
các cơ quan nội tạng của cô và toàn bộ 
phần da của cô, cũng như đôi mắt của cô 
đã bị lấy đi. Xương và thịt là tất cả 
những gì còn lại. Họ đã phải đưa đứa con 
trai hai tuổi của cô đi xét nghiệm máu để 
xác nhận danh tính của cô.

Theo các nhà nghiên cứu, hàng chục 
nghìn học viên có thể đã phải chịu số 
phận tương tự như của cô Hác. Có thể 
tìm thấy các báo cáo điều tra chi tiết 
trong hai cuốn sách Thu hoạch đẫm 
máu, Sát hại Pháp Luân Công để lấy nội 
tạng và Tạng Nhà nước: Lạm dụng cấy 
ghép ở Trung Quốc được viết bởi các 
luật sư nhân quyền.
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Danielle Wang kêu gọi thả cha của cô tại phiên điều 
trần “Hãy thả cha của chúng tôi ra” ở Washington DC. 
Nhánh cây nhỏ mà cô đưa ra cho mọi người xem là kỉ 
vật duy nhất cô nhận được từ cha trong suốt 15 năm 
qua. Cha cô, một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt 
và kết án 16 năm tù khi cuộc bức hại Pháp Luân Công 
ở Trung Quốc bắt đầu.

(Tiếp theo trang 03)Bài xã luận trên tờ Bưu điện Washington: Nhân quyền...

Chỉ có chế độ ĐCSTQ mới bức hại những người 

dân lương thiện tuân thủ pháp luật
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