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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.

Canada: Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại lễ diễu hành
Ngày Thánh Patrick ở Toronto và Vancouver
Bài viết của Trương Vận và Trương Nhiên,
phóng viên báo Minh Huệ ở Canada

[MINH HUỆ] Các học viên
Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ
diễu hành Ngày Thánh Patrick
thường niên ở Toronto và Vancouver vào ngày 16 tháng 03 năm
2014. Cùng ngày hôm đó, ở miền
Đông và Tây Canada, các học viên
đã tham gia lễ kỉ niệm với Thiên
Quốc Nhạc Đoàn, đội trống lưng
và những con thuyền được trang trí
đẹp mắt.
Đây là năm thứ 08 liên tiếp mà
ban tổ chức mời các học viên Pháp
Luân Công tham dự lễ diễu hành ở
Toronto. Thiên Quốc Nhạc Đoàn
và đội trống lưng của họ đã được
chào đón nồng nhiệt.
Tại lễ diễu hành Ngày Thánh
Patrick thường niên ở trung tâm
thành phố Vancouver, người tham
dự chật kín dọc hai bên các đường
phố. Các học viên đã tham gia
cùng đội trống lưng của họ và con
thuyền hoa sen tuyệt đẹp.
Phó thị trưởng của Toronto ông
Norm Kelly là người gốc Ailen.
Ông Kelly hy vọng rằng nhiều
cộng đồng hơn nữa sẽ tham gia lễ

Ngày 16 tháng
03 năm 2014,
Thiên Quốc
Nhạc Đoàn
của Pháp Luân
Đại Pháp đã
trình diễn
trong lễ diễu
hành Ngày
Thánh Patrick
ở Toronto 08
năm liên tiếp.

diễu hành để khiến nó đa dạng hơn. Ông đánh giá cao
âm nhạc mà Thiên Quốc Nhạc Đoàn trình diễn: “Nó
luôn luôn rất tuyệt vời”.
Ông Vinh đến từ thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng
Đông đã giơ ngón tay cái lên với các học viên Pháp
Luân Công và nói: “Đây là đoàn hay nhất trong lễ
diễu hành, lộng lẫy và đáng xem nhất. Rất ấn
tượng!”.
Ông Chung, một người nói tiếng Quảng Đông
khác, đã tham gia cuộc trò chuyện: “Ở Trung Quốc,
họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] bị bức hại.
Chúng tôi đã ở Toronto ba tháng. Thật may mắn cho
chúng tôi, chúng tôi đã được xem cuộc diễu hành
này. Chúng tôi rất tự hào về họ, hãy nhìn xem, người
phương Tây rất vui mừng được xem họ và chào đón
họ. Chúng ta đang chứng kiến xu thế của Pháp Luân

Công bên ngoài Trung Quốc.”
Noreen đến từ Ailen và đã
sống ở Canada 23 năm. Cô đã
nhảy theo tiếng nhạc của Thiên
Quốc Nhạc Đoàn. Cô nói:
“Vào ngày đặc biệt này, các
học viên Pháp Luân Công
giống như Thánh Patrick,
người không sợ bạo lực và giữ
vững chân lý. Các học viên có
ý chí mạnh mẽ và niềm tin thực
sự vào tín ngưỡng của họ. Đó
là cách họ vượt qua cuộc bức
hại. Tôi muốn cảm ơn họ vì đã
mang đến vẻ đẹp cho thế giới.”
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Washington, DC: Bản nhạc “Pháp Luân Đại
Pháp hảo” vang dội trên Đại lộ Hiến pháp
Bài viết của Lý Tịnh Phi, một phóng viên
báo Minh Huệ ở Washington, DC

[MINH HUỆ] Các học viên
Pháp Luân Công là đoàn Trung
Quốc duy nhất đã tham gia lễ
diễu hành Ngày Thánh Patrick
thường niên ở Washington DC
vào ngày 16 tháng 03.
Một biểu ngữ màu xanh lá
cây được may cho dịp này đã
dẫn đầu đoàn với dòng chữ
“Pháp Luân Đại Pháp, Chân
Thiện Nhẫn”, theo sau là đội
trống lưng. Đội trống lưng chơi
bản nhạc “Pháp Luân Đại Pháp
hảo”, cùng với những bản nhạc
khác, và nhận được sự chào đón
nồng nhiệt từ khán giả.
Văn hóa đa dạng của đoàn
Pháp Luân Công được đánh
giá cao
Kathryn và chồng cô đã
tham gia lễ diễu hành với cô con
gái 4 tuổi Alice được họ nhận
nuôi từ Trung Quốc. “Những
đứa trẻ rất vui thích khi được

Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công địa phương diễu
hành trên Đại lộ Hiến pháp ở Washington DC

xem những nền văn hóa khác nhau,” Kathryn nói:
“Tôi chỉ đội trống lưng cho Alice, và con bé thực sự
thích nó. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội cho nó trải nghiệm
nền văn hóa Trung Quốc.”
Steven đến từ London rất thích xem diễu hành.
“Đây thực sự là một cuộc diễu hành lớn. Ở Anh,
chúng tôi cũng kỉ niệm Ngày Thánh Patrick, nhưng
quy mô nhỏ hơn nhiều”, anh nói: “Tôi đã không nghĩ
là được xem nhiều nền văn hóa khác nhau đến thế
trong cuộc diễu hành. Đúng là được mở rộng tầm
mắt.”
Ông Cao đến từ Thiên Tân, Trung Quốc, đã ngạc
nhiên khi thấy Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành.

Con trai tôi và tôi
được cứu thoát khỏi
một trận lũ nhờ Pháp
Luân Công
[MINH HUỆ] “Sư phụ Lý Hồng
Chí đã cứu mạng con trai tôi và tôi.
Đây là một câu chuyện có thật cần
được kể để mọi người biết về những
điều kỳ diệu có thể xảy ra nếu bạn thoái
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)
và có suy nghĩ tốt đẹp về Pháp Luân
Công.” Lưu Hải Linh chỉ vào cậu con trai
của cô chơi nghịch gần đó và nói: “Nhìn
kìa, con trai tôi bây giờ 7 tuổi rồi đó!”
Dưới đây là câu chuyện có thật qua
lời kể của một người dân trong làng tên
là Lưu Hải Linh:
Tên tôi là Lưu Hải Linh và tôi 33
tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên một
02

ngày hè đặc biệt cách đây đã 4 năm.
Tôi đi đến bờ sông với cậu con trai
3 tuổi của mình. Chúng tôi đang bắt
con ve trên cây liễu rủ. Bỗng nhiên Sư
phụ Lý Hồng Chí xuất hiện ngồi trên
một tòa sen lớn, mặc áo sơ mi màu
trắng, với nhiều ánh kim tỏa sáng xung
quanh Ngài. Tôi nghe tiếng Sư phụ nói
với tôi: “Về nhà đi, nhanh lên! Khẩn
trương và về nhà đi!”
Tôi đã ngoan ngoãn nghe theo, tóm
lấy cậu con trai và chạy về nhà nhanh
hết mức có thể. Ngay sau đó, con đập
của hồ chứa nước thượng nguồn bị vỡ
và gây ngập cả vùng. Sau này người ta
phát hiện ra rằng nhiều ngày mưa lớn là
nguyên nhân gây ra việc này.
Nhiều người dân làng nhìn thấy con
trai tôi và tôi bên bờ sông. Họ chắc
chắn rằng chúng tôi đã bị cuốn phăng
bởi trận lũ, và cảm thấy rất thương tiếc
cho chúng tôi. Khi họ phát hiện ra rằng

Ông mỉm cười và nói: “Thật
tuyệt vời. Họ đã đóng góp rất
nhiều cho cuộc diễu hành. Mỹ
thực sự là một đất nước tự do;
bạn không thể xem một cuộc
diễu hành như vậy ở Trung
Quốc.
Người dân tìm hiểu sự thật
tại một điểm giảng chân
tướng lân cận
Bên ngoài Bảo tàng Không
gian và Hàng không Quốc gia,
không xa điểm xuất phát của
các đoàn diễu hành, các học
viên đã dựng các tấm bảng
trưng bày giảng chân tướng,
nâng cao nhận thức về cuộc
bức hại và Pháp Luân Công.
Một gia đình đến từ California
đã dừng lại và xem các tấm
bảng trưng bày một lúc lâu.
Người mẹ đã kí tên thỉnh
nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc
bức hại, và giải thích cho hai
đứa con tại sao việc làm đó lại
rất quan trọng.
Bà Vương, một học viên địa
phương cho biết: “Sau cuộc
diễu hành, nhiều du khách đã
dừng lại, nói chuyện với chúng
tôi, và tìm hiểu về Pháp Luân
Công”.

chúng tôi thực sự không hề hấn gì,
hàng chục người đã đến gặp chúng tôi
và hỏi thăm điều gì đã xảy ra. Tôi kể
cho họ sự thật, và một vài người trong
số họ không tin tôi. Làm sao họ lại có
thể không tin tôi cơ chứ? Tất cả điều đó
là sự thật!
Các học viên Pháp Luân Công
trước đó đã nói với tôi về Đại Pháp và
thuyết phục tôi thoái ĐCSTQ và các tổ
chức liên đới của nó. Tôi cũng đã đọc
Chuyển Pháp Luân, và nhìn thấy ảnh
của Sư phụ Lý Hồng Chí. Mặc dù tôi
không tu luyện, tôi tin vào những gì
đọc được trong cuốn sách và tôi tin
tưởng các học viên Đại Pháp. Tạ ơn sự
từ bi của Sư phụ Lý! Ngài đã cứu sống
tôi và cả con trai tôi.
Để tạ ơn Sư phụ của Đại Pháp đã
cứu mạng họ, cô ấy đã nhờ chúng tôi
đăng câu chuyện của mình để có nhiều
người hơn nữa biết sự thật.
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Trưởng Phòng 610 từ chức sau khi biết chân tướng
[MINH HUỆ] Trưởng đồn cảnh sát:
Càng nhiều người tu luyện càng tốt!
Một học viên Pháp Luân Công ở
tỉnh Trùng Khánh đã đến đồn cảnh sát
địa phương để làm vài việc lặt vặt và
trong khi ở đó anh đã được chứng kiến
một việc:
Một người đàn ông chạy vào đồn
cảnh sát và tố cáo người hàng xóm của
ông ta, là một học viên, vẫn tu luyện
Pháp Luân Công sau khi được thả ra
khỏi tù hay trại lao động cưỡng bức gì

đó. Người đàn ông nói với đồn trưởng
đồn cảnh sát: “Cả gia đình thế này thế
kia vẫn tu luyện Pháp Luân Công.”
Trưởng đồn ngắt lời người đàn ông:
“Ông ta tu luyện hay không thì việc gì
đến ông? Càng nhiều người tu luyện
càng tốt!” Tiu nghỉu, người báo tin lủi
thủi ra về.
Trưởng Phòng 610 từ chức sau khi
biết chân tướng
Các học viên ở một thị trấn nhỏ ở

miền tây Trung Quốc đã phát tài liệu
chân tướng Pháp Luân Công cho
trưởng Phòng 610 thị trấn. Một thời
gian sau, ông ấy đã tình nguyện từ
chức sau khi biết được sự thật rằng
Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông không
muốn mình là một phần của cuộc bức
hại. Tuy nhiên, ông không những
không bị mất việc mà còn được đề bạt
chức vụ cao hơn trong sở cảnh sát
thành phố.

Thi hành bất công: Hệ thống tòa án tại Trung Quốc
ngày nay – Ai là kẻ giật dây? Phòng 610
[MINH HUỆ] Thực tế cho thấy hệ
thống tư pháp đã mất đi sự độc lập, và
từ năm 1999, thì trở thành tay sai của
“Phòng 610″, một cơ quan ngoài vòng
pháp luật được tạo ra cho mục đích duy
nhất là xóa sổ Pháp Luân Công.
Thay vì chỉnh lý những sai phạm
chống lại các học viên vô tội, hệ thống
tư pháp lại tích cực thi hành nhiều chính
sách đàn áp của Đảng Cộng sản Trung
Quốc (ĐCSTQ) và cố gắng bỏ tù các
học viên vì những tội danh mà họ không
liên quan.
Ai là kẻ giật dây? Phòng 610
Nhà cựu độc tài của Đảng là Giang
Trạch Dân đã thành lập Phòng 610 vào
ngày 10 tháng 06 năm 1999, một tháng
trước khi ông ta công khai đả kích Pháp
Luân Công. Cơ quan này có nhiều chi
nhánh tại tất cả các cấp chính quyền, từ
chính quyền trung ương cho tới các
thành phố địa phương. Dù phạm pháp,
nhưng Phòng 610 có tiếng nói cuối
cùng trong mọi trường hợp liên quan
đến Pháp Luân Công. Nhân viên phòng
610 đã trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp
vào hệ thống tư pháp và gây áp lực ép
các thẩm phán ra bản án nặng đối với
những học viên bị cáo buộc oan.
Phòng 610 cấm “phán quyết vô tội”
đối với các học viên Pháp Luân Công
Theo tin nội bộ, Phòng 610 trong
một thành phố đã đưa ra một tài liệu mật
trong tháng 06 năm 2009 chỉ để ngăn
cấm hệ thống tư pháp địa phương đưa ra

bất kỳ “phán quyết vô tội” nào đối với các
học viên Pháp Luân Công. Tài liệu này
tuyên bố rằng: “Vấn đề Pháp Luân Công
không chỉ là một vấn đề pháp lý mà quan
trọng hơn là một cuộc chiến chính trị.”
Phòng 610 ra lệnh bỏ tù bất cứ ai tiếp
tục tu luyện Pháp Luân Công
Tòa án quận Bình Định thuộc thành
phố Dương Tuyền tỉnh Sơn Tây đã mở
phiên xét xử học viên Pháp Luân Công
tên là Vương Xảo Lan vào 27 tháng 03
năm 2013. Các công tố viên đã buộc tội
bà việc sở hữu bảy tờ tiền giấy mà trên
mặt có những chữ “Chân-Thiện-Nhẫn
hảo,” “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và
“Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.
Luật sư của bà tranh luận: “Điều này
có thể được tính là bằng chứng sao?
Những tờ tiền giấy này là sở hữu cá nhân
và bà ấy có quyền dùng chúng. Ngày nay
rất nhiều người có tiền giấy. Các ông sẽ đi
bắt từng người trong số họ chứ?”
Thẩm phán vẫn quyết định xử án tù
đối với bà Vương Xảo Lan.
Phòng 610 ngăn trở và tước đoạt
quyền độc lập pháp lý của thẩm phán
1. Thẩm phán giữ im lặng khi được
hỏi tại sao ông ta từ chối cho luật sư
truy cập hồ sơ xét xử
Tháng 05 năm 2012, ông Chu Ngọc
Bảo – một công nhân về hưu ở thành
phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên đã bị
bắt tại một công viên vì niềm tin của
mình vào Pháp Luân Công. Phòng 610
đã gây áp lực cho hệ thống tư pháp địa

phương nhằm xét xử và kết án tù đối với
ông.
Luật sư của ông Chu Ngọc Bảo đã
đệ trình nhiều yêu cầu lên Lý Khai
Tuyên (chánh án của tòa án hình sự
thành phố Thập Phương) để hỏi xem
các hồ sơ xét xử giúp cho việc bảo vệ
thân chủ của mình. Tuy nhiên, Lý Khai
Tuyên luôn tìm lý do để từ chối nguyện
vọng này. Khi luật sư đưa ra câu hỏi, Lý
Khai Tuyên thường giữ im lặng. Sau
này được biết rằng Phòng 610 địa
phương đã không cho phép ông ta thực
thi thẩm quyền pháp lý của mình như là
một thẩm phán.
2. Viên chức tòa án nói: “Các vị nghĩ
chúng tôi có bao nhiêu quyền hạn?”
Các viên chức tòa án Tân Hưng từ
thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long
Giang đã xét xử và tuyên án ba học viên
Lý Tân Xuân, Khương Ba Đào, Quách
Kỳ Trung vào tháng 04 năm 2010. Ba học
viên đã kháng án nhưng tòa án trung cấp
tại Thất Đài Hà đã giữ nguyên các bản án.
Một viên chức tòa án có liên quan
đến vụ xét xử đã hỏi gia đình của các
học viên: “Các vị nghĩ chúng tôi có bao
nhiêu quyền hạn?”
3. Bà Triệu Bảo Lỵ vô tội nhưng tòa
án đã từ chối thả bà vì lo sợ Phòng 610
trả thù
Viện kiểm sát quận Song Kiều thuộc
thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc đã
thúc ép buộc tội chống lại học viên
Pháp Luân Công là bà Triệu Bảo Lị vì
sản xuất các đĩa DVD và tài liệu liên
(Còn nữa...trang 04)
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Ảo tưởng về sự cải lương của Trung
Cộng là hủy diệt con người và hủy
diệt chính mình
Bài viết của Tử Hoa

[MINH HUỆ] Thể chế Trung Cộng
hiện tại tham lam vô độ, hoang dâm, trụy
lạc và tham quan hoành hành khắp nơi, đè
nén người dân, xâm chiếm tài sản của
dân, cướp bóc trắng trợn mồ hôi nước mắt
của nhân dân, lại thêm thiên tai nhân họa
liên miên, rất nhiều người Trung Quốc
sớm đã nhìn thấy rằng Trung Quốc không
còn lối thoát. Người dân bất bình mà
không dám lên tiếng, có oan khuất mà
không thể bày tỏ, cuộc sống càng ngày
càng vô vọng. Do con người bị đè nén quá
đủ rồi, nên có không ít người thấy một vài
tham quan rớt đài, liền ký thác hy vọng vào
sự thay đổi cải lương của Trung Cộng, hơn
nữa thường ôm giữ tâm lý may mắn ngẫu
nhiên, ảo tưởng rằng tất cả những biến động
của xã hội sẽ có lợi cho mình.
Vậy Trung Cộng rốt cuộc là thứ gì?
Mác đã viết rất rõ ràng trong “Tuyên
ngôn Đảng Cộng sản” rằng: “Bóng ma
của chủ nghĩa cộng sản đang bay lượn
trên bầu trời Châu Âu”. Tổ tiên của Đảng
Cộng sản ngay khi khởi đầu đã nói thẳng
không kiêng kỵ, Đảng Cộng sản quả thực
là một bóng ma. Sau khi Liên minh Chủ
nghĩa Cộng sản to lớn giải thể, bóng ma
này đã tháo chạy tới mảnh đất Trung Hoa
rộng lớn, biểu hiện của nó trong đời này
chính là tổ chức tà đảng Trung Cộng.
Tà giáo Trung Cộng đích thị này tập
trung hết trên thân nó sự tàn bạo và tà ác
trên cõi đời, nơi nào nó cũng thể hiện Giả
Ác Đấu. Sau khi lật đổ chính quyền bằng
đấu tranh vũ trang, nội chiến bạo lực, suốt
60 năm qua, nó vẫn tiến hành triệt để triết
học đấu tranh và bạo lực cách mạng vào
trong thực tiễn. Các cuộc vận động liên
tiếp: Tam phản, Ngũ phản, Phản cánh

hữu, Túc phản (đấu tranh chống các
phần tử phản cách mạng), Đại nhảy vọt,
Tứ thanh (vận động giáo dục), Cách
mạng Văn hóa, Lục Tứ (sự kiện thảm sát
học sinh sinh viên yêu nước ngày 04
tháng 06), ngay thời bình mà nó hại chết
80 triệu người dân Trung Quốc. Vì bản
tính tà ác khó sửa, năm 1999 Trung
Cộng lại câu kết với Giang Trạch Dân
phát động cuộc bức hại Pháp Luân
Công, môn tu luyện dạy con người tu
tâm hướng thiện, tiến hành cưỡng bức,
xét xử, bắt giam phi pháp, thậm chí là
bức hại đến chết vô số các học viên
Pháp Luân Công lương thiện, thậm chí
còn mổ sống cướp nội tạng của họ, kiếm
lợi nhuận khổng lồ, được gọi là “tà ác
xưa nay chưa từng có trên trái đất”.
Dụng tâm hiểm ác nhất của Trung
Cộng chính là phủ định sự tồn tại của
Thần Phật, đầu độc con người bằng tà
thuyết vô thần luận, phá hủy văn minh
5.000 năm lịch sử, dùng văn hóa đảng tà
ác và Thuyết tiến hóa tái tạo ra những
con người biến dị, bại hoại hết lớp này
đến lớp khác. Vì tin vào Thần mà con
người đều biết rằng thiện ác hữu báo,
biết rằng con người làm những gì, Thần
đều đang nhìn, cho nên sẽ có tâm pháp
câu thúc mà tự giác ước chế hành vi của
bản thân, không cố ý làm chuyện xấu
lớn, không đi làm chuyện tổn hại đến
người khác một cách vô duyên vô cớ vì
cho rằng bản thân làm việc xấu, sẽ bị
thiên thượng trừng phạt, sẽ có quả báo
giáng xuống đầu. Còn những người
không tin vào Thần, thường không tin
vào thiện ác hữu báo, có người cho rằng
người khác không nhìn thấy, thì chuyện
xấu gì cũng dám làm.
Đặc biệt 15 năm gần đây, vì bức hại

Thi hành bất công: Hệ thống tòa án tại Trung Quốc...
quan đến Pháp Luân Công. Tòa án đã
xét xử ba lần nhưng đều không buộc tội
được bà. Tuy nhiên, do Phòng 610 thành
phố Thừa Đức đe dọa nên tòa án đã
không dám thả bà.
4. Viên chức tòa án nguyện làm bất
cứ điều gì mà Đảng Cộng sản bảo ông ta
Tháng 08 năm 2013, tòa án quận
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“Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân
Công, Trung Cộng càng cố ý dung túng
“Giả, Ác, Đấu, Hoàng (dâm loạn), Đổ
(đánh bạc), Độc (hại người)” khiến đạo
đức toàn xã hội trượt dốc, mang đến
nguy nạn trước nay chưa từng có trên
mảnh đất Trung Hoa rộng lớn, khiến
càng nhiều người hơn vì tư lợi mà làm ra
những việc vô nhân tính.
Mỗi khi sự thống trị của nó phải đối
mặt với nguy cơ, Trung Cộng lại làm ra
một vài hành động “cải lương” nhằm
che mắt người dân, nhằm kéo dài thêm
hơi thở thoi thóp của nó, dấy lên hoang
tưởng của một số người. Bản chất tà ác
của Trung Cộng sớm đã quyết định sự
nguy hại tàn khốc, bạo ngược của nó với
nhân loại, mong chờ sự cải lương của
nó, cuối cùng sẽ chỉ hại bản thân. Muốn
phục hưng Trung Hoa mà dựa vào tà
đảng Trung Cộng đầy tội ác và bại hoại
như vậy chỉ là ý chí của kẻ ngốc nói mê.
Sự tồn tại của tà đảng Trung Cộng chính
là căn nguyên của tất cả những vấn đề
xã hội không thể giải quyết của Trung
Quốc. Tà đảng Trung Cộng còn tồn tại
ngày nào thì Trung Quốc ngày đó không
thể tiến đến chế độ pháp chế và tự do,
dân tộc Trung Hoa ngày đó không còn
hy vọng.
Cuốn “Cửu Bình Cộng Sản đảng” đã
nói rõ bản chất của nó một cách triệt để
nhất. Trung Cộng vĩnh viễn không thể
thay đổi bản chất tà ác và bản tính lưu
manh của nó, bất kỳ ảo tưởng nào vào sự
cải lương của Trung Cộng đều là hủy
diệt con người và hủy diệt mình. Chỉ có
nhận rõ bộ mặt thật của nó, không còn
ôm giữ bất kỳ ảo tưởng nào với nó, tách
khỏi nó, triệt để thoát ly khỏi nó mới có
thể thức tỉnh khỏi cơn mê.
Tội ác mà Trung Cộng phạm phải
với dân tộc Trung Hoa và toàn nhân
loại, chồng chất không kể xiết, khiến
người và Thần cùng phẫn nộ. Trời diệt
Trung Cộng là tất yếu, chỉ có giải thể
Trung Cộng mới có hy vọng cho người
Trung Quốc.

(Tiếp theo trang 03)

Ninh Giang, thành phố Tùng Nguyên,
tỉnh Cát Lâm đã bí mật xét xử học viên
Pháp Luân Công tên là Vương Kim Ba
mà không thông báo cho gia đình ông ấy
về ngày xét xử.
Khi họ được biết về vụ xét xử bí mật
này, gia đình ông Vương đã tới tòa án và
được một người đàn ông trung niên cho

biết ông Vương sẽ bị từ 3 đến 7 năm
tù. Người đàn ông nói rằng họ sẽ làm bất
cứ điều gì mà Đảng Cộng sản bảo họ
làm. Khi gia đình hỏi xem liệu họ có thể
thuê một luật sư không, ông ta trả lời:
“Nó là vô ích. Các vị nghĩ rằng chúng
tôi sẽ cho phép bất cứ luật sư nào có mặt
tại phiên tòa ư?”

