
                                         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] Trước 
Tết Trung thu, vào ngày 
22 tháng 09 năm 2012, 
các học viên Pháp Luân 
Công ở Malaysia đã tổ 
chức diễu hành tại ba 
cộng đồng người Hoa ở 
Johor Bahru, thủ phủ của 
Johor, để đón mừng Tết 
Trung thu cùng với người 
dân địa phương. Họ đã 
được chào đón nồng nhiệt 
với nhiều lời khen ngợi.

Đoàn diễu hành đặc 
trưng của Pháp Luân 
Công gồm có Thiên Quốc Nhạc Đoàn, đội đèn lồng, các tiên 
nữ và đội trống eo với tổng số hơn 100 học viên Pháp Luân 
Công. Với sự dẫn đường của một số sĩ quan cảnh sát, đoàn 
diễu hành bắt đầu từ lúc 5 giờ 30 chiều, đã đi qua ba khu vực 
chính của người Hoa như Taman Pelangi, Taman Sri Tebrau và 
Taman Sentosa.

Cuộc diễu hành đã xóa tan hiểu nhầm của người dân
Đây là lần đầu tiên lễ diễu hành của Pháp Luân Công diễn 

ra tại ba khu vực ở Johor Bahru, nơi có cộng đồng người Hoa 
đông đúc nhất. Thông qua lễ diễu hành mừng Tết Trung thu này, 
các học viên đã mang lại cho người dân địa phương bầu không 
khí lễ hội với văn hóa truyền thống Trung Quốc. Người dân 
địa phương đã rất ấn tượng bởi sự tráng lệ và trật tự của đoàn. 
Cuộc diễu hành cũng đã giúp người dân địa phương hiểu rõ chân 
tướng về Pháp Luân Công mà bấy lâu nay luôn bị Đảng Cộng 
sản Trung Quốc tuyên truyền lừa dối gây ra hiểu lầm trong suốt 
những năm qua.

 “Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, thật tuyệt vời! Đoàn diễu 
hành diễn ra rất trật tự. Họ nên đến đây hàng năm“, ông 
Hồng nói.

Sau khi chứng kiến lễ diễu hành của Pháp Luân Công ông 
Trương đã có một cái nhìn khác. Trước đây, sự hiểu biết của ông 
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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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Malaysia: Các học viên Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt 
trong Lễ diễu hành Tết Trung thu 

về Pháp Luân Công hoàn toàn là từ những thông tin tuyên truyền 
sai lệch trong nhiều năm của ĐCSTQ. Ông đã ấn tượng sâu sắc 
với hình ảnh những viên sĩ quan cảnh sát đi đầu dẫn đường cho 
cuộc diễu hành. Ông cảm thấy thật tuyệt vời vì tình hình Pháp 
Luân Công đã chuyển biến tích cực.

Một vị giáo sư y khoa đã bắt đầu tập luyện khi hiểu 
ra chân tướng sau 10 năm bị thông tin sai lệch về Pháp 
Luân Công

Ông Hoàng, một học viên mới, là một giáo sư y khoa. Ông đã 
từng học ngành y ở Trung Quốc. Trước kia, vì chịu ảnh hưởng 
của chủ nghĩa vô thần và bị lừa dối bởi những tuyên truyền và 
vu khống của ĐCSTQ, ông đã gay gắt phản đối Pháp Luân Công 
trong suốt 10 năm qua.

Một hôm,  ông tình cờ xem được một đoạn video các tiến sĩ, 
các chuyên gia y tế và các nhà khoa học xác nhận tác dụng to 
lớn của Pháp Luân Công trong việc cải thiện cơ thể, tâm trí và 
tinh thần của con người. Ông đã vô cùng xúc động. Sau khi biết 
được sự thật, ông đã nhận ra sự hiểu lầm trước đây của mình là 
do những thông tin sai lệch của ĐCSTQ. Ông quyết định tu luyện 
Pháp Luân Công và phát hiện ra nội hàm sâu sắc, các tiêu chuẩn 
đạo đức cao thượng và những đóng góp to lớn của Pháp Luân 
Công cho nhân loại.



Học viên người Séc được trao giải tHưởng từ tHiện cao nHất

[MINH HUỆ] Từ năm 2003, vào mỗi dịp Tết Trung Thu cổ truyền Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn 
thế giới lại gửi thiệp chúc mừng đến Minh Huệ để kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí một dịp lễ vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn của 
mình với sự cứu độ từ bi của Sư Tôn. Dưới đây là một số thiệp chúc mừng được chọn ra để công bố năm nay.

Thông qua những nỗ lực giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công của các học viên, ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc nhận 
ra vẻ đẹp và sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó, họ đã tiếp tục đến và bắt đầu tu luyện. Nhân dịp Tết Trung thu, các 
học viên mới này đã gửi lời chúc mừng đến Sư phụ và bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với sự cứu độ từ bi của Ngài.

[MINH HUỆ] Mới đây, một học viên Pháp Luân Công người 
Séc là Ondrej Horecky đã được trao một giải thưởng từ thiện 
uy tín - Giải thưởng Via Bona năm 2012 trong hạng mục “Trái 
tim vị tha của năm” cho các hoạt động của anh ở Tanzania và 
Cộng hòa Séc. Giải thưởng được trao hàng năm cho các cá 
nhân và công ty có cống hiến xuất sắc cho các hoạt động từ 
thiện của cộng đồng.

Ondrej lần đầu đến châu Phi vào năm 2004 trong vai trò một 
tình nguyện viên và lưu lại đó cho tới nay. Anh đã thành lập 
một tổ chức phi chính phủ có tên gọi là Bezmamy (mồ côi mẹ) 
trong năm 2006 để giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở Tanzania. Cha 
mẹ của nhiều em đã chết vì HIV/AIDS. Tổ chức phi chính phủ 
của anh đã xây dựng một trường mẫu giáo, một nhà truyền 
giáo và một trại trẻ mồ côi nhỏ trong ngôi làng nhỏ Mahango 
ở miền Tây Nam Tanzania và hiện đang đại diện cho một trại 
trẻ mồ côi lớn có khả năng tiếp nhận khoảng 70 trẻ em.

Điều đặc biệt về Ondrej là anh không chỉ làm tất cả những 
việc này vì công tác, mà còn tự trả tiền cho các chi phí của bản 
thân mình, vì vậy số tiền quyên góp được đều trực tiếp đi vào 
dự án. Đó là một trong những lý do tại sao một giáo viên của 
trường đối tác đã đề cử anh cho giải thưởng này.

Ondrej bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại 
Pháp) vào năm 2006. “Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay 
đổi quan niệm của tôi về cuộc sống. Tôi cố gắng làm một 
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Đại sư Lý Hồng CHí nHận ĐượC Hàng ngHìn tHiệp CHúC Mừng nHân dịp tết trung tHu 

người tốt hơn trong gia đình, trong công việc, cũng như trong 
xã hội. Các nguyên tắc Chân, Thiện và Nhẫn đã giúp tôi ở bất 
cứ nơi nào tôi sinh sống và cho tôi một hướng dẫn tinh thần 
trong suốt cuộc đời mình. Với tất cả những việc tôi làm, tôi 
đều cố gắng làm chúng một cách chân chính và trung thực, 
đồng thời nghiêm khắc hơn với bản thân mình và khoan dung 
hơn với những người khác”, Ondrej chia sẻ.

Trong những năm gần đây, Ondrej đã giao việc quản lý tổ 
chức phi chính phủ cho những người kế nhiệm của mình và 
hiện giờ, anh chỉ là một thành viên bình thường của tổ chức. 
Bây giờ, Ondrej muốn dành thêm thời gian để nâng cao nhận 
thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đồng 
thời cố gắng ngăn chặn nó. “Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc 
quyết định cấm và tiêu diệt Pháp Luân Công vào năm 1999, 
nó đã lựa chọn việc sẽ đàn áp 1/12 dân số của chính đất nước 
nó và đồng thời tiêu diệt những tinh hoa đạo đức của dân tộc. 
Bằng cách chà đạp những giá trị của nền văn hóa Trung Hoa, 
Đảng đã hủy hoại đạo đức của cả dân tộc. Vấn đề là các thủ 
đoạn chính trị và cưỡng bức của nó cũng ảnh hưởng tiêu cực 
đến phần còn lại của thế giới. Một chính phủ chỉ phấn đấu cho 
quyền lực và sự giàu có mà không tôn trọng nhân tính và lòng 
tốt có thể đạt được những lợi ích ngắn hạn, nhưng cuối cùng 
sẽ sụp đổ“, Ondrej nói.

Các học viên mới từ Sơn Đông kính chúc 
Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Các học viên mới, một cặp vợ chồng, từ Hầu 
Mã, thành phố Lâm Phần ở tỉnh Sơn Tây,

kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Các học viên mới từ Trung Quốc
kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!



mà một người trong lĩnh vực y tế có thể 
mê tín dị đoan như vậy khi tin và học khí 
công?” Cô ấy đến thăm tôi khi tôi đang 
dưỡng bệnh. Cô ấy nói với tôi rằng cha 
mẹ cô đã hết bệnh sau khi họ bắt đầu tu 
luyện Pháp Luân Công, và sức khỏe cô 
ấy cũng trở nên tốt hơn nhiều so với trước 
đây. Cô ấy đề nghị tôi thử nó. Thật không 
phải là điều gì tốt lành khi nằm trên 
giường và để cho gia đình chăm sóc.

Với ý định muốn thử một lần, tôi đồng 
ý. Cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách 
Chuyển Pháp Luân. Trước khi tôi đọc 
xong cuốn sách, và thậm chí trước khi 
tôi biết tu luyện là gì, tình trạng [bệnh 
tật] của tôi đã biến mất. Thấy tôi trở lại 
bệnh viện, vị trưởng khoa nhìn tôi đầy 
nghi ngờ khi tôi nói với ông rằng bệnh 
của tôi đã được chữa khỏi. Tôi nói, “Đó 
là sự thật. Nó đã biến mất trước khi tôi 
đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Thật 

[MINH HUỆ] Chồng tôi rất ủng hộ việc tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp của tôi trong hơn mười năm, và do đó, anh ấy 
cũng được hưởng lợi. Vào tối ngày 19 tháng 01 năm 2009, 
vùng lưng dưới của anh bị đau, và anh gần như không thể đi 
lại được. Anh được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương 
vào ngày hôm sau và được chẩn đoán bị sa một đĩa đệm thắt 
lưng. Sau khi anh trở về nhà, anh phải ngủ trên sàn nhà bởi 
vì rất khó khăn để anh có thể lên và xuống khỏi giường. Sau 
đó, anh bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ và âm thầm 
niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ba ngày sau, anh có thể 
ngồi trong tư thế song bàn (cả hai chân bắt chéo). Vào ngày 
thứ ba của năm mới Âm lịch, anh đã có thể lái xe đưa tôi và 
con trai đến thăm mẹ tôi. Thật kỳ diệu! Chứng bệnh đau vùng 
thắt lưng của anh đã không bao giờ tái phát.

Mẹ tôi năm nay 86 tuổi. Bà đã phải nhập viện vì chứng 
rung tâm nhĩ ba năm trước. Khi tình trạng của bà không cải 
thiện sau khi điều trị y tế, bà cảm thấy rằng bà không còn 
nhiều thời gian để sống. Do đó bà chia đều tiền của bà cho 
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“PháP Luân Đại PháP hảo” bắT rễ sâu vào gia Đình Tôi 

[MINH HUỆ] Đĩa đệm thắt lưng của 
tôi, nằm giữa đốt thắt lưng thứ tư và thứ 
năm, đã hoàn toàn sa xuống vào cuối năm 
1996. Điều đó đã gây áp lực lên dây thần 
kinh hông, khiến chân trái của tôi đau đớn 
và phải đi khập khiễng. Tôi không thể đi 
làm, phải nằm liệt giường, và chồng tôi 
phải chăm sóc cho tôi. Phó trưởng khoa 
(một chuyên gia chỉnh hình) tại bệnh viện 
nói với tôi rằng tôi cần phải phẫu thuật.

Là một y tá trưởng của khoa phẫu thuật 
tại bệnh viện, tôi đã tham gia vào các ca 
phẫu thuật khác nhau hàng ngày. Nước 
mắt tôi tuôn trào và tôi sợ hãi khi tôi nghĩ 
về việc chính bản thân mình bị phẫu thuật. 
Người giám sát và đồng nghiệp của tôi an 
ủi tôi và khuyên tôi nên phẫu thuật, nhưng 
tôi đã quá sợ hãi nên không đồng ý.

Một trong những đồng nghiệp của tôi, 
một học viên Pháp Luân Công, đã nói với 
tôi về Pháp Luân Công, tôi nói,“Làm sao 

“Bạn sẽ không tốn chi phí y tế
nếu bạn học Pháp Luân Công với y tá trưởng” 
Bài viết của Lan Hoa, một học viên ở Trung Quốc 

kỳ diệu làm sao!” Trưởng khoa nói điều 
đó thật không thể tin được. Sau sự việc 
này, những người quản lý công việc bộ 
phận của tôi luôn luôn nói với các nhân 
viên rằng họ đang yêu cầu hoàn trả các 
chi phí y tế cao của họ để “học Pháp Luân 
Công với y tá trưởng và tránh các chi phí 
y tế đó.”

Tôi đã 50 tuổi. Hầu hết các đồng nghiệp 
ở tuổi tôi bị tăng huyết áp hoặc tiểu 
đường. Một số phụ nữ có các triệu chứng 
mãn kinh nghiêm trọng và cần phải uống 
thuốc mỗi ngày. Tôi có thể đi bộ nhanh 
chóng như một người trẻ tuổi, và tôi đã 
không phải uống thuốc gì trong suốt 16 
năm qua.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi 
đến Sư phụ tôn kính vì đã tịnh hóa cơ thể 
và tâm trí của tôi. Ngài đã cho phép tôi 
nhận ra mục đích thực sự của việc làm 
người và sự tuyệt vời của tu luyện.

bốn người con của mình. Tôi gợi ý rằng bà nên tinh tấn tu 
luyện Pháp Luân Công khi trở về nhà, và bà đồng ý.

Mỗi ngày, bà chủ định đọc một chương cuốn Chuyển Pháp 
Luân, luyện bài tĩnh công trong 40 phút, và thầm niệm“Pháp 
Luân Đại Pháp hảo!” trong một vài giờ. Bệnh của bà biến 
mất và bà không còn cần đến thuốc. Bà thậm chí còn có thể 
nấu ăn cho con trai và con dâu.

Mặc dù chưa hoàn toàn hết hiểu được các nguyên lý của 
Đại Pháp, bà kiên định với niềm tin của mình rằng“Pháp 
Luân Đại Pháp hảo!” Bà đề nghị tất cả mọi người trong gia 
đình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và giúp họ thoái khỏi 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà luôn luôn đề nghị bất cứ 
ai bị bệnh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và bản thân bà 
cũng niệm trong 1-2 giờ [mỗi ngày]. Nó đã trở thành một 
thói quen mà bất cứ ai trong gia đình cảm thấy không khỏe 
luôn luôn đến gặp bà và nói: “Hãy giúp tôi niệm Pháp Luân 
Đại Pháp hảo!”



chặn cái ác, do đó,  việc để cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc 
đàn áp và mổ cướp nội tạng càng sớm càng tốt là rất quan trọng.

Theo khuyến cáo của Tổ chức vì Phụ nữ Toàn thế giới (WOW), 
hai bộ phim đã được trình chiếu tại Tòa nhà Liên Hợp Quốc một 
lần nữa vào ngày 21 tháng 09. Bà Afton Beutler, Chủ tịch của 
WOW, đã tổ chức buổi chiếu thứ hai. Nhiều đại biểu và đại diện 
tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng họ đã 
biết về nạn mổ cướp nội tạng sống thông qua các kênh khác nhau 
trong nhiều năm qua. Họ cảm thấy rất ủng hộ khi có thể phơi bày 
nó ra trong phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền và nói 
rằng họ sẽ làm phần việc của mình để truyền bá sự thật và ngăn 
chặn tội ác lố bịch này. Các phương tiện truyền thông chủ lưu ở 
Thụy Sĩ và các nước khác gần đây cũng báo cáo về tội ác này, tiếp 
tục phơi bày việc lạm dụng nhân quyền đang trắng trợn diễn ra ở 
Trung Quốc cho công chúng.

Các đại biểu của Liên Hợp Quốc 
lên án nạn mổ cướp tạng sống và 
bức hại Pháp Luân Công

Phim tài liệu “Giải phóng Trung 
Quốc: Kiên định niềm tin”đã có một 
buổi chiếu riêng tại Tòa nhà Quốc 
hội Hoa Kỳ vào tối ngày 20 tháng 09. 
Khán giả đã bị sốc và vô cùng xúc 
động trước nội dung của bộ phim.

Nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith (RN.J.) 
cảm ơn các nhà sản xuất phim Giải phóng Trung Quốc vì đã cho 
mọi người hy vọng. Ông nói rằng bộ phim không chỉ là một phim 
tài liệu, vì nó không chỉ nói về những đau khổ mà các học viên 
Pháp Luân Công phải gánh chịu, mà còn thể hiện sự dũng cảm của 
các học viên. Nghị sĩ cũng lưu ý rằng sự bất ổn của chế độ Trung 
Quốc đã được lộ rõ trong phim: Chế độ ban đầu ủng hộ Pháp Luân 
Công là một môn tu luyện hòa bình và mang lại lợi ích, nhưng sau 
đó cảm thấy bị đe dọa và đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo 
để bài trừ môn tu luyện. Nghĩ sĩ Smith nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc lập tức hành động và chỉ ra rằng tội ác mổ cướp nội tạng 
đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người và không thể diễn tả 
bằng ngôn ngữ loài người. Ngày 12 tháng 09, ông và nghị sĩ Hoa 
Kỳ Dana Rohrabacher (R-Calif.) đồng chủ trì một buổi điều trần 
với chủ đề “ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các nhà bất đồng chính 
kiến   tôn giáo và chính trị” tại toà nhà Quốc hội.

Ngày 18 tháng 09, báo cáo chi tiết của nghị sĩ Smith về bằng 
chứng mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã 
được công bố trên tờ Washington Post.

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, chủ tịch Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự 
do Tôn giáo Quốc tế, cho biết rằng bà ấn tượng sâu sắc bởi nỗ lực 
kiên định và can đảm một cách hòa bình của các học viên Pháp 
Luân Công cho tự do tín ngưỡng. Bà nhấn mạnh rằng ngay cả 
khi bị đàn áp dã man và dai dẳng, các học viên Pháp Luân Công 
vẫn giữ được lòng tốt, đức khoan dung và ôn hòa. Họ đối mặt với 
tất cả mọi thứ với hy vọng và tinh thần không bao giờ đầu hàng, 
bà nói, và những câu chuyện của họ truyền cảm hứng cho những 
người khác để trở thành người tốt hơn. “Hai học viên Pháp Luân 
Công được phỏng vấn trong bộ phim, cùng với hàng triệu các học 
viên Pháp Luân Công khác, là những người hùng thực sự”, ông 
Michael Horowitz, Viện sỹ cấp cao của Viện Hudson nói đầy cảm 
xúc. Đó là vì lòng can đảm và những nỗ lực của họ mà tự do sẽ 
đến và lịch sử sẽ được viết lại, ông nói thêm, và điều này sẽ đảm 
bảo rằng thế hệ tiếp theo có thể có tự do. “Tôi xin bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc nhất của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. 
Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn!” ông Horowitz nói.
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Những thước phim tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công và mổ cướp nội 
tạng sống: Được chiếu tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và Tòa nhà Liên Hợp Quốc 

[MINH HUỆ] Những bộ phim tài liệu đoạt giải “Giải phóng 
Trung Quốc: Kiên định Niềm tin” và “Giữa sự sống và cái chết” 
đã được trình chiếu tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp 
Quốc tại Geneva và tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Wahington. 
DC trong tháng 09 năm 2012. Các bộ phim phơi bày cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công còn sống đang diễn ra ở Trung Quốc.

Những phim tài liệu đoạt giải 
“Giải phóng Trung Quốc: Kiên định niềm tin”, một phim tài 

liệu về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn 
ở Trung Quốc, đã giành được 05 giải thưởng danh giá kể từ khi 
được công chiếu vào đầu năm 2012, bao gồm cả các giải thưởng 
hàng đầu của thể loại phim này tại Liên hoan phim nâng cao nhận 
thức của Tây Hollywood (tháng 05 năm 2012) và giải thưởng 
danh dự tại Liên hoan phim LA India (tháng 09 năm 2012).

Giữa sự sống và cái chết, một phim tài liệu điều tra việc gia tăng 
các ca ghép tạng ở Trung Quốc trong thập kỷ qua, đã giành được 
một giải thưởng cống hiến về thể loại Phim tài liệu Điều tra Báo 
cáo/Tin tức tại Liên hoan phim quốc tế Chicago lần thứ 47 vào 
tháng 04 năm 2012. Thông qua việc phân tích số liệu được công 
bố chính thức của chính phủ Trung Quốc và các vụ việc được báo 
cáo trên các phương tiện truyền thông; phỏng vấn các nhà điều tra 
độc lập, các chuyên gia và nhân chứng; và trích dẫn lời khai của 
một thủ phạm chính bị bắt giữ bởi cảnh sát Israel, bộ phim cung 
cấp tư liệu về cách thức mà chế độ cộng sản Trung Quốc đã xây 
dựng có hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về nội tạng và mô của các học 
viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến   khác 
và sau đó mổ cướp nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn sống rồi 
bán cho bệnh nhân để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Các đại biểu của Liên Hợp Quốc lên án nạn mổ cướp 
tạng sống và bức hại Pháp Luân Công

Những bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng phơi bày cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng của chế độ Trung 
Quốc, đã được trình chiếu tại Tòa nhà Liên Hợp. Các bộ phim là 
một cú sốc đối với các đại biểu và đại diện của các tổ chức phi 
chính phủ tham dự. Một số đại biểu đã hỏi có thể trình chiếu những 
bộ phim này ở các quốc gia và các tổ chức của họ không để nhiều 
người hơn có thể được biết sự thật.

Nói về vấn nạn mổ cướp nội tạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền 
của Đại Hội đồng Geneva, ông Marc Falquet, nói rằng ông đã bị 
sốc khi biết rằng chính phủ Trung Quốc đã tổ chức một cách có 
hệ thống tội ác như vậy. Ông chỉ ra rằng trong việc đàn áp các học 
viên Pháp Luân Công, chế độ đang phá hủy điều tốt nhất của xã 
hội Trung Quốc. Ông Falquet tin rằng việc phơi bày sự thật sẽ ngăn 

Thảo luận nhóm sau khi phim Giải 
phóng Trung Quốc: Kiên định niềm 
tin được chiếu tại cuộc họp Hội đồng 
Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Ge-
neva, ngày 19 tháng 09, năm 2012.

Ông Marc Falquet, Chủ 
tịch Ủy ban Nhân quyền 
của Đại Hội đồng Ge-
neva: Chế độ Trung 
Quốc đang phá hủy điều 
tốt nhất của xã hội bằng 
cách đàn áp các học 
viên Pháp Luân Công

Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hà Vũ

Michael Horowitz, Viện sỹ 
cấp cao của Viện Hudson: 

Các học viên Pháp Luân 
Công sẽ thay đổi lịch sử


