
                                         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.

[ M I N H 
HUỆ] Vào 
một buổi 
chiều gần 
đây, khoảng 
35 học sinh 
tiểu học đã 
học các bài 
công pháp 
Pháp Luân 
Công theo 
sự hướng 
dẫn của tiểu đệ tử Vũ Minh ở trong lớp sau giờ 
học. Các em học sinh bao gồm cả nam và nữ, da 
trắng, da đen, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, và 
Mexico… Giáo viên và một số phụ huynh cũng đã 
học các bài công pháp.

Đây là lần thứ hai Vũ Minh và một học viên 
Pháp Luân Đại Pháp khác dạy các bài công pháp 
trong trường học. Trong số những người học các 
bài công pháp, có bốn người bạn cùng lớp của Vũ 
Minh. Mặc dù Vũ Minh mới chỉ 07 tuổi, em đã 
chu đáo trong việc hướng dẫn môn tu luyện. Em 
tin tưởng và cũng hài lòng với những người bạn 
nhỏ tuổi của mình. Khi em bước vào lớp học, một 
số học sinh đã chào đón em, và một số thậm chí 
gọi em là “Vũ Minh tiên sinh”. Khi Vũ Minh lần 
đầu tiên hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân 
Công, người giáo viên vốn đã chụp rất nhiều ảnh, 
nhận xét rằng em rất phù hợp với những tiêu chuẩn 
của Chân – Thiện – Nhẫn. Em đã đề nghị được 
tăng ca dạy từ một lần một tuần sang hai lần một 
tuần. Một số phụ huynh đã quan tâm đến cuốn sách 
Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại: Khả năng trị 
bệnh của Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng họ sẽ 
đọc nó để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

[MINH HUỆ] Các học viên từ miền 
Trung nước Mỹ đã tập trung tại khu phố 
Tàu ở Chicago để tổ chức một cuộc diễu 
hành vào ngày 20 tháng 10 năm 2012. Họ 
muốn cho người dân thấy được vẻ đẹp của 
Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. 
Người dân dọc theo tuyến phố đã dừng lại 
xem, và nhiều người Hoa rất ngạc nhiên 
với số lượng lớn các học viên tham gia 
cuộc diễu hành.

Một cặp vợ chồng người Tây phương 
đã rất hứng thú khi xem cuộc diễu hành. 
Người chồng nói rằng họ thường đến 
thành phố New York và đã nhiều lần thấy 

các sự kiện về Pháp Luân Công. Ông nói: “Chúng tôi đã không biết rằng ở 
Chicago cũng có rất nhiều học viên đến như vậy”. Ấn tượng sâu sắc nhất của 
cặp vợ chồng với cuộc diễu hành đó là “rất yên bình.”

Một số sinh viên Trung Quốc đến từ Michigan đã ở Chicago ngày hôm đó. 
Đây không phải lần đầu tiên họ thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. 
Một sinh viên nói: “Chúng tôi đã đến đây nhiều lần và thường thấy các học 
viên. Cuộc diễu hành của họ thật là tuyệt vời”.

Cô Du đã đến Mỹ từ Trung Quốc vài năm trước. Cô nhận định:“Cuộc diễu 
hành được tổ chức rất tốt”. Cô đã từng thấy những tin tức trên đài truyền hình 
Tân Đường Nhân phơi bày vụ tự thiêu được dàn dựng trên quảng trường Thiên 
An Môn. Cô thường gọi cho anh trai của mình ở Trung Quốc và đã kể với anh 
ấy điều đó. Đây là lần đầu tiên bốn du khách đến từ Argentina nhìn thấy một 
cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng Pháp 
Luân Công được thực hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế 
giới. Chỉ có ở Trung Quốc các học viên mới bị bức hại khi họ tu luyện Pháp 
Luân Công. Khi phát hiện ra rằng cũng có những học viên ở Argentina, họ đã 
muốn biết làm sao để tìm hiểu về nó trên Internet. Một số khách du lịch từ Tây 
Ban Nha đã chụp những bức ảnh về cuộc diễu hành bằng điện thoại di động 
của họ. Khâu Nham là một luật sư đã hành nghề ở Chicago trong hơn 15 năm. 
Đây là lần đầu tiên anh thấy một cuộc diễu hành Pháp Luân Công, và anh nói 
rằng: “Nó đẹp thật”. Anh tin rằng nó có một ý nghĩa to lớn mà các học viên ở 
Trung Quốc cũng như khắp nơi trên thế giới đã không ngừng cố gắng để thay 
đổi Trung Quốc.
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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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Kansas, Hoa Kỳ:
Các học sinh tiểu học
học Pháp Luân Công

Chicago: Người Hoa ấn tượng với cuộc diễu hành
của Pháp Luân Đại Pháp 

Bốn biểu ngữ mang dòng chữ 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo” và 
“Chân – Thiện – Nhẫn” bằng cả 
tiếng Trung và tiếng Anh đã dẫn 
đầu cuộc diễu hành, theo sau là  là 
đội trống thời nhà Đường và một 
chiếc thuyền trang trí đẹp mắt.

Bài của một học viên ở Kansas

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Mỹ Quốc



người đến từ 
mọi tầng lớp 
xã hội, chỉ 
đơn giản là 
các thành 
viên của xã 
hội. Môn tu 
luyện này 
mang lại 
nhiều lợi ích cho bất kỳ xã hội nào. Cô Lại nói:“Nhưng kể từ ngày 
20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
đã bức hại Pháp Luân Công. Hàng trăm nghìn học viên vô tội đã 
bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và các bệnh viện tâm 
thần. Hơn 3.000 học viên đã chết vì bị bức hại. ĐCSTQ thậm chí 
còn mổ cướp nội tạng sống của các học viên vì lợi nhuận. Những 
tội ác này đã được báo cáo bởi nhiều phương tiện truyền thông. 
Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Vì thế, các học viên Pháp Luân 
Công cố gắng để nói cho nhiều người hơn nữa và các chính phủ 
trên khắp thế giới về cuộc bức hại và sự tàn bạo này.”

Một bộ phim vạch trần việc ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu tại 
quảng trường Thiên An Môn đã được chiếu trong công viên. Nó 
đã minh họa chi tiết việc ĐCSTQ đã bịa đặt sự việc như thế nào 
để đánh lừa công chúng và biện minh cho cuộc bức hại Pháp 
Luân Công. Sau khi xem phim, một số người đã bày tỏ sự phẫn 
nộ về các hành động của ĐCSTQ. Nhiều trường hợp ĐCSTQ 
tra tấn các học viên Pháp Luân Công cũng đã được chiếu sau bộ 
phim để tiếp tục phơi bày cuộc bức hại.

“CáC bạn là nhóm người đáng tin Cậy nhất mà tôi biết” 

[MINH HUỆ] Vào tối ngày 13 tháng 10 năm 2012, các học 
viên nhỏ tuổi ở trường Minh Huệ đã đến công viên văn hóa Gia 
Nghĩa để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại 
của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc.

Công viên văn hóa nằm ngoài siêu thị đêm Gia Nghĩa. Đó là 
công viên lớn nhất và đông đúc nhất, và cũng là một điểm đến 
quen thuộc của du khách Trung Quốc khi đến Đài Loan. Luôn có 
nhiều người trong công viên vào những ngày nghỉ và buổi tối.

Học viên Pháp Luân Công Vương Nhân Na, kế toán của một 
công ty nước, đã đưa con gái đến tham gia sự kiện. Con gái cô đã 
tham gia đội trống eo của trẻ em biểu diễn trên sân khấu. Em đã 
tham gia lớp học Minh Huệ mỗi Chủ nhật từ khi học mẫu giáo. 
Cô Vương nói rằng con gái cô đã trở nên tập trung hơn rất nhiều 
sau khi học Pháp Luân Công.

Nhiều người đi dạo trong công viên dưới ánh trăng đã dừng 
lại để xem các học viên nhỏ tuổi biểu diễn. Học viên Pháp Luân 
Công Lại Hoàng Chân, một giáo viên của trường Minh Huệ nói: 
“Trong vài năm qua, các học viên nhỏ tuổi đã trải nghiệm được 
sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy rằng nhiều người 
hơn nữa nên tìm hiểu về một môn tu luyện tuyệt vời như vậy. Vì 
thế chúng tôi đưa các em đến công viên để giới thiệu Pháp Luân 
Công cho mọi người.”

Cô Lại nói với khán giả rằng Pháp Luân Công còn được gọi là 
Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo những nguyên lý của Chân – 
Thiện – Nhẫn. Cô nói rằng tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại 
Pháp là miễn phí và môn tập là tự nguyện. Các học viên, những 

[MINH HUỆ] Câu chuyện này là trải 
nghiệm của tôi với nhiều luật sư Bắc Kinh 
vào năm 2008, khi cha và chị tôi bị Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại 
vì họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Người nhà tôi bị bắt giữ phi pháp, tài 
sản bị tịch thu, họ bị giam giữ và bị vu 
khống đã làm chuyện phạm pháp. Đồng 
thời, bộ tư pháp địa phương đã gây áp lực 
để ép các luật sư không được biện hộ cho 
các trường hợp liên quan đến Pháp Luân 
Đại Pháp.

Ban đầu tôi đã cố thuê các luật sư địa 
phương, nhưng không ai dám nhận. Sau 
đó tôi liên hệ với một số luật sư nhân 
quyền ở Bắc Kinh. Trước đây tôi đã đọc 
một số bài viết về việc các luật sư này đã 
biện hộ cho các học viên Pháp Luân Đại 
Pháp và phơi bày cuộc đàn áp phi pháp 
như thế nào. Đó là lý do tại sao ĐCSTQ 
cấm các luật sư nhận các trường hợp về 
Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi sắp xếp khách sạn cho các luật sư 
này, chuẩn bị giấy tờ thủ tục, nghiên cứu 
vụ kiện với họ và đưa họ đến gặp cha và 
chị tôi. Sau khi ở với họ vài ngày, tôi phát 
hiện rằng họ biết ĐCSTQ sử dụng những 
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Đài Loan: Tiểu Đệ Tử PHáP LuâN Đại PHáP
giảNg cHâN TướNg Tại côNg viêN văN Hóa gia NgHĩa

Người dân xem nhóm các học viên nhỏ tuổi biểu 
diễn trống eo

Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vượng Thanh

Bài viết của Hòa Nhạc tại Trung Quốc

thủ đoạn bẩn thỉu ra sao. Vài người từng 
nhận những trường hợp các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại đến chết. 
Họ chuẩn bị đối mặt với mọi khó khăn do 
ĐCSTQ mang đến, và cũng cảnh báo tôi 
phải thận trọng với an nguy bản thân.

Khi vụ xử được cho là công khai diễn 
ra, gia đình và bạn bè không được phép 
vào phiên tòa. Công an ở khắp nơi. Dù 
tôi được tham dự phiên tòa, tôi cũng bị 
giám sát chặt chẽ. Lời biện hộ của các 
luật sư rất có lý và thuyết phục, và giúp 
cho người nghe hiểu rõ cuộc đàn áp là 
vô lý thế nào. Vị thẩm phán bị sốc và 
thường xuyên ngắt lời các luật sư. Ông 
ta tiến hành cắt giảm các phiên điều 
trần ngắn, không theo các thủ tục thông 
thường, và chúng tôi không được phép 
đưa ra bằng chứng tại phiên tòa. Sau khi 
vụ án khép lại, các luật sư phải đi đến 
những thành phố khác để biện hộ cho các 
học viên khác.

Một lần tôi hỏi các luật sư rằng tại sao 
họ lại dũng cảm để thụ lý các trường hợp 
của Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói rằng 
cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp là hoàn 
toàn phi pháp. Họ cũng cảm thấy lòng tốt 

và niềm tin của các học viên Pháp Luân 
Đại Pháp sẽ mang đến tương lai tương 
sáng cho Trung Quốc. Nếu xã hội cho 
phép cuộc đàn áp vượt trên pháp luật, mọi 
người có thể phải đối mặt với một tình 
huống tương tự vào một ngày nào đó, và 
thực tế thì không ai lạ gì với việc ĐCSTQ 
bức hại tín ngưỡng. Cuộc đàn áp Pháp 
Luân Đại Pháp được coi là một nhiệm 
vụ chính trị và được thực hiện chiểu theo 
đó. ĐCSTQ có thể làm những việc tà ác 
tương tự đối với nhân dân bởi bất kỳ lý do 
nào mà nó thấy hợp lý.

Suy nghĩ đúng đắn của các luật sư này 
đến từ nhân cách và hiểu biết của họ về 
Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù phải chịu 
áp lực lớn, họ đã dũng cảm chọn đứng về 
phía lẽ phải. Hành động của họ đáng được 
chúng tôi tôn trọng. Họ để lại cho tôi một 
ấn tượng sâu sắc khi họ nhận tiền của tôi 
trả mà không cần đếm. Khi tôi yêu cầu 
họ đếm tiền, họ nói chân thành: “Không 
thành vấn đề! Trong số những khách hàng 
của chúng tôi, các bạn là nhóm người 
đáng tin cậy nhất mà tôi biết”



PHáP: Nâng cao nhận thức về mổ cướp nội tạng sống tại một điểm du lịch nổi tiếng 

[MINH HUỆ] Tôi kết hôn vào năm 1993. Tôi tự phụ đến mức 
mà chồng tôi phải đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Ở nhà, bất cứ 
điều gì tôi nói đều phải được thực thi. Là một người phụ nữ có  ý 
chí mạnh mẽ, tôi không khoan dung đối với những người khác. 
Hơn nữa, tôi rất sắc sảo trong kinh doanh, khôn ngoan trong 
vấn đề tiền bạc và rất thạo giao dịch theo đường cửa sau. Bằng 
sự quyết đoán của mình, chẳng phải cuộc sống nên thuận theo 
ý muốn của tôi sao? Nhưng ngược lại – tôi không có đến một 
ngày thoải mái.

Từ năm 1993 – 1994, tôi đã mấy lần bị sẩy thai. Sau khi phải 
nằm trên giường khoảng một năm, cuối cùng tôi đã sinh được 
một cậu con trai.  Từ đó trở đi, tôi bị mất ngủ, trở nên rụt rè và 
quá thận trọng, đồng thời lại thường có những suy nghĩ dại dột. 
Tôi thường xuyên phải đến gặp bác sỹ và hóa đơn viện phí của 
tôi lên đến hàng nghìn nhân dân tệ mỗi năm. Sau đó, tôi trở nên 
ngày càng yếu hơn và nhiều bệnh khác xuất hiện: viêm bể thận, 
viêm gan HBV, viêm hang vị dạ dày, viêm ruột, thiếu máu và 
những bệnh khác nữa. Xương cốt của tôi trở nên rệu rã. Cân 
nặng của tôi giảm từ 65 kg xuống còn khoảng 45kg. Cố chữa trị 
trong vô vọng, tôi đã gặp rất nhiều bác sỹ Tây y, Đông y và thậm 
chí cả thầy cúng. Nhưng không một ai có thể chữa khỏi cho tôi. 
Hệ tiêu hóa của tôi thậm chí còn không thể tiêu hóa nổi cháo. Sự 
chịu đựng này thật là thống khổ.

Vào tháng 10 năm 1994, một đồng nghiệp đã nói với tôi rằng 
chị dâu của anh ấy bị đột quỵ. Sau khi tham dự các khóa học 
Pháp Luân Công với sự giúp đỡ của những người khác ở Trịnh 
Châu, tỉnh Hà Nam, chị ấy đã hoàn toàn bình phục. Lúc đó tôi 
không tin, tôi cười và nói, “Làm sao nó lại có thể kỳ diệu đến 
vậy? Chẳng lẽ sự bất tử là có thật à?”

Sau đó, một người bạn tốt của tôi đã khuyên tôi nên học Pháp 
Luân Công. Cô ấy nói, “Pháp Luân Công là Pháp môn của Phật 
gia. [Pháp Luân Công] sẽ loại bỏ bệnh tật và nâng cao thể chất.” 
Tôi đã chú ý đến câu nói này. Tôi nghe nói rằng không lâu nữa 
ông chủ của tôi sẽ dừng thanh toán cho các khoản chi phí về y 
tế, vì vậy sẽ rất khó khăn khi tự mình phải trả hàng nghìn nhân 
dân tệ mỗi năm! Sau khi nghe thấy rằng học Pháp Luân Công là 
miễn phí, tôi đã quyết định học thử.

[MINH HUỆ]  Ngày 13 tháng 10 
năm 2012, các học viên đã tổ chức 
các hoạt động tại Colmar, một điểm 
du lịch nổi tiếng ở Pháp, để nâng cao 
nhận thức về cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng sống từ các học viên Pháp Luân 
Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ). Họ đã thu thập chữ ký nhằm 
kêu gọi những người từ các quốc gia 
khác nhau nhằm thúc giục Liên Hợp 
Quốc tổ chức một cuộc điều tra độc lập 
và sớm chấm dứt tội ác này.

Các học viên đã dựng một bàn thông 
tin tại công viên trung tâm thành phố. 
Các học viên mang theo các tài liệu 
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PHáP LuâN Đại PHáP Đã THay Đổi bảN cHấT ícH kỷ
và cứu Tôi THoáT kHỏi bể kHổ 

Bài viết của Bạch Liên, một học viên ở Trung Quốc

Bài của một học viên ở Châu Âu

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Liên Hợp 
Quốc tiến hành điều tra nạn mổ cướp nội tạng của 

ĐCSTQ.

Tôi đã dành thời gian nghỉ trưa ở nhà đồng nghiệp của tôi để 
học các bài công pháp, mỗi ngày một bài. Trong bảy ngày đó, tôi 
đã không còn bị tiêu chảy, nhu động ruột của tôi lần đầu tiên trở 
lại bình thường sau mười năm. Tôi do dự mua một bát mì lớn. 
Tôi đã ăn hết sạch! Tôi mượn cuốn sách Pháp Luân Công từ đồng 
nghiệp của tôi. Sau khi tôi đọc xong một lượt, tôi cảm động sâu 
sắc: Tôi hiểu nguyên nhân mà tôi phải chịu đựng rất nhiều bệnh 
tật từ khi còn trẻ là bởi vì tôi quá độc đoán, quá ích kỷ và quá 
khôn ngoan.

Qua việc đọc các sách Đại Pháp, tôi hiểu được rằng tu luyện 
liên quan đến việc đề cao tâm tính. Con người phải coi nhẹ những 
lợi ích cá nhân. Con người phải khoan dung với những người 
khác, chân thành, từ bi và trở thành một người tốt dựa trên tiêu 
chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tôi không còn muốn làm một 
người như trước kia nữa.

Tôi càng học Pháp thì tôi càng cảm thấy xấu hổ. Trước đây, 
trong kinh doanh, để tối đa hóa lợi nhuận, tôi đã chuyển gỗ từ 
thị trấn của mình để bán ở các thành phố. Tôi bán gỗ chất lượng 
thông thường với giá như của gỗ chất lượng cao. Tôi dùng mánh 
khóe lợi dụng những người khác và nghĩ rằng mình thật “thông 
minh”. Tôi thực sự rất ngu xuẩn! Cuối cùng những gì đến với tôi 
là bệnh tật và tôi phải chịu đựng ngày này qua ngày khác. Trước 
đó tôi đã nghĩ đến việc tự tử để kết thúc mọi thứ nhưng vì con trai 
nhỏ tôi đã không làm điều đó.

Khi tôi hiểu được những việc làm sai trái của mình và quyết 
định trở thành một người tốt thực sự, Sư Phụ bắt đầu tịnh hóa 
thân thể cho tôi. Vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi bắt đầu run lên và 
bị tiêu chảy. Chất thải có lẫn máu, mủ trong đó, và có mùi rất kinh 
khủng. Đến ngày thứ hai, tôi hết tiêu chảy và có thể đi làm một 
cách dễ dàng. Không cần một viên thuốc nào, bệnh viêm hang vị 
dạ dày mà tôi từng phải chịu đựng cả chục năm đã hoàn toàn được 
chữa lành. Giờ đây tôi khỏe mạnh biết bao? Theo lời của chồng 
tôi thì tôi “có thể nhai được cả đá.”

Trước đây, tôi không thể làm việc và chỉ có thể ngồi ở nhà một 
cách vô dụng. Giờ đây, hàng ngày tôi có thể đạp xe chín cây số để 
đi làm. Tôi có thể dễ dàng xách mỗi tay một thùng nước leo sáu 
tầng cầu thang, lau nhà, nấu ăn, giặt quần áo. Tôi tự nguyện làm 
việc nhà một cách vui vẻ. Sau khi đắc Pháp, chẳng có việc khó 
nào là khổ nạn cả.

thông tin về Pháp Luân Công và các 
mẫu đơn thu thập chữ ký. Trên đường 
phố, trong và ngoài các cửa hàng, 
trước các gian hàng và xe buýt chở du 
khách, ở các bãi đậu xe, khách du lịch 
đủ mọi lứa tuổi và ngôn ngữ, từ trẻ 
đến già, đều đã bày tỏ sự ủng hộ của 
họ cho những nỗ lực thúc giục Liên 
Hợp Quốc thiết lập một cuộc điều 
tra độc lập về tội ác của chính quyền 
Trung Quốc liên quan đến nạn mổ 
cướp nội tạng sống từ các học viên 
Pháp Luân Công.

Một chàng trai người Mỹ đã xem 
trưng bày về cưỡng bức mổ cướp nội 
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Thụy Sỹ:
Thu thập chữ ký kêu gọi điều tra tội ác 
mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ 

[MINH HUỆ] CCác học viên Pháp Luân Công Thụy Sỹ đã tổ 
chức các hoạt động ở Geneva và Berne kể từ ngày 06 tháng 10 
năm 2012 để thu thập chữ ký nhằm kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến 
hành một cuộc điều tra về vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ 
các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ).

Bà Quách Quân, tổng biên tập của báo Đại Kỷ Nguyên phiên 
bản Hoa ngữ, đã phát biểu tại một cuộc hội thảo bên ngoài sự 
kiện chính thức của Liên Hợp Quốc vào ngày 17 tháng 09 về 
quá trình điều tra của bà đối với nạn mổ cướp nội tạng từ các học 
viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ và thúc giục Liên Hợp Quốc 
tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp đối với tội ác này. Trưởng 
đại diện của Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế là Tiến sĩ Park 
cũng đưa ra cáo buộc tương tự tại cuộc hội thảo. Đây là lần đầu 
tiên cáo buộc này được đưa ra tại hội nghị Nhân quyền Liên Hợp 
Quốc kể từ khi nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp 
Luân Công bị phơi bày vào tháng 03 năm 2006. Để nhiều người 
biết đến việc này, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ 
ký kêu gọi một cuộc điều tra tội ác mổ cướp nội tạng.

Các học viên Geneva đã được các nhân viên cảnh sát chào đón 
nồng nhiệt khi họ nộp đơn xin phép hoạt động tại đồn cảnh sát địa 
phương. Các nhân viên cảnh sát đã từng nghe về tội ác mổ cướp 
nội tạng. Đơn được chấp thuận nhanh chóng và địa điểm họ yêu 
cầu đã được giải quyết. Vài viên cảnh sát đã xin lỗi vì không thể 
ký tên thỉnh nguyện khi làm nhiệm vụ, nhưng nói rằng họ chắc 
chắn sẽ ký sau giờ làm việc.

Nhiều người đã từng nghe về tội ác mổ cướp nội tạng của 
ĐCSTQ trên truyền thông và từ bạn bè. Họ đã ký tên ngay khi 
thấy các hoạt động. Một số người bày tỏ họ ủng hộ các học viên 
Pháp Luân Công. Một số khác đã đưa người nhà của họ đến ký. 
Một chủ cửa hàng đã hỏi xin một mẫu đơn trống để anh có thể thu 
thập thêm nhiều chữ ký nữa từ các khách hàng của mình.

Hơn một nghìn chữ ký đã được thu thập chỉ ở Geneva sau 03 
ngày. Các học viên Thụy Sỹ sẽ tiếp tục thu thập chữ ký ở các 
thành phố khác.

Người dân ký tên ủng hộ cuộc điều tra tội ác của ĐCSTQ mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

PHáP: Nâng cao nhận thức về mổ cướp nội tạng sống tại một điểm du lịch nổi tiếng 
Bài của một học viên ở Châu Âu

Bài của một học viên Pháp Luân Công Thụy Sỹ

Tiếp theo trang 3

tạng của ĐCSTQ, và liên tục hỏi “Có thật không?” Đôi mắt anh 
ấy long lanh nước mắt, khi anh nghe một học viên giải thích 
những chứng cớ đã được phơi bày. Các bạn anh đang bên kia 
đường thúc giục anh theo họ, và anh nói “Đợi chút đã!” Anh ấy 
đã ký tên thỉnh nguyện trước khi rời đi. Giọng nói anh nấc lên và 
anh gần như phát khóc.

Hai chàng trai trẻ người gốc Phi chạy đến chỗ chúng tôi để ký 
tên thỉnh nguyện trước khi hoạt động kết thúc. Họ nói rằng họ 
đã không ở gần đây khi các bạn của họ đã ký tên trước đó. Họ đã 
quyết định ký tên sau khi đọc xong các tài liệu thông tin. Người 
cao hơn nói rằng họ đến đây cùng với bố mẹ từ Châu Phi, nơi bị 

chiến tranh tàn phá. Đất nước họ đầy nghèo nàn, đói khát và bạo 
lực, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về một chính quyền tham 
gia vào buôn bán nội tạng con người.

Một cặp vợ chồng người Đức đã ký tên thỉnh nguyện. Họ đã 
nghe một học viên nói rằng có hàng chục nghìn người đã bị mổ 
cướp nội tạng trong khi họ còn sống và được bán để kiếm lời. 
Hơn nữa, nó lại được nhà nước cho phép, và quân đội cũng có 
liên quan trực tiếp. Trên hết là ĐCSTQ che đậy tất cả điều này, 
và đã dối trá trong từng ấy năm. Cặp vợ chồng nói rằng thật có 
ý nghĩa lớn khi phơi bày chúng ra, và thúc giục Liên Hợp Quốc 
điều tra.


