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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.

Trung Cộng. Tuy nhiên, sau nhiều năm 
nỗ lực kiên trì để mang sự thật đến cho 
cộng đồng người Trung Quốc, các học 
viên đã thấy tình hình cải biến, từ lạnh 
lùng và thậm chí là thù địch, chuyển 
thành ủng hộ và ngưỡng mộ.

[MINH HUỆ 11-06-2014] 
Các học viên Pháp Luân Đại 
Pháp từ Vancouver, Canda đã 
biểu diễn nhiều tiết mục sống 
động trong Cuộc diễu hành Gấu 
Teddy ở Coquitlam vào ngày 
08 tháng 06 năm 2014. Thị 
trưởng thành phố đã tham gia 
đoàn diễu hành Pháp Luân Đại 
Pháp và thử chơi trống lưng. 
Hai thành viên hội đồng thành 
phố đã chụp ảnh cùng với các 
học viên sau buổi diễu hành, và đánh giá 
cao sự đóng góp của họ cho cộng đồng.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp 
bao gồm Thiên Quốc Nhạc Đoàn, một 
xe diễu hành, một đội múa, một đội biểu 
diễn công pháp, và một đội trống lưng.

Khi thấy đoàn diễu hành của Pháp 
Luân Đại Pháp tiến đến, Thị trưởng Co-
quitlam đã tự động hòa vào đoàn diễu 
hành. Ông lấy một cái dùi trống từ tay 
một thành viên đội trống lưng và chơi 
trống cho đến cuối cuộc diễu hành.

Hai thành viên hội đồng thành phố là 
ông Chris Wilson và ông Craig Hodge 
cảm ơn các học viên vì đã trình diễn 
trong cuộc diễu hành. Ông Wilson nói 
rằng các học viên không chỉ đem lại 
niềm vui cho khán giả, mà còn thể hiện 
các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Ông 
biết rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại 

Pháp ở Trung Quốc và đánh giá cao nỗ lực 
của các học viên trong việc chấm dứt nó.

Ông Hodge nhận xét cuộc diễu hành 
đã mang lại một cơ hội tốt để mọi người 
giao lưu và học hỏi những nền văn hóa 
khác nhau. Ông nói rằng màn trình diễn 
văn hóa Trung Hoa của các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp đã được chào đón 
nồng nhiệt.

Coquitlam, một vùng ngoại ô của 
Vancouver, trong những năm gần đây 
đã thu hút nhiều người nhập cư Trung 
Quốc. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân 
Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, phần 
lớn người Trung Quốc ôm giữ quan 
niệm sai lầm về môn tu luyện vì những 
tuyên truyền cay độc của chính quyền 

Thị trưởng Coquitlam, Richard Steward, chơi 
trống lưng với một học viên Pháp Luân Đại 
Pháp tại cuộc diễu hành.

Du khách xem các bảng thông tin và nhiều 
người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Coquitlam, Canada: Thị trưởng Coquitlam 
tham gia Đội trống lưng Pháp Luân Đại 
Pháp tại Cuộc diễu hành Gấu Teddy 

Amsterdam: Nâng cao 
nhận thức về cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công trước 
Cung điện Hoàng gia

 [MINH HUỆ 11-06-2014] Vào 
ngày 08 tháng 06 năm 2014, các học 
viên Pháp Luân Công ở Amsterdam, 
Hà Lan đã tổ chức một buổi trưng 
bày các áp phích thông tin tại Quảng 
trường Dam ngay trước Cung điện 
Hoàng gia. Du khách từ khắp nơi trên 
thế giới đã dừng lại tại các bảng thông 
tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công và 
cuộc đàn áp. Nhiều người đã ký tên vào 
đơn thỉnh nguyện để ủng hộ cho Pháp 
Luân Công và lên án cuộc đàn áp tàn 
bạo này, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội 
tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
còn sống của chính quyền Trung Quốc.



Số 2014 - 25 l   Ngày 23 tháng 06 năm 2014

2

Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MNH HUỆ 11-06-2014] Tôi là một 
nam học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi 
sống tại nông thôn, cha mẹ tôi mất sớm. 
Tôi cố gắng học hết trung học, đến năm 
2003 một mình tôi tới một huyện nhỏ, 
kiếm sống bằng nghề kéo xe. Kiểu sống 
như vậy nơi đây mọi người gọi là “xe 
kéo”, vừa có thể chở người, có thể chở 
hàng, vừa khổ vừa mệt, từ sáng sớm 
tới tối muộn mà chẳng kiếm được mấy 
đồng. Nhưng thu nhập của tôi lại cao 
hơn người khác, khách không chỉ nhiều, 
mà người tìm tôi chở hàng cũng không 
ít. Tôi sẽ nói với mọi người vì sao những 
ông bà chủ lại thích tìm tôi chở hàng cho 
họ.

Bà chủ cửa hàng gốm sứ giao chìa 
khóa kho hàng cho tôi

Nhân một dịp ngẫu nhiên một bà chủ 
bán gốm sứ (vật tư dùng xây nhà) thuê 
tôi chở vật tư. Khi bà chủ này trả tiền 
cho tôi rất hay kỳ kèo thêm bớt vì muốn 
trả ít tiền cho tôi. Người khác đều không 
muốn làm việc cho bà. Bởi vì tôi tu 
luyện Pháp Luân Công, Sư phụ bảo tôi ở 
nơi nào cũng cần làm một người tốt, làm 
gì cũng mang lại lợi ích cho người khác, 
đối xử tốt với người khác, cho nên chỉ 
cần bà chủ này gọi điện cho tôi, tôi liền 
qua đó. Bà chủ có nhà hay không tôi đều 
chăm chỉ làm tốt những việc cần làm.

Ban đầu, bà chủ này không yên tâm 
về tôi, khi lấy hàng đều trông chừng 
tôi, còn thử tôi vài lần, bà cố ý báo ít 
số lượng gạch lát và gạch ốp tường. Tôi 
đều đếm hàng xuất đủ số, ngay cả người 
mua hàng nhà bà ấy cũng đều nói tôi 
đếm hàng chuẩn, làm việc nhanh nhẹn, 
họ nói tôi “đúng là một người tốt”, còn 
nói với bà chủ nên trả tôi nhiều tiền hơn.

Sau này, bà chủ nhất quyết giao luôn 
chìa khóa cho tôi, bà cần hàng gì, cần 
bao nhiêu, chỉ nói cho tôi biết số lượng, 
tôi tự vào kho lấy hàng. Khi không có 
việc thì kéo xe chở khách, chừng 5 giờ 
không còn người mua hàng thì tôi khóa 
kho hàng lại và trả lại chìa khóa cho bà 
chủ. Bà chủ còn nói tôi là người trông 
coi kho hàng rất tốt, những người học 
Pháp Luân Công làm việc cũng khiến 
người khác yên tâm. Bà còn bảo tôi giới 

thiệu cho bà học viên Pháp Luân Công 
khác tới. Tự nhiên tiền công bà cũng 
không bớt của tôi, đến dịp nghỉ lễ còn 
cho tôi chút tiền thưởng.

Bà chủ cửa hàng lương thực nói: 
“Những người học Pháp Luân Công 
thật tốt bụng!”

Công việc chở phở, dầu không hề dễ 
làm, đôi khi tôi đưa hàng tới quán ăn, 
quán phở theo lời dặn của bà chủ quán, 
chủ cửa hàng còn cố tình bắt lỗi, tôi đều 
rất nhẫn nại, ôn hòa trả lời những câu 
hỏi họ nêu ra. Đôi khi họ còn không cho 
tôi làm những công việc không thuộc 
phạm vi của tôi.

Khi người khác bốc xếp hàng, dù là 
dầu hay phở cũng đều kéo lê trên mặt 
đất. Còn khi tôi bốc xếp hàng, tôi đều 
bê hàng lên xe, nên khi vận chuyển, bên 
nhận hàng đều giữ lại, chưa hề xảy ra 
một lần sai sót. Bà chủ cửa hàng lương 
thực rất hài lòng với tôi, thường hay 
khen tôi làm việc tốt hơn người khác. 
Có khách mới mua lương thực và dầu, 
bà chủ thường hay để tôi đi nói chuyện 
với khách hàng, bà chủ nói tôi có khiếu 
nói chuyện.

Một hôm, một cô giáo trường mầm 
non muốn mua dầu ở đây, mọi người 
đều biết bà chủ này keo kiệt nên không 
muốn làm ăn với bà. Bà chủ bảo tôi đi 
nói chuyện với cô giáo ấy. Sau khi tôi 
thỏa thuận xong với vị khách hàng này, 
bà chủ vui mừng nói: “Cậu thật giỏi, 
làm việc rất khá, những người học Pháp 
Luân Công quả là tốt bụng!”

Bà chủ cửa hàng hoa: “Anh thật là 
người có nhân duyên!”

Được một người bạn giới thiệu, tôi 
quen một bà chủ bán hoa tươi. Bà chủ 
này thuê tôi chở hoa vài lần, cảm thấy 
tôi cũng khá vì tôi chưa hề làm hỏng hoa 
tươi và bồn hoa của bà. Bà chủ bèn giao 
cho tôi việc đưa hoa.

Một hôm, một cô gái mua hoa, bảo 
tôi mang hoa qua nhà cô, giá vận chuyển 
của bồn hoa này cần 30 đồng. Tôi đưa 
hoa xuống lầu dưới, rồi lại bê lên lầu 
trên và để tại chỗ cô chỉ định, còn nói 
sơ qua với cô cách chăm sóc loài hoa 
này. Tôi chỉ thu 20 đồng. Cô gái mua 
hoa cười rạng rỡ, nhanh nhảu nói: “Anh 

quả là một người tốt!” Tôi trả lời: “Bởi 
vì tôi học Pháp Luân Công, Sư phụ bảo 
tôi làm một người tốt, không hề giống 
như tuyên truyền trên ti vi.”

Vài ngày sau cô ấy lại tới mua hoa, 
còn nói với bà chủ, sau này sẽ thuê tôi 
đưa hoa cho cô. Bà chủ hàng hoa nói với 
tôi: “Anh thật là người có nhân duyên, 
ai cũng đều thích tìm anh!” Tôi đã đưa 
hoa cho bà chủ hơn ba năm.

Ông chủ vật liệu xây dựng: “Cậu 
ấy học Pháp Luân Công, rất lương 
thiện!”

Một ông chủ bán vật liệu xây dựng 
đã gọi tôi làm vài lần, thấy tôi lương 
thiện, chính trực, chỉ cần có khách đến 
mua hàng ông liền gọi điện tìm tôi chở 
hàng cho khách. Nếu tôi bận, ông còn 
bảo khách chờ, cố gắng gọi tôi chở. Mỗi 
lần khách hàng định mở miệng bàn giá 
vận chuyển, tôi còn chưa kịp mở miệng, 
ông chủ đã nói: “Không phải mặc cả giá, 
chàng trai này sẽ không lấy cậu nhiều 
tiền đâu. Cậu ấy học Pháp Luân Công, 
vô cùng lương thiện, điểm này tôi có thể 
đảm bảo.” Khách hàng liền không nói 
gì nữa.

Ông chủ thiết bị nước: “Những người 
học Pháp Luân Công thật khác biệt!”

Vài năm trước tôi lấy hàng cho một 
cửa hàng nước nóng thì bị ông chủ một 
cửa hàng thiết bị nước khác nhắm trúng, 
bèn hỏi số điện thoại của tôi, mới làm 
mà thấm thoắt đã mấy năm rồi. Dù thiết 
bị nước tuy nhỏ nhưng giá lại cao, từ 
mười mấy đồng đến gần 1.000 đồng 
đều có, tôi giao hàng từ cửa hàng tới 
tay khách hàng trước nay chưa hề xảy 
ra sai sót. Dù cho mưa to gió lớn, hay hè 
oi đông lạnh, tôi cũng chưa hề trễ hẹn. 
Tôi chưa từng nhắc với ông chủ mức 
phí vận chuyển là bao nhiêu, cũng chưa 
từng oán hận gì ông chủ. Ông chủ tôi 
từng nhìn tôi cười ha ha nói: “Các cậu 
học Pháp Luân Công quả là khác biệt. 
Nếu ai cũng học Pháp Luân Công thì xã 
hội này đều sẽ tốt hết cả!”

Vì những ông bà chủ truyền tai nhau, 
cho nên tổng cộng cả 16 ông bà chủ 
buôn bán nhỏ đều gọi tôi làm. Tôi cũng 
không kể chi tiết từng người nữa.

Vì sao ông bà chủ muốn thuê tôi ?
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Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo 

Minh Huệ ở Luân Đôn

[MINH HUỆ 10-06-2014] Hội nghị 
Quốc tế năm 2014 về Cấy ghép Tạng 
được tổ chức ở Luân Đôn mới đây đã 
cung cấp một cơ hội tiếp xúc hiếm có 
cho các chuyên gia y tế và các học viên 
Pháp Luân Công quanh vấn đề cưỡng 
bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Các chi tiết về cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc và nạn mổ cướp nội 
tạng đã giúp các chuyên gia trong lĩnh 
vực cấy ghép tạng ghép nối những kinh 
nghiệm thực tế của họ lại với nhau và 
nhận ra rằng cưỡng bức mổ cướp nội tạng 
ở Trung Quốc là một tội ác có hệ thống 
được nhà nước phê chuẩn.

Hội nghị bốn ngày kết thúc vào ngày 
07 tháng 06, nhiều người tham dự bày 
tỏ lo ngại rằng cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng ở Trung Quốc thách thức giới hạn 
của nhân tính, lương tâm và y đức. Hội 
nghị là cuộc họp chung giữa Hội Cấy 
ghép Gan Quốc tế (ILTS), Hiệp hội Cấy 
ghép Gan và Ruột Châu Âu (ELITA) và 
Nhóm Chăm sóc Gan Chuyên sâu Châu 
Âu (LICAGE).

Chuyên gia ghép gan: Vấn đề ở đây là 
nó thật vô nhân đạo

Bác sỹ Ibraham Marwan, Viện 
trưởng của Viện Gan Quốc gia thuộc 
trường Đại học Menofia, Ai Cập, đã ký 
tên vào bản thỉnh nguyện của DAFOH 
(Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ 
cướp Nội tạng) vào ngày 5 tháng 6. Sau 
khi tìm hiểu về nạn mổ cướp nội tạng 
các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, 
ông nói: “Chấm dứt hành động [mổ cướp 
nội tạng] là rất quan trọng.” Bác sỹ Mar-
wan tiết lộ việc một uỷ ban của Hội Cấy 
ghép Gan Quốc tế từng đến Trung Quốc 
15 năm trước để gặp các bác sỹ chuyên 
trách vấn đề sử dụng nội tạng của tử tù.

Bác sỹ Marwan chia sẻ rằng ông 
có biết về việc sử dụng nội tạng của tử 
tù Trung Quốc. “Lúc ấy tôi nghĩ rằng 
họ [các bác sỹ Trung Quốc] đã có thoả 
thuận về việc chỉ sử dụng nguồn tạng 
này cho các bệnh nhân trong nước chứ 
không phải cho [cộng đồng] quốc tế. 

Nhưng đáng tiếc là đã có nhiều người 
nước ngoài đến các nước gần Trung 
Quốc, sau đó nhập cảnh vào Trung 
Quốc để ghép tạng. Đây là lách luật hay 
còn gọi đi tắt, vấn đề ở đây là nó thật vô 
nhân đạo.”

Sau khi tìm hiểu về nhóm tù nhân 
lương tâm Pháp Luân Công, mục tiêu 
của hoạt động thương mại phi đạo đức 
này, bác sỹ Marwan đã ký tên vào bản 
thỉnh nguyện của DAFOH vì lúc này ông 
có thể nhận thấy rõ ràng rằng các nạn nhân 
bị giết hại theo nhu cầu nội tạng.

Đơn thỉnh nguyện mới nhất của Hiệp 
hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp 
Nội tạng (DAFOH) được xây dựng dựa 
trên động lực của chiến dịch thành công 
năm 2013, trong đó thu thập được 1.5 
triệu chữ ký trên toàn cầu. Đợt thỉnh 
nguyện này tiếp tục kêu gọi Cao ủy 
Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu 
Trung Quốc chấm dứt tội ác phản nhân 
loại này và mở rộng các cuộc điều tra.

Bác sỹ người Canada: Một con số 
“không tưởng”

Một bác sỹ người Canada đến từ Ot-
tawa chia sẻ rằng ông đã đích thân dự 
buổi thuyết trình của ông David Kil-
gour, cựu ngoại giao và công tố viên 
người Canada. Trong bài thuyết trình, 
ông Kilgour đã trình bày về cuộc điều 
tra độc lập của mình và kết luận sự tồn 
tại của nạn mổ cướp nội tạng sống từ các 
học viên Pháp Luân Công do nhà nước 
phê chuẩn.

Bác sỹ người Canada cho biết có một 
bác sỹ người Trung Quốc tham dự hội 
nghị này đã thực hiện hơn 1.000 ca cấy 
ghép gan, đây quả là một con số “không 
tưởng” [cực cao]. Chỉ có 300 đến 400 ca 
cấy ghép gan trên toàn lãnh thổ Canada, 
lý do đơn giản là do rất khó để có thể tìm 
được nội tạng phù hợp. Chuyên môn của 
ông là cấy ghép gan và ông đã từng nghe 
kể từ các bác sỹ khác rằng bệnh nhân 
của họ đi đến Trung Quốc để “du lịch 
ghép tạng” vì các bệnh viện ở Trung Quốc 
đảm bảo tìm được nội tạng phù hợp trong 
vòng hai tuần. Tuy nhiên, các bệnh viện ở 
Trung Quốc thường không cung cấp chế 
độ theo dõi hoặc kiểm tra hậu phẫu.

Bác sỹ Ai Cập: Đây là điều đáng xấu 
hổ và phải chấm dứt

Bác sỹ Alaa Osman đến từ trường 
Đại học Ai Cập và con gái của ông, 
cũng là một chuyên gia y tế, đã ký tên 
vào đơn thỉnh nguyện năm 2014 của 
DAFOH gửi Liên Hiệp Quốc vào ngày 
07 tháng 06. “Đây là điều đáng xấu hổ!” 
Bác sỹ Alaa Osman nhận xét khi ông ký 
tên của mình vào đơn thỉnh nguyện DA-
FOH: “Vì thế mà chúng tôi ký đơn này.”

Sau khi biết rằng mổ cướp nội tạng 
là một tội ác có hệ thống ở Trung Quốc 
do nhà nước phê chuẩn, bác sỹ Osma đã 
kết nối nó với câu chuyện từ người thân 
của ông, một sỹ quan cấp cao ở Ai Cập. 
Người họ hàng này cần cấy ghép gan và 
phải trả 100.000 đô-la để có được một 
lá gan ở Trung Quốc cách đây bốn năm. 
Bác sỹ Osma tuyên bố: “Phải có một đạo 
luật nào đó. Phải có một uỷ ban, không chỉ 
từ các bác sỹ, mà còn từ công chúng. Việc 
sửa chữa tội ác giết người đang diễn ra ở 
Trung Quốc là vô cùng quan trọng.”

Bác sỹ Đức: Thảm hoạ chống lại nhân 
loại

Bác sỹ Nicolus Richter, một bác sỹ 
phẫu thuật người Đức chuyên về gan 
và thận, đã nghe về nạn cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng ở Trung Quốc cách đây 
hơn 05 năm. Ông chia sẻ một kinh ng-
hiệm cách đây vài năm của bản thân về 
vấn đề này: “Chúng tôi đã có cuộc thảo 
luận ở trung tâm khi mấy vị khách đến 
từ Trung Quốc muốn học cấy ghép gan 
tại trung tâm của chúng tôi. 

Còn nữa trang 04

Luân Đôn: Các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại về tội ác mổ cướp 
nội tạng ở Trung Quốc 

Bác sỹ Nicolus Richter (phải) đến từ Đức nói 
chuyện với một học viên Pháp Luân Công 
để tìm hiểu thêm về nạn mổ cướp nội tạng ở 
Trung Quốc.
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Chúng tôi đã thảo luận về việc này và 
quyết định không hợp tác với họ.”

Bộ phận của bác sỹ Richter đã viết 
thư trả lời các bác sỹ Trung Quốc. Trong 
thư họ từ chối huấn luyện cấy ghép gan 
cho những bác sỹ này, đồng thời trích 
dẫn rằng hành động cưỡng bức mổ cướp 
nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc là 
“thảm hoạ chống lại nhân loại!” Bác sỹ 
Richter nói thêm: “Tôi nghĩ là người 
Đức, chúng tôi cũng có một lịch sử đau 
thương về vấn đề này. Ngày nay, chúng 
tôi có trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức 
nhìn vào thế giới, nơi những chuyện như 
thế này xảy ra, và lên tiếng…”

Bác sỹ cấy ghép gan Ả-rập Xê-út: Nó 
ảnh hưởng đến chúng tôi

Một bác sỹ cấy ghép gan đến từ Ả-rập 
Xê-út đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện 
của DAFOH vào ngày 07 tháng 06.

Một bác sỹ người Ả-rập Xê-út chuyên 
về cấy ghép gan đã ký tên vào đơn thỉnh 
nguyện của DAFOH vào ngày 07 tháng 
06, ngày cuối cùng của hội nghị. Ông nói 
rằng ông đã biết về nạn cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công vào năm ngoái ở Áo, trong một hội 
nghị toàn cầu về cấy ghép tạng. Ông hy 
vọng rằng chữ ký của ông sẽ giúp sớm 
chấm dứt tội ác phản nhân loại này.

Ông nói: “Chúng tôi biết về điều này. 
Thậm chí chúng tôi đã công bố nó trên 
tờ American Transplant Journal, cái 
mà chúng tôi gọi là ‘du lịch ghép tạng’. 
Những bệnh nhân này đến bệnh viện 
chúng tôi để được theo dõi và chăm sóc. 
Chúng tôi cảm thấy lo ngại về vấn đề 
này.” Bác sỹ người Xê-út này cũng cho 
biết ông đã gặp những bệnh nhân như 
vậy từ cách đây ba năm.

Bài viết của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 14-06-2014] Lưu Vân 
Sơn, thành viên của Ủy ban Thường 
vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) và Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương ĐCSTQ, dẫn đầu 
một phái đoàn đến Phần Lan từ ngày 
12 đến 15 tháng 06 năm 2014. Đến bất 
cứ đâu ở Helsinki, Lưu đều gặp phải 
sự phản đối ôn hòa của các học viên 
Pháp Luân Công, kêu gọi đưa Lưu ra 
công lý. Tại sao vậy? Là Bộ trưởng Bộ 
Tuyên truyền của ĐCSTQ từ năm 2002 
đến 2012, Lưu đã tích cực tham gia vào 
cuộc bức hại tàn bạo, có hệ thống đối 
với Pháp Luân Công.

Bộ Tuyên truyền đã thực hiện chính 
sách đàn áp của Đảng chống lại Pháp 
Luân Công, chỉ đạo tất cả các phương 
tiện truyền thông ở Trung Quốc dựng 
lên những câu chuyện vu khống nhằm 
phỉ báng môn tu luyện. Chính sách đàn 
áp này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 
07 năm 1999, và là công cụ để duy trì 
sự lừa dối và những quan niệm sai lầm 
thúc đẩy cuộc bức hại kéo dài 15 năm. 
Trong suốt thời gian làm Bộ trưởng Bộ 
Tuyên truyền, Lưu đã tích cực thúc đẩy 
chính sách diệt chủng chống lại các 
học viên Pháp Luân Công. 

Ngày 12 tháng 06, Lưu và đoàn đại 
biểu đến thăm Tổng thống Phần Lan và 
Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội Phần 
Lan và Bộ Văn hóa. Các học viên Pháp 
Luân Công đã tổ chức biểu tình ôn 
hòa ở tất cả các địa điểm này. Họ cầm 
các biểu ngữ viết “Đưa Lưu Vân Sơn ra 

công lý”, “ĐCSTQ tiến hành thu hoạch 
nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân 
Công”, và “‘Tội ác chống lại nhân loại’ 
chắc chắn không phải là ‘kinh doanh 
thông thường’”, và kêu gọi sự chú ý đến 
vai trò của ông Lưu trong cuộc bức hại 
tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Khi phái đoàn Trung Quốc tiến vào 
văn phòng của Thủ tướng Chính phủ 
vào chiều ngày 12 tháng 06, các học 
viên đã cầm biểu ngữ đứng trước tòa 
nhà. Sau đó, các học viên tổ chức một 
cuộc biểu tình ngay trước Nghị viện 
Phần Lan. Nhằm tránh cuộc biểu tình 
và che giấu dư luận, Lưu và phái đoàn 
đã rời tòa nhà bằng cửa sau. Trong 
những năm qua, ra vào từ lối cửa sau 
của các toàn nhà chính phủ đã trở thành 
một hành động quen thuộc với các quan 
chức ĐCSTQ tham gia bức hại Pháp 
Luân Công, họ e sợ tội ác của mình bị 
phơi bày mỗi khi đi ra nước ngoài.

Các học viên cũng đã tổ chức một 
cuộc biểu tình trước Bảo tàng Lịch sử 
Phần Lan nơi phái đoàn có kế hoạch 
dừng chân. ĐCSTQ đã thuê hai chiếc xe 
buýt đỗ trước bảo tàng để ngăn người dân 
xem người biểu tình. Lưu và phái đoàn 
cũng nhanh chóng rời khỏi bảo tàng với 
hai chiếc xe buýt theo sát phía sau.

Lưu có kế hoạch đến thăm Tòa 
thị chính Helsinki và thành phố Ro-
vaniemi trong chuyến thăm Phần Lan 
của phái đoàn. Các học viên Pháp Luân 
Công tiếp tục tập trung tại các địa điểm 
này để phơi bày và phản đối những tội 
ác của Lưu trong cuộc bức hại Pháp 
Luân Công.

Một bác sỹ cấy ghép gan đến từ Ả-rập Xê-út đã 
ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH vào 
ngày 07 tháng 06.

Các học viên Pháp Luân Công phản đối Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị ĐCSTQ Lưu Vân Sơn 
trong chuyến thăm Phần Lan gần đây.

Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị ĐC-
STQ Lưu Vân Sơn gặp biểu tình phản 
đối trong chuyến thăm Phần Lan


