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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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                                         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.

Giới thiệu

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.

Pennsylvania, Mỹ:

CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN NGÀY 

PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP THẾ GIỚI VÀ 

NHÀ SÁNG LẬP PHÁP LUÂN CÔNG
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c viên, vốn là những người đóng góp phần lớn bài cho trang web.

GÀY 

VÀ 

NG

TUYÊN BỐ

Philadelphia, thành phố của Tình anh em, nỗ lực từng ngày để gìn 
giữ một môi trường khoan dung và từ bi đối với tất cả mọi người. 
Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là thời điểm để thành phố của 
chúng ta kỷ niệm những nét đặc trưng mà chúng ta đã yêu mến, gìn 
giữ và công nhận những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc và trên khắp thế giới.
Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 05 năm 2013 
sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 21 sự ra đời của một trong những môn 
tu luyện thiền định phổ biến nhất trên thế giới. Từ năm 1992, hơn 
một trăm triệu người trên toàn thế giới tuyên bố rằng họ đã trở nên 
khỏe mạnh và vị tha hơn thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Bắt nguồn từ truyền thống tâm linh của Trung Quốc, Pháp Luân Đại 
Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được giảng dạy công 
khai ở Trung Quốc vào năm 1992 bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập 
của môn tu luyện. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành 
ở hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới bởi những người thuộc mọi lứa 
tuổi và ngành nghề. Nó luôn được dạy miễn phí bởi các tình nguyện 
viên và có thể được thực hành một mình hoặc theo nhóm.
Pháp Luân Đại Pháp kết hợp các kỹ thuật thiền định cùng các bài tập 
giúp tăng cường sức khoẻ và hạnh phúc nói chung. Môn tu luyện này 
bị cấm ở Trung Quốc vào năm 1999. Tháng 03 năm 2010, Hạ viện 
Mỹ đã thông qua Nghị quyết 605 kêu gọi chính phủ Trung Quốc 
chấm dứt chiến dịch đàn áp kéo dài cả thập kỷ của nó đối với Pháp 
Luân Đại Pháp, thể hiện tình đoàn kết với những người bị bức hại vì 
tu luyện.

Vì thế …
Tôi, Michael A Nutter, Thị trưởng thành phố Philadelphia, công bố 
thứ Hai, ngày 13 tháng 05 năm 2013 là

NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP THẾ GIỚI
ở Philadelphia, và tuyên dương Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phila-
delphia vì đã tổ chức sự kiện này để công nhận những người đang 
đấu tranh cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Michael A. Nutter
Thị trưởng

   [MINH HUỆ] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu 21 
năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng bởi 
ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Nhân 
dịp đặc biệt này, Thượng nghị sỹ Patrick J. Toomey đã 
ban hành công văn đặc biệt công nhận Ngày Pháp Luân 
Đại Pháp Thế giới và ông Lý Hồng Chí. Thị trưởng 
Michael A. Nutter của thành phố Philadelphia đã tuyên 
bố Thứ Hai ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp 
Luân Đại Pháp Thế giới ở Pennsylvania.
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ĐÀI LOAN: CÁC HỌC VIÊN TỔ CHỨC LỄ ĐẠI DIỄU 
HÀNH KỶ NIỆM NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP THẾ 
GIỚI, KÍNH CHÚC SƯ PHỤ LÝ SINH NHẬT VUI VẺ 

Các học viên ở Bình Đông, Đài Loan, diễu hành chào 
mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cả gia đình 
Ông 
Dương Thu 
Nam đều tu 
luyện Pháp 
Luân Đại 
Pháp

 [MINH HUỆ] Ngày 04 tháng 05 năm 
2013, các học viên từ Bình Đông, phía 
Bắc Đài Loan, đã tổ chức một lễ đại diễu 
hành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại 
Pháp Thế giới sắp tới. Ngày 13 tháng 05 
sẽ đánh dấu kỷ niệm 21 năm Pháp Luân 
Đại Pháp được phổ truyền, và cũng là 
ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, 
người sáng lập pháp môn.

Với những màu sắc sống động cùng 
những nụ cười tươi tắn và hoà nhã, các 
học viên đã chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân 
Đại Pháp với người dân thế giới. Họ gửi 
những lời chúc mừng sinh nhật chân 
thành đến Sư phụ Lý vì đã mang lại cho 
họ hạnh phúc và sự cải thiện về sức khoẻ.

Hiệu trưởng của trường học áp dụng 
Chân-Thiện-Nhẫn ở nơi làm việc

Ông Dương Thu Nam là hiệu trưởng 
của trường tiểu học Lý Cảng. Ông bắt đầu 
tu luyện Đại Pháp vào năm 2002.

Ông nói: “Tôi tuân theo các nguyên lý 
Chân – Thiện – Nhẫn ở nơi làm việc. Tôi 
có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề 
theo cách này. Trước đây, tôi thường 
xuyên phải dùng thuốc vì sức khoẻ yếu. 
Nhưng bây giờ không thế nữa. Vợ tôi là 
Giám đốc tài chính ở Cục Quản lý Y tế 

 Cộng đồng. Cô ấy bận rộn 
hơn tôi. Áp lực mà chúng tôi 
có từ công việc đã khiến 
chúng tôi thường xuyên cãi 
nhau. Sau khi 
cả hai chúng tôi trở thành 
học viên, chúng tôi biết 
quan tâm tới người khác và 
sẵn sàng nhìn vào trong để 
tìm ra các vấn đề của mình. 
Bây giờ chúng tôi hạnh phúc 
hơn bao giờ hết.”

Bác sỹ về hưu khoẻ mạnh 
hơn bao giờ

Ông Trương Trí là bác sỹ trong hơn 30 
năm trước khi ông về hưu. Ông đã gần 80 
tuổi, nhưng ông rất khoẻ mạnh. Cả gia đình 
ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Gần đây chị dâu của ông Trương mắc 
bệnh ung thư gan. Ông và vợ mỗi ngày 
đều đọc 05 bài giảng trong Chuyển Pháp 
Luân với bà ấy. Trong vòng 20 ngày, khối 
u đã nhỏ đi rất nhiều. Bác sỹ của bà ấy đã 
rất ngạc nhiên.
Giám đốc công ty bảo hiểm: “Tôi đã 
trở thành một người tốt hơn”

Ông Dương là Tổng Giám đốc của một 
công ty bảo hiểm, và vợ ông làm cùng 
công ty với ông. Cả hai cùng tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp. Bà Dương nói trong 
niềm hạnh phúc: “Tôi đã trở thành một 
người tốt hơn sau khi tôi bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp. Các nguyên lý của 
Đại Pháp đã giúp tôi rất nhiều trong công 
việc. Tôi cũng dần thay đổi thái độ của tôi 
với các đồng nghiệp, và hiện nay họ có 
thể phục vụ khách hàng một cách tận tụy 
và trung thực hơn.”
Giáo viên nghệ thuật: “Tôi cảm thấy 
niềm vui từ bên trong và bề ngoài trông 
trẻ ra”

Bà Chu Mei-niang đã 64 tuổi, nhưng 
nhiều người nói rằng bà giống như đang ở 
độ tuổi 40. Bà là giáo viên bộ môn nghệ 
thuật đã về hưu và bà đã tu luyện được 
gần 14 năm.

Bà Chu nói: “Tôi rất may mắn được tu 
luyện pháp môn này. Tôi không ngại khó 
khăn và luôn luôn nở nụ cười. Tôi cảm    
thấy niềm vui từ bên trong và bề ngoài 

[MINH HUỆ] Ngày 04 tháng 05 năm 
2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp 
ở vùng Metro Washington DC đã tập 
trung tại Trung tâm Thương mại Quốc 
tế để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại 
Pháp Thế giới sắp tới (ngày 13 tháng 
05) và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng 
Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại 
Pháp. Các học viên và học sinh từ 
Trường Minh Huệ DC đã biểu diễn 
ngâm thơ, âm nhạc, và múa.

Lễ kỷ niệm diễn ra dưới bầu trời 
trong xanh và trong thời tiết dễ chịu. 
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở 
vùng Metro Washington DC đã tập 
trung tại Trung tâm Thương mại Quốc 
tế gần Bảo tàng Hàng không lúc 09 giờ 
sáng để luyện các bài công pháp Pháp 
Luân Công. Khung cảnh yên bình này 
đã thu hút nhiều du khách và người qua 
đường. Một số đã hỏi về hoạt động này 
và một số khác thì tập theo động tác của 
các học viên.

Các học viên cũng dựng một số bảng 
trưng bày để minh họa lịch sử của Pháp 
Luân Đại Pháp, từ quá trình nó được 
giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên 
vào năm 1992 cho đến khi nó nhanh 
chóng được truyền rộng ra ở hơn 100 
quốc gia và các vùng lãnh thổ trên khắp 
thế giới. Nhiều du khách đã xem trưng 
bày và lắng nghe các học viên mô tả về 
môn tu luyện và lịch sử của nó. Một số 
người đã nhận xét: “Nó thật tuyệt vời!” 
và “Chân, Thiện, Nhẫn là những gì thế 
giới cần. Mọi người nên làm theo 
những nguyên lý này.”

WASHINGTON DC : CÁC 

HỌC VIÊN PHÁP LUÂN 

ĐẠI PHÁP CHÚC MỪNG 

NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI 

PHÁP THẾ GIỚI 

Bài viết của một học viên Pháp Luân 
Đại Pháp ở Washington DC

Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung

(Tiếp theo trang 03)
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“Trung Quốc tự do: Lòng 
dũng cảm theo tín ngưỡng” 
được công chiếu lần đầu tiên 
vào năm 2012. Bộ phim tài 
liệu kể về câu chuyện của hai 
học viên Pháp Luân Công bị 
bỏ tù và bị bức hại vì tín 
ngưỡng của họ trong những năm 2000. 
Cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện vẫn 
đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau khi xem xong bộ phim, ông Martin 
Howrylak, Thượng nghị sỹ Quận 41, bang 
Michigan, nhận xét rằng trong khi mọi 
người luôn nói về sự sụp đổ của Liên Xô 
cũ và các chính quyền cộng sản khác ở các 
nước Đông Âu, hơn một tỷ  người vẫn 
đang phải chịu đựng sự bạo ngược của 
chính quyền cộng sản Trung  Quốc.

 “Trung Quốc tự do” là một bộ phim tuyệt 
vời phơi bày cuộc đàn áp và chế độ độc tài 
ở Trung Quốc, cho thấy rõ rằng người dân ở 
Trung Quốc không có quyền tự do cơ bản 
để bày tỏ bản thân, ông Howrylak nói.

Thượng nghị sỹ bang cũng nói rằng Hoa 
Kỳ có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối  với các 
vấn đề quốc tế, vì thế chính phủ chúng ta 
nên đứng lên vì công lý. Chính phủ Hoa Kỳ 
có một truyền thống vĩ đại trong việc bảo vệ 
những người dân sống trong chế độ độc tài 

biểu diễn miễn phí các điệu nhảy và những 
bài hát truyền thống Trung Quốc cho công 
chúng. Trong dịp này, các quan chức chính 
phủ của tỉnh Ontario đã viết những lá thư 
chúc mừng gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại 
Pháp của Canada để công nhận ngày lễ kỷ 
niệm lần thứ 21 này.

Trong thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 
21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được 
truyền ra công chúng, ông Jagmeet Singh, 
Thành viên Quốc hội tỉnh Bramalea-
Gore-Malton viết: “Ngày 13 tháng 05, 
người dân ở 100 quốc gia trên khắp thế 
giới sẽ kỷ niệm sự hòa hảo mà Pháp Luân 
Đại Pháp mang đến. Xin hãy vui lòng 
nhận lời chúc mừng chân thành của tôi 
nhân kỷ niệm lần thứ 21 ngày Pháp Luân 
Đại Pháp được phổ truyền. Tôi xin được 
gửi đến tất cả các thành viên và các tình 
nguyện viên của Hiệp hội sự ghi nhận của 
mình cho những nỗ lực và cống hiến của 
các bạn. Cảm ơn vì đã chia sẻ môn tu 
luyện cùng những giá trị truyền thống của 
các bạn cho người dân Ontario.”

[MINH HUỆ] Bộ phim tài liệu đạt giải thưởng “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm 
theo tín ngưỡng” đã được trình chiếu tại thư viện thành phố Troy, bang Michigan, 
Mỹ quốc vào ngày 05 tháng 05 năm 2013. Đây là buổi trình chiếu thứ tư của bộ 
phim ở bang Michigan với sự tham dự của người dân địa phương và các quan chức 
chính phủ. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã có một phiên thảo luận 
hỏi đáp cùng với khán giả sau buổi chiếu phim.

BỘ PHIM “TRUNG QUỐC TỰ DO: LÒNG DŨNG CẢM 

THEO TÍN NGƯỠNG” GÂY XÚC ĐỘNG LÒNG NGƯỜI 

CANADA: Các quan chức tỉnh Ontario gửi thư 

chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 21 năm Pháp 

Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng 

cộng sản, và chúng ta nên giữ vững điều đó, 
ông nói. Ông nhắc nhở khán giả đừng bị 
nền kinh tế phát triển ở Trung Quốc đánh 
lừa, bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc rất giỏi 
trong việc bưng bít thông tin và che đậy sự 
thật.

Frank, một người dân địa phương cho 
biết trước đó anh có biết một chút về cuộc 
bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, 
nhưng bộ phim đã cung cấp cho anh nhiều 
thông tin hơn. Anh cảm thấy may mắn vì có 
sự tự do ở Hoa Kỳ và ngưỡng mộ những 
người đã chiến đấu cho tự do ở Trung Quốc. 
Một số người Mỹ có thể nghĩ rằng vì cuộc 
bức hại xảy ra ở Trung Quốc, đất nước này 
ở quá xa và họ không thể làm được gì để 
ngăn chặn nó, nhưng sự thật thì không phải 
vậy, Frank lưu ý. Dẫn lại lời của cựu Tổng 
thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, anh lưu ý 
rằng tự do không phải là miễn phí, và nếu 
không ai sẵn sàng đấu tranh vì nó, chúng ta 
có thể sẽ đánh mất nó vĩnh viễn.
 “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo 
tín ngưỡng” đã được trình chiếu tại nhiều 
liên hoan phim quốc tế, nhận được sáu giải 
thưởng đáng chú ý. Nó cũng đã được chiếu 
tại Capitol Hill ở Washington, D.C., cũng 
như tại các Nghị viện của Liên minh châu 
Âu, Canada, Nhật Bản, và nhiều quốc gia 
khác trên khắp thế giới.

Ông Martin Howrylak, Thượng 
nghị sỹ quận 41, bang Michigan, 
được Đài truyền hình Tân Đường 
Nhân phỏng vấn tại buổi chiếu 
phim “Trung Quốc tự do: Lòng 
dũng cảm theo tín ngưỡng”.

Giáo viên 
nghệ thuật 
đã về hưu, 
bà Chu 
Mei-niang

trông trẻ ra. Tôi có ít nếp nhăn mà không 
cần phải dùng bất kỳ loại mỹ phẩm nào.
Trong ngày trọng đại này, bà Chu chân 
thành cảm ơn Sư phụ Lý: “Sư phụ không 
lấy bất kỳ một đồng bạc nào của chúng 
ta, nhưng đã cho chúng ta rất nhiều. Ông 
đốixử tốt với tất cả mọi người và không 
bao giờ nói bất cứ điều gì khó nghe. Tôi rất 
vinh dự được là một học viên. Cảm ơn Sư 
phụ!”

Đài loan: các học viên tổ 

chức lễ đại diễu hành kỷ 

niệm ngày Pháp Luân 

Đại Pháp Thế giới...

(Tiếp của trang 02)

[MINH HUỆ] Ngày 13 tháng 05 năm 
2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 21 ngày 
Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra 
công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng 
lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp 
Luân Đại Pháp ở các cộng đồng trên khắp 
đất nước Canada sẽ tổ chức Tháng Pháp 
Luân Đại Pháp với những cuộc diễu hành, 

Thư chúc mừng của ông Jagmeet Singh, 
Thành viên Quốc hội tỉnh Bramalea-Gore-
Malton
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Bài viết của Đường Tú Minh,
phóng viên Minh Huệ Net tại Anh

[MINH HUỆ] Vào ngày 25 và 26 tháng 
04 năm 2013, Hiệp hội Bác sĩ Chống mổ 
cắp nội tạng (DAFOH) đã tổ chức hai hội 
thảo với chủ đề “Vạch trần nạn ghép tạng ở 
Trung Quốc” tại Đại học Oxford và Đại 
học Cambridge. Hai buổi hội thảo đã lần 
đầu tiên mang đến thông tin hoàn chỉnh về 
tội ác mổ cắp tạng của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) tại hai trường đại 
học danh tiếng này. Các bài thuyết trình và 
phần thảo luận từ bốn diễn giả đã giúp hơn 
100 khán giả hiểu sâu thêm về sự thật đang 
diễn ra ở Trung Quốc – một tội ác chống lại 
loài người, một cuộc thảm sát được đạo 
diễn và hậu thuẫn bởi chính quyền Trung 
Quốc với mục đích đánh cắp nội tạng.

Trong cả hai buổi hội thảo, bốn chuyên 
gia và học giả từ Canada, Mỹ và Đức đã 
trình bày những kết quả nghiên cứu của 
mình về việc mổ cắp nội tạng các học viên 
Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ cũng 
thảo luận về những phản hồi và động thái 
mới nhất của cộng đồng quốc tế đối với 
vấn đề nghiêm trọng liên quan đến đạo đức 
lương tri của nhân loại này. Họ kêu gọi các 
chính phủ hãy hành động và mọi người 
chung tay chấm dứt tội ác chống lại loài 
người của ĐCSTQ.

Các diễn giả đã thống nhất rằng việc giết 
người có hệ thống, được sắp đặt bởi 
ĐCSTQ nhằm cướp đi nội tạng người là 
một thách thức ngang nhiên đối với đạo 
đức của nhân loại, và đối với công lý của 
cộng đồng quốc tế. Cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công của ĐCSTQ diễn ra tại mọi ngõ 
ngách ở Trung Quốc, [ảnh hưởng đến] cả 
xã hội từ thấp đến cao, và tội ác này đang 
tiếp diễn tại khắp mọi nơi ở Trung Quốc. 
Cuộc bức hại do chính quyền tổ chức này 
là một tội ác chống lại loài người.

Ngoài các buổi hội thảo thành công ở 
Oxford và Cambidge, DAFOH cũng tổ 
chức một buổi dự thính tại Quốc hội 
Scotland vào ngày 23 tháng 04 năm 2013. 
Một hội thảo khác được dự kiến vào ngày 
29 tháng 04 tại Quốc hội Vương Quốc Anh 
với tựa đề: “Tội ác mổ cắp nội tạng vô 
nhân tính đang diễn ra tại Trung Quốc.”

[MINH HUỆ] Vào ngày 29 tháng 04 
năm 2013, một phiên điều trần đặc biệt 
về mổ cướp nội tạng đã được tổ chức ở 
Quốc hội Vương quốc Anh. Hiệp hội 
Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội 
tạng (DAFOH) đã tổ chức phiên điều 
trần này để vạch trần tội ác mổ cướp nội 
tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc và 
để thảo luận về những nỗ lực của cộng 
đồng quốc tế trong việc triển khai các thủ 
tục pháp lý nhằm chống lại tội ác này. 
Các phát ngôn viên khuyến khích chính 
phủ Anh nên có những hành động giống 
như chính phủ các nước Úc, Mỹ và Israel 
trong việc áp dụng cách tiếp cận tích cực 
nhằm ngăn chặn tội ác vô nhân đạo này. 
Phiên điều trần có sự tham dự của các 
nghị sỹ từ tất cả các bên, các trợ lý chính 
trị và chiến lược, các đại diện chính phủ 
và các nhà hoạt động nhân quyền.

Phiên điều trần có sự tham gia của 
năm diễn giả khách mời đặc biệt, bao 
gồm ông David Kilgour – nguyên Quốc 
vụ khanh của Canada (phụ trách khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dương), ông David 
Matas – luật sư nhân quyền nổi tiếng của 
Canada (bài phát biểu của ông đã được 
một đại diện thay mặt trình bày), ông 
Ethan Gutmann – một nhà báo điều tra 
có trụ sở tại London, Tiến sĩ Huige Li – 
một thành viên của DAFOH ở Đức, và 
cô Anne Yang – một học viên Pháp Luân 
người Trung Quốc đã sống sót sau những 
tra tấn khủng khiếp trong một nhà tù ở 
Trung Quốc. Với những bằng chứng 
vững chắc từ các cuộc điều tra trong 
nhiều năm của mình, các diễn giả đã 
vạch trần việc chính quyền Trung Quốc

đàn áp và tra tấn các 
học viên Pháp Luân 
Công, cách nó tàn 
sát các học viên 
Pháp Luân Công 
trên quy mô lớn và 
cách nó kiếm được 
lợi nhuận từ hệ 
thống cấy ghép nội 
tạng cưỡng bức.

Trong phần hỏi và 
trả lời câu hỏi, các 
nghị sỹ đã tham gia 
vào cuộc thảo luận 
nóng với tư cách là 

các thính giả yêu cầu được biết nhiều chi 
tiết hơn về tội ác này. Sau đó, các diễn 
giả khách mời đưa ra các ý kiến của họ 
về những hành động cụ thể mà có thể 
làm được nhằm chấm dứt tội ác này. Các 
hành động được đề nghị bao gồm: thiết 
lập rào cản pháp lý giống như Israel để 
ngăn người dân nước Anh du lịch đến 
Trung Quốc cấy ghép nội tạng; cấm các 
tội phạm loại này đến nước Anh bằng 
việc thêm vào đơn xin thị thực một câu 
hỏi như Hải quan Hoa kỳ đã làm “Bạn đã 
bao giờ tham gia cấy ghép nội tạng 
cưỡng bức chưa?”;  học cách mà chính 
phủ Úc đã làm là từ chối cung cấp các 
dịch vụ đào tạo cho các bác sỹ Trung 
Quốc trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng. 
Thêm vào đó, hội nghị còn đặt ra vấn đề 
điều tra tất cả các hàng hoá nhập khẩu 
được làm từ các trại lao động ở Trung 
Quốc.

Từ các câu hỏi được nêu ra trong buổi 
họp, hầu hết những người tham dự đều 
tập trung vào một điểm là làm sao để 
chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của 
chính quyền Trung Quốc đối với các tù 
nhân lương tâm Pháp Luân Công.

Sau phiên điều trần, ông David 
kilgour, ông Ethan Gutmann và các nhà 
đại diện từ DAFOH sẽ đi đến miền Bắc 
nước Anh. Điểm dừng chân kế tiếp của 
họ là thành phố Leeds, nơi họ sẽ tiếp tục 
trình bày các bằng chứng về tội ác chống 
lại con người của chính quyền Trung 
Quốc cho các chính trị gia và các quan 
chức địa phương.

QUỐC HỘI VƯƠNG QUỐC ANH TỔ CHỨC PHIÊN 

ĐIỀU TRẦN: HÀNH ĐỘNG ĐỂ CHẤM DỨT NẠN 

MỔ CƯỚP NỘI TẠNG SỐNG 

Hội thảo tại Đại học 

Oxford và Đại học Cam-

bridge vạch trần tội ác 

mổ cướp nội tạng của 

chế độ Trung Cộng 

Năm diễn giả khách mời đặc biệt tại phiên điều trần “Hành động để 
chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống”


