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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.

MINH HUỆ] Triển lãm Nghệ 
thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn 
đã trở lại với thành phố Ottawa, 
Canada lần thứ hai trong năm nay 
và được trưng bày tại Tòa thị 
chính thành phố từ ngày 27 đến 
ngày 29 tháng 05 năm 2013.

Kathy Gillis, một họa sĩ, đã phát 
biểu tại lễ khai mạc. Cô chia sẻ, 
ngoài việc có nền tảng nghệ thuật 
chuyên môn, các họa sĩ đều là 
những người tu luyện Pháp Luân 
Công.

“Chúng tôi muốn kể cho mọi người câu 
chuyện về Pháp Luân Công qua những bức 
tranh trong sáng và thánh khiết. Là họa sĩ, 
chúng tôi phải buông bỏ sự ích kỷ của bản 
thân. Chúng tôi không vẽ vì bản thân. Chúng 
tôi vẽ vì những người khác. Chúng tôi muốn 
họ biết được điều gì đang xảy ra. Đó là lý do 
tại sao các bạn không thấy chữ ký hoành 
tráng của các họa sĩ trên các bức tranh”, cô 
phát biểu.

Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn tới những học 
viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã 
giúp đỡ tổ chức 800 cuộc triển lãm tại hơn 50 
quốc gia.

Nghị sĩ Canada Bruce Hyer tham dự cuộc 
triển lãm và khá xúc động trước những câu 
chuyện trên các bức tranh kể về các học viên 
Pháp Luân Công đang phải chịu bức hại tại 
Trung Quốc. Ông Hyer  chia sẻ rằng từ các 
tác phẩm, người ta có thể thấy rõ cuộc bức

hại tàn bạo ra sao. “Mặc dù tín ngưỡng của 
tôi không phải là Pháp Luân Công, tôi ủng 
hộ họ, bởi vì mọi người đều có quyền tự do 
tín ngưỡng”, ông nói.

Ông Hyer bày tỏ sự đồng tình với các 
nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Ông nói rằng 
các tác phẩm nghệ thuật mang tới cho 
người ta hy vọng. 

Tham gia vào triển lãm còn có ngài 
Brian McAdam, một chuyên gia nổi tiếng 
thế giới về các vấn đề liên quan tới Trung 
Quốc, và cũng đã từng là nhà ngoại giao 
Canada. Ông ca ngợi các tác phẩm nghệ 
thuật đã biểu đạt một cách tuyệt vời về 
những học viên Pháp Luân Công. “Mặc dù 
họ đang trải qua cuộc đàn áp kinh khủng, 
họ có một đức tin vững chắc. Một dũng khí 
tuyệt vời”, ông nói. Ông tin tưởng rằng 
cuộc triển lãm đã truyền tải cho người xem 
sự thật về Đảng Cộng Sản Trung Quốc. 

CANADA:
TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ CHÂN, 
THIỆN, NHẪN TRỞ LẠI THÀNH PHỐ OTTAWA 
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được tập luyện. Minh Huệ Net đăng tải bài chia 
đóng góp phần lớn bài cho trang web.
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Bruce Hyer, Nghị sĩ Canada, tại triển lãm nghệ thuật

[MINH HUỆ] Nhân dịp kỷ niệm 
21 năm Pháp Luân Đại Pháp được 
phổ truyền trong tháng Năm này, 
nhiều chính trị gia ở Mỹ và Canada đã 
ban hành tuyên bố công nhận “Ngày 
của Sư phụ Lý Hồng Chí”, “Ngày 
Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần Pháp 
Luân Đại Pháp” hoặc “Tháng Pháp 
Luân Đại Pháp” để ca ngợi ông Lý 
Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp, 
thể hiện lòng kính trọng sâu sắc của 
họ đối với những gì mà môn tu luyện 
đã mang đến cho xã hội.

Thủ tướng Canada, ông Stephen 
Harper viết trong thư: “Trong hơn hai 
thập kỷ qua, hàng triệu người dân trên 
toàn thế giới đã được hưởng lợi ích từ 
những giáo lý của Pháp Luân Đại 
Pháp. Tôi hoan nghênh Hiệp hội Pháp 
Luân Đại Pháp Canada vì đã chia sẻ 
môn tu luyện này với những người 
dân Canada. Nguyên lý Chân – Thiện 
– Nhẫn là điểm cốt lõi của môn tu 
luyện và nó có ảnh hưởng mạnh mẽ 
trong xã hội đa nguyên của chúng 
tôi.” Một số bộ trưởng liên bang và 
nghị sỹ cũng đã gửi thư chúc mừng 
[sự kiện]. 

Bài viết của Đường Ân

(Tiếp theo trang 04)

Các công bố tôn vinh 
Chân Thiện Nhẫn 
phản ánh tâm nguyện 
của người dân 
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[MINH HUỆ] Vào các ngày cuối tuần 
từ 17 đến 19 tháng 05 năm 2013, hơn 
8.000 học viên Pháp Luân Công từ trên 50 
quốc gia đã đến thành phố New York để 
chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và 
kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp 
được truyền ra công chúng.

Khán giả tại lễ diễu hành: “Cả thế giới 
ủng hộ Pháp Luân Công!”

Mặc dù trước đây kiến trúc sư Kerry 
chưa biết gì về Pháp Luân Công, nhưng 
khi được hỏi về cảm xúc của cô khi xem 
buổi diễu hành, cô đã không cầm được 
nước mắt và nói: “Những người này đã 
phải đi một quãng đường dài để đến đây 
từ các quốc gia khác nhau; họ thuộc nhiều 
tầng lớp và độ tuổi khác nhau. Họ cùng 
nhau tập hợp ở đây với một niềm tin. Điều 
đó đã làm tôi rất ngạc nhiên và ấn tượng.”

Cô tiếp tục: “Trong thế giới vật chất 
này, con người tranh đua và đấu tranh với 
nhau vì lợi ích cá nhân. Con người trên 
thế giới càng ngày càng trở nên khốn khổ. 
Nhưng những con người trong buổi diễu 
hành này, những người mà tôi không biết 
rõ, đến đây không phải vì bản thân họ. Từ 
những tờ rơi của họ, tôi có thể nói rằng họ 
đang đóng góp thời gian và tiền bạc của họ 
cho niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, điều 
vô cùng quan trọng cho tất cả mọi người.”

Một khán giả khác, ông Trần đến từ 
Trung Quốc, đã sống ở New York 20  
năm qua. Sau khi xem buổi diễu hành từ 
đầu đến cuối, ông đã cầu nguyện cho 
Pháp Luân Công.

Ông nghĩ: “Con người cần phải hướng 
thiện.” “Không ai có thể thoát khỏi cái 
chết. Con người cần phải có lương tâm. 

Cô Kwon Enue bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp vào năm 2000 khi còn học 
ở trường trung học. Cô ghi nhận rằng 
Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô cải thiện 
điểm số của mình. Cô nói: “Trước khi tu 
luyện, tôi chỉ đứng thứ 30 trên tổng số 40 
học sinh trong lớp.” “Sau khi bắt đầu tu 
luyện, tôi đã đứng thứ 02 hoặc 03. Ngay 
sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công 
việc trong một công ty chế biến thực 
phẩm lớn ở Hàn Quốc.

Enue nói rằng cha của cô là người đầu 
tiên trong gia đình bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp, theo sau đó là mẹ cô. Bây 

giờ cả gia đình 05 người, bao gồm hai 
người chị của cô, cũng là học viên.

Enue hồi tưởng: “Trước kia cha tôi 
thường uống rượu và hút thuốc.” “Sau 
khi tu luyện Đại Pháp một thời gian, ông 
ấy đã bỏ hết những chấp trước này.”

Cô tiếp tục: “Trước đây mẹ tôi rất yếu, 
nhưng hiện nay bà cảm thấy rất tuyệt.” 
“Hai chị của tôi và tôi trước đây luôn cãi 
nhau. Hiện nay, chúng tôi nhìn những việc 
này ở một phương diện khác và có một mối 
quan hệ rất hài hoà với nhau. Gia đình tôi 
được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp!”
Các học viên Việt Nam: “Tôi trở nên 
nhẫn nại hơn với mọi người”

Có một vài học viên Việt Nam đã tham 
dự lễ kỷ niệm ở New York, bao gồm ông 
Andy đến từ California. Pháp Luân Đại 
Pháp đã được truyền đến Việt Nam từ 
năm 2000, ông nhớ lại, và một năm sau 
đó, cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã 
được dịch sang tiếng Việt. Hiện nay, có 
rất nhiều học viên ở Việt Nam cũng như 
ở khắp nơi trên thế giới.

Mặc dù đã ở tuổi 60, nhưng Andy 
thường nói rằng ông trông rất trẻ. Ông 
cho rằng mình trẻ như vậy là nhờ tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp. Sự thay đổi lớn nhất 
mà ông có thể nhận thấy sau khi bắt đầu 
tu luyện là ông trở nên “nhẫn nại hơn với 
mọi người”.

Ngày nay, ở Trung Quốc 
có rất nhiều người không 
có lương tâm. Có rất nhiều 
hàng giả được làm ở 
Trung Quốc. Chúng tôi 
không dám mua sản phẩm 
được làm ở Trung Quốc. 
Tôi hy vọng tất cả mọi 
người sẽ tin vào Chân – 
Thiện – Nhẫn. Càng có 
nhiều người tốt, thì thế 
giới càng trở nên hòa 
bình. Vì thế, toàn thế giới 
ủng hộ Pháp Luân Công!”

Các học viên đến từ Đài Loan: “Tôi đã 
tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc 
sống”

Ông Hồ Nãi Văn là một bác sĩ Trung y 
nổi tiếng đến từ Đài Loan. Ông biết đến 
Pháp Luân Đại Pháp sau khi nghiên cứu y 
học truyền thống Trung Quốc và khí công.
Để bày tỏ lòng biết ơn vì đã có cơ hội 

trở thành một học viên Đại Pháp, bác sĩ 
Hồ chia sẻ rằng không chỉ sức khỏe của 
ông được cải thiện, mà ông còn phát hiện 
ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống thông 
qua tu luyện.

“Chế độ Trung Quốc đã đàn áp Pháp 
Luân Đại Pháp trong suốt 14 năm qua”, 
ông Hồ nói. “Thực ra, cuộc đàn áp này 
làm hại tất cả những người dân Trung 
Quốc bởi vì nó phá hoại đạo đức của con 
người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp  
đang thực hành theo các nguyên lý của 
Chân – Thiện – Nhẫn và giải thích sự thật 
về cuộc bức hại.”

Ông Hồ nói thêm rằng các học viên 
khuyến khích các giá trị phổ quát Chân – 
Thiện – Nhẫn trở lại với thế giới con 
người, do đó đã thổi một hy vọng vào 
cuộc sống của người dân.
Các học viên đến từ Hàn Quốc: “Gia 
đình tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ 
Đại Pháp!”

NEW YORK: CÁC HỌC VIÊN TỪ KHẮP NƠI TRÊN 
THẾ GIỚI CA NGỢI VẺ ĐẸP CỦA PHÁP LUÂN ĐẠI 
PHÁP 
Bài viết của Hà Vũ, phóng viên báo Minh Huệ

Lễ đại diễu hành ở Manhattan Chinatown ca ngợi 
vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

 Andy (giữa) 
và các học 
viên Việt 
Nam khác

Eune (trái) 
và các đồng 
tu đến từ 
Hàn Quốc

Ông Hồ Nãi Văn, 
bác sĩ y học cổ 
truyền Trung 
Quốc



CALIFORNIA, HOA KỲ: CÁC HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG KÊU GỌI CÔNG 
LÝ TRONG CHUYẾN THĂM CẤP NHÀ NƯỚC CỦA ÔNG TẬP CẬN BÌNH 

Số 2013-25  Ngày 17 tháng 06 năm 2013

03

Bài viết của một học viên ở Hoa Kỳ
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qua của ĐCSTQ là sự vi phạm nhân 
quyền nghiêm trọng nhất trên thế giới. Nó 
phải chấm dứt. Các thủ phạm, bao gồm 
Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh 
Khang, Lưu Kinh, Tăng Khánh Hồng và 
Bạc Hy Lai phải bị đưa ra công lý.” Bài 
phát biểu cũng kêu gọi Tổng thống 
Obama nêu lên vấn đề Pháp Luân Công 
để giúp chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên nói về việc bị đàn áp ở 
Trung Quốc

Hàng chục học viên từng bị đàn áp và tra 
tấn ở Trung Quốc đã tham gia buổi họp báo. 
Hai người trong số họ chia sẻ trực tiếp kinh 
nghiệm bị bức hại của họ và gia đình.

Cô Vương Đại Phương đến từ San 
Francisco đã bị bắt và bị cầm tù vì đến 
Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho 
Pháp Luân Công. Em gái cô đã bị tra tấn 
đến chết trong Trại lao động cưỡng bức 
nữ Hắc Chủy Tử ở tỉnh Cát Lâm. Anh  trai 
cô bị cảnh sát Trường Xuân tra tấn và vẫn 
còn bị giam giữ ở nhà tù Tứ Bình, tỉnh Cát 
Lâm.

[MINH HUỆ] Vào ngày 07 tháng 06 
năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận 
Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama 
gặp nhau tại Retreat Annenberg ở Sunnyl-
ands, California. Các học viên Pháp Luân 
Công đã nhân cơ hội này kêu gọi chấm 
dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 14 
năm ở Trung Quốc và đưa các thủ phạm 
ra công lý. Các học viên đã tổ chức một 
cuộc họp báo và giương biểu ngữ bên 
cạnh khách sạn của ông Tập và Annen-
berg Retreat.
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền 
Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức họp báo

Vào ngày 06 tháng 06, Hiệp hội Pháp 
Luân Đại Pháp miền Tây Nam Hoa Kỳ đã 
tổ chức một cuộc họp báo lên án cuộc bức 
hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi đưa 
Giang Trạch Dân và các thủ phạm khác ra 
công lý.

Trong một bài phát biểu được chuẩn bị 
trước, Hiệp hội đã chỉ ra rằng: “Cuộc bức 
hại Pháp Luân Công trong suốt 14 năm 

Cô Mã Xuân Mai, hiện đang sống ở 
Washington, DC, đã bị giam trong Trại 
lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử và bị 
tra  tấn. Cô bị cưỡng bức lao động nặng 
nhọc từ 18 đến 19 giờ một ngày. Em gái 
cô, Mã Xuân Linh, vẫn còn bị giam cầm 
trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam 
Gia. Hơn mười người bạn thân của cô tại 
Trung Quốc đã qua đời như một hậu quả 
trực tiếp của cuộc bức hại.
Người dân ủng hộ Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công đã 
giương biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc 
bức hại gần khách sạn Hyatt, nơi Chủ tịch 
Tập Cận Bình lưu trú và dọc theo con 
đường đến Annenberg Retreat.

Hoạt động này thu hút được chú ý của 
các phương tiện truyền thông và người 
dân địa phương. Bà Christine Dickerson, 
mục sư của Palm Springs, đã đến để bày 
tỏ sự ủng hộ. Bà nói rằng bà đã biết về 
Pháp Luân Công và muốn bày tỏ sự ủng 
hộ cá nhân.

Bà cho biết bà tin vào tự do tín ngưỡng. 
Mặc dù là một tín đồ Cơ Đốc giáo, bà ủng 
hộ tự do tín ngưỡng, đặc biệt là tín 
ngưỡng của các học viên Pháp Luân 
Công”, bởi vì họ rất ôn hòa.

Bà cũng nói rằng nếu bà có thể nói 
chuyện với Tổng thống Obama, bà sẽ 
khuyến khích ông nói chuyện trực tiếp với 
ông Tập Cận Bình thay mặt cho Pháp 
Luân Công: “Nếu chúng ta có một mối 
quan hệ với Trung Quốc, nhân quyền phải 
được tôn trọng.”

Các học viên Pháp 
Luân Công giương 
biểu ngữ kêu gọi 
công lý dọc theo 
tuyến đường của 
đoàn xe hộ tống 
Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình

Ý: Một cơ hội học tập quý giá 

Các học sinh của một trường tiểu học ở Ý 
học các bài công pháp Pháp Luân Công và 
các nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn

lối vào chính của trường. Các học sinh ở 
đây được khuyến khích làm theo những 
nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày 
của các em. Mỗi em nhỏ được dạy các đức 
tính trung thực, tốt bụng, siêng năng, có tổ 
chức, có trách nhiệm, biết quan tâm giúp 
đỡ người khác, kiên nhẫn và khoan dung. 
Những hạt giống của Chân – Thiện – Nhẫn 
đã được gieo vào tâm hồn trẻ thơ của các 
em nhỏ.

Các giáo viên người Trung Quốc ở 
trường không chỉ dạy các em những kỹ 
năng tiếng Trung như nghe, nói, đọc, và 
viết, mà còn dạy về văn hóa truyền thống 
Trung Quốc. Với động lực và niềm say mê

[MINH HUỆ] Tại một trường tiểu học 
nổi tiếng ở miền Nam nước Ý, dưới sự 
hướng dẫn của các giáo viên, những em 
học sinh trong sáng và đáng yêu đang 
chăm chú học các bài công pháp Pháp 
Luân Công qua băng hình. Tiếng nhạc luyện 
công du dương bao trùm khắp các lớp học, 
khiến cho bầu không khí của ngôi trường hai 
tầng này thật yên bình và hòa ái. 

Các học sinh của một trường tiểu học ở 
Ý học các bài công pháp Pháp Luân Công 
và các nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn

Ba chữ tiếng Trung “Chân – Thiện – 
Nhẫn”, nguyên lý chính của Pháp Luân 
Đại Pháp, được khắc trên bức tường của 

học tiếng Trung Quốc, các em học sinh 
đã có một nắm bắt tốt và trực quan về 
bản chất của nền văn hóa Trung Quốc. 
Kết quả là, các em có thể hiểu dễ dàng 
hơn những nguyên lý của Chân – Thiện 
– Nhẫn và thực hành chúng.
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Vào ngày 07 tháng 05, chín đại biểu Quốc 
hội đã thân chinh đến tham dự buổi lễ kỷ 
niệm trên đồi Capitol để bày tỏ những lời 
chúc mừng và cảm ơn chân thành của họ.

Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý đã nhận 
được trên 2.000 công bố, bằng khen, giải 
thưởng, huy chương, và trích dẫn danh dự 
của cộng đồng quốc tế trong hơn 13 năm qua. 
Những công bố này phản ánh sự phổ quát 
của Chân – Thiện – Nhẫn và việc cộng đồng 
quốc tế đã có hành động để vạch trần những 
lời dối trá trắng trợn do Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền nhằm 
làm mất uy tín của Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công 
chúng lần đầu tiên vào tháng 05 năm 1992 và 
kể từ đó được toàn thế giới đón nhận. Ngày 
13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân 
Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và 
là ngày sinh nhật lần thứ 62 của Sư phụ Lý 
Hồng Chí. Mỗi năm, vào dịp đặc biệt này, 
các học viên Pháp Luân Công và những 
người ủng hộ Pháp Luân Công trên toàn thế 
giới đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các 
học viên ở Trung Quốc gửi thiệp chúc mừng 

và những lá thư đến trang web Minh Huệ 
để bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn sâu 
sắc của họ đối với Sư phụ Lý. Họ cũng 
kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ 
dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân vì 
đố kị với sự phổ biến rộng rãi của Pháp 
Luân Công, đã huy động các phương tiện 
truyền thông trên toàn quốc để vu khống 
Pháp Luân Công, và phát động một cuộc 
đàn áp khốc liệt lên môn tu luyện. Trong 
suốt 14 năm qua, các học viên đã không 
ngừng giảng rõ sự thật, và một số lượng 
lớn người dân đã biết được sự thật rằng 
ĐCSTQ đang lừa dối họ. Thay vì bị 
nghiền nát bởi những lời dối trá và bức 
hại tàn bạo, Pháp Luân Đại Pháp đã được 
phổ truyền trên toàn thế giới nhờ vào 
những nỗ lực kiên cường của các học 
viên trong việc ôn hòa phản bức hại. 
Pháp Luân Đại Pháp đã được khẩu 
truyền một cách nhanh chóng, và có rất 
nhiều người đã bắt đầu tu luyện.

Trái ngược với chính sách khủng bố 
tàn bạo ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại 

Pháp hiện được truyền rộng rãi trên hơn 
100 quốc gia, mang lại lợi ích cho hàng 
trăm triệu người trên toàn thế giới. Pháp 
Luân Đại Pháp đã giành được sự công 
nhận và đánh giá cao từ người dân thuộc 
mọi tầng lớp trong xã hội. 

Thậm chí, các cơ quan quản lý tại Mỹ, 
Canada, châu Âu, Úc và Đài Loan đã 
thông qua hàng chục nghị quyết lên tiếng 
ủng hộ công lý trong cuộc khủng bố Pháp 
Luân Công. Những nỗ lực “chấm dứt cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ” cho 
thấy cuộc đàn áp đang đến hồi kết thúc.

Hàng năm cứ đến gần Ngày Pháp Luân 
Đại Pháp Thế giới, những tuyên bố và thư 
ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới lại được 
gửi đến để biểu dương Pháp Luân Đại 
Pháp. Lễ kỷ niệm toàn cầu của Pháp Luân 
Đại Pháp cho thấy người dân đang thức 
tỉnh sau khi họ biết được sự thật. Đối mặt 
với cuộc đàn áp khốc liệt, các học viên vẫn 
kiên định tu luyện theo các nguyên lý 
Chân-Thiện-Nhẫn, và đã có vô số người 
thức tỉnh lương tri và lên tiếng cho công lý. 
Họ cùng nhau cung cấp các bằng chứng 
vĩnh hằng cho lịch sử trong cuộc đấu tranh 
chống khủng bố này.

Các công bố tôn vinh Chân Thiện Nhẫn....

MỔ CƯỚP NỘI TẠNG Ở TRUNG QUỐC BỊ 
PHƠI BÀY TRÊN BBC

(Tiếp của trang 01)

Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Anh Quốc

Trong chương trình phát sóng trực tiếp 
của BBC, ông David Kilgour và ông Ethan 
Gutmann đã trả lời rõ ràng các câu hỏi của 
người dẫn chương trình, chia sẻ với công 
chúng về nhiều năm điều tra của họ và kết 
luận rằng Pháp Luân Công là một nhóm ôn 
hòa, vô tội bị Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) bức hại. ĐCSTQ đã không tuân 
thủ luật pháp, và thực tế là ĐCSTQ đang 
mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công còn sống và bán chúng vì lợi 
nhuận.

Trong chương trình, ông Kilgour đã 
nhấn mạnh rằng một số quan chức Trung 
Quốc nói rằng nội tạng cấy ghép ở Trung 
Quốc là từ các tử tù, nhưng thực tế là, 
những người bị giết để lấy nội tạng chủ yếu 
là các học viên Pháp Luân Công, những 
người không bị kết án, và hoàn toàn vô tội. 
Người ta quên mất một thực tế rằng đây 
đều là những người vô tội.

Vào buổi sáng trên đường đến đài BBC, 
ông David Kilgour đã tình cờ trông thấy 
các học viên Pháp Luân Công đang tổ chức 
một hoạt động thỉnh nguyện ôn hòa suốt 24 
giờ đối diện đại sứ quán Trung Quốc ở 
London. Ông đã dừng taxi và đến chỗ một 
học viên Pháp Luân Công đang luyện các 
bài công pháp và chụp hình với bà ấy để 
bày tỏ sự ủng hộ của mình.

[MINH HUỆ] Hai tác giả [cuốn sách "Sự 
thu hoạch đẫm máu"] là ông David Kilgour 
và Ethan Gutmann đã được mời đến trung 
tâm truyền hình của BBC ở London vào ngày 
30 tháng 04 năm 2013 để nói chuyện và trả 
lời các câu hỏi liên quan đến vấn nạn mổ 
cướp nội tạng sống của chính quyền Trung 
Quốc trong một buổi phát sóng trực tiếp trên 
chương trình Phục vụ Thế giới của đài BBC.

Do chương trình Tin tức Thế giới của đài 
BBC có số lượng lớn khán giả lớn và có tầm 
ảnh hưởng rộng rãi, cuộc phỏng vấn với ông 
Kilgour và ông Gutmann vào ngày 30 tháng 
04 đã cung cấp cơ hội cho nhiều người hơn 
nữa biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân 
Công và những vi phạm nhân quyền trắng 
trợn của chính quyền Trung Quốc. Nó cũng 
giúp người nghe nhận ra mức độ nghiêm 
trọng của cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân 
Công, đặc biệt là vấn nạn mổ cướp nội tạng 
sống có quy mô lớn từ các học viên Pháp 
Luân Công.

Trong hai tuần qua, DAFOH (Hiệp hội Các 
bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng) 
đã tổ chức các buổi thuyết trình về nạn mổ 

cướp nội tạng sống của chính quyền Trung 
Quốc ở nhiều thành phố lớn, và ở các tổ 
chức như Quốc hội Xcốt-len ở Edinburgh, 
Đại học Oxford, Đại học Cambridge và 
Quốc hội Anh. Cuộc bức hại mà các học 
viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải 
chịu đựng đã bắt đầu làm rung chuyển giới 
chính trị, học thuật và truyền thông Anh.

Ông David Kilgour đã đăng bức hình chụp 
cùng một học viên Pháp Luân Công đang 
thỉnh nguyện ôn hòa đối diện đại sứ quán 
Trung Quốc ở London


