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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] Ngày 16 tháng 06 năm 2013, Hiệp hội Pháp Luân Đại 
Pháp Queensland được mời tham dự triển lãm Pacific Pines United 
thường niên tổ chức tại thành phố Gold Coast, tiểu bang Queensland, Úc.

Các học viên đã dựng rạp vải, bàn thông tin và [trưng bày] triển lãm ảnh 
“Cuộc hành trình của Pháp Luân Đại Pháp”. Họ biểu diễn năm bài công 
pháp, tặng hoa sen giấy, cũng như phát các tài liệu giới thiệu về các 
nguyên lý của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn.

Sau khi xem các bài công pháp, một nhân viên Hội đồng thành phố đã 
nói với các học viên rằng cô trở nên rất thoải mái trong khi xem màn biểu 
diễn các bài công pháp trên sân khấu.

Nhiều người rất quan tâm tìm hiểu về lợi ích của môn tập và cẩn thận 
lắng nghe các câu chuyện tu luyện được các học viên chia sẻ.

Một y tá đã nhận xét rằng, các bài công pháp của Đại Pháp rất lí tưởng 
cho việc giải tỏa căng thẳng do công việc cường độ cao của cô. Một số 
người tập Thái Cực Quyền đã thể hiện sự quan tâm tới các bài công pháp, 
sau khi các học viên chia sẻ hiểu biết của mình về nghiệp và khí.

Một vài người Trung Quốc tới từ Đại lục đã rất vui khi thấy triển lãm 
của Đại Pháp và đã lấy các bông hoa sen giấy, tài liệu và các tấm ảnh cho 
người thân ở nhà.

ÚC: GIỚI THIỆU PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP 
TẠI HỘI CHỢ PACIFIC PINES UNITED

Tờ báo Đan Mạch, Bornholms Tidende đã xuất bản 
một bài viết về Pháp Luân Công

(Tiếp theo trang 02)

Đan Mạch: Các học viên được 

người dân đảo Bornholm 

chào đón nồng nhiệtBài viết của một học viên tại Úc

[MINH HUỆ] Vào giữa tháng 06 năm 2013, hai 
học viên trẻ người Thụy Điển, Marcus và Olivia, đã 
mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với người 
dân ở đảo Bornholm, Đan Mạch. Thường được biết 
đến là “Hòn ngọc Baltic”, hòn đảo kỳ bí nằm ở giữa 
biển Baltic, cách Copenhagen 125 dặm về phía 
Đông. và chỉ cách nước láng giềng Thụy Điển 25 
dặm về phía Bắc.

Các học viên thường sử dụng thời gian nghỉ cá 
nhân của họ để đến thăm bốn ngôi trường nơi họ dạy 
các bài công pháp Pháp Luân Công và tầm quan 
trọng của việc thực hành theo những nguyên lý Chân 
– Thiện – Nhẫn. Họ cũng nói cho các em nhỏ biết về 
cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với 
Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một học viên nói: “Trước khi rời Thụy Điển, 
chúng tôi đã liên hệ với hai trường học và sắp xếp để 
tới thăm họ...



Số 2013-28  Ngày 08 tháng 07 năm 2013

02

Khách tham quan xếp hàng khi xem nghệ 
thuật đường phố

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân 
Công ở thành phố Salt Lake đã tham gia 
vào Liên hoan Nghệ thuật vẽ tranh bằng 
phấn Chăm sóc trẻ em cơ nhỡ Utah (Utah 
Foster Care Chalk Art Fetival) thường 
niên vào ngày 13 và 14 tháng 06 năm 
2013. Là một trong những lễ hội lớn nhất 
ở tiểu bang, sự kiện này kết hợp nghệ 
thuật cộng đồng cùng với mục đích nhân 
đạo cao cả diễn ra hàng năm vào cuối 
tuần Ngày của Cha.

Hơn 20.000 gia đình, bao gồm các 
nghệ sỹ ở mọi lứa tuổi và khách tham 
quan trong và ngoài tiểu bang, và cả 
khách nước ngoài, đã đến tham gia sự 
kiện này.

Nhẫn” vẽ bằng phấn, do các học viên 
Pháp Luân Công tạo nên. Khi các học 
viên phát các tài liệu thông tin Pháp Luân 
Công, một số người đã vui mừng nhận ra 
ba chữ Trung Quốc “Chân – Thiện – 
Nhẫn” giống như ba chữ trong bức tranh.

Các học viên đã khuyến khích mọi 
người chia sẻ những nguyên lý của vũ trụ 
Chân – Thiện – Nhẫn với gia đình và bạn 
bè họ, giải thích rằng nếu mọi người đều 
làm theo những nguyên lý này trong cuộc 
sống hàng ngày thì thế giới sẽ trở nên hòa 
bình và hòa hợp. Nhiều người đã đồng ý 
với thông điệp này và chân thành cảm ơn 
các học viên.

Hầu hết mọi người đều chưa từng nghe 

đến Pháp Luân Công trước lễ hội. Tuy 
nhiên, sau khi các học viên giải thích 
những lợi ích của môn tu luyện, và nó dạy 
người ta nâng cao tâm tính và nhìn vào 
trong thay vì đổ lỗi cho người khác như 
thế nào, nhiều người trở nên thích thú tìm 
hiểu nhiều hơn.

CÁC HỌC VIÊN THAM GIA VÀO LIÊN HOAN NGHỆ 
THUẬT VẼ TRANH BẰNG PHẤN NĂM 2013 TẠI 
SALT LAKE

học viên có đủ thời gian dạy cả năm bộ 
công pháp.

Trước khi các học viên bước vào lớp 
học, các em đang bận chơi và rất náo 
động. Tuy nhiên, ngày khi lớp học các bài 
công pháp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, 
các em lập tức trở nên im lặng, giống như 
một phép lạ. Điều này đã gây ngạc nhiên 
cho tất cả các giáo viên có mặt ở đó. Họ 
chưa bao giờ thấy điều này trước đây!

Khi hai học viên sắp rời đi, tất cả các 
em đã tập trung lại xung quanh, không 
muốn nhìn thấy họ đi. Một số em gái đã 

...Sau khi đến nơi, chúng tôi liên hệ với 
hai trường học nữa, ngay lập tức họ cũng 
đồng ý gặp chúng tôi. Có vẻ như mọi 
người đang chờ đợi Pháp Luân Đại 
Pháp!”

Như định mệnh sắp đặt, bốn trường học 
mà họ liên hệ vừa chuẩn bị giới thiệu một 
chương trình học 07 ngày cho các học 
sinh lớp 4, tập trung vào Trung Quốc và 
văn hóa Trung Quốc.

Một số trường đã sắp xếp lớp học các 
bài công pháp trong một giờ, nhưng đã 
kéo dài thêm một tiếng rưỡi, để cho các  

ôm chặt hai học viên bảo họ ở lại và dạy 
thêm về Pháp Luân Đại Pháp cho các em.
Để giúp mọi người học các bài giảng 

Pháp Luân Đại Pháp và các bài công 
pháp, các học viên đã tặng mỗi giáo viên 
và học sinh một cuốn sách Pháp Luân 
Công, bằng tiếng Đan Mạch. Các học 
viên cũng chỉ cho mọi người cách tải 
thêm thông tin về Pháp Luân Công từ 
Internet. Trường học cũng sắp xếp cho các 
học viên quay lại hòn đảo để dạy các bài 
công pháp và mang vẻ đẹp của Pháp Luân 
Đại Pháp đến cho nhiều người hơn nữa.

(Tiếp của trang 01)Đan Mạch: Các học viên được người dân....

Biểu diễn các bài công pháp trong mưa

[MINH HUỆ] Vào ngày 15 tháng 06 
năm 2013, các học viên ở Anh quốc đã 
tập trung trước nhà thờ St. Martin-in-the-
Fields ở Quảng trường Trafalgar của 
London để giảng chân tướng cho người 
qua đường.

Mặc dù trời mưa gần hết buổi chiều, 
các học viên vẫn biểu diễn các bài công 
pháp, phát tài liệu, nói cho người dân về 
Pháp Luân Đại Pháp, và thu thập chữ ký 
lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc.

Qua nỗ lực không ngừng của các học 

viên Đại Pháp trong những năm qua, 
nhiều người ở London, gồm cả du khách 
quốc tế, đã hiểu được sự thật về Pháp 
Luân Công.

Mặc dù trời mưa gần hết buổi chiều, 
nhiều lúc mưa nặng hạt, các học viên Anh 
quốc đã không ngừng lại chút nào. Thông 
thường, khi một học viên nói chuyện với 
người qua đường về Đại Pháp hay về kí 
tên thỉnh nguyện, học viên khác sẽ tới che 
ô cho họ.

Sau khi tạnh mưa, mặt trời xuất hiện và 
Quảng trường nhanh chóng đầy ắp người 
trở lại. Nhiều người đã dừng lại để xem 
các học viên luyện năm bộ công pháp, 
cùng với nền nhạc Đại Pháp an hòa.

Họ vui vẻ nhận các tài liệu của các học 
viên, và hầu hết họ đã kí tên thỉnh nguyện 
để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Người qua đường cảm động bởi sự kiên định của 

các học viên ở Quảng trường Trafalgar của London

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



Học viên ở Anh kêu gọi giải cứu cho cha
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Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ] Tôi được chẩn đoán mắc 
hội chứng tim đập nhanh, nhịp tim nhanh 
xuất phát tại hoặc trên nút nhĩ thất, trong 
một đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ vào năm 
1993. Lúc ấy tôi chỉ mới ở độ tuổi 30. Các 
bệnh nhân với hội chứng tim đập nhanh 
thường được mô tả là có nhịp tim gấp gáp, 
như chạy đua (khoảng 130 và 230 
nhịp/phút), hay khởi động và ngừng đập 
đột ngột.

Bác sĩ nói tôi phải nhập viện để kiểm tra 
ngay sau khi tôi được chẩn đoán. Sau khi 
nhập viện, tôi bắt đầu đeo một cái máy đo 
nhịp tim 24/24 giờ và bác sỹ yêu cầu phải 
vào phòng cấp cứu bất cứ khi nào tim của 
tôi đập nhanh. Buổi sáng khi tôi nhập viện, 
nhịp tim của tôi tăng lên đến 240 nhịp/phút, 
nhưng tôi chẳng cảm giác thấy nhịp tim của 
tôi đập nhanh chút nào. Bác sĩ đã cảnh báo 
rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu một bệnh nhân 
không cảm thấy nhịp tim của mình đập 
nhanh. 

Tình trạng của tôi trở nên tồi tệ sau 08 tuần 
nhập viện và tôi cảm thấy mình rất yếu. Tôi 
quyết định rằng nếu tôi tiếp tục ở bệnh viện 
lâu hơn nữa thì tôi sẽ chết ở đó. Bác sĩ đã 
đồng ý khi tôi yêu cầu được xuất viện.

Tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho các 
biện pháp chữa trị khác nhau. Tôi cũng thử 
học các loại khí công khác nhau và dành 
rất nhiều thời gian ở các nhà sách để tìm 
những cuốn sách về chế độ ăn uống lành 
mạnh, thực phẩm chữa bệnh, và phương 
pháp xoa bóp; tuy nhiên sức khoẻ của tôi 
vẫn tiếp tục xấu đi. Vào năm 1994, tôi 
được chẩn đoán bị hở van hai lá, chứng rối 
loạn nhịp tim vì van hai lá đã không đóng 
đúng cách khi tim bơm máu ra. 

Tháng 06 năm 1995, khi tôi đang đắm 
chìm trong tuyệt vọng, một người thân đã 
gọi điện cho tôi và nói với tôi về Pháp 
Luân Công. Cô ấy đã đề nghị tôi đến thăm 
một điểm luyện công ở công viên địa 

phương. Tôi đã đồng ý vì tôi nghĩ rằng 
thật thô lỗ nếu tôi từ chối đề nghị của cô 
ấy.

Một thanh niên trẻ ở công viên đã giới 
thiệu cho chúng tôi về Pháp Luân Công. 
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì cậu ấy 
đang còn trẻ như vậy mà đã luyện công, 
bởi vì ở Trung Quốc, khí công chủ yếu 
dành cho những người cao tuổi. Cậu ấy 
giải thích rằng: “Pháp Luân Công tốt 
hơn hẳn các môn khí công khác. Nó tác 
động tích cực đến sức khoẻ và việc học 
tập của cháu ở trường. Cháu từng bị rất 
nhiều áp lực phải theo kịp các môn học ở 
trường, nhưng hiện nay cháu có thể thoải 
mái mà vẫn học tốt.”

Cậu ấy nói thêm: “Cháu là sinh viên 
trường y. Giáo sư ở trường cháu từng 
mắc một căn bệnh mà cả ông ấy lẫn bệnh 
viện đều không thể chữa trị. Ông ấy đã 
được chữa khỏi một cách nhanh chóng 
sau khi ông ấy bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Công.” Khi nhìn thấy sự hoài nghi 
của tôi, cậu ấy đã đề nghị tôi tập thử.

Vài tháng sau, người quản lý của tôi 
đã cho tôi đi kiểm tra sức khỏe. Tôi 
không còn bị trào ngược van hai lá. Tôi 
từng cảm thấy rất yếu, nhưng giờ tôi có 
thể bước đi một cách nhanh nhẹn. Tôi có 
thể đi bộ một quãng đường dài mà không 
cảm thấy mệt mỏi. Tôi không còn phải 
chịu đựng chứng đầy bụng, vai đông 
cứng, amidan có mủ, viêm thận, viêm 
dây chằng các khớp nối, bệnh viêm khớp ở 
đầu gối, viêm mũi, viêm xoang, loạn thị, 
miệng lưỡi lở loét. Tất cả những bệnh này 
đã được Pháp Luân Công chữa khỏi mà 
không cần bất cứ điều trị y tế nào.

Một lần, các đồng nghiệp của tôi tổ 
chức đi bộ đường dài. Họ rất tò mò khi 
phát hiện rằng tôi không còn bất cứ vấn 
đề nào về tim nữa. Tôi đã bỏ tất cả mọi 
người lại đằng sau khi tôi đi được nửa 

quãng đường lên đỉnh núi. Tôi đã ăn hai 
quả dưa leo và đợi hơn 30 phút để chờ 
mọi người bắt kịp tôi. Một vài bạn đồng 
nghiệp đã quyết định đi cáp treo để lên 
đỉnh. Một số thì bỏ cuộc giữa đường, 
nhưng tôi đã đi lên đỉnh một cách dễ 
dàng. Sau lần đó, đã có rất nhiều đồng 
nghiệp của tôi quyết định bắt đầu tu 
luyện Pháp Luân Công.
Trở thành người tốt

Pháp Luân Công yêu cầu người tu 
luyện đề cao bản thân theo các nguyên lý 
Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi được 
chia sẻ phải hướng nội khi đối diện với 
các mâu thuẫn bất kể là chúng tôi đúng 
hay sai. Đây là cách tôi đã tu luyện trong 
hơn 20 năm qua. Tôi có thể chân thành 
nói rằng tôi đã trở nên rộng lượng, khoan 
dung, vị tha và biết quan tâm đến người 
khác hơn, vì Pháp Luân Công dạy tôi 
phải hoà đồng với gia đình, đồng nghiệp 
và hàng xóm của mình.

Nó cũng đã đem lại cho tôi một cuộc 
sống mới, và Sư phụ của Pháp Luân 
Công đã cứu sống tôi. Tôi không thể làm 
gì để đáp lại hồng ân của Ngài, ngoài 
việc giảng chân tướng về Pháp Luân 
Công và cứu mọi người thoát khỏi 
những lời dối trá của ĐCSTQ. Tôi chỉ 
ngủ 03 tiếng một ngày, nhưng mỗi ngày 
tôi đều cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy 
năng lượng.
Điều tôi đã học được từ 20 năm tu 

luyện của mình đó là, một người tu luyện 
sẽ có thể vượt ra khỏi thế giới trần tục 
nếu người đó tuân theo các nguyên lý 
Chân – Thiện – Nhẫn để ngày càng trở 
thành một người tốt hơn. Tất cả người 
thân, bạn bè và đồng nghiệp của tôi, 
những người đề    cao bản thân theo 
những nguyên lý này, đều đang có một 
cuộc sống tươi đẹp.

[MINH HUỆ] Trong khi hầu hết các gia 
đình ở Anh Quốc đang bận rộn cho việc kỉ 
niệm Ngày lễ của Cha (Father’s Day) thì 
Vu Minh Huệ lại ngồi lặng lẽ một mình và 
tự hỏi không biết cha mình còn sống hay 
không.

Cha của cô Vu, ông Vu Tông Hải, một 
họa sĩ, đã bị giam giữ phi pháp ở tỉnh Hắc 
Long Giang, Trung Quốc trong suốt 12 

năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công. 
Gia đình cô đã không nghe được tin tức 
tức gì về ông trong suốt sáu tháng qua. 
Mẹ của cô, bà Vương My Hoằng, cũng 
là một học viên Pháp Luân Công, và là 
một kĩ sư, cũng đã bị bắt giam như vậy 
trong hơn 10 năm qua.

Cô Vu theo học ở trường Đại học 
Cambridge ở Anh Quốc từ năm 2010 và 

gần đây đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời 
trang. Hiện cô đang làm việc trong mảng 
truyền thông ở Anh và cũng tu luyện 
Pháp Luân Công.

Cô Vu đã bắt đầu nỗ lực hết sức vào 
năm 2011 để cha cô được trả tự do. Cô hi 
vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý 
hơn đến cảnh ngộ của cha cô cũng như 
lưu ý hơn tới bản chất tà ác của chế độ 
Trung Cộng và cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công. Những nỗ lực bền bỉ của cô đã thu 
được sự chú ý và tôn trọng của người 
dân ở Luân Đôn.

PHÁP LUÂN CÔNG ĐÃ CHỮA LÀNH BỆNH TIM CỦA TÔI 

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

(Tiếp theo trang 04)



Số 2013-28  Ngày 08 tháng 07 năm 2013

04

Cô Vu luôn có một bài phát biểu vào mỗi 
buổi lễ khai trương Triển lãm Quốc tế 
Chân Thiện Nhẫn ở Anh quốc. Cô nói về 
việc cha mẹ cô bị đàn áp tàn nhẫn như thế 
nào, đặc biệt là cha cô, cô cảm thấy rằng 
mạng sống của cha cô đang ở trong tình 
trạng rất nguy hiểm. Mọi người đều rất 
cảm động bởi câu chuyện của cô.

Theo website Minh Huệ, ông Vu Tông 
Hải vốn là một nhà thiết kế đồ họa ở thư 
viện thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc 
Long Giang. Vào năm 2001, hai năm sau 
khi chế độ Trung Cộng bắt đầu đàn áp 
Pháp Luân Công, ông Vu đã bị bắt và giam 
giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó 
ông bị kết án 15 năm tù ở nhà tù Mẫu Đan 
Giang. Gia đình của ông Vu đã gửi cho ông 
một ít tiền vào tháng 10 năm 2004, nhưng 
các lính canh đã tịch thu và chia nhau.

Lính canh cũng ép ông ở trong tù phải vẽ 
tranh, đặc biệt là vẽ hổ, bởi vì các bức tranh 
hổ luôn được giá cao trên thị trường. Nhiệt 
độ vào mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc 
xuống đến -10 độ C nhưng các lính canh đã

 lột trần ông Vu và bắt ông tắm nước 
băng, ở ngoài trời.

Cảnh ngộ của ông Vu theo lời kể của 
con gái ông, đã làm xúc động trái tim của 
nhiều người. Tờ báo The Press, tờ báo 
chính của quận York đã xuất bản một bài 
báo vào mùng 10 tháng 06 năm 2013, 
với tựa đề “Triển lãm nghệ thuật biểu 
dương nhân quyền”, nói đến Triển lãm 
Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn và 
những nỗ lực không thể lay chuyển của 
cô Vu trong việc giải cứu người cha bị 
giam giữ.

Trong bài phát biểu của mình tại buổi 
khai trương triển lãm nghệ thuật ở quận 
York, cô Vu đã nhấn mạnh rằng niềm tin 
kiên định của cha cô đối với Pháp Luân 
Công là lí do mà ông bị bắt giam, và vì 
vậy mà cô đã lớn lên mà không có sự ấm 
áp của gia đình kể từ khi cô mới 12 tuổi. 
Cô nói: “Tôi tự hào về cha mẹ mình vì họ 
đã giữ vững niềm tin của mình vào 
nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Họ là 
những người thật thà và dũng cảm. Sự 

kiên định của họ là một tấm gương mẫu 
mực cho nhân loại.”

Cô cũng bày tỏ hy vọng rằng nhiều 
người hơn nữa sẽ đến thăm triển lãm 
nghệ thuật và biết về chân tướng của 
Pháp Luân Công. Cô giải thích: “Tôi nói 
với mọi người bằng trái tim mình rằng: 
Ước nguyện của tôi là để cho mọi người 
biết được điều gì đang diễn ra ở Trung 
Quốc Đại Lục. Tôi cảm thấy mình như 
một sứ giả mang theo sứ mệnh của 
mình.”

“Trước đây, mục đích chính của tôi là 
cứu cha mẹ tôi. Giờ đây, hơn bao giờ hết, 
tôi muốn mọi người biết được sự thật về 
Pháp Luân Công.”

Học viên ở Anh kêu gọi giải cứu cho cha

NGHỊ QUYẾT CỦA HẠ VIỆN MỸ KÊU GỌI CHẤM DỨT VIỆC MỔ CƯỚP 
NỘI TẠNG Ở TRUNG QUỐC 

[MINH HUỆ] Bản nghị quyết chỉ ra 
mối liên hệ giữa việc tăng đột biến các ca 
ghép tạng ở Trung Quốc với cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công

WASHINGTON—Nữ Hạ nghị sĩ Ileana 
Ros-Lehtinen (Đảng Cộng hòa – từ 
Florida) và Hạ nghị sĩ Robert Andrews 
(Đảng Dân chủ – từ New Jersey) hôm thứ 
Năm vừa qua đã đưa bản Nghị quyết Hạ 
viện 281 ra Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. 
Nghị quyết 281 kêu gọi Trung Quốc ngay 
lập tức dừng việc thu hoạch nội tạng từ các 
tù nhân, đặc biệt là từ các tù nhân lương 
tâm Pháp Luân Công và “các thành viên của 
các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Bản nghị quyết kêu gọi: chính phủ Mỹ 
lên án những lạm dụng ghép tạng của 
Trung Quốc; một cuộc điều tra của Bộ 
Ngoại giao về việc ghép tạng của Trung 
Quốc và truy tố những người chịu trách 
nhiệm; chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công đã kéo dài 14 năm; đưa ra một cảnh 
báo đi lại đối với các công dân Mỹ đi đến 
Trung Quốc để ghép tạng, thông báo cho 
họ rằng những tạng được dùng trong ca 
phẫu thuật của họ có thể đến từ các tù nhân 
lương tâm; cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với 
những cá nhân tham gia vào việc mổ lấy tạng 
và mô người một cách vô đạo đức, và truy tố 
những người đó nếu họ có mặt ở Mỹ.

Việc thu hoạch nội tạng đã được nhắc 
đến trong Nghị quyết 605, được thông 
qua năm 2010, kêu gọi Trung Quốc 
ngừng chiến dịch đàn áp và tra tấn các 
học viên Pháp Luân Công. Nghị quyết 
281 đi xa hơn thế.  Trong khoảng 5 trang 
bao gồm các câu giải thích chi tiết, bản 
nghị quyết cho thấy rằng việc lạm dụng 
ghép tạng một cách có hệ thống đang 
diễn ra ở Trung Quốc.

Nghị quyết 281 nhắc đến những kết 
quả điều tra của nhà điều tra Ethan 
Gutmann, người đã ước tính rằng 65000 
học viên Pháp Luân Công có thể đã bị 

giết chết để lấy nội tạng trong các năm 
từ 2000 đến 2008.

Cũng theo bản nghị quyết thì cựu Thứ 
trưởng Y tế Trung Quốc đã thừa nhận 
rằng 90% các ca ghép tạng đến từ các tử 
tù bị thi hành án.  “Việc lấy tạng từ các 
tù nhân là vi phạm các hướng dẫn về mặt 
đạo đức trong y tế,” bản nghị quyết nói.

Các bệnh viện ở Trung Quốc quảng 
cáo thời gian chờ đợi từ 2 đến 4 tuần cho 
các ca ghép gan và thận; các ca ghép tim 
được sắp xếp trong 3 tuần sau khi thông 
báo, bản nghị quyết nói.  “Những 
khoảng thời gian chờ ngắn được giải 
thích chính xác nhất là sự tồn tại của một 
kho tạng sống lớn trong đó tạng có thể 
được thu hoạch theo yêu cầu,” theo bản 
nghị quyết.

Nghị quyết 281 cung cấp một bản tóm 
tắt ngắn của lời chứng thực bởi bác sĩ 
Trung Quốc “Wang Guoqi vào tháng 6 
năm 2001 trước Tiểu ban Quan hệ Quốc 
tế của Hạ viện về Các tổ chức và Nhân 
quyền Quốc tế.  BS. Wang chứng thực 
rằng “các bệnh viện ở Trung Quốc đã 
thông đồng với các cơ quan an ninh 
quốc gia để lấy tạng từ các tù nhân bị tử 
hình mà không có sự đồng ý bằng văn 
bản của người chủ tạng, và rằng những 
ca cấy ghép này là một nguồn thu nhập 
béo bở.”

Tờ báo Bắc 
London Ngày 
nay (North 
L o n d o n 
Today) xuất 
bản một bài 
báo về cha 
mẹ của Vu 
Minh Huệ

(Tiếp của trang 03)

Nữ Hạ nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen đang 
phát biểu tại một cuộc mít-tinh trên Thảm cỏ 
phía Tây của trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 14 
tháng 7 năm 2011 và nói “Cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công phải chấm dứt, và phải 
chấm dứt ngay bây giờ.’ (Shaoshao 
Chen/Epoch Times)


