
                                         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.
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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.

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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Washington, DC: PháP Luân Công tham gia Lễ Diễu hành ngày QuốC khánh

ÚC: Pháp Luân Công được giới thiệu 
tại Lễ hội Thân Tâm Linh ở Brisbane 

[MINH HUỆ] Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh 
long trọng đã được tổ chức ở Đại lộ Constitu-
tion ở Washington DC vào ngày 04 tháng 07 năm 
2013. Hàng chục nghìn khán giả từ khắp trong và 
ngoài nước đã tập trung đến xem.

Pháp Luân Công một lần nữa được mời tham 
gia và đóng góp những màn trình diễn tuyệt đẹp 
với Thiên Quốc Nhạc Đoàn đến từ New York, 
nhóm Múa rồng đến từ Washington, DC và một 
con thuyền tuyệt đẹp. Đoàn Pháp Luân Công đã 
được chào đón nồng nhiệt với những tràng pháo 
tay và cổ vũ của đám đông.

Gần 100 nhóm đã tham dự lễ diễu hành với một 
loạt các tiết mục gồm các con thuyền, các ban 
nhạc, các điệu múa, cưỡi ngựa, các khách danh 

dự, và các tiết mục từ các nhóm trình diễn của nhiều nền văn hóa khác nhau. Cuộc diễu hành thực sự là một cảnh tượng ngoạn mục.
Thiên Quốc Nhạc Đoàn vận trang phục Trung Quốc cổ đại. Họ đã trình diễn một số tác phẩm do các học viên sáng tác như: “Pháp 

Luân Đại Pháp hảo”, “Niềm hân hoan”, cũng như “Nước Mỹ tươi đẹp”. Màn trình diễn tráng lệ của họ đã thu hút nhiều khán giả 
người Tây phương và cũng như người Trung Quốc.

Hai khách tham quan là các học giả người Trung Quốc nói rằng kể từ khi họ rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu đọc báo chí tự do của 
thế giới, họ đã có được sự hiểu biết rõ ràng hơn về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã bị chấn động sâu sắc bởi 
sự tàn bạo của cuộc bức hại.

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công ở Brisbane, Úc, đã tham gia 
Lễ hội Thân Tâm Linh thường niên lần thứ sáu từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 
06 năm 2013. Lễ hội được tổ chức tại RNA Show Grounds. Rất nhiều người 
đã biết đến Pháp Luân Công tại lễ hội.

Hơn 10 nghìn người đã đến lễ hội trong những năm qua. Beth, một phụ 
nữ địa phương, đã rất thích thú khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công: 
“Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi đã tìm thấy điều tôi tìm kiếm bấy 
lâu nay”. Gail cũng có một cảm giác tương tự như vậy: “Tôi cảm thấy có 
một sức mạnh đẩy tôi đến quầy của các bạn. Tôi nghĩ rằng tôi đã có được 
điều tôi đang tìm kiếm”.

Nhiều người đã học các bài công pháp tại lễ hội. Melisa đến từ Bundaberg 
thích cảm giác khi luyện các bài công pháp.

Một quý ông phương Tây đã bị sốc khi nghe về cuộc đàn áp tàn bạo đối 
với Pháp Luân Công. Ông nói rằng:“Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công và 
các học viên. Các bạn rất vị tha, đứng lên vì sự tự do của người dân Trung 
Quốc. Nếu tất cả mọi người đều giống như các bạn, thì thế giới này sẽ tốt 
đẹp hơn. Hãy tiếp tục!”

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

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành
Ngày Quốc khánh của Washington, DC

Gian hàng Pháp Luân Công



[MINH HUỆ] Hiệu sách Thiên Thê (Tianti) ở Toronto đã khai trương tiệm thứ 
hai vào ngày 01 tháng 07. Nằm ở khu vực York của Toronto nơi phần đông dân số 
là người Trung Quốc, hiệu sách được đặt ở Pacific Mall – trung tâm mua sắm trong 
nhà lớn nhất của người Trung Quốc ở Bắc Mỹ – chuyên cung cấp sách và băng đĩa 
về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Thiên Thê, cái tên có ngụ ý 
là chiếc thang trời, nhằm cung cấp cho người đọc một phương cách tự cải thiện bản 
thân.

Một người đàn ông ở tuổi ngũ tuần rất vui khi nhìn thấy hiệu sách mới. Ông chào 
hỏi các nhân viên bằng tiếng Quảng Đông: “Xin chúc mừng! Tôi sống gần đây, nên 
đến hiệu sách của các bạn sẽ dễ dàng hơn hiệu sách ở Khu phố Tàu”. Hoá ra là ông 
thường xuyên ghé hiệu sách Thiên Thê thứ nhất để mua sách.

Theo các nhân viên, Hiệu sách Thiên Thê thứ nhất được mở vào năm 2008. Mỗi 
ngày đều có người mới đến muốn học Pháp Luân Công. Ngoài việc bán sách, hiệu 
sách cũng tổ chức nhiều khoá học chín ngày chiếu các video bài giảng của Sư phụ 
Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Đôi khi, có đến hai khóa học được tổ 
chức đồng thời, một bằng tiếng Hoa và một bằng tiếng Anh, để đáp ứng đủ nhu cầu.

Sau khi chế độ cộng sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Công vào năm 1999, nó đã 
khai thác mọi nguồn lực để phỉ báng Pháp Luân Công, cả trong và ngoài Trung Quốc. 
Bởi thế công chúng đã bị lừa dối. Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình đã được cải 
thiện.

Một nhân viên hiệu sách nói rằng: “Nhiều người háo hức muốn tìm hiểu thêm sau 
khi nghe về Pháp Luân Công. Sau đó họ bắt đầu tu luyện”.

Daniel, một cư dân Toronto 54 tuổi, từng là một người nghiện rượu. Ông không thể 
kiểm soát được tính khí của mình, và vợ ông đã bỏ ông. Trong nỗi tuyệt vọng, ông 
đã nghe về Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện. Ông bỏ rượu và thuốc lá, và vợ của 
ông đã chào đón ông quay trở về. Ông nói rằng Pháp Luân Công đã trả lời rất nhiều 
câu hỏi của ông về cuộc sống.

Ông nói: “Đây là một khởi đầu mới. Tôi cảm thấy trẻ lại”.
Tất nhiên chúng tôi không thể hứa hẹn rằng bất cứ ai hay tất cả mọi người tu luyện 

Pháp Luân Công sẽ đều có những trải nghiệm giống như vậy. Trải nghiệm của mỗi 
người mỗi khác, như bất kể học viên nào cũng có thể xác thực. Tu luyện Pháp Luân 
Công không phải là một con đường dễ dàng – thực tế rất khó khăn – thường là rất 
khó. Tuy nhiên nó rất bổ ích, cho mỗi người theo cách riêng của họ. Tại sao hàng 
triệu người quyết định chọn môn tu luyện này?

Nếu bạn muốn tự mình trải nghiệm, bạn sẽ tìm được tất cả những gì bạn cần (trong 
hơn 40 thứ tiếng) tại FalunDafa.org. Tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp 
là hoàn toàn miễn phí.

[MINH HUỆ] Ngày 15 tháng 06 
năm 2013 đánh dấu ngày đầu tiên 
của Lễ hội Đường phố Munster lần 
thứ 15 kéo dài một tuần ở Dort-
mund, Đức, thường được gọi là Tuần 
lễ Nghệ thuật và Văn hóa Quốc tế.

Trong buổi lễ khai mạc, người dẫn 
chương trình đã mời vài nhóm dân tộc 
lên sân khấu và tự hào trình bày văn 
hóa dân gian của họ. Những nhóm bao 
gồm một đội hợp xướng người Nga, một 
nhóm khiêu vũ thiếu nữ Tiệp Khắc, một 
đoàn khiêu vũ Arirang của Hàn Quốc, 
một đội múa truyền thống Indonesia, một 
nhóm khiêu vũ Bồ Đào Nha, cũng như 
môn thiền Trung Quốc, Pháp Luân Công.

Khi những học viên bắt đầu biểu diễn 
các bài công pháp, người dẫn chương 
trình nói với khán giả bằng tiếng Đức: 
“Đây là nhóm Pháp Luân Công. Đó 
là một môn tập luyện dựa trên những 
nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn. Môn 
tập luyện bao gồm một bộ năm bài công 
pháp phù hợp với mọi lứa tuổi. Tập luyện 
Pháp Luân Công giúp tăng cường sinh 
lực, đồng thời giúp tĩnh tâm.”

“Pháp Luân Công bắt nguồn từ Trung 
Quốc”, người dẫn chương trình giải thích. 
“Và hiện tại đã truyền rộng đến hơn 100 
quốc gia trên toàn thế giới. Nhưng thật 
không may, môn tập này không được 
phép tập luyện ở Trung Quốc và vẫn 
đang bị bức hại ở đó.”

Mọi người chăm chú theo dõi và lắng 
nghe. Một vài khán giả phỏng theo những 
động tác tay của các học viên.
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Hiệu sácH THiên THê THứ Hai được mở ở ToronTo 
Bài viết của phóng viên Chương Vận ở Toronto

Bài viết của một học viên ở Đức

Khai trương hiệu sách Thiên Thê thứ hai ở Toronto

Giới thiệu
Pháp Luân Công tại
Lễ hội Đường phố 

Munster ở
Dortmund, Đức 

Các học viên biểu diễn các bài công pháp 
trên sân khấu



“Những động tác Pháp Luân Công thật thư giãn và trông rất 
thoải mái”, một người phụ nữ nói. “Tôi nghĩ thật vô lý khi bức 
hại những học viên Pháp Luân Công chỉ vì họ muốn tập luyện 
các bài công pháp! Họ không phải là người xấu; họ không chống 
lại chính quyền hay ai cả. Họ chỉ muốn làm người tốt. Thật xấu 
hổ khi một môn tập luyện như vậy lại bị cấm ở Trung Quốc!”

Sata Lena, một học viên đến từ Romania, nói rằng cô đạt được 
lợi ích to lớn từ việc tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù cô chỉ 
mới tu luyện trong hai năm.

“Bằng việc tuân theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn 
trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã có thể tìm thấy nội tâm cân 
bằng. Tôi cũng thấy khỏe mạnh hơn và không còn bị các chứng 
đau cổ kinh niên nữa.

Các học viên cũng dựng một quầy thông tin, giới thiệu Pháp 
Luân Công cho người qua đường, và khuyến khích mọi người ký 
tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. 
Ngày càng có nhiều người bày tỏ mong muốn được học Pháp 
Luân Công và ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

uống thuốc độc để kết thúc cuộc đời mình, nhưng lại không 
muốn rời xa người con gái bảy tuổi. Dù chúng tôi chưa từng 
gặp và chưa từng biết nhau trước đó, tôi vẫn cảm thấy sự 
chân thành của cô ấy, vì không ai có thể miêu tả được sự đau 
đớn và bất lực của tình cảnh này trừ phi tự họ trải qua.

Sau khi chia sẻ xong câu chuyện tôi đã tin cô ấy. Cô ấy 
rất hiểu tôi và hoàn cảnh của chúng tôi thật sự giống nhau. 
Nhìn cô ấy đi lại bình thường mà không có di chứng bệnh 
tật nào trước đây, tôi lại bắt đầu nhìn thấy hy vọng. Các học 
viên cũng nói với tôi rằng “Vụ tự thiêu” trên Quảng trường 
Thiên An Môn được phát sóng trên TV thực chất là do chế 
độ cộng sản dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Công trong 
tâm trí người dân. Pháp Luân Công dạy làm người tốt và 
có quy định nghiêm ngặt rằng các học viên không được sát 
sinh. Vậy thì làm sao mà một học viên có thể tự thiêu được? 
Lời tuyên truyền của chế độ được phát sóng trên TV hoàn 
toàn là giả. Nhận ra rằng các phương pháp khác không thể 
chữa được căn bệnh của tôi, và các học viên cũng không có 
lý do gì để lừa gạt tôi và họ cũng không đòi chút tiền nào, 
tôi đã quyết định thử một lần. Tôi nói rằng tôi muốn tu luyện 
Pháp Luân Công. Các học viên nói rằng họ sẽ trở lại vào 
ngày hôm sau để hướng dẫn tôi các bài công pháp và mang 
cho tôi sách Chuyển Pháp Luân.

Ngày hôm sau tuyết rơi rất dày. Tôi luôn nhìn ra cửa sổ, tự 
hỏi rằng các học viên có đến trong thời tiết này không, hơn 
nữa, chúng tôi không biết nhau và họ sống rất xa nơi đây. 
Tôi rất lo lắng và mong gặp họ.

Họ đã đến và dẫn thêm một học viên. Ngày hôm đó mẹ 
tôi cũng đến thăm tôi. Bà cũng bị tuyên truyền của ĐCSTQ 
lừa dối và không tin rằng tu luyện có thể chữa lành bệnh 
của tôi. Bà hỏi các học viên: “Các bệnh viện lớn không thể 
chữa được bệnh của con gái tôi. Pháp Luân Công có thể 
không? Nếu Pháp Luân Công thật sự chữa được, tôi sẽ theo 
các người và bắt đầu tu luyện.” Các học viên mỉm cười hiểu 
ý. Sau đó họ đã hướng dẫn tôi bài công pháp thứ năm (tĩnh 
công) vì lúc đó tôi không thể đứng dậy.

Tôi chầm chậm nhưng rất cẩn thận quan sát họ. Ba học 
viên đã hướng dẫn tôi từng động tác một. Sự nhẫn nại và tốt 
bụng của họ đã khiến tôi cảm động sâu sắc, và giúp tôi trở 
nên quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công hơn.

Sau đó tôi bắt đầu nghiêm túc học Pháp và luyện công. 
Một phép lạ thật sự đã xảy ra. Mỗi ngày, tôi trở nên càng 
ngày càng khá hơn. Vào ngày thứ ba, cơn đau ở chân tôi 
đã biến mất. Tôi có thể ra khỏi giường và tự đi được. Vết 
thương to bằng quả trứng ở đùi đã thu nhỏ kích thước lại 
bằng một đồng xu.

Tôi tiếp tục học Pháp và luyện công. Nửa tháng sau, tôi 
đã hồi phục hoàn toàn và có thể làm việc nhà. Mẹ tôi, chồng 
và bố chồng tôi đều đã chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của 
tôi. Họ hoàn toàn thay đổi quan điểm về Pháp Luân Công và 
không còn tin vào những lời vu khống Pháp Luân Công của 
ĐCSTQ nữa. Họ hoàn toàn bị thuyết phục rằng Pháp Luân 
Công là tốt.

Tôi xin chân thành cảm tạ Sư phụ. Nhờ Sư phụ mà tôi đã 
sống đến ngày hôm nay. Sư phụ đã vớt tôi ra khỏi bể khổ và 
ban cho tôi một cuộc sống mới. Không lời nào có thể diễn tả 
lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Tôi cũng muốn cảm ơn các học viên đã giúp tôi. Các bạn 
đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi và tôi thật may mắn 
khi đắc được một Pháp vĩ đại như vậy! Tôi hy vọng mọi 
người sẽ có cơ hội tu luyện Pháp Luân Công để có được sức 
khỏe và một tương lai tươi sáng.

[MINH HUỆ] Tôi tên là Tiểu Quyên, năm nay 42 tuổi. 
Vào năm 18 tuổi, một vết thương đã xuất hiện trên đùi tôi 
mà không thể chữa được dù tôi đã tìm cách chữa trị từ những 
bác sĩ khác nhau. Sau đó nó dẫn đến viêm tủy xương. Khi 
xương đùi bị gãy và phải cố định bằng một miếng kim loại, 
tôi đã phải chịu một vết thương to bằng một quả trứng. Tôi 
đã đến nhiều bác sĩ để chữa trị trong 23 năm qua, nhưng 
những loại thuốc tôi dùng đều không có bất kỳ tác dụng nào. 
Tôi phải sống trong đau đớn mỗi ngày.

Tình trạng của tôi xấu đi vào mùa đông năm 2010. Chân 
tôi mắc phải bệnh teo cơ nghiêm trọng và không thể đi lại 
được. Tôi nghĩ đời mình đã hết, và tôi phải nói lời trăn trối 
cuối cùng với gia đình.

Trong thời gian này, khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng và cảm 
thấy không có ai để chia sẻ, hai học viên Pháp Luân Công 
đã đến nhà tôi để bán đồ dùng dành cho mùa đông. Khi thấy 
tôi không thể ra khỏi giường, họ đã hỏi tình trạng của tôi. 
Trong lúc nói chuyện, họ đã đề nghị tôi tu luyện Pháp Luân 
Công và nói rằng nhiều người đã được hưởng lợi ích từ môn 
tu luyện này. Tôi bác bỏ lời đề nghị của họ và tiếp tục khóc 
nức nở với họ vì nỗi bất hạnh của mình.

Khi  nói về con trai tôi, cặp mắt của một học viên trở nên 
rơm rớm nước mắt. Cô ấy nói rằng chúng tôi thật sự có 
một mối tiền duyên. Cô ấy đã chia sẻ câu chuyện của mình 
và nói với tôi trải nghiệm kỳ diệu của việc tu luyện Pháp 
Luân Công, khiến tôi cảm động và ngạc nhiên. Trước khi tu 
luyện, tình trạng của cô ấy rất giống tôi. Cô ấy bị chẩn đoán 
một căn bệnh không chữa được: “Hoại tử xương.” Gia đình 
đã thậm chí bán nhà để chữa trị cho cô ấy nhưng không gì 
có thể chữa được. Cô ấy đã bị bại liệt và phải ở trên giường. 
Chồng cô ấy đã li dị và gửi cô về với cha mẹ cô. Cô cảm 
thấy tuyệt vọng và không thể chịu đựng nổi nữa. Cô dự định 
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Bài viết của một học viên Pháp Luân Công
ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Bệnh viêm tủy xương 23 năm
được chữa lành sau khi tu luyện
Pháp Luân Công 45 ngày 

Giới thiệu Pháp Luân Công tại
Lễ hội Đường phố Munster ở Dortmund, Đức 



Bà nói: “Tôi đã nghe nói về những tội ác như vậy vài năm 
trước và đã bị sốc bởi cách mà chính phủ Trung Quốc đối xử với 
người dân của mình. Tôi không thể hiểu được một cuộc bức hại 
có tổ chức như vậy và tôi rất quan tâm về nó. Tôi sẽ nhấn mạnh 
vấn đề này tại Nghị viện và gây ảnh hưởng lên Liên minh Châu 
Âu về vấn đề này.”

Nghị sĩ Astrid Thors 
cũng bày tỏ sự ủng hộ 
của mình: “Tôi tin rằng 
việc cộng đồng quốc 
tế biết về nạn mổ cướp 
nội tạng sống, các tổ 
chức quốc tế kêu gọi 
chấm dứt nó và hiểu 
được những nỗ lực đã 
bỏ ra là rất quan trọng.”

“Nếu người dân ở đất 
nước chúng ta không 
tới Trung Quốc để ghép 
tạng, điều đó cũng sẽ 
giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống.”

Nhiều nghị sĩ nói rằng họ đã đọc về nạn mổ cướp nội tạng trên 
phương tiện truyền thông và mạnh mẽ lên án điều đó. Họ nói 
cuộc bức hại Pháp Luân Công thật khủng khiếp.

Một nghị sĩ, cũng là chủ tịch một tổ chức nhân quyền, nói rằng 
bà sẽ không im lặng về vấn đề này.
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[MINH HUỆ] Quốc hội Phần Lan đã tổ chức phiên họp cuối 
cùng trước kỳ nghỉ vào ngày 19 tháng 06. Các học viên Pháp 
Luân Công địa phương ở Helsinki đã nhân cơ hội để kiến nghị 
lên các nghị sĩ phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra trong 14 năm ở Trung 
Quốc. Trong những năm qua, nhiều chi tiết về tra tấn và cưỡng 
bức lao động đã bị đưa ra ánh sáng, bao gồm cả mổ cướp nội 
tạng từ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh. Kinh khủng 
hơn, hành động này được thực hiện trong khi các nạn nhân vẫn 
còn sống.

Các học viên ở Helsinki đã nói với các nghị sĩ và người qua 
đường trước Tòa Nghị viện về cuộc bức hại, đề nghị họ ký tên 
thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng. 
Họ đã giải thích rằng Đảng cộng sản Trung Quốc phải chịu trách 
nhiệm về những vi phạm nhân quyền của họ.

Các Nghị sĩ bày tỏ sự ủng hộ
Nghị sĩ Aila Pal-

oniemi đã nghe 
những gì các học 
viên nói về nạn mổ 
cướp nội tạng ở 
Trung Quốc và đã ký 
tên thỉnh nguyện trên 
đường tới phiên họp 
Quốc hội.

Trong giờ nghỉ, bà 
đã quay lại để bày tỏ 
sự ủng hộ của mình.

[MINH HUỆ] Một tổ chức tại Vương quốc Anh – Hiệp hội Bác 
sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) đã tổ chức một phiên điều 
trần tại Quốc hội Anh vào chiều ngày 24 tháng 06 năm 2013, 
nhằm phơi bày “tội ác chưa từng có” của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc khi thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân 
Công.

Nghị sỹ Đảng 
Bảo thủ, ngài Neil 
Parish chủ tọa 
phiên điều trần 
với sự tham gia 
của bảy nghị sỹ 
khác, một đại diện 
của Thượng viện, 
khoảng mười trợ 

lý nghị sĩ và các đại diện của xã hội dòng chính tại Anh.
Diễn giả danh dự là ngài David Kilgour, nguyên Quốc vụ 

khanh Canada khu vực châu Á – Thái Bình Dương; luật sư nhân 
quyền nổi tiếng thế giới, ngài David Matas; nhà báo nổi tiếng, 
ngài Ethan Gutmann và giáo sư Li Huige tới từ DAFOH, đã phát 
biểu tại phiên điều trần diễn ra 03 tiếng này.

Mỗi diễn giả đã trình bày các nghiên cứu mới và tiếp tục phơi 
bày rõ hơn nữa những tội ác khủng khiếp là thu hoạch nội tạng 
sống tràn lan vì lợi nhuận khổng lồ.

Họ chỉ ra rằng chế độ Trung Cộng vẫn đang cố gắng che giấu 
“tội ác chưa từng có” này, tuy nhiên, cộng đồng quốc tế sẽ không 
còn làm ngơ trước những hành động đẫm máu đó, và đang có 
những động thái tại nhiều cấp độ khác nhau – chính phủ, các tổ 
chức và các cá nhân, nhằm chấm dứt tội ác phản nhân loại này 
trong thời gian sớm nhất có thể.

Những người tham dự rõ ràng đã bị xúc động trước thực trạng 

Các nghị sĩ ở Phần Lan lên án tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc 

Nghị sỹ Quốc hội Anh 
bày tỏ mối quan ngại về 
nạn thu hoạch nội tạng 
tàn khốc tại Trung Quốc 

Nghị sĩ Aila Paloniemi

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan

Nghị sĩ Astrid Thors

này. Chủ tọa 
phiên điều trần 
và các thành 
viên đã trao đổi 
với những diễn 
giả nhằm hiểu 
rõ hơn về Pháp 
Luân Công và 
tội ác của Trung 
Cộng, và nhằm 
thảo luận các 
biện pháp mà 
Vương quốc 
Anh có thể thực 
hiện nhằm giúp 
ngăn chặn nạn 
thu hoạch nội tạng sống.

Kiến nghị một kế hoạch hành động từ các nghị sĩ Vương 
quốc Anh

Ngài Parish đã tổng hợp những kiến nghị về một kế hoạch 
hành động, chủ yếu gồm:

1. Thông báo và cảnh báo tới người dân Anh thông qua một 
chương trình giáo dục về nạn thu hoạch nội tạng từ website của 
Bộ ngoại giao Vương quốc Anh. Thông điệp chính là một học 
viên tại Trung Quốc có thể bị sát hại nếu có một yêu cầu cấy 
ghép tạng.

2. Đoàn kết các Nghị sỹ Quốc hội (nhằm tạo một phản ứng 
mạnh mẽ nhất). Những người tham dự phiên điều trần bày tỏ 
rằng họ sẽ nỗ lực làm việc với các nghị sĩ từ các Đảng, bao gồm 
cả Quốc hội Scotland. Ngài Parish nhấn mạnh rằng cần phải có 
nỗ lực chung từ cả hai nhóm nghị sĩ.

3. Dựa trên kinh nghiệm của Úc và các nước khác, đặc biệt là 
của bang New South Wales, lập ra những điều luật và thực thi 
một loạt biện pháp bao gồm các quy định pháp lý nhằm ngăn 
chặn người dân Anh tới Trung Quốc cấy ghép nội tạng.

Phiên điều trần được tổ chức bởi DAFOH tại 
Quốc hội Anh nhằm phơi bày “tội ác chưa từng 
có” của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi thu hoạch 
nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.


