
                                         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.
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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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Ukraine: Giới thiệu PháP Luân CônG ở SevaStoPoL

nam Úc: Ủng hộ rộng rãi 
đối với hoạt động thu thập 
chữ ký thỉnh nguyện ngăn 
chặn tội ác mổ cướp tạng 

[MINH HUỆ] Vào ngày 28 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công ở Ukraine 
đã tổ chức các hoạt động ở Sevastopol, một điểm du lịch nổi tiếng trên bờ biển Đen 
của Bán đảo Crimean. Họ đã giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Công và vạch trần 
cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên cũng thu thập chữ ký phản 
đối cuộc bức hại.

Trong sự kiện này, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân 
Công và biểu diễn các điệu múa cổ truyền của Trung Quốc. Vì các hoạt động được 
tổ chức trong thời gian diễn ra Lễ hội Hải quân Ukraine và Nga, nên có rất nhiều du 
khách đến khu vực này. Rất nhiều người đã xem các tiết mục biểu diễn của các học 
viên, và một số lượng lớn du khách bày tỏ ủng hộ bằng việc ký tên thỉnh nguyện 
kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

[MINH HUỆ] Ngày 27 tháng 07 
năm 2013, một cuộc thu thập chữ ký 
đã được tổ chức ở công viên Hind-
marsh Nam Úc. Đây là hoạt động 
được khởi xướng bởi một nhóm các 
học viên Pháp Luân Công nhằm nâng 
cao nhận thức về cuộc bức hại tàn 
bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp 
Luân Công ôn hòa. Khách qua đường 
đã được đề nghị ký tên thỉnh nguyện 
ngăn chặn tội ác man rợ mổ cướp tạng 
từ các học viên Pháp Luân Công đang 
sống của ĐCSTQ.

Những chữ ký thu thập được sẽ 
được đệ trình lên chính phủ Australia.

Các học viên Pháp Luân Công 
bắt đầu các hoạt động trong ngày 

Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc

Các học viên biễu diễn các bài công pháp ở Sevastopol, Ukraine

Luyện công tập thể

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

bằng việc luyện công tập thể vào buổi 
sáng. Những động tác nhẹ nhàng của 
các bài công pháp và nhạc luyện công 
nhu hòa đã thu hút nhiều khách qua 
đường đến xem.

Mọi người đã đọc bảng tin về Pháp 
Luân Công và cuộc bức hại. Một số 
người nói chuyện với các học viên 
và bày tỏ mong muốn được biết thêm 
thông tin về cuộc bức hại. Sau khi biết 
được sự tàn bạo của ĐCSTQ, gồm nạn 
mổ cướp tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công đang còn sống, họ đã ký 
vào bản thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt 
tội ác man rợ này.



[MINH HUỆ]  Các chuyên gia y tế trên 
khắp thế giới đã thành lập Hiệp hội Các 
bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) 
và đã khởi động một cuộc thỉnh nguyện 
toàn cầu. Họ đề nghị Cao ủy Liên Hợp 
Quốc về Nhân quyền yêu cầu chính quyền 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
ngay lập tức dừng việc mổ cướp nội tạng 
từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Vào ngày 03 tháng 04 năm 2013, các 
học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc đã 
trình diễn mô phỏng tại hai quận tấp nập 
nhất của thành phố để vạch trần sự hung 
bạo của tội ác mổ cướp nội tạng.

Những người qua đường đã chăm chú 
theo dõi trình diễn của các học viên và 
xem các tấm băng-rôn. Nhiều người đã 
dừng lại để đọc các tấm băng-rôn, chụp 
ảnh và quay video, và còn có nhiều người 
hơn nữa kí tên thỉnh nguyện.
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Đài BắC, Đài Loan: 
nhiều nGười kí tên 
thỉnh nGuyện Lên án 
Chính quyền trunG 
CộnG mổ CắP nội tạnG 
Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, Chu Dung Đài

Những người qua đường đã bị sốc khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng sống

Còn nữa trang 3

Đan mạch: Diễu hành ở copenhagen nâng cao nhận thức về cuộc bức hại
[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công ở châu Âu và 

những người ủng hộ đã tập trung ở Copenhagen, thủ đô của Đan 
Mạch, vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, để tổ chức một cuộc diễu 
hành hòa bình, kêu gọi người dân từ mọi tầng lớp xã hội ủng hộ 
những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của 
Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các hoạt động đã nhận 
được sự ủng hộ rộng rãi.

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 2 giờ chiều, dẫn đầu bởi Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn. Đoàn diễu hành bắt đầu từ Quảng trường 
Nghị viện, đi dọc những con phố nhộn nhịp, qua cung điện 
Rosenborg, nhà hát Quốc gia, quảng trường Nueva của nhà 
vua, đại lộ Anderson, và cuối cùng kết thúc ở điểm đến, Quảng 
trường Tòa thị chính.

Đài phát thanh quốc gia Đan Mạch P4 (Danmark Radio P4) đã 
phỏng vấn học viên Pháp Luân Công Benny vào buổi sáng, và 
phát sóng chi tiết về các sự kiện của Pháp Luân Công trong ngày.

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công 
của ĐCSTQ

Đoàn diễu hành lớn đã thu hút một lượng đông người xem dọc 
tuyến đường. Sau khi nhận được một tờ rơi thông tin, Kshtiz đến 
từ Nepal đã đọc nó cẩn thận. Anh chưa từng nghe nói về Pháp 
Luân Công, và đã bị sốc khi biết về nạn mổ cướp nội tạng từ các 
học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Anh nói anh 
cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Công trong đoàn diễu 
hành đều rất dễ mến. Anh thắc mắc tại sao sự tàn bạo như vậy 
lại đang xảy ra ở Trung Quốc, và anh nóng lòng muốn tìm hiểu 
sự thật.

Simin, đến từ Afghanistan, chăm chú theo dõi đoàn diễu hành 
dài. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Công. Simin 
nói rằng thật tốt vì Pháp Luân Công đấu tranh chống lại cuộc bức 

hại một cách ôn hòa. Cô muốn nói với con gái và bạn bè mình về 
những điều này, hy vọng sẽ đưa thông tin đến nhiều người hơn.

Người dân Trung Quốc nhìn thấy hy vọng
Đang xem diễu hành, hai người Trung Quốc sống ở Copen-

hagen đã gọi điện cho học viên Pháp Luân Công là bà Wu. Trên 
điện thoại, họ đã khóc khi chia sẻ cảm giác đối với việc xem 
đoàn diễu hành Pháp Luân Công: “Chúng tôi rất xúc động bởi 
đoàn diễu hành. Các bạn đã làm điều này không chỉ cho nhân 
quyền của Trung Quốc, mà còn cho nhân quyền của thế giới. Có 
rất nhiều người lớn tuổi, những người kiên trì đứng thật lâu dưới 
ánh mặt trời thiêu đốt mà không có nước uống. Chúng tôi cảm 
thấy có hy vọng cho Trung Quốc”.

Đứng trước tấm băng-rôn, một chàng trai trẻ đến từ Trung Quốc đã giải thích chân 
tướng về cuộc đàn áp và nạn mổ cướp nội tạng cho những người bạn. Anh ấy chỉ về phía 
biểu diễn mô phỏng của các học viên và nói: “Đây là một câu chuyện tồi tệ đang diễn ra 
trên đất nước chúng ta. Cựu chủ tịch và những nhân vật chính trị tầm cỡ đang bị kiện…” 
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Một nhà báo Isreal: “Có một 
cuộc tàn sát ở Trung Quốc”
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Israel

Nhà báo và phát thanh viên người Israel, Billy Beserglick phát biểu 
tại lễ mít tinh đánh dấu 14 năm bức hại các học viên Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ] “Có một cuộc tàn sát ở Trung Quốc”, nhà 
báo và phát thanh viên người Isreal tên là Billy Beserglick 
tuyên bố trong bài phát biểu trước Đại sứ quán Trung Quốc ở 
Tel Aviv vào ngày 22 tháng 07 năm 2013.

“Tôi là thế hệ thứ hai sau Cuộc tàn sát người Do Thái trong 
Thế chiến thứ II. Cha mẹ tôi đã ở Auschwitz và sống sót một 
cách kỳ diệu. [Nếu không], tôi chắc chắn sẽ không được ở 
đây bây giờ”, cô nói.

Cô Beserglick tưởng tượng cảnh một người phụ nữ ở độ 
tuổi của cô bị giam giữ tại một tầng hầm của một trại lao động 
cưỡng bức sau khi bị tra tấn: “Thật sốc khi mà vào năm 2013 
một cuộc tàn sát lại xảy ra, và thế giới vẫn cứ ‘làm việc như 
bình thường.’”

“Thật khủng khiếp”, cô nói về những tội ác mà chế độ cộng 
sản Trung Quốc thực hiện. “Nội tạng bị mổ cướp từ các tù 
nhân trong các trại tập trung!”

“Chúng ta không nên nhắm mắt làm ngơ!” cô kết luận.
Vào ngày hè này, 200 người đã không nhắm mắt làm ngơ. 

Họ đến để phản đối những tội ác chống lại nhân loại của 
chế độ Trung Quốc và cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 14 năm 
lên hàng triệu công dân tuân thủ pháp luật ở Trung Quốc – 
các học viên của môn tu luyện tinh thần cổ xưa được gọi là 
Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), những 
người tin vào các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn.

Giám đốc báo Đại Kỷ nguyên: “Sự im lặng làm cho 
những tội ác này tiếp diễn”

“Chúng ta không thể trung lập”, ông Gilad Slonim, Giám 
đốc báo Đại Kỷ nguyên phiên bản tiếng Israel, cho biết. 
“Chúng ta [những người Do Thái] đã trải qua một cuộc diệt 
chủng, nơi mà một tên độc tài quyết định tiêu diệt chúng ta 

Đài BắC, Đài Loan: nhiều nGười kí tên 
thỉnh nGuyện Lên án Chính quyền 
trunG CộnG mổ CắP nội tạnG 
Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, Chu Dung Đài

Sau đó anh ấy chỉ cho những người bạn biết họ có thể kí tên 
thỉnh nguyện ở đâu.

Một người phụ nữ đến từ Thượng Hải nói với các học viên 
rằng cô đã đọc những cuốn sách ở Đài Loan về cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công ở Trung Quốc. “Tôi đã mua những cuốn sách này và 
tôi sẽ đem chúng về nhà. Tôi muốn cho bạn bè và gia đình biết 
chuyện gì đang thực sự diễn ra.”

Sau khi kí tên thỉnh nguyện, một du khách đến từ Israel nói 
rằng các bác sĩ ở đất nước của anh đã chú ý đến việc mổ cướp 
nội tạng có hệ thống ở Trung Quốc bởi vì sự dồi dào của nguồn 
nội tạng và thời gian chờ đợi của các bệnh nhân là quá ngắn. 
Anh ấy nói: “Để chấm dứt việc làm khủng khiếp này, Israel đã 
cấm người dân đến Trung Quốc để tiến hành cấy ghép nội tạng.”

Nhiều thanh niên đã đến và xin kí tên thỉnh nguyện. Một 
trong số họ nói: “Đây là quả là một việc làm khủng khiếp và 
đáng hổ thẹn!”

bởi vì điều chúng ta tin không phù hợp với hắn, và bây giờ 
chúng ta đang trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ một chế độ kiểu 
giống vậy thực hiện cuộc bức hại này.”

“Vì vậy, chúng ta không thể trung lập trong cuộc chiến này. 
Mọi người đều muốn trung lập, [nghĩ rằng] tại sao lại dính 
líu vào? Tại sao lại đặt sự đau khổ này vào trong đầu tôi? Nó 
diễn ra ở rất xa – nó không liên quan tới chúng tôi… Điều này 
không đúng! Nó có liên quan tới mỗi người chúng ta. Hôm 
nay tất cả mọi người phải chọn đứng về bên nào.”

“Không chủ động chống lại cuộc đàn áp này đồng nghĩa với 
việc ủng hộ nó, vì bạn chấp nhận im lặng. Sự im lặng cho phép 
những tội ác này tiếp diễn.”

“Ngày 20 tháng 07 – một nỗi xấu hổ lớn trong lịch sử 
nhân loại”

Hai học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc sống ở 
Israel phát biểu trước Đại sứ quán Trung Quốc, không chỉ 
hướng đến khán giả, mà còn hướng đến những người tại Đại 
sứ quán.

“Theo tôi, ngày 20 tháng 07 sẽ mãi là một nỗi xấu hổ lớn 
trong lịch sử nhân loại”, một trong hai học viên phát biểu. 
“Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì cách đây 14 năm vào ngày 20 
tháng 07 tại Trung Quốc – một quốc gia lớn với 1,3 tỷ dân – 
ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã phát động một cuộc 
đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Đại Pháp.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người rất có uy 
tín ở Trung Quốc”, bà nói. “Có nhiều người đứng về phía công 
lý và hỏi những cảnh sát xấu xa Phòng 610: ‘Các ông không 
bắt những kẻ xấu mà lại đặc biệt nhắm vào những người tốt. 
Các ông là loại người gì vậy?’”

“Một số người đã thử nghiệm với điện thoại di động, bằng 
cách gửi tin nhắn. Những tin nhắn với các từ ‘Chân, Thiện, 
Nhẫn’ [các nguyên lý chính của Pháp Luân Công] đã bị chặn 
[bởi chế độ]. Nhưng những tin nhắn với các từ ‘giả, ác, đấu” 
thì lại được gửi thành công. Điều này cho thấy mức độ mà 
ĐCSTQ đã đặt Trung Quốc dưới sự kiểm soát tàn bạo của nó, 
để mà những [tiêu chuẩn] đạo đức cơ bản đã hoàn toàn bị xóa 
sổ.”

“Tuy nhiên, phần tốt đẹp còn lại của nhân dân Trung Quốc 
đã bắt đầu nổi lên khi họ biết được sự thật về chế độ Cộng sản. 
Bây giờ hơn 140 triệu người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ 
và các tổ chức liên đới của nó.”

Tiếp theo trang 2



[MINH HUỆ] Các đây một năm, vào ngày 20 tháng 07 năm 
2012, nhân dịp kỷ niệm 13 năm kháng nghị ôn hòa của các học 
viên Pháp Luân Công, Tổ chức thế giới Điều tra cuộc bức hại 
Pháp Luân Công (WOIPFG) đã đưa ra bản thu thập báo cáo đầu 
tiên về cuộc bức hại.

Theo ông Wang Zhiyuan, người phát ngôn của WOIPFG, bản 
thu thập này đã cung cấp một số lượng bằng chứng lớn mà họ đã 
thu thập hơn 10 năm qua, về việc chính quyền cộng sản Trung 
Quốc đã huy động cả bộ máy nhà nước để thực hiện cuộc bức 
hại có hệ thống, hay diệt chủng, chống lại Pháp Luân Công như 

Số 2013-34  Ngày 19 tháng 08 năm 2013

4

WOIPFG thu thập những báo cáo về 
cuộc bức hại Pháp Luân Công 

Biểu 
tượng của 
WOIPFG

Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Su Qing

[MINH HUỆ] Tại địa phương của tôi đã 
phát sinh tình huống hai cá nhân đưa ra 
hai sự lựa chọn khác nhau và dẫn đến vận 
mệnh khác nhau. Một trường hợp là của 
một lão niên ở độ tuổi 80, người mà giờ 
đây cảm thấy dường như trẻ ra mỗi ngày, 
và một trường hợp khác đã xảy ra với một 
người đàn ông trung tuổi người đã qua đời 
vì bệnh tật.

Lão niên được đề cập ở trên là anh trai 
của người bạn vong niên của tôi. Ông ấy 
năm nay 81 tuổi, không biết chữ và sống 
ở vùng nông thôn hẻo lánh. Ba năm trước, 
ông đã được chẩn đoán là bị ung thư phổi 
giai đoạn cuối. Bác sĩ nói không thể chữa 
trị được nữa. Vào thời điểm đó ông lão đã 
không ăn uống được gì nữa và rất khó thở. 
Bạn tôi đề nghị anh trai niệm: “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. 
Ông lão lắng nghe và lặp lại một cách 
chân thành. Cả gia đình sau đó cũng niệm 
theo. Một tuần sau, kỳ tích đã xuất hiện, 
tôi nhận được điện thoại của bạn tôi và 
được biết rằng ông lão đã hồi phục. Ông 
đã có thể ngồi dậy và ăn uống đã có cảm 
giác ngon miệng. Một tháng sau, ông đã 
có thể đạp xe đạp và quán xuyến được cả 
công việc nhà và công việc làm ăn ở bên 
ngoài. Giờ đây ông đã có thể làm hầu hết 
mọi việc, và ông tiếp tục chân thành niệm 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện 
– Nhẫn hảo!”

Trường hợp còn lại là một nam đồng 
nghiệp của tôi. Anh ấy 48 tuổi, đã từng 
là Giám đốc điều hành trong một công ty 
nước ngoài. Hàng năm anh đều đi kiểm tra 
sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức, mọi 
việc diễn ra bình thường cho đến cuối năm 
2011, anh được chẩn đoán là bị ung thư 
gan giai đoạn cuối. Các bác sĩ đề nghị anh 
nên ghép gan ngay để có thể kéo dài cuộc 
sống của anh thêm chục năm nữa.

Tôi muốn mời anh trai của bạn tôi tới 
nhà và để ông lão chia sẻ kinh nghiệm 
lựa chọn giữa sinh và tử của ông với bạn 
tôi. Nhưng anh bạn đồng nghiệp của tôi 
từ chối và nói rằng “anh ấy chỉ tin vào 
khoa học”.

Sau dịp Tết, chúng tôi được thông báo 
rằng ca ghép gan đã thành công. Mọi 
người tự hỏi là làm thế nào mà anh ta lại có 
thể tìm được một lá gan phù hợp chỉ trong 
vòng chưa đầy hai tuần lễ. Tôi thường 
sử dụng chương trình đột phá phong tỏa 
mạng Internet của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) để đọc các tin tức bên 
ngoài Trung Quốc. Tôi biết đến những cáo 
buộc mổ cướp nội tạng và nghĩ rằng lá gan 
của anh ấy có thể đã được mổ cướp từ một 
học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Đồng 
nghiệp của tôi nói rằng vào ngày mà anh 
được ghép gan thì cũng có chừng khoảng 
năm hay sáu ca ghép tạng cũng được thực 
hiện tại cùng một chỗ. Khi tôi hỏi anh về 

người hiến tặng, anh không muốn nói và 
kể rằng anh đã ký kết một thỏa thuận bí 
mật với bệnh viện. Mặc dù điều đó có vẻ 
không được bình thường, nhưng anh ấy đã 
nhanh chóng hồi phục và chúng tôi quyết 
định giữ im lặng.

Sau cuộc phẫu thuật, anh về nhà nghỉ 
ngơi, đã tăng được vài cân và thường ra 
công viên tập thể dục. Một đồng nghiệp 
của tôi đã đưa tặng anh ấy một đĩa DVD 
Thần Vận, nhưng anh từ chối và nói: “Tôi 
sẽ không xem hoặc đọc bất cứ thứ gì có 
nội dung liên quan đến Pháp Luân Công.”

Vào ngày 05 tháng 12, tôi được thông 
báo rằng tình trạng sức khỏe của anh ấy 
đã trở nên nguy kịch. Một đồng nghiệp đề 
nghị: “Anh nên tìm hiểu Pháp Luân Công. 
Hãy quên ĐCSTQ đi. Giữ mạng sống mới 
là điều quan trọng nhất.” Ngay cả đến lúc 
đó, anh ấy vẫn tiếp tục nói rằng mình chỉ 
tin vào khoa học. Anh qua đời sau đó ba 
ngày tại bệnh viện.

Suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa của bi 
kịch này, tôi thấy rằng anh ấy đã bị đầu 
độc bởi chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ. 
Từ hai câu chuyện có thật nêu trên, tôi hy 
vọng mọi người có thể trân quý bản thân, 
trân quý sinh mệnh, tĩnh tâm nghĩ xem 
rốt cuộc Pháp Luân Công là gì, có phải 
giống như những tuyên truyền giả dối của 
ĐCSTQ hay không?

Sự lựa chọn sinh tử 

thế nào. Thu thập này không chỉ phản ánh tính nghiêm trọng của 
chính cuộc bức hại, mà còn tiết lộ những tác động đáng kể của 
cuộc bức hại đến thế giới.

Bản thu thập này gồm có 21 cuốn sách, bao gồm 203 báo cáo 
với hơn 4.200 mẫu bằng chứng. Các nhà điều tra từ Bắc Mỹ, 
châu Âu, châu Úc, châu Á, cũng như ở Trung Quốc, đã mạo 
hiểm cả tính mạng để thu thập những bằng chứng trực tiếp được 
trình bày trong những báo cáo này.

WOIPFG được thành lập ở New York vào ngày 20 tháng 01 
năm 2003, để điều tra những tội ác của những cá nhân, tổ chức 
và cơ quan trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa họ ra 
công lý.

Bản thu thập này bao hàm nhiều khía cạnh của cuộc bức hại, 
bao gồm những phương pháp khác nhau được chính quyền cộng 
sản sử dụng để bức hại Pháp Luân Công, như: Thành lập hệ 
thống “Phòng 610″; Tà giáo hóa môn tu luyện thông qua tuyên 
truyền vu khống, như trò lừa “tự thiêu Thiên An Môn”; Tra tấn 
vô nhân đạo trong các trại lao động cưỡng bức và các trại tạm 
giam; Mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Wang Zhiyuan phát biểu rằng, đã 13 năm kể từ khi chính 
quyền cộng sản phát động cuộc bức hại. Tuy nhiên, tính nghiêm 
trọng và hậu quả đáng sợ của cuộc bức hại vẫn chưa được nhiều 
người dân trên thế giới biết đến. Với việc công bố bản thu thập 
này, ông hy vọng ngày càng có nhiều người hơn hiểu được bản 
chất của cuộc bức hại và đứng ra ngăn chặn nó.

Ông Wang Zhiyuan cũng cho biết họ sẽ gửi bản thu thập tới 
nhiều chính phủ khác nhau, các tổ chức nhân quyền, và các 
phương tiện truyền thông, v.v. Họ hy vọng sẽ truyền bá rộng rãi 
bản thu thập. (Xem báo cáo tại: http://www.zhuichaguoji.org/
en/node/224)


