
[MINH HUỆ] Triển lãm Nghệ thuật 
Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn, được tổ 
chức tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, 
gần đây đã có mặt tại một số thành phố 
của Pháp. Sau Caen và Périgueux, triển 
lãm đã diễn ra tại Cercle Saint Martin 
ở Colmar từ ngày 11 đến 15 tháng 07 
năm 2013.

Xuất phát từ dự án của họa sĩ – nhà 
điêu khắc Trương Côn Luân vào năm 
2004, và sinh ra từ những thử thách 
đau thương của chính ông khi còn là 
tù nhân lương tâm ở Trung Quốc vì 
tu luyện Pháp Luân Công, Nghệ thuật 
Chân – Thiện – Nhẫn là bộ sưu tập 
các tác phẩm của một nhóm nghệ sỹ, 
chủ yếu là người Trung Quốc, họ đã 
thể hiện cảm xúc của mình trong việc 
tìm kiếm nghệ thuật Thần truyền của 
họ. Các tác phẩm lần lại lịch sử của 
pháp môn tu luyện Pháp Luân Công, 
phản ánh vẻ đẹp của môn tu luyện cổ 
xưa này, và cuộc đàn áp của chính phủ 
Trung Quốc từ năm 1999. Một phần 
của triển lãm gợi lên những gian khổ 
phi thường mà các học viên Pháp Luân 
Công và nghệ sỹ ở Trung Quốc đã trải 
qua và gánh chịu.

Nicole Schnell, Phó Thị trường thành 
phố Colmar, đã tham dự lễ khai mạc triển 

lãm nội bộ vào ngày 11 tháng 07. Bà đặc 
biệt xúc động trước bức tranh “Đêm tĩnh 
lặng”. Bà nói: “Bức tranh này mô tả sự 
thanh bình, và tôi thấy nó rất tuyệt”. “Sự 
tương phản trong những tác phẩm miêu 
tả cảnh đàn áp các học viên Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc đã cho tôi cảm nhận 
được sức mạnh của nó.”

Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn đã 
tạo cảm hứng cho Chantal Asenbeler, 
người cảm thấy bình an và tĩnh tâm khi 
chiêm ngưỡng các bức tranh: “Kể từ lúc 
ở đây, tôi cảm thấy tràn ngập yêu thương 
và năng lượng, bất chấp những bức tra-
nh rất khó chịu về tra tấn và đàn áp. Tôi 
không muốn rời đi chút nào, bởi vì nó 
quá đẹp!”

Vẻ đẹp của triển lãm đã làm đắm say 
lòng người dân Colmar và nuôi dưỡng 
những cảm xúc mạnh mẽ từ phía khán 
giả. “Tôi biết có cuộc đàn áp, nhưng 
nó đã hiện lên rất thực qua những bức 
tranh. Tôi thật sự cảm động, cảm động 
không nói lên lời”, một vị khách chia sẻ. 
Một vị khách khác đã để lại dòng nhận 
xét sau trong cuốn sổ lưu bút: “Một 
triển lãm đáng kinh ngạc về khả năng tái 
hiện thảm kịch liên quan đến Pháp Luân 
Công mà các nghệ sĩ đã có đủ sự dũng 
cảm để thể hiện nó bằng nghệ thuật.”

                                         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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COLMAR, PHÁP: NGHỆ THUẬT CHÂN – THIỆN – NHẪN 
ĐÁNH THỨC KHÁCH THĂM QUAN

Đài truyền hình Ukraina đưa tin về phim “Trung 
Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng”

[MINH HUỆ] Vào ngày 10 tháng 10 
năm 2013, hãng truyền hình VIKKA 
ở Cherkasy, Ukraina đã phát sóng một 
chương trình tin tức đặc biệt lúc 06 giờ, 
đưa tin về bộ phim tài liệu đã đạt được 
nhiều giải thưởng, phim Trung Quốc Tự 
Do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng. 
Khán giả đã được mời đến tham dự buổi 
công chiếu phim miễn phí ở địa phương.

Phát thanh viên cho biết: “Trong khi 
Trung Quốc quảng bá về sự phát triển 

kinh tế của đất nước này với thế giới thì 
bộ phim tài liệu Trung Quốc tự do: Lòng 
dũng cảm theo tín ngưỡng, đã được khởi 
chiếu ở Cherkasy.” “Bộ phim tiết lộ sự 
tra tấn, tẩy não, và đàn áp chính trị diễn 
ra trong các trại lao động cưỡng bức của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Trong bộ phim này, Charles Liễu – 
một bác sỹ y khoa người Mỹ gốc Hoa 
và cũng là một thương nhân thành đạt 
và Jennifer Chính – một cựu thành viên 

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Nicole Schnell, 
Phó Thị trưởng 
thành phố 
Colmar, đặc biệt 
xúc động bởi 
bức tranh 
“Đêm tĩnh lặng”

(Còn nữa trang2)



“Những người tu luyện [Pháp Luân 
Công] sẽ không nói dối và lừa gạt như 
ĐCSTQ”

Một học viên đã nghe được hai cậu 
thanh niên nói chuyện khi họ chọn một 
số tờ rơi từ bàn thông tin của các học 
viên. Một cậu nói: “Nếu tất cả mọi 
người đều hành xử theo Chân, Thiện và 
Nhẫn giống như các học viên Pháp Luân 
Công, làm sao ĐCSTQ có thể chịu được 
điều đó?”

Người bạn kia gật đầu đồng ý: “Những 
người tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn sẽ 
không nói dối và lừa gạt người khác giống 
như ĐCSTQ.”

Ditmar, một cư dân Bremen 20 tuổi, 
kêu lên: “Có rất nhiều người dân vô tội 
bị đưa vào tù mà không cần xét xử công 
bằng, nhưng sau đó nội tạng của họ đã bị 
lấy đi trong khi họ vẫn còn sống.”

“Mặc dù con người ngày nay quá bận 
rộn để dành ra 5 phút, học viên các bạn 
thực sự cần phải thu thập chữ ký nhiều 
nhất có thể. Dù thế nào, toàn thể nhân loại 
cũng chịu sự xấu hổ vì nạn mổ cướp nội 
tạng sống. Đây là điều không bao giờ nên 
xảy ra.”

Ditmar sau đó đã lấy hai lá đơn thỉnh 
nguyện trống và nói rằng anh sẽ đề nghị 
gia đình và bạn bè mình cũng ký vào.

Mọi người cảm ơn các học viên vì đã 
phơi bày những tội ác của ĐCSTQ

Nhờ những nỗ lực giảng chân tướng 
không ngừng của các học viên, người dân 
ở Đức ngày càng hiểu hơn về Pháp Luân 
Công và lý do nó bị bức hại ở Trung Quốc.

Một số người qua đường hỏi: “Không 
phải là mổ cướp nội tạng sống cũng đang 
diễn ra ở những nơi khác trên thế giới đó 
sao?”. Để giải đáp thắc mắc đó, các học 
viên nói: “Bạn nói đúng. Nó đang xảy ra 
ở những nơi khác trên thế giới, nhưng chỉ 
ở Trung Quốc nó mới xảy ra trên một quy 
mô lớn như vậy.”

“Đảng cộng sản đang sử dụng lực lượng 
cảnh sát và vũ trang của quốc gia, bệnh 
viện nhà nước, và toàn bộ hệ thống nhà 
tù và tòa án để thực hiện tội ác chống lại 
nhân loại này. Mục đích của họ là kiếm 
một khoản lợi nhuận khổng lồ.”

Một người đàn ông đã hỏi các học viên: 
“Tại sao chính quyền Trung Quốc trực 
tiếp nhắm vào các học viên Pháp Luân 
Công như một nguồn nội tạng chính của 
nó?” Một học viên đã giải thích: “Khi 
người dân tu luyện Pháp Luân Công, họ 
nhanh chóng đạt đến tình trạng sức khỏe 
tốt nhất, vì thế họ trở thành đối tượng 
hàng đầu cho cấy ghép nội tạng.”

Hầu hết những người biết sự thật đã 
chân thành cảm ơn các học viên vì nỗ lực 
không ngừng của họ để phơi bày những 
dối trá của ĐCSTQ và tội ác chống lại 
nhân loại của nó.

[MINH HUỆ] Tháng 9 năm nay, các ứng cử viên chính trị Đức đã dựng gian hàng 
vận động bầu cử tại thành phố của họ vào thứ Bảy hàng tuần để chuẩn bị cho cuộc tổng 
bầu cử Quốc hội năm 2013.

Nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 14 năm đối với Pháp 
Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc, các học viên ở Hamburg, Hanover, 
Bremen, và các nơi ở Hildesheim, đã dựng bàn thông tin gần gian hàng của các chính 
trị gia, biểu diễn các bài 
công pháp Pháp Luân Đại 
Pháp và giảng chân tướng. 
Để phơi bày tội ác mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công còn sống của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ), các học viên cũng 
dựng lại cảnh mổ cướp nội 
tạng sống.

Các học viên còn lưu 
truyền bản kiến nghị toàn cầu 
do Hiệp hội Bác sĩ Chống 
Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) 
phát động, lên án hành động 
mổ cướp nội tạng từ các học 
viên Pháp Luân Công còn 
sống của ĐCSTQ.

Các học viên đã đưa cho 
mỗi ứng cử viên chính trị 
và trợ lý của họ các tài liệu 
thông tin và đề nghị họ ký 
vào đơn thỉnh nguyện.

Đài truyền hình Ukraina 
đưa tin về phim “Trung 
Quốc tự do: Lòng dũng 
cảm theo tín ngưỡng”

Số 2013-44   Ngày 28 tháng 10  năm 2013

2

(Tiếp theo trang1)

Bài của phóng viên báo Minh Huệ Tuệ Lý

PHƠI BÀY TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI CỦA ĐCSTQ 
TRONG CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI TẠI ĐỨC 

Người qua đường ở Đức ký vào đơn thỉnh nguyện do 
DAFOH phát động

của ĐCSTQ đã bị bức hại tàn bạo vì tu 
luyện Pháp Luân Công và sống theo các 
nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chế độ 
Trung Quốc cho rằng những nguyên lý 
này là đi ngược với các triết lý của cộng 
sản. Mặc dù bị tra tấn nghiêm trọng, 
nhưng bác sỹ Liễu và bà Chính vẫn 
không từ bỏ đức tin của họ.”

Phát thanh viên nói rằng bộ phim đã 
“hé mở một Trung Quốc hoàn toàn khác 
so với những gì mà nhiều người từng 
biết, một trong những điều không liên 
quan đến sự tiến bộ và phát triển kinh tế 
của Trung Quốc.”

“Bộ phim cũng phơi bày vấn nạn mổ 
cướp nội tạng phi pháp từ những người 
còn sống, còn thở của ĐCSTQ, nhằm 
mục đích cấy ghép tạng. Bộ phim được 
sản xuất bởi Đài Truyền hình Tân Đường 
Nhân, một hãng truyền thông quốc tế độc 
lập, và Giám đốc là một người Mỹ – ông 
Michael Perlman.

“Trung quốc tự do đã dành được sáu 
giải thưởng quốc tế danh giá và đã được 
trình chiếu ở Thượng nghị viện Châu Âu, 
Quốc hội Mỹ, và nhiều Quốc hội khác. 
Thông qua việc vạch trần một Chính phủ 
không ngừng vi phạm nhân quyền, bộ 
phim đã phản ánh được tính nhân văn của 
con người. Đây là điều mà chúng tôi thấy 
được sau khi xem bộ phim tài liệu này.”



[MINH HUỆ] Gần đây, Trung Quốc đã 
tuyên bố ý định sẽ từng bước xoá bỏ hoạt 
động thu hoạch nội tạng từ các tử tù trước 
năm 2015 và xây dựng Hệ thống Phản hồi 
Ghép tạng Trung Quốc (COTRS), một hệ 
thống phân bố tạng điện toán.

Nhưng COTRS lại thiếu minh bạch: 
Quá trình kết hợp và thông tin về những 
người hiến tạng không được công khai với 
công chúng hoặc một tổ chức thứ ba độc 
lập. Liên quan đến khung thời gian 2015 
được công bố, các quan chức Trung Quốc 
chỉ nói mập mờ về việc chấm dứt phụ 
thuộc vào các tử tù, chứ không phải dám 
khẳng định là sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ 
cướp Nội tạng (DAFOH) cho rằng thông 
báo và hệ thống được giới thiệu này đang 
gây hiểu nhầm và không đủ sức thuyết 
phục.

Dưới đây là một phần bài phát biểu của 
DAFOH:

1. Cộng đồng quốc tế xem việc mổ cướp 
nội tạng từ các tử tù và những tù nhân 
lương tâm là trái với luân thường đạo lý. 
Giết người lấy nội tạng dưới vỏ bọc của 
việc hành hình tù nhân là phi đạo đức, 
nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày. 
Tìm cách kết thúc hành động phi đạo đức 
này là phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức 

được thừa nhận bởi các tổ chức y tế như 
WMA, TTS, WHO, v.v.

Một khi nó được xác nhận là phi đạo 
đức và là một tội ác chống lại nhân loại, 
thì việc mổ cướp nội tạng từ tù nhân cần 
phải được chấm dứt ngay lập tức. Dần dần 
chấm dứt một tội ác chống lại nhân loại là 
không đúng với luân thường đạo lý. Tuyên 
bố của chính phủ Trung Quốc trong việc 
“từng bước xoá bỏ” tội ác chống lại nhân 
loại này là một tuyên bố không đáng tin.

2. Vào năm 1984, chính phủ Trung Quốc 
đã ban hành một đạo luật để hợp pháp hoá 
việc khai thác nội tạng từ các tử tù. Các 
quan chức Trung Quốc vẫn gọi nó là một 

[MINH HUỆ] “Chúng ta phải đưa ra những lựa chọn 
trong cuộc sống của mình,” chuyên gia Internet Chris 
Kitze nói. Là một doanh nhân đã sáng lập ra một vài 
công ty IT trong hai mươi năm qua, Chris nhận thức 
một cách sâu sắc về tầm quan trọng của việc đưa ra 
những lựa chọn đúng đắn cũng như những chỉ dẫn thực 
tế của các nguyên lý về nghiệp.

Lần theo những kiến thức đầu tiên về triết lý phương 
Đông mà ông học được thời trung học, sự tìm cầu của 
ông đối với chân lý tinh thần và sự nghiệp kinh do-
anh của ông đều có mối liên hệ mật thiết. Điều này 
đặc biệt đúng trong những năm gần đây, kể từ khi 
ông theo tập Pháp Luân Công và bắt đầu sử dụng 
chuyên môn về máy tính của mình để giúp mọi 
người khắp thế giới hiểu được sự thật về cuộc 
đàn áp tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc 
đối với môn tu luyện thiền định truyền thống này.

Sự lựa chọn và kết quả
Khi sự nghiệp của Chris phát đạt, ông đang 

điều hành rất thành công một số công ty. Sau đó ông nghỉ ngơi 
một thời gian, nhưng sau vài năm, ông lại có cảm hứng xây dựng 
thêm hai công ty internet.

Một là một trang truyền thông trực tuyến cho phép người dùng 
đưa lên các tin tức và thông tin để người đọc có thể tự đánh giá 
tính khách quan của thông tin.

Một công ty khác cung cấp phương tiện giao tiếp riêng tư an 
toàn và miễn phí, cho phép người dùng tiếp cận các thông tin 
thực, bao gồm cả thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công, ý 
nghĩa cuộc sống và sự lựa chọn của con người.

Ông nói, “Không có một phương tiện giao tiếp riêng tư và bảo 
mật, làm sao mọi người có thể biết được sự thật qua Internet? 
Không biết sự thật, làm thế nào họ có thể lựa chọn đúng đắn cho 
tương lai của mình, và điều này thực sự là rất cần thiết ở một nơi 
như Trung Quốc.”

Tình cờ gặp được Pháp Luân Công
Chris quyết định tạm nghỉ việc ở công ty vào năm 2004, và đã 

nghĩ đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Ông nghỉ 
hè ở NewYork với hai con, và khi đang chụp ảnh trên Quảng 
trường Thời Đại, ông nhìn thấy một nhóm học viên Pháp Luân 
Công đang luyện công. Ông cảm nhận được trường năng lượng 
từ bi của họ. Ông đã biết về cuộc bức hại trước chuyến đi và với 
kinh nghiệm từ các chuyến đi tới các nước Cộng sản, ông nhận 
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Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Jing Ruyu và Lou Wei

DAFOH: “CÔNG BỐ BÃI BỎ MỔ CƯỚP NỘI TẠNG TỪ CÁC TÙ NHÂN 
CỦA TRUNG QUỐC LÀ KHÔNG ĐÁNG TIN VÀ THIẾU THUYẾT PHỤC”

SỰ LỰA CHỌN CÓ TRÁCH NHIỆM: Con đường của một doanh nhân

Doanh 
nhân 
Chris 
Kitze

ra là nếu Trung Cộng chống lại Pháp 
Luân Công, Pháp Luân Công chắc hẳn 
phải là tốt.

Hai năm sau, ông nghĩ về việc thiền 
định, nhưng thời điểm đó lại quyết định 
tu luyện theo một trường phái khác. Ông 
tu luyện trường phái đó trong khoảng 
1 năm, nhưng không nghĩ là nó có ích. 
Trong thời gian đó ông nhớ đến Pháp 
Luân Công.

Ông đọc xong Chuyển Pháp Luân, 
cuốn sách chính của Pháp Luân Công, 
trong hai tuần và quyết định bước vào 
tu luyện.

Giải đáp được câu hỏi của cuộc đời
Chris nói, Chuyển Pháp Luân đã giải 

đáp nhiều câu hỏi của ông về sinh mệnh 
và vũ trụ. Ông nhìn thấy sức mạnh của 

cuốn sách, nó đã chỉ ra làm thế nào để 
loại bỏ chấp trước người thường và giải thích bản chất của vật 
chất và bí mật của vũ trụ.

Tu luyện thiền định và các nguyên lý Pháp Luân Công mang 
đến những thay đổi có ý nghĩa. Cuộc hôn nhân của ông ngày càng 
trở nên hạnh phúc, và khi thấy ông thay đổi, vợ ông và một trong 
những cô con gái của ông cũng đã bắt đầu tu luyện.

Chris nói Pháp Luân Công mang đến cho ông sự an bình chưa 
từng có. Đồng thời, cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc 
thúc giục ông 
phải hành động. 
Đối với ông, sự 
tham gia của ông 
vào những nỗ lực 
phơi bày và ngăn 
chặn cuộc bức hại 
là một biểu hiện 
tự nhiên của các 
nguyên lý vũ trụ 
Chân Thiện Nhẫn. 
Lương tri của ông 
nói với ông rằng 
đó là điều đúng 
đắn nên làm. Tình cờ gặp được Pháp Luân Công

(Còn nữa trang 4)



[MINH HUỆ 09-10-2013] Trước chuyến thăm Malaysia của 
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry vào tháng 10 năm 2013, 
các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã kêu gọi Tổng thống 
Barack Obama và chính phủ Mỹ tiết lộ các bằng chứng thu thập 
được năm ngoái về hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và phá vỡ im lặng về 
vấn đề này.

Các điều tra quốc tế cũng tiết lộ rằng chính quyền Trung Quốc 
đã giam cầm và giết hại hàng nghìn học viên Pháp Luân Công 
một cách có hệ thống để lấy nội tạng của họ trong suốt thập kỷ 
qua, và bán những nội tạng này để kiếm lợi.

Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức một 
cuộc mít tinh ôn hòa gần Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kuala Lumpur 
vào ngày 06 tháng 10 năm 2013. Họ kêu gọi Tổng thống Obama 
công khai thúc giục chính quyền Trung Quốc ngừng ngay lập 
tức việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn 
sống ở Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên cũng kêu gọi chính phủ Mỹ tiến hành điều tra 
sâu hơn về các tội ác chống lại nhân loại của chính quyền Trung 
Quốc, và truy tố những thủ phạm đã tham gia vào các tội ác này.

Theo một báo cáo đặc biệt của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, 
các quan chức Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, Trung 
Quốc, đã được bàn giao tài liệu mật tiết lộ việc mổ cướp nội tạng 
khi cựu giám đốc công an Trùng Khánh là Vương Lập Quân 
chạy trốn đến lãnh sự quán vào ngày 06 tháng 02 năm 2012.

Các tài liệu của Vương Lập Quân chứa thông tin quan trọng về 
sự tham gia của các quan chức cộng sản hàng đầu trong cuộc bức 
hại Pháp Luân Công. Đa số các tài liệu này không được chính 
phủ Mỹ tiết lộ cho công chúng.

Ông Jason Ong đã đọc một bức thư của các học viên Pháp 
Luân Công ở Malaysia gửi cho chính phủ Mỹ tại cuộc mít tinh.

Trong bức thư, các học viên kêu gọi Mỹ, quốc gia dẫn đầu thế 
giới về bảo vệ nhân quyền, đóng một vai trò tích cực hơn trong 
việc chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc – cuộc bức hại khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân 
loại, và phá vỡ im lặng về vấn đề này.

Bức thư đã được gửi đến Đại sứ quán Mỹ ở Malaysia sau cuộc 
mít tinh.
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Malaysia: Các học viên Pháp 
Luân Công kêu gọi chính phủ Mỹ 

tiết lộ tài liệu về hoạt động 
cưỡng bức mổ cướp nội tạng 
của chính quyền Trung Quốc

Bài viết của một học viên ở Malaysia

Các học viên Pháp Luân Công tập trung gần Đại sứ quán Mỹ ở 
Malaysia để kêu gọi chính phủ Mỹ giúp chấm dứt cuộc bức hại 
Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

DAFOH: “CÔNG BỐ BÃI BỎ MỔ CƯỚP NỘI TẠNG 
TỪ CÁC TÙ NHÂN CỦA TRUNG QUỐC LÀ 
KHÔNG ĐÁNG TIN VÀ THIẾU THUYẾT PHỤC”

(Tiếp theo trang3)

lời nói dối khi Tiến sỹ Vương Quốc Khởi làm chứng về hành 
động này trước Quốc hội vào năm 2001. Trung Quốc tiếp tục phủ 
nhận hành động này cho đến năm 2005, khi áp lực quốc tế buộc 
các quan chức Trung Quốc phải thừa nhận hành động này. Sau 
đó họ tuyên bố rằng có đến 90% nội tạng có nguồn gốc từ nguồn 
này, đóng góp cho hơn 10.000 ca cấy ghép hàng năm. Bởi chính 
quyền Trung Quốc có một lịch sử thiếu trung thực, việc thực hiện 
các bước để giám sát và theo dõi là cần thiết.

3. Các tuyên bố chính thức của Trung Quốc vừa mơ hồ vừa 
không rõ ràng vì nó chỉ tuyên bố bắt đầu từng bước xoá bỏ mà 
không đưa ra thời điểm khi nào hành động mổ cướp nội tạng từ 
các tử tù sẽ thực sự chấm dứt. Theo báo cáo từ các quan chức 
Trung Quốc, khung thời gian có thể là năm 2015, nhưng cũng có 
thể là “vô thời hạn”.

4. Các thông cáo gần đây tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ giới 
thiệu một hệ thống phân bố nội tạng điện toán. Tuy nhiên, hệ 
thống này không bảo đảm rằng những nội tạng được nhập vào hệ 
thống máy tính là được thu hoạch từ các nguồn hợp pháp. Thay 
vào đó, không có tính chất công khai để xác minh. Hệ thống 
phân bố nội tạng điện toán đặt ra nguy cơ cho phép những nội 
tạng được thu hoạch một cách phi đạo đức được phân bố có hiệu 
quả hơn.

5. Vào ngày 20 tháng 05 năm 2013, đài truyền hình ABC đã 
phỏng vấn Hoàng Khiết Phu, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung 
Quốc. Khi được hỏi về mổ cướp nội tạng từ các tù nhân, ông ta 
đã trả lời: “Tại sao anh lại phản đối nó?” Điều này cho thấy rằng 
các quan chức Trung Quốc vẫn không thừa nhận rằng mổ cướp 
nội tạng từ các tử tù là phi đạo đức.

6. Thông báo từng bước xoá bỏ việc mổ cướp nội tạng từ tử tù 
được đính kèm với một thông báo chính thức về một hệ thống 
hiến tạng công khai. Tuy nhiên, người Trung Quốc có truyền 
thống chỉ hiến tạng trong trường hợp bất đắc dĩ, điều này cũng 
được các quan chức Trung Quốc thừa nhận.

Cần phải đảm bảo chắc chắn rằng những tù nhân lương tâm, 
chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, sẽ không 
buộc phải ghi danh vào bất kỳ chương trình hiến tạng công khai 
nào dưới một diện mạo giả. Quan sát cho thấy rằng những giấy 
tờ tuỳ thân giả với quốc tịch Trung Quốc đã được phát hành cho 
các du khách người nước ngoài để bỏ qua các luật cấm cấy ghép 
cho khách du lịch.

7. Vào tháng 10 năm 2011, tạp chí Lancet đã công bố bức thư 
“Thời điểm cho một cuộc tẩy chay khoa học Trung Quốc và y 
học liên quan đến cấy ghép nội tạng”. Bức thư kêu gọi “tẩy chay 
các báo cáo, xuất bản trên tạp chí, và từ chối hợp tác nghiên cứu 
về cấy ghép trừ khi nguồn tạng được xác nhận là không phải từ 
các tử tù”.

Từ chối xuất bản các bài viết, bao gồm dữ liệu từ các tử tù, là 
một phản ứng cần thiết nhưng không đủ để đáp trả sự lạm dụng 
ở Trung Quốc. Chúng ta cũng cần kiên quyết phản đối việc mổ 
cướp nội tạng.

Một khi hành động này được công nhận là phi đạo đức, thì 
không có lý do để nó tiếp tục. Mổ cướp nội tạng phi đạo đức từ 
tù nhân có thể được giải quyết nếu cộng đồng quốc tế cùng nhau 
nỗ lực lên tiếng phản đối. Không có luật cấm chúng ta kêu gọi 
Trung Quốc ngay lập tức kiềm chế hoạt động mổ cướp nội tạng 
phi đạo đức – chỉ cần chúng ta sẵn sàng làm vậy.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế kết hợp với chúng tôi 
trong việc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức và vô điều 
kiện việc mổ cướp nội tạng phi đạo đức từ các tử tù và tất cả tù 
nhân lương tâm.


