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PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP (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.

Liên hoan Các Ban nhạc Quốc tế Gia Nghĩa 2013 chào mừng 

Thiên Quốc Nhạc Đoàn Đài Loan tham gia năm thứ ba liên tiếp

lớn, bao gồm Cuộc thi Lính cứu hoả Quốc gia, 
Giải Thi đấu Thể thao Quốc gia Đài Loan, và 
Lễ kỷ niệm ngày Tình nguyện viên Quốc tế. 
Đoàn nhạc cũng đã biểu diễn sáu lần tại các lễ 
hội lớn ở Ấn Độ.

Trưởng đoàn nhạc cho biết sự tham gia của 
họ nhằm mục đích đưa vẻ đẹp của Pháp Luân 
Đại pháp đến với người dân Gia nghĩa và 
mang thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn đến cho 
toàn thế giới.

Liên hoan Các Ban nhạc Quốc tế Gia Nghĩa 
là liên hoan âm nhạc có uy tín ở Đài Loan. 
Năm nay, hơn 100 đoàn nhạc của cả trong và 
ngoài nước đã tham gia biểu diễn trong buổi 
diễu hành khai mạc lễ hội thường niên này.

Với gần 200 thành viên tráng kiệt, Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn Đài Loan đã thể hiện được 
vẻ đẹp uy nghi độc đáo, diễu hành gần ba cây 

[MINH HUỆ ] Đây là năm thứ ba liên tiếp 
Liên hoan các ban nhạc quốc tế tại thành phố 
Gia Nghĩa, Đài Loan chào mừng sự tham gia 
của Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Cuộc diễu hành 
khai mạc lễ hội ngày 21 tháng 12 năm 2013 đã 
được khán giả nhiệt liệt cổ vũ.

Đoàn nhạc đã biểu diễn một chương trình 
phong phú bao gồm các bản nhạc do học viên 
Pháp Luân Công sáng tác, bài hát mừng Giáng 
sinh và các ca khúc dân ca Trung Quốc. Các 
bản nhạc được chơi gồm có “Pháp Luân Đại 
Pháp hảo”, “Phật ân Thánh nhạc”, “Tống 
bảo”, “Khải toàn”, “Pháp Luân Thánh 
Vương”, và các ca khúc dân ca như “Cao sơn 
thanh” và “Mai hoa”. Màn trình diễn của họ 
đã được khán giả thích thú theo dõi và cổ vũ.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn Đài Loan thường 
được mời tham gia biểu diễn tại những sự kiện 

số từ đường Trung Sơn đến sân 
vận động Gia Nghĩa. Các khán 
giả đều rất phấn khích khi được 
xem phần biểu diễn ngoạn mục 
của đoàn nhạc.

Các thành viên đoàn nhạc 
giải thích rằng toàn bộ thành 
viên của đoàn nhạc là các học 
viên Pháp Luân Đại Pháp, 
những người lấy 
Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên 
tắc chỉ đạo cho sự tu luyện của 
họ. Họ đã giới thiệu ngắn gọn về 
Pháp Luân Công. Pháp Luân 
Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp 
Luân Công) được giới thiệu lần 
đầu tiên ở Đài Loan vào năm 
1995.

Với tác dụng cải thiện sức 
khỏe vượt trội, các nguyên lý 
“Chân-Thiện-Nhẫn” và khả 
năng bảo tồn những nét văn hóa 
và truyền thống tốt đẹp nhất, 
Pháp Luân Công đã được hàng 
trăm nghìn học viên ở Đài Loan 
thực hành. Các học viên đến từ 
đủ mọi thành phần trong xã hội, 
bao gồm các giáo sư, luật sư, 
bác sĩ, hiệu trưởng các trường 
học, nhân viên tại các cơ quan 
chính phủ, các nhà khoa học, 
v.v. Họ đã quảng bá Pháp Luân 
Công cho mọi người sau khi trải 
nghiệm được những điều siêu 
thường của nó.

Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn Đài 
Loan nhận được 
sự cổ vũ của 
khán giả tại Liên 
hoan Các Ban 
nhạc Quốc tế 
Gia Nghĩa 2013



[MINH HUỆ ] Vì tôi làm việc ngoài 
thị trấn nên vợ tôi phải gánh vác mọi 
trách nhiệm ở nhà. Và vì tôi tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp nên các nhà chức 
trách thường hay sách nhiễu cô ấy. Cô 
ấy cảm thấy rất nhiều áp lực và hay than 
phiền với tôi. Trước đây tôi sẽ luôn thấy 
khó chịu mỗi khi cô ấy than phiền. Giờ 
đây tôi nhận ra rằng điều đó đã giúp tôi 
loại bỏ các chấp trước của bản thân. Tôi 
đã không tức giận mà còn ân cần giải 
thích vấn đề cho cô ấy mỗi khi cô ấy 
than phiền.

Một đợt hạn hán đã diễn tra trong 
năm nay, nhưng chúng tôi đã có vụ mùa 
bội thu và tất cả cây trồng của chúng tôi 
đều sinh trưởng tốt. So với sản phẩm của 
các nông dân khác, dưa hấu của chúng 
tôi lớn và ngọt hơn, hạt ngô của chúng 
tôi to và vàng tươi.

Người mẹ 70 tuổi của tôi có sức 
khỏe tốt và tràn đầy năng lượng. Bà có 
thính giác và thị giác tốt và có thể làm 
tất cả các loại công việc. Bà giúp em trai 
tôi bán trái cây và giúp vợ tôi các công 
việc gia đình. Bà đã rất ngạc nhiên khi 
nhìn thấy ngô mà chúng tôi thu hoạch. 
Tôi đã nói với bà điều này xảy ra là vì tôi 
tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng 
ta nên cảm tạ Sư phụ vì những phúc lành 
chúng tôi có!

Vợ tôi vui sướng khi nhìn thấy kích 
thước của những bắp ngô và đã thôi 
phàn nàn về việc tôi tu luyện Pháp Luân 
Đại Pháp. Giờ đây có ấy nghĩ rằng mọi 
người nên tin tưởng và thuận theo Trời 
Đất. Trong quá khứ, cô ấy đã bực bội bất 
cứ khi nào tôi bật các bài hát Đại Pháp 
hay các video bài giảng của Sư phụ. Sau 
khi đã hiểu chân tướng, cô ấy thích âm 
nhạc và thường yêu cầu tôi bật nó. Suốt 

vụ thu hoạch mùa thu, gia đình tôi 
nghecác bài hát Đại Pháp trong khi làm 
việc trên đồng.

Hiện tại, vấn đề lớn nhất ở vùng 
nông thôn là tìm được một người bạn 
đời phù hợp cho thanh niên trưởng 
thành. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) ngược đãi tôi vì việc tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi đã thường 
xuyên lo lắng rằng: “Có vẻ như con của 
chúng ta sẽ độc thân vì anh tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp.” Mọi thứ đã diễn 
ra khác hẳn. Con trai tôi đã có bạn gái ở 
trường đại học. Cô gái trẻ đó đến từ 
thành phố. Cô ấy là một người đoan 
chính và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp 
là tốt. Cô ấy đi cùng con trai, con gái tôi 
vào các ngày chủ nhật và chúng đối xử 
với nhau như anh chị em. Mức thu nhập 
của gia đình cô ấy cao hơn so với chúng 
tôi nhưng cô ấy đã giúp chúng tôi các 
công việc đồng áng. Dưới phúc lành của 
Phật quang, vợ tôi rất hạnh phúc và gia 
đình tôi đã trở nên sung túc!

[MINH HUỆ ] Năm nay, các tổ 
chức phi chính phủ (NGO), các chính 
phủ, và các học viên Pháp Luân Công 
đã tổ chức nhiều sự kiện trong thời gian 
Ngày Nhân quyền Thế giới 10 tháng 12 
để lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội 
tạng ở Trung Quốc, và nhằm kêu gọi 
kết thúc cuộc đàn áp Pháp Luân Công 
đã kéo dài 14 năm.

du lịch và các khách sạn. Bất chấp Bộ Tư 
pháp không cho phép chúng tôi nhận tài 
liệu, các học viên vẫn tiếp cận và đưa cho 
chúng tôi những cuốn sách nhỏ. Chúng tôi 
đã nhận và đọc chúng khi về đến phòng 
khách sạn và nhận ra rằng Pháp Luân Công 
là tốt và ĐCSTQ đã cố tình làm mất uy tín của 
pháp môn và lừa dối người dân Trung Quốc.”

Tôi đã rất ấn tượng và vui mừng bởi 
ông ấy đã thay đổi thái độ. Tôi nói: 
“ĐCSTQ đã tạo ra các tin đồn và xuyên tạc 
Pháp Luân Đại Pháp để duy trì quyền lực 
của mình bằng mọi giá. Ông đã học được 
rất nhiều từ chuyến công tác. Đó là sự an 
bài của Sư phụ Lý để ông được ra nước 
ngoài nghe chân tướng đó. Ông đã thoái 
đảng chưa?”

Ông nói: “Lúc đó có rất nhiều người và 
không tiện để thoái đảng. Trung Cộng quá 
tàn ác, tôi biết điều đó từ vị trí công tác của 
tôi. Tôi không có nhiều quyền lực, vì vậy 
tôi đến đây nhờ ông giúp đỡ.” Tôi đáp: 
“Ông đã tìm đúng người rồi đó. Thoái đảng 
và các tổ chức liên đới của nó sẽ đảm bảo 
cho ông có một tương lai tốt đẹp. Con 
người ta dù có trốn chạy như thế nào thì 
cũng không thể tránh khỏi quả báo đâu.” 
Ông ấy nói: “Hãy giúp tôi thoái đảng với, 
và nhớ thông tin cho tôi biết với nhé.”

Sau khi nghe ông nói, một bạn cùng lớp 
khác cũng đề nghị tôi giúp ông ấy thoái đảng.

[MINH HUỆ ] Một người bạn cùng lớp 
của tôi năm nay 50 tuổi là Phó Cục trưởng 
Cục Tư pháp thành phố và là Chủ tịch Hiệp 
hội Luật sư. Ông ấy đã bị đầu độc bởi 
những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Công. Tôi đã 
cố giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho 
ông ấy, nhưng ông ấy đã không tin tôi.

Vào tháng 08 năm 2013, tôi nhận được 
một cuộc điện thoại của ông. Ông nói rằng 
mình đang ở trong một khách sạn trong 
huyện và nói muốn gặp tôi cùng với vài 
người bạn cùng lớp khác.

Ông rất vui khi gặp tôi và đã hỏi rất 
nhiều câu hỏi trong khi đang bắt tay tôi. 
Trước đây ông thường tránh gặp mặt tôi 
bất cứ khi nào chúng tôi giáp mặt, nhưng 
hôm đó ông ấy đã hành động khác hẳn.

Sau khi ăn xong, ông đề nghị chúng tôi 
đi dạo bộ một lát và nói lý do ông muốn 
gặp tôi. Ông nói: “Tháng 07 vừa rồi, Bộ Tư 
pháp của ĐCSTQ đã tổ chức một chuyến 
công tác cho các Cục trưởng Cục Tư pháp 
các thành phố. Đoàn chúng tôi có 19 người 
đã dành hơn 20 ngày để đi thăm quan các 
thành phố của Canada, bao gồm cả thành 
phố Vancouver và Ottawa. Chúng tôi đã 
rất ấn tượng. Ngay sau khi rời sân bay, 
chúng tôi đã nhìn thấy các học viên Pháp 
Luân Công phân phát các tờ tài liệu giảng 
chân tướng cho các du khách ở tại các điểm 
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Phó Cục trưởng Cục Tư pháp thoái ĐCSTQ sau 

khi trở về từ Canada

(Còn nữa... trang 03)

Pháp Luân Đại Pháp ban phúc cho gia đình tôi

Bài viết của một học viên Trung Quốc

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức họp báo 
trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York vào 
ngày 10 tháng 12, lên án cuộc đàn áp tàn bạo 
và nạn thu hoạch nội tạng sống của chính 
quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Ngày Nhân quyền Thế 

giới 2013: Các sự kiện 

toàn cầu kêu gọi chấm 

dứt cưỡng bức thu hoạch 

nội tạng ở Trung Quốc

Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở 
New York, Đức, Phần Lan và Malaysia
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Nhiều người ký thỉnh nguyện tại buổi kháng 
nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại. (Còn nữa...trang 04)

Số 2014-02  l Ngày 13 tháng 01 năm 2014

[MINH HUỆ] Tiếp tục tinh thần của 
ngày Nhân quyền Thế giới diễn ra tuần 
trước, vào ngày 15 tháng 12 một cuộc 
kháng nghị trước công chúng đã được tổ 
chức tại Manly với chủ đề: Chấm dứt 
cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc.

Ủy viên Hội đồng, bà Jean Hay AM, 
Thị trưởng Manly, đã lên tiếng phản đối 
sự lạm dụng nhân quyền của Trung 
Quốc, lên án việc Trung Quốc thiếu hệ 
thống truyền thông tự do, trường đại học 
độc lập, công đoàn độc lập, hệ thống 
pháp luật độc lập, và các quyền cơ bản 
khác của con người. Bà lên án chính phủ 

Trung Quốc vì đã theo dõi, đe dọa, và 
bắt giam các nhà hoạt động xã hội, nhà 
văn, nhà báo và các luật sư nhân quyền.

Ông Jonh Deller, phát ngôn viên của 
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Australia, 
chỉ ra rằng mặc dù đã giành được một vị 
trí trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp 
Quốc với nhiệm kỳ ba năm vào tháng 
trước, chính phủ Trung Quốc tiếp tục 
phớt lờ vấn đề nhân quyền. Cuộc bức hại 
Pháp Luân Công là tội ác diệt chủng tồi 
tệ nhất, ông nói. Ông Deller kêu gọi 
công chúng Australia giúp ngăn chặn 
cuộc bức hại.

[MINH HUỆ ] Tổ chức Thế giới điều 
tra cuộc bức hại Pháp Luân Công 
(WOIPFG) đã công bố phát động một 
chiến dịch mới vào ngày 07 tháng 12: 
Điều tra tội ác của Chu Vĩnh Khang, cựu 
Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

WOIPFG đã công bố một số báo cáo 
về những tội ác của Chu Vĩnh Khang, 
gần đây nhất là vào năm 2012.

Công bố cũng khẳng định rằng 
những tội ác chính của Chu Vĩnh Khang 
là sự lãnh đạo của ông ta trong cuộc bức 
hại Pháp Luân Công, không chỉ là tham 
nhũng và ăn hối lộ theo ngụ ý của các 
phương tiện truyền thông của ĐCSTQ.

Chu là Bí thư Ủy ban Chính trị và 
Pháp luật, và là thành viên của Ủy ban 
Thường vụ Bộ Chính trị từ năm 2007 
đến 2012, trong đó, ông ta kiểm soát hệ 
thống pháp luật và công an ở Trung 
Quốc.

Dưới sự lãnh đạo của ông ta, phong 
cách và hoạt động của hệ thống nhanh 
chóng biến thành của mafia. Các nhân 
viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở 
mọi cấp độ đi đầu trong việc thực hiện 
các lệnh đàn áp, mà hầu hết đều đến từ 
khẩu dụ của Chu và được truyền xuống 
tất cả các cấp. 

Những mệnh lệnh này gây ra ảnh 
hưởng trực tiếp trong cuộc bức hại và đã 
gây thiệt hại cho nhiều học viên Pháp 
Luân Công và gia đình, bạn bè, đồng 
nghiệp của họ. Nhiều người đã bị tra tấn 
đến chết khi ĐCSTQ cố gắng buộc họ

phải từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp 
Luân Công. Tính đến hôm nay, số người 
chết được xác nhận đã lên tới 3.731 
người.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng 
tham gia tích cực vào tội ác mổ cướp nội 
tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
còn sống; tính chất nghiêm trọng của nó 
vẫn chưa được thế giới biết hết.

Chu có một ngân sách hơn 100 tỉ 
USD, lớn hơn cả ngân sách chính thức 
của quốc phòng, và cảnh sát vũ trang 
nhân dân chỉ huy một lực lượng bán 
quân sự gồm 1,1 triệu người. Ông ta đã 
sử dụng ngân sách khổng lồ của mình để 
thưởng cho những người tra tấn tàn bạo 
các học viên Pháp Luân Công và tạo 
dựng một con đường sự nghiệp dựa trên 
thành tích trong cuộc bức hại.

Sự nghiệp của ông ta được xây dựng 
dựa trên cuộc bức hại các học viên Pháp 
Luân Công. Nhờ thành tích “xuất sắc” 
của mình trong việc thi hành cuộc bức 
hại, với vị trí là Bí thư Đảng ủy tỉnh Tứ 
Xuyên từ năm 1999 đến 2002, ông ta đã 
được thăng chức làm Phó Giám đốc Ủy 
ban Chính trị và Pháp luật, và Bộ 
trưởng, Bí thư và Bộ trưởng Bộ công an 
mặc dù không có bất cứ một kinh 
nghiệm nào trong ngành công an.

Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc bức 
hại Pháp Luân Công (WOIPFG) được 
thành lập vào tháng 01 năm 2003 để 
theo dõi, điều tra, và đưa những người 
phạm các tội ác này ra công lý.

Tổ chức phi chính phủ phát động chiến dịch điều 

tra tội ác của Chu Vĩnh Khang trong cuộc bức hại
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nội tạng và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ông Uông Chí Viễn, một đại diện của 
Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công (WOIPFG), tuyên bố 
phát hành Ấn bản Đặc biệt về Bằng chứng 
về ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các 
học viên Pháp Luân Công, tại cuộc họp 
báo ngay trước Trụ sở Liên Hợp Quốc ở 
New York. Báo cáo đưa ra chi tiết các 
bằng chứng về những vụ điều tra trường 
kỳ, bao gồm băng ghi âm điện thoại và lời 
khai của các nhân chứng.

Ấn bản Đặc biệt đã liệt kê 19 cuộc ghi 
âm điện thoại và các báo cáo điều tra 
khác. Trong các cuộc điện đàm với những 
điều tra viên đóng giả làm những người 
muốn mua tạng, các bác sĩ tại trung tâm 
cấy ghép tạng ở Trung Quốc, từ Bắc tới 
Nam bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, 
Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Đông, và 
Quảng Tây, thừa nhận rằng họ đã cấy 
ghép những nội tạng thu hoạch được từ 
học viên Pháp Luân Công và thậm chí còn 
bảo đảm có nguồn tạng để cấy ghép trong 
vòng từ một đến hai tuần.

Trần Cường, một đầu mối liên lạc để 
ghép thận ở Trung tâm Cấy ghép Tạng, 
Bệnh viện Quân y 307, Quận Phong Đài, 
Bắc Kinh, thừa nhận rằng việc buôn bán 
nội tạng có sự tham gia điều hành của các 
quan chức chính phủ, cảnh sát, và hệ 
thống nhà tù. Người này nói rằng có thể 
cung cấp các thông tin xác thực rằng các 
nội tạng được lấy từ học viên Pháp Luân 
Công. Một cảnh sát từ Tòa án hình sự 
Cẩm Châu nói thêm rằng nội tạng của học 
viên Pháp Luân Công có thể được thu 
hoạch tùy theo mức giá được đưa ra.

Ngày Nhân quyền Thế giới 

2013: Các sự kiện toàn cầu 

kêu gọi... (Tiếp theo trang 02)



Động lực chấm dứt bức hại ở Australia
DAFOH đã khởi xướng một cuộc 

vận toàn cầu chống lại nạn thu hoạch nội 
tạng ở Trung Quốc hồi đầu năm nay. Từ 
tháng 07 đến tháng 11, gần 1,5 triệu 
người từ 50 nước đã ký thỉnh nguyện. 
Nằm trong nỗ lực này, DAFOH – 
Australia đã đệ trình bản thỉnh nguyện 
gồm 27.000 chữ ký của công chúng 
Australia đến Liên Hợp Quốc.

Trong một nỗ lực cá nhân, ông 
David Shoebridge, Nghị sỹ thuộc Nghị 
viện bang New South Wales (NSW) đã 
đệ trình hơn 170.000 chữ ký đến Nghị 
viện NSW vào tháng 11 để ủng hộ đạo 
luật mà ông đề xuất hồi cuối tháng hai: 
Luật sửa đổi về mô người (buôn lậu nội 
tạng người) năm 2013. Một khi được 
thông qua, luật này sẽ trở thành luật hình 
sự sửa đổi và buôn lậu nội tạng người bất 
hợp pháp sẽ bị coi là giết người. Nếu 
phạm tội, người đó có thể bị kết án tới 25 
năm tù.

Bà Ouyang, một bác sỹ đến từ Bắc 
Kinh nói tin tức về mổ cướp tạng của 
các học viên Pháp Luân Công đang còn 

sống thực sự không làm bà ngạc nhiên: “Khi 
chúng tôi học về giải phẫu ở trường y, chúng 
tôi dùng những giác mạc người thật. Thậm 
chí có lần, giác mạc trên bàn vẫn còn ấm. Tôi 
đã đọc một  bài báo ở Trung Quốc, nhấn 
mạnh rằng tạng người phải được thu hoạch 
từ những người còn sống, để đạt được tỷ lệ 
cấy ghép thành công cao. Chúng tôi được 
huấn luyện để trở nên tàn nhẫn khi làm việc 
trên thi thể người.”

[MINH HUỆ ] Vào ngày 09 tháng 
12, một phái đoàn các bác sĩ và chuyên 
gia pháp lý từ ba châu lục đã trao tận tay 
bản kiến nghị bao gồm 1,5 triệu chữ kí 
cho đại diện của Liên Hợp Quốc ở 
Geneva, Thụy Sỹ. Phái đoàn bao gồm 
các tình nguyện viên của một tổ chức phi 
chính phủ mang tên Hiệp hội Bác sĩ 
Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH).

Bản kiến nghị kêu gọi Liên Hợp 
Quốc tiến hành một cuộc điều tra sâu 
hơn về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng 
từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm 
tù ở Trung Quốc, và yêu cầu Trung Quốc 
chấm dứt ngay lập tức tội ác chống lại 
nhân loại này.

1.493.202 chữ kí là kết quả thu được 
của chiến dịch thỉnh nguyện DAFOH 
toàn cầu bắt đầu từ tháng 07 đến tháng 
11 năm 2013. Các chữ kí đến từ hơn 50 
quốc gia trên khắp 04 châu lục.

Năm nay, thế giới đã nhìn thấy một 
sự đột biến trong mối quan tâm về vấn 
đề này. Nhiều chính phủ đang đánh giá 
các lựa chọn để ban hành các điều luật 
cấm mổ cướp nội tạng và du lịch ghép 
tạng, theo gương của Israel và Tây Ban 
Nha. Các dự thảo luật và các nghị 
quyết đã được đề xuất ở các quốc gia 
lớn trên khắp thế giới.

Giáo sư Irwin Cotler, Nghị sĩ và là 
cựu Bộ trưởng Tư pháp Canada đã giới 
thiệu một đạo luật mới vào ngày 06 
tháng 12 để chống lại nạn mổ cướp nội 
tạng. Một khi đạo luật này được thông 
qua, những người cố ý tham gia mổ 
cướp nội tạng sẽ bị trừng phạt, bất kể là 
người đó ở trong hay ngoài Canada.

Một bản nghị quyết được giới thiệu 
vào mùa hè năm 2013 ở Hoa Kỳ, hiện 
đang chờ [Quốc hội] thông qua, đã lên 
án hệ thống cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung 
Quốc do nhà nước hậu thuẫn; phần lớn 
nạn nhân là các học viên Pháp Luân 
Công.

Thượng nghị viện Úc đã nhất trí 
thông qua một bản kiến nghị vào ngày 
21 tháng 03 năm 2013 nhằm thúc giục 
chính phủ “Ủng hộ Liên Hợp Quốc và 
Hội đồng sáng kiến châu Âu phản đối 
hoạt động mổ cướp nội tạng.”

Một số lượng lớn các phiên điều 
trần và các diễn đàn đã diễn ra trong 
các cơ quan lập pháp ở các quốc gia và 
khu vực bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, 
Đức, Úc, Thụy Điển, và Đài Loan. Đã 
có thêm nhiều chuyên gia ghép tạng 
bước ra để làm chứng cho sự tồn tại của 
nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ ] Giữa tháng 12 năm 
2013, Minh Huệ Net và thời báo Đại Kỷ 
Nguyên đã báo cáo rằng tại Trung Quốc 
Đại lục, 310 người dân đã ký tên thỉnh 
nguyện phản đối nạn mổ cướp nội tạng 
sống và kêu gọi điều tra những tội ác do 
Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang gây ra 
trong việc mổ cướp nội tạng từ các học 
viên Pháp Luân Công còn sống. Trong 
vòng hai tuần, nhiều người dân ở Trung 
Quốc Đại lục đã bị chấn động khi biết 
được những tội ác kinh hoàng này. Họ đã 
nhìn thấu những lời dối trá của chính 
quyền và đã lên tiếng cho công lý.

Một cuộc vận động thỉnh nguyện 
chống lại những hành động tàn bạo kinh 
hoàng này đã nhanh chóng tạo ra được 
những động lực mạnh mẽ ở Trung Quốc 
Đại lục. Kể từ khi bản thỉnh nguyện đầu 
tiên có chữ ký của 310 người, chỉ trong 
vòng hai tuần sau, số lượng chữ ký đã 
tăng lên con số 6.259.

Cách đây không lâu, Nghị viện châu 
Âu đã thông qua một nghị quyết khẩn 
cấp, trong đó kêu gọi chế độ Cộng sản 
Trung Quốc “… nhằm chấm dứt ngay 
lập tức việc mổ cướp nội tạng từ các tù 
nhân lương tâm và thành viên của các 
nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số.” Nghị 
viện Châu Âu là tổ chức đại diện cho 
500 triệu người châu Âu.

04

Từ cuối tháng 11 đến ngày 05 tháng 12, các học 
viên Pháp Luân Công ở châu Âu đã tổ chức một 
chiến dịch thu thập chữ kí kéo dài 02 tuần bên 
ngoài Nghị viện châu Âu để thúc giục Quốc hội 
giúp chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng 
ở Trung Quốc.

Các đơn thỉnh nguyện có chữ ký của 6.259 người từ 
những khu vực khác nhau tại Trung Quốc Đại lục phản 
đối nạn mổ cướp tạng sống

(Tiếp theo trang 03)

Trung Quốc: Hơn 6.000 
người ký tên thỉnh 
nguyện chống nạn mổ 
cướp nội tạng sống

1,5 triệu chữ kí kêu gọi hành động chống mổ 

cướp nội tạng ở Trung Quốc được đệ trình lên 

Liên Hợp Quốc

Số 2014-02  l Ngày 13 tháng 01 năm 2014

Australia: Kháng nghị ở 

Sydney ủng hộ nỗ lực chấm 

dứt nạn thu hoạch nội tạng...
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