SỐ 2014 - 13
NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2014
VN.MINGHUI.ORG I WWW.FALUNDAFA.ORG

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.

Calgary, Canada: Các học viên giới thiệu
Pháp Luân Công tại Triển lãm Sức khỏe
Bài viết của một học
viên Pháp Luân Công
ở Calgary, Canada

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.

Thụy Điển: Phim tài
liệu “Trung Quốc tự do:
Lòng dũng cảm theo tín
ngưỡng” được chào đón
nồng nhiệt
Bài viết của học viên Pháp Luân Công Thụy Điển

[MINH HUỆ]
Các học viên
Pháp Luân Công
đã tham gia Triển
lãm Sức khỏe
Calgary
2014,
triển lãm sức
khỏe ngoài trời
lớn nhất ở tỉnh
Alberta, Canada, tại Stampede
Park BMO Center vào ngày 22 và 23
tháng 03 năm 2014. Khoảng 15 nghìn
khách tham quan đã tham dự sự kiện này.
Những người lần đầu tiên nghe nói
về Pháp Luân Công đã vui mừng tìm
hiểu về những hiệu quả trị bệnh kì diệu
của nó và tỏ ra rất thích học các bài công
pháp. Nhiều người đã dừng lại để xem
biểu diễn các bài công pháp và lấy các
tài liệu thông tin.
Những người biết về Pháp Luân
Công từ trước đã đến để bày tỏ sự tôn
trọng và ủng hộ với những nỗ lực không
ngừng của các học viên trong việc nâng
cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc
bức hại.

Một thanh niên trẻ nói với một học
viên rằng anh sống trong tòa nhà đối
diện lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary. Anh đã thấy các học viên Pháp
Luân Công phản đối cuộc bức hại bên
ngoài lãnh sự quán trong suốt những
năm qua. Anh đã đặc biệt đến thăm gian
hàng hôm nay để biết thêm thông tin về
cuộc bức hại và nạn cưỡng bức mổ cướp
nội tạng từ các học viên Pháp Luân
Công còn sống ở Trung Quốc.
Sau khi được giải đáp những thắc
mắc của mình, anh đã nói với một học
viên: “Tôi rất ủng hộ những gì các bạn
đã làm!” và kí tên thỉnh nguyện kêu gọi
chấm dứt cuộc bức hại.

[MINH HUỆ] Vào tháng 03 năm
2014, khán giả ở một số thị trấn của
Thụy Điển đã có cơ hội được xem bộ
phim tài liệu “Trung Quốc tự do: Lòng
dũng cảm theo tín ngưỡng.” Rạp chiếu
phim Filmstaden ở Linkingpong đã
công chiếu hai buổi vào ngày 05 và 06
tháng 03, nhiều lãnh đạo địa phương và
những người khác đã tham dự.
“Có một cảm xúc rất mạnh mẽ
trong bộ phim”, bà Asa Fahbeck, Chủ
tịch Tổ chức Ân xá quốc tế ở tỉnh Ostergotland, với thủ phủ là Linkoping
nói. “Các bạn cũng có thể nhận ra là có
một cảm giác rất mạnh mẽ về những gì
đang diễn ra ở Trung Quốc.”
Đối với bà Fehlbeck, theo dõi câu
chuyện của Charles Lee và Jenifer
Zeng, những nhân vật được miêu tả
trong phim vốn đã nếm trải rất nhiều,
là rất quan trọng. Điểm đặc biệt nổi bật
là chia sẻ của Jenifer Zeng về việc lãnh
đạo của trại lao động đã lợi dụng tình
cảm của cô đối với gia đình để ép cô
(Còn nữa...trang 2)
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Một học viên Pháp Luân Công mới chứng kiến sự kỳ diệu
trong vòng sáu tháng
Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn
Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ] Tôi bắt đầu tu luyện
Pháp Luân Công vào tháng 08 năm
2013. Tôi đã hưởng nhiều lợi ích trong
sáu tháng qua. Tôi viết bài này để bày
tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng
Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, và
để nói cho mọi người biết sự tốt đẹp của
Pháp Luân Công.
Từ không tin đến tin
Tôi bị một cơn đau tim vào ngày 28
tháng 05 năm 2013. Tôi thoát khỏi nguy
hiểm sau khi dùng nhiều thuốc và được
xuất viện sau hai tuần nhưng vẫn phụ
thuộc vào thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên,
thuốc không ngăn được các cơn đau.
Tôi có một cánh đồng lúa và ngô,
nhưng tôi yếu đến nỗi không thể xách
một thùng nước đến cánh đồng và vì thế
không thể chăm sóc cho vụ mùa. Ngoài
ra, tôi cũng suy sụp khi biết tin bốn
người trong làng đã chết vì những triệu
chứng giống tôi.
Một người bạn là học viên Pháp
Luân Công đã đưa cho tôi sách Chuyển
Pháp Luân và một máy MP3 để tôi có
thể nghe các bài giảng của Sư phụ. Cô
ấy khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi không muốn làm cô ấy thất vọng
nên đã lịch sự nhận lấy. Tôi không tin
rằng khí công có thể chữa lành cho tôi.
Sau đó, một phụ nữ bắt đầu làm việc
tại công ty chúng tôi nói rằng sau khi tu
luyện Pháp Luân Công, cô đã hồi phục
sức khỏe tốt và không còn dùng thuốc
trong hơn 10 năm qua.
Cô ấy đã nhiều lần thuyết phục tôi
về những lợi ích của môn tu luyện này.
Cuối cùng tôi đã đồng ý nghe các bài
giảng của Sư phụ ở Tế Nam. Khi nghe
giảng, tôi nhận ra rằng những lời Sư phụ
giảng rất đúng, và từ đó tôi say mê nghe
các bài giảng.
Được lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân
Công
Sau khi nghe năm ngày, tôi bị đau
toàn thân, bị đau dạ dày và bị sốt. Các
học viên bảo tôi: “Sư phụ đang tịnh hóa
thân thể bạn.” Thật kỳ lạ, sau hai ngày,
tôi cảm thấy khỏe mạnh và không còn
bị đau tim nữa. Tôi có thể thu hoạch ngô
và không cảm thấy mệt chút nào.
Tôi đã hồi phục sức khỏe sau khi
nghe tất cả bài giảng mà không cần
dùng thuốc hay đến bệnh viện. Thật kỳ
diệu. Tôi sẽ không tin điều này nếu tôi
không tự mình trải nghiệm.
Tôi không những được hồi phục sức

khỏe mà còn sống sót không bị thương
trong một tai nạn. Vào ngày 30 tháng 09
năm 2013, khi đang cày bừa trên cánh
đồng thì hai tay tôi bị vướng vào thắt
lưng và máy cày đã cán qua cơ thể và
hai chân tôi. Ngay lập tức tôi nghĩ: “Tôi
là một học viên Pháp Luân Công. Sẽ
không có vấn đề gì.”
Như Sư phụ giảng, rằng một niệm có
thể tạo nên sự khác biệt. Khi nhìn vào
tay mình, chỉ có một vết thương nhỏ và
hai chân tôi đều ổn. Tôi đã lái xe máy
5 dặm đi làm sau khi ăn sáng. Tôi biết
rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi.
Còn một chuyện kỳ diệu khác.
Chuột thường xuyên tấn công các bao
lúa mì của chúng tôi vào mùa hè, lúa mì
bị đổ và phân chuột ở khắp mọi nơi. Tuy
nhiên, từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp
Luân Đại Pháp, chuột không còn chui
vào các bao lúa mì của chúng tôi nữa.
Điều này cho thấy rằng thậm chí chuột
cũng không đụng đến bất cứ thứ gì của
học viên.
Tôi đã kể với mọi người thân và
bạn bè của mình về tất cả những lợi ích
tôi nhận được nhờ tu luyện Pháp Luân
Công. Họ đã chứng kiến sự thay đổi ở
tôi và tin rằng Pháp Luân Công là tốt.
Vợ chồng chị tôi cũng đã bắt đầu tu
luyện.

Thụy Điển: Phim tài liệu “Trung Quốc tự do: Lòng
dũng cảm theo tín ngưỡng... (Tiếp theo trang 1)
từ bỏ niềm tin của mình như thế nào.
Trên thực tế, vì sự tuyên truyền thù hận
chống lại Pháp Luân Công mà ban đầu
con gái cô đã rất oán giận mẹ mình.
Một số người gọi bộ phim là “mở
mang tầm mắt” trong khi những người
khác nói rằng mọi người đều nên xem
. “Tôi sẽ giới thiệu bộ phim này cho tất
cả bạn bè của mình”, Leo Wigmark, cựu
giám đốc chương trình của phòng hòa
nhạc Konsert och Kongress, phòng hòa
nhạc của Linkoping nói.
Ông Wigkmark nói rằng: “Bộ phim
rất chân thực. Đó là sự kết hợp hoàn hảo
giữa cuộc phỏng vấn của Jenifer Zeng
và Charles Lee, và các cảnh khác. Tác
giả đã lựa chọn rất tốt những chi tiết
quan trọng để thể hiện”
2

Khán giả tham gia thảo luận sôi nổi
Buổi trình chiếu ở Norrkoping diễn
ra vào ngày 10 tháng 03 năm 2014,
tại rạp chiếu phim công cộng Cnema.
Nhiều người, bao gồm cả các chính trị
gia và các sinh viên đến từ các quốc gia
khác nhau, đã đặt nhiều câu hỏi và tham
gia thảo luận sôi nổi.
Một sinh viên hỏi về lý do đằng sau
của cuộc bức hại Pháp Luân Công của
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một sinh
viên Trung Quốc tham gia buổi công
chiếu đã giải thích rằng lý do thật sự là
Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn mọi
người chỉ tin vào nó, và không cho phép
họ tin vào bất kỳ điều gì khác. Trong
khi, các học viên Pháp Luân Công
không muốn tự do tín ngưỡng và suy

Ông Leo Wigkmark (bên trái), cựu giám đốc
chương trình của phòng hòa nhạc Konsert och
Kongress tại buổi chiếu vào ngày 05 tháng 03.

nghĩ của mình bị giới hạn theo cách đó.
Tại Hallsberg, buổi trình chiếu phim
“Trung Quốc tự do” vào ngày 09 tháng
03 đã được tổ chức bởi đại diện của
Đài Truyền hình Tân Đường Nhân địa
phương. Tại Laxa, Thụy Điển, bộ phim
được trình chiếu vào ngày 15 tháng 03,
với sự giúp đỡ của chi nhánh Liên Hợp
Quốc tại địa phương.
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Những báo cáo tích cực về Pháp Luân Công của
truyền thông Trung Quốc đại lục trước khi cuộc
bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999
(Nguồn dữ liệu Minh Huệ Net)
Trong 07 năm kể từ tháng 05 năm 1992
đến tháng 07 năm 1999, số lượng học
viên Pháp Luân Công đã đạt 70 đến 100
triệu người, dựa trên điều tra nội bộ của
Bộ Công An. Dưới đây là những báo
cáo tích cực về Pháp Luân Công được
công bố trước khi cuộc bức hại bắt đầu
vào năm 1999.
Tháng 06 năm 1993: Tạp chí Khí
công Trung Quốc xuất bản một báo cáo
đặc biệt về Pháp Luân Công và ông Lý
Hồng Chí.
Tháng 04, tháng 05, tháng 08 năm
1994: Tạp chí Cửa sổ Nghệ thuật xuất
bản những báo cáo đặc biệt về Pháp
Luân Công và ông Lý Hồng Chí trong
ấn bản quý.
Ngày 17 tháng 03 năm 1997: Đại
Liên Thường nhật, một tờ báo địa
phương Trung Quốc, đã xuất bản một
bài viết có tựa đề “Một người già làm
phúc đóng góp lặng lẽ”. Bài báo mô tả
một người đàn ông lớn tuổi, Thịnh Kiền,

đã làm một con đường dài hơn 1,1 km
cho ngôi làng bằng tiền của mình sau khi
ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 21 tháng 02 năm 1998: Đại
Liên Buổi tối, một tờ báo Trung Quốc,
đã xuất bản một câu chuyện ca ngợi
hành động dũng cảm của Yuan Hongcun, một học viên Pháp Luân Công ở
Học viện Tàu Hải quân Đại Liên. Ông
đã giải cứu một đứa bé bị ngã xuống
đường nứt băng dày 03 mét trên sông
Đại Liên Tự do.
Ngày 19 tháng 07 năm 1998: Thời
báo Kinh tế Trung Quốc xuất bản một
bài viết có tựa đề: “Tôi có thể đứng
dậy!” Bài viết này kể một câu chuyện về
Tạ Tú Phân, một người nội trợ ở thành
phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, bị liệt hơn
16 năm, nhưng đã có thể đứng dậy sau
khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 11 tháng 08 năm 1998: Bắc
Kinh Thường nhật xuất bản một bài viết
mô tả người dân Bắc Kinh tập luyện
nhiều môn pháp, đặc biệt là Pháp Luân

Công, vào buổi sáng. Bài viết có cả hình
ảnh các học viên đang luyện các bài
công pháp Pháp Luân Công.
Ngày 01 tháng 11 năm 1998: Trung
Quốc Lạc Sơn Buổi tối đã xuất bản một
bài tin ảnh nói rằng hơn 1.300 học viên
Đại Pháp đã tham gia một hội nghị chia
sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở
Lạc Sơn và My Sơn.
Ngày 10 tháng 11 năm 1998: Trung
Quốc Dương Thành Buổi tối đã xuất bản
một bài viết có tựa đề: “Cả người già và
trẻ tuổi đều tu luyện Pháp Luân Công”,
báo cáo rằng hơn 5.000 học viên tham
gia luyện công buổi sáng quy mô lớn.
Ngày 24 tháng 11 năm 1998: Một đài
truyền hình Thượng Hải đã phát sóng hai
bản tin về sự phổ biến rộng rãi của Pháp
Luân Công ở Thượng Hải, cũng như các
quốc gia khác trên toàn thế giới. Trong
một trong những bản tin, đài truyền hình
cho biết đã có 100 triệu người tu luyện
Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Ngày 31 tháng 12 năm 1998: Thời
báo Thâm Tinh dành toàn bộ trang nhất
của tờ báo cho một báo cáo đặc biệt về
Pháp Luân Công. Các câu chuyện được
đăng kèm với 07 bức ảnh màu của các
hội nghị chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân
Đại Pháp và các nhóm luyện công.

Sự thật về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân
Công còn sống được trình bày trước Hội đồng quốc gia Slovakia
[MINH HUỆ] Các thành viên của
Hội đồng quốc gia Slovakia, bao gồm
Phó Chủ tịch Erika Jurinová, ông Joseph
Mikloško, ông Peter Osuský, và ông
Stephen Kuffa, tuyên bố sẽ thúc đẩy một
nghị quyết Quốc hội Slovak để bày tỏ
sự đoàn kết với các học viên Pháp Luân
Công bị bức hại ở Trung Quốc, sau khi
gặp gỡ với luật sư nhân quyền quốc tế
ông David Matas vào ngày 20 tháng 03
năm 2014 về những phát hiện của ông
về vấn đề mổ cướp nội tạng trong các
nhà tù của Trung Quốc.
Tại cuộc họp ở Bratislava, thủ đô
của Slovakia, đại diện của Hiệp hội Đài
Loan về Chăm sóc Cấy ghép nội tạng
Quốc tế (TAICOT) cũng chia sẻ những
hiểu biết của họ về các bệnh nhân Đài
Loan, những người đã trải qua cấy ghép
ở Trung Quốc và các vấn đề pháp lý liên
quan đến cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.
Một diễn đàn khác đã diễn ra sau đó
cùng ngày tại lâu đài Palffy, Bratislava,
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trong lúc ông David Matas, Lisa Huang,
Ming-Hui Chou, Chian-Feng Huang và
Radoslav Herda thảo luận về nạn mổ
cướp nội tạng như một tội ác chống lại
nhân loại.
Tiến sỹ Chou chia sẻ kinh nghiệm
của các bệnh nhân đã trải qua cấy ghép
nội tạng ở Trung Quốc. Việc nhận ra
rằng nội tạng có được có thể là do giết
hại các tù nhân lương tâm là một cú sốc
và gánh nặng tinh thần cho nhiều bệnh
nhân như vậy.
Báo chí Slovakia và các phương tiện
truyền thông khác đã phỏng vấn ông
Matas và chạy các bài viết về vấn đề mổ
cướp nội tạng ở Trung Quốc.
Hưởng ứng từ khắp thế giới
Nhiều chính phủ đã đứng ra phản đối
nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.
Gần đây nhất, chính phủ Canada đã
nêu lên vấn đề mổ cướp nội tạng do nhà
nước hậu thuẫn ở Trung Quốc vào ngày

Các nghị sỹ gặp gỡ ông David Matas về vấn đề
mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc tại Bratislava, thủ
đô của Slovakia vào ngày 20 tháng 03 năm 2014.

12 tháng 03 năm 2014, trong phiên họp
thường kì lần thứ 25 của Hội đồng Nhân
quyền Liên Hợp Quốc.
Ủy ban Nhân quyền của Thượng
viện Ý đã nhất trí thông qua một nghị
quyết vào ngày 05 tháng 03 năm 2014,
kêu gọi chính phủ Ý phát động một cuộc
điều tra kỹ lưỡng về mổ cướp nội tạng ở
Trung Quốc thông qua ngoại giao và các
(Còn nữa...trang 4)
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Tìm hiểu về chân tướng ở Tòa thị chính Toronto
[MINH HUỆ] Hàng ngày, các học
viên Pháp Luân Công thường có mặt
bên ngoài Tòa thị chính Toronto, một tòa
nhà đáng chú ý và là điểm đến không thể
thiếu của nhiều du khách Trung Quốc.
Bị lừa dối bởi những tuyên truyền
thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc
(ĐCSTQ), ban đầu phần lớn các du
khách Trung Quốc rất thù nghịch. Họ
đã thảo luận cởi mở hơn với các học
viên khi hiểu ra chân tướng. Khi họ thấy
được sự an hòa của Pháp Luân Công và
biết thêm về cuộc bức hại tàn bạo, nhiều
người đã lựa chọn thoái ĐCSTQ.
Giáo viên tiếng Anh: “Tất cả chúng ta
nên thoái”
Vào một dịp cuối tuần, hơn 50 giáo
viên tiếng Anh đến thăm Tòa thị chính
Toronto. Họ đến từ miền Nam Trung
Quốc để tham dự tập huấn. Các học viên
tình nguyện đã làm người hướng dẫn du
lịch cho họ và chia sẻ về lịch sử của Tòa
thị chính.
Các học viên cũng nói về việc Pháp
Luân Công mặc dù bị cấm ở Trung
Quốc, nhưng đã được tu luyện rộng rãi
trên khắp thế giới. Họ đã phá trừ những
dối trá mà ĐCSTQ bịa đặt để vu khống
Pháp Luân Công, gồm có vụ tự thiêu dàn
dựng trên quảng trường Thiên An Môn, và
nói rằng bằng cách thoái ĐCSTQ, các giáo
viên sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau khi nghe được những lời này,
một giáo viên nói: “Tôi đã từng nghe
điều này và đã nhìn thấy một số biểu ngữ
khi ở Australia. Hôm nay tôi quyết định
thoái ĐCSTQ!” Sau đó cô ấy quay sang
và nói với những giáo viên khác trong
nhóm: “Những gì họ nói là đúng. Tất cả
chúng ta nên thoái .”
Hơn 40 người trong nhóm này đã
làm theo cô ấy và thoái ĐCSTQ và các

thì tôi hiểu rằng đó là vì chúng ta cần có
một cuộc đối thoại và thảo luận về chủ
đề này.”
Khi vị giáo sư rời đi, ông nói với cô
Vương: “Tận đáy lòng mình, tôi quyết
định thoái ĐCSTQ. Tôi sẽ đọc Cửu
Bình và Chuyển Pháp Luân”

tổ chức liên đới của nó.
Giáo sư: Tôi sẽ đọc Cửu Bình và
Chuyển Pháp Luân
Một giáo sư triết học tại Đại học Vũ
Hán tỉnh Hồ Bắc đã tham gia thảo luận
trực tiếp với cô Vương tại điểm du lịch.
Khi được hỏi ông đã đọc Chín bài
bình luận về ĐCSTQ chưa, ông ấy trả
lời chưa. Cô Vương đưa cho ông một
bản và nói: “Xin hãy đọc cuốn sách
này. Nó phân tích một cách toàn diện về
những việc xấu xa mà ĐCSTQ đã làm
và tóm tắt về bản chất xấu xa của nó. Bởi
vì tội ác tàn bạo và những việc tệ hại nó đã
làm là không gì tả nổi, chỉ bằng cách cắt
đứt liên hệ với Đảng Cộng sản thì Trung
Quốc mới có một tương lai an toàn.”
Vị giáo sư nói ông sẽ quay về và đọc
cuốn sách.
Sau đó cô Vương giải thích với ông
tại sao Pháp Luân Công được đón nhận
trên khắp thế giới. Vị giáo sư hỏi vài câu
hỏi, và cô Vương trả lời bằng cách phơi
bày những dối trá mà ĐCSTQ đã dàn
dựng để lăng mạ Pháp Luân Công, từ
vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An
Môn đến việc mổ cướp nội tạng sống.
Cuộc đối thoại kéo dài khoảng 40
phút. Vị giáo sư trông rất vui vẻ và nói:
“Sáng nay tôi có một cảm giác rất lạ.
Tôi biết mình phải đến điểm du lịch này
hôm nay, nhưng không biết tại sao. Giờ

Cặp vợ chồng đến từ Bắc Kinh biết
được nguồn gốc của khói mù
Một ngày nọ, một cặp vợ chồng
người Bắc Kinh đến cùng với 5 du khách
khác. Khi được hỏi về cảm xúc đối với
Toronto họ nói: “Chúng tôi thích môi
trường ở đây. Đó là một nơi tốt để sinh
sống.” Họ nói rằng sương mù và khói ở
Bắc Kinh thật kinh khủng, và việc hít thở
thật khó khăn. Thậm chí đóng cửa một số
nhà máy gần đó cũng không có tác dụng.
Một học viên giải thích cho họ rằng
không gì là ngẫu nhiên. ĐCSTQ đã phá
hủy văn hóa truyền thống và phá hoại
môi trường. Bị dẫn dắt sai đường và câu
thúc bởi tư tưởng cộng sản, nhiều người
đã hành động trái với lương tâm mình
mà làm hại những người khác.
Xét những việc làm xấu xa của ĐCSTQ và những tác hại mà chúng mang
đến, theo người học viên, ĐCSTQ sẽ
đẩy người Trung Quốc đến bờ vực thẳm.
Một ví dụ như vậy là cuộc bức hại
Pháp Luân Công. Một số lượng lớn các
học viên đã bị bắt, giam giữ, bỏ tù và tra
tấn. Một số học viên đã chết do bị tra
tấn. Một số thậm chí còn trở thành nạn
nhân của nạn mổ cướp nội tạng sống.
Cũng như sự nguy hại của môi trường,
sự suy thoái đạo đức cũng đe dọa tương
lai của Trung Quốc.
Cặp vợ chồng chăm chú lắng nghe
và đồng ý: “Chúng tôi tin rằng những
gì bạn nói là đúng và sẽ thoái ĐCSTQ
ngay đây.”

Sự thật về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công...
kênh khác. Nghị quyết cũng kêu gọi Đảng
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập
tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm,
bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công.
Hạ viện Illinois đã thông qua một
nghị quyết vào ngày 26 tháng 02 năm
2014, kêu gọi: “Chính phủ Hoa Kỳ và
Tổng thống Mỹ điều tra nạn mổ cướp nội
tạng ở Trung Quốc và thực hiện tất cả các
bước hợp lý để chấm dứt hành động ghê
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tởm mổ cướp nội tạng từ các học viên
Pháp Luân Công còn sống để cấy ghép”.
Liên minh châu Âu Quốc hội thông
qua một nghị quyết “bày tỏ quan ngại
sâu sắc” trên “những báo cáo đáng tin
cậy về nạn mổ cướp nội tạng có hệ thống
do nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân
lương tâm không tự nguyện” vào ngày
12 tháng 12 năm 2013. Bản nghị quyết
được đề xuất bởi 56 thành viên từ bốn

(Tiếp theo trang 3)

đảng phái chính trị trong Quốc hội EU.
Nghị quyết kêu gọi EU và các nước
thành viên phải công khai lên án sự lạm
dụng cấy ghép nội tạng ở nước Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC), và
nâng cao nhận thức về vấn đề này với
các công dân đi du lịch đến Trung Quốc.
Nó cũng kêu gọi EU tiến hành điều tra
đầy đủ và minh bạch về thực tế cấy ghép
nội tạng ở Trung Quốc.

