
thể nhìn thấy họ tại Bắc Kinh trước khi 
[cuộc đàn áp bắt đầu].” Tuy nhiên, một 
buổi tập hợp như vậy là điều không thể 
có được ở Trung Quốc ngày hôm nay, 
ông lưu ý. “Từ những gì bạn nói, tôi có 
thể nhìn thấy là Chân – Thiện – Nhẫn 
thực sự tuyệt vời.” Ông nói rằng ông đặc 
biệt quan tâm đến tội ác khủng khiếp của 
ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng 
sống từ các học viên Pháp Luân Công và 
đã hỏi nhiều câu hỏi.

                                         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] Khoảng 1.000 học viên 
Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế 
giới đã tập trung tại thủ đô Hoa Kỳ vào 
ngày 13 tháng 07 năm 2012, để tưởng 
nhớ các học viên bị giết bởi Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc 
đàn áp kéo dài 13 năm và hiện vẫn còn 
đang tiếp diễn.

Họ ngồi lặng lẽ ở phía trước của Đài 
tưởng niệm Washington, biểu tượng của 
tự do và hy vọng, xếp hình ba chữ Trung 
Quốc: Chân, Thiện và Nhẫn, những 
nguyên lý chính của Pháp Luân Công. 
Những người tham dự thắp sáng ngọn 
nến tưởng niệm hàng nghìn người đã bị 
sát hại vì đức tin của họ, tôn vinh tinh 
thần vững chắc và niềm tin kiên định.

Cảnh trang  nghiêm và tráng lệ đã thu 
hút nhiều người qua lại dừng lại để tìm 
hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc 
đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một gia đình năm người đến từ Ireland 
đã ấn tượng sâu sắc bởi khung cảnh hòa 
bình này. Người vợ cho biết: “Đây là 
lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về Pháp 
Luân Công. Thật không thể tưởng tượng 
được bị bức hại đến mức độ như vậy, và 
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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:
Thắp nến tưởng niệm
các học viên Pháp Luân 
Công  bị thiệt mạng
trong cuộc bức hại làm 
xúc động lòng người

Các học viên từ tất cả các tầng lớp xã 
hội thắp nến để vinh danh những học 

viên đã bị giết hại bởi ĐCSTQ

Học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên 
thế giới tổ chức một buổi thắp nến trước Đài 
tưởng niệm Washington, xếp hình ba chữ Chân, 
Thiện và Nhẫn để tưởng nhớ những học viên bị 
giết bởi ĐCSTQ vì tập luyện Pháp Luân Công.

Bài của Từ Tinh ở Washington, DC 

nó đã kéo dài quá lâu! Họ [các học viên] 
rất ôn hoà. Chồng tôi đã chụp các bức 
ảnh. Chúng tôi đến Mỹ vào kỳ nghỉ, 
và chúng tôi rất biết ơn các bạn đã cho 
chúng tôi biết tất cả những điều này, nó 
rất có ý nghĩa.” Cả gia đình ngồi trên 
bãi cỏ và theo dõi buổi cầu nguyện cho 
đến khi nó kết thúc.

Sally, một người Mỹ gốc Ý sống ở 
Washington, DC  nói: “Tôi buồn [khi 
nghe điều này]. [Họ đang bị bức hại] chỉ 
vì một môn tu luyện ôn hòa như vậy? 
Tôi cầu mong những điều tốt đẹp nhất 
cho các bạn.”

Joe lái một chiếc xe ba bánh đưa 
khách du lịch đi xung quanh thủ đô 
Hoa Kỳ để tham quan. Ông dừng lại tại 
địa điểm tổ chức buổi thắp nến và giới 
thiệu Pháp Luân Công cho du khách 
trên chiếc xe ba bánh của mình, bước 
xuống khỏi chiếc xe ba bánh để hỏi xin 
tài liệu thông tin từ một học viên, sau 
đó ông đưa cho các du khách. Ông nói: 
“Tôi thấy các học viên Pháp Luân Công 
luyện công hàng ngày, và tôi đã biết 
được chân tướng. Tôi cũng muốn nói 
chân tướng cho mọi người.”

Ông Hà và gia đình từ Bắc Kinh di 
cư đến Mỹ gần một năm trước. Cặp vợ 
chồng và con của họ đi ngang qua và 
dừng lại để lắng nghe một học viên nói 
chuyện với những người khác về Pháp 
Luân Công.

Ông Hà ngạc nhiên khi biết rằng các 
học viên tự nguyện đến buổi tưởng 
niệm từ khắp nơi trên thế giới. Ông 
Hà nói: “Đã một thời gian khá dài kể 
từ khi chúng tôi thấy rất nhiều học viên 
Pháp Luân Công. Chúng tôi luôn có 



xe tại giao lộ đã bị hư hỏng. Cô chỉ bị một 
vết xước nhỏ ở góc mắt. Cô nói: “Trong lúc 
lơ mơ, tôi cảm thấy có một đôi bàn tay khổng 
lồ ôm tôi và nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Sư Phụ 
đã bảo vệ tôi.”

Một học viên từ Sydney chia sẻ quá trình 
tu luyện loại bỏ tâm oán giận của cô và từ bi 
giải quyết một mối quan hệ nghiệp quả xấu. 
Cô đã hình thành sự oán giận do bất hạnh 
của gia đình cô trong thời thơ ấu và hành 
vi của chồng sau khi cô kết hôn. Cô bắt đầu 
tập luyện Pháp Luân Công vào năm cuối đại 
học, và sự oán giận này đã trở thành khảo 

nghiệm khó khăn trên con đường tu luyện của mình. Cô nói,“Tôi 
nói với mình, Pháp quá bao la, tôi không tin rằng tôi không thể vượt 
qua khảo nghiệm này!” Chồng cô, người đã từng không ủng hộ cô 
tu luyện Đại Pháp, thậm chí nguyền rủa và xé sách Pháp Luân Công, 
đã thay đổi thành một người khác. Anh ủng hộ cô, và đã chủ động 
làm công việc nhà khi cô đi quảng bá cho chương trình Thần Vận. 
Cô nói:“Môi trường gia đình của tôi đã khác một trời một vực so với 
vài năm trước đây. Đó là sự triển hiện uy đức của Đại Pháp!”

trị đã tìm đến tôi và nói: “Chúng tôi sẽ không hiểu nếu chúng tôi 
không điều tra. Bây giờ chúng tôi hiểu rằng cậu thực sự là một 
người tốt. Cậu hiện giờ là một tù nhân. Các lãnh đạo và đồng 
nghiệp trong ban của cậu hiện giờ, và cả trước kia, mọi người 
đều đánh giá cao cậu. Tôi không thể tưởng tượng được là có một 
người như cậu được.”

Ông tiếp tục: “Trước tiên cậu hiếm khi đi uống hoặc ăn tiệc 
với các đối tác. Quan trọng hơn là cậu không hề săn đuổi phụ 
nữ. Có rất nhiều người không tin điều này và đã thử làm cậu sa 
ngã nhưng họ đều không đạt được mục đích. Có một dịp cậu làm 
việc với bảy hoặc tám đối tác, sau khi ăn uống họ đã đưa cậu vào 
nhà thổ. Họ đều đi vào đó còn cậu xuống nhà và xem TV ở sảnh 
chính. Người chủ nhà thổ nói cậu là ngớ ngẩn, và chắc là có bệnh 
về sức khỏe hoặc tâm thần. Một lần khác, các đồng nghiệp của 
cậu ép cậu vào nhà thổ cùng họ nhưng cậu đã đợi cả đêm ở dưới 
xe của cậu.”

“Thứ nữa, liên quan đến lợi ích cá nhân, cậu không hề đưa hoặc 
nhận hối lộ. Cậu cũng không nhận tiền của người khác hoặc tiêu 
tiền của cơ quan.

“Thứ ba, cậu đối xử mọi việc rất công bằng chính trực. Cậu là 
người có thể giải quyết các vấn đề liên quan giữa quyền lợi và 
xung đột cá nhân. Các đồng nghiệp của cậu đều nói rằng cậu là 
một người tốt và hoàn thành mọi việc đều tốt (…) Họ không thể 
hiểu được rằng tại sao cậu lại không sử dụng quyền lực của mình 
để thăng tiến và cậu không sống phóng đãng. Cậu làm việc tốt với 
đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình. Tất cả chúng tôi đều 
không hiểu được lý do của cậu là gì.”

Tôi trả lời “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu ý nghĩa 
của cuộc sống (…) Tôi chọn cách sống tuân theo nguyên lý của 
Pháp Luân Đại Pháp và những điều Sư phụ dạy. Tôi là một người 
tốt. Nếu tôi lạm dụng chức tước cho lợi ích cá nhân và sống một 
cuộc sống phóng túng: ăn uống, trai gái, cờ bạc thì tôi sẽ vi phạm 
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[MINH HUỆ] Pháp hội chia sẻ kinh 
nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hàng 
năm ở Úc được tổ chức vào ngày 15 tháng 
07 năm 2012 tại Tòa thị chính Melbourne. 
Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công từ 
khắp nước Úc đã tham dự sự kiện và lắng 
nghe các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu 
luyện.

Hơn 20 học viên phương Tây và Trung 
Quốc đã phát biểu tại Pháp hội. Họ chia sẻ 
kinh nghiệm của mình về lợi ích đã có được 
cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi tu luyện 
bản thân theo các nguyên lý Chân - Thiện - 
Nhẫn, và kinh nghiệm của họ trong việc liên tục nâng cao nhận thức 
về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tới tất cả các tầng lớp trong xã 
hội.

Một phóng viên truyền hình Tân Đường Nhân đến từ Melbourne 
chia sẻ kinh nghiệm của mình trong một vụ tai nạn xe hơi một năm 
trước. Khi cô đang lái xe qua ngã tư đường sắt, cô rất mệt mỏi và 
ngủ thiếp đi. Cô tỉnh dậy trong vòng vài giây, và thấy rằng xe đã bị 
quay 90 độ và đang bốc khói. Cô đang nằm trên mặt đất. Hai chiếc 

[MINH HUỆ] Trước kia tôi từng phụ trách cơ quan hành chính 
ở một thị trấn nhỏ. Vào năm 1996 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân 
Đại Pháp, nghiêm khắc chiểu bản thân tuân theo những yêu cầu 
của Sư phụ. Tôi trở thành một công chức được mọi người công 
nhận là người tốt.

Tôi bị bắt giam phi pháp vào một trại giam vào tháng 02 năm 
2000 vì tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại 
Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Vào một buổi chiều tháng 04, 
Trưởng phòng An ninh – Chính trị đã đưa tôi đến văn phòng của 
Giám đốc trại giam. Ông nói với tôi: “Tôi sẽ khuyên nhủ cậu như 
thể tôi là anh trai của cậu. Rất nhiều lãnh đạo đã thúc giục cậu 
ngừng tu luyện Pháp Luân Công nhưng cậu đã không nghe theo.” 
“Chúng tôi đang xem xét sẽ làm gì với cậu đây. Chúng tôi sẽ tiến 
hành điều tra cậu kỹ lưỡng và kiểm tra lý lịch viên chức của cậu 
trước kia. Cậu sẽ toi đời nếu cậu đã phạm bất cứ một luật nào.”

Tôi hỏi: “Tôi không đối xử tệ bạc với bất kỳ ai và cũng không 
vi phạm luật lệ nào. Tại sao các anh ngược đãi tôi?” Trưởng phòng 
nói: “Không phải là chúng tôi trừng phạt cậu, mà là Giang Trạch 
Dân đang đàn áp Pháp Luân Công. Áp lực là từ trên đổ xuống.” 
“‘Bởi vì cậu từ chối “chuyển hóa”, huyện chúng ta đã nhiều lần 
bị tỉnh phê bình. Các lãnh đạo của huyện sẽ không thể giữ chức 
vụ của mình nếu như họ không trừng phạt cậu. Mọi người đều lo 
sợ. Tôi khẩn thiết đề nghị là cậu sẽ nói dối và tuyên bố rằng cậu 
không tu luyện Pháp Luân Công. Không ai sẽ giám sát và cậu có 
thể tập bí mật ở nhà. Nếu không họ sẽ trừng phạt cậu rất nặng nếu 
họ bới ra bất cứ hành vi phạm luật nào trong quá khứ của cậu. Cậu 
sẽ bị kết án và đuổi khỏi đơn vị.”

Tôi trả lời: “Việc đó không quan trọng. Tôi tu luyện Pháp Luân 
Đại Pháp, tôi hiểu rất rõ tôi đang làm gì. Tôi chưa bao giờ vi phạm 
pháp luật hoặc làm gì trái với lương tâm của mình, anh không cần 
phải lo lắng cho tôi.”

Sau khi họ tiến hành điều tra, Trưởng phòng An ninh – Chính 

Pháp hội Úc: Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 

“Không thể nghĩ rằng lại có một công chức như anh” 

Bài của Xia Ru ở Melbourne, Úc

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện
Pháp Luân Đại Pháp tại Úc



[MINH HUỆ] Vào một kỳ nghỉ cuối tuần trong tháng 07 năm 
2012, các học viên Thụy Điển đã tổ chức một hoạt động nhằm 
giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp 
tại Tòa thị chính Stockholm. Các học viên đã treo biểu ngữ nổi 
bật với những thông điệp, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và “Đưa 
Giang Trạch Dân và đồng bọn ra trước công lý vì đàn áp Pháp 
Luân Công.”

Trong số các khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, một số 
đã biết về Pháp Luân Công, trong khi một số khác thì không biết. Ba 
du khách người Tây Ban Nha đã rất tức giận sau khi biết về cuộc đàn 
áp các học viên Pháp Luân Công. Một phụ nữ trong số họ nói, “Thật 
khủng khiếp, lấy nội tạng từ những người sống, cảm ơn các bạn đã 
cho chúng tôi biết những sự thật này. Chúng tôi có thể giúp các bạn 
như thế nào?” Tất cả họ đều ký tên ủng hộ Pháp Luân Công.

Một nhóm khách du lịch người Ba Lan đã ký đơn kiến   nghị theo 
chủ kiến   riêng của họ và khuyến khích các học viên Pháp Luân Công 
tiếp tục nỗ lực.

Một phụ nữ Thụy Điển đã đạp xe đến khu vực hoạt động và ký tên 
kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công. Cô cũng hỏi người học viên liệu 
cô có thể ký cho chồng không, vì anh không thể đến. Cô nói rằng cô 
đã nhìn thấy tờ rơi Pháp Luân Công trước đó và biết sự thật sau khi 
đọc xong. Đó là lý do tại sao cô vội vã ký tên, để thể hiện rằng cô 
phản đối cuộc đàn áp và ủng hộ Pháp Luân Công.
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Mọi người tìm 
hiểu sự thật về 
Pháp Luân Công 
và ký tên thỉnh 
nguyện ủng hộ 
những nỗ lực 
chấm dứt bức hại 
của các học viên 
Pháp Luân Công

Người dân đứng 
trước bảng trưng 
bày đọc sự thật về 
Pháp Luân Công

“Không thể nghĩ rằng
lại có một công chức như anh”

Các học viên Thụy Điển
nâng cao nhận thức về

Pháp Luân Công và cuộc đàn áp
tại Tòa thị chính Stockholm 

Bài viết của học viên Thụy Điển 

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

Tiếp theo trang 2

những nguyên lý đạo đức trong tu luyện. Đó là những điều mà 
một người học viên phải từ bỏ trước tiên. Đây là nền tảng chung 
và là xuất phát điểm. Nếu không, người ta không thể tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp.”

Người trưởng phòng gật đầu và nói “Điều này thật sự phi 
thường.” Tôi nói: “Nếu ông muốn hiểu rõ, hãy đọc cuốn sách 
Chuyển Pháp Luân.” Ông trả lời: “Một người có thể làm bất cứ 
điều gì như tôi, tôi không thể đọc sách của cậu.” Ông thở dài một 
tiếng khi rời đi và nói “Cậu là một người tốt, một người tốt thực 
sự. Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể xuất sinh ra những con 
người như vậy được.”

Nhiều khách du lịch từ Trung Quốc đã tìm hiểu về Pháp Luân 
Công. Một số người hỏi xin các tài liệu giảng rõ sự thật và đọc các 
bảng trưng bày. Có một vài nhóm lớn khách du lịch Trung Quốc, và 
nhiều người trong số họ đã nhận tài liệu. Một hướng dẫn viên thậm 
chí nói với nhóm của ông “Hãy lấy một tờ đi! Mỗi người lấy một tờ 
để đọc đi. Rất tốt cho các bạn.” Có một hướng dẫn viên du lịch khác 
đã cung cấp cho các học viên thông tin về thời gian và địa điểm tốt 
nhất để phân phát tài liệu cho khách du lịch Trung Quốc.

[MINH HUỆ] Ngày 13 tháng 05 năm 2011, Tân Minh (bí danh), 
một đồng nghiệp cũ gọi điện thoại nói muốn hỏi tôi vài điều. Chúng 
tôi hẹn gặp. Sau khi gặp nhau, Tân Minh cho biết ông bị một căn 
bệnh không chữa được, vì vậy ông đã không còn tin vào bệnh viện. 
Tôi ngay lập tức bảo ông tập luyện Pháp Luân Công và nói với 
ông, “Miễn là ông tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tu 
luyện tâm tính, và cải thiện tính cách, phép lạ sẽ xảy ra.” Tân Minh 
nói rằng ông gọi chỉ là để tìm hiểu Pháp Luân Công từ tôi.

Theo Tân Minh, ông đã bị nhiều bệnh khác nhau trong vòng tám 
năm. Đầu tiên ông bị mắc bệnh viêm túi mật. Sau đó, ông đã có vấn 
đề với gan, phổi và dạ dày. Rồi ông bị huyết áp cao. Mặc dù mới chỉ 
ở độ tuổi 40, ông đã ở trong tình trạng thể chất kém. Tân Minh nói 
rằng sự đau đớn khổ sở hành hạ ông từng giây phút. Hơn nữa, ông 

Ông Điền,   một học viên Pháp Luân Công, thở dài xúc động,“Tôi vui mừng khi thấy rằng người dân thế giới đang thức tỉnh. Hôm nay tôi 
nhìn thấy rất nhiều người đến để ký tên kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công. (…) Tôi rất xúc động. Có vẻ như những điều dối trá sẽ không 
còn kéo dài nữa. Khi mọi người biết được sự thật, tâm chân chính mạnh mẽ của họ không thể bị khuất phục. Chúng ta nên cố gắng hơn nữa 
để nâng cao nhận thức của người dân, cho đến ngày kết thúc cuộc đàn áp!”

Nhân viên Phòng 610 khuyến khích bạn mình tập luyện Pháp Luân Đại Pháp 

trải qua nhiều loại đau đớn khác nhau. Ví dụ, ông cảm thấy rằng trái 
tim của ông đôi khi bị ngạt thở sâu đến nỗi ông dường như sắp chết. 
Đôi khi, cơn đau ở thắt lưng và lưng như có dao đâm vào và cắt ông 
ấy. Những đau đớn ở các nơi khác như những cơn co thắt và như thể 
xương của ông bị kéo ra. Khi ông không thể chịu đựng những cơn 
đau, ông muốn tự đâm mình đến chết với hy vọng kết thúc sự đau 
đớn một lần và vĩnh viễn.

Tân Minh đã đến thăm người bạn Lê Minh (bí danh) và nói với Lê 
Minh về việc tổ chức tang lễ của ông và cầu xin nhiều lần nhờ Lê 
Minh chăm sóc cho vợ và các con của ông sau khi ông chết. Cả Tân 
Minh và Lê Minh đã quá đau buồn đến nỗi họ khóc như mưa. Cuối 
cùng Lê Minh khuyên Tân Minh tập Pháp Luân Công và đã đưa ra 
một vài ví dụ về sự hồi phục kỳ diệu.



Tiến sĩ Lela Yasmin 
Mansor, Trưởng ban quản 
lý Quốc gia, thuộc Trung 
tâm tài nguyên cấy ghép 
quốc gia, đã chỉ ra trong 
cuộc họp báo rằng lý do 
việc mời ông Matas đến 
diễn thuyết là để công 
chúng và các phương tiện 
truyền thông biết rằng 
việc cấy ghép nội tạng 
bất hợp pháp tại quốc gia 
khác không phải là một 
giải pháp. Về việc bắt giữ 
và giết hại các học viên 
Pháp Luân Công để lấy nội tạng của ĐCSTQ, Tiến sĩ Manor nói 
việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp khuyến khích việc buôn bán 
nội tạng:“Chúng tôi không thể gây thêm những thảm kịch.”

Sau khi Tân Minh tập luyện Pháp Luân Công trong chưa 
đầy một tháng, các trọng bệnh và các bệnh cũ của ông đã được 
chữa khỏi. Vợ của Tân Minh cũng đã bước vào tu luyện Đại 
Pháp với ông. Bây giờ cả gia đình ba người của Tân Minh đều 
tu luyện Đại Pháp.

Tôi cũng đã dẫn dắt một thành viên khác của Phòng 610 tu 
luyện vào mùa xuân năm 2006. Cô ấy bị xơ gan, căn bệnh vốn 
đã dẫn đến cái chết của mẹ cô. Đối mặt với sự lựa chọn giữa sự 
sống và cái chết, cô đã chọn tập luyện Pháp Luân Công. Sau 
khi cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bệnh của cô đã được chữa 
khỏi hoàn toàn và cô ấy đã không uống bất kỳ loại thuốc nào 
kể từ đó. Chứng kiến   những thay đổi kỳ diệu ở cô, cả gia đình 
cô cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.
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Malaysia: Các chuyên gia y tế quan tâm đến việc mổ cướp tạng
từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ 

[MINH HUỆ] Vào ngày 10 tháng 07 năm 2012, đơn vị cấy 
ghép thuộc Bộ phận Phát triển y tế của Malaysia và Hội cấy ghép 
Malaysia đã tổ chức một cuộc hội thảo về “Những thực tế và rủi 
ro của buôn bán nội tạng.” Ông David Matas, một luật sư nhân 
quyền nổi tiếng ở Canada, người được đề cử giải Nobel Hòa 
bình năm 2010, và là một trong những tác giả của cuốn sách 
“Thu hoạch đẫm máu” được mời làm người diễn thuyết chính 
duy nhất.

Hội thảo được ủng hộ nhiệt tình bởi cộng đồng y học. Lúc 
11 giờ 30, hơn 100 chuyên gia y tế địa phương, các bác sĩ, y tá, 
và các luật sư quan tâm về đạo đức y tế đã tham dự hội thảo tại 
trường Cao đẳng Y tế Malaysia. Phòng họp chật cứng người, và 
ban tổ chức phải đặt thêm chỗ ngồi tạm thời.

Trong phần trình bày mất hơn một giờ, ông Matas đã đưa ra 14 
nguyên tắc mà các cơ quan tổ chức cấy ghép trong mỗi quốc gia 
nên tuân theo. Ông nhấn mạnh sự tàn bạo của Trung Quốc trong 
việc buôn bán nội tạng, đặc biệt là thực tế tàn ác rằng toàn bộ đất 
nước này đã tham gia vào việc mổ cướp tạng của các học viên 
Pháp Luân Công đang còn sống, điều này khác biệt với việc buôn 
bán nội tạng ngầm ở các nước khác.

Theo trình bày của ông Matas, từ năm 1999, Trung Quốc đã trở 
thành quốc gia cấy ghép lớn nhất trên thế giới. Nhiều bệnh nhân 
từ các nước khác đã đi đến Trung Quốc để lấy thận, gan, hoặc 
tim. Ông cho biết các cơ quan này đã được lấy từ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống.

Ông Datuk Dr. Harjit 
Singh, Chủ tịch Hiệp hội 
cấy ghép Malaysia, chỉ 
ra tại cuộc họp báo rằng, 
là một người có trách 
nhiệm chúng ta nên ngăn 
chặn các bệnh nhân tham 
gia vào việc cấy ghép 
nội tạng bất hợp pháp. 
Những giao dịch bất hợp 
pháp như vậy chỉ tập 
trung vào lợi nhuận chứ 
không phải là sức khỏe 
của bệnh nhân.

Tiến sĩ Datuk Ghazali Ahmad, Trưởng khoa Thận, Bệnh viện 
Kuala Lumpur

Tiến sĩ Datuk Ghazali Ahmad, Cố vấn cao cấp và Trưởng khoa 
Thận, Bệnh viện đa khoa Kuala Lumpur, tiết lộ rằng chính phủ 
đã biết về sự xuất hiện của việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp 
và rằng, đầu năm 2012, Bộ phận Phát triển y tế không còn cung 
cấp thuốc cho những bệnh nhân mà đi đến các nước khác để cấy 
ghép nội tạng.

Tiếp theo trang 3

Người diễn thuyết chính ông David Matas,
Luật sư nhân quyền người Canada

Ông Datuk Dr. Harjit Singh,
Chủ tịch Hiệp hội cấy ghép Malaysia

Tiến sĩ Lela Yasmin Mansor,
Trưởng ban quản lý Quốc gia,

thuộc Trung tâm tài nguyên
cấy ghép quốc gia

Nhân viên Phòng 610 khuyến khích bạn mình tập luyện Pháp Luân Đại Pháp 
Nhờ tài hùng biện của mình, Lê Minh được Ủy ban Chính trị và 

Pháp luật địa phương chọn để làm việc cho Phòng 610 (một tổ chức 
được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công). Ông ấy đã 
tổ chức các khóa tẩy não nhiều lần. Một lần, tôi bị bắt giữ và đưa 
đến một phiên tẩy não. Ông là một cán bộ cố gắng ép buộc tôi từ 
bỏ Pháp Luân Công. Lúc đó, tôi đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân 
Công cho ông một cách chi tiết. Sau đó, ông lại liên hệ với nhiều học 
viên khác, mở rộng sự hiểu biết của ông hơn nữa. Theo Tân Minh, 
Lê Minh đã nhận được các cuộc gọi giảng rõ sự thật từ nước ngoài 
mỗi ngày. Ông lắng nghe người gọi và mỗi lần đều cảm ơn họ..Ông 
khuyên Tân Minh học Pháp Luân Công và đã giúp ông tìm kiếm nó 
khi đang gặp rắc rối lớn.

Bài viết của một học viên ở Malaysia


