
                                         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] Lễ hội bãi biển Legian lần thứ sáu được tổ 
chức vào tháng 07 năm 2012 tại miền Bắc Kuta, Bali. Chủ đề 
của lễ hội năm nay là “Khám phá Indonesia” – một nỗ lực để 
quảng bá về nghệ thuật, các đồ thủ công và ngành du lịch ở In-
donesia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương được 
mời đến tham dự vào lễ khai mạc và lễ diễu hành.

Vào khoảng 6 giờ chiều, Thiên Quốc Nhạc Đoàn đã biểu 
diễn ở trước cổng chính. Rất nhiều khán giả xem họ biểu diễn 
rất chăm chú và nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. Sau đó đoàn bắt 
đầu đi diễu hành dọc theo bờ biển đến phía Tây trong khi đoàn 
trống thì đi từ phía Tây sang Đông. Rất nhiều người dân địa 
phương, khách tham quan và khách du lịch Trung Quốc đều 
chụp ảnh.

[MINH HUỆ] Vào ngày 11 tháng 07 năm 2012, tại Đại hội 
đồng của Chính quyền thành phố Leeds, các học viên Pháp 
Luân Công ở Anh đã kể lại chi tiết việc Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công với Thị trưởng thành 
phố Leeds, gần 100 thành viên hội đồng, và một chục quan 
chức cao cấp của chính quyền thành phố. Họ đã yêu cầu Hội 

đồng Leeds tuyên bố công 
khai kêu gọi chấm dứt cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công của 
ĐCSTQ. Đề nghị được nhất 
trí ủng hộ bằng việc giơ tay 
biểu quyết, thành công này 
dẫn đến giai đoạn tiếp theo 
của cuộc thảo luận.

Đoàn đại biểu Pháp Luân 
Công gồm ba học viên người 
Anh gốc Trung Quốc và hai 

học viên phương Tây. Mary, người phát ngôn của nhóm, nói với 
các thành viên hội đồng về cuộc bức hại tàn bạo 13 năm qua đối với 
các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, kể từ ngày 20 tháng 07 
năm 1999, bao gồm cả sự tàn bạo trong việc mổ cướp nội tạng sống 
và trích dẫn những trường hợp bị bức hại ở thành phố kết nghĩa với 
thành phố Leeds, Hàng Châu. Cô kêu gọi Hội đồng thành phố ban 
hành một tuyên bố long trọng để giúp chấm dứt cuộc bức hại các 
học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các ủy viên hội đồng chăm chú lắng nghe, và phần thuyết trình 
của Mary đã tạo được sự quan tâm lớn của các thành viên hội đồng. 
Các thành viên hội đồng giơ tay nhất trí chấp nhận chủ đề này để 
thảo luận thêm.

Các học viên Pháp Luân Công trình bày tại Hội đồng thành phố 
đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông địa phương. 
Cả hai thời báo Yorkshire Evening Post và Leeds Citizen đã có 
những bài viết về buổi trình bày của các học viên   Pháp Luân Công 
tại Hội đồng thành phố và Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – 
Thiện – Nhẫn.
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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

1

Anh quốc: Hội đồng thành phố Leeds
nghe sự thật về Pháp Luân Công 

Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn ở trước cổng chính

Đại hội đồng của Hội đồng thành 
phố Leeds (Ảnh tư liệu)

Bali, Indonesia:
Pháp Luân Đại Pháp được mời tới

Lễ hội bãi biển Legian
Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bali

Bài viết của một học viên ở Anh

Còn nữa...



[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha 
đã tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình trước Đại sứ quán Trung 
Quốc vào ngày 14 tháng 07, năm 2012, tập trung vào cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc bởi Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) trong vòng hơn 13 năm qua. Họ đã thể hiện lòng 
thương tiếc các bạn đồng tu của họ đã chết vì cuộc bức hại và kêu 
gọi những nỗ lực tập thể để chấm dứt cuộc đàn áp và mang những 
kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Các học viên trưng bày các biểu ngữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” 
“Giải thể ĐCSTQ, ngừng cuộc đàn áp,” và “Mang ông Giang, Lưu, 
và Chu ra trước công lý.” Các bảng trưng bày miêu tả cảnh tra tấn 
tàn bạo và vòng hoa đã được dựng ở phía trước các biểu ngữ. Đó là 
một cuộc biểu tình ấn tượng.

Trong bài phát biểu của mình, luật sư Carlos Iglesias đã cảnh báo 
các quan chức Trung Quốc nào tham gia đàn áp Pháp Luân Công 
phải chấm dứt ngay lập tức và rằng công lý sẽ không dung túng tội 
ác ghê tởm như vậy. Ông cảnh báo các nhân viên của Đại sứ quán 
Trung Quốc không theo ĐCSTQ tà ác để bức hại những người vô 
tội. Ông cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng ĐCSTQ đang phải đối 
mặt và phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Chính học viên Pháp Luân Công cô Zhao đã trải qua cuộc đàn 
áp khi cô ở Trung Quốc. Cô đã vạch trần sự hỗn loạn mà ĐCSTQ 

đã mang đến cho xã hội và kêu gọi tất cả đồng hương 
người Trung Quốc lựa chọn theo lương tâm của họ.

Nhiều người đã bị sốc khi biết về sự tàn bạo của 
cuộc đàn áp và rất quan tâm đến việc tìm kiếm thêm 
thông tin. Họ nói,“Chế độ ĐCSTQ là một chế độ độc 
tài khủng khiếp!” “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc 
thật sốc! Nó tàn bạo như vậy!” Hai phụ nữ trẻ cho biết 
họ đã nhìn thấy các hoạt động phản đối của các học 
viên Pháp Luân Công trước đây và biết về cuộc đàn áp. 
Họ đã ký tên bày tỏ ủng hộ đối với Pháp Luân Công.
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Bác sĩ nói: “Đây đơn thuần là một phép màu” 

Tiếp theo trang 1

[MINH HUỆ] Sư Phụ đã cứu tôi từ bên bờ cái chết
Tôi năm nay 41 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 

tháng 03 năm 1999. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã liên tục 
bị bệnh và đến 27 tuổi, tôi bị nhiều bệnh lý nghiêm trọng về thể 
chất bao gồm viêm phổi, bệnh tim, đột quỵ, xơ cứng động mạch, và 
nhiễm trùng túi mật. Bệnh nặng nhất là hoại tử cả hai xương đùi. Tôi 
không thể đi bộ tại thời điểm đó, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công, 
trong thời gian từ 3-4 ngày, một phép lạ đã xảy ra. Tôi có thể đi bộ 
và hai chân tôi hết đau.

Sau khi tu luyện được bốn tháng, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn 
áp Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu điên cuồng bức hại các học viên. 
Sau đó, tôi đã bị giam một năm tại một trại lao động cưỡng bức. Do 
sự ngược đãi mà tôi phải chịu đựng khi còn ở trong trại lao động, tôi 
mắc bệnh ung thư vú. Ngực bên phải của tôi đã bị ảnh hưởng hoàn 
toàn và toàn bộ các mô vú đã mưng mủ.

Bali, Indonesia:
Pháp Luân Đại Pháp được mời tới

Lễ hội bãi biển Legian
Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bali

Bài viết của một học viên từ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tây Ban Nha
Các học viên Pháp Luân Công 

phản đối cuộc đàn áp tại
Đại sứ quán Trung Quốc

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công
ở Tây Ban Nha 

Đoàn tham gia vào lễ diễu hành của Lễ hội bãi biển Legian

Trong suốt buổi diễu hành, các học viên phân phát các tờ rơi đa 
ngôn ngữ viết về Pháp Luân Công cho khán giả và khách du lịch. 
Màn trình diễn cùng với những nụ cười chân thành của họ dường 
như để lại ấn tượng trong nhiều khán giả và được đáp lại bằng những 
tràng pháo tay nồng ấm nhiệt tình.

Những người trong trại lao động tỉnh nghĩ rằng tôi chẳng còn 
sống được bao lâu. Tôi đã được thả sau khi bị giam tám tháng.

Khi trở về nhà, một đồng tu đã đưa tôi về nhà chị ấy và chúng tôi 
đã cùng học Pháp và luyện các bài công pháp. Chỉ sau 19 ngày, tôi 
đã hoàn toàn bình phục và sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường. 
Ngực của tôi bình thường trở lại và khi tôi sinh con gái sau đó, tôi 
đã có thể nuôi con bằng sữa mẹ.

Tôi đã chụp phim X-quang xương đùi của tôi ba lần và bác sĩ xác 
nhận rằng xương của tôi đã bị hoại tử. Tuy nhiên, tôi đã đi bộ như 
một người bình thường trong 13 năm qua. Tôi nói với bác sĩ rằng 
tôi được như thế này là nhờ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và ông 
ấy ngay lập tức ủng hộ và nói: “Đây thực sự là một phép màu và tôi 
xin cúi đầu trước Pháp Luân Đại Pháp.”



Quốc hội Hoa Kỳ
Hạ viện
Washington, DC 20515-3221
Ngày 12 tháng 07, 2012
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp
Ngày mít tinh tại điện Capitol

Các bạn thân mến,
Hôm nay, tôi vinh dự được chào đón

các đại diện và các học viên Pháp Luân 
Công trên toàn quốc và từ khắp nơi trên 
thế giới đến điện Capitol Hoa Kỳ. Xin cảm ơn các bạn vì sự tận tâm 
và sự ủng hộ nhiệt tình thay mặt cho những người bạn của các bạn, 
cho gia đình và các học viên tại Trung Quốc cũng như nước ngoài,

Trong hơn một thập kỷ, phong trào Pháp Luân Công đã bị lựa chọn 
để đàn áp và bức hại dưới bàn tay của chính phủ Trung Quốc. Đây là 
một phong trào được thành lập trên nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn. 
Đó là những giá trị mà chúng ta chia sẻ giữa các nền văn hóa và tín 
ngưỡng. Chúng là những giá trị chủ đạo đối với nền dân chủ của 
chúng tôi tại nước Mỹ và đối với bản sắc của chúng tôi với tư cách 
là những người Mỹ.

Việc họp mặt của các bạn ở đây nhắc nhở chúng tôi một cách mạnh 
mẽ về trách nhiệm mà mỗi người chúng tôi đang mang như là thành 
viên của một cộng đồng quốc tế đa dạng. Đấu tranh cho quyền công 
dân vào những năm 1960, tiến sĩ Martin Luther King con, đã viết 
một lá thư ngỏ từ buồng giam của ông ở một nhà giam thành phố ở 
Birmingham, Alabama. “Bất công ở bất cứ nơi đâu“, ông viết, “là 
một mối đe dọa đối với công lý ở khắp mọi nơi.”

Không còn nghi ngờ gì về việc các vụ bắt giữ, kiểm duyệt và định 
kiến   sâu sắc mà Pháp Luân Công phải đối mặt ở Trung Quốc bao 
hàm một sự bất công lớn. Xin hãy vững tin vào sự tiếp tục ủng hộ của 
tôi cho tự do của tất cả mọi người được quyền nói, viết, và tin tưởng 
như họ muốn, mà không sợ bị đàn áp hay trả thù và sự thúc đẩy nhân 
quyền tại Trung Quốc và các nơi khác, và tôi tự hào khi được tham 
gia với rất nhiều người ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc chiến này.

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn vì lòng dũng cảm và sự ủng hộ 
nhiệt tình. Chào mừng các bạn đến Washington, và tôi chúc các bạn 
những điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp của các bạn!

Trân trọng,
Paul D. Tonko
Thành viên Quốc hội

[MINH HUỆ] Tính đến ngày 20 tháng 07 
năm 2012, cuộc đàn áp tàn bạo các học viên 
Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài 13 năm. Hơn 
3.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại 
đến chết. Mỗi năm, cứ vào khoảng ngày 20 
tháng 07, nhiều chính trị gia Tây phương và người dân từ mọi tầng 
lớp xã hội của đời sống công khai lên án ĐCSTQ vì cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công và bày tỏ tình đoàn kết của họ với các học viên Pháp Luân 
Công. Mới đây, Nghị sĩ Hoa Kỳ Paul D. Tonko từ New York đã viết 
lá thư dưới đây cho các học viên Pháp Luân Công nhằm bày tỏ tình 
đoàn kết đối với cuộc mít tinh công khai tại điện Capitol Hoa Kỳ ở 
Washington DC nhằm “Chấm dứt cuộc đàn áp và giải thể ĐCSTQ.”

Để thực tu, một người cần phải tuân theo nguyên lý 
Chân – Thiện – Nhẫn và được hồi sinh

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi rất nóng tính và thường xuyên 
cãi nhau với chồng tôi. Tôi luôn luôn cãi nhau với bố chồng và 
chị dâu. Sau khi tôi hiểu được nguyên lý của Đại Pháp, tôi nỗ 
lực thay đổi bản thân và liên tục sửa chữa lỗi lầm và các thiếu 
sót của mình.

Tôi bắt đầu đối xử với bố chồng tốt hơn. Ông bị đột quỵ và do 
chân ông bị áp xe nặng. Khi trở về, tôi đã chăm sóc bố chồng tôi 
cả ngày lẫn đêm và nói với ông ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi 
khuyên ông nên thường xuyên niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cũng 
như “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Khi bố chồng của tôi nhìn thấy sự 
chuyển biến của tôi, ông thực sự tin vào Đại Pháp và đã ủng hộ khi 
tôi đi thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Nhờ điều này, ông cũng được đáp 
lại bằng sự may mắn. Khối áp xe lớn trên đôi chân của ông biến mất 
trong hai ngày. Do đó, bố chồng tôi đã nói với bất kì ai mà ông gặp 
về sự màu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp.

Bây giờ, tôi sống hòa thuận với chị dâu và gia đình. Tất cả họ đều 
tin rằng Đại Pháp là tốt. Chị dâu tôi thường nói với mọi người về 
các ân đức của Đại Pháp. Chị ấy nói với họ, tôi trở thành một người 
khác sau khi tu luyện. Sau đó, cháu trai của chị ấy đã có một khối u 
ác tính vô phương cứu chữa. Chị dâu tôi nhờ tôi dạy cho cháu các 
bài công pháp và ngay sau đó, cháu đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Trưởng thôn đã giúp tôi giảng chân tướng và viên 
chức Phòng 610 bỏ đi

Những người không tin vào Đại Pháp trước đây, bao gồm cả các 
sĩ quan công an, những người đã bức hại tôi, đã chứng kiến   các 
phép màu của Đại Pháp mà tôi đã trải nghiệm. Vì vậy, một vài trong 
số họ bước vào con đường tu luyện của mình.

Trong thời gian Thế vận hội Bắc Kinh 2008, một nhân viên từ 
Phòng 610 của thành phố đến nhà tôi và quấy nhiễu tôi. Một nữ 
trưởng thôn, người đã làm việc cùng với công an nhiều lần trong 
quá khứ và bắt tôi, cũng đã đến. Khi tôi sắp sửa giải thích chân 
tướng về cuộc bức hại, trưởng thôn vẫy tay ra hiệu cho tôi dừng 
lại. Bà ấy nói với nhân viên rằng tôi đã bị tàn tật bởi vì xương đùi 
của tôi đã bị hoại tử, nhưng thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại 
Pháp, tôi đã hồi phục. Bà ấy nói rằng cả hai chúng tôi ở cùng làng 
và nếu ông không tin những gì bà ấy nói, ông ấy có thể xem phim 
X-quang của tôi. Bà ấy tiếp tục, “Anh có thể tự kiểm tra. Hơn nữa, 
khi cô ấy bị ung thư vú, cá nhân tôi đã hộ tống cô ấy trở về từ trại 
lao động. Anh thật là vô lý nếu anh ngăn cản cô ấy tu luyện. Trong 
quá khứ, cô này đã từng chơi mạt chược với tôi, nhưng cô ấy đã 
bỏ chơi mạt chược được mười năm. Và trên hết, cô ấy vốn không 
làm được gì nhiều trong quá khứ, nhưng kể từ khi bắt đầu tập luyện 
Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhìn thấy cô ấy làm việc hàng ngày.” Sau 
khi nghe những gì bà ấy nói, nhân viên này đã ra về mà không nói 
bất cứ điều gì.

Sau đó, tôi vô tình gặp trưởng thôn một lần và cảm ơn bà ấy vì sự 
giúp đỡ. Bà ấy tự hào nói, “Những gì tôi nói là sự thật và tôi đã tận 
mắt chứng kiến.” Thậm chí bà ấy còn nắm tay tôi và xin lỗi, “Khi 
tôi nhớ lại cách tôi đã từng đối xử với chị như thế nào, tôi cảm thấy 
rất xấu hổ. Tôi xin lỗi. Kể từ khi tôi chứng kiến tận mắt sự phục hồi 
bệnh ung thư vú của chị, tôi thực sự tin vào Đại Pháp. Thật vậy, Sư 
Phụ của Đại Pháp đã cứu chị!” Tôi bảo bà ấy thoái đảng và bà ấy 
vui vẻ đồng ý.
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Bác sĩ nói:                  
             “Đây đơn thuần là một phép màu” 
Bài viết của một học viên từ Cáp Nhĩ Tân,
tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Nghị sĩ Hoa Kỳ Paul Tonko:
Chân, Thiện và Nhẫn là những giá trị

mà chúng tôi chia sẻ
giữa các nền văn hoá và tín ngưỡng 
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Quyển sách mới vạch trần thêm về tội ác tàn bạo mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ

[MINH HUỆ] Khi các học viên từ khắp nơi trên thế giới tổ chức 
các hoạt động đánh dấu sự khởi đầu của những nỗ lực suốt 13 
năm nhằm chấm dứt cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) vào ngày 20 tháng 07, một cuốn sách mới, State Organs 
(Tạng nhà nước), trong đó vạch trần thêm tội ác tàn bạo mổ cướp 
nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã được 
xuất bản và phát hành. Đây là một tác phẩm mạnh mẽ tiếp nối ấn 
phẩm Bloody Harvest (Sự thu hoạch đẫm máu) sẽ cho phép công 
chúng tìm hiểu về tội ác của ĐCSTQ

State Organs được viết bởi các tác giả đến 
từ 4 châu lục, tại 7 quốc gia, từ những người 
có nền tảng chuyên môn khác nhau. Đây là 
một cuốn sách bao gồm các bài tiểu luận đề 
cập đến việc lạm dụng cấy ghép, mua bán 
tạng trái với luân thường đạo lý ở Trung 
Quốc từ các góc độ khác nhau. Nó gồm các 
bài tiểu luận trong đó tóm tắt các báo cáo 
của nhân chứng, thông tin chính thức, các 
mốc thời gian lịch sử và các bài phân tích 
chuyên sâu về tình hình ở Trung Quốc. Các 
tác giả cũng thảo luận về cách chống lại việc 
lạm dụng cấy ghép tại Trung Quốc.

Tiến sĩ Torsten Trey: ĐCSTQ có một nguồn cung cấp 
tạng bí mật

Tiến sĩ Torsten Trey, phát ngôn viên của Hội Các bác sĩ chống mổ 
cắp tạng, nói trong bài luận của mình rằng, thông thường, những 
người hiến tạng đồng ý tự nguyện hiến  tạng, tuy nhiên ở Trung 
Quốc, theo báo cáo chính thức, hơn 90% nội tạng đến từ các tử 
tù. Đây hoàn toàn là một sự vi phạm tiêu chuẩn đạo đức y tế của 
phương Tây, nhưng ngay cả với tuyên bố chính thức này, chỉ có 
khoảng 2.000-8.000 vụ tử hình mỗi năm, mà lại cung cấp nội tạng 
cho 10.000-20.000 ca cấy ghép mỗi năm. Do những yếu tố hạn chế 
nhất định như tuổi tác, tình trạng sức khỏe, các bệnh truyền nhiễm 
giữa các tù nhân, nhóm máu, các yếu tố mô và thời gian chờ đợi 
ngắn, lời giải thích chính thức có vẻ không thỏa đáng đối với quá 
nhiều ca cấy ghép như vậy. Nó gợi lên rằng còn có một nguồn cung 
tạng khác. Trong khi không có một chương trình hiến tạng công khai 
thật sự, nó ám chỉ rằng còn có một nguồn tạng bí mật khác.

Bởi vì các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và kiểm tra 
thể chất (bao gồm cả các chẩn đoán tốn kém như lấy mẫu máu, xét 
nghiệm nước tiểu, chụp X-quang, siêu âm), trong khi họ đồng thời 
bị tra tấn, điều đó làm nảy sinh câu hỏi về mục đích của các thủ tục 
chẩn đoán. Và theo điều tra của David Matas và David Kilgour trong 
cuốn “Sự thuhoạch đẫm máu”, nó cho thấy rằng những người theo 
tập môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công chính là chủ nhân của 
nguồn tạng bí mật.

“Giết người để lấy nội tạng để cấy ghép cho người khác… sẽ dẫn 
y học cấy ghép cũng như y học nói chung đến chỗ vô lý”, tiến sĩ Trey 
nói trong bài luận của mình.

Trưởng khoa thận từ Malaysia:  Người dân đi du lịch 
Trung Quốc vì nội tạng

Trưởng khoa thận, tiến sĩ Ahmad Ghazali tại bệnh viện Kuala 
Lumpur mô tả ngành du lịch ghép tạng ở khu vực châu Á, và việc 
khu vực hiến tạng chuyển vị trí từ Ấn Độ sang Trung Quốc như thế 
nào. Ông trình bày các tài liệu y tế cho thấy tình trạng các công dân 
Malaysia trở về từ Trung Quốc sau khi tiến hành cấy ghép như thế 
nào. Ông lưu ý rằng các bệnh nhân đã bị trả về một cách vội vã khỏi 
Trung Quốc, rằng hồ sơ chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật thường 
nghèo nàn, và rằng sau năm 2006, việc ghi hồ sơ hoàn toàn chấm 

Bìa trước của cuốn 
sách mới State 

Organs

Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

dứt, và bệnh nhân quay về Malaysia mà không có bất kỳ hồ sơ y tế 
nào. Năm 2006 là thời điểm những lời cáo buộc đầu tiên xuất hiện 
về việc nội tạng được mổ cướp từ các học viên Pháp Luân Công 
còn sống và báo cáo điều tra đầu tiên của Matas và Kilgour được 
xuất bản.

Ông đã viết trong bài luận của mình: “Những gì đã diễn ra ở 
Trung Quốc là một tội ác chống lại nhân loại… Trên hết, không 
một tổ chức Tây phương nào đủ thẩm quyền đạo đức để cho phép 
[ĐCSTQ] vùi lấp toàn bộ lịch sử của nạn diệt chủng mà đổi lấy 
những hứa hẹn về cải cách y tế.”

David Kilgour: Cần hành động mạnh mẽ để chấm dứt 
tội ác mổ cướp tạng sống

David Kilgour, cựu Ngoại trưởng Canada phụ trách khu vực Châu 
Á – Thái Bình Dương và nhà sư phạm người Canada Jan Harvey, 
những đồng tác giả, đưa ra cái nhìn sâu sắc về cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công và cung cấp các bằng chứng về việc các học viên Pháp 
Luân Công đã bị bức hại và cắt mất các bộ phận cơ thể.

Họ cũng cung cấp một lịch trình mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Và 
gợi ý mọi người nên phản ứng ra sao. 

Họ đã viết trong bài luận của mình: “Không có hành động nào là 
quá mạnh mẽ để ngăn cản một thực tế dã man vốn vi phạm cả nền 
tảng nhân phẩm con người – sự tôn trọng đối với cơ thể con người 
– lẫn bản chất của tiêu chuẩn đạo đức trong y học.”

Giáo sư Y học: Hãy hành động để bảo vệ những người 
đang bị hãm hại bởi những người khác

Tiến sĩ Maria Fiatarone Singh là Giáo sư Lão khoa tại Đại học 
Sydney ở Australia. Khi bà nghe nói về mổ cắp nội tạng sống từ 
các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bà đã bị sốc, và mặc 
dù không liên quan đến cấy ghép y học, bà cảm thấy tò mò và tích 
cực tham gia công việc của Hội các bác sĩ chống lại việc cưỡng bức 
thu hoạch tạng (DAFOH). Hiệp hội cấy ghép của Australia và New 
Zealand (TSANZ) đã quyết định rằng các chương trình đào tạo cấy 
ghép của Australia sẽ không chấp nhận các bác sĩ phẫu thuật Trung 
Quốc, trừ khi họ đã ký một thỏa thuận bằng văn bản rằng họ sẽ 
không sử dụng tù nhân như là một nguồn cung tạng khi họ trở về 
Trung Quốc. Sau khi chính sách này được đưa ra, không có bác sĩ 
phẫu thuật cấy ghép người Trung Quốc nào đến Australia để được 
đào tạo nữa. Tiến sĩ Singh đã viết trong bài luận của mình: “Với tư 
cách là các bác sĩ, chúng tôi đang tuân theo lời tuyên thệ là ngăn 
chặn những điều tai hại, và điều này bao gồm cả việc hành động để 
bảo vệ những người đang bị hãm hại bởi những người khác. Là con 
người, chúng ta không thể không làm vậy.”

Chú thích: (*) Tăng duy: phiên âm của think tank(s), có nghĩa là 
(những) chiếc thùng của tư duy. Đây là một tổ chức hoặc nhóm các 
cá nhân hoạt động nghiên cứu đưa ra các tư vấn về chính sách, chiến 
lược trong nhiều lĩnh vực. Từ những năm 1940, phần lớn các tăng 
duy được biết đến như là những Viện Chính sách.

Học giả tăng duy: Cuộc đàn áp diễn ra ở Trung Quốc là 
một tội ác chống lại loài người

Ethan Gutmann, tác giả của cuốn Losing the New China, và 
nguyên là một nhà nghiên cứu tăng duy (*) của Mỹ thảo luận trong 
bài luận của mình về những thay đổi chính trị gần đây ở Trung 
Quốc có liên quan đến Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân, và cả hai 
đều là thuộc hạ theo sát ĐCSTQ, vốn rất có thể đã biết hoặc tham 
gia mổ cướp tạng. Ông Gutmann đưa ra một phân tích về số lượng 
ước tính các học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng, và 
bao gồm các trích dẫn từ khoảng 40 nhân chứng mà ông đã phỏng 
vấn liên quan đến vấn nạn mổ cắp nội tạng. Ông cũng thảo luận về 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


