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Giới thiệu

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.

Winnipeg, Canada:
Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành Santa Claus
Bài viết của một học viên Canada

[MINH HUỆ] Ngày 17 tháng 11 năm 2012, các học viên Pháp
Luân Đại Pháp đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại buổi
lễ diễu hành Santa Claus Winnipeg thường niên, lễ diễu hành
thuyền trang trí lớn nhất của thành phố.
Hàng năm, lễ diễu hành đã liên tục thu hút hàng ngàn khán
giả trong suốt 103 năm lịch sử huy hoàng của thành phố và năm
nay cũng không phải là ngoại lệ. Trong tiết trời ấm áp, nhiều gia
đình đã đến lễ diễu hành vài giờ trước khi nó được bắt đầu. Ước
tính có khoảng khoảng 6.600 viên chức địa phương đã tham dự
sự kiện này.
Thậm chí trước cả khi cuộc diễu hành bắt đầu, rất nhiều người
qua đường đã bị thu hút bởi con thuyền Pháp Luân Đại Pháp
với một tiên nữ xuất hiện bên trong một bông sen lớn đẹp mắt.
Phía trước của con thuyền được tô điểm bởi ba chiếc đèn lồng
lớn với các chữ “Chân”, “Thiện” và “Nhẫn” bằng tiếng Trung
Quốc. Dẫn đầu đoàn Pháp Luân Đại Pháp là một biểu ngữ dài
gần bảy mét với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” được trang
trí với những bông sen nhỏ. Dọc theo tuyến đường, rất nhiều
người dân đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp!” và nhiệt liệt vỗ tay
tán thưởng.

Cả người già lẫn trẻ nhỏ đều vẫy chào đoàn diễu hành Pháp
Luân Đại Pháp. Một số người đã hô lớn: “Con thuyền đẹp quá!”
Các học viên đã phát nhiều tờ rơi giới thiệu môn tu luyện Pháp
Luân Đại Pháp. Họ cũng đã chuẩn bị 1.000 thẻ đánh dấu sách đủ
màu sắc có dòng chữ“Pháp Luân Đại Pháp”gắn kèm với những
bông sen nhỏ xinh xắn. Những bông sen này là món quà yêu thích
đối với các khán giả trong buổi lễ diễu hành và chúng đã nhanh
chóng được phát hết trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Indonesia: Phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Jakarta
Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Jakarta đã
biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc từ ngày 08 đến ngày
12 tháng 11 năm 2012 nhằm phản đối cuộc đàn áp tàn bạo đối
với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và kêu gọi chấm dứt ngay
lập tức nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công
bị cầm tù.
Trong cuộc biểu tình, các học viên đã thu thập chữ ký từ công
chúng cho lá đơn thỉnh nguyện gửi Liên Hợp Quốc nhằm giúp
cho công chúng biết được sự thật về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.
Nhiều người đã ký tên ủng hộ Pháp Luân Công. Một sĩ quan
cảnh sát mặc thường phục sau khi biết được sự thật đã ký tên
ủng hộ và bày tỏ sự bất bình về những tội ác đang diễn ra ở
Trung Quốc.

Các học viên Pháp
Luân Đại Pháp
biểu diễn các bài
công pháp Pháp
Luân Công trước
Đại sứ quán Trung
Quốc ở Jakarta,
Indonesia để phản
đối cuộc đàn áp ở
Trung Quốc
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Nhật Bản:
Pháp Luân Công tham gia Lễ hội Ginkgo
thường niên lần thứ 15 của Sobue
Bài viết của một học viên ở Nhật

[MINH HUỆ] Ngày 23 tháng 11 năm 2012, các học viên Pháp
Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội Ginkgo thường niên lần thứ
15 của Sobue được tổ chức tại thành phố Inazawa , Nhật Bản.
Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp nhẹ nhàng của
Pháp Luân Công và hướng dẫn cho những người muốn học.

Một học sinh tiểu học (ở giữa) học bài thiền định của
Pháp Luân Đại Pháp

Ông Toshiakia Ohno, Thị trưởng thành phố Inazawa, đã ghé
qua gian hàng của các học viên và cảm ơn họ vì đã tham gia sự
kiện này. Các học viên đã tặng ông thị trưởng một cuốn sách
Chuyển Pháp Luân cùng một số tài liệu giới thiệu Pháp Luân
Đại Pháp. Ông thị trưởng đã bày tỏ sự cảm kích của mình.
Sau khi xem các bức ảnh về sự phổ truyền của Pháp Luân Đại
Pháp trên toàn thế giới, cũng như màn biểu diễn các bài công
pháp của các học viên, một số người đã tỏ ra thích thú với việc
học Pháp Luân Công. Các học viên đã trả lời những câu hỏi của
mọi người và phân phát các tờ rơi cung cấp thông tin.
Một học sinh lớp bốn và hai người bạn của em đã dừng lại
trước gian hàng Pháp Luân Đại Pháp và hỏi xem ai đó có thể
dạy các em các bài tập không. Sau khi học xong hai bộ công
pháp đầu tiên, các em đều cho biết các em cảm thấy rất tuyệt
vời. Vào buổi chiều, các em học sinh lớp bốn này đã quay lại.

WOIPFG phát hành báo cáo
điều tra về nguồn thi thể
dùng làm tiêu bản người
[MINH HUỆ] Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp
Pháp Luân Công (WOIPFG) đã phát hành “Báo cáo điều
tra về nguồn thi thể dùng làm tiêu bản người theo kỹ thuật
Plastination” vào ngày 13 tháng 11 năm 2012. Với một số
lượng lớn các chứng cứ, báo cáo đã phơi bày thêm về tội ác
giết hại các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương
tâm khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng
như việc tận dụng thi thể họ để bán cho các triển lãm trưng
bày tiêu bản người nhằm thu lợi nhuận.
Các tội ác này đã bắt đầu sau năm 2000, năm đỉnh điểm
mà ĐCSTQ đàn áp và giết hại một số lượng lớn các học
viên Pháp Luân Công, những người bị bắt giam trái phép vì
từ chối từ bỏ đức tin của mình. Điều tra của WOIPFG cho
thấy Cục An ninh Công cộng của ĐCSTQ, các hệ thống tòa
án và viện kiểm sát, dưới sự chỉ đạo của La Cán và Chu
Vĩnh Khang, những người liên tiếp đảm nhận cương vị
đứng đầu của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung Ương,
là những cơ quan chính tiến hành cuộc bức hại các học
viên Pháp Luân Công. Những cơ quan này đã trở thành một
nguồn cung cấp “thi thể tươi ”. Bạc Hy Lai, Ủy viên Bộ
Chính trị Trung ương và là Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh,
cùng vợ của mình là Cốc Khai Lai là các nghi phạm chính
dàn dựng việc giết chóc này. Bằng chứng cũng đưa ra giả
thuyết về việc các tù nhân lương tâm khác cũng đã bị giết
hại cho mục đích này.
Trong các thủ tục được hậu thuẫn bởi các cơ quan nhà
nước do ĐCSTQ kiểm soát, sau khi các học viên Pháp
Luân Công còn sống bị cướp nội tạng cho các ca phẫu
thuật cấy ghép, hoặc sau khi họ bị sử dụng trong các thí
nghiệm về quá trình tử vong của cơ thể con người, tử thi
của họ sẽ được bảo quản bằng một kỹ thuật có tên Plastination, và sau đó được bán cho các triển lãm tiêu bản trên
khắp thế giới. ĐCSTQ đã biến Trung Quốc đại lục thành
căn cứ xử lý tử thi lớn nhất trên thế giới.

Ấn Độ: 500 sinh viên và cán bộ học các bài công pháp Pháp Luân Công
[MINH HUỆ] Các học viên ở Hyderabad gần đây đã ghé
thăm Học viện Công nghệ Tudi Narasimha Reddy. Hiệu trưởng
của học viện ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và ông đã mời các
học viên hướng dẫn các bài công Pháp cho 300 sinh viên năm
thứ nhất.
Các sinh viên đã rất hoan nghênh Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã
học năm bài công pháp. Ngoài ra, họ cũng đã hiểu rõ về cuộc
bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung
Quốc.
Các học viên sau đó đã đến thăm ông Hiệu trưởng của học
viện Công nghệ & Kỹ thuật JB và đã giới thiệu các bài công
pháp cho 150 sinh viên. Một tháng sau, vị hiệu trưởng này đã
mời các học viên tới để giới thiệu các bài công pháp cho các
sinh viên của Khoa Dược.
Vào một dịp khác, một số học viên đã gặp hiệu trưởng của
Học viện Đào tạo Đường sắt Phương nam. Sau khi học các bài
công pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại, hiệu trưởng đã mời các
học viên tới để giới thiệu Pháp Luân Công cho 70 cán bộ đang
tham dự một chương trình đào tạo tại Học viện.

Các sinh viên Học viện Công nghệ Tudi Narasimha Reddy học
các bài công pháp Pháp Luân Công
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Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời chúng tôi
Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ] Chồng tôi và tôi đều là nông dân. Vài năm
trước đây, do phát triển đô thị, chúng tôi đã mất đất canh tác
và nhà cửa, và phải dời đến một căn hộ nhỏ. Ở tuổi bảy mươi,
chúng tôi sống dựa vào phúc lợi vì chúng tôi không có nguồn
thu nhập nào.
Chồng tôi rất có năng lực, và có thể chịu đựng khó khăn khi
ông còn trẻ. Ông đã làm tất cả các loại công việc tay chân, nhưng
chúng tôi vẫn phải chật vật mới đủ ăn. Khi nhiều tuổi hơn, ông
bị viêm khớp nặng và các vấn đề về dạ dày. Ông cũng rất khó
tính và còn nghiện rượu. Thỉnh thoảng ông lại chửi mắng và
đánh tôi cũng như con trai khi ông say. Ông thậm chí không cho
phép tôi được nấu một bữa ăn cho con trai của mình khi nó đến
thăm chúng tôi. Tôi không thể chịu đựng ông ấy được nữa. Tuy
nhiên, Đại Pháp đã thay đổi cuộc sống của tôi và gia đình tôi.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc sống của
chúng tôi
Một ngày, chồng tôi đi đến công viên. Khi nhìn thấy một
người đang luyện Pháp Luân Công, ông dừng lại, học các bài
công pháp và trở về nhà với cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Ông
đọc sách và luyện các bài công pháp mỗi ngày. Ông không còn
uống rượu và thôi không ngược đãi tôi nữa. Tôi cảm thấy kỳ lạ
ngay từ đầu, cũng có một chút sợ hãi, lo ngại rằng ông có thể
phát triển khả năng siêu thường và sử dụng chúng chống lại tôi.
Vào ban đêm khi ông luyện tĩnh công, tôi đã lo lắng. Tôi không
dám ngủ và xem những gì ông đang làm.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào ông luyện công, tôi cảm thấy rất
thoải mái. Tôi không biết tại sao, nhưng nỗi sợ hãi của tôi biến
mất. Tôi đã có thể ngủ ngon. Sau khi chồng tôi học Pháp Luân
Đại Pháp, ông không còn nói một lời bất hảo nào và cũng thay
đổi thái độ của ông đối với con trai của chúng tôi.
Đại Pháp không chỉ thay đổi tính khí của chồng tôi mà còn giúp
ông khỏe mạnh. Ông không chỉ khỏi bệnh đau dạ dày nghiêm
trọng, mà chứng viêm khớp cũng khỏi hoàn toàn. Sau khi nhìn
thấy những thay đổi ở ông, tôi đã có một sự tôn kính sâu sắc đối
với ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi
đã nghĩ đến việc cũng luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Một ngày, tôi ăn cá và xương cá đã mắc trong cổ họng của tôi.
Tôi đã cố gắng để lấy nó ra nhưng không được. Sau một tuần,
chồng tôi muốn tôi đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng ông

Bệnh viện đa khoa
Sơn Đông số 02
đã tham gia vào
mổ cướp nội tạng
từ các học viên
Pháp Luân Công
Bài viết của một học viên
Pháp Luân Công
tại Trung Quốc

đã trở nên khỏe mạnh sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy
tôi nghĩ đến việc xin Sư phụ Lý giúp đỡ.
Thật ngạc nhiên, xương cá di chuyển xuống phía dưới. Tôi đã
rất biết ơn [Ngài]. Bấy giờ tôi hiểu rằng Sư phụ thật từ bi, vì vậy
tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong
sách lần thứ nhất, tôi đã hiểu lý do tại sao chồng tôi thay đổi.
Cuốn sách dạy cho chúng ta biết làm cách nào để trở thành người
tốt và tại sao làm một người tốt là điều quan trọng. Tôi muốn làm
theo những gì Sư phụ nói dù có bất cứ khó khăn nào.
Tôi có tính cáu kỉnh và thường chán nản. Tôi đã tự câu thúc
bản thân mình và bình tĩnh lại. Tôi học thuộc những lời của Sư
phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp
Luân).
Khi tôi gặp phải mâu thuẫn, tôi nhìn lại bản thân mình để tìm
ra điều mà tôi đã làm sai. Tôi không còn cãi nhau với chồng tôi.
Ông nói rằng tôi đã trở nên hòa nhã và dịu dàng. Chúng tôi luôn
tôn trọng lẫn nhau.
Do việc di dời nhà của bố mẹ chồng tôi, chính phủ đã trả một
khoản phí tái định cư lớn. Nhà chồng tôi có hai anh em, và ông
là anh cả. Theo luật, chúng tôi nên nhận được một phần ba tiền,
nhưng em trai ông từ chối chia sẻ số tiền đó với bất cứ ai. Hai anh
em đã trở thành kẻ thù vì khoản phí di dời.
Chồng tôi và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi
không mong cầu lợi ích cá nhân. Vì vậy, chúng tôi đã không đòi
được chia khoản phí di dời. Là một học viên, tôi cần chú ý ít hơn
về lợi ích cá nhân và coi nó thật nhẹ. Của cải vật chất không thể
mang theo đến khi sinh, cũng không thể mang theo khi chết. Tiền
không phải là tất cả, nó không thể mang lại sức khỏe và hạnh
phúc cho bạn.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng sáu tháng, tôi bắt
đầu có kinh nguyệt trở lại ở tuổi 69. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều
điều tuyệt vời sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Những gì nói đến trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân đúng là
chân lý. Sư phụ Lý thật từ bi.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng rằng nhiều người
có thể được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và tìm được
hạnh phúc giống như tôi.

[MINH HUỆ] Một người họ hàng của tôi đã bị mắc bệnh thận hai năm trước đây. Cô ấy đã thử
đến nhiều bệnh viện nhưng không nơi nào có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Các bác sĩ điều trị cho
cô ấy kết luận rằng cô cần phải được ghép thận. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh viện đã không thể
tìm được thận phù hợp với cô vì nhóm máu của cô là độc nhất vô nhị. Cuối cùng cô đã đến bệnh
viện tỉnh Sơn Đông số 02 và được cấy ghép thận với chi phí 300.000 nhân dân tệ.
Tôi biết được điều này, nhưng tôi đã không thể liên hệ được với cô ấy vì cô ấy sống ở rất xa.
Cuối cùng tôi đã gặp được người họ hàng này vào tháng 09 năm 2012. Ngay sau khi tôi đề
cập đến chuyện “ghép thận”, cô đã nói rằng cô đã biết lý do tại sao tôi lại hỏi cô về nó. Cô nói,
“Tôi biết về các việc cấy ghép thận, đặc biệt là nguồn gốc của các nội tạng đó. Tất cả chúng đều
đến từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi không phải là trường hợp duy nhất. Những người khác
cùng phòng bệnh viện với tôi cần các cơ quan nội tạng khác nhau, nhưng cho dù họ cần thứ gì
thì tất cả nội tạng đều sẵn có. Đó là những gì tôi đã nghe được từ cuộc trò chuyện giữa các bác
sĩ và y tá.”
Khi tôi nghe được điều này, tôi bắt đầu khóc. Tôi hỏi cô ấy, “Cô có sẵn lòng để làm chứng
cho các nhà điều tra trong tương lai không?” Vẻ mặt cô ấy đột ngột thay đổi, và trông cô ấy rất
sợ hãi. Cô nói, “Làm sao tôi có thể dám nói sự thật khi mà cuộc bức hại Pháp Luân Công là quá
kinh khủng như vậy? Cô là người duy nhất tôi nói về điều này. Tôi còn thậm chí không dám nói
với cả gia đình mình.”
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Các nghị sỹ của Nghị viện Scotland thúc giục Liên Hợp Quốc điều
tra nạn mổ cướp nội tạng trong các nhà tù của ĐCSTQ
[MINH HUỆ] Vào ngày 05 tháng 11 năm 2012, một cuộc vận
động được khởi xướng bởi ông Bob Doris, một nghị sĩ của Nghị
viện Scotland, nhằm lên án thủ đoạn vô đạo đức mổ cướp nội
tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương
tâm khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kiến nghị
thúc giục Liên Hợp Quốc (LHQ) điều tra triệt để tội ác này của
ông đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ của 29 nghị sỹ khác
trong Nghị viện Scotland.
Khi có thêm những chi tiết được đưa ra ánh sáng sau việc đào
tẩu của Vương Lập Quân, cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh,
người đã tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng, Liên Hợp Quốc,
cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và các quan chức khắp
nơi trên thế giới, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước vấn nạn mổ
cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Một số người đã lên án hành vi
này là một “tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này”.
Tổ chức Các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng cưỡng bức, một
nhóm vận động về y khoa gồm các bác sỹ từ một số quốc gia, gần
đây đã trình một bản kiến nghị thúc giục Liên Hợp Quốc thiết lập
một ủy ban độc lập điều tra triệt để các cáo buộc về nạn mổ cướp
nội tạng sống của ĐCSTQ, và giúp góp phần kết thúc tội ác tàn
bạo này. Bản kiến nghị đã nhận được 100.000 chữ ký, trong đó
có chữ ký của ông Bob Doris và các nghị sĩ khác.

Nghị sĩ Doris giải
thích: “Tôi thấy kinh
hoàng trước những cáo
buộc nghiêm trọng nhất
về nạn mổ cướp nội
tạng trong các nhà tù ở
Trung Quốc. Tôi rất vui
khi được ký tên thỉnh
nguyện và tôi sẽ khuyến
khích những người khác
cũng làm như vậy. ”
Ông nói tiếp: “Các số
liệu quốc tế đáng quý có
bằng chứng đối chiếu
sẽ là minh chứng cho
những cáo buộc này,
và Liên Hợp Quốc phải
Ông Bob Doris,
nghiêm túc coi trọng vai
Nghị sỹ Nghị viện Scottland
trò đại diện của họ. Đây
là sự vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền cơ bản nhất do Liên
Hợp Quốc thiết lập và tôi thúc giục họ có hành động ngăn chặn
những hành động tàn bạo như thế này”.

Đài Loan:
Chủ tịch Hiệp hội bác sỹ Y khoa lên án những tội ác
mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ
Bài viết của Vương Thanh Hán

[MINH HUỆ] Vào ngày 21 tháng 11 năm 2012, ông Hsu Chaochun, Chủ tịch của Hiệp hội Bác sĩ Y khoa Gia Nghĩa ở Đài Loan,
đã kêu gọi các cộng sự của mình đứng lên chống lại vấn nạn mổ
cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Gần đây, giới y tế ở Hoa Kỳ và Đài Loan đã kiến nghị phản
đối tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Cho đến nay, hơn
1.000 bác sĩ và hơn 500 nhân viên y tế đã ký tên thỉnh nguyện.
Khoảng 90% các bệnh nhân ghép nội tạng ở Đài Loan đã tới
Trung Quốc đại lục để phẫu thuật. Ông Hsu đã chỉ ra rằng các
bác sĩ không được phép trở thành kẻ đồng lõa với tội ác chống lại
nhân loại của ĐCSTQ. “Nguồn gốc của các cơ quan có thể là từ
các học viên Pháp Luân Công”, ông nhanh chóng chỉ ra.“Nếu đó
là sự thật, tôi nghĩ rằng nó đáng phải bị lên án. Các bác sỹ chúng
ta nên ký tên thỉnh nguyện và kêu gọi tất cả mọi người không đến
Trung Quốc để có được nội tạng từ các nguồn không rõ ràng”.
Ông nói tiếp: “Các bác sĩ có nghĩa vụ cứu người chứ không
phải hại người. Người ta không nên sử dụng nghề nghiệp của
mình để kiếm lợi bất chính, và những bác sĩ làm như vậy đáng bị
lên án. Chính phủ của chúng ta nên có những điều luật để hạn chế
các hành vi như vậy.”
Từ năm 2006, các nhà điều tra Canada, David Matas, một
luật sư nhân quyền quốc tế có trụ sở ở Winnipeg, Manitoba,
và David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada (khu vực châu
Á – Thái Bình Dương), đã tiến hành điều tra độc lập về những
cáo buộc về việc mổ cướp nội tạng sống lan tràn ở Trung Quốc.
Dựa trên số lượng lớn các bằng chứng mà họ đã thu thập, họ đi
đến kết luận rằng cáo buộc là đúng sự thật, và có khả năng hàng
chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để lấy nội
tạng ở Trung Quốc.

Ông Hsu Chao-chun, Chủ tịch Hiệp hội bác sĩ y khoa Gia Nghĩa

Sau khi các phương tiện truyền thông Đài Loan báo cáo về
vấn nạn mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc, giới y khoa tại
Đài Loan đã chú ý sát sao tới những tội ác của ĐCSTQ. Hiệp
hội Chăm sóc Ghép tạng Quốc tế Đài Loan đã tích cực đáp lại
đề nghị của Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp nội tạng cưỡng
bức ở Washington DC, thúc giục các bác sĩ ở Đài Loan ký tên
thỉnh nguyện.
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