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Giới thiệu

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

Ngày 16 tháng 12 năm 2012

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.

Melbourne, Australia: Nâng cao nhận thức
về mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc
Bài viết của học viên Hạ Thuần Thanh ở Melbourne, Australia

[MINH HUỆ] Ngày 17
tháng 11 năm 2012, các học
viên Pháp Luân Đại Pháp
ở Australia đã tổ chức hoạt
động nâng cao nhận thức về
những thủ đoạn vô nhân đạo
của Đảng Cộng sản Trung
Quốc (ĐCSTQ) trong việc
mổ cướp nội tạng sống từ các
học viên Pháp Luân Đại Pháp
trên vỉa hè của cầu Hoàng tử
(Princes Bridge), cây cầu nổi
tiếng ở trung tâm thành phố
Melbourne.
Người dân tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công ở
Các biểu ngữ, bảng thông
trung tâm thành phố Melbourne
tin và những đoạn băng thu
âm đã được sử dụng để phơi bày một số tội ác của ĐCSTQ và giúp người dân có
thể hình dung về chiến dịch bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp
vô tội mang tầm vóc quốc gia của ĐCSTQ trong suốt 13 năm qua. Khách qua
đường đã dừng lại để xem các bảng thông tin và chăm chú lắng nghe các đoạn
băng thu âm. Một số người đã bật khóc vì cảm thương cho các học viên ở Trung
Quốc. Những người khác đã đề nghị được ký tên thỉnh nguyện để lên án cuộc
đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ.
Học viên Cố kể rằng có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã ký tên thỉnh
nguyện với niềm cảm thương sâu sắc sau khi xem xong các biểu ngữ và bảng
thông tin. Ông nói rằng ông hy vọng chữ ký của mình có thể giúp chấm dứt
những thủ đoạn mổ cướp nội tạng dã man càng sớm càng tốt.
Bà Cố giải thích: “Nhiều du khách đã hỏi lý do tại sao chúng tôi ở đây, và Pháp
Luân Đại Pháp là gì. Sau khi biết sự thật, họ đã muốn ký tên thỉnh nguyện để ủng
hộ cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc chấm dứt cuộc bức hại này“.
Amba Romb đến từ Adelaide, thủ phủ của miền Nam Australia, hiện đang
làm việc trong ngành giao thông công cộng của chính phủ. Cô đã dành một
thời gian lâu để cẩn thận đọc từng biểu ngữ và bảng thông tin. Cô nói với một
phóng viên: “Hoạt động này rất có ý nghĩa, nó giúp công chúng tìm hiểu về
những gì đang xảy ra ở Trung Quốc bởi vì các phương tiện truyền thông chính
thống hiếm khi đưa tin về những việc này. Tôi chưa bao giờ nghe nói về cuộc
đàn áp này. Thật là kinh khủng. Chúng ta cần phải nhận thức được những gì
đang xảy ra trên thế giới“.

Italy:

Giới thiệu
Pháp Luân Công
ở Puglia
[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công
ở Puglia, Italy gần đây đã tổ chức một loạt các
hoạt động nhằm giới thiệu Pháp Luân Công
cho công chúng và phơi bày cuộc bức hại tàn
bạo đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.
Ngày 18 tháng 11, các học viên đã thu thập
chữ ký ở Bari để ủng hộ Pháp Luân Công và
giảng chân tướng về mổ cướp nội tạng sống
từ các học viên Pháp Luân Công vì lợi nhuận
của Đảng cộng sản Trung Quốc tại một nhà
thờ địa phương. Nhiều người đã ký tên thỉnh
nguyện lên án cuộc bức hại và kêu gọi một
cuộc điều tra về tội ác mổ cướp nội tạng của
ĐCSTQ. Các học viên cũng giới thiệu môn
tu luyện Pháp Luân Công và nói về những
nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.
Vào tháng 10, các học viên cũng đã tổ chức
một buổi chiếu phim công cộng bộ phim
Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín
ngưỡng. Chi nhánh địa phương của Tổ chức
Ân xá Quốc tế đã đồng tài trợ cho buổi chiếu
phim này. Cả nhà hát chật cứng người. Nhiều
người trong số khán giả chưa từng nghe nói
về Pháp Luân Công trước đó, và họ đã bị sốc
trước sự tàn bạo của cuộc bức hại đối với một
môn tu luyện ôn hòa như vậy.
Sau buổi chiếu phim, một tình nguyện viên
đến từ Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nói với khán
giả một cách chi tiết về những vi phạm nhân
quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là cuộc bức hại
Pháp Luân Công. Nhiều người đã bày tỏ rằng
bộ phim nên được công chiếu ở nhiều thành
phố hơn nữa để nâng cao nhận thức cho người
dân về tình hình ở Trung Quốc.
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Israel: Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn
tại Hội trường Văn hóa ở Or Yehuda
[MINH
HUỆ]
Mới đây, Triển lãm
Nghệ thuật Chân
– Thiện – Nhẫn đã
khai mạc tại Hội
trường Văn hóa
thuộc thị trấn Or
Yehuda, Israel.
Bà Rina Dor,
Những người tham dự lắng nghe phát biểu
Tổng giám đốc
khai mạc Triển lãm Quốc tế nghệ thuật
Công ty MY, hoạt Chân – Thiện – Nhẫn ở Or Yehuda, Israel.
động trong các lĩnh
vực văn hóa, kiến thức, và giải trí ở Or Yehuda, đã chào đón
nồng nhiệt các nhà tổ chức của cuộc triển lãm.
Sau màn chào hỏi, khán giả đã được xem một bộ phim đầy
truyền cảm, trong đó các nghệ sĩ tham gia triển lãm đã chia sẻ
về những động lực đã thôi thúc họ vẽ ra những bức tranh này –
ví dụ, họ mong muốn được thể hiện những trải nghiệm của bản
thân trong quá trình tu luyện và sự cấp thiết trong việc phơi bày
tội ác phi nhân tính mà chế độ Cộng sản Trung Quốc đã gây ra
cho những người dân vô tội.
Một động lực khác đã thôi thúc các nghệ sĩ sáng tác là giúp
người dân trên toàn thế giới đề cao tiêu chuẩn đạo đức. Theo
các nghệ sĩ, sống theo các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn sẽ
giúp con người cảm thấy bình an trong bất kỳ hoàn cảnh nào,
ngay cả khi họ bị đe dọa đến tính mạng và ở trong những tình
huống khó khăn nhất.
Các bức tranh đã tác động sâu sắc tới người xem, và mọi
người cũng tỏ ra rất thích học Pháp Luân Công. Câu chuyện về
cuộc đàn áp tàn nhẫn đang diễn ra tại Trung Quốc, cùng với các
tác phẩm nghệ thuật ghi lại cuộc đàn áp, đã khơi dậy thiện niệm

của công chúng và hướng họ đến một cảnh giới tinh thần cao
hơn. Mọi người thường bình luận những điều như “Thế giới
cần được biết về những gì đang xảy ra ở đó [Trung Quốc]” và
“Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp nên để cho công chúng
được biết“.
Bà Hanna, một tình nguyện viên ở Trung tâm Văn hóa & Thể
thao Thanh niên Or Yehuda, đã bị sốc trước những câu chuyện
về cuộc đàn áp được miêu tả trong các bức tranh. Trước sự kiện
này, bà chưa từng được
nghe nói về Pháp Luân
Đại Pháp. Bà cho biết
bà cảm thấy những bức
tranh này phản ánh sự
quyết tâm của các học
viên Đại Pháp trong
việc làm rõ sự thật. Bà
nói rằng các tác phẩm
Công chúng chiêm ngưỡng các tác
nghệ thuật này đã giúp
phẩm
trong Triển lãm Nghệ thuật Chân
bà nhận thức nhiều hơn
về những vấn đề đang Thiện Nhẫn ở Or Yehuda, Israel với sự
giới thiệu của hướng dẫn viên.
tồn tại trên thế giới, và
thông điệp mà bà nhận được từ cuộc triển lãm là không đầu
hàng và kiên định đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn.
Bà Hanna Pizzuati-Yosef, Giám đốc Sở Văn hóa Or Yehuda,
cho biết: “Cuộc triển lãm có thông điệp thật mạnh mẽ. Nó vẫn
đi theo bạn ngay cả khi bạn rời khỏi đây“. Bà tin rằng thông
điệp của cuộc triển lãm phải được công bố rộng rãi trên toàn
thế giới. “Điều quan trọng là chúng tôi đã hành động, cho dù đó
là những hành động nhỏ nhất, chứ không chỉ đơn thuần đứng
nhìn từ bên ngoài”. Bà nói: “Chúng tôi sẽ truyền thông điệp
này tới bạn bè của mình và nhờ họ tiếp tục truyền rộng nó“.

Australia:
Hội thảo và mít tinh thúc giục chính quyền điều tra tội ác
mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ
Bài của Uẩn Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ] Ngày 28 tháng 11 năm 2012, các học viên Pháp
Luân Công đã tổ chức một buổi mít tinh ở phía trước Tòa nhà
Quốc hội ở Canberra, Australia để yêu cầu Chính phủ phản ứng
trước các cáo buộc về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc
(ĐCSTQ) trong vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên
Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Một buổi hội thảo đã được tổ chức tại Hạ viện để kêu gọi
Chính phủ khởi động một cuộc điều tra độc lập về tội ác chưa
từng có trong lịch sử này. Trong số những người tham dự có các
nghị sỹ Quốc hội, nhà báo điều tra người Mỹ Ethan Gutmann,
và bà Lucy Zhao - Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp
ở Australia.
Bà Zhao cho biết, những nghị sỹ Quốc hội tham dự buổi hội
thảo đã bị sốc trước tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Hội thảo đã đề nghị Chính phủ khuyến cáo công dân của mình
về những nguy cơ khi đến Trung Quốc để ghép tạng, và yêu cầu
chính phủ phơi bày sự tàn ác này với các bác sĩ Trung Quốc đến
Australia để học kỹ thuật cấy ghép nội tạng.
Bà Maria Fiatarone Singh, giáo sư Khoa học Thể dục và Thể
thao tại Đại học Sydney, cũng đã đưa ra trước hội thảo một bản
báo cáo chi tiết những phát hiện điều tra của bà về việc mổ cướp
nội tạng sống.

Trong vòng hai tháng qua, hơn 30.000 người tại Sydney đã
ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc phát động một cuộc
điều tra độc lập đối với những cáo buộc về mổ cướp nội tạng
ở Trung Quốc. Các thành viên Đảng Xanh đã gửi chữ ký đến
chính quyền cấp tỉnh, nơi mà vấn đề này sẽ được thảo luận
trong phiên họp Quốc hội sắp tới vào tháng hai.

Tái hiện việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công
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[MINH HUỆ] Ngày 02 tháng 12, năm 2012, Tiến sĩ Arthur L. Caplan, Giáo sư
kiêm Trưởng khoa Đạo đức Sinh học tại Trung tâm Y tế Langone, Đại học New
York, đã phát động một bản thỉnh nguyện trên trang web Người dân Chúng ta
(We the People) của Nhà Trắng Hoa Kỳ để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ “Điều
tra và công khai lên án nạn mổ cướp nội tạng từ các tín đồ Pháp Luân Công ở
Trung Quốc“. Nếu bản thỉnh nguyện nhận được 25.000 chữ ký trước ngày 01
tháng 01, năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ sẽ buộc phải bày tỏ quan điểm về vấn đề
này – điều mà cho đến nay họ vẫn chưa thực hiện.
Mời bạn tìm hiểu thêm thông tin về bản thỉnh nguyện và tội ác mổ cướp nội
tạng tại website organpetition.org.

Website Nhà trắng Hoa Kỳ kêu gọi
chữ ký thỉnh nguyện
để điều tra về nạn mổ cướp nội tạng

Bài viết của Đường Ân

Tiến sĩ Caplan từng đảm nhận nhiều vị trí
có uy tín tại một số ủy ban quốc gia và quốc
tế như: Chủ tịch Nhóm Đạo đức Ngân hàng
Sinh học Viện Ung thư Quốc gia; Chủ tịch
Ủy ban Cố vấn Liên Hợp Quốc về Vấn đề
Nhân bản; thành viên của Ủy ban Cố vấn
Tổng thống về các bệnh chiến tranh vùng
Vịnh… và gần đây nhất là đồng giám đốc
Hội đồng chung châu Âu/Liên hợp Quốc
Nghiên cứu về Buôn bán Nội tạng và các
Tiến sĩ Arthur L. Caplan, Giáo sư kiêm
Bộ phận Cơ thể.
Trưởng khoa Đạo đức Sinh học tại Trung
Tiến sĩ Caplan đã được tạp chí USA Totâm Y tế Langone, Đại học New York
day bình chọn là Nhân vật của năm 2001.
Ông là một trong 10 người có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực khoa học do tạp chí
Khám phá bình chọn vào năm 2008, một trong 10 người có ảnh hưởng nhất ở Mỹ trong
lĩnh vực công nghệ sinh học trên tạp chí Quốc gia, và một trong 10 người có ảnh hưởng
nhất trong vấn đề đạo đức công nghệ sinh học do các biên tập viên của tạp chí Công
nghệ Sinh học Tự nhiên đánh giá…

Hiệp hội cấy ghép: Không có nghi ngờ gì về các cáo buộc mổ cướp nội
tạng sống
Tiến sĩ Rudolf Garcia Gallont, đến từ Guatemala, là một thành viên của Hiệp hội
Cấy ghép (TTS). Ông đã nói với một phóng viên tại một cuộc họp của TTS diễn ra tại
Sydney, Australia vào tháng 08 năm 2008, rằng TTS đã bắt đầu chú ý tới các cáo buộc
mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công từ năm 2006.
Tiến sĩ Gallont giải thích: “Khi các vấn đề đối với Pháp Luân Công được đưa ra ở
Boston hai năm trước đây, Hiệp hội Cấy ghép đã ngay lập tức hành động. Tôi không
nghĩ rằng có bất kỳ nghi ngờ gì về việc tất cả các bác sĩ ở đây đều biết rằng điều này
đang diễn ra [ở Trung Quốc] , và có một lập trường rất rõ ràng về điều đó“.
Tiến sĩ Donald Boyd, lãnh đạo của Đảng Christian Scotland, cho biết: “Tôi nghĩ rằng
không có gì nghi ngờ về việc [các cáo buộc về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các
học viên Pháp Luân Công còn sống là đúng sự thật], vì vậy tôi nghĩ rằng nó phải được
theo dõi chặt chẽ cho đến khi nó kết thúc.”
Tiến sĩ Boyd lên án mạnh mẽ tội ác mổ cướp nội tạng mà ông cho là vi phạm nhân
quyền và không thể chấp nhận được. Ông nói: “Không nghi ngờ gì nó [tội ác mổ cướp
nội tạng] vi phạm tất cả các quy tắc đạo đức, bao gồm đạo đức y học và thậm chí cả
nhân tính. Không có chuẩn mực đạo đức nào có thể chấp nhận [những tội ác] này“.

Đài Loan: 2.400 bác sĩ kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống
Tính đến ngày 03 tháng 12, hơn 2.400 bác sĩ và 1.800 y tá và các chuyên gia y tế khác
tại Đài Loan đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống của
ĐCSTQ. Ông Wen-Ta Chiu, Giám đốc Bộ Y tế Đài Loan, đã nhận đơn thỉnh nguyện và
đề xuất các chính sách cụ thể, bao gồm: khuyến cáo người dân không ra nước ngoài để
cấy ghép nội tạng; khởi động một hệ thống đăng ký yêu cầu những người nhận nội tạng
cấy ghép ở Đài Loan khai báo chi tiết về ca cấy ghép của họ, và giúp các tòa án trong
việc truy tố bất kỳ bác sĩ nào làm trung gian cho việc mổ cướp nội tạng bất hợp pháp.

Tôi đã khỏi
viêm gan B
sau khi tu luyện
Đại Pháp

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở quận
Duyên Biên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ] Tôi từng là một bệnh
nhân viêm gan B, và tôi phải dùng thuốc
suốt thời gian đó. Để chữa bệnh, tôi giảm
các chi phí sinh hoạt khác và bỏ phần
lớn tiền mà phải khó khăn lắm mới dành
dụm được để chữa trị. Tôi thường xuyên
đến bệnh viện và đã khá quen thuộc với
bác sĩ. Nhưng y học hiện đại vẫn không
thể chữa bệnh viêm gan B.
Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp
Luân Công. Trong vòng một năm, tình
trạng thể chất của tôi đã cải thiện đáng
kinh ngạc, và tôi cảm thấy tràn đầy
năng lượng.
Chồng tôi là một công an. Anh không
ủng hộ việc tôi tu luyện sau khi Đảng
Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại
Pháp Luân Công vì anh bị những lãnh
đạo bộ công an phê bình trong cuộc họp.
Anh ấy thậm chí còn bị đe dọa trục xuất
khỏi lực lượng công an. Anh cảm thấy
rất thất vọng. Một ngày khi anh ấy và em
trai đang uống bia, tôi nói với họ, “Anh
nhìn xem, em đã cải thiện sức khỏe đáng
kể sau khi tu luyện Pháp Luân Công!”
Chồng tôi không tin và nói: “Anh sẽ tin
Pháp Luân Công nếu em nhận được hồ
sơ bệnh án tốt từ bệnh viện.”
Để chứng minh cho điều đó, tôi tới
bệnh viện để kiểm tra. Khi tôi đưa cho
bác sĩ xem kết quả kiểm tra, ông vui
mừng hỏi, “Làm cách nào mà cô lại khỏi
bệnh thế?” Tôi nói với ông rằng tôi bình
phục là nhờ tu luyện Pháp Luân Công.
Ông phấn khích nói, “Cô thật sự đã khỏi
bệnh. Cô đã khỏi rồi!” Tôi cũng rất vui.
Để thuyết phục sở cảnh sát địa phương
rằng Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ
diệu đối với tinh thần và thể chất, tôi
đã đưa cho họ xem hồ sơ mới và cả hồ
sơ trước đây. Tôi vốn được biết đến là
một phụ nữ ốm yếu trước đây, nhưng giờ
tôi là một người khỏe mạnh. Tuy nhiên,
phó giám đốc chịu trách nhiệm bức hại
Pháp Luân Công đã hỏi tôi: “Cô ở đây
để quảng bá Pháp Luân Công sao?” Và
theo đó, tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp
trong 15 ngày.
Sau khi được thả ra, tôi được nghe nói
rằng phó giám đốc đã lấy hồ sơ kiểm tra
của tôi và bí mật đến gặp bác sĩ để kiểm
chứng. Việc Pháp Luân Công có huyền
năng kỳ diệu đối với cả tâm và thân là
không thể phủ nhận.
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Y tế cộng đồng Cao Hùng lên án tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Bài của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ] Vào ngày 04 tháng 12 năm 2012, theo yêu cầu
của bệnh viện Chính Đại, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, một
đại diện của Hiệp hội Chăm sóc Quốc tế chuyên về Cấy ghép
Nội tạng (ICAOT) đã báo cáo chi tiết về sự thật tàn nhẫn của
việc cấy ghép nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn
sống và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc đại lục. Các
bác sỹ và y tá đã rất sốc trước tội ác phi nhân tính của ĐCSTQ.
Họ đã ký vào một lá đơn thỉnh nguyện để lên án hành động tàn
ác này và hứa sẽ cung cấp thông tin này cho các chuyên gia y tế
của mình để không ai vô tình tiếp tay cho tội ác của ĐCSTQ.
Bác sỹ Lee, Viện trưởng bệnh viện Chính Đại, nói rằng ông
đánh giá cao các thông tin mà ICAOT đã chia sẻ với các nhân
viên của mình. Ông nói: “Dựa trên những kinh nghiệm của tôi
tại Đài Loan, phải mất rất lâu để tìm được một nội tạng tương
thích với cơ thể được cấy ghép. Tuy nhiên, hàng năm ở Trung
Quốc có hàng vạn ca ghép tạng, điều đó cho thấy rằng có tồn tại
một ngân hàng tạng sống khổng lồ của hàng trăm ngàn người.
Đối với tôi, điều này quá hiển nhiên.” “Tội ác tàn bạo như vậy
phải chấm dứt ngay lập tức… chúng ta cần phải chia sẻ những
thông tin mà chúng ta biết được hôm nay với mọi người ở khắp
mọi nơi.

Bác sỹ Lee, Viện trưởng bệnh viện Chính Đại

Khi nghe về vấn nạn ĐCSTQ đàn áp các nhóm tôn giáo và
mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, bác sỵ Lee
nói: “Đó là hành vi vi phạm nhân quyền. Đối với các chuyên gia
y tế, thay vì cứu người thì đó là giết người. Mặc dù tôi không
biết nhiều về niềm tin của Pháp Luân Công, nhưng tôi biết rằng
tất cả các niềm tin và sinh mạng đều cần phải được tôn trọng”.
Khi được hỏi về việc chúng ta sẽ làm gì khi các bác sỹ ở Đài
Loan khuyên bệnh nhân của họ đến Trung Quốc để cấy ghép
tạng, bác sỹ Lee đã trả lời rằng: “Rất nhiều bác sỹ không biết
được sự thật. Họ chỉ biết rằng ở Trung Quốc có một số người
bán thận, nhưng họ không biết được toàn bộ câu chuyện. Nếu họ
biết, tôi không nghĩ rằng có bất cứ vị bác sỹ nào sẽ khuyên bệnh
nhân của họ đến Trung Quốc để cấy ghép tạng”. Bác sỹ Lee hy
vọng rằng toàn ngành y tế Đài Loan sẽ tìm hiểu về những gì
đang diễn ra ở Trung Quốc, để họ có thể cung cấp thông tin kịp
thời và chính xác cho bệnh nhân của mình.

Giáo sư Hsiao Tin-Hsin
đến từ Khoa phẫu thuật
thuộc trường Đại học Y khoa
Cao Hùng phát biểu: “Tôi
thấy rất sốc. Đây là một vấn
đề rất nghiêm trọng. Khi
người dân Đài Loan trở về
từ Trung Quốc – sau khi cấy
ghép tạng – chính phủ Đài
Loan sẽ theo dõi trường hợp
của họ và cung cấp cho họ
thuốc chống đào thải miễn Giáo sư Hsiao Tin-Hsin đến từ
phí. Điều đó chẳng phải Khoa phẫu thuật thuộc trường
tương đương với việc tiếp Đại học Y khoa Cao Hùng
tay cho tội ác của việc mổ
cướp nội tạng sao? Rất nhiều nội tạng bị mổ cướp từ các học
viên Pháp Luân Công còn sống. Đó là một việc hoàn toàn
vô nhân đạo. Hành động tàn ác này phải được vạch trần và
những người có liên quan phải bị trừng trị.
Bác sỹ Chen Hsiu Lin, giáo sư chuyên về trẻ sơ sinh đến
từ Khoa Nhi thuộc trường Đại học Y khoa Cao Hùng đã
nhận xét về cuộc đàn áp Pháp Luân Công: “Tôi chưa bao
giờ tin ĐCSTQ. Họ cổ súy chủ nghĩa vô thần và kiểm soát
các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Họ bức hại tàn
nhẫn các nhóm có ý thức hệ khác nhau. Tôi nghĩ rằng tất cả
các chính tín nên được tôn trọng. Mổ cướp nội tạng từ những
người có một niềm tin nhất định nào đó là một hành động
tàn ác không thể tưởng tượng được. Nó phải được chấm dứt
ngay lập tức và những người có liên quan phải bị trừng trị
nghiêm khắc”.

Bác sỹ Ding Kaiton đến từ Bệnh viện Đa khoa Cao Hùng nói
rằng: “Tôi có nghe nói về nó [mổ cướp nội tạng] khi tôi còn là
sinh viên. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những bằng chứng gần
đây, tôi nhận ra rằng nó tràn lan hơn rất nhiều so với tôi tưởng.
Hơn nữa, nguồn tạng bất hợp pháp này có thể gây nguy hiểm
cho một số bệnh nhân, bởi quá
trình tìm nội tạng thích hợp
không chú ý đến tình trạng sức
khoẻ hiện tại của bệnh nhân.
Sau khi cấy ghép, bệnh nhân
sẽ được yêu cầu dùng thuốc
chống đào thải liều cao, do đó
làm tăng các nguy cơ nhiễm
trùng khác nhau, và có thể dẫn
đến tử vong“. (Thuốc chống
đào thải làm suy yếu hệ miễn
dịch) Bác sỹ Ding tin rằng các
chuyên gia y tế, cũng như công
chúng nói chung, nên được biết Bác sỹ Ding Kaiting
về sự thật này.

**********

Vài ngày sau cuộc họp tại bệnh viện Chính Đại, Cao Hùng, hàng nghìn nhân viên từ các giới y tế khác nhau ở Đài Loan đã ký
vào đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công và kêu gọi chấp dứt hành động mổ cướp nội tạng. Sở Y tế Đài Loan
đã khuyến cáo các công dân của mình không tiến hành cấy ghép nội tạng từ những nguồn không rõ ràng ở nước ngoài. Sở cũng
có kế hoạch cải thiện hệ thống đăng ký và điều tra các cáo buộc về những bác sỹ cấy ghép nội tạng trung gian.
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