
                                         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.
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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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Triển lãm nghệ ThuậT Quốc Tế chân – Thiện – nhẫn
được Tổ chức Tại Tòa nhà Quốc hội Úc
Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ] Ngày 14 tháng 03 năm 2013, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân 
– Thiện – Nhẫn lần đầu đã được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội Úc. Các nghị sĩ, 
thượng nghị sĩ và nhân viên công tác của Quốc hội đã chia sẻ về cảm nhận của họ 
đối với những bức tranh.

Đây là lần đầu tiên Thượng nghị sĩ Louise Pratt đến tham quan Triển lãm Nghệ 
thuật Chân – Thiện – Nhẫn. Bà nói rằng đây thực sự là một triển lãm tuyệt đẹp với 
nhiều câu chuyện cảm động. Bà khẳng định sẽ nói với các đồng nghiệp của bà và 
các thượng nghị sĩ khác về buổi 
triển lãm.

Ông David Kilgour, nguyên 
Quốc vụ khanh (khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương) của Can-
ada, đã đến thăm Úc và rất vui 

mừng khi đến xem triển lãm trong tòa nhà Quốc hội. Ông nói rằng đó là một cơ hội 
tốt cho các chính trị gia nước Úc tìm hiểu về Pháp Luân Công và các học viên Pháp 
Luân Công. Ông hy vọng Chính phủ Úc sẽ lên tiếng chống lại cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công ở Trung Quốc. Ông cũng kể cho các nghị sĩ và trợ lý của họ, những 
người đến xem triển lãm, về vấn nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Toàn bộ các bức tranh trong triển lãm được sáng tác bởi các nghệ sĩ là các học 
viên Pháp Luân Đại Pháp. Các tác phẩm đã thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại 
Pháp và phơi bày cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 13 
năm qua, cũng như cho thấy nỗ lực của các học viên trong việc truyền rộng sự thật 
của cuộc bức hại.

Các nghị sĩ lắng nghe hướng dẫn viên
của triển lãm

Ông David Kilgour (đầu tiên bên trái), nguyên 
Quốc vụ khanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương 
của Canada, nói với các nghị sĩ về Pháp Luân Công

Nhóm các chuyên gia kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc
[MINH HUỆ] Dư luận quốc tế đã rất 

chú ý đến những tội ác mổ cướp nội 
tạng người sống được cho là có sự hậu 
thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) từ khi cuốn sách “Tạng Nhà 
nước, Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc” 
được xuất bản năm 2012. Các chuyên gia 
y tế từ nhiều quốc gia ở khắp nơi trên thế 
giới đang cùng nhau kêu gọi chấm dứt thủ 
đoạn cực kỳ tàn ác này.

Cuối tháng 02 năm 2013, các chuyên 
gia y tế và Sở Y tế của Đài Loan đã tổ 
chức một diễn đàn quốc tế tại Đại học 
Quốc gia Đài Loan. Năm chuyên gia là 
tác giả của cuốn sách “Tạng Nhà nước” 
đã được mời tham dự.

Đó là ông David Kilgour, cựu Nghị 
sĩ Canada, cựu Quốc vụ khanh Canada 
(khu vực Châu Á – Thái Binh Dương); 
ông David Matas, đồng Chủ tịch của tổ 

chức Helsinki Watch Group Canada; Từ 
Kiến Siêu, bác sỹ y khoa, Giám đốc của 
Tổ chức các bác sỹ chống mổ cướp nội 
tạng cưỡng bức (DAFOH); Ghazali Ah-
mad, một bác sỹ từ Malaysia, và Jacob 
Lavee, một bác sỹ từ Israel. Diễn đàn và 
các hoạt động có liên quan đã diễn ra liên 
tục trong một tuần

(còn nữa trang 3...)



Tiểu bang Maine
Năm 2013

NGHỊ QUYẾT CHUNG BÀY TỎ SỰ ỦNG HỘ ĐỐI VỚI
CÁC HỌC VIÊN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu 
luyện thiền định ôn hòa của Trung Quốc dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; và

XÉT RẰNG, môn tu luyện này, vượt qua mọi văn hóa, xã hội, kinh tế và ranh giới quốc 
gia, đã giúp hàng triệu học viên từ hơn 70 quốc gia có được hạnh phúc và lợi ích, và trở 
thành những thành viên hữu ích hơn cho xã hội; và

XÉT RẰNG, vào năm 1999 chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cấm Pháp 
Luân Đại Pháp ở quốc gia đó và tiến hành một chiến dịch đàn áp và khủng bố chống lại những học viên ôn hòa của môn tu luyện 
này; và

XÉT RẰNG, chính quyền Trung Quốc đã cưỡng bức mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Đại Pháp và dẫn đến cái 
chết của họ; và

XÉT RẰNG, chiến dịch bức hại này đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tước đoạt quyền cơ bản của con người về tự do 
tín ngưỡng, tự do hội họp và tự do ngôn luận; vì vậy

QUYẾT ĐỊNH: Rằng Chúng tôi, các Thành viên của 126 Cơ quan Lập pháp của tiểu bang Maine hiện giờ tập hợp tại phiên họp 
thường kỳ đầu tiên, thay mặt người dân mà chúng tôi đại diện, bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp và các 
học viên bằng cách công bố tháng 02 năm 2013 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp; và hơn nữa

QUYẾT ĐỊNH: Các bản sao hợp lệ của nghị quyết này, do Bộ Ngoại giao của tiểu bang chứng thực, được trưng bày tại Bộ Ngoại 
giao tiểu bang thay mặt cho người dân tiểu bang Maine.

Hạ viện
Đã Đọc và Thông qua vào ngày 29 tháng 01 năm 2013
Đã Gửi xuống để lấy ý kiến tán thành
Quyết định đã được gửi
Millicent M. MacFarland
Thư ký Hạ viện
Tại Thượng viện
Đã Đọc và Thông qua vào ngày 31 tháng 01 năm 2013
Tán thành
Darek M. Grant
Thư ký Thượng viện

Chứng nhận:
Mark W. Eves
Người phát ngôn của Hạ viện
Justin L. Alfond
Chủ tịch Thượng viện

Được tài trợ bởi:
Chủ tịch Justin L. Alfond của hạt Cumberland
Thượng nghị sỹ Ronald F. Collins của hạt York
Chứng nhận, tôi đã đóng dấu của tiểu bang kèm theo đây, tại Augusta, ngày 31 tháng 01 năm 2013.
Matthew Dunlap
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiểu bang

[MINH HUỆ] Vào cuối tháng 01 năm 2013, Hạ viện và Thượng viện tiểu bang Maine, 
Hoa Kỳ, đã thông qua nghị quyết chung dưới đây, tuyên bố sự ủng hộ của họ đối với 
Pháp Luân Đại Pháp và tuyên bố tháng 02 năm 2013 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp. 
Nghị quyết này cũng lên án sự tàn bạo của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc 
trong việc cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công và dẫn đến cái 
chết của họ.
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Hạ viện và Thượng viện tiểu bang Maine đưa ra nghị quyết chung
bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp



mạnh. Họ rất ngạc nhiên khi nghe điều này, và sau đó một số 
người bắt đầu tu luyện.

Sau khi chế độ cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp 
vào năm 1999, truyền hình đầy những lời vu khống rằng Pháp 
Luân Đại Pháp đã không cho phép các học viên uống thuốc. Điều 
này là không đúng sự thật. Thực tế là, thông qua tu luyện Đại 
Pháp con người ta có sức khỏe rất tốt. Nếu như không có bệnh, 
tại sao lại cần dùng thuốc?

 “Anh là người đàn ông tốt bụng đầu tiên tôi từng gặp”
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa 

chân chính của cuộc sống. Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, 
được Sư phụ Lý Hồng Chí giảng, đã ăn sâu bén rễ trong tâm tôi, 
chỉ đạo những lời nói và hành động của tôi.

Một ngày nọ, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng nửa 
năm, tôi đi mua sắm ở thành phố Quan Lâm. Sau khi trả tiền cho  
chủ cửa hàng theo như yêu cầu, tôi nhìn vào hoá đơn và nhận ra 
rằng tổng số tiền không chính xác. Tôi đã nói với người chủ tiệm: 
“Số tiền này ít hơn so với những gì tôi phải trả anh. Anh tính lại 
đi.” Anh ấy đã sửa lại và cảm ơn tôi. Tôi vui vẻ trả lại số tiền 
chênh lệch, nhưng sau đó thấy rằng có nhiều hàng trong túi của 
tôi hơn số tiền tôi đã trả. Tôi nói với chủ cửa hàng rằng số lượng 
hàng hóa không chính xác. Anh ấy hỏi: “Tôi đã cho vào túi số 
hàng ít hơn số tiền anh đã trả sao?” Tôi nói: “Không, anh đã cho 
vào nhiều hàng hơn số tiền tôi đã trả cho anh.”

Chủ cửa hàng hào hứng nói: “Ồ, hôm nay tôi đã gặp một người 
đàn ông tốt! Anh đã sửa lại hóa đơn của tôi và trả số tiền chênh 
lệch. Anh lại chỉnh lại sai sót trong việc xếp hàng của tôi và trả lại 
những món đồ không được trả tiền. Tôi đã làm kinh doanh trong 
nhiều năm, và anh là người đàn ông tốt đầu tiên mà tôi gặp. Cảm 
ơn anh rất nhiều”. Tôi nói:” Anh không cần phải cảm ơn tôi. Hãy 
cảm ơn Sư phụ tôi. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư 
phụ Lý Hồng Chí đã dạy chúng tôi trở thành người tốt. Chúng tôi 
không thể lợi dụng những người khác.”

Trong quá khứ, tôi đã bị dòng đời xô đẩy, luôn luôn tập trung 
vào lợi ích cá nhân và lợi ích riêng. Tuy nhiên, sau khi tôi bắt đầu 
tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu ý nghĩa thực sự của việc trở 
thành một người tốt. Trong thực tế, những gì tôi đã làm là những 
gì tất cả mọi người nên làm. Tôi đã hành động theo cách này bởi 
vì tôi tuân theo những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

[MINH HUỆ] Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại 
Pháp vào tháng 08 năm 1996, cơ thể và tâm trí tôi hoàn toàn thay 
đổi. Mặc dù trước đây, tôi đã phải chịu rất nhiều bức hại trong 
khoảng hơn  mười năm, tín tâm của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp 
đã không bao giờ bị dao động. Dưới đây là một số trải nghiệm 
mà tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người.

Chữa lành bệnh thoát vị đĩa đệm chỉ trong vài ngày
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi rất 

tệ, và tôi bị thoát vị đĩa đệm. Tôi không thể làm việc nặng hoặc 
thậm chí cúi xuống.Đôi chân tôi rất đau, tôi không thể co lên và 
duỗi thẳng chân ra.

Tôi đến khám một số bác sĩ chuyên về Trung y và Tây y. 
Tôi đã được điều trị bằng phương pháp châm cứu, mát xa, kéo, 
liệu pháp điện, và thậm chí còn gặp một số người chữa bệnh bí 
truyền. Không có phương pháp nào giúp được gì. Một bác sĩ cho 
biết: “Căn bệnh này rất khó trị. Phẫu thuật có thể có hiệu quả 
nhưng rất tốn kém. Xác suất của việc phục hồi chức năng bằng 
phẫu thuật chỉ có 80%. 20% bệnh nhân có thể bị liệt hai chân 
vĩnh viễn.”

Tôi là người nghèo và không đủ khả năng chi trả cho ca phẫu 
thuật. Tôi cũng lo lắng rằng xác suất 20% có thể rơi vào tôi. Tôi 
mới chỉ ngoài 30 tuổi, và hai đứa con còn rất nhỏ. Vợ tôi và cả 
gia đình cảm thấy căng thẳng và không có lối thoát.

Ngày 30 tháng 8 năm 1996, tôi may mắn bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm sau, gia đình tôi đang bận rộn 
thu hoạch ngô. Tôi chỉ có thể giúp một chút trước khi tôi bị 
đau lưng khủng khiếp. Vào ban đêm, tôi đã đi đến điểm luyện 
công gần nhà, để lắng nghe bài giảng ghi âm của Sư phụ. Trên 
đường đến đó, tôi vẫn còn rất đau. Tuy nhiên, sau khi nghe các 
bài giảng, cơn đau hoàn toàn biến mất. Tôi nhất quyết nghe tất 
cả chín bài giảng của Sư phụ. Từ đó, bệnh thoát vị đĩa đệm đã 
hành hạ tôi trong nhiều năm qua đã hoàn toàn biến mất. Tất cả 
các bệnh tật đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể tôi. Trong suốt 
16 năm tu luyện, tôi không bao giờ dùng bất kỳ một loại thuốc 
hoặc phải tiêm mũi nào.

Những người thân, bạn bè và người quen của tôi, nhận thấy 
rằng sức khỏe của tôi hoàn toàn khác trước và hỏi thăm về bệnh 
viện mà tôi đã đến để khám và phương thuốc tôi đã dùng. Tôi 
mỉm cười và trả lời rằng tôi đã không đến bất kỳ bệnh viện nào. 
Chính việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho tôi khỏe 
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Bài viết của một học viên tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Đại Pháp đã ban cho tôi sức khỏe và thần trí tốt

Nhóm các chuyên gia kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc
Nhóm 05 chuyên gia đã xuất hiện trước 

buổi điều trần về lập pháp, thuyết nói 
trước các nhà lập pháp hàng đầu của Đài 
Loan, cũng như trong một cuộc thảo luận 
bàn tròn với các thành viên của Hội Luật 
sư Đài Loan vào ngày 27 tháng 02. Họ đã 
phát biểu tại diễn đàn của trường Đại học 
Quốc gia Đài Loan vào ngày 28 tháng 02.

Năm tác giả đã khuyến cáo rằng cần 
đưa các tội liên quan đến việc mổ cướp 
nội tạng sống vào các điều luật sẽ được 
thông qua ở Đài Loan.

Các chuyên gia đưa ra lời làm chứng 
về nạn mổ cướp nội tạng tại Diễn đàn 
Lập pháp

Ngày 27 tháng 02, các tác giả đã làm 
chứng tại buổi điều trần ở Lập pháp viện. 
Họ đã diễn giải các vấn đề xung quanh 
nguồn nội tạng bất hợp pháp được sử 
dụng để cấy ghép ở Trung Quốc, trình 
bày những phát hiện của mình về chương 
trình mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, 
và chia sẻ những trải nghiệm của họ về 
cách thức hỗ trợ việc lập pháp ở các quốc 

gia khác
Ngài Tien Chiu-chin, và ngài Yu Emi-nu 

(Đảng Dân Tiến), và ngài Lin Shih-chia 
(Liên minh Đoàn kết Đài Loan), đã tuyên 
bố rằng họ sẽ nỗ lực đi theo xu hướng 
toàn cầu bằng cách ủng hộ việc ban hành 
luật cấm cấy ghép tạng bất hợp pháp và 
mở rộng cơ sở hiến tạng trong nước để 
ngăn người dân ra nước ngoài cấy ghép 
tạng bất hợp pháp.

ĐCSTQ hậu thuẫn việc mổ cướp nội 

(Tiếp theo trang 1...)
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Nhà Lập pháp Tien 
Chiu-chin tuyên bố 

không nên buông lỏng 
kiểm soát việc cấy ghép 

nội tạng của công dân 
Đài Loan ở các quốc 

gia / vùng lãnh thổ khác.

Diễn 
đàn “An 
toàn Y 
tế và Xu 
thế lập 
pháp 
toàn 
cầu đối 
với việc 

cấy ghép tạng ở hải ngoại của công dân” 
diễn ra hôm 28 tháng 02 tại Hội trường 
Hội nghị Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia 
Đài Loan.

tạng cấy ghép từ các học viên Pháp 
Luân Công đang còn sống, các tử tù, 
các tù nhân lương tâm, và thu lợi từ việc 
bán các cơ quan nội tạng bất hợp pháp 
này. Đây là một sự vi phạm đạo đức y 
học và Hiệp ước về Nhân quyền Quốc tế 
nghiêm trọng.

Liên Hợp Quốc, Quốc hội Hoa kỳ, và 
Nghị viện Châu Âu đã bày tỏ quan ngại, 
và đang theo dõi sát sao vấn đề này.

Các số liệu từ Bộ Y tế cho thấy, hơn 
88% bệnh nhân người Đài Loan cấy ghép 
tạng bên ngoài Đài Loan từ năm 2000 đến 
2011 đã đi sang Trung Quốc Đại lục.

Các nhà lập pháp Đài Loan lên tiếng 
ủng hộ việc ban hành luật giúp chấm 
dứt nạn mổ cướp nội tạng

Tiến sĩ Shih Chung-Liang, Giám đốc 
Phòng Kế hoạch các vấn đề y tế thuộc Sở 
Y tế nói: “Chúng ta hãy lắng nghe những 
gì các nước phát triển đã thực hiện. Với 
một sự đồng thuận theo xu hướng toàn 
cầu, chúng ta hãy lập ra những bộ luật 
tương ứng.”

Nhóm các chuyên gia kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc

Các nhà lập pháp đã hăng hái thúc đẩy 
một điều luật mới với hy vọng có thể 
bảo vệ nhân quyền bằng cách hoàn thiện 
pháp luật.

Nhà lập pháp Tien Chiu-chin (Đảng Dân 
Tiến) tuyên bố rằng yêu cầu bảo hiểm y tế 
cho các loại thuốc đề kháng cần phải chỉ 
rõ bệnh viện nơi đã diễn ra việc cấy ghép 
nội tạng và bác sĩ phẫu thuật đã tiến hành 
hoạt động đó. Không nên buông lỏng kiểm 
soát đối với việc cấy ghép nội tạng được 
thực hiện trên các bệnh nhân Đài Loan ở 
các quốc gia / vùng lãnh thổ khác. Nếu hệ 
thống y tế và phúc lợi không giám sát vấn 
đề này, thì sau đó những người đã chi trả 
cho phúc lợi sức khỏe có thể trở thành kẻ 
đồng lõa với tội ác này.

Ngài Lin Shih-chia (Liên minh Đoàn 
kết Đài Loan) đã đề xuất bản dự luật vào 
cuối phiên họp lập pháp. Điều này sẽ giúp 
bảo vệ các bệnh nhân Đài Loan và ngăn 
chặn người Đài Loan trở thành kẻ đồng 
lõa trong tội ác mổ cướp nội tạng sống 
của ĐCSTQ.

Tuyên bố của Hội luật sư Đài Bắc: 
Chúng tôi lên án tội ác mổ cướp nội 
tạng sống của ĐCSTQ

Ngày 27 tháng 02, đoàn luật sư lớn nhất 
tại Đài Loan, Hiệp hội Luật sư Đài Bắc 
đã mời 05 chuyên gia là tác giả của cuốn 
“Tạng nhà nước” đến dự một cuộc hội 

thảo bàn tròn để nêu lên các điều luật đã 
được áp dụng ở các quốc gia khác, những 
nước đã cấm việc du lịch cấy ghép nội 
tạng. Họ cũng đã thảo luận về hiện trạng 
lên án chương trình mổ cướp nội tạng 
sống của ĐCSTQ trên toàn cầu.

Hiệp hội Luật sư Đài Bắc sau đó đã 
ban hành một tuyên bố công khai lên án 
việc ĐCSTQ tham gia mổ cướp nội tạng, 
một bước đi trước kia chưa từng thấy của 
một Hiệp hội Luật sư.

Ông Weng Kuo-Yen, một luật sư và là 
Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Hiệp 
hội Luật sư Đài Bắc nói: “Chúng tôi đặc 
biệt không muốn thấy người dân Đài 
Loan đi du lịch tới Trung Quốc Đại lục 
để ghép tạng, từ đó trở thành đồng phạm 
hình sự với các cơ sở mổ cướp nội tạng 
bất hợp pháp của ĐCSTQ.”

Diễn đàn về mổ cướp nội tạng được 
tổ chức tại Đại học Quốc gia Đài Loan

Năm tác giả tham dự Diễn đàn “An 
toàn Y tế và Xu thế lập pháp toàn cầu 
đối với việc cấy ghép tạng ở hải ngoại 
của công dân” hôm 28 tháng 02 tại Hội 
trường Hội nghị Quốc tế thuộc Đại học 
Quốc gia Đài Loan. Tại diễn đàn, Sở Y 
tế đã tuyên bố rằng sẽ có sự sửa đổi các 
điều luật liên quan đến “các quy định 
cấy ghép tạng người,” thiết lập việc khởi 
tố hình sự những người trung gian hoặc 
môi giới cấy ghép tạng bất hợp pháp, và 
giảm số lượng các bệnh nhân tiếp nhận 
nội tạng có nguồn gốc không rõ ràng.

Trưởng Ban các vấn đề y tế: Sẽ truy 
tố những người môi giới ghép tạng

Hsu Ming-Neng, Trưởng ban các Vấn 
đề Y tế, đã tuyên bố rằng ông sẽ sửa đổi 
các điều luật có liên quan. Việc sửa đổi 
này có thể diễn ra ngay vào đầu tháng 07 
hoặc tháng 08. Sau khi luật pháp được 
sửa đổi, những người còn tiến hành các 
loại công việc môi giới cấy ghép nội tạng, 
dù là bác sĩ, chuyên gia y tế, hoặc chuyên 
gia du lịch, thì một khi được xác minh, 
sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 
Đài Tệ (khoảng 6.000 USD đến 30.000 
USD) và có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự.

Ông Matas phát biểu, trong vòng bảy 
năm qua, đối mặt với sự lên án mạnh mẽ, 
ĐCSTQ đã công bố một lệnh cấm buôn 
bán cấy ghép nội tạng, nhưng lại gia tăng 
việc che đậy nguồn tạng.

Ông nói rằng tội ác mổ cướp nội tạng 
sống của học viên Pháp Luân Công đã 
không suy giảm, mà thậm chí còn tăng 
lên. Ông đã kêu gọi lập ra các điều luật 
mới hoặc sửa đổi của luật pháp để ngăn 
chặn người dân Đài Loan trở thành đồng 
phạm với tội ác mổ cướp nội tạng sống.

3.000 bác sỹ Đài Loan đồng ký tên 
lên án chế độ ĐCSTQ

Vào cuối năm 2012, 3.000 bác sĩ đã 
cùng ký vào một bản tuyên bố lên án nạn 
mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà 
Theresa Chu, một luật sư về nhân quyền 
và cũng là một học viên Pháp Luân Công, 
đã thúc giục Đài Loan đi theo xu thế lập 
pháp quốc tế, lập ra các điều luật liên 
quan trong thời gian sớm nhất có thể.

Tiến sĩ Jacob Lavee, Giám đốc Ban 
cấy ghép Tim tại Trung tâm y tế Sheba 
Israel, là một trong những người ủng hộ 
chính việc thông qua luật cấy ghép nội 
tạng của Israel vào tháng 03 năm 2008. 
Nguyên Chủ tịch Hiệp hội cấy ghép nội 
tạng của Israel đã cho biết, nhiều năm 
trước đây, một bệnh nhân của ông đã nói 
với ông rằng anh ta đi ghép tim ở Trung 
Quốc và thời gian chờ đợi chỉ là ba tuần. 
Bệnh nhân hoàn thành ca phẫu thuật 
trong khoảng thời gian đó. Ông đã bị sốc. 
Sau đó, ông bắt đầu điều tra tình hình cấy 
ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Tiến sĩ Lavee đã phát hiện ra rằng các 
nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc đến từ 
những tội phạm, các tù nhân lương tâm, 
và thậm chí là các học viên Pháp Luân 
Công. Nhắm đến các ca ghép tạng bất 
hợp pháp và vô đạo đức, ông bắt đầu thúc 
đẩy các điều luật có liên quan tại Israel.

Diễn đàn được đón nhận nồng nhiệt 
và được đưa tin bởi giới truyền thông 
Đài Loan

Diễn đàn này đã được đón nhận nồng 
nhiệt, với hơn 200 bác sĩ, y tá, và các 
chuyên gia y tế tham dự. Tiến sĩ Lee 
Ming-Che, thành viên hội đồng  của 
Trung tâm Hiến Tạng Đài Loan, đã có 
phản ứng tích cực trước những sáng kiến   
của các chuyên gia quốc tế.

Ngày hôm sau, tất cả bốn tờ báo lớn ở 
Đài Loan đã báo cáo về sự kiện này. Họ 
nêu bật một quyết định của Bộ Y tế, nói 
rằng chỉ trong tháng Bảy, những người 
môi giới cấy ghép nội tạng ở nước ngoài 
sẽ bị truy tố. Đài Phát thanh Trung ương 
Đài Loan và tờ Thời báo Đài Bắc cũng 
đã đưa tin về các hoạt động gần đây của 
các tác giả cuốn “Tạng nhà nước” tại 
Đài Loan.

(Tiếp theo trang 3...)


