
[MINH HUỆ] Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2012, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ja-
karta, Indonesia, đã tập trung trước tượng đài thuộc Công viên Trung tâm (Central Park) để 
tiến hành hoạt động luyện công tập thể quy mô lớn. Họ đã biểu diễn những động tác thanh tĩnh 
của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện vẻ đẹp của Chân – Thiện – Nhẫn.

Trong suốt hai giờ đồng hồ diễn ra hoạt động, 
nhiều người đã biết sự thật về Pháp Luân Công và 
một số người đã chụp ảnh và quay phim các bài 
công pháp. Nhiều người cũng ký tên thỉnh nguyện 
để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp 
Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại 
ở Trung Quốc.

Sau khi hoạt động kết thúc, những người tham 
dự đã chụp ảnh tập thể để chúc mừng năm mới Sư 
phụ Lý Hồng Chí.

[MINH HUỆ] Mong ước vì hòa bình và công lý khi năm mới đến, vào đêm 
Giao thừa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản đã tổ chức tọa thiền 
tĩnh lặng trước các Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại kéo 
dài 13 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Từ 06 giờ chiều đến 01 giờ sáng ngày 31 tháng 12, các học viên đã luyện 
các bài công pháp Pháp Luân Công. Trong ánh nến lung linh, những bức ảnh 
của các học viên đã chết trong cuộc bức hại được trang trí với hoa trắng và đã 
kể lại câu chuyện buồn về nhiều năm giết chóc và đàn áp. Mặc dù thời tiết ban 
đêm khá lạnh, những người khách qua đường tốt bụng đã dừng lại để bày tỏ sự 
ủng hộ của họ và khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của mình.

Ở vùng Kyushu, các học viên cũng tổ chức hai cuộc phản đối ôn hòa trước 
Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagasaki và Fukuoka từ 03 giờ chiều đến 05 giờ 
chiều và tiếp tục từ 07 giờ tối đến 01 giờ sáng. Các học viên đã dựng các tấm 
bảng trưng bày và biểu ngữ để phản đối những tội ác của ĐCSTQ. Trong hơn 
một thập kỷ qua, người dân ở gần Lãnh sự quán thường xuyên nhìn thấy các 
học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối ôn hòa tại Lãnh sự quán. Họ đã bày tỏ 
sự đồng tình của mình và khuyến khích các học viên tiếp tục kiên trì.

                                         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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CáC họC viên PháP Luân Đại PháP indonesia tổ ChứC hoạt Động
Luyện Công tậP thể Chào Đón năm mới

CáC họC viên PháP Luân Đại PháP nhật Bản Phản Đối ôn hòa
trướC Lãnh sự quán trung quốC vào Đêm giao thừa 

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Indonesia

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

Người dân Jakarta ký tên để ủng hộ 
những nỗ lực của Pháp Luân Công 
trong việc chấm dứt cuộc bức hại

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối tại Lãnh 
sự quán Trung Quốc ở Nagasaki, Nhật Bản



[MINH HUỆ] Trong tháng 12/2012, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận sẽ 
khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu năm 2013 với những tiết mục hoàn 
toàn mới của mình. Năm nay sẽ có hơn 300 buổi diễn, bao gồm một 
số địa điểm mới. Chuyến lưu diễn mở màn cho năm 2013 diễn ra ở 
Buenos Aires từ các ngày 13 đến 21 tháng 12. Thần Vận sẽ có 30 buổi 
diễn ở Canada, đầu tiên là ở Mississauga vào ngày 20 tháng 12. Thủ 
tướng Canada, ông Stephen Harper, Bộ trưởng phụ trách Quốc tịch, Di 
trú và Đa văn hóa Canada, ông Jason Kenney, và nhà lãnh đạo đảng 
Bảo thủ Tiến bộ của Ontario, ông Tim Hudak, đã gửi thư chúc mừng 
tới Thần Vận.

Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận được thành lập năm 2006. Từ năm 2007, 
Thần Vận đã lưu diễn ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, Australia, và châu 
Á. Từ khi trở thành Thủ tướng vào năm 2006, hàng năm ông Stephen 
Harper đều gửi thư chúc mừng Thần Vận. Năm nay, ông nói: “Sự kiện 
tối nay mang đến cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để thể nghiệm một 
diễn xuất tinh tế, súc tích về âm nhạc và vũ múa cổ điển được truyền 
cảm hứng từ nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc.”

 “Tôi xin thay mặt cho Chính phủ Canada, chân thành chúc mừng, 
chúc các vị một buổi tối thú vị và đáng nhớ.”

Bộ trưởng phụ trách Quốc tịch, Di trú và Đa văn hóa Canada Jason 
Kenney đã đến xem diễn xuất Thần Vận vài năm trước và hàng năm 
ông đều gửi thư chúc mừng Thần Vận.

Ông Tim Hudak, nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ Tiến bộ của Ontario 
hàng năm đều gửi thư chúc mừng Thần Vận, năm nay cũng không phải 
ngoại lệ. Ông đã cảm ơn Phật Học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã 
tổ chức các buổi diễn, và toàn thể các nghệ sĩ Thần Vận vì đã mang các 
màn diễn xuất tuyệt đẹp tới Canada.

[MINH HUỆ] Ngày 31 tháng 12 năm 2012, các học viên Pháp 
Luân Đại Pháp ở Bali Denpasar, Indonesia đã tổ chức thu thập 
chữ ký tại một công viên lớn trên đảo để chấm dứt cuộc bức hại 
Pháp Luân Công ở Trung Quốc và lên án tội ác mổ cướp nội tạng 
sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã nói chuyện với du khách và người dân địa 
phương đang đi dạo, chạy bộ và đạp xe trong công viên. Nhiều 
người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên.

Một quý ông đã rất ngạc nhiên: “Làm sao mà những điều tàn 
ác như vậy có thể xảy ra trong xã hội hiện đại này?” Một học 
viên trả lời: “Ông nói đúng, nhưng nó vẫn đang xảy ra ở Trung 
Quốc đại lục. Xin hãy ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Ông cũng 
có thể đưa thông tin này lên trang mạng cá nhân của mình để 
nhiều người hơn nữa nhận thức về tội ác này.” Người đàn ông 
đã để lại địa chỉ Facebook của mình để nhận được những thông 
báo sau này.

Trong vòng bốn giờ diễn ra sự kiện, nhiều người đã biết sự thật 
về cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống.

Biểu ngữ Đại Pháp xuất hiện ở những nơi 
công cộng thuộc tỉnh Hắc Long Giang vào 

buổi sáng đầu năm mới
[MINH HUỆ] Sáng ngày 01 tháng 01 năm 2013, một số lượng 

lớn các biểu ngữ đề dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã được 
treo dọc các tuyến đường trong một thành phố thuộc tỉnh Hắc 
Long Giang, Trung Quốc. Các biểu ngữ bắt mắt này đã gửi đi một 
thông điệp tốt lành trong khung cảnh mùa đông, thể hiện lòng 
kiên trì và dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
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Canada:
Thủ Thướng STephen harper                      
gửi Thư chúc mừng Thần Vận

người dân ở Bali lên án tội ác mổ 
cướp nội tạng sống của Đảng Cộng 
sản trung quốc

Thủ tướng Canada Stephen Harper, Bộ trưởng phụ trách 
Quốc tịch, Di trú và Đa văn hóa Canada, Jason Kenney, và 

nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ Tiến bộ của Ontario, Tim Hudak, 
đã gửi thư chúc mừng Thần Vận

Người dân 
ký tên thỉnh 
nguyện kêu 
gọi chấm dứt 
cuộc bức hại 
Pháp Luân 
Công và tội ác 
mổ cướp nội 
tạng sống.

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia



Năm hay sáu ngày sau, ông thấy màu vàng trên cơ thể mình từ 
ngón chân cho đến bắp đùi đã đột nhiên giảm đi, và rằng nó xảy 
ra thật bất ngờ. Ông biết rằng Phật thực sự đang bảo vệ mình, nên 
ông càng thành tâm niệm nhiều hơn những từ này. Một vài ngày 
sau, màu vàng đã lùi dần đến hai vai ông, và sau đó nó biến mất 
hoàn toàn. Bác sĩ và bệnh nhân cùng phòng đều chứng kiến được 
sự kỳ diệu và hỏi ông điều gì đã xảy ra. Ông nói với họ rằng đó là 
sức mạnh của Đại Pháp và sự từ bi của Thần. Những người xung 
quanh ông cũng bắt đầu niệm những từ này. Bác sĩ không ngừng 
nói: “Một phép lạ thực sự.”

Không lâu sau bác tôi xuất viện, bác sĩ nói với ông rằng ông đã 
hoàn toàn hồi phục. Khi về nhà, bác tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe 
mạnh. Ông từng bị tiểu đường và nhồi máu não. Ông cảm thấy 
hơi thở luôn có mùi hôi và đầu thường xuyên bị chóng mặt và 
ngột ngạt. Bây giờ, ông thấy rằng những triệu chứng này đã biến 
mất. Ông vui mừng đến nỗi chạy nhanh đến nhà chúng tôi để kể 
với chúng tôi về điều này. Ông nói với mẹ tôi: “Em gái, anh ở đây 
hôm nay để cảm ơn em. Anh muốn cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí 
của Đại Pháp. Ngài đã cứu anh. Bây giờ anh tin mọi điều em nói. 
Anh sẽ không tin gì cả ngoại trừ Đại Pháp. Hãy dạy anh các bài 
công pháp ngay.”

Tôi kể cho mọi người câu chuyện này để những ai vẫn đang 
bị thuyết vô thần và những lời dối trá của tà đảng lừa gạt có thể 
thức tỉnh càng sớm càng tốt. Đại Pháp vĩ đại mà một người chỉ 
có thể gặp một lần trong hàng triệu năm. Sư phụ là từ bi với tất 
cả chúng sinh.

[MINH HUỆ] Hàng chục học viên Pháp Luân Công bị kết án 
phi pháp vào cuối năm 2011 đã bị đưa đến trại lao động cưỡng 
bức nữ Đại Hưng. Lính canh ở trại lao động đã trộn thức ăn của 
học viên với thuốc và lấy máu họ hàng tháng. Chính quyền trại 
tuyên bố đó là việc “kiểm tra thân thể”. Nhưng tại sao việc lấy 
máu và xét nghiệm lại được thực hiện mỗi tháng? Các viên chức 
ở trại lao động cưỡng bức đang che đậy điều gì?

Lấy máu học viên hàng tháng ở trại lao động cưỡng 
bức nữ Đại Hưng ở Bắc Kinh

Viên chức Phòng 610 Bắc Kinh cùng với nhiều công an ở đồn 
công an thuộc nhiều quận huyện đã bắt hàng chục học viên Pháp 
Luân Công vào cuối năm 2011. Các học viên đã bị kết án lao 
động cưỡng bức từ hai đến hai năm rưỡi, và bị đưa đến trại lao 
động cưỡng bức nữ Đại Hưng ở Bắc Kinh.

Trong lúc học viên bị giam giữ ở trại lao động, họ bị nhiều loại 
tra tấn thể xác và tinh và chỉ được ăn một ít súp rau và một miếng 
bánh bao nhỏ. Lính canh ở Đội số 01 đã trộn thuốc (gây ảo giác) 
vào súp rau ở trước mặt các học viên, và buộc họ tin rằng họ bị 
“ốm” nên phải uống thuốc. Vài học viên mà ăn súp bị trộn thuốc 
thì không thể đứng vững, mà chỉ có thể bò ở trên sàn.
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Ông lão 78 tuổi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” 
và bệnh ung thư được chữa lành 

Trại lao động cưỡng bức nữ ở Bắc Kinh và Nội Mông lấy máu các học viên Pháp Luân Công 

[MINH HUỆ] Bác tôi là một cựu quân nhân nghỉ hưu 78 tuổi. 
Ông lúc nào cũng là một người tốt, và nhiều người ngưỡng mộ 
ông. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần dưới chế độ 
cộng sản, ông không có khái niệm về Thần.

Vào tháng 08 năm 2012, ông được chẩn đoán là bị ung thư 
tụy, căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao và là một trong những loại 
bệnh ung thư nguy hiểm nhất. Vào đêm trước khi bác tôi nhập 
viện, cha tôi đã đưa ông đến bệnh viện và nói: “Này anh trai, hãy 
thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn 
hảo.’ Bây giờ chỉ Đại Pháp có thể cứu anh.”

Hơn 10 năm trước, mẹ tôi đã nói với bác tôi rằng Pháp Luân 
Đại Pháp là một pháp môn tu Phật chân chính. Bà đã đưa cho 
ông quyển Chuyển Pháp Luân và hy vọng ông có thể bắt đầu tu 
luyện. Nhưng vì những tin tức giả mạo phỉ báng Pháp Luân Đại 
Pháp được liên tục phát sóng bởi tà đảng, con người đã bị lừa 
dối và quay lưng chống đối Đại Pháp, và bác tôi là một trong số 
đó. Sau đó ông đã biết sự thật về vụ tự thiêu giả ở Quảng trường 
Thiên An Môn và Pháp Luân Đại Pháp đã bị cáo buộc sai. Vì 
vậy ông đã nhận ra bản chất thực sự của tà đảng, và tuyên bố 
thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi bác tôi nhập viện, chỉ số vàng da của bác tôi được phát 
hiện lên đến 360, chứ không phải là 17 hay 18 như một người 
bình thường. Bác sĩ nói riêng với cháu trai của bác là gia đình 
nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bác tôi đã nhận thức được 
tình hình, nhưng sau đó, ông nhớ lại những gì cha tôi dặn và bắt 
đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – 
Nhẫn hảo” liên tục chỉ trừ khi ăn, ngủ, hoặc đi vệ sinh.

Hàng tháng những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi 
pháp còn bị lấy một ống máu lớn. Lính canh đều tuyên bố đó là 
việc kiểm tra thân thể thường lệ. Nhưng có cần thiết để xét nghiệm 
sức khỏe mỗi tháng? Tại sao có quá nhiều mẫu máu bị lấy đi? Có 
phải các viên chức trại đang bán máu của những học viên khỏe 
mạnh hay chỉ đơn giản là lấy máu [kiểm tra sức khỏe]?

25 học viên bị chuyển đến giam giữ tại Nội Mông tiếp 
tục bị tra tấn và lấy máu

25 học viên (những người không có hộ khẩu ở Bắc Kinh) đã bị 
đưa vào một chiếc xe tải lớn vào tối ngày 21 tháng 06 năm 2012. 
Họ bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Đồ Mục Cát ở Trát Lãi 
Đặc Kỳ, Nội Mông. Các học viên bị ép lao động nặng nhọc – may 
quần áo cho trại.

Lính canh thường sốc điện và đánh học viên bằng dùi cui điện. 
Cổ của một học viên bị sốc điện đến mức đầy vết thâm tím và 
da của cô bị cháy đen. Lính canh sau đó còn đổ một số chất kích 
thích [làm rát da] vào cổ của cô.

Nhiều học viên còn bị lấy đi một lượng lớn máu hàng tháng – 
hành động mà lính canh tuyên bố là kiểm tra thân thể.

Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Sự thật về mổ cướp nội tạng 
của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đang bị phơi bày 
Tiếp của trang 4

của Quốc hội về Vấn đề Ngoại giao đã có lần nói: “Chúng ta phải nỗ lực hết sức để tìm ra những 
cá nhân cụ thể mà tham gia vào việc này và đưa họ vào danh sách những người đáng bị đưa ra 
trước công lý.”

Tôi tin rằng thời gian sẽ không còn bao lâu nữa khi toàn bộ sự thật sẽ được đưa ra trước 
ánh sáng.



[MINH HUỆ] Cách đây sáu năm, hai 
người Canada, ông David Matas và Da-
vid Kilgour, đã điều tra những lời kết tội 
rằng các học viên Pháp Luân Công tại 
Trung Quốc đang bị giết để lấy nội tạng 
của họ. Ông David Matas là một luật sư 
nhân quyền nổi tiếng. Ông David Kilgour 
nguyên là Nghị sỹ Quốc hội Canada và 
Quốc vụ khanh của Chính phủ Canada 
phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương. Họ đã đi đến kết luận, dựa trên 
một số lượng lớn những dữ kiện thực tế 
và sự suy luận vững vàng, rằng “đã và vẫn 
tiếp diễn đến hôm nay việc mổ cướp nội 
tạng trên diện rộng mà không được đồng 
ý từ các học viên Pháp Luân Công” của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào năm 2009, hai nhà điều tra này đã 
thu thập được 52 loại bằng chứng vào 
trong quyển sách “Thu hoạch đẫm máu: 
Giết hại [các học viên] Pháp Luân Công 
để lấy tạng”.

Vào tháng 07 năm 2012, cuốn sách 
“Tạng Nhà nước” được phát hành. Đây là 
quyển sách thứ hai nhằm vạch trần thảm 
trạng của ĐCSTQ về mổ cướp nội tạng 
từ các học viên Pháp Luân Công trong 
khi họ vẫn đang còn sống. Cuốn sách bao 
gồm những bài viết, báo cáo từ 12 nhà 
chuyên môn, bao gồm năm bác sĩ và một 
nhà chuyên môn về lương tâm y học, từ 
bảy quốc gia trên bốn châu lục.

Từ phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ đến trọng điểm của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Vào ngày 12 tháng 09, một cuộc điều trần về mổ cướp nội tạng từ những người còn 

sống tại Trung Quốc được tổ chức tại Quốc hội Mỹ. Đây là cuộc điều trần thứ hai, sau 
lần năm 2006.

Vào ngày 18 tháng 09, bà Quách Quân, Tổng biên tập Thời báo Đại Kỷ Nguyên ấn 
bản tiếng Trung, và bác sĩ Karen Parker, Trưởng đại diện của Tổ chức Phát triển Giáo 
dục Quốc tế (một tổ chức phi chính phủ của Liên Hợp Quốc), đã phát biểu tại cuộc Hội 
thảo của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ 21 được tổ chức tại Geneva. Cả 
hai người đều đưa ra lời tố cáo rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã cưỡng bức 
mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ đang còn sống. Những 
lời tố cáo đã trở thành một đề tài nóng bỏng trong suốt buổi hội thảo của Ủy ban Nhân 
quyền Liên Hợp Quốc và thu hút mối quan tâm của những đại diện từ nhiều quốc gia và 
các tổ chức phi chính phủ khác.

Nhiều bằng chứng xuất hiện, từ những nơi mổ cướp tạng cho đến “giấy chứng nhận hiến 
tạng” giả

Mặc dù ĐCSTQ liên tục phủ nhận việc lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
trong khi họ vẫn đang còn sống, những bằng chứng trực tiếp và gián tiếp đã xuất hiện 
trong những năm gần đây và đã tiếp tục chứng minh những gì hai nhà điều tra người 
Canada đã kết luận trước đây. Dưới đây chỉ là hai ví dụ.

Từ tháng 05 năm 2003 đến tháng 06 năm 2008, Vương Lập Quân là Cục trưởng kiêm 
Bí thư Đảng ủy của Cục Công an thành phố Cẩm Châu, và cũng là Phó Thị trưởng thành 
phố Cẩm Châu. Trong thời gian này, ông ta đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý 
Hiện trường về đề tài cấy ghép nội tạng người và cũng là giám đốc trung tâm này.

Một Cục trưởng Cục công an thành phố, không có chuyên môn y khoa mà lại nghiên 
cứu về cấy ghép tạng. Điều này tự nó đã nói lên vấn đề. Tại buổi lễ trao giải thưởng 
“Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt Quang Hoa”, Vương Lập Quân đã nói trong bài phát 
biểu của mình rằng: “Những thành quả nghiên cứu của chúng tôi là kết quả của hàng 
nghìn trường hợp [mổ và cấy ghép tạng] chuyên sâu ngay tại hiện trường.” Điều đó có 
nghĩa là, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi sau khi thành lập, Trung tâm Nghiên cứu 
Tâm lý Hiện trường đã thực hiện hàng nghìn ca cấy ghép tạng.

Ngày 10 tháng 09, tạp chí Tài Kinh Trung Quốc có đăng một bài với tiêu đề “Đằng 
sau nạn buôn bán tạng phi pháp: Những sơ hở về Pháp luật và khoản lợi nhuận to lớn” 
đã tiết lộ những chi tiết về việc mua bán thận của Trịnh Vĩ và phe nhóm của ông ta. 
Cũng theo bài báo, đây là trường hợp mua bán phi pháp nội tạng lớn nhất cho đến nay 
tại Trung Quốc bị công khai khởi tố, có liên quan đến việc mua bán 51 quả thận người 
trị giá lên đến 10 triệu nhân dân tệ. Với sự giúp đỡ của các nhân viên tại một toà án làm 
giấy phán quyết tử hình và giấy chứng nhận hiến tạng giả, 51 quả thận đã được cấy ghép 
cho các bệnh nhân.

Dây chuyền công nghiệp mua bán tạng [từ người] sống được hình thành dưới sự cấu 
kết và ủng hộ của chính sách đàn áp của ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Công bị giam 
cầm tại các trại giam, trại lao động và tại các nhà tù trên cả nước đã trở thành nguồn cung 
cấp tạng thuận lợi nhất.

Lưới trời đang thắt chặt, mỗi kẻ phạm tội trong hệ thống tà ác sẽ bị đưa ra công lý
Từ Vương Lập Quân, Cốc Khai Lai, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang cho đến Giang Trạch 

Dân, hệ thống những kẻ phạm tội đã được xác định rõ ràng, từng người một, từ dưới lên trên.
Mới đây, những nguồn tin tại Bắc Kinh nói rằng Bạc Hy Lai đã phạm phải nhiều trọng 

tội, một số tội là không thể tưởng tượng nổi, và có thể sẽ không tránh khỏi án tử hình. Hãy 
nghĩ xem, còn tội ác nào tày trời mà không nghĩ ra được hơn tội mưu phản, hối lộ, và cố ý 
sát nhân, mà đến chính ĐCSTQ cũng không thể nói ra? Bà Quách Quân đã xác nhận tại Ủy 
ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc: “Thời điểm sớm nhất của tội ác mổ cướp nội tạng từ các 
học viên Pháp Luân Công đã xảy ra tại thành phố Đại Liên, nơi mà Bạc Hy Lai giữ chức 
Thị trưởng.”

Tổ chức Thế giới Điều tra Bức hại Pháp Luân Công mới đây đã phát hành một báo cáo 
điều tra mà trong đó có xác nhận vai trò lãnh đạo của Chu Vĩnh Khang, Thư ký Ủy ban 
Chính trị và Pháp luật của Trung Ương ĐCSTQ, đối với tội ác mổ cướp nội tạng. Khi Lý 
Trường Xuân - Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ được hỏi liệu có nên kết tội Bạc Hy Lai về tội 
ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ để cấy ghép, ông 
ta trả lời một cách thẳng thắn: “Chu Vĩnh Khang là người chịu trách nhiệm về vấn đề này, 
ông ấy biết hết.”

Nghị sỹ Quốc hội Mỹ, ông Dana Rohrabacher, Chủ tịch Tiểu ban Điều tra và Theo dõi
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Sự thật về mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị phơi bày 

Thư ngỏ gửi Ngoại trưởng có chữ ký của 106 
Nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu bộ ngoại giao công 
bố thông tin liên quan đến mổ cướp nội tạng

Cuốn sách: 
Tạng Nhà 

nước

Bài viết của Chung Duyên

Xem tiếp trên trang3


