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PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP (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.

BÀI VIẾT CỦA HỌC VIÊN TỪ TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

[MINH HUỆ] Tôi sống tại một thị trấn 
nhỏ ở tỉnh Hồ Nam. Chồng tôi là một công 
nhân nhà máy điện và cung cấp hơi về 
hưu. Trước năm 1997, sức khoẻ của ông 
ấy rất kém. Chồng tôi bị bệnh dạ dày, viêm 
xoang, lồi đĩa đệm thắt lưng và thường 
xuyên phải đến bệnh viện. Khi chúng tôi 
nghe nói rằng các bác sỹ tại một bệnh viện 
ở tỉnh Hồ Bắc có thể chữa trị các chứng 
bệnh của ông ấy, chúng tôi đã đến đó, 
nhưng sau khi tiêu tốn rất nhiều tiền, ông 
ấy vẫn không chuyển biến gì.

Chỉ khi chúng tôi trở nên tuyệt vọng, 
một người đồng nghiệp nói với chúng tôi 
rằng Pháp Luân Công có thể chữa khỏi 
bệnh của chồng tôi, do vậy cả hai vợ chồng 
tôi bắt đầu tu luyện. Một phép lạ đã xảy ra. 
Chỉ sau một vài ngày, chồng tôi trở thành 
một người mới, tất cả các bệnh tật của ông 
ấy đã biến mất. Thậm chí ông ấy có thể 
vác một chiếc xe đạp một mình lên tầng ba. 
Toàn bộ gia đình tôi đều được chứng kiến 
sự kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐC-
STQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân 
Công vào năm 1999, chồng tôi đã bỏ tu 
luyện vì sợ hãi.

Cách đây một vài ngày, ông ấy tái phát 
các căn bệnh cũ. Ông ấy quá đau đớn đến 
nỗi không thể ngồi yên. Chồng tôi đến 
bệnh viện gặp chuyên gia để kiểm tra sức 

khỏe. Bác sỹ so sánh phim X quang mới 
chụp với phim X quang 10 năm trước và 
hỏi: “Bệnh của ông được chữa lành như 
thế nào?” Chồng tôi trả lời: “Tôi tu luyện 
Pháp Luân Công.”

Bác sỹ lại hỏi: “Vậy vì sao ông ngừng 
tu luyện Pháp Luân Công?” Chồng tôi nói: 
“Vì Giang Trạch Dân và ĐCSTQ ngăn 
cấm chúng tôi!”

Mặc dù có rất nhiều bệnh nhân xung 
quanh, bác sỹ vẫn nói: “Hãy tu luyện bí 
mật! Ngay cả nếu chúng tôi điều trị cho 
ông, chúng tôi cũng không thể bảo đảm kết 
quả! Nội dung của môn tu luyện là gì?” 
Sau đó chồng tôi nói rõ sự thật trước nhiều 
người và biểu diễn năm bộ công pháp.

BÀI VIẾT CỦA CHƯƠNG VẬN, MỘT 

PHÓNG VIÊN BÁO MINH HUỆ Ở TORON-

TO, CANADA

[MINH HUỆ] “Sức khỏe 
Toàn diện 2014″, một triển lãm 
sức khỏe tự nhiên thường niên, 
đã khai mạc tại Trung tâm Hội 
nghị Metro Toronto vào ngày 04 
tháng 04 năm 2014 ở Canada. 
Hơn 200 nhà triển lãm và 200 
nghìn người đã tham dự sự kiện 
kéo dài 03 ngày này.

Nhiều người đã dừng lại 
ở gian hàng Pháp Luân Công 
và hỏi về môn tu luyện. Một 
số người đã biết về Pháp Luân 
Công và cuộc bức hại trước đó. 
Một số người đã từng tìm hiểu 
về môn tu luyện và hiểu nhiều 
hơn về sự tốt lành của Pháp 
Luân Công. Một quý ông đến 
từ Đài Loan, người đã mua các 
cuốn sách dạy Pháp Luân Công, 
nhận xét: “Pháp Luân Công là 
hy vọng tương lai cho thế giới!”.

Còn nữa...trang 2 >>

“Tại sao ông lại ngừng tu luyện 
Pháp Luân Công?”

Canada: Pháp Luân 
Công được chào đón 
nồng nhiệt tại triển 
lãm sức khỏe tự 
nhiên hàng đầu của 
Bắc Mỹ ở Toronto
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“Tôi quay lại để khích lệ các bạn”
Ông Giang đến từ Đài Loan đã 

sống ở Toronto 20 năm. Ông đã mua 
các cuốn sách và băng hình tại gian 
hàng Pháp Luân Công. Sau khi rời

đi được một lúc, ông quay lại và nói: 
“Tôi đã thấy nhiều hoạt động của Pháp 
Luân Công trên khắp thế giới, và tôi biết 
rằng có rất nhiều [học viên] ở Đài Loan.”

“Theo những gì tôi quan sát, Pháp 
Luân Công là một nhóm rất đáng kính 
trọng”. Ông nói thêm: “Một lần khi tôi ở 
New York, một học viên đã nói với tôi rất 
nhiều về môn tu luyện. Lúc đó tôi cảm 
thấy rằng đây là hy vọng của người dân 
Trung Quốc. Tôi quay lại đây để khích lệ 
các bạn. Các bạn phải tiếp tục những gì 
mình đang làm!”

Trước khi rời đi, ông nói: “Pháp 
Luân Công là hy vọng tương lai của thế 
giới”, ông giơ cao cuốn sách và băng 
hình mà ông vừa mua.

“Đây là điều tôi đã tìm kiếm”
Claudio, một người dân Canada, hỏi 

những học viên tại gian hàng: “Có đúng 
là Pháp Luân Công đang bị bức hại ở 
Trung Quốc không?” Khi câu hỏi của 
ông được trả lời, ông nói: “Tôi muốn 
mua cuốn sách này. Đây là điều mà tôi 
đã tìm kiếm.”

“Năm ngoái, tôi nhận được một tờ 
rơi Pháp Luân Công trên phố và tôi đã 
đọc kĩ nó. Sau đó, tôi đã tìm hiểu thêm 
về môn tu luyện. Tôi đã hiểu ra sự thật 
và bản chất tà ác của chính quyền cộng 
sản Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm nay 
những điều tuyệt vời đang ở đây dành 
cho tôi và tôi đã tìm được những gì tôi 
muốn. Tôi tin ngày hôm nay là một khởi 
đầu tốt đẹp cho mình.”

Sức khỏe tinh thần là sức khỏe thật sự
Sarma là một quản lý bán hàng cho 

một công ty thực phẩm chức năng và 
gian hàng của ông nằm ngay cạnh gian 

hàng của Pháp Luân Công. Ông đã nói 
chuyện với các học viên những lúc ông 
rảnh rỗi, và cuối cùng quyết định mua 
một cuốn sách Chuyển Pháp Luân tiếng 
Ấn Độ.

Sarma nói: “Tôi đã tập yoga trước đó 
khi tôi còn ở Ấn Độ và nó tốt cho sức 
khỏe thể chất. Khi tôi biết về Pháp Luân 
Công, tôi nghĩ đó là một môn tập mà có 
thể đem lại lợi ích cả về thể chất và tinh 
thần, và đó mới là sức khỏe thực sự. Tôi 
rất vui khi biết rằng có rất nhiều người ở 
Ấn Độ đang tu luyện Pháp Luân Công. 
Tôi quyết định mình cũng sẽ tu luyện 
nó.”

BÀI VIẾT CỦA MỘT HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG Ở 

LIECHTENSTEIN

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp 
Luân Công đã dựng một bàn thông tin ở 
Lindenplatz vào ngày 22 tháng 03 năm 
2014. Fürstentum Liechtenstein, một 
trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế 
giới, nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp 
của dãy núi An-pơ và chất lượng cuộc 
sống tuyệt vời. Các học viên đã giới 
thiệu Pháp Luân Công cùng những lợi 
ích tuyệt vời của nó và phơi bày cuộc 
bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc.

Người qua đường bị cuốn hút bởi 
các bài công pháp Pháp Luân Công 
nhẹ nhàng. Nhiều người đã dừng lại để 

xem biểu diễn các bài công pháp và tìm 
hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc. Họ đã kí tên thỉnh nguyện 
kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một nghị sỹ Liechtenstein tình cờ 
đi ngang qua bàn thông tin của các học 
viên Pháp Luân Công. Sau khi tìm hiểu 
sự thật về cuộc bức hại và nạn mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, thông tin mà bà chưa từng 
biết trước đó, bà đã kí tên thỉnh nguyện 
để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Bà cũng 
để lại danh thiếp của mình cho các học 
viên và nói họ đừng ngại liên hệ với bà 
nếu cần giúp đỡ nhiều hơn trong những 
nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.

Canada: Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt...Tiếp theo trang 1)

Giới thiệu Pháp Luân Công ở Liechtenstein

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp 
Luân Công tại Lindenplatz ở Liechtenstein.

Các học viên ở To-
ronto giới thiệu 
môn tu luyện cho 
khách tham quan tại 
Triển lãm Sức khỏe 
Toàn diện 2014.
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BÀI VIẾT CỦA MỘT PHÓNG VIÊN BÁO MINH HUỆ Ở 

CALGARY, CANADA

[MINH HUỆ] Trong nỗ lực giải cứu 
cô con gái hiện đang bị giam giữ tại 
Trung Quốc vì niềm tin của cô vào Pháp 
Luân Công, bà Hoàng Kim Lăng cùng 
chồng đã tổ chức một cuộc họp báo ở 
khu phố Tàu Calgary vào ngày 05 tháng 
04 năm 2014 nhằm kêu gọi sự ủng hộ 
của cộng đồng quốc tế.

Theo bà Hoàng, cô Trần Ứng Hoa 
con gái bà đã tuyệt thực hơn 22 ngày 
tại Trung tâm Giam giữ số 2 của Thạch 
Gia Trang và đang trong tình trạng nguy 
kịch. Luật sư của cô đã gặp được cô vào 
ngày 02 tháng 04 và chuyển lời về tình 
trạng hiện tại của cô tới gia đình.

Cô Trần bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 
03 năm 2014. Lính canh đã bức thực cô 
và treo cô lên trong khi tra tấn cô một 
cách dữ dội. Họ cũng đã cố gắng ngăn 
cản không cho luật sư biện hộ cho cô.

Trong cuộc họp báo, ông Jeff Yang, 
liên lạc viên của Hiệp hội Pháp Luân 
Công ở Calgary, đã lên án hành vi vi 
phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng 
của đảng cộng sản. Ông phát biểu: “Cản 
trở không cho luật sư tiến hành các thủ 
tục pháp lý,” và “còn là một hành động 

nguy hại, coi thường trong cuộc đàn áp 
kéo dài 15 năm qua.”

Dư Hoa, một học viên người Canada 
từng bị giam giữ trong một trung tâm 
tẩy não ở Trung Quốc, cũng phát biểu 
tại cuộc họp báo. Cô hy vọng rằng cảnh 
sát và những cán bộ thi hành pháp luật ở 
Trung Quốc có thể suy nghĩ lại về quyết 
định của mình. Cô nói: “Ngay cả một số 
lãnh đạo đứng đầu từng điều khiển cuộc 
đàn áp gần đây cũng đã bị bắt giữ hoặc 
bị điều tra, như Chu Vĩnh Khang (cựu 
chủ nhiệm Ủy ban Chính trị và Pháp 
luật Trung ương) và Lý Đông Sinh (cựu 
Giám đốc Phòng 610). Các quan chức 
khác nên có một quyết định thông minh 
để bản thân họ không bị diệt vong cùng 
với đảng cộng sản.”

Đây không phải là lần đầu tiên mà cô 
Trần bị giam giữ. Cô đã từng bị bắt giữ vào 
tháng 08 năm 2003 và bị tra tấn tàn bạo 
trong trại giam. Sau khi tuyệt thực được 
39 ngày, cô đã bị bức thực. Điều này kh-
iến cho dạ dày của cô xuất huyết nghiêm 
trọng,  đặt cô vào một tình huống đe doạ 
đến tính mạng. Cô được thả ra vào tháng 
10 sau khi anh trai của cô ở Cananda kêu 
gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu cô.

Cô Trần bị bắt lại vào tháng 07 năm 
2013 và bị giam 11 ngày trong Trung 

tâm Giam giữ Nam Kinh. Cô bắt đầu 
một cuộc tuyệt thực khác để phản đối sự 
ngược đãi này, và sau đó đã được thả ra.

Một số phương tiện truyền thông đã 
tham dự cuộc họp báo. Khi được Mạng 
lưới Truyền hình Toàn cầu (Global 
Television Network) phỏng vấn, Jenny 
Dương, phát ngôn viên của Hiệp hội 
Pháp Luân Đại Pháp ở Calgary đã bày 
tỏ hy vọng rằng “chính phủ Canada và 
cộng đồng quốc tế có thể chú ý kỹ hơn 
đến vấn đề này, để ngay lập tức có hành 
động ngăn chặn việc con gái của các 
công dân của mình bị ngược đãi vì niềm 
tin của cô ấy.”

Trong cùng ngày, Mạng lưới Truyền 
hình Toàn cầu đã đưa tin về sự kiện này, 
chỉ ra rằng các học viên đã bị lạm dụng 
ở Trung Quốc vì niềm tin vào Chân – 
Thiện – Nhẫn của họ. Ngoài việc tra tấn 
về mặt thể xác và tinh thần, mổ cướp 
nội tạng cũng đã được thực hiện trên các 
học viên còn sống.

BÀI VIẾT CỦA ẤN CHỨNG

[MINH HUỆ] Tôi còn nhớ trong 
thời gian bị bắt giam phi pháp tại một 
nhà tù nữ, mình đã từng bị lấy máu đi 
xét nghiệm. Tôi trông thấy trên ống xét 
nghiệm máu được phát cho tôi có viết ba 
chữ ADN, đến giờ trong ký ức tôi vẫn 
rõ nét. Lúc đó, tôi chỉ biết ADN có liên 
quan đến gen di truyền, được dùng để 
xác định quan hệ ruột thịt. Vì sao lại làm 
xét nghiệm ADN cho chúng tôi, quả là 
điều hết sức kỳ lạ, câu hỏi này đến giờ 
tôi vẫn thắc mắc trong lòng.

Cho đến gần đây, khi tôi và một học 
viên Pháp Luân Công là bác sỹ cùng 
nhau điều tra các tài liệu liên quan, trong 
tài liệu viết rằng trước khi cấy ghép tạng 
cần phải làm xét nghiệm ADN. Liên 

tưởng đến các bài viết trên Minh Huệ 
Net về tội ác mổ cướp nội tạng sống của 
các học viên Pháp Luân Công, tôi mới 
hiểu ra rằng hóa ra tất cả những xét ng-
hiệm máu, xét nghiệm ADN mà Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến 
hành đối với các học viên Pháp Luân 
Công bị bắt giam phi pháp, bị cưỡng 
bức lao động đều có quan hệ đến vấn 
đề mổ cướp tạng. Những thông tin xét 
nghiệm máu, kết quả xét nghiệm ADN 
đều được lưu vào hồ sơ, để lúc cần mổ 
cướp tạng có thể lấy được thông tin khi 
có yêu cầu.

Năm 2013, Minh Huệ Net đăng bài 
viết có tiêu đề: “Tại sao ĐCSTQ thu 
thập mẫu máu và mẫu mô từ các học 
viên Pháp Luân Công?“ Đoạn cuối bài 
có viết: “Ban đầu mọi người nghĩ rằng 

ĐCSTQ chỉ mổ cướp nội tạng các học 
viên Pháp Luân Công từ chối cung cấp 
danh tính khi bị bắt. Tuy nhiên trong 
nhiều năm, ĐCSTQ đã lấy mẫu máu từ 
các học viên bị giam giữ bất hợp pháp. 
Lời giải thích duy nhất cho hành động 
này là họ có ý định sử dụng những học 
viên này như một “ngân hàng nội tạng 
sống”. Chẳng phải điều đó cũng giải 
thích cho sự mất tích đột ngột của một 
số học viên sao? Ẩn giấu đằng sau đó là 
tội ác ít ai biết đến.”

Khi tôi nói với mọi người bao gồm 
cả gia đình, bạn bè tôi về tội ác của ĐC-
STQ mổ cướp nội tạng các học viên 
Pháp Luân Công, có người không tin, 
nhưng khi tôi kể về những trải nghiệm 
thực tế của mình, họ im lặng gật đầu 
đồng tình.

Cặp vợ chồng người Canada kêu gọi 
Trung Quốc trả tự do cho con gái của họ

Bằng chứng của việc mổ cướp nội tạng: Ba chữ ADN trên ống xét nghiệm máu

Bà Hoàng Kim Lăng phát biểu tại cuộc họp báo 
ngày 05 tháng 04 năm 2014 ở Calgary
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BÀI VIẾT CỦA PHÓNG VIÊN MINH HUỆ TẠI THIÊN 

TÂN, TRUNG QUỐC

[MINH HUỆ] Ngày càng có nhiều tổ 
chức chính phủ và cá nhân đã lên án tội 
ác mổ cướp nội tạng sống các học viên 
Pháp Luân Công tại Trung Quốc và kêu 
gọi điều tra kỹ lưỡng về “tội ác chưa từng 
có trên hành tinh” này.

Sự kết hợp giữa các yếu tố như thời 
gian chờ đợi ngắn, chỉ khoảng hai tuần 
cho một ca ghép tạng tại Trung Quốc, việc 
thiếu người hiến tạng bởi lý do văn hóa, 
một lượng lớn các học viên Pháp Luân 
Công bị mất tích, sự trùng hợp giữa giai 
đoạn cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn 
ra với việc tăng mạnh số lượng các ca 
ghép tạng tại Trung Quốc đã chỉ ra rằng: 
một ngân hàng nội tạng khổng lồ tồn tại 
ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân 
Công đã bị giết theo yêu cầu lấy tạng.

Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương 
Đông thuộc quận Nam Khai, thành phố 
Thiên Tân được trích dẫn từ nhiều nguồn 
điều tra độc lập như là một cơ sở y tế tham 
gia trực tiếp vào việc thu hoạch nội tạng 
từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Các nhà điều tra đã cung cấp thêm 
những manh mối điều tra trong năm 2013 
đối với tội ác này tại Thiên Tân:

Manh mối 1: Mổ cướp tạng vẫn đang 
tiếp diễn

Một người bạn tại Thiên Tân đã tiết lộ 
một thỏa thuận cấy ghép gần đây tại Trung 
tâm cấy ghép nội tạng Phương Đông vào 
tháng 09 năm 2013.

Một người thân của cô mắc bệnh thận. 
Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương 
Đông đã gợi ý ghép thận và tìm được một 
quả thận thích hợp trong vòng một tuần.

Gia đình nạn nhân được yêu cầu đặt 
cọc 560.000 nhân dân tệ; tuy nhiên không 
nhận được biên lai. Chi phí trên cũng chưa 
bao gồm chi phí phẫu thuật, nằm viện hay 
thuốc men.

Gia đình bệnh nhân đã phải bán nhà 
và dốc toàn bộ tiền tiết kiệm của họ để 
thanh toán. Bệnh viện liền yêu cầu một 
hợp đồng để giữ bí mật các thủ tục.

Manh mối 2: Một chuyến tàu chở đầy 
học viên, điểm đến: Tô Gia Đồn

Một người lính ở Đan Đông, tỉnh Liêu 
Ninh đã nhớ lại một sự di rời tập trung các 
học viên Pháp Luân Công từ Thiên Tân 

đến quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm 
Dương: “Đó là một ngày lạnh giá vào 
tháng 12 năm 2000. Đơn vị của chúng tôi 
bất ngờ được triệu tập để thực hiện một 
nhiệm vụ khẩn cấp vào khoảng 1 giờ sáng. 
Chúng tôi trang bị đầy đủ thiết bị và đến 
Ga tàu hỏa Đan Đông và bao vây ở đó.

“Chúng tôi được giao nhiệm vụ hộ 
tống chuyến tàu. Cứ hai người thì được 
giao nhiệm vụ trông chừng một toa tàu. 
Khi vào trong toa, điều nhìn thấy đã khiến 
chúng tôi bị sốc: chuyến tàu chở đầy các 
học viên Pháp Luân Công. Nam, nữ, già, 
trẻ đều có. Chúng tôi được biết rằng họ bị 
bắt giữ vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện 
cho Pháp Luân Công. Cổ tay họ bị còng 
vào một thanh kim loại ở nóc toa, giống 
như những con gà được treo tại quầy ăn ở 
Trung Quốc.

“Tôi không nhớ chúng tôi đã đi bao 
lâu, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đến 
nơi, quận Tô Gia Đồn ở thành phố Thẩm 
Dương, tỉnh Liêu Ninh [nơi đầu tiên bị 
phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng].”

Manh mối 3: Hai ca ghép thận diễn ra 
trong thời gian ngắn

Một học viên Pháp Luân Công đã 
gửi một manh mối điều tra tới trang web 
Minh Huệ vào tháng 04 năm 2013: “Một 
người họ hàng đã nhờ tôi hỏi về một ca 
ghép gan tại Trung tâm cấy ghép nội tạng 
Phương Đông ở Thiên Tân vào tháng 01 
năm 2006. Tôi đã tới trung tâm và nghe 
được một đoạn hội thoại giữa bác sĩ và 
người nhà của một bệnh nhân.

Bác sĩ nói: “Ông ấy [người bệnh nhân] 
rất may mắn vì một lá gan phù hợp đã 
được tìm thấy sau ba ngày từ lúc ông ấy 
nhập viện. Dù không rõ ai đã hiến tạng, 
nhưng một lá gan thích hợp khác cũng 

đã sẵn sàng cho ca phẫu thuật thứ hai. 
Chúng tôi không thể bảo đảm bất cứ 
thứ gì, tuy nhiên vẫn có xác suất thành 
công.”

Manh mối 4: “Nhiều nguồn 
hiến thận tốt trong những 
năm qua”
Một phóng viên quen thân với 

một quan chức chính phủ cấp cao, 
người đã tiến hành hai ca ghép thận 
ở Thiên Tân vào khoảng năm 2004. Ca 
ghép thận đầu tiên đã thất bại nhưng ca 
thứ hai đã thành công. Hiện tại, vị quan 
chức này vẫn đang có sức khỏe tốt.
Người phóng viên đã viết bài gửi cho 

trang web Minh Huệ vào tháng 09 năm 
2013: “Người vợ của vị quan chức này 
đã kể cho tôi chi tiết về ca ghép nội tạng 
của chồng trong bữa tối bốn năm về trước. 
Bác sĩ đã nói với bà về quả thận của người 
chồng [quả thận thứ hai] đến từ một người 
còn sống và có sức khỏe rất tốt. Vị bác 
sĩ cũng nói rằng có rất nhiều nguồn hiến 
thận, nguồn chất lượng tốt, trong những 
năm qua.”

Manh mối 5: Hàng loạt xét nghiệm máu 
tại nhà tù Tân Hải, Thiên Tân

Một học viên Pháp Luân Công bị đưa 
vào nhà tù Tân Hải, Thiên Tân đã thuật 
lại: “Vào một ngày trong năm 2004, một 
xe buýt y tế lớn đã tiến vào sân nhà tù. 
Tất cả các học viên Pháp Luân Công đã bị 
yêu cầu cởi áo và chụp X quang. Họ còn 
bị lấy máu.”

Manh mối 6: Một lá gan phù hợp thứ 
hai có được trong vòng 21 tiếng

Một người được công ty của ông ta 
giao nhiệm vụ chăm sóc đồng nghiệp là 
người được ghép gan tại Trung tâm cấy 
ghép nội tạng Phương Đông vào năm 
2007 đã nhận thấy cuộc phẫu thuật của 
người đồng nghiệp là một trong ba cuộc 
phẫu thuật ngày hôm đó.

Bác sĩ Trầm Trung Dương, giám đốc 
của Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương 
Đông kiêm giám đốc của Viện ghép gan 
tại bệnh viện đa khoa cảnh sát vũ trang là 
bác sĩ phẫu thuật chính.

Cuộc phẫu thuật đầu tiên đã thất bại; 
tuy nhiên, một lá gan mới đã được chuyển 
đến trong vòng 21 tiếng. Bác sĩ Trầm đã 
tiến hành ca ghép gan thứ hai cho người 
đồng nghiệp và đã kéo dài cuộc sống của 
ông ấy thêm sáu tháng nữa.

Manh mối điều tra về việc mổ cướp 
nội tạng tại Thiên Tân

Ảnh chụp giao diện trang chủ của Trung tâm 
cấy ghép nội tạng Phương Đông tại Thiên Tân 
năm 2006. Dòng chữ được bôi đậm tuyên bố rõ 
rằng “thời gian chờ đợi trung bình cho một lá 
gan là hai tuần.”


