
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-Th iện-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-Th iện-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 ng-
hiệm và nhận thức của chính 
các học viên, vốn là những 
người đóng góp phần lớn bài 
cho trang web.
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Bài viết của Hà Vũ, phóng viên báo Minh 

Huệ

Ngày nay, nhiều người đã biết về 
căn bệnh ALS (viết tắt của cụm từ Amy-
otrophic Lateral Sclerosis tạm dịch là xơ 
cứng teo cơ một bên), một dạng rối loạn 
thoái hóa thần kinh gây tử vong thường 
được gọi là bệnh Lou Gehrig, một căn 
bệnh đã được Tổ chức Y tế Thế giới xác 
định là một trong năm bệnh nan y hàng 
đầu. Chỉ có 4% bệnh nhân ALS sống sót 
quá 10 năm. Hầu hết bệnh nhân chết vì 
suy hô hấp, thông thường trong vòng 
từ ba đến năm năm kể từ khi khởi phát 
triệu chứng.

Ít có người hiểu rõ về căn bệnh đó 
hơn ông Uông Chí Viễn, người đã được 
chẩn đoán mắc bệnh ALS vào năm 
1983. Qua bài viết này, ông Uông chia 
sẻ câu chuyện của mình với hy vọng có 
thể giúp ích được cho những bệnh nhân 
ALS khác.

Đấu tranh để sống sót
Ông Uông tốt nghiệp Đại học Quân 
y số 4 ở Trung Quốc vào những năm 
1970. Sau Cách mạng Văn hóa, ông là 
thành viên của Ủy ban Khoa học và 
Công nghệ thuộc Quân đội giải phóng 
nhân dân Trung Quốc (PLA), và trong 
Ban biên tập của tạp chí Quân y Hàng 
không. Năm 1983, trong khi sự nghiệp 
đang thăng tiến, là bác sỹ trưởng chuyên 
cung cấp các phương pháp điều trị y tế 
cho nhiều bệnh nhân, ông phát hiện 
thấy mình phát triển các triệu chứng 
của bệnh ALS.

Thông thường, khi mắc ALS, bệnh 
nhân dần dần bị suy yếu, bị teo cơ bắp 
và tủy sống bị ảnh hưởng. Triệu chứng 
bắt đầu từ các chi và phát triển dần lên 
các cơ ngực, thậm chí ngay cả những 
cơ nhỏ kiểm soát hoạt động phát ra âm 
thanh và những chuyển động của mắt 
cũng bị ảnh hưởng. Toàn cơ thể người 
bệnh xuất hiện trạng thái như bị đông 
lạnh. Vì ý thức luôn tỉnh táo, bệnh nhân 
hoàn toàn nhận thức được rằng cơ thể 
mình đang dần dần bị hủy hoại. Họ bị 
mất khả năng nói hay diễn đạt. Họ không 
thể đi, thở, hay ăn uống được và dần dần 
cơ thể chỉ còn da bọc xương. Cuối cùng, 
bệnh nhân sẽ chết vì nghẹt thở.

Dù hiểu quá rõ bản chất của căn 

bệnh này, nhưng ông Uông Chí Viễn 
vẫn không từ bỏ hy vọng. Hầu hết các 
bạn học và bạn bè của ông đều là những 
giám đốc, phó giám đốc, giáo sư, và phó 
giáo sư tại các bệnh viện lớn, và vợ ông 
cũng là bác sỹ phụ trách Khoa Thần 
kinh. Ông có cơ hội tiếp cận rất tốt, nếu 
không nói là tốt nhất, với khoa học và 
các phương pháp điều trị y học tiên tiến 
ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi đã tới nhiều 
chuyên khoa và gặp các chuyên gia y tế 
nổi tiếng nhất Trung Quốc và cũng đã 
thử nhiều y học cổ truyền Trung Quốc, 
các bài thuốc dân gian, và khí công, 
nhưng tình hình vẫn không được cải 
thiện. Ông chỉ có thể bất lực nhìn cơ 
bắp của mình tiếp tục teo đi.

Trong suốt cả quãng thời gian vợ 
ông mang thai, ông Uông đã phải nhập 
viện và không thể ở nhà để chăm sóc 
bà. Thậm chí sau khi ra viện, ông cũng 
không có đủ sức để ý những gì đang xảy 
ra trong ngôi nhà của mình. Ông trở 
nên cục cằn, nóng tính, như thể ông đã 
bị biến thành một con người hoàn toàn 
khác hẳn. Vợ ông tuyệt vọng thốt lên: 
“Kể từ nay, tôi sẽ là niềm hy vọng duy 
nhất cho gia đình này!”

Tìm kiếm phương pháp chữa trị ở 
nước ngoài nhưng không hiệu quả
Bà đã đặt hết niềm hy vọng cuối cùng 
của mình vào trường Y khoa Harvard, 
một viện y khoa hàng đầu cách xa hàng 
ngàn dặm. Thông qua làm việc vất vả, 
bà đã được vào làm việc ở trường. Tuy 
nhiên, bà vẫn không tìm được phương 

Câu chuyện của một người thoát khỏi bệnh ALS 

Ông Uông Chí Viễn tại một buổi mít tinh của 
Pháp Luân Công tại Washington, DC vào tháng 
07 năm 2014
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pháp để tiêu diệt hoặc ngăn chặn quá 
trình tiến triển bệnh tật của chồng mình.

Năm 1998, ông Uông cũng được 
nhận vào trường này để làm các nghiên 
cứu về tim mạch.

Hai lần ông bị biến chứng xuất huyết 
tiêu hóa, và ông trở nên yếu hơn. Lần 
xuất huyết thứ hai xảy ra sau khi ông tới 
Hoa Kỳ. Ông không được truyền máu 
để tránh bị nhiễm trùng, mức huyết cầu 
tố của ông giảm xuống còn 6g, thấp hơn 
một nửa mức bình thường.

Huyết cầu tố giúp vận chuyển oxy 
lưu thông trong máu. Việc lượng oxy 
cung cấp cho não bị giảm có thể dẫn 
đến việc mất trí nhớ. Ông không những 
đã quên cả công việc trong phòng thí 
nghiệm, mà còn quên cả đường về 
nhà. Khi về tới nhà, ông phải nằm trên 
giường và không làm được gì cả. 

Cuộc sống và hy vọng đã trở lại
Tháng 02 năm 1998, thời tiết ở Bos-
ton bắt đầu ấm dần, và mùa xuân đến 
sớm. Chuỗi ngày dài tuyệt vọng của ông 
Uông cũng đã tới hồi kết, cuộc sống 
của ông chuyển sang bước ngoặc mới. 
Ông nhận được một lá thư từ một người 
bạn ở Trung Quốc mà đã thay đổi định 
mệnh tưởng chừng như không thể xoay 
chuyển được của ông. Trong thư, người 
bạn đó đã nói về Pháp Luân Công, đã 
chia sẻ niềm say mê các môn tu luyện 
truyền thống của Trung Quốc với ông 
Uông, và hy vọng ông có thể hồi phục 

nhờ tu luyện Pháp Luân Công.
Sau khi đọc xong thư, ông Uông 

đã ngay lập tức đi tìm kiếm Pháp Luân 
Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại 
Pháp). Cuối cùng, ông đã tìm được một 
lớp học Pháp Luân Đại Pháp qua băng 
video kéo dài chín ngày tại MIT.

“Ngày đầu tiên, chúng tôi xem video 
bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí 
trong hơn một giờ đồng hồ. Sau đó, các 
học viên lâu năm dạy chúng tôi luyện 
các bài công pháp. Ngay khi vừa ngồi 
kiết già (một cách lỏng lẻo), tôi cảm thấy 
một luồng nhiệt tuôn xuống từ đỉnh đầu 
tới các ngón chân với một trường năng 
lượng mạnh mẽ mà tôi thậm chí không 
thể tưởng tượng nổi.

“Nghe Sư phụ giải thích rằng để bắt 
đầu tu luyện, đầu tiên người ta phải trở 
thành một người tốt trước, tại sao người 
ta cần phải trở thành một người tốt, 
người ta phải tu tâm tính như thế nào 
để trở thành người tốt, tu luyện Pháp 
Luân Công như thế nào... tôi cảm thấy 
xúc động sâu sắc. Từng lời của Sư phụ 
như chạm vào tận sâu thẳm trái tim tôi 
khiến tôi không cầm được nước mắt, 
mà tự bao giờ đã chảy dài trên khuôn 
mặt và thấm đẫm vào áo. Tôi phải cúi 
người về phía trước để cho nước mắt rơi 
xuống sàn nhà…”

Hôm đó, sau khi bận rộn trong 
phòng thí nghiệm suốt cả ngày, trở về 
nhà sau khi lớp học kết thúc vào lúc nửa 
đêm, nhưng tâm trí ông Uông hòan toàn 

tỉnh táo, mắt trở nên sáng hơn, thính lực 
cũng tốt hơn. Ông cảm thấy sảng khoái 
và tràn đầy năng lượng.

Đến ngày thứ tư và thứ năm của 
khóa học, cơn đau ở dạ dày, vốn vừa 
mới bị xuất huyết, và cơn đau loét tá 
tràng, viêm ruột, sỏi đường tiết niệu 
v.v tất cả đã biến mất. “Tôi cảm giác 
như được bao bọc bởi một chùm năng 
lượng ấm áp suốt cả ngày, rất ấm áp và 
dễ chịu” ông nói. Sau khi khóa học chín 
ngày kết thúc, Uông Chí Viễn đã rất háo 
hức nghe đi nghe lại băng thâu âm các 
bài giảng Pháp của Sư phụ. 

Chỉ trong vòng ba tháng kể từ khi 
ông Uông Chí Viễn bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Công, không chỉ mọi triệu 
chứng bệnh tật của ông đã biến mất, mà 
ông đã tăng cân trở lại, thậm chí còn 
nặng hơn cả trước khi bị bệnh. Năng 
lượng và trí nhớ đã trở lại, chứng co giật, 
teo và yếu cơ đã biến mất. Mức huyết 
cầu đã trở lại bình thường. Xét từ góc 
độ y học, các tế bào máu đỏ có tuổi thọ 
là khoảng 120 ngày. Mà mức huyết cầu 
của ông đã khôi phục được chỉ trong 
vòng 90 ngày, đó quả là một kỳ tích.

Sau đó, ông Uông Chí Viễn đã tới 
làm việc ở Bệnh viện đa khoa Massa-
chusetts. Các kiểm tra sức khỏe cho các 
nhân viên mới cho thấy sức khỏe của 
ông đã hoàn toàn hồi phục! Sau khi ông 
bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một 
thế giới mới tràn đầy sức sống và mãnh 
liệt đã trải ra trước mắt ông.

Bài viết của Trần Tâm Ninh

Lễ diễu hành Hoa thường niên 
Grand Central Floral được tổ chức tại 
Toowoomba, Queensland, Australia 
vào ngày 20 tháng 09 năm 2014. Trong 
tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt của khán 
giả, tiết mục của các học viên Pháp 
Luân Công đã mang lại nét văn hóa 
truyền thống Trung Hoa đặc sắc thông 
qua phần trình diễn các bài công pháp, 
múa lân sư, múa trống lưng, múa tiên 
nữ và Thiên Quốc Nhạc Đoàn.

Toowoomba, còn được biết đến với 
tên gọi Garden City, là nơi diễn ra lễ hội 
hoa mỗi tháng 09 xuân về hàng năm để 
chào mừng thành quả vụ mùa nông ng-
hiệp và khai thác mỏ của vùng. Chủ đề 
của lễ hội lần thứ 65 năm nay là Chuyện 
kể của sắc màu.

Mười ba chiếc loa phóng thanh được 
dựng dọc tuyến đường đoàn diễu hành, 

mỗi một tiết mục biểu diễn cũng thu 
hút ít nhất 100.000 khán giả. Một đoạn 
giới thiệu ngắn về Pháp Luân Đại Pháp 
và những lợi ích của môn tu luyện được 
đọc lên khi đoàn diễu hành đi qua. Các 
học viên đến từ Queensland và Sydney 
đã tới tham gia sự kiện này.

Học viên Annie tham gia đoàn diễu 
hành đã nói cô rất xúc động khi thấy 
nhiều người trên dọc tuyến đường diễu 
hành tìm hiểu về Pháp Luân Công. Cô 
nói với những khán giả tới lễ hội hãy 
nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Học viên Beini, thành viên của đội 
múa trống lưng chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng 
chúng ta đã thành công. Tôi có gặp hai 
chàng trai trẻ sau buổi diễu hành. Một 
trong số họ nói: ‘Chúng tôi rất thích tiết 
mục của các bạn. Mẹ chúng tôi rất phấn 
khởi khi xem màn trình diễn của các 
bạn.’”

Pháp Luân Công nổi bật tại Lễ diễu hành 
Hoa Grand Central Floral ở Australia

Thiên Quốc Nhạc Đoàn

Biểu diễn múa lân
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Ngày 21 tháng 09 năm 2014 
đánh dấu “Ngày Hòa bình” 
toàn cầu lần thứ 14, mang đến 
cho các học viên Pháp Luân 
Công cơ hội tuyệt vời để nâng 
cao nhận thức cho công chúng 
về cuộc đàn áp [Pháp Luân 
Công] tàn bạo đã kéo dài suốt 
15 năm qua ở Trung Quốc.

Được thành lập vào năm 
1999, tổ chức phi lợi nhuận 
“Một ngày Hòa bình” hướng 
tới việc “tổ chức Ngày Hòa bình 
Quốc tế”. Ngày Hòa bình Quốc 
tế lần đầu tiên được tổ chức 
vào năm 2001, được Liên Hợp 
Quốc công nhận là ngày của sự 
hợp nhất toàn cầu và hợp tác 
giao thoa văn hóa nhằm giảm 
thiểu bạo lực.

Các học viên Pháp Luân Công ở 
Hague, Hà Lan đa tham gia vào sự kiện 
này. Sự kiện được tổ chức ở phía trước 
Cung điện Hòa bình, một điểm du lịch 
nổi tiếng, và cũng là trụ sở của Tòa án 
Quốc tế.

Nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên 
thế giới đã ký vào đơn thỉnh nguyện 
của các học viên, ủng hộ cho sự thỉnh 

nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công. 
Du khách cũng cảm ơn các học viên đã 
cung cấp thông tin về cuộc đàn áp tàn 
bạo cho công chúng, và sự đóng góp của 
họ đối  với hòa bình thế giới.

Đây là lần đầu tiên các học viên 
tham dự sự kiện ở Sacramento, Califor-
nia. Họ đã phân phát tài liệu, biểu diễn 
các bài công pháp, và thu thập chữ ký 
tại sự kiện được tổ chức ở phía trước 

Tòa nhà Quốc hội, nhằm kêu 
gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Người qua đường đã bị 
sốc trước sự tàn bạo của cuộc 
đàn áp ở Trung Quốc. Một số 
người muốn quyên góp tiền để 
giúp đỡ cho Pháp Luân Công. 
Các học viên nói với họ rằng 
họ hy vọng những người ửng 
hộ có thể truyền rộng thông 
tin và nói cho nhiều người hơn 
nữa biết về nó {cuộc đàn áp}, 
và điều này sẽ rất hữu ích cho 
việc ngăn chặn cuộc đàn áp 
này.

Một phụ nữ ở California 
đã nói chuyện với các học viên 
một lúc lâu, và có nhiều câu 
hỏi của bà đã được trả lời. Bà 
đã xin một vài bản tài liệu Pháp 

Luân Công, để bà có thể đề nghị các đại 
biểu quốc hội của mình giúp đỡ cho 
Pháp Luân Công.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện, 
khá nhiều người đã quan tâm đến việc 
học các bài công pháp nhẹ nhàng và yên 
bình [của Pháp Luân Công]. Họ đã hỏi 
để biết thông tin chi tiết về các điểm 
luyện công ở địa phương.

Bài viết của một học viên Pháp Luân 

Công ở Malaysia

Ngày 16 tháng 09 năm 2014, 
Thiên Quốc Nhạc Đoàn của các 
học viên Pháp Luân Công đã xuất 
hiện đầy ấn tượng tại Lễ Khai mạc 
Cuộc thi dành cho các ban nhạc 
Thanh Thiếu niên Quốc tế Kuala 
Lumpur. Cuộc thi đã được tổ chức 
vào các ngày 16, 18 và 20 tháng 09.

Cuộc thi các ban nhạc Thanh 
Thiếu niên Quốc tế Kuala Lum-
pur năm 2014 được Bộ Giáo dục, 
Bộ Thanh Thiếu niên và Thể thao, 
Bộ trưởng Liên bang tỉnh và hạt, 
và Tòa Thị chính thành phố Kua-
la Lumpur ở Malaysia tài trợ. Đây 
là một trong các cuộc thi dành cho 

các ban nhạc xuất sắc nhất khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Datuk Khalid Bin Muham-
mad Sidek, Trưởng Ban tổ chức 
cuộc thi, và ông Datin Nawal Binti 
Salleh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ 
trưởng Liên bang tỉnh và hạt ở Kua-
la Lumpur đã tham dự sự kiện cùng 
với các nhà lãnh đạo cộng đồng 
khác.

Cuộc thi năm nay trùng với 
Ngày Malaysia – ngày 16 tháng 09. 
Đây là lần thứ ba Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn được mời đến biểu diễn tại sự 
kiện này. Cô Tô, người phụ trách 
đoàn nhạc, nói rằng cô rất hạnh 
phúc khi thêm một lần nữa được 
tham gia ở một vị trí đặc biệt trong 
một sự kiện đặc biệt như thế này.

Các học viên nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công [tại 
Trung Quốc] ở Sacramento, California

Malaysia: Thiên Quốc Nhạc Đoàn xuất hiện 
đầy ấn tượng trong Cuộc thi Các ban nhạc 
Quốc tế 

Phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại sự kiện “Ngày 
Hòa bình” ở California 

Thiên Quốc Nhạc Đoàn xuất hiện đặc biệt tại Lễ khai 
mạc Cuộc thi dành cho các ban nhạc Thanh Thiếu niên 
Quốc tế Kuala Lumpur
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Cưỡng ép lấy mẫu máu từ các học viên Pháp Luân Công ở thành phố 
Bàn Cẩm 

Paris: Thu thập chữ ký lên án tội ác cưỡng 
bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc 

Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh 

Liêu Ninh, Trung Quốc

Ngày càng nhiều người tin rằng 
các quan chức cộng sản ở Trung Quốc 
đã ép các học viên Pháp Luân Công 
phải chịu đựng nạn mổ cướp tạng có 
hệ thống và tổ chức cao. Vấn nạn này 
khiến các quan chức tham nhũng thu 
lợi nhuận bất chính lên đến hàng triệu 
nhân dân tệ.

Nhiều báo cáo về việc lấy mẫu mô và 
máu theo cách không bình thường của 
các học viên Pháp Luân Công cho thấy 
những nỗ lực tạo danh mục cho một 
ngân hàng tạng sống – cơ sở dữ liệu các 
cơ quan tạng có sẵn mà có thể được thu 
hoạch theo ý muốn và bán cho “các khách 
du lịch ghép tạng” vốn không có nghi ngờ 
[về vấn nạn này] đến Trung Quốc.

Do đó, có quan ngại rằng các học 
viên Pháp Luân Công ở thành phố Bàn 

Cẩm bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương 
để lấy các mẫu máu trái ý muốn của họ.

Các nhân viên cảnh sát ở thành phố 
Bàn Cẩm đưa các học viên đến đồn 
cảnh sát địa phương, tại đây các học 
viên bị ép buộc điền thông tin cá nhân 
vào các biểu mẫu khi tuyên bố rằng các 
hành động của họ liên quan đến các 
trường hợp phạm tội mà cảnh sát đang 
điều tra. Dấu vân tay, gan bàn tay, chữ 
ký và mẫu máu của các học viên được 
thu thập ở cùng một thời điểm. Các học 
viên được thông báo rằng mẫu DNA 
của họ là cần thiết để các hồ sơ bắt giữ, 
giam cầm và đi tù trước đó của họ có 
thể được xóa bỏ và họ sẽ không bị cảnh 
sát quấy nhiễu nữa.

Cảnh sát cứa ngón tay của mỗi học 
viên bằng một lưỡi dao cạo và tạo vết 
máu trên một loại giấy đặc biệt gắn vào 
mặt sau của các biểu mẫu “hồ sơ phạm 
tội” mà các học viên bị ép buộc hoàn tất.

Chỉ riêng đồn cảnh sát Chấn Hưng 
đã thu thập mẫu máu từ hơn 40 học 
viên trong phạm vi thẩm quyền của nó. 
Nhân viên Trương Cường được xem là 
chịu trách nhiệm về công việc và quá 
trình này được giám sát bởi giám đốc 
họ Viên.

Trong một trường hợp khác, các 
nhân viên từ đồn cảnh sát Hưng Long 
đã bắt giữ con của một học viên địa 
phương khi họ đến nhà của học viên 
này. Tại đồn cảnh sát, đứa bé run lên 
một cách không kiểm soát được do sợ 
hãi và cậu bé dường như phải chịu sự 
suy nhược tinh thần nghiêm trọng.

Theo báo cáo, các đồn cảnh sát ở 
thành phố Bàn Cẩm đang tăng số lượng 
nhân viên và nhiều bộ phận và trụ sở 
khác nhau. Ít nhất một đến hai đội cảnh 
sát được phân về một khu dân cư cụ 
thể trong phạm vi thẩm quyền của đồn 
cảnh sát.

Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh 

Liêu Ninh, Trung Quốc
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hệ thống và tổ chức cao. Vấn nạn này 
khiến các quan chức tham nhũng thu 
lợi nhuận bất chính lên đến hàng triệu 
nhân dân tệ.

Nhiều báo cáo về việc lấy mẫu mô và 
máu theo cách không bình thường của 
các học viên Pháp Luân Công cho thấy 
những nỗ lực tạo danh mục cho một 
ngân hàng tạng sống – cơ sở dữ liệu các 

cơ quan tạng có sẵn mà có thể được thu 
hoạch theo ý muốn và bán cho “các khách 
du lịch ghép tạng” vốn không có nghi ngờ 
[về vấn nạn này] đến Trung Quốc.

Do đó, có quan ngại rằng các học 
viên Pháp Luân Công ở thành phố Bàn 
Cẩm bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương 
để lấy các mẫu máu trái ý muốn của họ.

Các nhân viên cảnh sát ở thành phố 
Bàn Cẩm đưa các học viên đến đồn 
cảnh sát địa phương, tại đây các học 
viên bị ép buộc điền thông tin cá nhân 
vào các biểu mẫu khi tuyên bố rằng các 
hành động của họ liên quan đến các 
trường hợp phạm tội mà cảnh sát đang 
điều tra. Dấu vân tay, gan bàn tay, chữ 
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giam cầm và đi tù trước đó của họ có 
thể được xóa bỏ và họ sẽ không bị cảnh 
sát quấy nhiễu nữa.

Cảnh sát cứa ngón tay của mỗi học 
viên bằng một lưỡi dao cạo và tạo vết 
máu trên một loại giấy đặc biệt gắn vào 
mặt sau của các biểu mẫu “hồ sơ phạm 
tội” mà các học viên bị ép buộc hoàn tất.

Chỉ riêng đồn cảnh sát Chấn Hưng 
đã thu thập mẫu máu từ hơn 40 học 
viên trong phạm vi thẩm quyền của nó. 
Nhân viên Trương Cường được xem là 
chịu trách nhiệm về công việc và quá 
trình này được giám sát bởi giám đốc 
họ Viên.

Trong một trường hợp khác, các 
nhân viên từ đồn cảnh sát Hưng Long 
đã bắt giữ con của một học viên địa 
phương khi họ đến nhà của học viên 
này. Tại đồn cảnh sát, đứa bé run lên 
một cách không kiểm soát được do sợ 
hãi và cậu bé dường như phải chịu sự 
suy nhược tinh thần nghiêm trọng.

Theo báo cáo, các đồn cảnh sát ở 
thành phố Bàn Cẩm đang tăng số lượng 
nhân viên và nhiều bộ phận và trụ sở 
khác nhau. Ít nhất một đến hai đội cảnh 
sát được phân về một khu dân cư cụ 
thể trong phạm vi thẩm quyền của đồn 
cảnh sát.

Người dân Pari đọc thông tin về nạn mổ cướp nội tạng và ký tên ủng hộ việc chấm dứt tội ác này


