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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.

Lễ hội Đèn lồng Đài 

Loan 2014: Tiết mục 

của Pháp Luân Công 

truyền tải vẻ đẹp và 

sự từ bi
Bài viết của Hạ Quân, phóng viên báo Minh Huệ 
ở Đài Loan

Ngựa thần trong tác phẩm đèn lồng “Cỗ xe thiên 
đường với Ngựa thần” chầm chậm vẫy đôi cánh 
sắc cầu vồng, thu hút sự chú ý của cả trẻ em và 
người lớn.

Lễ hội ánh sáng của Lễ hội Đèn lồng Đài Loan 2014 diễn ra ở quận Nam Đầu vào tối ngày 06 tháng 02

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp 
Luân Công đã tham gia Lễ hội Đèn 
lồng Đài Loan thường niên lần thứ 08 
vào ngày 06 tháng 02. Với những chiếc 
đèn lồng quy mô lớn tại khu vực dành 
riêng cho nhóm Pháp Luân Công ở 
Vườn bách thảo huyện Thảo Truân, lễ 
hội ánh sáng năm nay đã thu hút hàng 
ngàn người. Rất nhiều người đã xếp 
hàng để có thể nhìn con thuyền của 
Pháp Luân Công được gần hơn.

Dài 25 mét, rộng 08 mét và cao 18 
mét, con thuyền cao bằng một tòa nhà 
06 tầng. Ông Liêu Bình Phong, điều 
phối viên của nhóm Pháp Luân Công, 
chia sẻ rằng được nhìn thấy biểu hiện 
kinh ngạc của du khách trong lễ hội 
ánh sáng năm nay là một phần thưởng 
không thể quên đối với ông.

Lễ hội Đèn lồng Đài Loan là một sự 
kiện thường niên do Cục Du lịch thuộc 
Bộ Giao thông Vận tải và Truyền thông 
Đài Loan tổ chức để kỷ niệm Lễ hội 
Đèn lồng rằm tháng Giêng. Tất cả các 
tác phẩm sẽ được trưng bày đến ngày 
23 tháng 02.

Bà Liêu Tử Hữu, một nhà lập pháp 
quận Nam Đầu, đã ca ngợi con thuyền 
là “một con thuyền thần thánh chứa 
đầy hạnh phúc”. Bà Đường Ngọc Hạ, 
Giám đốc Hiệp hội Du lịch Nam Đầu, 
chi nhánh thôn Ngư Trì, cho rằng 

sự kiện này sẽ không thành công nếu 
không có sự tham gia của các học viên 
Pháp Luân Công. Bà nói thêm: “Con 
thuyền thật ngoạn mục! Tôi rất tò mò 
muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân 
Công”.

Bà Liêu Tử Hữu đã bước lên con 
thuyền sau lễ hội và nhận xét: “Con 
thuyền này thực sự ngoạn mục. Có 
được con thuyền này tham gia sự kiện 
của chúng tôi đúng là do Thần sắp đặt. 
Đó là một phúc lành cho huyện Thảo 
Truân.”

“Tinh thần của Chân – Thiện – 
Nhẫn đã tỏa sáng trong suốt thời gian 
của dự án. Tôi cảm nhận được sự kiên 
trì của các học viên Pháp Luân Công 
trong việc phối hợp nhóm.” Bà đã mô 
tả con thuyền như “một con thuyền 
thần thánh chứa đầy hạnh phúc”.



[MINH HUỆ] Triển lãm 
Nghệ thuật Quốc tế Chân 
Thiện Nhẫn đã lần đầu tiên ra 
mắt công chúng Croatia với 
hai lần xuất hiện liên tiếp trong 
mùa đông này. Các tác phẩm 
nghệ thuật được trưng bày tại 
đó nhằm mục đích giới thiệu 
vẻ đẹp của Pháp Luân Công, 
cũng như mô tả hoàn cảnh của 
các học viên trong cuộc đàn áp 
đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cuộc triển lãm được đặt tên 
theo các nguyên lý Chân Thiện 
Nhẫn của Pháp Luân Công. Nó 
đã được trưng bày gần hai 
tháng và thu hút rất nhiều lượt 
khách thăm quan cũng như sự 
chú ý của các phương tiện 
truyền thông.

Cuộc triển lãm đầu tiên 
được mở cửa từ ngày 16 tháng 
12 năm 2013 đến 17 tháng 01 
năm 2014 tại phòng trưng bày 
nghệ thuật do Hội đồng thành 
phố Lovran quản lý. Lovran là 
một thị trấn nhỏ và là một
điểm đến du lịch nổi tiếng ở 
Croatia. Cuộc triển lãm đã 
nhận được sự ủng hộ rất lớn từ 

cộng đồng thành phố, và các công dân địa phương đã 
bày tỏ sự tự hào là thành phố đầu tiên trong khu vực 
được tổ chức sự kiện này.

Một thanh niên trẻ cho biết anh đã đi ngang qua 
phòng triển lãm trước đó vài ngày khi anh thoáng nhìn 
thấy các bức tranh từ bên ngoài phòng triển lãm. Anh 
đã rất ấn tượng bởi vẻ đẹp của chúng và bị thôi thúc 

phải vào xem.
Anh cho biết anh sẽ đưa các 

đồng nghiệp của mình 
ở trường đại học đến xem vì nó 
là một điều gì đó “cần phải 
xem”. Nhiều người đã trở lại hai 
đến ba lần cùng với bạn bè và 
gia đình của họ để xem các tác 
phẩm.

Angelos, một du khách đến 
từ Anh, hỏi về cuộc triển lãm sắp 
tới ở Anh để anh có thể giới 
thiệu nó với bạn bè của mình. 
Anh đã viết lại thông điệp này 
trong cuốn sổ lưu bút dành cho 
khách thăm quan: “Trải nghiệm 
thú vị nhất của tôi khi ở Croa-
tia.”

Sau một tháng trưng bày ở 
Lovran, triển lãm đã chuyển đến 
một phòng trưng bày trên quảng 
trường chính của thành phố 
Rijeka. Lần này nó được mở cửa 
ba tuần, và tiếp tục thu hút sự 
chú ý của các phương tiện 
truyền thông. Ngoài việc được 
đưa tin trên báo và các phương 
tiện truyền thông trực tuyến, nó 
cũng được một đài phát thanh 
địa phương đưa tin.

[MINH HUỆ] Là một ông chủ giám 
sát xây dựng, tôi đã từng nhận hối lộ, 
cái mà được gọi là “phí bôi trơn”. Sau 
khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công 
vào năm 1995, tôi quyết định làm theo 
những gì Sư phụ dạy và để trở thành 
người tốt. Tôi trả lại số tiền bất hợp 
pháp này, tổng cộng khoảng 400.000 
tệ. Nếu như tôi không tìm thấy người 
mà đã hối lộ tôi tiền, tôi sẽ ủng hộ số tiền 
đó cho trại dưỡng lão hoặc trường học.

Bởi tiêu chuẩn đạo đức của xã hội
ngày nay đã bị thoái hóa, nhiều người 
không thể hiểu được tôi và nói: “Người 
nhà đều nói rằng, anh tập Pháp Luân 
Công càng ngày càng ngốc, không biết 
tiền tốt thế nào sao, người ta đưa tiền 
lại đi trả lại, có phải anh đòi hỏi gì đâu, 
cũng là người ta tự nguyện đưa cơ mà.” 
Tôi đáp: “Tôi muốn trở thành con 
người trung thực. Đồng tiền duy nhất 

mà tôi muốn đó chính là đồng tiền tôi 
kiếm được qua mồ hôi và công sức lao 
động.”

Thậm chí cho đến hôm nay, vẫn có 
người hỏi liệu tôi có cảm thấy hối tiếc 
khi mang tiền đi trả lại cho người ta 
không. Tôi nói với họ: “Tôi không cảm 
thấy hối tiếc gì cả, bởi tôi tu luyện

Pháp Luân Công, tôi đã hoàn toàn 
khỏi mọi bệnh tật mà tôi đã phải 

khổ sở chịu đựng trong nhiều năm 
trời, như bệnh dạ dày, viêm khớp và u 
thận. Tôi đã không còn phải uống thuốc 
trong nhiều năm qua. Nếu như không tu 
luyện Pháp Luân Công thì dù có bỏ ra 
cả triệu tệ đi chăng nữa, tôi cũng không 
thể khỏe mạnh như thế này được.”

Khi công nhân từ các công ty khác 
tự hỏi là tại sao giá nhà của chúng tôi lại 
thấp hơn so với giá thị trường nhiều thế, 
mọi người giải thích là tại vì người 
quản lý xây dựng là một học viên Pháp 
Luân Công.
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Croatia: Triển lãm Nghệ thuật 

Quốc tế Chân Thiện Nhẫn thu 

hút sự chú ý của truyền thông 

và sự ủng hộ của cộng đồng

Tù trưởng Maori: Trái tim 

tôi luôn ở bên các học 

viên Pháp Luân Công

(Còn nữa...trang 03)

Khách thăm quan thưởng lãm các bức tranh tại hai cuộc triển lãm 
“Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn” ở Croatia.

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

[MINH HUỆ] Ông Amato 
Akarana, tộc trưởng bộ lạc Maori ở 
vùng Auckland của hòn đảo phía Bắc 
New Zealand, đã đến thăm núi Eden 
vào một buổi chiều ngày 27 tháng 01 
năm 2014 để gặp gỡ các học viên 
Pháp Luân Công địa phương.

Núi Eden nằm ở độ cao 196 mét so 
với mực nước biển, là điểm tự nhiên 
cao thứ hai ở khu vực Auckland. Nó 
cung cấp tầm nhìn đẹp ra thành phố từ 
mọi hướng. Từ năm 1999, các học 
viên Pháp Luân Công đã thường 
xuyên tới núi Eden để giảng chân 
tướng về Pháp Luân Công cho nhiều 
du khách đến tham quan khu danh lam 
thắng cảnh này.

Ông Amato Akarana đã bày tỏ...

Bài viết của một học viên ở New Zealand

Người chủ quản xây dựng trả lại tiền hối lộ sau khi 

tu luyện Pháp Luân Công
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Tù trưởng Maori: Trái tim 

tôi luôn ở bên...

(Tiếp theo trang 02

Ông Amato Akarana, tộc trưởng của bộ lạc 
Maori, đã đến thăm các học viên Pháp Luân 
Công ở núi Eden. Ông nói: “Trái tim tôi luôn 
ở bên các học viên Pháp Luân Công!”

[MINH HUỆ] Toàn thế giới hiện đang 
lên án mạnh mẽ tình trạng cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng ở Trung Quốc, tuy nhiên mức 
độ của tội ác ghê tởm do nhà nước hậu thuẫn 
này vẫn ngang nhiên diễn ra. Ngày càng có 
nhiều chi tiết cụ thể cho thấy lý do tử vong 
của những học viên đang bị bức hại ở Trung 
Quốc có liên quan đến mổ cướp nội tạng.

Cái chết của Bành Mẫn năm 2001 có thể 
là một trong số những trường hợp đầu tiên 
thuộc loại này.

Thông tin chi tiết khủng khiếp xung 
quanh cái chết của anh Bành Mẫn

Một ngày kia sau khi bị tiêm những loại 
thuốc không rõ nguồn gốc, anh Bành đã chết 
tại bệnh viện vào khoảng 1 giờ sáng ngày 06 
tháng 04 năm 2001. Trước đó, bệnh viện đã 
thực hiện một cuộc phẫu thuật trái phép trên 
thân thể của anh sau khi anh bị tê liệt do tra 
tấn. Cuộc phẫu thuật đã để lại một lỗ thủng 
lớn ở phần lưng của anh mà không hề được 
điều trị.

Bệnh viện đã từ chối thực hiện việc 
khám nghiệm tử thi, và phối hợp với cảnh 
sát để đem thi thể của anh đi hoả táng ngay 
lập tức mà không có sự đồng ý từ phía gia 
đình của anh. Mẹ anh Bành nghi ngờ rằng 
“điều trị y tế” tại bệnh viện đã trực tiếp dẫn 
đến cái chết của con trai bà.

Quay lại năm 2001, đây là thời điểm nạn 
mổ cướp nội tạng diễn ra ngông cuồng nhất, 
nó nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. 
Với tất cả những thông tin hiện đã được đưa 
ra, thì việc mổ cướp nội tạng là lời giải thích 
hợp lý nhất cho cái chết của anh Bành.

Hành nghề y bất hợp pháp và trái với 
luân thường đạo lý

Ngay khi anh Bành dần dần lấy lại được 
khả năng ăn, uống và nói chuyện, sau khi mẹ 
anh đưa anh về nhà từ trại giam Khánh Linh 
nơi anh bị tê liệt do tra tấn, Sở cảnh sát thành 
phố Vũ Hán đã cử 30 cán bộ đến bắt anh 
Bành và đưa anh đến bệnh viện số 7 Vũ Hán. 
Ở đó anh bị đưa thẳng đến phòng phẫu thuật.
Các cảnh sát đã giám sát gia đình anh 24/24 
để ngăn bất kỳ tiếp xúc nào từ bên ngoài, tuy 

nhiên ba người bạn 
của anh đã xoay sở đến 
thăm anh Bành thành 
công vào tháng 03, và 
ở đó họ nhìn thấy lỗ 
thủng lớn ở phía dưới 
lưng của anh. Mẹ của 
anh Bành cho họ biết 
rằng lỗ thủng đó xuất 
hiện sau cuộc phẫu 
thuật bí mật, và rằng 
bệnh viện không hề chữa trị vết thương cho 
anh.

Tại sao lại có một lỗ thủng lớn ở phía 
lưng dưới của anh Bành, đặc biệt là anh 
không hề có bất kỳ giấy tờ y tế gì cho thấy 
anh cần phải phẫu thuật? Có vẻ như bệnh 
viện đã mổ cướp một quả thận của anh 
Bành để cấy ghép.

Sau cuộc phẫu thuật, anh Bành đã mất 
tất cả cảm giác từ phần cổ trở xuống, tuy 
nhiên các bác sỹ không hề quan tâm đến 
chuyện đấy.

Anh Bành đã bị tiêm các loại thuốc 
không rõ nguồn gốc vào sáng ngày 05 
tháng 04 năm 2001, và qua đời vào khoảng 
1 giờ sáng ngày 06 tháng 04. Thi thể của 
anh ngay lập tức bị cách ly và chuyển đi, 
gia đình của anh không bao giờ được phép 
nhìn thấy thi thể của anh. Các nhà chức 
trách đã hoả táng thi thể của anh vào sáng 
ngày 07 tháng 04. Mẹ của anh Bành cũng 
qua đời không lâu sau đó, nguyên nhân của 
cái chết hiện vẫn chưa được xác định.

Anh Bành bị giam giữ và tra tấn
Tại Nhà tù Khánh Linh, anh Bành đã bị 

đánh đập nhiều lần vì từ chối từ bỏ niềm tin 
vào Chân – Thiện – Nhẫn, các nguyên lý 
của Pháp Luân Công, và ngừng luyện năm 
bài công pháp.

Anh Bành bị lính canh và cả tá tù nhân 
đánh đập và chửi mắng suốt ngày vào tháng 
01 năm 2001. Họ nghiền nát tay chân và 
xương sống thứ năm ở lưng của anh, bẻ gãy 
xương cổ của anh, khiến cho anh bị mất ý thức. 
Anh được đưa đến bệnh viện số 3 Vũ Hán. Tuy 
sống sót nhưng anh đã bị liệt.

Bệnh viện số 7 Vũ Hán đã phối hợp với 
phương tiện truyền thông của nhà nước để 
làm giả các bản tin và lừa dối công chúng 
về trường hợp này. Bệnh viện nói với giới 
truyền thông rằng cảnh sát đã cứu anh 
Bành sau khi anh nhảy xuống từ một toà 
nhà cao ốc. Ngay cả nhân viên trong bộ 
phận chỉnh hình cũng tin vào những lời dối 
trá này và hỗ trợ cảnh sát bằng việc từ chối 
yêu cầu xin khám nghiệm tử thi của gia 
đình, cũng như xúc tiến việc hoả táng.

Những chi tiết cụ thể 

cho thấy lý do tử 

vong: Mổ cướp tạng

Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở thành 
phố Vũ Hán, Trung Quốc

...lòng biết ơn chân thành của 
mình đối với các học viên vì đã 
giới thiệu Pháp Luân Công cho 
ông và liên tục phơi bày cuộc bức 
hại ở Trung Quốc. Ông là một 
người ủng hộ lâu năm cho Pháp 
Luân Công. Ông cho biết lý do 
ông đến ngày hôm nay là để cho 
các học viên biết rằng khổ nạn mà 
các học viên ở Trung Quốc phải 
đối mặt cũng là nỗi đau của ông. 
Ông nói: “Trái tim tôi luôn ở bên 
các học viên Pháp Luân Công.”

Vị tộc trưởng nói rằng khi ông 
còn trẻ, có lần cha ông đã nói với 
ông: “Amato, hãy ghi nhớ, một 
ngày trong tương lai nếu có một 
nhóm người Trung Quốc bị bức 
hại tìm đến sự giúp đỡ của con, 
con phải ủng hộ họ.” Cuối cùng 
ông đã hiểu được ý nghĩa của 
những lời cha ông nói khi lần đầu 
tiên ông gặp các học viên Pháp 
Luân Công cách đây vài năm.

Vị tộc trưởng 80 tuổi này đã 
xúc động sâu sắc khi ông biết về 
tội ác mổ cướp nội tạng chống lại 
các học viên Pháp Luân Công còn 
sống ở Trung Quốc. Ông nói rằng 
bất kì ai có lương tâm cũng không 
thể chịu được sự tàn bạo như vậy. 
Ông đã công khai lên tiếng về nạn 
mổ cướp nội tạng với những 
người cao tuổi Maori khác và 
người dân của ông. Tất cả những 
người nghe ông kể về điều đó đã 
bị sốc và có những nỗ lực ủng hộ 
khác nhau để chấm dứt cuộc bức 
hại Pháp Luân Công.
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[MINH HUỆ] Các phương tiện 
truyền thông Trung Quốc đã cung cấp 
một thông báo về cuộc điều tra về vụ 
việc của Lý Đông Sinh, Thứ trưởng Bộ 
Công an Trung Quốc, kiêm Trưởng 
Phòng 610. Thông báo, đề cập tới nạn 
tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Thông báo được hiểu rộng rãi như lời 
mở đầu cho sự rớt đài của Chu Vĩnh 
Khang, cựu lãnh đạo bộ máy an ninh của 
Trung Quốc, và là Ủy viên thường vụ Bộ 
Chính trị của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ). Lý Đông Sinh được 
cho là một đồng minh thân cận của Chu 
Vĩnh Khang và được ông ta cất nhắc lên 
đến vị trí hiện tại vào năm 2009.

Dựa theo các bài báo truyền thông 
gần đây ở Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang 
đang bị điều tra về việc tham nhũng tại 
công ty dầu mỏ thuộc nhà nước và lạm 
dụng quyền lực chính trị. Công chúng đã 
được cho biết rằng ông ta cùng gia đình 
đã phạm tội nhận hối lộ hàng tỷ đô la thu 
nhập bất chính.

Sự rớt đài của Chu Vĩnh Khang theo 
sau việc bắt giữ và kết án Bạc Hy Lai 
đầu năm nay. Bạc Hy Lai, cựu đảng viên 
khéo léo và người đồng minh thân thiết 
của Chu Vĩnh Khang, bị buộc tội tham 
nhũng hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Thông qua những trường hợp này, 
ĐCSTQ đã cố gắng vẽ nên bức tranh về 
chiến dịch giải cứu chính phủ khỏi nạn tham 
nhũng nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính 
quyền đã bỏ qua sự việc chính liên quan đến 
Chu Vĩnh Khang và tội ác của băng đảng 
ông ta trong việc đàn áp Pháp Luân Công – 
đặc biệt là vai trò của họ trong việc mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
còn sống để kiếm lợi.

Sự nghiệp gây dựng dựa trên đàn áp 
Pháp Luân Công

Phương tiện truyền thông tại Trung 
Quốc đã báo cáo rằng Chu Vĩnh Khang 
đang bị điều tra, nhưng không đề cập bất 
cứ điều gì về ông ta cũng như bè phái 
của ông ta phạm tội đồng lõa trong việc 
đàn áp Pháp Luân Công.

Chu Vĩnh Khang đã là một công cụ 
cho việc thăng tiến của cả Bạc Hy Lai và 

Lý Đông Sinh. Sự nghiệp của ông ta 
cũng được gây dựng dựa trên việc đàn 
áp Pháp Luân Công.

Vì sự thực thi “xuất sắc” của Chu 
Vĩnh Khang trong việc đàn áp trong 
suốt quá trình ông ta giữ chức Bí thư 
Đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên từ năm 1999 
đến 2002, ông ta đã được thăng chức 
lên làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Chính 
trị và Pháp luật (PLAC) và Bộ trưởng 
Bộ Công an mà không có bất cứ một 
kinh nghiệm nào trước đó trong lĩnh 
vực an ninh.

Dưới sự điều hành của Chu Vĩnh 
Khang, kiểu cách và hoạt động của chế 
độ nhanh chóng chuyển thành mafia. 
Nhân viên của PLAC ở mọi cấp đã ở 
tuyến đầu trong việc thực thi lệnh đàn 
áp, mà hầu hết thông qua miệng của 
Chu Vĩnh Khang rồi xuống tới mọi cấp 
trong chính phủ.

Những mệnh lệnh này đã gây ảnh 
hưởng trực tiếp lên cuộc đàn áp và đã 
gây tổn hại đến hàng trăm nghìn học 
viên Pháp Luân Công và gia đình, bạn 
bè, đồng nghiệp của họ. PLAC cũng đã 
tích cực tham gia vào tội ác mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống.

Những cuộc gọi giả danh tiết lộ mức 
độ chịu trách nhiệm

Một cuộc gọi giả danh tới Lý 
Trường Xuân, Ủy viên thường trực Bộ 
Chính trị và nguyên Bí thư Đảng tại 
tỉnh Quảng Đông, đã tiết lộ rằng Chu 
Vĩnh Khang đã chỉ thị kế hoạch mổ 
cướp nội tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công. Cuộc gọi đã được chỉ đạo 
như một phần của cuộc điều tra bởi 
WOIPFG (Tổ chức Quốc tế điều tra về 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công). Nó 
được thực hiện dưới tên trưởng phòng 
của La Cán- nguyên Ủy viên thường 
trực Bộ Chính trị.

Một cuộc gọi giả danh khác đã kết 
nối trực tiếp đến Chu Vĩnh Khang.

Trong suốt cuộc gọi, Chu Vĩnh Khang 
đã không phủ nhận sự tồn tại của các 
nhà tù bí mật [dành cho] các học viên 
Pháp Luân Công. Ông ta chỉ nhấn 
mạnh về việc nói về việc này trên một 
đường dây bí mật. Cuộc gọi từ 
WOIPFG được thực hiện dưới tên của 
Lý Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy tỉnh 
Tứ Xuyên.

Dựa trên báo cáo công bố gần nhất 
bởi Tổ chức Ân xá Quốc tế, các trại lao 
động cưỡng bức ở Trung Quốc đã đóng 
vai trò chính trong việc bức hại các học 
viên Pháp Luân Công. Nhiều trong số 
đó xảy ra dưới thời của Chu Vĩnh 
Khang. 

Người dân thế giới lên tiếng chống 
lại nạn mổ cướp nội tạng

Mặc dù vẫn bị che đậy bởi chế độ 
cộng sản, ngày càng có nhiều người 
đang nhận thức tội ác của Chu Vĩnh 
Khang và đồng bọn trong việc bức hại 
các học viên Pháp Luân Công. Vài 
người Trung Quốc đã chọn cách lên 
tiếng chống lại sự bất công này. Đầu 
tháng này, 300 người dân Trung Quốc 
đã tham gia ký một bức thư công khai, 
kêu gọi điều tra Chu Vĩnh Khang về 
vai trò của ông ta trong việc mổ cướp 
nội tạng và đàn áp Pháp Luân Công.

Vào ngày 10 tháng 12, ngày Nhân 
quyền Quốc tế, một cuộc thỉnh nguyện 
với 1,5 triệu chữ ký thu thập được từ 
trên 50 quốc gia đã được gửi tới Liên 
Hợp Quốc để kêu gọi chấm dứt nạn mổ 
cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Với sự rớt đài của bè phái Chu Vĩnh 
Khang, nhiều sự thật về cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công sẽ được làm sáng tỏ. 
Trách nhiệm đã thực sự chạm tới hàng 
ngũ quan chức cấp cao của ĐCSTQ. 
Bằng chứng cuối cùng sẽ dẫn đến 
Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư 
và là cấp trên của Chu Vĩnh Khang, kẻ 
đã chủ mưu đàn áp Pháp Luân Công 
vào năm 1999.
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Chu Vĩnh Khang rớt đài – ĐCSTQ không đề cập đến trách nhiệm của 

ông ta về nạn mổ cướp nội tạng và tội ác diệt chủng chống lại Pháp 

Luân Công Đầu tháng này, 300 người 
dân dũng cảm ở Trung Quốc 
đã cùng ký vào một bức thư, 
kêu gọi cuộc điều tra về tội 
ác chính của Chu Vĩnh 
Khang: mổ cướp nội tạng từ 
các học viên Pháp Luân 
Công còn sống.
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