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Bộ phim tài liệu này vạch trần tội ác chưa từng có 
trong việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống thông qua các bác sĩ và 
điều tra viên.

Báo cáo điều tra tội phạm quốc gia về việc ĐCSTQ thu 
hoạch nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công. 
(Thời gian điều tra: từ năm 2006-2015)
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Pháp luật và nghị quyết các nước
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Bộ phim tài liệu tiết lộ một cách hệ thống về việc 
ĐCSTQ đã phạm tội diệt chủng thu hoạch nội tạng sống 
của học viên Pháp Luân Công
quy mô quốc gia.

Israel

Vào năm 2008, Israel đã thông qua “Đạo luật ghép tạng”

Tây Ban Nha
Năm 2010 sửa đổi Bộ luật hình sự để trừng 

phạt tội ác buôn bán nội tạng.

Nước Ý
Năm 2015 Thượng viện Ý đã phê duyệt một dự luật, 

lên án tội ác thu hoạch nội tạng xảy ra tại Trung Quốc.

Đài Loan
Năm 2015, Đài Loan đã thông qua “Đạo 

luật cấy ghép tạng”.

Hoa Kỳ
Vào ngày 13 tháng 6 năm 2016, Hạ viện Hoa Kỳ 

nhất trí thông qua nghị quyết 343, lên án tệ nạn thu 
hoạch nội tạng sống đang diễn ra tại Trung Quốc.

Nghị viện châu Âu
Vào ngày 12/12/2013, Nghị viện châu Âu đã thông 

qua nghị quyết, lên án hành vi thu hoạch nội tạng sống
 đang diễn ra tại Trung Quốc.
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Mời quét mã
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ĐCSTQ dùng hình thức tàn khốc mất hết nhân tính 
thực hiện mổ cướp tạng trên thân thể người, dã mang 
giết hàng loạt các học viên Pháp Luân Công thiện 
lương và những dân tộc khác nhau. Hành vi tàn bạo 
này đã diễn ra suốt ở Trung Quốc Đại Lục hơn 20 năm 
qua. 

Sự thật đã chứng minh rằng ĐCSTQ là con ác quỷ 
nguy hiểm nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại 
chúng ta! Là một tổ chức tội phạm tà ác nhất! Điều 
khủng khiếp hơn nữa là ĐCSTQ đã sử dụng cách đe 
dọa, xúi giục, tẩy não, lừa dối và các phương thức khác 
để buộc cộng đồng quốc tế phải im lặng trước những 
tội ác bức hại như vậy. Hành động đó là đang cướp đi 
linh hồn của con người, phá hủy nguồn gốc đạo đức 
căn bản của con người, dần dần đẩy nhân loại tiến đến 
bến bờ diệt vong. 

Chúng ta hãy cùng nhau vạch trần tội ác của ĐCSTQ 
và chấm dứt hành vi tàn bạo mổ cướp nội tạng của nó! 
Chúng ta phải đưa tất cả tội ác đó ra ánh sáng pháp luật 
và giúp bảo vệ công lý chính nghĩa cho toàn thế giới!
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WTổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công 
(WOIPFG) được thành lập vào ngày 20/01/2003. Sứ 
mệnh và mục đích của chúng tôi là điều tra tất cả các tội 
trạng bức hại Pháp Luân Công, bao gồm các cơ quan, tổ 
chức và cá nhân, vô luận là ở chân trời góc biển nào, vô 
luận là thời gian ngắn dài, cần điều tra tới cùng, làm theo 
thiên ý, tái hiện lại công lý, giúp bảo vệ nhân quyền chính 
nghĩa trên thế giới.

Vào ngày 09/03/2006, ngày thứ hai sau khi các phương 
tiện truyền thông đưa tin về việc chính quyền ĐCSTQ đã 
thu hoạch nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công, 
WOIPFG đã triển khai cuộc điều tra có hệ thống tại Trung 
Quốc Đại Lục. Qua mười mấy năm điều tra và bằng 
chứng thu thập được,  bao gồm việc tiến hành hàng chục 
ngàn cuộc điều tra thông qua điện thoại gọi đến bệnh viện 
891 cấy ghép tạng, kết hợp thực hiện hàng chục nghìn 
cuộc khảo sát qua điện thoại với 9.519 chuyên gia y tế 
cấy ghép. Chúng tôi còn thực hiện nhiều đợt  tìm kiếm, 
nghiên cứu, phân tích hàng trăm ngàn báo cáo trên truyền 
thông, luận văn y học, ảnh chụp nhanh các trang web của 
bệnh viện, cũng như các tài liệu trong kho dữ liệu, v.v

Cuộc điều tra của WOIPFG thậm chí đã va chạm đến các 
lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, bao gồm 5 Thường uỷ 
Cục chính trị của ĐCSTQ, nhiều vị quan chức cao cấp, ví 
dụ như: Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Ủy viên Tổng 
cục Chính trị Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Tổng cục Hậu cần Quân Giải 
phóng Nhân dân Trung Quốc, v.v. 
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Từ năm 1999, tập đoàn tội phạm ĐCSTQ, đứng đầu là 
cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, đã thao túng toàn bộ bộ 
máy quốc gia, bao gồm đảng, chính phủ, quân đội, cảnh 
sát vũ trang, hệ thống tư pháp và hệ thống y tế, đã thực 
hiện thảm sát mang tính diệt chủng đối với học viên Pháp 
Luân Công thông qua thu hoạch nội tạng sống để tiến 
hành phẫu thuật cấy ghép trên phạm vi toàn quốc. Đây là 
tội ác quốc gia do Giang Trạch Dân khởi xướng và 
ĐCSTQ lãnh đạo. Đây là tội ác diệt chủng, tội ác nguy hại 
cho nhân loại.
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Bản đồ phân bố các bệnh viện nghi
 ngờ mổ cướp nội tạng

Kết luận 1: Thu hoạch nội tạng sống của học viên Pháp 
Luân Công là tội ác quốc gia do Giang Trạch Dân hạ lệnh 
và ĐCSTQ lãnh đạo.

Kết luận 2: Một lượng lớn bằng chứng cho thấy Trung 
Quốc có kho người sống cung cấp tạng khổng lồ.

Kết luận 3: Sau năm 1999, ngành cấy ghép tạng của Trung 
Quốc tăng trưởng bùng nổ.

Kết luận 4: Nguồn chính ban đầu của kho người sống 
cung cấp tạng bị nghi ngờ là đến từ hàng triệu học viên 
Pháp Luân Cộng bị giam giữ bất hợp pháp vì kiến nghị về 
quyền và tự do của họ về việc tu luyện Pháp Luân Công.

Kết luận 5: Một lượng lớn tài liệu phân tích cho thấy: một 
lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ thu hoạch 
nội tạng và hành hạ đến chết.


