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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 CHƯƠNG VẬN, PHÓNG VIÊN MINH 

HUỆ TẠI TORONTO, CANADA    

[MINH HUỆ] Hàng trăm học viên 
Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi 
tập hợp và đại diễu hành ở khu phố Tàu 
Toronto vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 
để thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện và 
vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công 
đã kéo dài 15 năm của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Lý đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung 
Quốc và làm việc tại khu phố Tàu. Ông 
đã dùng điện thoại ghi hình toàn bộ buổi 
diễu hành, ông nói: “Cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công rất nghiêm trọng tại Liêu 
Ninh. Tôi đã ở Toronto hai năm và đây 
là lần đầu thấy một cuộc diễu hành lớn 
đến thế. Tôi muốn ghi hình lại để nhiều 
người hơn nữa ở Trung Quốc có thể biết 
đến sự nổi tiếng của Pháp Luân Công 
bên ngoài Trung Quốc.”

Cindy là người Trung Quốc Đại lục 
đã đến Toronto được vài tháng. Đây là 
lần đầu tiên cô thấy một cuộc diễu hành 
Pháp Luân Công: “Tôi biết đến Pháp 
Luân Đại Pháp từ cuộc diễu hành này. 
Truyền thông ở Trung Quốc toàn phỉ 
báng Pháp Luân Công. Tôi nghĩ Pháp 
Luân Công thật tuyệt và tôi đã chụp rất 
nhiều ảnh.”

Ông Vương chuyển đến từ tỉnh 

Quảng Đông cách đây hai năm. Ông vẫn 
nhớ thời điểm cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công bắt đầu ở Trung Quốc năm 1999. 
Mẹ của ông tu luyện Pháp Luân Công, 
và cảnh sát thường quấy nhiễu bà. Ông 
nói: “Nhiều học viên Pháp Luân Công 
đã biến mất không rõ lý do. Điều đó là 
sự thật.” Ông ủng hộ nỗ lực của các học 
viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc 
đàn áp: “Mọi người đều nên tham gia và 
đứng lên chống lại cuộc đàn áp.”

Sergio Freigas làm việc tại khu phố 
Tàu. Anh và bạn bè đã cùng đứng xem 
cuộc diễu hành một cách thích thú. Ser-

gio nói: “Mọi người đều cần có tự do 
ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Tôi có 
thể thấy thông điệp của buổi diễu hành. 
Tôi sẽ ủng hộ họ và tìm hiểu thêm về 
cuộc diễu hành trên mạng.”

Mohammed Abdul đã ra đường để 
chụp ảnh cuộc diễu hành trong khi đang 
làm việc. “Tôi thích nhóm người này. 
Pháp Luân Công thật tuyệt và người 
dân Toronto thích họ.” “Tôi cảm thấy 
vui khi nhìn họ. Họ là người tốt, những 
người kế thừa văn hóa Trung Hoa truyền 
thống. Tôi rất mừng cho họ.”

Canada: Người dân Toronto chào mừng đoàn diễu 
hành Pháp Luân Công tại khu phố Tàu

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi tập hợp và đại diễu hành ở khu phố Tàu To-
ronto vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 để vạch trần cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.
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[MINH HUỆ] Vào ngày 22 tháng 03, 
Cuộc thi Kĩ năng Chữa cháy Tình nguyện 
tỉnh Đào Viên đã được tổ chức tại Sân vận 
động tỉnh Đào Viên. Cuộc thi có 1.380 lính 
cứu hỏa tình nguyện tham gia. Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn, gồm 150 học viên Pháp Luân 
Công địa phương, đã được mời đến trình 
diễn tại lễ khai mạc.

Đoàn nhạc mở đầu sự kiện với phần thể 
hiện hoành tráng của bài hát chủ đề cho cuộc 
thi. Tiếp theo, họ trình diễn ba bản nhạc do 
các học viên Pháp Luân Công sáng tác và 
dẫn đoàn thí sinh tiến vào sân vận động.

Đây là lần thứ ba đoàn nhạc được mời 

đến trình diễn cho cuộc thi. 
Nhiều người đã biết về Pháp 
Luân Công trong nhiều năm qua 
nhờ sự tham gia của đoàn nhạc 
vào sự kiện này.

Ông Trình, một trong những 
người tổ chức sự kiện, đã kết bạn 
với một số thành viên đoàn nhạc 
và biết rất nhiều về Pháp Luân 
Công trong nhiều năm qua.

Ông Trình nói với một 
phóng viên đưa tin sự kiện: “Đây 
là một môn tu luyện thực sự tốt. 

Hãy nhìn họ xem, từ 10 tuổi đến 80 tuổi, 
đều khỏe mạnh. Họ có thể đứng đây và chơi 
nhạc cả ngày mà không mệt mỏi.”

Ông chia sẻ rằng ông cũng muốn học các 
bài công pháp Pháp Luân Công. Ông Trình 
đã mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân, và 
đọc cùng với các học viên trong giờ giải lao.

Một số quan chức chính phủ tại sự kiện 
cũng có những nhận xét tích cực về Pháp 
Luân Công. Ông Hsie Jinghsu, Giám đốc Sở 
Cứu hỏa tỉnh, đã cảm ơn các học viên vì sự 
đóng góp của họ cho Cuộc thi Kĩ năng Chữa 
cháy Tình nguyện.

Đài Loan: Thiên Quốc Nhạc Đoàn trình diễn 
tại Cuộc thi Kĩ năng Chữa cháy Tình nguyện 
tỉnh Đào Viên

Ukraine: Giới 
thiệu Pháp Luân 
Công ở Donetsk

Thiên Quốc Nhạc Đoàn tại lễ khai mạc Cuộc thi Kĩ năng Chữa cháy 
Tình nguyện tỉnh Đào Viên

Biểu diễn các bài công pháp Pháp 
Luân Công

[MINH HUỆ] Ngày 22 và 
23 tháng 03, các học viên địa 
phương đã tổ chức các hoạt 
động ở Donetsk, Ukraine, để 
cho công chúng biết về Pháp 
Luân Công và cuộc bức hại 
kéo dài 15 năm đối với môn tu 
luyện ở Trung Quốc.

Các học viên đã biểu diễn 
các bài công pháp và phát tài 
liệu giảng chân tướng cho 
người dân địa phương, cũng 
như cho các cán bộ tại văn 
phòng chính phủ thành phố và 
sở cảnh sát thành phố.

BÀI VIẾT CỦA TÂM LIÊN, MỘT HỌC VIÊN PHÁP 

LUÂN ĐẠI PHÁP Ở TỈNH HÀ BẮC

[MINH HUỆ] Sau khi cưới nhau, 
tôi mới biết gia đình nhà chồng thật đặc 
biệt.

Bố chồng tôi rất nuông chiều năm 
người con – ông không bao giờ giáo dục 
con khi con làm sai. Mẹ chồng tôi không 
tiết kiệm tiền bạc. Bà có một đồng liền 
tiêu hai đồng, vì thế họ không bao giờ 
có tiền tiết kiệm. Bà cũng có những thói 
quen xấu như đánh bạc và hút thuốc.

Tôi có hai người chị dâu. Họ rất 
không bằng lòng với bố mẹ chồng.

Tôi là giáo viên tiểu học, lớn lên trong 
một gia đình chính trực, thiện lương, cần 

cù và tiết kiệm. Mẹ tôi rất hiếu thảo với 
ông nội tôi, nên tôi lấy đó làm gương 
khi đối xử với bố mẹ chồng. Tôi đi làm 
mỗi ngày, để chồng ở nhà chăm sóc cho 
hai đứa con nhỏ. Mẹ chồng tôi ngày nào 
cũng ra ngoài để đánh bạc, chồng tôi rất 
bực mình. Vì thế, ngay khi về nhà tôi 
sẽ thay chồng chăm sóc con, nấu ăn tối 
và làm việc nhà. Mỗi ngày tôi đều ngập 
trong công việc.

Chồng tôi thường hay cáu giận. Đôi 
khi, tôi giúp học sinh học bù ở trường 
và về nhà trễ một chút, chồng tôi mắng 
chửi và đánh tôi. Bố mẹ chồng không 
bao giờ nói một lời nào, và tôi dần dần 
có ác cảm với họ. Tệ hơn nữa, các triệu 
chứng chóng mặt, mất ngủ, khối u ở 
ngực và bệnh tim bắt đầu bám lấy tôi.

Tôi thường khóc. Tôi muốn không 
đối xử tốt với nhà chồng nữa cho rồi, 
nhưng điều đó ngược với bản chất của 
tôi. Nhưng đồng thời, khi im lặng chịu 
đựng, tôi cảm thấy không thỏa đáng và 
sự oán giận của tôi cứ lớn dần.

Một lần, tôi cãi nhau với chồng và 
khóc suốt đêm. Ngày tiếp theo, tôi bỏ ăn 
bữa sáng và bữa trưa nhưng chồng tôi 
cũng không quan tâm. Tôi quá tức giận 
đến nỗi đã uống một nắm thuốc ngủ. 
Anh ấy vẫn không ngó ngàng gì. Chờ 
đến lúc bố mẹ ruột tôi đến và đưa tôi 
đi bệnh viện thì tính mạng tôi mới được 
bảo toàn. Sau khi ra viện, tôi ở lại nhà 
bố mẹ ruột.

Chồng tôi và nhà chồng đã đến một
(Còn nữa...trang 3)

Hàng xóm: “Tôi chưa bao giờ thấy cô con dâu nào 
chu đáo như thế!”
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vài lần để xin lỗi và xin tôi trở về. Tôi 
không muốn sống một cuộc sống như 
thế nữa, nhưng tôi nhớ hai con tôi.

Trong khi đang tiến thoái lưỡng 
nan, một người quen đưa cho tôi cuốn 
Chuyển Pháp Luân và khuyên tôi nên 
đọc nó. Nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi cảm 
thấy đỡ hơn, mẹ tôi đưa tôi đến một 
điểm luyện công chiều hôm đó.

Sau khi học Pháp của Sư phụ, tôi hiểu 
rằng làm người phải chiểu theo các đạo 
lý của đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn; 
ân ân oán oán giữa người với người đều 
có nguyên nhân, không phải vô duyên 
vô cớ. Tôi biết rằng nên hướng nội khi 
có mâu thuẫn, và nên nhẫn nại, nghĩ đến 
người khác trước trong mọi tình huống. 
Tôi hiểu rằng nên xem nhẹ danh tiếng, 
sở thích cá nhân và các cảm xúc. Làm 
được như thế sẽ cảm thấy thoải mái 
ngay cả khi bị đối xử tệ.

Một vài ngày sau, tôi quyết định 
quay trở về nhà chồng.

Gia đình hòa thuận sau khi tôi bắt 
đầu tu luyện

Ban ngày tôi dạy ở trường, buổi tối, 
tôi học Pháp và luyện công. Tôi hạnh 
phúc và lạc quan. Chứng chóng mặt, 
mất ngủ, khối u ở ngực và bệnh tim đã 
biến mất. Có một vài lần, cậu con trai 
nhỏ của tôi kể rằng cháu đã thấy Pháp 
Luân xoay chuyển. Tôi rất hạnh phúc.

Tôi luôn cư xử theo yêu cầu của 
Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không còn cãi 
nhau với chồng khi anh ấy cư xử vô lý. 
Khi chồng say xỉn, tôi chăm sóc cho anh.

Dần dần anh ấy đã thay đổi. Anh trở 
nên biết lắng nghe và thường khoe với 
bạn bè rằng anh có một người vợ hiền 
đối xử tốt với chồng và hiếu thảo với bố 
mẹ. Các anh chị nhà chồng cũng khen 
tôi trước mặt người khác. Tôi không còn 
quan tâm đến việc được khen ngợi. Tôi 
chỉ làm theo yêu cầu của Sư phụ và cư 
xử, đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn.

Chúng tôi đã sửa sang lại nhà cửa 
vào năm 2009. Tôi sơn lại đồ nội thất cũ 
của mẹ chồng và chúng trông như mới. 
Mùa đông năm ấy bà mua một cái chăn 
điện, nhưng nó không chạy. Bà nhờ tôi 
đi đổi. Tôi đến cửa hàng và đổi một cái 

tốt hơn nhưng giá tiền gần gấp đôi. Tôi 
trả phần tiền còn thiếu và không nói gì 
với mẹ chồng.

Một vài ngày sau, một người hàng 
xóm hỏi tôi: “Chăn điện của mẹ chồng 
cô bao nhiêu tiền vậy?” Tôi đáp: “Tại 
sao bác lại hỏi?” Bà nói: “Tôi đi mua 
cái chăn giống như thế với giá tiền bà ấy 
nói, nhưng cửa hàng không đồng ý. Họ 
nói giá gấp đôi. Tôi không tin họ nên tôi 
mới đi hỏi cô.”

Chỉ khi đó mẹ chồng tôi mới biết tôi 
đã phải trả thêm tiền để mua cho bà một 
cái chăn tốt hơn. Người hàng xóm nói: 
“Tôi chưa bao giờ thấy cô con dâu nào 
chu đáo như thế.”

Năm ngoái, TV của mẹ chồng tôi bị 
hỏng. Cửa hàng sửa chữa nói nó cũ quá 
rồi và đề nghị bà nên mua một cái mới. 
Hàng năm bà được chu cấp 2.700 tệ từ 
ba người con trai, và không đủ tiền mua 
TV. Tôi muốn hỏi các anh chồng xem có 
thể gom tiền mua TV mới cho bà không, 
nhưng ngại rằng các chị dâu sẽ làm ầm 
ĩ lên.

Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi nói với 
chồng: “Chúng ta hãy tự mua cho mẹ 
một cái TV”. Anh đồng ý và chúng tôi 
tiêu vài trăm tệ mua cho bà một cái mới. 
Bà rất vui.

Một vài năm trước, chồng tôi và anh 
cả đã trao đổi hai mảnh đất. Hai người 
em còn lại làm chứng.

Ba năm sau, người chị dâu cả đổi ý 
và muốn đổi lại. Hai người em chồng 
đến thuyết phục tôi đừng chấp thuận 
yêu cầu vô lý đó. Tôi nói: “Là người 
một nhà, chúng ta không thể đối đầu vì 
những chuyện nhỏ như thế này. Vì chị 
dâu không thích, chúng tôi sẽ đổi. Tôi 
tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Khi có mâu 
thuẫn, lùi một bước biển rộng trời trong. 
Gia đình hòa thuận là quan trọng hơn.” 
Họ đều cảm động. Tôi vẫn đối xử với 
chị dâu như trước đây.

Giờ cả gia đình tôi đều hòa thuận. 

Tất cả là nhờ Đại Pháp đã dạy tôi cách 
cân bằng các mối quan hệ trong gia đình.

Lớp học quậy phá được cải biến
Tôi là chủ nhiệm một bộ môn chính 

ở trường và làm việc rất chăm chỉ. Nếu 
có lớp học nào quậy phá, có hành vi 
không tốt và điểm kém, hiệu trưởng sẽ 
giao cho tôi. Tôi không bao giờ từ chối 
vì tôi là một học viên và sẽ làm bất cứ 
việc gì người quản lý giao.

Vào tháng 09 cách đây hai năm, hiệu 
trưởng giao cho tôi lớp quậy phá nhất 
trường – học sinh uống bia trong lớp, 
đập phá bàn và chửi giáo viên. Người 
giáo viên trước đã đến gặp hiệu trưởng 
và khóc trong uất ức.

Hiệu trưởng đã nói chuyện với học 
sinh nhiều lần, nhưng không thể giải 
quyết được vấn đề. Cuối cùng hiệu 
trưởng hỏi học sinh: “Phải làm sao các 
em mới chịu học? Cậu học sinh quậy 
phá nhất đã trả lời, “Nếu cô A (đề cập 
đến tôi) dạy chúng em, chúng em sẽ 
không quậy nữa, vì cô ấy là giỏi nhất.”

Sau khi tôi tiếp quản lớp học, cứ 
khoảng hai hay ba ngày, học sinh lại 
tiếp tục quậy phá. Chúng nghịch camera 
theo dõi trong lớp học, hút thuốc, mang 
dao và gậy bóng chày vào lớp. Đánh 
nhau và chửi thề là thường xuyên.

Tôi dùng nguyên lý Chân-Thiện-
Nhẫn để dạy cho các em, và đối xử với 
các em bằng sự nhẫn nại và cởi mở. 
Trong vòng hai tháng, lớp học đã thay 
đổi. Các em không chỉ có kỷ luật, mà 
còn bắt đầu chú ý vào việc học. Trong 
kỳ thi cuối năm, trong hai môn tôi dạy – 
toán và khoa học, lớp của tôi xếp hạng 
nhất trong cả huyện. Trong kỳ thi tốt ng-
hiệp sau đó, các em vẫn xếp hạng như 
vậy.

Tháng 09 năm ngoái, tôi lại tiếp quản 
một lớp quậy phá. Sau một học kỳ, học 
sinh đã tiến bộ rõ rệt trong cả hành vi 
và học lực. Điểm số môn khoa học xếp 
hạng nhất trong toàn huyện, môn toán 
xếp hạng ba, chỉ thua hạng nhất 0,57 
điểm.

Một ngày nọ, tôi đến văn phòng, một 
vài giáo viên mỉm cười ngay khi tôi bước 
vào. Tôi hỏi: “Có chuyện gì vui thế?” 
Một người đáp: “Hiệu trưởng vừa ở đây. 
Ông ấy đập bàn chị và nói: “Hãy xem 
những người tu luyện Pháp Luân Công 
tuyệt vời thế nào! Nếu chính quyền 
không đàn áp, tôi cũng sẽ tu luyện.’

Hàng xóm: “Tôi chưa 
bao giờ thấy... (Tiếp theo trang 2) 
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THEO PHÓNG VIÊN MINH HUỆ TỪ TỈNH HỒ BẮC, 

TRUNG QUỐC

[MINH HUỆ ] Năm 2011, ông Lý 
Hỏa Sinh, một học viên Pháp Luân Công 
ở huyện Vũ Xương, tỉnh Vũ Hán, đã bị 
Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án năm 
năm tù vì niềm tin của mình. Ông bị tẩy não 
và bị cưỡng bức lao động 12 giờ mỗi ngày 
tại nhà tù Phạm Gia Đài, huyện Sa Dương, 
tỉnh Hồ Bắc. Do bị tra tấn cả về thể chất lẫn 
tinh thần, ông đã bị tràn dịch não, và toàn bộ 
cơ thể của ông bao gồm cả mắt đều bị sưng 
to. Lãnh đạo nhà tù đã từ chối thả ông Lý, 
bất chấp tình trạng nguy kịch của ông.

Cuộc sống trong nhà tù
Sức khỏe của ông Lý bị xấu đi từ 

khi ông bị giam giữ tại nhà tù Phạm Gia 
Đài. Ông bị đau ở lưng, và chân của ông 
bị sưng nghiêm trọng. Ông không thể ăn 
hoặc ngủ đủ vào ban đêm. Ông đã được 
đưa đến bệnh viện nhưng bệnh viện đã từ 
chối tiếp nhận. Thẩm phán cũng từ chối 
yêu cầu của gia đình ông về việc ân xá để 
điều trị y tế. Ông Lý hiện tại đang bên bờ 
vực của cái chết.

Ông Lý bị bắt giữ tại nhà vào khoảng 
1 giờ sáng ngày 20 tháng 04 năm 2011 
bởi khoảng 30 người từ Phòng 610, tòa 
án, sở cảnh sát, đồn cảnh sát địa phương, 
và khu dân cư. Họ đột nhập vào nơi ở của 
gia đình ông Lý. Ngoài việc bắt giữ, họ 
còn lục soát nhà của ông.

Tóa án huyện Vũ Xương đã tổ chức 
xét xử và kết án ông Lý năm năm tù vào 

ngày 27 tháng 09 năm 2011 mà không hề 
thông báo cho gia đình ông để họ có thể 
tham gia phiên xét xử. Ông đã kháng cáo 
tới tòa án nhân dân trung cấp tỉnh Vũ Hán, 
nhưng Trần Thủy Mẫn, thẩm phán đã từ 
chối triệu tập một phiên kháng cáo. Trần 
đã bác bỏ việc kháng cáo vào 25 tháng 11 
bất chấp sự biện hộ mạnh mẽ của luật sư 
và các báo cáo sự thật về ông Lý.

Lợi ích thu được từ việc tu luyện Pháp 
Luân Công

Ông Lý, khoảng 55  tuổi, là một nhân 
viên của Phòng Giao thông Vận tải Vũ 
Hán. Ông thường gặp nhiều vấn đề về sức 
khỏe bao gồm cả bệnh viêm loét, và ông 
bị mắc bệnh lao vào năm 1989. Sức khỏe 
của ông đã cải thiện một cách đáng kể từ 
khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công 
vào năm 1994. Ông sống theo nguyên lý 
Chân – Thiện – Nhẫn và được đánh giá 
cao bởi đội ngũ quản lý làm việc, đồng 
nghiệp, họ hàng, và gia đình của mình.

BÀI VIẾT CỦA MỘT HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG 

Ở BA LAN

[MINH HUỆ] Triển lãm “Tiết lộ cơ 
thể người” tại Viện nghiên cứu Hóa học 
Công nghiệp ở Vác-sa-va đã vấp phải 
sự phản đối của các học viên Pháp Luân 
Công và các nhà hoạt động nhân quyền, 
cũng như những nghi vấn từ giới truyền 
thông Ba Lan vào ngày khai mạc 12 tháng 
03 năm 2014.

Bà Wanda Nowicka, phó phát ngôn 
viên của Quốc hội Ba Lan (Sejm), đã kêu 
gọi một cuộc họp báo chung với nhóm 
Pháp Luân Công vào ngày hôm sau, và 
đưa ra một bức thư ngỏ cho người đứng 
đầu Viện Nghiên cứu Hóa học Công ng-
hiệp, đề nghị rằng triển lãm phải đóng 
cửa cho đến khi nguồn gốc của các cơ thể 
người được điều tra và tiết lộ thông qua 
xét nghiệm ADN.

Bà Nowicka đã đến cuộc biểu tình bên 
ngoài viện vào ngày 12 tháng 03 và nói 
chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
chịu trách nhiệm về tội ác ghê tởm mổ 
cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống vì lợi nhuận, theo ông Ma-

teusz Filipkowski, một đại diện cho nhóm 
Pháp Luân Công ở Ba Lan.

Dựa trên cuộc điều tra độc lập của 
họ, ông David Kilgour, cựu ngoại giao 
và công tố viên cao nhất người Canada 
và ông David Matas, luật sư nhân quyền 
nổi tiếng quốc tế, đã kết luận rằng ít nhất 
41.500 học viên Pháp Luân Công đã bị 
giết hại để thu hoạch nội tạng.

Chuyên gia Trung Quốc ông Ethan 
Gutmann ước tính rằng ít nhất 65.000 học 
viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để 
thu hoạch nội tạng từ năm 2000 đến năm 
2008. Theo nghiên cứu của ông, cơ thể 
của nhiều nạn nhân bị mổ cướp nội tạng 
đã được bán sau khi nhựa hóa.

Bà Wanda Nowicka đã ủng hộ lời kêu 
gọi của các học viên về việc xét nghiệm 
ADN các cơ thể và cung cấp tài liệu xác 
nhận rằng các cơ thể người không phải là 
từ các nạn nhân của  vi phạm nhân quyền.

Trong bức thư ngỏ của mình gửi đến 
bà Regina Jeziórska, người đứng đầu Viện 
Nghiên cứu Hóa học Công nghiệp, bà No-
wicka đã đề nghị Viện đóng cửa triển lãm 
trong thời gian này cho đến khi minh bạch 
hơn về nguồn gốc của các cơ thể người.

The Electoral Gazette (Gazeta Wy-
borcza) đã xuất bản một bài báo trực 

tuyến vào ngày 12 tháng 03 năm 2014 
đưa ra các nghi vấn của các học viên Pháp 
Luân Công liên quan đến nguồn gốc của 
các cơ thể người. Nó nói rằng hơn 200 cơ 
thể người trong triển lãm chủ yếu đến từ 
Trung Quốc. Một triển lãm lố bịch như 
vậy về các xác chết và nội tạng khiến 
người Trung Quốc ở Ba Lan tức giận. 
Bài viết nói rằng các học viên Pháp Luân 
Công ở Ba Lan cũng bày tỏ sự lo ngại là 
liệu các cơ thể người này có phải là từ 
những người Trung Quốc bất đồng chính 
kiến bị ĐCSTQ giết hại hay không.

Phó phát ngôn viên của Quốc hội Ba Lan ủng hộ việc 
điều tra nguồn gốc của triển lãm “Tiết lộ cơ thể người”

Nhà tù ở Vũ Hán từ chối thả người bất chấp tình 
trạng nguy kịch đến tính mạng

Bà Wanda Nowicka (bên trái), phó phát ngôn 
viên của Quốc hội Ba Lan (Sejm), kêu gọi một 
cuộc họp báo ở hội đồng vào ngày 13 tháng 
03 năm 2014. 


