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Giới thiệu

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.

Đài Loan: Hơn 7.000 học viên xếp hình Lý Sư Phụ, người sáng lập Pháp Luân Công
                 Một cảnh tượng huy hoàng

Chuyển biến quan niệm,
tai điếc lành lại

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 tập nhẹ nhàng, trong đó có một bài tọa thiền, 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.

Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: http://vn.minghui.org/news/
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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Bài của Lý Tuệ Dung ở Đài Bắc, Đài Loan

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp 
tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tại Quảng trường Tự do của Đài Bắc, 7.400 học 
viên Pháp Luân Công đã xếp hình Sư Phụ Lý Hồng 

Chí, người sáng lập của Pháp Luân Công – một 
cảnh tượng huy hoàng

Hơn 7.000 học viên Pháp Luân Công luyện công 
trong một nhóm lớn

[MINH HUỆ] Vào ngày 29 tháng 04 năm 2012, hơn 7.000 học viên Pháp Luân Công 
đã tập trung ở Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để tạo thành một hình ảnh ngoạn mục của 
Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Công. Họ đang kỷ niệm Ngày Pháp 
Luân Đại Pháp thế giới – ngày 13 tháng 05 sắp tới – kỷ niệm lần thứ 20 Pháp Luân Đại 
Pháp được giới thiệu ra công chúng. Cảnh tượng huy hoàng đã thu hút sự chú ý của du 
khách, họ dừng lại để xem và chụp ảnh.

Hình ảnh dài 120 mét và rộng 90 mét. Những dải hào quang rực rỡ màu đỏ, cam, 
vàng, lục, lục-lam, lam, tím bao quanh tạo nên một hình ảnh từ bi và trang nghiêm, thể 
hiện năng lượng to lớn của Phật quang soi sáng khắp mọi nơi. Bà Du, một khách qua 
đường, hào hứng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một sự gắn kết to lớn và đầy năng 
lượng như vậy. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng ngoạn mục như vậy. Tôi 
chưa bao giờ thấy một sự xếp hình như thế, và thật khó để tưởng tượng làm thế nào hình 
ảnh được tạo thành. Bây giờ tôi đã biết, thật tuyệt diệu.”

Bà Hoàng Xuân Mai, Phó Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, nói 
rằng quá trình chuẩn bị xếp hình diễn ra từ ba ngày trước, các du khách Trung Quốc 
đã rất ngạc nhiên, và nhiều người đã hỏi chuyện gì đang diễn ra. Các học viên đã nói 
với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và hình ảnh trưng bày trước Quảng trường 
thường được nhiều du khách vây quanh. Một số du khách Trung Quốc mà đã bị lừa dối 
bởi những lời dối trá và vu khống Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
không hiểu và hỏi: “Điều này có hợp pháp không?” “Các bạn đã được cho phép chưa?“, 
“Pháp Luân Công có thể làm điều này ở Đài Loan sao?” Nhiều du khách Trung Quốc đã 
ngạc nhiên trước cảnh tượng ngoạn mục, và đứng ở mép ngoài xem trong một thời gian 
lâu. Nhiều người đã chụp ảnh để ghi lại những cảnh tượng quý giá cho gia đình và bạn 
bè mình xem sau khi họ trở về nhà.

Sau khi xếp hình, các học viên đã tập năm bộ công pháp theo khẩu quyết của Sư Phụ. 
Nhiều người dân ngồi bên ngoài Hội trường Nhà hát Quốc gia và Nhà hát kịch Quốc gia 
ở cả hai mặt Quảng trường lặng lẽ xem các học viên tập công nhóm trong một giờ. Một 
số người có tiền duyên đã tham gia.

[MINH HUỆ] Tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 1998, và cá nhân từng trải nghiệm rất 
nhiều các nguyên lý của Pháp trong Chuyển Pháp Luân đã khuyến khích rất nhiều cho các 
học viên xung quanh tôi. Tuy nhiên, tôi bị một căn bệnh mà người khác không nhận thức 
được. Tôi bị thụt màng nhĩ ở tai phải, vì thế tôi bị điếc ở tai này. Năm 1983, khi tôi nộp hồ 
sơ tuyển giáo viên, tôi nghe rằng họ sẽ kiểm tra thính giác của mọi người. Khi tôi đến bệnh 
viện để kiểm tra, bác sỹ nói:“Cô bị thụt màng nhĩ bẩm sinh và không có cách chữa.”



Nghị sỹ quốc hội Don Davies
Vancouver Kingsway

Tháng 04 năm 2012
Kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp

Các bạn thân mến,

Tôi xin được gửi những lời chúc mừng chân thành, chúc cho một lễ kỷ niệm 20 năm thật 
vui vẻ tới tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tôn trọng sâu sắc môn tập cá nhân về đức tin, tín ngưỡng, và lương tâm, và tôi hết 
sức ủng hộ tất cả những quyền tụ họp ôn hòa và biểu đạt dân chủ của người dân.

Tôi cũng xin bày tỏ sự cảm kích của cộng đồng chúng tôi trước sự cống hiến để thúc đẩy 
những nguyên lý vũ trụ về Chân, Thiện, và Nhẫn của các bạn.

Tôi vô cùng cảm kích tất cả những người đang tích cực  tăng cường vai trò của tính đa 
dạng trên khắp đất nước chúng tôi. Thay mặt cho các cử tri của tôi, tôi cảm ơn các bạn vì 
những đóng góp lâu dài của các bạn để làm phong phú nền văn hóa của chúng tôi và quốc 
gia chúng tôi.

Trân trọng
Nghị sỹ Quốc hội Don Davies

Sư phụ không. Tôi có thể nghe một chút. Tôi bịt tai trái lại để cố thử 
lần nữa, và tôi có thể nghe! Âm thanh không nhiều, nhưng rất rõ 
ràng. Trong nhiều ngày liên tục, thỉnh thoảng tôi cảm thấy có không 
khí đang bay ra khỏi tai, và có lúc thấy hơi đau. Tôi biết rằng Sư phụ 
đang chỉnh lại tai mình, từng bước một. Một ngày nọ, tôi bảo con 
mình nói thầm vào tai phải của tôi, và tôi có thể nghe!

Tôi vội vã về nhà. Khi gặp gia đình và các đồng tu tôi đã kể với 
họ về những gì xảy ra với mình. Tôi nhấn mạnh với họ rằng việc tôi 
có thể nghe bằng tai phải chỉ là chuyện nhỏ. Bác sỹ từng nói: “Cô bị 
thụt màng nhĩ bẩm sinh và không có cách chữa.” Tôi đã luôn nghĩ 
rằng không có cách chữa trị, và không bao giờ nhận ra rằng Đại 
Pháp “có thể chính lại mọi trạng thái không đúng,” bao gồm luôn cả 
trạng thái không đúng đắn của tôi.

Tu luyện Đại Pháp là tất cả với tôi. Tôi rất biết ơn Sư phụ!

[MINH HUỆ] Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng sắp tới, ông Don Davies, Nghị sỹ Quốc hội 
ở Vancouver Kingsway, Canada, đã viết thư cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương để gửi lời chúc mừng chân thành của mình và bày 
tỏ sự tôn trọng sâu sắc đối với  môn tập cá nhân về đức tin, tín ngưỡng, và lương tâm. Dưới đây là nội dung bức thư.

[MINH HUỆ] Vào ngày 28 tháng 04 năm 2012, hơn một ngàn học viên Pháp Luân 
Công đã tổ chức một cuộc đại diễu hành tại Flushing, New York, biểu hiện nghĩa cử ôn 
hòa và từ bi mà họ luôn có trong hơn 13 năm khi họ đối diện với cuộc bức hại. Họ kêu gọi 
chấm dứt đàn áp và đưa những thủ phạm chính là Giang Trạch Dân, Lưu Cán, Lưu Kinh 
và Chu Vĩnh Khang ra công lý.

Đoàn diễu hành bắt đầu với Thiên Quốc Nhạc đoàn dẫn đầu. Những biễu ngữ đầy 
màu sắc và những lồng đèn lớn có mang theo những thông điệp để nói cho mọi người 
biết ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn là tốt’. Những tiên nữ trong 
những bộ trang phục đời Đường và những vũ công múa lân vui vẻ đã trình diễn được sự 
tao nhã của các học viên. Một nhóm rất đông gồm mấy trăm học viên cũng trình diễn 
những bài công pháp.
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Flushing, New York: Đại Diễu hành kêu gọi Lương tâm, chấm dứt bức hại

Nghị sỹ Quốc hội Canada: 
Tôi hết sức tôn trọng những môn tập cá nhân về đức tin, tín ngưỡng, và lương tâm  

Tiếp theo trang 1

Đoàn diễu hành

Chuyển biến quan niệm, tai điếc lành lại
Có rất nhiều ví dụ trên trang Minh Huệ về việc bị mù và bị điếc 

được chữa lành. Một lần tôi nghĩ về những ví dụ này và về việc mình 
tu luyện đã 10 năm nhưng tai chưa được chữa lành, tôi cảm thấy rất 
phiền muộn. Làm sao để Sư phụ chăm lo cho tôi? Làm sao tôi có thể 
nói với người khác về sự kỳ diệu và vẻ đẹp của Đại Pháp? Tôi thật 
sự cảm thấy xấu hổ.

Trước Tết Nguyên đán 2012, tôi muốn vội vã từ bên ngoài trấn trở 
về nhà để đón năm mới. Vào thời điểm đó rất khó để mua vé, tôi rất 
bận rộn với công việc, và tôi phải mang theo đứa con bốn tuổi, do đó 
tình hình thậm chí khó khăn hơn. Suốt cả đêm, có tiếng chuông vang 
trong tai trái của tôi, tai phải thì bị đau, và cổ họng cũng đau. Sư phụ 
đang điều chỉnh lại tai tôi.

Ngày hôm sau khi đang ngồi trên giường, tôi bật loa của điện thoại 
lên, đặt gần tai phải để thử xem có thể nghe được bài giảng Pháp của 

Bài viết của Cai Ju



Những nỗ lực không ngừng để nâng cao nhận thức 
về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Cả gia đình ông Trương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 05 
năm 1999. Ông nói:“Lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Công 
là từ phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về cuộc thỉnh nguyện 
25 tháng 04. Chúng tôi vào trang web và đọc về Pháp Luân Công, và 
chúng tôi tìm thấy người điều phối của điểm tập công gần đó, và sau 
đó bắt đầu tập.” Ông Trương nói tiếp: “Trước khi tập, vợ tôi bị gần 
20 chứng bệnh, như suy nhược thần kinh, viêm túi mật, và viêm nội 
mạc tử cung. Cô ấy dùng thuốc thường xuyên, nhưng không có tác 
dụng. Cô ấy cũng chịu nhiều căng thẳng tinh thần. Nhưng sau khi tập 
Pháp Luân Công trong một tháng, tất cả các chứng bệnh của cô ấy đã 
biến mất. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những hiệu quả to lớn của 
Pháp Luân Công trong việc nâng cao sức khỏe của mọi người.” Hơn 
13 năm qua, gia đình ông Trương vẫn giữ niềm tin kiên định của họ 
và không ngừng giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Cô Trần đã nói với phóng viên về việc mẹ của cô ở Trung Quốc đã 
trở nên tốt hơn như thế nào sau khi bắt đầu tập luyện. Cô đã đi từ chỗ 
không hiểu mẹ mình đến ngưỡng mộ bà. “Sau khi cuộc bức hại bắt 
đầu, mẹ tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp trong hơn hai năm chỉ vì bà 
đã nói ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt’. Bà đã chịu đựng rất nhiều trong 
tù. Tôi đã từng nghĩ rằng bà dại dột. Khi tôi lớn lên, được biết nhiều 
hơn về Pháp Luân Công, và được chứng kiến những cải thiện thể chất 
của mẹ và cách bà đối đãi với những việc xung quanh, tôi dần dần 
tôn trọng bà hơn.” Nhớ lại những gì mẹ mình đã làm trong hơn 10 
năm qua, cô Trần nói:“Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, nhưng mẹ tôi 
không ngừng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. 
Tôi ngưỡng mộ mẹ mình, và biết các học viên Pháp Luân Công vĩ đại 
như thế nào.”

Người dân tìm kiếm sự thật
Các bài tập thanh bình của các học viên Pháp Luân Công, cùng với 

ảnh trưng bày giảng chân tướng và một số bức tranh do các học viên 
làm, đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách từ 
Trung Quốc, Thụy Điển, Đức, Niu Di lân, Ấn Độ và Úc.

Người dân đã dừng lại, nhìn các tấm bảng trưng bày, hỏi về Pháp 
Luân Công và cuộc bức hại, và nhận tờ rơi. Nhiều người đã chụp ảnh, 
một số người muốn học, và một số người muốn mua cuốn Chuyển 
Pháp Luân. Những người khác đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và 
các tổ chức liên đới của nó. Sự hiểu lầm trước kia của một số người đã 
được xua tan, và nhiều người cảm thấy sốc và phẫn nộ trước cuộc bức 
hại vô nhân đạo và tàn bạo.

Ông Âu đến từ Trung Quốc làm việc ở Singapore. Ông nói rằng ông 
đã nhận được một tờ rơi về hoạt động này mấy ngày trước, và đã quyết 
định đến xem cuộc mít tinh của các học viên Pháp Luân Công. Ông Âu 
nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công 
là quá tàn bạo!”. Khi ông ở Trung Quốc, ông thường phá vỡ sự phong 
tỏa và truy cập vào các trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Đài 
truyền hình Tân Đường Nhân, nơi ông đã biết rất nhiều về sự thật. Ông 
cũng đã đăng ký trên trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên để thoái xuất 
các tổ chức ĐCSTQ. Ông Âu nói: “Hệ thống của ĐCSTQ là quá đen 
tối, và là nguyên nhân gốc rễ của tất cả các vấn đề ở Trung Quốc.”

Một du khách người Đức đã tò mò khi thấy các học viên tập các bài 
công pháp và đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Anh đã ngạc nhiên với cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Anh nói rằng anh sẽ sớm quay về 
nhà, và chắc chắc sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một công nhân người Ấn Độ đã rơi nước mắt khi nghe một học viên 
nói về cuộc bức hại. Ông đã ở lại đó một thời gian dài.

[MINH HUỆ] Vào chiều ngày 25 tháng 04 năm 2012, các học viên ở Singapore đã 
tổ chức một cuộc mít tinh ở công viên Phương Lâm để kỷ niệm năm thứ 13 cuộc thỉnh 
nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04. Họ đã kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa những 
thủ phạm chính ra công lý.

Tiến sỹ Hoàng Uy Cường, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore 
đã nói tại cuộc mít tinh rằng hơn 13 năm bị bức hại tàn bạo bởi Đảng cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Công vẫn ôn hòa và lý trí  giảng 
chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân từ mọi tầng lớp.
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Flushing, New York: Đại Diễu hành kêu gọi Lương tâm, chấm dứt bức hại

Singapore: Người dân biết chân tướng
                 tại hoạt động kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 

Tiếp theo trang 2

Các học viên tại nơi mít tinh

Diễu hành hằng năm tại Flushing bắt đầu
vào năm 2008 và trở thành sự kiện hằng năm

Bài của một học viên ở Singapore

Nhiều người đi xem đã chụp hình và 
nhận  tài liệu Pháp Luân Công trong đó 
có các giấy kẹp sách hoa sen và Tuần báo 
Minh Huệ.

Rất nhiều người khác cũng tham gia 
trong cuộc diễu hành. Ông Lu Dong, 
phát ngôn viên của Đảng Dân chủ Thiên 
Chúa Trung Hoa cũng tham gia. Ông nói 
“Từ năm 2007, khi đảng này được thành 
lập, chúng tôi đã tham gia trong các sự 
kiện phản bức hại của Pháp Luân Công, 
vì những người theo Thiên Chúa Giáo tại 
Trung Quốc cũng đang bị bức hại”.

Bình luận gia nổi tiếng Vương Beiji 
cũng tham gia. Ông nói ông không có 
bạn bè nào tu luyện Pháp Luân Công vào 
năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức 
hại. Nhưng điều này làm ông nhớ lại Cách 
mạng Văn hoá vẫn đang tiếp diễn. Ông 
nghĩ rằng Pháp Luân Công là nhóm duy 
nhất mà ĐCSTQ không thể tiêu diệt được. 
Với lòng từ bi, thiện lương và chân thành 
các học viên Pháp Luân Công đã chống lại 
cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông muốn bày 
tỏ sự ủng hộ của mình bằng cách tham gia 
vào cuộc diễu hành. Cuộc đại diễu hành đã 
gây ấn tượng với nhiều người Trung Hoa.



Một người Singapore địa phương đã nói với một học 
viên: “Các bạn đã làm một việc tuyệt vời!”

Nhiều người đã hỏi: “Làm thế nào mà một cuộc bức hại như vậy có thể xảy ra?” 
Một người đàn ông Ấn Độ đã không dám tin rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị 
mổ cắp nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Sau khi một học viên kiên nhẫn giải thích 
với ông về ĐCSTQ, các cuộc vận động chính trị của nó và sự đàn áp của nó đối với tất 
cả các loại tôn giáo, cuối cùng ông nói rằng ông đã hiểu và rời đi với các tài liệu thông 
tin về Pháp Luân Công. Một phụ nữ Ấn Độ khác đã có một cuộc trò chuyện dài với 
một học viên và nói rằng bà muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Một người đàn ông làm việc trong một tòa nhà gần đó đã cảm ơn một học viên vì đã 
chia sẻ với ông sự thật về Pháp Luân Công. Ông nói đó là lần đầu tiên ông thấy một khung 
cảnh yên bình như vậy. Ông nói: “Tôi cảm thấy các bạn thật tốt và chân chính.”

Một người đàn ông đi ngang qua đã nói với một học viên rằng ông đã không biết 
Pháp Luân Công là gì trước đó. Mặc dù ông đã nghe nói về cuộc bức hại, ông đã 
không có ấn tượng tích cực. Hôm nay cuối cùng ông đã hiểu rằng Pháp Luân Công là 
tốt. Đó là một môn tu luyện.
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[MINH HUỆ] Ngày 24 tháng 04 năm 2012, Thủ tướng Trung Quốc 
Ôn Gia Bảo đã đến Stockholm để tham dự Hội nghị quốc tế Stockholm 
40- về các giải pháp sáng tạo và cuộc sống bền vững, trong khuôn khổ 
chuyến thăm cấp quốc gia tới các nước châu Âu. Trong chuyến thăm của 
Thủ tướng, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển và Đan Mạch 
đã tổ chức một sự kiện tại Mynttorget, một quảng trường công cộng ở 
giữa Cung điện hoàng gia Thụy Điển và tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. 
Nhiều hoạt động khác nhau được tiến hành để giới thiệu Pháp Luân Công 
và vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công gần mười ba năm ở Trung 
Quốc cho các du khách trong và ngoài nước. Các học viên trưng các biểu 
ngữ ghi, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Đưa nhóm dối trá của Giang 
Trạch Dân ra trước công lý”. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp 
Luân Công và dựng các bảng trưng bày thông tin để giới thiệu Pháp 
Luân Công và vạch trần những tội ác bức hại môn tập luyện ôn hòa của 
ĐCSTQ, trong đó có tội mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
đang còn sống.

Người dân từ mọi tầng 
lớp xã hội ủng hộ những 
nỗ lực phản bức hại của 
Pháp Luân Công

Các biểu ngữ thông tin, cũng 
như các bộ công pháp hòa ái 
thu hút sự chú ý của nhiều du 
khách đến từ nhiều quốc gia 
khác nhau. Một nữ nghệ sĩ trẻ 
đến từ Nga đã học bài công 
pháp thứ nhất. Nhiều du khách 
đã chụp ảnh cùng các biểu ngữ 
của Pháp Luân Công và màn 
biểu diễn các bộ công pháp. 
Những người đã tìm hiểu về 
cuộc bức hại lên án những tội 
ác của ĐCSTQ và ký tên thỉnh 
nguyện chấm dứt bức hại.

Một nhóm lớn gồm các sinh 
viên Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng lại 
bởi sự kiện này. Một học viên 
người Tây phương có thể nói 
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với họ 

về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết những 
gì đang diễn ra ở Trung Quốc, hầu hết các sinh viên đã ngồi xuống cạnh 
các học viên Pháp Luân Công để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và 
kêu gọi đưa Giang Trạch Dân và nhóm lừa đảo của ông ta ra công lý.

THụY ĐiểN: Trong chuyến thăm của ông Ôn Gia Bảo
           các học viên kêu gọi đưa Giang Trạch Dân và những kẻ theo ông ta ra trước công lý 
Bài viết của Hà Bình ở Stockholm

Tiếp theo trang 3
Singapore: Người dân biết chân tướng tại hoạt động kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 

Các học viên đang tập các bài công pháp

Vài phóng viên từ các kênh truyền thông khác nhau của Thụy Điển 
cũng đến sự kiện này để tiến hành phỏng vấn.

Các Nghị sỹ Thụy Điển chú ý đến cuộc bức hại
Sự kiện của các học viên 

đã thu hút được sự chú ý 
của một số Nghị sỹ Thụy 
Điển. Nghị sỹ Finn Bengts-
sonzai nói trong một cuộc 
phỏng vấn rằng thật không 
thể tin được là ĐCSTQ lại 
coi Pháp Luân Công, một 
môn tập luyện ôn hòa như 
vậy, là một mối đe dọa. 
Ông nói rằng người dân 
Thụy Điển hoàn toàn không dung thứ cho bất kỳ sự bức hại Pháp Luân 
Công và những người bất đồng chính kiến nào, thêm vào đó ngày nay, ở 
Trung Quốc, việc đàn áp [những người như vậy] càng ngày càng tồi tệ 
hơn. Nghị sĩ Bengtssonzai nói rằng vấn đề này phải được đưa ra trong các 
cuộc gặp mặt cấp cao với Chính phủ Trung Quốc.

Nghị sỹ Fredrik Malm xúc động khi chứng kiến bầu không khí tường 
hòa của sự kiện và nói, “Tôi hy vọng được thấy rằng trong tương lai Pháp 
Luân Công sẽ có thể tổ chức nhiều hoạt động tương tự ở cả Bắc Kinh và 
Thượng Hải”. Ông bày tỏ mong muốn rằng Trung Quốc có thể trở thành 
một quốc gia  tự do, cởi mở và một chính phủ được chọn qua bầu cử. Ông 
nói thêm, “Ngoài sự phát triển kinh tế, một chính quyền nên tôn trọng 
nhân quyền. Điều này rất quan trọng!”.

Kêu gọi người dân Trung Quốc nhanh chóng thức tỉnh
Ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công có hai cơ hội để đối mặt 

với đoàn xe ô tô hộ tống Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Mặc dù các nhân viên 
của đại sứ quán Trung Quốc đã ra sức cản trở việc thỉnh nguyện hòa bình, 
đoàn xe ô tô hộ tống Thủ tướng Ôn Gia Bảo vẫn có thể nhìn thấy rõ biểu 
ngữ Pháp Luân Công ghi “Đưa nhóm lừa đảo của Giang Trạch Dân ra 
trước công lý” và nghe thấy những lời kêu gọi của các học viên: “Pháp 
Luân Đại Pháp là tốt” và “Đưa Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang ra 
công lý”.

Học viên Malin Nordstrand của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Thụy 
Điển nói, “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã diễn ra gần 13 
năm, và nó là một cuộc bức hại phi lý. Nhóm lừa đảo của Giang Trạch 
Dân đã phạm phải các tội ác cực kỳ tàn ác đối với các học viên Pháp Luân 
Công và phải bị đưa ra trước công lý. Những gì chúng tôi muốn làm ở đây 
là để nhiều người hơn biết về Pháp Luân Công, và chúng tôi mong rằng 
tất cả người dân ở Trung Quốc có thể thức tỉnh càng sớm càng tốt, hiểu rõ 
về bản chất của ĐCSTQ, mà rời xa ĐCSTQ từ trong tâm”.

Người dân Thụy Điển đọc các bảng áp phích 
để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Nghị sỹ Thụy Điển, ông Finn Bengtssonzai
được các kênh truyền thông phỏng vấn
tại sự kiện này.

Mọi người ký tên thỉnh nguyện
bày tỏ ủng hộ Pháp Luân Công


