
[MINH HUỆ] Thiên Quốc Nhạc Đoàn 
bao gồm các học viên Pháp Luân Công tại 
Đài Loan đã nhận được lời mời từ Hiệp hội 
Hỗ trợ khu vực ở Okinawa, Nhật Bản để 
đến biểu diễn vào ngày 20 tháng 06 năm 
2012 với mục đích là trao đổi văn hóa thông 
qua âm nhạc với người dân địa phương và 
giới thiệu Pháp Luân Công cho họ.

Vào ngày 21 tháng 6, ban nhạc biểu diễn 
tiết mục “Ánh lệ long lanh” và “Hoa” cho  
Hiệp hội Phúc lợi Người Khuyết Tật ở ngoại 
ô Naha, thủ phủ của Okinawa. Người dân 
địa phương đã quen thuộc với hai bài hát và 
vỗ tay theo nhạc. Sau đó ban nhạc biểu diễn 
bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”  và “Tặng 
bảo vật”. Các khán giả rất cảm động.

Một cư dân địa phương cho biết, “Đây là 
lần đầu tiên tôi được nghe biểu diễn bởi một 
ban nhạc lớn như vậy. Toàn bộ cơ thể tôi 
đều cảm thấy tuyệt vời.”

Sau màn trình diễn, giám đốc của hiệp 
hội bày tỏ sự đánh giá cao của mình tới 
ban nhạc. Ông nói, “Âm nhạc của các bạn 
thật cảm động. Đây là lần đầu tiên tôi được 
nghe. Tất cả lỗ chân lông của tôi như được 
mở ra và cảm nhận thấy năng lượng từ tất cả 
các nốt nhạc.”

Một phóng viên của một tờ báo địa 
phương của Okinawa đã đến để lấy các tin 
tức về sự kiện, và tờ báo đã đưa tin ngay 
ngày hôm sau.

Chủ tịch của một trường đại học địa 
phương khi biết được rằng ban nhạc sẽ đến 
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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.

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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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.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn tại Okinawa, Nhật Bản
theo nguyện vọng của người dân địa phương
Bài viết của một học viên ở Đài Loan

Thiên Quốc Nhạc Đoàn nhận được một bằng 
khen từ Giám đốc Hội đồng quản lý’cho màn 

biểu diễn của mình ở Okinawa, Nhật Bản.

Ban nhạc biểu diễn các tiết mục “Hoa”, 
“Ánh lệ long lanh” và “Tặng bảo vật” cho 

các học sinh trung học của Okinawa.

Okinawa, ông đã mời họ đến biểu diễn tại Phòng Hòa Nhạc của Trung tâm Cộng đồng trong 
Tomigusuku cho giáo viên và học sinh.

Ban nhạc đã đến địa điểm nổi tiếng và hấp dẫn nhất của Okinawa – Đại lộ Quốc tế. Ở 
đây, khách tham quan thật nhộn nhịp. Các chủ cửa hiệu trong các cửa hàng xung quanh đã 
không tiếc lời khen ngợi cho màn trình diễn của ban nhạc. Nhiều người trong số họ nói rằng 
họ chưa bao giờ nhìn thấy một ban nhạc lớn như vậy và mong rằng có cơ hội nhìn thấy nó 
một lần nữa trong tương lai.

Ngày 24 tháng 06, ban nhạc đến một danh lam thắng cảnh gần đó, đường Lily. Theo lời 
mời, ban nhạc biểu diễn trên một quảng trường ở phía trước của một cửa hàng. Màn biểu 
diễn đã thu hút nhiều khách du lịch dừng lại lắng nghe, và nhiều du khách đã vỗ tay nồng 
nhiệt sau khi nghe.

Ngày 25 tháng 06, vào buổi sáng sớm, hơn 100 học 
viên Pháp Luân Công với áo phông màu vàng [có 
chữ] “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” thực hành các bài 
công pháp trong một công viên địa phương.

Một cụ bà 81 tuổi đang đi bộ vào buổi sáng và nghe 
thấy tiếng nhạc luyện công. Trong toàn bộ cơ thể bà 
cảm thấy rất tốt và ngồi xuống để xem các bài tập. 
Sau khi học sẽ có các học viên đến hướng dẫn tập 
miễn phí, bà hào hứng nói, “Ngay gần nhà tôi. Tôi có 
thể đến mỗi ngày.” Các học viên Pháp Luân Công tổ 

chức tập các bài công pháp trong một 
công viên ở Okinawa



bắt mắt. Nhịp trống vang dội, nhịp điệu sống động, và đội hình 
thanh lịch của họ nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ 
đám đông.

Ở sân khấu trung tâm, các học sinh trường Minh Huệ biểu diễn 
múa “Hoa Sen” và múa trống eo theo bài hát “Pháp Luân Đại Pháp 
Hảo.” Các học viên địa phương nói với mọi người về Pháp Luân 
Công tại gian hàng thông tin của họ. Họ cũng phân phát hoa sen 
origami và tổ chức các hoạt động thư pháp Trung Quốc.

Một học sinh trung học tên là Alice rất thích hoa sen origami 
và đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Em nói: “Mọi 
người có quyền lựa chọn tín ngưỡng của mình. Việc đàn áp bất kỳ ai 
vì niềm tin của họ là không thể chấp nhận được. Chúng tôi, những 
người dân ở Mỹ, rất may mắn. Đặc biệt [chúng ta] nên để các bạn 
trẻ biết về [cuộc đàn áp] này.”
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[MINH HUỆ] Triển lãm Nghệ thuật 
Chân-Thiện-Nhẫn đã diễn ra từ ngày 05 
– 16 tháng 07 năm 2012 tại Leeds, một 
thành phố tài chính quan trọng ở Anh. 
Triển lãm được tổ chức tại Sở Giao dịch 
Leeds Corn lịch sử ở trung tâm thành phố, 
một trung tâm mua sắm nổi tiếng tọa lạc 
trong tòa nhà Victoria đẹp đẽ mới được cải 
tạo. Giám Mục của Ripon và Leeds, Đức 
Cha John Packer, được vinh dự cắt băng 
khai mạc Triển lãm.

[MINH HUỆ] Ngày 04 tháng 07 năm 2012, kỷ niệm 236 Ngày 
Độc lập của Mỹ, lễ hội “Wawa chào mừng nước Mỹ” đã diễn ra 
ở Philadelphia, nơi khai sinh ra Tuyên ngôn Độc lập. Năm thứ 12 
liên tiếp, các học viên Pháp Luân Công đã được mời đến tham gia 
sự kiện này, một trong những lễ kỷ niệm ngày 04 tháng 07 lớn 
nhất trong cả nước.

Sau buổi lễ, cuộc đại diễu hành bắt đầu với chủ đề năm nay là, 
“Chào đón anh hùng”, tôn vinh 10 năm Ngày Quân đội, cựu chiến 
binh, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát Hoa Kỳ, 9/11. Hơn 5.000 
người tham gia từ hơn 100 nhóm và tổ chức đã diễu hành trên con 
đường lịch sử Philly. Đội trống eo gồm hàng chục học viên Pháp 
Luân Công vận trang phục tập luyện truyền thống màu vàng rất 

Anh:

Philadelphia, Hoa Kỳ :

John Lllingworth,
Ủy viên Hội đồng thành phố Leeds 

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công

Gian hàng Pháp Luân Công chật kín khách

Triển lãm Nghệ thuật Chân - Thiện - Nhẫn mở cửa ở Leeds 

Các học viên trình diễn tại Lễ kỷ niệm ngày 04 tháng 07

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công người Anh 

Đức Cha Packer nói, “Thật là một đặc ân tuyệt vời cho tôi được đi vòng quanh triển 
lãm này và xem những biểu hiện của Chân, Thiện và Nhẫn, thường là trong hoàn cảnh 
của cuộc đàn áp và nỗi thống khổ to lớn. Điều làm tôi rất ấn tượng là cách mà Pháp 
Luân Công, vốn có mối liên hệ sâu xa với Phật Gia và Đạo Gia, trong một khía cạnh 
nào đó, có thể nói cho chúng ta về tất cả những giá trị vĩnh cửu. Là một giám mục Thiên 
Chúa giáo, tôi có thể chào đón và chúc mừng sự khắc họa các giá trị này, thật ra, tôi 
cũng đã trải qua một thử thách. Triển lãm hôm nay, làm cho tôi cảm thấy rằng việc quan 
tâm và bảo vệ nhân quyền là rất quan trọng.”

Một học viên Pháp Luân Công, người đã bỏ trốn sang Anh vài tháng trước, đã chia sẻ 
trải nghiệm của chính bà về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp các học viên Pháp 
Luân Công như thế nào. Trong thời gian bị giam giữ, người học viên ở độ tuổi sáu mươi 
này, đã bị trói trên ghế cọp trong vòng 14 tiếng và bị bắt làm nô lệ lao động. Sự tương 
quan giữa các bức tranh và thực tế đã làm cảm động nhiều người tham dự.

Ủy viên Hội đồng Leeds City, ông John Lllingworth rất quan tâm đến các nội dung thể  
hiện trong triển lãm. Ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông biết về Đại Pháp và cuộc đàn áp, 
và nói thêm rằng ông muốn làm những gì có thể để giúp các học viên Pháp Luân Công, bởi 
nhân loại không thể dung thứ một cuộc đàn áp tàn ác như vậy được.

Nigel Walsh, người quản lý bảo tàng Nghệ thuật Đương đại cho Phòng trưng bày Nghệ 
thuật Leeds, cũng đã đến triển lãm. Ông nhận xét:“Đó là một triển lãm rất giàu cảm xúc, 
rất cảm động. Đối với tôi thật thú vị khi xem cách mà các nghệ sĩ thể hiện chủ đề theo các 
phong cách khác nhau và từ các truyền thống khác nhau. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể khiến 
cho việc xem triển lãm rất thú vị.”

Người ta ước tính rằng triển lãm đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương tới Sở Giao 
dịch Corn để xem các bức tranh.



[MINH HUỆ] Ngày 20 tháng 07 năm 
1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
phát động một cuộc đàn áp trên toàn nước 
Trung Quốc đối với các học viên Pháp 
Luân Công. Cuộc bức hại đã thúc đẩy 
các học viên Pháp Luân Công trên toàn 
thế giới giảng rõ sự thật về môn tu luyện. 
Nhân dịp kỷ niệm ngày 20 tháng 07 sắp 
tới, một số quan chức liên bang Hoa Kỳ 
đã viết thư ủng hộ Pháp Luân Công và 
thể hiện tinh thần đoàn kết với việc kháng 
nghị chống lại cuộc đàn áp. Dưới đây là 
một lá thư ủng hộ của Nghị sĩ Hoa Kỳ 
Gerald E. Connolly từ Virginia.

Quốc hội Hoa Kỳ
Hạ viện
Washington, DC 20515-4611

12 Tháng Bảy 2012
Gửi các học viên Pháp Luân Đại Pháp,

Cảm ơn các bạn vì lời mời tham dự cuộc mít tinh ngày hôm nay tại Washington, DC, 
đánh dấu 13 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu chiến dịch chống lại phong 
trào tâm linh Pháp Luân Công. Tôi rất lấy làm tiếc không thể đích thân có mặt ở đây, nhưng 
tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ vững vàng đối với các quyền con người và tự do cơ bản của các 
bạn.

Pháp Luân Công nhấn mạnh các nguyên lý đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn và được thực hành 
ở ít nhất 70 quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, kể từ tháng 07 năm 1999 khi Đảng Cộng 
sản phát động cuộc đàn áp, chúng tôi nhận thấy các báo cáo ngày càng gia tăng về các học 
viên Pháp Luân Công đã phải chịu cảnh bị cầm tù ồ ạt, cưỡng bức “chuyển hóa” dưới các 
hình thức khác nhau, bị tra tấn và giết hại. Điều này phải kể đến một số báo cáo rất đáng 
quan ngại, gồm Báo cáo Nhân quyền 2011 của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói rằng “Các phương 
tiện truyền thông cả trong và ngoài nước cũng như các nhóm ủng hộ tiếp tục báo cáo về các 
trường hợp mổ cướp nội tạng, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công và người Ngô 
Duy Nhĩ (Tân cương).

Gần đây, các nạn nhân của cuộc đàn áp đã đến văn phòng tôi để tường thuật câu chuyện 
thật của họ về việc bị tra tấn, bị đau đớn, và những thiệt hại đối với gia đình và công tác của 
họ. Tôi hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công đã đáp lại cuộc đàn áp bạo lực được nhà 
nước thừa nhận thông qua việc sử dụng những phương thức hoàn toàn hòa bình. Họ đã kiên 
trì nói cho người dân Trung Quốc biết bản chất môn tu luyện của họ, cuộc đàn áp chống lại 
nó, và lịch sử thực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết quả là, ngày càng có thêm nhiều 
người dân Trung Quốc đang đứng lên phản đối cuộc đàn áp.

Năm ngoái, tôi đã đồng bảo trợ Nghị Quyết 416, trong đó lên án cuộc đàn áp các tù nhân 
lương tâm của Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, và hỗ 
trợ phong trào thoái đảng, trong đó người dân Trung Quốc từ bỏ mối ràng buộc của họ với 
Đảng Cộng sản.

Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã chia sẻ tiếng nói của các bạn và những câu chuyện của 
các bạn ở đây, để ủng hộ các giá trị được chia sẻ rộng rãi, những giá trị mà xác định chúng ta 
vừa là một quốc gia và vừa là một cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn. Cuối cùng, tôi hy vọng 
rằng đây sẽ là năm mà chúng ta thấy được sự tiến bộ đáng kể trong công cuộc phản bức hại 
của các bạn và những thay đổi đáng khích lệ diễn ra ở Trung Quốc.

Trân trọng,
Gerald E. Connolly
Nghị sỹ Quốc hội
Quận 11, Virginia
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Từ MộT QuảN Giáo ở TruNG TâM Tẩy Não Trở THàNH MộT HọC viêN Đại PHáP

Gerald E. Connolly,
Nghị sỹ Quốc hội

Thư cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ tiếng nói
và những câu chuyện về cuộc bức hại Pháp Luân 

Công ở Trung Quốc

Nghị sĩ  Hoa Kỳ Gerald E. Connolly :

Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ] Một viên chức ở cơ quan tài chính tại Trung 
Quốc gần đây tiết lộ rằng có lệnh truyền đạt từ trên xuống yêu 
cầu xóa bỏ hoặc tiêu hủy tất cả những tài liệu mật từ trung ương 
và ai làm thì báo cáo kết quả tiêu hủy lên cấp trên. Gần như các 
tài liệu mật từ trung ương trong những năm gần đây có liên quan 
đến Pháp Luân Công.

Các tài liệu trong câu hỏi được phân loại thành “tối mật”, “cơ 
mật”, và “bí mật.” Một người trong cuộc đã nói với ký giả tờ báo 

Khán Trung Quốc rằng gần đây ĐCSTQ bắt đầu hủy các tài liệu mật 
để xóa bỏ chứng cứ tội ác của họ nhằm tránh bị đưa ra công lý trong 
tương lai.

Những mệnh lệnh như vậy rất có thể từ Ủy ban Chính trị và Luật 
pháp và người đứng đầu, Chu Vĩnh Khang. Chúng phải đến các cơ 
quan khác ngoài những tổ chức tài chính. Vài năm trước, Phòng 
610 – cơ quan được thành lập với mục đích duy nhất là đàn áp Pháp 
Luân Công – đã gửi đi các mệnh lệnh khẩn để thu thập mọi tài liệu 
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Người dân chọn công lý và phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ 

15.000 người  dân ở Y 
Xuân, tỉnh Hắc Long 

Giang –– đứng về phía cô 
Tần, cùng ký tên và điểm 
chỉ vào thư thỉnh nguyện 

của cô Tần, đòi công lý cho 
người cha đã mất của cô

Hơn 300 hộ dân ở thôn Chu Quan 
Truân, tỉnh Hà Bắc cùng điểm chỉ 
và đóng dấu chính thức vào thư 
thỉnh nguyện để yêu cầu trả tự do 
cho ông Vương Hiểu Đông

[MINH HUỆ] Ông Vương Hiểu Đông bị bắt vào ngày 25 tháng 
02 năm 2012. Nhà ông bị lục soát, tài sản của ông bị tịch thu vì 
ông tập Pháp Luân Công. Có 300 hộ dân ở thôn Chu Quan Truân 
tại xã Phú, Bạc Đầu ở quận Thương Châu Địa, tỉnh Hà Bắc, đã 
cùng nhau điểm chỉ vào một thư thỉnh nguyện và gửi đến Viện 
kiểm sát thành phố, yêu cầu trả tự do cho ông Vương. Lá thư có 
điểm chỉ của người dân đã khiến các viên chức ở Bộ Chính trị 
Trung ương kinh hoàng.

Ngay sau đó, 562 người dân ở huyện Đường Hải, tỉnh Hà Bắc 
đã điểm chỉ vào một thư thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho học 
viên Pháp Luân Công, ông Trịnh Tường Tinh.

Gần đây, 15.000 người ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đã 
đứng về phía cô Tần Vinh Thiến, cùng điểm chỉ vào thư thỉnh 
nguyện cho cha cô. Cha cô Tần, ông Tần Nguyệt Minh, đã qua 
đời do bị tra tấn ở nhà tù, bởi ông cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào 
Pháp Luân Công.

Vài ngày trước, phóng viên Đài Truyền hình Tân Đường Nhân 
(ĐTHTĐN) đã phỏng vấn bà Lữ Tú Liên (Annette Lu) ở Osaka, 
Nhật Bản, nguyên Chủ tịch người Đài Loan, bà Lữ đã nhận xét 
rằng mọi người hãy dũng cảm cùng đối mặt với cuộc bức hại 
nhân quyền vô nhân tính. Không chỉ người dân Trung Quốc cùng 
nỗ lực tham gia – người dân trên toàn thế giới hãy cùng nhau bảo 
vệ nhân quyền, như chúng tôi đã nhận được giúp đỡ trên toàn thế 
giới. Bà Lữ cũng nói bà hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ cởi mở 
hơn nữa, vì mọi người sinh ra đều bình đẳng và nên nhận được sự 
tôn trọng thích đáng.

Nhân tâm thức tỉnh
Ông Hoàng Côn Huy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Sự vụ Đài Loan 

Đại lục và Nguyên Chủ tịch Đảng Đài Liên đã phát biểu “Tại sao lại 
đổ lỗi cho Pháp Luân Công? Cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công 
của ĐCSTQ đã bị thế giới xem thường trong một thời gian dài, và hiện 
giờ người dân ở Trung Quốc đang tiếp thêm can đảm để đứng dậy. 
Ba trăm hộ dân sẵn sàng điểm chỉ và đóng dấu của chính quyền lên 
thư thỉnh nguyện và yêu cầu thực thi [công lý]. Tôi cảm thấy ĐCSTQ 

Từ MộT QuảN Giáo ở TruNG TâM Tẩy Não Trở THàNH MộT HọC viêN Đại PHáP
Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Bài viết được tổng hợp bởi Phương Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ
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liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đây là một nỗ lực thu 
hồi trên quy mô lớn khác, nhưng bây giờ nó lan ra bên ngoài phạm 
vi của công an và các cơ quan thực thi pháp luật. Có thể rằng Chu 
Vĩnh Khang và Ủy ban Chính trị và Luật pháp thấy rằng thời điểm 
đền trả tội ác của chúng sắp đến?

Vương Lập Quân chạy trốn đến Đại sứ quán Hoa Kỳ và đã phơi 
bày tội ác mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn 
sống. Đích thân ông ta đã tham gia vào tội ác này. Để bảo vệ mình 
khỏi bị ĐCSTQ tiêu diệt, ông ta đã mang theo bằng chứng và đưa 
nó cho Hoa Kỳ. Bộ ngoại giao gần đây đã thêm vào Đơn xin nhập 
cư mới (DS-160) câu hỏi này: “Bạn đã bao giờ tham gia trực tiếp 

cưỡng chế cấy ghép nội tạng người hay mô cơ thể chưa?” Đây là 
một trong những câu hỏi mà nếu trả lời là “Có”, thì người đó sẽ bị 
cấm vào Hoa Kỳ.

Có một cuộc đấu đá nội bộ nghiêm trọng giữa các viên chức cấp 
cao của ĐCSTQ, và Chu Vĩnh Khang cùng đồng bọn sợ bị hạ bệ 
và đang cố tiêu hủy bằng chứng. Nhưng những tội ác mà họ phạm 
phải – đặc biệt là mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân 
Công – sẽ không bị lãng quên, và bằng chứng sẽ không dễ dàng bị 
phá hủy. Ngoài ra, nhiều viên chức từ đồn công an, gồm cả một số 
trưởng đồn, đã thoái khỏi ĐCSTQ.

không thể tiếp tục che mắt và giả vờ như không nhìn thấy nữa.”
Theo nhà lập pháp Điền Thu Cận, với những nỗ lực đó muốn nói 

rằng, dù dự định ban đầu của cuộc đàn áp là nhổ tận gốc Pháp Luân 
Công, nhưng hiện giờ người dân Trung Quốc cuối cùng cũng biết 
được Pháp Luân Công là dựa trên những nguyên tắc cơ bản của con 
người. Bà nhấn mạnh rằng cuối cùng người dân Trung Quốc cũng 
thấy được truyền thông đã bị ĐCSTQ điều khiển. Người dân cũng 
thấy việc các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và bị giam cầm 
bởi ĐCSTQ đều là những người tốt, vì thế họ sẵn sàng ký vào đơn 
thỉnh nguyện và yêu cầu các học viên phải được tự do. Họ đang 
chứng tỏ một sức mạnh phi thường.

Bà Điền nói rằng một lực lượng mạnh mẽ xuất phát từ nội tâm 
của người dân Trung Quốc thì nên được xem xét ở mức quan trọng 
nhất. Bà đề nghị đây là thời điểm để xem xét vấn đề Pháp Luân 
Công một lần nữa. “Nếu cuộc bức hại còn tiếp diễn, ĐCSTQ sẽ chỉ 
chuốc thêm rắc rối bởi vấn đề này.”

Ông Dương Hiến Hoành, Chủ tịch Liên minh Nhân quyền Đài 
Loan, nói rằng, với số đông người dân ở thôn sẵn sàng ký vào đơn 
thỉnh nguyện để giải cứu học viên Pháp Luân Công, “chúng ta có 
thể thấy  các học viên Pháp Luân Công được công nhận ở Trung 
Quốc ở mức độ nào. Người dân ở thôn nhìn thấy các học viên hàng 
ngày. Họ thực sự là những người tốt, sống theo các nguyên lý Chân 
– Thiện – Nhẫn. Kết quả là, nhiều người dân sẵn sàng đứng về phía 
các học viên. Người dân Trung Quốc đang sẵn sàng đứng về bên 
thiện”, theo lời của ông Dương “Họ muốn tách mình khỏi cái ác và 
đưa ra quyết định đúng đắn. Đây là một lực lượng quan trọng để 
thay đổi xã hội.”

Có rất nhiều người dân bình thường đã chọn ủng hộ các học viên 
Pháp Luân Công vô tội. Đối mặt với bạo ngược, họ đã chọn công 
lý. Điều đó có nghĩa là người dân đã không còn sợ chính quyền đàn 
áp và họ đang dần thức tỉnh và đứng lên phản đối bức hại. Về việc 
này, cựu chủ tỉnh hội đồng sự vụ Đài Loan Đại Lục, ông Du Doanh 
Long đã phát biểu “Khi người dân không sợ chết,  đàn áp dưới bất 
cứ hình thức nào cũng vô dụng. Không có lý do gì để dùng phương 
thức cứng rắn hơn. Chỉ nên đáp lại những thỉnh cầu [công lý] từ 
người dân và cộng đồng quốc tế.”


