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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

01

                                         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.

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.

[MINH HUỆ] Ngày 12 tháng 05 năm 
2013, các học viên Pháp Luân Công ở 
Pháp đã tụ họp tại Quảng trường Nhân 
quyền ở Paris để kỷ niệm lần thứ 14 Ngày 
Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 21 năm 
phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới. 
Các tiết mục ca múa sống động và màn trình 
diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công của 
họ đã thu hút một lượng lớn khán giả.

Ngày 13 tháng 05 năm nay là Ngày Pháp 
Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần 
thứ 14. Pháp Luân Đại Pháp còn được biết 
đến với tên gọi Pháp Luân Công, đã được 
ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng 
vào năm 1992.

Các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã 
tổ chức một loạt các hoạt động ở Quảng 
trường Nhân quyền Paris để kỷ niệm Ngày

Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cũng như 
chúc mừng sinh nhật lần thứ 62 của ông 
Lý Hồng Chí.
Cảm tạ Sư phụ

Cô Lý đến từ miền Bắc Trung Quốc 
đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 10 
năm. Cô nói: “Hôm nay tôi đến đây để 
tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày 
Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi muốn 
bày tỏ lòng biết ơn lớn nhất của tôi đến 
Sư phụ vì sự từ bi của Ngài.” Chồng cô 
cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân 
Công sau khi nhìn thấy những thay đổi tích 
cực ở cô. Cô Lý hy vọng nhiều người hơn 
nữa có thể nhận được lợi ích từ Pháp Luân 
Đại Pháp giống như gia đình cô.

Christina, một học viên đến từ Pháp, đã 
học Pháp Luân Công cách đây hai năm. 

Với gương mặt rạng ngời của sức khỏe 
và sự hạnh phúc, cô nói với các du 
khách về Pháp Luân Công và cuộc bức 
hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô 
nói: “Hôm nay là Ngày Pháp Luân Đại 
Pháp. Chúng tôi tổ chức kỷ niệm ở đây 
nhưng cũng cố gắng để nhiều người hơn 
nữa biết về Pháp Luân Công.” Trước khi 
tu luyện Pháp Luân Công, Christina đã 
thử nhiều cách để nâng cao tinh thần của 
mình. Cuối cùng, cô tìm thấy Pháp Luân 
Công. Cô nói một cách chân thành rằng 
kể từ đó, cả thể chất cũng như tinh thần 
của cô đều đạt tới trạng thái tốt nhất và 
không từ ngữ nào có thể mô tả hết những 
lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang 
đến cho cô. “Tôi có thể cảm nhận rằng tôi 
tràn ngập sức sống, tươi vui và điềm tĩnh.”

Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế 
giới

Từ ngày 13 tháng 05 năm 2000, mỗi 
năm các học viên Pháp Luân Công ở 
Pháp đều kỷ niệm sự phổ truyền của 
Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới 
tại Quảng trường Nhân quyền Paris, nơi 
tượng trưng cho “Nhân quyền, Tự do và 
Bình đẳng”. Kết quả là, vô số khách du 
lịch đến từ Trung Quốc và các quốc gia 
khác đã biết về Pháp Luân Công và bày 
tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực 
hòa bình và lý trí của các học viên trong 
việc chấm dứt cuộc bức hại. Ngày càng 
có nhiều du khách Trung Quốc đã bước 
ra khỏi cái bóng khủng bố của ĐCSTQ 
và biết được chân tướng tại Quảng 
trường Nhân quyền Paris. Thậm chí 
nhiều người đã tham gia tập luyện Pháp 
Luân Công.

PHÁP:  KỶ NIỆM NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP 
THẾ GIỚI DƯỚI CHÂN THÁP EIFFEL 

Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Pháp

Các học viên Pháp Luân Công kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ
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[MINH HUỆ] Hơn 7.000 học viên 
Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 50 quốc gia 
và vùng lãnh thổ đã quy tụ tại khu phố 
Tàu ở New York vào ngày thứ Bảy, 18 
tháng 05. Họ đã tổ chức một cuộc diễu 
hành hoành tráng để kỉ niệm 21 năm ngày 
Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra 
công chúng, thể hiện vẻ đẹp của Pháp 
Luân Đại Pháp và kêu gọi công lý và 
lương tâm. Cuộc đại diễu hành đã gây ấn 
tượng cho các khán giả người phương 
Tây cũng như người Trung Quốc.

Bắt đầu vào giữa trưa, cuộc diễu hành 
gồm ba phần lớn và 11 phần nhỏ, như 
một con rồng dài đến mức không thể thấy 
được đuôi.

Mỗi phần thể hiện một chủ đề khác 
nhau: Phần đầu thể hiện sự kỳ diệu của 
Pháp Luân Đại Pháp và sự hồng truyền 
trên khắp thế giới; phần thứ hai nâng cao 
nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công; phần thứ ba kêu gọi 
mọi người nhận ra bản chất tà ác của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và 
thoái Đảng cũng như các tổ chức liên đới 
để được bình an.

Khi cuộc diễu hành đi qua, đám đông 
lớn trên đường đã dừng lại để ngắm nhìn. 
Nhiều chủ cửa hàng người Hoa đã đi ra 
ngoài để xem. Nhiều người Hoa rất ấn 
tượng và kinh ngạc: “Tuyệt vời làm sao! 
Thật là nhiều người!” Một vài người còn 
nói họ muốn học Pháp Luân Công. 

“Cuộc diễu hành đầy hứng khởi không 
thể bỏ lỡ”

Ông Fred Seiden đã sống ở Manhattan 
hơn 40 năm. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ 
nghĩ rằng có thể thấy một cuộc diễu hành 
lớn và hứng khởi đến vậy ngày hôm nay. 
Bạn tôi đến từ Ấn Độ để tham gia, anh ấy 

đã bảo tôi đến xem, vì 
thế tôi đã đến. Tôi không 
biết phải diễn tả cảm xúc 
như thế nào. Ban nhạc 
thật là lôi cuốn, những 
tiên nữ và những người 
mặc trang phục dân tộc – 
họ đang thể hiện văn hóa 
truyền thống Trung Hoa.”

“Quả là một cuộc diễu 
hành đầy cảm hứng 
không thể bỏ lỡ.” Ông 
cẩn thật đặt các tài liệu 

Pháp Luân Công mà một học viên đã đưa 
cho ông vào ba-lô và nói rằng chắc chắn 
ông sẽ tìm hiểu thêm khi về nhà.

“Cuộc diễu hành thật sự phi thường”
Ông Chen đến từ tỉnh Quảng Đông và 

đã làm việc ở khu phố Tàu Manhattan 
hơn 12 năm. Ông nói: “Cuộc diễu hành 
thật phi thường! Tuyệt vời! Thật là nhiều 
người.” “ĐCSTQ là xấu. Nó độc tài, hủ 
bại và ác độc. Nó sẽ không bao giờ thay 
đổi. Hoa Kỳ tự do và dân chủ, vì thế mới 
có môi trường cho một cuộc diễu hành 
lớn như thế này.”

Ông Huang, sống ở New York hơn một 
thập niên, đã đến xem diễu hành của học 
viên Pháp Luân Công mỗi năm. Ông nói: 
“Pháp Luân Công là môn luyện tập tốt. 
Nó giúp người ta trở thành người tốt. 
Pháp Luân Đại Pháp thực sự dạy người ta 
làm người tốt. Đã nhiều năm trôi qua, ai 
đã từng thấy học viên Pháp Luân Công 
phạm pháp chứ?”

“Có thật nhiều học viên, tôi có thể [bắt 
đầu] học như thế nào?”

Ông Wang đến từ tỉnh Quảng Đông, 
cầm trên tay một tờ rơi Pháp Luân Công 
và chăm chú theo dõi cuộc diễu hành. 
Ông nói với phóng viên: “Đây là lần đầu 
tôi thấy một cuộc diễu hành có thật nhiều 
người. Có nhiều người luyện tập Pháp Luân 
Công. Làm sao tôi có thể tìm nó trên mạng? 
Làm sao để bắt đầu học? Tôi có thể tải sách 
từ trên mạng không?” Khi được trả lời, ông 
nói sẽ tìm trên mạng và bắt đầu học.

New York: CUỘC ĐẠI DIỄU HÀNH CỦA HƠN 
7.000 HỌC VIÊN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net Tang Xiuming, Xiao Yan, và Zhang Jun
tại New York

Ông 
Fred Seiden
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[MINH HUỆ] Ngày 13 tháng 05 năm 
2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế 
giới thường niên lần thứ 14 và đánh dấu 
21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới 
thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng 
Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại 
Pháp. Nhân dịp đặc biệt này, nhiều quan 
chức chính phủ Canada đã gửi thư chúc 
mừng ghi nhận 21 năm Pháp Luân Đại 
Pháp được giới thiệu ra công chúng.

Canada: Các quan chức 
chính phủ gửi lời chúc 
mừng đến lễ kỷ niệm 
21 năm Pháp Luân Đại 
Pháp hồng truyền 

Lời chúc 
của Thành 
viên hội 
đồng Josh 
Matlow, Hội 
đồng thành 
phố Toronto

Lời chúc 
của Thành 
viên hội 
đồng Mike 
Del Grande, 
Hội đồng 
thành phố 
Toronto

Lời chúc 
của Thành 
viên hội 
đồng 
Valerie 
Burke

Lời chúc từ 
Văn phòng 
Thị trưởng, 
Thành phố 
Mississauga



SỰ KINH HOÀNG CỦA
TRẠI LAO ĐỘNG MÃ TAM GIA 

[MINH HUỆ] 
Tại một cuộc thảo 
luận hội đồng vào 
ngày 09 tháng 05, 
ông David Shoe-
bridge, ông John 
Kay và bà Jan 
Barham, ba thành 
viên đảng Xanh 
của Hội đồng Lập 
pháp bang New 

South Wales, đã đệ trình một bản kiến nghị với 
hơn 100.000 chữ ký lên Hội đồng. 

Bản kiến nghị kêu gọi hành động ngăn chặn 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, ban 
hành luật cấm công dân Úc cấy ghép nội tạng phi 
pháp ở các nước khác và chấm dứt việc đào tạo 
các bác sĩ phẫu thuật nước ngoài mổ cướp nội 
tạng phi pháp.

Tại buổi họp báo sau phiên điều trần của hội 
đồng, ông David Shoebridge nói: “Bản kiến nghị 
này dài gấp bốn lần so với tất cả các kiến nghị 
từng được đệ trình tại phòng họp này… Từ kinh 
nghiệm công tác chính trị của mình, tôi biết rất 
khó để tiếp cận mọi người và thuyết phục họ ký 
tên kiến nghị, để họ lắng nghe bạn, và sau khi 
lắng nghe có thể hiểu được vấn đề và điền tên, 
chữ ký của họ vào đơn kiến nghị. Tại nghị viện 
này, chữ ký của 500 người, hoặc 10.000 người ở 
thượng viện, được coi là một thành tựu vĩ đại 
cho thấy sự ủng hộ thực sự từ cộng đồng. Và các 
bạn đã có một bản kiến nghị của 100.000 người. 
Tôi phải nói rằng, tôi đã nói chuyện với Caroline 
và Lucy, các bạn đã đạt đến con số 100.000 và 
các bạn đã dừng lại. Thực ra các bạn có thể có 
nhiều hơn, đối với tôi mà nói, điều đó cho thấy 
sự ủng hộ mạnh mẽ trong cộng đồng.

Lời kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng ở 
Trung Quốc nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ 
các chuyên gia y tế. Vào ngày 08 tháng 05, ông 
Jeremy Chapman, Giám đốc Can thiệp Y tế Cấp 
tính (SWAHS) và Dịch vụ Thận tại Bệnh viện 
Westmead, Chủ tịch Hội Cấy ghép, nguyên Chủ 
tịch của Hiệp hội Hiến Tủy Thế giới và là Chủ 
tịch Liên minh Toàn cầu về Ghép tạng, đã đệ 
trình một báo cáo tóm tắt tại Tòa nhà Quốc hội 
tiểu bang, có tiêu đề “Tuyên bố của Istanbul: 
Phản ứng của các chuyên gia về nạn buôn bán 
nội tạng người”. Ông yêu cầu các nhà lập pháp 
phải hành động để ngăn chặn việc kinh doanh 
phi pháp và vô đạo đức này.
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Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

ÚC : BẢN KIẾN NGHỊ KÊU 
GỌI CHẤM DỨT MỔ CƯỚP 
NỘI TẠNG CÓ HƠN 100.000 
CHỮ KÝ 

Ông Jeremy Chapman, 
Giám đốc Can thiệp Y tế Cấp 
tính (SWAHS)

[MINH HUỆ] Hầu hết những người chứng kiến cảnh biệt giam, treo tay lên 
bằng còng, sốc điện, bức thực, đánh đập, ghế cọp, giường chết, lao động nặng 
nhọc kéo dài hay nhiều hình thức tra tấn ghê sợ khác vốn được sử dụng để 
chống lại những học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc sẽ hoàn toàn cảm 
thấy lo lắng. Thậm chí những cảnh tàn bạo nhất trong phim ảnh hay tiểu thuyết 
cũng không thể so được với sự chịu đựng này. Vậy mà tất cả những điều này là 
những gì xảy ra trong cuộc sống hiện thực, và nó tồn tại ở khắp nơi quanh 
chúng ta.

Ngày 07 tháng 04 năm 2013, nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc 
công bố bài báo có tựa đề “Thoát khỏi Mã Tam Gia”. Nhà bình luận hàng đầu 
và Tổng Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Truyền thông của tờ Tin tức Bắc Kinh 
nói rằng ông đã ghi âm chương trình tên có tên “Trại lao động cưỡng bức nữ 
Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh trở thành địa ngục trần gian”, và cũng cảm thấy 
phẫn nộ và đau buồn đến cùng cực. Ông ấy đã nói ông muốn khóc to lên. Thậm 
chí chuyên gia truyền thông đầy kinh nghiệm này khó mà chịu đựng nổi sự 
chấn động và sự tác động mạnh tới cảm xúc; bởi người ta có thể tưởng tượng 
ra những cảnh tượng đó  khủng khiếp thế nào.

Nhiều người quen thuộc với cái tên Mã Tam Gia. Vào đầu những năm 2000, 
tại Hồng Kông, khi người ta hỏi những người bảo vệ từ Mã Tam Gia rằng họ 
từ đâu đến, những người này thường không dám nói ra sự thật. Mã Tam Gia 
từng có tai tiếng là nơi mà các lính canh đã từng lột quần áo của 18 nữ học viên 
Pháp Luân Công và đẩy họ vào các phòng giam nam.

Tôi nhớ là khi các học viên nói với một viên chức về Mã Tam Gia khi họ 
đang ở trong xe cảnh sát tại quảng trường Thiên An Môn; người viên chức này 
không thể chấp nhận điều đó. Ông ta nói: “Tất cả các người đừng nhìn tôi. Tôi 
không làm gì ở đó cả.”

Vì sao có quá nhiều lính canh tà ác tại Mã Tam Gia? Điều gì đã xảy ra? 
Những hành động tà ác này xuất phát từ mệnh lệnh của Giang Trạch Dân: “Cái 
chết của học viên Pháp Luân Công do đánh đập không bị truy cứu và được tính 
là tự sát.” Nền tảng của những hành động này cũng đến từ sự suy bại bản chất 
con người bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vô số phương pháp tra 
tấn đã được tạo ra và thực hiện tại Mã Tam Gia trong suốt cuộc bức hại Pháp 
Luân Công.  

Hiện giờ, Mã Tam Gia trở thành từ đồng nghĩa đối với toàn bộ hệ thống lao 
động cưỡng bức. Những lính canh độc ác, đồi bại ở đó – tất cả là những tội 
phạm bị thất thế trong nghề.
Thông báo về những kế hoạch loại bỏ hệ thống lao động cưỡng bức không có 
nghĩa là ĐCSTQ đang thay đổi. Đây chỉ là cách để nó [ĐCSTQ] che đậy bản 
chất thật sự của chế độ nhằm đối phó với những chỉ trích đang gia tăng cả trong 
nước lẫn nước ngoài, và giải quyết những đấu tranh nội bộ của chính nó. Cuộc 
bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp tục và việc chà đạp luật pháp của ĐCSTQ 
ngày càng tồi tệ. Hầu hết nhân viên của nó bị lừa dối bởi chế độ này, và họ 
không nhận ra rằng họ sẽ chết cùng với nó khi nó bị sụp đổ hoàn toàn.

Việc phơi bày Mã Tam Gia đã cho mọi người nhận biết rõ hơn sự tà ác của 
ĐCSTQ. Những người nghĩ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không phải là 
việc của họ thì hiện giờ có thể thấy rằng nó [ĐCSTQ] bức hại toàn thể nhân 
loại. Khi quá nhiều người nhắm mắt với cuộc bức hại Pháp Luân Công, đồng 
nghĩa với việc càng nhiều cơ quan của ĐCSTQ tăng thêm các kỹ năng giết 
người của chúng một cách thuận lợi. Nhiều thảm họa và kẻ sát nhân trong xã 
hội bị những cơ quan tà ác đó gây ra, và họ đánh mất nhân tính của mình trong 
cuộc bức hại Pháp Luân Công.
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[MINH HUỆ] Khi cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 
năm 1999, các chương trình TV đã vu 
khống các học viên Pháp Luân Công hàng 
ngày. Một loạt vu khống mới đã xuất hiện 
vào dịp Đêm Giao thừa dịp Tết Trung 
Quốc năm 2001. Đài CCTV đã phát sóng câu 
chuyện “Tự thiêu ở Quảng trường Thiên An 
Môn” cho rằng đó là một sự phản kháng của 
Pháp Luân Công, nhưng bây giờ tôi biết nó là 
một trò lừa bịp xấu xa. Tuyên truyền này đã 
ảnh hưởng đến tôi và tôi bắt đầu ghét Pháp 
Luân Công. Tôi sợ và không muốn nói 
chuyện với các học viên Pháp Luân Công để 
tìm hiểu xem đó là đúng hay sai.

Một nữ học viên Pháp Luân Công là 
Vương Dĩnh sống ở tầng trên khu nhà tôi. 
Cô ấy thường lặng lẽ đưa cho tôi các tờ rơi 
về Pháp Luân Công khi gặp tôi. Tôi không 

nhận và thay vào đó còn giận dữ hét to 
với cô ấy. Tôi luôn cố tránh mặt cô ấy 
khi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đã từng bị kết 
án phi pháp ba năm trong một trại lao 
động cưỡng bức. Khi được thả ra, tôi 
thấy cô ấy bị sụt nhiều cân và đi khập 
khiễng. Cô ấy đi lên cầu thang rất khó 
khăn. Tuy nhiên, tôi để ý rằng cô hồi 
phục sức khỏe rất nhanh. Cứ vài ngày là 
cô ấy tự nguyện quét cầu thang. Vào mùa 
đông, khi tuyết rơi, cô ấy đi xuống tầng 
dưới và quét tuyết vào sáng sớm. Cô ấy 
đã dọn sạch một lối đi tạo sự thuận tiện 
cho người khác.

Sau đó tôi đến Hồng Kông và Ma Cao, 
những nơi này đã khiến tôi mở rộng tầm 
nhìn. Tôi thấy Pháp Luân Công được 
luyện tập tự do ở đó. Tôi đã nhận nhiều 
Tuần báo Minh Huệ và báo Đại Kỷ

 Nguyên. Qua những gì tôi thấy ở đó và 
các tài liệu văn bản, tôi biết rằng tuyên 
truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công đều 
là giả dối. 

Thái độ của tôi đối với người hàng 
xóm Vương Dĩnh đã thay đổi và tôi 
không còn tránh cô ấy nữa. Tôi đã nhận 
các tài liệu Pháp Luân Công cô ấy đưa. 
Tôi đã chia sẻ tài liệu cho người thân và 
bạn bè sau khi đọc chúng. Thỉnh thoảng 
tôi cũng để chúng vào các hòm thư của 
người khác để họ cũng biết sự thật.

Qua các tờ rơi Pháp Luân Công, tôi 
biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được 
phổ truyền ở khoảng 112 quốc gia và 
được chào đón khắp thế giới. Chỉ có 
ĐCSTQ là đang bức hại Pháp Luân 
Công. ĐCSTQ là một chế độ độc tài tà 
ác. Tôi nhận thấy mình sẽ lo lắng nếu 
không nhận bất kỳ tờ rơi Pháp Luân 
Công nào vào tuần đó. Thỉnh thoảng, nếu 
tôi không gặp Vương Dĩnh dưới cầu 
thang, tôi sẽ chạy lên nhà cô ấy ở tầng 
trên để xin cô ấy một ít tài liệu.

Bây giờ tôi đã biết sự thật về cuộc đàn áp xấu xa

của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công 

1.371 NGƯỜI DÂN LÀNG KÝ TÊN ỦNG HỘ HỌC 
VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG – ÔNG LÝ LAN KHUÊ 
ĐANG BỊ BẮT GIỮ 

Bài viết của Hoàng Long

Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

viên Pháp Luân Công sống theo tiêu 
chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, họ được 
công nhận là những người tốt, tôi chưa 
bao giờ gây khó dễ cho họ cả. Những 
nhân viên Phòng 610 và cảnh sát này thì 
không làm như vậy. Để cứu những học 
viên pháp Luân Công tôi sẽ ký vào đơn 
thỉnh nguyện
Lợi ích từ việc tu luyện Đại Pháp

Chỉ một tháng sau khi tu luyện Pháp 
Luân Công, ông Lý đã hồi phục căn 
bệnh bất động và liệt giường. Ông cũng 
từ bỏ được các thói quen xấu và trở 
thành người rất ân cần chăm sóc vợ và 
ông cũng trở thành một nguời đàn ông 
thật thà, chất phác. Chứng bệnh rối loạn 
co giật của vợ ông cũng biến mất hoàn 
toàn sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. 
Ngày càng có nhiều người bắt đầu tham 
gia vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi 
được nghe câu chuyện tuyệt vời của họ và 
có khoảng 200 người đã tham gia vào các 
điểm luyện công địa phương.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Hy 
Vọng, một người dân làng khác đã nói: 
“Toàn bộ dân làng vẫn đang bàn tán về 
chuyện này! Tại sao một người tốt như 
vậy lại bị bắt? Ông ấy có mối quan hệ rất 
tốt với chúng tôi, chúng tôi muốn họ thả 
ông ấy ngay lập tức. Tất cả chúng tôi 
đều mong muốn người đàn ông tốt bụng 
này nhanh chóng trở về!”

[MINH HUỆ] Trong một nỗ lực nhằm 
giúp đỡ một học viên Pháp Luân Công, ông 
Lý Lan Khuê, 1.371 dân làng đã ký tên hoặc 
điểm chỉ vào một lá đơn thỉnh nguyện ở 
huyện Chính Định tỉnh Hồ Bắc. 

Ông Lý đã bị Phòng 610 địa phương bắt 
giữ bất hợp pháp với lý do “bảo vệ an 
ninh” vào tháng 06 năm 2012 khi Thống 
đốc bang Iowa của Hoa kỳ, ông Terry 
Branstad có chuyến viếng thăm ngắn đến 
huyện Chính Định. Vụ bắt giam này đã 
làm dấy lên sự bất bình mạnh mẽ trong khu 
vực.
Phản ứng của dân làng về vụ bắt giữ

Dân làng đã đệ trình hàng loạt các đơn 
khiếu nại với 306; 903; 1.108 và bây giờ là 

1.371 dấu vân tay điểm chỉ và các chữ ký 
yêu cầu chính quyền lập tức thả tự do 
cho ông Lý Lan Khuê.

Một người phụ nữ nói với một học 
viên đi thu thập chữ ký: “Tất cả các học 
viên Pháp Luân Công trong làng tôi đều 
là những người tốt và chúng tôi đều được 
hưởng lợi ích từ việc tu luyện của họ. Có 
rất nhiều những thiên tai, thảm họa xảy 
ra trong những năm gần đây nhưng ngôi 
làng của chúng tôi không bị ảnh hưởng 
gì cả. Để cứu những học viên Pháp Luân 
Công tôi sẽ in dấu vân tay của mình lên lá 
đơn. Tất cả dân làng đều làm như vậy cả.”

Một cán bộ làm việc trong chính 
quyền thành phố nói: “Bởi vì các học 


