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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
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                                         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 01 tháng 06 năm 
2013 đánh dấu 09 năm các học viên Pháp 
Luân Công tham gia Lễ diễu hành 
Portland General Electric/SOLVE 
Starlight thường niên của Oregon. 
Khoảng 100 con thuyền đã tham gia sự 
kiện, diễu hành dọc tuyến đường dài 2,25 
dặm với khoảng 250.000 khán giả.

Vào đầu những năm 1990, lễ diễu 
hành bao gồm những con thuyền chiếu 
sáng được dựng cẩn thận trên những tàu

 điện đi qua thành phố trên những đường 
ray.

Con thuyền Pháp Luân Công, giống 
như một “Thuyền Pháp” đồ sộ, được các 
học viên ở bang Washington trang trí đẹp 
mắt sau đó chuyển đến Oregon. 

Những hoa sen rực rỡ tô điểm cho con 
thuyền có cánh buồm cao ở giữa boong 
tàu và được tô vẽ những gợn sóng trên 
mạn thuyền. Ngoài ra còn có các dòng 
chữ bắt mắt “Pháp Luân Đại Pháp” và 

“Chân – Thiện – Nhẫn”, được viết bằng 
cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Người qua đường và người tham gia 
diễu hành đều dừng lại để chụp ảnh con 
thuyền của các học viên. Họ bày tỏ sự 
ngưỡng mộ đối với con thuyền xinh đẹp, 
và một người đã chân thành hỏi: “Khi nào 
thì thuyền sẽ giăng buồm?”

Khi trời bắt đầu tối, tiếng trống và kèn 
nổi lên, báo hiệu lễ diễu hành bắt đầu. Ba 
thiên nữ ngồi trên những hoa sen lớn trên 
“Thuyền Pháp” đang vẫy chào khán giả 
trong nền nhạc du dương.

Khi các học viên trên thuyền biểu diễn 
các bài công pháp của Pháp Luân Đại 
Pháp, nhiều khán giả đã theo sau và 
phỏng theo các động tác tay của họ. Một 
số khán giả thốt lên: “Tuyệt đẹp!” Những 
người khác thì nói “Xin chào” bằng tiếng 
Trung Quốc.

Một nhiếp ảnh gia đã chụp một loạt 
ảnh con thuyền của các học viên, nói rằng 
ông sẽ đưa các ảnh lên Facebook của 
mình. Khi các học viên chào khán giả 
trong tư thế hợp thập, nhiều người đã làm 
theo.

Sau lễ diễu hành, mọi người tập trung 
quanh con thuyền để chụp ảnh nhóm.

OREGON, MỸ: CÁC HỌC VIÊN THAM GIA LỄ DIỄU HÀNH
PORTLAND GENERAL ELECTRIC/ SOLVE STARLIGHT
Bài viết của một học viên ở Portland, Oregon

“Thuyền Pháp” của các học viên tỏa sáng trong lễ diễu hành Portland
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Khách tham 
quan học 
các bài công 
pháp của 
Pháp Luân 
Công tại Lễ 
hội Triển 
lãm Nghệ 
thuật Salon

[MINH HUỆ] Từ triển lãm nghệ thuật 
cho đến hội chợ sức khoẻ và các sự kiện 
công khai khác trên khắp thế giới, các học 
viên Pháp Luân Công đang làm tất cả những 
gì có thể để mọi người biết được sự thật về 
môn tu luyện này và cuộc bức hại đang diễn 
ra ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp 
Luân Công) là một hệ thống gồm năm bài 
công pháp và pháp lý dựa trên Chân, Thiện 
Nhẫn, có thể khiến người học ở khắp nơi đề 
cao đạo đức và có được thân thể khỏe mạnh. 
Môn tu luyện này được giới thiệu ra công 
chúng bởi người sáng lập là ông Lý Hồng 
Chí vào năm 1992 và đã được truyền đến 
hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới với hơn 
100 triệu người theo học.
Lễ kỷ niệm Ngày Thành phố ở Ukraine

Các học viên ở Unkraine đã tham dự lễ 
kỷ niệm Ngày Thành phố được tổ chức tại 
thành phố Sevastopol vào ngày 09 tháng 06 
năm 2013. Họ đã biểu diễn các bài công 
pháp của Pháp Luân Công và cũng nói với 
người qua đường về môn tu luyện và cuộc 
bức hại ở Trung Quốc. Sau buổi lễ kỷ niệm, 
người chủ trì sự kiện đã gửi thư cảm ơn đến 
các học viên và chúc họ “thành công và 
thịnh vượng”.
Lễ hội Triển lãm Nghệ thuật Salon 
(Salon Art Festival) ở Brassac, Pháp

Lễ hội Triển lãm Nghệ thuật Salon lần 
đầu tiên được tổ chức ở thành phố Brassac, 
Pháp, từ ngày 30 tháng 05 đến ngày 09 
tháng 06 năm 2013. Một học viên Pháp 
Luân Đại Pháp, cũng là một nhà điêu khắc 
địa phương, được mời trưng bày các tác 
phẩm của cô tại lễ hội. Cô đã nói về Pháp 
Luân Công cho khách tham quan và cũng 
dạy họ các bài công pháp.

Ngày Hiến tạng ở Essen và Stuttgart, Đức
Các học viên ở Đức đã tham dự sự kiện 

Ngày Hiến tạng được tổ chức vào ngày 01 
tháng 06 năm 2013 ở hai thành phố Essen 
và Stuttgart. Sau khi các học viên cho biết 
về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống của chính quyền 

Trung Quốc, rất nhiều người đã háo hức ký 
vào đơn kiến nghị lên án Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ).
Triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – 
Nhẫn được tổ chức ở thành phố York, 
Anh quốc

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – 
Thiện – Nhẫn đã được tổ chức ở thành phố 
York, Anh quốc vào ngày 06 tháng 06 năm 
2013. Thị trưởng của Tadcaster, ông Steve 
Cobb, đã tham dự buổi lễ khai mạc và biểu 
dương những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ và 
sự can đảm của các học viên Pháp Luân 
Công được miêu tả trong các bức tranh.

Ông Cobb cho biết các bức tranh này là 
“lời cảnh báo rõ ràng về sự tước đoạt tín 
ngưỡng ở Trung Quốc”. Ông gọi sự đàn áp 
tín ngưỡng của Trung Quốc là điều “không 
thể tin nổi” và “lố bịch”. 
Lễ kỷ niệm Ngày Sức khỏe ở Chilliwack, 
B.C., Canada

Vào ngày 24 tháng 04, Ngày Sức khỏe, 
Trường Trung học Sardis ở Chilliwack, 
B.C., Canada đã mời các học viên từ 
Vancouver tới giới thiệu Pháp Luân Đại 
Pháp cho các giáo viên và học sinh của 
trường. 
Triển lãm ảnh ở thành phố Krakow, Ba 
Lan

Các học viên ở Ba Lan đã tổ chức một 
cuộc triển lãm ảnh ở thành phố Krakow vào 
ngày 20 và 21 tháng 04, công bố hoạt động 
mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung 
Quốc. Những tấm ảnh đã gây sốc cho người 
dân Ba Lan và nhiều người đã ký vào đơn 
thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt ngay cuộc 
đàn áp và hành động mổ cướp nội tạng ở 
Trung Quốc. Hơn 660 chữ ký đã được thu 
thập trong vòng 06 giờ.

Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền 
khắp nơi trên thế giới, và ngày càng nhiều 
người biết về môn tu luyện tuyệt vời này. 
Những sự kiện trên chỉ là một vài ví dụ về 
những gì mà các học viên đã và đang làm 
trong hơn hai tháng qua.

PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP ĐƯỢC CHÀO ĐÓN 
NỒNG NHIỆT KHẮP CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ 

Thị trưởng 
Tadcaster, ông 
Steve Cobb tham 
sự buổi Triển 
lãm Nghệ thuật 
Quốc tế Chân – 
Thiện – Nhẫn

Bài viết của một học viên ở Thái Lan

[MINH HUỆ] Đài truyền hình 
Dude TV của Thái Lan đã phát 
sóng một đoạn phim ngắn về Pháp 
Luân Công trong chương trình Sức 
khỏe và Thể dục vào ngày 21 
tháng 06 năm 2013. Đoàn làm 
phim của đài đã đến thăm một 
điểm luyện công địa phương ở 
công viên Lumpini, Băng Cốc, và 
quay cảnh các học viên đang luyện 
năm bài công pháp nhẹ nhàng.

Khi các phóng viên tìm thấy 
Pháp Luân Công trên mạng Inter-
net, họ quyết định thực hiện một 
phóng sự về môn tu luyện, các 
nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn 
cũng như những lợi ích sức khỏe 
và sự phổ truyền rộng rãi của nó 
trên khắp thế giới.

Sau khi các học viên nói cho họ 
biết về việc Đảng Cộng sản Trung 
Quốc mổ cướp nội tạng từ các học 
viên Pháp Luân Công còn sống và 
cuộc đàn áp kéo dài 14 năm lên 
môn tu luyện vẫn đang tiếp diễn, 
các phóng viên và đoàn quay phim 
đã vô cùng sửng sốt.

Các nhân viên trong đoàn nói 
rằng họ hoàn toàn ủng hộ nỗ lực 
của các học viên khi đối mặt với 
cuộc đàn áp. Họ dường như cũng 
bị lôi cuốn bởi tiếng nhạc luyện 
công du dương và những động tác 
nhẹ nhàng của các bài công pháp. 
Một vài nhân viên còn đề nghị 
được học các bài công pháp ngay 
tại chỗ.

Đài truyền hình 
Thái Lan báo cáo 
về cuộc bức hại 
Pháp Luân Công

Một phóng viên của Dude TV quay cảnh 
các học viên luyện công



Báo California báo cáo về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc 

Số 2013-27  Ngày 01 tháng 07 năm 2013

03

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

(Tiếp theo trang 04)

[MINH HUỆ] Tôi đến từ Trung Quốc 
Đại lục và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại 
Pháp vào tháng 03 năm 1999. Tôi muốn 
chia sẻ một vài câu chuyện về những trải 
nghiệm kỳ diệu của những người tin rằng 
Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời.
1. Người câm nói chuyện trở lại

Mặc dù đứa cháu trai của bạn tôi đã hơn 
hai tuổi, nó vẫn không thể nói được. Một 
ngày nọ, cô ấy hỏi tôi trong nước mắt: “Tôi 
phải làm gì đây? Cháu trai của tôi vẫn 
không biết nói. Chúng tôi đã đi đến các 
bệnh viện khác nhau để gặp các bác sĩ, 
nhưng không ai có thể tìm ra lý do tại sao 
nó không nói được. Gia đình chúng tôi đã 
không làm điều gì xấu, vậy tại sao cháu trai 
của tôi như thế? Chúng tôi vô cùng lo 
lắng.” Tôi trả lời: “Xin hãy bình tĩnh. Tôi 
tin rằng đứa trẻ không thực sự bị câm. 
Mang đứa trẻ qua đây tôi xem”. Cô ấy bế 
đứa bé qua, tôi ẵm bé trên tay và nói: 
“Cháu không câm, cháu biết cách nói 
chuyện mà. Hãy nói: ‘Pháp Luân Đại Pháp 
hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Sư phụ Lý 
hảo’.” Trong tâm tôi cũng xin Sư phụ giúp 
đỡ. Ngay sau đó, cậu bé bắt đầu nói 
chuyện. Đây thực sự là một phép màu từ 
Đại Pháp!
2. Ung thư ác tính biến mất

Một người bạn của tôi phát bệnh ung thư 
vú. Cô đã làm phẫu thuật và đã cắt bỏ một 
bên vú. Chi phí nằm viện, phẫu thuật, 
thuốc men và tiêm lấy đi tất cả tiền tiết 
kiệm của cô ấy. Cô không có việc làm và 
chồng cô đã qua đời cách đây vài năm, con 
gái của cô đã lập gia đình và không lao 
động chân tay mà nhận trợ cấp xã hội. 

Một ngày tôi tình cờ gặp cô ấy, cô nói 
trong nước mắt: “Tôi được biết rằng tôi 
cần hóa trị liệu thường xuyên và rằng hậu 
quả sẽ khủng khiếp nếu tôi không tiếp tục 

điều trị. Làm sao tôi vẫn có thể đi đến 
bệnh viện? Tôi không có tiền. Tất cả tôi 
có thể làm là chờ đợi cái chết.” Tôi hỏi 
cô ấy có thực sự tin những gì tôi sắp nói 
với cô ấy không. Khi cô đồng ý, tôi bảo 
cô chân thành đọc thuộc câu: “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – 
Nhẫn hảo” trong tâm. Tôi cũng nói cô 
thoái khỏi Đoàn Thanh niên và Đội 
Thiếu niên của ĐCSTQ (vì cô không 
phải là một đảng viên). Tôi đưa cho cô 
một bản sao DVD biểu diễn nghệ thuật 
Thần Vận và bùa hộ mệnh Đại Pháp.

Một thời gian sau, tôi gặp lại cô ấy. Cô 
đã rất vui mừng khi nhìn thấy tôi và nói: 
“Kể từ ngày chị bảo tôi, tôi đã đọc thuộc 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện 
– Nhẫn hảo”. Tôi luôn luôn mang theo 
bùa hộ mệnh bên mình. Tôi đã kiểm tra 
một lần nữa và nó cho thấy rằng tôi 
không còn ung thư nữa! Tôi muốn chân 
thành cảm ơn chị!” Tôi nói: “Tôi muốn 
chị cảm ơn Sư phụ của tôi, vì chính Sư 
phụ đã cứu chị.” Sau đó, cô nói: “Cảm 
ơn Sư phụ!”
3. Những gì bạn bảo tôi đọc thuộc đã 
thực sự chữa khỏi bệnh

Một người hàng xóm bị viêm cứng 
khớp vai và thoái hóa đĩa đệm cột sống. 
Không có bệnh viện hay phương pháp 
điều trị nào khác có thể chữa khỏi cho 
anh. Sau khi tôi nghe nói về điều này, tôi 
đã nói với vợ của anh bảo anh phải chân 
thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, 
Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, điều đó sẽ có 
lợi cho sức khỏe của anh ấy. Một vài 
ngày sau đó, họ chuyển đi.

Một vài tháng sau đó, tôi tình cờ gặp 
lại người hàng xóm này. Anh nói với tôi 
rất hào hứng: “Những gì chị bảo tôi làm 
thực sự hiệu quả! Tôi không nghĩ rằng 

bệnh viêm cứng khớp vai và thoái hóa 
đĩa đệm cột sống có thể được chữa lành 
bằng cách đọc “Pháp Luân Đại Pháp 
hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” – đặc 
biệt là từ khi nằm viện kéo dài mà không 
giúp được gì. Tôi đọc thuộc câu này 
hàng ngày và đã được chữa khỏi trong 
một thời gian ngắn. 
4. Người phụ nữ coi lá bùa như vật báu

Một ngày vào năm ngoái, tôi đi mua 
một ít hạt tiêu trong chợ và thấy chủ của 
gian hàng đeo khẩu trang. Tôi hỏi cô ấy 
tại sao cô đeo khẩu trang và cô giải thích 
rằng cô mắc một chứng bệnh liệt mặt 
nào đó làm miệng của cô méo xẹo và 
liên tục chảy nước dãi. Cô đã tiêu mất 
hàng chục ngàn nhân dân tệ cho việc 
điều trị, nhưng không có kết quả. Bây 
giờ cô ấy đã hết tiền, vì vậy cô phải đeo 
khẩu trang. Tôi nói với cô rằng miễn là 
cô chân thành đọc thuộc câu: “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – 
Nhẫn hảo” điều đó sẽ có lợi cho sức 
khỏe của cô ấy. Sau đó tôi đưa cho cô ấy 
một lá bùa và nói: “Nếu chị quên những 
gì tôi đã nói với chị, chị có thể đọc nó 
trên lá bùa này.” Cô ấy nhận bùa hộ 
mệnh và coi nó như một báu vật. Cô đặt 
nó một cách cẩn thận vào trong túi và 
cũng đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên.

Năm nay tôi đã gặp lại cô ấy và cô đã 
trải qua một sự thay đổi hoàn toàn. Cô 
không đeo khẩu trang, miệng cô đã trở 
lại bình thường và không còn chảy nước 
dãi. Khuôn mặt của cô biểu lộ hoàn toàn 
tự nhiên. Cô đã rất vui mừng khi thấy tôi 
và nói: “Cảm ơn chị!” Tôi bảo cô ấy hãy 
cảm ơn Sư phụ, vì vậy cô ấy tiếp tục nói: 
“Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Pháp Luân 
Công!”

[MINH HUỆ] Vào ngày 31 tháng 05 
năm 2013, nhật báo The San Jose Mercury 
News của California đã xuất bản một bài 
báo mô tả chi tiết về việc các thành viên 
trong gia đình của học viên Pháp Luân 
Công Vương Tiêu, một cư dân ở Liver-
more, đang bị bức hại tàn khốc như thế nào 
ở Trung Quốc.

Bài báo của tác giả Jeremy Thomas giải 
thích rằng cô Vương, một người Trung 
Quốc nhập cư tại Hoa Kỳ vào năm 2005, 

đã tham gia Triển lãm Nghệ thuật Quốc 
tế Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức tại 
thư viện trung tâm thành phố. Các tác 
phẩm trong triển lãm được thực hiện bởi 
một học viên Pháp Luân Công; chúng 
không chỉ thể hiện vẻ đẹp của môn tu 
luyện mà còn phơi bày cuộc đàn áp tàn 
bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) lên Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc.

Theo bài báo, sau khi cha mẹ cô bắt

 đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 
1998, sức khỏe và tinh thần của họ đã 
được cải thiện đáng kể. Cô Vương cho 
biết Pháp Luân Công rất phổ biến tại thời 
điểm đó và được tự do tập luyện trong 
hầu hết các công viên ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào tháng 07 năm 1999, 
chế độ Trung Quốc đã phát động một 
cuộc đàn áp lên môn tu luyện. Năm 
2010, cha cô, ông Vương Chiêm Sở, mẹ

UNG THƯ ÁC TÍNH BIẾN MẤT – CHIA SẺ NHỮNG 
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cô, bà Tống Cát Linh và em trai cô, anh 
Vương Hiệp, đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân 
Công.

Cô Vương đã kể về những khổ nạn mà gia 
đình cô phải trải qua trong nước mắt, bài báo 
nhấn mạnh. “Họ đã tịch thu toàn bộ tài sản 
[của cha mẹ tôi] và lục soát nhà của họ”, cô 
Vương nói. “Cha tôi là một thẩm phán. Ông 
ấy cũng đã bị tước mất quyền công dân.”

Cô Vương đã bắt đầu một chiến dịch viết 
thư kêu cứu và thỉnh nguyện trên mạng, kêu 
gọi các quan chức Hoa Kỳ giúp đỡ giải cứu 
gia đình cô. Khi những lá thư gửi tới các 
quan chức Trung Quốc của cô và các cuộc 
kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc 
ở Los Angeles bị phớt lờ, cô đã liên lạc với 
một vài quan chức dân biểu Hoa Kỳ, nhưng 
không nhận được nhiều hồi âm. Một trong 
các vấn đề cấp bách nhất với cô hiện nay là 
đảm bảo rằng người cha ốm yếu của cô được 
phóng thích.

“Cô Vương nói rằng môn tu luyện Pháp 
Luân Công mà cô học được từ cha mẹ đã trở 
thành nguồn sức mạnh để cô vượt qua mọi 
khó khăn”, bài báo viết.

 

Báo California báo cáo về 
cuộc bức hại....

“VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH DŨNG CẢM” CỦA CÁC HỌC VIÊN 
GÂY XÚC ĐỘNG TRÁI TIM NGƯỜI DÂN MELBOURNE, ÚC

FDIC: Bất chấp nguy hiểm, vẫn tiếp tục có 
nhiều người ký tên ủng hộ Pháp Luân Công 

Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

(Tiếp của trang 03)

[MINH HUỆ] Vào ngày 16 tháng 06 
năm 2013, các học viên ở Melbourne, Úc, 
đã treo các băng rôn và biểu ngữ trên Cầu 
Hoàng Tử (Prince Bridge) để tạo thành 
một “Vạn lý Trường thành Dũng Cảm”. 
Đây là một minh chứng sống động cho sự 
can đảm quyết tâm của các học viên Đại 
Pháp khi đối mặt với chiến dịch bức hại tàn  
khốc kéo dài 14 năm của Đảng Cộng 

sản trung Quốc (ĐCSTQ).
Ông David Hallett, một nhà thơ nổi 

tiếng người Úc, đã dừng lại để nghe một 
học viên giảng chân tướng. Ngay trước 
khi cô ấy nói xong, ông Hallett đã ký tên 
thỉnh nguyện kêu gọi lập tức chấm dứt 
nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống của chế độ 
Trung Quốc.

“Cảm ơn các bạn vì mọi việc mà các 
bạn đang làm”, ông nói. “Tôi nghĩ rằng 
cuộc bức hại này là một thảm họa, nhưng 
vấn đề là, nhiều quốc gia hợp tác thương 
mại với chế độ Trung Quốc và không sẵn 
lòng yêu cầu chế độ Trung Quốc chấm 
dứt cuộc đàn áp. Đó là lý do mà một điều 
kinh khủng như thế này có thể xảy ra.”

Ông Lardlar cùng gia đình đang đi 
nghỉ ở Melbourne và nhìn thấy Vạn lý 
Trường thành Dũng cảm. “Tôi tin rằng 
mọi người đều biết rằng cuộc đàn áp và 

[MINH HUỆ] NEW YORK – Thêm năm 
kiến nghị mới cho các học viên Pháp Luân 
Công – một số kiến nghị có hơn 10.000 chữ 
ký ủng hộ – đã được báo cáo trong hai tháng 
qua, tiếp tục phát triển thành xu thế trên toàn 
Trung Quốc.

Có một số kiến nghị là những sáng kiến 
mới -  như ở hai tỉnh Hồ Bắc và Hà Bắc-còn 
lại đều là những nỗ lực tiếp tục giải cứu 
những học viên tập Pháp Luân Công địa 
phương, bất chấp việc bị chính quyền đàn áp.
Đáng chú ý, ở tỉnh Hà Bắc, người dân ở 

huyện Chính Định gần Thạch Gia Trang 
không hề run sợ bởi cuộc đàn áp mà còn tiếp 
tục kháng nghị cho ông Lý Lan Khuê. Tháng 
06 năm 2012, Phòng 610 địa phương đã bắt 
cóc ông Lý và bí mật kết án ông 15 tháng lao 
động cưỡng bức, trong quá trình “dọn dẹp” 
thành phố trước khi Thống đốc bang lowa là 
Terry Branstad đến thăm khu vực này.

1.300 chữ ký kêu gọi trả tự do cho ông Lý 
Lan Khuê, tỉnh Hà Bắc

Vụ bắt cóc ông Lý đã làm gia tăng sự giận 
dữ của bạn bè và hàng xóm, những người mà 
trong một vài tuần, đã thu thập  được hàng 
trăm chữ ký cho bản kiến nghị đòi trả tự do 
cho ông Lý. Chính quyền địa phương đã đáp 
lại bản kiến nghị bằng hàng chục cuộc tấn 
công và ít nhất 16 người đã bị bắt. Một cuộc

Không nao núng bởi bạo lực và nguy cơ 
rõ ràng có thể bị trả đũa, người dân địa 
phương gần đây đã bổ sung vào bản kiến 
nghị tên của một học viên Pháp Luân Công 
lớn tuổi khác, người đang bị giam cầm và 
tra tấn vì bị buộc tội giúp lưu truyền đơn 
kiến nghị trả tự do cho ông Lý. Họ tiếp tục 
thu thập thêm nhiều chữ ký và đến giữa 
tháng 03 đã có gần 11.000 chữ ký, một sự 
gia tăng đáng kể so với 700 chữ ký thu 
thập từ lần kiến nghị ban đầu.

Số lượng bản kiến nghị cho các học viên 
Pháp Luân Công đang gia tăng khắp cả 
nước. Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại 
Pháp đã thống kê được gần 36 trường hợp 
từ năm 2008, phần lớn trong đó đã xảy ra 
trong hai năm qua.

Có thêm bốn bản kiến nghị từ ba tỉnh 
trong tháng 03, trong đó có một kiến nghị 
với hơn 5.000 chữ ký. 

“Số lượng đơn kiến nghị ngày càng tăng 
chứng tỏ bộ máy tuyên truyền bất tận của 
chế độ phỉ báng Pháp Luân Công là không 
còn có tác dụng như trước đây,” theo lời 
ông Levi Browde, người phụ trách Trung 
tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. “Mọi 
người đang nhìn thấu được điều đó.”

tra tấn là sai trái”, ông nói: “nhưng chính 
phủ của chúng ta không làm gì về nó bởi 
vì họ không muốn làm mất lòng các 
chính phủ khác.” Ông nói thêm: “Hoạt 
động này [việc các bạn đang làm] thật 
tuyệt vời bởi vì nó cho phép mọi người 
tìm hiểu về những gì đang thật sự diễn 
ra.”

Thượng Viện Úc đã nhất trí thông qua 
một bản kiến nghị vào ngày 21 tháng 03, 
kêu gọi chính phủ Úc chống lại nạn thu 
hoạch nội tạng ở Trung Quốc. “Đây là 
một khởi đầu tuyệt vời, chúng ta cần 
phải làm một điều gì đó”, ông Lardlar 
nhận xét về bản kiến nghị.

Diego đến từ Ý đang ở thăm 
Melbourne. Anh bày tỏ hứng thú muốn 
học các bài công pháp của Pháp Luân 
Đại Pháp và đã hẹn gặp các học viên ở 
điểm luyện công vào cuối tuần.

Khách qua đường lắng nghe các học viên 
giảng chân tướng trên Cầu Hoàng tử

viên Pháp Luân Công, bà Dương Ngân 
Kiều, người bị cáo buộc “ngã” từ cửa sổ 
tầng năm xuống đất.

tấn công của cảnh sát đã giết chết một học 


