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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.

[MINH HUỆ] Triển lãm 
Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện 
Nhẫn đã mở cửa cho công chúng 
vào ngày 26 tháng 12 năm 2013 
tại Hội trường Văn hoá Ariel ở 
Israel. “Chân Thiện Nhẫn” là 
những nguyên lý chính của Pháp 
Luân Đại Pháp, được các nghệ 
sỹ chiểu theo trong cuộc sống 
hàng ngày và mô tả trong các tác 
phẩm của họ.

Nhiều quan chức của thành 
phố đã đến tham dự buổi lễ khai 
mạc triển lãm. Một bộ phim về 
các nghệ sỹ cũng được trình 
chiếu tại sự kiện này.

“Chúng tôi không thể không 
nói về nó”

Ông Eli Shviro, Thị trưởng 
thành phố Ariel, đã nói về tầm 
quan trọng của cuộc triển lãm 
sau khi biết về những đau khổ 
mà các học viên Pháp Luân 
Công phải gánh chịu dưới bàn 
tay của chế độ cộng sản Trung 
Quốc trong suốt  hơn 14 năm qua.

Ông nói: “Tôi rất vui mừng 
và hạnh phúc vì chúng tôi có thể 
tổ chức sự kiện này ở Ariel. 
Cuộc triển lãm quốc tế này đã 
lên tiếng cho chính nó. Đó là một 
nhóm người đang bị chính phủ 
của chính họ bức hại. Chúng tôi 
không thể chấp nhận điều này và 

không thể không nói về nó. Trong quá khứ, chúng tôi đã 
từng trải qua một số điều tương tự như vậy, và vì thế 
chúng tôi cần phải lên tiếng. Chúng tôi đồng ý tổ chức 
cuộc triển lãm này ở đây, để mọi người được tiếp xúc với 
nó, nhìn thấy và lên tiếng một cách rõ ràng.

Bà Shira Dekel Katz, Phó thị trưởng và là người giám 
sát mọi khía cạnh văn hoá trong thành phố Ariel. Bà đã 
khuyến khích các gia đình nên đến xem triển lãm cùng với 
con cái của họ và nói cho chúng biết những câu chuyện 
đằng sau cuộc triển lãm.

Các hãng truyền thông địa phương đã đưa tin về buổi 
lễ khai mạc của triển lãm.

“Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng nó sẽ ảnh 
hưởng lên tôi mạnh mẽ đến vậy”

Vào tháng 12 năm 2013, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế 
Chân Thiện Nhẫn cũng đã  được tổ ở Ashdod, phía Nam 
Israel, do ông Boris Gitterman, Phó thị trưởng và Chủ tịch 
Hội đồng Văn hoá và Giải trí tài trợ.

Chủ tịch của Hội Nghệ sỹ 
Ashdod, ông Shlomo Ferman nói 
trong một cuộc phỏng vấn: “Khi 
được mời, tôi biết chính xác cuộc 
triển lãm này nói về điều gì, nhưng 
tôi chưa bao giờ tưởng tượng được 
rằng nó sẽ ảnh hưởng lên tôi mạnh 
mẽ đến vậy. Tôi đặc biệt bị ấn 
tượng bởi ánh mắt và cách thể hiện 
của các nghệ sỹ, họ đã thành công 
trong việc đưa ra một sự tương 
phản sắc nét và ấn tượng về cuộc 
đàn áp ở Trung Quốc và sự áp bức 
trên toàn cầu. Chất lượng của cuộc 
triển lãm khá ấn tượng cả về mặt 
thực hiện lẫn khái niệm tư tưởng, 
điều này giúp cho người xem thấy 
được sự tà ác ở Trung Quốc.”

Ông Ferman cho biết triển lãm 
chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc 
trong lòng người xem.

Ông cũng chia sẻ trải nghiệm cá 
nhân của mình: “Thông qua cuộc 
triển lãm, tôi đã được cho biết về 
một điều rất khủng khiếp. Thật khó 
để tin rằng con người có thể phạm 
những tội ác như vậy. Một số tác 
phẩm có bố cục quốc tế… Tôi có 
thể so sánh chúng với tác phẩm 
Đức Mẹ Sầu Bi mà tôi đã nhìn thấy ở 
Ý. Thông điệp đau đớn là điều mà 
mỗi người trong chúng ta nên tiếp thu 
và nói cho con em của chúng ta và 
toàn thế giới – để ngăn chặn sự đau 
khổ và cái ác trên thế giới.

Ông Eli Shviro, Thị trưởng thành phố Ariel, phát biểu tại buổi lễ khai mạc 
của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn.

Israel: Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn được đón 

nhận nồng nhiệt ở Ariel và Ashdod



[MINH HUỆ] Thứ 4 vừa qua là buổi 
cuối cùng trong khóa học Pháp Luân Đại 
Pháp chín ngày đầu tiên của năm tại Nhà 
sách Thiên Thê ở New York. Xem hết 
chín video bài giảng được coi là cột mốc 
quan trọng để một học viên Pháp Luân 
Đại Pháp mới bắt đầu cuộc hành trình cải 
thiện tinh thần của chính mình.

“Tôi đã chờ đợi điều này cả cuộc 
đời,” một người tham dự đã nói trước khi 
lớp học bắt đầu. Một người khác nói: 
“Tôi thực sự muốn học cái này.” Một số 
người tham dự nhận xét rằng trường năng 

lượng trong lớp học rất tốt. Các học viên 
tham dự khóa học chín ngày đã chụp ảnh 
kỷ niệm sự kiện.

Bất chấp trời lạnh, tuyết rơi, và băng 
đá kỷ lục, những người tham dự đã vượt 
qua trở ngại trong suốt tuần qua và một 
nửa đã trải qua khóa học đến khi kết thúc 
thành công. Những thay đổi mà họ được 
trải nghiệm và những hiểu biết họ đạt 
được đã khiến họ hợp tác với nhau để làm 
một tấm thiệp chúc mừng năm mới gửi 
tặng người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, 
ông Lý Hồng Chí.

Hơn 10 người đã đăng ký cho khóa 
học Pháp Luân Đại Pháp tiếp theo.

Luân hai lần và tán thành các nguyên lý. 
Khi tôi đọc Chân – Thiện – Nhẫn là “tiêu 
chuẩn duy nhất để nhận định người tốt và 
xấu,” tôi đã bị thuyết phục. Nhưng tôi nghĩ 
rằng trước tiên mình vẫn cần phải kiếm 
được nhiều tiền rồi sau đó sẽ tu luyện.

Không bị bỏ tù khi làm một tên cướp 
nhưng lại bị bỏ tù vì làm một học viên 
Pháp Luân Công

Tôi nghĩ rằng ĐCSTQ thực sự là một 
giáo phái. Các học viên là những người 
chân chính nhất. Tôi hoàn toàn bị thuyết 
phục và chấn động bởi các nguyên lý của 
Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Công.

Tôi đã bị bắt giữ và bị kết án một năm 
sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân 
Công. Một số bạn bè của tôi nói rằng tôi 
thật ngu ngốc bởi vì tôi không dành thời 
gian để kiếm tiền và thậm chí còn mất 
việc vì niềm tin của mình vào Pháp Luân 
Công.

Tôi nói với họ: “Rất đáng [tu luyện 
Pháp Luân Công]!” Các viên chức không 
bắt giữ tôi khi tôi là một tên cướp nhưng 
họ lại bỏ tù tôi khi tôi muốn trở thành một 
người tốt mà tin vào Chân – Thiện – 
Nhẫn. Việc này đã minh chứng cho điều 
gì vậy? Thật rõ thấy được rằng ai tốt, ai 
xấu.

Một người bạn nói: “Một tên cướp 
giống như ông đã từng không từ điều ác 
nào lại trở thành một người hoàn toàn 
khác sau khi ông đặt niềm tin vào Chân 
-Thiện – Nhẫn. Ông không còn uống 
rượu, đánh nhau và từ bỏ cờ bạc. Tôi tin 
Pháp Luân Công là tốt khi thấy những 
thay đổi ở ông.”

Gần như tất cả bạn bè trước đây của 

tôi đều thoái Đảng và các tổ chức liên đới 
của nó sau khi tôi giảng chân tướng cho 
họ. Tôi cũng giúp hơn 50 người thoái 
Đảng khi tôi ở trong tù.

Phần lớn các thành viên trong băng 
nhóm của tôi đều ngưỡng mộ và âm thầm 
ủng hộ Pháp Luân Công. Họ khích lệ tôi 
kiên định với đức tin của mình. Tôi đưa 
cho họ một số phần mềm có thể giúp đột 
phá sự phong tỏa internet và cho phép họ 
tự tìm hiểu chân tướng.

Các học viên là những người đáng tin 
cậy nhất

Một viên công an bị lừa dối bởi những 
tuyên truyền của chế độ Cộng sản đã từng 
báo cáo các học viên cho các nhà chức 
trách. Sau khi tôi giảng chân tướng cho 
ông ấy, ông ấy đã hiểu ra và nói: “Nếu 
cậu có tài liệu chân tướng mà muốn phát, 
hãy cho tôi biết nhé. Tôi sẽ chở cậu đi bằng 
xe cảnh sát để giúp cậu phân phát chúng.”

Gần đây bạn tôi và tôi đã đảm nhận 
một công việc tại quán karaoke. Bạn tôi 
đã thuê một học viên bày biện đĩa hoa 
quả. Cậu ấy nói: “Những người mà tôi 
thuê trước đây đều ăn trộm hoa quả hoặc 
mang chúng về nhà. Người học viên này 
không bao giờ ăn hoa quả hay mang bất 
cứ thứ gì về nhà.”

Người mà bị thay thế bởi người học 
viên này đã yêu cầu người quản lý sa thải 
học viên đó. Nhưng bạn của tôi nó rằng anh 
ấy sẽ bỏ việc nếu học viên đó phải ra đi.

Tôi rất mừng khi thấy người thường 
đã có được một hiểu biết tốt về các học 
viên Đại Pháp. Họ nghĩ rằng các học viên 
là những người đáng tin cậy nhất! Điều 
đáng khích lệ nhất là ngày càng có nhiều 
người dân ủng hộ Pháp Luân Công.

[MINH HUỆ] Tôi bắt đầu tập luyện 
Pháp Luân Công vào năm 2005. Trước 
đó, tôi rất hay gây gổ và phá phách. Tôi 
đã bị bắt nhiều lần do đánh nhau nhưng 
chưa bao giờ có tiền án.

Mẹ tôi tập Pháp Luân Công và đã bị 
bức hại nhiều lần sau khi Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp 
môn tập vào tháng 07 năm 1999. Bà đã bị 
bắt giữ nhiều lần và bị giam giữ tại trại 
giam địa phương, trung tâm cai nghiện 
ma tuý, trại lao động cưỡng bức và cuối 
cùng, bà đã bị kết án bất hợp pháp hơn 
một chục năm tù giam.

Còn đối với tôi, vốn là một thủ lĩnh 
của một băng đảng, rốt cuộc điều gì đã 
khiến tôi từ bỏ điều ác và trở thành một 
học viên Pháp Luân Công tin vào các 
nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn?

Mẹ tôi là một người tốt. Sau khi bà 
bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà 
thậm chí còn trở thành một người tốt và 
cởi mở hơn. Bà đã từng có rất nhiều bệnh 
tật. Bà luôn tìm kiếm các phương thức 
của Trung y để cố gắng có được sức khỏe 
tốt. Bà cũng tập luyện các loại khí công 
khác. Tuy nhiên kể từ khi bà bắt đầu tập 
Pháp Luân Công, sức khỏe cũng như tâm 
tính của bà đã được cải thiện một cách 
mạnh mẽ. Bà không ngừng nói với tôi về 
việc tích Đức và dừng làm các việc xấu xa.

Tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp 
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Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày tại nhà sách Thiên 

Thê ở Manhattan thành công tốt đẹp

Những người tham dự khóa học gửi thiệp Chúc 
mừng Tết Nguyên đán tới người sáng lập Pháp 
Luân Công – Sư phụ Lý Hồng Chí.

Từ thủ lĩnh của một 
băng nhóm đến trở 
thành một người tốt

Bài viết của một học viên ở  Cam Túc, Trung Quốc

Bài viết của Lucas Silverman
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Các học viên Pháp 
Luân Công tập 
trung bên ngoài 
Toà thị chính 
Thành phố Hồng 
Kông để kính chúc 
Sư phụ một năm 
mới vui vẻ.

Số 2014-06  l Ngày 09 tháng 02 năm 2014

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp 
Luân Công đã tập trung bên ngoài Toà 
thị chính ở Hồng Kông vào buổi sáng 
ngày Tết Nguyên Đán để bày tỏ lòng biết 
ơn, tôn trọng và kính chúc Sư phụ Lý 
Hồng Chí một năm mới vui vẻ. Họ hợp 
thập và đồng thanh nói: “Chúng con 
kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!”

Các hoạt động vào ngày đầu năm 
mới kéo dài từ 9 giờ sáng đến tận trưa. 
Người dân địa phương và khách du lịch 
rất thích thú những màn biểu diễn của 
các học viên trong ngày nắng đẹp trời 
này. Một số đã chụp hình lưu niệm, và 
nhiều người vui vẻ nhận các tài liệu 
giảng chân tướng của Pháp Luân Công.

Các học viên cũng lập một gian hàng 
ở chợ hoa Tết kéo dài một tuần và mang 
tài liệu xuống đường để phân phát trong 
khu vực sầm uất của Causeway Bay, 
Tsim Sha Tsui, Mong Kok và những khu 
vực khác nhằm thông báo cho du khách 
đại lục biết được sự thật về cuộc đàn áp.

“Người dân Hồng Kông ủng hộ các 
bạn”

Có rất nhiều người đổ ra ngoài 
đường để đón mừng năm mới. Các học 
viên đã lập một gian hàng tại chợ hoa 
Tết ở Công viên Victoria từ ngày 25 đến 
31 tháng 01. Họ phân phát các bông sen 
giấy, lịch năm mới của Trung Quốc, và 
những tài liệu khác nhau về Pháp Luân 
Công và cuộc đàn áp. Các du khách đại lục 
cũng có thể thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các 
tổ chức liên đới của nó ngay tại quầy.

Bà Hồ, điều phối viên của gian hàng 
Pháp Luân Công ở chợ hoa, nói rằng 
những bông sen giấy mang thông điệp 
“Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn” rất phổ 
biến. Nhiều người dân thậm chí còn xếp 
hàng để nhận mỗi người một bông. Một 
thanh niên tầm 30 tuổi tiến đến bà và  

nói rằng: “Tôi ủng hộ bà, và người dân 
Hồng Kông ủng hộ bà.” Một số khác 
thậm chí còn hô to: “Pháp Luân Công!”.

Một bác trai lớn tuổi tự xưng là một 
thành viên của Hội nghị Hiệp thương 
Chính trị Nhân dân Trung Quốc đã chia 
sẻ với bà Hồ như sau: “Kể từ khi Hiệp 
hội Quan Ái Thanh niên Hồng Kông (do 
Phòng 610 ở Bắc Kinh trực tiếp giám 
sát) bắt đầu tấn công các học viên Pháp 
Luân Công ở Hồng Kông, thì người dân 
Hồng Kông đã biết được điều đó và bất 
bình với những tên côn đồ của hiệp hội.”

Ông nói rằng Hiệp hội Quan Ái 
Thanh niên Hồng Kông là một rắc rối ở 
Hồng Kông. Ông nói: “Chúng tôi, những 
người dân Hồng Kông, ủng hộ Pháp 
Luân Công.”

Thay đổi thái độ của người dân địa 
phương và du khách

Hồng Kông là một địa điểm rất đặc 
thù. Hơn 100.000 người Trung Hoa Đại 
lục đến thăm Hồng Kông mỗi ngày. Rất 
nhiều người trong số họ mong muốn 
được nghe sự thật về Pháp Luân Công vì 
họ biết rằng họ không thể nghe được 
điều này ở đại lục. Bà Trương, điều phối 
viên của một địa điểm giảng chân tướng 
ở Hồng Kông, và những tình nguyện 
viên khác đã nhìn thấy sự thay đổi trong 
thái độ của nhiều du khách đối với Pháp 
Luân Công.

Hiện nay ngày càng có nhiều người, 
bao gồm cả những nhân vật có ảnh 
hưởng ở xã hội Hồng Kông và các quan 
chức ĐCSTQ, đã tiếp cận các tài liệu của 
Pháp Luân Công. Các nhà lập pháp và 
quan chức chính phủ thường xuyên đi 
ngang qua điểm giảng chân tướng của 
Pháp Luân Công bên ngoài các toà nhà 
chính phủ Hồng Kông. Một số còn mỉm 
cười để bày tỏ sự ủng hộ của họ, điều 

Hồng Kông: Các học viên mừng Tết 

Nguyên Đán với những hoạt động cộng 

đồng

[MINH HUỆ] Ngày 26 tháng 01 là 
ngày Quốc khánh Australia. Tại trung 
tâm thành phố Melbourne, các học viên 
Pháp Luân Công địa phương, cùng hơn 
80 nhóm khác, đã tham gia vào lễ kỷ 
niệm thường niên này trên đường phố 
Swanston.

Dẫn đầu bởi Thiên Quốc Nhạc Đoàn 
và nổi bật với màn biểu diễn công pháp 
và múa quạt, các học viên Pháp Luân 
Công đã tạo nên tiết mục lớn nhất trong 
sự kiện đa văn hóa này.

Một lễ kỷ niệm quy mô lớn đã được 
tổ chức ở King’s Domain Garden sau 
cuộc diễu hành. Các học viên Pháp Luân 
Công cũng được mời đến biểu diễn các 
bài công pháp và biểu diễn múa quạt và 
trống lưng trên sân khấu. Sau màn biểu 
diễn, một người Malaysia đã mời các học 
viên tới biểu diễn tại lễ chúc mừng năm 
mới do cộng đồng của ông tài trợ.

Các học viên cũng dựng một gian 
hàng. Họ dạy mọi người cách gấp hoa 
sen giấy và phát các tài liệu kêu gọi chấm 
dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh 
nguyện, trong đó kêu gọi chính phủ 
Australia ban hành luật mới để ngăn cấm 
bất kỳ người dân Australia nào trở thành 
đồng lõa trong việc cưỡng bức mổ cướp 
nội tạng sống của các học viên Pháp 
Luân Công ở Trung Quốc.

này hiếm khi xảy ra trong quá khứ do ảnh 
hưởng của những tuyên truyền giả dối của 
ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công.

Hiện nay một số quan chức của 
ĐCSTQ thậm chí còn chụp ảnh cùng với 
các học viên, và công khai tiếp cận họ để 
biết sự thật về nạn cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc.

Melbourne, Australia: 

Các học viên Pháp Luân 

Công tham gia lễ diễu 

hành Ngày Australia



[MINH HUỆ] Đã bảy tháng trôi qua kể 
từ khi 16 học viên Pháp Luân Công bị 
giam giữ bất hợp pháp tại Nhà tù Số 1 của 
Tần Hoàng Đảo. Đội An ninh Nội địa địa 
phương không chỉ từ chối thả họ, mà còn 
từ chối quyền thăm viếng của gia đình họ. 
Người nhà của họ thậm chí còn không 
nhận được bất kì lời giải thích xác đáng 
nào về sự bắt giữ này, chứ chưa tính đến 
việc không có bất kỳ cáo buộc nào chống 
lại họ. Hàng ngàn người đã ký tên vào đơn 
thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho họ.

Gia đình của tám học viên đã thuê luật 
sư bào chữa cho họ. Giữa tháng 09 và 
tháng 10, có 05 luật sư đã đi đến Viện 
Kiểm Sát quận Hải Cảng của Tần Hoàng 
Đảo để xem qua hồ sơ của các học viên, 
nhưng bị người của Viện Kiểm Sát viện đủ 
mọi lý do để ngăn cản không cho họ xem 
những tài liệu này một cách thô bạo.

Cậu con trai 14 tuổi của cô Bàng cũng 
bị đưa đi vào tối hôm đó và bị giam giữ 
trong nhà giam khoảng hai đến ba giờ 
đồng hồ. Phải mất vài tháng cậu bé mới 
bình tĩnh trở lại sau những trải nghiệm 
kinh hoàng đó.

Ngày càng có nhiều người dân và luật 
sư bước ra ủng hộ cho Pháp Luân Công. 

Nhiều người còn bày tỏ sự tức giận của 
họ đối với Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, 
cảnh sát, viện kiểm sát, toà án, và Đội An 
ninh Nội địa vì đã điên cuồng đàn áp 
Pháp Luân Công. Cho đến nay, đã có 
4.984 người dân tốt bụng ký tên vào đơn 
thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho những 
học viên đang bị giam giữ bất hợp pháp.

Tóm tắt câu chuyện
Cảnh sát từ Sở Cảnh sát Tần Hoàng 

Đảo và Bộ An ninh Nội địa đã lái ba 
chiếc xe không biển số đến nhà của cô 
Bàng Thư Duyệt, một học viên Pháp 
Luân Công, vào khoảng 07 giờ tối ngày 
10 tháng 06 năm 2012, và nói dối là đến 
để kiểm tra đồng hồ nước. Cô Bàng 
không chịu mở cửa, vì vậy cảnh sát đã 
đập vỡ ổ khoá nhà cô để xông vào nhà 
tìm kiếm và lục soát.

Tất cả các sách Đại Pháp của cô, máy 

tính, máy in, tiền mặt, sổ tiết kiệm, đồ 
trang sức và giấy chứng nhận sở hữu tài 
sản của cô đã bị tịch thu. Cảnh sát cũng 
làm hỏng luôn dây điện của bánh xe ôtô 
của cô, khiến cho nó không hoạt động 
được nữa, và lấy luôn cả chìa khoá đi.

Các vụ bắt giữ khác
Cô Trương Hiểu Kiệt cũng bị bắt 

cùng ngày, cô từng là giảng viên tại 
Trường Kỹ thuật Cao cấp của Tần Hoàng 
Đảo và từng được bầu là “giảng viên ưu 
tú” trong nhiều năm liên tiếp. Cô bị đình 
chỉ công tác giảng dạy vào cuối tháng 05 
năm 2006 vì giảng chân tướng về Pháp 
Luân Công trong lớp học. Trong khi bị 
đình chỉ thì tiền thưởng và các phúc lợi 
của cô cũng bị cắt. Nhà của cô cũng bị 
lục soát khi cô bị bắt vào tối ngày 10 
tháng 06 năm 2013.

[MINH HUỆ] Các học viên 
Pháp Luân Công ở miền Tây 
Nhật Bản đã tổ chức các hoạt 
động ngay phía trước Lãnh sự 
quán Trung Quốc ở Fukuoka 
vào đêm giao thừa ngày 30 
tháng 01 năm 2014 để phản đối 
cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ)  đối với 
môn tu luyện ôn hoà Pháp Luân 
Công. Vào buổi tối, họ tổ chức 
thắp nến tưởng niệm để tưởng 
nhớ các đồng tu đã thiệt mạng 
trong cuộc đàn áp ở Trung 
Quốc.

Thắp nến tưởng niệm là một 
sự kiện thanh bình và xúc động. 

Nhiều khách qua đường đã dừng 
lại để đọc các biểu ngữ và bảng 
thông tin để tìm hiểu xem 
chuyện gì đang diễn ra.

Một học viên cho biết: “Tôi 
hy vọng rằng sẽ có nhiều người 
hơn nữa biết về cuộc đàn áp, đặc 
biệt là tội ác mổ cướp nội tạng từ 
các học viên Pháp Luân Công 
còn sống của ĐCSTQ. Những 
thủ phạm này cần phải được đưa 
ra trước công lý. Miễn là cuộc 
đàn áp còn diễn ra, thì chúng tôi 
sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực của mình 
để giúp nâng cao nhận thức 
trong công chúng.”
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Trung Quốc:  4.984 người ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu 

cầu trả tự do cho 16 học viên hiện đang bị giam giữ

Kyushu, Nhật Bản: Các học viên phản đối cuộc đàn áp trước Lãnh sự quán Trung 

Quốc vào đêm giao thừa

4.984 người đã ký vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho 16 học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thỉnh nguyện ôn hoà ngay 
phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Fukuoka.

Bài viết của một học viên báo Minh Huệ từ tỉnh 
Hà Bắc, Trung Quốc
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