
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-Th iện-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-Th iện-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 ng-
hiệm và nhận thức của chính 
các học viên, vốn là những 
người đóng góp phần lớn bài 
cho trang web.
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Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên 

báo Minh Huệ ở Vancouver

Người dân địa phương và khách du 
lịch đã có cơ hội ký tên thỉnh nguyện 
phản đối cuộc bức hại tàn bạo Pháp 
Luân Công tại Trung Quốc ở gần 
Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancou-
ver vào ngày 07 tháng 09 năm 2014. 
Họ đã hỏi thông tin về cuộc bức hại, 
và đã ký tên ủng hộ đợt thỉnh nguyện. 
Một số người đã học các bài công pháp 
của Pháp Luân Công.

Các học viên luyện công và tái hiện 
cảnh tra tấn của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) thu hút sự chú ý của rất 
nhiều người. Những người từng biết về 
cuộc bức hại Pháp Luân Công đã ký tên 

thỉnh nguyện và 
họ hy vọng rằng 
cuộc bức hại này 
sẽ sớm chấm dứt. 
Nhiều người cảm 
ơn các học viên vì 
đã mang đến cho 
họ cơ hội làm điều 
gì đó để phản đối 
cuộc bức hại.

Ông Skin-
ner đã học tiếng 
Trung được năm 
năm. Ông nói 
với một học viên 
rằng bản chất của 
ĐCSTQ là giết 
chóc và bức hại 
con người và nó 
sẽ không thể cải 

biến được. Ông cũng biết việc người 
dân Trung Quốc không có tự do hay 
tự do ngôn luận. Ông vô cùng bất bình 
và đau buồn khi biết việc các học viên 
đang bị cầm tù, bị tra tấn, và nội tạng 
của họ bị mổ cướp nhằm kiếm lời. Ông 
nói rằng nó là “tội ác phản nhân loại” 
và ông không có ngôn từ nào để biểu 
đạt được về tội ác này.

Isabella đã ghi hình [hoạt động] 
luyện công tập thể của các học viên và 
các tấm bảng hiển thị chi tiết về cuộc 
đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Cô 
nói rằng cô sẽ cho gia đình và bạn bè 

của mình xem băng ghi hình và sẽ 
đăng nó lên trang Facebook của cô để 
nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức 
hại.

Cô nói rằng các bài tập rất tường 
hòa và đẹp mắt, giống như biểu diễn 
nghệ thuật. Cô nói rằng bức hại các 
học viên Pháp Luân Công và mổ cướp 
tạng của họ là điều hoàn toàn không 
thể chấp nhận được. Cô cho rằng sự 
kiện tại Phòng trưng bày Nghệ thuật 
này có thể sẽ ảnh hướng lớn đến xã hội 
và sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Người dân Vancouver: “Các hoạt 
động của Pháp Luân Công sẽ cải 
biến tương lai!”

Người qua đường dừng lại tìm hiểu về Pháp 
Luân Công

Nhiều người dân đã 
ký tên ủng hộ Pháp 
Luân Công

Một hoạt động ở gần Phòng trưng bày Nghệ 
thuật Vancouver kêu gọi chấm dứt cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc
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Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

Trong thế giới bùn đất đầy rẫy 
những ham muốn vật chất và giá trị đạo 
đức đã suy đồi, các học viên Đại Pháp 
sống với tâm thuần tịnh. Điều này đặc 
biệt đúng đối với những người trong 
ngành tài chính và kế toán, vốn thường 
tiếp xúc với tiền hàng ngày. Một số nhà 
cung cấp, ông chủ, và khách hàng sử 
dụng một loạt các cách thức để xây dựng 
các mối quan hệ của mình với họ. Tôi đã 
trải qua tình huống này nhiều lần.

Một lần nhân viên bán hàng của 
một nhà cung cấp, đã cho tôi một túi 
Nhân sâm Changbaishan và nói rằng 
đó là đặc sản của quê hương mình. Cô 
ấy đề nghị tôi nhận nó. Tôi chân thành 
nói với cô ấy: “Tôi là một học viên Pháp 
Luân Công và Sư phụ dạy chúng tôi 
phải luôn nghĩ đến người khác trước. Là 
đệ tử Đại Pháp, chúng tôi không nhận 
quà tặng.” Tôi nói cô ấy yên tâm rằng 
chúng tôi sẽ làm kinh doanh tốt theo 
nguyên lý chân chính. Tôi giảng chân 
tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô 
ấy. Sau khi chúng tôi hoàn tất giao dịch 
này, cô liên tục gọi điện cảm ơn tôi.

Tôi làm kế toán đã hơn ba mươi 
năm. Do cuộc bức hại của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi bị mất 
việc kế toán trong một doanh nghiệp 
nhà nước mà mình đã gắn bó 23 năm. 
Với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi 
bắt đầu làm việc tại một công ty tư nhân, 
ban đầu ở vị trí nhân viên thu ngân.

Tôi luôn nhớ lời Sư phụ giảng rằng, 
ở bất kỳ đâu đệ tử Đại Pháp cũng phải 
là người tốt, chúng ta cần phải làm tốt 
công việc của mình, chăm chỉ, và không 
tham nhũng. Nhờ có chuyên môn tôi 
đã giúp lãnh đạo quản lý tài khoản của 
ông. Sau khi tôi đến làm việc cho doanh 
nghiệp này, các thương vụ kinh doanh 
càng ngày càng phát đạt. Vì thiếu kỹ 
năng quản lý, ông đề nghị tôi làm kế 
toán riêng và quản lý việc kinh doanh. 
Sau đó, ông thành lập một công ty, và 
đề nghị tôi là kế toán trưởng, và cũng là 
trợ lý cho phòng nhân sự.

Trong việc quản lý các tài khoản và 
phòng nhân sự, tôi luôn luôn chiểu theo 
nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn. Nếu có 
vấn đề, tôi luôn luôn nhận trách nhiệm 
về mình. Trong khi giải quyết một số 
khiếu nại, vì tôi có tâm từ bi, tôi xin 
lỗi các khách hàng của mình. Sự chân 
thành của tôi đã làm khách hàng cảm 
động và giữ chân họ lại cùng chúng tôi. 
Khách hàng của chúng tôi cũng quảng 
bá cho công ty, và công ty chúng tôi có 
danh tiếng tốt.

Để giải quyết các mâu thuẫn của 
nhân viên, tôi cũng dùng Pháp lý mà 
Sư phụ dạy khai mở cho họ. Kết quả là, 
các mâu thuẫn đều được giải quyết ổn 
thỏa. Sau khi cuốn Cửu Bình được xuất 
bản, tôi đã sử dụng các sự kiện trong 
cuốn sách và văn hóa truyền thống 
Trung Hoa viết một bức thư cho nhân 
viên. Trong việc đào tạo nhân viên, dù 
mới hay cũ, tôi đều sử dụng những câu 
chuyện lịch sử, luân hồi, và dân gian để 
khơi dậy lòng từ bi, phá trừ quan niệm 
vô thần của họ, đặt một nền tảng tốt để 
giảng chân tướng trong tương lai.

Tôi nhận được nhiều lời khen từ 
lãnh đạo cho tới nhân viên. Tôi dành 
được vị trí thứ hai trong một cuộc bỏ 
phiếu kín do công ty điều hành, đánh 
giá những phẩm chất toàn diện của đội 
ngũ quản lý. Tôi làm cho công ty này 
sáu năm, và phần lớn người trong công 
ty biết được chân tướng về Pháp Luân 
Đại Pháp.

Sau đó một doanh nghiệp nổi tiếng 
tới thành phố của chúng tôi để mở rộng 
thị trường. Tôi được mời, và làm việc ở 
đó được sáu năm.

Vì đây là một doanh nghiệp mới 
nằm ở ngoại ô, rất ít người biết chân 
tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là lý 
do tại sao trong cuộc phỏng vấn, tôi đã 
nói rõ với lãnh đạo rằng mình là một 
đệ tử Đại Pháp, để dễ dàng giảng chân 
tướng trong tương lai. Tôi cũng nói với 
họ rằng các học viên Đại Pháp là người 
tốt, vị tha, và chú trọng đạo đức. Họ nói 
rằng họ cần nhân viên như các học viên 
Đại Pháp, vì những người tin vào tâm 
linh tốt hơn nhiều so với những người 
không tin.

Dựa trên hơn ba mươi năm kinh ng-
hiệm về tài chính và kế toán, cũng như 
thông lệ đã làm việc cho doanh nghiệp 
tư nhân, tôi đã lên kế hoạch quản lý 
rất hiệu quả. Tôi làm báo cáo tài chính 
khiến ông chủ có thể hiểu rõ ràng. Chỉ 
trong vòng vài năm, doanh nghiệp này 
phát triển từ một cửa hàng đến một 
công ty sở hữu một nhà máy, hơn mười 
cửa hàng, và một số cửa hàng liên kết. 
Tôi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, 
và được tăng lương.

Tôi hiện đang ở độ tuổi sáu mươi. 
Tôi đã từ bỏ vị trí quản lý tài chính, chủ 
yếu phụ trách của các tài khoản tổng 
của công ty. Công việc mới của tôi rất 
nặng và đòi hỏi trách nhiệm cao, chúng 
tôi thiếu nhân lực, vì vậy tôi quyết định 
nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

Các ông chủ của một số các cửa 
hàng liên kết cố gắng hối lộ tôi phong 
bì màu đỏ đầy tiền. Tôi từ bi khước từ 

hết, nói với họ rằng với tư cách là đệ tử 
Đại Pháp, chúng tôi không nhận quà, 
và phong bì đỏ. Một số cửa hàng liên 
kết chuyển tiền của họ cho công ty. 
Trong phân tích chung về tài sản doanh 
nghiệp, các ông chủ nói với tôi: “Đừng 
quá căng thẳng, ông ấy sẽ không đối xử 
tệ với tôi đâu.” Tôi trả lời rằng, “Tôi sẽ 
giải quyết vấn đề một cách công bằng.” 
Đây là trách nhiệm đối với công ty cũng 
như đối với ông ấy.

Ông nói: “Hiện nay rất khó để tìm 
một kế toán giỏi như chị, một người 
kiên định, nguyên tắc và không vì tư 
lợi.” Ông ấy muốn trả tôi một mức 
lương cao hơn. Tôi nói, “Tất cả các học 
viên Đại Pháp chúng tôi đều như vậy. 
Những người khác thậm chí còn tốt 
hơn tôi.”

Đối với cấp dưới và đồng nghiệp, 
tôi chuyển tải kiến thức của mình cho 
họ mà không dấu diếm để họ có thể 
nhanh chóng làm quen và đủ khả năng 
làm việc. Ngay cả một số nhân viên 
kế toán bên ngoài công ty hỏi tôi một 
số câu hỏi về kế toán, và tôi dành thời 
gian dạy họ. Ngoài ra, đó cũng là thời 
điểm giảng chân tướng. Thủ quỹ của 
công ty là vợ của ông chủ, cô ấy thường 
xuyên đi vắng. Tôi phụ trách cả sổ sách 
kế toán và tiền bạc. Thông thường tôi 
ra ngoài thu tiền. Tôi đảm bảo rằng sổ 
sách kế toán và số tiền được cả hai ghi 
nhận rõ ràng không thiếu một xu. Ông 
chủ đã nhận thức được rằng tôi là một 
đệ tử Đại Pháp và rất tin tưởng. Thỉnh 
thoảng bị mất tiền do sơ suất trong 
công việc, tôi đã nhận trách nhiệm trả 
lại tiền.

Ngày nay, công việc tài chính và kế 
toán đều đã được đưa vào máy tính hóa. 
Chúng tôi sử dụng phần mềm quản lý 
tài chính, để nhập dữ liệu chính xác 
và cũng có thể tiết kiệm nhân lực. Tôi 
nhanh chóng học các phần mềm quản 
lý hiện đại, bao gồm tất cả từ cài đặt, 
bảo trì, quản lý hệ thống, xây dựng các 
tài khoản, viết báo cáo, v.v.. Tôi cảm 
thấy rất thoải mái trong công việc. Tôi 
đã tiết kiệm cho công ty vài nghìn nhân 
dân tệ mỗi năm về nhân lực, tài sản, tiền 
bạc, và bảo trì hệ thống. Vợ ông chủ của 
tôi nói rằng: “Rất ít người ở độ tuổi của 
chị biết cách sử dụng máy tính. Kiến 
thức tin học của chị đã vượt xa thế hệ 
trẻ chúng tôi.” Khi có việc tới công ty 
chúng tôi, ông chủ trước đây của tôi nói 
rằng rất tiếc vì không giữ được tôi cho 
công ty của mình.

Đồng nghiệp của tôi nói: “Chị là một 
nhân viên sáng giá của công ty chúng ta. 
Công ty sẽ không bao giờ để chị đi!”

Chị là một nhân viên sáng giá của công ty chúng tôi 
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Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn của Pháp 
Luân Đại Pháp

Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở 

New York

Đại học Columbia đã chào đón các 
sinh viên trở lại trường học với Ngày 
Hoạt động Sinh viên thường niên diễn 
ra vào ngày 05 tháng 09 năm 2014. Hơn 
300 tổ chức đã dựng các bàn thông tin 
để giới thiệu với các sinh viên mới và 
các sinh viên đã học tại trường về các 
câu lạc bộ của họ. Trong số đó có sinh 
viên của câu lạc bộ Pháp Luân Đại 
Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) 
của Columbia.

Gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp 
được dựng ở vị trí trung tâm, có hai áp 
phích mô tả các bài công pháp ở phía 
trước bàn trưng bày. Nhiều sinh viên 
và giảng viên đã dừng lại để lấy tờ rơi, 
họ đã biết thêm thông tin về môn tu 
luyện này, và đã đăng ký tham gia hội 
thảo hàng tuần được tổ chức trong 
khuôn viên của trường. Khá nhiều 
người đã quan tâm đến môn tu luyện 

thiền định này bởi lợi ích của nó trong 
việc làm giảm căng thẳng và nâng cao 
sức khỏe. 

Nhiều sinh viên Trung Quốc rất 
quan tâm tới sự kiện bởi họ đã từng 
biết về môn tu luyện này ở Trung 
Quốc, nhưng họ vẫn bị ảnh hưởng 
bởi những tuyên tuyền và lừa dối của 
chế độ Trung cộng. Một số người do 
dự, nhưng lại lặng lẽ đọc các tấm áp 
phích mô tả về Pháp Luân Đại Pháp 
hồng truyền trên toàn thế giới và đã 
nhận một số tài liệu. Một người nói 
rằng họ đã từng đọc thông tin về tội ác 
mổ cướp tạng của chính quyền Cộng 
sản trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng 
Trung và họ muốn tìm hiểu thêm nữa.

Một sinh viên khác vừa tốt nghiệp 
Trường Đại học Thanh Hoa ở Trung 
Quốc đã từng chứng kiến một số tay sai 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc sách 
nhiễu các học viên Pháp Luân Công. 
Anh ấy đã đi lại nhiều lần quanh khu 
bàn, lúc đầu anh ta đã bị một người 

bạn kéo đi, nhưng sau đó anh ấy đã 
quay trở lại và lấy một tờ rơi, rồi dừng 
lại để nói chuyện với các học viên để 
tìm hiểu nhiều hơn nữa [về Pháp Luân 
Công và cuộc bức hại].

Nhiều người Trung Quốc đã chụp 
ảnh các tấm áp phích, lắng nghe các 
học viên giới thiệu và hướng dẫn các 
bài công pháp. Một số người đã rất 
ngạc nhiên và hiếu kỳ khi nhìn thấy 
các học viên Pháp Luân Công phương 
Tây, và họ đã chụp ảnh cùng với các 
học viên.

Bài viết của một học viên Pháp 

Luân Đại Pháp ở New Zealand

Thiên Quốc Nhạc Đoàn của 
Pháp Luân Đại Pháp tại New 
Zealand đã được mời tham gia 
Lễ hội Hoa thường niên được tổ 
chức tại phố Hastings ở North 
Island vào ngày 13 tháng 09 năm 
2014. Truyền thống này bắt đầu 
từ những năm 1950 và mang ý 
nghĩa chào đón mùa xuân, mùa 
được coi là mang đến sự thịnh 
vượng và vụ mùa bội thu (tại 
New Zealand, mùa xuân bắt đầu 
vào tháng Chín).

Những âm thanh hùng vĩ 
của trống và kèn đã làm ấm lòng 
khán giả trong một ngày xuân. 
Nhiều người đã hỏi xin học viên 
các tờ rơi và đọc chúng ngay lập 
tức. Đám đông khán giả đắm 
mình trong một tâm trạng lễ hội 
náo nức, chụp ảnh, ghi hình, reo 

hò và vỗ tay khi đoàn nhạc đi 
qua.

Một cô gái người Maori 
[người bản xứ New Zealand] đã 
rất hào hứng khi nhìn thấy đoàn 
nhạc và đã đi theo đoàn diễu 
hành của Pháp Luân Đại Pháp 
để chụp thêm ảnh. Cô đã đề nghị 

một thành viên của đoàn nhạc 
chụp ảnh với mình.

Một trong những thành viên 
của đoàn nhạc nói rằng, có một 
khán giả đã hỏi tên của đoàn 
nhạc rồi sau đó ra dấu hiệu ngón 
tay ủng hộ và nói: “Thật tuyệt! 
Thật tuyệt vời!”

Ngày Hoạt động Sinh viên Đại học Columbia: 
Sinh viên Trung Quốc mong muốn tìm hiểu về 
Pháp Luân Công 

Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sinh viên

New Zealand: Thiên Quốc Nhạc Đoàn được mời tham gia 
Lễ hội Hoa ở Hastings 
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Công an thu thập 
mẫu máu và ADN trái 
phép từ các học viên 
Pháp Luân Công 

Melbourne, Úc: “Vấn nạn cưỡng bức mổ 
cướp tạng phải chấm dứt ngay lập tức!” 

Bài viết của một học viên Pháp Luân 

Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Thu thập các mẫu máu cần được 
thực hiện bởi những giáo sư được 
đào tạo bài bản. Tuy nhiên, nhiều 
nơi ở Trung Quốc, có nhiều công an 
đã dùng vũ lực cưỡng bức lấy máu từ 
học viên Pháp Luân Công, sau khi 
đột nhập vào nhà họ.

Gần đây, ngày 29 tháng 07 năm 
2014, có ba công an đã đột nhập vào 
khu dân cư nhà học viên Trần Lệ 
Vinh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu 
Ninh, rồi dùng vũ lực để lấy máu của 
bà. Họ tuyên bố lý do họ cần lấy mẫu 
máu vì bà đã từng có hồ sơ tội phạm.

Sức khỏe của các học viên thường 
trở nên tốt sau khi tu luyện Pháp 
Luân Công. Là học viên tuân theo 
tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”, 
bà Trần chưa bao giờ vi phạm luật 
pháp. Tuy nhiên, lý do thực sự công 
an đến thu thập mẫu máu là vì nguồn 
nội tạng tiềm năng của bà.

Bà Trần không chỉ là học viên 
duy nhất ở Trung Quốc bị công an 
lấy mẫu máu. Ngay từ đầu năm 2014, 
trang web Minh Huệ đã đưa tin về 
nạn cưỡng ép thu thập các mẫu máu 
và xét nghiệm ADN từ các học viên 
Pháp Luân Công đã xuất hiện ở 
Trung Quốc, dù hầu hết các trường 
hợp đều xảy ra ở Quý Châu và tỉnh 
Liêu Ninh.

Ủy ban Châu Âu, chính phủ các 
nước Úc, Ý và Phần Lan đã thông 
qua nghị quyết kết án tội ác tàn bạo 
cưỡng bức mổ cướp nội tạng của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 
30 tháng 07 năm 2014, Ủy ban Đối 
ngoại của Hạ viện Mỹ đã hoàn tất 
nghị quyết H. 281, kêu gọi chính phủ 
Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt 
tội ác mổ cướp nội tạng cấp quốc gia 
từ các tù nhân.

Một bác sỹ Trung Quốc, người 
được nhắc đến trong cuốn sách Thu 
hoạch đẫm máu, được viết bởi hai 
ông David Matas và David Kilgour, 
đã bị bắt vì hành vi lạm dụng cấy 
ghép tạng vào tháng 07 năm 2014.

Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng 

viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

Các học viên Pháp Luân Công đã 
tổ chức một cuộc vận động xin chữ ký 
thỉnh nguyện tại Quảng trường Thành 
phố ở khu trung tâm Melbourne vào 
ngày 23 tháng 08 năm 2014.

Họ thiết lập một gian hàng trưng 
bày các hình ảnh cùng thông tin về 
Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn 
bạo đối với môn tu luyện ở Trung 
Quốc. Họ thu thập chữ ký thỉnh nguyện 
nhằm kêu gọi chấm dứt vấn nạn cưỡng 
bức mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều khách du lịch và người dân 
địa phương, những người đến để tận 
hưởng dịp cuối tuần nắng đẹp, đã đi 
ngang qua gian hàng của các học viên 
và lấy tài liệu thông tin. Một số dừng 
lại nói chuyện với các học viên để tìm 
hiểu thêm và sẵn lòng ký tên thỉnh 
nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác chống 
lại nhân loại của ĐCSTQ.

Tiểu Hoàng (Chuff Wong), một du 
học sinh từ Hồng Kông đang học tại 
Đại học Melbourne, nói chuyện với 
một học viên một lúc lâu và đặt nhiều 
câu hỏi. Lời giải thích của học viên 
đã xóa tan những hoài nghi của Tiểu 
Hoàng về tính xác thực của những cáo 
buộc đối với nạn mổ cướp tạng từ các 
học viên Pháp Luân Công đang còn 
sống. Sau cùng Tiểu Hoàng nói với 
tâm tư trĩu nặng: “Tất cả điều này phải 
được chấm dứt ngay lập tức!”

Ông Chu, một người đàn ông trẻ 
người Trung Quốc đến Úc du lịch, đã 
chăm chú đọc thông tin trên các bảng 

trưng bày trong một lúc lâu. Khi một 
học viên lại gần anh ấy và giải thích 
ngắn gọn về phong trào thoái ĐCSTQ, 
anh ấy ngay lập tức đề nghị người học 
viên này giúp mình dùng tên thật để 
thoái khỏi Đoàn Thanh niên và Đội 
Thiếu niên tiền phong, hai trong số các 
tổ chức liên đới với ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng cao tuổi từ Bắc 
Kinh đến thăm người thân ở Mel-
bourne đã gật đầu đáp lại một học viên 
khi họ đi ngang qua gian hàng. Khi 
người học viên hỏi họ đã nghe nói đến 
phong trào thoái ĐCSTQ hay chưa, họ 
đã mỉm cười và trả lời: “Có chứ, hàng 
xóm của chúng tôi cũng đã tuyên bố 
thoái đảng. Ngày nay chẳng còn ai tin 
vào đảng nữa.”

Người dân ký tên thỉnh nguyện góp phần giúp chấm dứt cuộc đàn áp

Một cụ già ký tên thỉnh nguyện

Tiểu Hoàng (bên trái), một du học sinh đến từ 
Hồng Kông, trò chuyện cùng một học viên


