
                                         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.
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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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Canada: Thủ Tướng STephen harper gửi lời ChúC nhân kỷ niệm 21 năm 
pháp luân Đại pháp hồng Truyền

[MINH HUỆ] Ngày 13 THáNg 05 NăM 2013 ĐáNH dấU 21 NăM Ngày PHáP 
LUâN ĐạI PHáP ĐượC ôNg Lý HồNg CHí – NgườI SáNg LậP ra PHáP LUâN 
ĐạI PHáP, PHổ TrUyềN ra CôNg CHúNg.

NHâN dịP ĐặC bIỆT Này, NgàI STePHeN HarPer, THủ TướNg CaNada Đã 
gửI bứC THư SaU, TroNg THư Có ĐoạN: “TôI XIN kHeN NgợI HIỆP HộI PHáP 
LUâN ĐạI PHáP CaNada vì Đã CHIa Sẻ NgUyêN Lý CHâN – THIỆN – NHẫN vớI 
ĐồNg bào CaNada. NgUyêN Lý CHâN – THIỆN – NHẫN vốN Là TrọNg TâM 
Của MôN TU LUyỆN, ĐaNg Tạo ra âM HưởNg MạNH Mẽ TroNg Xã HộI Đa 
NgUyêN Của CHúNg Ta.”

Ngày 13 tháng Năm 2013

Lời chúc của Thủ tướng,

Tôi xin vui mừng gửi những lời chúc nồng hậu nhất tới những ai đang tiến hành kỷ 
niêm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Hơn hai thập kỷ qua, hàng triệu người dân trên toàn thế giới đã được hưởng lợi ích 
từ những lời giáo huấn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin khen ngợi Hiệp hội Pháp 
Luân Đại Pháp Canada vì đã chia sẻ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn với đồng bào 
Canada. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vốn là trọng tâm của môn tu luyện, đang 

tạo ra âm hưởng mạnh mẽ trong xã hội đa nguyên của chúng ta.

Canada tự hào là một trong những quốc gia đa dạng nhất trên thế giới. Xã hội 
Canada đã trở nên vô cùng phong phú nhờ những đóng góp của nhiều cộng đồng trên 
đất nước chúng ta. Nhờ những nỗ lực của họ, đất nước chúng ta đã được cộng đồng 

quốc tế ghi nhận là một khuôn mẫu về tự do, hài hòa và thịnh vượng.

Thay mặt cho Chính phủ Canada, xin hãy đón nhận lời chúc tốt đẹp nhất của tôi 
cho một dịp kỷ niệm đáng nhớ và một tình bằng hữu cùng thiện chí lâu dài.

Trân trọng,

Ngài Stephen Harper
Thủ tướng Canada

Lời chúc của Thủ tướng Stephen Harper 

Ngài Stephen Harper
Thủ tướng Canada



[MINH HUỆ] Các học viên Pháp 
Luân Công đã tham gia Hội chợ Triển 
lãm Sức khỏe Mùa xuân tại Östriger, 
miền Trung nước Đức, vào ngày 21 
tháng 04 năm 2013. dòng người đổ xô 
đến gian hàng của các học viên suốt cả 
ngày, và nhiều người dường như không 
muốn rời đi.

Theo ban tổ chức, số lượng các nhà 
triển lãm tham gia sự kiện năm nay lớn 
hơn so với sự kiện của năm ngoái, vốn 
đã thu hút rất nhiều người. Trước hội chợ 
triển lãm, một số tờ báo đã đặc biệt đề 
cập đến việc sẽ có một gian hàng Pháp 
Luân Công có mặt tại sự kiện này.

Chứng kiến sự quan tâm của cộng 
đồng, một số nhà triển lãm đã nhận xét 
rằng Pháp Luân Công quả là ngôi sao 
sáng tại hội chợ triển lãm lần này.

Các học viên đã biểu diễn lặp đi lặp 
lại các bài công pháp của Pháp Luân 
Công trên sân khấu, với biểu ngữ mang 
dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” hiện 
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Đức: Pháp Luân Công tỏa sáng ở Triển lãm Sức khỏe Mùa xuân 

Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ và chúc mừng 
Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 14

[MINH HUỆ 07-05-213] Cứ vào mỗi dịp 
tháng Năm hàng năm, các học viên đều kỷ 
niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 
bằng việc tổ chức các sự kiện trong cộng 
đồng của họ và gửi thiệp chúc mừng tới 
người sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý 
Hồng Chí, qua mạng Minh Huệ Net. Ngày 
13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm 21 
năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới 
thiệu ra công chúng và đồng thời kỷ niệm 
lần thứ 14 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế 
giới hàng năm, cũng là ngày sinh nhật của 
Sư phụ Lý.

Hơn 21 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã 
có ảnh hưởng trên toàn thế giới, được phổ 
truyền rộng rãi trên hơn 100 quốc gia. ước 
tính có khoảng hơn 100 triệu người đang 
thực hành và tu luyện theo Chân – Thiện 
– Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ. 
Tuy nhiên vào năm 1999, chế độ cộng sản 
ở Trung Quốc đã cấm việc thực hành môn 
tu luyện ôn hoà này, đồng thời đàn áp và 
tra tấn dã man các học viên trong các trại 
lao động và các trung tâm giam giữ.

Mặc dù các học viên ở Trung Quốc không 
thể tự do tổ chức sự kiện Ngày Pháp Luân 
Đại Pháp Thế giới trong cộng đồng của 
họ như các học viên ở ngoài Trung Quốc 
vì cuộc đàn áp vẫn còn đang diễn ra, tuy 
nhiên hàng nghìn học viên đã vượt phong 
toả Internet để trân trọng và cung kính gửi 
những tấm thiệp chúc mừng của họ đến Sư 
phụ Lý thông qua Minh Huệ Net. dưới đây 
là một số tấm thiệp trong hàng nghìn lời 
chúc được gửi tới Minh Huệ Net.

Nhiều người đã học các bài công pháp ngay tại 
chỗ trong một triển lãm sức khỏe  ở Đức vào ngày 

21 tháng 04

lên một cách nổi bật. Màn biểu diễn các bài công 
pháp trong tiếng nhạc nền hòa ái đã thu hút nhiều 
du khách. Cả người trẻ lẫn người già đều dừng 
lại để học các bài công pháp ngay tại chỗ, và có 
thể cảm nhận một cảm giác hòa ái trong toàn bộ 
hội trường.

Sau khi nhìn thấy màn biểu diễn các bài công 
pháp, mọi người đổ xô đến gian hàng của các học 

viên để tìm hiểu thông tin về môn tu 
luyện. Họ hỏi nhiều câu hỏi, chẳng hạn 
như: “Pháp Luân Công là gì?” “Những 
lợi ích của Pháp Luân Công là gì?” và 
“Làm thế nào để có thể học Pháp Luân 
Công?”

Sau khi nghe đến cuộc đàn áp tàn bạo 
của chế độ cộng sản đối với các học viên 
Pháp Luân Công tại Trung Quốc, bao 
gồm cả thông tin về hàng loạt những 
hình thức tra tấn và mổ cướp nội tạng 
sống từ các học viên Pháp Luân Công 
nhằm kiếm lợi nhuận, nhiều người đã 
rất sốc và phẫn nộ. Hàng chục người 
đã chủ động ký tên thỉnh nguyện nhằm 
kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

vào cuối ngày, khi toàn bộ các nhà 
triển lãm đã rời hội trường, một số 
người vẫn còn nán lại ở phía trước của 
gian hàng Pháp Luân Công. Họ hỏi 
thông tin và sau cùng cũng đã rời đi 
một cách miễn cưỡng.



bảo với con gái của người bệnh nhân này rằng đã có một lá gan 
khác thích hợp và bảo cô nhận nó qua viện trưởng Thẩm Trung 
dương. ông La đã được phẫu thuật lần thứ hai và cũng thất bại.

ông La về nhà và đã qua đời ở một bệnh viện địa phương. Chỉ 
20 ngày trôi qua kể từ khi ông được bảo cần phải ghép gan cho 
đến khi ông qua đời. Trong thời gian ngắn này bệnh viện đã có 
hai lá gan hiến tặng có sẵn.

Nguồn gốc của các nội tạng này rất đáng ngờ khi hai lá gan phù 
hợp đã được nhận chỉ trong mười ngày. Một cuộc điều tra của bên 
thứ ba chỉ ra rằng nguồn cung cấp có khả năng là một ngân hàng 
nội tạng có sẵn của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Một người đàn ông từ 
ottawa nói rằng ông là 
một quan chức chính phủ. 
ông bày tỏ sự ủng hộ của 
ông và nói rằng ông sẽ đề 
nghị những người khác 
cùng ký tên thỉnh nguyện.

Một cặp vợ chồng trung 
niên nói với một học viên 
rằng hình như họ biết anh 
ấy, bởi họ đã nhìn thấy 
anh biểu diễn các bài công 
pháp Pháp Luân Công ở 
trước Lãnh sự quán Trung 
Quốc hàng ngày. Họ ca 
ngợi các học viên vì sự ôn 
hòa và lòng từ bi của họ 
và đã ký tên thỉnh nguyện 
để thể hiện sự ủng hộ của 
mình.

khi bốn học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, 
nhiều người đã chăm chú bắt chước theo những động tác của họ, 
còn một số người khác thì chụp ảnh.

Theo yêu cầu của bố tôi, chúng tôi cho ông xuất viện. ông bắt 
đầu đọc Chuyển Pháp Luân sau ba ngày kể từ khi trở về nhà. do 
cảm thấy không khỏe nên ông không luyện các bài công Pháp 
mà chỉ tập trung đọc sách. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng 
chỉ sau ba ngày kể từ khi học Pháp, sức khỏe của bố tôi được cải 
thiện một cách trông thấy.

Một ngày khi em gái út của tôi đang trên đường trở về nhà, từ 
xa cô ấy nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đi dạo. Người này 
trông có tầm thước vóc dáng rất giống bố chúng tôi, nhưng em 
gái tôi nghĩ rằng đó hẳn không phải bố mình được, bởi ông vừa 
trải qua một cơn đột quỵ nghiêm trọng, làm sao mà ông có thể ra 
khỏi giường mà ko cần có sự giúp đỡ nào. và làm thế nào ông 
có thể có thể đi bộ xuống từ tầng năm của một tòa nhà chung cư? 
Nhưng khi đến gần hơn, em gái tôi nhận ra đó chính là bố mình. 
Cô hào hứng nhảy lên nhảy xuống nói: “Đúng là một phép màu!” 
bố chúng tôi mới chỉ học Chuyển Pháp Luân trong mười ngày.

bố tôi vẫn học Pháp và luyện công hàng ngày. ông đã có những 
cải thiện rõ rệt về sức khỏe và tâm tính. ông không còn dễ nổi 
nóng, và đã nghĩ nhiều hơn cho người khác. Mái tóc đen của ông 
thậm chí đã mọc trở lại thay thế cho tóc bạc.

[MINH HUỆ] Tôi và em gái út bắt đầu tu luyện Pháp Luân 
Công từ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu 
cuộc đàn áp vào năm 1999. Chúng tôi đều đã thu được lợi ích cả 
về tinh thần và thể chất từ môn tu luyện và muốn chia sẻ những 
điều kỳ diệu mà gia đình mình đã trải qua kể từ khi bố chúng tôi 
bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

bố tôi đã 89 tuổi. Mùa thu năm ngoái khuôn mặt của ông đột 
nhiên trở nên biến dạng và bị mất cảm giác phần bên trái cơ 
thể. Các bác sĩ tại bệnh viện xác nhận rằng ông đã bị đột quỵ. 
Sau 15 ngày điều trị, ông được xuất viện nhưng chỉ ở nhà được 
đúng một ngày và phải trở lại ngay sau đó vì bệnh tình trở nên 
xấu hơn.

Tôi và em gái quyết định giới thiệu Pháp Luân Công cho bố, 
mặc dù ông là một đảng viên lâu năm của ĐCSTQ và thường 
tránh nghe bất cứ điều gì mà ĐCSTQ không chấp thuận. Nhưng 
thời gian này, do sức khỏe yếu, cuối cùng ông quyết định thay đổi 
suy nghĩ của mình và lắng nghe chúng tôi. Thậm chí sau đó, ông 
đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi sẽ thoái ĐCSTQ!”

[MINH HUỆ] Tại một lễ kỷ niệm cộng đồng của người ấn Độ 
tại Tòa Thị chính Toronto vào ngày 26 tháng 04 năm 2013, các 
học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã thu thập chữ ký nhằm 
kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. 
Chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ, gần 600 người đã thể hiện sự ủng 
hộ bằng cách ký tên thỉnh nguyện.

Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã luyện công tập 
thể trước Tòa Thị chính trong suốt mười năm qua. vào ngày 26 
tháng 04, họ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng đến cuộc đàn áp 
tàn bạo lên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và thu thập chữ ký 
tại một lễ kỷ niệm cộng đồng của người ấn Độ. Trong vòng ba 
giờ đồng hồ,  toàn bộ các tài liệu của họ đã được phân phát hết, 
và 584 chữ ký đã được thu thập. Mặc dù đã nghe nói về cuộc đàn 
áp trước đó, nhiều người vẫn bị sốc khi biết về tội ác mổ cướp 
nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi biết về cuộc đàn áp, một nhân viên xã hội đã nhiều lần 
hỏi các học viên Pháp Luân Công: “Tôi có thể làm gì để giúp 
các bạn?” ông đã ký tên thỉnh nguyện và xin năm tờ đơn [thỉnh 
nguyện] trống để đi thu thập chữ ký từ bạn bè của mình. Nửa giờ 
sau, ông trở lại với 40 chữ ký. ông lại xin thêm một đơn thỉnh 
nguyện mới để có thể thu thập chữ ký từ gia đình và bạn bè. ông 
cũng đã để lại thông tin liên lạc của mình cho các học viên Pháp 
Luân Công.

[MINH HUỆ] ông La Cần Điền, một tài xế của Ngân hàng 
Nông nghiệp Thừa Đức, tỉnh Hà bắc đã đến bệnh viện địa 
phương vào tháng 01 năm 2006 và được nói rằng ông cần phải 
ghép gan nếu không ông sẽ không qua khỏi. ông La đã chọn 
ghép gan.

Một lá gan đã có sẵn chỉ sau ba ngày khi La Cần Điền được 
nhận vào viện ghép gan ở bệnh viện Đa khoa Lực lượng vũ 
trang. Ca phẫu thuật ghép gan được tiến hành ngay lập tức. Sau 
vài ngày, ca phẫu thuật được xác nhận là thất bại. Một bác sĩ 
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Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Toronto

Toronto, Canada: Hàng trăm người ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt
                               cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Bố tôi đi bộ xuống cầu thang để đi dạo sau một cơn đột quỵ 
Bài viết của một học viên từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Manh mối điều tra: ghép hai lá gan trong 10 ngày 

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện 
nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp 
trước Tòa Thị chính Toronto
vào ngày 26 tháng 04



bà vương đã giải thích rằng lối thoát 
duy nhất của ông ấy là thoái khỏi ĐCSTQ 
và đền bù tội lỗi bằng cách làm điều tốt, 
như phơi bày tội ác của bè đảng giang 
Trạch dân, không bức hại các học viên 
Đại Pháp, đồng thời thu thập chứng cứ 
cuộc đàn áp…

Sau khi im lặng lắng nghe bà vương, 
người đàn ông nói với bà rằng ông ta là 
trưởng đội, và đã thoái ĐCSTQ bằng tên 
thật của mình.

Giám đốc thẩm: Bà đang cư xử 
hệt như mẹ tôi đối với tôi

dì Hoàng là một tình nguyện viên tại 
trung tâm Thoái Đảng. bà đã gọi cho 
một vị giám đốc thẩm thuộc một tòa án 
ở Nam kinh. Mỗi cuộc gọi, người thẩm 
phán đều lăng mạ dì bằng những ngôn 
từ tục tĩu và cúp máy một cách thô lỗ. 
dì Hoàng đã không bỏ rơi ông, [bà] liên 
tục gọi và nói chuyện với ông bằng sự 
từ bi. Cuối cùng tảng băng đã tan chảy 
và ông ấy không còn mất bình tĩnh nữa. 

Lần tiếp theo khi dì gọi, ông ấy cảm động nói: “Tôi đã lăng mạ 
bà rất nhiều. Tại sao bà vẫn tốt với tôi và cư xử giống như mẹ 
tôi đối với tôi?”

dì Hoàng chân thành nói: “ông có biết rằng dù cho ông có tàn 
ác đến đâu trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Sư phụ của chúng 
tôi vẫn gọi ông là “người Trung Quốc trân quý”, dạy chúng tôi 
đừng từ bỏ ông và đối xử với ông như người thân, và chúng tôi 
phải cứu ông. Thật ra, ông là nạn nhân lớn nhất trong cuộc bức 
hại. ban đầu ông là người tốt, nhưng đã bị đầu độc bởi những lời 
dối trá của ĐCSTQ tà ác. Tôi hy vọng tôi có thể đánh thức bản 
tính lương thiện của ông. Trời sẽ diệt tà đảng, ông sẽ không phải 
là mục tiêu bị hủy diệt và chịu tai ương theo nó!”

“Thật không dễ cho tôi có được vị trí giám đốc thẩm,” ông ấy 
nói, “Nhưng tôi sẽ thoái khỏi ĐCSTQ! Tôi sẽ thoái nó ngay bây 
giờ!” ông ấy cho dì Hoàng biết tên thật của mình.

Người công an giúp 20 người thoái ĐCSTQ
Lần đầu tiên khi nhận cuộc gọi từ trung tâm Thoái đảng, người 

công an trẻ nói rất thô lỗ: “Nếu trời sập, chúng ta sẽ chết chung.” 
Người này đã tham gia bức hại các học viên Đại Pháp và nghĩ 
rằng tội ác của mình không thể cứu vãn nên anh ấy đã cư xử 
thiếu thận trọng, và đắm mình vào sự trụy lạc vô đạo đức. Thậm 
chí anh ấy nghĩ rằng không gì có thể giúp mình nữa.

“bản chất thật của anh không phải như thế”, bà Tiếu nói với 
anh. “Là giang Trạch dân và tà đảng đã đưa anh vào con đường 
tà và cố kéo anh xuống vực thẳm. Nếu hôm nay trời sập, chỉ 
những người xấu là chết chung với tà đảng. anh phải trân quý 
mạng sống mình…”

Người công an đã cho bà Tiếu biết tên thật của mình và nói 
rằng anh ấy muốn thoái khỏi ĐCSTQ. bà Tiếu nói rằng, một 
vài ngày trước, một Cục trưởng Cục Công an đã giúp thuyết 
phục hơn 30 người thân và bè bạn thoái khỏi ĐCSTQ, và một 
nhân viên chính phủ đã giúp hơn 40 người thoái. bà Tiếu nói 
rằng bà hy vọng anh ấy cũng sẽ nói với những người gần anh 
về thông điệp quan trọng này. anh ấy cảm động đến nỗi đã yêu 
cầu bà Tiếu gọi lại cho mình. Sau đó, anh đã giúp 20 người thoái 
khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. bốn trong 20 người này là 
người thân của anh, và số còn lại là các đồng nghiệp.
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[MINH HUỆ] Thông tin về cuộc đàn 
áp tàn bạo và bất công đối với Pháp Luân 
Công đã truyền rộng ra khắp thế giới, thậm 
chí là ở Trung Quốc. kết quả là, hơn 135 
triệu người đã tuyên bố thoái khỏi Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các 
tổ chức liên đới của nó (được biết đến là 
“tam thoái”).

Những tình nguyện viên ở trung tâm 
“Thoái Đảng” đã liên tục gọi điện cho 
những người làm việc tại hệ thống Chính 
trị và Pháp luật để giảng chân tướng. 
Họ thậm chí còn gọi cho những người 
có tên trong “danh sách những kẻ hành 
ác”. Những tình nguyện viên liên tục nói 
chuyện với họ để cho họ một cơ hội thức 
tỉnh và cho họ một con đường tự cứu bản 
thân. Lòng từ bi có thể làm tan chảy tảng 
băng lạnh nhất. Một số người từng tham 
gia vào cuộc đàn áp nói rằng họ sẽ bù đắp 
lại những tội ác bằng cách làm điều tốt, 
chính lại hành động, và làm lại từ đầu. Họ 
cũng tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ và các 
tổ chức liên đới của nó.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thoái ĐCSTQ 
bằng tên thật

bà vương, một tình nguyện viên của trung tâm Thoái Đảng, 
đã gọi đến số của một văn phòng thuộc Đội an ninh Nội địa. 
ban đầu người đàn ông trả lời điện thoại rất giận dữ khi nghe bà 
vương đề cập đến việc thoái ĐCSTQ và hét lên: “bà biết tôi là 
ai không. Tôi làm trong Đội an ninh Nội địa!”

“ông chính là người tôi muốn nói chuyện”, bà vương nói: 
“Tôi và những người bạn đã từng cùng phục vụ trong quân đội. 
Sau đó họ chuyển qua lĩnh vực dân sự, bây giờ họ cũng thực 
hiện những điều ông làm. Họ thật sự là những người tốt, nhưng 
đã bị kéo xuống vực thẳm do tham gia vào cuộc đàn áp tàn bạo 
đối với Pháp Luân Công của giang Trạch dân. Tôi đã gọi cho 
họ và nói họ đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công. Tôi nói 
với họ đừng trở thành con dê tế thần của ĐCSTQ và đừng chết 
chung với nó. Họ đều rất biết ơn vì tôi vẫn còn nhớ đến họ và 
quan tâm đến họ.” Người đàn ông đầu dây bên kia nhanh chóng 
bình tĩnh lại và lắng nghe.

“Hàng triệu học viên Đại Pháp đã mất đi mạng sống trong 
13 năm qua do bị bức hại, tra tấn, ép dùng thuốc độc hại và mổ 
cướp nội tạng sống. Những tội ác này không kể xiết”, bà vương 
tiếp tục. “Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật 
gia. Con người làm sao có thể đền bù cho tội ác bức hại Phật 
Pháp? Đạo Trời là thiện ác hữu báo. ông có thể đã xem thông 
tin hàng ngàn kẻ ác bị quả báo trên Minh Huệ Net. gần đây, 
nhiều người làm việc trong hệ thống Chính trị và Pháp luật đã 
tự tử bằng cách treo cổ hay nhảy lầu. Có nhiều trường hợp như 
vậy!”

khi người đàn ông chăm chú lắng nghe, bà vương nói: “ông 
làm việc trong hệ thống và ông biết ĐCSTQ tà ác thế nào. Trời 
sẽ không tha cho nó đâu. bây giờ con người đang thức tỉnh và 
bắt đầu phản đối cuộc bức hại. Từ hàng chục ngàn chữ ký và 
dấu vân tay để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công cho đến 
những cuộc kháng nghị quy mô lớn thường xuyên để bảo vệ 
quyền của họ, rõ ràng là một sự thay đổi lịch sử to lớn đang sắp 
diễn ra.”

Ngày càng nhiều viên chức chính phủ từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc 

“Thoái Đảng” trở thành ưu tiên hàng đầu 
cho người Trung Quốc đại lục

Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hà Vũ


