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Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

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] Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu trong Hội thảo Quốc tế về Giáo 
dục thể chất, Giải trí, và Khoa học Yoga, được tổ chức tại trường Đại học Banaras Hindu 
(BHU) từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 01. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thực hiện 
một bài thuyết trình PowerPoint tập trung vào những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại 
Pháp và kết thúc bằng một video giảng chân tướng.

Trong ba ngày, các học viên đã tổ chức trưng bày các áp phích, biểu ngữ, sách, tạp chí, tờ 
rơi, và các tài liệu khác. Cũng có một hội thảo dành cho các sinh viên bắt đầu học năm bộ 
công pháp. Nhiều sinh viên và giáo viên từ những vùng khác nhau của Ấn Độ và Mauritius 
đã tham dự. Trong buổi hội thảo, các học viên đã được mời đến để giới thiệu môn tập trong 
những vùng khác của Ấn Độ.

Ngày 05 tháng 02, Academique, một nhóm thảo luận từ Trường Luật của BHU, đã mời 
một học viên tham gia vào một hội thảo luận chuyên đề nhân quyền tập trung vào chủ đề 
“Cuộc bức hại nguyên lý và thực hành Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.” Video có ghép 
nhạc ghi lại ngày 20 tháng 07 năm 1999 khởi đầu cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung 
Quốc đã khiến những người tham dự xúc động, trong đó có cả các nhà báo đến để đưa tin 
sự kiện. Năm đến sáu sinh viên đã chia sẻ những phát hiện và cảm tưởng của họ về cuộc 
bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bày tỏ sự kinh ngạc và đồng cảm của họ đối 
với các học viên đã bị bức hại. Trưởng khoa Luật đã đề nghị mọi người ủng hộ và có một 

[MINH HUỆ] Hội chợ triển lãm Cuộc sống đã được tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 01 
năm 2012, ở Graz, Áo. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện, giới thiệu 
môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho khách tham quan và biểu diễn năm bộ công pháp 
tại gian hàng của họ. Trang phục tập công màu vàng và các động tác thanh nhã đã thu hút 
khách tham quan đến xem trong một thời gian dài.

Một phụ nữ xem các học viên biểu diễn các bài công pháp trong một lúc lâu đã nói: “Tôi 
cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Có lớp học nào ở đây không?” Một học viên 
đã nói với bà rằng các học viên Pháp Luân Công dạy tập công miễn phí và cũng nói với bà 
lịch của một điểm tập công ở một công viên ở Graz. Một đôi vợ chồng đã dừng lại trước 
các học viên đang tập công và nói: “Chúng tôi đã từng đến Trung Quốc và một lần đã nhìn 
thấy những cảnh tương tự mọi người đang tập công.” Họ rất thích thú khi xem biểu diễn 
công pháp. Một học viên đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại của Đảng 
cộng sản Trung Quốc đối với môn tập. Đôi vợ chồng chúc các học viên thành công và bày 
tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của các học viên.

Banaras, Ấn Độ: Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tại trường Đại học lâu đời nhất của Ấn Độ

Áo: Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp 
tại Hội chợ triển lãm Cuộc sống 

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 tập nhẹ nhàng, trong đó có một bài tọa thiền, 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.

Các học viên tại bàn trưng bày
ở Hội thảo Quốc tế

Các học viên biểu diễn năm bộ công pháp
Pháp Luân Công

Bài của một học viên ở Áo

Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: www.minhhue.net
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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Gần cuối ngày đầu tiên ở triển lãm, một 
người đàn ông đã đến gian hàng Pháp Luân 
Công và xem biểu diễn công pháp. Khi biết 
rằng các học viên trong trang phục tập công 
màu vàng truyền thống đã tập công suốt cả 
ngày, ông rất tiếc vì đã không đến sớm hơn 

Bài của một học viên ở Ấn Độ

bài nói chuyện xúc động về nhân quyền và 
cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung 
Quốc. Ngày hôm sau, các bài báo về Pháp 
Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đã được in 
ở ít nhất 6 tờ báo địa phương bằng tiếng địa 
phương, Hindi.



để xem. Các học viên đã nói với ông rằng họ 
sẽ chỉ cho ông cách tập công vào ngày hôm 
sau. Ông nói: “Vậy tôi sẽ quay lại vào ngày 
mai!” Ông chân thành tạm biệt các học viên.

Nhiều khách tham quan đã biết nơi và 
cách học Pháp Luân Công. Một số đã mua 
ấn bản của Pháp Luân Công bằng tiếng Đức, 
được viết bởi người sáng lập của Pháp Luân 
Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí.

Các học viên cũng làm những bông sen 
giấy tuyệt đẹp tại gian hàng và tặng làm quà 
cho khách tham quan. Hai cô bé đã rất vui vẻ 
ở lại gian hàng với các học viên để học cách 
gấp những bông sen giấy, chứ không đi theo 
cha mẹ để thăm những gian hàng khác.

Nhiều khách tham quan lần đầu tiên được 
biết về Pháp Luân Đại Pháp. Qua cơ hội 
này, họ đã được chứng kiến sự mỹ diệu và 
yên bình của Pháp Luân Đại Pháp và cũng 
nhận thức được cuộc bức hại tàn bạo đối với 
các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đảng 
cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc.
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Allahabad, Ấn Độ:
 Nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Vợ một bác sỹ Trung Y: Pháp Luân Công thật sự vĩ đại 

Tiếp theo trang 1

[MINH HUỆ] Ngày 16 và 17 tháng 12, hai học viên 
Pháp Luân Đại Pháp đã nâng cao nhận thức về Pháp Luân 
Đại Pháp ở thành phố Allahabad ở bang Uttar Pradesh ở 
Ấn Độ. Họ đã biểu diễn các bài công pháp ở Công ty Gar-
den của Allahabad và nói với người dân về môn tập và về 
cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một bài báo cũng được đăng trên tờ Hindustan Times, 
một trong những tờ nhật báo tiếng Anh lớn nhất ở Ấn Độ. 
Người phóng viên viết bài báo đã rất thích học các bài 
công pháp. Anh đã mua các sách Đại Pháp, lấy đĩa CD, và 
học các bài công pháp từ một học viên.

Hai học viên cũng đã đến thăm chi nhánh địa phương 
của Dainik Jagaron, tờ nhật báo tiếng Hindi lớn nhất ở 
Ấn Độ, và nói với các phóng viên về môn tập và cuộc 
bức hại. Bài viết đã được đăng trên trang địa phương của 
tờ báo. Dưới đây là bản dịch thô của bài báo đó:

[MINH HUỆ] Nói chung, khi một người bị bệnh, thì họ sẽ đến 
bác sỹ. Khi một bác sỹ bị bệnh, thì họ có thể làm gì để giúp đỡ chính 
mình? Một buổi sáng sau khi tập luyện, bà Hồ, 62 tuổi, đã chia sẻ trải 
nghiệm về việc tập luyện Pháp Luân Công trong hai năm qua và xác 
nhận lợi ích của môn tập này.

Vợ chồng bà Hồ đã sống ở Virginia trước khi trở về Đài Loan 
một vài năm trước. Ngay sau khi trở lại Đài Loan, bà Hồ đã bị nhiều 
bệnh tật: khô mắt, xơ hóa ngực, đi tiểu thường xuyên, viêm khớp, 
đau khớp lưng, mất ngủ, v.v. Các bài tập thể dục nhịp điệu không thể 
giúp bà cải thiện mấy. Một bác sỹ Trung y nổi tiếng, đã giới thiệu 
Pháp Luân Công cho họ. Do đó bà Hồ bắt đầu tu luyện, và đã có cải 
biến rất lớn về cả tâm lẫn thân.

Tháng 03 năm 2011, chồng bà Hồ bị chẩn đoán bệnh ung thư não 
và da, cùng với ca phẫu thuật vào tháng 06. Ông Hồ đã chuẩn bị cho 
tình huống xấu nhất, nhưng một phép lạ đã xảy ra.

Bà Hồ đã đến thăm chồng trong bệnh viện, và đọc Pháp hoặc mở 

Áo: Các học viên giới thiệu 
Pháp Luân Đại Pháp tại Hội 
chợ triển lãm Cuộc sống 

Bài của một học viên ở Ấn Độ

Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ ở Đào Viên, Đài Loan

Bài báo từ tờ Hindustan Times

Bà Hồ (hàng phía trước, thứ tư từ phải sang)
chụp hình cùng các đồng tu

Bài báo từ Dainik Jagaron

Các kỹ sư chỉ dẫn con đường hướng đến tâm linh

Bài của phóng viên Jhariya: Vào ngày Chủ nhật, các học viên 
Abhishek Pandey và Deepak Yadav, đến đây từ Bangalore, đã nói 
với người dân ở Jhariya về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện 
cổ xưa Trung Quốc về thân và tâm. Cả hai học viên đều là kỹ sư 
phần mềm, nhưng họ cũng dành toàn tâm cho môn tập này. Họ nói 
rằng tất cả mọi người sẽ được hưởng lợi từ những triết lý của môn 
tập tinh thần, vốn dạy về Chân, Thiện, và Nhẫn và rất có lợi cho cả 

BảN DịCH: tinh thần và thể chất. Môn tập này gồm năm bộ công pháp và có thể 
được thực hành bởi mọi lứa tuổi. Trọng tâm chính của môn tập này 
là thăng tiến tinh thần và giác ngộ.

Pháp Luân Công hiện đang được thực hành bởi 100 triệu người 
tại hơn 144 quốc gia. Môn tập này là miễn phí. Abhishek và Deepak 
nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dễ tập và hiệu quả. Về cơ bản, nó có 
thể được chia thành hai phần: tu tâm và luyện thân. Trong phần tu 
tâm, trọng tâm là thăng tiến tinh thần và tâm tính của một người. Có 
nhiều khía cạnh như: loại bỏ những thói quen xấu, hiểu về mất và 
được, loại bỏ tình, và cuối cùng đồng hóa với Chân- Thiện- Nhẫn. 
Luyện thân bao gồm năm bài công pháp rất hiệu quả.

audio giảng Pháp 
của Sư phụ Lý 
Hồng Chí cho ông 
nghe. Khi ông Hồ 
hồi phục được một 
chút, bà Hồ đã tập 
công cùng với ông. 

Dần dần, ông đã hồi phục và trông ngày càng khỏe hơn. Mọi người 
đều vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi này.

Ông Hồ nói rằng lợi ích lớn nhất khi tập Pháp Luân Công mà cả 
hai vợ chồng đạt được là một tính khí ôn hòa hơn và mối quan hệ 
của họ cũng trở nên hòa thuận hơn. Họ từng tranh luận về những 
điều tầm thường trước kia, đại loại như kem đánh răng được lấy ra 
như thế nào. Sau khi tập Pháp Luân Công, cả hai đều học được cách 
bớt lo lắng hơn về nhiều điều. Với lời dạy của các nguyên lý Đại 



Các học viên Pháp Luân Công không nhận hối lộ

Los Angeles: Đài truyền hình KPCC đưa tin cuộc biểu tình
                       của các học viên Pháp Luân Công tại Lãnh sự quán Trung Quốc 

Một người mẹ giúp con trai tìm bạn gái
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Vợ một bác sỹ Trung Y:
Pháp Luân Công thật sự vĩ đại 

Tiếp theo trang 2

[MINH HUỆ] Năm 2006, một doanh nhân địa phương muốn xin 
được quyền sử dụng đất tạm thời từ Chí Kiên (bí danh). Không biết 
rằng Chí Kiên là một học viên, người này đã mua cho anh một vài 
cây thuốc lá như là một món quà, cũng giống như ông ấy đã từng làm 
trước đây với các thanh tra viên khác. Khi người này sắp rời đi, Chí 
Kiên đã yêu cầu ông ấy đem thuốc lá đi. Người doanh nhân cố nài 
Chí Kiên nhận lấy, lo lắng rằng Chí Kiên cảm thấy rằng vậy là chưa 
đủ. Sau đó vợ Chí Kiên nói rằng: “Chúng tôi là học viên Pháp Luân 
Công. Chúng tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và luôn nghĩ đến người 
khác trước. Thật không dễ dàng để ông vận hành một doanh nghiệp, 
và chúng tôi sẽ không tùy tiện lấy quà của người khác. Đây là một 
nguyên tắc tu luyện. Hãy đem quà của ông đi. Chúng tôi sẽ xem xét 
đơn của ông cẩn thận.” Người này xúc động và nói: “Ngày nay thật 
khó tìm được người giúp đỡ các bạn mà không cho họ quà.”

[MINH HUỆ] Ngày 15 tháng 02 năm 2012, một ngày trước chuyến 
thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Los Angeles 
trong khuôn khổ chuyến công du Hoa Kỳ của ông, các học viên Pháp 
Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung 
Quốc ở Los Angeles để thúc giục ông Tập Cận Bình tiến hành một 
cuộc điều tra đối với các quan chức Trung Quốc, những người đã 
bức hại Pháp Luân Công trong 13 năm qua; để chấm dứt cuộc bức 
hại Pháp Luân Công; và đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh 
Khang, Lưu Kinh, và Bạc Hy Lai ra công lý.

Đài truyền hình KPCC đã đưa tin vào thứ Hai ngày 15 rằng, mặc 
dù trời mưa như trút, khoảng 70 người đã biểu tình trước Lãnh sự 
quán Trung Quốc chiều thứ Tư để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân 
Công của chính quyền Trung Quốc.

“[Pháp Luân Công] là một môn tu thiền tinh thần’, Ngô Anh Niên, 
giáo sư môn thống kê tại UCLA và cũng là phát ngôn viên cho vấn 
đề Pháp Luân Công địa phương đã giải thích. ‘Nếu họ không chịu từ 
bỏ tín ngưỡng của mình, họ sẽ bị tra tấn đến chết.’

Một lần khác, Chí Kiên giúp một doanh nhân thuê một miếng đất 
rộng lớn với giá chỉ 2.000 nhân dân tệ. Người này cho rằng đây là một 
món lợi lớn và mời Chí Kiên đến nhà ông ấy, nói rằng ông muốn bàn 
một vài vụ kinh doanh. Khi Chí Kiên đến nơi, ông ấy trao cho anh 
5.000 nhân dân tệ. Chí Kiên nói rằng anh tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và 
tu luyện Pháp Luân Công, vậy nên anh không thể nhận tiền hay quà. 
Nhưng dù cho Chí Kiên nói gì, ông ấy vẫn nài nỉ anh nhận tiền. Cuối 
cùng Chí Kiên đồng ý nhận 2.000 nhân dân tệ và rời đi, nhưng sau 
đó anh đã trả 2.000 nhân dân tệ cho người thuê mảnh đất của ông ấy. 
Khi biết điều này, ông ấy rất cảm động. Tin lành đồn xa, và mọi người 
chẳng mấy chốc biết rằng các học viên Pháp Luân Công không nhận 
hối lộ, và họ thật sự là người tốt.

Bài của phóng viên báo Minh Huệ Vương Anh

Các học viên Pháp Luân Công yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại

Pháp trong tâm, bà Hồ cảm thấy thật không đáng để tranh luận về 
những việc nhỏ nhặt. Một người nên sống hạnh phúc, thế nên bà 
hoàn toàn khoan dung đối với chồng mình. Bà Hồ nói rằng bà thật 
may mắn khi có được sự chỉ dẫn của Đại Pháp, điều cho phép bà có 
sức mạnh về cả tinh thần lẫn thể chất để đối phó với các mâu thuẫn 
giữa hai vợ chồng.

Bà Hồ nhớ lại rằng mọi người đã nói bà trông già như thế nào sau 
lần đầu tiên quay về Đài Loan. Quả thực bà có một sức khỏe kém 
và có một khối u ở trên môi. Nhờ tập Pháp Luân Công, da dẻ của 
bà trông sáng hơn với ít nếp nhăn hơn. Khối u trên môi bà cũng trở 
nên nhỏ hơn.

Bà Hồ cảm thán:“Pháp Luân Công thật sự vĩ đại!” Bà hy vọng 
rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ cơ hội để học Pháp Luân Công và 
tất cả đều có một cơ hội để trải nghiệm sự thần thánh của tu luyện 
Đại Pháp.

[MINH HUỆ] Có lần một học viên đã nói chuyện với một phụ nữ 
trung niên trên phố về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công. Sau khi nghe 
sự thật về Pháp Luân Công, người đàn bà này nắm tay học viên và 
đưa về nhà bà. Người học viên ngạc nhiên về những gì đang xảy ra. 
Hóa ra người phụ nữ này biết các học viên Pháp Luân Công là đáng 
tin cậy, và bà muốn nhờ người học viên tìm một người bạn gái cho 
con trai bà.

Bà nói: “Xã hội ngày nay thật suy đồi. Bên kia nhà tôi có một khách 
sạn nhỏ được cho là sở hữu bởi một công an. Ở đó đêm nào cũng có 
các cô gái trẻ và những thanh niên ăn nằm với nhau. Mỗi khi thấy vậy, 
tôi rất lo lắng. Chúng tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công là 
người tốt. Chúng tôi là người đứng đắn, và con trai tôi năm nay 25 tuổi 
rồi. Tôi muốn tìm một người con dâu xuất thân trong một gia đình của 
Pháp Luân Công. Chúng tôi tin rằng chỉ những người như vậy mới là 
người tốt. Chúng tôi biết rằng họ kính trọng người già, đối xử tốt với 
chồng, giáo dục con trẻ đúng cách, và hòa thuận với hàng xóm. Bây 
giờ người như vậy trong xã hội này thật là hiếm. Tôi thật may mắn khi 
gặp anh/chị ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng anh/chị biết ai đó thích 
hợp để giới thiệu cho con trai tôi.”

“Những người biểu tình tuyên bố rằng hơn 3.500 người được xác 
nhận đã bị giết bởi cảnh sát Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 
‘Chính quyền Trung Quốc là một băng đảng tội phạm” ông Ngô 
nói.’Nhưng tôi hy vọng ông (Tập Cận Bình) sẽ theo lương tâm của 
mình mà làm một điều gì đó mà một người, một con người, nên làm.”
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[MINH HUỆ] Việc nguyên Giám đốc Sở Công An thành phố 
Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy trốn vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ 
vào ngày 06 tháng 02 đã thu hút sự chú ý đến việc bức hại tàn bạo 
Pháp Luân Công của cấp trên ông này là Bạc Hy Lai. Học viên Pháp 
Luân Công Kim Vinh, người đã trực tiếp trải qua cuộc bức hại ở Đại 
Liên, Trung Quốc, trong suốt nhiệm kỳ làm Thị trưởng Đại Liên của 
Bạc Hy Lai, đã được mời phỏng vấn.

Năm 2000, cô Kim là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học 
Sư phạm Đại Liên. Cô đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc 
Kinh và bị tống vào trung tâm giam giữ Diêu Gia và sau đó là một 
trung tâm giáo dục cải tạo. Cô Kim nói, “Đại Liên là một trong những 
thành phố mà các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng 
nhất khi Bạc Hy Lai làm thị trưởng. Ông Bạc không thể trốn tránh 
trách nhiệm của mình”.

Cô Kim Vinh bị giam trong 
một xà lim nhỏ và bị xích tay 
xuống đất (khảo địa hoàn) 
suốt ngày tại một trung tâm 
giáo dục cải tạo. Cô đã phải 
cúi xuống hoặc nằm trên 
bụng. Cô cũng bị đe dọa và 
bị tẩy não. Cô đã chứng kiến 

các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ra sao bởi một nhóm người 
và bị bức thực sau khi tuyệt thực. Cô nói, “Họ nhét một cái ống vào 
trong dạ dày của một học viên Pháp Luân Công trong khi bức thực 
và khiến ông ấy mất mạng”.

[MINH HUỆ] Ngày 16 tháng 02 năm 2012, Thị trưởng Bắc Kinh 
Quách Kim Long đã đến thăm Đài Loan. Nhóm luật sư Nhân quyền 
Pháp Luân Công ở Đài Loan đã đệ đơn kiện lên Văn phòng công tố 
tối cao Đài Loan, buộc tội ông Quách Kim Long đã tham gia vào tội 
diệt chủng. Văn phòng công tố tối cao cho biết đã nhận được đơn 
kiện và các công tố viên đã bắt đầu một cuộc điều tra.

Trung tâm Thông tấn xã đưa tin vào ngày 17 tháng 02 rằng Văn 
phòng công tố cấp cao Đài Loan đã chỉ ra rằng tất cả các trường hợp 
bị thưa kiện sẽ được điều tra. Theo luật diệt chủng năm 1953, bất cứ 
ai có ý định giết một nhóm người dân tộc hoặc một nhóm tôn giáo, 
toàn bộ cả nhóm hay một phần, có thể bị kết án tử hình, tù chung 
thân, hoặc hơn bảy năm tù.

Từ năm 2009, Nhóm luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Đài 
Loan đã đưa đơn kiện các quan chức ĐCSTQ sang thăm Đài Loan, 
những người có liên quan đến tội diệt chủng, trong đó có Từ Quang 
Xuân, bí thư Đảng ủy tỉnh Hà Nam; Hoàng Hoa Hoa, Thị trưởng tỉnh 
Quảng Đông; và Phó thị trưởng Bắc Kinh. Ông Quách Kim Long là 
vị quan chức thứ chín bị kiện.

Canada: Nạn nhân bị tra tấn vạch trần những tội ác của Bạc Hy Lai
   khi ông ta làmThị trưởng thành phố Đại Liên 

Bài của phóng viên Minh Huệ Anh Tử

Minh họa khốc hình: Khảo địa hoàn

Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của Đảng cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) bên ngoài sân bay quốc tế Đào Nguyên

Theo con số thông kê trên trang web Minghui (Minh Huệ tiếng 
Hán), trong suốt nhiệm kỳ làm thị trưởng Đại Liên từ năm 1993 đến 
năm 2001, và làm tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh từ năm 2001 đến năm 
2004, Bạc Hy Lai đã chủ động tiến hành bức hại Pháp Luân Công và 
khiến cho Liêu Ninh trở thành một trong những tỉnh mà Pháp Luân 
Công bị bức hại nghiêm trọng nhất. Các tổ chức nhân quyền quốc tế 
đã xác minh được 103 ca tử vong do bị bức hại ở Liêu Ninh vào ngày 
19 tháng 04 năm 2004, khiến Liêu Ninh trở thành tỉnh đứng thứ tư có 
nhiều ca tử vong nhất trong cả nước.

Các kênh truyền thông hải ngoại đưa tin tỉnh Liêu Ninh đã đầu tư 
một tỷ nhân dân tệ để cải tạo nhà tù khi ông Bạc làm tỉnh trưởng. 
Một nửa số tiền đầu tư dành cho khu Mã Tam Gia. Thành phố nhà 
tù đầu tiên ở Trung Quốc được dựng lên vào năm 2003. Một số lớn 
học viên Pháp Luân Công đã bị giam và tra tấn. Một quan chức cấp 
cao tại Sở Tư Pháp tỉnh Liêu Ninh từng nói, “Tiền được dùng vào 
việc đối phó với Pháp Luân Công đã vượt quá kinh phí cho một cuộc 
chiến tranh”.

Cựu Nghị sĩ Canada kiêm Ngoại trưởng Canada (chuyên trách về 
châu Áu-Thái Bình Dương) David Kilgour đã trích dẫn một phần 
của bằng chứng trong báo cáo của ông về việc mổ cướp tạng sống 
của ĐCSTQ vào ngày 24 tháng 05 năm 2007: “Vợ của một bác sĩ 
phẫu thuật đã tiết lộ việc mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công 
sau khi chồng của bà thú nhận đã lấy giác mạc của 2000 học viên 
Pháp Luân Công tại một bệnh viện ở tỉnh Liêu Ninh trong thời gian 
ông Bạc làm tỉnh trưởng”.

Trung tâm Thông tấn xã: Pháp Luân Công kiện Thị trưởng Bắc Kinh Quách Kim 
Long khi sang thăm Đài Loan, các công tố viên bắt đầu điều tra


