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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.

Vancouver, Canada: Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công
tại Triển lãm Phong cách sống
Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo
Minh Huệ ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ] Các học viên
Pháp Luân Công đã tham gia
ZoomerShow của năm nay, chương
trình người tiêu dùng và triển lãm
phong cách sống cho người trên 45
tuổi lớn nhất ở Canada, tại Trung
tâm hội nghị Vancouver vào ngày
22 và 23 tháng 02 năm 2014. Nhiều
người đã đến thăm gian hàng để tìm
hiểu về những lợi ích sức khỏe và
tinh thần của Pháp Luân Công. Khi
họ biết môn tu luyện tuyệt vời này
đã bị bức hại ở Trung Quốc như thế
nào, nhiều người đã bày tỏ sự ủng
hộ cho những nỗ lực không mệt
mỏi của các học viên trong việc
phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại.
Khách tham quan học các bài
công pháp tại triển lãm
Nhiều khách tham quan triển
lãm đã thích thú học các bài công
pháp Pháp Luân Công và muốn biết
thông tin về các điểm luyện công ở
địa phương của họ. Một số người
đã ấn tượng bởi những lợi ích chữa
bệnh khỏe người của môn tu luyện.
Một số người không xa lạ gì với
những môn thiền định phương

Đông và nói rằng họ có
kế hoạch học các bài
công pháp ở
nhà bằng cách xem
video hướng dẫn.
Bà Vương và con gái
là một trong số nhiều
người Trung Quốc tham
gia triển lãm. Đầu tiên,
con gái bà nói chuyện
với một học viên, và sau
đó quay lại thăm gian
hàng với mẹ của cô.
Cô đã ngay lập tức
thử luyện công. Bà Khách tham quan ZoomerShow dừng chân ở gian hàng Pháp Luân Công.
Vương cũng đã học
một số động tác cùng con gái. Cả hai đã dành
bức hại, đặc biệt là màn kịch tự
rất nhiều thời gian ở gian hàng và lấy nhiều tài
thiêu ở Quảng trường Thiên An
liệu thông tin. Họ đều nói rằng họ rất cảm kích vì
Môn. Trước khi rời đi, ông đã nói
có thể học các bài công pháp.
“Pháp Luân Công hảo” bằng tiếng
Trung Quốc hai lần.
Bày tỏ sự ủng hộ
Một phụ nữ đã nói với các học
viên rằng mọi người đều có quyền
Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên
địa phương, nhiều người dân ở Vancouver đã
tự do tín ngưỡng, và rằng các học
quen thuộc với Pháp Luân Công và cuộc bức
viên Pháp Luân Công ở Trung
hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã nhân cơ hội
Quốc cũng không phải là ngoại lệ.
Bà nói rằng bà ủng hộ và ngưỡng
này để dừng chân tại gian hàng và bày tỏ sự
mộ đức tin của các học viên cũng
ủng hộ của họ với Pháp Luân Công hoặc lấy
thêm tài liệu về môn tu luyện và cuộc bức hại.
như sự kiên trì của họ trong việc
Một quý ông đã nói với một học viên: “Tôi
phản đối cuộc bức hại một cách ôn
biết các bạn. Pháp Luân Công là tốt”. Ông đã
hòa.
cảm ơn các học viên sau khi biết thêm về cuộc
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Chứng kiến điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ] Tôi bắt đầu tu luyện
Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007 khi
tôi gần 60 tuổi. Tôi ngưỡng mộ những
học viên đã tu luyện sớm hơn. Khi tu
luyện bản thân nhiều hơn, tôi cảm thấy vô
cùng may mắn khi đắc được Đại Pháp
trong đời này – vì đây là một cơ hội ngàn
năm có một. Tôi muốn chia sẻ với các
bạn một vài câu chuyện tu luyện thể hiện
sự siêu thường của Đại Pháp.
Một ngày, tôi đi mua hoa. Tôi đã
không nhìn thấy cái rãnh gần cửa hàng
hoa và bị bong gân. Cơn đau dữ dội và tôi
không thể đứng dậy. Chồng tôi đã đưa
cho tôi cây gậy chống của ông. Nhưng tôi
đã tập Pháp Luân Công được sáu tháng.
Tôi biết điều này xảy ra với tôi hẳn có
một lý do. Vì là người tu luyện, tôi không
nên sử dụng phương pháp thông thường
để giải quyết vấn đề. Tôi nói với ông ấy:
“Không, tôi không cần nó. Tôi có thể đi
được”. Tôi cố gắng bước từng bước một
và thấy đau. Sau khi chúng tôi về nhà, tôi
thấy chân tôi bị sưng lên và nó bắt đầu
đau đớn vô cùng. Tôi phải chịu đựng vì
đó là nghiệp lực của tôi.
Hai học viên khác đã đến nhà tôi vào
buổi chiều để phát chính niệm cho tôi.
Vết sưng biến mất và đến tối, nó không
còn đau nữa. Thông thường phải mất 10
hoặc 15 ngày để phục hồi từ một chấn
thương như vậy đối với một người cao
tuổi, nhưng tôi đã khỏi trong một ngày.
Ông chồng hay lo lắng và nghi ngờ của
tôi đã rất ngạc nhiên.

Con trai tôi hưởng lợi từ Đại Pháp
Con trai tôi không phải là học viên
nhưng cháu tin vào Đại Pháp. Một
đêm, cháu về nhà và nói với tôi rằng:
“Mẹ à, mẹ phải nghiêm túc tu luyện
Đại Pháp vì
môn này thật tuyệt vời.” Sau đó
cháu kể cho tôi câu chuyện này:
Cháu đang trên đường về nhà lúc
10 giờ đêm thì một vài người đàn ông
kéo cháu vào một chiếc xe và bắt cóc
cháu đến một nơi hẻo lánh. Họ cố
gắng buộc cháu phải đưa tiền và điện
thoại di động. Cháu không chịu. Họ đã
đá và đánh cháu vô cùng đau đớn. Sau
đó cháu nhớ điều mà tôi đã bảo cháu
nên làm khi gặp nguy hiểm. Cháu hét
lên:
“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ
xin hãy giúp con!” Sau đó, cháu không
còn cảm thấy đau nữa. Cháu phát hiện
rằng không có vết sẹo nào do đánh đập.
Con trai của tôi là một nhân viên
giao dịch ngân hàng. Một ngày, cháu
về nhà và nói với tôi: “Mẹ ơi, hôm nay
Sư phụ đã bảo vệ con”! Cháu đã phát
hiện ra rằng ngăn kéo rút tiền của
mình bị mở ra khi quay lại sau bữa
trưa. Vô cùng sợ hãi, cháu đã nhanh
chóng tính lại tiền và thấy không có
tổn thất gì. Tuy nhiên, tiền đã bị đánh
cắp tại quầy tiếp theo. Màn hình video
cho thấy hai tên trộm đã mở ngăn kéo
của cháu và nhìn vào đó nhưng lại
không làm gì. Các đồng nghiệp của
cháu đã rất ngạc nhiên và nghĩ rằng đó
là một phép lạ. Theo chính sách của

công ty, cháu sẽ phải bồi thường cho
bất kỳ tổn thất nào. Điều đó sẽ lấy mất
hai năm tiền lương của cháu. Tôi đã
rất biết ơn Sư phụ!
Chồng tôi khỏi bệnh
Chồng tôi đã bị viêm khí quản
trong nhiều năm. Ông thường phải
ngồi dậy cả đêm vào mùa đông vì ông
sẽ ho nặng nếu ông nằm xuống. Sau
khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,
các triệu chứng của ông đã giảm bớt
và ông đã có thể ngủ nằm. Nhưng một
hôm, ngực và bụng của ông vô cùng
đau đớn và ông không thể ăn uống gì.
Ông hét lên: “Tôi muốn chết. Tôi
muốn chết”. Ông đã muốn tự tử bằng
cách nhảy lầu.
Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Nhiều
người biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại
Pháp. Nếu ông ấy tự tử, chẳng phải nó
sẽ làm tổn hại danh tiếng của Đại Pháp
sao? Ông trở nên khá hơn một chút,
nhưng khi bệnh phát tác, ông ấy sẽ la
hét. Một hôm, ông cảm thấy khá khỏe
và đi chơi với cháu gái của chúng tôi,
nhưng họ đã nhanh chóng quay về.
Tôi đang xem video bài giảng của Sư
phụ. Ông nói với tôi rằng cháu gái đòi
ông quay về vì cháu nói rằng Sư phụ
muốn họ về nhà. Khi nhìn thấy tôi
đang xem các bài giảng của Sư phụ,
ông nhận ra rằng ông phải quay về để
xem các bài giảng của Sư phụ. Ông đã
khỏi bệnh sau khi xem xong bài giảng
thứ nhất của Sư phụ mà không bị tái
phát trở lại.

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn
được chào đón ở Moscow
Bài viết của một học viên ở Nga

[MINH HUỆ] Triển lãm Nghệ thuật
Quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã được tổ
chức ở Hội trường Triển lãm Warsaw
của Moscow từ ngày 06 đến ngày 23
tháng 02 năm 2014. Chân-Thiện-Nhẫn là
những nguyên lý chính của Pháp Luân
Công. Các tác phẩm được trình bày tại
triển lãm cho thấy vẻ đẹp của Pháp Luân
Công và cũng mô tả hoàn cảnh gian khổ
của các học viên trong cuộc bức hại đang
02

diễn ra ở Trung Quốc.
Trong triển lãm, các học viên đã
biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân
Công và giới thiệu môn tu luyện cho
khách tham quan triển lãm. Trong số
rất nhiều người đã đến xem, có những
người dân địa phương, trong đó có một
số giáo viên và học sinh. Các học viên
đã giải thích bối cảnh của mỗi bức tranh
cho khách tham quan. Hầu hết khách
tham quan triển lãm đã bày tỏ sự cảm
kích của họ sau khi xem các bức tranh.

Người dân Moscow đang xem các bức tranh
trong Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân
Thiện Nhẫn.
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Thành viên quốc hội
Canada kêu gọi thông
qua dự luật cắt giảm
thu hoạch nội tạng
[MINH HUỆ] Ông Irwin Cotler, một
thành viên tự do của Quốc hội và là cựu
Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Canada, đã
thúc giục Quốc hội Canada thông qua dự
luật cá nhân của ông nhằm giúp phá vỡ sự
im lặng cho các tù nhân lương tâm.
Dự luật được đưa ra trước Quốc Hội
Canada vào ngày 06 tháng 12 năm 2013,
đề xuất xử phạt tất cả những cá nhân cố ý
tham gia vào hoạt động mổ cướp nội
tạng. Công dân Canada, cũng như người
nước ngoài thuộc lãnh thổ Canada sẽ là
đối tượng của dự luật này. Ban lập pháp
sẽ lên danh sách các cá nhân được cho là
đã tham gia thu hoạch tạng, yêu cầu họ
cung cấp các chứng từ liên quan đến

Ông Irwin Cotler

nguồn gốc của các cơ quan nội tạng
được sử dụng cho việc cấy ghép.
Ông Cotler đã nhắc đến cuộc đàn
áp Pháp Luân Công như một ví dụ
điển hình về việc hình sự hóa các công
dân vô tội: “Vì các học viên Pháp
Luân Công không làm gì hơn là nói
lên những giá trị Trung Hoa truyền
thống, những giá trị dựa trên Chân,
Thiện và Nhẫn. Việc hình sự hóa hành

động chứng thực những giá trị truyền
thống, theo tôi, nó chỉ là một ví dụ
khác khi chúng ta đề cập đến việc hình
sự hóa những công dân vô tội ở Trung
Quốc.”
“Chúng ta biết có những ca ghép
tạng từ các học viên Pháp Luân Công,
đây là điều vi phạm các chuẩn mực
quốc tế, và tôi, với tư cách là một
thành viên tự do, đưa dự luật cá nhân
này ra nhằm chấm dứt tình trạng trên,”
ông nói thêm.
Ông Cotler đã đề xuất 10 kế hoạch
hành động, trong đó bao gồm cả việc
loại Trung Quốc ra khỏi Hội đồng
Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
“Chúng tôi kêu gọi không trao cho
Trung Quốc một ghế trong Hội đồng
Nhân quyền Quốc tế. Đúng ra là họ
không nên ngồi trong Hội đồng Nhân
quyền Quốc tế, trao ghế cho họ là
tham gia vào việc phát tán rộng hơn
việc vi phạm nhân quyền một cách có
hệ thống,” ông tuyên bố.

Hạ viện tiểu bang Illinois thông qua nghị quyết kêu gọi Hoa Kỳ
điều tra và ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
Bài viết của Lucas Silverman, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp
Luân Công ở Illinois đã nhận được một
bản sao của nghị quyết do Hạ viện tiểu
bang Illinois thông qua vào ngày 26
tháng 02 năm 2014. Nghị quyết kêu gọi
“chính phủ Hoa Kỳ và Tổng thống Hoa
Kỳ điều tra về nạn cấy ghép nội tạng ở
Trung Quốc và thực hiện tất cả các bước
hợp lý để ngăn chặn hành động mổ cướp
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công
còn sống để cấy ghép.”
Những bản sao của nghị quyết này
cũng đã được gửi đến Tổng thống Hoa
Kỳ Barrack Obama và đại sứ Trung Quốc
tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải.
Ngoài ra, nghị quyết còn yêu cầu
chính phủ Hoa Kỳ nghiêm cấm bất kỳ
bác sỹ nào từng sử dụng nội tạng thu
hoạch từ các học viên Pháp Luân Công
để cấy ghép đến Hoa Kỳ.
Nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức lần
đầu tiên được phanh phui bởi một loạt
các cuộc điều tra vào năm 2006, và được

ông David Matas, một trong những
nhà nghiên cứu độc lập người Canada,
mô tả là “… một hình thức tà ác mà
chúng tôi chưa từng thấy trên hành
tinh này”.
Hạ viện tiểu bang Illinois đã thông
qua một nghị quyết lên án cuộc đàn áp
Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội
tạng vào tháng 04 năm 2006, ngay khi
tin tức này xuất hiện. Từ năm 2006
đến năm 2014, rất nhiều chứng cứ đã
được thu thập, và nhiều chính phủ
cũng như cá nhân đã bày tỏ lập trường
về vấn đề này.
Nhà nghiên cứu và nhà báo nổi
tiếng Ethan Gutmann là một trong
những điều tra viên được trích dẫn
trong nghị quyết 2014. Ông ước tính
có khoảng 65.000 học viên Pháp Luân
Công đã bị cưỡng bức lấy đi nội tạng
trong các năm từ 2000 đến 2008.
Các nguồn khác trích dẫn rằng con
số này có thể cao hơn thế, và chế độ
cộng sản Trung Quốc đã bội thu
những khoản lợi nhuận khổng lồ từ
hoạt động buôn bán nội tạng trên thị

trường chợ đen, và có khả năng những
tội ác ghê tởm này sẽ không dừng lại,
trừ khi thành viên của các cộng đồng
pháp luật, y tế, và nhân quyền quốc tế
có hành động để chấm dứt chúng.
Nghị quyết cấp tiểu bang này ra
đời sau khi Quốc hội Liên minh Châu
Âu thông qua một nghị quyết lên án
nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên
Pháp Luân Công hồi tháng 12 năm
2013. Một nghị quyết tương tự cũng
đang chờ để được Ủy ban Ngoại giao
Quốc hội Hoa Kỳ thông qua.
Trong các báo cáo quốc gia năm
2013 về Nhân quyền được công bố
vào cuối tháng 02, Bộ Ngoại giao Hoa
Kỳ cho biết: “Các nhóm luật sư bào
chữa tiếp tục báo cáo về nạn mổ cướp
nội tạng từ các tù nhân.” Điều này lặp
lại báo cáo đầu tiên về tội ác loại này
trong năm 2011: “Phương tiện truyền
thông trong và ngoài nước cùng các
nhóm luật sư bào chữa tiếp tục báo cáo
về các trường hợp mổ cướp nội tạng,
đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân
Công và những người Duy Ngô Nhĩ.”
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Những thẩm phán bất chấp pháp luật ở
thành phố Hàm Đan có phải là những con
dê tế Thần gần đây nhất của ĐCSTQ?
[MINH HUỆ] Tòa án Hình sự số 2
của Tòa án Trung thẩm thành phố Hàm
Đan, tỉnh Hà Bắc đã xét xử học viên
Pháp Luân Công bà Vương Ái Anh lần
thứ ba lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 08
năm 2013. Nhiều người đã thắc mắc về
việc này, vì hầu hết các trường hợp khác
chỉ xét xử một hoặc hai lần. Tại sao
trường hợp bà Vương Ái Anh lại đặc
biệt đến mức cần phải xét xử ba lần?
Chi tiết về trường hợp của bà Vương
Ái Anh
Bà Vương Ái Anh cùng chồng là ông
Vương Hồng Lượng, đều là các học viên
Pháp Luân Công ở thành phố Võ An,
tỉnh Hà Bắc, đã bị người của Đồn Công an
Thành Quan, nhân viên Phòng 610 và Đội
An ninh Nội địa bắt giữ phi pháp vào sáng
ngày 01 tháng 06 năm 2011, và nhà họ bị
lục soát. Sau đó Viện kiểm sát thành phố
Võ An đã đệ đơn kiện cặp vợ chồng, và
Tòa án thành phố Võ An đã xét xử họ.
Thẩm phán Trần Kiến Quốc của Tòa
án Hình sự số 1 thuộc Tòa án thành phố
Võ An đã kết án cặp vợ chồng vào tháng
02 năm 2012 mà không thông báo cho
luật sư và người nhà của họ biết.
Không có luật nào ở Trung Quốc
tuyên bố tu luyện Pháp Luân Công là
phạm pháp. Tòa án thành phố Võ An đã
bịa đặt lời buộc tội để kết án phi pháp vợ
chồng ông Vương. Hai người đã kháng

cáo lên Tòa án Trung thẩm thành phố
Hàm Đan. Vào tháng 09 năm 2012,
Tòa án Trung thẩm thành phố Hàm
Đan đã thẩm định rằng bản án của tòa
án cấp dưới không dựa trên bằng chứng
thực tế, và đã trả hồ sơ về Tòa án Hình
sự số 2 của Tòa án thành phố Võ An để
xét xử lại.
Tòa án thành phố Võ An phải thả
ông Vương Hồng Lượng vào trưa ngày
02 tháng 02 năm 2013 vì thiếu bằng
chứng cũng như bị áp lực từ cộng
đồng. Tuy nhiên, người của Đảng
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn
giam bà Vương Ái Anh và ngụy tạo
bằng chứng mới đế xét xử lại bà.
Tòa án thành phố Võ An đã xét xử
bà Vương lần hai vào ngày 01 tháng 03
năm 2013. Công tố viên Vu Vệ Bình đã
đọc lời buộc tội và sau đó đưa ra cái gọi
là “bằng chứng mới”. Luật sư biện hộ
của bà Vương Ái Anh, ông Vương
Toàn Chương, đã chỉ ra rằng bằng
chứng mới thật sự chứng minh bà
Vương Ái Anh vô tội. Công tố viên Vu
Vệ Bình sau đó đã rời khỏi phòng xử
án và không trở lại nữa.
Tuy nhiên vào ngày 18 tháng 03
năm 2013, Tòa án thành phố Võ An đã
kết án bà Vương Ái Anh ba năm tù. Gia
đình bà Vương đã nhờ luật sư kháng
cáo lên cấp chính quyền cao hơn. Kết
quả là Tòa án thành phố Hàm Đan đã

Cảnh sát tống tiền hơn 2 triệu nhân dân tệ từ các học
viên Pháp Luân Công và gia đình của họ
Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu
Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ] Bạch Ninh, đội trưởng
Đội An ninh Nội địa thuộc Sở Cảnh sát
thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã
tống tiền hơn 2 triệu nhân dân tệ từ các
học viên Pháp Luân Công và gia đình của
họ. Sau khi bắt giam trái phép các học
viên, anh ta đã lợi dụng sự tuyệt vọng của
người nhà các học viên khi mong thân
nhân của mình được thả ra để đòi một
khoản tiền cắt cổ.
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Giá khởi điểm là 10.000 đến
20.000 nhân dân tệ một người và dần
dần đã tăng lên thành 100.000 nhân
dân tệ một người. Trong nhiệm kỳ của
mình, Bạch đã bắt giữ hơn 100 học
viên Pháp Luân Công, và ước tính đã
kiếm được khoảng 2 triệu nhân dân tệ.
Đối với những gia đình học viên đã từ
chối không thực hiện theo yêu cầu bất
hợp pháp của anh ta, anh ta sẽ gửi
những học viên này thẳng đến trại lao
động hoặc nhà tù.
Kể từ khi những tội ác của Bạch

quyết định xét xử bà Vương Ái Anh lần
thứ ba vào ngày 29 tháng 08 năm 2013.
Tòa án thành phố Võ An đã kết án
phi pháp ông bà Vương mà không có
bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào
Sau khi trường hợp của bà Vương
Ái Anh bị phơi bày trên trang web
Minh Huệ Net, tình trạng của bà đã thu
hút được nhiều sự chú ý từ hải ngoại.
Trường hợp của cặp vợ chồng là ví dụ
điển hình về cách mà ĐCSTQ dùng hệ
thống tư pháp để bức hại các học viên
Pháp Luân Công.
Tòa án thành phố Võ An đã kết án
phi pháp cặp vợ chồng mà không có
bất kỳ bằng chứng pháp lý nào chống
lại họ. Thực ra, từ tháng 10 năm 1999,
hệ thống tư pháp của ĐCSTQ chủ yếu
dùng những thông báo hành chính như
“Thông báo của Bộ Công an”, “Thông
báo của Sở Nội vụ”, “Giải thích tư pháp
I” và “Giải thích tư pháp II” để buộc tội
và kết án các học viên Pháp Luân Công.
Tuy nhiên, hai thông báo và những bản
giải thích không phải là những thủ tục
dựa trên luật do Quốc hội thông qua.
Chúng là những thủ tục hành chính do
ĐCSTQ tạo ra để tiến hành bức hại một
nhóm người bị nhắm vào.
Theo Hiến pháp Trung Quốc, hệ
thống tư pháp không có quyền kết án
các học viên Pháp Luân Công, vì tự do
tín ngưỡng là quyền được hiến pháp bảo
vệ, và Pháp Luân Công chưa từng bị xem
là bất hợp pháp. Do vậy có thể nói rằng,
hệ thống tư pháp dưới quyền của
ĐCSTQ đã dùng đến những thủ tục hành
chính phi pháp để tiếp tục cuộc bức hại.

Ninh được vạch trần ra trước công
chúng, hành động tống tiền của anh ta
trở nên kín đáo hơn. Anh ta không
ngừng đe doạ những người thân của
các học viên, yêu cầu họ không được
nói cho người khác biết về hành động
tống tiền của mình, ngoài ra còn bắt lại
những học viên đã công khai vạch trần
các hành động bất hợp pháp của anh ta.
Bạch Ninh đã sử dụng nhiều thủ
đoạn đê tiện để tống một lượng tiền
lớn từ các học viên Pháp Luân Công.
Hành động của anh ta đã vi phạm điều
239 “bắt cóc” và điều 274 “tống tiền”
của Bộ luật Hình sự.

