
                                         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.
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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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IndonesIa: CáC họC vIên PháP Luân Công kháng 
nghị ôn hòa để Phản đốI CuộC đàn áP

MInnesota, usa: người dân tìm hiểu về Pháp Luân đại 
Pháp tại Lễ hội thuyền rồng

[MINH HUỆ] Sáng ngày 20 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân 
Công ở Indonesia đã tổ chức một buổi kháng nghị ôn hòa  trước đại sứ quán 
Trung Quốc ở Jakarta, thủ đô của Indonesia. Họ phản đối cuộc đàn áp dã man 
đã kéo dài suốt 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó, các 
học viên tiến đến trung tâm Jakarta, cầm biểu ngữ để nâng cao nhận thức cho 
người dân về cuộc bức hại và kêu gọi mọi người giúp đỡ ngăn chặn cuộc đàn 
áp phi nhân tính ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công đã có mặt trước đại sứ quán Trung Quốc ở 
Jakarta vào lúc 06 giờ sáng và cầm những tấm bảng trưng bày cho thấy Pháp 
Luân Công được luyện tập khắp mọi nơi trên thế giới cũng như cuộc đàn áp dã 
man đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông Gatot, chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, nói rằng 
ông tin trong tương lai gần ở Trung Quốc sẽ diễn ra những thay đổi lớn, và kẻ 
ác sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã gây ra.

Kết thúc hoạt động, các cảnh sát chịu trách nhiệm an ninh đã rất ấn tượng 
trước sự ôn hòa và kiên định của các học viên. Họ rất quan tâm và nói rằng họ 
hi vọng được học và luyện tập Pháp Luân Công.

[MINH HUỆ] Lễ hội thuyền rồng thường niên là một sự kiện mùa hè sôi động, đầy 
màu sắc nhất ở thành phố Twin, Minnesota, Mỹ. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 
mười, lễ hội đã nhiệt liệt hoan nghênh các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lần 
thứ tám. Sự kiện này diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 07 năm 2013.

Các du khách đổ về để tìm hiểu thông tin về môn tu luyện và nhận những bông hoa 
sen giấy làm bằng tay rất đẹp. Rất nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc thanh tĩnh cùng 
với các bài tập nhẹ nhàng và ngưỡng mộ thái độ ôn hòa của các học viên.

Người dân rất thích thú khi nghe nói đến những lợi ích về tinh thần và thể chất của 
môn tu luyện. Họ cũng bị sốc khi biết được rằng chế độ Trung Cộng đã bức hại tàn 
bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trong suốt 14 năm qua và không 
từ bất kỳ thủ đoạn tội ác nào, bao gồm cả việc giết các học viên để lấy nội tạng bán 
theo yêu cầu.

Khi mọi người biết nghị sĩ dân biểu Phyllis Kahn của Hạ viện bang Minnesota đề 
xướng một nghị quyết kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng cưỡng bức 
ở Trung Quốc, họ đã sẵn sàng ký vào bản kiến nghị bày tỏ sự ủng hộ. Một vài người đã 
lấy các tài liệu tin tức cho bạn bè và người thân của mình.

Bài viết của một học viên ở Indonesia

Bài viết của một học viên
tại Minnesota, USA

Các học viên Pháp Luân Công ở Indonesia kháng 
nghị trước đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta

Các du khách chụp ảnh với các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp

 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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Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
Cơn mưa kỳ lạ giữa mùa hạn hán

Đài Bắc, Đài Loan: hàng nghìn khán gIả bị thu hút
bởI CuộC dIễu hành Của PháP Luân Công

[MINH HUỆ] Ngày 20 tháng 07 năm 2013, là ngày đánh dấu 
kỷ niệm năm thứ 14 của cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, hơn 1.500 học viên Pháp Luân Công ở Đài 
Loan đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở Đài Bắc.

Đã 14 năm kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức 
hại Pháp Luân Công, nhưng các học viên của môn tu luyện ôn 
hoà này vẫn đứng vững. Nhờ những nỗ lực kiên định của họ mà 
Pháp Luân Công đã được phổ truyền rộng rãi trên toàn thế giới 
và ngày càng thu hút được nhiều sự ủng hộ cả trong lẫn ngoài 
Trung Quốc.

Cuộc diễu hành, với chủ đề “Cứu người vô tội và chấm dứt 
cuộc bức hại”, đã bắt đầu từ Quảng trường Tín Nghĩa. Được dẫn 
đầu bởi Thiên Quốc Nhạc Đoàn, cuộc diễu hành đã đi ngang qua 
toà nhà 101 Đài Bắc, Toà nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Dật Tiên, 
và Trung tâm thương mại Tín Nghĩa trước khi đến Quảng trường 
Tự Do.

Dọc theo tuyến đường dài 6,5 km là người dân Đài Loan và 
khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục và các nước khác trên 
thế giới đang đứng xem cuộc diễu hành. Nhiều người trong số họ 
đã kinh ngạc bởi quy mô của cuộc diễu hành và bày tỏ sự ngưỡng 
mộ của họ đối với lòng can đảm và sự kiên trì của các học viên. 
Nhiều người đã ký vào đơn kiến nghị yêu cầu chấm dứt ngay 
việc tra tấn và giết hại vô nghĩa các học viên Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc.

Một hướng dẫn viên du lịch Đại lục: Hãy dành thời gian 
của các bạn để xem buổi diễu hành

Tòa nhà 101 Đài Bắc không chỉ là trung tâm tài chính quốc tế, 
mà còn là một điểm du lịch nổi tiếng. Đây là một nơi phải đến đối 
với các khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục.

Khi đoàn nhạc đi ngang qua, các khách du lịch đại lục đã tập 
trung lại xem, và có những người đứng ngây người để ngắm nhìn 
đoàn nhạc. Mọi người đều mở to mắt và chết lặng – điều này 
không phải là điều họ có thể nhìn thấy ở Trung Quốc.

Những hành khách trong chiếc xe du lịch được đỗ lại gần đó đã 
nhìn ra cửa sổ và chụp ảnh. Nhiều khách du lịch đã vui vẻ nhận 
các tài liệu của Pháp Luân Công.

Một hướng dẫn viên du lịch đã nói với các vị khách du lịch của 
anh ấy rằng: “Nếu các bạn không có máy chụp ảnh, thì hãy dành 
thời gian để xem cuộc diễu hành. Ôi chà! Rất nhiều người đang 
đến. Đoàn diễu hành rất dài. Không có gì phải vội – chúng ta sẽ 
đi khi đoàn diễu hành kết thúc.”

Nhiều khách du lịch ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt 
cuộc đàn áp

Một gia đình bốn người đến từ Thượng Hải đã biết về Pháp 
Luân Công và cuộc đàn áp. Người mẹ nói: “Chúng tôi có 
người nhà tu luyện Pháp Luân Công và trở nên hoàn toàn khoẻ 

Bài viết của Trầm Dung, Trịnh Ngữ Yên và Chu Dung

Các học 
viên trong 

trang phục 
màu trắng 
tay ôm di 

ảnh của 
các nạn 
nhân đã 

chết

Biểu diễn 
các bài 
công pháp 
ôn hòa, 
các tiên nữ 
tươi cười 
cùng khán 
giả, và các 
biểu ngữ 
giảng chân 
tướng

mạnh. Hôm nay chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người. Chúng 
tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người có thể tu luyện Pháp 
Luân Công và tổ chức cuộc diễu hành một cách tự do như vậy 
ở Đài Loan.”

Một vị Lạt ma lớn tuổi đã ký tên thỉnh nguyện bằng tiếng 
Tây Tạng và còn giục hai đồ đệ của mình ký tên.

Một người đàn ông đã nán lại gần các áp phích giảng chân 
tướng một lúc lâu trước khi can đảm ký tên của mình vào đơn 
kiến nghị.

Bên ngoài Toà nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Dật Tiên, có 
bốn sinh viên [từ Trung Quốc] Đại Lục hiện đang theo học 
tại Đài Loan đưa ra câu hỏi: “Cuộc diễu hành này để làm gì?” 
Họ đã bị sốc khi biết về nạn mổ cướp nội tạng và ngay lập tức 
bày tỏ sự ủng hộ của họ. Họ hô: “Hãy tiến lên!”

Kết luận
Trong suốt 14 năm qua, nhờ vào những nỗ lực kiên định của 

các học viên trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều người biết 
thêm về Pháp Luân Công cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Thiện ác đã phân minh. Lòng tốt và sự kiên định của các 
học viên đã xoá tan những định kiến, và sự thật về Pháp Luân 
Công đã chạm đến trái tim của họ.

Cuộc chiến giữa thiện và ác chưa từng có này sắp kết thúc. 
Chúng tôi hi vọng rằng mọi người sẽ có chọn lựa sáng suốt 
trong việc đứng lên vì Pháp Luân Công và giúp chấm cuộc 
bức hại này.

[MINH HUỆ] Một thôn trang ở khu vực trung nguyên gần 
Bạch Hà trồng lạc trên một diện tích lớn. Vào năm 2002 đã 
xảy ra một trận hạn hán nặng vào đúng thời điểm cây lạc cần 
nước nhất. Những người nông dân rất lo lắng vì trời không có 
lấy một giọt mưa.

Một hôm vào khoảng 03 giờ chiều, có người đột nhiên phát 
hiện một đám mây lớn ở phía Tây nam của thôn. Lúc đó bầu 
trời vẫn nắng gay gắt, đám mây bay theo hướng Đông Bắc, và 
trong lúc nó trôi về gần hơn, đám mây trở lên sẫm màu hơn 
và càng lúc càng dày hơn. Rất nhiều người đã dừng mọi công 
việc lại và ngước nhìn lên bầu trời quan sát. Khi đám mây trôi 
về đến ráp gianh phía Nam của thôn thì một trận mưa lớn xối 
xả đổ xuống và kéo dài khoảng mười phút.

Những người dân làng rất ngạc nhiên và chạy cả ra để 
xem mưa ở đâu. Họ phát hiện ra rằng trận mưa đổ xuống chỉ 
đủ làm mực nước xâm xấp khoảng 10cm trên duy nhất một 

(Còn nữa trang 3)



NHậN ra bảN CHất tHật Của ĐCStQ
Bà Suzanne Scholte, Chủ tịch của Quỹ Diễn đàn Quốc phòng 

(Defense Forum Foundation), một tổ chức phi lợi nhuận thường 
xuyên tổ chức các diễn đàn cho thành viên Quốc hội về các vấn 
đề nhân quyền và quốc phòng, đã đưa ra một ví dụ về sự áp bức 
này. Bà Scholte đã có bài phát biểu rất xúc động về trường hợp 
tra tấn học viên Pháp Luân Công Vương Xuân Anh, người đã bị 
giam giữ hơn 05 năm trong Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam 
Gia khét tiếng.

Scholte cho biết: “Là 
một tín đồ Cơ Đốc giáo, 
tôi thấy rằng sự quyết tâm 
của các bạn trong việc 
đối phó với những tội ác 
khủng khiếp đối với các 
bạn thông qua biện pháp 
hòa bình và ủng hộ kiên 
định đã truyền cảm hứng 
rất lớn cho tôi.”

Ông Lý Đại Dũng, 
Giám đốc điều hành của 
Trung tâm Dịch vụ Thoái 

ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết Cửu Bình đã tiết lộ bản chất thật của 
ĐCSTQ và sự lừa dối của nó. Cửu Bình là một tập hợp bài xã 
luận của Thời báo Đại Kỷ Nguyên được đăng vào mùa thu năm 
2004 và sau đó được xuất bản thành sách. Nó đã tạo ảnh hưởng 
làm dấy lên phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của 
nó ở Trung Quốc, được ghi nhận bởi Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu.

Ông Lý cho biết: “Hiện chúng tôi biết rằng ĐCSTQ không 
phải là một tổ chức bình thường. Nó là một tổ chức tà ác chống 
lại loài người, thêm 
vào đó ĐCSTQ còn 
lừa dối cả thế giới 
những mục đích 
của nó bằng cách 
sử dụng những cụm 
từ đặc biệt như là 
‘tăng trưởng hoà 
bình’ và ‘không can 
thiệp công việc nội 
bộ của các nước 
khác’.”

Ông Lý thông báo rằng số lượng người đã thoái xuất khỏi 
ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của ĐCSTQ hiện đã lên đến 142 
triệu người.

Nghị sĩ Poe bày tỏ niềm tin của mình rằng các nạn nhân của 
ĐCSTQ sẽ đóng vai trò là nhân chứng những tội ác đó. Nghị sĩ 
Poe nói: “Tôi sẽ nói với các bạn điều này. Theo tôi chính quyền 
cộng sản đã làm vấy máu trên bàn tay của những người vô tội. 
Nhưng những người [đã bị bức hại đến chết], họ vẫn nói từ dưới 
nấm mồ về những gì đã xảy ra.”

Nhiều thượng nghị sỹ cũng đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với 
Pháp Luân Công.
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Capitol Hill, Washington:
MíT TINH KêU GọI CHấM DứT 
CUộC ĐàN áP PHáP LUâN CÔNG

[MINH HUỆ] Vào một ngày nóng bức, nhiệt độ vào khoảng 
35°C tới 41°C, các thành viên Quốc hội và các đại diện các 
tổ chức tín ngưỡng và nhân quyền đã tập trung trên bãi cỏ 
phía tây ở trước điện Capitol và mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi 
chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở trung Quốc.. Hơn 
1.500 học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc mít tinh.

Bà Suzanne Scholte, Chủ tịch Quỹ 
Diễn đàn Quốc phòng

Các học viên 
ở Ma cao 
gương các 
biểu ngữ và 
bảng trưng 
bày để cho 
mọi người 
biết về cuộc 
bức hại tàn 
bạo kéo dài 
14 năm đối 
với Pháp 
Luân Công

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

Bài viết của một học viên ở Ma cao

Cơn mưa kỳ lạ giữa mùa hạn hán

Một lượng lớn du khách trung Quốc
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thửa ruộng lạc – thửa ruộng của gia đình ông Huệ Duyên (hóa 
danh) với diện tích khoảng năm mẫu. Những thửa ruộng xung 
quanh nhận được rất ít nước mưa. Họ bảo ông Tiểu Ngộ (hóa 
danh) đến nhà ông Huệ Duyên để báo tin mừng và bảo ông 
thắp hương để cảm tạ Trời Đất.

Khi ông Tiểu Ngộ đến nhà ông Huệ Duyên ông nhìn thấy 
khoảng năm hay sáu người đang tập trung lắng nghe băng thâu 
âm bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng chí. Một người dân 
làng hỏi ông: “Ông không sợ chính quyền sẽ đến bắt ông vì 
ông nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp à?” Ông Huệ 
Duyên cười và nói: “Các bài giảng Pháp dạy con người ta làm 
người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cố gắng để 
trở thành người tốt, tại sao họ lại bắt tôi? Nếu ông không tin 
hãy tự đến và nghe đi.”

Khi ông Tiểu Ngộ bước vào nhà ông Huệ Duyên, ông bảo 
ông Huệ Duyên tắt băng thâu âm và nói với mọi người về 
chuyện gì đã xảy ra trên thửa ruộng của ông Huệ Duyên. Họ 
chạy ra cánh đồng để xem và đã rất kinh ngạc! Thật đúng là 
một chuyện thần kỳ! Ngay lập tức mọi người trong làng đều 
đổ xô ra xem chuyện gì đã xảy ra.

Từ đó, năng suất hoa màu của ông Huệ Duyên ngày càng trở 
nên tốt hơn. Con trai ông làm việc trên tỉnh đã được tăng lương 
từ 2.000 nhân dân tệ lên 6.000 tệ một tháng. Con trai ông đã 
lấy vợ và đã sinh được hai con trong vòng ba năm. Gia đình 
ông đã có thể xây được nhà riêng, làm đường nước sinh hoạt 
riêng, có điều hòa, tủ lạnh, Tivi màu cỡ lớn và các vật dụng 
tiện nghi khác, những thứ mà họ không dám mơ tưởng trước 
đây. Sự thay đổi đáng kinh ngạc của gia đình ông Huệ Duyên 
đã trở nên nổi tiếng khắp khu vực dân cư rộng lớn. Những 
người hiểu được chân tướng đều đã thay đổi thái độ với Pháp 
Luân Đại Pháp và họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung 
vào chiều ngày 20 tháng 07 năm 2013, trên đường phố Pedes-
trian, nằm ở trung tâm thương mại của Ma cao. Họ đã dựng 
các biểu ngữ và các tấm bảng trưng bày, để nâng cao nhận 
thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 14 
năm của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc (ĐCSTQ). Một lượng 
lớn du khách Trung Quốc đã tỏ ra rất thích các thông tin được 
giới thiệu với họ, những thông tin mà họ không thể truy cập ở 
Trung Quốc.



Du khách đã lấy các tài liệu thông tin từ các học viên, và sau khi 
biết về bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đã tuyên 
bố thoái xuất bất kỳ sự liên hệ nào với ĐCSTQ và các tổ chức liên 
đới của nó.
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[MINH HUỆ] Ngày 27 tháng 06 năm 2013, Phương Tân Hưng, 
Hiệu trưởng trường Đại học Bưu chính và Viễn thông Bắc Kinh 
tuyên bố từ chức vì “lý do sức khỏe” tại lễ tốt nghiệp. Việc từ chức 
của ông ta khiến người dân trên khắp Trung Quốc vui mừng.

Vào tháng 05 năm 2011, các sinh viên đã ném trứng và giầy vào 
Phương trong bài diễn văn ở Đại họcVũ Hán. Phương đã gửi một 
thông điệp chúc mừng năm mới đến những người dùng Internet 
Trung Quốc, kết quả là đã nhận lại được 250.000 tin nhắn mang 
nội dung “Cút xéo” trong vòng 02 ngày.

Tại sao Phương Tân 
Hưng là mục tiêu của sự chỉ 
trích công khai như vậy? 
Trong nhiều năm, Trung 
Quốc bị các tổ chức quốc 
tế xếp hạng như một “kẻ 
thù chung của Internet”. 
Phương (với biệt danh “cha 
đẻ của Tường lửa Trường 
thành”) đã đóng vai trò 

chính trong việc thiết lập hệ thống kiểm duyệt Internet bởi Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ta là kẻ tiên phong trong 
cuộc chiến tranh mạng của ĐCSTQ nhằm phá hoại sự thật và tự 
do ngôn luận, và không tiếc công sức “trợ Trụ vi ngược” nhằm đạt 
được mục tiêu kiểm duyệt của ĐCSTQ.

tường lửa trường thành tại trung Quốc
ĐCSTQ đã duy trì chế độ độc tài của nó bằng lừa dối và bạo 

lực. Khi thế giới bước vào thời đại thông tin và với sự ra đời của 
Internet, ĐCSTQ đã sử dụng một lượng lớn công quỹ đáng kể để 
phát triển dự án Tường lửa Trường thành.

Dự án khởi động năm 1998, với nỗ lực ngăn chặn luồng thông 
tin và tự do ngôn luận của người Trung Quốc. Vào tháng 05 năm 
2000, Trung Quốc bắt đầu sử dụng hệ thống lọc/kiểm soát thông 
tin quốc gia, trọng điểm là Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin 
Quốc gia – thường được gọi là Tường lửa Trường thành.

Tường lửa Trường thành sẽ kiểm soát, phân tích và lọc luồng 
thông tin trong và ngoài nước, các website mục tiêu và thông tin 
của họ, theo dõi và ngăn chặn các địa chỉ Internet (IP) không được 
chấp thuận và chặn các thông điệp đối lập trên Internet.

Theo CCTV (Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) báo cáo, 
chi phí cho giai đoạn đầu của chương trình “Lá chắn vàng” đã tăng 
lên hơn một tỷ đô la vào cuối năm 2002.

Theo báo cáo nghiên cứu năm 2005 của giáo sư John Palfrey của 
Đại học Harvard, chế độ Trung Cộng đã chặn: 10% trong số tất cả 
(cái gọi là) các website “văn hóa đồi trụy”, gần 50% thông tin có 
thể tìm kiếm về cuộc biểu tỉnh [của học sinh sinh viên yêu nước] 

Đột phá kiểm duyệt Internet cho người dân trung Quốc 

Các học viên ở Ma cao gương các 
biểu ngữ và bảng trưng bày

Nhiều du khách Trung Quốc đã 
tập trung trước các tấm bảng 
trưng bày để tìm hiểu sự thật
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[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung 
vào chiều ngày 20 tháng 07 năm 2013, trên đường phố Pedes-
trian, nằm ở trung tâm thương mại của Ma cao. Họ đã dựng 
các biểu ngữ và các tấm bảng trưng bày, để nâng cao nhận 
thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 14 
năm của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc (ĐCSTQ). Một lượng 
lớn du khách Trung Quốc đã tỏ ra rất thích các thông tin được 
giới thiệu với họ, những thông tin mà họ không thể truy cập ở 
Trung Quốc.

Nhiều người trong số họ đã chụp ảnh trước tấm biểu ngữ lớn 
có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một thanh niên đến từ 
tỉnh Quảng Đông đã nói với một học viên: “Nhiều người trong 
vùng của tôi ủng hộ các bạn.”

tại quảng trường Thiên An Môn ngày 04 tháng 06 năm 1989, 60% 
thông tin trực tuyến liên quan đến các bên chính trị đối lập, 90% 
thông tin về Cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), và 
100% tất cả thông tin báo cáo tích cực về Pháp Luân Công.

Tường lửa Trường thành trở thành “kỳ quan” lớn nhất trong thế 
giới ảo với việc khóa số lượng cư dân mạng lớn nhất trên hành 
tinh này bên trong bức tường của nó, đồng thời chặn các website 
mang sự thật ở bên ngoài. Nó hoạt động giống như một hacker – 
chặn, can thiệp và khóa các giao tiếp bình thường của người dùng 
Internet, và tự ý cắt bỏ liên lạc của người Trung Quốc với thế giới 
tự do, cưỡng bức họ sống trong một trang web chứa những điều 
dối trá được nhào nặn bởi chế độ Trung Cộng.

bất chấp tường lửa 
trường thành, các phương 
pháp đột phá tăng nhanh

Trong cuộc chiến đấu kéo 
dài 14 năm giữa bên kiểm 
duyệt và phái đối lập của 
nó, các chuyên gia kỹ thuật 
chống phong tỏa hải ngoại 
đã thành lập “Tổ chức tự do 
Internet toàn cầu”. Họ phát triển một mạng động và các công cụ 
chống kiểm duyệt như Ultrasurf, Garden, Gpass và Firephoenix.

Nhiều người kinh ngạc trước việc các học viên Pháp Luân Công 
đã chiếm quyền kiểm soát trong cuộc chiến tranh mạng chống lại 
kiểm duyệt của Trung Cộng, nhận ra sự khác biệt rất to lớn về 
nguồn nhân lực và hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, họ đã làm được 
điều đó.

Nhiều người dùng Internet bên trong Trung Quốc bày tỏ lòng 
biết ơn của mình và tôn trọng những người có tinh thần tự do mà 
cả thập kỷ dũng cảm và những nỗ lực của họ đã mang lại lợi ích 
cho người dân Trung Quốc. Chẳng hạn có những câu trích dẫn 
như: “Ai đại diện cho công lý, ai đại diện cho tà ác? Hãy để chúng 
tôi tự nhận diện trong một thế giới mạng tự do.” “Vàng thì có giá 
trị, còn sự thật thì vô giá trị. Người Trung Quốc đến nay đã có hi 
vọng.” “Những người anh hùng vô danh, toàn bộ người dân Trung 
Quốc với ý thức về công lý và lương tâm nhiệt liệt cổ vũ các bạn!”

Nhà nghiên cứu lỗi lạc Michael Horowitz từ nhóm chuyên gia 
cố vấn của Viện Hudson Hoa Kỳ phát biểu rằng các học viên, bất 
chấp an toàn của cá nhân, và bằng tài năng và trí tuệ lạ thường, 
đã đánh bại tường lửa Internet của Trung Cộng được dựng lên với 
chi phí hàng tỷ đô la. Họ mang những thông điệp tự do và hòa 
bình cho thế giới, mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Các học 
viên Pháp Luân Công sẽ xuất hiện trong chương đầu của trang 
lịch sử này.


