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HÁP 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.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn Toronto trình diễn 

tại ba lễ diễu hành Giáng sinh 

Một loạt khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày 
qua video được tổ chức tại Nhà sách Thiên Thê ở 
Manhattan

[MINH HUỆ] Vào cùng ngày 19 tháng 
11 năm 2013, Thiên Quốc Nhạc Đoàn của 
các học viên Pháp Luân Công Toronto đã 
trình diễn tại ba lễ diễu hành Giáng sinh 
trong các lễ hội ở Waterloo, Hamilton và 
Brampton. Hàng trăm nghìn người đã xem 
các cuộc diễu hành. Người tổ chức lễ diễu 
hành ở Waterloo nhận xét: “Họ rất bận rộn 
vì họ quá nổi tiếng.”

Ông nói: “Lần đầu tiên tôi xem đoàn 
nhạc trình diễn là cách đây bốn năm. Họ 
thật ấn tượng. Trong bốn năm qua, tôi đã 
thấy họ tại nhiều sự kiện. Họ rất nổi tiếng. 
Năm nay tôi tự nhủ rằng tôi phải mời họ 
đến lễ diễu hành này.”

Judith ở Waterloo nói bà không thể tin 
được rằng một nhóm ôn hòa như vậy lại bị 
bức hại ở Trung Quốc. Bà đã nhận một tờ 
rơi từ một thành viên trong đoàn nhạc, và 

bày tỏ sự ủng hộ của mình với Pháp Luân 
Công.

Nhiều người Trung Quốc nói họ rất vui 
mừng được thấy đoàn nhạc năm này qua 
năm khác. Ông Trương đến từ Sơn Tây, 
Trung Quốc, đã ấn tượng bởi màn trình 
diễn của đoàn nhạc. Ông nói: “Thật tương 
phản. Ở Trung Quốc, họ đang bị bức hại. 
Nhưng ở đây, họ lại rất nổi tiếng.”

Ông Lý và vợ ở Hamilton đánh giá cao 
sự tự do ở Canada. Ông nói: “Chúng tôi 
biết được nhiều điều từ Internet, và chúng 
tôi biết rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Công 
ở Trung Quốc.” Ông Lý lên án Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, và đánh giá cao sự kiên trì 
của các học viên Pháp Luân Công. Ông 
nói: “Họ thật tuyệt vời. Pháp Luân Công là 
niềm hi vọng của Trung Quốc.”

[MINH HUỆ] Một loạt khóa học Pháp 
Luân Đại Pháp 9 ngày qua video đã được tổ 
chức tại Nhà sách Thiên Thê ở Manhattan, 
New York, bắt đầu từ ngày 08 tháng 11 
năm 2013, một tháng sau khi nhà sách 
chính thức khai trương.

Trong suốt khóa học 9 ngày này, những 
người tham gia được xem các video bài 
giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng 
lập của Pháp Luân Công; học 5 bộ công 
pháp; chia sẻ kinh nghiệm; hỏi và trả lời 
các thắc mắc.

Một số học viên cũng tham gia sự kiện, 
trong đó có Ty, một huấn luyện viên thể 

dục cá nhân. Cô cho biết cô cảm thấy một 
trường năng lượng mạnh mẽ bao quanh cơ 
thể mình trong khi xem các bài giảng.

Cô nhận thấy rằng một người tham dự 
khác, Jane, đã trải qua những thay đổi lớn 
trong ba ngày xem các bài giảng. Đó là trải 
nghiệm đầu tiên của Jane với Pháp Luân 
Công. Vào ngày đầu tiên, trông cô ấy 
không được khỏe, nhưng ngày hôm sau, 
nhìn cô ấy đã khá hơn. Và vào ngày thứ ba, 
khuôn mặt cô ấy đã trở nên hồng hào.

Hiệu sách đã mang đến một cơ hội hoàn 
hảo để mọi người làm quen với môn tu 
luyện và học các bài công pháp.

Diễu hành ở WaterlooDiễu hành ở Waterloo P
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Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện 

– Nhẫn được tổ chức tại thủ đô Cardiff xứ 

Wales

[MINH HUỆ] Bà Judith Woodman, 
Ủy viên Hội đồng thành phố của thủ đô 
Cardiff xứ Wales, đã được mời tham dự 
lễ khai mạc Triển lãm Nghệ thuật Quốc 
tế Chân – Thiện – Nhẫn diễn ra vào ngày 
14 tháng 10 năm 2013.

Bà Woodman là lãnh tụ của Nhóm 
Dân chủ Tự do tại hội đồng Cardiff. Sau 
khi cẩn thận ngắm nhìn toàn bộ 60 bức 
tranh tại triển lãm, bà đã chia sẻ sự cảm 
động sâu sắc của mình trước hoàn cảnh 
của Pháp Luân Công, như thể cuộc bức 
hại xảy ra với chính bà.

Bà cho biết bà bị xúc động mạnh nhất 
bởi bức tranh “Con trai tôi”. Bức tranh 
khắc họa nỗi đau của một bà mẹ đang 
ôm lấy thi hài của đứa con trai yêu dấu, 
người vừa mới qua đời không lâu sau khi 
được thả khỏi nhà tù vì tu luyện Pháp 
Luân Công.

Hàng nghìn học viên Pháp Luân 
Công trên khắp Trung Quốc đã phải chịu 
số phận tương tự: Các nhà tù trả họ về 

nhà chờ chết sau khi tra tấn họ dã man để 
trốn tránh trách nhiệm.

Ủy viên Judith nói: “Là một người 
mẹ, tôi phải tự hỏi chính mình: ‘Nếu 
điều này xảy ra với tôi, tôi sẽ cảm thấy 
như thế nào? Tôi sẽ đáp trả như thế 
nào?’”

Bà cho biết bà đánh giá cao từng bức 
tranh khắc họa cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ). Mỗi bức tranh đã cho khán 
giả cơ hội trải nghiệm nỗi đau, sự mất 
mát cũng như hi vọng của các nghệ sĩ, từ 
đó giúp họ cảm nhận được cảm giác của 
một người bị đàn áp vì đức tin của mình.

Hai tuần sau đó, bà Woodman chấp 
nhận lời mời từ “Big Scott”,  phát thanh 
viên nổi tiếng xứ Wales của Đài phát 
thanh Cardiff, để thực hiện một cuộc 
phỏng vấn trực tiếp về Triển lãm Nghệ 
thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đang 
được tổ chức ở thành phố của bà.

Ủy viên Woodman cho biết cuộc triển 

lãm đã khiến bà cảm thấy hạnh phúc khi 
được làm một chính trị gia, bởi bà có 
một vị trí lý tưởng để lên tiếng về những 
bất công mà bà chứng kiến, để bảo vệ 
công lý và những giá trị truyền thống.

Bà đã trích dẫn câu nói của Thị 
trưởng Cardiff tại lễ khai mạc triển lãm: 
“Tôi tin rằng bất cứ ai xem triển lãm 
này, miễn là con người, sẽ đều cảm 
động.”

Ủy viên Hội đồng Judith Woodman tham dự 
Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – 
Nhẫn tại thủ đô Cardiff

Ngày 02 tháng 12  năm 2013Số 2013-49

[MINH HUỆ] Một người phụ nữ sống trong Khu phát triển kinh tế 
Nhật Chiếu ở tỉnh Sơn Đông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã đọc 
cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô có một đứa con và lại có mang vào năm 2012.

Chính sách một con ở Trung Quốc quy định mỗi gia đình chỉ được có 
một con. Vậy nên, cô biết rằng chính quyền địa phương sẽ không cho 
phép cô có đứa con thứ hai. Vì vậy cô không đi ra ngoài nhiều và hy vọng 
rằng đứa trẻ không mong đợi này được sinh ra một cách an toàn.

Mặc dù cô đã rất cẩn thận, mọi người vẫn phát hiện ra khi cô mang 
thai tháng thứ tám. Bí thư Đảng tại thôn bảo hai thành viên Ủy ban phụ 
nữ đến buộc cô phải phá thai.

Hai phụ nữ đó đã đưa cô đến bệnh viện, nhưng kết quả khám cho thấy 
cô không có thai. Hai người phụ nữ kia kinh ngạc và nghĩ rằng thiết bị 
của bệnh viện có vấn đề, bởi vì bụng của cô này rất to.

Họ quyết định làm xét nghiệm ở một bệnh viện khác. Kết quả vẫn vậy. 
Họ vẫn không thể tin được và bảo cô kéo đồ lên để họ tự kiểm tra. Trước 
sự ngạc nhiên của họ, bụng của cô trở nên phẳng lì khi cô kéo đồ lên. 
Những người phụ nữ này đã giật mình bởi những gì họ nhìn thấy. Họ thôi 
không kiểm tra việc mang thai nữa.

Trên thực tế, khi người phụ nữ mang thai bị yêu cầu kéo đồ lên để 
kiểm tra, cô chợt nhớ tới Pháp Luân Đại Pháp và nhẩm đi nhẩm lại trong 
tâm, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”. Cô cũng 
nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp cấm sát sinh và cầu xin Sư phụ giúp đỡ: 
“Xin đừng để họ phát hiện. Hãy đừng để họ giết chết con của con”.

Một tháng sau, cô đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Sau khi trải 
nghiệm điều kỳ diệu này, cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Việc trải nghiệm phép màu 

của một phụ nữ mang thai

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

(Còn nữa...trang 03)

Các học viên phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công 
trên Quảng trường Mynttorget ở Stockholm, Thụy Điển

Stockholm, Thụy Điển:

“Tôi muốn các đồng 

nghiệp của mình cũng ký 

tên thỉnh nguyện!”

[MINH HUỆ] Vào ngày 09 tháng 11 năm 
2013, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy 
Điển đã tổ chức một chiến dịch ký tên trên 
Quảng trường Mynttorget ở trung tâm thành 
phố Stockholm. Thỉnh nguyện do Hiệp hội Bác 
sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức 

Bài viết của một học viên ở Thụy Điển
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Pennsylvania: Bộ phim Trung Quốc Tự do phơi bày tội ác 

chống lại nhân loại của ĐCSTQ

động nô lệ tại các nhà tù ở Trung Quốc, 
về việc chế độ Trung Quốc đàn áp Pháp 
Luân Công và thu hoạch nội tạng từ các 
học viên Pháp Luân Công còn sống để 
kiếm tiền.

Tiến sĩ Anna, một cư dân của Phila-
delphia, cho biết lần đầu tiên bà nghe 
nói về nạn thu hoạch tạng sống của 
ĐCSTQ là vào năm 2008. Bà kể lại câu 
chuyện của bác sĩ Jacob Lavee, một bác 
sĩ phẫu thuật ghép tạng người Israel. 
Bệnh nhân của ông đã nói với ông về kế 
hoạch sang Trung Quốc để cấy ghép tim 
của mình. Sự kiện này khiến bác sĩ 
Lavee bắt đầu chiến dịch ngăn chặn 
người Israel sang Trung Quốc để ghép 
tạng. (Xin vui lòng tham khảo bài viết 
của bác sĩ Lavee trong cuốn sách Tạng 
nhà nước).

Tiến sĩ Ann hồi tưởng lại cảm giác 
chấn động của mình lúc đó, đặc biệt khi 
bà phát hiện ra các bác sĩ Trung Quốc 
biết rõ về tội ác này nhưng vẫn cố tình 
tham gia.

Bà cho biết một bệnh nhân của bà có 
lịch hẹn cấy ghép tim ở Trung Quốc 
trong ba tuần tới, điều này có nghĩa 
người hiến tim đã được đặt lịch để chết 
vào ngày hôm đó.

Không lâu sau đó, bà tham gia tổ 
chức Bác sĩ Chống Mổ cướp tạng 
Cưỡng bức để giúp nâng cao nhận thức 
về hoạt động man rợ này và chấm dứt 
các tội ác chống lại nhân loại.

“Tôi cảm thấy rất tiếc về những gì 
đang diễn ra ở Trung Quốc”, Ruth, một 
trong những người tham dự sự kiện nói: 
“Các học viên Pháp Luân Công đang 
trải qua những đau khổ ngoài sức tưởng 

[MINH HUỆ] Hội đồng Ân xá Quốc 
tế Pennsylvania đã tổ chức buổi chiếu 
phim “Trung Quốc Tự do – Lòng dũng 
cảm theo tín ngưỡng” tại thư viện 
Tredyffrin thuộc hạt Chester vào ngày 
11 tháng 11 năm 2013. Nhiều người cho 
biết họ cảm thấy sốc trước những thông 
tin được tiết lộ trong bộ phim.

Được đạo diễn bởi Michael Perlman 
– đạo diễn của bộ phim “Tây Tạng: 
Vượt lên nỗi sợ hãi” - và đồng sản xuất 
bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân, 
bộ phim giành giải thưởng “Trung Quốc 
Tự do” kể về câu chuyện của Jennifer 
Trịnh và Tiến sĩ Charles Lee, một doanh 
nhân người Mỹ gốc Trung Quốc.

Jennifer và Charles, cũng như hàng 
nghìn công dân ôn hòa ở Trung Quốc, 
đã bị tra tấn và trở thành nạn nhân của 
lao động nô lệ vì tín ngưỡng của họ.

Bộ phim tài liệu này khiến người ta 
đối diện với những lạm dụng nhân 
quyền đang diễn ra ở Trung Quốc: tùy 
tiện bắt giữ những người bất đồng chính 
kiến, thu hoạch tạng từ các tù nhân 
lương tâm còn sống, và xuất khẩu hàng 
hóa được làm bởi lao động cưỡng bức 
sang phương Tây.

Bộ phim cũng đề cập đến việc người 
Trung Quốc đang bắt đầu vượt qua sự 
kiểm soát thông tin của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) khi lương tri của 
họ dần dần thức tỉnh.

Người dân thức tỉnh trước sự man rợ 
của thu hoạch tạng sống

Sau khi kết thúc bộ phim, bà Barbara 
Quintiliano thuộc Hội đồng Ân xá Quốc 
tế đã chủ trì một cuộc thảo luận về lao 

tượng. Mổ cướp tạng sống là cực kỳ tàn 
nhẫn và cần phải chấm dứt!”

Việc kiểm duyệt thông tin của 
ĐCSTQ đang dần bị bại lộ

Christopher Fritz muốn biết tại sao 
các hãng truyền thông không báo cáo về 
thảm kịch nhân quyền này. Alex, ông 
của một nạn nhân còn sống sót sau thảm 
họa diệt chủng của Phát-xít, nói với 
Christopher rằng những tội ác của 
Phát-xít cũng từng được che đậy kỹ 
càng khi họ còn nắm quyền.

“Trước khi những tội ác của Phát-xít 
bị phơi bày, người ta thường bắt gặp 
những mảng tóc và răng người đẫm 
máu, nhưng họ từ chối tin rằng Phát-xít 
đang tham gia vào một tội ác diệt chủng 
ghê tởm như vậy. Khi ngày càng có 
nhiều chứng cứ được đưa ra ánh sáng, 
người ta mới bắt đầu thức tỉnh trước 
những nỗi đau của người Do Thái. 
Chẳng phải nó cũng rất giống với cách 
mà ĐCSTQ đang che đậy tội ác mổ 
cướp tạng sống sao?”

Do sự kiểm duyệt thông tin và những 
nhạy cảm chính trị của chế độ Trung 
Quốc, giới truyền thông nước ngoài đã 
cố ý tránh đề cập đến chủ đề này để bảo 
vệ lợi ích của họ ở Trung Quốc. Nhưng 
khi càng nhiều chi tiết về tội ác này 
được phơi bày, giới truyền thông sẽ 
càng chú ý về chúng.

Chuyên mục Sarah Cook trên CNN 
gần đây đã đăng một bài báo có tiêu đề 
“Sự kiểm duyệt ở Trung Quốc đang lan 
ra các nước khác như thế nào”. Bài báo 
đã phơi bày xu hướng của giới truyền 
thông với vấn đề kiểm duyệt thông tin.

Stockholm, Thụy Điển: “Tôi muốn các đồng nghiệp...

(DAFOH) khởi xướng kêu gọi Liên 
Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì hành 
động mổ cướp nội tạng từ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống. ĐCSTQ đã 
bức hại môn tu luyện ôn hòa này trong 
suốt 14 năm qua.

Để cho nhiều người hơn nữa biết về 
Pháp Luân Công và sự tàn bạo phi nhân 
tính của ĐCSTQ, các học viên ở Thụy 
Điển đã tổ chức hoạt động thu thập chữ 
ký trên Quảng trường Mynttorget vào thứ 
Bảy hàng tuần trong hơn một năm qua. 

Nhiều người đã đánh giá cao những 
nỗ lực của các học viên và vui vẻ ký tên 
thỉnh nguyện DAFOH để bày tỏ sự ủng 
hộ của họ với Pháp Luân Công.

Một bác sỹ người Thụy Điển đã nói 
với một học viên: “Tôi muốn cho các 
đồng nghiệp của mình xem đơn thỉnh 
nguyện DAFOH này để họ cũng có thể 
ký vào đó.” Ông nói rằng ông muốn 
nhiều người hơn biết về cuộc bức hại.

Một nhà hoạt động nhân quyền 
người Thụy Điển đã ký tên thỉnh 
nguyện và sau đó chụp ảnh với các học

viên. Ông nói rằng ông sẽ làm hết sức 
để giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở 
Trung Quốc.

Hai cô gái người Trung Quốc đang 
đi du lịch Thụy Điển đã đọc kỹ từng 
tấm bảng thông tin và dường như không 
muốn rời đi. Hai cô im lặng lắng nghe 
các học viên giải thích sự thật và sau đó 
chân thành dùng bút danh thoái Đoàn 
Thanh niên để tách mình ra khỏi 
ĐCSTQ.

(Tiếp theo trang 02)
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Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố tình che giấu điều gì 

trong khi họ kiểm duyệt và tấn công trên mạng

[MINH HUỆ] Theo tờ 
báo Wall Street Journal, 
nhà thương nghiệp người 
Thụy Điển Fredrik Berg-
man đang gặp vấn đề ở 
Trung Quốc: Mỗi lần một 
khách hàng nào đó tại 
Thụy Điển thử gửi các tệp 
tin cho văn phòng công ty 
của ông tại Trung Quốc, thì 
kết nối Internet của họ bị 
ngắt trong khoảng một 
tiếng đồng hồ. Sau vài tuần bị mất mạng 
nhiều lần trong ngày, cuối cùng ông ta 
mới biết được tại sao nó xảy ra: Những 
tệp tin đó có mang cái tên của một thị 
trấn tại Thụy Điển, tên là “Falun” (Pháp 
Luân).

Ông Bergman nói: “Bị ngắt mạng hai 
đến ba lần một ngày trong vòng vài 
tuần… thật sự ảnh hưởng [đến công 
việc] của chúng tôi rất nhiều.” Một khi 
những tệp tin đó được đổi tên, thì việc 
gửi tệp tin diễn ra bình thường.

Mới đây, tờ báo The Washington Post 
báo cáo rằng hệ thống mạng của tất cả 
các cơ quan chính phủ ở Washington, từ 
những văn phòng các dân biểu quốc hội, 
các cơ quan liên bang, các cơ quan chiến 
lược, các cơ quan luật pháp, các hãng tin 
cho đến các nhóm hoạt động nhân quyền 
và các đại sứ quán đều bị các hacker của 
chế độ Cộng sản Trung Quốc đột nhập. 
Một lần nữa điều này đã gây ra rất nhiều 
chú ý từ giới truyền thông.

Từ việc kiểm duyệt bên trong Trung 
Quốc cho đến tấn công mạng vào các 
quốc gia Tây phương, chế độ ĐCSTQ 
không những nhằm đoạt những lợi thế 
về kinh tế và thương mại, mà động cơ 
thật sự của họ là kiểm soát ý kiến công 
chúng cả trong và ngoài Trung Quốc.

Bằng cách tấn công vào các trang 
web giảng rõ sự thật nó tìm cách che đậy 
các tội ác chống lại loài người của nó.

ĐCSTQ áp đặt kiểm duyệt Internet và 
tấn công mạng nhằm để che đậy tội ác 
chống lại loài người

Chế độ ĐCSTQ từ lâu đã cố tình che 
đậy những tội ác chống lại loài người 
của nó trong cuộc bức hại hàng vạn triệu 
học viên Pháp Luân Công. Những tội 
phạm này biết rõ rằng một khi những tội 
ác của họ bị vạch trần trên một diện 

rộng, họ sẽ bị diệt vong. Vì thế, họ đã sử 
dụng mọi phương tiện truyền thông trên 
mạng có trong tay để tuyên truyền sự thù 
ghét Pháp Luân Công, và đồng thời cố 
gắng hết sức chặn những thông tin về 
Pháp Luân Công cả trong và ngoài 
Trung Quốc.

Khi Google vào thị trường Trung 
Quốc vào năm 2006, họ bị buộc ký vào 
bản hợp đồng phải lọc những kết quả về 
Pháp Luân Công.

Những chữ “Falun Gong (Pháp Luân 
Công)” đã là những chữ bị lọc khắt khe 
nhất trong toàn bộ danh sách kiểm duyệt 
mạng Internet của ĐCSTQ.

Năm 2010 trước khi Google rút khỏi 
Trung Quốc, nó gỡ bỏ cấm những từ 
nhạy cảm như Ngày 4 tháng Sáu, dân 
chủ, Đức Đạt Lai Lạt Ma, v.v…, nhưng 
họ không bao giờ gỡ bỏ bộ lọc đối với 
các từ “Pháp Luân Công”.

Vào tháng 12 cùng năm, Google 
tuyên bố rằng nó không thể chịu được áp 
lực từ chế độ ĐCSTQ phải lọc bỏ những 
kết quả tìm kiếm và quyết định rút khỏi 
Trung Quốc.

Theo một cuộc điều tra về xã hội quốc 
tế, Google đã lọc 97% tin tức về Pháp 
Luân Công dưới áp lực của chế độ 
ĐCSTQ.
Từ năm 1999, khi cuộc bức hại Pháp 
Luân Công bắt đầu, những chữ “Pháp 
Luân Công” đã trở thành những chữ gây 
sợ hãi và nhạy cảm nhất đối với Giang 
Trạch Dân và đồng bọn. Ngoại trừ sự 
tuyên truyền của ĐCSTQ mà cố tình mạ 
lỵ, vu khống Pháp Luân Công, người ta 
không thể tìm bất cứ tin tức nói lên sự 
thật về Pháp Luân Công trên các mạng 
tại Trung Quốc.
Trong chương trình “Công nghệ quân 
sự” được chiếu trên kênh CCTV-7 (kênh 
số 7 của Đài Truyền hình Trung ương

 Trung Quốc) vào ngày 17 tháng 07 năm 
2011, một màn hình máy tính được  
chiếu lên, cho thấy hệ thống tấn công 
mạng Internet của Viện Kỹ thuật Điện tử 
thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân 
(QĐGPND). Danh sách mục tiêu là một 
danh sách trang web của Pháp Luân 
Công, như: “Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc 
Mỹ”, “Pháp Luân Đại Pháp tại 
Alabama”, “Trang Pháp Luân Đại 
Pháp”, “Minh Huệ Net” “trang nhân 
chứng Pháp Luân Công(1)” và nhiều 
trang khác nữa (Xem hình 1)
Trên một màn hình khác, hệ thống này 
đang tấn công vào mạng Minh Huệ Net 
và nhập một địa chỉ IP là: 138.26.72.17 
(Xem hình 2), là địa chỉ được các học 
viên Pháp Luân Công tại Mỹ sử dụng.
Trong một cuộc phỏng vấn của Minh 
Huệ Net, phát ngôn viên của Hiệp Hội 
Pháp Luân Công tại Canada bà Châu 
Lập Mẫn nói rằng sau khi ĐCSTQ phát 
động cuộc bức hại Pháp Luân Công, 
máy tính của bà và máy tính của các học 
viên khác thường xảy ra những vấn đề 
rất bất thường. Bà nói “Khi Hồ Cẩm Đào 
đến thăm Canada vào năm ngoái, máy 
tính của những khách được mời để phát 
biểu bị tấn công trước khi có cuộc họp 
báo. Một số máy của họ bị nhiễm vi-rút 
còn một số khác thì bị hỏng…”
Bà Châu Lập Mẫn đã chỉ ra: “Từ khi 
cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, các 
trang Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài 
Trung Quốc thường xuyên bị tấn công 
bởi ĐCSTQ. ĐCSTQ dùng tài nguyên 
nhà nước, và thậm chí sức mạnh quân 
sự, để tấn công các trang web Pháp Luân 
Đại Pháp. Điều này chứng tỏ rằng 
ĐCSTQ cực kỳ sợ Pháp Luân Công. Mặt 
khác, nó đã cho toàn thế giới thấy rõ bản 
chất của ĐCSTQ.”

Hình 1 Hình 2

Bài viết của Chung Diên
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