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Rồi ! CS sắp toi !  
 

Chúng ta ai cũng biết CS nói chung và CSVN nói riêng tồn 
tại và phát triển được là nhờ... dối trá , xuyên tạc và định 
hướng tư duy người dân theo chiều có lợi cho giai cấp lãnh 
đạo .  

Muốn làm được như vậy thì CS phải nắm mọi phương tiện 
thông tin truyền thông và bắt tất cả chỉ được đăng tin 1 

chiều . Vì vậy mà CSVN không cho phép tự do báo chí , tìm mọi cách ngăn cấm người dân vào đọc các trang 
mạng đa chiều , gài tường lửa khắp nơi , và nuôi 1 đội ngũ DLV hùng hậu để đi chửi tất cả những ai nói khác 
với nhà nước. Cấm và cản không được thì bắt bớ bỏ tù .  
 

VN tuy có internet nhưng bị hạn chế bởi tường lửa và đa số người dân nghèo cũng không có tiền nối mạng . 
Ngoài ra vì dịch vụ internet là do nhà nước quản lý nên dễ dàng cho công an theo dõi IP và ID máy , truy lùng 
những ai có tư tưởng không yêu bác yêu đảng , khiến cho người dân có vào được net cũng phải ngại ngùng 
sợ hãi chứ không hoàn toàn được tự do . 
 

Nay Google và Facebook bắt tay trong 1 dự án mới , nhằm cung cấp dịch vụ internet miễn phí cho toàn cầu 
qua các hệ thống vệ tinh nằm khắp xung quanh trái đất , không phân biệt quốc gia , biên giới . 
 

Trong tương lai , người dân VN sẽ có thể kết nối thẳng vào các mạng net miễn phí này , không cần mua nhà 
mạng của nhà nước CSVN nữa , không bị tường lửa , không bị kiểm duyệt , không bị theo dõi định hướng , 
tha hồ tự do muốn đọc gì thì đọc . muốn viết gì thì viết . 
 

Thế là CS toi !!  
  

 

Google To Provide Free Internet For All Humans 
On Earth Via It’s Satellites 
 

Internet has become a vital part of our life over decades and now you can’t possibly imagine life without it will be. 

However, you’d be surprised to know that even now 2/3rd of Earth’s population doesn’t have access to internet. This 

is where Google comes in who has decided to change this by launching a myriad of satellites in order to provide 

internet services to the 4.8 billion people who are still offline. 

According to the information; the company is spending about $1 billion on this project which will rival Facebook’s 

effort to provide free internet to the world. There are rumors that Google will launch 180 satellites for this project. 

They will orbit the Earth at somewhat lower altitudes when compared to the conventional satellites. 

 

https://www.facebook.com/ngocnhi2011
http://wonderfulengineering.com/google-to-provide-free-internet-for-all-humans-on-earth-via-its-satellites/
http://wonderfulengineering.com/google-to-provide-free-internet-for-all-humans-on-earth-via-its-satellites/


Google’s project is being headed by Greg Wyler who is the founder of the O3b Networks, a start-up aimed at 

satellite communications, and there are rumors that the team might launch twice the suggested number of satellites. 

But that is still a speculation and the final verdict will be made once the final design in submitted. This project is 

basically the latest venture undertaken by Silicon Valley whereas we also have a separate project by Google which 

plans on employing hot air high altitude balloons to provide internet, dubbed as Project Loon. 

 

Right now the task at hand is to make the project economically feasible while ensuring that it serves the purpose. 

Good luck to Google! 
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