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Hỏi: trước thực trạng gián điệp Trung Cộng và VC tràn lan tại hải ngoại, người việt yêu nước nên tích cực 
hưởng ứng lời kêu gọi, của các cơ quan an ninh của các quốc gia mình định cư, tố cáo những tên gián điệp tc, 
vc và những kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma cs” với nhà chức trách bản xứ. Điều này đúng không? 
 
Đáp: không những nên tố cáo – mà còn cần và phải tố cáo. Đó là trách nhiệm của mọi người việt yêu nước, 
nhất là những người việt tỵ nạn cs, đối với quê hương, dân tộc và tương lai của vn, của cộng đồng, trước 
thảm hoạ cs. Quan trọng hơn, đó còn là trách nhiệm chống cái ác, chống cái bất lương, để bảo vệ quốc gia 
nơi mình cư ngụ, và là bổn phận của chúng ta, đền đáp ơn nghĩa, quốc gia nơi mình định cư như mỹ, úc, anh, 
pháp… 
 
Hỏi: nếu nghi ngờ một người là gián điệp, thì phải tố cáo với ai? 
 
Đáp: thông thường, trước những hành vi phạm pháp, ta tố cáo với cảnh sát. Tuy nhiên, khi nghi ngờ một 
người hoạt động gián điệp, để việc tố cáo hiệu quả và nhanh chóng hơn, ta nên tố cáo với phòng phản gián 
(counterintelligence), chuyên chống gián điệp, mà bất cứ quốc gia nào cũng có. Cơ quan chống gián điệp 
được thành lập với trách nhiệm chuyên thu thập tin tức, tài liệu, theo dõi các hoạt động phá hoại… nhằm ngăn 
chặn và hoá giải những gián điệp do các quốc gia thù nghịch cài đặt hoặc tuyển mộ. Vì vậy, nếu thấy bất cứ ai 
có những hoạt động khả nghi, cấu kết với ngoại bang (đặc biệt là tc và vc), gây phương hại cho an ninh của 
cộng đồng và quốc gia nơi mình cư ngụ; hoặc không thành thật khai báo khi nhập cảnh, nhập quốc tịch… ta 
cần tố cáo ngay với phòng phản gián (counterintelligence). Các phòng phản gián đều có trang web, địa chỉ, số 
điện thoại, trên internet, và luôn luôn bảo đảm bí mật tuyệt đối tên tuổi, địa chỉ của người đưa tin. Quan trọng 
hơn, trên phương diện đạo đức, tinh thần, tinh cảm cũng như pháp lý, một người vì ngay tình và chân thành 
báo cho nhà chức trách biết sự nghi ngờ của mình đối với bất cứ ai, người đó hoàn toàn không chịu bất cứ 
trách nhiệm gì, cho dù sự tổ cáo đó sai. 
 
Hỏi: cụ thể, tìm ở đâu trên internet để biết phòng phản gián của quốc gia nơi mình cư ngụ? 
 
Đáp: trên internet, có trang web, list of counterintelligence organizations, liệt kê tên và links của các tổ chức 
phản gián hầu hết các quốc gia theo thứ tự abc, trong đó có mỹ (fbi – cia – oncix), canada (csis – cfnciu), anh 
(mi5), pháp (dgsi), úc (asio – asis)… (xin click vô đây) đồng hương ở quốc gia nào, chỉ việc bấm link của quốc 
gia đó, sẽ thấy ngay cơ quan phản gián của quốc gia mình, với đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và cách thức liên 
lạc… 
 
Gián Điệp TC và VC Giống, Khác Chỗ Nào? 
 
Hỏi: gián điệp TC với VC khác và giống nhau ở điểm nào? 
 
Đáp: giống nhau ở điểm, ngay từ năm 1917, khi cs cướp chính quyền tại nga, tc và vc đã duy trì mối quan hệ 
chủ tớ, cùng tôn thờ chủ nghĩa cs cả trăm năm qua. Cả hai, cùng tàn nhẫn, độc ác, dã man và độc tài như 
nhau. Hơn nữa, tc và vc cùng chung biên giới, lại là 2, trong số 4 quốc gia cs còn sót lại của thế giới, chắc 
chắn vc phải sống chết bám vào tc. Do đó, đường lối gián điệp của tc và vc có nhiều điểm giống nhau để cùng 
phục vụ quyền lợi cho cs nói chung. Điều này thấy rõ nhất, trong thời gian trước cũng như sau cuộc bầu cử 
tổng thống mỹ, nhiều đài báo, nhà văn, ký giả việt tại mỹ, úc, anh, pháp, canada… đều đua nhau chạy theo 
báo đài hoa ngữ thân tc, cùng tấn công tt donald trump và bênh vực hillary clinton, bất chấp mọi sự vô lý và lố 
bịch. 
 
Hỏi: còn những điểm khác nhau? 
 
Đáp: khác nhau ở điểm quan trọng, gián điệp tc tập trung vào việc ăn cắp tài liệu, khoa học kỹ thuật quân sự, 
kinh tế,… và mua chuộc các chính khách, thương gia, các trường đại học, nhằm lèo lái đường lối thân tc của 
các quốc gia. Còn gián điệp vc, vì là nhược tiểu và trong thân phận đầy tớ của tc, nên chúng chỉ tập trung vào 
việc đánh phá cộng đồng người việt, thao túng các đảng phái chính trị do người việt thành lập và các chính trị 
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gia gốc việt, để dẫn tới những việc làm có lợi cho vc qua mạng lưới vc nằm vùng và những kẻ “ăn cơm quốc 
gia, thờ ma cs”. 
 
VC Nằm Vùng Khác “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma CS”? 
 
Hỏi: vậy vc nằm vùng khác kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma cs” ở chỗ nào? 
 
Đáp: VC nằm vùng là những tên gián điệp do vc đào tạo, cài đặt tại hải ngoại. Còn “ăn cơm quốc gia, thờ ma 
cs” là một số người việt quốc gia, được du học trước 1975, hay tỵ nạn CS sau 1975, nay định cư ở các quốc 
gia tự do, vì lý do này hoặc lý do khác, phản bội, quay ra cộng tác với CS, đánh phá cộng đồng. Trong số đó, 
có những kẻ cam tâm để VC đào tạo trở thành vc nằm vùng. 
 
Hỏi: “ăn cơm quốc gia thờ ma cs” có mấy loại? 
 
Đáp: nhìn chung, có 2 loại. Loại một, thuần tuý vì lợi nhuận, làm ăn với vc. Loại này thường tránh né cộng 
đồng, nhất là các sinh hoạt đấu tranh, chống cộng. Loại 2, từng đi về vn làm ăn với vc, từng tay bắt mặt mừng 
với cán bộ vc, nay đột nhiên giả vờ “phản tỉnh”, quay ra tích cực tham gia các sinh hoạt cộng đồng, hô hào 
chống cộng ầm ĩ. Loại này nguy hiểm, vì phần đông, chúng được vc trao sứ mạng nằm vùng, đóng vai trò giả 
vờ “trường kỳ chống cộng”, để lèo lái cộng đồng, làm những việc có lợi cho vc, như “đổi ngày quốc hận thành 
ngày tìm tự do”. 
 
Hỏi: làm sao nhận biết được chúng? 
 
Đáp:  Thứ nhất, luôn luôn thận trọng lắng nghe và suy nghĩ kỹ những điều chúng nói, chúng viết; tìm hiểu 
đánh giá thật kỹ những điều chúng làm qua thời gian, sẽ phát hiện ra những mâu thuẫn, bất nhất, phi lý…  

Thứ hai, tìm hiểu ai hoan hô, ca ngợi chúng. Nếu ca ngợi chúng là những nhà văn, nhà báo, những đài 
phát thanh, cơ quan ngôn luận, hay những người, xưa nay bị cộng đồng nghi ngờ là thân cộng, chắc chắn, ta 
phải nghi ngờ chúng. Nếu báo chí vc, nhất là báo công an vc, viết bài chửi bới một cá nhân hay tổ chức tại hải 
ngoại, ta cũng cần thận trọng tìm hiểu: có đúng vc chửi bới vì cá nhân, tổ chức đó là kẻ thù của chúng, hay đó 
là âm mưu khổ nhục kế của vc, nhằm đánh lừa người việt hải ngoại? Điểm quan trọng, sự dối trá lừa đảo và 
bộ mặt thật của những kẻ nằm vùng, bao giờ cũng bị phanh phui cùng với thời gian.  

Thứ ba, nhớ kỹ nguyên tắc: quá khứ soi sáng hiện tại – hiện tại sáng tỏ quá khứ. Một người từng trung 
thành theo vc, trở thành đảng viên, nhà văn, nhà báo vc, nay quay ra ly khai đảng, thành lập các blog, các 
diễn đàn, chửi vc thậm tệ, ta cũng cần thận trọng tìm hiểu và cảnh giác khi đón nhận, hoan hô họ. Một người 
quá khứ lúc nào cũng hô hào chống cộng, bỗng dưng quay ra bắt tay vc, chắc chắn, quá khứ chống cộng của 
người đó có vấn đề. 
 
Những Điểm Quan Trọng Khi Nghi Ngờ… 
 
Hỏi: giả sử như nghi ngờ xyz là vc nằm vùng, ta phải làm gì? 
 
Đáp: có 2 cách. Thứ nhất, nếu có bằng cớ nghi ngờ xyz làm tay sai cho vc, phải báo ngay cho nhà chức trách 
bản xứ. Tại mỹ, nếu nghi ngờ xyz từng là đảng viên csvn nhưng y đã không thành thật khai báo khi điền đơn 
n-400 nhập quốc tịch mỹ (application for naturalization), cũng phải báo ngay cho fbi. Nên nhớ, bất cứ ai khi 
điền đơn n-400, nếu trong 10 năm trước đó, là đảng viên cs, đều bị cấm nhập quốc tịch mỹ, trừ khi chứng 
minh, đương sự bị ép buộc 
Tất nhiên, nếu nghi ngờ, xyz là đảng viên cs, đã phạm pháp khi man khai, hoặc chỉ giả vờ ly khai đảng cs, rồi 
sau khi nhập tịch, vẫn tiếp tục hoạt động cho cs…. Ta cũng cần phải báo ngay cho fbi. Nên nhớ, làm như vậy 
hoàn toàn hợp pháp và sẽ tránh mọi phiền phức, vì giới chức hữu trách có bổn phận bảo mật tuyệt đối lý lịch 
của người khai báo. 
Thứ hai, nên thẳng thắn và chân thành trình bầy sự nghi ngờ của mình, qua đối thoại trực tiếp với xyz, hoặc 
qua bài viết gửi lên báo, diễn đàn… 
 
Hỏi: nếu viết bài, viết thế nào để xyz không thể thưa kiện về phỉ báng mạ lị? 
 



Đáp: nếu xyz đã muốn kiện, dù có viết thế nào đi nữa, cũng vẫn bị kiện như thường. Thực tế, xưa nay không 
thiếu những kẻ có tiền, có thế lực, thưa kiện bá láp (frivolous litigation), và thắng kiện. Tuy nhiên, có 5 điểm 
quan trọng nên nhớ và nên làm, để xyz muốn kiện cũng khó kiếm được luật sư đại diện; có kiếm được luật sư 
đại diện, toà án cũng không chịu xét xử; toà án có xét xử, cũng khó thắng; có thắng, cũng mãi mãi bị toà án 
lương tâm nguyền rủa. 

 Thứ nhất, dù có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, để tin chắc xyz là tay sai vc, khi viết bài, tuyệt đối 
không khẳng định, kết luận xyz là việt gian, thân cộng, vc nằm vùng. Trái lại, chỉ hỏi, thắc mắc và trình 
bầy sự nghi ngờ về xyz một cách khách quan, lịch sự, vô tư, có tình có lý. Làm vậy vừa thể hiện lòng 
tự trọng, sự tương kính, vừa không cho kẻ xấu lợi dụng đánh phá, kiện tụng… sống trong xã hội tự do 
dân chủ, hiến pháp và luật pháp không hề cấm mọi người quyền tự do hỏi, tự do thắc mắc và tự do nói 
lên sự nghi ngờ. 

 Thứ hai, tuyệt đối không đề cập đến đời tư của xyz như lương bổng, bằng cấp, bệnh tật, cha mẹ ly dị, 
thói hư tật xấu, hay tình trạng vợ nọ con kia… ngay cả khi nhận được thư từ, hình ảnh, tài liệu… về 
những việc làm bất chính của xyz, cũng tuyệt đối không sử dụng, vì một, có thể đó là bằng chứng giả, 
do chính xyz nguỵ tạo, để đưa mình vô bẫy; hai, dù là thật, cũng rất khó chứng minh, và bất lợi, chứng 
tỏ ác ý của người viết. Nên nhớ, đây là điểm hết sức nguy hiểm, nếu mắc phải, ta rất dễ bị thua kiện. 

 Thứ ba, luôn luôn khẳng định, mọi cáo buộc và bằng chứng được nêu trong bài chỉ là sự nghi ngờ và 
nhấn mạnh nguyên tắc benefit of doubt để mọi người hiểu xyz hoàn toàn không có lỗi/tội. 

 Thứ tư, luôn kêu gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để xyz lên tiếng trả lời, và sẵn sàng đăng tải sự lên 
tiếng đó. 

 Thứ năm, trước những vụ kiện phỉ báng mạ lị, chụp mũ nhau là “việt gian, thân cộng, vc nằm vùng”, ta 
phải thận trọng tìm hiểu, không nên vội vàng hậu thuẫn bên này, hoặc bên kia, vì có thể cả hai bên đều 
là vc, giả vờ phỉ báng mạ lị, chụp mũ vc cho nhau, để rồi thưa kiện, kẻ thắng người thua với số tiền bồi 
thường khổng lồ, mà bên thua, vì cũng là vc nên không bao giờ phải chi trả số tiền đó. Những vụ kiện 
như vậy của vc, đều nhằm gây hoang mang, chán nản, thất vọng, phân hoá cộng đồng và khủng bố 
tinh thần những người cầm viết chống cộng. 

 
Phải Làm Gì Khi Bị Kiện Phủ Đầu? 
 
Hỏi: nếu bị xyz kiện làm sao biết đó là kiện phủ đầu (slapp)? 
 
Đáp: hiến pháp, luật pháp của các quốc gia tự do, đều bảo đảm quyền tự do ngôn luận của mọi công dân, 
trong đó có quyền tham gia góp ý, thỉnh cầu, phê phán, chỉ trích, biểu tình, phản đối… các đạo luật, nghị 
quyết, đường lối, chính sách… của các cơ quan công quyền, các công ty, tổ chức tư nhân; hoặc tư cách, việc 
làm của các vị dân cử, công chức của chính phủ, cũng như những người của công chúng (public figures) như 
nhà văn, nhà báo, tài tử, nghệ sĩ… nếu một người, chỉ vì hành xử những quyền tự do đó một cách đứng đắn 
và có trách nhiệm, mà bị xyz kiện về phỉ báng mạ lị, thông thường, đó là loại kiện phủ đầu (slapp – strategic 
lawsuits against public participation). Muốn biết rõ hơn về kiện phủ đầu, vui lòng coi “what is a strategic 
lawsuit against public participation?” 
 
Hỏi: phải làm gì khi nhận được khiếu kiện phủ đầu (anti-slapp law) của xyz? 
 
Đáp: nhiều quốc gia trên thế giới có luật chống kiện phủ đầu (anti-slapp law). Riêng tại mỹ, khoảng 30 tiểu 
bang có luật này, trong đó có california  (code of civil procedure § 425.16). Tại cali, nếu nhận đơn khiếu kiện 
(gồm cả toà liên bang ở cali, hoặc toà tiểu bang cali), và muốn biết vụ kiện của xyz có phải là loại kiện phủ đầu 
(slapp) hay không, quý vị nên liên lạc ngay với luật sư của mình, để trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận 
đơn khiếu kiện, có thư phúc đáp toà án cũng như luật sư của xyz. Trong trường hợp luật sư thấy đó là vụ kiện 
slap, luật sư sẽ áp dụng anti-slapp law, thỉnh cầu toà huỷ bỏ vụ kiện (anti-slapp motion to dismiss). Nếu toà 
chấp thuận, quý vị sẽ không bị xyz làm phiền qua giai đoạn “discovery”, và toàn bộ phí tổn luật sư của quý vị, 
sẽ được xyz bồi hoàn. Trong trường hợp toà từ chối, quý vị có thể kháng cáo. 
 
Slapping Back Là Gì 
 
Hỏi: còn slapping back là gì? 
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Đáp: giống như counter claim (hay còn gọi là countersuit), slapping back là kiện ngược lại người đã kiện phủ 
đầu quý vị. Điều này chỉ được thực hiện sau khi toà chấp thuận huỷ bỏ vụ kiện phủ đầu nếu thắng kiện, toà sẽ 
buộc kẻ kiện phủ đầu, không những phải bồi thường thiệt hại cho quý vị, mà còn phải bồi thường để trừng 
phạt, cảnh cáo, răn đe kẻ kiện phủ đầu (punitive damages). Tại mỹ, có nhiều vụ kiện slapping back nổi tiếng, 
khiến kẻ kiện phủ đầu, bị kiện ngược, phải bồi thường cả chục triệu mỹ kim, trong đó có vụ một nhân viên 
bệnh viện được bồi thường $86,500,000 (tanner v. Decom medical waste systems). 
 

Hình trên, trang web của một trong những văn phòng chuyên 
chống kiện phủ đầu tại california: california anti-slapp project 
(https://www.casp.net/): phone (510) 486-9123 – 
email: info@casp.net. 
 
Hỏi: ngoài luật sư, người bị kiện phủ đầu có thể tìm hiểu thêm 
về vấn đề này ở trên internet hay không? 
 
Đáp: trên internet, có rất nhiều websites trình bầy về slapp và 
anti-slapp. Đặc biệt, trên web có văn phòng chuyên chống kiện 

phủ đầu tại cali với đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email: california anti-slapp project 
(https://www.casp.net/): phone (510) 486-9123 – email: info@casp.net.  
 
Quý vị cũng có thể vô thẳng trang web của văn phòng, giống như hình trên (xin click vô đây), trực tiếp điền họ 
tên, email, số điện thoại, và trình bầy tóm tắt vụ kiện, trước khi click vô “submit”. Sau đó, sẽ có người liên lạc 
và cố vấn quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo, các bước cần làm sau khi nhận đơn kiện qua 
bài “defending against a slapp”. (xin click vô đây) 
 
Kết luận 
 
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi bị kiện phủ đầu (slapp), điều quan trọng nhất là bình tĩnh, can đảm, tự trọng 
và sáng suốt. Thắng hay thua tại toà, không quan trọng bằng, tinh thần và ý chí của quý vị: quyết tranh đấu 
đến cùng để bảo vệ sự thật và quyền tự do ngôn luận. Nhất là quyền tự do ngôn luận khi chống cái ác, cái bất 
nhân, cái gian dối do vc và tay sai của chúng gieo rắc. Xin hãy hiểu, bị kiện chính là cơ hội để quý vị tranh đấu 
không chỉ cho thế hệ hôm nay, mà còn cho cả những thế hệ mai sau! 
 
Hữu nguyên 

https://www.casp.net/sued-for-freedom-of-speech-california/defending-against-slapp/slappback-awards/
https://www.casp.net/
tel:(510)%20486-9123
mailto:info@casp.net
https://www.casp.net/
tel:(510)%20486-9123
mailto:info@casp.net
https://www.casp.net/home/contact-first-amendment-law-firm-advice-help-ive-been-sued-for-free-speech/
https://www.casp.net/sued-for-freedom-of-speech-california/defending-against-slapp/

