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Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG trân trọng thông báo: 

Trong thời gian qua, kể từ khi chúng tôi hoàn thành ba(3) trang mạng có nội dung chống cộng 

sản, đồng thời tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam, tạo được gạch nối giữa Đồng 

Hương ở hải ngoại với các dân biểu, nghị sĩ tại tiểu bang và liên bang; ba mạng lưới đó là 

HocVienCSQG.com, VietCommunity.org và NguyenHoang.org; chúng tôi đã bị đánh phá từ 

nhiều phía: bọn tin tạc (hacker), bọn cộng sản nằm vùng, bọn vô liêm sĩ bị cộng sản mua chuộc 

để thi hành nghị quyết 36; dữ kiện một đồng hương trùng tên, trùng họ với vị Hội Trưởng của 

Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG; khi về Việt Nam, đã bị cộng sản từ chối không cấp chiếu 

khán nhập cảnh, với lý do tên, họ của người đó đang bị cộng sản liệt kê trong danh sách “Việt 

Kiều Phản Động”; đồng hương này hiện đang cư ngụ tại thành phố Tacoma, tiểu bang 

Washington. Đặc biệt là chúng tôi đã phải đối phó với 3 vụ kiện cho đến khi mọi việc đã được 

sáng tỏ dưới ánh sáng công lý: 

 

A. ĐỐI PHÓ VỚI BỌN TIN TẶC (HACKER): 

Chúng tôi đã phải dành nhiều thì giờ để nghiên cứu, thiết kế trang mạng vừa nhằm ngăn 

chận tin tặc đánh phá, vừa tạo phương tiện kỹ thuật cho đồng bào ở trong nước, đặc biệt là 

những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, bênh vực tù nhân lương tâm, có thể vượt 

qua bức tường lửa của cộng sản để chuyển tải tin tức một cách an toàn, nhanh chóng và 

chính xác qua các trực tiếp truyền thanh, truyền hình như RFA, VOA, BBC, RFI và SBTN. 

B. ĐỐI PHÓ VÀ THẮNG 3 VỤ KIỆN LIÊN TỤC: 

     VỤ KIỆN 1: Một người đàn bà (xin được dấu tên) đã gởi ra nhiều điện thư trên diễn đàn 

internet, nội dung dựng đứng câu chuyện để bêu rếu, triệt hạ uy tín của chúng tôi, bằng nhiều 

thủ đoạn như [Edit] email, [Cut] and [Past] voice message, để vu khống và kiện chúng tôi về 

tội hành hung.  

Kết quả: Tòa Án Superior Court of Washington For King County đã phán quyết rằng chúng 

tôi vô tội. Rất tiếc là chúng tôi đã buộc lòng sa thải một luật sư, để chúng tôi đã tự bào chữa 

và dành phần thắng (self-defense), vì luật sư này đã viết những văn kiện có nội dung không 

đúng với sự thật.   

VỤ KIỆN 2: Sau khi thua vụ kiện thứ 1, người đàn bà trên đã xúi dục một người đàn ông 

(xin được dấu tên) vu khống và thưa kiện chúng tôi về tội ăn chận $1,250 tiền thương phế 

http://www.hocviencsqg.com/
http://www.vietcommunity.org/
http://www.nguyenhoang.org/


binh; chúng tôi hoàn toàn không hay biết về việc làm mờ ám này, cho đến sáng ngày ra tòa, 

hai người này đã rủ rê một số người thuộc thành phần vô nghề nghiệp, vô học nhưng rất háo 

lợi, háo danh; vì vô nghề nghiệp nên “nhàn cư vi bất thiện”, vì vô học lại háo lợi, háo danh 

nên dễ bị kẻ xấu (có thể là cộng sản) mua chuộc bằng tiền, bằng chức vụ; họ có nhiều thì 

giờ, kết hợp thành bầy “khẩu khuyển, tâm xà”, kéo nhau ra tòa, với ý đồ “toà sẽ xử khiếm 

diện”; nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”; cảm ơn Thượng Đế - “họ đang làm, 

Trời đang xem”; trước mặt thẩm phán, họ đã man khai rằng “đã tống đạt trát tòa đến chúng 

tôi, lần thứ nhất không gặp, lần thứ hai không gặp, nhưng lần thứ ba đã gặp và đã có nhận 

trát tòa”. 

Kết quả: Sau khi nghe “khẩu khuyển”  nói dối xong, vị Thẩm Phán đã phán quyết không 

xử, mà còn khuyến cáo “khẩu khuyển”  phải tôn trọng sự thật và tuân thủ luật pháp, rồi yêu 

cầu  bầy “khẩu khuyển, tâm xà” ra khỏi phòng. Cả bầy khẩu khuyển, tâm xà đã lủi thủi 

bước ra khỏi tòa; bầu không khí đang chìm xuống trong sự im lặng và trật tự, không còn 

nghe tiếng chó sủa vang làng, rộn xóm như buổi ban đầu.  

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong thời gian Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng làm Trưởng Ban 

Tổ Chức, việc phân phối tiền Thương Phế Binh đã được Ban Tổ Chức thực hiện rất rõ ràng 

và minh bạch. Chúng tôi và BS. Nguyễn Xuân Dũng đều có nhận được THƯ CẢM ƠN cũng 

như BIÊN NHẬN $1,250 từ các anh Thương Phế Binh gởi từ Việt Nam; việc này, chúng tôi 

cũng đã giải thích rất rõ ràng trên Thông Báo của Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG; thông 

báo này đã được giới truyền thông, báo chí phổ biến rộng rãi cũng như trên BẢN TIN ĐA 

NĂNG SỐ 4 (trang 4). 

Tất cả hội đoàn có sinh hoạt chung với Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG, đều công nhận 

rằng: trong sinh hoạt cộng đồng, mỗi khi có liên quan đến tiền bạc, Hội Cựu SVSQ Học 

Viện CSQG đều cho vào database và công khai minh bạch rõ ràng cho mọi người biết trên 

Trang Nhà Cộng Đồng; Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG chỉ ghi nhận bằng những con số, 

còn số tiền thực sự đều do vị Thủ Qũy của Ban Tổ Chức giữ; thường thì người liêm chính 

thán phục những việc làm liêm chính, còn kẻ vô liêm sĩ thì sợ những việc làm liêm chính. 

VỤ KIỆN 3: Sau khi dùng hết ma mưu, qủy kế, nhưng vẫn bị thua sau hai vụ kiện trên, 

người đàn bà này đã xúi dục một Hội Từ Thiện do người Việt tổ chức (xin được dấu tên). 

Chúng tôi không biết Hội Từ Thiện này có bao nhiêu thành viên, nhưng đứng tên trong hồ 

sơ kiện chúng tôi chỉ có 3 người trong cùng một gia đình, đang giữ những chức vụ:  

1. Chủ Tịch: người con gái lớn.  

2. Thủ Qũy: người cha.  

3. Ủy Viên: người mẹ.  

Ba người này đã dùng tiền qũy của hội từ thiện để mướn luật sư, vu khống và kiện chúng tôi 

với lý do: cho rằng chúng tôi là sở hữu chủ của những điện thư tung ra trên diễn đàn mạng, 

với nội dung: 

· Tổ chức từ thiện của họ chỉ mang tính cách gia đình; chỉ lợi dụng lòng tốt của đồng 

hương; không thực tâm giúp người khốn khổ, nạn nhân bão lụt tại Việt Nam. 

· Người cha, đang giữ chức vụ thủ qũy của hội từ thiện, đã có tiền án - bán bảo hiểm ma 

(fraud insurance). 

http://www.hocviencsqg.com/PDF/DaNangSo4.pdf
http://www.hocviencsqg.com/PDF/DaNangSo4.pdf


Ba người này đã đòi chúng tôi phải bồi thường cho họ một số tiền là $250,000; đây là một 

dữ kiện thật mỉa mai và hiếm có trong Cộng Đồng Người Việt: một Hội Từ Thiện lại đi vu 

khống và kiện một Cựu Tù Nhân Chính Trị (dưới chế độ cộng sản vô thần), để đòi bồi 

thường một phần tư triệu Mỹ kim.   

Kết qủa: Phán Quyết từ Toà Án Snohomish County, trong đó, có 3 vị sau đây đã đồng ký 

tên và đóng dấu: 

1. Thẩm phán đại diện Tòa Án Snohomish County. 

2. Luật sư đại diện 3 người trong hội từ thiện (cha, mẹ, và con gái). 

3. Luật sư đại diện cho chúng tôi.  

 

Phán Quyết đã khẳng định rằng chúng tôi hoàn toàn vô tội và không phải bồi thường cho 

nguyên cáo một số tiền nào cả. 

Theo nhận xét của Luật Sư của chúng tôi, qua 3 vụ kiện nêu trên, căn cứ vào phán quyết của 

Tòa cùng với nhân chứng và bằng chứng, Luật Sư đã có đủ yếu tố để lập hồ sơ trình Tòa về 

tội vu khống của nguyên cáo bất cứ lúc nào, nếu chúng tôi yêu cầu.      

Cảm ơn Ông Trời đã tỏa ánh sáng công lý soi rọi lương tâm trong sáng của chúng tôi, cảm 

ơn Thượng Đế, cảm ơn qúy nhân chứng, cảm ơn vị Yahoo Account Manager, cảm ơn qúy 

thân hữu, bạn hữu, cảm ơn vị Luật Sư khả kính đã giúp chúng tôi thoát khỏi sự ám hại của 

loại người khẩu Phật tâm xà, đầy lòng tham lam và ganh tị. 

Trân trọng;    
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