4 điệp viên quân đội Trung Quốc đã bị bắt giữ ở Mỹ
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Vào ngày 23/7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra công văn tuyên bố, tố cáo 4 binh sĩ của
Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che giấu danh tính khi nhập cảnh vào Hoa
Kỳ và có liên quan đến tội gian lận thị thực. Hiện cả 4 người này đều đã bị bắt giữ.

Lãnh sự quán San Francisco bị cáo buộc chứa chấp tội phạm bỏ trốn và khiêu khích
nghiêm trọng thông lệ ngoại giao cơ bản. (Ảnh: Trtworld)
Các công tố viên Hoa Kỳ tuyên bố rằng, 4 binh sĩ ĐCSTQ che giấu danh tính của họ
bằng cách nộp đơn xin thị thực nghiên cứu để được vào Hoa Kỳ, “Đây là một ví dụ
thực tế khác về ý đồ của ĐCSTQ muốn lợi dụng mở cửa xã hội và cơ cấu học thuật
của đất nước chúng ta”.
Những trường hợp này chỉ là phần nổi của kế hoạch giấu diếm điều động nhân viên
nghiên cứu khoa học quân đội vào Hoa Kỳ của ĐCSTQ. FBI đã thẩm vấn các nghi
phạm có liên quan đến việc che giấu thân phận quân đội của ĐCSTQ tại 25 thành
phố trên khắp đất nước.
Tổng thống Trump đã ban hành một thông báo vào ngày 29/5, bắt đầu từ 12 giờ trưa
ngày 1/6 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, hạn chế quân đội Trung Quốc lạm dụng sinh
viên và nhà nghiên cứu không phải dân di cư để có được thị thực Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 1/6
rằng: “Chúng tôi không cho phép nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vì để đạt
được mục đích quân sự mà đoạt lấy quyền sở hữu trí tuệ và kỹ thuật của Hoa Kỳ một
cách bất hợp pháp từ các hệ thống nghiên cứu và các cơ cấu học thuật của chúng tôi”.
Theo báo cáo của kênh BBC, trong số 4 binh sĩ của ĐCSTQ bị tố cáo thì một người
tên là Vương Hưng (Wang Xin) đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào ngày
7/6. Dưới sự thẩm vấn của Cơ quan Hải quan và cục bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, Vương
Hưng thừa nhận rằng bản thân vẫn đang thi hành nghĩa vụ quân sự cho ĐCSTQ, hơn

nữa đang làm việc trong phòng thí nghiệm tại một trường đại học quân sự. Tuy nhiên,
trên visa của Vương Hưng cho thấy anh ta đã giải ngũ vào năm 2016.
Ngoài ra, hai người khác là Tống Thần (Song Chen) và Triệu Khải Khải (Zhao Kaikai)
đã đồng thời bị FBI bắt giữ vào ngày 18/7. Tống Thần cầm visa J-1 nhập cảnh vào
Hoa Kỳ vào năm 2018 và là một học giả thỉnh giảng tại Đại học Stanford. Khi nộp
đơn xin thị thực, bà nói rằng đã từng làm việc tại “bệnh viện Tây Điếu Ngư Đài” của
quân đội ĐCSTQ, nhưng hiện tại không còn làm ở đó nữa.
Tuy nhiên, các công tố viên Liên bang tố cáo Tống Thần vẫn là binh sĩ ĐCSTQ, vì
làm việc cho Bệnh viện Đa khoa Không quân ĐCSTQ và Đại học Quân y thứ tư. Bà
là một bác sĩ chính tại Trung tâm Y tế đặc biệt Không quân, nằm gần ga Tây Điếu
Ngư Đài của Tàu điện ngầm Bắc Kinh, do đó bà nói nơi bà từng làm việc thành
“bệnh viện Tây Điếu Ngư Đài”.
Bên cạnh đó, Tống Thần đã xóa “Thông tin quan trọng phỏng vấn trường học năm
2018” trong ổ cứng ngoài vào ngày 21/6, trong đó có một bức thư mà bà gửi cho
Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York để bàn giao công việc đình trệ kéo dài 1 năm
và đã được quân đội ĐCSTQ chấp thuận.
Triệu Khải Khải thì nói rằng bản thân mình chưa bao giờ tham gia quân đội ĐCSTQ,
nhưng các công tố viên Liên bang đã tố cáo thân phận thật sự của ông với tư cách là
thành viên của cơ quan nghiên cứu quân đội cấp cao của ĐCSTQ.

Đường Quyên (Juan Tang), nhà nghiên cứu thuộc Đại học California bị buộc tội gian
lận thị thực vào ngày 26/6, và sau đó ẩn náu trong Lãnh sự quán ĐCSTQ tại San
Francisco. (Ảnh: TH)
Ngoài ra, Đường Quyên (Juan Tang), người đang tham gia nghiên cứu tại Đại học
California, phân hiệu Davis, khi xin visa J-1 chuyên cho học giả thỉnh giảng trao đổi,
đã nói rằng mình không có bất kỳ mối liên hệ nào với quân đội ĐCSTQ.
Vào ngày 20/6, FBI đã gặp mặt nói chuyện với Đường Quyên đồng thời cầm theo
lệnh khám xét để tiến hành lục soát ngôi nhà của bà và tìm thấy một bức ảnh bà mặc

đồng phục của một quan chức dân sự quân đội ĐCSTQ.
Trong thiết bị điện tử để trong nhà bà còn phát hiện ra chứng cứ từng làm nghiên cứu
viên của Đại học Quân y Không quân ĐCSTQ (FMMU), hơn nữa bà có thể còn đang
trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Theo dữ liệu cho thấy, Đường Quyên là một phó
nghiên cứu viên tại Trung tâm chuyển hóa y học phân tử quốc gia thuộc Đại học quân
y Không quân ĐCSTQ.
Theo trang web tin tức “Axios” của Hoa Kỳ, từ các tài liệu được đệ trình bởi các
công tố viên Liên bang tại Tòa án Liên bang cho Quận Bắc California vào ngày 20/7,
Đường Quyên bị buộc tội gian lận thị thực vào ngày 26/6, và sau đó ẩn náu trong
Lãnh sự quán ĐCSTQ tại San Francisco.
Vào ngày 24/7, tờ Epoch Times đưa tin, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ
cho biết, Đường Quyên (37 tuổi), một nhà nghiên cứu tại trường Đại học California,
đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vào hôm 23/7 (giờ Mỹ).
Nếu 4 binh sĩ ĐCSTQ nói trên bị định tội gian lận thị thực, họ sẽ phải đối mặt với án
tù cao nhất là 10 năm và bị phạt 250.000 đô la Mỹ.
Vào ngày 21/7, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston bị yêu cầu phải đóng cửa
trong vòng 72 giờ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus
tuyên bố vào ngày 22 rằng, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung
Quốc tại Houston để “bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người
Mỹ”. Bà cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho ĐCSTQ vì“xâm phạm
chủ quyền và đe dọa nhân dân của chúng ta”.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rubio trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 22/7
cho biết, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là tuyến đầu của các hoạt động
gián điệp của ĐCSTQ và là trung tâm trọng yếu của các hoạt động gián điệp thương
mại và gián điệp quốc phòng, đáng lý nó đã phải bị đóng cửa từ trước đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố tại cuộc họp báo của Nhà Trắng vào
ngày hôm đó rằng, không loại trừ việc đóng cửa nhiều lãnh sự quán Trung Quốc,
mà “điều này vĩnh viễn là có thể”.
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