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Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã phổ biến cho báo chí một bản tin có cập nhật về việc truy tố 
một công dân Hoa Kỳ và bốn sĩ quan tình báo Trung Cộng về tội đã âm mưu cấu kết với nhau bất hợp pháp 
để làm im tiếng những chỉ trích Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung cộng) tại Hoa Kỳ và ở hải ngoại. Theo 
hồ sơ tòa án, Wang Shujun, 73 tuổi, ở Queen, New York, Feng He ở Quảng Đông, Jie Ji ở Thanh Đảo, Ming 
Li ở Quảng Đông, và Keqing Lu ở Thanh Đảo bị cáo buộc đã can dự vào một điệp vụ và một âm mưu đàn áp 
tại Hoa Kỳ và các nước khác. Wang đã bị bắt giam vào ngày 16 tháng 3. He, Ji, Li, và Lu không bị bắt vì đang 
ở Quảng Đông và Thanh Đảo và là những nhân viên của Bộ An ninh Trung cộng. 
 
Phụ tá Tổng Chưởng Lý Matthew G. Olsen của Bộ Tư Pháp nói với báo chí:  
“Chúng tôi sẽ không dung thứ những cố gắng của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa hay bất cứ chính quyền 
độc tài toàn trị nào xuất cảng những phương thức đàn áp vào đất nước chúng ta. Những cáo buộc này chứng 
tỏ quyết tâm không do dự của Bộ Tư Pháp bắt những người vi phạm luật pháp của chúng ta phải chịu trách 
nhiệm vì những hành động cố dập tắt tiếng nói bất đồng bên trong Hoa Kỳ và ngăn cản cư dân của chúng ta 
hành xử những quyền hợp pháp của họ.” 
 
Chưởng Lý Hoa Kỳ Breon Peace thuộc Quận hạt miền Đông New York khẳng định:  
“Như bị buộc tội, Wang đã hành động như một điệp viên nằm vùng trong chính cộng đồng của ông ta, dò thám 
những tin tức bén nhạy của các tổ chức và những nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ rồi báo cáo cho các 
tòng phạm của ông ta, những thành viên của Bộ An Ninh Trung cộng. Sự truy tố hôm nay phơi bày và phá vỡ 
một chiến dịch của Trung cộng  nhằm đe dọa sự an toàn và tự do của người Trung Hoa Quốc gia sinh sống tại 
Hoa Kỳ tin tưởng vào nền dân chủ và tự do phát biểu. Cơ quan của chúng tôi và những nhân viên công lực 
của chúng tôi sẽ giữ sự cảnh giác để đập tan những hoạt động gián điệp của ngoại bang nhắm vào công dân 
của chúng ta và cư dân của chúng ta.” 
 
Bản tin cho biết, theo hồ sơ tại tòa, Wang là một học giả và tác giả nổi tiếng đã lúc đầu giúp thành lập một tổ 
chức dân chủ tại Queen chống lại chế độ cộng sản ở Trung Hoa. Tuy nhiên, như bị cáo buộc, từ năm 2011, 
Wang đã dùng địa vị và uy tín của mình trong những cộng đồng người Hoa bất đồng chánh kiến để, nhân 
danh Bộ An ninh và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, kín đáo thu thập tin tức về những người nổi tiếng hoạt 
động đấu tranh và các lãnh tụ nhân quyền. 
 
Như bị cáo buộc trong hồ sơ truy tố, He, Ji, Li, và Lu đã, như những cấp chỉ huy của Wang, chỉ bảo Wang 
nhắm vào các nhóm và cá nhân mà Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tình nghi muốn lật đổ chánh quyền, hoặc 
tranh đấu đòi dân chủ ở Hong Kong, hay vận động cho nền độc lập của Đài Loan, hay cho sự tranh đấu của 
người Ngô Duy Nhĩ và Tây Tạng mà thu thập tin tức cho Bộ An ninh Trung cộng. 
 
Như bị buộc tội trong bản cáo trạng, Wang đã  liên lạc và cung cấp tin tức cho He, Ji, Li và Lu và Bộ An ninh 
Trung Cộng qua mạng điện tử và emails, và đã từng nhiều lần gặp mặt nhau tại Trung Cộng. Wang ghi lại 
những tin tức thu thập được trong những emails thường nhật gửi cho Bộ An ninh Trung cộng. Những “nhật ký” 
này ghi chi tiết các cuộc nói chuyện của Wang với các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, và kể lại những hoạt 
động của các nhà tranh đấu cho dân quyền. Trong một cuộc lục soát tư gia của Wang người ta đã phát hiện 
163 “nhật ký” ông ta viết cho He, Ji, Li và Lu, và cho những viên chức khác của Bộ An ninh Trung cộng. Thí 
dụ, trong một loạt những trao đổi vào ngày 22.11, 2016, Ji đã chỉ dẫn cho Wang tiếp xúc với một người tham 
dự vào cuộc biểu dương ủng hộ dân chủ và muốn Wang “hoàn thành công tác” do Lu giao phó. Ji đã cho 
Wang biết rằng người mà Wang phải theo dõi đã tiếp xúc với những người Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ và Mông 
Cổ,  và mong Wang sẽ đạt được những thành quả tốt. 
 
Trong một cuộc trao đổi khác vào ngày 16.11, 2016, Wang báo cho Li biết ông ta “vừa mới chấm dứt nói 
chuyện trên mạng (chatting) với một nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng, và lưu ý rằng ông ta đã đặt 
“những câu hỏi cần thiết” và đã nhận được những câu trả lời “thành thật”. Li đáp “great” và đưa một ngón tay 
cái lên khen ngợi rồi chỉ dẫn cho Wang viết “nhật ký”. 
 



Có ít nhất một người được Wang nghi là “Người bất đồng chính kiến #1 ở Hong Kong đã được Wang báo cáo 
với Bộ An ninh Trung Cộng, làm cho Bộ An ninh Trung cộng bắt giam người này. 
 
Cộng thêm với hành vi bất chính này của Wang, bản cáo trạng còn buộc tội ông ta đã thu góp và chuyển cho 
Bộ An ninh Trung cộng nhiều số điện thoại và địa chỉ liên lạc của những người Hoa bất đồng chính kiến, cũng 
như cung cấp những lời khai không đúng sự thật cho cơ quan công lực liên bang. Nhưng Wang đã chối rằng 
ông ta không hề tiếp xúc với các viên chức Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và Bộ An ninh Quốc gia của chế 
độ này.  Bản tin cho biết Phụ tá Chưởng Lý Hoa Kỳ Artie McConnell tại Tòa Án phía Đông New York đang tiến 
hành thủ tục truy tố vụ này với sự trợ lực của Luật sư Scott A. Claffee thuộc Sở An ninh Quốc gia. 
 
Cùng ngày 18 tháng 5, Tổ chức BPSOS do Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng làm tổng giám đốc đã phổ biến một 
bài viết “Làm sao chặt cánh tay nối dài của chế độ (độc tài) vươn ra hải ngoại” trong đó nói tới một biện pháp 
mới của Hoa Kỳ gọi là “Khashoggi Ban” theo đó Hoa Kỳ sẽ rút visa nhập cảnh của những kẻ bị cho là thừa 
hành lệnh của một chính phủ để thực hiện các hành vi đe dọa, sách nhiễu, áp chế, hoặc hãm hại nhắm vào 
các nhà báo, các nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến đang ở nước ngoài, hoặc các thân nhân 
hay những người cộng sự của họ còn ở trong nước. Biện pháp chế tài mới này mang tên nhà báo Jamal 
Khashoggi, một công dân Mỹ gốc Ả Rập Xê-Út đã bị bắt cóc và bị thủ tiêu ngay trong tòa tổng lãnh sự của Ả 
Rập Xê-Út tại Thổ Nhĩ Kỳ và có hiệu lực từ đầu năm 2021.Trong một năm qua, tổ chức DAWN (Democracy for 
the Arab World Now) do ông Khashoggi đề xướng khi còn sống, đã phối hợp hoạt động của 12 tổ chức, trong 
đó có BPSOS, nhằm khai thác áp dụng biện pháp chế tài quan trọng và chưa được nhiều người biết đến này. 
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết BPSOS đã họp định kỳ với các viên chức  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có trách 
nhiệm để thảo luận về các tiêu chuẩn nhận diện thủ phạm và biên soạn thể thức lập hồ sơ chế tài. 

 
Song song, tổ chức Freedom House bắt đầu soạn bản phúc 
trình hàng năm về tình trạng các chính quyền độc tài đàn áp các 
đối tượng trong cộng đồng lưu vong. Bản phúc trình đầu tiên, 
phát hành năm 2021, có nói đến Việt Nam nhưng đã tập trung 
vào 6 quốc gia tiêu biểu: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Iran, Ả Rập Xê-Út, Rwanda và Nga. Với sự hợp tác của 
BPSOS, bản phúc trình năm nay sẽ bao gồm Việt Nam như một 
quốc gia tiêu biểu. Chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
hiện nay đã có nhiều hành vi sách nhiễu, hăm dọa, hãm hại 
nhằm làm im các tiếng nói phản biện ở ngoài nước.  
 
Dưới đây là dẫn chứng vài thí dụ: 
-   Người của Chi Phái Cao Đài do nhà nước Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam dựng lên năm 1997 đã phỉ báng, hăm dọa 
một số tín đồ Cao Đài ở Hoa Kỳ vì họ chống lại việc chi phái tôn 
giáo quốc doanh này đã chiếm dụng danh xưng, Tòa Thánh và 
hầu hết cơ sở tôn giáo của Đạo Cao Đài ở trong nước. Chi phái 
này từng khoe là họ đã giúp nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam thực thi Nghị quyết 36 của đảng Cộng sản Việt Nam. Kẻ thừa hành và giới lãnh đạo Chi Phái 
này có thể bị chế tài theo Kshoggi Ban. 
 
-   Mục sư A Ga thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ, khi lánh nạn ở Thái Lan đã là mục tiêu khủng bố tinh 
thần của công an từ Việt Nam – bọn này phát đi lệnh truy nã và yêu cầu cảnh sát Thái Lan bắt mục sư A Ga 
và trục xuất về Việt Nam. Sau khi sang đến Hoa Kỳ tị nạn, Mục sư A Ga tiếp tục nhận được các lời đe dọa; gia 
đình và các người cộng sự của ông bị công an sách nhiễu và hăm dọa liên tục. Những giới chức, viên chức 
chính quyền liên quan đến vụ này có thể bị chế tài bị chế tài theo Kshoggi Ban. 
 
-   Không ít người tị nạn ở Thái Lan đã bị theo dõi, răn đe và khủng bố tinh thần bởi công an Việt Nam ở trong 
nước và cán bộ tại tòa đại sứ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ở Bangkok. Có trường hợp công an hăm 
dọa thân nhân ở Việt Nam gọi người tị nạn về đầu thú, dù người này không phạm tội gì. Các giới chức công 
an và cán bộ tòa đại sứ liên đới có thể bị chế tài. 
 



-   Gần đây, ít ra có hai trường hợp CSVN chủ động bắt cóc người Việt sinh sống ở nước ngoài đem về giam 
giữ: ông Trịnh Xuân Thanh ở nước Đức và ông Trương Duy Nhất ở Thái Lan. Đây là một trọng tội hình sự 
quốc tế mà không quốc gia nào dung tha. Các quan chức ra quyết định và những kẻ thừa hành đều phải bị 
trừng phạt, bất kể chức vụ. 
 
-   Một số nhà báo Việt Nam ở Âu Châu bị đe dọa bởi tay chân của chế độ và đã xin sự bảo vệ của nhân viên 
công lực quốc gia sở tại. Những chân tay mẫn cán này của chế độ độc tài và kẻ chỉ huy họ đều có thể bị chế 
tài. 
 
-   Nạn nhân của bọn buôn người, vì lên tiếng đòi công lý, bị tay chân của đường dây buôn người, trong đó có 
giới chức nhà nước, truy sát; đồng thời, thân nhân của nạn nhân ở Việt Nam bị công an địa phương đe dọa. 
Những kẻ dính líu trong đường dây buôn người và kẻ chỉ huy họ đều có thể bị chế tài. 
 
Với bản tin của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phổ biến ngày 18 tháng 5, có vẻ Hoa Kỳ đã hiểu rõ sự nguy hiểm của 
những cánh tay dài của loài “quỷ đỏ”, nhất là lời tuyên bố cứng rắn của Quyền Phụ tá Giám đốc Hành Chánh 
Alan E. Kohler Jr. của ngành an ninh quốc gia thuộc FBI:  
“Nếu có ai nghi ngờ sự nghiêm trọng của chánh quyền Trung cộng để bịt miệng những sự chỉ trích, thì vụ này 
sẽ loại bỏ mọi sự dè dặt. Những chiến thuật cực đoan của nhà cầm quyền Trung cộng một thời chỉ giới hạn 
bên trong biên giới nước này. Bây giờ, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đang nhắm vào người dân tại Hoa Kỳ 
và trên toàn thế giới. FBI và những chiến hữu giữ vững quyết tâm để đánh trả sự đàn áp xuyên quốc gia.” 

 
Vài ngày trước khi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phổ biến bản tin nói trên, Thủ 
tướng CSVN Phạm Minh Chính đã tới Washington tham dự Hội nghị 
Thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN vào hai ngày 12 và 13 tháng 5. Sau đó, 
trong một buổi tiếp xúc thân mật với các quan chức CSVN tại đây, ông 
thủ tướng đã hùng dũng xổ nho: “Rõ ràng sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!” 
Nghe nói vài ngày sau, đoạn phim thời sự tai hại về buổi sinh hoạt thân 
mật ấy đã biến mất. Phải chăng vì những lời lẽ đanh thép trong bản tin 
ngày 18 tháng 5 của Bộ Tư Pháp “Đế quốc Mỹ”? 
  
Ký Thiệt 


