
Thêm một con Tu hú Mỹ ở NASA sa lưới FBI vì che giấu việc 

tham gia dự án Ngàn Nhân tài của TC 

 

Theo thông báo của Bộ Tư Pháp Mỹ, một nhà khoa học cao cấp của Cơ quan Hàng 

không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) Trung tâm Ames, Mountain View, CA mới đây đã bị 

kết án 30 ngày tù giam. Cách đây vài tháng, nhà khoa học này thừa nhận đã tham gia 

“Chương trình ngàn Nhân tài” của TC và nói dối các công tố viên Mỹ về việc này. 

  

Ông Meyya Meyyappan gia nhập NASA vào năm 1996 và là giám đốc của Trung tâm 

Công nghệ Nano cho đến tháng 6/2006. Kể từ năm 2006, ông là Nhà khoa học trưởng 

về Công nghệ Khám phá tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA ở Thung lũng Silicon, 

California. 

Các công tố viên từ Bộ Tư pháp cho biết, ông Meyapan đã tham gia vào “Kế hoạch Ngàn 

Nhân tài” của TC. Ông từng đảm nhiệm các vị trí trong các trường đại học ở Tàu, Hàn 

Quốc và Nhật Bản mà NASA không hề hay biết. 

Luật sư Audrey Strauss cho biết, NASA nghiêm cấm “bất kỳ hành vi làm việc bên 

ngoài nào mà không được chấp thuận”, bao gồm cả việc trở thành diễn giả hoặc giáo 

sư. Là một nhân viên của NASA, ông Meyapan phải báo cáo bất kỳ khoản thu nhập bổ 

sung, quà tặng hoặc du lịch nào vượt quá 5.000 đô-la mỗi năm và ông ta đã không báo 

cáo những điều này cho NASA. 

Khoảng năm 2016, ông Meyapan đã tham gia “Chương trình Ngàn Nhân tài” của Bắc 

Kinh và trúng tuyển. Công tố viên nói rằng thông qua “Kế hoạch ngàn Nhân tài”, ông 

Meyapan đã đến TC và giới thiệu những người khác tham gia dự án này. 

Từ năm 2014, ông là giáo sư thỉnh giảng tại một trường đại học ở Tàu. Ông đã thuyết 

trình, viết bài nghiên cứu và được trả các chi phí du lịch. Khi bị các nhà điều tra liên bang 

thẩm vấn vào tháng 10/2020, ông ta phủ nhận việc mình có liên quan đến Dự án Ngàn 

Nhân tài và làm việc cho các cơ quan TC. 

Luật sư Strauss cho biết trong một tuyên bố: “Là một nhà khoa học tinh hoa của NASA, 

có quyền truy cập vào các quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ nhạy cảm và bí mật của 

chính phủ Hoa Kỳ, điều dễ hiểu là ông Meyapan bị hạn chế đối với các công việc và các 



khoản thanh toán nước ngoài. Đặc quyền này đi kèm với nghĩa vụ bảo mật quan 

trọng. Ông Meyapan đã phản bội sự tin tưởng này. Ông ta không những không tiết lộ 

các hoạt động của mình ở nước ngoài mà còn làm trầm trọng hơn sai lầm của mình bằng 

việc nói dối FBI and NASA. Giờ đây, ông ta đã bị kết án tù liên bang vì hành vi bất hợp 

pháp của mình.” 


