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cài gián điệp vào Quốc hội Úc? 

Nguyễn Quang Duy 

Chương trình 60 Minutes đài số 9 vào chủ nhật 24/11/2019 phát hình phóng sự 
điều tra việc gián điệp Trung cộng ngỏ lời tài trợ 1 triệu Úc kim cho Nick Zhao một 
đảng viên đảng Tự Do để đưa ông ra tranh cử Quốc hội Liên bang Úc. 

Khi ông Zhao báo cho Cơ Quan Tình báo An ninh Úc (ASIO) biết thì đột nhiên qua 
đời tại một phòng trọ ở Melbourne, vào tháng 3/2019 chỉ 2 tháng trước cuộc bầu 
cử quốc hội liên bang vừa qua. 

Sau phóng sự điều tra của 60 Minutes vào thứ ba 26/11, cảnh sát cho biết ông 
Zhao chết vì sử dụng ma túy quá liều nhưng chưa rõ vì vô tình hay bị ám hại. Hiện 
cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Zhao. 

Ông Mike Burgess, Tổng giám đốc Tình báo ASIO, chính thức xác nhận nguồn tin 
và cho biết hiện cơ quan ông cũng đang điều tra việc ông Zhao khai báo: 

“Các hoạt động gián điệp ngoại quốc nhắm vào nước Úc là mối đe dọa lớn lao cho 
an ninh quốc gia. ASIO sẽ tiếp tục đối đầu chống lại can thiệp và gián điệp nước 
ngoài ở Úc.” 

Gián điệp Trung cộng là ai? 

Theo Chương trình 60 Minutes, Nick Zhao có đại lý bán xe hơi nhưng từ năm 2016 
đã gặp khó khăn về tài chính phải vay nợ một số nhà đầu tư Trung Quốc. 

Đầu năm 2019, ông Zhao nói với hai cộng sự viên ông đã cho ASIO biết 
ông Brian Chen đề nghị giúp hàng triệu Úc kim tiền vốn để ông thành lập một công 
ty mới, đổi lại ông Chen muốn ông tranh cử vào Quốc hội Liên Bang Úc đại diện 
khu vực Chisholm. 

Được báo chí phỏng vấn ông Chen phủ nhận đã biết ông Zhao và không liên hệ với 
các hoạt động tình báo. Nhưng theo nhiều nguồn tin ông Chen có liên lạc với ông 
Zhao. 

Báo The Age, Herald và chương trình 60 Minutes còn cho biết ông Chen bị tình báo 
Úc và Phương Tây nghi ngờ là quan chức tình báo cấp cao của Trung Quốc. 

Ông Chen phủ nhận thông tin đã bị giới chức Úc chận tại sân bay Melbourne vào 
tháng 3/2019, có thể để điều tra về cái chết của ông Zhao. 

Báo chí có ảnh ông Chen mặc đồ quân đội Trung cộng và giả làm ký giả để tham 
dự các hội nghị chính trị quốc tế, bao gồm G20 và APEC. 



Ông Chen chối là chỉ mượn đồng phục của bạn chụp một số ảnh để khoe với bạn 
bè ông không hề tham gia quân đội Trung Quốc. 

Ông cũng cho biết chỉ đi theo người bạn là chủ công ty truyền thông China Press 
Group Limited tham dự các hội nghị quốc tế. 

Ông Chen điều hành một số công ty liên quan đến quân sự, an ninh công cộng, 
năng lượng, bao gồm các công ty liên kết với nhà cầm quyền Trung cộng nên bị 
nghi ngờ sử dụng vỏ bọc doanh nhân để làm tình báo. 

Ông là giám đốc điều hành công ty Prospect Time, chuyên giúp đầu tư thúc đẩy 
sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng Chiến lược “một vành đai, một con đường”. 

Theo báo The Age công ty Prospect Time đề nghị trả hàng triệu Úc kim để kiểm 
soát công ty công nghệ sinh học Imunexus có trụ sở đặt tại tòa nhà của cơ quan 
nghiên cứu khoa học nổi tiếng thế giới CSIRO. 

Công ty Prospect Time được hỗ trợ bởi một số lãnh đạo chính trị trên khắp thế giới 
bao gồm Úc. 

Công ty của ông Chen có mối quan hệ mật thiết với ông Marty Mei cố vấn của thủ 
hiến Lao Động Victoria Daniel Andrew. 

Ông Martin Mei bị báo The Australian tố cáo là làm cố vấn cho tổ chức Shenzhen ở 
Úc, tổ chức này thuộc “Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc” tương 
tự “Mặt Trận Tổ Quốc” của nhà cầm quyền Hà Nội. 

Mặc dầu đã gặp rất nhiều phản đối, ngày 23/10/2019 vừa qua tại Bắc Kinh, Thủ 
hiến Daniel Andrew chính thức ký kết tham gia chiến lược “một vành đai, một con 
đường” của Trung cộng. 

Trong buổi chất vấn tại quốc hội hôm 25/11/2019 vừa qua, Thủ tướng Scott 
Morrison nói cáo buộc về âm mưu của điệp viên Trung cộng nêu trên “thật sự 
nghiêm trọng và rắc rối”, chính phủ Úc rất quan tâm sẽ điều tra làm sáng tỏ sự 
việc. 

 Dân biểu Gladys Liu là điệp viên? 

Ông Nick Zhao chết chưa rõ nguyên nhân tại một phòng trọ vào tháng 3/2019, đến 
cuối tháng 5 bà Gladys Liu một người Úc gốc Hoa thuộc đảng Tự Do thắng cử dân 
biểu khu vực Chisholm. 

Báo chí Úc tuần này khơi lại câu chuyện bà Gladys Liu được mệnh danh là “One 
Million Dollar Woman” vì bà đã khai trong đơn xin đại diện đảng ra tranh cử đơn vị 
Chisholm như sau: 

“Tôi đã tổ chức nhiều buổi gây quỹ lớn hay nhỏ quyên được hơn $1 triệu Úc kim 
cho các ứng cử viên đảng Tự Do, cả cấp liên bang lẫn cấp tiểu bang.” 



Trong bữa tiệc gây quỹ tháng 10/2015, bà Gladys Liu bán được 5 bàn mang về cho 
đảng Tự Do $50,000 Úc kim. 

Đến tháng 4/2016 một cuộc gây quỹ khác bà bán được 10 bàn giá $100,000 Úc 
kim. 

Giá 1 vé tham dự gây quỹ là $1,000 Úc kim, chưa kể đến số tiền khách đóng góp 
riêng và tiền thu được từ bán đấu giá. Cho thấy đóng góp của bà cho đảng Tự Do 
quả không ít. 

Bà Gladys Liu còn bị chất vấn vì vào phút cuối của cuộc tranh cử đã “tự đóng góp” 
thêm hơn $100,000 Úc kim, bà không cho biết nguồn gốc của khoản tiền này. 

Khi ra tranh cử bà Gladys Liu báo cho đảng Tự Do đã tham gia tất cả 17 Hội, Đoàn 
và Câu Lạc Bộ. 

Đài ABC đưa ra bằng chứng bà không khai là thành viên trong ban chấp hành của 
ít nhất 3 tổ chức ngoại vi của đảng Cộng Sản Trung Hoa, nhưng bà Gladys Liu chối 
không còn sinh hoạt với các tổ chức này. 

Báo chí Úc đã công khai đặt câu hỏi có phải chính bà Gladys Liu là một điệp viên? 
(Is Gladys Liu a spy?). 

Câu trả lời từ đảng Tự Do là không phải. 

Theo Đài ABC bà Gladys Liu nằm trong danh sách những người bị Cơ quan Tình 
báo và An ninh Úc (ASIO) điều tra vì có liên hệ với đảng Cộng sản Trung Hoa. 

Vì thế, ASIO vào tháng 2/2018 đã khuyên cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull không 
nên tham dự buổi gây quỹ “gặp gỡ và chào hỏi” do bà Gladys Liu tổ chức và đứng 
ra mời. 

Trong cuộc tranh cử ngày 18/5/2019, bà Gladys Liu bị tố cáo vi phạm luật bầu cử vì 
đã sử dụng các áp phích tiếng Hoa nhằm lừa dối cử tri bầu cho đảng Tự do, hiện 
bà đang bị thưa tại tòa tối cao pháp viện. 

Kẽ hở của chính trị Úc 

Đơn vị Chisholm có tới 30% dân số là công dân Úc gốc Hoa, lại là một đơn vị tranh 
chấp giữa hai đảng Tự Do và Lao Động, bà Gladys Liu thắng cử chỉ vài trăm phiếu 
được 50.6% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử 2019. 

Bà Jennifer Yang, ứng cử viên đảng Lao động tại Chisholm có được 49.4% tổng số 
phiếu, lại cũng dính líu với các tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản Trung Hoa, 
nhưng vì thất cử nên ít được báo chí điều tra. 



Nhìn chung các doanh nhân và công ty có xuất xứ Trung cộng đã tung hằng triệu 
Úc kim vào các cuộc gây quỹ của cả 2 đảng Tự Do và Dân Chủ ở đơn vị Chisholm 
để nắm chắc đưa được người của họ vào Quốc Hội Liên Bang. 

Cái chết của ông Nick Zhao và bí mật của tân dân biểu gốc Hoa Gladys Liu đang 
được truyền thông Úc điều tra cho thấy chỉ cần 1 triệu Úc kim gián điệp Trung cộng 
có thể đưa người ra tranh cử và đưa người vào Quốc Hội Liên Bang Úc để ảnh 
hưởng đến chính sách Úc. 

Dân biểu Tự Do Andrew Hastie, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Tình báo Quốc hội 
Liên bang, cho đài số 9 biết ông đã được thông báo về cái chết của ông Nick Zhao 
vài tháng trước: 

“Tôi biết rằng đó là một công dân Melbourne 32 tuổi được chính quyền Trung cộng 
cài vào đảng Tự Do để đưa vào Quốc hội Liên bang… 

…Đây không chỉ là vấn đề tiền, để tài trợ cho những chính trị gia triển vọng. Đây là 
nỗ lực của một quốc gia nước ngoài can thiệp vào quốc hội của nước ta, sử dụng 
một công dân Úc như một mật vụ nhằm gây ảnh hưởng đến hệ thống dân chủ Úc”. 

 Cần quan tâm đến chính trị 

Trung cộng tung tiền gây ảnh hưởng chính trị và chính sách Úc không chỉ ảnh 
hưởng đến cuộc sống của người dân Úc, mà còn ảnh hưởng đến tình hình thế giới, 
như chính sách về biển Đông của Úc. 

Đồng thời có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ như chiến lược “một vành đai, một 
con đường” được coi là “bẫy nợ” chính phủ hiện nay vay mượn nhưng các thế hệ 
sau phải trả. 

Bởi thế mỗi người chúng ta cần quan tâm đúng mức để kịp thời ngăn cản những 
âm mưu đen tối của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh. 

Nguyễn Quang Duy 

Melbourne, Úc Đại Lợi 
28/11/2019 
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