Người Việt tại Úc biểu tình
chống ảnh hưởng của Trung cộng.
Nguyễn Quang Duy
Chiều Chủ nhật ngày 7/6/2020, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tổ chức một cuộc biểu
tình phản đối Chính phủ tiểu bang Victoria âm thầm ký kết những hợp đồng với
Trung cộng đi ngược lại lợi ích nước Úc.
Cuộc biểu tình diễn ra trước Quốc Hội Victoria với sự tham dự của đại diện các sắc
tộc Trung Hoa lục địa, Đài Loan, Tây Tạng, Uyghur (Duy Ngô Nhĩ), Hong Kong và
một số người Úc.
Ông Nguyễn văn Bon, Chủ tịch Cộng Đồng Liên Bang và Victoria cho biết:
“Cộng đồng đã nhiều lần thông báo đến đồng bào những sai lầm của Chính phủ tiểu
bang Victoria, hôm nay luật cho phép chúng ta biểu tình giữ khoảng cách 1,5 m,
chúng ta sẽ liên tục biểu tình cho đến khi nào quan điểm của chúng ta được Thủ
Hiến Daniel Andrews lắng nghe.”

Bản Ghi Nhớ với Trung cộng…
Câu chuyện bắt đầu vào tháng 10/2018, Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews âm thầm
ký một Bản Ghi Nhớ với Bắc Kinh đồng ý tham gia chiến lược “Vành đai – Con
đường”.
Phía Trung cộng đề nghị ông Andrews giữ bí mật việc ký kết và ông đã nghe theo,
vài tuần sau câu chuyện bị tiết lộ buộc ông phải công bố Bản Ghi Nhớ. Ông Andrews
cho biết đây chỉ là bản ghi nhớ giữa 2 Chính Phủ không mang tính pháp lý.
Chính phủ Victoria là chính phủ tiểu bang duy nhất tại Úc đã ký kết tham gia “Vành
đai – Con đường” đi ngược với chủ trương của Chính phủ Liên Bang là cần thận
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trọng với các khoản đầu tư của Trung cộng và ngăn những cuộc đấu thầu của Bắc
Kinh liên quan đến mạng 5G cũng như mạng lưới điện của Úc.
Cả Chính Phủ lẫn Đối Lập ở cấp Liên Bang đều lên tiếng phản đối việc Chính phủ
Victoria ký kết với Trung cộng, theo Hiến Pháp Úc chỉ có Chính Phủ Liên Bang mới
có quyền ký kết với các Chính Phủ nước ngoài.
Đầu tư tạo công ăn việc làm…
Đến tháng 10/2019, Chính phủ Victoria Daniel Andrews lại âm thầm ký Bản Bổ Túc,
nhưng đến nay vẫn chưa công bố cho Bộ Ngoại giao và Thương Mãi biết về các hợp
đồng đã ký kết.
Vào cuối tháng 5/2020, bị báo chí chất vấn Thủ Hiến Andrews xác nhận các hợp
đồng lẽ ra đã bắt đầu từ cuối tháng 3/2020 nhưng vì đại dịch nên không thể tiến
hành.
Nay tình hình đã tốt hơn nên hai bên tiếp tục thảo luận về đầu tư phát triển cơ sở
hạ tầng và thương mãi tạo công ăn việc làm cho tiểu bang Victoria.
Chính phủ Liên Bang, đảng Đối Lập tại tiểu bang Victoria và giới truyền thông liên
tục đòi hỏi Thủ hiến Daniel Andrews cho công bố các hợp đồng đã ký với Trung
cộng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Lãnh đạo Đối lập tại Victoria, ông Michael O’Brien, tuyên bố sẽ hủy bỏ mọi thoả
thuận “Vành đai – Con đường” nếu ông đắc cử trong lần tranh cử sắp tới năm 2022.
Lần đầu tiên trong lịch sử nước Úc, một chính phủ tiểu bang thách thức Hiến Pháp
Úc, thách thức Chính Phủ Liên Bang, thách thức chính đảng của họ và thách thức
người dân đứng về phía ngoại bang, Trung cộng, đây là một trường hợp không thể
xem thường.
Luật đầu tư mới “an ninh quốc gia”
Thứ sáu tuần rồi 5/6/2020, Thủ tướng Scott Morrison và Tổng Trưởng Ngân
Khố Josh Frydenberg Úc tuyên bố sẽ cải tổ sâu rộng luật đầu tư ngoại quốc nhằm
ngăn chận các trường hợp ảnh hưởng đến “an ninh quốc gia”.
Ông Morrison cho biết muốn đầu tư vào Úc các công ty ngoại quốc phải theo các
điều khoản của Úc, tuân thủ các quy tắc Úc và mang lại lợi ích cho nước Úc.
Theo Luật mới Tổng trưởng Ngân khố được quyền buộc các nhà đầu tư ngoại quốc
trước đây phải bán lại các đầu tư cũ, và các đầu tư mới không được tiến hành, nếu
bị đánh giá sẽ tạo rủi ro cho “an ninh quốc gia”.
Luật đầu tư mới sẽ áp dụng một bài kiểm tra “an ninh quốc gia” cho tất cả các
khoản đầu tư ngoại quốc có ảnh hưởng đến công nghệ, viễn thông, năng lượng,
dịch vụ và đặc biệt là quốc phòng.
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Tổng trưởng Ngân khố Đối Lập Jim Chalmers đã công khai ủng hộ Luật đầu tư mới,
và Dự luật sẽ được đưa ra Quốc Hội để biểu quyết thông qua vào cuối năm 2020.
Theo Luật đầu tư này tất cả các thỏa thuận của Chính Phủ Victoria Daniel Andrews
sẽ bị duyệt xét và kiểm tra nếu vi phạm đến “an ninh quốc gia” sẽ bị hủy bỏ.
Trở lại với cuộc biểu tình có 3 quan tâm được nhiều người chia sẻ:

Nợ Chính Phủ…
Tường trình Tổng Kiểm toán cho thấy trong năm 2018-19, khoản vay của tiểu bang
Victoria đã tăng thêm 13,1 tỷ Úc kim lên 62,9 tỷ Úc kim vào ngày 30 tháng 6 năm
2019.
Theo ước tính khoản nợ sẽ tiếp tục tăng thêm 29,7 tỷ Úc kim lên 92,6 tỷ Úc kim vào
ngày 30 tháng 6 năm 2023.
Trong tình trạng đại dịch do virus corona gây ra, các khoản nợ sẽ cao hơn ước tính
của Tổng Kiểm toán rất nhiều, nếu Chính phủ Andrews vay tiền từ Bắc Kinh thì làm
sao tiểu bang Victoria có thể trả lại các khoản nợ này?
Chính phủ Andrews sẽ bán Cảng thành phố Melbourne, giống như năm 2015 Chính
phủ Bắc Úc đã âm thầm bán Cảng thành phố Darwin cho Trung cộng?
Nhiều dự án “Vành đai – Con đường” đã trở thành bẫy nợ, khi các quốc gia không
đủ khả năng trả lại các khoản vay của họ cho Trung cộng, năm 2017, Sri Lanka đã
phải bàn giao cảng Hambantota cho Bắc Kinh.
Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Malaysia và Sierra Leone đã phải thương lượng lại,
hủy bỏ hoặc rút khỏi các thỏa thuận “Vành đai – Con đường” do chi phí dự án cao
hơn dự tính rất nhiều, làm tăng nợ quốc gia gây thiệt hại kinh tế đến các quốc gia
tham dự.
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Cuối cùng ai sẽ trả những khoản nợ này, chúng ta hay con của chúng ta sẽ phải trả?
Ông Andrews và các đồng nghiệp nên ngồi xuống mà suy nghĩ về những gì họ đang
làm cho các thế hệ tương lai tại Victoria.
Chớ tin Bắc Kinh…
Mới tuần trước, Bắc Kinh đã thất hứa với Anh và thế giới biểu quyết Luật An ninh
Hong Kong, hủy bỏ cam kết sẽ để thành phố này tự trị trong vòng 50 năm cho đến
năm 2047.
Mới hai tuần trước, vào ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại Hội nghị của Hội đồng Y tế
Thế giới, 134 quốc gia trong số 194 thành viên đã ủng hộ Nghị quyết điều tra nguồn
gốc của đại dịch toàn cầu và cách các quốc gia giải quyết nạn dịch.
Do Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi mở cuộc điều tra nên Bắc Kinh đã trả thù
mặc dù đã vi phạm thỏa thuận Tự Do Thương Mãi Úc – Trung họ ký với Úc vào năm
2015.
Bắc Kinh tuyên bố ngừng mua thịt bò từ bốn công ty thịt của Úc, đánh thuế 80%
đối với lúa mạch nhập khẩu từ Úc và đe dọa ngừng nhập khẩu than, quặng sắt,
rượu vang của Úc.
Thứ sáu 5/6/2020, Bắc Kinh lại tiếp tục gây chiến tranh thương mãi bằng cách
khuyến cáo người dân không du lịch Úc không cho con cái sang du học Úc với lý do
nước Úc kỳ thị Á châu.
Điều này hoàn toàn dối trá, đương nhiên xã hội nào cũng có những va chạm giữa
các cá nhân có nguồn gốc khác nhau, nhưng Chính Phủ và Luật Pháp Úc luôn đối xử
công bằng với mọi thành viên trong xã hội, chống lại việc kỳ thị chủng tộc.
Năm 2020 Trung cộng đã che dấu dịch bệnh xảy ra ở Vũ Hán, tạo ra đại dịch toàn
cầu làm chết hằng trăm ngàn người, ảnh hưởng đến kinh tế hầu hết các quốc gia
trên thế giới.
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy không bao giờ có thể tin được Trung cộng, nhưng
không biết vì lý do gì ông Andrews và các đồng nghiệp không nhận ra điều này.
Giữ giá trị Úc…
Trung cộng không phải là một quốc gia tự do, đảng Cộng sản Trung Hoa có toàn
quyền làm bất cứ điều gì cho dù nó bất lợi cho người dân.
Thật không may, ông Andrews và các đồng nghiệp đã lắng nghe những người cộng
sản Bắc Kinh, thích nghi với các giá trị độc tài của họ, không tham khảo rộng rãi và
giữ bí mật chi tiết ký kết với Trung cộng.
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Úc là một quốc gia coi trọng các giá trị dân chủ, Chính phủ phải liêm chính và minh
bạch mọi chính sách, mọi việc làm, vì thế Chính phủ Victoria không thể tách riêng,
cấu kết với Trung cộng đi ngược lại các giá trị và quyền lợi chung của nước Úc.
Đã đến lúc, ông Andrews phải cho người Úc biết, các thỏa thuận ông đã ký kết với
nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.
Tiếp tục biểu tình…
Cuộc biểu tình chống việc làm sai trái của Chính Phủ Daniel Andrews rất cần thiết,
nó bảo vệ cho quyền lợi nước Úc và tránh nợ nần cho các thế hệ tương lai.
Vì thế người Việt và các cộng đồng sắc tộc sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi ông
Andrews biết lắng nghe tiếng nói của cử tri và của người dân.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
8/6/2020

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/nguyenquangduy.html [<= Bấm vào]
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