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HĐTP Fairfield Khơi Dậy Vết Nhơ Lịch Sử Nước Úc  

Tại Khu Phố Cabramatta 

 

Ngày hôm qua đưa nhà tôi đi chợ tại khu phố Cabramatta qua Dutton Plaza 

(Chổ bãi đậu xe cũ Dutton Lane)  thấy tên đường mới là Gough Whitlam Place 

(đường đi ngang nhà vệ sinh cũ). 

 

 Với tôi cái tên Gough Whitlam là một chính khách thân Cộng , là “kẻ thù” của 

Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, vì hắn đã tuân lệnh của Việt Cộng không nhận 

Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vào nước Úc năm 1975. 

( http://www.smh.com.au/news/opinion/how-whitlam-closed-the-door-on-

refugees/2006/04/17/1145126051892.html).   

 Hắn là một thủ lãnh của đảng Lao Động thân Cộng và hành xử quyền Thủ 

Tướng một cách Vi Hiến nên đã bị toàn quyền Sir John Kerr bãi nhiệm ngày 11 

tháng 11 năm 1975. (http://whitlamdismissal.com/what-happened). 

May thay nếu hắn còn tại chức thì những năm  sau đó không có một Người 

Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nào được vào Úc. Ngay cả tôi cũng không có mặt tại 

nước Úc “Thiên Đường Tại Thế “ nầy mà tôi luôn rêu rao với mọi người. 
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Một chính sách phản bội Người Miền Nam Việt Nam Và Một Chính sách Không 
nhận Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản là một VẾT NHƠ TRONG LỊCH SỬ NƯỚC 
ÚC của chính quyền  Gough Whitlam . 

(https://quadrant.org.au/magazine/2014/06/whitlam-government-betrayal-south-

vietnamese/).  

 Nếu các Nghị Viện của Hội ĐồngThành Phồ (HĐTP) Fairfield có sĩ diện 

của những  con người chân chính thì nên xếp trang sử nầy vào thư viện mà 

không nên khơi dậy bằng cách đặt tên đường.,.Trong khi đó hơn 70% (?) 

thương hiệu tại đây là người Úc gốc Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đã đóng tiển 

Council Rate để họ phung phí một cách “khiêu Khích” và là một sự sĩ nhục 

cộng đồng Người Việt Ty Nạn Cộng Sản tại NSW nói chung và riêng tại 

Cabramatta.  

https://quadrant.org.au/magazine/2014/06/whitlam-government-betrayal-south-vietnamese/
https://quadrant.org.au/magazine/2014/06/whitlam-government-betrayal-south-vietnamese/


3 
 

Tôi không nghĩ là những đảng viện  gốc Việt của đảng Lao Động tại đảng bộ 
Fairfield đồng cảm với tôi, nhất  là 3 nghị viện gốc Việt có mặt trong HĐTP 
Fairfield (Fairfield Council). Tại sao xuẩn động như vậy? Tôi không nên đi xa hơn 
vì có thể phương hại đến danh dự của họ mà chỉ nêu vấn đền để những tổ chức 
và những cá nhân liên hệ  tìm cách XẾP TRANG SỬ NHƠ NHUỐC VÀO THƯ 
VIỆN thay vì PHƠI BÀY THÊM LÒNG CÂM PHẨN CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN 
CỘNG SẢN  Tại khu phố Cabramatta !. 

Riêng với 3 Nghị Viên gốc Việt Tỵ Nạn Cộng Sản (Không phải tỵ nạn kinh tế) 
trong Fairfield Council thì chỉ thỉnh cầu là nên tôn trọng giá trị Nhân Bản (Tình 
Người và Nghĩa Làm Người) của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Trong thành phố 
Fairfield.  

Ngày cuối tuần 6/11/2016 

Khánh Vân 

Tham Khảo: 

(1)  http://www.smh.com.au/news/opinion/how-whitlam-closed-the-door-on-

refugees/2006/04/17/1145126051892.html.   

(2) http://whitlamdismissal.com/what-happened. 

(3) https://quadrant.org.au/magazine/2014/06/whitlam-government-betrayal-

south-vietnamese/.  
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