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TIÊN ĐOÁN KẾT QUẢ  

BẦU CỬ NGÀY 2/7/2016 TẠI ÚC 

 

Thông thường thì những tiên  đoán kết quả bầu cử qua các cuộc thăm dò 

dư luận hay thẩm định chính sách của các chính đảng, nhưng ở đây sự tiên 

đoán nầy không giống bất cứ một tiên đoán nào của các cơ quan truyền 

thông hay cộng đồng mạng. Đó là  theo nhân cách và đạo đức của người 

lãnh đạo hay noí cách khác là dựa theo đạo đức của lãnh tụ (Leader ‘s 

moral). 

Trong 45 năm (1971-2016) lịch sử nước Úc  đã cho thấy một điều kỳ diệu 

như là một may mắn của dân Úc : “ Bất cứ một lãnh tụ đối lập (opposition 

leader) nào đã ly dị (divorce) thì dẫn đảng đó đến thất bại trong cuộc tổng 

tuyển cử, có nghĩa là không thể trở thành thủ tướng của nước Úc.” Nói 

cách khác bất cứ một lãnh tụ tối lập nào đã ly dị  thì không được sự tín 

nhiệm của người dân để làm thủ tướng của nước Úc. 

Trong 45 năm qua đã cho thấy đến 4 ông lãnh tụ đối lập đã thất bại trong 4 

lần tổng tuyển cử và ông lãnh tụ đối lập  thứ 5 cũng không tránh khỏi 

nguyên lý đạo đức nầy sẽ thất bại  vào ngày 2/7/2016 : 

1- Ông Andrew Peacook lãnh tụ đảng Tự Do (1)  

2- Ông John Hewson  lãnh tụ đảng Tự Do (2) 

3- Ông Kim Beazley lãnh tụ đảng Lao Động (3) 

4- Ông Mark Latham  lãnh tụ đảng Lao Động (4) 

5- Ông Bill Shorten lãnh tụ đảng Lao Động (5). 

 

   Quả thật một đất nước may mắn như Úc lại nhận được những sự sắp xếp 

vô hình bởi giá trị đạo đức cho sự điều hành đất nước qua một lãnh tụ chân 

chính và đạo đức. Một nguyên lý đạo đức (Moral principle) đã bất thành 

văn ghi trên hiến pháp của nước Úc chăng (?): “Thủ tướng của nước Úc phải 



2 

 

là những con người chân chính và đạo đức”. Cho nên người dân luôn được 

may mắn. 

Người viết bài nầy không bàn đến đạo đức của một lãnh tụ nhưng trãi qua 

chiều dài 45 năm lịch sử nước Úc đã minh chứng điều đó . 

 Một lãnh tụ mà nhân cách thiếu trong sáng,  thiếu đức tính trung thành với 

người vợ thì thử hỏi trung thành với ai, có xứng đáng là một nhà lãnh đạo 

đất nước không?  

Một lãnh tụ mà  thời trai trẻ mang một tâm tư nông nổi (bốc đồng) trong 

hôn nhân thì làm sao ổn định và điều hành một quốc gia?.      

Cho nên việc tiên đoán kết quả bầu cử ngày 2/7/2016 tại Úc là ông lãnh tụ 

đối lập Bill Shorten (hai vợ) không được làm thủ tướng của nước Úc.  Thủ 

tướng Malcolm Turnbull đương nhiệm sẽ làm thủ tướng thêm một nhiệm 

kỳ nửa. Rất tin tưởng  rằng người dân Úc còn may mắn vậy. 

Khánh Vân 

25/6/2016 

 

Chú Thích: 

(1) Ông Andrew Peacock  sinh năm 1933, kết hôn lần đầu với  bà Susan 

Rossiter năm 1963 và ly dị năm 1977, làm lãnh tụ đối lập (Đảng Tự Do) 

từ 3/1981 đã dẫn đảng Tự Do thất bại trong cuộc bầu cử tháng 3 năm 

1983. 

 

(2) Ông John Hewson  sinh năm 1946, kết hôn lần đầu với  bà Margaret 

Deaves năm 1967 và ly dị năm 1985, làm  lãnh tụ đối lập (Đảng Tự Do) 

tháng 4/1990 dẫn đảng Tự Do thất bại trong cuộc tổng tuyển cử tháng 

3/1993. 

 

(3) Ông Kim Beazley sinh năm  1948, kết hôn lần đầu với bà Mary Ciccarelli 

con gái của một bộ trưởng đảng Tự Do năm 1974, ly di năm 1988, làm 

lãnh tụ đối lập (đảng Lao Động) tháng 3/1996. Dẫn đảng Lao Động đến 

thất bại trong hai lần bầu cử năm 1998 và 2001. 
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(4) Ông Mark Latham sinh năm  1961, kết hôn lần đầu với bà  Gabrielle 

Gwyther và ly di  năm 1997, làm  lãnh tụ đối lập (Đảng Lao Động) tháng  

12/2003 và dẫn đảng Lao Động thất bại trong cuộc bầu cử năm 2004. 

 

(5) Ông Bill Shorten sinh năm 1965, kết hôn lần đầu với bà Debbie Beale  là 

con gái của một doanh nhân giàu có ở Melbourne và là một dân biểu liên 

bang của đảng Tự Do (ông Julian Beale) và ly di năm 2008 , làm  lãnh tụ 

đối lập (Đảng Lao Động) tháng 3/2013 và sẽ dẫn đảng Lao Động thất bại 

trong ngày bầu cử 2/7/2016./. 

 

Tham khảo: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Australian_Leaders_of_the_Oppositio

n 

 

www.vietnamvanhien.net 
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