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ĐẢO CHÁNH TẠI ÚC ! 

Tin Canberra:  Thứ hai ngày 14/9/2015 lúc 9.15 giờ tối, một cuộc đảo chánh đã 

xảy ra, thủ tướng thứ 28 của nước Úc bị truất phuế (thay thế) trong phòng họp 

của nội bộ đảng Tự Do tại quốc hội liên bang Úc ở Canberra. 

Cò lẻ nói đến “Đảo chánh” thì được nghĩ ngay đến xe tank và bộ binh công 

thành hay bao vây dinh tổng thống hoặc thủ tướng để giành  quyền bính từ 

một nguyên thủ quốc gia bằng võ lực bởi bọn quân phiệt đã và đang diễn ra tại 

Thái Lan hay các nước Phi Châu. Điều nầy không xảy ra trong những quốc gia 

dân chủ như  Úc theo thể chế Đại Nghị, theo thể chế nầy thì người lãnh đạo 

của đảng (leader) được bầu chọn bởi các đồng viện (dân biểu và thượng nghi 

sỹ) trong đảng và là người lãnh đạo quốc gia (Thủ Tướng) nếu đảng đó có số 

dân biểu đa số tương đối (51/50) tại Hạ Nghị Viện là đương nhiên nắm chánh 

quyền. 

Thủ Tướng thứ 28: Tonny Abbott và gia đình trong ngày chiến thắng bầu cử 9/2013 (ảnh abc.net.au) 

Người chiến thắng trong cuộc đảo chánh nầy là Malcolm Turnbull sẽ trở thành 

thủ tướng thứ 29 của Úc sau khi tuyên thệ trước tổng toàn quyền Úc hôm nay. 

Cũng cần nói qua vài nét về Malcom Turnbull , Ông là một triệu phú, đã hành 

nghề luật đã là một trạng sư (trong nghành luật mà mới ra trường thì hành 

nghề luật sư (solicitor) sau đó có kinh nghiệm và giỏi thì chuyển sang trạng sư 

(Barrister) ); Là  một doanh nhân thành công trong lãnh vực internet (OZ mail 
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là công ty của  ông), là  một chính trị gia giàu nhì (sau tỷ phú Clive Palmer) 

trong tất cả chính khách tại Úc. Ông  sống trong một căn biệt thự tại vùng Point 

Piper trong vùng vịnh Sydney (từ nhà ông nhìn thấy cầu Habour Sydney) cũng 

là khu vực bầu cử của ông. Dân biểu đơn vị Wenworth, bộ trưởng truyền thông 

trong nội các của Tonny Abbott. 

Năm 2009  Tonny Abbott đã đánh bại Malcolm Turnbull trong vai trò  thủ lãnh 

lãnh đối lập (Opposition leader) thắng một phiếu (45/44) trong cuộc bỏ phiếu 

nội bộ đảng Tự Do. Trong hai năm qua từ khi đảng Tự Do cầm quyền dưới sự 

lãnh đạo của Tonny Abbott cũng đã bị thách thức quyền lãnh đạo bởi Malcolm 

Turnbull, một lần đã xảy ra hồi tháng 2/2015 nhưng không thành công. 

 
Thử Tướng thứ 29 của Úc: Malcolm Turnbull và Phó Thủ Lãnh Julie Bishop (ảnh abc.net.au) 

Kết quả tín nhiệm trong nội bộ đảng Tự Do như sau:  Thủ Lãnh (leader) 

Malcolm Turnbull được 54 phiếu, Tonny Abbott được 44 phiếu.  Phó Thủ Lãnh 

(deputy leader) Julie Bishop được 70 phiếu, Kevin Andrews được 30 phiếu. 

Một điểm đáng nói lên là những cuộc đảo chánh không đổ máu nầy đã xảy ra 

trong chính trường Úc nhiều lần, làm cho sắc thái chính trị tại Úc trở nên thiếu  

trung tín, thiếu chân thành và thiếu tương kính nên phục vụ cho tham vọng cá 

nhân hơn là quyền lợi quốc gia và dân tộc của chính khách Úc!. 

Nguồn: http://www.abc.net.au/news 
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