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Vì sao Nữ Hoàng Anh Không Trao Trả Độc Lập Cho Úc? 

 
Nguyễn Quang Duy 

 

Úc lại lâm vào khủng hoảng chính trị với một Quốc hội treo khi 
cử tri tại đơn vị bầu cử Wentworth bầu cho ứng cử viên độc lập 
Kerryn Phelps vào Hạ viện thay thế cựu Thủ Tướng Malcolm 
Turnbull. 

Liên đảng Tự Do Quốc Gia trở thành chính phủ của thiểu số 
(minority government) nay muốn tiếp tục thông qua các đạo 
luật cần phải thu xếp dựa vào ít nhất một dân biểu độc lập hay 
dân biểu đảng Xanh. 

Và nếu đảng đối lập thương lượng được với các dân biểu độc 
lập và đảng Xanh thành lập Liên Minh Úc sẽ có 1 Thủ tướng 
mới, vị Thủ tướng này cũng có thể sẽ chỉ tồn tại tới tháng 
5/2019 khi bầu cử lại. 

Chỉ trong vòng 11 năm nước Úc liên tục thay đổi Thủ Tướng và 
nếu như thế sẽ có đến 7 hay 8 lần thay đổi thủ tướng và chưa 
thủ tướng nào làm đủ nhiệm kỳ 3 năm. 

Trong lịch sử chính trị Úc đây là lần thứ 3 chính phủ rơi vào 
thiểu số lần trước chỉ xảy ra cách đây 8 năm dưới thời Thủ 
Tướng Julia Gillard năm 2010. 

Tháng 7/2017, Thủ tướng Malcolm Turnbull viếng thăm nước 
Anh đã viết trên tweet: “Mặc dù tôi là một người cộng hòa, tôi 
cũng là người của Nữ Hoàng Elizabeth”. 

Ông Malcolm Turnbull trước đây là Chủ Tịch Phong Trào Cộng 
Hòa và ủng hộ mô hình cộng hòa đại nghị. Ông nói thế để 
tránh phải rơi vào tranh cãi với thành phần bảo hoàng như cựu 
Thủ tướng Tony Abbot. 
 

Nhưng ông Turnbull cũng không thể tránh khỏi cuộc đảo chánh 
do chính ông Tony Abbot bày mưu vào tháng 8/2018 vừa qua. 

Vào tháng 8/2017 báo chí đã thực hiện một cuộc thăm dò dư 
luận, kết quả lên đến 51 phần trăm dân Úc muốn một người Úc 
đứng đầu nước Úc, chỉ có 38 phần trăm ủng hộ chế độ quân 
chủ và 11 phần trăm chưa quyết định. 
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Trong trường hợp Hoàng tử Charles trở thành Vua lại có tới 55 
phần trăm dân Úc cho biết họ muốn có một nước Úc cộng hòa. 

Gần 70 phần trăm dân số Úc có tổ tiên là người Anh với trên 1 
triệu công dân Úc đã sinh ra tại Anh nên vẫn còn 38 phần trăm 
ủng hộ chế độ quân chủ là điều dễ hiểu. 
 

Cựu Thủ Tướng Julia Gillard là một người Anh sinh ra tại Barry, 
Wales, bà là một người ủng hộ cộng hòa nên đã công khai đề 
nghị hãy chờ cho đến khi Nữ Hoàng “chết”…. để chỉ trích Cựu 
Thủ Tướng Tony Abbot có cha mẹ gốc Úc nhưng sinh đẻ cũng 
tại Lambeth, London, Anh Quốc, một người cực kỳ bảo hoàng. 

Nhìn chung các nhà lãnh đạo, các chính trị gia Úc đều có 
những gắn bó khá mật thiết với Anh Quốc. 

Sau cuộc thăm dò dư luận năm 2017, báo chí phỏng vấn Lãnh 
đạo đối lập Bill Shorten ông hứa nếu thắng cử ông sẽ cho tổ 
chức một cuộc họp đảng kín (gồm cả các tiểu bang?) về việc 
liệu có nên trở thành một nước cộng hòa hay vẫn giữ thể chế 
độ quân chủ lập hiến. 

Nếu câu trả lời là ''có'', ông sẽ xem xét hình thức của chính phủ 
cộng hòa để đưa ra trưng cầu dân ý. 

Tình hình chính trị ở Úc cho thấy có thể vài ngày hoặc vài 
tháng nữa ông Bill Shorten sẽ trở thành Thủ tướng để khởi 
động lại việc tranh luận và trưng cầu dân ý về nước Úc cộng 
hòa. 

  

Trả Độc Lập Cho Úc 

Trong lần trưng cầu dân ý trước đây một số bạn bè, cả Úc 
chính gốc và Việt, cho rằng tôi bảo hoàng khi trước đó vài 
tháng tôi dám đánh cá là phe cộng hòa sẽ thất bại và thất bại 
nặng nề. 

Quan điểm của tôi là người Úc không còn gắn bó với nước Anh 
và với Nữ Hoàng nhưng họ đã quá chán ngán hệ thống chính 
trị và các chính trị gia Úc. 

Người Úc muốn được tự họ chọn 1 người đứng đầu nước Úc và 
một thể chế tam quyền phân lập hẳn hoi không phải một thể 
chế đại nghị như hiện nay. 
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Sau cuộc trưng cầu dân ý một người bạn hỏi tôi: “Sao Nữ 
Hoàng không đơn phương quyết định trao trả độc lập cho nước 
Úc?” 

Tôi trả lời:”Nếu bà ấy làm thế chính trị gia Úc sẽ tranh nhau 
quyền lực và nước Úc sẽ loạn. Nữ Hoàng phải thúc đẩy nước 
Úc tiến tới cộng hòa một cách dân chủ và khi bà còn trị vì bà 
có thể giúp tiến trình được diễn ra một cách tốt đẹp hơn.” 

Thử nghĩ với chưa đầy 11 năm nước Úc có đến 7 hay 8 lần 
thay đổi thủ tướng và chưa thủ tướng nào làm đủ nhiệm kỳ 3 
năm có phải là một gánh nặng mà Nữ Hoàng đang mang trên 
vai mà chưa thể cởi bỏ. 
 

Đơn vị Wentworth một đơn vị từ thời Úc mới thành lập chính 
quyền Liên Bang, 117 năm về trước, vẫn thuộc về đảng Tự Do 
và lần trước cựu Thủ Tướng Malcolm Turnball đã thắng cử với 
hơn 18% chênh lệch thật khó tin nay đã mất. 

Lần này tân dân biểu độc lập Kerryn Phelps thắng ứng cử viên 
Tự Do với số tỷ lệ ước chừng 52-48 với trên 20% phiếu bầu 
thay đổi từ phía đảng Tự Do cầm quyền. 

Trong chiến dịch tranh cử tân dân biểu độc lập Kerryn Phelps 
thường xuyên nhắc tới việc hệ thống chính trị hiện nay đã vỡ 
và cử tri Úc muốn một hệ thống chính trị hoàn toàn khác. 

Nước Úc cộng hòa với một Hiến Pháp mới và một Tổng Thống 
do dân bầu có lẽ cũng là điều Nữ Hoàng mong muốn có được 
trong những tháng năm sắp tới. 
 

Nguyễn Quang Duy 

Melbourne, Úc Đại Lợi 
22/10/2018 
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