Florida: Phụ nữ gốc Việt đầu tiên thắng
chức Dân Biểu Liên Bang Mỹ

Bà Stephanie Murphy vừa đắc cử chức dân biểu liên bang.
(Hình: stephaniemurphyforcongress.com)

WINTER PARK, Florida (NV) – Bà Stephanie Murphy, một phụ nữ
gốc Việt, vừa thắng chức dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Ðịa Hạt 7, tại
Florida.
Bà được Tổng Thống Barrack Obama chính thức ủng hộ tranh cử dân
biểu Hạ Viện Mỹ trong cuộc bầu cử vào Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một.
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Theo NYT, bà Murphy được 180,372 phiếu (51.5%) trong khi đối thủ
của bà, Dân Biểu John Mica được 169,947 phiếu (48.5%), trong
tổng số 350,319 phiếu.
Như vậy, bà Murphy sẽ là phụ nữ Việt Nam đầu tiên làm dân biểu
Hạ Viện Hoa Kỳ.
Trong lần trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt trước ngày bầu
cử, bà Stephanie Murphy cho hay: “Tôi tranh cử lần này vì tôi thấy
chung quanh mình có quá nhiều điều cần phải thay đổi. Tôi tin rằng
giấc mơ Hoa Kỳ vẫn còn đó, nhưng ngày càng vượt xa tầm tay
chúng ta. Làm việc cần cù không còn đủ và Washington không giúp
đỡ chúng ta nữa – thực sự, họ làm tình hình tệ hơn nữa. Nếu muốn
thay đổi Washington, chúng ta phải thay đổi những người chúng ta
gởi lên Wasington.”
Bà cho biết tên Việt Nam của bà là Ðặng Thị Ngọc Dung, cùng gia
đình vượt biên năm 1979 khi mới được 6 tháng tuổi.
Bà Stephanie hoàn tất đại học “bằng học bổng, sự chăm chỉ và lòng
quyết tâm.”
Bà cũng là một trong những người được mời đọc diễn văn tại Ðại Hội
Toàn Quốc Ðảng Dân Chủ tại Philadelphia, Pennsylvania, hồi Tháng
Bảy.
Bà Stephanie Murphy, 38 tuổi, thuộc đảng Dân Chủ, được giới
truyền thông mô tả là một “đối thủ đáng gờm” cho ông John Mica,
73 tuổi, dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng Hòa, đang tại chức.
Báo Orlando Sentinel viết về cuộc tranh cử này như sau: “Chưa bao
giờ Dân Biểu Mica gặp một đối thủ như bà Stephanie Murphy, vì bà
là một khuôn mặt mới với một câu chuyện đời lý thú.”
Tạp chí Politico viết rằng đây là cuộc tranh cử giữa kinh nghiệm và
sự đổi mới và vị trí của ông Mica đang bị bà Stephanie đe dọa.
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Sau hơn 20 năm, ông John Mica phải đương đầu với một cuộc tái
tranh cử gay go nhất.
Sau biến cố 911, bà làm việc cho Bộ Quốc Phòng trong vai trò
chuyên viên an ninh đặc biệt trong suốt bốn năm. Trong cương vị
ấy, bà nhận thấy rằng khi an ninh quốc gia bị ảnh hưởng, quan
niệm chính trị và phe phái không quan trọng bằng kết quả hữu hiệu.
Bà chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Ðiều đầu tiên tôi sẽ làm ngay
sau khi đắc cử là cải thiện kinh tế cho Ðịa Hạt 7 của tôi, tạo thêm
công ăn việc làm cho cử tri. Dĩ nhiên tôi có nhiều dự định khác sẽ
thực hiện sau khi thành dân biểu liên bang, nhưng đây là những
điều tôi phải làm trước tiên.”
Hiện nay, bà làm việc tại công ty Sungate Capital, một công ty
chuyên về đầu tư, giữ vai trò điều hành và có trách nhiệm hướng
dẫn đầu tư và thực hiện những sáng kiến chủ động có liên quan đến
chính phủ.
Bà cũng là giáo sư kinh doanh tại đại học Rollins College, Winter
Park, Florida.
Hiện thời, bà sống tại Winter Park cùng chồng và hai con, Liêm và
Maya.
(Ð.D.)
Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/phu-nu-viet-thangchuc-dan-bieu-tai-florida/
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