Vẻ vang người Việt Haỉ Ngoại
Mang trong mình dòng máu Việt, cộng đồng người gốc Việt ở hải ngoại tỏa đi
khắp năm châu và làm được những điều khiến chúng ta tự hào khi nhắc đến.

1. Philipp Roesler - Phó Thủ tướng Đức

Philipp Roesler 38 tuổi, sinh tại Khánh Hưng (tỉnh Ba Xuyên - nay là Sóc Trăng). Khi
được 9 tháng, cậu bé mồ côi người Việt này được một cặp vợ chồng người Đức nhận
làm con nuôi và đưa sang Đức. Năm 4 tuổi, bố mẹ nuôi của ông ly dị và ôngđược cha
là một sĩ quan quân đội nuôi dưỡng. Ông kết hôn với vợ là Wiebke là bác sĩ, 31 tuổi và
có hai con gái Grietje và Gesche, sinh đôi vào năm 2008.
Philipp Roesler đã trở thành người gốc Việt thành đạt nhất thế giới khi nắm giữ cương
vị Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) - đảng trong liên minh
cầm quyền của nữ Thủ tướng Angela Merkel.
Năm 2000, Rösler trở thành thưký của FDP tại tiểu bang Niedersachsen.
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Tháng 4 năm 2008, Rösler chính thức trở thành chủ tịch FDP tại Niedersachsen.
Tháng 6.2007, tại hội nghị bên liên bang đảng FDP, Rösler được tái bầu làm thành
viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Ngày 8.10.2009, ông trở thành Bộtrưởng liên bang trẻ nhất nước Đức và cũng như là
người gốc Việt đầu tiên làm bộ trưởng tại một quốc gia Châu Âu.
Ngày 13.5.2011, ông Philipp Rösler đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đảng Dân chủ tự
do (FDP) đồng thời giữ chức Phó thủ tướng của đất nước này.

2. James H. Nguyễn – Thần đồng y khoa gốc Việt

James H. Nguyễn, 28 tuổi đã được nhận giải thưởng cao quý năm 2011 dành cho các
cựu học sinh xuất sắc do Liên đoàn Các trường Cao đẳng Cộng đồng của tiểu bang
California, Hoa Kỳ ngày 19/11, hiện đang là bác sĩ chuyên khoa tim tại bệnh viện
University Medical Center (UMC). Mới đây, anh đã được khắc tên vào Bảng Vàng
Danh dự Đại Học Santa Ana năm 2011.
H. Nguyễn đã tốt nghiệp hạng danh dự với bằng cao đẳng môn sinh vật học năm 1998
khi chỉ mới 14 tuổi.
Năm 2009, bác sĩ gốc Việt này vượt qua 420 thuyết trình viên đến từ những bệnh viện
hàng đầu của Mỹ để giành quán quân với nghiên cứu so sánh phương pháp chụp
quang tuyếnđa chiều.
Được biết, gia đình James H. Nguyễn định cư tại thành phố Garden Grove (Mỹ) vào
giữa thập kỷ 1970.
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Anh từng theo học chương trình bác sĩ nội trú kéo dài 3 năm tại Khoa Nội (Department
of Internal Medicine) thuộc bệnh viện Orlando Regional Medical Center.

3. GS Nguyễn Hùng tranh giải 'Người Australia của năm 2012'

Ngày 20.5 vừa qua, nhà phát minh nổi tiếng người Úc gốc Việt, GS.TS Nguyễn Hùng
vừa được chọn làm nhân vật đại diện cho tiểu bang New South Wales tranh giải
"Người Australia của năm 2012”. Theo nguồn tin từ báo chí Úc, việc công bố kết quả
chính thức cho danh hiệu này sẽ diễn ra vào ngày 26.1.2012.
GS.TS Nguyễn Hùng hiện đang cưtrú ở Castle Hill, và là Phó trưởng khoa Kỹ thuật &
Công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ Sydney (gọi tắt UTS)
.
20 năm qua, ông được mệnh danh là "Thầy của những phát minh” vì đã có khá nhiều
sáng chế về y khoa hết sức hữu ích, tiện dụng cho các bệnh nhân.
Ông có rất nhiều phát minh, sáng chế khác đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ trở
thành những ứng dụng mới trong xã hội như: thiết bị phát hiện sớm ung thư vú, thiết bị
giúp con người điều khiển các thiết bị điện tử bằng các tín hiệu của bộnão...
Tuy nhiên, đỉnh cao nhất trong các phát minh của ông Nguyễn Hùng là xe lăn thông
minh, tạo ra cuộc cách mạng trong sinh hoạt của những người bị liệt. Nó có chức năng
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nhưmột robot tự động kết hợp với điều khiển bằng ý nghĩ con người.
Tạp chí Anthill của Australia đã từng xếp phát minh này vào hạng ba trong số 100 phát
minh hàng đầu của nước này.

4. GS Trịnh Xuân Thuận nhận giải Kalinga của UNESCO
Ngày 5.11.2011, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO)
đã trao giải thưởng Kalinga cho giáo sư Trịnh Xuân Thuận, một nhà vật lý thiên văn
người Mỹgốc tại Diễn đàn khoa học thế giới ở thủ đô Budapest của Hungary. Kalinga
là giải thưởng thường niên dành cho những người có công phổbiến kiến thức khoa học
tới công chúng.

UNESCO đánh giá: "Trịnh Xuân Thuận là nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới, người
từng phát hiện thiên hà trẻ nhất vào năm 2004. Ông đã viết hơn 200 bài báo khoa học
vềcác thiên hà và xuất bản nhiều cuốn sách. Trong số những tác phẩm của ông có một
cuốn sách minh họa lịch sử của Vụ nổ lớn (Big Bang) khai sinh ra vũ trụ".
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ông có sở thích về nghiên cứu
thiên văn khi còn nhỏ. Năm 1967 đến 1970, ông học tại Viện Công nghệ California;
năm 1970đến 1974, học ở Đại học Princeton. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học
Princeton và giảng dạy vật lý thiên văn tại Đại học Virginia từ năm 1976 tới nay.
Ông cũng từng làm việc cho Viện Vật lý thiên văn Paris và là một trong những người
sáng lập Hiệp hội Khoa học và Tôn giáo quốc tế.
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5. Nguyễn Tường Khang 12 tuổiđược mời thỉnh giảng tại trường đại
học

Nguyễn Tường Khang và ban giám khảo tại cuộc thi thuyết trình hồi năm 2010
Cậu bé gốc Việt Nguyễn Tường Khang, 12 tuổi, vừa được trường đại học ở bang
Virginia mời làm giáo viên thỉnh giảng, thuyết giảng môn thuyết trình mỗi tuần 4 giờ.
Được biết, mỗi giờ thuyết giảng, Khang được trả 250 USD (khoảng 5 triệu VNĐ).
Thông tin về thần đồng nhí gốc Việt này lan truyền với tốc độchóng mặt trên các
website thế giới.
Nguyễn Tường Khang sinh ngày 31.2.1999, đang học lớp 6 trường tiểu học Hunters
Woods ở Fairfax. Cậu bé khi mới 8 tuổi đã được bố cho học về diễn thuyết trước công
chúng tại Câu lạc bộ diễn giả trẻ (YSC)
.
Tại cuộc thi tài năng diễn thuyết tổ chức vào năm 2010 với chủ đề giáo dục dành cho
lứa tuổi từ 11đến 19, do Hiệp hội Thăng tiến cho Người da màu bảo trợ và được tổ
chức tại thành phố Suffolk (Virginia), Nguyễn Tường Khang đã giành chiến thắng với
bài thuyết trình “Hòa bình có ý nghĩa thế nào với tôi”.
Tuy nhiên cậu bé lại nổi danh nhất với bài hùng biện về giáo dục. Những ý tưởng của
Tường Khang được coi là đánh giá bổ sung vào bài phát biểu về giáo dục của Tổng
thống Obama, đồng thời truyền đạt cho các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn vềtầm
quan trọng của giáo dục.
Bên cạnh việc học hùng biện, thần đồng 12 tuổi này còn biết chơi đàn violon, cờ vua
và đặc biệt rất giỏi võ.
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6. Dzung T. Bui: Người Việt thành công nhất tại tập đoàn IBM

Ông Dzung T. Bùi (Bùi Tiến Dũng) hiện là Phó Chủ tịch phụ trách nhóm điều hành kinh
doanh toàn cầu và là người Việt thành công nhất tại tập đoàn máy tính IBM.
IBM (International Business Machines) là một trong những tập đoàn công nghệ máy
tính đa quốc gia lớn nhất thế giới có trụ sở tại Armonk, New York (Mỹ) với hơn 350.000
nhân viên phủ rộng tại 170 quốc gia trên thế giới.
Bùi Tiến Dũng sinh ra tại làng Trình Phố, An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình. Khi lớn lên, ông
theo cha mẹvào sống ở TP SàiGòn.Năm 17 tuổi, Bùi Tiến Dũng sang Mỹ du học và
không ngại dấn thân trong mọi lĩnh vực.
Bản thân ông Dũng và các thành viên trong gia đình ông tuy xa quê hương đã lâu,
nhưng vẫn luôn nhớ vềcội nguồn của mình bằng cách duy trì nếp sống truyền thống
của người Việt Nam như sinh hoạt ngày ba bữa cơm, không ăn thức ăn nhanh,
khôngăn bánh mì, trừ những dịp đặc biệt nào đó phải ra ngoài dùng bữa.
Ngày Tết cũng có bánh chưng xanh, những món ăn cổ truyền. Ông dẫn các con đi
xông đất, mừng tuổi ông bà, người thân, lên chùa thắp hương. Những cái giỗ ông bà,
tổ tiên cũng được ông duy trì đều đặn.
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7. Jacquelyn Ngô – họa sĩ nhí thiên tài

Cô bé Jacquelyn Ngô người Australia gốc Việt 6 tuổi, được thế giới biết đến là một
thần đồng và là niềm hy vọng của thế giới hội họa, sau khi trổ tài trước báo giới trong
gần 3 giờ.
Bé Jacquelyn Ngô đã bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi mới 3 tuổi. Chỉ 3 năm sau,
những bức tranh của Jacquelyn Ngô đã làm kinh ngạc giới hội họa bởi màu sắc và cái
hồn trong những bức họa của cô bé.
Cũng như những đứa trẻ khác, Jacquelyn thích vẽ người, động vật và phong cảnh.
Những tác phẩm được thực hiện với cái nhìn trực tiếp, hồn nhiên về cuộc sống như
mở ra trong tâm trí người xem một thế giới tưởng tượng đầy ngọt ngào và bay bổng
của trẻ em.
Đặc biệt, qua nhiều bức vẽ,Jacquelyn đã thể hiện sống động những hình ảnh của Việt
Nam qua những tà áo dài, nhạc cụ truyền thống của dân tộc…
Jacquelyn Ngô thổ lộ, Vincent van Gogh là họa sĩ mà cô bé yêu thích nhất. Và bức
tranh mà cô bé cảm thấy ấn tượng nhất là bức Hoa hướng dương cùng bức Phòng
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ngủ ở Arcles của danh họa Hà Lan này.
Điều đặc biệt là, Jacquelyn không đồng ý bán bất kỳ bức vẽ nào của mình, mặc dù
được trả giá rất cao. Mẹ bé cho biết, cô bé rất yêu những bức vẽ của mình và muốn
giữ nó làm kỷ niệm.
Tài năng của cô bé gốc Việt đãđược công nhận qua những cuộc triển lãm tranh cá
nhân tại Liverpool và Sydney. Sau thành công ban đầu của Jacquelyn, các nhà mỹ
thuật quốc tế đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào những bước đi tiếp theo của thần đồng
hội họa nhí gốc Việt này.
Nhiều chuyên gia tin rằng, trong tương lai, Jacquelyn có thể sẽ đoạt các giải thưởng
hội họa lớn Archibald hay Moran của Úc.

8. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng -cố vấn cho Tổng thống Mỹ Barack
Obama

Ngày 7.10 vừa qua, Tổng thống Brack Obama đã chính thức bổ nhiệm tiến sĩ, bác sĩ
Nguyễn Thanh Tùng là một người Mỹ gốc Việt vào làm thành viên Ủy ban Cố vấn Tổng
thống vềNgười Mỹ gốc Châu Á – Thái Bình Dương.
Ông Tùng hiện đang giữ chức Giámđốc Dự án nâng cao sức khỏe cộng đồng người
Việt và là Điều tra viên hàng đầu của Trung tâm nghiên cứu và nâng cao nhận thức về
ung thư cho cộng đồng người Mỹ gốc Á tại UCSF.
Ông cũng đang là Chủ tịch hội tình nguyện người Châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp
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hội ung thư Mỹ tại California.
Năm 2002, ông được trao giải thưởng Kiềm chế Phát triển bệnh ung thư của tổ chức
American Cancer Society vì thành tích xuất sắc về điều trị và nghiên cứu của ông.
Nguyễn Thanh Tùng từng theo học tại trường trung học San Jose, năm 1982, tốt
nghiệp thủ khoa với học bổng toàn phần của đại học Harvard.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Triết học tại Harvard, Nguyễn Thanh Tùng theo học
ngành Y khoa tại đại học Stanford. Đỗ bằng bác sĩ, ông đã được đại học UC San
Francisco mời làm chuyên gia nghiên cứu, điều trị và giảng dạy.
Được biết, vợ của bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng là bà Cao Lệ Huyền - một bác sĩ chuyên
môn về bệnh truyền nhiễm. Gia đình bác sĩ Tùng có hai con trai và một con gái.
Theo VTC News

Chuyển tới: Nguyễn Thanh Bình
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