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Thưa các anh chị
Tôi vừa nhận được tin vui , do anh BS Hoàng Cơ Lân gửi , là một cô gái Vietnam sang Pháp năm 10 tuổi ,
Cô Stephanie Đỗ, vửa được bầu làm Dân Biểu của Quốc Hội Pháp. Cô Stephanie Đỗ được sự hỗ trợ của Tổng
Thống Emmanuel Macron. Anh BS Hoàng Cơ Lân cũng cho biết cô Stéphanie thuộc về gia đình danh giá của Miền
Nam Việt Nam khi xưa, từ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Stephanie Đỗ năm nay 37 tuổi, cô xuất thân từ trường
Ecole Nationale D’Aministration (ENA). Cô đang làm Thanh Tra Tài Chánh tại Bộ Tài Chánh nước Pháp.
Trường ENA là trường danh giá, cao cấp bực nhất bên Pháp. Từ 70 năm nay, gần như không có một Tổng
Thống nước Pháp nào mà không xuất thân từ ENA ra cả. Chức vụ Thanh Tra Tài Chánh / Inspecteur Des Finances
là một chức vụ cao cấp , khác với những chức vụ cùng tên gọi Thanh Tra Tài Chánh bên Hoa Kỳ hay tại Việt Nam
xưa. Chức vụ này chỉ dành cho 1 thiểu số chọn lọc và là một bực thang đầu tiên vào các chức vụ quan trọng khác
như Thị Trương, Đô Trưởng, Dân Biểu, TGĐ, Thủ Hiến, Tổng Trưởng hay Tổng Thống. Về lãnh vực tư nhân thì đa
số các Président hay VP hay TGĐ các công ty lớn nhất Pháp như Peugeot, Renault, Citroën, Air France, Total,
Banque Nationale de Paris BNP, Credit Lyonais, Louis Vuiton, vv…đều đã từng xuất thân từ ENA.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron , lớn hơn cô Stephanie 2 tuổi, cũng học từ ENA ra, và cũng đã từng
làm Thanh Tra Tài Chánh cùng nhiệm sở với Stephanie Đỗ. Tôi nghĩ – nhưng cũng có thể tôi nghĩ sai – Stephanie
Đỗ và Emmanuel Macron thân với nhau hay là bạn học với nhau tại ENA từ nhiều năm trước. Stephanie Đỗ ra nhập
đảng En Marche của Emmanuel Macron ngay từ khi mới thành lập. Stephanie tuyên bố cô chỉ làm Dân Biểu 1 nhiệm
kỳ ( 5 năm) mà thôi. Tôi nghĩ Dân Biểu chỉ là 1 bực thang đầu cho cuộc đời chính trị tương lai của cô.
Đây là một tin vui mừng cho toàn thể người Viet Nam sống bên Pháp, cũng như sống khắp thế giới. Merci
Pacha Hoàng Cơ Lân.
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Thân chuyển
Ngày 18 tháng 6, dân Pháp đi bầu để chọn 577 dân biểu vào Quốc
Hội Pháp. Kết quả đã cho thấy đảng En Marche (Tiến Bước) của Tổng
Thống trẻ tuổi Emmanuel Macron đã về đầu với 350 ghế, chiếm đa số
tuyệt đối để làm việc.
Trong số 350 dân biểu được bầu dưới 'màu cờ' của đảng En Marche
có cô Stéphanie Đỗ, một cô gái trẻ, duyên dáng, học giỏi, sinh năm
1979 hiện làm việc cho Bộ Kinh Tế Tài Chánh Pháp. Cô ra ứng cử ở
vùng Seine et Marne, ngoại ô Paris, nơi ngoài người bản xứ còn có
một cộng đồng đông đảo người VN và các sắc tộc Á Châu khác. Vị nữ
Tân Dân Biểu này đã được bầu với tỷ lệ 56,31% và đã được TT
Macron ủng hộ.
Cô sinh ra tại Sài Gòn và sang định cư tại Pháp lúc 10 tuổi dưới diện
bảo lãnh 'đoàn tụ gia đình'. Cùng gia đình gồm cha mẹ, anh em rất
gắn bó, cô đã sống tại vùng Seine-et-Marne nhiều năm trời. Cô nói
tiếng Việt thông thạo. Dù được bầu làm Dân Biểu để dự thảo những
đạo luật tương lai cho nước Pháp, nữ Dân Biểu Stéphanie Đỗ sẽ cố
gắng bảo vệ cộng đồng VN khi có cơ hội.
Nữ Dân Biểu riêng tặng cho chúng ta bức ảnh. (Paris, 19/06/2017)

Xin nói thêm, ông nội cô , cụ Đỗ Quang Huê, một người liêm khiết, đức độ, thời TT Ngô Đình Diệm đã giữ chức Chủ
Tịch Tối Cao Pháp Viện. (Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh).
Chúc Tân Dân Biểu Stéphanie Đỗ công danh sáng lạng. Từ đây người Việt ở Pháp có thể hãnh diện có vị Dân Biểu
đại diện cho dân tộc mình.
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