Hậu Duệ VNCH Từ Một Cậu Bé Tỵ Nạn Cộng Sản Trở Thành Giám Đốc Sở Di Trú Và Quan
Thuế Hoa Kỳ ( ICE )

Theo bản tin từ Bộ Nội An Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 8 năm 2020 TT Trump chuẩn
thuận Luật Sư Tony Phạm là một trong những luật sư hàng đầu của Sở Di
Trú trở thành một lãnh đạo cấp cao nhất là Giám Đốc Sở Di Trú và Quan
Thuế Hoa Kỳ .
Hàng loạt truyền thông Mỹ đều chú trọng đến bản tin này do chức vụ mà Luật
sư Tony Phạm đảm nhận là một trong những trọng trách khi mà chính phủ
dưới thời TT Trump có nhiều thay đổi về luật di trú cũng như nhập cư .
Đặc biệt hơn là TT Trump đã chọn một người Việt tỵ nạn CS , luật sư Tony
Pham là người Mỹ gốc Việt và người Á Châu đầu tiên lãnh đạo một cơ quan
có nhiều sắc dân về di trú của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ .

Vào tháng 1 năm 2020 luật sư Tony Phạm đã được TT Trump chuẩn thuận làm
Chánh Văn Phòng Cố Vấn Pháp Lý Sở Di Trú ( ICE ) . Chỉ trong vòng 8
tháng ông đã bước lên một vị trí vinh quang trong sự nghiệp . Ông đã có
hơn 20 năm làm luật sư từng phục vụ trong các chức vụ quan trong về luật
tại thủ phủ Virginia và từng làm giám đốc nhà tù tại Virginia.
Luật sư Tony Phạm sinh năm 1972 , cha ông là cựu Trung Tá Công Binh VNCH .
Gia đình ông rời Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ . Cũng như bao nhiêu Hậu
Duệ VNCH phục vụ trong quân đội Mỹ , luật sư Tony Phạm luôn tự hào mình
là con cháu VNCH và luôn tôn vinh lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ .
Trong một đoạn phỏng vấn ông nói :
“Khi chúng tôi đến quốc gia này để tìm kiếm hy vọng và cơ hội với tư
cách là một người tỵ nạn cộng sản , tôi đã ký một giấy nợ với quốc gia
Hoa Kỳ. Tôi nợ và phải trả nợ cho sự tự do và những cơ hội của tôi. Tôi
làm như thế bằng cách cam kết với Cộng đồng của mình trong tư cách cũa
một người công dân có đạo đức , truyền đạt những kinh nghiệm và cơ hội
của mình để phục vụ tha nhân “

