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VIDEO - PHILIPP ROESLER, PHÓ THỦ TƯỚNG ĐỨC GỐC VIỆT 

   

Đảng Dân chủ Tự do (FDP) – đối tác trong liên minh của Thủ tướng Angela Merkel, hôm 5/4 đã 

chọn Bộ trưởng Y tế Philipp Roesler, 38 tuổi, một người gốc Việt làm lãnh đạo mới. Cùng lúc 

nhậm chức lãnh đạo FDP, ông Roesler sẽ nắm vị trí Phó Thủ tướng Đức. 

 

Bộ trưởng gốc Việt Roesler. (Ảnh: Merkur-online) 

Philipp Roesler sẽ chính thức được bầu làm lãnh đạo tại hội nghị đảng FDP vào tháng 5 tới, kế 

nhiệm ông Guido Westerwelle – người không được ưa chuộng, đã từ chức hôm 3/4 sau khi đảng 

này bị thất bại ở một loạt cuộc bỏ phiếu.  

Lãnh đạo FDP, Phó Thủ Tướng Đức 

Westerwelle, cũng sẽ rút khỏi ghế phó Thủ tướng, cho biết, ông vẫn muốn làm Ngoại trưởng. Tuy 

nhiên, một số người tỏ ý nghi ngờ rằng liệu ông Westerwelle có thể níu lấy vị trí cao trong nội các 

hay không. Westerwelle bị quy là làm cho FDP không còn được ưa chuộng, tỷ lệ ủng hộ đảng 

giảm xuống còn 5% kể từ mức kỷ lục 14,6% trong cuộc bầu cử liên bang năm 2009. Các cuộc 

thăm dò dư luận cho thấy, ông này là chính trị gia ít được ưa chuộng nhất của Đức.  

https://youtu.be/stBr37iC49g


“Vấn đề là giành lại lòng tin của cử tri với FDP”, ông Roesler tuyên bố khi được chọn làm lãnh 

đạo đảng.  

Roesler, được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi Việt Nam khi mới 9 

tháng tuổi, đứng thứ 15 trong số 20 chính trị gia được ưa chuộng nhất, theo thăm dò của tạp chí 

Spiegel. Đánh giá này khiến Roesler trở thành chính trị gia thuộc đảng Dân chủ Tự do được ưa 

chuộng thứ 2 sau Bộ trưởng Tư pháp, đứng trước Westerwelle 4 bậc và Bộ trưởng Kinh tế Rainer 

Bruederle, cũng thuộc FDP, đứng thứ 20.   

Các nhà chỉ trích nhận xét, Westerwelle, 49 tuổi, là người kiêu căng, thiếu thân thiện và không có 

tính thuyết phục trên cương vị Ngoại trưởng.   

Con người và sự nghiệp chính trị 

Philipp Roesler chào đời tỉnh Sóc Trăng và sau đó được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm 

con nuôi khi mới 9 tháng tuổi. Sau này, Roesler sống cùng cha nuôi – một sĩ quan quân đội, khi 

cặp vợ chồng này li dị khi cậu mới 4 tuổi.  

Roesler lớn lên ở Hamburg, Bückeburg và Hanover. Sau khi được đào tạo để trở thành bác sĩ 

trong Lực lượng Quốc phòng Liên Bang, Roesler được miễn học y ở trường y tế Hannover. Sau 

đó, Roesler học tiếp tại bệnh viện Bundeswehr ở Hamburg và nhận bằng bác sĩ năm 2002.   

Sự nghiệp chính trị của Roesler lên nhanh như diều. Roesler gia nhập FDP năm 1992 và được 

bầu vào Nghị viện vùng Hạ Saxony năm 2003. Đầu năm 2009, Roesler được bổ nhiệm làm Bộ 

trưởng Kinh tế vùng và tới tháng 9 cùng năm Thủ tướng Merkel đưa ông này vào Chính phủ Liên 

bang sau khi thắng nhiệm kỳ II.   

Philipp Rösler cùng vợ về thăm Việt Nam lần đầu tiên và duy nhất đến nay vào năm 2006. Trả lời 

phỏng vấn, ông tỏ ra rất vui được gặp nhiều trẻ em trên đường phố và khen những món ăn ngon 

miệng.  

Sau khi nhậm chức Bộ trưởng Y tế tháng 9/2009, báo chí Đức đã có một cuộc khai thác chi tiết 

về chính trị gia này. Báo Bild có một bài viết 10 bí mật cuộc sống của Roesler. Đó là:  

1- Học trường dòng, cưới bạn gái là người Phụ lễ Nhà Thờ, đỡ đầu tín ngưỡng cho ông, bà 

Wiebke, hiện cũng là bác sỹ, 31 tuổi.  

2- Hâm mộ tài tử danh ca, dương cầm Áo, Udo Jürgens và tài tử nhạc sỹ, danh ca, diễn viên Đức 

Herbert Grönemeyer.   

3- Thích 2 món ăn nhanh từ mỳ sợi, Đức gọi là Salz-Lakritz và Miracoli, bởi ông không có thời 

gian thưởng thức, tiệc tùng.   



4- Từng muốn trở thành giáo viên vật lý. Khi học bác sỹ ông chọn chuyên ngành mắt bởi liên 

quan nhiều đến kiến thức vật lý.   

5- Giỏi xướng ngôn kịch rối, khi khám chữa cho trẻ em, ông dùng bàn tay múa rối búp bê diễn 

trò, miệng ngậm lại nói rít qua kẽ răng, từng từ một, để thu hút chúng chú ý quên sợ hãi.   

6- Thích các chuyện giả tưởng không liên quan đến đời thực, các truyện phiêu lưu, để giải toả 

căng thẳng trong công việc chính trị, mê truyện nhiều tập Harry Potter nổi tiếng thế giới của nữ 

văn sỹ Anh, bà Joanne K. Rowling.   

7- Có một trí nhớ hình ảnh cực tốt. Diễn thuyết khó và dài bao lâu đều không cần bất cứ giấy tờ 

gì. Có thể nhớ từng từ một bài diễn văn viết, chỉ cần đọc nó chăm chú một vài lần. Hiệu quả diễn 

thuyết của ông lớn, nhờ thường tập luyện trước bục y như thật tại văn phòng mình.   

8- Người cha là tấm gương, giáo dục cho ông 3 nguyên tắc sống: tự do, cởi mở, và khoan dung. 

Ông cũng muốn trở thành hình mẫu đó cho 2 cô con gái mình.   

9- Là quý người bằng hữu, chí tình. Bất cứ ai, nhân viên, đồng nghịêp, cộng sự, đối tác, mọi cấp 

đều có thể tin cậy, yên tâm thảo luận với ông tất cả mọi vấn đề, không cần e dè giữ ý. Thủy chung 

với tình bạn, nhớ ngày sinh nhật của từng người quen biết, không vắng các dịp lễ, ngày vui của 

gia đình, người thân.   

10- Thích chơi tàu lượn. Thiếu thời gian tập luyện nên bằng lái hiện bị mất giá.   

 

Roesler và vợ. (Ảnh Life) 

Giới bình luận cho rằng, Philipp Roesler rất có tài cuốn hút công chúng, trước hết nằm ở giọng 

nói; âm vực cao tạo ấn tượng mạnh, nhưng nghe lại rất tình cảm mềm mại thấm đậm, nối được 

các câu nói với nhau rất dễ hiểu, đến mức dẫu có ai cắt riêng diễn giải từng từ một trong đó cũng 

khó có thể biểu đạt bằng. Ông luôn chú ý đến phong cách nhưng không lên gân cốt, tự chủ vững 

vàng trong mọi tình huống. Trang phục chân phương, các hình ảnh trang web đưa lên thường 



ngày, rất hiếm khi thấy ông thiếu cà vạt. Diễn thuyết luôn sinh động, bắt chước được cả giọng nói 

của nhân vật thứ 3; khi cần ông có thể cùng lúc sắm cả vai đối thủ phản biện chất vấn chính 

mình, để làm nổi bật vấn đề.   

 

 

- Theo Vietnamnet - 

 


