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Thủ Khoa Nguyễn Khoa Nam - Đại Học Võ Bị Liên Quân Hoàng Gia
Hoàng Gia Úc 2013
Ngày 12/12/2013 vừa qua Nguyễn Khoa Nam là một em Việt Nam được
sinh ra và lớn lên tại Melbourne, Úc Châu, đã tốt nghiệp Đại Học Võ Bị Liên
Quân Hoàng Gia Úc tại Canberra và Học Viện Hàng Hải Hoàng Gia Úc
HMAS Creswell với cấp bực Trung úy.
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Nhưng điều đáng nói là Khoa Nam đã tốt nghiệp với ngôi vị thủ khoa của
khoá huấn luyện bốn năm. Khoa Nam được vinh dự đại diện khóa cầm kiếm
dẫn đầu các tân sĩ quan tiến ra lễ đài và đại diện trường để chào đón bà Tổng
Toàn Quyền, đại diện Nữ Hoàng Anh tại Úc, và giới thiệu các bạn đồng
trang lứa với bà và các quan khách.

Nguyễn Khoa Nam được vinh dự đại diện khóa cầm kiếm dẫn đầu
các tân sĩ quan tiến ra lễ đài
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Điều ngạc nhiêu hơn nữa khi vị chưởng ấn của Đại Học Võ Bị Liên Quân
Hoàng Gia Úc xướng tên Khoa Nam Nguyễn được nhận lãnh huy chương
cao qúi “Commander-In-Chief’s Medal” dành cho sinh viên sĩ quan xuất sắc
nhất trong mọi lãnh vực của toàn trường do Bà Tổng Toàn Quyền Quentin
Bryce trao tặng.

Nguyễn Khoa Nam nhận lãnh huy chương cao quý “Commander-InChief’s Medal” do Bà Tổng Toàn Quyền Quentin Bryce trao tặng
Đặc biệt nữa là Khoa Nam cũng là người xuất sắc đã giữ được huy chương
“Megan Anne Pelly Perpertual Memorial Award” dành cho sinh viên sĩ quan
xuất sắc trong mọi lãnh vực của Học Viện Hải Quân trong hai năm liền, điều
chưa từng xảy ra tại Học Viện.
Là con trai trưởng của anh Nguyễn Minh Khoa và chị Bạch Mai, Khoa Nam
khi còn là học sinh tiểu học đã từng là sói con Hướng Đạo Thăng Long
(West Footscray) và Hướng Đạo Hoa Lư (Broadmeadows), khi lên trung học
đã tham gia Thiếu Sinh Quân trường Melbourne High School và cuối tuần
em thường tới Giáo xứ St Margaret Mary’s North Brunswick tham gia sinh
hoạt đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian và Nam đã tỏ ra xuất sắc là một
trưởng có tài chỉ huy trong Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian, và cũng là nơi
mà ba mẹ của Khoa Nam có tên trong Ban Mục Vụ của Giáo xứ. Khoa Nam
cũng đã từng theo ba mẹ giúp các cô chú bác rất tích cực trong các hội chợ
Tết do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria tổ chức.
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Trong bốn năm huấn luyện tại Đại Học Võ Bị Liên Quân Hoàng Gia Úc tại
Canberra và Học Viện Hàng Hải Hoàng gia Úc HMAS Creswell, Khoa Nam
tuy là một sinh viên trẻ nhưng đã biết dấn thân trong nhiều lành vực xã hội
và từ thiện, và sinh hoạt rất tích cực. Khoa Nam dù sinh ra và lớn lên tại Úc
nhưng rất thông thạo tiếng Việt nên đã từng là thông dịch viên cho những
cuộc gặp gỡ giữa quân đội Úc Việt. Khoa Nam cũng đã được bộ trưởng
quốc phòng Stephan Smith và thủ tướng đương nhiệm Tony Abbott, khi ông
còn nắm giữ vai trò chủ tịch Liên Đảng trong cương vị là nhân vật đối lập
tại Quốc Hội trước khi thắng cuộc bầu cử Liên Bang vào tháng 9/2013 và
trở thành vị Thủ Tướng thứ 28 của nước Úc, đề cử làm đại diện Bộ Quốc
Phòng Úc để tham gia Đại Hội An Ninh Toàn Cầu tại Slovakia và Singapore.

Nguyễn Khoa Nam và Thủ Tướng Tony Abott
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Nguyễn Khoa Nam và Cựu Thủ Tướng Kevin Rudd
Vào tháng 7/2013 Khoa Nam đã nghiên cứu về mối liên hệ và giao tiếp hỗ
tương của Hải Quân các nước Á Châu trước việc tranh chấp tại vùng biển
Đông Nam Á nên đã được mời tham dự cuộc họp bàn về các vấn đề biển
đảo của Biển Đông tại Singapore.
Ước vọng của Khoa Nam là mong có được nhiều cơ hội nói chuyện, chia sẻ
cùng các bậc phụ huynh để khuyến khích con em mình chọn con đường binh
nghiệp cho tương lai, nếu đó là điều các em mơ ước, và có dịp khuyến khích
các bạn trẻ và các em nhỏ tham gia dấn thân phục vụ đất nước và cộng đồng
để nâng cao tinh thần yêu nước, làm rạng danh Con Rồng Cháu Tiên.
Vì sự mến mộ và cảm phục đối với Khoa Nam, một vị Trung Uý Hải Quân
22 tuổi, nên Học viện Hàng Hải Anh Quốc Britannia Royal Navy College
Dartmouth đã gởi lời mời Khoa Nam tham dự buổi lễ tốt nghiệp vào
20/12/2013 này. Đây là một niềm vinh dự vô cùng lớn lao cho Khoa Nam,
gia đình và cộng đồng Người Việt hải ngoại.

5

Britannia Royal Navy College Dartmouth
Khi được hỏi những yếu tố nào đã giúp Khoa Nam chọn con đường binh
nghiệp và nguyên nhân nào đã giúp em đạt được thành qủa này, Khoa Nam
cho biết ngoài cha mẹ và em gái mình, một trong những điều đã có ảnh
hưởng lớn đến sự chọn lựa và nỗ lưc giúp em cố gắng trong 4 năm qua, còn
có những yếu tố quan trọng không kém đó là sự tham gia các sinh hoạt cộng
đồng, tôn giáo, hướng đạo, thiếu nhi, và học tiếng Việt. Qua những công
việc này, Khoa Nam học được cách phục vụ, dấn thân từ các linh mục tu sĩ,
các ông bà chú bác, những người luôn đóng góp vào những mục tiêu cao cả
hơn bản thân, và nhờ đó Khoa Nam có được động lực giúp mình chọn con
đường phục vụ có ý nghĩa cho một công cuộc chung.

Nguyễn Khoa Nam cùng gia đình và Bà Tổng Toàn Quyền Quentin
Bryce
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Tương lai Khoa Nam sẽ phục vụ trên những tầu chiến tại vùng biển Úc Á.
Ước mong Khoa Nam sẽ mở ra một trang sử hào hùng làm rạng danh cho
giới trẻ Việt Nam tại Úc và ở khắp năm châu.

Melbourne
19/12/2013
Nguồn: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/3338-3338

Chuyển đến: NgườiViệtGốcỚt
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