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David Brown là viên chức ngoại giao từng làm việc ở Đại
sứ quán Mỹ tại Sài Gòn trước năm 1975. Sau đó, ông là
nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ ở một loạt nước Đông Nam Á
khác. Ông rời nhiệm sở năm 1997 và nay được đánh giá là
một chuyên gia về Đông Á cũng như những vấn đề năng
lượng quốc tế.
David Brown từng trở lại Việt Nam triển khai các dự án
giáo dục, bảo tồn môi trường trong nửa cuối của thập niên
trước và hiện vẫn đi lại thường xuyên giữa Việt Nam và Mỹ.
Ngoài ra, ông còn là tác giả của nhiều bài viết phân tích về
tình hình biển Đông và về vấn đề thời sự ở Việt Nam trên tờ
báo Asia Times, Asia Sentinel, East Asia Forum, China
Economic Quarterly, Asianomics, Foreign Affairs và Yale
Global.

