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Kính thưa ông Ichimura Yasuo, 
Kính thưa bà Komatsu Miyuki, 
 
Tôi xin có lời chúc mừng vì hai ông bà được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản. 
 
Hôm nay, có nhiều khách cả người Nhật và người Việt đến đây để chúc mừng hai ông bà. Tôi xin cảm ơn quý 
vị đến nhà riêng của tôi. 
 
Sau đây, Tôi xin giới thiệu hai ông bà với các quý khách. Trước hết tôi xin giới thiệu ông Ichimura. 
 
Sau nhiều năm làm việc cho Hợp tác xã nông nhiệp toàn quốc Nhật Bản và về hưu, ông Ichimura chuyển sang 
mở lớp dạy tiếng Nhật miễn phí tại vùng Kitaurawa quê hương của mình. Sau đó, vào năm 2008, ông đến Hà 
Nội và thành lập Trường dạy tiếng Nhật miễn phí cho giới trẻ ở đây. Kể từ đó đến nay, ròng rã suốt 10 năm qua, 
không quản ngại sớm khuya, kể cả vao ngày nghỉ thứ 7 hoặc chủ Nhật, ông đều lên lớp giảng dạy tiếng Nhật 
một cách nghiêm túc cho những thanh niên có tâm huyết.  
 
Hôm nay, một số học trò của ông cũng đến đây tham dự. Tính đến nay, tại trường tiếng Nhật của ông Ichikawa 
đã có 157 người đỗ trình độ N2 và 35 người đã đỗ trình độ N1 trong các Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật. 
 
Thêm vào đó, ông Ichimura cũng đã dạy cho học sinh về tác phong kinh doanh kiểu Nhật Bản để các em không 
lo lắng khi làm việc ở công ty Nhật Bản. Ông Ichimura đúng là một thầy giáo xuất sắc luôn nghĩ đến tương lai 
các học trò của mình.  
 
Hạt mà ông Ichimura gieo trồng tại Việt Nam đã trở thành tài sản quý báu trong mối quan hệ hai nước Việt- 
Nhật. 
 
Tôi chúc ông Ichimura giữ gìn sức khỏe và tiếp tục đào tạo nhièu nguồn nhân lực ưu tú.  
 
Tiếp theo, tôi xin giới thiệu về bà Komatsu Miyuki. 
 
Chắc nhiều người đã biết bà Komatsu vì bà là nhân vật chính trong phim “Hòa cùng làn gió Việt” được chiếu 
cách đây 2 năm. 
 
Bà Komatsu đã đến Việt Nam vào năm 1992. Kể từ đó đến nay đã là 25 năm Bà làm giáo viên tiếng Nhật và 
Chuyên gia VOV. 
 
Hôm này 30 người bạn thân của bà Komatsu đã đến đây. Như Quý vị thấy, 30 người có các lĩnh vực chuyên 
môn đa dạng phong phú chứng tỏ rằng bà Komatsu đã từng công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Việt 
Nam. 
 
Môt trong các lĩnh vực làm nên sự nghiệp của Bà Komatsu là tìm hiểu về lịch sử gia đình cựu binh lính Nhật ở 
VN, những câu chuyện đã nằm sâu dưới đất từ lâu mà nhiều người Nhật chưa hề biết. Nhờ việc năng đi lại trao 
đổi giao tiếp với các gia đình và thông qua hoạt động viết sách, Bà Komatsu đã soi sáng các câu chuyện này.  
 
Bà Komatsu đã giới thiệu gia đình cựu binh lính Nhật cho Nhà Vua và Hoàng Hậu vào tháng 3 năm nay. Buổi 
gặp gỡ thật sự đáng xúc động. Đặc biệt, mọi người cùng xúc động khi thấy Hoàng Hậu ôm bà Nguyễn Thị 
Xuân, vợ của một người lính Nhật, 93 tuổi. 
 
Bây giờ ước mơ của gia đình binh linh Nhật là được một lần tới thăm Nhật Bản, đất nước của người cha mình. 
Đại sứ quán hiện đang phối hợp với bà Komatsu để thu xếp chuyến đi thăm này nhằm hiện thực hóa ước mơ 
của các gia đình. 
 
Tôi hy vọng ông Ichimura và bà Komatsu sẽ tiếp tục làm các công việc tuyệt vời như thế này trong thời gian tới. 
Một lần nữa, tôi xin tỏ lời kính trọng và cảm ơn về sự đóng góp quý báu của ông Ichimura và bà Komatsu. 
 
Xin chân thành cảm ơn. 


