
 

Xin chào các bạn! 

Bắt đầu từ ngày mai, các bạn sẽ đi thăm Nhật Bản trong vòng 1 tuần.  Tôi rất vui vì ngày này 
cuối cùng cũng tới. Nhân đây, tôi muốn giới thiệu với các bạn quá trình chuẩn bị cho chuyến 
thăm Nhật Bản lần này của các bạn.  

Tháng 3 năm nay, các bạn đã được gặp Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ở ngay tại Hà Nội. Đó 
là buổi gặp gỡ hết sức cảm động. Hình ảnh Hoàng hậu ôm Bà Xuân đã lay động trái tim của biết 
bao người. 

Cuộc gặp gỡ này đã được TV, báo chí và mạng xã hội đưa tin rộng rãi. Vì vậy, nhiều người Nhật 
đã biết đến câu chuyện lịch sử về cựu binh Nhật Bản và gia đình của họ, điều mà cho đến nay 
hầu như chỉ có một số ít người được biết.  

Cụ thể là  Cha các bạn đã cùng với người Việt Nam tham gia kháng chiến chống Pháp, đóng 
góp to lớn vì độc lập của Việt Nam. Nhiều cựu binh Nhật Bản do hoàn cảnh không cho phép 
đã phải để gia đình ở lại Việt Nam và trở về nước. Gia đình những cựu binh Nhật Bản hiện 
sống khỏe mạnh tại Việt Nam và vẫn dành cho Nhật Bản những tình cảm ấm áp. Biết được sự 
thật này, “tình cảm gần gũi” của nhiều người Nhật Bản đối với Việt Nam chắc chắn đã lớn mạnh 
hơn trước.   

Sau đó, thông qua bài báo của Bà KOMATSU Miyuki (đăng trên báo Yomiuri số ra ngày 3 
tháng 5) và cuộc gặp gỡ với Nhà vua và Hoàng hậu chúng tôi được biết mong ước của các bạn là 
“muốn được đến thăm Nhật Bản, quê hương của cha, dù chỉ một lần”.   

Sau khi đọc xong bài báo, Đại sứ quán Nhật Bản với quyết tâm “nhất định thực hiện ước mơ của 
các bạn trong năm nay” đã bắt đầu xem xét khả năng thực hiện chuyến thăm. Chúng tôi đã nhận 
được sự ủng hộ nhiệt tình và những lời khuyên bổ ích từ các thành viên của Hiệp hội Doanh 
nghiệp Nhật Bản, Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt, Việt - Nhật SUGI Ryutaro, Bác sỹ HATTORI và 
rất nhiều người có mối duyên sâu sắc với Việt Nam. 

Kết quả là vào tháng 8, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Quỹ Nippon (Chủ tịch 
SASAKAWA Yohei) về mặt tài chính, Ông KATO Hitoshi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật – Việt 
Thành phố Sakai sẽ chiêu đãi Đoàn tại Kansai, “Hội hỗ trợ chuyến thăm Nhật Bản của gia đình 
cựu binh Nhật Bản” được thành lập, Bà KOMATSU sẽ tham gia cùng các bạn trong suốt hành 
trình, việc thu xếp chương trình cụ thể do Công ty Du lịch Taggar Travel (Ông KOBAYASHI, 
Ông FUKUMOTO, Ông Kyomi đại diện của Công ty hôm nay cũng có mặt) thực hiện… “phần 
khung của công tác chuẩn bị cho chuyến thăm” đã được quyết định như vậy.    

Bên cạnh đó, Tiến sỹ TSUBOI Yoshiharu thuộc Đại học Waseda đã hỗ trợ thu xếp chuyến viếng 
mộ Ông KAMO Tokuji, cựu binh Nhật Bản, cha của Ông Phan Hoan Châu.   

Tại buổi tiệc hôm nay còn có sự tham gia của Giáo sư FURUTA Motoo, Hiệu trưởng Trường 
Đại học Việt Nhật và Ông HONNA Tetsuji, Nhạc trưởng Giàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt 
Nam. Nhạc trưởng HONNA đã giúp liên hệ với Nhà sư Sagawa, trụ trì chùa Toudaiji ở Nara. 



Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn các vị có liên quan đã giúp đỡ rất nhiều cho việc thực 
hiện chuyến thăm. 

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa thực hiện giấc mơ của các bạn 
mà còn góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau về sự gắn bó lịch sử giữa Nhật Bản và Việt Nam, 
củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Và trên hết, chúc cho chuyến thăm 
Nhật Bản từ ngày mai sẽ trở thành “nội dung đầy ý nghĩa” trong cuộc đời các bạn. 

Nhật Bản đang trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết đã dần lạnh hơn. Mong các bạn giữ gìn sức 
khỏe trong thời gian chuyến thăm. 

Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp tới các bạn vào tối trước khi lên đường. Xin cảm ơn các 
bạn 

 

 

 

 


