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Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc trả lời phỏng vấn TTXVN (Ảnh: Thành Hữu/Tokyo)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã có buổi phỏng vấn Thủ tướng Nhật Bản
Shinzo Abe về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phỏng vấn.
- Trong suốt hơn 45 năm, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản đã luôn tích cực hỗ trợ sự nghiệp đổi mới, hội nhập và
phát triển của Việt Nam, xin ngài đánh giá về mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Nhật Bản-Việt Nam?
Thủ tướng Shinzo Abe: Đến nay, tôi đã là nghị sỹ quốc hội được 25 năm. Vào thời điểm lần đầu tiên được bầu làm nghị sỹ, tôi và một số
nghị sỹ khác đã đi thăm Việt Nam và đã nhận được sự đón tiếp rất nồng ấm của Chính phủ Việt Nam. Đến giờ tôi vẫn nhớ những tình cảm
đó. Khi đó, Việt Nam đã thực hiện chính sách đổi mới và nhờ đó kinh tế Việt Nam đã phát triển rất năng động. Năm 2006, trong nhiệm kỳ
Thủ tướng lần đầu, tôi đã đi thăm Việt Nam.
Cho đến thời điểm hiện nay, tôi đã đến thăm Việt Nam tổng cộng 4 lần với tư cách Thủ tướng Nhật Bản. Mỗi lần đến thăm Việt Nam tôi đều
rất vui mừng khi chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam.
[Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trả lời phỏng vấn dành riêng cho TTXVN] (https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-nhat-banshinzo-abe-tra-loi-phong-van-danh-rieng-cho-ttxvn/552902.vnp)
Đặc biệt, vào tháng 11/2017, khi tôi đến thăm Việt Nam, tôi đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời đến Hội An, quê nhà của Thủ
tướng. Chúng tôi đã đi dạo phố cổ Hội An, thăm cầu Nhật Bản, được thăm một số cửa hàng mà người Nhật Bản đã từng kinh doanh tại đó
từ xa xưa, qua đó một lần nữa tôi hiểu được về lịch sử giao lưu giữa hai nước. Khi đó, Hội An đang gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng sau một
trận bão nhưng vẫn có rất nhiều người dân đứng hai bên đường để chào đón chúng tôi. Tôi vô cùng cảm động trước tình cảm đó.
Điểm mấu chốt trong quan hệ đối tác giữa hai nước là để cống hiến cho hòa bình và phồn vinh của khu vực. Hiện nay, Việt Nam và Nhật
Bản đã có sự giao lưu kinh tế nhân dân và hợp tác kinh tế rất năng động. Ngoài ra, chúng tôi rất muốn hợp tác với Việt Nam để giải quyết
những vấn đề về an ninh quốc phòng, những vấn đề khu vực và phát triển kinh tế. Tôi rất muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai
nước.
- Thưa Thủ tướng, Ngài kỳ vọng gì về tiềm năng phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới ?
Thủ tướng Shinzo Abe: Quan hệ hai nước phải là mối quan hệ tương trợ lẫn nhau, hợp tác với nhau, chung sức làm những việc mà chúng
ta cần làm. Trong ấn tượng của người Nhật Bản, dân tộc Việt Nam là dân tộc rất cần cù, thông minh, tính kiên nhẫn cao, và đặc biệt, tình
cảm của người Việt Nam rất ấm áp. Số công dân qua lại giữa hai nước đã lên tới 1,2 triệu lượt, hiện có 300.000 người Việt Nam đang cư trú
tại Nhật Bản.
Với chúng tôi, những người Việt Nam biết tiếng Nhật, hiểu biết về văn hóa Nhật Bản là những tài sản rất to lớn. Từ ngày 1/4/2019, khi chế
độ tiếp nhận người lao động nước ngoài mới có hiệu lực, tôi mong muốn nhiều người Việt Nam ưu tú sang Nhật Bản làm việc.
Nhật Bản sẽ tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo vào năm 2020, tôi rất mong đợi các đội tuyển thể thao Việt Nam sẽ sang Nhật Bản để
cùng tranh tài cũng như mong đợi có nhiều khách du lịch Việt Nam qua Nhật Bản để đón xem sự kiện thể thao này. Trong môn bóng đá, Việt
Nam và Nhật Bản là hai đối thủ cạnh tranh nhau, chúng tôi rất muốn chúng ta cùng động viên, khuyến khích nhau trong rèn luyện để tiến xa
hơn nữa.
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tịch ASEAN năm 2020. Do đó, tôi mong muốn hai nước cùng hợp tác để giải quyết những vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu.
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Quang cảnh cuộc phỏng vấn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Nguồn: TTXVN)

- Với việc Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực, Thủ tướng đánh giá thế nào về
tác động của CPTPP với 11 nước thành viên cũng như quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam?
Thủ tướng Shinzo Abe: Trong bối cảnh thế giới quan ngại về khuynh hướng bảo hộ lên cao thì sự ra đời của CPTPP là thành quả cực kỳ
quan trọng và có ý nghĩa nhìn từ quan điểm xúc tiến thương mại tự do, Đây đồng thời cũng là kết quả của sự liên kết chặt chẽ giữa Nhật
Bản và Việt Nam.
Khi nghĩ đến CPTPP, nhiều người cho rằng hiệp định này chỉ nhằm dỡ bỏ hàng rào thuế quan nhưng tôi cho rằng đây là hiệp định rất quan
trọng và tiến bộ bởi vì nó bao trùm nhiều vấn đề như bảo vệ tài sản trí tuệ, môi trường, thương mại điện tử..., do đó tôi nghĩ rằng đây là mô
hình kinh tế mới và rất thích hợp với thế kỷ 21. Nhờ đó, một khu vực kinh tế mới sẽ được xây dựng trên nền tảng công bằng và tự do và
chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ là nơi cùng tạo ra mô hình kinh tế đó.
Nhiều người cho rằng Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP, do đó chúng tôi mong muốn Việt Nam tận dụng được những
lợi ích này để phát triển kinh tế hơn nữa và nâng cao chất lượng đời sống người dân hơn nữa.
Tôi cho rằng CPTPP sẽ thúc đẩy việc giao lưu kinh tế thương mại, kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển hơn nữa. Khi ở
Hội An, tôi đã từng được thưởng thức món phở rất ngon và tới nay vẫn nhớ hương vị đó. Nhờ có giao lưu thương mại trong CPTPP, chắc
chắn nhiều người trên thế giới sẽ có cơ hội biết đến và được thưởng thức văn hóa ẩm thực của Việt Nam nhiều hơn, nhiều người được
thưởng thức món phở Việt Nam hơn.
- Châu Á-Thái Bình Dương ngày càng trở thành trung tâm chính trị, kinh tế năng động của thế giới, Nhật Bản sẽ đóng vai trò như thế nào để
cùng các quốc gia khác trong khu vực tạo dựng một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển, thưa Thủ tướng?
Thủ tướng Shinzo Abe: Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định và hòa bình sẽ là nền tảng để phát triển phồn vinh và hòa bình
cho Nhật Bản và Việt Nam. Việc đảm bảo vùng biển, vùng trời rộng lớn từ Ấn Độ Dương tới Thái Bình Dương là nền tảng mang đến hòa
bình và thịnh vượng cho tất cả các quốc gia. Nhật Bản mong muốn hợp tác cùng tất cả các quốc gia có cùng chung quan điểm với chúng tôi
để cùng chung sức kiến tạo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Trước hết, chúng ta cùng phải phổ biến, củng cố vững chắc tinh thần thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải, tự do thương mại...
Thứ hai, chúng ta phải hướng tới mục tiêu tạo ra sự phát triển về kinh tế thông qua việc nâng cao tính liên kết giữa các quốc gia trong khu
vực và trong khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.
Thứ ba, chúng ta phải hướng tới mục tiêu bảo đảm hòa bình và ổn định thông qua thực thi luật pháp trên biển, xây dựng năng lực viện trợ
nhân đạo, cứu hộ cứu nạn...
Nhật Bản muốn cùng với Việt Nam bắt tay để cùng giải quyết các vấn đề trong khu vực và kiến tạo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương tự do và rộng mở.
- Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng./.
Hình ảnh hoạt động của đoàn đại biểu TTXVN tại Nhật Bản (http://vietnamplus.vn/hinh-anh-hoat-dong-cua-doan-dai-bieu-ttxvn-tai-nhatban/552903.vnp)
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