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"Người ta hay nói, tình đầu
thường dễ tan vỡ. Tuy nhiên,
có một lý do khiến mối tình

đầu tiên của tôi với Việt Nam
đã kéo dài suốt 50 năm sau

đó... Đó chính là được đào tạo
tại Việt Nam" 

 

Hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật 
chia sẻ trong chương trình: 

Furuta Motoo, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhât

Vào ngày 19/2, giáo sư Futura
Motoo – Hiệu trưởng trường Đại
học Việt Nhật – Đại học Quốc
Gia Hà Nội đã có buổi trò
chuyện và chia sẻ trong chương
trình Cất Cánh – Tôi chọn Việt
Nam do VTV1 – Đài Truyền
Hình Việt Nam thực hiện.

Trong không khí ấm áp và sâu
lắng của chương trình, GS
Futura Motoo đã có những chia
sẻ hết sức cảm động về lý do
Giáo sư đã chọn Việt Nam là nơi
nghiên cứu và gửi gắm niềm
đam mê tìm hiểu về đất nước,
con người và văn hóa của dải
đất hình chữ S. Giáo sư tin rằng
việc tìm hiểu về Việt Nam sẽ
giúp Giáo sư hiểu được thế giới
xung quanh mình.

Giáo sư cũng mang đến cho khán
giả những cảm xúc rất chân thành
khi kể về câu chuyện về một con
người Nhật Bản nhưng đã tìm
hiểu, nghiên cứu, làm việc và
cống hiến cho Việt Nam và mối
quan hệ giữa Việt Nam và Nhật
Bản trong suốt 50 năm qua. Giáo
sư bày tỏ sự may mắn khi học hỏi
được rất nhiều về lịch sử và xã
hội Việt Nam từ các giáo sư uyên
bác như GS Phan Huy Lê, GS
Trần Quốc Vượng của Trường
Đại học Tổng hợp Hà Nội, GS
Văn Tạo - nguyên Viện trưởng
Viện Sử học Việt Nam và GS
Dương Phú Hiệp - nguyên Giám
đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật
Bản v.v...

Xem thêm toàn văn bài chia sẻ tại
đây
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