
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phía trước cho Ấn Độ và Việt Nam

Khi Ấn Độ và Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm tôn vinh những di sản của mối quan hệ bền
chặt và sâu sắc giữa hai nước, đây cũng là thời điểm để đề ra trước các kế hoạch, không chỉ
nhằm bảo tồn mà còn vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta cùng với các
ưu tiên phát triển đất nước trong tình hình thế giới hiện tại.

2. Người tiền nhiệm đáng ngưỡng mộ của tôi, theo quan điểm của ông, đã tổng kết lại quan hệ
Ấn Độ-Việt Nam và các xu hướng gần đây trong các khía cạnh chính của quan hệ đối tác giữa
hai nước. Triển vọng cho những mối quan hệ phía trước này tràn đầy hứa hẹn trải dài toàn bộ
các lĩnh vực.

3. Hai quốc gia kế thừa sự thấu hiểu chính trị sâu sắc, tôn trọng quan điểm của nhau và sự
tương đồng trong quan điểm đảm bảo một môi trường vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng
ở châu Á và trên thế giới. Những điều này mang lại sức mạnh cộng hưởng trong cách tiếp cận
của chúng ta nhằm củng cố các cơ chế trong khu vực và trên thế giới, bắt đầu từ cấu trúc lấy
ASEAN làm trung tâm, hòa bình và an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, các cấu trúc
quản trị đa phương gắn với Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, tôn trọng luật pháp quốc tế và
trật tự dựa trên luật lệ. Hỗ trợ các nỗ lực chung theo hướng này phù hợp với lập trường và lợi
ích quốc gia của cả Ấn Độ và Việt Nam.

4. Vào tháng 12 năm 2020, các nhà lãnh đạo của chúng ta thông qua Tầm nhìn chung vì Hòa
bình, Thịnh vượng và Người dân, đưa ra khuôn khổ để xác định những nỗ lực toàn diện trong
các lĩnh vực hợp tác khác nhau của hai nước. Thương mại và đầu tư thường đóng vai trò là
thước đo cho các mối quan hệ kinh tế cần được tích cực mở rộng hơn mức độ hiện tại. Ngoài
ra, còn có nhiều yếu tố hợp tác và trao đổi kinh nghiệm rộng lớn hơn mà Ấn Độ và Việt Nam
cần theo đuổi. Các lĩnh vực như công cụ kỹ thuật số để quản trị, công nghệ tài chính, chuỗi
cung ứng linh hoạt, nỗ lực kết nối, công nghệ tương lai để phát triển, kinh tế xanh và ứng
dụng ngoài vũ trụ có thể mang lại cơ hội cùng có lợi cho hWellingai nước chúng ta.

5. Sự phát triển quốc gia toàn diện trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển kỹ năng, nông
nghiệp, năng lượng sạch, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu có những điểm tương
đồng to lớn giữa hai nước. Những điều này có thể chuyển đổi thành hợp tác, trao đổi kinh
nghiệm và học hỏi lẫn nhau một cách sâu rộng khi hai nước cùng nhau phát triển.

6. Nhu cầu quốc phòng và an ninh sẽ luôn là nhân tố cơ bản của các quốc gia. Nền tảng vững
chắc của sự tin cậy lẫn nhau, kinh nghiệm hợp tác trong đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ, và
tính chất của những thách thức đang nổi lên mang lại tiềm năng hợp tác song phương to lớn
để bổ sung cho nỗ lực phát triển quốc gia của hai nước. Việc tận dụng những khuôn khổ tuyệt
vời đã được phát triển trong những năm gần đây có thể được thúc đẩy theo nhiều cách thông
qua đối thoại và hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam.



7. Tình cảm rõ nét giữa người dân hai nước bắt nguồn sâu xa từ lịch sử, văn hóa và di sản
chung của chúng ta như Phật giáo và các mối liên kết từ thời xa xưa của người Chăm. Sự trao
đổi sâu rộng giữa các tổ chức học thuật của hai nước và các viện cố vấn chính sách
(think-tank) có thể được mở rộng hơn nữa thông qua hoạt động trao đổi sinh viên, tổ chức
hội thảo và nghiên cứu chung trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Kết nối trong lĩnh
vực điện ảnh, truyền thông và phát sóng sẽ không chỉ làm phong phú thêm các kết nối giữa
người dân hai nước mà còn thúc đẩy ngành du lịch phát triển và khuyến khích người dân đi
du lịch nhiều hơn. Mối quan hệ giữa các tỉnh, trao đổi thanh niên, yoga và y học cổ truyền
như ayurveda là những chủ đề khác có tiềm năng to lớn. Mối liên kết lành mạnh giữa nghị
viện hai nước và các tổ chức khác là một khía cạnh khác của sự hiểu biết rộng rãi hơn, sự
đánh giá cao và ủng hộ quan hệ song phương ở hai nước.

8. Sự ủng hộ tuyệt vời của các nhà lãnh đạo và lợi ích chung của hai nước kết hợp lại, giữa một
môi trường toàn cầu phức tạp, sẽ tạo ra cơ sở vững chắc cho việc mở rộng quan hệ đối tác
chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam. Chính phủ hai nước đã thể hiện quyết tâm
mạnh mẽ hiện thực hóa tiềm năng của quan hệ song phương. Điều này có thể được hỗ trợ nhờ
sự thúc đẩy hơn nữa của cả hai nước khi hai bên phát triển và đóng góp cho hòa bình, an ninh
và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

9. Tôi trân trọng sáng kiến của   “Báo Thế giới và Việt Nam” khi quyết định tổng hợp một bộ
sưu tập đồ sộ gồm các ý kiến và ý tưởng nhằm thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
của chúng ta nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt
Nam. Tôi mong chờ được tiếp tục đóng góp vào hành trình của mối quan hệ hợp tác này trong
những năm tới.


