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1. Trong gần hai thập kỷ qua, tính từ năm 1989, khi chiến tranh lạnh chấm
dứt, thế giới đã có nhiều thay đổi căn bản, nếu không muốn nói là bước
ngoặt. Từ trật tự thế giới hai cực, với sự đối đầu của hai hệ thống, đứng đầu
là hai siêu cường Liên Xô và Mỹ, thế giới chứng kiến sự tan vỡ của Liên Xô
và sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Francis Fukuyama thậm chí còn
cho sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản biểu hiện không chỉ là sự chấm dứt
chiến tranh lạnh, mà còn là “sự cáo chung của lịch sử”, theo nghĩa là sự
chấm dứt của những cuộc đấu tranh lớn trên mặt trận tư tưởng kéo dài suốt
ba thế kỷ. “Sự cáo chung của lịch sử” theo Fukuyama cũng đồng nghĩa với
sự thắng lợi của phương Tây, của chủ nghĩa tự do kinh tế và chính trị Tây
phương. Các chính thể dân chủ phương Tây và mô hình kinh tế thị trường là
các lựa chọn duy nhất có thể của thế giới hiện đại.1 Lời tuyên bố này đã gây
ra sự thảo luận rộng rãi trong giới học thuật. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì
thế giới mà chúng ta đang sống vẫn là thế giới mà trong đó “kẻ mạnh làm
những gì họ muốn và kẻ yếu làm những gì họ phải”. Như vậy để thấy một
điều rằng, nằm dưới lớp vỏ bề ngoài của hệ tư tưởng chính là hạt nhân có ý
nghĩa quyết định trong quan hệ quốc tế không có gì khác chính là lợi ích của
các nước lớn đã dẫn đến sự cạnh tranh và mâu thuẫn giữa các dân tộc.
Những thay đổi đó ai cũng biết. Nhưng vấn đề sự nhận thức của các quốc gia
về sự thay đổi đó như thế nào? Người ta nhìn nhận thế giới bằng lăng kính
nào, màu hồng hay màu đen. Sự nhận thức đó là không giống nhau và điều
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đó là hoàn toàn bình thường. Người ta có thể sợ hãi hoặc yêu thích những
điều khác nhau vì những lý do khác nhau và vào những thời điểm khác nhau.
2. Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, nền chính trị quốc tế chứng kiến ba
hiện tượng khác nhau, thậm chí đôi khi trái ngược nhau, cụ thể là toàn cầu
hóa, khu vực hóa và chủ nghĩa dân tộc. Sự phức tạp của chính những hiện
tượng này làm nản lòng các quyết tâm chính trị. Đặc điểm khái quát nổi bật
của cục diện thế giới2 mới có thể tóm tắt trong 4 đặc điểm sau: Thứ nhất đó là
sức mạnh của mỗi quốc gia được xác định không chỉ bởi phương tiện quân sự
mà là khả năng kinh tế và “quyền lực mềm” (soft power). Thứ hai, thế giới trở
nên phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn, không ai có thể tồn tại một cách biệt lập
hoàn toàn và không ai có thể một mình giải quyết được tất cả công việc. Thứ
ba, bàn cờ chính trị thế giới có sự tham gia của nhiều chủ thể hơn, bao gồm
các chủ thể truyền thống (quốc gia) và các chủ thể mới như các tổ chức phi
chính phủ (NGO), các công ty xuyên quốc gia (MNC) và cả các cá nhân; Thứ
tư, mô hình kinh tế thị trường và dân chủ ngày càng nhận được thừa nhận ở
nhiều nước trên thế giới. Cục diện thế giới mới tạo ra những cơ hội và thách
thức mới cho tất cả các nước. Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia phải tự tìm
cho mình một lối đi thích hợp, đặng hạn chế thách thức và phát huy được
những cơ hội cho sự phát triển của đất nước.
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3. Mặc dù chiến tranh lạnh đã chấm dứt được gần 20 năm và cùng với nó là
trật tự thế giới cũ, nhưng trật tự thế giới mới chưa định hình. Thế giới đang ở
trong thời điểm mà các nhà nghiên cứu gọi là “sự ngắt câu” (punctuation),
theo đó những khuôn mẫu cũ của sự ổn định đã bị phá vỡ, trong khi những
khuôn mẫu mới thì vẫn chưa xuất hiện để thay thế.3 Chính vì thế mà tàn dư
của chiến tranh lạnh vẫn còn ảnh hưởng đến chính trị quốc tế. Đối với các
quốc gia và nhiều người, chiến tranh lạnh mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Đó
là sự phân chia thế giới thành hai phe thù địch. Đó là trạng thái phân cực ở
châu Âu nói chung và ở Đức nói riêng thành các vùng ảnh hưởng. Đó là cuộc
đấu tranh tư tưởng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản; Đó là cuộc
cạnh tranh thử thách lòng trung thành và ảnh hưởng đối với thế giới thứ ba.
Đó là cuộc tranh tài giữa các cơ quan tình báo giấu mặt. Đó là cuộc chiến diễn
ra trong lòng các đồng minh và giữa các đồng minh của các địch thủ chủ yếu.
Đó là cuộc chiến đã định hình nên văn hóa, khoa học xã hội và tự nhiên và cả
cách viết lịch sử. Đó là cuộc chạy đua vũ trang có khả năng chấm dứt sự tồn
tại của loài người.4
4. Vì tác động nhiều mặt và sâu sắc của chiến tranh lạnh, nên phần lớn giai
đọan kể từ khi nó chấm dứt được gọi là thời kỳ “hậu chiến tranh lạnh”, với
hàm ý chiến tranh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới.
Những năm 1989-1991 được so sánh như những năm 1789-1794 hoặc 19171918 hoặc 1945-1947 trong lịch sử. Sự giống nhau của những thời điểm lịch
sử này là thế giới cố gắng đi tìm một sự ổn định sau một thời gian hỗn chiến.
Nhưng lịch sử cũng cho thấy là thế giới khó có thể tìm thấy được một sự ổn
định, cho dù là tương đối, cho sự phát triển tiếp theo của mình. Người ta quan
sát thấy trong cục diện mới luôn luôn có sự xung đột, mâu thuẫn, đấu tranh
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giữa hai xu hướng, một bên là hội nhập và bên kia là tan rã.5 Khi Tổng thống
Woodrow Wilson đưa ra lời kêu gọi 14 điểm6 sau chiến tranh thế giới thứ
nhất, ông ta đã tính đến tình trạng mâu thuẫn giữa hai lực lượng này. Một mặt,
ông ủng hộ cho một thế giới kinh tế phụ thuộc lẫn nhau, tạo điều kiện tự do
cho những dòng chảy thương mại và đầu tư. Mặt khác, ông cũng ủng hộ một
thế giới độc lập về chính trị, trong đó quyền tự quyết dân tộc từ trước đến nay
bị chối bỏ. Trên thực tế, Tổng thống Wilson đã không đạt được hòa bình mà
là sự mâu thuẫn. Chính sự mâu thuẫn này đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách ứng
xử trong quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngay cả bản thân cuộc chiến tranh
lạnh cũng là một cục diện mà ở đó hai xu thế hội nhập và phân tách đã diễn ra
đồng thời ở các cấp độ và mức độ khác nhau. Những năm 1950 của thế kỷ
trước, Tây Âu đã chứng kiến những bước đi đầu tiên của một quá trình hội
nhập thành công nhất trong lịch sử loài người là Liên minh Châu Âu thể hiện
bằng việc ra đời của cộng đồng than thép và khối NATO. Ở phần Đông của
châu Âu, một mẫu hình hội nhập khác cũng diễn ra đánh dấu bằng việc thành
lập khối SEV và Hiệp ước Vacsava. Nhưng trên phạm vi toàn cầu là sự chia
rẽ giữa các thế giới và sự thù địch tưởng chừng khó dung hòa như đã nói ở
trên. Còn từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt đến nay, xu hướng hội nhập và tan
rã ở các quốc gia và các khu vực trên thế giới cũng diễn ra với phạm vi và
cường độ không kém các giai đọan trước. Chính vì thế mà nhiều học giả cho
rằng hai thập niên đầu thế kỷ XXI vẫn là thời kỳ quá độ sang một trật tự mới.
Cục diện thế giới vẫn có đặc điểm là cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng hội
nhập và tan rã. Hai xu hướng này đấu tranh với nhau, không có sự vượt trội và
tạo thành một trạng thái ổn định tạm thời.
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5. BÞ ¶nh h−ëng nÆng nÒ bëi häc thuyÕt “hai phe” vµ “ba dßng th¸c c¸ch
m¹ng” cña thêi kú chiÕn tranh l¹nh, ViÖt Nam ®· kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng møc
vÒ nh÷ng thay ®æi ®· diÔn ra trªn b×nh diÖn quèc tÕ vµ khu vùc, nh÷ng ®iÒu
chØnh chiÕn l−îc cña c¸c n−íc lín ngay tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1970, khi cuéc
chiÕn tranh ViÖt Nam vÉn cßn trong giai ®o¹n ¸c liÖt nhÊt. Từ ngày 2128/2/1972, khi Mao Trạch Đông tiếp Tổng thống Nixon tại Bắc Kinh, thì cục
diện an ninh chính trị ở Châu Á Thái Bình Dương nói riêng và ở thế giới nói
chung đã thay đổi một cách cơ bản. “Sự xuất hiện mối quan hệ hữu nghị giữa
Bắc Kinh và Washington đột nhiên đã làm cho mâu thuẫn Việt Nam từ vị trí
tâm điểm của chính trị quốc tế trở thành một sự kiện ngoài lề và không gây
được sự chú ý của dư luận.”7
ChiÕn th¾ng giµnh ®−îc trong cuéc chiÕn tranh l©u dµi gian khæ chèng siªu
c−êng sè mét thÕ giíi lµ ®Õ quèc Mü vµ c¸c n−íc ®ång minh còng lµm cho
ViÖt Nam ®¸nh gi¸ sai vÒ b¶n th©n vµ t−¬ng quan lùc l−îng trªn ph¹m vi toµn
cÇu. Giống như nước Mỹ sau Thế chiến II, chiến thắng trong cuộc chiến tranh
tàn khốc, trước một đối thủ hùng mạnh đã làm cho Việt Nam ngất ngây,
không đánh giá đúng được thực tế và những thay đổi đang diễn ra. Theo
William Duiker, “Thay vì thừa nhận một thực tế là thắng lợi của họ trước hết
là kết quả của sự kết hợp giữa các nhân tố địa phương và tinh thần bất khuất
của nhân dân Việt Nam, họ đánh giá đó là sự biểu hiện của sự vượt trội của
học thuyết Mác Lênin đối với các giá trị và thể chế của thế giới tư bản do Mỹ
lãnh đạo và là bước đầu trong quá trình sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc.”8
ChÝnh nhËn thøc sai lÇm nµy lµ nguyªn nh©n s©u sa dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ViÖt
Nam ®· m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm nghiªm träng trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh
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s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i. Chiến thắng trong chiến tranh không đồng nghĩa
với thắng lợi trong hòa bình, hay nói theo cách nói của David Elliott là “chiến
thắng trong cuộc chiến, nhưng Đảng cộng sản đã để thua trong cuộc cách
mạng.”9 HËu qu¶ tÊt yÕu lµ ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi sù khñng ho¶ng kinh
tÕ-x· héi trong n−íc vµ sù c« lËp trong quan hÖ quèc tÕ. Xung ®ét kÐo dµi víi
Campuchia vµ tiÕp theo ®ã lµ cuéc chiÕn tranh biªn giíi phÝa B¾c ®· lµm cho
®Êt n−íc r¬i vµo mét giai ®o¹n khã kh¨n ch−a tõng cã trong lÞch sö. TiÕc r»ng,
hµnh ®éng nh©n ®¹o cña ViÖt Nam gióp nh©n d©n Campuchia tho¸t khái chÕ
®é diÖt chñng vµo th¸ng 1/1978 trªn thùc tÕ ®· xo¸ ®i h×nh ¶nh tèt ®Ñp vÒ mét
ViÖt Nam hoµ b×nh, trung lËp, lµm cho c¸c n−íc l¸ng giÒng nghi ngê vÒ nh÷ng
nguyªn t¾c mµ ViÖt Nam ®· ®−a ra trong tuyªn bè 4 ®iÓm vÒ §«ng Nam ¸
c¸ch ®ã hai n¨m.
6. B¾t ®Çu tõ gi÷a nh÷ng n¨m 1980, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam
®· cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n. §iÓm quan träng nhÊt cña sù thay ®æi trong
®−êng lèi ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam lµ nhÊn m¹nh ®Õn lîi Ých d©n téc vµ quèc
gia thay v× chØ chó ý ®Õn khÝa c¹nh hÖ t− t−ëng nh− tr−íc ®©y. Lý do cña sù
thay ®æi nµy ®−îc gi¶i thÝch b»ng hai yÕu tè. Thø nhÊt ®ã lµ nh÷ng yÕu tè néi
sinh b¾t nguån tõ nh÷ng khã kh¨n chång chÊt trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc chÝnh
trÞ, kinh tÕ, qu©n sù vµ ngo¹i giao mµ ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt vµo thêi gian
nµy. Hai lµ nh÷ng yÕu tè ngo¹i sinh do ¶nh h−ëng cña ®−êng lèi c¶i tæ
(perestroika) vµ c«ng khai (glasnost) mµ Liªn X«, ®øng ®Çu lµ Mikhail
Gorbachèp khëi x−íng tõ mïa xu©n n¨m 1985.
Nh− vËy lµ ®øng tr−íc t×nh h×nh thay ®æi cña thÕ giíi, khi hai siªu c−êng
Liªn X« vµ Mü tuyªn bè chÊm døt cuéc chiÕn tranh l¹nh kÐo dµi ®· h¬n 40
n¨m, khi mµ ®−êng lèi c¶i tæ cña Liªn X« ®· g©y ra lµn sãng c¸ch m¹ng ë
c¸c n−íc §«ng ¢u, §¶ng Céng s¶n vµ chÝnh phñ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng
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quyÕt s¸ch quan träng kÞp thêi. Mét trong nh÷ng sù kiÖn quan träng lµ §¹i
héi §¶ng lÇn thø VII diÔn ra vµo th¸ng 6 n¨m 1991. T¹i §¹i héi nµy, ViÖt
Nam tuyªn bè muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n−íc. ChiÕn l−îc æn ®Þnh vµ ph¸t
triÓn kinh tÕ-x· héi ®Õn n¨m 2000 mµ §¹i héi VII th«ng qua kh¼ng ®Þnh ViÖt
Nam sÏ tiÕn hµnh ®a ph−¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ víi tÊt c¶
c¸c n−íc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ.
VÒ mÆt lý thuyÕt, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong c¸c v¨n kiÖn chÝnh thøc
cña m×nh nh− NghÞ quyÕt §¹i héi D¶ng lÇn VIII (1996), lÇn thø IX (2001) vµ
lÇn thø X (2006) ®Òu kh¼ng ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y. VÒ t×nh h×nh
quèc tÕ, c¸c tµi liÖu ®Òu kh¼ng ®Þnh xu thÕ ph¸t triÓn chñ ®¹o cña thÕ giíi lµ
hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ hîp t¸c, trong ®ã tÊt c¶ c¸c n−íc ®Òu −u tiªn cho ph¸t
triÓn kinh tÕ, tham gia vµo qu¸ tr×nh liªn kÕt khu vùc vµ quèc tÕ. §øng tr−íc
t×nh h×nh ®ã, vÒ mÆt ®èi ngo¹i ViÖt Nam cÇn më réng quan hÖ ®èi ngo¹i, chñ
®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, khai th¸c triÖt ®Ó mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ mÆt
tiªu cùc cña toµn cÇu ho¸ ®Ó ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶. §Æc biÖt,
®¹i héi IX kh¼ng ®Þnh khÈu hiÖu cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy lµ: “ViÖt
Nam muèn lµ b¹n vµ ®èi t¸c tin cËy cña tÊt c¶ c¸c n−íc trong céng ®ång thÕ
giíi cïng phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn”. VÒ mÆt ®èi néi, h¬n
lóc nµo hÕt ViÖt Nam cÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ,
®Þnh h−íng XHCN, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, an ninh quèc gia vµ b¶n s¾c v¨n
ho¸ d©n téc.
7. Hai m−¬i n¨m ®· tr«i qua, kÓ tõ ngµy §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam th«ng qua
®−êng lèi ®æi míi. Nh÷ng kÕt qu¶ mµ ViÖt Nam ®¹t ®−îc lµ rÊt ®¸ng ghi
nhËn vµ kh¶ quan. Mét lµ ®Êt n−íc tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng, ®ãi
nghÌo, kÐo dµi hµng chôc n¨m, nhÊt lµ giai ®o¹n 1975-1985. Hai lµ, ViÖt
Nam ®· tõng b−íc héi nhËp vµo hÖ thèng kinh tÕ-chÝnh trÞ cña khu vùc vµ thÕ
giíi, cã vÞ trÝ vµ tiÕng nãi quan träng trong nhiÒu tæ chøc khu vùc vµ quèc tÕ.
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Trong qu¸ tr×nh ®ã, ViÖt Nam còng ®· rót ra ®−îc mét sè bµi häc quý gi¸.
Thø nhÊt ®ã lµ gi¶i quyÕt mét c¸ch ®óng ®¾n mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a ®Èy
m¹nh qu¸ tr×nh ®æi míi trong n−íc víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
g¾n liÒn víi viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc. Thø hai, mét mÆt t¨ng c−êng søc
m¹nh néi lùc, n©ng cao søc c¹nh tranh quèc gia nh−ng mÆt kh¸c ph¶i biÕt
ph¸t huy vÞ thÕ vµ vai trß cña ViÖt Nam trong víi sù ph¸t triÓn cña c¸c tæ
chøc khu vùc vµ quèc tÕ nh− ASEAN, ARF, ASEM, APEC, WTO...§óng
nh− V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng kh¼ng ®Þnh:
“X©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ ph¶i ®i ®«i víi chñ ®éng héi nhËp kinh
tÕ, më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i, kÕt hîp néi lùc víi ngo¹i
lùc thµnh nguån lùc tæng hîp ph¸t triÓn ®Êt n−íc.”10
MÆc dï ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc quan träng vµ c¬ b¶n c¶ vÒ ®èi
néi vµ ®èi ngo¹i trong thêi gian qua, nh−ng nÕu nh×n nhËn mét c¸ch thùc sù
kh¸ch quan, trong quan hÖ ®èi ngo¹i, ViÖt Nam vÉn cßn ph¶i ®èi mÆt víi rÊt
nhiÒu th¸ch thøc vµ khã kh¨n trong thêi gian tíi. Thø nhÊt, sù tôt hËu, l¹c
hËu vÒ kinh tÕ sÏ lµm cho søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ngµy mét
yÕu kÐm vµ kh«ng hiÖu qu¶. Thø hai, vµ ®iÒu nµy th× quan träng h¬n, ®ã lµ
sau nh÷ng chuyÕn viÕng th¨m h÷u nghÞ, nh÷ng cuéc ®ãn tiÕp th©n mËt,
nh÷ng tho¶ thuËn vÒ t¨ng c−êng ®Çu t− trùc tiÕp, trî gióp, ®Èy m¹nh bu«n
b¸n, trao ®æi, mèi quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n−íc sÏ ph¸t triÓn theo
h−íng nµo? LiÖu cã thÓ cã quan hÖ chÝnh trÞ, an ninh, quèc phßng chÆt chÏ
gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n−íc ®−îc kh«ng? LiÖu sù héi nhËp kinh tÕ toµn diÖn
vµ s©u s¾c cña ViÖt Nam vµo c¸c tæ chøc khu vùc vµ quèc tÕ cã ®e do¹ ®Õn
hÖ thèng chÝnh trÞ vµ an ninh quèc gia kh«ng? LiÖu “diÔn biÕn hoµ b×nh” cã
x¶y ra kh«ng, khi mµ ViÖt Nam ngµy mét chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ, chÊp
nhËn luËt ch¬i cña c¸c tæ chøc quèc tÕ ®a ph−¬ng hay thiÕt lËp quan hÖ song
10

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, Hµ Néi, Nhµ XuÊt b¶n chÝnh
trÞ quèc gia 2001, tr. 25-26.
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ph−¬ng víi c¸c quèc gia cã chÕ ®é chÝnh trÞ kh¸c víi ViÖt Nam. §©y lµ
nh÷ng c©u hái lín mµ ViÖt Nam b©y giê ph¶i tr¶ lêi, nÕu nh− kh«ng muèn bÞ
m·i m·i ®øng ngoµi dßng ch¶y cña thêi ®¹i. Tất cả những điều này phụ
thuộc trước hết và chủ yếu vào người Việt Nam sẽ hành động như thế nào,
bởi vì nói như Lý Quang Diệu “Người Việt Nam sẽ mất nhiều thời gian cho
việc loại bỏ các trói buộc để hoạt động thoải mái linh hoạt. Một khi họ làm
được điều này, tôi ít nghi ngờ việc họ có thể thành công.”11
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