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1. Giới thiệu chung về ngoại giao nhân dân của hai nước
Trong lịch sử quan hệ quốc tế, các nước tiến hành các hoạt động ngoại giao dưới
nhiều hình thức khác nhau, nhưng qui tụ lại thành hai loại chính là ngoại giao nhà nước
(còn gọi là ngoại giao truyền thống) và ngoại giao nhân dân. Ngoại giao nhà nước chính
là mối quan hệ giữa chính phủ với chính phủ của các nước có chủ quyền, giữa các nhà
lãnh đạo cao cấp nhất của các nước. Các quan chức làm việc trong các đại sứ quán hoặc
cơ quan đại diện ngoại giao của một nước ở nước ngoài là những người đại diện cho
chính phủ của họ ở nước sở tại. Trong khi đó ngoại giao nhân dân là những cách thức
trong đó một nước hoặc một tổ chức phi chính phủ thiết lập quan hệ với các thành phần
phi chính phủ của các nước khác. Những thành phần này có thể là những cá nhân hoặc
tổ chức quần chúng, hoặc tổ chức phi chính phủ. Hoạt động của ngoại giao nhân dân
nhằm mục đích phát huy “sức mạnh mềm” của một nước,1 hỗ trợ cho ngoại giao nhà
nước để thực hiện chính sách đối ngoại mà chính phủ nước đó đã đề ra. Một đặc điểm
thuận lợi của ngoại giao nhân dân là nó có thể tiếp cận với đối tượng và mục tiêu một
cách nhẹ nhàng hơn và hiệu quả hơn trong những điều kiện mà ngoại giao chính thức
của nhà nước khó thực hiện được hoặc thực hiện ít hiệu quả. “Ngoại giao bóng bàn”
giữa Trung Quốc và Mỹ đầu thập niên 1970 là một ví dụ.2 Việt Nam và Mỹ đều thực
hiện các hoạt động ngoại giao nhân dân trong nhiều thập kỷ nay nhưng có những điểm
tương đồng và khác biệt. Để thuận tiện cho việc trình bày, tác giả sử dụng thuật ngữ
chung là “ngoại giao nhân dân” trong toàn bộ báo cáo.
Ngoại giao nhân dân ở Việt Nam được gọi là “đối ngoại nhân dân” và viết theo
tiếng Anh là “people-to-people relations”. Ngoại giao nhân dân của Việt Nam là một
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nội dung quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản và chính phủ Việt
Nam, hoạt động theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam với phương châm: “Mở
rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ song phương và đa
phương với các tổ chức và nhân dân các nước, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ
chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau,
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trong khu vực và
trên thế giới. … Phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại giao của Nhà nước, hoạt động đối
ngoại của Đảng và hoạt động đối ngoại nhân dân, … làm cho thế giới hiểu rõ hơn đất
nước, con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, đường lối, chính sách của Đảng và
Nhà nước ta”.3 Các cơ quan trực tiếp điều hành và quản lý hoạt động ngoại giao nhân
dân là Vụ Đối ngoại nhân dân của Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao và
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO, trước đây gọi là Ủy ban Việt Nam
đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước). VUFO là một tổ chức chính trị-xã hội
chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận
động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. VUFO có các thành viên là 4 tổ chức hữu nghị
đa phương (một trong 4 tổ chức này là Ủy ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á-Phi-Mỹ
Latinh), 30 hội hữu nghị song phương, trong đó Hội Việt-Mỹ là tổ chức hữu nghị song
phương đầu tiên của Việt Nam (được thành lập ngày 17-10-1945), và 10 Liên hiệp các
tổ chức hữu nghị tỉnh và thành phố. Các hình thức hoạt động của ngoại giao nhân dân
chủ yếu của Việt Nam bao gồm trao đổi văn hóa, giáo dục, vận động viện trợ phi chính
phủ nước ngoài, và thông tin đối ngoại. Những hoạt động của ngoại giao nhân dân đã
tạo cơ sở cho nhân dân Việt Nam có điều kiện tăng cường giao lưu với nhân dân các
nước nói chung và nhân dân Mỹ nói riêng, cũng như hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc,
hỗ trợ việc thực hiện chính sách đối ngoại của nhà nước.
Ngoại giao nhân dân của Mỹ được gọi theo tiếng Anh là “public diplomacy”,
nghĩa là “ngoại giao công chúng” và đã có một số hình thức hoạt động ngay từ đầu thế
kỷ 20. Năm 1948, Quốc hội Mỹ ban hành Đạo luật về Thông tin và Trao đổi giáo dục
(USIEEA), tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động ngoại giao nhân dân của Mỹ. Theo qui
định của USIEEA, mục đích của ngoại giao nhân dân nhằm “tạo điều kiện cho Chính
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phủ Mỹ thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa Hoa Kỳ và các nước khác, và tăng cường sự
hiểu biết chung giữa nhân dân Mỹ và nhân dân các nước khác”. Để đạt được mục tiêu
này, USIEEA qui định: “Việc tuyên truyền những thông tin về đất nước, nhân dân và
chính sách của Mỹ ở nước ngoài do Quốc hội, Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và các
quan chức của chính phủ thực hiện phải liên quan đến các vấn đề đối ngoại; Các hợp tác
trao đổi giáo dục với các nước được thực hiện trong phạm vi trao đổi con người, kiến
thức, kỹ năng, dịch vụ kỹ thuật, những thành tựu của lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật và
khoa học”.4 Bộ Ngoại giao Mỹ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc hoạch định
chính sách cho các hoạt động ngoại giao nhân dân. Các chương trình cụ thể do một số
cơ quan khác nhau của chính phủ đảm nhiệm. Từ năm 1953 đến năm 1999, Cơ quan
Thông tin Hoa Kỳ (USIA) chịu trách nhiệm chính về các hoạt động ngoại giao nhân dân
của Mỹ ở nước ngoài. Từ năm 1999 đến nay, các chương trình thông tin quốc tế, trao
đổi giáo dục và văn hóa tập trung về đầu mối chính là Vụ Ngoại giao nhân dân và các
vấn đề công chúng (PD&PA) của Bộ Ngoại giao. Cơ cấu của PD&PA bao gồm: Cục
các vấn đề Văn hóa và Giáo dục, Cục các vấn đề công chúng và Cục Các chương trình
Thông tin Quốc tế. Tham gia vào công tác thông tin đối ngoại còn có hai cơ quan của
chính phủ là Cục Phát thanh & truyền hình Quốc tế và Ủy ban Quản lý Phát thanh và
truyền hình. Ngoài ra, ở Mỹ còn có một số trung tâm nghiên cứu ngoại giao nhân dân
do các trường đại học thành lập, trong số này có Trung tâm Ngoại giao Nhân dân của
Đại học Nam California. Các trung tâm này nghiên cứu các vấn đề về ngoại giao nhân
dân nói chung và của Mỹ nói riêng, đồng thời đưa ra những khuyến nghị về chính sách
ngoại giao nhân dân cho chính phủ Mỹ. Các tổ chức phi chính phủ của Mỹ cũng là một
lực lượng lớn tham gia các hoạt động ngoại giao nhân dân ở nước ngoài. Sau sự kiện
nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, chính sách ngoại giao nhân dân của Mỹ
có sự thay đổi lớn. Theo quan điểm của Mỹ, sự kiện khủng bố này là một trong những
biểu hiện cao độ của tinh thần chống Mỹ. Các quan chức Mỹ đã tìm hiểu nguyên nhân
và nhận định rằng một trong những nguyên nhân quan trọng là do chính quyền Mỹ đã
coi nhẹ hoạt động ngoại giao nhân dân thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh.5 Vì thế, sau thời
điểm này chính quyền Mỹ gia tăng các hoạt động ngoại giao nhân dân. Trong chiến
lược ngoại giao nhân dân mới của chính quyền Bush, một trong những ưu tiên được xác
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định là “Củng cố nhận thức về những lợi ích và giá trị chung giữa nhân dân Mỹ và nhân
dân các nước cũng như giữa những nền văn hóa khác nhau trên thế giới”.6 Mục tiêu
tổng thể của chiến lược ngoại giao nhân dân mới là cải thiện uy tín và hình ảnh nước
Mỹ trong cộng đồng thế giới cũng như làm suy giảm thái độ chống Mỹ của người nước
ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Hồi giáo.
Như vậy, ngoại giao nhân dân của Việt Nam và của Mỹ có một đặc điểm giống
nhau cơ bản: đó là một bộ phận của ngoại giao tổng thể của nhà nước và hỗ trợ ngoại
giao nhà nước trong việc thực hiện chính sách đối ngoại nhằm phục vụ lợi ích quốc gia.
Tuy nhiên, do điều kiện tổ chức hoạt động khác nhau nên hình thức, nội dung và phạm
vi hoạt động ngoại giao nhân dân của Việt Nam và Mỹ có những đặc điểm riêng. Những
khác biệt này được thể hiện rõ qua các hoạt động ngoại giao nhân dân trong quan hệ
giữa hai nước qua các thời kỳ.
2. Những chặng đường của ngoại giao nhân dân trong quan hệ Việt-Mỹ
Trên phương diện ngoại giao nhân dân trong quan hệ với Mỹ, Việt Nam là nước
đã đi trước. Ngay sau khi Việt Nam giành được độc lập, ngoài những mối liên hệ nhà
nước, chính phủ Việt Nam đã sớm đưa hoạt động ngoại giao nhân dân phục vụ quan hệ
đối ngoại với Mỹ. Mở đầu là việc thành lập Việt-Mỹ thân hữu Hội, ngày 17-10-1945.
Việt-Mỹ thân hữu Hội trở thành tổ chức hữu nghị song phương đầu tiên của Việt Nam.
Ngay sau khi được thành lập, Việt-Mỹ thân hữu Hội đã có cơ quan ngôn luận riêng, có
tạp chí bằng hai thứ tiếng Việt và Anh, có chương trình phát thanh chuyên đề giới thiệu
về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với nhân dân Mỹ. Trên thực tế, sự thành
lập và hoạt động của Việt-Mỹ thân hữu Hội là một sách lược về ngoại giao của Việt
Nam trong quan hệ với Mỹ, được xác định rõ rằng: “Về ngoại giao vẫn tuyên bố thân
thiện với Mỹ và vẫn phải dùng Hội Việt-Mỹ làm lợi khí tuyên truyền quốc tế một phần
nào”.7 Điều này cho thấy chính phủ Việt Nam đã sớm nhận thức được vai trò của Mỹ
trên trường quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ cho cuộc đấu tranh chống xâm lược
Pháp. Mặc dù những hoạt động của Việt-Mỹ thân hữu Hội còn hạn chế nhưng đã tạo cơ
sở cho việc mở rộng những hoạt động ngoại giao nhân dân của Việt Nam nói chung và
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trong quan hệ với Mỹ nói riêng ở những giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, thông qua
những hoạt động của Việt-Mỹ thân hữu Hội, chính phủ Việt Nam cũng muốn gửi đi một
thông điệp quan trọng là Việt Nam muốn có quan hệ thân thiện và hữu nghị với Mỹ.
Phía Mỹ mặc dù đã thiết lập những cơ sở pháp lý cho hoạt động ngoại giao nhân dân từ
năm 1948 nhưng cũng không có chương trình gì được thực hiện với Việt Nam. Với
những tính toán lợi ích của Mỹ ở Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á lúc này,
Mỹ đã không đáp ứng thiện chí của chính phủ Việt Nam. Ngược lại, Mỹ đã từng bước
can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam và gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt
Nam.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chính phủ Việt Nam xác định ngoại giao là
một mặt trận quan trọng, trong đó ngoại giao nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh và “phát
huy hiệu quả ngày càng cao”.8 Từ cuối năm 1966, Nhóm công tác chuyên trách về vận
động nhân dân Mỹ được thành lập và đến năm 1967, Ban Mỹ vận gồm 40 cán bộ, có
kinh phí và bộ máy hoạt động riêng, được hình thành. Cuộc chiến tranh phi nghĩa do các
chính quyền Mỹ phát động ở Việt Nam đã bị chính nhân dân Mỹ lên án. Phong trào đấu
tranh chống chiến tranh Việt Nam phát triển mạnh trong các tầng lớp nhân dân Mỹ.
Nhằm tranh thủ sự ủng hộ to lớn của nhân dân Mỹ cho cuộc kháng chiến chống xâm
lược Mỹ, ngày 10-7-1968 chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kết
với nhân dân Mỹ, gọi tắt là Ủy ban Việt-Mỹ. Phối hợp hoạt động với các tổ chức chính
trị - xã hội khác của Việt Nam, đứng đầu là Ủy ban phối hợp toàn quốc, Ủy ban ViệtMỹ đã tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh đòi chấm dứt cuộc chiến tranh của Mỹ
ở Việt Nam. Trọng tâm của các hoạt động là tuyên truyền rộng rãi và giới thiệu về Việt
Nam, tranh thủ sự ủng hộ liên tục và kiên quyết của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới,
đáp ứng những yêu cầu chính trị của kháng chiến chống Mỹ cứu nước.9 Ngoài hoạt
động của các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều cá nhân cũng tham gia vào hoạt động
ngoại giao nhân dân, tiêu biểu là các nhà văn hóa lớn như Hữu Ngọc và Nguyễn Khắc
Viện. Hai ông đã chủ trì một cuốn Tuyển tập văn học Việt Nam dày 2.000 trang bằng
tiếng Pháp và một Tuyển tập khác cũng về văn học Việt Nam dày 1.000 trang bằng
tiếng Anh. Hai cuốn sách này đã đến với thế giới qua con đường ngoại giao và các sứ
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quán của Việt Nam. Ngoài ra, ông Nguyễn Khắc Viện còn chủ trì việc xuất bản Tạp chí
Vietnam Studies ba tháng một kỳ giới thiệu rất sâu về văn hóa Việt Nam: từ văn học,
văn hóa đến ngôn ngữ, các phong tục cổ truyền. Bộ sách văn học và loạt tạp chí này đã
có đóng góp rất lớn vào việc giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới và đã thu hút được
sự chú ý của giới báo chí và học giả Mỹ cũng như tăng thêm hiểu biết của độc giả nước
ngoài về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Như vậy, trong hoàn cảnh khó khăn
của cuộc chiến tranh, ngoại giao nhân dân Việt Nam đã được triển khai dưới những hình
thức khác nhau góp phần cùng với ngoại giao nhà nước tranh thủ sự ủng hộ của nhân
dân yêu chuộng hòa bình thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ, cho cuộc đấu tranh chính
nghĩa vì độc lập dân tộc.
Về phía Mỹ, đối tượng của hoạt động ngoại giao nhân dân của chính phủ Mỹ lại
chính là công chúng Mỹ. Các chính quyền Mỹ cố tình che dấu bản chất xâm lược của
cuộc chiến tranh mà Mỹ đang tiến hành ở Việt Nam để đạt được sự ủng hộ của công
chúng Mỹ. Mặc dù vậy, các phương tiện thông tin đồ sộ của Mỹ lúc đó cũng không che
dấu nổi tính chất phi lý của cuộc chiến tranh. Nhiều người Mỹ đã lên tiếng đòi chính
phủ Mỹ chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ
đã diễn ra ở nhiều nơi trên đất Mỹ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Nhiều người đã Mỹ đã kiên quyết không sang tham chiến ở Việt Nam, có người đã tự
thiêu để phản đối cuộc chiến tranh mà chính phủ Mỹ đang tiến hành ở Việt Nam. Trên
thực tế, phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ đã tạo ra “mặt trận số hai ở ngay tại
nước Mỹ”,10 đánh mạnh vào chính sách xâm lược của các chính quyền Mỹ và góp phần
vào sự thất bại của cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Như vậy, trong thời kỳ này
chính công chúng Mỹ đã tham gia vào những hoạt động ngoại giao nhân dân ủng hộ
Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống xâm lược Mỹ. Đồng thời ngoại giao nhân dân
Việt Nam đã góp phần bóc trần bản chất xâm lược của đế quốc Mỹ và đã tranh thủ được
sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong đó có
nhân dân Mỹ.
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Sau khi Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn và thống nhất đất nước (năm 1975),
các chính quyền Mỹ thi hành chính sách thù địch và cấm vận đối với Việt Nam. Trừ
một số hoạt động của các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, các cuộc tiếp xúc giữa công
dân hai nước hầu như không có điều kiện thực hiện. Những vết thương của cuộc chiến
tranh còn mang đậm dấu ấn trong cả hai dân tộc Việt-Mỹ. Đối với nước Mỹ, tâm lý thua
trận của một cường quốc lớn trước một dân tộc nghèo và nhỏ bé như Việt Nam đã làm
cho một bộ phận người Mỹ mang nặng tư tưởng hận thù, chống phá Việt Nam sau khi
chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, sự thất bại của nước Mỹ cũng chính là một lý do mà
nhiều người Mỹ muốn tìm hiểu vì sao một nước thuộc địa cũ lại có thể liên tục đánh bại
đế quốc Pháp và siêu cường Mỹ. Đây cũng là một cơ sở cho sự ra đời của môn Nghiên
cứu Việt Nam (Việt Nam học) ở Mỹ trong giai đoạn này.
Về phía Việt Nam, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (12-1986) đã khởi
xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở.
Đây là một chuyển biến quan trọng trong đường lối quốc tế và chính sách đối ngoại của
Việt Nam để phá thế bao vây cấm vận của Mỹ. Thực tế này đã tạo điều kiện cho sự khởi
sắc trong quan hệ quốc tế của Việt Nam nói chung và trong quan hệ với Mỹ nói riêng.
Mặc dù quan hệ giữa hai nhà nước vẫn còn băng giá nhưng nhân dân Mỹ, đặc biệt là các
cựu chiến binh Mỹ, rất quan tâm đến Việt Nam. Các cựu chiến binh Mỹ đã trở thành
những người tiên phong trong các hoạt động ngoại giao nhân dân ở Mỹ xuất phát từ
mong muốn hiểu biết nhiều hơn về Việt Nam và hàn gắn vết thương chiến tranh. Điển
hình là hoạt động của Trung tâm William Joiner, Trung tâm nghiên cứu hậu quả chiến
tranh và xã hội của Đại học Massachusetts. Họ đã có những việc làm thiết thực như sưu
tầm những tài liệu của Việt Nam mà phía Mỹ đã thu giữ được trong chiến tranh, trong
số này có rất nhiều những bài thơ, bài hát, những bức thư chứa đầy tình cảm sâu sắc của
các chiến sĩ Việt Nam. Họ đã dịch một số bài thơ sang tiếng Anh và xuất bản thành tập
sách mang tên “Thơ từ những tài liệu được thu giữ” để phổ biến cho độc giả Mỹ. Đồng
thời ở Việt Nam lúc này xuất hiện các tác phẩm văn học cách mạng nói về chiến tranh
của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam trong đó có người từng là cựu chiến
binh. Những tác phẩm văn học và thơ ca cách mạng của Việt Nam đã thu hút được sự
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chú ý của công chúng Mỹ, đặc biệt là giới trí thức và nghiên cứu Mỹ. Theo nhận xét của
Kevin Bowen, nhà thơ, giáo sư văn học và là Giám đốc Trung tâm William Joiner, văn
học và thơ ca Việt Nam giai đoạn này đã giúp các cựu chiến binh Mỹ “hiểu rõ cái giá
của sự ngây ngô và hiểu lầm đối với đồng loại của họ”,11 vì thế họ đã bất chấp sự chống
đối của các thế lực thù địch với Việt Nam ở Mỹ, tích cực tổ chức các cuộc giao lưu với
các văn nghệ sĩ Việt Nam. Đối với Việt Nam, đây cũng là cơ hội để đẩy mạnh việc
tuyên truyền về đường lối, chính sách cũng như đất nước, con người và văn hóa Việt
Nam với công chúng Mỹ qua con đường ngoại giao nhân dân. Chuyến đi của hai nhà
văn Lê Lựu và Ngụy Ngữ sang Mỹ tháng 7-1988 tham dự Hội thảo các nhà văn cựu
chiến binh Mỹ và Việt Nam bàn về văn học chiến tranh là một minh chứng sinh động.
Cả hai nhà văn đều là cựu chiến binh, nhưng đặc biệt Ngụy Ngữ vốn là một trung úy
lính ngụy của chế độ Sài Gòn trước đây. Theo đánh giá của Lê Lựu, việc nhà văn Ngụy
Ngữ được chính phủ Việt Nam cử đi tham dự hội thảo ở Mỹ “đã gây một tác động
không nhỏ ở hàng ngũ cựu chiến binh Mỹ và cộng đồng người Việt” ở Mỹ, đồng thời là
“một chứng nhận của sự cởi mở ở Việt Nam là có thật, những thông tin trước đấy là bịa
đặt, vu cáo không thiện chí”.12 Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng chuyến đi Mỹ của
hai nhà văn Việt Nam đã làm cho công chúng Mỹ “thay đổi không nhỏ cái nhìn của
người Mỹ về một dân tộc từng là kẻ thù của họ”.13 Sau chuyến đi của Lê Lựu và Ngụy
Ngữ, Trung tâm William Joiner đã tổ chức cho các nhà văn, nhà thơ cùng các nhà
nghiên cứu văn hóa, các họa sĩ, các nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam đến Mỹ để giới thiệu tác
phẩm, đất nước và văn hóa Việt Nam. Họ đã trở thành những “đại sứ văn hóa” của Việt
Nam, góp phần làm cho công chúng Mỹ hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa và
chính sách đổi mới của Việt Nam. Sự thành công của chuyến đi Mỹ của các văn nghệ sĩ
Việt Nam chính là một thành công của ngoại giao nhân dân Việt Nam, góp phần vào sự
hòa giải giữa hai dân tộc Việt-Mỹ thời kỳ “sau Việt Nam”.
Bước vào thập niên 1990, tình hình quốc tế và khu vực Đông Nam Á có nhiều
chuyển biến tích cực. Ngoại giao nhà nước trong quan hệ Việt-Mỹ cũng đạt được những
tiến bộ mới. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (6-1991) đã khẳng định:
“Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa
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bình, độc lập và phát triển”.14 Đường lối đối ngoại này đã góp phần thúc đẩy quá trình
bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Trên phương diện ngoại giao nhân dân, đây cũng là
thời kỳ cả hai nước đẩy mạnh nhiều hoạt động. Năm 1992, Mỹ tuyên bố nới lỏng cấm
vận đối với Việt Nam. Cũng trong năm này, ngoại giao nhân dân có hai sự kiện đáng
lưu ý. Ở Việt Nam, Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Mỹ được đổi tên thành Hội
Việt-Mỹ. Mục tiêu chính của Hội Việt-Mỹ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa
nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ,
thông qua nhiều hình thức hoạt động khác nhau như giao lưu hữu nghị, giao lưu văn
hóa, trao đổi các đoàn của tầng lớp nhân dân, nghiên cứu và khuyến nghị giải pháp,
chính sách về quan hệ Việt-Mỹ, v.v.15 Phía Mỹ chính thức thực hiện Chương trình học
bổng Fulbright dành cho sinh viên Việt Nam, theo đó 18 sinh viên Việt Nam đầu tiên đã
được cấp học bổng của Chương trình để sang học ở các trường đại học của Mỹ. Mục
tiêu của Chương trình Fulbright là “tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Mỹ
và nhân dân Việt Nam”.16 Đây cũng là chương trình trao đổi giáo dục đầu tiên của chính
phủ Mỹ với Việt Nam khi hai nước chưa bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Năm 1995, Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Mặc dù vậy,
chưa phải đã hết những trở ngại cho sự hiểu biết đầy đủ giữa hai nước và hai dân tộc. Vì
thế, cùng với các hoạt động ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân đều được chính
phủ hai nước chú trọng phát triển cả về nội dung và hình thức. Mục tiêu và cách thức
hoạt động ngoại giao nhân dân của hai nước có những điểm khác nhau nhưng tập trung
trong ba phương thức chính là trao đổi giáo dục, trao đổi văn hóa, và hoạt động của các
tổ chức phi chính phủ. Các chương trình trao đổi giáo dục và văn hóa của Mỹ với Việt
Nam hoạt động trên cơ sở pháp lý của Đạo luật Trao đổi Giáo dục và Văn hóa do Quốc
hội Mỹ ban hành năm 1961 nhằm “tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Mỹ
và nhân dân các nước khác” cũng như “hỗ trợ sự phát triển các mối quan hệ thân thiện,
thông cảm và hòa bình giữa Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới”.17 Các chương trình
trao đổi này do Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội trực tiếp điều hành.
Các chương trình trao đổi giáo dục
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Đối với Việt Nam nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho công cuộc
xây dựng và phát triển đất nước là một nhu cầu rất khẩn thiết. Trong khi đó Mỹ là nước
có trình độ phát triển cao về khoa học kỹ thuật và nhiều trường đại học của Mỹ có vị trí
hàng đầu thế giới. Do đó hợp tác về giáo dục với Mỹ sẽ đáp ứng được nhu cầu đào tạo
nhân lực cho Việt Nam. Trong các chương trình trao đổi giáo dục với Mỹ, Chương trình
Fulbright hoạt động sớm nhất và cũng là chương trình trao đổi giáo dục lớn nhất của Mỹ
với Việt Nam. Đến nay chương trình Fulbright đã mở rộng với nhiều chương trình nhỏ
bao gồm: hai chương trình dành cho sinh viên Việt Nam và sinh viên Mỹ, hai chương
trình dành cho học giả Việt Nam và học giả Mỹ và một chương trình giảng dạy kinh tế
tại TP. Hồ Chí Minh và một số chương trình khác. Trong khuôn khổ của Chương trình
Fulbright, sinh viên Việt Nam được cấp học bổng sang học các chương trình cao học và
tiến sĩ tại các trường đại học của Mỹ, và các học giả Việt Nam được lựa chọn sang
nghiên cứu nâng cao về chuyên môn ở các trường đại học hoặc viện nghiên cứu của
Mỹ. Các sinh viên và học giả Mỹ sang Việt Nam chủ yếu học tiếng Việt và văn hóa Việt
Nam cũng như nghiên cứu các vấn đề về lịch sử, văn hóa và xã hội của Việt Nam.
Chương trình giảng dạy kinh tế ở TP. Hồ Chí Minh cũng thuộc phạm vi của Chương
trình Fulbright do Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Quản lý Nhà
nước John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard phối hợp thực hiện. Cho đến nay, chương
trình này đã thu hút trên 1.000 học viên thuộc các thành phần kinh tế khác nhau của
Việt Nam tham gia nhằm nâng cao kiến thức và trình độ quản lý kinh tế của họ.
Ngoài chương trình Fulbright, Đại sứ quán Mỹ còn điều hành một số chương trình
trao đổi giáo dục khác với Việt Nam. Chương trình học bổng H. Humphrey cung cấp
học bổng cho cán bộ trung cấp Việt Nam sang Mỹ theo học các chương trình khác nhau
về các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, báo chí, môi trường, v.v... Hàng năm có khoảng 7
cán bộ Việt Nam được lựa chọn và sẽ theo học một năm ở các trường đại học của Mỹ để
nâng cao trình độ chuyên môn của họ. Một chương trình khác giúp cán bộ Việt Nam
nâng cao năng lực chuyên môn là chương trình ngắn hạn mùa hè trong khoảng 4-6 tuần.
Học viên của chương trình này sẽ được bổ túc kiến thức chuyên môn của họ tại các cơ
sở giáo dục khác nhau của Mỹ. Năm 2008 là năm đầu tiên sinh viên Việt Nam được
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chọn để tham dự chương trình này. Một chương trình ngắn hạn khác là Chương trình
khách thăm quan quốc tế, dành cho những cán bộ trung cấp của Việt Nam. Các thành
viên chương trình sẽ tham gia một khóa học trên thực tế thông qua việc đi thăm các cơ
sở văn hóa, giáo dục, cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương. Hành trình của
chuyến đi tùy thuộc vào chủ đề của từng chuyến đi. Qua các chuyến đi thực tế này, các
thành viên của chương trình sẽ có thêm kiến thức về những vấn đề thuộc các lĩnh vực
khác nhau của nước Mỹ và người dân Mỹ. Các chuyên gia và học giả Mỹ cũng được lựa
chọn để tham gia hai chương trình trao đổi là Chương trình Chuyên gia học thuật và
Chương trình diễn giả Hoa Kỳ. Các thành viên của hai chương trình này được lựa chọn
sang Việt Nam tham gia các hoạt động tư vấn về chuyên môn cho các đối tác Việt Nam
hoặc nói chuyện về những vấn đề văn hóa, lịch sử, giáo dục, kinh tế, v.v.. của nước Mỹ.
Đây là một hình thức cung cấp thông tin trực tiếp về nước Mỹ cho các đối tác Việt
Nam.
Các chương trình trao đổi giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ
(Số liệu tính đến tháng 5-2008)
TT

Các chương trình trao đổi

1

Chương trình Fulbright cho sinh viên Việt Nam (FVNStP)

354

2

Chương trình Fulbright cho học giả Việt Nam (FVNSchP)

70

3

Chương trình Fulbright cho sinh viên Mỹ (FUSStP)

90

4

Chương trình Fulbright cho học giả Mỹ (FUSSchP)

76

5

Chương trình Fulbright cho chuyên gia cao cấp (FSSpP)

46

6

Chương trình học bổng H. Humphrey (HHFP)

20

7

Chương trình học ngắn hạn tại các trường của Mỹ (SUSIP)

34

8

Chương trình khách thăm quan quốc tế (IVLP)

276

9

Chương trình khách thăm quan tình nguyện (VVP)

163

10

Chương trình học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam
(VEF)

Số lượng

230

Nguồn: Phòng Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và VEF.
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Ngoài các chương trình do Đại sứ quán Mỹ tổ chức, một chương trình trao đổi lớn
khác của Mỹ với Việt Nam là Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), được bắt đầu từ năm
2003. VEF là một tổ chức trực thuộc chính quyền liên bang Mỹ nhằm mục đích “củng
cố mối quan hệ song phương Việt-Mỹ thông qua trao đổi giáo dục trong lĩnh vực khoa
học và công nghệ” cũng như “giúp đỡ Việt Nam xây dựng năng lực về khoa học và
công nghệ”.18 Hàng năm chính phủ Mỹ tài trợ 5 triệu USD cho hoạt động của VEF. Mặc
dù mới hoạt động được mấy năm nhưng số lượng sinh viên Việt Nam được tuyển chọn
trong chương trình này tăng lên rất nhanh so với Chương trình Fulbright (xem bảng số
liệu). Ngoài những chương trình trao đổi do chính phủ Mỹ tài trợ còn có những chương
trình trao đổi giữa các trường đại học Việt Nam và đại học Mỹ. Viện Harvard Yenching
thuộc Đại học Harvard trong nhiều năm qua đã cấp hàng trăm học bổng cho cán bộ Việt
Nam sang học các chương trình cao học và tiến sĩ hoặc nghiên cứu để nâng cao trình độ
tại các trường đại học của Mỹ. Tháng 3-2007, Bộ giáo dục Việt Nam và Viện Hàn lâm
khoa học Mỹ đã ký kết văn bản đào tạo cán bộ Việt Nam có trình độ tiến sĩ tại các
trường đại học danh tiếng của Mỹ, giúp Việt Nam xây dựng trường đại học đẳng cấp
quốc tế cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu
khoa học.
Như vậy, các chương trình trao đổi giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ đã tạo cơ hội
cho hàng trăm sinh viên và học giả Việt Nam và Mỹ sang học tập và nghiên cứu tại các
cơ sở giáo dục của hai nước. Các chương trình này đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực
có trình độ cao cho Việt Nam, hỗ trợ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở
Việt Nam. Hơn nữa, các chương trình trao đổi giáo dục còn tạo cơ hội cho người Việt
và người Mỹ giao lưu văn hóa và hiểu biết nhiều hơn về đất nước và con người ở hai
nước. Trong những phát biểu gần đây, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak luôn
khẳng định ông muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục nhiều hơn nữa giữa hai nước và sẽ
“tăng gấp đôi số lượng sinh viên Việt Nam sang học ở Mỹ”, chủ yếu thông qua hai
chương trình Fulbright và VEF.19 Đây là một tín hiệu tốt lành cho ngành giáo dục Việt
Nam và cũng là một đóng góp lớn cho sự cải thiện quan hệ giữa hai nước.
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Các chương trình trao đổi văn hóa
Việt Nam và Mỹ có những khác biệt về văn hóa. Hơn nữa, thời kỳ sau chiến tranh
tâm lý nghi kỵ vẫn còn phổ biến và những hiểu biết về nhau cũng chưa thật đầy đủ, do
đó không tránh khỏi những khó khăn trong hợp tác với nhau. Vì vậy nhu cầu trao đổi
văn hóa là cần thiết. Các hoạt động trao đổi văn hóa sẽ làm cho hai dân tộc hiểu nhau
hơn và xích lại gần nhau hơn. Nếu như trao đổi giáo dục được thực hiện trước khi hai
nước bình thường hóa quan hệ thì trao đổi văn hóa chỉ diễn ra khi quan hệ ngoại giao đã
được thiết lập. Các trao đổi văn hóa giữa hai nước diễn ra dưới nhiều hình thức như trao
đổi các đoàn biểu diễn nghệ thuật, các cuộc triển lãm tranh ảnh, triển lãm sách, hội chợ
văn hóa, hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa, tuần lễ phim, v.v. Với sự tài trợ của cả hai phía,
nhiều đoàn nghệ thuật của Việt Nam và Mỹ đã thực hiện các chuyến đi biểu diễn ở hai
nước. Phía Việt Nam có các cuộc biểu diễn của nhóm nghệ sĩ múa rối Hà Nội, hoặc ca
nhạc dân tộc truyền thống, hoặc tham gia hội chợ văn hóa, v.v., để quảng bá bản sắc văn
hóa truyền thống Việt Nam, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế
và bạn bè Mỹ. Trong khi đó các nghệ sĩ Mỹ sang biểu diễn ở Việt Nam có sự tham gia
của các ban nhạc Hip hop Havi Koro, vũ đoàn Battery Dance, các nghệ sĩ nhạc jazz, v.v.
Hai nước cũng trao đổi nhiều cuộc triển lãm giới thiệu về nền văn hóa, đất nước, con
người. Trong số này đáng chú ý là cuộc triển lãm “Dòng sông uốn khúc - Cuộc hành
trình của nghệ thuật đương đại Việt Nam” (4-1998), hoặc “Viễn dương - Hội họa Mỹ
bên thềm thế kỷ 21” (8-1999), giới thiệu hàng trăm tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của
các họa sĩ Việt Nam và Mỹ cho công chúng của hai nước. Triển lãm “Cuộc hành trình
của con người, tinh thần và linh hồn Việt Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử tự
nhiên Hoa Kỳ trong vòng hơn một năm (bắt đầu từ 3-2003) đã làm cho công chúng Mỹ
hiểu biết nhiều hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Nhìn chung, mức độ
trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng tăng và đã thu hút được một lực lượng
đông đảo công chúng của hai nước tham gia. Những hoạt động này đã tăng cường sự
giao lưu giữa nhân dân hai nước và trở thành cầu nối hữu nghị làm cho hai dân tộc ViệtMỹ ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Mỹ ở Việt Nam
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Do điều kiện trình độ phát triển của Việt Nam còn thấp và một phần vì hậu quả
của chiến tranh nên sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài, trong đó có các tổ chức phi
chính phủ (NGO) cho Việt Nam là điều rất cần thiết. Vì thế từ cuối những năm 1980,
chính phủ Việt Nam đã ban hành những khuôn khổ pháp lý để tranh thủ và tạo điều kiện
cho hoạt động của các NGO nước ngoài ở Việt Nam.20 Hoạt động của các NGO của Mỹ
ở Việt Nam được thực hiện ngay từ trước khi qua hệ hai nước chưa được bình thường
hóa. Trong số này đáng chú ý là Dự án hòa giải Mỹ - Đông Dương (USIRP) hoạt động
ở Việt Nam từ năm 1985 và Tổ chức nhịp cầu hữu nghị (FB) hoạt động ở Việt Nam từ
năm 1988. Mục đích chính của các tổ chức này là giúp Việt Nam khắc phục hậu quả
chiến tranh và thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Viêt-Mỹ. Sau khi Việt Nam
và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, ngày càng có nhiều NGO của Mỹ vào
hoạt động ở Việt Nam và một số NGO được chính phủ Mỹ tài trợ kinh phí. Lĩnh vực
hoạt động của các tổ chức này rất rộng trong các ngành như y tế, giáo dục, nông nghiệp,
cứu trợ nhân đạo, v.v, và được triển khai ở hàng chục tỉnh thành của Việt Nam. Hiện
nay có khoảng hơn 70 NGO của Mỹ đang hoạt động ở Việt Nam, cung cấp cho Việt
Nam các khoản viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD. Trong số này, Quỹ Cựu chiến binh
Mỹ tại Việt Nam (VVAF) và Tổ chức Counterpart International (Đối tác quốc tế - CPI)
được coi là những mô hình NGO thành công ở Việt Nam, theo đánh giá của Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị Việt Nam - cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các
hoạt động của NGO nước ngoài ở Việt Nam.21 Các NGO khác như Ford Foundation
hoặc Asia Foundation cũng có nhiều năm hoạt động ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực,
kể cả cấp học bổng cho sinh viên và cán bộ Việt Nam đi học và nghiên cứu để nâng cao
trình độ chuyên môn tại Mỹ. Nhìn chung, hoạt động của các NGO của Mỹ ở Việt Nam
là một hình thức ngoại giao nhân dân độc đáo. Ngoài những hiệu quả về kinh tế - xã hội,
hoạt động của các NGO của Mỹ ở Việt Nam trong mấy chục năm qua đã góp phần tăng
cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ cũng như góp phần thúc
đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ
quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác bình đẳng và cùng có
lợi.
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3. Một vài nhận xét
Ngoại giao nhân dân trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ gắn liền với lịch sử quan
hệ hai nước, vì thế có lúc trầm và có lúc thăng. Trong suốt những năm chiến tranh,
ngoại giao nhân dân chủ yếu đến từ phía Việt Nam, tập trung vào tuyên truyền và tranh
thủ sự ủng hộ của nhân dân Mỹ cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam.
Thời kỳ “sau Việt Nam”, đặc biệt từ khi Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, ngoại
giao nhân dân trong quan hệ hai nước từng bước được triển khai đồng bộ. Các hoạt
động ngoại giao nhân dân chỉ thực sự được phát huy kể từ khi hai nước bình thường hóa
quan hệ năm 1995. Từ giai đoạn này, chính phủ Mỹ đã tổ chức nhiều chương trình trao
đổi giáo dục và văn hóa với Việt Nam và đã chi nhiều khoản kinh phí lớn cho hoạt động
của các chương trình này. Các chương trình trao đổi giáo dục và văn hóa đã tạo điều
kiện cho sự giao lưu rộng rãi của công chúng hai nước. Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ
của ngành Việt Nam học ở Mỹ và Hoa Kỳ học ở Việt Nam trong những năm qua đã có
những đóng góp nhất định đối với việc nâng cao hiểu biết về đất nước và con người của
nhân dân hai nước. Những hiểu biết mới này là cơ sở cho sự xích lại gần nhau giữa hai
dân tộc Việt-Mỹ và góp phần cải thiện mối quan hệ song phương giữa hai nước.
Tuy nhiên, do có sự khác biệt về thể chế chính trị và trình độ phát triển nên phạm
vi và hình thức của hoạt động ngoại giao nhân dân của hai nước cũng khác nhau. Với
lợi thế là cường quốc kinh tế, Mỹ đã thực hiện nhiều tài trợ cho Việt Nam thông qua các
chương trình ngoại giao nhân dân ở Việt Nam và khá chủ động trong việc thực hiện các
chương trình này. Đầu mối chính điều hành các chương trình là Đại sứ quán Mỹ ở Hà
Nội vì vậy hoạt động rất tập trung và bài bản. Về phía Việt Nam, các hoạt động ngoại
giao nhân dân có sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, ban ngành khác nhau và đã
thu hút được một lực lượng lớn công chúng tham gia trong các hoạt động trao đổi giáo
dục và văn hóa với các đối tác Mỹ. Việt Nam cũng đã tranh thủ sự tài trợ của các
chương trình trao đổi giáo dục, văn hóa và của các NGO của Mỹ để đào tạo nguồn nhân
lực, quảng bá hình ảnh đất nước và văn hóa dân tộc, giải quyết một số vấn đề xã hội và
phát triển của Việt Nam. Theo đánh giá của lãnh đạo chính phủ Việt Nam, ngoại giao
nhân dân đã: “góp phần tăng cường sự hiểu biết, đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế
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giới, vận động quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn
bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của
đất nước”, đồng thời “góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tuyên
truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tranh thủ sự đồng
tình, giúp đỡ về tinh thần và vật chất của bạn bè quốc tế”.22 Ngoại giao nhân dân của
Việt Nam trong quan hệ với Mỹ đã góp phần vào thành tích chung này.
Mặc dù vậy, để hợp tác có hiệu quả hơn, Việt Nam cần lưu ý tới công tác tổ chức,
chương trình hoạt động bài bản và tính chuyên nghiệp cao của đội ngũ cán bộ làm công
tác ngoại giao nhân dân. Theo nhận xét của nhà văn hóa Hữu Ngọc, Việt Nam “vẫn
chưa có một trung tâm về văn hóa đối ngoại tập hợp tất cả các cơ quan vệ tinh làm
những chương trình văn hóa đối ngoại cho ra trò. Mỗi nơi một mảnh, mỗi bộ một mảnh
nên rất phân tán. Có những việc trong truyền bá văn hóa đáng nhẽ phải rất được chú
trọng nhưng lại không chú trọng”.23 Ngoài ra, ở Việt Nam vẫn chưa có các trung tâm và
chương trình nghiên cứu một cách bài bản về ngoại giao nhân dân để hỗ trợ tư vấn
chính sách cho nhà nước. Trong khi đó hoạt động này ở Mỹ đã mang tính chuyên
nghiệp rất cao. Những thực tế này cần được cải thiện và cần khắc phục những tồn tại về
cơ chế phối hợp, vận hành cũng như nội dung của các chương trình hoạt động để làm
cho ngoại giao nhân dân nói chung và trong quan hệ với Mỹ nói riêng có hiệu quả hơn.
Người Việt Nam có truyền thống hiếu học, có một bề dày văn hóa đáng tự hào và một
truyền thống dân tộc vẻ vang. Những yếu tố này chính là cơ sở làm nên “sức mạnh
mềm” của Việt Nam và phải được phát huy thông qua các hoạt động ngoại giao nhân
dân. Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng phát triển, nhu cầu về thông tin, giao lưu
văn hóa và giáo dục giữa các nước và các dân tộc ngày càng tăng. Vì thế vai trò của
ngoại giao nhân dân ngày càng trở nên quan trọng trong quan hệ quốc tế. Điều này cũng
hoàn toàn đúng với mối quan hệ Việt-Mỹ. Do đó cần có những nhận thức mới và sự đầu
tư thỏa đáng cho ngoại giao nhân dân để góp phần vào những thành tựu chung trên lĩnh
vực đối ngoại, nâng cao sức mạnh tổng thể và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chú thích
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Theo định nghĩa của Joseph Nye, một giáo sư của Đại học Harvard Mỹ, “sức mạnh mềm” hay còn gọi là “quyền

lực mềm” là “khả năng đoạt lấy thứ mình muốn thông qua sự hấp dẫn thay vì ép buộc. Nó xuất phát từ sự hấp dẫn
về văn hóa, tư tưởng chính trị và các chính sách của một quốc gia”. Trong khi đó “sức mạnh cứng” của một nước
là sức mạnh về quân sự và kinh tế của nước đó. Tham khảo bài viết Trực tuyến cùng “cha đẻ” của “quyền lực
mềm” Joseph Nye, tại địa chỉ: www.tuanvietnam.net/vn/tructuyenvoitop/1973/index.aspx
2
Đầu thập niên 1970, chuẩn bị cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, Mỹ và Trung Quốc đã sử dụng
ngoại giao nhân dân dưới hình thức thi đấu bóng bàn làm bước khai thông cho quan hệ hai nước. Ngày 10-4-1971,
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