Đài VOA phỏng vấn tác giả tài liệu nghiên cứu lý luận:

“VIỆT NAM TRONG THẾ CHIẾN LƯỢC
QUỐC TẾ MỚI”
*Bài phỏng vấn này đã được phát về Việt Nam trong hai
chương trình liên tiếp 7:30 và 10:00 giờ Việt Nam vào
một tối thứ bẩy, Tháng 5-1995. Ðặc phái viên Nguyễn
Vĩnh Châu (ÐPV/NVC) của Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA)
đã thực hiện cuộc phỏng vấn này. Xướng ngôn viên Ngọc
Lan (XNV/NL) giới thiệu chương trình. Sau đây là
nguyên văn bài phỏng vấn)

XNV/NL: … Sau đây, Nguyễn Vĩnh Châu, Ðặc
phái viên của đài chúng tôi ở Houston, Bang
Texas xin gửi đến quý vị phần đầu cuộc phỏng
vấn Ông Thiện Ý, tác giả tập tài liệu nghiên cứu
lý luận “Việt Nam Trong Thế Chiến Lược
Quốc Tế Mới”
ÐPV/NVC: Thiện Ý là bút hiệu quen thuộc qua các bài tham luận trên hầu
hết các báo chí tại Houston. Trước Năm 1975. anh từng là luật sư tại Sài
Gòn và là giáo sư tại các trường trung học. Ngoài ra anh còn là Biên tập viên
bình luận thời sự chương trình phát thanh đặc biệt thuộc Cục Tâm Lý Chiến
Tổng Cục ChiếnTranh Chính Trị QLVNCH. Sau khi Miền Nam bị sụp đổ,
Thiện Ý tham gia Mặt Trận Nhân Quyền Việt Nam và bị cộng sản bắt cầm
tù. Anh đến Hoa Kỳ năm 1992 và định cư tại Houston. Nhân dịp nhà bình
luận chính trị Thiện Ý ra mắt tập tài liệu nghiên cứu lý luận với tựa đề “Việt
Nam TRong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới”(VNTTCLQTM), chúng tôi
hân hạnh được hội kiến với anh và có cuộc mạn đàm sau đây. Xin giới thiệu
tác giả Thiện Ý Nguyễn VănThắng cùng quý thính giả kính mến của Ðài
Tiếng Nói Hoa Kỳ.
ÐPV/NVC: Xin chào tác giả Thiện Ý.
TÁC GIẢ: Vâng, xin chào anh Nguyễn Vĩnh Châu, Ðặc Phái Viên của Ðài
Tiếng Nói Hoa Kỳ (TNHK) và chúng tôi cũng xin kính chào quý thính giả
của đài TNHK.
ÐPV/NVC: Ðể thính giả có một khái niệm tổng quát về tập tài liệu
“VNTTCLQTM” mà anh đã bỏ công sưu tầm và nghiên cứu, xin tác giả vui

lòng tóm lược những phần chính yếu, và xin anh cũng cho biết với mục đích
gì anh đã viết và cho xuất bản tập tài liệu nghiên cứu lý luận này?
TÁC GIẢ: Thưa anh NVC và thưa quý thính giả của đài TNHK, tập tài liệu
nghiên cứu lý luận của chúng tôi gồm có bốn phần chính: Phần thứ nhất là
“Nhận Ðịnh Tổng Quát Về Nền Tảng Bang Giao Quốc Tế”; Phần thứ hai là
“Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới của các Cường Quốc Cực”; Phần thứ ba là
“Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới”; và phần thứ tư là “Việt
Nam Lạc Quan Tin TưởngHướng Về Tương Lai”.
Mục đích của chúng tôi khi cho xuất bản cuốn sách này là muốn đóng
góp phần mình vào công cuộc đấu tranh cho Việt Nam đạt được mục tiêu
xây dựng một chế độ dân chủ đích thực, một đất nước phát triển toàn diện
đến giầu mạnh.
ÐPV/NVC: Xin anh trình bầy những dấu hiệu nào cho thấy thế giới đã và
đang đi vào thế chiến lược quốc tế mới và nội dung thế chiến lược quốc tế
mới đó là gì, có lợi hay hại gì cho cộng đồng thế giới, đặc biệt là các nước
nhược tiểu, nhất là nước Việt Nam chúng ta?
TÁC GIẢ: Vâng thưa anh, trước khi chúng tối nói về những dấu hiệu nào
cho thấy thế giới đã và đang đi vào thế chiến lược quốc tế mới, chúng tôi xin
nói trước cái phần nội dung của thế chiến chiến lược quốc tế mới đó. Ðó là
nội dung chúng tôi trình bầy rất rõ ràng trong tập tài liệu mà chúng tôi mới
xuất bản. Ðể thấy rõ nội dung khác biệt này thì chúng ta cần nhìn lại nội
dung của thế chiến lược quốc tế cũ. Nội dung chủ yếu là các nước giầu, mà
nói một cách cụ thể là các cường quốc cực, đã đem bất ổn, nội loạn và chiến
tranh đến các nước nghèo, để khai thác các lợi ích chính trị, kinh tế, quân sự,
văn hoá và các lợi ích khác v.v... để đạt được ý đồ chiến lược của họ. Bước
sang một chiến lược mới, nội dung là họ tạo điều kiện thuận lợi cho các
nước nghèo đi vào thế ổn định để phát triển, với các nhân tố của nó là: Hoà
bình, ổn định và trung lập để phát triển.
Thế thì, với một nội dung như thế, chúng ta có thể nhìn lại những hiệu
hiệu trên thế giới để thấy thế giới đã và đang đi vào thế chiến lược quốc tế
mới đó như thế nào?
Cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta thấy là các cuộc chiến tranh cục bộ
diễn ra ở các vùng nghèo đói như ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latin... thì
tất cả những cuộc chiến tranh cục bộ đó đều đã lần lượt đi vào kết thúc.
Chiến tranh Việt Nam cũng như chiến tranh Ðông Dương, chiến tranh
Afghanistan, các cuộc chiến tranh giải phóng ở Châu Phi và gần đây nhất là
cuộc chiến tranh chủng tộc đã đưa đến thắng lợi của một Tổng Thống người
da đen đầu tiên, để chấm dứt một thời kỳ bất ổn trong vùng. Thế rồi vấn đề
Trung Ðông chúng ta thấy đã có những hiệp định hoà bình, gần nhất là hiệp

định giữa Israel và Mặt Trận Giải Phóng Palestine. Và nói chung thì đấy là
những dấu hiệu ở các nước nghèo. Nhưng dấu hiệu mà ta thấy lớn nhất là sự
sụp đổ của Liên Xô và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa Ðông Âu. Ðây là dấu
hiệu lớn nhất để chứng minh rằng thế giới đã và đang đi vào thế chiến lược
quốc tế mới. Trước đó thì còn có nhiều dấu hiệu khác quí vị có thể kiểm
chứng được, để cho thấy rằng đi từ một chiến lược cũ là sự đối đầu đưa đến
một sự hợp tác, hợp tác giữa các nước giầu và hợp tác giữa các nước giầu
với các nước nghèo, để tiến đến một tương lai mà họ gọi đó là “Một nền trật
tự kinh tế quốc tế mới” hay là “Một hệ thống kinh tế thế giới mới”.
Ðối với các nước nhược tiểu, nhất là nước Việt Nam chúng ta, thì sẽ
có ảnh hưởng như thế nào đối với thế chiến lược quốc tế mới đó, thì rõ ràng
đây nó là cơ hội rất tốt để cho các nước nghèo có thể vươn mình lên. Tất
nhiên, trong cái thiện ý của các nước giầu là muốn giúp các nước nghèo đi
vào ổn định để phát triển, thì đấy là điều kiện hết sức thuận lợi, mà Việt
Nam là một trong các nước nghèo đang được hưởng những cơ may đó, mà
nếu chúng ta, những người lãnh đạo hôm nay không biết lợi dụng, có thể
chúng ta sẽ không tạo được những bước phát triển cho đất nước chúng ta
trong nền trật tự quốc tế mới đó.
ÐPV/NVC: Qua tập tài liệu thì thế giới chia thành hai khối quốc gia giầu
và nghèo. Vậy theo anh, có giải pháp nào để các quốc gia nghèo không bị
chi phối hoặc ảnh hưởng bởi các quốc gia hùng mạnh?
TÁC GIẢ: Thưa anh thì chúng tôi thấy: Nó như một quy luật hễ giầu thì
luôn luôn có khuynh hướng lấn áp các nước nghèo. Vậy tôi nghĩ rằng không
có con đường nào khác, là các nước nghèo phải biết lợi dụng những kẽ hở
của chiến lược quốc tế mới này, những thuận lợi trong chiến lược quốc tế
mới này để vươn lên bước vào hàng ngũ các nước giầu. Chỉ trong điều kiện
chúng ta có một cái lực, chúng ta mới có thể có độc lập, có tự chủ và sự bình
đẳng trong quan hệ quốc tế được.
ÐPV/NVC: Là một nhà nghiên cứu và lý luận, xin anh cho biết ý kiến về
cuộc chiến tranh Việt nam? Sự kết thúc của nó với hai phe tham chiến? Và
có lợi hay hại cho dân tộc Việt Nam?
TÁC GIẢ: Thưa anh Nguyễn Vĩnh Châu, thưa quý thính giả của đài Tiếng
Nói Hoa Kỳ. Câu hỏi này nếu trả lời cho đầy đủ thì rất là khó, nhưng chúng
tôi cũng xin cố gắng trả lời trong phạm vi hiểu biết và thời gian cho phép.
Theo nhận định của chúng tôi, sau 20 năm (1975-1995) cuộc chiến kết thúc
thì rỏ ràng cuộc chiến kết thúc như thế đã không phải là thắng lợi của
phe này đối với phe kia, mà chỉ là vì yêu cầu thay đổi thế chiến lược

quốc tế của các cường quốc, đã đưa đến việc Hoa Kỳ phải rút khỏi Việt
Nam để đưa cuộc chiến tranh Việt Nam đi đến kết thúc.
Với cái nhìn của chúng tôi và có lẽ cũng của rất nhiều người đồng ý, sau
20 năm thì đây là một cơ may, khi cuộc chiến kết thúc, thế giới đi vào thế
chiến lược quốc tế mới,mà thế chiến lược quốc tế mới đó đã có những điều
kiện rất thuận lợi cho các nước nghèo nói chung và Việt Nam nói riêng. Bây
giờ chỉ còn là, những người lãnh đạo Việt Nam hiện tại cũng như tương lai
phải tìm cách lợi dụng những cái thuận lợi đó, để trong hoà bình, với những
trợ giúp cần thiết của các nước ngoài, với những tài nguyên nhân lực trong
nước, phải lãnh đạo như thế nào, trong khung cảnh một chế độ chính trị như
thế nào để có thể huy động được sức mạnh từ bên trong cũng như sức mạnh
bên ngoài, mà chúng tôi gọi là “nội lực” cũng như “ngoại lực”, để tạo thành
“một ngọn gió tổng hợp” để có thể đưa con diều Việt Nam, nếu chúng ta
hình dung Việt Nam như một con diều, cất cánh lên và cất cánh lên cao. Ðấy
là ý nghĩ của chúng tôi.
ÐPV/NVC: Hơn 20 năm đã qua, người Việt hải ngoại và trong nước vẫn
còn đang cố gắng tranh đấu để có được một chế độ thực sự tự do dân chủ.
Vậy theo anh có cần thay đổi gì trong chiều hướng hoạt động và để tranh
đấu hữu hiệu hơn?
TÁC GIẢ: Thưa anh, thì các cuộc đấu tranh của những người Việt Nam
trong cũng như ngoài nước hôm nay thực sự cũng chỉ mong muốn làm sao
để đất nước chúng ta có được một chế độ dân chủ thực sự. Nghĩa là một
chế độ dân chủ cả về pháp lý lẫn thực tiễn.Trên cơ sở một chế độ dân
chủ như vậy, thì đất nước có điều kiện để đoàn kết được toàn lực quốc
gia. Với sự đoàn kết đó, chúng ta sẽ có được sức mạnh để đưa đất nước phát
triển toàn diện, không phải chỉ phát triển kinh tế không thôi, mà còn phải
phát triển các mặt khác, về chế độ chính trị dân chủ rồi, phát triển về kinh tế
làm cho dân giầu nước mạnh rồi, cũng cần phát triển văn hoá, xã hội và về
khoa học kỹ thuật...Nói chung là sự phát triển toàn diện chứ không phải chỉ
phát triển một mặt, để đến một tương lai tốt đẹp cho dân tộc.
Thế thì, những người Việt Nam không cộng sản ở hải ngoại cũng như
những người Việt Nam không cộng sản trong nước, chúng ta đã tranh đấu
suốt 20 năm. Cuộc đấu tranh này ít nhiều đã tạo được những biến chuyển
trong đất nước chúng ta. Ðó là chế độ, nhà cầm quyền hiện nay, với bản
chất là một chế độ độc tài, độc tôn và độc quyền đảng trị, thì sau 20
năm chúng ta đã thấy được là họ đã có những biến chuyển. Về mặt dân
chủ họ cũng đã phải trả lại cho nhân dân một số quyền tự do căn bản.
Về kinh tế thì ngày nay họ đã phải đi theo con đường làm ăn theo kinh
tế thị trường. Và đời sống nhân dân thực sự hiện nay cũng đã có sự thay

đổi so với 20 với 20 năm trước đây. Nghĩa là những sự thay đổi đó phải nói
rằng một phần là do áp lực đấu tranh của các lực lượng quốc gia dân tộc dân
chủ cũng như ảnh hưởng của chiều hướng quốc tế. Chúng tôi nghĩ rằng,
trong tương lai gần đây, trước mắt đây thì nỗ lực ấy vẫn cần được tiếp tục
duy trì và đẩy mạnh, để làm sao cho những người cầm quyền hiện nay
thấy được cái điều lợi ích nhất không phải là sự độc quyền thống trị mà
là phải cùng mọi khuynh hướng chính trị để làm cho đất nước có những
điều kiện phát triển toàn diện và nhanh chóng hơn. Vì cái tương lai tốt
đẹp cho đất nước là một tương lai chắc chắn sẽ xẩy ra, chỉ còn vấn đề thời
gian, mà nếu chúng ta, những người lãnh đạo hôm nay biết khôn ngoan hơn,
thì có thể rút ngắn thời gian đi đến tương lai đó.
XNV/NL: Quý vị vừa nghe phần đầu cuộc phỏng vấn của đặc phái viên
NguyễnVĩnh Châu với Ông Thiện Ý, tác giả tập tài liệu nghiên cứu lý luận
“Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới”. Phần cuối chúng tôi sẽ
đem đến quý vị trong chương trình phát thanh lúc 10 giờ đêm nay.
** * *
*****
XNV/NL: ...Trong chương trình phát thanh lúc bẩy giờ rưỡi đêm nay quý vị
đã nghe phần đầu cuộc phỏng vấn Ông ThiệnÝ, tác giả tập tài liệu nghiên
cứu lý luận “Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới”. Bây giờ,
mời quý vị nghe phần chót cuộc phỏng vấn........
ÐPV/NVC: Xin tác giả Thiện Ý cho biết ý kiến của anh về việc Hoa Kỳ bãi
bỏ lệnh cấm vận và theo tiến trình thì Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiến tới bình
thường hoá bang giao. Vậy xin anh cho biết quan niệm của anh về diễn biến
quan trọng này, có lợi hay có hại và người Việt quốc gia sẽ phản ứng như
thế nào?
TÁC GIẢ: Thưa anh Nguyễn Vĩnh Châu và thưa quý thính giả của Ðài
Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cái việc mà Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận và nay mai sẽ thiết
lập quan hệ ngoại giao với chế độ đương quyềnViệt Nam là điều tất yếu. Bởi
vì những điều kiện Hoa Kỳ đặt ra để bãi bỏ cấm vận cũng như đề thiết lập
quan hệ ngoại giao là ba điều kiện cơ bản: Một là vấn đề người Mỹ mất tích
và tù binh Mỹ thường gọi tắt là POW- MIA; Ðiều kiện thứ hai là vấn đề rút
quân khỏi Kampuchia; Và điều kiện thứ ba là vấn đề nhân quyền. Trong ba
điều kiện ấy, thì nó hoàn toàn tùy thuộc vào sự đánh giá chủ quan của
chính phủ Hoa Kỳ. Vấn đề rút quân khỏi Kampuchia đã thực hiện và như
thế đã hoàn thành được một điều kiện của Hoa Kỳ. Vấn đề POW-MIA thì đã
được chính phủ Hoa Kỳ đánh giá là chính phủ Việt Nam hiện nay đã có sự
cộng tác mà Hoa Kỳ cho rằng đủ để có thể tiến tới việc bãi bỏ cấm vận và

đến một lúc nào, trong một tương lai gần đây như ngiều người dự đoán là từ
nay đến cuối năm hay trễ lắm là đầu năm 1996, thì Hoa Kỳ sẽ cho rằng vấn
đề POW-MIA, vấn đề nhân quyền như thế là tạm được, để rồi thiết lập quan
hệ ngoại giáo với chính phủ Hà Nội.
Thế thì việc này có lợi hay có hại cho cuộc đấu tranh của người Việt
Nam không cộng sản? Chúng tôi nghĩ rằng điều này không có hại gì cho
cuộc đấu tranh hiện nay của những người Việt nam không cộng sản cả. Lý
do là vì việc bãi bỏ cấm vận và thiết lập ngoại giao đó là vấn đề tương quan
giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền Hà Nội. Nó không có tương quan gì
với cuộc đấu tranh của chúng ta. Cuộc đấu tranh của chúng ta đã xác
định với mục tiêu rõ ràng: Ðấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ
và phát triển đến phú cường. Phương thức đấu tranh của chúng ta thì mỗi
giai đoạn sẽ có một phương cách đấu tranh khác nhau. Trước đây khi chưa
có bãi bỏ cấm vận, chưa có bang giao thì chúng ta đấu tranh theo một
phương thức khác. Sau này, chúng ta lại có những hình thức đấu tranh khác
phù hợp và có hiệu quả. Theo tôi, nếu nói có lợi hay hại thì không thể xác
định, nhưng nói rằng đó là điều kiện mới cho một giai đoạn đấu tranh mới
cũng có thuận lợi.
ÐPV/NVC: Qua sự phân tích và tổng hợp lịch sử nước nhà và thế giới, anh
nhận định thế nào về tương lai đất nước Việt Nam của chúng ta?
TÁC GIẢ: Thưa anh trong phần cuối cùng của tập tài liệu, chúng tôi đã xác
định rõ cái khát vọng của cá nhân chúng tôi cũng như của toàn dân Việt
Nam. Ðó là Việt Nam lạc quan tin tưởng hướng về tương lai. Có nghĩa là
trong những điều kiện mà chúng tôi phân tích trình bầy, Việt Nam đang có
những điều kiện hết sức thuận lợi, để có một tương lai hết sức tốt đẹp.
Tương lai đó là gì? Ðó là Việt Nam nhất định phải có được một chế độ dân
chủ đích thực, một nền kinh tế phát triển và một đất nước phát triển toàn
diện đến phú cường và văn minh tiến bộ. Nghĩa là không phải chỉ phát triển
một vài mặt chính trị, kinh tế không thôi, mà còn phát triển về văn hoá xã
hội, khoa học kỹ thuật, về đạo đức.v.v... Nghĩa là phát triển toàn diện. Và
trên sự phát triển ấy và muốn có một tương lai tốt đẹp như thế, thì chúng tôi
nghĩ rằng, tất cả tùy thuộc một phần rất quan trọng vào những người
lãnh đạo chế độ đương quyền tại Việt Nam.
Vì vậy,chúng tôi đã đưa ra một giải pháp trong phần cuối đó, mà chúng
tôi gọi là một giải pháp “ba bước đến nền dân chủ nhất nguyên dân
tộc”. Trong đó chúng tôi muốn kêu gọi những người lãnh đạo hiện nay hãy
từ bỏ cái chế độ độc tài, độc tôn và độc quyền thống trị đi, để tạo ra một điều
kiện mới, trong đó mọi người Việt Nam yêu nước có năng lực, nhiệt thành,
đều có thể đóng góp để xây dựng một tương lai đất nước Việt Nam tốt đẹp.

Thế thì, lời kêu gọi của chúng tôi đối với những người cộng sản Việt
Nam, là hãy từ bỏ con đường nhất nguyên xã hội chủ nghĩa; cũng như
chúng tôi cũng kêu gọi những người Việt Nam không cộng sản, đừng đòi
hỏi phải xây dưng một chế độ đa nguyên theo kiểu tư bản chủ nghĩa, mà
hãy trở về cái nguyên chung, cái nguồn gốc chúng đó là nguồn gốc dân
tộc để xây dựng một nền dân chủ nhất nguyên dân tộc. Trong khung
cảnh đó, chúng tôi nghĩ rằng, mới có thể thống nhất và đoàn kết được toàn
lực quốc gia, để có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp cho đất
nước. Một tương lai mà chúng tôi tin tưởng chắc chắn sẽ đến, vấn đề chỉ còn
là thời gian. Tất cả tùy thuộc vào thiện chí của tất cả những người Việt Nam
cộng sản cũng như không cộng sản, nếu thực tâm vì đất nước, vì dân tộc.
Nếu thực sự có một lòng yêu nước thực sự.
ÐPV/NVC: Trước khi chấm dứt cuộc hội kiến hôm nay, tác giả Thiện Ý
Nguyễn VănThắng có muốn nhắn gửi điều gì đến quý thính giả của đài tiếng
nói Hoa Kỳ và các văn hữu trong nước hay không?
TÁC GIẢ: Chúng tôi thì thực sự ra chỉ muốn nhắn gửi đến tất cả đồng bào
trong nước một cái điều mà chúng tôi mong mỏi: Ðó là làm thế nào để mỗi
người có thể đóng góp vào công cuộc xây dựng một tương lai Việt nam tốt
đẹp. Ðối với các văn hữu trong nước, trong điều kiện ảnh hưởng của mình,
hãy dùng ngòi bút của mình để làm sao đóng góp vào sự nghiệp chung của
đất nước đó. Nghĩa là làm sao để nhà cầm quyền, những người đang nắm
vận mạng đất nước, sớm nhìn thấy được vấn đề, con đường nào là con
đường đúng nhất, có lợi nhất cho dân tộc Việt nam, phù hợp với ý
nguyện của tuyệt đại đa số nhân dân Việt nam, chứ không phải tham
vọng của những người cầm quyền.
ÐPV/NVC: Thay mặt thính giả Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ chân thành cảm ơn
tác giả Thiện ý đã cho chúng tôi có cuộc mạn đàm đầy đủ và ý nghĩa hôm
nay.
TÁC GIẢ: Vâng, xin cảm ơn anh NguyễnVĩnh Châu và xin kính chào quý
thính giả của Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
ÐPV/NVC: Đặc phái viên Nguyễn Vĩnh Châu tường trình từ Houston.
* Quý độc giả có thể vào Web site của Câu Lạc bộ Luật Khoa Việt Nam:
luatkhoavietnam.com, bấm mục “Diễn Đàn”, vào tiểu mục “Phỏng vấnHội luận” để nghe âm thanh tiếng nói bài phỏng vần này và vào tiểu mục
“Tác giả- Tác phẩm” để đọc toàn tác phẩm “Việt Nam Trong Thế Chiến
Lược QuốcTế Mới” của Thiện Ý.

