
                       

Bắc  riều  iên thử tên lửa đạn đạo, Mỹ -  hật lên án 

Tiếp theo các vụ bắn thử tên lửa hành trình, Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo vào hôm 

nay, 15/09/2021. Quân đội Hoa Kỳ lên án vụ bắn thử « bất hợp pháp », vi phạm lệnh cấm của 

Liên Hiệp Quốc. Nhật Bản tố cáo vụ bắn thử đe dọa « hòa bình và an ninh khu vực ». 

Khác với các tên lửa hành trình đã được Bắc Triều Tiên bắn thử trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, các 

hỏa tiễn đạn đạo vốn bị cấm theo quyết định của Liên Hiệp Quốc. (RFI, 15/09/2021) 

 fghanistan :  ội bộ  aliban lục đục ? 

Abdul Ghani Baradar, một trong những nhà đồng sáng lập Taliban và được bổ nhiệm làm phó 

thủ tướng Afghanistan, không xuất hiện trước công chúng từ nhiều ngày nay. Trước nhiều tin 

đồn trên mạng xã hội, Taliban ngày 14/09/2021 lên tiếng bác tin giáo sĩ Baradar đã chết trong 

một vụ xả súng vì cạnh tranh giữa các đối thủ. 

Taliban phải lên tiếng trong bối cảnh có nhiều tin đồn về bất đồng giữa phe quân sự, đại diện là 

Sirajuddin Haqqani và phe chính trị, như giáo sĩ Baradar. (RFI, 15/09/2021) 

 uyền ngoại trưởng  aliban kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế tái khởi động viện trợ 

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Taliban hôm 14/9 kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế tái khởi động viện 

trợ, giữa lúc chính phủ Taliban tìm cách củng cố tài chính của quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào 

viện trợ từ bên ngoài sau 40 năm gần như liên tục ở trong chiến tranh, theo Reuters. 

(VOA, 15/09/2021) 

Đông nam  rung  uốc:  ố ca C V D tăng hơn gấp đôi 

Số ca COVID lây nhiễm trong cộng đồng tăng hơn gấp đôi tại tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung 

Quốc, nhà chức trách y tế loan báo ngày 14/9, khiến giới hữu trách khẩn trương triển khai các biện 

pháp bao gồm hạn chế đi lại để ngưng đà lây lan của virus. (VOA, 15/09/2021) 

Các cựu tổng thống Mỹ Bush, Clinton,  bama chung tay hỗ trợ người tị nạn 

Afghanistan 

Ba cựu tổng thống Hoa Kỳ: George W. Bush thuộc Đảng Cộng hòa, Bill Clinton và Barack Obama 

của Đảng Dân chủ cùng hợp sức ủng hộ một nhóm mới thành lập nhằm hỗ trợ những người tị nạn từ 

Afghanistan sang Hoa Kỳ sau khi Mỹ rút hết quân ra khỏi nước này cuối tháng trước. 

Các cựu lãnh đạo Hoa Kỳ và phu nhân của họ sẽ là thành viên trong nhóm “Welcome.US”, một liên 

minh các nhóm vận động, các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo, vừa ra mắt vào ngày 14/9, 

Welcome.US cho biết trong một tuyên bố. (VOA, 14/09/2021) 

Các khoa học gia hàng đầu của FD  và W  : Không cần tiêm mũi vaccine 

tăng cường 

Các liều vaccine COVID tiêm tăng cường không cần thiết cho phần đông dân số, theo các nhà khoa 

học hàng đầu bao gồm hai quan chức cao cấp của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ 

(FDA) và một số giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong một bài báo đăng trên một tạp 

chí y khoa ngày 13/9. (VOA, 14/09/2021) 

 hoả thuận chuyển giao quốc phòng  hật-Việt nhắm vào  rung  uốc? 

Truyền thông quốc tế cho rằng thoả thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng vừa được 

Nhật Bản ký kết với Việt Nam là nhắm vào Trung Quốc, nhằm đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng 

tăng về quân sự của Bắc Kinh trong khu vực. (VOA, 13/09/2021) 



‘Bộ tứ’ dàn xếp họp thượng đỉnh ở Washington trong tháng 9 

Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ vừa đạt được thoả thuận sẽ gặp nhau trực tiếp tại 

Washington vào ngày 24/9, Kyodo News dẫn các nguồn tin giấu tên của Hoa Kỳ và Nhật Bản cho 

biết hôm 9/9. (VOA, 10/09/2021) 

 aliban cho phép 200 người Mỹ và một số thường dân  fghanistan rời Kabul 

Chính quyền Taliban đã chấp nhận để 200 thường dân Mỹ và một số người dân Afghanistan rời 

khỏi quốc gia này. Những người được phép ra đi dự kiến sẽ rời Afghanistan trên một chuyến 

bay dân sự từ sân bay quốc tế Kabul ngay trong ngày hôm nay 09/09/2021. (RFI, 09/09/2021) 

Pháp tăng cường lực lượng an ninh mạng 

Tuyển dụng thêm 770 « chiến binh mạng » thay vì 1.100 người như dự báo ban đầu từ nay đến 

năm 2025. Bộ trưởng Quân Lực Pháp tuyên bố như trên hôm 08/09/2021 nhân phát biểu tại Diễn 

Đàn Quốc Tế An Ninh Mạng tổ chức tại thành phố Lille miền bắc nước Pháp. (RFI, 09/09/2021) 

Biển Đông: Chiến hạm Mỹ thách thức luật mới của  rung  uốc 

Hải quân Hoa Kỳ hôm nay 08/09/2021 ra thông cáo cho biết khu trục hạm USS Benfold đã tiến 

hành hoạt động bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông, bác bỏ cáo buộc « sai trái » của Bắc Kinh 

là tàu Mỹ « vi phạm chủ quyền » Trung Quốc. Đây là hành động thách thức đầu tiên của Mỹ, 

sau khi Bắc Kinh ra luật đòi kiểm soát tất cả tàu nước ngoài đi vào « lãnh hải » của mình. 

(RFI, 08/09/2021) 

 fghanistan: Công bố thành phần chính phủ  aliban 

Ba tuần sau khi giành được chính quyền ở Afghanistan, ngày 07/09/2021, phe Taliban đã tiết lộ một 

số gương mặt trong chính phủ tương lai do Mohammad Hassan Akhund lãnh đạo, một chính phủ 

không hề mang tính « hòa hợp » như đã loan báo và chỉ bao gồm nam giới. 

Trong thành phần chính phủ của Taliban, nhiều tân bộ trưởng có tên trong danh sách trừng phạt 

của Liên Hiệp Quốc. Bốn bộ trưởng từng ngồi tù tại Guantanamo, nhà tù nổi tiếng của Mỹ, còn 

thủ tướng Mohammad Hassan Akhund là người đã thông qua việc phá hủy tượng Phật khổng lồ 

có từ thế kỷ VI ở Bamiyan. (RFI, 08/09/2021) 

 

 

 

 

 

 

 


