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Anh triệu tập cuộc họp nhóm G7 để thảo luận về cuộc khủng hoảng 
Afghanistan 

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đã triệu tập một cuộc họp của các nhà lãnh đạo  7 vào 

ngày 24/8 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan và kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm cách 

ngăn chặn nó leo thang. (VOA, 22/08/2021) 

Afghanistan: 7 người thiệt mạng gần phi trường Kabul 

Quân Taliban hôm qua 21/08/2021 đã áp đặt một số trật tự xung quanh sân bay Kabul, ngăn cản 

đoàn người tiến đến sân bay. Bộ trưởng Quốc Phòng Anh hôm nay thông báo có 7 người 

Afghanistan thiệt mạng gần sân bay Kabul.   

Tình hình nghiêm trọng đến mức đại sứ quán Mỹ ở Kabul hôm qua đã kêu gọi công dân Mỹ chờ đợi 

chỉ dẫn từ các quan chức chính phủ, tránh đến gần sân bay, tránh các cổng sân bay vì « các mối đe 

dọa an ninh tiềm ẩn ». (RFI, 22/08/2021) 

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Singapore 

Bà Harris sẽ chính thức bắt đầu các hoạt động tại Singapore vào ngày 23/8 bằng cuộc gặp với Tổng 

thống Singapore Halimah  acob và tổ chức một cuộc họp song phương với Thủ tướng Lý Hiển 

Long, theo hãng tin AP. (VOA, 22/08/2021) 

TQ thử tên lửa tầm ngắn : Đài Loan, Nhật Bản lo nằm trong tầm ngắm 

Trung Quốc đã thử thành công hai tên lửa tầm ngắn mới có khả năng phá hủy các hệ thống chỉ huy 

và thông tin quân sự. Loại tên lửa mới này sẽ giúp tăng cường khả năng tác chiến của quân đội 

Trung Quốc.  

Một số nhà quan sát quân sự cho rằng, ngoài đe dọa  ài Loan, tên lửa mới có thể được sử dụng 

trong xung đột, nếu xảy ra, với Mỹ hoặc với Nhật Bản. (RFI, 22/08/2021) 

Mỹ sử dụng các hãng hàng không thương mại để chở người Afghanistan 

Một phát ngôn viên của Lầu Năm  óc cho biết 18 máy bay, bao gồm của các hãng United, 

American Airlines và Delta, sẽ không bay đến Kabul mà sẽ được sử dụng để vận chuyển những 

người đã được đưa ra khỏi Afghanistan. (VOA, 22/08/2021) 

EU kêu gọi các nước thành viên đón nhận người tị nạn Afghanistan 

Dù chiến dịch di tản đang gặp nhiều trở ngại ở Kabul, các chuyến bay trở người di tản về châu 

Âu vẫn còn thưa thớt, các lãnh đạo châu Âu muốn thuyết phục các nước thành viên hãy đón 

nhận người tị nạn Afghanistan trong thời gian tới. (RFI, 22/08/2021) 


