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Quan hệ với Mỹ bước vào giai đoạn mới, Afghanitan quay sang Trung Quốc và 

các nước 

Các quan chức  òa Bạch Ốc ngày 2/9 cho hay sự giao tiếp của Mỹ với lãnh đạo  aliban ở 

 fghanistan đã bước vào một giai đoạn mới không chắc chắn, trong lúc các giới chức Mỹ tiếp tục 

nỗ lực để di tản khoảng 100 người Mỹ còn ở  fghanistan. 

 rong khi đó, các giới chức  aliban cho thấy chính phủ non trẻ của họ đang củng cố quan hệ với 

 rung  uốc và các nước khác. (VOA, 04/09/2021) 

Afghanistan: Đồng sáng lập viên phong trào Taliban đứng đầu chính phủ mới 

Hãng tin Anh Reuters ngày 03/09/2021 trích dẫn một nguồn tin từ Taliban cho biết đồng sáng lập 

viên phong trào Hồi Giáo cực đoan này, giáo sĩ  bdoul  hani Baradar, sẽ điều hành chính phủ mới 

tại Afghanistan. Con trai cố giáo sĩ Omar cũng sẽ đóng một vai trò « then chốt » trong nội các sắp 

tới tại Kabul.  (RFI, 03/09/2021) 

Biến thể Mu, có thể kháng vaccine, xuất hiện tại 39 nước 

Một chủng virus corona mới được  ổ chức Y tế  hế giới (W O) tuyên bố là biến thể cần lưu ý, với 

những đột biến có thể kháng lại vaccine. 

Mu, hay B.1.621, được phát hiện đầu tiên tại Colombia và sau đó các ca nhiễm lần lượt được ghi 

nhận tại 38 nước khác, chủ yếu ở Nam Mỹ và châu Âu.  (VOA, 03/09/2021) 

Afghanistan : Qatar có thể giúp Taliban khởi động lại sân bay Kabul 

Ngày 02/09/2021, ngoại trưởng  atar Mohammed bin  bdulrahman al- hani xác nhận là nước này 

đang đàm phán với lực lượng  aliban để mở cửa trở lại sân bay Kabul sớm nhất có thể. Ông cho 

biết "hy vọng có thể có tin vui trong vài ngày tới". (RFI, 02/09/2021) 

ASEAN kêu gọi Trung Quốc đầu tư thêm cho dự án Vành Đai - Con Đường 

 rong cuộc họp trực tuyến ngày 01/09/2021, bộ trưởng  hương Mại 10 nước Đông Nam Á kêu 

gọi Bắc Kinh hỗ trợ   E N khắc phục hậu quả kinh tế do Covid-19 gây nên, đầu tư nhiều hơn 

vào khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ  áng Kiến Vành Đai - Con Đường (B  ). 

(RFI, 02/09/2021) 

Mỹ hứa giúp Ukraina đối phó với tham vọng của Nga 

 ổng thống  kraina không hoàn toàn toại nguyện trong chuyến công du  oa Kỳ.  ội kiến tổng 

thống Biden tại Nhà  rắng hôm 01/09/2021, ông Volodymyr Zelensky được nguyên thủ quốc 

gia Mỹ hứa « hỗ trợ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước thái độ hung hăng của 

Nga ». Washington thông báo viện trợ quân sự 60 triệu đô la cho Kiev, nhưng tỏ ra mơ hồ về 

khả năng  kraina gia nhập  ổ Chức Liên Minh Bắc Đại  ây Dương, N  O. (RFI, 02/09/2021) 

Taliban kêu gọi phương Tây mở lại đại sứ quán ở Afghanistan 

Lực lượng  aliban vẫn đang đàm phán để thành lập chính phủ sau khi những người 

lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Kabul. Ngoài đại sứ quán Nga và  rung  uốc vẫn hoạt 

động tại  fghanistan, lực lượng  aliban kêu gọi các nước phương  ây mở cửa trở lại 

cơ quan ngoại giao. Đây là hướng để  aliban tìm được tính chính đáng trên trường 

quốc tế. (RFI, 01/09/2021) 


