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HÃNG ORAMED BÀO CHẾ VACCINE NGỪA COVID 19 DẠNG UỐNG
By Tuấn Mai SG -04/08/2021
Hãng Oramed bào chế Vaccine ngừa COVID 19 dạng viên uống, đó là một loại
vaccine ngừa COVID-19 có thể uống được đặc biệt hấp dẫn đối với các nước đang
phát triển vì giúp giảm gánh nặng hậu cần trong các chiến dịch tiêm chủng đại trà.
Hãng Oramed bào chế Vaccine ngừa COVID 19 dạng viên uống.
Vaccine ngừa COVID 19 dạng viên uống rất tiện lợi. Thử tưởng tượng một loại
vaccine ngừa COVID- 19 dưới dạng viên: không cần kim tiêm, không cần các nhân
viên y tế để tiêm và có thể dễ dàng phân phát trực tiếp đến từng nhà.
Hãng dược Oramed của Israel đang hiện thực hóa ý tưởng này và dự kiến sẽ bắt đầu
cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên từ đầu tháng Tám. Hiện chỉ 15% dân số thế giới
được tiêm đầy đủ vaccine, và như vậy cuộc chiến toàn cầu nhằm chấm dứt đại dịch
Covid WH dường như còn dài.
Giám đốc điều hành (CEO) của Oramed, ông Nadav Kidron, cho biết một loại
vaccine có thể uống được đặc biệt hấp dẫn đối với các nước đang phát triển, vì giúp
giảm gánh nặng hậu cần trong các chiến dịch tiêm chủng đại trà, ví dụ như không
cần điều kiện bảo quản lạnh như vaccine dạng tiêm, vận chuyển dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, giải pháp này cũng sẽ thu hút các nước giàu, nơi không ít người cảm thấy
không thoải mái với kim tiêm nên còn do dự khi đi tiêm phòng.
Theo một cuộc thăm dò gần đây, 19 triệu người Mỹ chưa tiêm chủng cho biết sẽ tiếp
nhận vaccine ngừa COVID-19 nếu có một loại vaccine dạng viên để uống.
Vaccine ngừa COVID 19 dạng viên uống giảm lượng xylanh và rác thải nhựa và phản
ứng phụ.
Các lợi ích khác của vaccine dạng viên là giảm lượng xylanh và rác thải nhựa, đồng
thời có thể giảm các tác dụng phụ. Mặc dù rất nhiều lợi thế song hiện có rất ít loại
vaccine được sản xuất dưới dạng viên uống thành công vì các nguyên liệu hoạt tính
không tồn tại được trong suốt quá trình tiêu hóa dài trong đường ruột.
Oramed tin rằng hãng sẽ vượt qua các rào cản kỹ thuật trên bằng cách thiết kế một
viên nang có thể tồn tại trong môi trường axit cao của ruột.
Công ty đã sáng chế công nghệ này cho một sản phẩm trước đó, một dạng insulin
uống thử nghiệm, vốn là thuốc uống dành cho người mắc bệnh tiểu đường thay vì
tiêm insulin để bảo toàn tính mạng.
Do nhà hóa sinh học từng đạt giải Nobel, Avram Hershko phát triển, viên nang này
có một lớp phủ ngoài có khả năng bảo vệ cao khiến nó chậm bị tiêu hóa trong đường
ruột.

Ngoài ra, viên nang này còn sinh ra các phân tử chống virus, có tác dụng ngăn
enzyme trong ruột phá vỡ insulin, và tăng khả năng hấp thu giúp insulin có thể dễ
dàng đi vào máu.
Thuốc viên nang này đã được kê cho hàng trăm bệnh nhân tiểu đường trong giai đoạn
thử nghiệm lâm sàng cuối tại Mỹ, kết quả sẽ được công bố vào tháng 12/2022.
Oramed hiện đã khởi động một công ty mới trực thuộc là Oravax, sử dụng công nghệ
viên nang từ sản phẩm insulin dạng uống để sản xuất vaccine ngừa Covid dạng viên.
Công ty đã đề nghị tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở nhiều nước và hy vọng bắt đầu ở
Israel đầu tiên trong vài tuần tới, hiện đang chờ Bộ Y tế nước này chấp thuận.
Ông Kidron dự báo vaccine dạng viên này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với các
nước đang phát triển, vốn đang thiếu nguồn cung vaccine.
Bên cạnh đó, vaccine uống cũng có thể sử dụng như liều tăng cường đối với những
người đã tiêm đủ vaccine./.
Được biết Cu Ba cũng trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối loại
Mambisa (vắc-xin nhỏ vào mũi, không dùng kim tiêm), được sản xuất bởi Trung tâm
Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB).

Tin Thế Giới Liên Quan Đến COVID-19
(AFP) - Ý mở rộng áp dụng chứng nhận ý tế phòng Covid-19. Giống như nước Pháp,
chính phủ Ý thông báo quyết định kể từ hôm nay 06/08/2021, mở rộng áp dụng chứng
nhận y tế bắt buộc đối với các giáo viên, sinh viên, nhân viên trường học, trong
phương tiện giao thông công cộng và các quán ăn, nhà hàng.
Chứng nhận y tế xác nhận đã tiêm ít nhất một mũi vac-xin hoặc đã bình phục sau
nhiễm Covid-19 trong vòng 6 tháng đã qua hoặc có xét nghiệm âm tính trong vòng 48
giờ trước. Giáo viên không có chứng nhân trong 5 ngày liên tiếp sẽ bị cho tạm nghỉ
việc. Biện pháp áp dụng chứng nhận y tế được đông đảo người dân Ý ủng hộ, không
hề có cuộc biểu tình nào chống đối như ở Pháp những ngày qua.
(AFP) - Israel vẫn tiêm mũi thứ 3 dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tạm
ngưng. Hôm qua, 05/08/2021, thủ tướng Isarel Naftali Bennett cho biết, đất nước hơn
9 triệu dân này sẽ đóng góp cho thế giới về kết quả của việc thử nghiệm hiệu quả của
mũi tiêm thứ 3 để chống lại sự lây lan của biến thể Delta đối với những người trên 60
tuổi.
Tại Israel, tổng thống và cựu phó thủ tướng cũng đã chích ngừa mũi thứ 3. Hôm
04/08, tổng giám đốc WHO đã kêu gọi các nước giàu tạm ngưng chích liều thứ 3 cho
đến ít nhất là cuối tháng 9 để dành lượng vac-xin hiện có cho các nước nghèo.
(AFP) - Mỹ : Nạn cháy rừng nghiêm trọng chưa từng có tàn phá miền bắc
California. Vụ hỏa hỏa hoạn lớn trải rộng trên 110 nghìn hecta, từ đêm 04 đến ngày
05/08 đã thiêu trụi cả thành phố nhỏ Greenville với 800 dân. Rất may người dân đã
được sơ tán vài giờ trước đó. Hỏa hoạn tàn phá bắc California từ 3 tuần nay, trong

điều kiện thời tiết nắng gắt, hạn hán và trời nhiều gió. Tại khu vực bị đám cháy đe
dọa, khoảng 2.000 dân đã được yêu cầu sơ tán ngay lập tức. Đây là vụ cháy rừng
diện rộng chưa từng có, xuất phát từ hiện tượng khí hậu cực đoan.
(AFP) - Virgin Galactic bán vé vào không gian giá 450.000 đô la/chỗ. Hôm qua,
05/08/2021, Công ty du lịch vũ trụ Virgin Galatic đã mở bán vé cho những hành
khách muốn du lịch vài phút trong không gian với mức giá là 450.000/ suất.
Công ty, do tỉ phú Richard Branson thành lập từ năm 2005, đến năm 2014 đã bán ra
khoảng 600 vé với mức giá tại thời điểm đó là từ 200.000 đến 250. 000 đô la. Tới đây
công ty sẽ đưa ra 3 loại vé : vé đơn, vé theo nhóm hoặc vé bao toàn bộ phi thuyền.
Ngày 11/7, đích thân Richard Branson đã bay vào không trung cùng 3 nhân viên khác
của công ty.

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BA MƯƠI BA.
DODUYNGOC
Hôm qua, thành phố đã gióng lên tiếng kêu là đang bắt đầu tình trạng thiếu vaccine
trong những ngày tới. Thành phố báo chỉ còn 600.000 liều, Ông Bộ thì bảo còn đến

1.700.000 liều. Nói qua nói lại chưa đi đến đâu thì hôm nay thành phố nhận được một
thông báo của Bộ Y tế về việc mua, nhập khẩu vaccine phòng dịch của TP.HCM.
Đại khái nội dung của thông báo là Bộ đã làm việc với Công ty Zuellig Pharma, đơn
vị được Moderna chỉ định nhập khẩu, phân phối vắc xin phòng virus Vũ Hán cho khu
vực châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.
Công ty Zuellig Pharma dự kiến có thể cung cấp được 5 triệu liều vắc xin của
Moderna cho Việt Nam. Bộ đề nghị thành phố nếu cần mua, Bộ sẽ tạo điều kiện thực
hiện các thủ tục cấp phép nhập khẩu, kiểm định vaccine nhanh nhất. Bộ đề nghị thành
phố có văn bản trước ngày 15.8.2021 để Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem
xét cho đơn vị, địa phương khác mua.
Ô hô! Thành phố đang khó khăn vì thiếu vaccine, dịch cũng đang tiếp tục với con số
chưa chịu xuống như mong đợi. Thành phố cũng cố gắng vượt bực để chủng ngừa cho
dân. Tốc độ 300.000 liều trong một ngày là một tốc độ tiêm chủng rất cao kể cả so
với một số nước tiên tiến của Châu Âu.
Thành phố muốn đạt chỉ tiêu tiêm chủng 70% dân. Bộ không đồng tình với con số báo
cáo đã đành còn đưa thông báo này như thế triệt buộc. Tức là không cung cấp thêm,
nhưng thành phố nếu thấy cần thì bỏ tiền ra mua, Bộ giúp thủ tục cho. Còn nếu không
mua thì Bộ dành ưu tiên cho nơi khác. Không lẽ chửi thề một phát cho đã tức.
Trong khi thành phố là nơi bùng phát dịch lớn nhất nước, số người nhiễm và tử vong
hàng ngày cao nhất nước, là thành phố đóng góp cho ngân sách nhiều nhất, cũng là
nơi có nhiều nhà máy, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa cung ứng cho cả nước.
Chưa kể trong đợt đóng góp vào Quỹ Vaccine của chính phủ, thành phố cũng là nơi
đóng số tiền nhiều nhất, trên cả ngàn tỷ đồng. Đóng góp nhiều, đang gặp hoạn nạn,
đang cần thuốc để chữa lành bệnh, mở lời lại bị bảo rằng muốn thêm vaccine à, bỏ
tiền mua đi, ta giúp phép cho. Oái ăm không hả trời.
Có điên được không? Chắc là lãnh đạo thành phố cũng sẽ cắn răng xuỳ tiền để mua
vaccine về cứu thành phố chứ biết làm sao bây giờ. Hay là cuối cùng phải đành đem
Sinopharm của bà Trương Mỹ Lan ra xài để chữa lửa. Chơi hơi kỳ à nha! Chơi thế thì
chơi với ai?
Trong kho còn gần 7 triệu liều, để dành cho hết date hay sao?
Hay dành riêng cho ai, cho địa phương nào?
Chỗ nào lửa cháy thì đem nước mà dập chứ! Ông Vũ Đức Đam đã từng tha thiết kêu
gọi các địa phương nên nhường bớt vaccine cho thành phố kia mà?
Sao bây giờ lại quăng cục lơ tàn nhẫn thế?
Nghe đồn trong nội bộ cũng đang có nhiều mâu thuẫn ý kiến với nhau về công tác
chống dịch. Không biết tin có thật không? Ruồi muỗi cũng dễ chết vì mấy chuyện này
lắm nghe!
Chuyện anh chàng bác sĩ rút ống thở của mẹ cứu sản phụ giờ đã rõ ràng là một tin
nhảm. An ninh đã vào cuộc, Bộ Thông tin đã ký giấy phạt hai nhà báo lanh chanh câu
view, cũng có mấy người có tiếng tăm nhỏ lệ, nghiêng mình trước tin này, giờ chắc

cũng quê độ. Nghe nói đây là kịch bản của một nhóm từ thiện hoạt động lâu nay lấy
tên là Bác sĩ 82 gì đấy. Nhóm này thường kêu gọi mọi người đóng góp để giúp các lực
lượng đang chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch.
Tiền kêu gọi được không biết sử dụng như thế nào?
Nhân vật bác sĩ Trần Khoa cho đến nay là nhân vật ảo với một câu chuyện lâm ly ảo.
Avatar của Trần Khoa là hình của Phó Giáo sư Toh Wei Seong, hiện đang sinh sống
và làm việc tại Singapore.
Hình ảnh về Phó Giáo sư được Facebook của Đại học Quốc gia Singapore đăng tải
trong một bài viết giới thiệu từ ngày 5.3.2017. Về bằng cấp, Phó Giáo sư này học Cử
nhân tại Đại học Melbourne, Úc; học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia
Singapore.
Anh cũng nắm giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng tại NUS như Phó Giáo sư có nhiệm kỳ
Khoa Nha; Phó giáo sư Khoa phẫu thuật chỉnh hình, Trường Y Yong Loo Lin; Phó
giáo sư Khoa Kỹ thuật Y sinh, Khoa Kỹ thuật; làm việc tại Viện Khoa học Đời sống
(thuộc NUS)...Như vậy, tác giả của vụ lừa này cũng đã lên một kịch bản khá hoàn
chỉnh, mục đích chắc là sau khi tạo hiệu ứng của dư luận sẽ tiến hành chuyện quyên
góp mua máy thở hoặc thiết bị y tế và rung đùi bỏ túi.
Trong cơn đại dịch hiện nay, rất nhiều cá nhân, tổ chức đã cố gắng để có thể giúp
dân nghèo đang khó khăn trong cuộc sống từng hộp cơm cho đến bó rau. Đã có nhiều
tổ chức thiện nguyện quyên góp mua thiết bị y tế để trang bị cho các bệnh viện, cho
đội ngũ y tế đang thiếu thốn trong việc điều trị cho các bệnh nhân.
Cũng đã có nhiều người không ngại nguy hiểm, lây nhiễm xung phong giúp cho các
gia đình có người mất vì dịch trong việc lo quan tài, tẩm liệm, đem thiêu. Tuy vậy,
cũng có nhiều người, nhiều nhóm lợi dụng thời cơ để lừa đảo kiếm tiền trên những
đau khổ của người khác, lợi dụng lòng tốt của mọi người để kiếm tiền bỏ túi riêng.
Bọn chúng tìm đủ mọi cách để gợi lòng thương của mọi người bằng cách tạo nhiều
hoàn cảnh éo le, nghiệt ngã, đau thương rồi mở tài khoản gom tiền. Dán ta thì dễ mủi
lòng, dân Sài Gòn lại có lòng thương người hoạn nạn nên rất dễ sa vào bẫy của
chúng.
Trong những ngày giãn cách, làm ăn không được, kiếm tiền không ra lại xuất hiện
những trò lừa đảo mới. Bọn chúng tạo thành nhiều nhóm gắn mác "kiếm tiền online
mùa dịch" tung hoành trên mạng xã hội, khôn khéo dụ dỗ, lôi kéo con mồi vào bẫy.
Đối tượng của các nhóm lừa đảo này là những người đang bị thất nghiệp, nhân viên,
công nhân bị giảm lương đang gặp khó cần kiếm thêm thu nhập, những bà nội trợ có
chút tiền để dành, những học sinh, sinh viên đang không kiếm được việc làm vì mùa
dịch, những người lao động không còn kế sinh nhai và kể cả những người có chút tiền
nhàn rỗi muốn sinh lợi…
Chúng quảng cáo ngồi chơi vẫn kiếm tiền dễ dàng như mở ra nhóm "Kiếm tiền
online" với hơn 210.000 thành viên trên Facebook kêu gọi, mời chào tham gia để
kiếm lợi. Một tài khoản ảo khác với tên Ngoc Tu, chắc cũng là tên ảo, gọi mời vào
nhóm Zalo "Hỗ trợ kiếm tiền mùa dịch", kèm hứa hẹn chỉ cần bỏ vốn từ 500.000 đồng

sẽ có lãi đến 500.000 đồng/ngày, "đặc biệt bảo hiểm vốn 100%". Nghe ngon ăn quá
nhỉ! Bỏ 500.000 một ngày hoàn vốn, nghe đã quá mà! Chỉ cần gửi tiền vào mấy hôm
là mất bóng con mẹ hàng lươn, tìm không thấy nữa.
Một địa chỉ Zalo khác chuyên đi săn mồi, một người xưng tên Hồng Trần mời chào
"đầu tư sinh lợi nhuận thụ động kiếm thêm mùa dịch", chỉ cần bỏ vốn 1 triệu, dành từ
10 - 15 phút để làm việc cùng nhóm là có thể lãi tới 500.000 đồng, rút tiền ra dễ dàng.
Sau khi tìm hiểu, thực chất người này đang mời vào chơi game xóc đĩa. He..he bỏ tiền
vô chơi cờ bạc, đương nhiên có ăn, có thua. Mà đánh trên máy thì thua là cái chắc,
kêu ai được.
Một sàn giao dịch có tên Forex đưa ra lợi nhuận từ 2-8%/ngày, người chơi chỉ cần
copy trade (sao chép lệnh) do các "chuyên gia" của sàn "bắn" qua tin nhắn Zalo mỗi
ngày, không cần có kiến thức tài chính cũng có thể thắng, do đó nhiều công nhân, thợ
xây, người nội trợ, giáo viên, chẳng có chút kiến thức nào về chuyện copy trade,
chuyện tài chính, chuyển tài khoản cũng lao đầu vào, cuối cùng là trắng tay.
Một người xưng là Nguyễn Thị Bé Hiền chia sẻ chỉ cần cài ứng dụng Starting Point
vào điện thoại, sau đó thực hiện các nhiệm vụ tương tự như chơi game, chẳng hạn
vào sảnh có tên Lazada, Shopee, eBay, Alibaba... để ghép đơn hàng, làm cầu nối giữa
người bán và người mua, sau đó nhận hoa hồng đến 6%/ngày/tổng tiền trong tài
khoản. Nếu vốn càng cao thì tiền hoa hồng càng lớn.
Lúc đầu thì tiền vào đúng hẹn và đúng với giao ước, nhưng chỉ được đôi lần thì tiền
mất tật mang, đột ngột không thể truy cập vào ứng dụng, người giới thiệu, hướng dẫn
mình qua Zalo cũng mất hút. Đã có rất nhiều người bị lừa hàng tỷ đồng, nhất là
những người tham gia sàn giao dịch ảo.
Lý giải tâm lý của những người bị sập bẫy khi đầu tư vào các sàn ảo, ông Huỳnh Lưu
Đức Toàn (giảng viên khoa ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nghiên cứu sinh
ngành kinh tế học hành vi Trường Quản lý Otto Beisheim - Đức) chia sẻ: "Nếu không
hiểu biết mà tham gia đầu tư thì đó là cờ bạc, rất rủi ro. Dù xác suất thắng rất nhỏ
nhưng khi đánh bạc người ta thường phóng đại khả năng thắng, trong tâm tưởng họ
muốn lời, muốn bỏ 10 triệu nhưng được 1 tỉ".
Không chỉ bị lừa số tiền lớn như trên, nhiều người cũng còn bị lừa với những giao
dịch với những giá trị không lớn như mua hàng online chẳng hạn. Mua bán trên
online vốn là chuyện "Mua trâu vẽ bóng".
Bình thường giao dịch trả tiền theo hình thức COD thì dễ dàng hơn, nhận hàng trả
tiền. Nếu không bằng lòng thì không nhận, không mất tiền. Trong mùa dịch, ai cũng
ngại tiếp xúc trực tiếp với tiền nên mua bán thường giao dịch qua ngân hàng hay
Momo, Zalopay...Bởi thế tiền nhiều khi đã trao mà cháo không múc. Hoặc lắm khi
hàng giao chẳng đúng ý mình, hay là hàng bị ươn, héo, thối cũng đành chịu, chẳng
biết kêu ai. Giỏi lắm là lên mạng rủa xả cho đỡ tức thôi.
Trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện vài bài thuộc khuynh hướng Anti
Vaccine. Trong khi mọi người nô nức mong chờ để được tiêm vaccine thì mấy người
này đưa ra đủ thứ lý lẽ để kêu gọi đừng tiêm chủng. Họ bảo virus Vũ Hán là một âm

mưu chính trị. Là hù doạ dân chứ không có thực. Chích vaccine sẽ gây hậu quả lâu
dài vì các tế bào, ADN, Gen bị thay đổi không có lợi cho sức khỏe.
Không hiểu trí não những người này có vấn đề gì không?
Không biết họ có lưu tâm đến cơn đại dịch đang diễn ra không?
Họ lập luận bằng cách copy những bài vở của đám chống vaccine trên thế giới. Và
điều đặc biệt nữa là những người này đều là những người cuồng Trump. Không phải
nghĩ ác cho người ta chứ tôi nhủ với mình là nếu như bản thân họ, người nhà của họ
dính con virus này và lỡ tử vong thì họ sẽ suy nghĩ như thế nào nhỉ?
Họ có mạnh miệng như bây giờ không?
Hôm nay đọc báo thấy tin về Dick Farrell vốn là người dẫn chương trình của đài
Newsmax, đồng thời là một phát thanh viên nổi tiếng. Ông từng phản đối mạnh mẽ
việc tiêm chủng, cũng như chỉ trích gay gắt các kế hoạch phòng chống dịch virus Vũ
Hán của bác sĩ Anthony Fauci.
Trước khi nhiễm bệnh, ông Farrell đã viết trên Facebook rằng ông Fauci là một “kẻ
dối trá”, và gọi các kế hoạch phòng chống dịch là “trò lừa đảo”. Nhưng sau khi bị
xét nghiệm dương tính cách đây khoảng 3 tuần, quan điểm của ông đã lập tức thay
đổi.
Khi dính bệnh, ông đã nhắn tin cho bạn bè rằng: Hãy đi tiêm phòng ngay, đồng thời
nói rằng virus Vũ Hán không phải trò đùa, và ước gì ông ấy được tiêm vaccine sớm
hơn. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4.8 tại thành phố West Palm Beach,
bang Florida (Mỹ), hưởng thọ 65 tuổi trong nỗi ân hận.
Một gia đình ở Bồ Đào Nha cũng đã mất 3 người vì không chịu chích vaccine.
Francis Goncalves trải qua nỗi đau mất đi cha mẹ và em trai vì virus Vũ Hán chỉ
trong một tuần, sau khi gia đình họ từ chối tiêm vaccine.
Francis Goncalves, 43 tuổi, sống ở Cardiff, xứ Wales, gần đây chia sẻ lại nỗi đau mất
đi người cha là Basil, 73 tuổi và mẹ Charmagne, 65 tuổi, cùng em trai Shaul, 40 tuổi,
vào tháng trước vì nhiễm CoV.
Francis cho biết cả ba người trong gia đình họ, sống ở Bồ Đào Nha, đều từ chối tiêm
vaccine, sau khi trở thành nạn nhân của "tuyên truyền chống tiêm chủng" và "những
thông tin sai lệch" về vaccine.
Thế giới đều công nhận trong thời điểm này, chỉ có vaccine mới có thể giải quyết
phần nào dịch bệnh. Cách khôn ngoan nhất là không nên nghe theo những kẻ cực
đoan, cuồng tín, thiếu cơ sở khoa học có thể đưa đến mất mạng một cách vô ích.
Cuối cùng, trở lại chuyện shipper. Nhiều shipper vẫn bị phạt khi giao thực phẩm phản
ánh những ngày qua bị phạt dù tuân thủ đủ bộ nhận diện shipper và chỉ giao thực
phẩm liên quan đến khu phong tỏa.
Trên các nhóm cộng đồng tài xế công nghệ, không ít thành viên chia sẻ chuyện bị
phạt trong những ngày qua. Các tài xế đều khẳng định, bản thân đã tuân thủ đúng bộ
nhận diện shipper và chỉ giao hàng liên quận với các sản phẩm thiết yếu, nằm trong
khu phong toả.

Rất nhiều shipper bị phạt vô cớ vì "cách hiểu không đồng bộ của cán bộ trực chốt".
Nhiều shipper đã tuân thủ đúng quy định, nhưng vẫn sẽ có những bất cập diễn ra trên
thực tế. Những người thi hành phận sự giải quyết vấn đề rất cảm tính, nhiều khi
chẳng căn cứ vào điều luật nào, hứng thì phạt, không hứng thì tha.
Shipper ra đường lúc nào cũng nơm nớp lo âu dù ở trong tình trạng hợp pháp. Sài
Gòn bây giờ các trang online nở rộ khiến nhiều người cho rằng giờ nằm ngà nhưng
muốn gì cũng có. Không những thịt thà, rau cỏ mà bún bò, cơm tấm, phở bò, phở gà,
cháo lòng, bún riêu, bánh canh, bánh chưng, bánh hỏi heo quay, xôi mặn, xôi
ngọt ..,cái gì cũng có. Chỉ cần cái click chuột. Nhưng ngại nhất vẫn là vấn nạn
shipper. Người kỹ tính thì sợ lây nhiễm, nhưng nổi bật vẫn là chuyện khó khăn khi đi
qua các chốt.
ông Nguyễn Hoàng Trung, CEO Loship xác nhận, mặc dù shipper đã tuân thủ đúng
quy định, nhưng vẫn sẽ có những bất cập diễn ra trên thực tế. Đó có thể là bất cập về
giao liên quận hoặc những quy định về hàng thiết yếu khi mà sự áp dụng tại các chốt
kiểm dịch chưa thật sự đồng nhất. Điều này dẫn đến tâm lý sợ sệt của shipper trong
quá trình giao hàng.
Nhân viên chốt chặn thì mỗi người, mỗi nơi có mỗi cách giải quyết riêng, nhưng theo
Phó chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng cho biết, những vướng mắc tại các
chốt kiểm soát là do lực lượng trực làm việc chủ yếu là nhân viên tăng cường, tùy
theo nhận thức mà cách hiểu, cách làm có giới hạn và UBND thành phố sẽ tiếp tục
chấn chỉnh.
Cũng mong các ông các bà sớm chấn chỉnh chứ giãn cách kéo dài, khó khăn kéo dài
kiểu này, dân ai cũng dễ nổi khùng lắm đấy!
Trên face mấy hôm nay xuất hiện nhiều báo tin buồn quá. Người chết vì dịch, kẻ chết
vì bệnh. Khó mà tìm được niềm vui. Kiểu này sau dịch chắc lắm kẻ tâm thần.
10.8.2021
Sài Gòn lockdown ngày thứ ba mươi ba

Phát hiện kháng thể mạnh gấp 1,000 lần chặn được mọi biến chủng Covid-19
Các bạn cũng có thể đọc nguyên tác Anh ngữ trên Google
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Các nhà khoa học tìm ra loại siêu kháng thể mạnh gấp 1,000 lần, chống lại được mọi
biến chủng COVID-19.
Các kháng thể đặc biệt này được tìm thấy trên lạc đà Alpaca, có kích thước siêu nhỏ
và hứa hẹn mở ra biện pháp mới trong điều trị Covid-19.
Theo Scitech Daily, các nhà nghiên cứu tại Göttingen, Đức, đã phát triển một loại
kháng thể siêu nhỏ (nanobodies), có khả năng ngăn chặn hiệu quả nCoV và những
biến chủng nguy hiểm của chúng. Các nanobodies liên kết và vô hiệu hóa virus tốt
gấp 1,000 lần những kháng thể mini đã được phát triển trước đó.
Ngoài ra, các nhà khoa học đã tối ưu hóa nhằm tạo ra sự ổn định và khả năng chống
chọi với nhiệt độ khắc nghiệt. Sự kết hợp độc đáo này khiến chúng được kỳ vọng mở
ra chân trời mới trong điều trị Covid-19.
Bởi các hạt nanobodies có thể sản xuất với chi phí thấp, số lượng lớn. Chúng dễ dàng
đáp ứng nhu cầu của thế giới về phương pháp điều trị Covid-19. Các kháng thể siêu
nhỏ này chuẩn bị được đưa vào thử nghiệm lâm sàng.

Kháng thể đặc biệt mà nhóm chuyên gia tại Đức phát hiện có nguồn gốc từ lạc đà
Alpaca.

Kháng thể siêu nhỏ, hiệu quả vượt trội
Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Hóa lý Sinh học Max Planck ở Göttingen,
Đức và Trung tâm Y tế Đại học Göttingen (UMG) thực hiện. Họ phát hiện các kháng
thể siêu nhỏ mang tất cả đặc tính cần thiết cho một loại thuốc chống Covid-19.
Giáo sư Dirk Görlich, Giám đốc Viện Hóa lý Sinh học Max Planck, nhấn mạnh: “Lần
đầu tiên chúng ta tìm thấy kháng thể có tính ổn định cao và hiệu quả vượt trội chống
lại nCoV và cả các biến chủng như Alpha, Beta, Gamma, Delta”.
Các nanobodies mà nhóm chuyên gia phát hiện có nguồn gốc từ lạc đà Alpaca. Để
tạo ra kháng thể, các nhà nghiên cứu đã tiêm protein tăng đột biến nCoV vào 3 con
lạc đà là Britta, Nora, Xenia, được lấy từ phòng thí nghiệm của Viện Hóa lý Sinh học
Max Planck.
Sau đó, những con lạc đà cái tạo ra kháng thể. Nhóm nghiên cứu lấy máu của chúng
và trích xuất thành một tỷ bản thiết kế nanobodies. Sau khi phân tích trong phòng thí
nghiệm, các nhà khoa học đã chọn ra những kháng thể tốt nhất.
Không phải mọi kháng thể đều vô hiệu hóa được virus. Do đó, chúng tiếp tục được
thử nghiệm chống lại SARS-CoV-2 và cải thiện khả năng sau nhiều vòng nghiên cứu.

Các kháng thể có cấu trúc như kiềng 3 chân, tương thích 100% với miền thụ thể của
nCoV. Nhờ đó, chúng mang lại hiệu quả ngăn chặn virus gấp 1,000 lần các kháng thể
khác. (Hình Max Planck Institute for Biophysical Chemistry).
Đặc biệt, ngay cả với các biến chủng nCoV mới, kháng thể đều cho hiệu quả chống
virus mạnh mẽ. Đây cũng là niềm hy vọng của nhóm tác giả trước thực trạng biến
chủng Delta ngày càng lây lan.
Thoạt nhìn, các nanobodies hầu như không khác với kháng thể chống nCoV từng phát
triển trước đó. Chúng đều có tác dụng vô hiệu hóa miền thụ thể liên kết của
SARS-CoV-2. Đây là “chìa khóa” để virus xâm nhập tế bào vật chủ. Các nanobodies
chặn vùng liên kết này, từ đó ngăn virus lây nhiễm vào tế bào.

Các kháng thể giúp hệ miễn dịch chống lại tác nhân gây bệnh. Phân tử kháng thể sẽ
gắn vào bề mặt gai của virus và vô hiệu hóa chúng, khiến nCoV không còn khả năng
lây nhiễm sang tế bào khác.
Thông thường, kháng thể có thể sản xuất nhân tạo, sử dụng cho bệnh nhân nặng.
Chúng hoạt động như một loại thuốc, giúp giảm các triệu chứng và rút ngắn thời gian
hồi phục. Đây là cơ chế được sử dụng để điều trị bệnh dại, viêm gan B.

Các kháng thể mới phát hiện được kỳ vọng mở ra chân trời mới cho thuốc chữa
Covid-19 và vaccine. (Hình Freepik).
Các kháng thể cũng được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19. Song, việc sản
xuất các phân tử này ở quy mô công nghiệp quá phức tạp và tốn kém. Sự xuất hiện
của các nanobodies có thể giải quyết vấn đề này.
Giáo sư Matthias Dobbelstein, Giám đốc đốc Viện Ung thư phân tử của UMG, giải
thích: “Các kháng thể mini của chúng tôi có thể chịu được nhiệt độ lên tới 95 độ C
mà vẫn giữ nguyên chức năng, khối kết tụ. Chúng vẫn hoạt động trong cơ thể người
đủ lâu để sản sinh hiệu quả. Các kháng thể chịu nhiệt tốt bao giờ cũng dễ sản xuất, xử
lý và bảo quản hơn”.
Hứa hẹn một loại thuốc giá thành thấp, ít tác dụng phụ
Nghiên cứu từ nhóm chuyên gia cho thấy các kháng thể của họ liên kết protein đột
biến mạnh gấp 1,000 lần so với những nanobodies được phát hiện trước đó. Đặc biệt,
chúng có cấu trúc như kiềng ba chân, tương thích 100% với miền liên kết thụ thể của
virus.
Theo nhà khoa học Thomas Güttler, thành viên dự án, điều này thậm chí còn mang lại
hiệu quả vô hiệu hóa virus gấp hàng nghìn lần so với những kháng thể đơn lẻ khác.
Chúng cũng ở lại cơ thể lâu hơn, ngăn bệnh nhân khỏi Covid-19 tái nhiễm virus.
Giáo sư Dobbelstein cho biết: “Các nanobodies đơn của chúng tôi có thể trung hòa
virus trực tiếp trong đường hô hấp. Với kích thước siêu nhỏ, chúng dễ dàng xâm nhập
mô và ngăn virus lây lan thêm”.

Nhờ cấu trúc như kiềng ba chân, các nhà khoa học phát hiện chỉ cần lượng rất nhỏ
kháng thể cũng có thể ngăn chặn được mầm bệnh. Nếu chúng ta sử dụng nó và điều
chế thành công thuốc chữa Covid-19, bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng liều lượng rất thấp,
hạn chế tối thiểu tác dụng phụ có thể xảy ra. Chi phí để sản xuất loại thuốc này cũng
được đánh giá là rất thấp.
Nhóm nghiên cứu tại Göttingen đang chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm lâm sàng để đánh
giá mức độ an toàn. Nếu nó đáp ứng các điều kiện, ông Dobbelstein cho rằng đây sẽ
là loại thuốc chữa Covid-19 mới mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân nặng và những
người chưa được tiêm chủng.
Bên cạnh đó, các kháng thể nói trên cũng sẽ được ứng dụng để sản xuất vắc-xin ngừa
Covid-19. Ưu điểm của chúng là chi phí rẻ, nhanh chóng thích nghi được với các biến
chủng mới. Đây cũng là hy vọng mới cho các quốc gia chưa tiếp cận được vắc-xin.
(TTO)

Tự Do Tân Văn (Xin vào các link đính kèm nếu muốn đọc nguyên văn bản tin.)
•Tổng thống Trump trong một tuyên bố mới đã cho biết ông nói chuyện với chồng và
mẹ của Ashli Babbitt - nữ cựu quân nhân bị bắn chết vào ngày 6 tháng Giêng trong
điện Capitol. Trump nói ông đã biết kẻ nổ súng là ai.
•Tổ chức Real Clear Politics thống kê trung bình từ các cuộc thăm dò của các tờ báo:
YouGov, Rasmussen, Politico, The Hill, Reuters, Quinnipiac... thì tỉ lệ chấp nhận Joe
Biden đã giảm kỷ lục, dưới 50%, thấp nhất so với tất cả tổng thống của Mỹ. Trong
các tờ này có nhiều tờ là cánh tả như The Hill…
https://www.realclearpolitics.com/.../president-biden-job...
•Michael Savor - một doanh nhân Canada bị China tuyên án 11 năm tù vì kết tội
người này làm gián điệp.
Nhiều doanh nhân phương Tây xem China là mảnh đất tốt để đầu tư nhưng cubgx
phải đối diện với việc bất cứ lúc nào cũng có thể bị coi là con tin trong tay nhà cầm
quyền China.
https://justthenews.com/.../chinese-court-sentences...
•Vào Thứ Ba (giờ Mỹ), Hạ viện Texas bỏ phiếu tái xác nhận việc bắt giữ các dân biểu
cánh tả chạy đến Hoa Thịnh Đốn, cuộc bỏ phiếu đã nghiêng hẳn sang một bên khi có
89 dân biểu đồng ý bắt và 12 người phản đối, Chủ tịch Hạ viện bang đã ký biên bản
ghi nhớ chuyện này.
Cuộc bỏ phiếu này xảy ra sau khi Tòa Thượng Thẩm của Texas ra trát tuyên bố luật
bang Texas cho phép bắt giữ các dân biểu và nghị sĩ đào nhiệm. Hiện tại cả Lập pháp
và Tư pháp của Texas đều đã nhất trí việc bắt giữ này, thống đốc Abbott đại diện
Hành pháp sẽ có toàn quyền dùng các lực lượng thực thi pháp luật để bắt giữ các dân
biểu chạy trốn.

Đây sẽ là một chuyện ghi dấu vào lịch sử nước Mỹ và các dân biểu khinh lờn luật
pháp sẽ phải trả giá cho việc làm của mình.
https://www.independent.co.uk/.../texas-orders-arrest...
•Vào 2h45 sáng ngày hôm nay, một trận động đất 7.2 độ đã xảy ra ngoài khơi phía
Đông Phi Luật Tân, không có cảnh báo sóng thần.
https://news.yahoo.co.jp/.../8877bc513a968887fad53afc34e3...
•Đại diện của LHQ tại Miến Điện bày tỏ lo ngại về khả năng đảng NLD của bà Aung
San Suu Kyi sẽ bị ép buộc giải tán, trước thái độ cứng rắn nắm giữ quyền lực của phe
đảo chính.
Trong một cuộc bố ráp của quân đảo chính, 5 thanh thiếu niên Miến Điện đã chết
thương tâm vì gieo mình từ tòa nhà cao tầng xuống đường.
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6401395
•Hàn Quốc hướng đến tự sản xuất vx ngừa cúm Vũ Hán. Hiện tại vx có tên GBP510
của Hàn Quốc đã được tiến hành thí nghiệm trên người.
https://news.yahoo.co.jp/.../4e8f86e621e224a76610cd255f39...
•Đại diện Taliban tuyên bố sẽ chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan trong 3-4 tuần
nữa. Sau khi đồng minh tháo chạy, chính quyền Afghanistan lâm vào cảnh lao đao và
đã bị chiếm mất nhiều đô thị lớn. Hàng trăm ngàn người Afghanistan đã bỏ chạy khỏi
quê quán để trốn sự tàn sát của quân "cách mạng" Taliban. Kịch bản buồn này tiếp
tục được cánh tả Mỹ tái diễn sau khi phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hoà 46
năm.
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6401389
•Một trận lở đất ở Ấn Độ đã làm 10 người tử vong và 60 người bị chôn vùi chưa rõ
sống chết.
https://news.yahoo.co.jp/.../a5f45500984c573a31e7a20f7504...

SUNISA LEE với huy chương vàng về thể dục dụng cụ tại Olympic Tokyo 2021 và
Cộng đồng người HMong.
Huy Lâm

Cộng đồng người Hmong ở Mỹ là một cộng đồng tương đối nhỏ. So với dân số của
cộng đồng người Việt họ chỉ bằng khoảng một phần tám và có thể nói thua kém cộng
đồng người Việt ở nhiều lãnh vực, đặc biệt là trong lãnh vực kinh tế.
Trong suốt mấy thập niên qua kể từ khi tới tị nạn ở Mỹ, họ sống khá lặng lẽ và ít khi
thấy những tin tức nói về họ xuất hiện trên các trang chính của báo chí hoặc những
phương tiện truyền thông khác. Nhưng đùng một cái, nay cả nước Mỹ biết đến họ chỉ
vì một cô bé 19 tuổi có cái tên nghe dịu dàng dễ mến: Sunisa Lee.
Có thể nói trong các cuộc thi tại Thế vận hội, ít có môn thể thao nào được khán giả
Mỹ chú ý và theo dõi nhiều như môn thể dục dụng cụ (gymnastic), một phần vì đây là
môn thể thao có nhiều pha nhào lộn hồi hộp gay cấn và bên cạnh đó còn mang tính
nghệ thuật (có âm nhạc đệm, có những động tác múa).
Sau khi cô Sunisa giành huy chương vàng trong cuộc thi toàn diện, cả nước Mỹ đã vui
mừng hoan hỉ. Tuy nhiên, chiến thắng đó còn đặc biệt gây được tiếng vang cho cộng
đồng người Hmong nhỏ bé tại Mỹ mà bao lâu nay họ đã bị bỏ quên.
Tuy là một cộng đồng nhỏ bé nhưng người tị nạn Hmong biết hỗ trợ, nương tựa và
giúp đỡ nhau những khi cần đến. Trong nhiều năm qua, cộng đồng này không chỉ hỗ
trợ về mặt tinh thần cho Sunisa mà còn tổ chức nhiều cuộc quyên góp để có đủ tài
chánh cho cô trang trải chi phí cho các lớp huấn luyện, tham gia trong các cuộc thi
và di chuyển đây đó. Không có sự giúp đỡ đó từ cộng đồng và với một gia đình không
được khá giả như gia đình họ Lee thì giấc mơ huy chương vàng của cô khó có thể trở
thành hiện thực.
Thể dục dụng cụ là môn thể thao rất tốn kém. Khi còn nhỏ tập chơi ở những lớp học
địa phương thì không nói gì, nhưng nếu muốn tài năng vươn lên tới tầm vóc quốc tế
thì chắc chắn đòi hỏi phải có nhiều tiền. Một gia đình gồm sáu người con và hai vợ
chồng như gia đình của Sunisa với thu nhập thấp thì chuyện lo đủ ăn cho ngần ấy
miệng không thôi cũng đã đủ mệt rồi thì làm sao mà có dư dả để cho con cái theo học
thêm về thể dục dụng cụ, một môn thể thao có thể nói là xa xỉ đối với giới lao động.

Thế nên, cộng đồng người Hmong đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc
đưa Sunisa tới thành công tột đỉnh. (Cô là nữ lực sĩ người Mỹ thứ năm liên tiếp đã
giành được huy chương vàng Thế vận hội cuộc thi thể dục dụng cụ toàn diện.)
Cha mẹ cô cũng là những người hỗ trợ mạnh nhất cho giấc mơ trở thành một lực sĩ
Thế vận hội môn thể dục dụng cụ của cô. Nhà nghèo không có tiền cho con theo học
những lớp huấn luyện thì ông bố John đã tự đóng lấy cho cô một chiếc đòn ngang
(balance beam) tạm thời để cô có thể tự tập luyện ở khoảng sân phía sau nhà.
Câu chuyện cô Sunisa Lee trở thành một lực sĩ Thế vận hội người Mỹ gốc Hmong đầu
tiên là một trường hợp hiếm hoi và hy hữu. Trong cộng đồng người Hmong ở Mỹ,
thường thì các trẻ em của họ không có ước muốn trở thành một lực sĩ hay cầu thủ
chuyên nghiệp, và thể thao chỉ được coi như một sở thích hay trò tiêu khiển hơn là
con đường sự nghiệp đưa tới thành công.
Nhưng với những thành quả vừa đạt được của Sunisa – ngoài huy chương vàng cá
nhân cô còn có thêm một huy chương bạc đồng đội và một huy chương đồng ở các
cuộc thi xà lệch (uneven bars) – thì hẳn điều đó có lẽ đang làm thay đổi cái quan
niệm cũ và thu hút sự chú ý của cộng đồng về lãnh vực thể thao nói chung.
Người Hmong không phải là dân tộc xa lạ gì với người Việt chúng ta. Họ là nhóm dân
tộc thiểu số sống chủ yếu tại khu vực núi non hiểm trở ở ngã ba biên giới giữa Trung
Quốc, Lào và Việt Nam. Ta gọi họ là dân tộc H’Mông hay Mông, Trung Quốc gọi họ
là người Miêu.
Đối với người Mỹ, họ giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ thời hiện đại.
Vào thập niên 1960, giữa lúc cuộc chiến Việt Nam bắt đầu lên cao độ, cơ quan tình
báo CIA tuyển mộ được khoảng 60,000 đàn ông Hmong tại Lào để thành lập một lực
lượng quân sự, được gọi là “đội quân bí mật”, để chiến đấu cùng binh lính Hoa Kỳ
chống lại nhóm cộng sản Lào. Trong khi đó, những người ở lại nhà đã phải chứng
kiến cảnh nhà cửa, làng mạc của họ bị dội bom và thiêu rụi, nhiều người trở nên màn
trời chiếu đất. Sau đó họ còn bị người Mỹ bỏ rơi khiến cho nhiều người phải lâm
cảnh tù tội, nhiều người khác phải bỏ trốn vào rừng.
Vào thập niên 1970, làn sóng người tị nạn Hmong đầu tiên tới Hoa Kỳ, và Minnesota
nay là nơi có cộng đồng người Hmong lớn nhất tại nước Mỹ với khoảng hơn 66,000
người. Nhưng tình trạng kinh tế của họ không mấy sáng sủa, với khoảng gần 60%
người Mỹ gốc Hmong được xếp vào nhóm dân có thu nhập thấp, và theo tổ chức
Asian American Advancing Justice-Los Angeles, một nhóm trợ giúp pháp lý, cứ bốn
người Hmong ở Mỹ thì có một là sống dưới mức nghèo đói.
Sau khi định cư ở Mỹ, giống như nhiều gia đình Việt Nam, nhiều cha mẹ người
Hmong cũng muốn con cái họ theo đuổi con đường học vấn như là cách tốt nhất để
tiến thân. Nó được xem như chiếc chìa khoá mở ra một tương lai tốt đẹp hơn, ít ra là
không phải làm lụng cực khổ như thế hệ đầu tiên khi tới Mỹ.
Ngay cả khi nhiều cha mẹ có thể không coi thể thao như một con đường để tiến thân,
thể thao vẫn là một phần sinh hoạt khá sinh động trong cộng đồng. Mỗi năm cứ vào
tháng Bảy, người Hmong tại thành phố St. Paul lại tổ chức Hội chợ Tự do Quốc tế
người Hmong vùng Trung Tây để triển lãm và thi đua thể thao, nghệ thuật và âm

nhạc của dân tộc Hmong thu hút được nhiều người Hmong tụ về từ khắp nơi trên thế
giới. Tuy nhiên cũng có thể nói hội chợ này là nơi để họ duy trì và quảng bá văn hoá
Hmong với thế giới.
Hiện nay cộng đồng Hmong đã có được một số ít lực sĩ và cầu thủ chuyên nghiệp chơi
trong các môn đá banh, đánh gôn và trượt băng, và vũ cầu luôn là môn thể thao có
nhiều học sinh Hmong chơi rất giỏi tại các trường trung học.
Sự thành công của Sunisa đã dọn đường cho những người trẻ trong cộng đồng
Hmong nói riêng, và trong các cộng đồng Á châu nói chung, thấy rằng để đạt được
thành công không nhất thiết là phải trở thành một bác sĩ hay một luật sư mà hãy cứ
theo đuổi giấc mơ riêng của mình, làm điều mình yêu thích miễn đó là điều tốt, với
một đòi hỏi duy nhất là phải cố gắng hết sức mình trong việc làm đó.
Bốn mươi năm trước khi lớp người tị nạn Hmong đến định cư ở Hoa Kỳ, không ai
dám nghĩ một dân tộc vừa rời khỏi khu rừng của họ để đi tới một chân trời khác đầy
xa lạ mà có ngày một trong những đứa con của họ đạt được vinh quang, và không chỉ
nước Mỹ mà cả thế giới biết đến tên tuổi.
Sunisa Lee, đứa con của người tị nạn, đã giành huy chương cao quý nhất của môn thể
dục dụng cụ tại Thế vận hội. Cộng đồng người Hmong nên hãnh diện về điều đó.
Thành quả của Sunisa chính là kết quả từ những lời răn dạy mà các bậc cha mẹ trong
các gia đình người Hmong luôn nhắc nhở tới con cái của họ: Ráng làm việc chăm chỉ
và thành công sẽ tới. Nước Mỹ là mảnh đất của hy vọng và bất cứ giấc mơ nào cũng
có thể trở thành sự thật.
Huy chương vô địch của Sunisa Lee đến vào lúc khi cộng đồng người Mỹ gốc Á đang
cần một chiến thắng. Theo các tổ chức theo dõi nhân quyền, những vụ tội ác thù hận
nhắm vào người Á châu tại Mỹ tăng cao trong năm 2020, và ông António Guterres,
tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự gia tăng bạo lực
đối với người gốc Á châu trong suốt thời gian đại dịch.
Nhìn thấy một lực sĩ người Mỹ gốc Á đạt được thành công và danh tiếng trên một diễn
đàn quốc tế như Thế vận hội không chỉ giúp lật đổ một định kiến cũ cho rằng người tị
nạn là gánh nặng cho nước Mỹ mà còn là cơ hội để nhắc nhở cho người Mỹ bản xứ về
những đóng góp của cộng đồng Á châu nói chung, và cụ thể là cộng đồng người
Hmong, một cộng đồng người tị nạn tuy nhỏ nhưng nay đã có một đóng góp rất lớn.
Huy Lâm

Nhìn tấm ảnh này có gợi lại cho mọi người Sài Gòn ngày xưa không?

Chắc trong chúng ta sẽ có những người vẫn còn nhớ cảnh này, thật buồn khi nghĩ tới
số phận những người Afghanis bị bỏ lại.
MINH BẠCH VÀ THỰC THÀ VỚI DÂN
Vu Kim Hanh

Phải nói là càng ngày mình càng thương người dân Sai Gòn đứt ruột. Dù nhỏ lớn
mình sinh ra và vẫn sống ở đây. Những con số tử vong lạnh lùng không làm mình đau
đớn và tím tái trong lòng bằng những câu chuyện thật về những trường hợp ra đi của
nhiều người thân và quen.
Cách đây hơn tuần, khi mình vào còm ở trang một bằng hữu về vc, có một ông thấy
giáo dạy Đại học nhảy vô bình một câu: “Thôi, chị phải biết, đã đến bước đường
cùng rồi, có vc cứu mạng là may, kén cá chọn canh chi nữa”.
Mình kiên nhẫn với cái anh này đã lâu, đụng tới Sina xa gần anh ta đều nhảy ra nói lê
thê thiếu điều chiếm luôn trang nhà người ta. Thế là sau câu “bước đường cùng” đó,
mình block luôn anh ta. Vì nói như vậy, khác gì xúi người ta hỏi tiếp: ai đẩy tui tới
bước đường cùng, anh và gia đình anh chích thuốc gì…
Gần đây mình không nói chuyện vc nữa vì biết là FB nó sẽ bóp cổ mình tức thì (nó đã
làm 2 trận liên tiếp rồi, dù mình chỉ nhắc qua). Còn nhiều chuyện khác cần nói và
minh tin dân SG không ngu không hèn, nên mình lãng sang chủ đề khác. Nhưng hôm
qua, nghe chuyện ở ngay SVD Tao Đàn quận 1. À, thế đấy, lại có một viên chức cầm
loa tay nói “Giờ có thuốc chích là may rồi, muốn đòi hỏi gì nữa?”, đúng y chang câu
khó nghe trên: …
Không phải người dân bỏ về vì nghe câu chối tai đó, đừng tưởng dân “nhạy cảm”
thôi, không, đó chỉ là giọt nước cuối cùng tràn một cái ly đã đầy. Đó là chữa cháy
bằng xăng. Làm nghề thông tin, mình thường “ khảo sát” cách đưa tin các báo, nhất
là mấy báo “ngoan” để đoán ra sự thực. TP nhận được 44.000 liều VC chuẩn bị tiêm
cho dâ.
Báo nào cũng nói thế, giấu tiệt tên VC, trong khi có Pfizer thì là cứ dí sát mặt người
đọc ? Rồi sao lại có tới mấy chỗ nửa chừng hết thuốc Astra? Chuẩn bị kiểu gì bất cẩn
vậy, vô tình sao cùng nửa chừng hết thuốc giống nhau vậy? Mình nghĩ, báo chí muốn
ngoan cũng phải khôn, và luôn phải liệu hồn.

Có tin đưa từ chính sách tiêm chủng quốc gia Singapore, mình nghi sai, phải tra cứu
lại, thì báo đăng không đúng thật, hay ít nhất là không cập nhật. Dân họ không ngu
ngơ đâu, nhất là dân Sài Gòn siêng đọc, nên cứ đưa tin không đúng, coi chừng
“nghiệp quật”.
Ngay sau hôm qua, ông bí thư Nguyễn văn Nên đã phải nói với dân. Ít nhất là như vậy.
Phải nói trước với dân là tiêm thuốc gì và người dân nghe rõ rồi thì tùy ý lựa chọn.
Bằng một số kênh riêng, tôi biết các anh lãnh đạo TP biết hết, dự báo được hết lòng
dân Sài Gòn và cả lựa chọn của họ. Tính mạng họ, họ phải biết qui hơn bất kỳ ai chứ?
Và minh bạch với dân vậy là chọn lựa đúng.
Tôi có biết một group chuyên đi tuyên truyền cổ cũ vc tàu, có cả các nhà báo quen tên
và họ viết bài gần đây đều theo hướng đó. Người khéo léo thì nói (không loại trừ có
người không liên quan group cũng nghĩ vậy) “mũi tiêm tốt nhất là mũi tiêm sớm
nhất”. Và trong nội bộ group, cũng có những kiểu sỗ sàng: “thì tại mấy đứa KOL cứ
xúi dân đừng tiêm, phải cấm cửa bọn đó”. Lại thòi ra cái đuôi khinh dân rồi. Cứ đến
hỏi mấy người dân quận 1 hôm qua, có ai bỏ về vì bị FB xúi bẩy không? Theo tôi thì
trái lại, sự không minh bạch, không tôn trọng dân mới chính là một cách xúi họ “dị
ứng” với vc tàu mạnh nhất.
Nên mình thông cảm sau đợt chần chừ ngần ngại vừa rồi, hình như vì bị dân phản
ứng dữ quá, nhưng, như gặp phải trò chơi “ô tô đụng”, vòng quanh một hồi, rồi cuối
cùng cũng tới đích. Cạn ao thì bèo tới đất. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời,
chứ biết sao?
Vì vậy, mình muốn nói lại một điều xưa cũ, mà vì nó khó thực hiện nên dù xưa cũ vẫn
phải nói “dai như giẻ rách”: Hãy minh bạch và thực thà với dân. Có công khai mới
có công bằng và công tâm. Hãy biết tôn trọng dân, cũng là biết tự trọng, vậy thôi.
Hơn lúc nào hết, người dân đã đủ thông tin để lựa chọn cái sống cái chết cho chính
họ và gia đình họ. Thấy thông tin nào hay, thậm chí chuyện những nơi tiêm chủng vc
tàu rất "êm", thì kể cho họ nghe, lý giải cho họ biết, mà phải rất thực thà.
Ai đó sẽ bật cười, bà này điên, làm chính khách mà xúi họ thật thà. Thì “điên” mới
nói vậy, nghe hay không thì tùy.
Mấy hôm nay, nhiều tin nhắn đã inbox cho tôi hỏi rất thấy thương.
Em suy nghĩ kỹ rồi, em chích vc tàu rồi, nhưng mai mốt có điều kiện, em chích thứ
khác của Âu Mỹ cho chắc ăn hơn, được không cô ?
Cô ơi, thông tin minh bạch về VC nhập, phân bổ cho các nơi, Bộ Y Tế đang đăng ở
đâu, con cần đọc để thuyết phục cả nhà con đi tiêm. Phường con dọa sẽ bắt nhốt nếu
không đi tiêm (tiêm gì lúc này, cô biết rồi), họ nói vậy mà dám làm thiệt không cô?
Cô có biết trường hợp nào lãnh đạo chích thuốc tàu không cô, chắc có mà sao không
ai nói hết?
Tôi tin còn nhiều câu hỏi thắc mắc nữa. Dân Sài Gòn “có sao nói vậy”. Đó, những
thắc mắc đó, quí vị đối đáp đi, đừng tung hỏa mù, hay nói nửa sự thật với dân nữa.
Lãnh đạo TP đã có những lời nói minh bạch với dân. Và ai nói thật, dân cũng biết hết
chứ. Hãy luôn là như vậy, cố gắng dần dần là như vậy.

Vaccine Trung Quốc lại bị khám phá có nguy cơ gây liệt mặt
Sau khi phát hiện vaccine Trung Quốc có nguy cơ gây liệt mặt đã góp phần vào
những nỗi lo ngại của người dân châu Á lâu nay vốn đã thiếu tin tưởng vào các sản
phẩm y khoa nước này nhất là các loại vaccine đang gây nhiều tranh cãi về hiệu quả,
cũng như sự mập mờ của nơi sản xuất ra nó, trong khi đó, dân Sài Gòn vốn đang
không vui với chuyện bị ép phải chích vaccine Trung Quốc bởi nhà cầm quyền, chắc
lại càng không vui khi nghe tin này.

Vaccine Sinovac đang được chích tại một số nước Đông Nam Á, trong đó có
Indonesia (ảnh: Andry Denisah/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Theo SMCP (South China Morning Post), một nhóm nghiên cứu của Đại học Hong
Kong cho biết có khoảng 4.8 trường hợp người chích loại vaccine COVID-19 do
Trung Quốc sản xuất, đã mắc chứng liệt mặt Bell (Bell Palsy). Tình trạng này diễn ra
trong vòng 42 ngày, từ 100,000 người được chích ngừa bởi cơ quan y tế Trung Quốc.
Nghiên cứu của Đại học Hong Kong đã cho thấy “nguy cơ gia tăng” của một tình
trạng hiếm gặp, liên quan đến chứng liệt mặt tạm thời sau khi chích ngừa Covid-19.
Chứng liệt mặt Bell Palsy hay còn gọi là liệt Bell, liệt dây thần kinh mặt hoặc liệt mặt
ngoại biên, bao gồm tình trạng liệt dây thần kinh ở mặt, viêm và sưng dây thần kinh
điều khiển các cơ bắp ở một bên mặt… khiến người bệnh bị méo lệch một bên khuôn
mặt.
Phát hiện này đã góp phần vào những nỗi lo ngại của người dân châu Á lâu nay vốn
đã thiếu tin tưởng vào các sản phẩm y khoa Trung Quốc nhất là các loại vaccine
đang gây nhiều tranh cãi về hiệu quả, cũng như sự mập mờ của nơi sản xuất ra nó.
Tuy vậy, các nhà nghiên cứu của Hong Kong cũng vẫn kêu gọi người dân nên mau
chóng chấp nhận chích ngừa, vì hiện nay việc chậm chạp chích ngừa vaccine sẽ khiến
khả năng miễn dịch cộng đồng phải mất thêm nhiều tháng nữa.

Điều này có thể hiểu được trong bối cảnh các nhận định khoa học của Hong Kong
phải luôn có cách nói nước đôi, để tránh các cáo buộc nguy hiểm từ chính quyền đại
lục.
Nhóm nghiên cứu, do Giáo sư Ian Wong Chi-kei, Trưởng Khoa Dược cho biết chứng
liệt mặt Bell là trường hợp bất lợi hiếm gặp và đã xuất hiện sau khi chủng ngừa.
Nhưng ông nói thêm là hơn 90% trường hợp bị liệt có thể khỏi trong vòng chín tháng
nếu được điều trị bằng corticosteroid kịp thời.
Khi công bố tài liệu nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu cũng thận trọng ghi chú: “Tác
dụng có lợi và bảo vệ của vaccine Covid-19 [Sinovac] bất hoạt đáng quan tâm hơn
việc xảy ra tác dụng phụ này”.
Thật ra, dựa trên các con số tìm thấy từ việc chích ngừa với Sinovac, các biến chứng
vẫn nằm ở số phần trăm không phải quá lo ngại. Thế nhưng với những gì đã ghi nhận
được trên thế giới, thì đó vẫn là “bảng thành tích” chung không mấy tốt đẹp của sản
phẩm vaccine Trung Quốc.
Sinovac và Sinopharm là hai trong số những vaccine được Trung Quốc đưa vào thử
nghiệm lâm sàng sớm nhất, nhưng rất bất minh về công bố kết quả. Theo tờ
Washington Post, khi nhiều chính phủ ở Đông Nam Á hốt hoảng trước đại dịch, họ đã
vội vàng đặt mua vaccine từ Trung Quốc khi nguồn vaccine phương Tây đang khan
hiếm. Rõ là một số nước nghèo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trông cậy
vào Trung Quốc.
Hơn 30 quốc gia châu Á đã mua hoặc được quyên tặng vaccine Trung Quốc.
Indonesia là một trong những nước mua vaccine Sinovac lớn nhất thế giới với số
lượng đặt mua đến 125 triệu liều.
Việt Nam cũng là nước đang có vẻ muốn dựa vào nguồn cung vaccine của Trung
Quốc, bất chấp các tin xấu về sản phẩm này đang có ở nhiều quốc gia. Giới lãnh đạo
thành phố Hồ Chí Minh đã nhập năm triệu liều Sinovac từ hồi Tháng Năm nhưng chỉ
công bố với người dân vào phút cuối. Cái cách đặt “sự đã rồi” đó lại càng được làm
rõ hơn khi Thủ tướng Phạm Minh Chính lên giọng vào ngày 17 Tháng Tám, là “phải
khắc phục tình trạng kén chọn vaccine” trong việc tổ chức chích ngừa cho người dân
ở thành phố này.
“Kén chọn” theo cách nói của ông Chính, là điều có thật với đa số người dân miền
Nam. Trong một video lan truyền trên mạng, người dân Sài Gòn quay lại cảnh một
nhân viên y tế của chính quyền lớn giọng với đám đông bỏ về vì biết phải chích ngừa
vaccine Trung Quốc: “Bây giờ có để chích mà may rồi chứ còn đòi hỏi gì nữa?”. Câu
nói đó lập tức thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của người Sài Gòn, với tâm trạng vừa
không thích hàng Trung Quốc, vừa bị tổn thương do luôn bị đối xử như loại công dân
hạng hai. Bởi lẽ cũng cùng thời gian đó, Hà Nội đã lên kế hoạch chích cho toàn bộ
dân cư thành phố với các loại vaccine được viện trợ từ phương Tây.
Dùng hiện trạng dịch bệnh lây lan và cái chết khắp nơi, rồi buộc người dân không có
lựa chọn nào ngoài việc phải chấp nhận sự sắp đặt vaccine của chính quyền Tp.HCM
cũng là cách làm của Campuchia. Tuy nhiên, sau khi phần lớn dân số đã chích
vaccine Trung Quốc, thì chính Thủ tướng Hun Sen lại chích bằng vaccine phương

Tây, với lý do là… mình đã lớn tuổi.
Giáo sư Ian Chong, thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định rằng nhiều quốc
gia Đông Nam Á đang nhận quả đắng từ vaccine Trung Quốc, chỉ vì cấy suy nghĩ vào
người dân “có sự bảo vệ vẫn tốt hơn là không có biện pháp bảo vệ nào”.
Ông Ian Chong cũng nói rằng việc chựng lại trước các nguồn vaccine Trung Quốc từ
nhiều nước, và gần đây nổi bật là quyết định chuyển đổi sang các loại vaccine
phương Tây của Thái Lan và Indonesia, có thể chọc thủng hình ảnh thành công, làm
vỡ cái bong bóng về hiệu quả của vaccine Trung Quốc và đồng thời dấy lên câu hỏi
về năng lực công nghệ y khoa của Trung Quốc.
Trong khi đó, bất chấp tranh cãi ngày càng gay cấn về vaccine Trung Quốc, chính
quyền Việt Nam vẫn đẩy mạnh tiêm loại vaccine này cho người dân Sài Gòn, coi như
là một biện pháp chủ lực chống dịch COVID-19.
Bình luận về chuyện này, không gì chính xác bằng hai câu đúc kết trớ trêu và chua
xót đang lan truyền trên mạng xã hội:
.

ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM.
Cố Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU

Trump: Thời điểm tồi tệ, nhục nhã nhất; Trung Quốc đang hả hê!
vuitoichat

Theo như trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài Fox News, cựu Tổng thống Mỹ
Donald Trump cho biết Mỹ đã trả cho quân chính phủ Afghanistan "cả gia tài" - điều
này giống như "hối lộ" để những binh sĩ này chiến đấu, vì theo ông Donald Trump,
tình hình hiện tại ở Afghanistan sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của Mỹ trong
nhiều thập kỷ tới.
CỰU TỔNG THỐNG TRUMP: "TRUNG QUỐC ĐANG HẢ HÊ"
Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang hứng chịu chỉ trích vì "bỏ mặc"
người Afghanistan khiến Taliban giành thắng lợi thần tốc.
Cựu Tổng thống Trump cũng nói rằng việc quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan dưới
thời chính quyền Tổng thống Joe Biden là "nỗi hổ thẹn lớn nhất" trong lịch sử nước
Mỹ.
"Những người khác đang cười nhạo chúng ta. Tôi đã rút hàng tỉ USD từ Trung Quốc,
một điều chưa từng có trước đó. [Trung Quốc] đã rất vui sướng khi chứng kiến cuộc
bầu cử gian lận, và thậm chí có thể họ còn tiếp tay cho điều đó. [Trung Quốc] đã hả
hê lắm đấy. Nhưng đây [việc Mỹ thất bại ở Afghanistan] mới là nỗi hổ thẹn lớn nhất
trong lịch sử nước ta", ông Trump nói.
Theo lời vị cựu tổng thống, Mỹ đã trả rất nhiều tiền cho binh lính Afghanistan, vì vậy
khi Mỹ rút quân khỏi đất nước này, người Afghanistan đã ngừng chiến đấu.
"Nhiều nguồn tin đã báo cho tôi về những 'tin xấu'. Sự thật là [binh sĩ Afghanistan]
thuộc top đầu những lực lượng được trả lương cao nhất thế giới, họ chỉ chiến đấu vì
đồng lương đó mà thôi. Ngay khi Mỹ dừng lại, ngay khi chúng ta rút quân, họ sẽ
ngừng chiến đấu ngay...
Mọi người đều dũng cảm, nhưng thực tế là Mỹ đã trả cho người Afghanistan cả gia
tài, giống như chúng ta hối lộ để họ chiến đấu vậy", ông Trump giải thích thêm.
Trước đó, vào ngày 14/4, Tổng thống Biden đã thông báo quyết định chấm dứt sự
hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan - chấm dứt chiến dịch quân sự dài nhất từ
trước đến nay của Mỹ ở nước ngoài.
Khi cuộc rút quân gần như hoàn tất, các tay súng Taliban đã tiến hành chiến dịch
chớp nhoáng, nhanh chóng chiếm các tỉnh thành của Afghanistan và cuối cùng là thủ
đô Kabul hôm 15/8.
Trong khi việc Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan nhanh chóng dường như là
một bất ngờ đối với ông Biden - người đã đảm bảo với cử tri Mỹ về năng lực và sức
mạnh của lực lượng Afghanistan - thì tình báo Mỹ trước đó đã dự đoán về sự sụp đổ
nhanh chóng của Afghanistan vào tay lực lượng Hồi giáo này.
Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, một nhà kỹ trị, đã tháo chạy ra nước
ngoài với những chiếc túi đựng đầy tiền mặt sau chiến thắng của Taliban. Ông Ghani
tuyên bố việc "chuyển giao quyền lực" nhanh chóng cho Taliban đã được tiến hành
nhằm ngăn cảnh đổ máu nếu xảy ra đụng độ với Taliban.
Tuy nhiên, Taliban cam kết tôn trọng niềm tin tôn giáo và các giá trị tinh thần của

người dân Afghanistan, cùng với đó là lời hứa đảm đảm bảo cho phụ nữ và trẻ em gái
Afghanistan "mọi quyền lợi mà Sharia [hệ thống luật pháp của người Hồi giáo] và
luật pháp trao cho họ".
Bình luận về ông Ghani, ông Trump nói: "Nói thẳng là tôi chưa bao giờ đặt nhiều
niềm tin ở Ghani. Tôi nghĩ ông ta là một kẻ lừa đảo.... Tôi chưa bao giờ thích ông ta"

Ông Ghani và ông Trump
"QUYẾT ĐỊNH TỒI TỆ NHẤT"
Theo ông Trump, tình hình hiện tại ở Afghanistan sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đối
ngoại của Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.
"Đất nước chúng ta đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất... nhục nhã nhất mà tôi từng
thấy", ông Trump nói.
Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump từng hứa hẹn sẽ kết thúc "cuộc chiến bất tận"
mà Mỹ đã tiến hành ở Trung Đông, và đã đàm phán một thỏa thuận với Taliban vào
tháng 2/2020 mà chính quyền Biden kế thừa.
Thỏa thuận trên được ký kết tại Doha của Qatar, với nội dung dự kiến út dần quân
đội Mỹ khỏi Afghanistan để đổi lấy cam kết của Taliban về không hỗ trợ al-Qaeda và
các nhóm khủng bố khác trong khu vực.
Tuy nhiên, ông Trump nói rằng Taliban "không thích đàm phán".
Mỹ đã điều quân đội sang Afghanistan dưới thời cựu tổng thống Mỹ George W. Bush
vào năm 2001 - một phần của "cuộc chiến chống khủng bố" sau vụ khủng bố 11/9. Ít
nhất 2.448 quân nhân Mỹ và hơn 47.200 thường dân Afghanistan đã thiệt mạng trong
cuộc chiến này, đồng thời tiêu tốn khoảng 2,261 ngàn tỷ USD, theo ước tính gần đây
nhất./.

Hành động khó hiểu của Mỹ với hộ chiếu của người Afghanistan
The Realrtz
Các nhân viên Mỹ đã hủy hộ chiếu của 1 số người Afghanistan khi họ tiêu hủy tất cả
tài liệu nhạy cảm tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul để chuẩn bị cho cuộc sơ tán toàn bộ.
Thông tin trên được văn phòng Thượng nghị sĩ Mỹ Andy Kim chia sẻ với những người
yêu cầu hỗ trợ sơ tán khỏi Afghanistan. Hiện chưa rõ vì sao những hộ chiếu này bị
hủy nhưng có thể là do các nhà ngoại giao tin rằng nếu chúng rơi vào tay Taliban thì
sẽ rất nguy hiểm.
Việc không có hộ chiếu khiến cho những người Afghanistan gặp khó khăn rất lớn khi
cố gắng rời khỏi Afghanistan giữa cơn tuyệt vọng và khẩn cấp.
“Các cuộc hẹn xin visa và hộ chiếu tại đại sứ quán đã bị hủy bỏ, các hộ chiếu thuộc
sở hữu của đại sứ quán cũng bị tiêu hủy. Hiện không thể cung cấp thêm các dịch vụ
làm visa ở Afghanistan.
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo tất cả người dân chờ xử lý visa tìm nơi trú ẩn và chờ
hướng dẫn thêm. Họ không nên đến sân bay trước khi được gọi và nên cẩn thận làm
theo hướng dẫn" - trích thông báo từ văn phòng ông Kim.
Nghị sĩ Tom Malinowski nói Mỹ sẽ phải tìm cách xác minh danh tính của những
người Afghanistan có hộ chiếu bị tiêu hủy. "Chúng tôi sẽ phải đưa những người
không có hộ chiếu đi kiểm tra bằng các cách khác, như bằng số điện thoại của họ" ông Malinowski nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Mỹ không bảo vệ Đại sứ quán Mỹ
ở Kabul, nơi đã được sơ tán hoàn toàn, nhưng tòa nhà này nằm trong một khu vực
được kiểm soát nghiêm ngặt. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về việc tiêu
hủy hộ chiếu.
Trong 1 diễn biến khác, ít nhất 40 người được cho là đã thiệt mạng do các vụ giẫm
đạp và nổ súng ở sân bay quốc tế Kabul từ ngày 16-8. Kênh tin tức TOLOnews dẫn
lời 1 chỉ huy của Taliban có mặt ở sân bay cho biết phe nổ súng là quân đội nước
ngoài. Người này kêu gọi người dân Afghanistan không đến sân bay và không nghe
"những tin đồn thất thiệt về việc có thể bay ra nước ngoài".
Theo TOLOnews, nhiều người dân Afghanistan đến sân bay với hy vọng rời khỏi đất
nước vì họ nghe tin có nhiều người ở Kabul có thể đi mà không cần hộ chiếu hay visa.
Ngoài ra, nhiều phụ nữ đang đổ xô đến sân bay do lo ngại tình hình bất ổn trong
nước và sợ viễn cảnh sống dưới sự quản lý của Taliban.
Bất chấp lời kêu gọi người dân ở nhà của Taliban và cái chết bi kịch của những
người rơi xuống đất từ càng máy bay hôm 16-8, đám đông người dân vẫn tràn đến
sân bay với hy vọng rời khỏi Afghanistan và thoát khỏi sự lãnh đạo của Taliban.

GS Nguyễn Văn Tuấn xếp hạng Sinopharm, Sinovac thấp hơn cả Sputnik!
Vuitoichat
Theo như lời nhận định của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales xếp
hạng vaccine Sinopharm, Sinovac thấp hơn cả Sputnik, sau khi dựa theo 3 tiêu chuẩn
chính gồm khoa học, tính minh bạch và quyết định phê chuẩn của FDA (Cục Dược
phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ).
TP HCM bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell của hãng dược phẩm Sinopharm
(Trung Quốc) từ hôm 13/8 cho người dân trên nguyên tắc tình nguyện.
Ngày 13/8, đã có thông tin người dân bỏ về tại Quận 1, và Quận 12 khi biết tiêm
vaccine Vero Cell của Trung Quốc. Ngay sau đó, TP HCM khẳng định tại Quận 1 thì
người dân đã quay trở lại tiêm vaccine của Trung Quốc riêng tin tức tại Quận 12 là
giả mạo.
Sau ngày 13/8, truyền thông tại Việt Nam đăng tải thông tin người dân phấn khởi tiêm
vaccine Trung Quốc cùng đề cập đến tuyên bố về 'loại vaccine tốt nhất' của Thủ
tướng Phạm Minh Chính phát biểu hôm 12/8.
Khi đó, ông Chính khẳng định 'Loại vaccine tốt nhất là vaccine được cấp phép, được
tiêm sớm nhất, nhanh nhất, và kịp thời nhất'.
Trước đó thông tin TP HCM nhập 5 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm đã
gây nhiều cuộc tranh cãi trên mạng.
Theo như lời nhận định của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales xếp
hạng vaccine Sinopharm, Sinovac thấp hơn cả Sputnik, sau khi dựa theo 3 tiêu chuẩn
chính gồm khoa học, tính minh bạch và quyết định phê chuẩn của FDA (Cục Dược
phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ).
TP HCM bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell của hãng dược phẩm Sinopharm
(Trung Quốc) từ hôm 13/8 cho người dân trên nguyên tắc tình nguyện.
Ngày 13/8, đã có thông tin người dân bỏ về tại Quận 1, và Quận 12 khi biết tiêm
vaccine Vero Cell của Trung Quốc. Ngay sau đó, TP HCM khẳng định tại Quận 1 thì
người dân đã quay trở lại tiêm vaccine của Trung Quốc riêng tin tức tại Quận 12 là
giả mạo.
Sau ngày 13/8, truyền thông tại Việt Nam đăng tải thông tin người dân phấn khởi tiêm
vaccine Trung Quốc cùng đề cập đến tuyên bố về 'loại vaccine tốt nhất' của Thủ
tướng Phạm Minh Chính phát biểu hôm 12/8.
Khi đó, ông Chính khẳng định 'Loại vaccine tốt nhất là vaccine được cấp phép, được
tiêm sớm nhất, nhanh nhất, và kịp thời nhất'.
Trước đó thông tin TP HCM nhập 5 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm đã
gây nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội về mức độ an toàn và hiệu quả của loại
vaccine này.

Đến nay TP HCM đã tiêm gần 400.000 liều vaccine Vero Cell, trong tổng số 1 triệu
liều của đợt 1 được kiểm định chất lượng. Hiện TP HCM đang kiểm định chất lượng 1
triệu liều vaccine Vero Cell của đợt 2.
Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt hôm 12/8, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn,
chuyên ngành dịch tễ học, Đại học New South Wales và là Giám đốc Trung tâm Công
nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Australia, cho rằng "Không có
khái niệm vaccine tốt nhất, chỉ có khái niệm vaccine có hiệu quả và an toàn mà thôi!".
BBC: Giáo sư có thể cho biết mức độ hiệu quả của vaccine Sinopharm, Trung Quốc?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Hiệu quả vaccine mà họ báo cáo cho thấy những người được
tiêm vaccine giảm nguy cơ lây nhiễm so với những người không được tiêm vaccine là
78%, tức là tương đương với AstraZeneca. Đó là con số họ báo cáo cho Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO).
Nhưng vài tuần sau họ có một bài báo trên Tập san Y khoa JAMA. Thì trong bài báo
đó thì có vài con số không giống như những gì họ báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới.
Con số về hiệu quả vaccine Sinopharm trên JAMA thì lẫn lộn. Lúc thì 72,8%, lúc thì
78,1%. 78,1% là con số mà họ báo cáo lúc ban đầu cho Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO).

Điều quan trọng mà tôi muốn chú ý ở đây, Là còn tùy thuộc vào cách mà họ phân tích
dữ liệu. Nếu mà phân tích dữ liệu mà dựa vào kế hoạch đề ra lúc ban đầu thì hiệu quả
vaccine chỉ có 50% cho tới 65% mà thôi. Nhưng mà họ nói rằng trong thử nghiệm
lâm sàng có một số tình nguyện viên không tuân thủ theo đề cương lúc ban đầu.
Thành ra là họ phải phân tích lại. Khi họ phân tích lại thì hiệu quả tăng lên từ 72%
lên 78%.
Nhưng đây là những con số hiệu quả vaccine trong thời gian thử nghiệm. Còn nếu mà
vaccine được triển khai trong cộng đồng có hiệu quả bao nhiêu thì không biết được.
Chỉ biết là có một số nước sử dụng Sinopharm như là ở Thái Lan, Malaysia và cả
Indonesia nữa thì đợt dịch mới đây bùng phát, một số người suy đoán rằng chắc có lẽ
là do sử dụng vaccine của Sinopharm.

Nhưng phải khách quan mà nói, rất khó nói điều đó. Chỉ biết rằng dịch bùng phát sau
khi dùng vaccine Sinopharm mà thôi. Nhưng cũng nên nhớ rằng một số nước khác
trên thế giới ví dụ Do Thái [Israel] không có dùng vaccine Sinopharm nhưng dịch
cũng bùng phát sau này. Lý do dịch bùng phát thì không nên đổ lỗi cho một vaccine
mà có thể do các yếu tố khác, ví dụ như biến thể Delta.

BBC: Giáo sư có thể cho biết mức độ an toàn của vaccine Sinopharm, Trung Quốc?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Mức độ an toàn mà họ [Sinopharm] báo cáo trước Tổ chức Y
tế Thế giới là quá tốt, quá đẹp. Họ báo cáo là vaccine Sinopharm đã được sử dụng
trong 3,8 triệu liều ở bên Trung Quốc thì số biến chứng, mà biến chứng rất là nhẹ chỉ
có 40 người.
Trong khi đó ở Úc, những vaccine như Pfizer, AstraZeneca mà triển khai thì con số
thấp hơn rất nhiều. Khoảng hơn 1 triệu người thì đã có hơn 2.000 báo cáo về biến
chứng. Thì sẽ nói là vaccine Trung Quốc quá an toàn nhưng mà chính vì mức độ quá
an toàn nên người ta hơi phân vân. Nếu thật như vậy thì quá tuyệt vời, nếu mà không
thật, mà có lẽ xác suất rất là cao là không đúng với thực tế. Thành ra khía cạnh an
toàn của vaccine vẫn còn lởn vởn trong đầu của mỗi cá nhân ở Việt Nam khi người ta
nghĩ đến Sinopharm.

BBC: Giáo sư dựa trên các tiêu chuẩn gì để đánh giá các loại vaccine hiện nay?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Tôi đánh giá dựa vào 3 tiêu chuẩn chính. Tiêu chuẩn thứ nhất
là khoa học. Tiêu chuẩn thứ hai là về tính minh bạch. Tiêu chuẩn thứ ba là dùng
quyết định phê chuẩn của FDA [CụcThực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ].
Khi nói đến khoa học thì ý tôi muốn nói đến những khía cạnh như cách mà người ta
thiết kế nghiên cứu, cách mà người ta chọn tình nguyện viên vào công trình nghiên
cứu, cách mà người ta tính cỡ mẫu.
Yếu tố thứ 2 mà tôi đánh giá là dựa vào tính minh bạch. Bởi vì trong khoa học thì tính
minh bạch cực kỳ quan trọng. Minh bạch hiểu theo nghĩa là nhà sản xuất hay là nhà
nghiên cứu phải công bố các dữ liệu trên những tập san y khoa đã qua bình duyệt. Có
nhiều loại tập san, có những loại tập san có ảnh hưởng cao như The New England
Journal of Medicine, hay là JAMA hay là Lancet ở Anh thì có uy tín hơn là những tập
san trong chuyên ngành.
Thứ 3 là FDA. Dù sau FDA vẫn được xem là chuẩn mực để đánh giá hiệu quả và độ
an toàn của vaccine.

BBC: Giáo sư xếp hạng thế nào về an toàn hiệu quả các loại vaccine hiện nay?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Đứng về mặt tiêu chuẩn khoa học thì tôi cho điểm rất là cao
cho Pfizer, AstraZeneca và Janssen. Lý do là những công trình nghiên cứu của họ có
số cỡ mẫu tương đối lớn. Và họ làm rất bài bản, phương pháp phân tích rất minh
bạch. Tôi cho điểm của Sinopharm thì không cao mấy. Sputnik thì cao hơn chút vì
Sputnik họ có công bố những công trình khoa học trước đây để thấy.
Tiêu chuẩn về minh bạch thì gần như 100% cho các vaccine như Pfizer, Moderna,
AstraZeneca với Janssen vì trước khi mà họ công bố trên báo chí là họ đã công bố
trên những tập san khoa học. Còn Sinopharm, Sinovac với Sputnik thì chưa công bố
trên tập san khoa học nhưng đã công bố trên báo chí. Thành ra điểm minh bạch
không được cao.

Đến tiêu chuẩn thứ 3 là FDA thì cho đến nay FDA chỉ phê chuẩn 3 loại vaccine, loại
thứ nhất là Pfizer, loại thứ 2 là Moderna, loại thứ 3 là Janssen. FDA chưa phê chuẩn
cho AstraZeneca thì có lý do, vì FDA yêu cầu AstraZeneca cung cấp thêm dữ liệu.
Chứ không phải có vấn đề gì khác.
Tức là AstraZeneca phải cung cấp thêm dữ liệu thì họ mới xem xét. Còn Sinopharm,
Sinovac với Sputnik thì FDA chưa có phê chuẩn. Đánh giá hết 3 khía cạnh, khoa học,
minh bạch với FDA thì tôi xếp hạng là vaccine Sinopharm, Sinovac thấp hơn cả
Sputnik, Sputnik thì thấp hơn AstraZeneca, còn AstraZeneca thì thấp hơn Pfizer và
Moderna.

3 nơi này gọi là 'tuyệt mật' nhưng giờ đây thì 'chị Google' soi được hết
Nguoiduatinabc
Vệ tinh của Google Maps có thể khiến những địa điểm “tối mật” của thế giới trở nên
ít bí mật đi một chút đối với mọi người. Bằng cách chụp lại hình ảnh những nơi đó từ
trên cao. Với một số địa điểm cực kỳ quan trọng, liên quan đến an ninh của các quốc
gia thì Google phải làm mờ đi ngay cả trên bản đồ điện tử của mình.
Nhưng có 3 địa điểm khác vốn cũng được coi là “siêu bí mật” thì giờ đây chúng ta có
thể phần nào “chiêm ngưỡng” rồi.
Trại David - nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ
Trại David, cách Washington D.C. (Mỹ) khoảng gần 100km về phía Bắc, đã được
dùng làm nơi nghỉ của các Tổng thống Mỹ và gia đình họ. Khu vực này được bao bọc
bởi những hàng rào an ninh tuyệt đối và tất nhiên là công chúng không được vào.
Thậm chí, những người lái xe qua các con đường quanh đó cũng không được dừng xe.

Nhưng vệ tinh của Google thì có thể chụp được ảnh, như bạn thấy đấy.
Căn cứ Hải quân Hoàng gia Anh
Căn cứ Hải quân Clyde ở Scotland của Hải quân Hoàng gia Anh, còn được gọi là
Faslane, là căn cứ dành cho những tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm tấn công. Đây là
một phần trong Hệ thống Tên lửa Răn đe 3 mũi.

Do tầm quan trọng như thế nên Faslane được bảo vệ có vũ trang 24/24 giờ và tất
nhiên là công chúng không được phép lại gần. Chỉ nhờ Google Maps mà chúng ta
mới có thể nhìn thấy nơi này.
Khu vực 51

Khu vực 51 có lẽ là một trong những căn cứ quân sự nổi tiếng nhất thế giới, vì vây
quanh đó là rất nhiều bí ẩn. Nó nằm tách biệt ở sa mạc Nam Nevada (Mỹ). Có nhiều
thông tin đồn đoán rằng nơi này lưu giữ những bí mật về đĩa bay và người ngoài Trái
Đất. Đến cả máy bay cũng không được phép bay qua khu vực này. Tuy nhiên, Google
Maps vẫn chụp được ảnh và đây có vẻ là nơi để phát triển những chiếc máy bay tối
tân chứ không phải là nơi nghiên cứu đĩa bay.

Qua những điều này thì mới thấy rằng trong xã hội thời công nghệ cao và trên mạng
Internet, hầu như chẳng có điều gì được coi là tuyệt đối bí mật cả.

Kabul 2021 – Sài Gòn 1975: Lịch sử lặp lại
Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm
Theo như câu chuyện này không khác khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi Sài
Gòn ngày 25 Tháng Tư, 1975. Lịch sử đang xảy ra tại Kabul hầu như không khác gì
tại Sài Gòn 46 năm trước.
Những sự thật giống nhau một cách ngẫu nhiên giữa hai quốc gia: Việt Nam Cộng
Hòa và Afghanistan, khi vào ngày 15 Tháng Tám, 2021, Tổng Thống Ashraf Ghani
của Afghanistan chạy trốn khỏi Kabul dưới áp lực của Taliban đang bao vây mọi ngõ
vào thành phố thủ đô.

Một chiến binh Taliban canh gác bên ngoài tòa Đại Sứ Mỹ ở Kabul sau khi chính
quyền Afghanistan sụp đổ. (Hình: AP Photo)
-Chính phủ Mỹ quyết định can thiệp trực tiếp vào Việt Nam và Afghanistan với mục
đích rõ ràng: Ngăn chặn hiệu ứng domino của khối Cộng Sản tại Việt Nam, và chế độ
Hồi Giáo quá khích, nuôi dưỡng khủng bố Taliban. Nhưng chính phủ Mỹ lại không có
chiến lược rõ ràng hiệu quả sau đó, điều này dẫn đến sự tháo chạy của quân đội Mỹ
sau này.
-Hàng ngàn tỷ đô la dùng để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, trang bị và huấn luyện
quân đội địa phương với trang thiết bị hiện đại cuối cùng cũng bỏ phí.
-Hệ thống quân đội được huấn luyện theo tiêu chuẩn Mỹ với máy bay, xe tăng, đại
bác, vũ khí hiện đại…. lại không chống cự nổi đối phương được trang bị yếu kém hơn
nhìều, đặc biệt Taliban không có sự hỗ trợ chính thức của một cường quốc nào cả.
-Tình báo các nước gồm cả CIA tiên đoán chính quyền Sài Gòn có thể cầm cự ít nhất
vài năm, thậm chí có thể tồn tại được, và chính quyền Kabul sẽ tồn tại ít nhất một
năm, nhưng thực tế Sài Gòn chỉ cầm cự được hai năm, còn Afghanistan chỉ chưa quá
một tháng.
-Sự sụp đổ có tính dây chuyền và không thể cuỡng lại với một quân đội đã mất hết
tinh thần.
Nhưng chúng ta vẫn thấy những điểm mạnh của chính phủ VNCH trong cuộc chiến
đơn độc chống lại đối thủ hung hăng bạo lực trong cùng thời điểm.
-VNCH hầu như chiến đấu đơn độc, không được sự hỗ trợ của bất cứ nước nào ngoài
viện trợ nhỏ giọt của chính phủ Mỹ. Trong khi đó, đối thủ của VNCH là một quân đội
chính quy Bắc Việt đông đảo với sự hỗ trợ hết mình của hai cường quốc Cộng Sản là
Liên Xô và Trung Quốc. Trong khi đó Taliban chỉ là một tổ chức du kích không được
một cường quốc nào hỗ trợ hay công nhận.

-Trước khi sụp đổ, VNCH vẫn có những trận đánh hào hùng với quân số ít hơn nhưng
vẫn làm đối phương khiếp sợ như trận Xuân Lộc.
-Vũ khí đạn dược của VNCH chỉ còn đủ trong vài tháng trong khi chính quyền
Afghanistan thừa thãi vũ khí.
-Cộng Sản Bắc Việt phải mất hai năm mới thôn tính được VNCH, một phần nhờ chiến
thuật sai lầm của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu như bỏ Cao Nguyên, hay chính sách
không rõ ràng tại Quân Đoàn I, khiến các sư đoàn thiện chiến nhất của VNCH như
Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Sư Đoàn Bộ Binh Số 1 tan rã khi chưa lâm trận.
Điều này giúp làm mất tinh thần của toàn bộ quân đội VNCH.
-Afghanistan luôn tự hào là quốc gia duy nhất thành công trong việc chống lại ba
cường quốc thế giới: Anh, Liên Xô, và Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền họ không thể
chống lại một tổ chức địa phương với trang thiết bị quân sự yếu kém hơn nhiều.
Trong khi đó, VNCH thậm chí phải chiến đấu với quân chính quy Bắc Việt với trang
thiết bị không hề thua kém, và thậm chí có sự tham gia trực tiếp của Trung Quốc (các
đơn vị pháo binh mặt đất hay cố vấn quân sự) và Liên Xô (phi công và cố vấn quân
sự).
Biết rằng Kabul chắc chắn sụp đổ, chúng ta vẫn luôn cầu nguyện cho dân chúng
Afghanistan sẽ không trải qua chế độ hà khắc như người dân miền Nam sau năm
1975 với tình trạng nhiều người bị tù đày và tài sản bị tịch thu. [đ.d.]
Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm
Giáo sư đại học Westfield State University, Massachusetts

Baradar, lãnh tụ mới ở Afghanistan: Bị săn lùng, bị bỏ tù, được Trump giúp thoát
khỏi nhà tù như một phần của thỏa thuận với Taliban
Gibbs
Mullah Abdul Ghani Baradar, một trong những người đồng sáng lập Taliban, đã
được trả tự do khỏi nhà tù ở Pakistan ba năm trước theo yêu cầu của chính phủ Hoa
Kỳ.
Nguồn:
https://www.dailymail.co.uk/news/art...hanistan.html?

Chỉ 9 tháng trước, ông ấy đã chụp ảnh với Ngoại trưởng thời Donald Trump là Mike
Pompeo để ký một thỏa thuận hòa bình ở Doha.
Hôm Chủ nhật, các lực lượng của ông ta đã chiếm Kabul và giờ ông ta được cho là sẽ
trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Afghanistan.
Trong khi Haibatullah Akhundzada là thủ lĩnh chung của Taliban, Baradar là người
đứng đầu văn phòng chính trị của tổ chức này và là một trong những gương mặt dễ
nhận biết nhất trong số các thủ lĩnh đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình ở
Qatar.
Người đàn ông 53 tuổi này là phó thủ lĩnh dưới quyền cựu thủ lĩnh Mullah
Mohammed Omar, người đã ủng hộ thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden dẫn đến
cuộc đánh Afghanistan do Mỹ dẫn đầu sau vụ 11/9.
Baradar được cho là đã bay ngay lập tức từ Doha đến Kabul vào tối Chủ nhật khi các
chiến binh đang xông vào phủ tổng thống.
Sinh ra ở tỉnh Uruzgan vào năm 1968, Baradar lớn lên ở Kandahar, nơi khai sinh ra
phong trào Taliban.
Ông đã chiến đấu với mujahideen chống lại Liên Xô trong những năm 1980 cho đến
khi họ bị đánh đuổi vào năm 1989.
Sau đó, Afghanistan bị bao trùm bởi một cuộc nội chiến đẫm máu giữa các lãnh chúa
đối địch và Baradar đã thành lập một trường học Hồi giáo ở Kandahar cùng với chỉ
huy cũ của mình là Mohammed Omar.
Hai mullah đã giúp thành lập phong trào Taliban, một hệ tư tưởng bao gồm chủ
nghĩa chính thống cứng rắn và phấn đấu cho việc thành lập một Tiểu vương quốc Hồi
giáo.
Với sự hỗ trợ tài chính từ các cơ quan mật vụ của Pakistan, Taliban đã nắm chính
quyền vào năm 1996 sau khi đánh chiếm các thủ phủ của tỉnh trước khi hành quân

đến Kabul, giống như họ đã làm trong những tháng gần đây.
Baradar từng đảm nhận một số vai trò khác nhau trong 5 năm cầm quyền của Taliban
và là Thứ trưởng Quốc phòng khi Mỹ đánh năm 2001. Ông ta lẩn trốn nhưng vẫn
hoạt động lãnh đạo của Taliban sống lưu vong.
Năm 2010, CIA lần theo dấu vết của ông ta đến thành phố Karachi của Pakistan và
vào tháng 2 năm đó, cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đã bắt giữ ông ta.
Nhưng vào năm 2018, ông ta được thả theo yêu cầu của chính quyền Trump trong
khuôn khổ các cuộc đàm phán đang diễn ra của họ với Taliban ở Qatar, vì hiểu rằng
ông ta có thể giúp làm môi giới hòa bình.
Vào tháng 2 năm 2020, Baradar đã ký Thỏa thuận Doha, trong đó Mỹ cam kết rời
khỏi Afghanistan trên cơ sở Taliban sẽ tham gia một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với
chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani ở Kabul.
Vào tháng 9, ông được chụp hình với Ngoại trưởng Mike Pompeo, người đã 'thúc
giục Taliban nắm bắt cơ hội này để tạo dựng một dàn xếp chính trị và đạt được một
lệnh ngừng bắn toàn diện và vĩnh viễn', Mỹ cho biết trong một tuyên bố.
Pompeo 'hoan nghênh quyền lãnh đạo và quyền sở hữu của Afghanistan đối với nỗ
lực chấm dứt 40 năm chiến tranh và đảm bảo rằng Afghanistan không phải là mối đe
dọa đối với Hoa Kỳ hoặc các đồng minh.'
Thỏa thuận Doha được báo trước là một tuyên bố hòa bình quan trọng nhưng đã
được chứng minh không phải là một mưu đồ của Taliban.
Các chiến binh thánh chiến đã đợi cho đến khi hàng nghìn lính Mỹ rời đi trước khi
tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm tái chiếm đất nước, hoàn tác hai thập kỷ làm
việc của liên quân do Mỹ dẫn đầu.
*****
Đu bám máy bay, trèo tường thép gai, dẫm đạp, chen chúc tại sân bay, nhiều người
dân Afghanistan đang làm mọi cách trong tuyệt vọng để trốn khỏi đất nước đang
đứng trước cơn ác mộng Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó, Tổng thống Ashraf Ghani,
người từng thề thốt sẽ "không để Taliban gây ra cảnh đầu rơi máu chảy", đã cao chạy
xa bay ngay trước khi phiến quân tiến vào thủ đô.
*****
We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals: get those who attacked
us on September 11, 2001 — and make sure al Qaeda could not use Afghanistan as a
base from which to attack us again.
We did that — a decade ago.
Our mission was never supposed to be nation building.

*****
Lãnh đạo Taliban ra lệnh không được vào nhà dân
Taliban nói họ đã ra lệnh cho các tay súng của mình không tiến vào nhà của bất kỳ ai
và tránh can thiệp vào xe cộ của các đại sứ quán, đặc biệt là ở Kabul.
Lệnh do phó lãnh đạo Taliban là Molavi Yaqoub ban hành bằng giọng nói, được đưa
ra sau khi có các tường thuật nói các tay súng Taliban đã có liên quan tới việc cướp
phá, hôi của ngày hôm qua.
Taliban đang dần khẳng định quyền thế của mình tại Afghanistan.
Toàn bộ các nhân viên chính phủ được yêu cầu quay trở lại làm việc, và những kẻ
cướp phá, hôi của bị cảnh báo sẽ bị trừng phạt nặng nếu bị bắt.
Các hàng bánh và hiệu thuốc đã mở cửa tại một số nơi trong thủ đô ngày hôm nay, và
trên đường đã có thêm nhiều xe cộ qua lại.
Một lãnh đạo Taliban đã trả lời phỏng vấn của một người dẫn chương trình truyền
hình nữ, điều không ai từng nghĩ có thể xảy ra khi nhóm Hồi giáo cực đoan này lên
nắm quyền hồi 20 năm trước.
Tuy nhiên, các quán cà phê hiện không chơi nhạc và thậm chí trong xe hơi cũng
không, và tranh ảnh phụ nữ trên các nội dung quảng cáo đã bị quét sơn, vôi đè lên.
Một số lãnh đạo cao cấp của Taliban được trông đợi sẽ phát biểu tại cuộc họp báo ở
Kabul vào cuối ngày hôm nay để nêu ra kế hoạch của họ cho tương lai đất nước và về
việc hình thành một tân chính phủ.

3 nước này lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại
Vuitoichat
Theo như có ba nước như Nga, Pakistan và Trung Quốc đều tỏ ra sẵn sàng chuyển
hướng sang việc “làm việc” với chính quyền Taliban ở các mức độ khác nhau, sau
khi sự trở lại của Taliban .

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov, đang trao đổi
với các đại diện Taliban, trong đó có lãnh đạo Abdul Ghani Baradar năm 2019. Ảnh:
AP
Các nước trong khu vực đều sẽ gia tăng ảnh hưởng đáng kể ở Afghanistan khi Mỹ vội
vàng rút quân và Taliban trở lại nắm quyền sau 20 năm.
Hiện nay, cả Nga, Pakistan và Trung Quốc đều tỏ ra sẵn sàng chuyển hướng sang
việc “làm việc” với chính quyền Taliban ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, sự trở
lại của Taliban cũng khiến những nước này lo ngại rằng Afghanistan sẽ một lần nữa
trở thành thiên đường cho các tổ chức khủng bố.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan nói rằng, Taliban đã “phá bỏ xiềng xích nô lệ tinh
thần ở Afghanistan” và “Taliban đã giải phóng đất nước của họ khỏi các siêu
cường”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng phát triển
“quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác với Afghanistan”, nhưng cũng nhấn
mạnh cam kết của Taliban về việc không để Afghanistan trở thành nơi tổ chức “các
hành vi gây bất lợi cho Trung Quốc”.
Nga, nước đã xây dựng phần lớn chính sách đối ngoại của mình xung quanh cuộc
chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đã phản ứng trước việc Taliban trở lại nắm
quyền bằng một chính sách thực tế.
“Nếu so sánh khả năng đàm phán của những người đồng nghiệp và các đối tác, từ
lâu tôi đã cho rằng, Taliban có nhiều khả năng đạt được các thỏa thuận hơn so với
chính phủ [của Tổng thống Ghani] ở Kabul”, Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng
thống Nga về Afghanistan, cho biết trên kênh truyền hình nhà nước hôm 16/8.
Pakistan
Trong tất cả các nước láng giềng khu vực, Pakistan tỏ ra “hào hứng” nhất với sự trở
lại của Taliban ở Afghanistan. Pakistan hy vọng nước này sẽ có nhiều ảnh hưởng và
đòn bẩy hơn ở Kabul dưới sự cai trị của Taliban, mang lại cho Islamabad một đồng
minh mạnh mẽ trong khu vực phù hợp với các giá trị Hồi giáo của mình.

Ngoài Thủ tướng Imran Khan, nhiều giáo sĩ tôn giáo có ảnh hưởng và các tướng lĩnh
cấp cao trong quân đội Pakistan cũng đã công khai thể hiện sự ủng hộ đối với
Taliban.
Siraj ul Haq, người đứng đầu chính đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami (JI) của Pakistan
cho rằng Taliban có “chiến thắng lịch sử trước một siêu cường” và sẽ tạo ra “một
chính phủ Hồi giáo mẫu mực ở Afghanistan”.
Suốt nhiều năm, Pakistan, quốc gia có biên giới dài với Afghanistan, là nơi trú ẩn của
các thủ lĩnh Taliban và gia đình của họ, đồng thời là nơi các chiến binh thường được
huấn luyện và chăm sóc y tế.
Pakistan phủ nhận việc hỗ trợ quân sự cho lực lượng Taliban của Afghanistan và nói
rằng Islamabad thúc đẩy hòa bình trong các cuộc đàm phán Doha. Dù vậy, nhiều
người tin rằng ưu tiên chính của Pakistan là để Taliban trở thành một lực lượng
chính thống.
Bên cạnh đó, nhiều người lo ngại sự trỗi dậy của Taliban sẽ thúc đẩy sự nổi dậy của
các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Pakistan.
“Người Pakistan vẫn chưa biết điều gì sắp xảy ra với họ”, Ayesha Ijaz Khan, một luật
sư và nhà văn người Pakistan nhận định như vậy trong một bài đăng trên trang
Twitter cá nhân.
Nga
Lâu nay, Nga chỉ trích sự can thiệp của Mỹ vào Afghanistan. Mặt khác, thất bại của
Washington cũng gợi lại thất bại Moscow từ thời Liên Xô.
Tổng thống Nga Vladimir Putin coi chống khủng bố trở thành nền tảng trong chính
sách đối ngoại của mình, so sánh nó với cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Tại
Syria và Libya, Nga ủng hộ các nhà lãnh đạo lâu năm, khẳng định các chính quyền
này đã tạo ra một bức tường thành chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan và
hỗn loạn.
Tuy nhiên, ở Afghanistan, Nga có chính sách thực dụng và những tính toán hoàn toàn
khác. Mặc dù lâu nay coi Taliban là một nhóm khủng bố, nhưng Nga dường như sẵn
sàng làm việc với Taliban nếu lực lượng này có thể đảm bảo an ninh cho các nhà
ngoại giao của mình và ngăn các phiến quân tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào
các đồng minh Trung Á như Uzbekistan và Tajikistan.
Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Afghanistan, thậm chí còn đưa
ra khả năng Nga sẽ công nhận chính quyền Taliban dựa trên “cách cư xử” của các
chính quyền mới.
Mặt khác, Nga cũng chuẩn bị cho khả năng những bất ổn lớn xảy ra trong khu vực.
Từ cuối tháng 7, đầu tháng 8, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự với
Uzbekistan và Tajikistan, cũng như các cuộc tập trận riêng biệt với Trung Quốc,
nhằm “thể hiện quyết tâm và khả năng chống khủng bố của Nga”. Không phải ngẫu

nhiên khi các cuộc tập trận diễn ra trùng thời điểm Taliban liên tiếp chiếm được các
thành phố thủ phủ và dần tiến về Kabul.
Trung Quốc
Mặc dù Trung Quốc tỏ ra “khó chịu” về sự can dự của quân đội Mỹ ở Afghanistan,
nhưng cuối cùng Bắc Kinh cũng lên tiếng chỉ trích việc Washington rút quân “một
cách vô trách nhiệm”.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh bắt đầu coi sự hiện diện liên tục của Mỹ ở
Afghanistan là “điều đỡ tệ hại hơn trong 2 cái tệ hại”, theo Andrew Small thuộc Quỹ
Marshall, một tổ chức tư vấn của Mỹ.
“Với cuộc gặp hồi tháng trước của Ngoại trưởng Vương Nghị với đại diện Taliban,
Trung Quốc dường như đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống hiện nay”, ông Small
nói.
Dù vậy, Bắc Kinh cũng rất thận trọng về các chính sách đối với chế độ Taliban mới.
Trung Quốc coi vấn đề Afghanistan như một vũng lầy, nơi các cường quốc từ Anh đến
Liên Xô, và bây giờ là Mỹ, bị mắc kẹt.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi Afghanistan là “nghĩa địa của các đế quốc”
và Bắc Kinh không muốn sa vào “Cuộc đại chiến” ở trung tâm lục địa Á-Âu.
Trung Quốc cũng đang thể hiện sự thực dụng trong cách tiếp cận.
“Những gì Trung Quốc có thể làm là tham gia vào công cuộc tái thiết sau chiến tranh,
đầu tư để giúp phát triển tương lai của đất nước”, Global Times dẫn lời chuyên gia
cấp cao của chính phủ Trung Quốc cho biết hôm 15/8.
Người phát ngôn của Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh ngày 16/8, cho biết Bắc Kinh
hoan nghênh cam kết của Taliban rằng họ “sẽ không cho phép lực lượng nào sử dụng
lãnh thổ Afghanistan để thực hiện các hành vi gây bất lợi cho Trung Quốc, cũng như
hy vọng của lực lượng này về việc Trung Quốc sẽ tham gia nhiều hơn vào quá trình
hòa bình, hòa giải của Afghanistan đóng một vai trò lớn hơn trong việc tái thiết và
phát triển kinh tế Afghanistan trong tương lai”.
Nhiều năm qua, Trung Quốc lo ngại về khu vực người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở
phía Tây và Bắc Kinh đã yêu cầu Taliban không chứa chấp bất cứ nhóm Duy Ngô Nhĩ
nào trên lãnh thổ Afghanistan.
“Đó là lý do chính giới chức Bắc Kinh gặp Mullah Mohammed Omar năm 2000, và
điều này sẽ vẫn nằm trong danh sách quan tâm của Trung Quốc sau khi cuộc tiếp
quản của Taliban hôm 15/8”, nhà phân tích tại Quỹ Marshall, Andrew Small đánh
giá./.

Afghanistan trong vòng vây Taliban và Sài Gòn năm 1975 có gì khác biệt?
Minh Dũng. ( Posted by Trần Ngọc Thông ).

Sài Gòn 1975 và Afghanistan hiện có sự khá tương đồng
Trong vòng 1 tuần quân Taliban lần lượt đã chiếm từng thành phố của Afghanistan
và thế tiến của họ giống như chẻ tre khi các thành phố thuộc quân chính phủ lần lượt
bị thất thủ. Tất cả các thành phố lớn của nước này đều dễ dàng bị đánh bại trước đà
tiến quân gần như không thể cản của Taliban. Và thủ đô Kabul đang trong vòng vây
của phiến quân.
Tình báo Mỹ đã từng nói rằng thủ đô Kabul sẽ bị thất thủ trong 90 ngày sau khi vây
hãm 30 ngày. Trước đó CIA đánh giá rằng, phiến quân Taliban phải mất 6 tháng mới
có thể đạt được mục tiêu này.
Trước đó, các cuộc không kích hạn chế của Mỹ vào Afghanistan bằng máy bay không
người lái, máy bay ném bom B-52 và máy bay chiến đấu AC-130 trong những ngày
gần đây để giải cứu một số thành phố bị Taliban bao vây nhưng vẫn không tránh khỏi
sụp đổ.
Tuần trước, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đổ lỗi cho quyết định rút quân
"đột ngột" của Hoa Kỳ là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của an ninh ở
nước này.
Một quan chức Mỹ nói với báo giới rằng “mọi thứ đang đi sai hướng”.
Trong khi đó hàng trăm nghìn người dân nước này phải chạy trốn do chiến sự leo
thang. Tại thủ đô Kabul tràn ngập người di tản. Tại biên giới với các quốc gia láng
giềng, dòng người dân chạy di tản.
Nhà Trắng phải gửi 5.000 lính thủy quân lục chiến đến Afghanistan để giúp người Mỹ
di tản khỏi nước này.
Với những diễn biến chiến sự đang diễn biến tại quốc gia Trung Á này, người ta
không thể không liên tưởng tới Sài Gòn năm 1975.
Tất nhiên có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt giữa hai
cuộc chiến này.
Cảnh người di tản trên nóc tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn năm 1975
Cuộc chiến lâu dài và dai dẳng
Trong cả hai cuộc chiến này, người Mỹ can thiệp khá dài, với độ dài cùng là 20 năm.
Tuy nhiên tính việc can dự và chiến đấu trực tiếp thì quân đội Mỹ ở Afghanistan lâu
hơn, đúng 20 năm. Riêng cuộc chiến tại Việt Nam, người Mỹ đưa đưa quân đội trực
tiếp chính thức từ năm 1965 và rút quân vào năm 1973.
Với cuộc chiến khủng bố toàn cầu, mà Afghanistan chỉ là một phần chính, Mỹ đưa
quân lật đổ Taliban khi nhóm phiến quân này chứa chấp trùm khủng bố Bin Laden.
Với cuộc chiến ở Afghanistan, quân đội Mỹ bước đầu đã thành công khi lật đổ được
chính quyền Taliban nhưng Bin Laden đã trốn thoát. Mãi đến tận 10 năm sau, vào

năm 2011 người Mỹ mới tiêu diệt được trùm khủng bố này trên đất nước láng giềng
Pakistan.
Các nước liên quan trong cuộc chiến khủng bố cũng không nằm ngoài 1 quốc gia,
ngoài Afghanistan, còn gồm cả Iraq, Pakistan và một số quốc gia Trung Đông.
Đối với cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến ý thức hệ, cuộc chiến tranh lạnh giữa hai
phe Cộng Sản và Tự do. Mỹ đưa quân vào miền Nam Việt Nam cũng với mục đích là
ngăn chặn làn sóng cộng sản như những quân bài Domino tràn xuống Đông Nam Á.
Cả hai quốc gia đều là di sản của những cuộc chiến trước đó. Với Việt Nam thì Mỹ
gần như theo sau người Pháp, còn với Afghanistan thì trước đó là Liên Xô.
Phạm vi của chiến tranh Việt Nam là ở Đông Dương, gồm cả Lào và Campuchia. Việt
Nam chia làm 2 phe thì Lào và Campuchia cũng chia thành 2 phe, phe cộng sản và
phe chống cộng. Do đó, bản thân cuộc chiến về ý thức hệ thể hiện rất rõ ở cuộc chiến
này.
Cả hai cuộc chiến này, Mỹ đều được đồng minh ủng hộ và gửi quân tham chiến. Tại
cuộc chiến Việt Nam, nhiều đồng minh Mỹ cũng tham chiến như Hàn Quốc, Úc, New
Zealand, Thái Lan, Philippines... Còn tại cuộc chiến Afghanistan, Mỹ cũng có quân
đội khối NATO hỗ trợ. Còn quân đội Bắc Việt có được chuyên gia Liên Xô, Trung
Quốc hỗ trợ.
Nhưng có điểm khác biệt là tại cuộc chiến Việt Nam, phân định rất rõ giới tuyến. Việt
Nam bị chia cắt tạm thời thành 2 quốc gia và được ngăn bởi vĩ tuyến 17. Ngoài Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa ở phía Bắc Việt Nam, thì lãnh thổ Nam Việt Nam tồn tại 2
chính thể gồm Việt Nam Cộng hòa thân Mỹ và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Quân
Bắc Việt sử dụng đường mòn Hồ Chí Minh trên cả đất Lào để di chuyển quân vào
Nam Việt Nam. Còn tại Afghanistan, cuộc chiến diễn ra trên cả nước Afghanistan.
Tuy vậy, có một điểm giống nhau là quân Bắc Việt có những căn cứ tại vùng nông
thôn miền Nam Việt Nam. Tương tự vậy, Taliban chiếm vùng nông thôn hẻo lánh ở
Afghanistan.
Do chiếm cứ vùng nông thôn, nên chiến thuật cả hai sử dụng là chiến tranh du kích.
Hình thức này khá hiệu quả và gây tổn thất cho lực lượng chiếm đóng của Mỹ.
Còn có điểm khác biệt lớn nữa là quân đội Bắc Việt có nhiều trận chiến đối kháng
trực tiếp với quân đội Mỹ, như Chiến dịch Tết Mậu Thân (1968), Trận Khe Xanh,
cũng như các trận đánh với Quân đội Việt Nam Cộng hòa, như chiến dịch Lam Sơn
719 (Chiến dịch đường 9 - Nam Lào), hay trận An Lộc.
Mỹ cũng thực hiện một số chiến dịch ném bom miền Bắc Việt Nam như Chiến dịch
Sấm rền, Chiến dịch Chiến dịch Linebacker.
Do vậy tính khốc liệt và thương vong của Chiến tranh Việt Nam lớn hơn nhiều. Ước
tính có hơn 3 triệu nhân mạng bị chết của tất cả các bên, gồm cả dân thường. Dân
thường thiệt mạng dao động từ 966.000 đến 3 triệu, 58.220 quân nhân Hoa Kỳ thiệt
mạng, và 1.626 người khác vẫn mất tích.

Còn thương vong trong cuộc chiến tại Afghanistan tương đối nhỏ. Tính đến tháng
5/2020 có 3.502 lính<https://en.wikipedia.org/.../Coalition_casualties_in...> của liên
quân đã thiệt mạng tại Afghanistan, trong đó lính Mỹ chết 2.355, lính Anh chết 456.
Xây dựng quân đội và nguồn tài chính.
Tại quốc gia chiếm đóng, Hoa Kỳ đã giúp đỡ xây dựng quân đội địa phương, với nỗ
lực quân tại đây có thể tự lực chiến đấu với đối phương. Tại Afghanistan, người Mỹ
đã giành 20 năm để xây dựng, giúp đỡ quân đội nước này.
Hiện tại thời điểm quân chính phủ có 300.000 so với quân của Taliban chỉ có khoảng
75.000. Theo ước tính, Chính phủ Mỹ cũng đã chi hơn 143 tỷ USD vào các nỗ lực tái
thiết tại Afghanistan, trong đó có 88 tỷ USD chi vào huấn luyện và cung cấp trang
thiết bị cho lực lượng an ninh Afghanistan.
Từ khi bắt đầu vào năm 2001 đến tháng 4 năm 2021, cuộc chiến ở Afghanistan đã
tiêu tốn của người nộp thuế Hoa Kỳ khoảng 2,261 nghìn tỷ đô la, theo ước
tính<https://www.foxbusiness.com/.../afghanistan-war-cost...> của Đại học Brown.
Tương tự ở Nam Việt Nam, người Mỹ đã giúp xây dựng và hỗ trợ Quân lực Việt Nam
Cộng hòa. Năm 1970, quân đội Nam Việt Nam đứng thứ 4 thế giới.
Với cuộc chiến Việt Nam, từ năm 1953 đến năm 1975, Hoa Kỳ ước tính đã chi 168 tỷ
đô la cho cuộc chiến (tương đương 1,4 nghìn tỷ đô la vào năm 2020). Còn Taliban có
nguồn tiền chính từ buôn bán ma túy<https://www.bbc.com/news/world-46554097>.
Quân đội Mỹ cho biết, 60% tài chính của tổ chức này là từ hoạt động ma túy. Số tiền
còn lại đến từ khai thác mỏ, tiền thuế tại những địa phương mà phiến quân này chiếm
đóng, tiền ủng hộ của cá nhân từ các nước Ả Rập, Pakistan, Qatar và từ chính phủ
các nước như Iran, Nga, Pakistan.
Trong cuộc chiến Việt Nam, phía Quân đội Bắc Việt được phe XHCN ủng hộ. Liên Xô
và Trung Quốc gần như cung cấp mọi vũ khí, hậu cần, nguyên liệu, tài chính cho Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa để duy trì cuộc chiến.
Phong trào Phản chiến
Cuộc chiến Việt Nam có điểm khác biệt là Bắc Việt Nam được cả khối CNXH và
nhiều phong trào thế giới thứ 3 ủng hộ. Ngay trong lòng nước Mỹ cũng có phong trào
phản chiến, kéo dài từ thập niên 60 đến hết cuộc chiến. Đặc biệt sau Trận Mậu thân
(1968), phong trào này diễn ra rất mạnh. Nó không chỉ diễn ra tại Hoa Kỳ, mà còn
xuất hiện cả ở nhiều nước phương Tây khác. Phong trào phản chiến đóng vai trò
chính trị quan trọng, góp phần lớn trong việc khiến Mỹ ký hiệp định hòa bình và rút
quân khỏi lãnh thổ Việt Nam vào năm 1973.
Đối với phiến quân Taliban thì gần như không được ủng hộ trên thế giới. Trong 5
năm cầm quyền ngắn ngủi tại Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001, tổ chức này
chỉ được nước láng giềng Pakistan công nhận. Nước Mỹ hiện cũng đã cảnh báo
Taliban rằng, nếu họ chiếm quyền lực bằng vũ lực, họ cũng không được Mỹ và quốc
tế công nhận.

Lực lượng biệt kích của Quân đội Quốc gia Afghanistan đi dọc trên một con đường
trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra giữa Taliban và lực lượng an ninh
Afghanistan tại huyện Enjil, tỉnh Herat, vào ngày 1/8/2021. (Hoshang Hashimi / AFP
qua Getty Images)
Rũ bỏ
Có thể quá mệt mỏi với cuộc chiến dài ngày, gây tổn thất về nhân mạng cũng như tài
chính, nước Mỹ đã quyết định rút lui. Trước khi rút quân, cả 2 cuộc chiến người Mỹ
đều kỳ hiệp định hòa bình để chấm dứt chiến tranh.
Với cuộc chiến Việt Nam, Hiệp định Hòa bình Paris 1973 được ký bởi 4 bên, gồm Mỹ,
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa và Cộng hòa Miền nam Việt Nam.
Còn với cuộc chiến tranh chống khủng bố, Hiệp Định Doha 2020 được ký giữa Hoa
Kỳ và Taliban.
Cả hai Hiệp định Hòa bình có điểm chung là:
1. Mỹ rút quân,
2. Các bên ngừng bắn,
3. Đàm phán nội bộ các bên còn lại để đạt được hòa bình.
Người Mỹ đã tôn trọng hiệp định hòa bình khi rút quân ở cả hai cuộc chiến. Tuy vậy,
trong cả hai cuộc chiến thì các bên còn lại đều vi phạm Hiệp định Hòa bình. Đặc biệt
là thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận về cam kết không thôn tính lẫn nhau. Hai năm
sau khi quân đội Mỹ rút lui, Quân đội Bắc Việt đã chiếm Sài Gòn, tái thống nhất lãnh
thổ. Tại Afghanistan, trong khi Mỹ đang rút quân, Taliban vẫn tiến hành tấn công
quân chính phủ Afghanistan hiện đang tiến vào thủ đô Kabul. Có vẻ như số phận của
Kabul giống hệt như của Sài Gòn năm 1975.
Tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden cho biết ông không hối hận về quyết định rút quân khi
nhấn mạnh rằng quân Afghanistan phải “chiến đấu vì quốc gia của mình”.
Khi được hỏi liệu có điểm giống nhau giữa cuộc chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam và cuộc
chiến ở Afghanistan khi trong những ngày này tình hình ở Afghanistan giống hệt như
Nam Việt Nam năm 1975, ông Biden đã đưa quan điểm khác biệt.
“Không hề liên quan chút nào”, ông Biden nói.
“Taliban không phải là quân đội Bắc Việt”.
“Sẽ không có chuyện quý vị chứng kiến người được chở đi từ mái nhà đại sứ quán
của Hoa Kỳ ở Afghanistan”.
Di sản của hai cuộc chiến
Có thể nói, cả hai cuộc chiến gây ra vết thương trong lòng nước Mỹ. Với người Mỹ,
cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 kiến gần 3.000 người thiệt mạng là một vết
thương khó lành, và hệ lụy của nó kéo dài và dai dẳng. Ngoài Al-Qaeda, những thập
niên sau đó, người Mỹ vẫn phải chiến đấu với những tổ chức khủng bố trên toàn cầu
khác, gần nhất là nhà nước khủng bố hồi giáo IS.
Cuộc chiến Việt Nam khiến nước Mỹ tổn thất hơn 58.000 quân. Chiến tranh Việt Nam
gây di chứng nặng nề cho nước Mỹ, từ vấn đề xã hội, văn hóa, kinh tế, cho đến học

thuyết quân sự của nước này. Nước Mỹ luôn ám ảnh với cuộc chiến ở Việt Nam qua
nhiều thế hệ và có ảnh hưởng rất lớn tới các cuộc chiến tranh sau này.
Mỹ đã thua cuộc ở Việt Nam, hình ảnh người Mỹ phải di tản trên nóc tòa Đại sứ Mỹ
tại Sài Gòn năm 1975 là một biểu tượng thất bại, mà trong mắt nhiều người đó là một
thất bại nhục nhã.
Tuy vậy, chỉ hơn 15 năm sau, Hoa Kỳ đã giành chiến thắng trong Chiến tranh lạnh
khi Liên Xô chính thức sụp đổ. Trước đó, biểu tượng của cuộc chiến tranh lạnh, bức
tường Berlin chia cắt nước Đức làm 2 nơi, cũng bị kéo đổ.
Như một câu nói nổi tiếng, “Chúng tôi thua một trận đánh, nhưng chúng tôi thắng
cuộc chiến tranh”. Hoa Kỳ thua 1 trận đánh (Chiến tranh Việt Nam), nhưng họ đã
thắng 1 cuộc chiến tranh (Chiến Tranh Lạnh).
Với cuộc chiến chống khủng bố, người Mỹ tuyên bố chiến thắng từ năm 2002, nhưng
cuộc chiến kéo dài đến tận 20 năm cho đến tận bây giờ. Khủng bố có lẽ không phải là
một kẻ thù nguy hiểm của họ nữa.
Nhưng hiện tại nước Mỹ có một cuộc chiến còn khó khăn hơn nhiều. Cuộc chiến trong
lòng nước Mỹ, nó diễn ra giữa người Mỹ với người Mỹ, giữa truyền thống và tự do,
cuộc chiến chống lại phe muốn biến nước Mỹ thành một nước xã hội chủ nghĩa.
Minh Dũng

