
Afghanistan: Taliban chiếm phủ tổng 
thống, tuyên bố chiến tranh kết thúc 
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Quân Taliban tại phủ tổng thống Afghanistan, Kabul, ngày 15/08/2021. AP - Zabi Karimi 

Trọng Nghĩa 
Lực lượng Taliban hôm qua, 15/08/2021, chính thức tuyên bố cuộc chiến 
Afghanistan đã kết thúc, sau khi chiến binh của họ tràn ngập thủ đô Kabul, tiến vào 
dinh tổng thống một cách dễ dàng. Trước làn sóng Taliban, quân đội hầu như không 
kháng cự. 

Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, các chiến binh Taliban được trang bị các loại vũ khí hạng 
nặng đã tỏa ra khắp thủ đô Kabul, chiếm đóng tất cả các vị trí mà lực lượng an ninh của 
chính quyền Kabul bỏ trống. 

Một nhóm đã tiến vào dinh tổng thống cũng đã bị bỏ trống. Trước đó, tổng thống 
Afghanistan đã bỏ chạy khỏi Afghanistan, và sau đó đã giải thích trên Facebook là ông ra đi 
để tránh cho đất nước "khỏi rơi vào tình trạng đổ máu". 

Theo hãng Reuters, sau khi giành quyền kiểm soát cơ sở biểu tượng của quyền lực tại 
Afghanistan, Taliban tuyên bố là cuộc chiến đã chấm dứt. Phát biểu với đài truyền hình Ả 
Rập Al Jazeera, Mohammad Naeem, phát ngôn viên của văn phòng chính trị Taliban, đã cho 
rằng “các chiến binh Hồi Giáo đang chứng kiến thành quả của những nỗ lực và sự hy sinh trong 
suốt 20 năm qua”. 

Phát biểu với AP, ông Suhail Shaheen, phát ngôn viên đồng thời là nhà đàm phán của lực 
lượng Taliban, tiết lộ là trong thời gian tới đây, họ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán nhằm mục 
đích thành lập một “chính phủ Hồi Giáo cởi mở và hòa nhập”. 

Về phần mình, ông Mohammad Naeem cho biết là thể chế của chính phủ mới ở Afghanistan 
sẽ sớm được làm rõ, nhưng trấn an rằng Taliban không muốn sống cô lập và kêu gọi xây 
dựng các mối quan hệ quốc tế trong hòa bình. 

Lời tuyên bố trấn an được đưa ra trong bối cảnh hàng ngàn người dân đổ về sân bay quốc tế 
ở Kabul với hy vọng tìm được chỗ trên các máy bay được Mỹ và phương Tây huy động để di 
tản kiều dân của họ. Hình ảnh và video chia sẻ trên mạng cho thấy đường phố Kabul chật 
cứng các loại xe của những người đang tìm cách đến phi trường. 

Nguồn: https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210816-afghanistan-taliban-chiem-
phu-tong-thong-tuyen-bo-chien-tranh-ket-thuc 

www.vietnamvanhien.org 

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210816-afghanistan-taliban-chiem-phu-tong-thong-tuyen-bo-chien-tranh-ket-thuc
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210816-afghanistan-taliban-chiem-phu-tong-thong-tuyen-bo-chien-tranh-ket-thuc
http://www.vietnamvanhien.org/

