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Người đứng đầu Liên hợp quốc cho hay tinh thần Olympic “truyền cảm 

hứng và đoàn kết cho chúng ta trong thời khắc khó khăn này!” 

(Tin Vatican - Robin Gomes) 

Hôm thứ Bảy (24/7/2021), Trung Quốc đã giành được huy chương vàng 

đầu tiên của Thế vận hội Olympic ở Tokyo, Nhật Bản, sau màn trình diễn 

khai mạc vĩ đại nhất thế giới tại Sân vận động Quốc gia vào tối thứ Sáu 

(23/7/2021). Nữ vận động viên Yang Qian đã giành được huy chương 

vàng đầu tiên, lập kỷ lục Olympic mục bắn súng cự ly 10 mét dành cho nữ 

giới. 

Thế vận hội và đại dịch 

 



Lễ khai mạc cho thấy chương trình khai mạc thế vận hội vĩ đại nhất dù đã 

phải hoãn lại cả năm vì đại dịch Covid-19. Thế vận hội Olympic lần thứ 32 

là lần đầu tiên sự kiện thể thao bị hoãn lại trong lịch sử 124 năm của nó. 

Lễ khai mạc các trận đấu từ 23/7 đến 8/8 cho phép không quá 1.000 

khán giả trên các khán đài thênh thang, trong đó có cả Hoàng đế Nhật 

Bản Naruhito và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ông Thomas 

Bach, tất cả đều phải đeo khẩu trang. 

Hơn 11.300 vận động viên đến từ 207 quốc gia đang tranh tài trong 339 

sự kiện của 33 môn thể thao, tất cả đều mơ ước đem về cho đất nước 

mình tấm huy chương Olympic cao quí.  

Tổng giáo phận Tokyo đã hủy bỏ các chương trình mục vụ dành cho các 

vận động viên vì nguy cơ đại dịch! 

Ngay trước lễ khai mạc, một số ca nhiễm đã bùng phát ở Tokyo liên quan 

đến các vận động viên và khác tham dự Thế vận hội. Mặc dù ban tổ chức 

đã tìm mọi cách để khắc phục, nhưng Thế vận hội thế giới lần này đành 

phải giới hạn khách tham dự tới mức tối đa!  

Tinh thần Olympic 

  
 

Liên hợp quốc ca ngợi các vận động viên và cảm ơn người Nhật đã đăng 

cai tổ chức các trận đấu. Trong một thông điệp video, được phát vào lễ 

khai mạc hôm thứ Sáu, Ông Antonio Guterres Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 

cho biết tinh thần Olympic mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nhân loại 

là: tinh thần đồng đội và đoàn kết. 

Ông cũng cho biết tinh thần Olympic “truyền cảm hứng và đoàn kết chúng 

ta lại với nhau trong những giờ phút khó khăn. Ông nhắc tới những đau 

buồn của nhiều người đang thương tiếc vì mất mát người thân mà không 

được phép hiện diện! Ông khen ngợi quyết tâm tuyệt của tất cả các vận 

động viên ở Tokyo đã vượt qua những trở ngại to lớn do đại dịch gây ra 

mà hiện diện tranh tài... 

Ông Guterres nói: “Nếu chúng ta đồng tâm nhất trì trước tinh thần đó, 

chắc chắn chúng ta sẽ tiến đạt được hòa bình, xây một hành tinh xanh, 



phát triển mạnh. Một thế giới tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn - hỗ trợ những 

người cô thế cô thân, bị tổn thương, để không một ai bị bỏ lại ai phía 

sau”. Người đứng đầu LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế “hãy cùng nhau 

chạy đua tới đích điểm đó”.  

Đình chiến Olympic 

  
Ngọn lửa Thế Vận Hội Ngưng chiến tại Thánh địa 

 

Kể từ Thế vận hội Olympic 1994 ở Lillehammer, Na Uy, Thế vận hội Thế 

giới cũng là thời điểm ngừng bắn Olympic, một sáng kiến đã được Đại hội 

đồng Liên hợp quốc thông qua. Lệnh ngừng bắn kêu gọi hạ vũ khí trên 

toàn thế giới và ngừng chiến trong suốt thời gian Thế vận hội Olympic và 

Paralympic ở Tokyo. Thỏa thuận ngừng bắn Olympic kéo dài đến ngày 12 

tháng 9, bảy ngày sau lễ bế mạc Thế Vận hội những người tàng tật! 

(Paralympic). Trong thông điệp dịp này, Ông Guterres kêu gọi tất cả các 

bên xung đột hãy tuân thủ những Thỏa thuận ngừng bắn Olympic và xây 

dựng nó trong những tuần và tháng sau khi Thê Vận Hội kết thúc. 

Tính cho tới 8pm ngày 25/7/2021 thì kết quả các huy chương như sau: 

Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng cộng 

Trung quốc 5 1 3 9 

Nhật 3 1  4 

Hoa Kỳ 2 2 4 8 

Nam Hàn 2  2 4 

Úc Châu 1 1 1 3 

 


