Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố kiên quyết bảo vệ Ucraina
Thứ bảy, 20 Tháng 2 2021 13:31

Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina và vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối
với Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, Phương Tây cần đấu tranh chống lại những hành động của
Nga nhằm làm suy yếu Liên minh châu Âu và khối NATO. Đó là tuyên bố của Tổng thống Mỹ
Joe Biden tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munchen, diễn ra theo chế độ trực tuyến hôm
19/2/2021.

Trong lời phát biểu của mình, người đứng đầu Nhà Trắng gọi Nga là mối đe dọa tự do, thậm chí
kể cả quyền tự do của nhân dân mình.

Ông Biden tuyên bố, Tổng thống Nga Putin luôn cố gắng làm suy yếu các dự án châu Âu và
khối NATO, phá vỡ khối thống nhất xuyên Đại Tây Dương. Đối với Nga, việc đe dọa các quốc
gia riêng lẻ đơn giản hơn nhiều so với việc tiến hành đàm phán với cộng đồng Phương Tây. Vì
vậy, ông nhấn mạnh, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina là vấn đề quan trọng
mang tính sống còn đối với Mỹ và châu Âu.
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Theo lời Tổng thống Mỹ, Kremli tấn công nền dân chủ Phương Tây và cố gắng "biến tham
nhũng thành vũ khí", luôn thuyết phục mọi người rằng hệ thống quản lý của Phương Tây cũng
tham nhũng không khác gì ở Nga.

Ông nhấn mạnh, với Nga, Phương Tây phải đối diện với những thách thức kiểu khác so với
những vấn đề xuất phát từ Trung Quốc, nhưng cũng hiện hữu không kém.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố, Washington sẽ không nhân nhượng đối với
hành động xâm lược của Nga tại Ucraina.

Quốc Thành. Theo RBC.
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