Tổng thống Zelensky: Đã đến lúc cần quyết định kết nạp Ucraina vào EU
Thứ bảy, 26 Tháng 2 2022 09:41

Trong một đoạn chia sẻ trên mạng Twitter vào buổi sáng hôm nay, Tổng thống Volodymyr
Zelensky lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) khẩn trương thông qua quyết định kết nạp
Ucraina vào khối này.

"Bây giờ là thời điểm quyết định, để một lần và mãi mãi khép lại cuộc tranh luận đã kéo dài
nhiều năm, thông qua quyết định về quy chế thành viên dành cho Ucraina trong Liên minh
châu Âu. Tôi đã có cuộc thảo luận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel về sự trợ giúp
thực tế và cuộc chiến đấu anh dũng của người Ucraina vì tương lai tự do của mình", - ông viết.

Tổng thống cũng thông báo hiện ông đang ở Kyiv và tích cực liên lạc với lãnh đạo các quốc gia
trên thế giới, kêu gọi họ giúp đỡ Ucraina trong cuộc kháng chiến chống quân Nga.

Tổng thống nhấn mạnh, trên thực tế, hiện nay các lực lượng vũ trang Ucraina đang bảo vệ
không chỉ đất nước mình, mà bảo vệ cả lãnh thổ châu Âu.
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Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Zelensky thông báo các nước thành viên EU đang tiếp
tục ủng hộ Ucraina chiến đấu chống Nga. Cụ thể, Pháp đã quyết định cung cấp vũ khí và trang
thiết bị quân sự cho Ucraina. NATO tuyên bố viện trợ cho Ucraina những loại vũ khí mới, bao
gồm các hệ thống tên lửa phòng không, đồng thời triển khai lực lượng phòng thủ về hướng
Đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký quyết định trợ giúp khẩn cấp cho Ucraina 600 triệu đô la, trong
đó 350 triệu để phục vụ nhu cầu quốc phòng, 250 triệu để đào tạo và huấn luyện quân sự.

Nhà Trắng cũng đề nghị Hạ nghị viện Mỹ thông qua quyết định hỗ trợ tài chính cho Ucraina
tổng cộng 6,4 tỷ đô la, để giúp Kyiv chiến đấu chống Nga.

Bên cạnh đó, EU tiếp tục gây sức ép với Nga bằng biện pháp cấm vận. Ngày hôm qua, có
thông tin Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng băng tài khoản của Tổng thống Nga Putin và Ngoại
trưởng Nga Lavrov, trong khuôn khổ gói biện pháp trừng phạt mới.

Quốc Thành. Theo Delo.
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