Mỹ đang xem xét đóng cửa Đại sứ quán ở Cuba
Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 15:12

Động thái đưa ra sau khi nhân viên ngoại giao Mỹ được cho là gặp vấn đề về sức khỏe mà
Washington đổ lỗi cho các “vụ tấn công bằng sóng âm” từ Cuba.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 17/9 cho biết, quyết định về việc liệu có nên đóng cửa
phái bộ ở La Havana vẫn đang được “xem xét đánh giá”.

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. (Ảnh: AFP)

Trước đó, hơn 20 nhân viên ngoại giao Mỹ đã báo cáo rằng họ có những triệu chứng từ đau nửa
đầu, mất thính giác đến chóng mặt, buồn nôn. Các quan chức Mỹ tin rằng có một thiết bị nào
đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của họ song phía Cuba bác bỏ mọi cáo buộc có liên quan đến
vụ việc này. Trong khi đó, ít nhất 2 người Canada cũng đã có triệu chứng tương tự.

Chia sẻ với kênh CBS của Mỹ, Ngoại trưởng Tillerson cho rằng đây là một vấn đề “rất nghiêm
trọng”.
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Dù Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cảnh sát hoàng gia Canada và giới chức Cuba đã cùng
vào cuộc để điều tra nhưng vẫn chưa có lời giải thích thấu đáo nào cho nguyên nhân của hiện
tượng “kỳ lạ” đã xuất hiện từ năm 2016 này.

Chủ tịch Cuba Raul Castro được cho là đã đưa ra đảm bảo cá nhân đối với Đại biện lâm thời
của Mỹ ở La Havana rằng Cuba không đứng sau cái gọi là “vụ tấn công bằng sóng âm” nào.

Mỹ mở lại Đại sứ quán ở La Havana từ năm 2015 sau nhiều thập kỷ đóng băng quan hệ với
nước láng giềng phía Nam này. Năm 2016, ông Barack Obama trở thành Tổng thống đương
nhiệm đầu tiên của Mỹ thăm Cuba kể từ năm 1928. Tuy nhiên, tháng 6/2017, Tổng thống kế
nhiệm Donald Trump đã tuyên bố đảo ngược một phần chính sách của ông Obama đối với
Cuba dù vẫn nói rằng Mỹ không đóng cửa Đại sứ quán tại La Havana./.

Theo Diệu Hương (OV.VN/Theo BBC)
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