Mexico phản ứng về những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Thứ tư, 27 Tháng 11 2019 13:39

Bộ Ngoại giao Mexico đã liên lạc với các quan chức Mỹ để "tìm hiểu về ý nghĩa" của các
phát biểu của ông Trump và sẽ đề nghị tiến hành một cuộc họp cấp cao để trình bày
quan điểm của Mexico.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard phát biểu tại cuộc họp báo
ở Washington DC, Mỹ ngày 10/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mexico ngày 26/11 cho biết sẽ đề nghị tiến hành một cuộc gặp cấp cao với các
quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố ông
sẽ đưa các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico vào danh sách các nhóm
khủng bố
.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ bộ này đã liên lạc với các quan chức Mỹ để
"tìm hiểu về ý nghĩa" của các phát biểu của ông Trump và sẽ đề nghị tiến hành một cuộc họp
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cấp cao "sớm nhất có thể" để trình bày quan điểm của Mexico cũng như nghe quan điểm của
Washington.

Mexico cũng sẽ thúc đẩy tìm cách giảm lượng vũ khí và tiền chuyển bất hợp pháp từ Mỹ cho tội
phạm có tổ chức ở Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, cùng ngày, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã khẳng
định chính sách di cư tự do, đồng thời nhấn mạnh nước này không hành động dựa trên sự đe
dọa.

Ngoại trưởng Mexico đưa ra phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đóng
một phần hoặc hoàn toàn biên giới chung nếu Mexico không ngăn chặn ngay lập tức dòng ngư
ời di cư trái phép
.

Đầu tháng Sáu vừa qua, Mexico và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận nhằm giảm dòng người di
cư Trung Mỹ vượt qua lãnh thổ Mexico để tới Mỹ, theo đó Mexico cam kết triển khai Lực lượng
Vệ binh quốc gia tới khu vực biên giới phía Nam giáp Guatemala để ngăn chặn dòng người di cư
Trung Mỹ, cũng như tiếp nhận những người di cư chờ xin tị nạn vào Mỹ.

Ngoài ra, nước này đã triển khai một chương trình tạo việc làm và bảo vệ quyền con người đối
với những người di cư trong quá trình đợi xét duyệt đơn xin tị nạn tại Mỹ.

Đổi lại, Mỹ đã rút lại kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico.

Theo TTXVN/VietnamPlus.
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