Mỹ, EU đồng loạt tung lời đe dọa Nga
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 18:10

Ngày 26/12, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đe dọa sẽ thực hiện các biện pháp trừng
phạt mới đối với Nga trong trường hợp nước này xâm lược Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Nguồn: AFP)

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CBS, bà Harris nhấn mạnh: “Mỹ đang phối hợp với các đồng
minh về vấn đề này và đã nói rất rõ rằng, chúng ta sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt
chưa từng có”.

Khi được hỏi về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh ở châu Âu trong những tuần tới, bà Harris
cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tham gia “những cuộc đối thoại trực
tiếp” với Nga.
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Theo bà, Tổng thống Biden đã khẳng định với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng,
Washington sẽ ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong khi đó, liên quan việc liệu Liên minh châu Âu (EU) có thể khiến Nga tôn trọng sau khi
Moscow lựa chọn bỏ qua khối này và đối thoại với Washington hay không, Chủ tịch Ủy ban
châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh, "bất kỳ hành động gây hấn nào với Ukraine
đều sẽ dẫn đến các biện pháp trừng phạt và hậu quả to lớn.

Lãnh đạo EC cho hay: "Các nước châu Âu đoàn kết và đang phối hợp với Mỹ cùng Tổ chức
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Chúng tôi muốn hòa hợp với Nga", đồng thời nêu rõ,
Moscow cần chấm dứt "những hành động khiêu khích".

EU và Mỹ cáo buộc Nga điều quân ồ ạt đến biên giới với Ukraine, động thái mà Kiev cho là
Moscow đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Nga khẳng định có thể tự do chuyển quân đến bất
kỳ khu vực nào trong lãnh thổ của mình và không hề gây ra đe dọa tới bất kỳ ai, đồng thời yêu
cầu NATO đảm bảo an ninh.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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