Igor Terekhov: Kharkiv có đủ sức bảo vệ mình nếu bị tấn công
Thứ bảy, 22 Tháng 1 2022 07:07

Người dân Kharkiv sẽ đứng lên bảo vệ thành phố trong trường hợp bị tấn công. Thị trưởng
Kharkiv Igor Terekhov bày tỏ tin tưởng trong tuyên bố mới đây, được ông phát tán trên mạng
Facebook.

"Kharkiv đã, đang và sẽ là thành phố của Ucraina. Cư dân Kharkiv là những công dân của đất
nước Ucraina thống nhất và không thể chia cắt. Tất cả những kẻ có ý đồ xâm chiếm Kharkiv cần
phải hiểu rằng, không chỉ các cư dân Kharkiv, mà tất cả người dân Ucraina sẽ đứng lên bảo vệ
thành phố", - ông viết.

Thị trưởng nhấn mạnh, Kharkiv sẵn sàng chống trả mạnh mẽ những kẻ xâm lược. "Chúng ta có
đủ tất cả các nguồn lực và phương tiện để bảo vệ Kharkiv", - ông tuyên bố.
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Những lời trên đây được người đứng đầu thành phố Kharkiv phát ra, sau phát biểu của Tổng
thống Volodymyr Zelensky rằng Nga có thể sẽ sử dụng chiêu bài bảo vệ người nói tiếng Nga để
phát động tấn công chiếm Kharkiv.

Cùng lúc này, Arsen Avakov - nguyên Chủ tịch tỉnh Kharkiv, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ucraina - cũng có bình luận về lời phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông cho
rằng, nguy cơ Nga tấn công Ucraina là có tồn tại, tuy nhiên, tình hình hiện nay đã có nhiều thay
đổi so với thời điểm năm 2014. Thứ nhất là tiềm lực của các lực lượng vũ trang Ucraina hiện nay
lớn hơn nhiều so với trước đây. Thứ hai, ông tin rằng sẽ có nhiều người Kharkiv nói tiếng Nga
đứng lên chống lại "thế giới Nga".

"Sẽ không có những kẻ mù quáng. Chúng ta hiện nay đã mạnh mẽ và nhiều kinh nghiệm hơn.
Cả chính quyền và các lực lượng đối lập sẽ cùng nắm tay nhau bảo vệ Kharkiv và cả đất nước
Ucraina", - ông Avakov tuyên bố.

Như tin đã đưa, ngày 20/1/2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi người dân bình
tĩnh trước thông tin Nga có thể tấn công Ucraina. Nhưng chỉ một ngày sau, ông lại phát biểu
rằng Nga có thể tấn công Ucraina và thành phố Kharkiv có thể bị tạm chiếm.

Thanh Hải. Theo Delo.
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