Tình hình Belarus: Bộ trưởng Nội vụ bị thay thế, Minsk tuyên bố sẵn sàng đáp trả đe dọa từ NATO
Thứ sáu, 30 Tháng 10 2020 09:43

Ngày 29/10, hãng thông tấn BelTA của Belarus đưa tin, Tổng thống Alexander
Lukashenko đã cách chức Bộ trưởng Nội vụ Yuri Karayev và bổ nhiệm cựu Giám đốc Sở
Nội vụ Thủ đô Minsk Ivan Kubrakov thay thế.

Trong bối cảnh tình hình Belarus vẫn bất ổn, ông Lukashenko nói rằng,
nước này sẵn sàn phản ứng một cách thỏa đáng với các đe dọa từ bên ngoài.
(Nguồn: Ru News 24)

Trước đó, ông Karayev có tuyên bố trên Youtube rằng, cảnh sát không được khoan nhượng đối
với các đối tượng biểu tình vì rất nhiều cảnh sát đã bị thương khi trấn áp làn sóng biểu tình sau
cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8 vừa qua.

Cùng ngày, khi nói về các mối đe dọa ngoài Belarus trong bối cảnh tình hình trong nước bất ổn,
hãng tin BelTA trích lời Tổng thống Alexander Lukashenko nói rằng, nước này sẵn sàn phản
ứng một cách thỏa đáng với các mối đe dọa này.

Lưu ý đến các đe dọa từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Lukashenko nói:
"Chúng ta phải hiểu rằng NATO đã không im lặng ở ngoài biên giới của chúng ta, bất kể họ nói
điều gì".
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Trước đó, Tổng thống Lukashenko cho biết, ông đã cảnh báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo:
"Nếu ai đó có những động thái ở Ba Lan, Lithuania và có thể ở Ukraine... thì chúng tôi sẽ có
phản ứng" và nhận được đảm bảo "không có những mối đe dọa như vậy" từ phía ông Pompeo.

Theo Thế giới & Việt Nam.
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