"Phương Tây sẽ phải mời Ucraina gia nhập NATO!"
Chủ nhật, 21 Tháng 11 2021 09:58

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho Đài phát thanh "Tiếng nói Hoa Kỳ", Tân Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Ucraina Oleksiy Reznikov tuyên bố, NATO trong thời gian sắp tới sẽ phải mời
Ucraina gia nhập. Ông bày tỏ tin tưởng rằng việc này sẽ có lợi cho cả hai bên.

Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ucraina - Oleksiy Reznikov

Bộ trưởng Oleksiy Reznikov cho rằng, trong vòng gần 8 năm qua, khi phải chiến đấu chống lại
một đối thủ hùng mạnh, các lực lượng vũ trang Ucraina đã tích lũy được những kinh nghiệm quý
báu mà không một quân đội nào của các nước thành viên NATO có được. Vì vậy, ông dự báo,
chỉ không lâu nữa Phương Tây sẽ phải mời Ucraina tham gia khối quân sự NATO.

Ông nhấn mạnh, việc Ucraina gia nhập NATO sẽ là quyết định chính trị quan trọng không chỉ
cho Ucraina, mà cho cả các quốc gia thành viên NATO.
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Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ucraina không loại trừ việc này sẽ bị cản trở và chưa thể
diễn ra trong thời gian sắp tới. Ông nhắc lại rằng một số thành viên NATO đã cản trở Ucraina và
Gruzia gia nhập khối quân sự này khi cơ hội xuất hiện vào năm 2008. Không những thế, hiện
nay một số quốc gia thành viên NATO vẫn đang "đi đêm" với Nga, bắt tay xây dựng các đường
ống dẫn khí đốt và sử dụng "vũ khí năng lượng" để chống lại Ucraina.

Ông tuyên bố, nỗ lực của Ucraina gia nhập NATO không chỉ nhằm trở thành thành viên đơn
thuần của khối này, mà để có một vị trí danh dự ở đó, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

"NATO không chỉ là một liên minh quân sự, mà có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Nó liên quan đến dân
chủ, kinh tế, đổi mới công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Chính vì vậy mà chúng tôi cần gia nhập
không chỉ NATO, mà cả Liên minh châu Âu và các tổ chức khác. Chúng tôi cần không chỉ
nghiên cứu các chuẩn mực của họ, mà chúng tôi muốn triển khai áp dụng cho mình, để trở
thành một thành viên không phải trên danh nghĩa, mà là thành viên thực thụ", - ông nói.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Bộ trưởng Oleksiy Reznikov cho biết, ông không tin Nga sẽ tấn
công Ucraina, như Mỹ và các nước Phương Tây liên tục cảnh báo trong thời gian vừa qua. Theo
ý kiến ông, việc đó không thể xảy ra, vì Nga hiểu rằng sẽ bị Ucraina đáp trả thích đáng.

Thanh Huyền. Theo RBC.
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