Tuyên bố Ukraine cần có vũ khí gây sát thương, Mỹ vì Kiev mở lời với tất cả đồng minh
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 08:30

Ngày 28/10, tại một sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế
(CSIS) Mỹ, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Nga, Ukraine và Âu-Á Laura Cooper
kêu gọi tất cả đồng minh của Washington dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí sát thương
mang tính phòng thủ cho Ukraine.

Quân đội Mỹ sử dụng tên lửa chống tăng vác vai Javelin
năm 2019. (Nguồn: US Navy)

Bà Cooper nói: "Trước hết, tôi muốn tất cả các nước đồng minh dỡ bỏ hạn chế đối với việc cung
cấp viện trợ dưới dạng vũ khí phòng thủ sát thương. Hiện tại, Mỹ đã cung cấp các hệ thống tên
lửa Javelin, Gruzia và Ukraine đã có được chúng".

Bà Cooper bày tỏ quan điểm rằng, Ukraine có khả năng "có được các phương tiện cần thiết để
tự bảo vệ mình".

Hồi giữa tháng 10, Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Alexei Arestovich nói rằng,
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nước này đã nhận được các lô hàng vũ khí sát thương mới do Mỹ cung cấp. Theo ông, máy bay
Mỹ đã mang theo "nhiều vũ khí tấn công có độ chính xác cao".

Trước đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã
thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 triệu USD cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp
tên lửa Javelin.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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