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Ngày 8/3/2019, Bộ Ngoại giao Ucraina đã ra tuyên bố đặc biệt, với nội dung: Ucraina có quyền
xây dựng và phát triển hệ thống phòng thủ, để đảm bảo an ninh quốc gia và năng lực quốc
phòng, bao gồm vũ khí tên lửa.

Ảnh minh họa

Bộ Ngoại giao giải thích, việc này bắt nguồn từ tuyên bố của Nga rút khỏi Hiệp ước không phổ
biến tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Trong suốt các năm trước đây, Ucraina đã tuân thủ hoàn
toàn nội dung Hiệp ước, mặc dù Quốc hội Ucraina chưa hề phê chuẩn Hiệp ước này.

Trong bản tuyên bố này, Kiev cũng bày tỏ sự “phẫn nộ đặc biệt” về hành động vi phạm Hiệp
ước không phổ biến tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Nga - một bên tham gia đầy đủ của Hiệp
ước.

Bộ Ngoại giao Ucraina nhấn mạnh, việc Nga rút khỏi Hiệp ước gây áp lực đối với các nước
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thành viên khối NATO và mục đích của Moskva trong quyết định này là giành quyền kiểm soát
khu vực rộng lớn tại châu Âu - từ vùng Baltic đến Địa Trung Hải.

Cùng ngày, Tổng thống Petro Poroshenko đã có bài phỏng vấn cho các kênh truyền hình
Ucraina, trong đó ông tuyên bố, Ucraina kiên định với mục tiêu gia nhập NATO và đang tiếp tục
sáng chế những loại vũ khí mới, trong đó có tên lửa.

Tổng thống nhấn mạnh, Ucraina hiện nay đã có một quân đội chính quy hiện đại, với trang bị,
khí tài mới, trong đó có những loại tên lửa đã được thử nghiệm thành công, như tên lửa có cánh
“Neptun”, tên lửa dàn tầm xa “Olkha” có độ chính xác cao, tên lửa chống tăng “Stugna” đã được
hoàn thiện, cũng như hệ thống chống thiết bị chiến tranh điện tử của đối phương.

Ông tuyên bố, Ucraina “không ngửa tay đến với NATO”, mà với tư cách một đối tác toàn diện,
có quân đội thuộc tốp 10 quân đội hiệu quả nhất châu Âu và đang bảo vệ không chỉ lãnh thổ
của mình, mà còn bảo vệ cả nền tự do, dân chủ tại châu Âu.

Thanh Huyền. Theo Liga.
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