Ucraina kêu gọi Nga chấm dứt chiến tranh
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Sự đảm bảo an ninh tốt nhất tại châu Âu là chấm dứt cuộc chiến tranh do Nga gây ra tại
Ucraina. Bộ Ngoại giao Ucraina tuyên bố trong một bình luận về yêu cầu của Nga đối với Mỹ và
khối NATO về đảm bảo an ninh tại khu vực.

Được biết, trong yêu cầu được điện Kremli công bố hôm 17/12/2021, Nga đề nghị Phương Tây
cam kết không cho Ucraina gia nhập khối NATO, không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự
nào trên lãnh thổ Ucraina và không triển khai tên lửa tại những khu vực mà từ đó có thể đạt
được mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Bộ Ngoại giao Ucraina tuyên bố, mối đe dọa an ninh lớn nhất hiện nay tại không gian châu Âu
và khu vực Đại Tây Dương chính là cuộc xâm lược vũ trang của Nga trên lãnh thổ Ucraina, cũng
như hành động leo thang quân sự đang được Nga triển khai dọc biên giới quốc gia Ucraina.
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Bộ Ngoại giao Ucraina nhấn mạnh, chấm dứt leo thang quân sự và kết thúc chiến tranh chống
lại Ucraina chính là sự đảm bảo an ninh tốt nhất tại châu lục.

Ucraina kêu gọi Nga khẩn trương và không điều kiện quay trở lại tiến trình đàm phán xây dựng
và bắt đầu thực hiện Hiệp định Minsk, cũng như những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo các
nước nhóm "Bộ tứ Normandy".

Bộ Ngoại giao Ucraina cũng tuyên bố, chính Ucraina và các nước thành viên NATO có quyền
quyết định hướng phát triển quan hệ của mình trong tương lai, bao gồm vấn đề hội nhập NATO
của Ucraina.

Yêu cầu nói trên của Moskva được thể hiện trong bản "Dự thảo hợp đồng về đảm bảo an ninh"
giữa Nga với Mỹ và khối NATO, được điện Kremli công bố hôm 17/12 và thông báo đã gửi cho
Nhà Trắng ngày 15/12.

Tạm thời Washington và các nước thành viên NATO tuyên bố ghi nhận đề xuất của Nga về khởi
động tiến trình đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng Ucraina. Tài liệu của Nga trong thời gian
tới sẽ được Mỹ thảo luận với các đồng minh và đối tác châu Âu.

Quốc Thành. Theo Liga.
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