Ucraina tuyên bố bắt đầu lấy lại thế chủ động
Thứ hai, 28 Tháng 2 2022 15:27

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ucraina (RNBO) Oleksiy Danilov tuyên bố,
các lực lượng vũ trang Ucraina đã bắt đầu quá trình lấy lại thế chủ động trong chiến đấu. Trung
tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin dẫn lời ông, đưa tin trên mạng Facebook.

Ông Danilov thông báo, quân đội Ucraina, lực lượng tự vệ địa phương, toàn bộ khối an ninh và
quốc phòng đang hoạt động với chế độ tổng động viên toàn diện. Ông tuyên bố, đến thời điểm
này quân Nga chưa đạt được bất cứ mục tiêu nào trong chiến dịch quân sự triển khai tại
Ucraina. Tất cả các hướng tấn công đều bị đáp trả mạnh mẽ. Các trận giao tranh quyết liệt
đang diễn ra.

Thư ký RNBO cho biết, một nhiệm vụ quan trọng của truyền thông Ucraina thời chiến hiện nay
là chuyển tải đến người thân của các binh sỹ Nga thông tin thực tế về thiệt hại và số lượng quân
Nga bị bắt làm tù binh. Theo lời ông, từ ngày 24 đến 6 giờ sáng ngày 28 tháng 2, Nga đã bị
mất đến 5300 quân tại Ucraina.
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Ông cũng khẳng định, cuộc kháng chiến của Ucraina và chiến dịch tổng động viên đang ngày
một phát triển và các lực lượng vũ trang Ucraina đã trở nên vững vàng hơn.

Đến thời điểm này, Ucraina đang gây bất ngờ cho cả Nga và các đối tác Phương Tây bằng việc
chống trả thành công các cuộc tấn công của đối phương - một trong những quân đội hùng mạnh
nhất thế giới. Thủ đô Kyiv dù rất khó khăn nhưng chưa bị mất, Kharkiv cũng vậy. Sau 5 ngày,
Nga chưa chiếm được bất cứ thành phố lớn nào của Ucraina. Như vậy, có thể nói, kế hoạch ban
đầu của Tổng thống Nga Putin đã bị đổ vỡ.

Cùng ngày hôm nay, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, các quốc gia thành viên
NATO đang tiếp tục tăng cường trợ giúp cho Ucraina, bao gồm việc cung cấp các hệ thống
phòng không và vũ khí chống tăng hiện đại, hỗ trợ tài chính và hoạt động nhân đạo.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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