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TTQH - Bộ Quốc phòng Ukraina đã thành lập bộ máy điều hành các hoạt động quân sự tại
khu vực Donbass sau khi chiến dịch chống khủng bố ATO kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak

Theo lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak, nói trong cuộc phỏng
vấn cho hãng BBC, chiến dịch chống khủng bố (ATO) tại Miền Đông Ukraina sẽ chính thức kết
thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2018. Kể từ thời điểm đó, các lực lượng vũ trang Ukraina sẽ bắt
đầu một chiến dịch mới mang tên Chiến dịch các lực lượng hợp nhất, dưới sự điều hành của
tướng Tư lệnh Sergei Naiev và cơ quan tham mưu do Bộ Quốc phòng thành lập.

Ông tuyên bố, Bộ Quốc phòng đã thành lập một cơ quan điều hành đặc biệt, chịu trách nhiệm
thực hiện các nhiệm vụ quân sự tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Các lực lượng vũ trang
Ukraina cũng đã tiến hành tập huấn di chuyển, thay đổi các đơn vị, tái cơ cấu các lực lượng có
mặt tại địa bàn.
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Bộ trưởng nhấn mạnh, tướng Tư lệnh Naiev có toàn quyền điều khiển hoạt động chuẩn bị và
điều hành tất cả các lực lượng quốc phòng, không chỉ các đơn vị thuộc biên chế Quân đội
Ukraina, mà cả lực lượng An ninh Quốc gia, Cảnh sát, Vệ binh và Biên phòng.

Bộ trưởng Poltorak tuyên bố, nhiệm vụ chính của Chiến dịch các lực lượng hợp nhất là: “Giải
phóng lãnh thổ bị chiếm đóng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraina”.

Ông cho biết, giai đoạn đầu của chiến dịch nhằm mục đích bình ổn tình hình, vì vậy lực lượng
quân sự hiện có tại Donbass là tạm đủ. Tuy nhiên, nếu tình hình trở nên phức tạp, hoặc có
quyết định tấn công giải phóng lãnh thổ, khi đó sẽ cần tăng cường lực lượng để thực hiện nhiệm
vụ.

Thanh Huyền. Theo Delo.
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