Ukraina không chối bỏ ký ức chiến tranh
Thứ tư, 09 Tháng 5 2018 12:08

Trong suốt thời kỳ độc lập, Ukraina chưa từng chối bỏ ký ức về các sự kiện diễn ra trong thời kỳ
Chiến tranh thế giới II, nhưng đồng thời đã lật mở được nhiều trang lịch sử từng bị che giấu kín
của giai đoạn bi tráng này. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tuyên bố trong lời phát biểu
tại buổi lễ “Phút hòa bình đầu tiên”, kỷ niệm Chiến thắng 9/5.

“Mấy thế hệ người Ukraina đã lớn lên với phiên bản được chỉnh sửa cẩn thận về cuộc “Chiến
tranh Vệ quốc Vĩ đại”. Trong 27 năm độc lập, chúng ta chưa quên ai và chưa thay đổi bất cứ
điều gì từ sự thật. Nhưng chúng ta đã lật mở được nhiều trang mới từng bị giấu kỹ của giai đoạn
lịch sử bi tráng này”, - ông nói.

Ông cho biết, theo kết quả điều tra mới đây, đã phát hiện được rằng có gần 100 nghìn người
Ukraina hy sinh tại các mặt trận của Chiến tranh thế giới II trước ngày 22 tháng 6 năm 1941
(thời điểm khởi đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại).
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“Vì vậy, chúng ta đã mở rộng giới hạn tưởng niệm, xác định rằng, với chúng ta, chiến tranh đã
bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 1939, khi 200 nghìn người Ukraina từ vùng Galichina và
Volyn đứng lên bảo vệ Nhà nước Ba Lan trước hành động xâm lược của quân phát xít”, - ông
giải thích.

Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh, từ mùa hè năm 1941 đến mùa xuân 1945, vũ đài chiến
tranh trên bộ chủ yếu là giữa Liên Xô và Đức, và cuộc chiến tranh bi tráng nhất trong lịch sử
loài người này đã phát triển và diễn ra chủ yếu trên lãnh thổ Ukraina.

“Tổn thất và thiệt hại của chúng ta và vô cùng to lớn. Chúng ta không có quyền quên và phải
luôn nhớ điều đó. Và cần phải tự hào về đóng góp của Ukraina cho Chiến thắng chung trước
chủ nghĩa phát xít. Phải nhớ và không cho phép ai tư hữu hóa Chiến thắng đó”, - ông tuyên bố.

Xin nhắc lại với bạn đọc rằng, trong những năm gần đây, Ukraina đã bắt đầu kỷ niệm sự kiện
kết thúc Chiến tranh thế giới II trong hai ngày: 8/5 là Ngày Tưởng niệm và Hòa giải, còn ngày
9/5 là Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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