Volodymyr Zelensky: Giải quyết xung đột Donbass không có Putin thì khác nào chạy tại chỗ!
Thứ ba, 03 Tháng 12 2019 10:11

Trong một thông điệp video mới đây trên mạng Facebook, Tổng thống Ucraina Volodymyr
Zelensky thừa nhận, việc giải quyết xung đột Donbass nếu không có sự tham gia của nhà lãnh
đạo Nga Vladimir Putin sẽ giống như việc chạy tại chỗ.

“Trong tuần này, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp lãnh đạo bốn nước trong định dạng
Normandy. Bản thân cuộc gặp này đã là một thắng lợi của chúng ta. Khả năng này đã xuất hiện
sau ba năm im lặng trong lĩnh vực ngoại giao. Nhưng không chỉ có sự im lặng, mà là cuộc
chiến tranh thực sự ở Donbass. Đây là cơ hội lớn để bắt đầu đối thoại, vì chính cuộc đối thoại
này có thể giúp chúng ta lấy lại người của mình. Họ rất nhiều và gia đình, con cái họ đang chờ
họ. Họ đã rất mệt mỏi”, - ông nói.

Tổng thống tuyên bố, ông mong muốn chấm dứt chiến tranh và đưa vấn đề trao trả lại các vùng
lãnh thổ của Ucraina bị tạm chiếm tại Hội nghị Paris. Ông kêu gọi mọi người không để ý đến
một số chính trị gia có quan điểm phản đối việc gặp gỡ nhà lãnh đạo Nga.
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Ông nhấn mạnh, Ucraina cần đối thoại với ông Putin. Không có đối thoại với Tổng thống Nga,
theo ông, tiến trình hòa bình cho khu vực Donbass cũng giống như việc chạy trên máy chạy tốn năng lượng, nhưng không tiến lên được bước nào.

Như tin đã đưa, cuộc gặp thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy (Ucraina, Nga, Pháp, Đức) được
dự kiến diễn ra tại Paris, ngày 9/12/2019. Trước đây, Tổng thống Zelensky từng tuyên bố tại
cuộc gặp này ông muốn đạt được thỏa thuận về thời hạn cụ thể tiến hành trao trả tù nhân giữa
hai bên và thảo luận về triển vọng hòa bình cho khu vực Donbass.

Quốc Thành. Theo Delo.
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