Ngoại trưởng Pristayko: Tổng thống Zelensky cần gặp ông Putin, vì người dân Ucraina muốn thế!
Thứ ba, 12 Tháng 11 2019 08:58

Tổng thống Volodymyr Zelensky đang cố gắng thiết lập một sự phối hợp nhất định với Tổng
thống Liên bang Nga Vladimir Putin, và điều này phù hợp với yêu cầu của số đông nhân dân, vì
lợi ích của đất nước Ucraina. Ý kiến được Ngoại trưởng Ucraina Vadim Pristayko tuyên bố trong
chương trình truyền hình “Tự do ngôn luận” trên kênh ICTV, tối 11/11/2019.

Ngoại trưởng Ucraina Vadim Pristayko

Ông nhấn mạnh, tất cả các Tổng thống của Ucraina từ trước đến nay đều muốn thiết lập quan
hệ với ông Putin, không phải để thỏa thuận gì đó, mà để tìm kiếm khả năng phối hợp hành
động, xây dựng quan hệ phù hợp, để người dân không phải chết chóc và để thương mại của
Ucraina được thịnh vượng.

“Tôi cho rằng, chúng ta, nhân dân Ucraina, đã trao cơ hội cho một người cụ thể là Volodymyr
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Zelensky, cho ông ấy trở thành Tổng thống và dẫn dắt đất nước tiến lên phía trước. Chúng ta
không chỉ hy vọng, mà chúng ta đòi hỏi ông ấy phải nỗ lực làm điều đó. Và ông ấy đang cố
gắng làm điều đó, chúng ta hãy xem”, - ông nói.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ucraina tuyên bố, để có được cuộc gặp của lãnh đạo Bộ tứ
Normandy, Ucraina đã phải chấp nhận “những điều kiện khá đau đớn” đối với xã hội. Tuy nhiên,
ông kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, để chính quyền thử mọi phương án đàm phán.

Ngoại trưởng nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, nói không hề ngoa, chúng ta đang ở thời điểm kịch
tính của lịch sử đất nước”.

Tuy vậy, ông thừa nhận không hy vọng gì nhiều ở cuộc gặp của Tổng thống hai nước Ucraina
và Nga.

“Chúng tôi và các bạn, đặc biệt là những người đã từng tham gia nhiều hoạt động như tôi, đều
hiểu rằng rất khó để có thể đạt được tiến bộ đáng kể nào đó. Nhưng mặt khác, chúng tôi không
thể không thử nghiệm mọi khả năng, vì trách nhiệm trước nhân dân”, - Ngoại trưởng tuyên bố.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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