Quân đội Ucraina sẽ quay trở lại vị trí trước đây ở Donbass, nếu thượng đỉnh Bộ tứ Normandy không có k
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Trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho tờ “Levyi Bereg”, Bộ trưởng Quốc phòng Ucraina Andrei
Zagorodniuk tuyên bố, trường hợp cuộc gặp thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy (Ucraina, Nga,
Đức, Pháp) ngày mùng 9 tháng 12 tới đây “có vấn đề không như ý”, các lực lượng vũ trang của
Ucraina sẽ quay trở lại vị trí đồn trú của mình trước đây ở Donbass, như khi chưa triển khai rút
quân ra xa đường giới tuyến.

Bộ trưởng Quốc phòng Ucraina Andrei Zagorodniuk

Ông Zagorodniuk nhấn mạnh, việc rút quân sẽ trở nên vô nghĩa, nếu Ucraina thực hiện cam kết
của mình theo thỏa thuận Minsk, nhưng lại không thể đưa ra yêu sách cho phía Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ucraina tuyên bố, nếu cuộc gặp thượng đỉnh của Bộ tứ Normandy
không mang lại kết quả mong muốn, các đơn vị quân đội của Ucraina sẽ quay trở lại các cứ
điểm từng nắm giữ trước đây trên đường giới tuyến Donbass, bao gồm cả khu vực hai điểm dân
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cư vừa rút quân gần đây là Zolotoie và Petrovskoie.

Được biết, các bên tham gia đã khẳng định sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh nhóm Bộ tứ
Normandy vào ngày 9/12/2019 tại Paris (Pháp).

Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng tại cuộc gặp sắp tới của lãnh đạo Bộ tứ
Normandy sẽ đạt được thỏa thuận cụ thể về thời hạn trao trả toàn bộ công dân Ucraina đang bị
giam giữ, kể cả những người chưa được phía bên kia công nhận.

Quốc Thành. Theo Delo.
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