Mỹ đánh giá tích cực vai trò của Tổng thống Zelensky trong vấn đề Donbass
Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 11:46

Theo nhận xét của Đại biện lâm thời Mỹ tại Ucraina - ông William Taylor, tình hình Donbass đã
có những chuyển biến tích cực kể từ sau khi ông Volodymyr Zelensky trở thành Tổng thống
Ucraina. Ông nói trong cuộc phỏng vấn cho báo “Sự thật châu Âu”, khi được hỏi ý kiến về ảnh
hưởng của tân Tổng thống Ucraina đối với tình hình xung đột Donbass.

Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng, về tổng thể, đội ngũ của Tổng thống Zelensky đã giữ được ổn
định chế độ ngừng bắn tại Miền Đông, mặc dù đôi khi vẫn xảy ra thương vong trong hàng ngũ
các lực lượng vũ trang Ucraina.

William Taylor, Đại biện lâm thời Mỹ tại Ucraina

Theo đánh giá của ông Taylor, Tổng thống Zelensky đang nỗ lực bảo toàn cơ chế ngừng bắn,
thậm chí kể cả khi xảy ra vụ 4 lính thủy đánh bộ Ucraina bị thiệt mạng tại Donbass hôm tuần
trước. Ông cho rằng, vụ việc này đáng ra đã có thể phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng nhờ ý
chí của Tổng thống Zelensky nên nó vẫn được giữ vững.
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Đại biện lâm thời Mỹ cũng cho rằng, đội ngũ của tân Tổng thống Ucraina đã thay đổi được quan
điểm đối với người dân các vùng bị tạm chiếm. Ông cho biết đã tự cảm nhận được điều này khi
thăm một số cửa khẩu biên giới ở Crưm và địa bàn tỉnh Lugansk.

“Đại diện chính quyền mới có mặt cùng tôi trong các chuyến đi này rất quan tâm đến việc đơn
giản hóa sự qua lại đường giới tuyến cho người dân Ucraina ở cả hai bên. Tôi thấy họ thực tâm
lo lắng về vấn đề này và họ nỗ lực tìm kiếm phương cách giảm nhẹ gánh nặng cho người dân”, ông giải thích.

Ông Taylor cũng đánh giá tích cực cách xử sự của chính quyền mới đối với thủy thủ đoàn tàu
NEYMA của Nga bị bắt giữ cách đây không lâu, cũng như việc rút quân ở khu vực Stanitsa
Luganskaya.

Trước đây, ông Taylor từng tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin là người duy nhất có vai trò
quyết định vấn đề hòa bình tại khu vực Donbass của Ucraina.

Quốc Thành. Theo Liga.
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