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Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - Andrei Ermak, người trực tiếp nhận bàn giao 35
công dân Ucraina ở Moskva hôm mùng 7 tháng 9 - trong một cuộc phỏng vấn cho báo “Sự thật
Ucraina”, tuyên bố, chính quyền Ucraina đang nỗ lực hàng ngày để tiếp tục giành lại tự do cho
những công dân đang còn bị giam giữ.

Ông Ermak cho biết, việc giải phóng tù nhân đang được tích cực triển khai trong tiến trình đàm
phán ba bên tại Minsk, cũng như tại các diễn đàn quốc tế.

Tổng thống Zelensky đón các tù nhân được Nga trao trả
tại sân bay Borispol (Kiev), ngày 7/9/2019

Cố vấn Tổng thống Ucraina nhắc lại rằng, trong cuộc điện đàm của Tổng thống Zelensky với
ông Putin đêm 7/9/2019, lãnh đạo hai nước đã bày tỏ sự hài lòng về việc thực hiện thỏa thuận
giai đoạn một.
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“Chúng ta không có nhiều thời gian. Công việc đang được chúng tôi triển khai hàng ngày, cả ở
Minsk, cũng như ở cấp nhà nước. Vì vậy, hy vọng rằng việc trao đổi tù nhân vừa qua chỉ là
bước một và chúng ta sẽ không dừng lại ở đó”, - ông nói.

Theo lời ông, hiện chưa có thông tin cụ thể về những công dân Ucraina đang bị Nga giam giữ,
nhưng con số chắc chắn là “hàng trăm người”, bao gồm cả những người Tatar ở Crưm.

Ngày hôm qua, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump - John Bolton - trong một
đoạn Twitt, đã bày tỏ sự vui mừng trước sự kiện trao đổi tù nhân giữa Ucraina và Nga, đồng thời
cho biết, Washington hy vọng sẽ có thêm nhiều công dân Ucraina được trả lại tự do trong thời
gian tới.

Ông Bolton khẳng định, Mỹ luôn sát cánh cùng nhân dân Ucraina, và dẫn lời Tổng thống
Trump gọi việc trao đổi tù nhân giữa Ucraina và Nga ngày 7/9 là “bước tiến lớn hướng tới hòa
bình”.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - Stefan Dujarrick - cũng đã có thông cáo báo
chí, trong đó gọi việc trao đổi tù nhân giữa Ucraina và Nga là “tiến triển tích cực để tăng cường
sự tin cậy lẫn nhau giữa các bên, giải tỏa đối thoại, hướng tới giải quyết xung đột”.

Theo thông cáo của Điện Kremli, ngày 8/9/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc
điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với chủ đề chính là chuẩn bị nội dung cho
cuộc gặp thượng đỉnh “Bộ tứ Normandy” sắp diễn ra, nghiên cứu các đề xuất để lãnh đạo các
nước có thể quyết định tại cuộc gặp này.

Trong lúc này, có thông tin chính quyền Hà Lan đang bức xúc vì Ucraina trao trả cho Nga nghi
can Vladimir Tsemak - người được cho là có liên quan trực tiếp đến thảm họa máy bay MH17 tại
Donbass.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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