Ucraina khẳng định mong muốn đối thoại hòa bình
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 21:21

Người phát ngôn của Tổng thống Ucraina - ông Sergei Nikiforov vào buổi tối ngày 25/2/2022 đã
bác bỏ thông tin từ phía Nga rằng Ucraina dường như không muốn đối thoại. Ông cho biết, ở
thời điểm hiện tại, các cuộc tư vấn đang diễn ra, nhằm xác định địa điểm và thời gian cho cuộc
hội đàm giữa hai bên. Thông tin được ông thông báo trên mạng Facebook.

Ông Sergei Nikiforov - người phát ngôn của Tổng thống Ucraina

Ông Sergei Nikiforov tuyên bố, Ucraina đã và đang sẵn sàng đối thoại để chấm dứt chiến tranh,
lập lại hòa bình. Ông nhấn mạnh, đó là lập trường kiên định của Ucraina. "Chúng tôi trả lời
bằng sự đồng ý với đề xuất của Tổng thống Liên bang Nga", - ông nói.

Người phát ngôn của Tổng thống Ucraina cũng bày tỏ mong muốn tiến trình đàm phán được bắt
đầu càng sớm càng tốt, vì như vậy sẽ có thêm cơ hội tái thiết một cuộc sống bình thường.
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Cùng lúc này, cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ucraina - ông Mikhail Podoliak - trong một
cuộc trao đổi với hãng thông tấn UNIAN cho biết, dự kiến đối thoại sẽ có nội dung cụ thể về vấn
đề ngừng bắn và lập lại hòa bình. Ông không loại trừ vấn đề quy chế trung lập và gói đảm bảo
an ninh cho Ucraina cũng sẽ là chủ đề được thảo luận tại cuộc đàm phán giữa hai bên.

Như tin đã đưa, ngày 25/2/2022, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky đã phát thông điệp,
kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt đổ máu.

Cùng ngày, trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin đã
tuyên bố sẵn sàng đối thoại cấp cao với Ucraina. Sau đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga
Dmitry Peskov thông báo Kremlin sẵn sàng cử đoàn đàm phán đến Minsk, với thành phần gồm
đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố sẵn sàng tổ chức mọi điều kiện cần thiết để đảm bảo
an ninh cho tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, đến buổi tối cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bất
ngờ thông báo, Kyiv dường như không muốn đối thoại, vì đã đề xuất rời việc thảo luận vấn đề
này sang ngày hôm sau.

Quốc Thành. Theo Liga.
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