Ucraina sẵn sàng đối thoại, nhưng quyết không nhân nhượng trước yêu sách của Nga
Thứ năm, 10 Tháng 3 2022 09:49

Ở thời điểm hiện tại, phía Nga không có ý định chấm dứt cuộc chiến tranh tổng lực chống
Ucraina, nhưng cơ quan ngoại giao Ucraina luôn sẵn sàng đối thoại khi có bất cứ tín hiệu tích
cực nào theo hướng này. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ucraina Dmytro Kuleba
sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay, 10/3/2022, tại Ankara
(Thổ Nhĩ Kỳ).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ucraina Dmytro Kuleba

"Chúng tôi không thể ngừng chiến tranh, nếu phía Nga không muốn điều đó. Ngày hôm nay, tôi
đã nghe được rằng việc chấm dứt chiến tranh được phía Nga gắn liền với những yêu sách ông
Putin đã nêu đối với Ucraina. Về vấn đề này, tôi muốn khẳng định một lần nữa: Ucraina chưa,
không và sẽ không đầu hàng! Chúng tôi sẵn sàng đối thoại và đang tiếp tục tìm kiếm giải pháp
ngoại giao, nhưng tạm thời chưa có các giải pháp này. Vì vậy, chúng tôi sẽ kiên định với lập
trường của mình, sẽ hy sinh bản thân để bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân trước hành động
xâm lược của Nga. Hy vọng thể thức đàm phán ngày hôm nay sẽ được tiếp diễn. Tôi sẵn sàng,
nếu phía Nga cũng sẵn sàng", - ông tuyên bố.
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Được biết, ngày hôm nay, tại Ankara đã diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao
Ucraina Dmytro Kuleba và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Cuộc gặp diễn ra trong vòng 1,5
giờ, với sự trung gian của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Chavusholu. Chưa đạt được thỏa
thuận về hành lang nhân đạo ở thành phố Mariupol, cũng như đề xuất của phía Ucraina tạm
ngừng bắn 24 giờ để tiến hành cứu trợ người dân những vùng đang gặp thảm họa nhân đạo.
Nguyên nhân là do phía Nga không có thiện chí.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dmytro Kuleba tuyên bố, cần tiếp tục đàm phán nghiêm túc và cụ thể.
Ucraina sẽ nỗ lực tối đa và làm tất cả những gì có thể để chấm dứt chiến tranh, khôi phục hòa
bình.

Quốc Thành. Theo Liga.
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