Ucraina đòi Nga đóng cửa biên giới
Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 20:46

Ngoại trưởng Ucraina, Pavlo Klimkin hôm nay yêu cầu Nga phải đóng cửa biên giới khi tuyên
bố, chấm dứt hậu thuẫn cho phe ly khai miền đông nước này.

Đoàn xe Nga gần biên giới Ucraina

Theo Reuters, ông Klimkin, hiện đang ở thủ đô Berlin (Đức), đã đưa ra yêu cầu trên và nhấn
mạnh, đây là điều kiện để đi đến một thoả thuận ngừng bắn ở miền đông Ucraina.

“Nếu anh muốn hoà bình, anh cần sử dụng các biện pháp hoà bình chứ không thể là các biện
pháp chiến tranh”-ông Klimkin viết trên Twitter.

Quân đội Ucraina hôm qua thông báo đã đạt được bước tiến quan trọng khi giành quyền kiểm
soát một trụ sở cảnh sát thuộc Luhansk. Ông Klimkin hiện đang tham gia phiên đàm phán nhằm
hướng tới một thoả thuận ngừng bắn cho miền đông cùng Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp và
Nga tại thủ đô Berlin.

Trong một diễn biến có liên quan, phe ly khai miền đông hôm nay đã bác bỏ cáo buộc của Kiev
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về việc lực lượng này đã tấn công một đoàn xe chở người tị nạn.

Theo Reuters, đoàn xe đã đi vào khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ
Kiev và phe ly khai. Kiev cho biết đoàn xe đã trúng tên lửa Grad và súng cối của phe ly khai.
Sức mạnh của vụ nổ mạnh tới mức đốt cháy đoàn xe, khiến người phía trong không thoát ra
ngoài và bị chết cháy, theo
Reuters. Con số thương vong cụ thể hiện chưa được
báo cáo.

“Rất nhiều người bị chết, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em”-phát ngôn viên quân đội Ucraina,
Andriy Lysenko cho biết, đồng thời mô tả đây là một tội ác.

Tuy nhiên, phe ly khai phủ nhận trách nhiệm khi tuyên bố, không đủ khả năng thực hiện các vụ
tấn công trên. “Quân (chính phủ) Ucraina đã đánh bom con đường, tấn công bằng máy bay
chiến đấu và tên lửa Grad. Chúng tôi không có khả năng đưa tên lửa Grad vào khu vực
trên”-tuyên bố của phe ly khai nói. Phe ly khai đồng thời yêu cầu Kiev đưa ra bằng chứng chứng
minh vụ việc.

Thu Huyền (Báo Tiền phong/Theo Reuters).
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