Đàm phán tại Minsk lại một lần nữa bị đổ bể
Thứ bảy, 31 Tháng 1 2015 21:51

Cựu Tổng thống Ucraina Leonid Kuchma - đại diện Ucraina tại nhóm liên lạc ba bên về giải
quyết tình hình Donbass - thông báo, vòng đàm phán tiếp theo của nhóm với đại diện phiến
quân ly khai, dự định diễn ra ngày 31/1/2015, đã một lần nữa bị đổ bể. Kênh truyền hình “Kênh
5” đưa tin.

Cựu Tổng thống Ucraina Leonid Kuchma tại Minsk

Theo lời ông Kuchma, thủ lĩnh hai nước “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân
Lugansk” - Alexandr Zakharchenko và Igor Plotnitsky - đã không đến tham gia đàm phán, còn
phía Ucraina không có ý định thực hiện bất cứ tối hậu thư nào. Tuy nhiên, cựu Tổng thống
không nói rõ những tối hậu thư nào được đưa ra từ phía ly khai.

Được biết, đại diện “CHND Donetsk” và “CHND Lugansk” có mặt tại cuộc đàm phán ngày hôm
nay là Denis Pushilin và Vladislav Deinego - hai Phó chủ tịch “Hội đồng Xô Viết tối cao” của hai
nước cộng hòa tự xưng.
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Ông Kuchma nhấn mạnh, các cuộc đàm phán tại Minsk cần có sự tham gia của tất cả những
người đã ký kết các thỏa thuận trước đây. Phía Ucraina cương quyết yêu cầu thực hiện vô điều
kiện các thỏa thuận đã được ký kết hồi tháng 9/2014. Trước hết, theo lời ông, là ngừng bắn hoàn
toàn và rút vũ khí nặng ra khỏi đường giáp ranh.

Trong lúc này, “Phó chủ tịch Hội đồng Xô Viết tối cao” của “CHND Lugansk” Vladislav Deinego
cho biết, những người tham gia đàm phán ngày hôm nay đã không ký kết bất cứ văn bản nào và
quá trình thảo luận vẫn đang tiếp diễn.

Cuộc đàm phán ngày hôm nay kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Ngoài cựu Tổng thống Leonid
Kuchma, Denis Pushilin và Vladislav Deinego, cuộc đàm phán này còn có sự tham gia của Đại
sứ Liên bang Nga tại Ucraina Mikhail Zurabov và đại diện Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu
OSCE - bà Heidi Tagliavini.

Quốc Thành. Theo Liga.net
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