Ukraine không muốn đàm phán trực tiếp với Donetsk và Lugansk
Thứ tư, 08 Tháng 6 2016 22:37

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) mới đây đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa
lãnh đạo Ukraine với lãnh đạo các nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk theo đề xuất
của nữ phi công Nadezda Savchenko, người mới được Nga phóng thích.

Thông tin trên đã được chính cố vấn của Giám đốc SBU Yuri Tandit đưa ra trong bài trả lời
phỏng vấn đối với kênh truyền hình Ukraine “5 Canal”.

Nữ phi công Ukraine Savchenko

Theo thông báo của Yuri Tandit, thể theo luật pháp của Ukraine, lãnh đạo 2 quốc gia đòi tự trị
trên là Plotnhitsky và Zakharchenko không thể được coi là “các nghị sỹ Ukraine”.

“Đối với chúng tôi, cả Plotnhitsky và Zakharchenko đều không phải là những công dân tuân thủ
nghiêm pháp luật của Ukraine”- Yuri Tandit nhấn mạnh, đồng thời khẳng định rằng ông không
muốn đưa ra bất cứ bình luận nào đối với tuyên bố của nghị sỹ Quốc hội Ukraine (đồng thời là
nữ phi công mới được Nga trả tự do) Nadezda Savchenko về việc cần phải tiến hành đàm phán
trực tiếp với những người đứng đầu Lugansk và Donetsk.
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Trước đó, nữ phi công Nadezda Savchenko với tư cách là nghị sỹ Quốc hội Ukraine đã lên
tiếng kêu gọi tiến hành đàm phán trực tiếp với lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk
mà “không cần đến tiến trình Minsk, không cần sự có mặt của bên thứ ba hoặc bên thứ tư”.

“Bước đi đầu tiên là tiếp tục thực hiện các lệnh cấm vận chống Nga… Bước đi thứ hai là trực tiếp
tiến hành đàm phán với Donetsk và Lugansk mà không cần đến Thỏa thuận Minsk, không cần
sự có mặt của bên thứ ba hoặc thứ tư. Tôi đã sẵn sàng cho điều này”- Nadezda Savchenko
nhấn mạnh.

Nadezda Savchenko cũng lên tiếng phủ nhận việc đích thân Tổng thống Ukraine Poroshenko
phải đứng ra tiến hành các cuộc đàm phán với Plotnhitsky và Zakharchenko. Với tư cách là
nghị sỹ Quốc hội Ukraine, nữ phi công này sẵn sàng đứng ra đàm phán với hai lãnh đạo
Donbass.

Ngoài ra, Nadezda Savchenko còn lên tiếng khẳng định rằng sẵn sàng chứng kiến hai người
đứng đầu Lugansk và Donetsk trở thành các nghị sỹ Quốc hội Ukraine.

Đáp lại những tuyên bố của Nadezda Savchenko, lãnh đạo Donbass cũng khẳng định rằng sẵn
sàng tiến hành đàm phán với nữ phi công mới được phong anh hùng của Ukraine nếu như Kiev
trao cho Savchenko quyền hạn này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria Novosti.

Theo Đức Dũng (Infonet/lược dịch).
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