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Ý định của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy xây dựng chính quyền mới bằng việc loại bỏ tất cả
quan chức và đại biểu Quốc hội Ucraina thời kỳ 2014-2019 có thể gây nên sự bất đồng trong
quan hệ giữa Kiev và các đối tác quốc tế. Tờ Financial Times (Anh) viết trong bài báo hôm
12/7/2019.

Ông Zelenskiy đang thể hiện lập trường cương quyết
trong việc xây dựng một bộ máy chính quyền hoàn toàn mới

Tác giả bài báo nhấn mạnh, việc tân Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cấm tất cả những người
từng giữ chức vụ trong bộ máy chính quyền cũ tham gia chính quyền mới “gây cho các đối tác
quốc tế sự nghi ngờ về tính dân chủ của Kiev”.

Bài báo nhắc nhở rằng, Ucraina đã có luật thanh lọc chính quyền đối với các quan chức thời
chính quyền tham nhũng của cựu Tổng thống Victor Yanukovych.
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“Trong trường hợp kế hoạch thanh lọc chính quyền kiểu này được thực hiện với đội ngũ của
Tổng thống Petro Poroshenko, ông Zelenskiy sẽ bị mâu thuẫn với những Chính phủ đã hoan
nghênh chính sách cải cách và hội nhập Phương Tây của Ucraina trong những năm vừa qua”, trích lời bài báo.

Ý tưởng của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cũng vấp phải sự phản ứng khá mạnh của các
nước nhóm G7. Đại sứ các nước G7 ngày hôm qua đã ra tuyên bố chung, với ý kiến rằng: việc
đánh đồng chính quyền của cựu Tổng thống Poroshenko với chính quyền thời Yanukovych là
không phù hợp.

Các Đại sứ nhóm G7 cho rằng, việc truy cứu trách nhiệm đối với những quan chức có sai phạm
về lạm dụng chức vụ quyền hạn là đúng đắn và cần thiết, tuy nhiên, tình hình Ucraina hiện nay
không thể so sánh với thời sau Cách mạng Phẩm giá (2014).

Các Đại sứ nhóm G7 nhấn mạnh, từ năm 2014 đã nhiều lần hoan nghênh những tiến bộ của
Ucraina trong triển khai cải cách ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

“Việc sử dụng nhân sự có lựa chọn theo chính kiến là thông lệ tại các nước dân chủ, khác với
việc cấm đoán toàn bộ những người tham gia bộ máy chính quyền hành pháp và lập pháp trước
đây”, - trích tuyên bố chung của Đại sứ các nước G7.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Ucraina Steven Pifer cũng đăng ý kiến của mình về vấn đề này trên mạng
Twitter, trong đó ông gọi ý tưởng thanh lọc chính quyền của Tổng thống Zelenskiy là “quá mức
cần thiết”.

Trước đó, ngày 11/7/2019, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã đệ trình Quốc hội xem xét một
dự luật thanh lọc chính quyền, liên quan đến các quan chức thời kỳ từ 23/2/2014 đến 19/5/2019.
Cụ thể, ông đề xuất loại bỏ khỏi bộ máy chính quyền những người từng giữ chức vụ trong giai
đoạn này, gồm: Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Ucraina, các đại biểu Quốc hội, thành viên
Chính phủ, Viện trưởng Viện tổng công tố, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, lãnh đạo Ủy ban
chống độc quyền và Quỹ tài sản quốc gia, Cục trưởng Cục Thuế và Hải quan, Thư ký Hội đồng
An ninh Quốc gia và Quốc phòng, lãnh đạo các doanh nghiệp quốc phòng.
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Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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