Razumkov: Để có hòa bình tại Donbass, cần phải đàm phán với Nga
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Cuộc xung đột tại khu vực Donbass chỉ có thể giải quyết được bằng con đường đối thoại, nhưng
không phải với quân khủng bố, mà với người đứng sau họ ở điện Kremlin. Chủ tịch đảng “Đầy
tớ nhân dân” - ông Dmitry Razumkov tuyên bố trong một cuộc trò chuyện trên kênh truyền hình
ICTV, tối 14/7/2019.

Nhà lãnh đạo đảng “Đầy tớ nhân dân” bày tỏ sự tin tưởng rằng không thể dùng quân sự để
chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, những người đại diện cho cái gọi là “Cộng
hòa Nhân dân Donetsk” (DNR) và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” (LNR) tuyệt nhiên không có
quyền chủ động trong mọi quyết định. Vì vậy, theo ý kiến ông, chỉ có thể đàm phán với người
có quyền quyết định trên thực tế - đó là lãnh đạo điện Kremlin tại Moskva.

Theo ý kiến ông Razumkov, tiến trình đàm phán cần được triển khai ở nhiều cấp, bao gồm cả
định dạng ba bên tại Minsk và đối thoại thượng đỉnh theo thể thức Normandy, cũng như
“Normandy mở rộng” mà Tổng thống Zelenskiy mới đề xuất.
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Chính trị gia này cũng tuyên bố, đội ngũ của Tổng thống Zelenskiy sẽ tập trung tối đa nỗ lực để
thuyết phục Mỹ và Anh tham gia tiến trình đàm phán hòa bình.

Được biết, ngày 9/7/2019, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã chỉ định ông Roman
Bessmertnyi - nguyên Phó chánh văn phòng Tổng thống Ucraina thời Tổng thống Victor
Yushchenko - làm người đứng đầu phân ban chính trị thuộc phái đoàn của Ucraina tham gia
đàm phán ba bên tại Minsk (Belarus).

Ông Bessmertnyi sau đó đã thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa chính trị gia
Ucraina thân Nga Victor Medvedchuk (là bố đỡ đầu của con gái ông Putin) tham gia tiến trình
đàm phán Minsk.

Quốc Thành. Theo Liga.
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