Cựu Tổng thống Kravchuk: Đã có tiến bộ trong tiến trình hòa bình tại Donbass
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Các bên tham gia Nhóm liên lạc ba bên đã đạt được những tiến bộ nhất định trong vấn đề giải
tỏa xung đột tại khu vực Donbass. Minh chứng rõ nhất là thỏa thuận ngừng bắn đã được thực thi
khá tốt trong vòng 25 ngày vừa qua. Cựu Tổng thống Ucraina Leonid Kravchuk, người mới được
bổ nhiệm làm Trưởng phái đoàn Ucraina tại Nhóm liên lạc ba bên (thay cựu Tổng thống Leonid
Kuchma), tuyên bố trong một cuộc nói chuyện trên kênh truyền hình "Ucraina-24".

Theo lời cựu Tổng thống, nếu chế độ ngừng bắn toàn phần tiếp tục được tuân thủ trong thời
gian tới, thì sẽ có thể nói được rằng các bên đã bắt đầu khởi động tiến trình hòa bình tại
Donbass.

Ông nhấn mạnh, nhờ thỏa thuận ngừng bắn được thực thi, trong vòng 25 ngày hỏa lực mạnh đã
không được sử dụng tại Donbass. Ucraina không mất một người lính nào trong 25 ngày qua.
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"Nếu chiều hướng này tiếp tục diễn ra, thì có nghĩa là chúng ta đang tiến dần đến mục tiêu quan
trọng nhất - đó là hòa bình tại Donbass. Hiện vấn đề cản trở lớn nhất trên lộ trình này là việc tổ
chức bầu cử chính quyền địa phương", - ông tuyên bố.

Được biết, trong cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua của Nhóm liên lạc ba bên, phía Nga đã
định phong tỏa tiến trình đàm phán, với lý do không đồng ý với một số từ ngữ được sử dụng
trong Nghị quyết của Quốc hội Ucraina về tổ chức bầu cử chính quyền địa phương tại các
vùng lãnh thổ nằm ngoài kiểm soát của Kyiv tại khu vực Donbass. Vì việc này, cựu Tổng thống
Leonid Kravchuk đã gửi công văn đề nghị Quốc hội Ucraina xem lại văn bản Nghị quyết mới
được thông qua.

Cũng tại cuộc họp, các bên đã thống nhất về 4 địa điểm rút quân và 20 khu vực cần tháo gỡ
bom mìn tại Donbass.

Thanh Huyền. Theo RBC.
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