Tổng thống Zelensky nêu điều kiện để bắt đầu đàm phán
Chủ nhật, 27 Tháng 2 2022 09:01

Trong thông điệp video phát vào buổi sáng 27/2/2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên
bố, Ucraina muốn chiến tranh kết thúc, nhưng không sẵn sàng đàm phán tại Minsk (Belarus).
Ông đề xuất phía Nga chọn một địa điểm khác để tiến hành đối thoại.

Tổng thống Zelensky tuyên bố, Minsk thường được nói đến như địa điểm mặc nhiên để tiến
hành đàm phán, nhưng đó không phải là lựa chọn của lãnh đạo Ucraina hay người dân Ucraina,
mà là lựa chọn của lãnh đạo Nga.

Ông nhấn mạnh, chính từ "Belarus anh em" trong bốn ngày qua đã có nhiều tên lửa, máy bay,
trực thăng và xe cơ giới được bắn và điều vào lãnh thổ Ucraina. Tổng thống cho rằng, nếu như
không có hành động gây hấn như vậy từ Belarus, thì Minsk có thể đã được lựa chọn làm địa
điểm đàm phán.
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"Chính vì vậy, chúng tôi nói không với Minsk. Địa điểm gặp gỡ có thể là một thành phố khác, ông nói. - Tất nhiên chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi muốn gặp gỡ, chúng tôi muốn chiến
tranh kết thúc. Warsaw, Bratislava, Budapest, Istambul, Baku - đó là đề xuất của chúng tôi với
phía Nga. Hoặc chúng tôi chấp nhận bất cứ thành phố nào khác ở một nước không bắn tên lửa
vào chúng tôi. Chỉ như vậy thì đàm phán mới có thể công bằng và có thể giúp chấm dứt chiến
tranh thực sự".

Trước đó, được biết các phương tiện truyền thông Nga đã phát tán tuyên bố của người phát
ngôn Tổng thống Nga - Dmitry Peskov, theo đó, dường như phái đoàn đàm phán của Nga đã
đến thành phố Gomel của Belarus để chuẩn bị đối thoại với phía Ucraina.

Quốc Thành. Theo Liga.
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