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Phân tích hộp đen đã bác bỏ tin đồn rằng, thành viên trên máy bay chở Tổng thống Ba Lan
Lech Kaczynski đã yêu cầu phi công hạ cánh trong sương mù.

Vụ tai nạn máy bay khiến vợ chồng Tổng thống Ba Lan cùng nhiều quan chức cấp cao tử nạn
Ảnh Sipa Press/Rex Features)

Hôm nay (15/4), các nhà điều tra Nga cho biết, hộp đen thu được từ chiếc máy bay gặp nạn
hôm thứ Bảy khiến Tổng thống Ba Lan tử nạn, không cung cấp bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ
rằng, phi công chịu áp lực phải hạ cánh.

Theo đó, bản ghi những câu nói trong buồng lái bác bỏ giả thuyết rằng, đoàn đại biểu Ba Lan
yêu cầu phi công hạ cánh bất chấp sương mù dày đặc ở sân bay Smolensk. "Không có gì xác
nhận việc bất cứ một hành khách cấp cao nào yêu cầu phi công hạ cánh. Hộp ghi dữ liệu máy
bay không hề cho thấy có bất cứ áp lực nào với phi hành đoàn”, một nguồn tin từ uỷ ban điều tra
vụ tai nạn cho hãng Interfax biết như vậy.
Trong tuần này, cựu thủ tướng Ba Lan Leszek Miller nói với Guardian rằng, ông nghĩ chính cố
tổng thống đã góp phần vào tai nạn bằng yêu cầu phi công đáp xuống Smolensk ở phía tây
nước Nga. Kiểm soát không lưu tại mặt đất từng đề nghị máy bay chuyển hướng tới Moscow
hoặc Minsk vì tầm nhìn hạn chế.

Cố tổng thống Kaczynski và nhiều quan chức cấp cao Ba Lan muốn tới Smolensk để tham dự lễ
kỷ niệm 70 năm vụ thảm sát Katyn.
"Tổng thống muốn như vậy. Phi công hiểu điều đó và họ chấp nhận rủi ro để rồi mất tất cả”, cựu
thủ tướng Ba Lan nói.
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Theo các nhà điều tra Nga, giả thuyết thuyết phục nhất về vụ tai nạn máy bay là lỗi ở phi công.
Chiếc máy bay Tupulov chở cố tổng thống Ba Lan đã cố hạ cánh ba lần. Trong lần thứ tư, máy
bay đã đâm vào cây và lập tức gặp nạn. Không ai còn sống sót.

Nga khẳng định đã chính thức chuyển giao hộp đen cho phía Ba Lan cũng như các vật dụng cá
nhân, tài liệu thu được ở hiện trường vụ tai nạn.
Thảm hoạ trên còn cướp đi tính mạng của đệ nhất phu nhân Ba Lan Maria và hàng chục quan
chức quân sự cấp cao khác cùng với nhiều nhà hoạt động xã hội, nghiên cứu lịch sử, quan
chức chính phủ…Tới nay, 70 người đã được nhận dạng trong số 96 nạn nhân.

Thi thể của vợ chồng cố tổng thống được đưa về quản tại dinh tổng thống ở Thủ đô Warsaw.
Một tang lễ quốc gia sẽ diễn ra tại Krakow vào Chủ nhật với sự có mặt của Tổng thống Mỹ
Barack Obama, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev…

Kỳ Thư (Theo guardian)
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