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 Француски председник Емануел Макрон поздравио је данас „храброст“ и „одлучност“
новог украјинског шефа државе Володимира Зеленског због његове решености да се
заврши рат на истоку Украјине.

  

  Макрон је наговестио могућност одржавања самита о решењу тог сукоба у Паризу
уколико Москва и Кијев спроведу конкретне потезе.   

„Ви имате велику амбицију за вашу земљу и имали сте и имате много храбрости“, рекао је
Макрон када је примио свог украјинског колегу, бившег глумца-комичара и политичког
новајлију који је дошао у Француску у своју прву посету од избора у априлу.

  

Макрон је рекао да је улога Француске да му помогне да успе и поздравио је жељу
Зеленског да модернизује Украјину, трансформише је, и промени политички и економски
систем.

  

Зеленски је обећао да ће задржати прозападну политику Украјине и да ће увести
реформе у борби против корупције.

  

Он је обећао да ће поново покренути мировни процес на истоку земље где је у оружаном
сукобу са проруским сепаратистима погинуло готово 13.000 људи за пет година.
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Макрон је наговестио могућност самита са руским председником Владимиром Путином,
немачком канцеларком Ангелом Меркел и Зеленским да би се кренуло напред у
спровођењу мировних споразума из Минска закључених 2015. под условом да две
стране пошаљу знаке добре воље.

  

Макрон је поздравио одлучност новог украјинског председника да учини да утихне
оружје, пружи руку украјинском становништву у сепаратистичким зонама и спроведе
споразуме из Минска о решењу сукоба да би поново ујединио земљу.

  

Макрон и Меркел су 22. маја поново позвале Путина да Русија начини потребне потезе
да створи повољне услове за дијалог о истоку Украјине.

  

„Немогуће је поново успоставити мир војним путем. Кључ мира је дипломатски притисак,
преко санкција (Русији), које вас молим да задржите“ рекао је Зеленски.

  

(Бета-АФП)
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