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Mỹ đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm nhằm truy lùng thủ lĩnh của
nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gây ra hàng loạt vụ thảm sát
đẫm máu và dẫn đến tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông.
Khoảng 100 nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các lực lượng đặc nhiệm
đang truy bắt Abu Bakr al-Baghdadi, 42 tuổi, còn được gọi là “bóng ma” do y hầu như không để
lại dấu vết nào dù đứng đầu một lực lượng không nhỏ.

Mỹ đang ráo riết truy lùng Abu Bakr al-Baghdadi (góc phải dưới) Ảnh: Mirror

Theo báo Mirror (Anh) hôm 18-8, đây là hoạt động chống khủng bố lớn nhất của Mỹ kể từ khi
tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda
Osama bin Laden vào năm 2011.

Bằng cách sử dụng máy bay do thám không người lái, máy bay chiến đấu, vệ tinh, các chuyên
gia tình báo đang thu thập dữ liệu từ các cuộc gọi và hoạt động của IS tại Iraq và Syria. Một
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nguồn tin cho biết: “Khó nắm được hành tung của Al-Baghdadi nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ sa
lưới. Các tay súng sẽ gọi điện cho y và đây chính là điểm yếu!”.

Lực lượng hùng hậu của Al-Baghdadi gồm 25.000 tay súng đã chiếm đóng nhiều vùng đất của
Iraq và tàn sát hàng ngàn người trong quá trình thành lập IS tại Syria và Iraq.

Cùng ngày, lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát đập thủy điện lớn nhất Iraq từ tay
IS
. Theo đài BBC, lực lượng này mở chiến dịch tái chiếm đập Mosul vào sáng 17-8
với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Mỹ. Nguồn tin từ người Kurd cho biết họ vẫn đang tìm
cách gỡ mìn và bẫy do IS cài xung quanh con đập.

Giải thích về hành động hỗ trợ người Kurd giành lại đập Mosul, Tổng thống Barack Obama nói
với quốc hội Mỹ rằng các cuộc không kích cũng nhằm bảo vệ lợi ích của Washington ở Iraq.
Tuy nhiên, ông Obama chắc chắn việc mở rộng không kích tại Iraq sẽ bị giới hạn về phạm vi và
thời gian.

Trong khi đó, không quân Syria đã tấn công các mục tiêu của IS và tiêu diệt ít nhất 31 tay súng.

Xuân Mai (Báo Người lao động).
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