Ucraina: Thông tin trái chiều về chiến sự tại Debaltsevo
Thứ bảy, 31 Tháng 1 2015 15:28

Xe tải bị cháy sau một vụ nã pháo tại thành phố Mariupol.
(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 30/1, kênh truyền hình 112 Ucraina dẫn nguồn tin từ
Trung tâm báo chí chiến dịch chống khủng bố tại miền Đông Ucraina cho biết tình hình tại khu
vực chiến sự diễn ra căng thẳng.

Nguồn tin dẫn lời các sỹ quan quân đội Ucraina ở một điểm dân cư cho biết tối 29/1, lực lượng
của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã dùng tên lửa Grad bắn vào các điểm dân cư
Chernukhino, Debaltsevo, Popasnaya, Crimskoye, Schastie và Olkhoboye.

Trong khi đó, Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh Donetsk Ilya Kiva đã bác tin lực lượng đòi độc lập đã
đóng vòng vây quanh Debaltsevo.
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Trên trang facebook của mình, ông Ilya Kiva cho biết quân đội Ucraina vẫn trụ ở Debaltsevo.

Trước đó, trên kênh truyền hình Nga Russia 24, người đứng đầu DPR Alexander Zakharchenko
đã thông báo về việc hình thành "lò nướng" Debaltsevo.

Ông Zakharchenko nói: "Tất cả những ai ra khỏi lò nướng sẽ phải hứng chịu hỏa lực của pháo
binh." Tuy nhiên ông cam kết sẽ thả về nhà các binh sỹ Ucraina bị vây ở Debaltsevo nếu họ hạ
vũ khí.

Lực lượng đòi độc lập lần đầu tiên thông báo về việc hình thành lò nướng Debaltsevo ngày 28/1
vừa qua. Theo họ, trong vòng vây có khoảng 8.000 binh sỹ Ucraina.

Trong một diễn biến khác, quân đội Ucraina ngày 30/1 đã bắn pháo cấp tập vào tất cả các quận
trung tâm của thành phố Donetsk.

Chỉ riêng tại quận Kuibyshev, ít nhất 12 người thiệt mạng. Đạn bắn đi từ làng Peski bằng pháo
152mm và súng cối 120mm.

Ông Trịnh Văn Tiên, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Donetsk cho biết hiện Chính quyền
Ucraina đã tiến hành làm thủ tục cấp giấy phép cho người dân ra, vào vùng chiến sự.

Với thành phố Donetsk, giấy làm tại chốt kiểm soát Volnovakha. Kể từ khi nộp đơn sau 10 ngày
mới nhận được giấy phép.

Ban chấp hành Hội khuyến cáo cộng đồng vào thời điểm hiện nay cần cân nhắc cẩn thận trước
khi ra đường để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra vì lưu thông trên đường rất nguy hiểm.

Theo TTXVN/Vietanm Plus.
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