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Hơn 100 dân thường thương vong tại Aleppo; IS đe dọa sẽ cho nổ tung kim tự tháp Ai Cập; Thổ
Nhĩ Kỳ bác cáo buộc chuyển vũ khí cho IS; IS muốn biến Aleppo làm thủ đô của mình...là
những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Syria.

IS đe dọa sẽ cho nổ tung các kim tự tháp Ai Cập

IS đe dọa sẽ cho nổ tung kim tự tháp Ai Cập

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, các chiến binh của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo
IS” đã cho phát tán một đoạn video trên Internet tuyên bố chúng sẽ cho nổ tung Đại kim tự tháp
Giza ở Ai Cập và đền thờ thần Nabu có niên đại 2.500 năm ở thành phố Nimrud, Iraq.

Hiện quân khủng bố đang phá hủy nhiều di sản văn hóa và lịch sử không phải của người Hồi
giáo. Tháng 5/2015 sau khi chiếm đóng thành phố cổ Palmyra ở Syria chúng đã tàn phá đáng
kể những di sản văn hóa tại đây.
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Cuối tháng 3/2016 quân đội chính phủ Syria với sự trợ giúp của Không quân Nga đã giải phóng
Palmyra từ tay quân khủng bố IS. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc
(UNESCO) đã thành lập Quỹ bảo tồn di sản Syria khẩn cấp và dự định tiến hành khôi phục các
di sản văn hóa này trong vòng 5-7 năm.

Hơn 100 dân thường thương vong tại Aleppo

RIA Novosti dẫn thông báo của đại diện Trung tâm điều phối đàm phán Nga tại Syria cho hay,
các vụ pháo kích liên tục của các chiến binh thuộc Mặt trận al-Nusra vào khu vực Handrat và
thị trấn Sheikh Maksoud ở phía Bắc Aleppo đã gây thương vong cho hơn 100 dân thường tại
đây.

“Hơn 100 dân thường trở thành nạn nhân của các vụ pháo kích trong thành phố, trong đó con số
tử vong lên tới hàng chục người” – trích báo cáo của đại diện Trung tâm điều phối đàm phán
Nga.

Theo đó, mục tiêu tấn công của bọn khủng bố không chỉ là các căn cứ của quân chính phủ mà
còn là những khu căn hộ, nhà ở của dân thường, các cửa hàng và hiệu thuốc.

“Nạn nhân trong các vụ pháo kích của bọn khủng bố chủ yếu là dân thường” – đại diện của Nga
nhấn mạnh.

Trước đó, theo Trung tâm điều phối Nga: “Các chiến binh khủng bố đồn trú tại thị trấn
Al-Rashiddin của Aleppo vẫn đang tiếp tục nã đạn cối vào các vị trí của quân đội chính phủ ở
Ansar, ngoại ô phía Nam của thành phố này. Hôm (8/6) chúng tôi nhận được thông tin về các
hành vi vi phạm liên tiếp thỏa thuận ngừng bắn của các nhóm vũ trang thuộc Mặt trận al-Nusra
ở phía Bắc và Nam Aleppo”.

Ngoài ra chúng còn pháo kích vào các thị trấn Makanis al-Duvayri và Braydzh al-Rich của
Aleppo.
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Hơn 100 dân thường thương vong tại Aleppo

Lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn và vị trí đóng quân sát với những khu vực do phe đối lập ôn
hòa kiểm soát, nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra đã tiến hành tập hợp lại lực lượng, bổ sung
các nguồn vũ khí và đạn dược và bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Aleppo.

IS muốn biến Aleppo làm thủ đô của mình

Hãng Sputnik dẫn nhận định của chính trị gia người Kurd Reyzan Kheda – thành viên của Hội
đồng dân chủ thuộc phe đối lập Syria cho hay, các tay súng của tổ chức khủng bố “Nhà nước
Hồi giáo IS” dự định chiếm đóng thành phố Aleppo và biến nó thành thủ đô mới của mình nhằm
thay thế cho thủ đô Raqqa hiện thời đang bị quân chính phủ bao vây tấn công.
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Quân đội Syria hiện đang thực hiện chiến dịch tấn công vào thành trì chính của quân khủng bố
tại Syria – thành phố Raqqa thuộc tỉnh Raqqa. Trước đó được biết quân chính phủ đã tiến vào
lãnh thổ tỉnh Raqqa và đang di chuyển tới thành phố Al-Tabka, ngoại ô phía Đông của Raqqa.

“IS không ngừng nỗ lực chiếm giữ khu ngoại ô phía Bắc Aleppo, đặc biệt là làng Mari nhằm
ngăn chặn các cuộc tấn công vào Raqqa cũng như giành quyền kiểm soát thị trấn Azaz. Vì vậy
bọn khủng bố có thể sẽ tạo ra một khoảng trống tại khu vực phân chia liên bang này của người
Kurd, hiện Azaz cùng với Afrin và Kobani tạo thành hình tam giác nối các khu vực người Kurd
với nhau” – ông Kheda nhận xét.

Chính trị gia người Kurd kể rằng, IS cũng đang tìm cách giành quyền kiểm soát khu vực biên
giới sát Thổ Nhĩ Kỳ để cắt đứt những tuyến đường tiếp tế của các phe nhóm đối lập chống lại IS
tại Aleppo. “Như thế, chúng sẽ xâm nhập vào Aleppo dễ dàng hơn, thiết lập quyền kiểm soát và
tuyên bố nó là thủ đô mới thay thế cho Raqqa” – nhà chính trị tiếp tục.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trên lãnh thổ Syria hiện tại Aleppo và các khu vực lân cận đang
diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa phiến quân Hồi giáo với một bên là lực lượng dân
quân người Kurd phối hợp với quân đội chính phủ.

IS muốn biến Aleppo làm thủ đô của mình
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Tuần trước tờ Al-Akhbar của Lebanon đưa tin về việc quân đội Syria bắt đầu chiến dịch tấn
công Raqqa. Theo báo này, lực lượng quân đội chính phủ đã hiện diện một vài ngày ở làng
Asriyan thuộc tỉnh láng giềng Hama để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Mục tiêu đầu tiên của họ
là thành phố Al-Tabka ở phía đông Raqqa. Trước đó các đơn vị (dân quân) người Kurd thuộc
Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải phóng Raqqa khỏi tay bọn
khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc chuyển vũ khí cho IS

RIA Novosti đưa tin, hôm thứ Tư (ngày 8/6) phát biểu tại Ankara thư ký báo chí của Tổng thống
Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalyn tuyên bố, Ankara yêu cầu Moscow đưa ra các bằng chứng liên quan
tới việc nước này cung cấp vũ khí cho các chiến binh khủng bố tại Syria

Trước đó ngày 7/6 đại diện Trung tâm điều phối đàm phán của Nga tại Hmeymim, Syria thông
báo, một đoàn xe tải chở vũ khí và đạn được đã bị phát hiện ở phía Đông Bắc thành phố
Aleppo. Đoàn xe này di chuyển từ hướng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tự do đi qua lãnh thổ chiếm đóng
của một số phe nhóm nổi dậy và tiến vào khu vực do IS kiểm soát.
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Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

"Hãy để họ chứng minh rằng vũ khí được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới các khu vực do IS kiểm soát
ở Syria” – ông Kalyn phát biểu, đồng thời cho rằng Nga “đang cố gắng thực hiện chiến dịch bôi
xấu hình ảnh Thổ Nhĩ Kỳ”.

Đại diện Ankara cũng bác bỏ thông tin của truyền thông Anh nói rằng con cái của những người
tị nạn đến từ Syria ở thị trấn Antakya thuộc miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đang phải khâu quân phục
cho chiến binh IS và gọi đó là những thông tin “hết sức phù phiếm”.

Theo Đức Dũng (Infonet/lược dịch).
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