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Mỹ Giúp Quân Nổi Dậy Syria Vũ Khí Nặng

WASHINGTON - Các cường quốc bên ngoài đã cung cấp vũ khí nặng cho thành phần ôn hoà của
quân nổi dậy Syria - mục đich đuợc tin là tạo đối trọng với các nhóm Hồi Giáo quá khích muốn cướp
công cách mạng.
Theo báo The Washington Post, vũ khí nặng cung cấp từ bên ngoài Syria gồm
súng chống tăng, súng không giật - các nguồn tin xác nhận: vũ khí nặng đã đuợc chuyển cho "quân
đội Syria tự do -FSA" tại tỉnh Daraa thuộc miền nam, gần biên giới Jordan. Nhà cầm quyền Jordan
khẳng định: không can dự.
Viên chức phối hợp truyền thông và chính trị của FSA xác nhận quân
nổi dậy đã nhận đuợc vũ khí nặng từ bên ngoài, và không cho biết nguồn cung cấp.
Tờ Post dẫn
nguồn tin ẩn danh giải thích : cường quốc bên ngoài muốn giúp sức phe ôn hoà đang chiến đấu tại
miền nam, đối đầu ảnh hưởng gia tăng của phe Hồi Giáo quá khích tại miền bắc. 1 viên chức FSA tại
Hama mô tả tỉnh Daraa và thủ đô Damascus là chiến trường chính hiện nay.
Lực lượng al-Nusra
thành lập đầu năm 2012 là nhóm qúa khích bị quy trách nhiệm trong các hành động khủng bố đẫm
máu gây nhiều tổn thất với thường dân.
Cấp chỉ huy của quân nổi dậy nói với phóng viên của tờ
Post : cần giúp các nhóm khác để làm yếu al-Nusra, nhóm mà Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh
sách khủng bố.
Trong năm qua, Saudi Arabia và Qatar thường đuợc nói tới như là nguồn cung cấp
vũ khí cho quân nổi dậy Syria, thông qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ - gần đây, báo New York Times tiết lộ
: 1 dịch vụ đặc biệt của Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho FSA.
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