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Syria: Đánh Lớn Ở 6 Tiền Đồn, Tin Đối Thoại Bị Phủ Nhận; Ngoại Trưởng al-Muallem Thông
Báo "Sẵn Sàng Đối Thoại"
DAMASCUS - Các hoạt động của quân nổi dậy gia tăng nhằm giành quyên kiểm soát các doanh trại
của lực lượng Assad trong lúc tin về đối thoại giữa chính quyền và đối lập bị phủ nhận.
Các nhà
tranh đấu báo cáo: quân nổi dậy tiếp tục vây đánh 1 học viện cảnh sát tại thủ phủ thương mại
Aleppo trong khi binh lính Assadv đánh lui các nhóm vũ trang tại 5, 6 tiền đồn, theo loan báo của
truyền thông nhà nước. Học viện cảnh sát đặt tại Khan al-Asad, gần phiá tây Aleppo - lực lượng
chính phủ bị tấn công bằng súng cối và súng lớn của chiến xa. Đài truyền hình thân chính al-Khabar
xác nhận trận đánh học vịên cảnh sát đã diễn ra 3 ngày liên tiếp tính đến hôm chủ nhật. Ngoài ra,
thông tấn SANA báo tin lực lượng chính phủ phá vỡ âm mưu xâm nhập từ Lebanon của các phần tử
vũ trang tại thị trấn Talkalakh dọc biên giới, gần thành phố Homs.
Tại tỉnh Idlib thuộc vùng tây
bắc, 2 bên giao tranh dữ dội.
Bên ngoài thủ đô Damascus, quân nổi dậy tấn công 1 trạm kiểm
soát quân sự bị đẩy lui. Đối lập gia tăng tấn công từ vài tháng qua có thể để giành ưu thế trước khi
bắt đầu thương luợng.
Trong khi đó, Liên Minh Đối lập phủ nhận tin đã có các tiếp xúc với đại
diện của chế độ Assad - lãnh tụ al-Khatib thông báo qua Facebook: không có tiếp xúc với viên chức
hay doanh nhân về tương lai đối thoại. Hôm Thứ Bảy, đối lập loan báo sẽ không dự hội nghị "bạn
của Syria" tại Rome trong Tháng 3 - lý do tẩy chay hội nghị Rome là cộng đồng quốc tế không lên
án chính quyền Damascus về các tội ác chống thường dân.
* Ngoại Trưởng al-Muallem Thông Báo
"Sẵn Sàng Đối Thoại"
MOSCOW - Trươc cuộc hội đàm với vị đồng nhiệm Nga, ngoại trưởng
al-Muallem của Syria loan báo : sẵn sàng đối thoại với các nhóm đối lập, kể cả quân nổi dậy để
chấm dứt xung đột - ông Muallem tuyên bố tại thủ đô Nga "Chúng tôi vẫn tin vào 1 giải pháp hoà
bình".
Cũng tại buổi họp báo này, ngoại trưởng Sergey Lavrov nói : không có giải pháp chính trị
ngoài các thỏa thuận bằng thương luợng, Nga hậu thuẫn 1 đất nước Syria độc lập, đoàn kết mọi
công dân, bất kể tôn giáo để đuợc sống tự do trong hoà bình và dân chủ, nghĩa là họ tự quyết định
tương lai không có can thiệp từ bên ngoài. Ông Lavrov tỏ ý lạc quan về khả năng tìm kiếm giải pháp
qua đàm phán, tuy vẫn còn 1 số người tiếp tục gây đổ máu.
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