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Pháo vẫn nổ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn lần 2, tình hình chiến sự tại vùng lãnh thổ
tranh chấp Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan tiếp tục thêm nóng.

Hai bên đối địch lại cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn mới, chỉ vài giờ sau khi thỏa
thuận này có hiệu lực. Thổ Nhĩ Kỳ, bên đang hứng chịu chỉ trích có ý đồ khơi mào một cuộc
chiến ủy nhiệm tại Nagorno-Karabakh, lại vừa lên tiếng tố ngược Nga-Pháp-Mỹ cung cấp vũ khí
cho Armenia trong cuộc chạm trán với Azerbaijan.

Đội cứu hộ đang làm việc tại một khu vực bị tên lửa tấn công
trong cuộc xung đột tại khu vực Nagorno-Karabakh ngày 17/10.
(Ảnh: Getty Images)

Theo hãng thông tấn Interfax, vùng lãnh thổ ly khai Nagorno-Karabakh thông báo có thêm 37
binh sĩ thiệt mạng trong ngày hôm qua (18/10), nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng ở khu vực này
lên thành 710 người kể từ khi giao tranh nổ ra hôm 27/9. Lệnh ngừng bắn lần thứ 2 tại
Nagorno-Karabakh tiếp tục bị vi phạm, khi thủ phủ Stepanakert lại vang lên tiếng súng nổ.
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Armenia và Azerbaijan tiếp tục đổ lỗi cho nhau là bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo
mới có hiệu lực từ nửa đêm 18/10. Bộ Quốc phòng Azerbaijan hôm qua cho biết, khu vực
Aghdam, giáp Nagorno-Karabakh, bị pháo kích của Armenia. Trong đêm, các đơn vị quân đội
Armenia đã nã pháo cỡ lớn dọc biên giới nước này.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Azerbaijan còn thông báo, các đơn vị phòng không nước này đã bắn
hạ thêm một chiếc Su-25 của Lực lượng vũ trang Armenia khi máy bay chiến đấu này tìm cách
không kích vào các vị trí của lực lượng vũ trang Azerbaijan ở hướng Nam Jabrayil. Trước đó
một ngày, Azerbaijan cũng chỉ trích Armenia về vụ tấn công nhằm vào một khu dân cư ở
Ganja, thành phố lớn thứ hai của nước này bằng một tên lửa khiến ít nhất 13 dân thường thiệt
mạng và 50 người khác bị thương.

Tổng công tố Azerbaijan Kamran Aliyev nhấn mạnh:"Tôi nghĩ đây thực sự là một tội ác, một tội
ác chiến tranh chống lại dân thường, những người không tham gia cuộc chiến chống lại
Armenia. Theo quan điểm của tôi, đây là một tội ác chống lại nhân loại”.

Ngược lại, phía Armenia tố quân đội Azerbaijan đã nã pháo hai lần trong đêm vào lãnh thổ nước
này, cáo buộc Baku từ chối yêu cầu rút binh sĩ bị thương khỏi chiến trường.

Mặc nỗ lực của Nhóm Minsk và đặc biệt là Nga, giao tranh giữa các bên xung đột tại
Nagorno-Karabakh không có dấu hiệu giảm nhiệt và bằng chứng rõ rằng nhất là 2 lệnh ngừng
bắn nhân đạo đều nhanh chóng “chết yểu” ngay sau khi có hiệu lực.

Trong lúc tình hình chiến sự vẫn hết sức căng thẳng, cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Armenia và
Azerbaijan nay lại phức tạp thêm bởi tiếng nói của các bên thứ 3. Đứng trước cáo buộc đưa lính
đánh thuê ở Libi và Xyri sang mặt trận ở Nagorno-Karabakh, chiến đấu với các lực lượng
Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ nay lại tố ngược Nga, Mỹ và Pháp đang cung cấp vũ khí cho Armenia
trong xung đột tại vùng lãnh thổ ly khai này. Nga, Mỹ và Pháp hiện là thành viên và là đồng chủ
tịch của Nhóm Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có nhiệm vụ dàn xếp
xung đột tại điểm nóng tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Được cho là bên nắm giữ chìa khóa giải quyết xung đột, Nga đang làm mọi cách có thể để tránh
những diễn biến thảm khốc trên thực địa giữa Armenia và Azerbaijan. Moscow mới đây bất ngờ
đồng ý can dự dàn xếp xung đột tại Nagorno-Karabakh bằng cách triển khai các quan sát viên
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của Nga dọc đường ranh giới kiểm soát Karabakh để đảm bảo hai bên tham chiến tuân thủ lệnh
ngừng bắn./.

Theo VOV.
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