
Јереван: Лидер опозиције позвао да се подигну барикаде испред скупштине; Пашињан разговарао са Путином; Сергеј Лавров: Москва рачуна на решавање ситуације мирним путем
четвртак, 25 фебруар 2021 18:40

Јерменију потреса нова политичка криза која је избила после неопрезних речи премијера
земље Никола Пашињана о руским ракетама „Искандер“.

  

  

Kриза се погоршала након што је Генералштаб Оружаних снага земље 25. фебруара
захтевао оставку јерменског премијера, рекавши да политичко руководство води државу
у опасном правцу. Са своје стране, премијер је оптужио војску да покушава да изведе
државни удар. 

  

Поподне су у Јеревану одржани скупови опозиције, као и присталица Пашињана.

  

Подсетимо, Пашињан је у интервјуу за „1in.am“ говорио о ескалацији сукоба у
Нагорно-Карабаху у јесен прошле године и том приликом, коментаришући изјаву бившег
јерменског председника Сержа Саргсјана да су јерменске снаге могле на самом почетку
борбених дејстава да употребе ракете „Искандер“, изнео тврдњу да је успешно
дејствовало свега 10 одсто тих ракета. Заменик начелника Генералштаба Тиран
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Хачатрјан исмејао је ову његову изјаву, додајући да је то неозбиљно. Након тога је шеф
владе Хачатрјана разрешио дужности.

  

У изјави за јерменски Спутњик стручњак за уставна питања Вардан Ајвазјан објаснио је
да руководство Генералштаба Оружаних снага Јерменије наставља да испуњава своје
функције. Према његовим речима, премијер не може да разрешава дужности
представнике руководства Оружаних снага земље, већ се то ради указом председника.
Председник, према Уставу, има три дана да донесе одлуку. Ако то не учини, одлуку ће
донети премијер.

  

17:42 - Снимак из дрона на окупљене присталице јерменске опозиције.
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  17:30 - Руско Министарство одбране: Јерменија није употребила „Искандер“ ракете  Јерменија није употребила своје ракете „Искандер“ током сукоба у Нагорно-Карабаху.Читав контингент ракета налазио се у магацинима Оружаних снага, саопштили су уруском Министарству одбране, коментаришући изјаву јерменског премијера НиколеПашињана на ту тему.  17:14 - Пашињан звао Путина  Председник Русије Владимир Путин и јерменски премијер Никол Пашињан разговаралису телефоном о ситуацији у Јерменији, саопштио је портпарол руског лидера ДмитријПесков.  

  17:12 - Присталице опозиције подижу шаторе испред зграде парламента.    17:09 - Америчка амбасада: Спорове решавати без агресије  Амбасада Сједињених Држава у Јеревану позвала је политичке блокове у Јерменији дарешавају спорове без агресије.  Како се наводи у саопштењу, амбасада помно прати догађања на унутарполитичкојсцени и позива све да буду хладнокрвни и да се уздрже од наглих потеза.  У амбасади сматрају да су грађани спремни да се о политичким несугласицама дискутујепутем дијалога.  17:08 - Шојгу и јерменски министар одбране о ситуацији у Јеревану  Министри одбране Русије и Јерменије, Сергеј Шојгу и Вагаршак Арутњуњан разговаралису телефоном о ситуацији у Јеревану.  Разговор је вођен на иницијативу руске стране.  17:08 - Начелник Генералштаба јерменске војске остаје на положају: Председникземље има три дана  Руководство Генералштаба Оружаних снага Јерменије наставља да испуњава својефункције, рекао је јерменски стручњак за уставна питања Вардан Ајвазјан за Спутњик.  
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  „Премијер не може да разрешава дужности представнике руководства Оружаних снагаземље. То се ради указом председника. Тренутно нема указа председника и ти људиостају на својим положајима. Може се рећи да се у овој ситуацији Оружане снаге налазеу цајтноту и морају ефикасно да искористе време предвиђено законом“, објаснио јеАјвазјан.  Према његовим речима, председник, према Уставу, има три дана да донесе одлуку. Акото не учини, одлуку ће донети премијер.  17:07 - Пашињан позива све политичке снаге у земљи на дијалог  Јерменски премијер Никол Пашињан позвао је све политичке снаге у земљи да прекину спротестима и да почну преговоре. Он је објавио да се прекидају протести његовихпристалица и позвао је опозицију да учини исто.  17:06 - Пашињан други пут данас предводи колону својих присталица улицамаЈеревана  Премијер Јерменије Никол Пашињан други пут данас предводи митинг својих присталицапо улицама Јеревана, колону обезбеђују јаке полицијске снаге, јавља наш дописник.  

    17:05 - Присталице Пашињана у центру Јеревана  17:04 - Пуч или смена шефа Генералштаба: Пашињан ставио пред изборпредседника Јерменије  Премијер Јерменије Никол Пашињан саопштио је да је са председником ЈерменијеАрменом Саркисјаном имао телефонски разговор. Уколико Саркисјан одбије да потпишеуказ о смени начелника Генералштаба Јерменије, Пашињан ће то сматратисаучесништвом у пучу.  17:04 - Пашињан прети својим противницима хапшењима  Премијер Јерменије Никол Пашињан издао је наређење восци да не учествује уполитичким процесима, да се потчињава народу и власти коју је народ изабрао.  17:04 - Велика подршка војсци Јерменије: Бивши генерални секретар ОДКБ намитингу   На тргу Слобода у центру Јеревана се одржава митинг опозиције. Велики број људи сеокупио, у знак подршке Генералштабу своје војске који је данас сменио премијер НиколПашињан.  17:03 - Лавров: Москва рачуна да ће се ситуација у Јерменији решити мирним путем  Министар спољних послова Русије  разговарао је телефоном са јерменским колегомАром Ајвазјаном о ситуацији у Јерменији, истакавши да Москва рачуна на решавањеситуације мирним путем, наводи се у саопштењу Министарства спољних послова Русије.  17:02 - Над Јереваном кружи авијација, војска инсистира на одласку Пашињана  Генералштаб Оружаних снага Јерменије изашао је са новим саопштењем у којем је јошједном затражена оставка премијера Николе Пашињана. Како јавља дописникСпутњика, над Јереваном кружи авијација.  17:02 - Опозиција излази на улице: Мање туче у центру Јеревана   Присталице опозиције и војске излазе на улице Јеревана. Оне се окупљају на тргуСлободе. Посланици већ прикупљају потписе за сазивање ванредне седнице скупштине.  17:02 - Пашињан изашао испред зграде владе: Немам намеру да бежим из Јерменије  Премијер Јерменије Никол Пашињан изашао је пред своје присталице које су се окупилеиспред зграде владе. Након тога је колона кренула улицама Јеревана, праћенаповицима: Никол - издајник!  17:00 - Кремљ: Са забринутошћу пратимо ситуацију у Јерменији  Кремљ са забринутошћу  прати ситуацију у Јерменији , али сматра да су то унутрашњествари те земље, рекао је портпарол руског председника Дмитриј Песков.  Лидер јерменске опозиције Вазген Манукјан позвао је да се подигну барикаде наулицама у близини парламента како би се посланици натерали да гласају за оставкупремијера Николе Пашињана.  
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  „Не идемо никуд, остајемо овде, блокираћемо улице барикадама како би посланицидошли и гласали за оставку Пашињана. Ако пропустимо овај тренутак, изгубићемоотаџбину“, изјавио је Манукјан.  Представник опозиције Ишхан Сагатељан изјавио је да ће ускоро бити подигнути шаторииспред скупштине.  Подсетимо, за вечерас је заказана ванредна седница парламента на којој ће серасправљати о поверењу влади Николе Пашињана.    Подсетимо, раније је Генералштаб Оружаних снага Јерменије затражио оставкупремијера Николе Пашињана. Он је то назвао покушајем војног пуча, сменио начелникаГенералштаба и позвао народ на митинг.    Дан раније је председник Јерменије Армен Саркисјан на предлог Пашињана смениопрвог заменика начелника Генералштаба Тирана Хачатрјана, који је према писањумедија, исмејао речи шефа владе о ракетним системима „Искандер“.  (Спутњик)  
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