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Војска Нагорно-Карабаха успела је да поврати део изгубљених територија, изјавио је
заменик главнокомандујући оружаних снага те самопроглашене републике Артур
Саркисјан.

  

      

Како је рекао, тиме је војска Нагорно-Карбаха ојачала своје положаје, између осталог,
на јужном и северном правцу.

  

Нешто раније је јерменско Министарство одбране саопштило да је турски ловац Ф-16
оборио јерменски авион Су-25, те да је у том инциденту пилот погинуо. Убрзо затим
огласиле су се турске власти и азербејџанско Министарство одбране демантујући
тврдње званичног Јеревана.
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  Такав инцидент би представљао велику ескалацију сукоба у регији јужног Кавказа.Турска је блиска савезница Азербајџана који се бори с јерменским снагама у НагорноКарабаху, територији око које се две стране споре већ деценијама.  Портпатолка јерменског министарства обране рекла је да је јерменски авион Сухој Су-25био на борбеном задатку кад га је срушио турски Ф-16.  Пр турског председника Фахретин Алтун рекао је да би "Јерменија требало да се повучеиз региона под њеном окупацијом уместо да се користи јефтиним пропаганднимтриковима".    BREAKING — Turkey denies that it had shot down an Armenian military plane, Erdogan’sComms Director tells Bloomberg  — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 29, 2020    И азербајџанско министарство обране одбацило је тврдње да је турски авион учествоваоу рушењу јерменског.  Готово сто људи, међу којима и цивили, погинуло је у борбама између Азербајџана иЈерменије које су избиле у недељу.  21:55 - Спутњик Јерменија – мета хакерског напада  Хакери су покушали да изведу ДДоС напад на сајт Спутњик Јерменија, али је онуспешно одбијен, преноси Спутњик Јерменија.  21:49 - Министарство одбране Азербејџана саопштило је да је азербејџанска војскауништила положаје два батаљона јерменских оружаних снага у Нагорно-Карабаху.  „Услед артиљерисјких напада азербејџанске војске уништени су положаји првогбатаљона петог моторизованог пука, размештеног у близини насеља Гасангаја уТертерској области, као и првог батаљона шестог моторизованог пука оружаних снагаЈерменије који се налазио у правцу Талиша“, саопштила је прес-служба Министарства.  У саопштењу се додаје да „непријатељ, који је поднео велике губитке, као и да имапотешкоће у проналажењу технике за организовање евакуације погинулих и рањених“.  21:13 - Војска Нагорно-Карабаха успела је да поврати део изгубљених територија,изјавио је заменик главнокомандујући оружаних снага те самопроглашенерепублике Артур Саркисјан.  Како је рекао, тиме је војска Нагорно-Карбаха ојачала своје положаје, између осталог,на јужном и северном правцу.  Само током данашњег дана, према његовим речима, током борби је уништено 17азербејџанских тенкова, четири оклопне јединице, 13 беспилотних летелица.  21:05 - Портпарол Министарства одбране Јерменије Арцрун Ованисјан изјавио је даје Азербејџан током три дана сукоба у Нагорно-Карабаху изгубио 790 људи.  Он је на брифингу рекао да је од тих 790 људи – 180 погинуло у правцу Карвачара, гдесу се водиле жестоке борбе. Уједно, како је рекао, према прелиминарним подацимаАзербејџан броји 1.900 рањених у борбама.  Истовремено, јерменске оружане снаге су уништили 137 азербејџанских тенкова идругих врста оклопних возила, 72 беспилотне летелице, седам хеликоптера и једанавион.  Што се тиче губитака на јерменској страни, како је рекао Ованисјан, ти подаци ће битиобјављени нешто касније.  20:45 - Азербејџан је принуђен да пружи адекватан одговор агресору у циљузаштите свог народа, својих грађана и своје земље, изјавио је председник те земљеИлхам Алијев.  Он је уједно и подсетио да је суштина минске групе ОЕБС-а, која се бавила решавањемпитања Нагорно-Карабаха, била да се та аутономна област врати под окриљеАзербејџана.  20:27 - Војска Нагорно-Карабаха уништила је конвој азербејџанских камиона који јепревозио муницију на линију фронта, саопштила је портпаролка министра одбранеЈерменије Шушан Степањан.  Она је уједно и објавила снимак на својој Фејсбук страници на коме се, како наводи, видитренутак експлозије азребејџанског конвоја.  20:18 - Заменик главнокомандујућег војском Нагорно-Карабаха Артур Саркисјанизјавио је да су успеси азербејџанске војске у одређеним правцима остварениискључиво захваљујући турским мешањем у конфликт.  Он је такође потврдио да је турски авион Ф-16 употребљен у ваздушном просторуНагорно-Карбаха.  19:05 - Механизми за решавање ситуације у Нагорно-Карабаху постоје, улога Москвеу томе је активна, изјавила је портпаролка Министарства иностраних пословаМарија Захарова.  „Неопходно је пронаћи заједничка решења проблема, постоје механизми. Наша улога каопосредника у оквиру минског формата ОЕБС-а, као суседа, и уопште као државе сазаједничком историјом, како са Јерменијом, тако и са Азербејџаном - у томе је веомаактивна“, рекла је Захарова за радио „Комсомољска правда“.  Претходно је саопштено да се у руском Министарству спољних послова одржавајупланирани састанци уз учешће амбасадора Азербејџана и Јерменије.  19:04 - Министасрво одбране Јерменије саопштило је да је Баку разместиовишецевне лансирне системе ТОС-1 у непосредној близини од насељених места,као и да на тај начин покушава да искористи грађане као „живи штит“.  „Азербејџанске снаге лансирају ракете из система који су размештени недалеко одцивилних насеља, што само говори о томе да азербејџанска војска користи своје грађанекао живи штит“, рекао је портпарол јерменског војног ресора Шушан Степањан.  

  18:54 - Премијер Јерменије Никол Пашињан и руски председник Владимир Путинпоново су разговарали телефоном и том приликом истакли да је неопходно да себорбена дејства у Нагорно-Карабаху што пре обуставе.  Како је саопштено из Кремља, разговор је одржан на иницијативу Јерменије, а томприликом је Путин изразио озбиљну забринутост у вези са догађајима у том подручју.  Пашињан и Путин су такође изразили сагласност да је неопходно да све странепредузму мере како би дошло до деескалације кризе.  18:33 - Званични Јереван позива светску јавност да примора Турску да напустиЈужни Кавказ, изјавио је премијер Јерменије Никол Пашињан.  Како је рекао, војно присуство Турске на територији Јужног Кавказа неће донети ничегдоброг.  Истовремено, Пашињан је оптужио Турску да је та земља фактички увучена у конфликту Нагорно-Карабаху, као и да се турски војни инструктори и високи војни званичницитренутно налазе у азербејџанским штабовима.  Јерменски премијер: Приморајте Турску да оде из Јужног Кавказа  Званични Јереван позива светску јавност да осуде агресивна дејства Бакуа и Анкаре уНагорно-Карабаху и приморају Турску да напусти Јужни Кавказ, изјавио је премијерЈерменије Никол Пашињан.  18:25 - Турска није страна у конфликту јер за тако нечим нема никакве потребе, већАзербејџану пружа чисто моралну подршку, изјавио је азербејџански председникИлхам Алијев.  Како је рекао, не постоји ниједан доказ да је Турска на било који начин уемашана уконфликт у Нагорно-Карабаху.  „Захвални смо турском руководству за солидарност и пордршку. Сви наводи о томе да јеТурска наводно страна у конфликту, које пласира јерменска страна, представљајупровокацију. Све је то фејк њуз“, рекао је он.  Председник Азербејџана: Турска нам само пружа моралну подршку  Турска није страна у конфликту јер за тако нечим нема никакве потребе, већАзербејџану пружа чисто моралну подршку, изјавио је азербејџански председник ИлхамАлијев.  17:09 - Јерменија се није обраћала ОДКБ-з за помоћ, међутим након обарањајерменског ловца, то питање може бити покренуто, изјавио је јерменски амбасадор уРусији Вардан Тогоњан.  „Ускоро ћемо изаћи са званичним ставом по том питању. Та могућност је отворена,тренутно се о томе воде разговори“, рекао је он.  Подсетимо, Јерменија је чланица ОДКБ-а, док је Турска чланица НАТО-а.  16:04 - Јерменско Министарство одбране саопштило је да је турски ловац Ф-16оборио јерменски авион Су-25, те да је у том инциденту пилот погинуо. Убрзо затимогласиле су се турске власти и азербејџанско Министарство одбране демантујућитврдње званичног Јеревана.  Како је првенствено саопштило јерменско Министарство, турски ловац зашао је уваздушни простор Јерменије и том приликом оборио јерменски авион. Пилот јерменскогјуришног ловца је том приликом погинуо.  Турска и Азербејџан демантовале Јерменију: Ф-16 није оборио јерменски Су-25  И турске власти и Министарство одбране Азербејџана демантовале су информацијузваничног Јеревана да је турски ловац Ф-16 оборио јерменског јуришног ловца Су-25.  15:28 - Азербејџан: Јерменска страна од почетка конфликта усмртила 11 цивила, аранила 33  Јерменска страна је артиљеријским гађањем по територији Азербејџана од почеткаконфликта усмртила 11 цивила, а ранила 33, саопштено је из азербејџанског Генералногтужилаштва.  Азербејџан оптужује јерменску страну да се гранатирање школа, стамбених објеката,болница, вртића и административних објеката и даље наставља.  Поред тога, наводи се у саопштењу, током гранатирања јерменске стране оштећено је 65стамбених објеката, као и пет других цивилних здања.  Из Тужилаштва додају да је управо из тог разлога азербејџанска војска и покренулавелику војну контраофанзиву дуж целог фронта.  14:54 - Јерменска војска објавила је снимак олупина обореног азербејџанскогдрона.    На снимку се види неколико делова дрона који је нападнут и оборен на небу изнадКарабаха.  14:50 - Јерменски војници током борби у Нагорно-Карабаху    #ARTSAKH / #NagornoKarabakh —Military positions of the #Artsakh  Defence Army in thedefence against the war of aggression by #Azerbaijanand #Turkey. #Armeniapic.twitter.com/DdqrKF2qUX  — Gleb Bazov (@gbazov) September 29, 2020    14:32 - УН позвале на прекид борбених дејстава у Карабаху  Високи комесар УН за људска права Мишел Башеле изразила је забринутост збогзаоштравања ситуације у Нагорно-Карабаху и позвала на хитно окончање борбенихдејстава.  14:02 - Баку прети уништавањем јерменских С-300  Оружане снаге Азербејџана уништиће противваздушне ракетне системе С-300јерменских Оружаних снага који се крећу ка Карабаху, изјавио је портпаролМинистарства одбране земље пуковник Вагиф Даргахли.  „Према нашим обавештајним подацима, противваздушни ракетни системи С-300 којипокривају ваздушни простор Јеревана повучени су са борбене дужности и крећу сепрема окупираним територијама (Нагорно-Карабаху). Изјављујемо да их чека судбинауништене војне технике јерменске војске у Нагорно-Карабаху. Последње борбе јошједном показују да је мит о непобедивости јерменске војске неоснован“, рекао јеДаргахли.  13:25 - Руска дума усвојила саопштење о Нагорно-Карабаху  Државна дума Русије усвојила је на пленарном заседању заједничко саопштење оситуацији у Нагорно-Карабаху у коме руски парламентарци позивају сукобљене странеда се врате преговорима.  Руска дума позива Јерменију и Азербејџан да се врате преговорима и прекину ватру  Државна дума Русије усвојила је на пленарном заседању заједничко саопштење оситуацији у Нагорно-Карабаху у коме руски парламентарци позивају сукобљене странеда се врате преговорима. Такође су изразили спремност да буду посредници устабилизацији ситуације.  13:24 - Кремљ позива Турску на „не долива уље на ватру“ у Нагорно-Карабаху  Све изјаве о војној подршци Јерменији или Азербејџану доливају уље на ватру у сукобуизмеђу ових земаља, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.  13:08 - Амбасадор Азербејџана: Баку не ангажује плаћенике у сукобу са Јерменијом  Амбасадор Азербејџана у Русији Полад Булбулоглу изјавио је да су лажне информацијео томе да Баку ангажује плаћенике у сукобу у Нагорно-Карабаху, између осталог итурске.  13:07 - Јерменија: Погинуо цивил у гранатирању азербејџанских снага  Један цивил погинуо је у гранатирању јерменског Вардениса на граници саАзербејџаном, наводи се у саопштењу Министарства спољних послова Јерменије.  12:37 - Турска спремна да подржи Азербејџан и на бојном пољу и за преговарачкимстолом  „За овај проблем постоји само једно решење. Јерменија мора напустити територијуАзербејџана. Ако се то не догоди, проблем неће бити решен. Спремни смо да пружимоподршку Азербејџану и за преговарачким столом и на бојном пољу“, изјавио је министарспољних послова Турске Мелвут Чавушоглу.  11:25 - Баку: Уништили смо јерменску осматрачницу  Министарство одбране Азербејџана саопштило је да је у Нагорно-Карабаху уништенокомандно место и осматрачница Оружаних снага Јерменије.  „Уништено је командно место и осматрачница трећег батаљона првог пука јерменскевојске смештена у правцу насеља Хадрут рејона Хоџавенд“, изјавио је за Спутњикначелник прес-службе азербејџанског Министарства одбране пуковник ВагифДаргахли.  Осим тога, портпарол је демантовао информације јерменске стране о обарању двахеликоптера ратног ваздухопловства Азербејџана.  „Данас током операција азербејџанска армија није користила хеликоптере“, прецизираоје портпарол Министарства одбране.  11:07 - Меркелова позвала Азербејџан и Јерменију на моментални прекид ватре  Немачка канцеларка Ангела Меркел је током телефонског разговора са лидеримаЈерменије и Азербејџана саопштила да је неопходно одмах прекинути ватру и вратити сеза преговарачки сто, саопштила је немачка влада.  10:47 - Од почетка војних операција у Нагорно-Карабаху страдала су четири цивила,преноси Спутњик Јерменија, позивајући се на јерменског омбудсмана Армана Татојана.  „Међу погинулима је жена и дете и старија особа“, истакао је омбудсман.  Према његовим речима, то потврђује да Азербејџан гађа цивилне објекте. Татојан јеистакао да међу десетинама рањених такође има деце, жена и старијих особа.  Са друге стране, Министарство спољних послова Азербејџана саопштава да је у нападујерменских оружаних снага у Нагорно-Карабаху погинуло десет цивила, међу којима идва ученика, док је 30 рањено.  „Оружане снаге Јерменије су 27. септембра, грубо кршећи режим прекида ватре,прибегле агресији. Кршећи норме и принципе међународног права, отворена је ватра нацивиле. Погинуло је 10 цивила, још 30 је рањено. Међу погинулима су и два ученика“,изјавила је портпаролка Министарства Лејла Абдулајева.  10:09 - Јерменија тврди да је оборила азербејџански хеликоптер  Током борби у Нагорно-Карабаху јерменске оружане снаге обориле су азербејџанскихеликоптер, изјавио је портпарол Министарства одбране Арцрун Ованисјан.    „Наши су управо оборили хеликоптер. Вероватно хеликоптере“, написао је Ованисјан насвојој Фејсбук страници.  Касније је портпаролка јерменског Министарства одбране Шушан Степањан објавилавидео обарања два хеликоптера.  09:59 - Јерменија запретила да ће употребити оружје великог домета у Карабаху  Јерменско Министарство одбране може бити приморано да током ескалације сукоба уНагорно-Карабаху примени оружје великог домета, саопшила је портпаролкаМинистарства Шушан Степањан.  „Миистарство одбране упозорава да су јерменске оружане снаге приморане да употребеватрено оружје и војну технику великог домета за уништавање људства, покретне инепокретне имовине, војне технике на великим површинама“, написала је Степањанована Фејсбуку.  Према њеним речима, то је условљено чињеницом да азербејџанске снаге користе тешкеракетне лансере, артиљерију крупног калибра и системе „Смерч“.  „То мења логику и размере борбених дејстава, подижући их на нови ниво“, истакла јеона.  09:55 - Нови деманти Јеревана: Азербејџанске снаге нису уништиле јерменски пук  Портпарол јерменског Министарства одбране Арцрун Ованисјан демантовао јеинформације да су азербејџанске Оружане снаге уништиле војну јединицу у градуМартуни у Карабаху.  „То није тачно. Само представљање информација о потпуном уништавању војне јединицеуказује на низак ниво знања. Ништа такво се није десило“, рекао је Ованисјан.  Он је, такође, демантовао информације да је погинуо високи јерменски официр.  09:49 - Јереван: Азербејџанска војска гађала део јерменске територије  Оружане снаге Азербејџана гађале су војну јединицу у јерменском граду Варденис,изјавила је портпаролка јерменског Министарства одбране Шушан Степањан.  09:20 - Азербејџанско Министарство одбране: Потпуно уништен јерменскипешадијски пук, ликвидиран пуковник  Министарство одбране Азербејџана објавило је да је потпуно уништен трећимеханизовани пешадијски пук „Мартуни“ јерменских оружаних снага смештених у рејонуХоџавенд.  „У нападу је непријатељ претрпео велике губитке, техника је уништена, пук је потпуноразбијен. Команда непријатељске војске тражила је од свих да доставе средства заевакуација погинулих и рањених“, изјавио је за Спутњик портпарол прес-службеазербејџанског Министарства одбране Вагиф Даргахли.  Он је додао да је у Карабаху такође ликвидиран пуковник јерменске војске КаренБабајан.  „Као резултат казнених мера азербејџанске војске ликвидиран је начелник артиљеријесмештене у правцу привремено окупираног региона Џабраил 18. Механизованепешадијске дивизије јерменске армије пуковник Карен Бабајан“, рекао је пуковникДаргахли.  09:02 - Министарство одбране Азербејџана саопштило је да су јединице Оружанихснага земље прецизном паљбом уништиле два тенка јерменске војске.    A civilian bus is on fire after being hit by an attacking UAV in Vardenis #SputnikUpdates https://t.co/3uTRIItKnspic.twitter.com/hPHCTqqQAU  — Sputnik (@SputnikInt) September 29, 2020    08:45 - Могуће закључивање војно-политичког савеза Јерменије и Карабаха  Лидер владајуће фракције јерменског парламента Мој корак Лилит Макунц саопштила једа се у Јеревану разматра могућност закључења војно-политичког савеза са Карабахом.  08:24 - Јереван: Азербејџанска војска наставља са артиљеријском паљбом  Током сукоба између Јерменије и Азербејџана неколико ракета истовремено је пало уиранску провинцију Ардабил, саопштила је Иранска државна телевизија и радио.  08:20 - Баку: Војска није изгубила ни педаљ ослобођених територија у Карабаху  Министарство одбране Азербејџана наводи да ниједна од претходно заузетихтериторија у Карабаху није изгубљена, а извештаји јерменске стране с тим у везипредстављају дезинформације.  „Ни један педаљ ослобођених територија није изгубљен. Јерменска страна наставља дашири провокационе информације. Извештаји да је наводно јерменска војска вратила деотериторије које је азербејџанска војска ослободила су дезинформације. Саопштавамо даниједан део територија које смо ми ослободили није изгубљен. Тренутно Азербејџанскавојска спроводи операцију сузбијања непријатељског отпора“, изјавио је за Спутњикначелник прес-службе Министарства одбране пуковник Вагиф Даргахли.  08:14 - Јереван демантује саопштења о гранатирању са територије земље  Јерменско Министарство спољних послова демантовало је изјаву Бакуа о гранатирањуазербејџанског региона Дашкасан са територије Јерменије  „Оштро демантујемо оптужбе азербејџанског Министарства одбране на рачун Јермениједа је азербејџански рејон Дашкасан гранатиран са територије јерменског регионаВарденис. Ова дезинформација и апсолутна лаж има за циљ припрему терена заширење географије борбених дејстава, укључујући агресију на Републику Јерменију“,наводи се у саопштењу Министарства спољних послова на Фејсбуку.  Раније је азербејџанско Министарство одбране изјавило да се са територије јерменскогрегиона Варденис наводно врши артиљеријско гранатирање на азербејџански рејонДашкасан.  08:09 - Армија Азербејџана наставља офанзиву за ослобађање града Фузули налинији додира, саопштило је Министарство одбране земље.  „Офанзива азербејџанске војске за ослобађање града Фузули се наставља. Од 7 до 8часова наше херојске трупе уништиле су још четири тенка јерменских снага у правцуфронта Фузули-Џабраил. Тренутно се настављају борбена дејства“, наводи се усаопштењу прес-службе Министарства одбране.  08:04 - Јерменија: Азербејџан се спрема за нови напад на Карабах  Портпарол Министарства одбране Јерменије Арцрун Ованисјан саопштио је да сеазербејџанске оружане снаге припремају за нови напад у Карабаху.  08:04 - Азербејџан: Настављене интензивне борбе у Карабаху  Азербејџанско Министарство одбране саопштило је о жестоким борбама на контактлинији у Карабаху.  (Хина, Спутњик)  
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