
Министри Јерменије и Азербејџана у посети Вашингтону, борбе се настављају у Нагорно-Карабаху
петак, 23 октобар 2020 21:58

Јаке борбе наставиле су се око Нагорно-Карабаха у време када се шефови диломатија
Јерменије и Азербејџана налазе у посети Вашингтону у настојању да надју решење за
њихов дугогодишњи сукоб око те сепаратистичке области.

  

  

Амерички државни секретар Мајк Помпео састао се одвојено са министрима спољних
послова Јерменије и Азербејџана.

  

Сусрети су уследили после два неуспела покушаја Русије да посредује у успостављању
примирја у региону Нагорно-Карабаха. Помпео је прво примио азербејџанског министра
спољних послова Дјејхуна Бајрамова, а затим сат касније јерменског министра Зохраба
Мнатсаканијана, преноси агенција Франс прес.
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Није давао изјаве за новинаре после тих разговора. Амбасаде Бакуа и Јеревана
искључиле су могућност било каквог састанка у троје у главном граду САД.

  

Зараћене стране оптужују једна другу да су гранатирале стамбене четврти. Власти у
Нагорно-Карабаху наводе да су ноћас азербејџанске ракете погодиле град Мартакерт и
неколико села у региону Мартуни.

  

Касније данас су навели да су те две области такодје гадјали азербејџански ратни
авиони. Азербејџанско министарство одбране демантовало је те тврдње и оптужило
јерменске снаге да су ноћас гадјале азербејџанске регионе Тертер, Агдам и Агџабеди.
Уочи састанака у Вашингтону Помпео је говорио опрезно о очекивањима од тих
разговора, истичући да два ранија прекида ватре нису поштована.

  

"То је компликована дипломатска ситуација", рекао је Помпео у среду.

  

"Наше мишљење, као и практично свих европских земаља је да је добар пут зауставити
сукоб, казати им да спусте тензије, да свака земља треба да остане изван тога да не
потхрањује сукоб, не снабдева оружје, не пружа подршку", рекао је Помпео.

  

Он је додао да би тада можда могло да се надје дипломатско решење.

  

У Нагорно-Карабаху од 27. септембра обновили су се сукоби азербејџанских и
јерменских снага безбедности. Јерменија и Азербејџан се деценијама боре око
Нагорно-Карабаха, области са већинским јерменским становништвом која је током
совјетске ере припојена Азербејџану.

  

(Бета)
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