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Az EBESZ/EBEÉ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, Európai Biztonsági és
együttműködési Értekezlet)úgynevezett Minszki csoportja, melynek társelnökei az Egyesült
Államok, Franciaország és Oroszország államfői, 1992 márciusa óta az azeri-örmény a Hegyi
Karabah körüli konfliktus tárgyalásos rendezését szeretné elérni.
A tárgyalások eredményeként Örményország és Azerbajdzsán 1994. május 5-én fegyevrszüneti
megállapodást írtak alá, melyet többször megsértettek, az április 2-i azeri hadsereg súlyos
támadása minden eddigit felülmúlt. (armpress.am)

2016. április 2-án éjjel Azerbajdzsán fegyveres erőkkel támadta Hegyi Karabah déli, délkeleti és
északkeleti határvonalát.
Folytatva az elkezdett támadásokat, április 5-én éjjel az azerbajdzsáni fegyveres erők, az
1994-es fegyverszüneti szerződés aláírása óta először vetették be a BM-30 Szmercs nehéz
rakéta-sorozatlövőt, a déli fronton. (tert.am) A hadművelet közel 20 halott és 70 sebesült
szolgálatot teljesítő karabahi áldozatot követelt. Ezen kívül 4 civil személy, köztük egy 12 éves
gyerek, Vaghinak Grigoryan, és 7 önkéntes is életét vesztette. Talishban pedig 3 idős örményt
brutálisan meggyilkoltak. ( http://hetq.am/eng/news/66976/azerbaijani-soldiers-execute-elderlyarmenian-couple-in-artsakh-then-cut-off-their-ears.html
)
Eddig 26 karabahi katona tűnt el.
A Hegyi-Karabahi Köztársaság Védelmi Hadsereg időszerű szakmai tevékenységének
köszönhetően uralják a helyzetet a határvonalon, nyilatkozta Serzh Sargsyan örmény
miniszterelnök hétfőn, április 4-én. Aroustamyan ezredes nyilatkozata szerint az azeriek több,
mint 300 katonát, 29 tankot, több, mint 5 páncélozott járművet, beleértve egy IFV-t is, egy
TOS-1A Solntsepyok rakéta sorozatlövőt, egy BM-21 Grad rakéta sorozatlövőt, 2 katonai
helikoptert és 7 pilóta nélküli légi járművet vesztettek.
Eddig 7 karabahi harckocsit semmisítettek meg. (PanARMENIAN.Net)
A Kilikiai örmény egyház feje, I. Aram katholikosz Bako Sahakyan Hegyi Karabah Köztársaság
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államfőjével tartott telefonbeszélgetésben kijelentette: "Az egész diaszpóra Karabah mellett áll,
és az egyesült szellem, akarat és hit kész segíteni Karabahot, minden értelemben." Az
Armenpress Kilikiai Ház sajtószolgálata tájékoztatása szerint, a beszélgetés alatt Bako
Sahakyan államfő széleskörű tájékoztatást adott a legutolsó katonai hadműveletekről és
eredményeikről és kifejezte, mennyire nagyra értékeleli az örmény diaszpóra Hegyi Karabah
iránt mutatott támogatását, a katholikosz pedig elismerését fejezte ki a katonák bátorsága és
hatékonysága iránt. (armenpress.am)
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