ভয়াবহ
যুদ্ধ
ছিড়েয়
আর্েমিনয়া-আজারবাইজােন

পেড়েছ

িবতর্িকত নাগরেনা-কারাবাখ অঞ্চল িনেয় আর্েমিনয়া এবং আজারবাইজােনর
মধ্েয ব্যাপক যুদ্ধ ছিড়েয় পেড়েছ। ভয়াবহ এ সংঘােতর জন্য এেক অপরেক
দায়ী করেছ দু’পক্েষ। সংঘােতর কারেণ হতাহেতর ঘটনা ঘেটেছ বেলও খবর
প্রকাশ কেরেছ স্থানীয় গণমাধ্যম।

আর্েমিনয়া অিভেযাগ কেরেছ, প্রিতেবশী আজারবাইজান নাগরেনা-কারাবাখ
অঞ্চেল স্থানীয় বািসন্দােদর ওপর হামলা চািলেয়েছ। আন্তর্জািতকভােব
অঞ্চলিট আজারবাইজােনর বেল স্বীকৃত। প্রধান শহর স্েটেপনেকার্টসহ
নাগরেনা
কারাবাখ
িনয়ন্ত্রণ
করেছ
আর্েমিনয়ার
েসনাবািহনী।
আর্েমিনয়ার প্রিতরক্ষামন্ত্রী বেলেছন, েরাববার স্থানীয় সময় েভার
৪টা ১০ িমিনেটর িদেক হামলা চালায় আজারবাইজান। জবােব আর্েমিনয়ার
বািহনী প্রিতপক্েষর দুিট েহিলকপ্টার এবং িতনিট ড্েরান ভূপািতত
কেরেছ।

তেব
আজারবাইজােনর
প্রিতরক্ষামন্ত্রী
জািনেয়েছন,
আর্েমিনয়ার
আক্রমণ প্রিতহত কের সাধারণ মানুেষর িনরাপত্তা িনশ্িচেতর লক্ষ্েয
তারা পাল্টা আক্রমণ চািলেয়েছ। এ সময় তারা ট্যাংক, আর্িটলাির
িমসাইল, যুদ্ধিবমান এবং ড্েরান ব্যবহার কেরেছ। মন্ত্রণালয়
জািনেয়েছ, আজারবাইজােনর েহিলকপ্টার ভূপািতত করা হেলও ক্রুরা
জীিবত আেছন।

আজারবাইজােনর প্েরিসেডন্েটর মুখপাত্র িহকেমত হািজেয়ভ এক িববৃিতেত
বেলন, হতাহতেদর মধ্েয সাধারণ মানুষ এবং সামিরক বািহনীর সদস্যরাও
রেয়েছ।

স্থানীয় গণমাধ্যম জািনেয়েছ, ওই অঞ্চেলর সাধারণ মানুষ হতাহত
হেয়েছ। েসখােন সামিরক আইন জাির িছল। পের পুেরা এলাকা সামিরকীকরণ

করা হেয়েছ। আলাদা িববৃিতেত আর্েমিনয়ার প্রিতরক্ষা মন্ত্রণালেয়র
মুখপাত্র জানান, নাগরেনা-কারাবাখ অঞ্চেল আর্িমিনয়ার এক নারী এবং
এক িশশু িনহত হেয়েছ।

দীর্ঘকাল ধের চলমান সংঘাত পর্যেবক্ষণ করেছন আল-জািজরার রিবন
ফরস্িটয়ার-ওয়াকার। েরাববােরর ঘটনােক অত্যন্ত গুরুতর সংঘাত বেল
বর্ণনা কেরেছন িতিন।

নাগরেনা-কারাবাখ
অঞ্চল
িনেয়
আর্েমিনয়া-আজারবাইজােনর
মধ্েয
দীর্ঘিদন ধের সংঘাত চলেছ। িচরশত্রু দু’েদেশর মধ্যকার নতুন সংঘাত
আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেত পাের বেল আশঙ্কা করা হচ্েছ।

১৯৯১ সােল েসািভেয়ত ইউিনয়ন েভেঙ যাওয়ার পর আর্েমিনয়ারা ওই অঞ্চেল
স্বাধীনতা েঘাষণা কেরন। ওই যুদ্েধ কারবাখেক, বাকু েথেক দখল কের
েনয় তারা। েস সময় ৩০ হাজার মানুষ িনহত হয়।

১৯৯৪

সােল

যুদ্ধিবরিতেত

একমত

হয়

আজারবাইজান-আর্েমিনয়া।

তেব

নাগরেনা-কারাবাখ অঞ্চল এবং আর্েমিনয়া-আজারবাইজান সীমান্েত হামলার
জন্য এেক অপরেক েদাষােরাপ কের আসিছল দু’পক্ষ।

নাগরেনা-কারাবাখ অঞ্চল িনেয় িবতর্ক িনরসেন আেলাচনা, যুদ্ধিবরিত
চুক্িতর পর মূলত েথেম যায়। ফ্রান্স, রািশয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ
গিঠত িমনসক গ্রুপ সংকট সমাধােন মধ্যস্থতার জন্য েচষ্টা কেরেছ।
িকন্তু ২০১০ সােল শান্িত চুক্িতর বড় একিট প্রেচষ্টা ব্যর্থ হয়।

অিতসত্বর যুদ্ধিবরিত এবং আেলাচনা শুরুর আহ্বান জািনেয়েছ রািশয়া।
পিরস্িথিত স্িথিতশীল করার জন্য অিতদ্রুত যুদ্ধ বন্ধ এবং দ্রুত
আেলাচনার আহ্বান জানাচ্িছ আমরা, রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র এক
িববৃিতেত বলা হয়।

তুর্িক প্েরিসেডন্েটর মুখপাত্র ইবরািহম কািলন এক টুইট বার্তায়
বেলন, েবসামিরক মানুেষর ঘরবািড়েত হামলা চািলেয় যুদ্ধিবরিত লঙ্ঘন
কেরেছ আর্েমিনয়া। ভয়াবহ এ উস্কািন বন্েধ আন্তর্জািতক সম্প্রদােয়র
অিতদ্রুত ব্যবস্থা েনয়া উিচত।

জুলাইেত আজারবাইজান-আর্েমিনয়া
উভয়পক্েষর ১৭ েসনা িনহত হন।

সীমান্েত

ব্যাপক

সংঘাত

হয়।

এেত

