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Recrudescimento do conflito em Nagorno-Karabakh 

Por Flávio Lira 

 

O conflito entre Armênia e Azerbaijão tem crescido com o espalhamento das tensões 

no território caucasiano. Desde 2 de outubro, Stepanakert, capital de facto de Nagorno-

Karabakh, vem sendo atingida por ataques azeris. Em retaliação, Ganja, a segunda maior 

cidade do Azerbaijão, tem sofrido ataques por parte da Armênia. 

Os ataques a Stepanakert, segundo relatos, atingiram a infraestrutura elétrica da 

cidade. Diferentemente dos conflitos que assolaram a região nos anos 1990 e em 2016, 

drones têm sido continuamente utilizados em tais investidas atualmente. Autoridades 

armênias relataram a morte de um civil em Stepanakert. 

De acordo com Arayik Harutyunyan, líder da região de Nagorno-Karabakh, o exército 

azeri tem utilizado sistemas de lançamento de foguetes múltiplos Polonez e Smerch mirando 

populações civis. Segundo Harutyunyan, o Exército de Defesa de Artsakh (como é chamado 

Nagorno-Karabakh no idioma armênio) terá as grandes cidades do Azerbaijão como alvos a 

partir de agora. Autoridades azeris comunicaram que as forças do país não têm usado força 

desmedida e que miram apenas instalações de disparo do lado armênio. Ainda segundo 

autoridades, diversos vilarejos foram capturados pelas forças azeris. Algumas áreas haviam 

sido evacuadas, mas não há informações sobre a situação da população de todos os 

vilarejos. 

Dentre as localidades conquistadas, o vilarejo de Madagiz foi especialmente divulgado 

como um caso de sucesso pelo presidente azeri Ilham Aliyev, que tratou de renomeá-lo 

Sugovushan. Este mesmo vilarejo havia sido capturado pelo Azerbaijão na "Guerra de Abril" 

de 2016, tendo sido recapturada por forças armênias pouco tempo depois. 

Autoridades armênias relataram a destruição do aeroporto militar de Ganja, no 

Azerbaijão, o que foi negado pelo ministro da Defesa azeri. Nesta segunda-feira, 05 de 

outubro, a Procuradoria Geral do Azerbaijão relatou a morte de 25 civis, além de 121 feridos, 

no país. Autoridades de Nagorno-Karabakh anunciaram um total de 223 militares mortos no 

enclave. O Azerbaijão, até o momento, não tornou público o número de militares mortos no 

conflito. 
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