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határozata

A hegyi karabahi örmény agresszió elítéléséről

Az Országgyű lés történelmi felelő sségének tudatában, az egyetemes emberi jogok,

továbbá nemzetközi elkötelezettségei és vállalásai alapján:

1. Kinyilvánítja, hogy elítéli a Hegyi Karabah Autonóm Terület, valamint a környező hét

azerbajdzsáni régió elleni, 1988 óta tartó örmény agressziót, amelyne k

eredményeképpen mintegy 250 000, évszázadok óta Örményország területén él ő

azerbajdzsáni, illetve legkevesebb 660 000 „belföldi hontalanként” (internally

displaced person - IDP) nyilvántartott, a megszállt területekr ől elűzött azerbajdzsáni

kényszerült lakhelye elhagyására .

2. Megerősíti, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében elfogadott „A népirtá s

bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről” szóló egyezmény értelmében

Örményország a nemzetközi jogba ütköz ő bűncselekményt követett el, amikor etnikai

tisztogatást hajtott végre, amely keretében 20 000 azerbajdzsáni állampolgár t

megöltek, 100 000 embert megsebesítettek, valamint mintegy egy millió ember t

elűztek szülőföldjéről.

3. Kifejezi aggodalmát az azerbajdzsáni állampolgárokat ért sorozatos jogsértések miatt .

4. Abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy a meglévő konfliktust a nemzetközi

szerződésekkel és emberi jogokkal összhangban, Azerbajdzsán területi integritása és a

határai sérthetetlensége elvének tiszteletben tartásával békés és tárgyalásos úto n

szükséges rendezni.

5. Kinyilvánítja, hogy az 1954 . évi kulturális javak fegyveres összeütközés esetén val ó

védelme tárgyában született Hágai Egyezmény értelmében elítéli Örményországnak a

megszállt területeken folytatott, ősi azerbajdzsáni kulturális és történelmi örökségek

ellen végrehajtott pusztítását .

6. Felkéri a Kormányt, hogy Magyarország EU soros elnökségéb ő l eredő súlyát és

tekintélyét felhasználva:

• Kezdeményezze minden lehetséges nemzetközi fórumon az örmény agresszi ó

elítélését ;
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• Kezdeményezze a konfliktus gyors és békés rendezése érdekében az örmény

fegyveresek kivonását az azerbajdzsáni megszállt területekr ő l, Hegyi Karabah jogi

státuszának meghatározását Azerbajdzsánon belül a legmagasabb szint ű autonómia

keretében, valamint biztonsági garanciák nyújtását Hegyi Karabah teljes népének ,

az elűzött menekültek visszatérésének lehetővé tételét lakhelyükre ;

• Képviselje a bűncselekmények sorozatát megvalósító tevékenység Európai

Parlament-beli tárgyalását és elmarasztalását;

• Ölményországgal való kétoldalú tárgyalásai során vesse fel a konfliktus béké s

rendezésének szükségszerűségét .

7 . A határozat a közzététele napján lép életbe .
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Indokolás

1918-ban az azerbajdzsáni nép kihirdette független államát, az Azerbajdzsáni Demokratiku s

Köztársaságot . Noha 1920-ban a Párizsi Békekonferencia elismerte Azerbajdzsán

függetlenségét, az orosz kommunisták megdöntötték a kormányt és létrehozták a z

Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaságot . 1923-ban az örmény nacionalistákkal

szövetkező Szovjetunió a 100 000 főnyi, Azerbajdzsán területén élő örmény kisebbség

érdekében létrehozta a Hegyi Karabahi Autonóm Területet . 1948-ban Örményország 100 000

azerbajdzsánt deportált, majd 1988-89 között felvetette Hegyi Karabah elszakításának

kérdését . Noha a Szovjetunió Legfels őbb Tanácsa megerősítette, hogy Hegyi Karabah

Azerbajdzsán elválaszthatatlan része, Örményország fegyveres er ő inek bevetéséve l

megkezdte az azerbajdzsáni lakosság ősi földjérő l való kiszorítását . Az örmény fegyveres

erők a karabahi járáson kívül Azerbajdzsán további hét járását megszállva, az ország minteg y

20 százalékát vonták ellenőrzésük alá. Az erőszakkal örmény területekrő l deportált

azerbajdzsáni menekültek száma megközelíti a 250 000 fő t. A megszállt azerbajdzsáni

területekrő l elűzött, a nemzetközi szakirodalomban külön kifejezéssel „belföldi hontalannak”

(internally displaced person - IDP) nevezett menekültek száma 660 000 főre tehető .

A legkevesebb 20 000 halálos áldozatot követel ő, valamint 100 000 sebesültet és egymilli ó

menekültet követel ő örmény agresszió indokolta, hogy a folyamatos jogsértéseket elítélve, a z

ENSZ Biztonsági Tanácsa több határozatban foglalkozzon a konfliktussal . Az ENSZ

Biztonsági Tanácsa 1993 folyamán négy határozatot (822 ., 853 ., 874. illetve 884. számú

határozatok) is hozott a konfliktus gyors és békés rendezése érdekében, amelyek el őírták az

örmény fegyveresek kivonását a megszállt területekr ől, Hegyi Karabah státuszának

megnyugtató rendezését a menekültek lakóhelyükre való visszatérésének lehet ővé tételével. A

határozatok :

1. Kimondják minden ország szuverenitásának és területi integritásának tiszteletbe n

tartását

2. Követelik a hadműveletek beszüntetését, és a megszálló erők feltétel nélküli kivonását

3. Felszólítják az érintett feleket a tárgyalások újrakezdésére

4. Felszólítják az Örmény Köztársaság Kormányát a meghozott határozatok, illetve a B T

elnökének jelentései betartatására .

Abban az időszakban, 1992 januárjától 1993 decemberéig a Magyar Köztársaság nem álland ó

tagként vett részt az ENSZ Biztonsági Tanácsának munkájában . Magyarország rendkívüli é s

meghatalmazott nagykövete a testület tagjaként határozottan képviselte álláspontját a hegy i
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karabahi konfliktussal kapcsolatban, nagymértékben hozzájárulva a fent említett határozato k

elfogadásához .

Az Európa Tanács Parlamenti Közgy űlése két határozatában foglalkozott Hegyi Karaba h

kérdésével . Az 1416-os határozat aggodalmát fejezte ki a brutális örmény katonai

beavatkozás, valamint a fegyveres konfliktust kísérő , nagymértékű etnikai elvándorlást

kiváltó, azerbajdzsáni lakosság ellen irányuló atrocitások miatt, hangsúlyozva annak az

etnikai homogenizálást célzó népirtás jellegét . A határozat többek között kimondta a karabahi

helyzet tarthatatlanságát, hivatkozva a nyomorúságos körülmények közt élő menekültek

százezreire. Az ET 1614-es határozata kifejezte aggodalmát a nemzetközi békét é s

biztonságot veszélyeztető fegyveres konfliktus miatt, megerősítette Azerbajdzsán területi

integritását és követelte az örmény erők megszállt területekrő l való azonnali kivonását ,

valamint a menekültek lakóhelyükre való visszatérésének lehetőségének biztosítását .

A Biztonsági Tanács és az Európa Tanács Parlamenti Közgyű lése mellett az EBEÉ/EBESZ is

folyamatosan napirenden tartotta a kérdést . Több csúcsértekezlete foglalkozott Hegyi Karaba h

ügyével . Legutóbb á szervezet 1996. december 2-3 között tartott lisszaboni csúcstalálkozójá n

fogalmazta meg Örményország kivételével mind az 53 akkori EBESZ tag által elfogadot t

nyilatkozatában a konfliktus rendezésével kapcsolatos három alapelvét :

1. Azerbajdzsán és Örményország területi integritását;

2. Hegyi Karabah jogi státuszának Azerbajdzsánon belül történ ő meghatározását,

nagyfokú autonómia biztosításával ;

3. Hegyi Karabah teljes lakosságára kiterjed ő biztonság garantálását, a szembenálló felek

kétoldalú kötelezettségvállalásával a szerződésben foglaltak betartására .

Hasonló igényt fogalmazott meg az Európai Parlament 2010 . május 20-án kiadott

határozatában, melyben elő írja az örmény erők kivonását minden megszállott azerbajdzsán i

területrő l, valamint hangsúlyozza az EU dél-kaukázusi stratégiájának fontosságát . Ugyancsak

az EBESZ által meghatározott alapelvekkel egybecseng ően a 2010. november 19-20 között

tartott lisszaboni csúcstalálkozóján NATO tagállamok állam- és kormányfői is kiálltak

határozatukban a hegyi karabahi konfliktus békés rendezése mellett, Azerbajdzsán terület i

integritásának biztosításával .

A Határozat a fenti, nemzetközi elítélő állásfoglalásokra való hivatkozásképp kéri a Magya r

Országgyűlés állásfoglalását.
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országgyű lési képviselő

képviselő i önálló indítvány

dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 87 . §-a alapján - benyújtjuk a hegyi karabahi örmény agresszi ó
elítéléséről” készített határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2011 . április .1(

Tisztelettel :

Gyöngyösi Márto n
Jobbik

Hegedűs Tamás
Jobbik

Vona Gábor
Jobbik
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