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Határozati javaslat címe: A Törökország által az Észak-szíriai Demokratikus Föderáció ellen 
indított támadásról 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
Törökország által az Észak-szíriai Demokratikus Föderáció ellen indított támadásról” címmel
a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk benyújtani.



...../2019. (.....) OGY határozat 

a Törökország által az Észak-szíriai Demokratikus Föderáció ellen indított támadásról

A magyar Országgyűlés

1. mélységesen elítéli az észak-szíriai kurd területek ellen indított török agressziót;

2. fölhívja Törökországot, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, szüntesse be a szomszédos
állam területe elleni támadást, és hagyjon föl az etnikai tisztogatással;

3. szolidaritását fejezi ki a sokat szenvedett kurd nép iránt;

4.  megrendülten  fogadja  a  híreket,  tudósításokat  halott,  súlyosan  sebesült  és  menekülésre
kényszerített kisgyermekekről, asszonyokról, öregekről;

5. mély együttérzését fejezi ki a török támadás civil áldozataival;

6. súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a közel-keleti menekülthullám sikeres megfékezése
után a kiújult fegyveres konfliktus újabb, nagyarányú menekülthullámot indíthat el Európa felé;

7.  humanitárius  segítségnyújtást  sürget  az  otthonaikból  elmenekülni  kényszerült  kurd  lakosság
számára;

8.  fölháborodottan  ítéli  el  a  Törökországgal  szövetséges  arab  milícia  szíriai  kurd  területeken
alkalmazott terrorját;

9.  mély  megdöbbenéssel  értesült  arról,  hogy arab  milicisták  meglincselték  a  Szíriai  Jövő  Párt
főtitkárát, a 35 éves Hevrin Hálaf asszonyt, és őszinte együttérzését fejezi ki az áldozat családjának;

10. emlékeztet arra, hogy a kurdok, mindenekelőtt a szíriai kurdok adták a Közel-Keletet elárasztani
tervező Iszlám Állammal szembeni ellenállás gerincét;

11. köszönetet mond a kurd fegyveres erőknek az iszlamista terror megfékezéséért;

12.  mélységes  aggodalommal  fogadja  azokat  a  híreket,  amelyek  szerint  az  Iszlám Állam kurd
fegyveres erők által fogva tartott terroristái a zavaros helyzetet kihasználva tömegesen szöknek meg
a fogságból, és így fennáll a veszélye annak, hogy a terrorszervezet ismét megerősödik, és újabb
támadásokat indít;

13. fölkéri a kormányt és a miniszterelnököt, hogy

a) határolódjék el a török támadástól és nyilvánosan ítélje el azt;

b) Erdogan török elnök november 7-re tervezett látogatását mondja le;

c)  minden  rendelkezésére  álló  politikai  eszközt  vessen  latba  a  harcok  azonnali  leállítása  és  a
mielőbbi békés rendezés érdekében;
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d) támogassa az Észak-Atlanti Tanács és az Európai Tanács minden, a támadás azonnali leállítására
irányuló kezdeményezését

e) függesszen föl minden olyan kétoldalú együttműködést és együttműködésre irányuló tárgyalást a
török kormánnyal, amelynek eredménye akár csak áttételesen is segítheti a török fegyveres erőket
az agresszió folytatásában;

f) támogasson a szíriai kurd áldozatok és menekültek megsegítésére irányuló minden nemzetközi
humanitárius kezdeményezést.

14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Október 9-én a török fegyveres erők támadást indítottak Szíria Törökországgal határos, kurdok
lakta területe, az úgynevezett Észak-szíriai Demokratikus Föderáció ellen. A nemzetközi jogot
semmibe vevő agresszív és népirtó háború célja etnikai tisztogatás és a szíriai polgárháború elől
Törökországba menekültek deportálása. A határozati javaslat a vérontás azonnali leállításáért, a
békés rendezésért,  az otthonaikból menekülni kényszerültek hazaengedéséért  és az áldozatok
megsegítéséért emel szót.

A határozat

a.) elítéli az agressziót, fölszólít a harcok befejezésére és a helyzet rendezésére;

b.)  kinyilvánítja  szolidaritását  az  áldozatokkal,  különös  tekintettel  a  gyermekekre,  nőkre  és
öregekre;

c.) rámutat annak veszélyére, hogy a konfliktus újabb menekülthullámot indíthat el Európa felé;

d.)  elítéli  a  törökök  támogatta  arab  milíciáknak  a  civil  kurd  lakosság  körében  folytatott
vérengzését;

e.)  rámutat  a  kurd  fegyveres  erők  kiemelkedő  szerepére  az  Iszlám  Állam  terrorszervezet
megfékezésében;

f.) a fentieket elősegítő lépések megtételére kéri föl a kormányt.
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