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USNESENÍ
zahraničního výboru
z 25-A. mimořádné schůze dne 7. února 2013
k 21. výročí masakru v ázerbajdžánském městě Chodžaly a vyjádření soustrasti
ázerbajdžánskému lidu
26. února 2013 tomu bude 21 let od masakru v ázerbajdžánském městě Chodžaly,
kdy arménské jednotky v tomto okupovaném městě brutálním způsobem usmrtily
613 bezbranných civilistů..
O tomto masakru informovalo mnoho světových médií a tento čin byl organizací
Human Rights Watch/Helsinki prohlášen za porušení obvyklých norem týkajících se
nakládání s civilisty ve válečných zónách ze strany arménských jednotek. Jednalo se o zločin
proti lidskosti, který mnohé vlády zemí světa odsoudily.
Tento tragický případ je připomenutím toho, k jak hrozným krveprolitím může
docházet ve válkách, a poukazuje na neustálou potřebu porozumění, vzájemné komunikace
a tolerance mezi lidmi na světě.
Stále však nedošlo k naplnění rezolucí RB OSN 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993)
a 884 (1993), které vyzývají arménské jednotky k ukončení okupace ázerbajdžánského
území. Valné shromáždění OSN, Evropský parlament, Parlamentní shromáždění Rady
Evropy a OBSE svými rezolucemi podpořili suverenitu a teritoriální integritu Ázerbajdžánské
republiky včetně Náhorního Karabachu.
Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odsuzuje veškeré případy
etnických čistek, masakrů a genocidy na bezbranných civilistech, a to bez ohledu na to, kdy
a kde byly spáchány. Apeluje na důsledné vymáhání rezolucí přijatých a odsuzujících veškeré
podobné činy. V tomto kontextu stále pokládá masakr v Chodžalech za zločin proti lidskosti,
který odsuzuje a odmítá. Tímto si připomíná 21. výročí této tragédie a vyjadřuje soustrast
ázerbajdžánskému lidu.
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DECISION
Foreign Relations Committee
25th extraordinary meeting, 7th of February 2013
With regard to the 21st anniversary of the massacre in Azerbaijan town of Khojaly and
offering sympathy to the people of Azerbaijan.
February 26, 2013, marks the 21st anniversary of the massacre in Azerbaijan town of
Khojaly, whence Armenian military units occupied the town and brutally killed 613
defenseless civilians.
The massacre was reported by numerous news organizations and has been declared by
Human Rights Watch/Helsinki to be a violation by Armenian military units of customary law
regarding the treatment of civilians in war zones. It was a crime against humanity condemned
by numerous governments around the world.
This tragic event is a reminder of what terrible bloodshed can the wars bring and of the
enduring need for understanding, mutual communication and tolerance among people all over
the world.
However, the UN Security Council resolutions 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) and 884
(1993), which call on Armenian military units to cease the occupation of the territory of
Azerbaijan, remain unfulfilled. The UN General Assembly, the European Parliament, Council
of Europe and the OSCE Parliamentary Assemblies by their respective resolutions supported
the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, including Nagorno
Karabakh.
The Foreign Relations Committee of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech
Republic condemns all instances of ethnic cleansing, massacre and genocide against
defenseless civilians, regardless of their place and time of their perpetration. We appeal to
fulfill accepted resolutions which condemn all such kind of acts. In this context we still
recognize the Khojaly massacre as a crime against humanity, which we condemn and
repudiate. Hereby, we commemorate the 21st anniversary of this tragic event and offer our
sincere sympathy to the people of Azerbaijan.
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