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Şedinţa din 12 februarie 2013
Domnule Preşedinte,
Stimaţi Colegi,
Vă readuc în atenţie o problemă a cărei soluţie nu poate veni
decât prin eforturile concertate ale ţărilor şi ale organizaţiilor
internaţionale: conflictul din Nagorno-Karabah.
Început în anii 1987-1988, ca urmare a unor pretenţii
teritoriale nefondate din partea Armeniei către Azerbaidjan,
conflictul armeano-azerbaidjan a dus la ocuparea a 20% din
teritoriile Republicii Azerbaidjan. În consecinţă, şi-au pierdut viaţa
aproximativ 30 de mii de azerbaidjeni, 50 de mii au fost răniţi şi
aproape un milion de azerbaidjeni au fost nevoiţi să preia statutul
de refugiaţi şi imigranţi. La momentul actual regiunea NagornoKarabakh şi cele 7 unităţi teritoriale adiacente se află sub ocupaţia
forţelor armate ale Republicii Armenia. Printre acţiunile de
deosebită cruzime întreprinse de partea armeană sunt omorurile în
masă în numele naţionalismului şi diferenţelor etnice, comise în
oraşul Hodjali în noaptea din 25 spre 26 februarie 1992. Ca
urmare a masacrului de la Hodjali, cu deosebită cruzime au fost
omorâţi 613 cetăţeni, din care 106 femei, 63 copii şi 70 bătrâni.
Stimaţi colegi. Având în vedere cele expuse, cred că se impune
ca statele din comunitatea internaţională să susţină integritatea
teritorială, inviolabilitatea hotarelor statului şi suveranitatea
Republicii Azerbaidjan, recunoscute la nivel internaţional.
De asemenea, consider că executarea omorului în masă în
numele naţionalismului şi diferenţelor etnice, a poporului paşnic
de către forţele armate ale Armeniei în oraşul Hodjali din Republica
Azerbaidjan trebuie considerat drept crimă împotriva umanităţii şi
comunitatea internaţională ar trebui să considere acest fapt ca

fiind o ameninţare pentru omenire, pentru
internaţională şi coabitarea paşnică a popoarelor.

securitatea

Nu în cele din urmă, statele democratice, care fac parte din
Organizaţiei Naţiunilor Unite, ar trebui să solicite părţii armene
executarea
tuturor
deciziilor
acceptate
de
organizaţiile
internaţionale, privind conflictul armeano-azerbaidjan, şi anume
rezoluţiile 822, 853, 874, 884 ale Consiliului de Securitate ONU
privind eliberarea imediată, completă şi necondiţionată a teritoriilor
ocupate ale Republicii Azerbaidjan, în calitate de prim pas în
instaurarea păcii în regiune.
Vă mulţumesc,
Deputat PDL: Lucian MILITARU
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