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1. BEVEZETÉS 

A 2020-as évben ismét fellángolt a feszültség a Dél-Kaukázusban. 

A Migrációkutató Intézet legújabb elemzése az Örményország és 

Azerbajdzsán között húzódó konfliktust elemzi. Először meg-

vizsgálja annak történelmi hátterét, majd bemutatja a 2020-as esz-

tendő eseményeit, végül értékeli annak menekültügyi következ-

ményeit és a megkötött fegyverszüneti megállapodás kilátásait. 

2. ELŐZMÉNYEK 

A hegyi-karabahi konfliktus nem új keletű a dél-kaukázusi régió-

ban. A többségében örmények lakta terület, mely külön autonóm 

adminisztratív régióként működött a szovjet időkben, az 1980-as 

években döntött úgy (a gorbacsovi peresztrojka és glasznoszty 

megengedőbb atmoszférájában), hogy Örményországhoz sze-

retne csatlakozni inkább, mint Azerbajdzsánhoz – elszabadítva 

ezzel az indulatokat.1 Ugyan a felek 1994-ben orosz ráhatással 

tűzszünetet hirdettek,2 a harcok azóta is fel-fellángolnak Hegyi-

Karabahban. Örményország egy döntően keresztények lakta or-

szág, míg Azerbajdzsánban a síita muszlimok vannak többségben. 

Utóbbi a törökökkel, előbbi pedig az oroszokkal ápol kifejezetten 

jó kapcsolatot. Ugyan a két ország már korábban létezett függet-

len államként, a mai Örményország és Azerbajdzsán azonban 

csak a Szovjetunió tagköztársasági határainak meghúzásakor jött 

                                                
1 BEEHER 2015. 
2 EFRON 1994. 

A 2020 ősze során tapasztalt 

heves ütközetek Örményor-

szág és Azerbajdzsán között 
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karabahi régió mindig is forró 

pont volt a két nemzet kap-

csolatában. A 2020. őszi ütkö-
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bizonyultak, mint a koráb-

biak, ami nemcsak geopoliti-

kai átrendeződést eredménye-
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súlyos migrációs katasztrófát 

is az elmúlt száz év legkomo-

lyabb járványhelyzetének kö-

zepén. Az elemzés megvizs-

gálja Oroszország és Török-
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megállapodásnak. 
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létre az 1920-as években: ekkor döntött úgy Moszkva, hogy Hegyi-Karabahot azeri irányítás 

alá helyezik, etnikai feszültséget ültetve a két nép közé.3 (Az eset nem volt egyedi, gondoljunk 

a Fergána-völgyre, ahol az üzbégek, kirgizek és tádzsikok jártak hasonlóan.) Hegyi-Karabah 

1923-tól autonóm adminisztratív régióként működött,4 azonban Baku mindig is a sajátjának 

tekintette, egészen addig, amíg a döntően örmény lakossága ki nem mondta, hogy inkább Jere-

vánhoz szeretnének csatlakozni, majd 1991-ben egyoldalúan deklarálta függetlenségét. 

Miután a két állam függetlenedett a Szovjetuniótól, azonnal véres háborúba kezdtek, melyben 

tízezrek vesztették életüket,5 és több mint egy millióan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket.6 

Fontos megemlíteni, hogy a háborúban a legtöbb elvándorló azeri volt, akik kénytelenek voltak 

elhagyni az örmények által megszállt kelet-azerbajdzsáni területeket, mely az ország egészének 

20%-át tette ki. Az első konfliktusnak ugyan nem volt egyértelmű győztese, azonban az örmény 

erők megszállás alá helyezték Hegyi-Karabahot és az említett kelet-azerbajdzsáni területeket. A 

mediációs folyamat sikere érdekében az EBESZ 1992-ben felállította a Minszk Csoportot, 

melyben az érintett feleken kívül részt vett Oroszország, Franciaország és az Egyesült Államok 

is.7 Ugyanakkor nem adtak társelnöki széket egy fontos szereplőnek, akinek komoly hatása van 

a régióban: Törökországnak. Ankara volt az első nemzetközi szereplő, aki 1991-ben elismerte 

Azerbajdzsán függetlenségét. A korábbi (és első) azeri elnök, Hejdar Alijev – avagy a jelenlegi 

elnök, Ilham Alijev elnök apja – éppen ezért egyszer úgy fogalmazott a két nemzet szoros 

kapcsolatát illetően, hogy „mi egy nemzet vagyunk két állammal”8 Az idősebb Alijev mondata 

azóta a két nemzet kapcsolatának egyfajta „jelmondatává” vált.9 Azerbajdzsánt és Törökorszá-

got valóban rendkívül szoros nyelvi és kulturális szálak kötik össze. A jó kapcsolatnak gazdasági 

vonzata is van: Ankara teljes gázimportjának 23%-a a SOCAR-tól, Azerbajdzsán állami olaj-

vállalatától érkezik.10 A másik oldalról Törökország és Örményország egészen máig nem vette 

fel egymással a diplomáciai kapcsolatot, 1993-ban pedig Ankara lezárta Jerevánnal közös szá-

razföldi határát, amely azóta sem nyílt meg. A közvetlen kiváltó ok az azeri-örmény összecsa-

pások voltak, a konfliktus gyökere azonban sokkal mélyebb ennél. (Törökország továbbra sem 

ismeri el népirtásként az 1915-ös eseményeket, melynek során 1,5 millió örmény polgár vesz-

tette életét.11) 2008-ban ugyan volt egy próbálkozás a kapcsolatok újrafelvételére, ám ez nem 

vezetett sikerre. 

                                                
3 BBC 2020f. 
4 BLAKEMORE 2020. 
5 BBC 2017. 
6 BEEHER 2015. 
7 OSCE. 
8 BBC 2016. 
9 ÇANDAR 2009. 
10 KEDDIE 2020. 
11 Uo. 
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Oroszország szerepe is meghatározó a két ország vonzatában. Moszkva alapvetően jó kapcso-

latot ápol Jerevánnal és Bakuval is, bár Örményország tekinthető a Kreml szorosabb szövetsé-

gesének,12 hiszen tagja a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO vagy ОДКБ) 

és az Eurázsiai Gazdasági Uniónak (EAEU vagy ЕАЭС) is, illetve Gyumriban, a második leg-

nagyobb örmény városban orosz katonai támaszpont is működik. A két ország 1997-ben köl-

csönös katonai segítségnyújtási szerződést írt alá.13 Vlagyimir Putyin azonban teljes elnöksége 

alatt törekedett arra is, hogy Azerbajdzsánnal, avagy egy másik volt szovjet szocialista köztár-

sasággal is fenntartsa a jó kapcsolatot. Oroszország adott már el korábban fegyvereket mindkét 

államnak, azonban Baku Törökországtól és Izraeltől is tudott vásárolni (például Bayraktar TB2-

es vagy IAI Harop drónokat14), ezzel egy sokkal korszerűbb fegyverarzenálra tett szert.15 

Stephan Astourian, a Berkeley Egyetem örmény tanulmányok professzora szerint Azerbaj-

dzsán legalább 12 milliárd dollárnyi fegyvert vásárolt 2012 és 2014 között, ezzel messze felül-

múlva Örményországot.16 

A „befagyott konfliktus”17 nem érkezhetett volna rosszabb pillanatban újabb olvadásponthoz, 

mint a koronavírus-járvány idején. Míg ugyan mindkét nemzet ismeri a menekültek (Bakuban 

még mindig százezreknek rendezetlen a lakhatása azok közül, akik az 1994-ben lezárult konf-

liktus miatt kényszerültek a fővárosba) és a kivándorlás jelenségét (több mint 7 millió örmény 

él Örményországon kívül18), azonban abban mindenki egyetért, hogy egy ilyen súlyos nemzet-

közi helyzetben komoly gazdasági, társadalmi és egészségügyi válsághoz vezethet a fegyveres 

konfliktus. 

                                                
12 O’ROURKE 2010. 
13 DW 2020. 
14 HAUER 2020. 
15 KEDDIE 2020. 
16 MONTEZ 2020. 
17 A „befagyott” vagy „elhúzódó konfliktusok” akkor keletkeznek, amikor egyes csoportokat közösségi identitásuk alapján 
fosztanak meg alapvető szükségleteik kielégítésétől. A befagyott konfliktusok megoldása bonyolult folyamat, mely komoly 
erőfeszítéseket vesz igénybe. A kollektív memória is komoly szerepet játszik a konfliktusban, hiszen a viszály öröklődése 
annak elhúzódását eredményezheti. A konfliktus tartós fennmaradása, a felek egymás iránt érzett gyűlölete könnyedén 
beivódik a társadalom szövetébe, identitást képezve a szembenállásból. (KOVÁCS & TÁLAS 2020.) Kiemelendő ugyan-
akkor, hogy egyre több elemző szerint kimerült, túlhasznált és üres ez a fogalom, mely egyre kevésbé állja meg a helyét a 
modern nemzetközi helyzetben. (KISS & RÁCZ 2020.) 
18 RASPER 2020. Sztyepan Mnacakanjan, az örmény Nemzeti Statisztikai Szolgálat igazgatójának adatai szerint pusztán a 
függetlenség újbóli elnyerése óta 950 ezer örmény hagyta el az országot. A legnagyobb befogadó államok Oroszország (csak 
Moszkvában 400 ezer örmény él) és az Egyesült Államok, azon belül is Kalifornia 150 ezer örménnyel. (MAGDASIAN 
2021.) Az örmény kivándorlás hosszú történelemre tekint vissza, és jelentős részben nagyhatalmak regionális háborúinak 
és az 1915-ös örmény népirtásnak köszönhető. Magyarországon is élnek örmények, akik hosszú történelmi hagyományokra 
tekintenek vissza. (Az első örmények már a 12. században letelepedtek hazánkban.) (FŐVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKOR-
MÁNYZAT é.n.) 



 

 

HORIZONT 2021/2 

4 

 

1. ÁBRA: A KOLLEKTÍV BIZTONSÁGI SZERZŐDÉS SZERVEZETÉNEK TAGÁLLAMAI ÉS MEGFIGYELŐ 

ÁLLAMAI19 

3. ELMÉRGESEDŐ KONFLIKTUS 

1994-et követően 2016-ban voltak legutóbb a 2020-as eseményekhez hasonló heves összecsa-

pások a régióban.20 Az úgynevezett „négynapos háborúban”, 2016 áprilisában Azerbajdzsán, 

Örményország és Hegyi-Karabah is különböző adatokról számolt be a veszteségeket illetően.21 

A hegyi-karabahi válság egy első generációs „befagyott konfliktusnak” tekinthető, csakúgy, 

mint a georgiaiak (Abházia és Dél-Oszétia) és a moldovai (a Dnyeszter Menti Köztársaság), 

                                                
19 GEO-REF.NET.  
20 ALIYEV 2020. 
21 Baku szerint Örményország többszáz katonát vesztett el négy nap alatt, míg saját áldozatait mindössze 31 főre becsülte. 
Jereván szerint ugyanakkor saját áldozataik száma mindössze 77 fő, melyből 64 hivatásos katona. A Hegyi-Karabahi Köz-
társaság „védelmi minisztériuma” is megállapította saját adatait: szerintük 36 katonájuk veszett oda négy nap alatt. Függet-
len azeri elemzők Facebookról és a Twitterről kigyűjtött információi alapján Azerbajdzsán 97, Örményország és Hegyi-
Karabah pedig összesen 91 főt veszített el az összecsapásokban. (WAGNER 2016.) 
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szemben például az ukrajnaiakkal (Donyeck-medence, Krím-félsziget), melyeket második ge-

nerációsnak nevezhetünk, avagy alapvetően más jellemzőkkel rendelkeznek.22 A 2018-ban a 

békés forradalom („bársonyos forradalom” – egy újabb poszt-szovjet színes forradalom23) ke-

retei között eltávolított Szerzs Szargszjan egykori hegyi-karabahi harcos és örmény miniszter-

elnök helyére érkező Nikol Pasinyjánnak kezdetben feltett szándéka volt, hogy csökkentse a 

feszültséget a két szomszédos nemzet között. Ez a próbálkozás azonban kevesebb mint egy év 

alatt kudarcot vallott.24 2019 augusztusában a miniszterelnök már úgy fogalmazott: „Arcak 

[avagy Hegyi-Karabah örményül] Örményország: mondat vége”. 2020 júliusában végül ismét 

kiélesedett a konfliktus Örményország és Azerbajdzsán között. A közvetlen kiváltó ok az volt, 

hogy egy júliusi támadásban – feltételezhetően örmények, bár ezt Jereván tagadta – lelőttek egy 

azeri tábornokot, illetve közel 20 másik katonát is.25 Egyesek szerint ugyanakkor egy komple-

xebb kép eredményezte a konfliktus időleges fellángolását, mely több tényezőből áll. Ezek kö-

zött megtalálható a kőolaj világpiaci árának csökkenése (mely Alijev pozícióját is fenyegette, 

hiszen a dél-kaukázusi állam gazdasága jelentősen kitett legfőbb exportcikkének26), illetve a 

bakui maximalizmus, mely nem volt hajlandó elfogadni más megoldást, mint a „mindent visz-

sza” elvét. A nemzetközi nyomás ellenére Baku és Jereván folytatta a konfliktust, ráadásul ne-

hézfegyverzetet is egyre gyakrabban vetettek be. Egy július és szeptember 27-e közötti csende-

sebb, átmeneti időszakot követően27 októberre teljesen elmérgesedett a válság, melynek egyre 

több volt a polgári áldozata.28 

Sokan sokféleképp látják annak az okát, hogy ezúttal a konfliktus nem mindössze „négy napig” 

tartott (mint a 2016-os események): vannak, akik szerint ez egy nacionalisták által felkorbácsolt 

etnikai konfliktus, mások szerint viszont geopolitikai küzdelemről beszélhetünk. Ismét egyesek 

szerint Törökország egyre agresszívabb külpolitikájának eredménye (mint látható Szíriában, 

Líbiában29 vagy Cipruson), hogy az azeriek feljogosítva érezték magukat egy ilyen konfliktusra, 

mások szerint Oroszország érdeke, hogy fennmaradjon a válság, hiszen így könnyebben érvé-

nyesítheti akaratát a „közel-külföldjén”. Mások szerint a rendkívül gyengén teljesítő Minszk 

Csoport ügyetlenkedésének eredménye a kialakult helyzet.30 Mindemellett kiemelendő, hogy 

mind az Egyesült Államok, mind az oroszok elfoglaltak voltak különböző típusú és jellegű bel- 

                                                
22 KISS & RÁCZ 2020. 
23 BLAKEMORE 2020. 
24 BBC 2018. 
25 BBC 2020a. 
26 2019-ben Azerbajdzsán összes exportjának 89,45%-át tette ki a kőolaj és a földgáz, illetve annak származékai, azonban, 
ha a származékokból készült termékeket is idevesszük, ugyanez a százalékos arány már 90,46%. (TRENDECONOMY 
2019.) 
27 STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET 2020. 
28 KRAMER 2020. 
29 PÉNZVÁLTÓ 2020. 
30 CARLEY 1998. 
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és külpolitikai ügyekkel (amerikai választások, fehéroroszországi válság stb.), így nem irányult 

kellő figyelem a Dél-Kaukázusra.31 Néhány szakértő szerint a török és orosz fegyverekkel ví-

vott újabb karabahi háború egyfajta Moszkva-Ankara proxy-háborúvá alakult át, hasonlóan 

Szíriához vagy Líbiához.32 Törökország aktív támogatása döntően hozzájárult Azerbajdzsán 

katonai sikereihez Karabahban. Egyes beszámolók szerint török katonai tanácsadók és Ankara 

által támogatott és a régióba szállított szíriai zsoldosok is részt vettek a konfliktusban azeri 

oldalon,33 mely állítást az ENSZ munkacsoportjának jelentései is alátámasztják.34 Proxy hábo-

rúról ezzel együtt véleményem szerint nem beszélhetünk, ugyanis Oroszország egészen a fegy-

verszüneti megállapodásig nem avatkozott be közvetlenül a karabahi helyzetbe, majd a fegy-

verszünet megfigyelésébe bevonta Törökországot is. Tény ugyanakkor, hogy a térségben átfe-

dik egymást Moszkva és Ankara érdekszférái, mely tradicionális ellentétet támaszt a két állam 

között.  

4. SIKERTELEN TŰZSZÜNETEK 

A nemzetközi szereplők többször is látszólag tűzszünetre kényszerítették a harcoló feleket, 

azonban ezek a megállapodások rendre semmissé váltak. Október 25-én például „humanitárius 

tűzszünetet” hirdettek az örmények és az azeriek amerikai közreműködéssel, mely azonban 

perceken belül összeomlott, amikor is Baku szerint az örmény erők megtámadták Terter vá-

rosát.35 A két fél voltaképpen azonnal harcolni kezdett, amint kimondták a fegyvernyugvást. 

                                                
31 MONTEZ 2020. 
32 BLAKEMORE 2020. 
33 KEDDIE 2020. 
34 RELIEFWEB 2020b. 
35 BBC 2020b. 
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2. ÁBRA: „AHOGY ÖRMÉNYORSZÁG ÉS AHOGY AZERBAJDZSÁN LÁTJA HEGYI-KARABAHOT” – 
AVAGY MELYIK NEMZET SZERINT HOL HÚZÓDIK A HATÁR?36 

Október 31-én ráadásul az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy „bármilyen szükséges 

segítséget” készek biztosítani Jereván számára, amennyiben a harcok túlmutatnak Hegyi-

Karabah területén.37 Ez arra érkezett válaszul, hogy az azeri elnök bejelentette, kész „elmenni 

a dolog végéig”, avagy elérni egy olyan alkut, melynek értelmében Örményország kivonul mind 

a hét megszállt azeri régióból.38 

Mindent megváltoztatott ugyanakkor, amikor az azeri erők november 2-án sikeresen elfoglalták 

a kritikus stratégiai pontnak bizonyuló Susa városát.39 Azerbajdzsán ugyanezen a napon sike-

resen elfoglalt egy tucat másik települést, melyből lassan kirajzolódott az elkerülhetetlen igaz-

ság: a 2020-as konfliktust Jereván elvesztette. November 9-én éppen ezért jelentős orosz ráha-

tás eredményeként Örményország és Azerbajdzsán Moszkvával együtt megkötötte azt a meg-

állapodást, mely véget vetett a legfrissebb hegyi-karabahi konfliktusnak.40 A 2020-as konfliktus 

veszteségeinek pontos adatai ugyanúgy nehezen meghatározhatók, mint a 2016-os eseményeké. 

                                                
36 BLAKEMORE 2020. 
37 DW 2020. 
38 AL-JAZEERA 2020a. 
39 AL-JAZEERA 2020b. 
40 INTERNATIONAL CRISIS GROUP 2020. 
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Örményország saját bevallása szerint 3 300 katonát vesztett a harcokban,41 míg Azerbajdzsán 

2 822-t.42  Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (Syrian Observatory for Human 

Rights) szerint mindemellett 541 szíriai zsoldos vesztette életét Azerbajdzsán oldalán har-

colva.43 A katonai mellett a polgári áldozatok pontos száma is bizonytalan, ugyanakkor a leg-

visszafogottabb elemző szerint is legalább 150-re tehető a számuk.44 A legsúlyosabban érintett 

települések Gandzsa, Barda, Terter és Sztyepanakert voltak.45 

Külön nehezítette a helyzetet a koronavírus-járvány. Szakértők felhívják rá a figyelmet, hogy a 

kórházak intenzív osztályai súlyos koronavírus-fertőzöttekkel és sebesült katonákkal voltak tele 

egyidőben. Az adatok riasztóak voltak mindkét konfliktus-sújtotta államban: Azerbajdzsánban 

a november végi adatok szerint közel 55 ezer,46 Örményországban pedig 22,5 ezer aktív esetet 

regisztráltak.47 Míg az örmény számok alacsonynak tűnhetnek, ne felejtsük el, a fertőzöttek 

száma az összlakosság 1%-át tette ki. Az örmény egészségügyi miniszter már korábban beje-

lentette, hogy a kórházak közelítenek erőforrásaik határához, az orvosok pedig túl kevesen 

vannak ahhoz, hogy egyszerre harcoljanak a fertőzés ellen és ápolják a háborús sebesülteket.48 

5. EGY „ELMONDHATATLANUL FÁJDALMAS” MEGÁLLAPODÁS 

Nikol Pasinyján miniszterelnök november 10-én Facebook-videóban üzent az örmény népnek, 

melyben úgy fogalmazott, egy „elmondhatatlanul fájdalmas” megegyezést kellett aláírnia annak 

érdekében, hogy ne alakulhasson ki véres állóháború a legnépesebb hegyi-karabahi városban, 

Sztyepanakertben.49 Míg Jerevánban tömegtüntetések törtek ki, az emberek pedig a miniszter-

elnök lemondását követelték, Bakuban ünnepi hangulat uralta az utcákat.50 Alijev elnök termé-

szetesen teljesen másképp látta a megállapodást: ő „történelmi” katonai győzelemről beszélt. 

Mint fogalmazott: „a megállapodás véget vet egy évek óta tartó megszállásnak. Ez a megálla-

podás egy dicsőséges győzelem!” Alijev azt is kiemelte, hogy Pasinyján nem saját akaratából 

egyezett bele a megállapodásba, hanem azért, mert Baku „vasökle” megkövetelte tőle.51 Szavai 

                                                
41 ALMASDARNEWS 2021. 
42 MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 2020. 
43 SYRIAN OBSERVATORY FOR HUMAN RIGHTS 2020. 
44 RELIEFWEB 2020c. 
45 GARDAWORLD 2020. 
46 WORLDOMETER 2020b. 
47 WORLDOMETER 2020a. 
48 CONNELLY 2020b. 
49 AL-JAZEERA 2020b. 
50 BBC 2020c. 
51 REHIMOV 2020. 
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Jerevánba is elértek, ahol a 17 ellenzéki párt Pasinyján azonnali lemondását követelte.52 Véle-

ményük szerint a kormányzat felelős a kialakult helyzetért: „a hatóságok elvesztették minden 

jogukat, hogy képviselhessék az örmény embereket” – fogalmaztak közös nyilatkozatukban.53  

A fegyverszüneti megállapodás54 értelmében Azerbajdzsán visszakapta mind a hét megyét He-

gyi-Karabah körül, melyek tartalmazzák többek közt Lacsint, Kelbadzsart és Agdamot is. Baku 

emellett szintén fennhatóságot gyakorolhat Hegyi-Karabah egyes területei felett, csak úgy, mint 

a stratégiai jelentőséggel bíró Susa felett. Sztyepanakert ugyanakkor a hegyi-karabahi „kor-

mány” irányítása alatt maradt. Az említett kerületek átadásával többet nem lesz közvetlen csat-

lakozási pont Örményország és Hegyi-Karabah között,55 ugyanakkor az orosz békefenntartók 

biztosítani fognak egy 5 km széles biztonsági folyósót, mely lehetőséget nyújt a Jereván és 

Sztyepanakert közti mozgásra56 – fontos megállapítani ugyanakkor, hogy az út az immáron 

azeri irányítású Susán halad keresztül. Baku ígéretet tett a szerződés aláírásakor, hogy garantálja 

„a személyek, a járművek és az áruk” biztonságát, míg a folyosón haladnak át. A megállapo-

dásba azt is belefoglalták, hogy a következő három évben orosz támogatással autópályát építe-

nek ki Jereván és Sztyepanakert között. A fegyverszüneti megállapodás értelmében a felek nem 

gátolják egymás kereskedelmét a de facto állammal. Baku számára emellett fontos győzelem, 

hogy Jereván engedélyezte egy autópálya építését (szintén orosz felügyelet alatt) saját területén 

keresztül Azerbajdzsánból annak nahicseváni exklávéjába – mely eddig csak Iránon keresztül 

volt elérhető.57 A nemzetközi jog értelmében minden „visszafoglalt” terület megváltoztatha-

tatlanul az Azerbajdzsáni Köztársasághoz tartozik.58 

A megállapodás értelmében a Lacsin-folyosóra Moszkva „1 960 fős fegyveres alakulatot állít 

hadrendbe, 90 páncélozott járművel és 380 motoros járművel, illetve speciálisan felszerelt egy-

ségeket”.59 Fontos megállapítani, hogy Oroszország korábban sosem vett részt katonailag eb-

ben a konfliktusban, valamint békefenntartókat sem biztosított a két fél számára. A békefenn-

tartásra most ráadásul nagyobb szükség van, mint valaha: Susa és Sztyepanakert mindössze 10 

kilométernyire találhatóak egymástól.60 Az orosz jelenlét voltaképpen biztosítéka annak, hogy 

ne törhessen felszínre ismét a konfliktus. A fegyverszüneti egyezmény öt évre garantálja az 

                                                
52 ARAB NEWS 2020. 
53 Uo. 
54 LINK 
55 MEDUZA 2020. 
56 MEHDIYEV 2020. 
57 Uo. 
58 MIKLASOVÁ 2020. 
59 Uo. 
60 THE MOSCOW TIMES 2020. 
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orosz békefenntartók jelenlétét (avagy 2025-ig), mely automatikus módon újabb öt évvel meg-

hosszabbodik, hacsak az egyik fél hat hónappal az első periódus lejárta előtt nem jelzi, hogy 

nincsen rá szüksége. 

 

3. ÁBRA: A LEGFRISSEBB HEGYI-KARABAHI MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN LÉTREHOZOTT ÚJ HA-
TÁROK61 

 

Bár maga a fegyverszüneti megállapodás nem említi Törökország szerepét a békefenntartásban, 

Ankara következetesen lobbizott a szerepért, amihez végül elnyerte Moszkva támogatását.62 

Míg egyesek szerint ez a szokatlan együttműködés sok jóra nem vezethet, mások, így például 

                                                
61 BBC 2020d. 
62 KREML 2020. 
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Mehmet Oğuzhan Tulun, az ankarai Eurázsiai Tanulmányok Központjának elemzője szerint 

ez egy történelmi fordulópontot jelenthet a két ország konfliktusokkal terhelt kapcsolatában, 

melyből mindkét fél profitálhat és mellyel ők maguk is tisztában vannak.63 Mint a The New 

York Times újságírója, Thomas de Waal felhívja rá a figyelmet: 100 év után ez lesz az első 

alkalom, hogy a törökök és az oroszok együtt, kéz a kézben fogják fenntartani a rendet a Dél-

Kaukázusban.64 Arra is felhívta a figyelmet, hogy épp úgy, mint 1920-ban Vlagyimir Iljics Lenin 

és Musztafa Kemál Atatürk, úgy most is ennek a két országnak a vezetői fogják meghúzni 

Örményország és Azerbajdzsán határait, teljesen kivonva a nyugati országokat a döntéshoza-

talból. (Ráadásul mivel Oroszország főként a stabilizációban érdekelt, szemben Törökország-

gal, aki azt szeretné, hogy senki (még akár Oroszország se) akadályozza az azeri gázhoz való 

hozzáférésében, voltaképp Recep Tayyip Erdoğan török elnök nevezhető a kialakult helyzet fő 

nyertesének.65) 

Míg Azerbajdzsán és Törökország egyértelmű győztesnek bizonyult a konfliktusban, Örmény-

ország pedig vesztesnek, érdekes dologra hívja fel a figyelmet az Al-Jazeera újságírója. Borut 

Grgic szerint a kialakult helyzet legnagyobb vesztese az Európai Unió, aki hasonlóan, mint a 

2008-as georgiai vagy a 2014-es ukrajnai eseményeknél, ismét csak az „oldalvonalról” figyelte 

az eseményeket, melyek a közvetlen szomszédságában történtek.66 Meglátása szerint a kialakult 

helyzet azt eredményezte, hogy az azeri gázból szintén sokat vásárló EU teljes dél-kaukázusi 

kereskedelmét orosz és török békefenntartók fogják ellenőrizni, mely kétségkívül a szövetség 

teljes tehetetlenségét bizonyítja. Kiemelte, a konfliktus során az Európai Unió vezető politiku-

sai egy „épkézláb” megoldással sem tudtak „előrukkolni”: Josep Borrell, az EU külügyi- és 

biztonságpolitikai főképviselője az EBESZ Minszk Csoportjával történő konzultációt, Emma-

nuel Macron francia elnök a törökök (NATO-szövetségesük) harcokon kívül maradását, 

Merkel pedig egy telefonos konzultációt követelt a küzdő felektől – mindhiába. Grgic kiemelte, 

hogy amennyiben az Európai Unió szeretne „játékos” maradni a dél-kaukázusi régióban, egy-

értelmű szövetségest kell szereznie Georgia személyében, még ha ez konfliktusokat is eredmé-

nyez Moszkvával, különben elszalaszthatja a lehetőséget, hogy bármilyen ráhatása legyen a kö-

zép-ázsiai régióra és az ott tomboló orosz-kínai geopolitikai küzdelemre. 

                                                
63 GÜRBÜZ 2020. 
64 DE WAAL 2020. 
65 AVDALIANI 2020. 
66 GRGIC 2020. 
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6. MEGOLDHATATLAN DILEMMÁK? 

Ha a megállapodás egyértelmű sikerét szeretnék elérni, szükség lesz előre lépni néhány olyan 

kiemelt pontban, mely nagyon komolyan foglalkoztatja és aggasztja a két felet. Ilyenek például 

a menekültek, az újjáépítés, az aknamentesítés, a humanitárius támogatás, az emberijog-sérté-

sek elleni küzdelem és a hegyi-karabahi régió megnyitása az ENSZ ügynökségei, illetve a civil 

szervezetek (NGO-k) számára. Erre már csak azért is szükség lenne, ugyanis míg Moszkva és 

Ankara tapasztalt geopolitikai játékosok, sok ismeretük vagy érdeklődésük azonban nincs az 

imént említett kérdéskörökben.67 Amit november 9-én aláírtak a felek, az inkább egy geopoli-

tikai megállapodás Hegyi-Karabahról, azonban messze nem békeszerződés. 

Mindeközben Jereván panaszt tett a megállapodás aláírását követően a nemzetközi közösség-

ben, hogy Azerbajdzsán több tiltott eszközt is bevetett a harcokban, így fürtbombákat és fehér 

foszfort is – melyek használatát tiltja a nemzetközi jog.68 A jereváni állításokat az Amnesty 

International és a Human Rights Watch is alátámasztotta.69 Az egyik jelentés szerint az egyik 

hegyi-karabahi településen mindössze 200 méterre a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának 

irodájától több fel nem robbant illegális azeri robbantótöltetet is találtak. A Genocide Watch is 

felhívta rá a figyelmet, hogy „népirtás vészhelyzet” uralkodik Hegyi-Karabahban és a vissza-

foglalt régiókban, ahol komolyan fennáll a veszélye, hogy az azeri alakulatok tisztogatásba kez-

denek az etnikailag örmény településeken. Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa 

is jelentést írt, melyben megállapította, komoly veszély áll fenn arra, hogy a kitelepülő örmény 

lakosság háborús bűncselekmények áldozatává váljon.70 Mint jelentésében megemlítette, több 

nyíltan polgári területet, így például a sztyepanakerti központi piacot is szándékos találat érte, 

ráadásul december elejéig 91 örmény civil halt meg tisztázatlan körülmények között azokon a 

helyeken, amelyeket frissen foglalt vissza az azeri hadsereg. A jelentéseket Tahir Taghizadeh, 

Azerbajdzsán nagy-britanniai nagykövete kategorikusan visszautasította és felhívta rá a figyel-

met, hogy az örmények használtak fürtbombákat, nem ők. Elnur Gasimov, az azerbajdzsán 

Nemzeti Aknaellenes Ügynökség műveleti igazgatója pedig arról számolt be a The New 

Humanitarian-nak, hogy eddig 300 fel nem robbant aknát, 1 100 rakétát és sok olyan anyagot 

foglaltak le, melyek az örmény hadseregtől érkeztek azeri területre és nem egyeznek a nemzet-

közi jogi követelményekkel.71 

                                                
67 DE WAAL 2020. 
68 SHRAGO, LANGLOIS, FARHAT 2020. 
69 MINASSIAN 2020. 
70 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS 2020. 
71 CONNELLY 2020a. 
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7. FOLYAMATOS LAKOSSÁGCSERE, AGGASZTÓ MENEKÜLTÜGYI KÖRÜLMÉ-

NYEK 

Mint ahogyan a veszteségekkel kapcsolatban, úgy a menekültek helyzetével összefüggésben is 

nehéz egyértelmű és hiteles információt találni. A 2020-as események menekültszáma vélhe-

tően kisebb, mint az 1990-ben kirobbant azeri-örmény válságé (akkor a Nemzetközi Migrációs 

Szervezet adatai szerint körülbelül 420 ezer menekült volt kénytelen elhagyni a lakhelyét, mely-

ből 360 ezren tartósan és 72 ezren időlegesen hagyták el a hegyi-karabahi régiót72, a környező, 

Örményország által elfoglalt régiókat pedig közel 800 ezer azeri volt kénytelen elhagyni73), 

ugyanakkor nagyobb, mint a 2016-os „négynapos háborúé”. Zohrab Mnacakanyan örmény 

külügyminiszter szerint 90 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát a 2020-as események 

miatt Hegyi-Karabahban, mely a lakosság 60%-a.74 Azerbajdzsán eközben 40 ezer menekültről 

tájékoztatott az örmény/karabahi rakétatámadások miatt.75 Különösen tragikus a helyzete an-

nak a 25 ezer szíriai menekültnek, akik Örményországban kerestek maguknak menedéket. Kö-

zülük korábban többen is a konfliktus által érintett régiókban kaptak letelepedési engedélyt.76 

A korábbi konfliktusokhoz hasonlóan a hegyi-karabahi lakosság örmény része Örményország-

ban, a de facto köztársaság és a környező régiók azeri népessége viszont Azerbajdzsánban pró-

bált menedéket találni a támadások elől. A Hegyi-Karabahból Örményországba menekült sze-

mélyeket a koronavírussal küzdő dél-kaukázusi állam nehezen tudná ellátni a civil és a nemzet-

közi szervezetek hathatós segítsége nélkül. A Nemzetközi Vöröskereszt 9,2 millió svájci fran-

kot (több mint 3 milliárd forintot) gyűjtött össze, melyet az örmény hatóságok élelmiszerellá-

tásra, higiéniai termékekre és az otthonukban maradt emberek megsegítésére tudnak fordí-

tani.77 Több ország, így például Németország, Svédország és az Egyesült Királyság is jelentős 

pénzösszegekkel segítette a menekültek ellátását és a károk helyrehozatalát. Az Európai Unió 

500 ezer eurót (kb. 178 millió forint) és az Európai Bizottságon keresztül további 3 millió euró 

vészhelyzeti segélyt adományozott Örményországnak, hogy Jereván kezelni tudja a kialakult 

egészségügyi helyzetet, annak minden nehezítő körülményével együtt. Felajánlásokat tett mind-

emellett többek közt Oroszország is, mely alapanyagokat biztosított az újjáépítéshez, illetve 

                                                
72 RELIEFWEB 2020a. 
73 BULOS 2020. 
74 CONNELLY 2020a. 
75 Uo. 
76 RELIEFWEB 2020a. 
77 CONNELLY 2020a. 



 

 

HORIZONT 2021/2 

14 

gyógyszereket is.78 Magyarország 20 millió forintos gyorssegéllyel támogatta a karabahi fegyve-

res összetűzések elől elmenekült civilek örményországi rehabilitációját.79 Az örményeknek to-

vábbá hatalmas segítséget nyújtottak a diaszpórában élő honfitársaik. Az örmény származású 

amerikai televíziós szupersztár, Kim Kardashian például 1 millió dollárt adományozott az ör-

mény hatóságoknak a karabahi menekültek megsegítésére. Az ehhez hasonló bevételeknek kö-

szönhetően a Minden Örmény Alapja (Hayastan All Armenian Fund) nonprofit szervezet ed-

dig összesen több mint 160 millió dollárnyi (több mint 46 milliárd forint) adományt gyűjtött 

össze. 

A legtöbb hegyi-karabahi (örmény) menekült örményországi rokonoknál vagy ismerősöknél 

talált menedéket, ám sokan vannak, akiknek nincsen ilyesmire lehetőségük. Ők 100-200 fős 

termekben alszanak és kapnak napi ellátást Örményország-szerte. További gondot jelent az 

energia- és fűtésellátás szerte az országban, hiszen Örményországban a telek meglehetősen hi-

degek, 10-15 ember ellátása pedig már önmagában is komoly költség.   

 

                                                
78 CONNELLY 2020b. 
79 INDEX 2020. 
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4. ÁBRA: EGY ÁTMENETI MENEKÜLTSZÁLLÓ JEREVÁNBAN, MELY HEGYI-KARABAHI CSALÁDOK 
SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT MENEDÉK80 

 

Azerbajdzsánban a 2020-as konfliktus idején még az 1990-es években elmenekült azeriek hely-

zete is messze volt a rendezettől, ami jól mutatja a kihívás mértékét. Baku a kilencvenes évek 

háborúját követően jelentős beruházásokba kezdett az örmények által elfoglalt régiókból elme-

nekült azeri lakosok megsegítésére. Mintegy 100 lakhelykomplexumot építettek 62 különböző 

                                                
80 CONNELLY 2020a. 
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városban a menekültek számára, melyekben több mint 300 ezer ideiglenes menekült él. Az 

azerbajdzsáni kormány ugyanakkor felhívja a figyelmet rá, hogy az összes menekült és belső 

menekült (IDP) számát 1,2 millióra becsülik.81 (A kilencvenes évek konfliktusa elől Azerbaj-

dzsánba menekültek száma körülbelül 730 ezer fő volt).82 Baku kiemelt figyelmet fordított a 

menekültek ellátására, 2001-től a Nemzeti Olajalap pénzeinek bevonásával komoly infrastruk-

turális fejlesztésekbe kezdtek a megsegítésük érdekében, melynek eredményeképp 2019-ig be-

zárólag több mint 58 ezer család lakhatását biztosították, illetve életszínvonalukat is jelentősen 

megemelték. Ezen célt gyakran teljes városnegyedek átadásával garantálta Azerbajdzsán – ilyen 

például a 2018-ban átadott Gobu Park, mely 432, korábban Baku szegénynegyedeiben élő me-

nekült családnak biztosít otthont.83 2018-ban az azeri kormány átlagosan 937 manatot, avagy 

közel 165 ezer forintot költött havonta egy menekültre – mely összeg 2019-ben 50%-kal nőtt.84 

Ezek az emberek lehetnek azok, akik a területek 2020. őszi azeri visszafoglalását követően akár 

haza is térhetnek otthonaikba, 30 év elteltével.  

Míg a bakui kormány az elmúlt 20 évben hatalmas összegeket fordított arra, hogy a menekül-

teket integrálja és pozitív diszkrimináció által könnyebben munkához juttassa, továbbra sem 

egyszerű számukra anyaországukban az élet. Egy hétköznapi azeri menekültnek szembe kell 

néznie a lakhatási kihívásokkal, a bizonytalan megélhetéssel, a nemi alapú erőszakkal, a 

szegregált oktatással, valamint a politikai döntésekbe történő limitált bevonással.85 Egyes jelen-

tések szerint az új, menekültek számára épült lakókomplexumok is problémásak – gyakran több 

alapvető infrastrukturális szükséglet is hiányzik belőlük, illetve környékükről, mint a vezetékes 

víz, a tömegközlekedés, a munkalehetőségek hiánya vagy a szűkös élettér.86 A menekültek sze-

rint ráadásul ők nem kerültek bevonásra ezen lakókomplexumok tervezésébe és kialakításába, 

holott az azeri hatóságok ezt állítják. A szerződések tartalma szerint ráadásul ezen lakóhelyek 

mindössze addig állnak a menekültek rendelkezésére, amíg haza nem térhetnek, így nem ad-

hatják se el, se ki, illetve jelzálogot sem vehetnek fel rá. A „társadalmi kohézió” érdekében ezek 

az új lakókomplexumok rendre el vannak szigetelve a már meglévő közösségektől, szinte kü-

lönálló településként funkcionálnak. A kormányzat célja ezzel, hogy a menekültek kollektív 

tudatának fenntartása érdekében egységesítve szegregálják őket a társadalom egészétől. (Éppen 

ezért gyakorlatilag elkerülhetetlen az azeri menekültek diszkriminációja az élet minden területén 

                                                
81 PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 2019. 
82 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE & NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL 2014.; 
INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE 2020. 
83 PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 2019. 
84 PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 2019. 
85 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE & NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL 2014. 
86 Uo. 
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Azerbajdzsánban.87) Mindeközben a menekültek döntő többsége továbbra is hostelekben, ál-

lami épületekben, nemzetközi szervezetek által építtetett házakban, illetve egyéb alacsony kom-

fortszintű épületekben lakik.88  

 

5. ÁBRA: AZ AZERI MENEKÜLTEK LAKHATÁSA – SOKAN UGYAN ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÓKOMPLEXUMOKBAN 

LAKNAK, A TÖBBSÉG AZONBAN TOVÁBBRA IS ROSSZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÉNYTELEN ÉLNI, KÖ-
ZEL 30 ÉVVEL A KONFLIKTUS KIROBBANÁSA UTÁN IS89 

  

A fegyverszünet által létrehozott helyzet mindkét felet aggodalommal tölti el. Az örmények 

menekülnek az azeri alakulatok elől (többen még házaikat is megsemmisítették, hogy az ne 

kerülhessen Baku kezébe90), a korábban Azerbajdzsánba menekültek viszont egyelőre nem 

mernek visszatérni, ugyanis félnek attól, hogy Jereván meg fogja akadályozni őket ebben. 

A konfliktus vége óta a hegyi-karabahi hatóságok szerint közel 40 ezren már visszatértek az 

átmeneti menedékekből.91 „A mi feladatunk, hogy visszaállítsuk a normális életet Arcakban, 

                                                
87 WISTRAND 2013. 
88 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE & NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL 2014. 
89 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE 2020. 
90 THE GUARDIAN 2020. 
91 TASZSZ 2020. 
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biztosítsuk a társadalmi jólétet a családok és a polgárok számára, ismerjük meg az eltűntek 

sorsát, biztosítsunk anyagi és lelki biztonságot családjaiknak, segítsük a súlyosan sebesült kato-

nákat és közvetlen családtagjaikat, valamint biztosítsuk a megfelelő munkakörülményeket min-

denki számára” – fogalmazott Harutyunyan hegyi-karabahi elnök, aki bejelentette, az elkövet-

kezendő hónapokban számos széleskörű társadalmi programot fog indítani a kabinet, hogy 

„Arcak állampolgárai ismét anyagi és lelki biztonságban élhessenek”.92 A rászorulók helyzetét 

nehezíti, hogy Hegyi-Karabahot nem ismeri el az ENSZ, így az ő alapszervei csak Baku vagy 

Jereván engedélyével lehetnek jelen, ám jelen pillanatban nem tisztázott az sem, kinek van meg 

annak megadásához a jogosultsága. 

8. HÁBORÚS BŰNÖSÖK VAGY DEZINFORMÁCIÓ? 

Baku november 25-én bejelentette, hogy vizsgálati csoportot állít fel, ugyanis felmerült a gyanú, 

hogy mind örmény, mind azeri fegyveres csoportok követtek el emberiesség elleni és háborús 

bűncselekményeket a hathetes harcok során a hegyi-karabahi és az azt övező régiókban – szá-

molt be róla az ország főügyésze.93 A döntésre azt követően került sor, hogy főként a közösségi 

médiában videók kezdtek körözni, melyeken állítólag azeri alakulatok örmény katonákat végez-

nek ki, míg egy másik videóban örmény katonák csonkítanak meg egy még életben lévő azeri 

harcost. Kamran Alijev főügyész szerint ezek a videók épp elég indokot biztosítanak arra, hogy 

utánajárjanak, ezek az esetek valóban megtörténtek-e. „Nagyon sok mostanában a hamis videó. 

Ugyanakkor ki kell jelentenünk, van legalább ugyanennyi, amely – akármennyire is szeretnénk 

nem ezt mondani – sajnos igazi” – mondta. „Éppen ezért az azeri törvényi előírásoknak meg-

felelően utánajárunk az eseteknek” – tette hozzá a főügyész.94 

A főügyész gyanúját igazolta a Human Rights Watch jelentése is, amely szintén arról számolt 

be, hogy október során mindkét fél többször is megsértette a foglyul ejtett ellenséges katonák 

alapvető emberi jogait.95 Az általuk említett videókban a foglyul ejtett örmény katonákat az 

azeri alakulatok például verik, megalázzák, arra utasítják, hogy csókolják meg az azerbajdzsáni 

zászlót, dicsőítsék Ilham Alijev elnököt, szidják Nikol Pasinyján örmény miniszterelnököt és 

jelentsék ki, hogy Hegyi-Karabah Baku jogos territóriuma. Mint kiemelik, a legmegbotránkoz-

tatóbb, hogy az említett videókban az azeri katonák arra sem veszik a fáradságot, hogy kitakar-

ják az arcuk, ami arra utal, hogy nem félnek az elszámoltatástól. A nemzetközi emberi jog és a 

fegyveres konfliktusok általános törvénye előírja, hogy a nemzetközi fegyveres konfliktusokban 

                                                
92 SHAMS 2020. 
93 AL-JAZEERA 2020d. 
94 Uo. 
95 HUMAN RIGHTS WATCH 2020. 
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résztvevő felek minden körülmények között emberségesen kell, hogy bánjanak hadifoglyaikkal. 

A harmadik genfi egyezmény különösen védi a hadifoglyokat az „erőszakos cselekményektől, 

a megfélemlítéstől, a sértésektől és a közlátványossággá tételtől”. 

Annyi bizonyosan megállapítható, hogy a háborús sebesültek, halottak és foglyul ejtettek pon-

tos létszáma enyhén szólva is bizonytalan. Közel egy hónappal a megállapodást követően sem 

volt tisztázott még a halottak, az eltűntek, a börtönbe kerültek és a foglyul ejtettek pontos 

száma. Ez nemcsak a nemzetközi közösséget zavarja meg, hanem az érintett családokat is, akik 

jobb eszköz híján a közösségi médián keresztül kezdték el keresni eltűnt családtagjaikat.96 Artak 

Beglarijan örmény emberi jogi ombudsman szerint míg eddig összesen 54 Azerbajdzsánban 

tartózkodó háborús foglyot juttattak haza 97 , az ellenséges hadifogolytáborban maradottak 

száma 50-60 közé tehető.98 A konfliktus hivatalosan megerősített halálos áldozatainak száma 

meghaladja az 5 ezret.99  

9. KONKLÚZIÓ 

Az újonnan kialakult dél-kaukázusi helyzetről nehéz megállapítani, hogy tartós eredményt hor-

doz magában, vagy csak egy újabb állomáshoz érkezett az örmény-azeri viaskodás. Annyi bi-

zonyos, hogy amíg nem tisztázódik Hegyi-Karabah kérdésköre (avagy Azerbajdzsán továbbra 

sem gyakorol hatalmat a de facto köztársaság teljes területe felett) vagy ameddig Baku nem biz-

tosít tartós megoldást Jereván és Sztyepanakert együttműködésére, illetve a háborús bűnök 

kérdésköre, valamint a menekültek jövője nem tisztázódik, a tartós béke nehezen lesz megva-

lósítható. Ráadásul az orosz békefenntartók a jelenlegi megállapodás értelmében (ugyan meg-

hosszabbítható módon, de) csak öt évre kaptak mandátumot, hogy jelen legyenek a Lacsin-

folyosó térségében, ami továbbra is elhomályosítja a távolabbi jövő képét. Meglátásaimmal 

egyetért a Nemzetközi Válságcsoport (International Crisis Group – ICG), akik szerint amíg 

nincs megoldás Hegyi-Karabah státuszának kérdésére, addig a probléma sem megoldható. Sze-

rintük mielőtt a státusz tisztázására rátérhetnénk, előbb meg kell oldani a humanitárius kataszt-

rófahelyzetet, illetve normalizálni kell a kapcsolatokat Jereván, Baku és Sztyepanakert között.100  

Kijelenthető viszont, hogy a régióban tapasztalható dinamikus török-orosz geopolitikai „meg-

állapodás” – avagy az együttműködés – a Kaukázusban részben precedenst teremt (máshol, 

                                                
96 NATIQQIZI & MEILUMYAN 2020. 
97 MEJLUMYAN 2021. 
98 ZARGARYAN 2020. 
99 FACTOR.AM 2020. 
100 INTERNATIONAL CRISIS GROUP 2020. 
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például Szíriában, az Asztana-folyamat keretei között már tapasztalhattunk hasonlót101), és je-

lentősen rombolja az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok pozícióját a régióban. Szintén 

egyetért ezen meglátással az ICG, akik szerint a jelenlegi helyzettel egy olyan tandem jött létre 

Moszkva és Ankara között, mely egy tartós török-orosz szövetséget is létrehozhat, ami nem 

csupán a békefolyamatokat áshatja alá a térségben, hanem hosszú távon a NATO kontinentális 

hegemóniáját is.102 (Márpedig a tartós karabahi, illetve örmény-azeri béke központi eleme a 

nemzetközi együttműködés kell, hogy legyen, Moszkvától Ankarán és Brüsszelen át egészen 

Washingtonig – nem pedig a versengés.) Amennyiben ezt a „nyugati” felek meg szeretnék vál-

toztatni, az utóbbi években megszokottól eltérő és erős hatalmi fellépésre lesz szükség a zajos 

Kaukázus régiójában. 

  

                                                
101 DEMİRTAŞ 2019. 
102 INTERNATIONAL CRISIS GROUP 2020. 
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