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Február 19-én Gurgen Margaryan meggyilkolására emlékezünk.
2004-ben a 26 Gurgen Margaryan örmény hadnagy azért jött Budapestre, hogy részt vegyen a
NATO "Békepartnerség" elnevezésű programján, melyen gyilkosa, Ramil Safarov azeri
hadnagy szintén részt vett.
12 évvel ezelőtt, ezen a napon hajnalban a 26 éves ifjú élete szörnyű véget ért, ugyanis
tanfolyam társa egy baltával 16 súlyos ütést mért arcára, és a sérülésekkel, amiket okozott, kis
híján levágta áldozata fejét. Mindezt csupán azért, mert Gurgen Margaryan örmény volt.
Safarovot 2006-ban a magyar bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, szabadulási
kérelemmel pedig leghamarabb 30 év elteltével fordulhatott volna a hatóságokhoz.
2012. augusztus 31-én a magyar kormány kiadta a foglyot Azerbajdzsánnak, ahol Ilham Aliyev
elnök rendelete szerint ugyanazon a napon kegyelmben részesült, őrnaggyá léptették elő, és
egy lakást és anyagi ellenszolgáltatást is kapott.

Az első kihallgatásán így magyarázta tettét: "Bánom, hogy eddig nem öltem egy örményt sem
... a katonaság elküldött erre a tanfolyamra, és itt megtudtam, hogy két örmény fog velünk
tanulni. Azt kell mondanom, hogy én elkezdtem gyűlölni ezeket az örményeket. Amikor először
találkoztunk, ők köszöntek, de én nem válaszoltam. A gyilkosságnak az oka az volt, hogy ők a
képünkbe vigyorogtak, mikor ránk néztek. Abban a pillanatban eldöntöttem, megölöm őket,
hajnalban levágom a fejüket ..."
Azt vallotta, mindenáron megöl minden örményt: "14 éve vagyok katona, de nem tudom
megválaszolni, hogy vajon ölnék-e civilként. Sosem gondolkodtam ezen a kérdésen. Az én
küldetésem megölni őket mind, mert amióta csak ők élnek, mi szenvedünk. Ez nem egy új
konfliktus, hanem 100-200 éve tart."
Ramil Safarov ezzel az évszázadok óta tartó undorral magyarázta krónikus örmény-gyilkolás
kényszerét. Mint katonai szolgálatot teljesítő személy ösztönösen, válogatás nélkül megöl
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minden örményt, bárhol.

Egy másik alkalommal ezt nyilatkozta: "Ha akkor nem tettem volna meg, megtettem volna
máskor, máshol. Ha több örmény lett volna a tanfolyamon, és esélyem lett

volna rá, akkor nem csak két örményt szerettem volna megölni, hanem mindet. Azonban ez volt
az első alkalom, és nem volt esélyem pontosabban előkészíteni a tett tökéletes végrehajtását."

A nyomozás ideje alatt a szakemberek megerősítették: "a bűnöző rasszista szemlélete arra
enged következtetni, hogy lehetséges, megismételi tettét."

A különböző szakemberek következtetései nem csak az elkövető cselekedetének bűnös és
tudatos jellegét erősítették meg, hanem azt is, hogy az rendkívül alacsony értelmiségi szinttel
rendelkezik. Az orvosi vizsgálat eredményei tartalmazzák: "Nemzetközileg elfogadott projektív
módszer megerősítette, Ramil Safarov a középiskolai értelmiségi szintet érte el. Ugyancsak
eszerint a módszer szerint az alperes intelligencia szintje 1-es az 1-től 5-ig terjedő skálán."
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