Qeyri-rəsmi tərcümə

Arkanzas Ştatı
Baş Assambleyanın 89-cu müntəzəm iclası, 2013-cü il
İrəli sürülmüşdür: Barnett Hopper

Nümayəndələr Palatasının Qətnaməsi:
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının çoxlu töhfələrini və Azərbaycan xalqı ilə
münasibətlərin irəli aparılmasının Arkanzas Ştatının ən dəyərli maraqlarına xidmət etdiyini
tanıyaraq,
Arkanzas Ştatının səksən altıncı Baş Assambleyasının Nümayəndələr Palatası qərara
alır:
26 fevral 2013-cü il tarixdə Azərbaycanda Xocalı qətliamının 21-ci ildönümü tamam olur və bu
qaranlıq tarixin xatırlanması onun dünya boyunca insanlar tərəfindən unudulmamasına xidmət
edir;
25-26 fevral 1992-ci il tarixlərində Ermənistan silahlı qüvvələri rus hərbi birləşmələrinin
müşayiəti ilə 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ regionunda gedən ağır müharibənin tərkibi kimi Xocalı
rayonunu işğal etdilər;
Geniş bir qrup Azərbaycanlı mülki əhali ərazidən xilas olmağa cəhd edərkən Ermənistan və
Rusiya əsgərlərinin atəşinə məruz qaldılar. Bu da həmin qanlı münaqişənin ən geniş miqyaslı
qətliamı ilə nəticələndi. Öldürülən əhalinin dəqiq sayı ilə bağlı rəqəmlər 160-dan 1000-ə kimi
dəyişir, ölənlərin arasında çoxlu sayda qadın və uşaqlar olmuşdur;
Qətliam barədə bir çox xəbər təşkilatları məlumat vermiş və “Human Rights Watch” təşkilatı
tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin müharibə zonalarında mülki əhali ilə rəftara aid adət
hüququ normalarının pozduğu kimi qiymətləndirilmiş və dünyada bir çox dövlətlər bu hücumu
pisləmişdir;
Bu faciəvi hadisə müharibənin səbəb ola biləcəyi dəhşətli qətliamların və bütün dünyada
millətlər arasında anlaşmaya, qarşılıqlı ünsiyyətə və tolerantlığa davamlı ehtiyacın xatirəsidir;
Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları uzun müddətli müttəfiqlik
münasibətlərinə malikdir, hər iki tərəf azadlıq, demokratiya və insan hüquqları kimi universal
dəyərləri bölüşür;
Arkanzas Ştatı və Azərbaycan Respublikası arasında möhkəm, çevik və qarşılıqlı faydalı iqtisadi
əlaqələr mövcuddur və bu əlaqələrin daha da inkişafı üçün potensial mövcuddur;
Arkanzas Ştatında bizim ştata təşrif buyuran hər kəsi, xüsusən də dostluq və ticarət maraqları
ilə gələnləri xoşluqla qarşılamaq ənənəsi mövcuddur;
Arkanzas Nümayəndələr Palatası bizim müttəfiqlərin töhfələrini və Arkanzas Ştatının
müttəfiqləri ilə faydalı münasibətlərin saxlamağın dəyərini, o cümlədən Azərbaycan Respublikası
tərəfindən verilmiş töhfələri və bu müttəfiq dövlətlə müsbət əlaqələrin dəyərini tanımaq
siyasətini əsas tutur.

Bu səbəbdən bununla Arkanzas Ştatının səksən altıncı Baş Assambleyasının
Nümayəndələr Palatası qərara alır:
Nümayəndələr Palatası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının çoxlu töhfələrini və
Azərbaycan xalqı ilə münasibətlərin irəli aparılmasının Arkanzas Ştatının ən dəyərli maraqlarına
xidmət etdiyini tanıyır.
Həmçinin qərara aldı ki, bu qətnamənin bir nüsxəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr
Palatasının spikerinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidentinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Dövlət Katibinə, Konqresdəki Arkanzas nümayəndə heyətinə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Riçard L. Morninqstara göndərilsin.

