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Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları tərəfindən çoxlu töhfələr verildiyini və Azərbaycan
xalqı ilə münasibətlərin təşviq edilməsinin Qərbi Virciniya Ştatının ali maraqlarına xidmət
etdiyini tanıyaraq,
26 fevral 2013-ci il tarixində Azərbaycanda Xocalı qətliamının 21-ci ildönümünün qeyd olunması
bütün dünya əhalisinə bu faciəvi hadisəni yad etmək imkanını yaradır.
1992-ci il 25 və 26 fevral tarixlərində Ermənistanın silahlı qüvvələri Rusiyanın hərbi
birləşmələrinin müşayiəti ilə 1988-ci ildən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda aparılan
amansız müharibə çərçivəsində Xocalı rayonunu işğal etmişdir;
Ərazidən xilas olmağa çalışan Azərbaycanlıların geniş kütləsi erməni və rus əsgərlərinin atəşinə
məruz qalmış və nəticədə bu qanlı münaqişənin ən iri miqyaslı qətliamı törədilmişdir;
qiymətləndirmələr arasında fərqlər olduğuna baxmayaraq, əksəriyyəti uşaq və qadın olan ən azı
160 nəfərin və ən çoxu 1000-ə kimi insanın qətlə yetirildiyi bildirilir;
Əsas xəbər agentlikləri bu qətliam barədə məlumat vermiş və “Human Rights Watch” qətliamı
müharibə zonalarında mülki əhali ilə rəftara aid adət hüququnun pozulması kimi
qiymətləndirmiş, dünyada bir çox hakimiyyətlər isə bu hücumu pisləmişdir;
Bu faciəvi hadisə müharibə zamanı baş verə biləcək fəlakətlərin və dünyada millətlər arasında
daha sıx anlaşma, dialoq və tolerantlığın təşviq edilməsinə zərurətin xatirəsidir;
Azadlıq, demokratiya və insan hüquqlarına aid universal dəyərləri əsas tutmaqla Azərbaycan
Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları uzun sürən müttəfiqlik münasibətlərinə malikdir;
Qərbi Virciniya Ştatı və Azərbaycan Respublikası daha da inkişaf etmək perspektivinə malik olan
möhkəm, dinamik və qarşılıqlı faydalı iqtisadi münasibətlərə malikdir;
Qərbi Virciniya Ştatında buraya gələn hər bir kəsə, xüsusən də dostluq və ticarət maraqları ilə
gələn kəslərə xoş münasibət göstərmək adəti mövcuddur;
Qərbi Virciniyanın qanunverici orqanı bizim müttəfiqlərin töhfələrini və Qərbi Virciniya Ştatının
müttəfiqləri ilə faydalı münasibətlərin saxlanılmasının dəyərini tanımaq siyasətini həyata
keçirməkdədir. Azərbaycan Respublikasının töhfələri və bizim bu müttəfiq ilə müsbət
münasibətlərimiz də məhz bu xarakterlidir. Bu səbəbdən,
Qərbi Virciniyanın qanunverici orqanı qərara alır:

Qərbi Virciniyanın qanunverici orqanı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları tərəfindən çoxlu
töhfələr verildiyini və Azərbaycan xalqı ilə münasibətlərin təşviq edilməsinin Qərbi Virciniya
Ştatının ali maraqlarına xidmət etdiyini tanıyır.

Həmçinin qərara alır ki, qəbul edildikdən sonra bu qətnamənin surəti Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Nümayəndələr Palatasının spikerinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidentinə,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinə, Qərbi Virciniyanın Konqresdəki nümayəndə
heyətinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Riçard Morninqstara göndərilsin.

