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600-dan çox əhalinin ölməsi ilə nəticələnən Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə bağlı
Assambleya Qətnaməsi

1988-ci ildən 1994-cü ilə kimi davam edən Dağlıq Qarabağ müharibəsi mübahisəli Dağlıq
Qarabağ regionu uğrunda Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılmışdır;
Bu münaqişə çərçivəsində 1992-ci il 26 fevral tarixində Azərbaycanın Xocalı rayonunda 600-dan
çox insan qətlə yetirilmiş, 1000-dən çox insan şikəst edilmiş və 1200-dən çox mülki şəxs
Qarabağ erməni qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüşdür;
Hücumdan sonra Xocalıda tapılmış çoxsaylı mülki şəxslərin cəsədləri parçalanmış və zorakı
dəyişikliyə məruz qalmış, bu da onu müharibənin ən qeyri-insani və barbar döyüşlərindən biri
kimi qiymətləndirmişdir;
“Human Rights Watch” kimi beynəlxalq təşkilatlar bu qətliamı sənədləşdirmiş və onların
törədilməsinə görə məsuliyyətin Qarabağ erməni qüvvələrinin daşıdığını bildirmişdir;
Bu günə kimi Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişə davam edir, Ermənistan qüvvələri
Dağlıq Qarabağ regionundakı Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlayır;
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası və İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə və Ermənistan qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ
regionunun işğalına cavab olaraq qətnamələr qəbul olunmuşdur;
İslam Konfransı Təşkilatının Parlament Birliyinin 13-cü sessiyasında Xocalı faciəsi rəsmən
soyqırımı aktı kimi tanınmışdır.
26 fevral 2011-ci il tarixində Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü tamam olur və bu səbəbdən,
Nyu Cersi Ştatının Baş Assambleyası qərara alır:
1. Baş Assambleya bununla 26 fevral 1992-ci il tarixində baş vermiş və 600-dan çox dinc
sakinin zərurət olmadan qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən Xocalı faciəsinin 19-cu
ildönümünü qeyd edir.

2. Bu qətnamənin Baş Assambleyanın spikeri tərəfindən imzalanmış və Baş Assambleyanın
katibi tərəfindən təsdiqlənmiş müvafiq surətləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət
Departamentinə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirinə göndərilir.

Bəyanat
Bu qətnamə 26 fevral 1992-ci il tarixində Azərbaycanın Xocalı rayonunda baş vermiş Xocalı
faciəsini qeyd edir. Bu faciə nəticəsində 600-dan çox dinc sakin qətlə yetirilmiş, 1000-dən çox
mülki şəxs şikəst edilmiş və 1200-dən çox sakin əsir götürülmüşdür. “Human Rights Watch”
mülki şəxslərin öldürülməsinə görə məsuliyyətin Qarabağ erməni qüvvələrinin daşıdığını
bildirmişdir. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında bu faciəyə səbəb olan Dağlıq Qarabağ
müharibəsinin aktiv əməliyyatlarının sona çatmasına baxmayaraq, münaqişəyə səbəb olan
məsələlər mübahisəli qalmaqdadır və Ermənistan hələ də Dağlıq Qarabağ regionunu işğal
altında saxlayır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən Ermənistanın
bu ərazidə təcavüzünü pisləyən və Ermənistanı Azərbaycanın sərhədlərinə əməl etməyə çağıran
qətnamələr qəbul edilmişdir. İslam Konfransı Təşkilatı Xocalı faciəsini rəsmən soyqırımı aktı
kimi tanımışdır. Baş Assambleya 1992-ci il 26 fevral hadisələrini Azərbaycan Respublikası və
dünyada Azərbaycan xalqı üçün böyük faciə kimi tanıyaraq qeyd edir.

