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Xocalı qətliamının iyirmi üçüncü ildönümünün tanınması və bu dəhşətli faciənin qurbanlarının
həyatının və xatirəsinin yad edilməsi ilə bağlı
2 mart 2015-ci il tarixində təqdim edilmişdir: Ridşou, Millard, Kohen, Tomas, Kaltaqiron,
Akosta, Kinsey, Bişop, Makneyl, V.Braun, Helm və Sakone.

26 fevral 2015-ci il tarixində Azərbaycanda Xocalı qətliamının 23-cü ildönümü tamam olur və bu
faciəvi tarixin qeyd olunması bütün dünya əhalisinə bu 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
təcavüz və etnik təmizləmə fəaliyyəti çərçivəsində mühasirədə olan Xocalı rayonuna hücum
edərək onu işğal etmiş;
Rayonun əhalisi xilas olmağa cəhd edərkən onlar Ermənistan və Rusiya qüvvələri tərəfindən
atəşə məruz qalaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən iri miqyaslı qətliamının törədilməsi ilə
nəticələnmişdir;
Qiymətləndirməyə görə 613 nəfər mülki şəxs qətlə yetirilmiş, 150 nəfər itkin düşmüş, 487 nəfər
yaralanmış və 1270 nəfər mülki şəxs əsir götürülmüşdür;
Əsas xəbər agentlikləri bu dəhşətli hadisə barədə məlumat vermiş və “Human Rights Watch /
Helsinki” təşkilatı bu hadisəni müharibə zonalarında mülki əhali ilə rəftara aid adət hüququnun
pozulması halı kimi pisləmişdir;
Bu faciəvi hadisə müharibə zamanı baş verə biləcək fəlakətlərin və gələcəkdə zorakı
münaqişələrin qarşısının alınması vasitəsi kimi insanlar arasında daha çox anlaşma, dialoq və
tolerantlığın təşviq edilməsinə davamlı ehtiyacın xatirəsidir;
Azərbaycanın Dostları Assambleyası (AFAZ) Azərbaycan tarixinin mühüm hadisələri barədə
başqa şəxsləri məlumatlandırmaq üçün Azərbaycan Amerika birlikləri ilə əlaqələndirir;
AFAZ bu dəhşətli faciənin yaddaşlarda saxlanılmasında mühüm rol oynayır və onun səyləri ilə
həlak olan şəxslərin xatirələri heç vaxt unudulmayacaq;
Bununla da qərara alınır ki, Nümayəndələr Palatası Xocalı qətliamının 23-cü ildönümünü tanıyır
və bu dəhşətli faciənin qurbanlarının həyatını və xatirəsini yad edir.
Həmçinin qərara alınır ki, bu qətnamənin surətləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət
Departamentinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı Səfirliyinə və Pensilvaniyadan
olan hər bir konqresmenə göndərilsin.

