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25 fevral, 2007-ci il
Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin,
yaponların və bu ölkədə yaşayan digər xalqların nümayəndələrinin
Yaponiya Parlamenti üst palatasının Spikeri cənab Çikage Ogiyə
Xocalı Soyqırımının tanınması və erməni təcavüzünün pislənməsinə dair
MÜRACĐƏTĐ
Cənab Çikage Ogi,
1992-cı il fevralin 25-dən 26-sına keçən gecə müasir tariximizin ən dəhşətli
soyqırımlarından biri törədilmişdir. O gün erməni barbarları Azərbaycanın Xocalı şəhərinin
dinc sakinlərini qəddarcasına kütləvi şəkildə məhv etmişdir. Xüsusi üsullarla—baş kəsmə,
baltalama, asma, yandırma, qarin yırtma, xarici bədən orqanlarını kəsmə və bənzəri
görünməmiş digər yollarla törədilən bu vəhşilik insanlığa üz qarası, bəşəriyyət tarixinə əbədi
qara ləkə, Azərbaycan təqviminə isə silinməz matəm damğası vurmuşdur.
Rusiya ordusunun 366-cı alayının texnika və canlı qüvvəsinin köməyilə həyata keçirilən
bu soyqırım zamanı ermənilər bir neçə saat ərzində 7000 min əhalisi olan bir şəhəri Azərbaycan
xəritəsindən silmiş, darmadağın edilən evlərini tərk edib qaçan insanlari güllə-boran edərək 613
nəfər dinc sakini, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca azərbaycanlını xüsusi
amansızlıqla qətlə yetirilmişdir.
Bu gün bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar Xocalı həqiqətlərini yaşadıqları ölkələrin
ictimaiyyətinə çadtıraraq onları insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayəti pisləməyə çağırırlar. Artıq
dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı soyqırımına ən yüksək tribunalardan münasibət
bildirilmişdir. Yaponiya kimi humanist və sülhsevər bir ölkənin tezliklə bu cür ölkələrin
sırasına daxil olacağına inanırıq.
Biz, Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin üzvləri və eləcə də bu müraciətə əlavə
edilmiş siyahıda imzaları olan Yaponiya və xarici ölkə vətəndaşları hər cür soyqırıma və kütləvi
insan qətliamına qarşı olduğumuzu bəyan edirik! Xocalı soyqırımını və 20 faiz Azərbaycan
torpaqlarının işğalını aşağıdakı imzalarımızla pisləyir, ermənilərin dinc azəriləri kütləvi şəkildə
amansızcasına öldürməsini və erməni təcavüzünün beynəlxalq aləmdə, o cümlədən Yaponiyada
tanınınmasını zəruri hesab edirik.

Cənab Spiker,
Đnsanlığa qarşı törədilmiş bu soyqırım faktının palatanız tərəfindən rəsmən tanınmasını və
pislənməsini xahiş edirik! Yaponiya Parlamentinin Xocalı soyqırımına və erməni təcavüzünə
verəcəyi layiqli hüquqi-siyasi qiymət bundan sonra bənzər kütləvi insan qətliamlarının
qarşısının alınmasında və dünyada sülhün bərqərar olmasında müstəsna rol oynayacağına
eminik!

Hörmətlə,

AYDC sədri,
Fəlsəfə elmləri doktoru
Rəhman Şahhüseynli

