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Əziz həmkarlar,
25-26-27 Fevral 2007-ci ildə planlaşdırdığımız “Xocalını anma mərasimi“ adlı tədbirlər
proqramı haqda sizlərə məlumat verməyi özümüzə borc bilirik.
Bildiyiniz kimi, 26.2.2006 tarixində Cəmiyyətimiz Çexiyada Xocalı haqda vacib və
maraqlı tədbir keçirmişdir. Üzvlərimizlə birlikdə Xocalı şəhəri ilə oxşar tarixə malik Lidiçe
qəsəbəsində olduq, onun xatirə kompleksinə əkil qoyduq.
Çexiyanın Lidiçe qəsəbəsi II. Dünya müharibəsi zamanı 1942-ci il iyun ayının 10-da
faşistlər tərəfindən yerlə yeksan edilmiş və əhalisi qəddarcasına məhv edilmişdir. Digər
oxşarlıq ondan ibarətdir ki, Lidiçedə 82, Xocalıda isə erməni faşistləri tərəfindən 83 günahsız
uşaq qətlə yetirilmişdir. İndi bu qəsəbə və onun başına gələnlər, Çexiya xalqı və onun dövləti
üçün böyük tarixə malikdir.
Bizim məqsədimiz isə ondan ibarətdir ki, Çex xalqına və onun siyasətçilərinə Xocalı
faciəsi haqda məlumatları məhz Lidiçe vasitəsilə çatdıraq. İstəyirik ki, öz faciələri ilə
müqayisə etdikdə, əcnəbilər Qarabağ probleminin mahiyyətini və erməni vəhşiliklərinin iç
üzünü görməyə və duymaga başlasınlar. Bu zaman tədbirin effekti güclü olar və ictimai rəy
üçün obyektiv fikir formalaşa bilər.
Bu tədbirlər planı “AZƏR-ÇEX” Cəmiyyətinin Sədri Elşən Nəzərovla Lidiçe Xatirə
Kompleksinin rəhbərliyi arasında 2006-cı ildə imzalanmış əməkdaşlıq sazişinə uyğun olaraq
həyata keçiriləcəkdir. Lidiçe Xatirə Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi təşkilatıdır.
Həmin sazişə əsasən 26 fevral 2007-ci ildə xatirə kompleksində Xocalı faciəsinin 15ci ildönümü yüksək səviyyədə və rəsmən qeyd olunacaq. 2 aydan çox davam edəcək
tədbirlər planına Xocalı haqda rəsm və fotosərgilər, elmi seminarlar, sənədli film nümayişi,
faciənin canlı şahidləri ilə görüşlər və diskusiyalar, Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi, mətbəxi
və musiqisinin təqdimatı daxil edilmisdir.
Bu tədbir ərəfəsində 25 fevral 2007 Praqanın məşhur Vaçlav meydanında qurulacaq
info çadırda Xocalı faciəsini əks etdirən foto şəkillərin və video filmlərin nümayişi, həmçinin
Xocalı haqqında kitab, buklet və CD-lərin paylanması və beynəlxalq təşkilatlara
ünvanlanacaq petisiya üçün imzaların toplanması planlaşdırılır.
Proqram diqqətiniz üçün əlavə olinur.
Tədbirin reallaşdırılması üçün göstərdiyi köməyə görə aşağıdakı təşkilatlara
minnətdarlığımızı bildiririk:
Azərbaycanın Vyanadakı Səfirliyi-Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş Üzrə Komitə
H. Əliyev Fondu - Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi.

Hörmətlə

Dr. Elşən S. Nəzərov
Cəmiyyətin Sədri

AZƏR-ÇEX Cəmiyyətinin təşkil etdiyi
„Xocalını anma“ tədbirlər planının proqramı:
25.2.2007

Vaçlav Meydanı, Praqa

8.00
10.00

Çadırın (3x5metr) qurulması, texniki vəsaitlərin hazırlanması
Aksiyanın başlanması

Çadırda Xocalı haqda fotosərginin açılışı.
H.Əliyev fondunun hazırladığı: “Qarabağ
həqiqətləri” kitabçalarının və çex dilində brojuraların,
Lidiçedə keçiriləcək tədbirlərə dəvətnamələrin, kitab və
CD-lərin paylanması.
Çadırın daxilində Xocalı haqda sənədli filminin nümayişi.
Dağlıq Qarabağ haqda BMT qətnamələri-nin yerinə
yetirilməsini tələb edən petisiya üçün imza toplanması
mərasimi.
17.00
Lidiçe və Xocalı şəhidlərinin ruhuna ehtiram olaraq, 613 ədəd şamın yandırılması
19.00
Protest aksiyasının sonu

26.2.2007

Lidiçe şəhəri, Xatirə kompleksi - Muzey

13.15

Kladno şəhərinin meri, cənab Dan Yiranek tərəfindən Azərbaycandan gəlmiş
nümayəndə heyətinin rəsmi qəbulu.

15.15

Lidiçe Xatirə kompleksindəki Əbədi Məşələ əkil qoyma mərasimi.

15.30

Lidiçe Muzeyinə ekskursiya.

16.00

Faciəsinin şahidi, Xocalı şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Vahid
Əliyevlə Lidiçe faciəsinin şahidlərinin və ictimaiyyətin görüşü, diskusiyalar.

17.00

“Xocalı Faciəsi“ fotosərgisinin açılış mərasimi, vernisaj.
Giriş sözü: AZƏR-ÇEX Cəmiyyətinin sədri doktor Elşən S. Nəzərov
Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Jalə Əliyeva.

18.00

Dağlıq Qarabağ konflikti haqda seminar.
Sosial antropologiya tələbəsi Helena Masnikova.

18.30

Çexiyada Qarabağ haqqında ilk internet saytının prezentasiyası:
www.karabach.cz

18.40

Xocalı haqda sənədli filmin nümayişi, çex dilində.

19.30

Lidiçe qalereyasında kiçik qəlyanaltı.

27.2.2007

Lidiçe şəhəri, Xatirə kompleksi – Qalereya

17.00

Tədbirin açılışı.
Lidiçe Xatirə kompleksinin rəhəbəri, doktor Milouş Çervençl.

17.15

Vernisaj.
Azərbaycan rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov.

17.30

Muğam axşamı: Mələkxanım Eyyubova və Ağaxan Abdullayev

17.50

“Uzaq sahillərdə” filminin nümayişi, çex dilində.

19.30

Azərbaycan mətbəxinin təqdimatı.
Muğam axşamının davamı.

Hər iki gün Praqa-Lidiçe marşrutu üzrə (22km) avtobus kirayələnəcək: 16.00 Dejvice metrosu
Sərgi 30 aprel 2007 tarixinə qədər davam edəcəkdir. Sənət əsərlərinin müəllifləri:
Fotolar:
Heykəllər:
Rəsmlər:

Sitarə İbrahimova (Çexiya İncəsənət Universitetinin tələbəsi, peşəkar fotoqraf)
Məmməd Rəşidov (ADRA məzunu, heykəltaraş)
Nazim Rəhmanov, Elşad Rüstəmov, Eldar Qurbanov,Firdovsi Atayev,Sabir
Çopurov,Dadaşlı Çingiz,Vaqif Ucatay,Yaqub Mehdiyev,Əsgərova
Günay,Rövşən Məmmədov,Elmas
Hüseynov,Rafiq Mehdiyev,İlqar
Əkbərov,Yaşar Səmədov

Azərbaycan tərəfdən iştirak edəcək rəsmi nümayəndələr:
Fuad İsmayılov
Azərbaycanın Vyanadakı Səfiri
Rüfət Həmidov
Səfirliyin 1.Katibi
Jalə Əliyeva
Milli Məclisin deputatı
Vahid Əliyev
Xocalı İcra Başçısının müavini
Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi.
Çexiya tərəfdən tədbirdə iştirakı gözlənilən rəsmi şəxslər:
Çexiyanın Xarici İşlər və Mədəniyyət nazirliyinin
nümayəndələri, Kladno şəhərinin meri, Çexiyada akreditə
olunmuş diplomatlar və Çexiya parlamentinin deputatları.
Tədbiri KIV-də işiqlandırmaq üçün Azərbaycandan və
Çexiyadan jurnalistlər iştirak edəcəklər.
Əlavə məlumatlar:

www.diaspora.cz

www.lidice-memorial.cz

Bütün həmvətənlərimizi aktiv iştiraka, xalqımızı isə bu tədbirlərdən maksimal
dərəcədə yararlanmağa çağırırıq.
Hörmətlə
Dr. Elşən S. Nəzərov
Cəmiyyətin Sədri

