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992 yılın 26 Şubat gecesi Dağlık Karabağ
Cumhuriyeti silahlı birlikleri ateş mevzilerini
susturmak ve Hocalı kasabanın havalimanın
kuşatmasının kaldırılmak amacıyla bir askeri operasyon
başladılar. Aynı gece Hocalı’dan 12 km uzaklığında
bulunan Ağdam şehrinin civarında kasabanın sivil
halkını öldürülmüş.
Ağdam şehrinin civarında olan olaylarının (sözde
Hocalı olayları) Azerbaycan versiyonu bu devletin
iktidar tarafından etnik düşmanlığı, ırkcılığın tahrik
etmesi için kullanılıyor. Fakat bu iddiasının tahrifatlı
olduğunu ilk önce birçok Azerbaycanlı kaynaklar, aynı
zamanda da bağımsız tanıkların şahadetleri ve tarafsız
etkenlerle çürütülüyor.
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SILAHLI CATISMA
BOLGESINDEKI
¸
¸
DURUM
Eski
Nagorno-Karabağ
Özerk
Bölgesinin
sınırlarında bulunan nüfusu tamamen Ermeni olan
Hocalı kasabasına ilk Azerbaycanlı aile 1935’te
yerleşmiş. 1969’da ise Hocalının son Ermenisi
kasabasını terk etmiş.
1992’nin Şubat ayına doğru Nagorno Karabağ
Cumhuriyeti (NKC) Azerbaycan tarafından
tamamen ulaşım ablukadaydı. Yakıt, elektrik,
su ve erzaklar kıtlığı vardı. 1991 Kasım ayından
itibaren Stepanakert ve civarındaki Ermeni köyleri
gece gündüz top atesi altındaydı. Dağlık Karabağ
Cumhuriyetinin başkentinin toplu bombardımanı
top, “Alazan” ve “Kristal” dolu dağıtıcı füze
sistemlerin yanısıra sivil halka karşı kullanması
yasak olan BM-21 “Grad” yaylım ateş sistemi
kullanarak yapılıyordu.
Lala Şovkat Haciyeva, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet
Sekreteri:
“100 günden fazla her gün Stepanakert’i bombaladık, fakat
Ermeniler evlerini terk etmemişler.”
Kaynak: Azerbaycan Devlet Televizyonu, 24.07.1994

Anjelika Çeçina, Rus gazeteci ve insan hakları
aktivisti:
“21–25 Ocak’ta Stepanakert’teydim. Eskisi gibi şehirde
ne elektrik, ne de su var. Su temin etmek o kadar zordu,
çay içmekten bile çekiniyorsun. Karne ile bile mal almak
mümkün değil. Şehirde açlıktan şişmek olayları da var.
Stepanakert Leningrad kuşatması hakkinda bir aktüaliteyi
andırıyor…”
Kaynak:“Novoye vremya” dergisi, N8, 1992
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Rus “Memorial” insan hakları merkezinin hazırladığı
raporundan:
“13 Ocak 1992 tarihinde Şahumyanovsk şehrinin ateşe
tutulduğunda Azerbaycan tarafı ilk defa “Grad” yaylım ateş
sistemi kullanmış. Şubat ayından beri “Grad” Stepanakert’in
mahallelerinin ateşe tutulmasında kullanılmış. Neticede
şehrin büyük hasar gördü, nüfus fiilen bodrumlarında
oturuyor”.
Kaynak: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/
HOJALY/CHAPTER1.HTM

Stepanakert’i aylarca ateşe tutmuş altı ateş
mevzilerinden biri Karabağ’ın tek havalimanı
bulunduran Hocalı kasabası idi. Hocalıdaki
ateş mevzilerinin susturma hareketi kuşatması
kaldırılmak ve Bakü iktidarı tarafından imha
edilmeye mahkum Dağlık Karabağ halkının top
ateşten, aclıktan ve soğukluktan kurtulmak için tek
çaredir.
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INSANI
SIVIL HALKIN .
.
. KORIDOR.
¨
TAHLIYESI NEDEN DUZENLEMEMIS?
¸
Hocalıdaki ateş mevzilerinin etkisizleştirmek
icin askeri harekati uluslararası insani hukukun
bütün kurallarına göre yapıldı. Harekatın
başlangıcından hemen iki ay önce Dağlık
Karabağ Savunma Ordusu komutanlığı kamu
bildirme çeşitli vasıtaları kullanarak halkını
insani koridorun açılması ve ondan geçme düzeni
hakkında Hocalının sivil ve askeri yönetimlere
bilgi vermiştiç. Harekatın gerçekleştiği andan
itibaren 3000 sivil halktan dışında kasabada
birkaç yüz Azeri askeri de vardı.
Elman Mamedov, Hocalı belediye başkanı:
“25 Şubat’ta saat 20:30’ta kasabasının çevresinde düşman
tanklarla Piyade zırhlı aracıların mevzilemesinden öğrendik.
Bunu herkese telsizle bildirdik (üstelik, daha 24 Şubat’ta
ben Ağdam’a telefon ettim ve yakaladığımız Ermeni askerin
öngörülen saldırı hakkında bilgi verdigini söyledim… Bir
cevap almadım). İytiyar, kadınla çocukların çıkartmak için
bir helikopter rica ettim. Öyle ki yardım gelmedi…”
Kaynak: “Hocalı. Soykırım kronolojisi”. Bakü 1993,
16s. Azerneşr yayınevi

“Bu koridorun sivil halkın çıkmaşı için öngörüldüğünü
biliyorduk…”
Kaynak: “Russkaya misıl (Rus fikri)”, 3.03.1992

Salman Abbasov, Hocalı sakini:
“Yer olan bu faciadan bir kaç gün önce Ermeniler telsizle
defalarca kasabayı işgal edeceklerini bildirdiler ve kasabayı
terk etmemizi talep ettiler. Helikopterler uzun bir zaman
Hocalı’ya gelmiyordu ve belli değildi ki kimse kaderimizle
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ilgeleniyor mu? Hem de kasabadan ihtiyarlar, çocuklarla
kadınların çıkartamasının mümkün olduğu zaman bizi
vazgeçiriyordular”.
Kaynak: “Hocalı. Soykırım kronolojisi”. Bakü 1993,
31s. Azerneşr yayınevi

Ayaz Mutalibov, Azerbaycan Cumhuriyeti birinci
cumhurbaskanı:
“Ne de olsa insanların çıkması için Ermeniler tarafindan bir
koridor bırakmış. Niye ondan sonra Ermenilerin ateş açma
ihtiyacı var? Hem de Ağdam’a yakin ve insanlara yardım
edebilecek güçlerin bulunduğu bir yerde”.
Kaynak: “Nezavisimaya gazeta”, 2.04.1992

Ramiz Fataliev, Hocalı olaylarını inceleyen
komisyonun başkanı:
“Hocalı olaylarına daha 4 gün var idi. 22 Şubat’ta
cumhurbaşkanı, başbakan, KGB (Devlet Güvenlik
Komitesi) başkanı ve diğerlerin huzurunda Milli Güvenlik
Konseyinin toplantısı oldu. Toplantıda Hocalı’dan
insanların çıkartmamasına karar vermiş. Yani biz kendimiz
Ermeni’lere saldiriya teşvik ettik. Güvenlik kurulunun
üyeleri bile Ermeni’lerin soykırıma benzeyen böyle
eylemler yapamadığını biliyordular”.
Kaynak: http://www.azadliq.org/content/article/1818751.html

Eynulla Fatullayev, Azerbaycanlı gazeteci:
“Bu arazinin coğrafyası hakkında bilgi edinip Ermeni
koridorun olmadığıyla ilgili bütün hayal ürünlerinin asılsız
olduğunu kuşkusuz söyleyebilirim. Koridor gerçekten vardı.
Aksi halde çember içine alınan ve dünyadan izole edilmiş
Hocalı sakinleri çemberi yaramazve çıkamazdılar. <…> Ben
<…> korudorun olduğunu ve bu koridor sayesinde hayatta
kaldıklarını temin eden yüzlerce mülteciyle bahsettim.”
Kaynak: “Karabağ günlüğü”, “Realniy Azerbaycan”
gazetesi, Nisan, 2005
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Tamerlan Karayev, Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek
Konseyi başkani:
“Ben cumhurbaşkanına, İçişleri bakanlığının yöneticilerine
çağrıda bulunup gerekli tedbirlerin almasını talep ettim.
Her 2–3 saat içinde beni Bakü’den helikopterlerin çıkıp
neredeyse Ağdam’a varacaklarını temin ediyordular”.
Kaynak: “Zerkalo” Azerbaycanli gazetesi, 04.04.1992

Rus “Memorial” insan hakları merkezinin hazırladığı
raporundan:
“Hocalı’dan insanların örgütlü çıkartmasını yapılmamış.
Ve bu gerçektir. İnsani koridorun sağladığına ve bunun
hakkinda Hocalı yönetecileriyle Azerbaycanlı militanların
komutanlığının haberdar olduğuna rağmen bir şey
olmamış”.
Kaynak: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/
HOJALY/CHAPTER1.HTM

Sakinlerin bir kısmı (734 kişi) çeşitli sebepler
yüzünden kasabayı terk etmemişler. Hocalı’nın
alınmasından sonra onlar Ermeniler tarafandan
Stepanakert’e, 28 Şubatta ise koşulsuz Azerbaycan
tarafına teslim edilmiş.
Rusyalı “Memorial” insan hakları merkezinin
hazırladığı raporundan:
“Iki taraftan aldığımız verilere göre 28.03.1992 yılına
doğru hem kasabada, hem de Ağdam yolunda tutuklanmiş
700’den fazla Hocalı sakini Azerbaycan tarafına verilmiş.
Onların çoğunluğu kadın ve çocuktu”.
Kaynak: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/
HOJALY/CHAPTER1.HTM
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. .
SIVIL HALK NEREDE VE NEDEN
¨¸
¨
OLMUS?
Suleyman Abbasov, Hocalı’nin korucularından biri:
“ Hocalı sakinlerinin bir kısmıyla bir sığınak bulma
arzusuyla Nahicevanik köyüne geldik. Bundan önce telsizle
Ağdam’dan bize bu köyün militanların elinden aldığını
ihbar ettiler”.
Kaynak: “Hocalı. Soykırım kronolojisi”. Bakü 1993, 31-32s.
Azerneşr yayınevi

Zaur Kadimbekov:
“…Ağdamlılar Hocalı sakinlerini Nahicevanik Ermeni
köyüne yönlendirıp köyünü koruyan Ermeni savunma
postalarla çatışmasına çıkartarak açıkça aldattılar”.
Kaynak:” Hocalı faciası”, “Pravda”, 07.03.1992;
Kaynak: “Hocalı. Soykırım kronolojisi”.
Bakü 1993, 29s. Azerneşr yayınevi

Eynella Fatulayeva
“Hocali sakinlerinin sözlerine göre onlar bu koridoru
kullanmışlar. Ve gerçekten koridorun öbür tarafında bulunan
Ermeni askerler onların üzerine ateş açmadılar. Azerbaycan
milli cephesinin bazı askerleri Hocalı sakinlerinin bir
kısmıyı bu zaman Ermenilerin Askeran taburunun kontrol
altında olan Nahicevanik köyüne yönlendirdiler. Geri kalan
kismi ise Ağdam rayonunun eteğinde top ateş altına girdi”.
SKaynak: “Karabag günlügu”, “Realniy Azerbaycan”
gazetesi, Nisan 2005

29 Şubat’ta Azerbaycan televizyonunda Ağdam’ın
eteğinde çekilmiş, içinde ölmüş Hocalı sakinlerinin
cesetleri olan görüntüler gösterilmiş. 2 Mart’ta
yayında başka görüntüler çıkmış: aynı cesetler,
fakat artık terzil edilmiş ve sakatlanmış.
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CESETLERLE NE OLMUS¸ VE SIVIL HALKIN
. . .
¨ ¨
OLUMLERINI
KIME LAZIMDI?
Dana Mazalova, Çek gazeteci
“1992 Mart ayının ortasında Azerbaycanlı kameraman
ve gazeteci Çingiz Mustafayev Baküdeki evinde
bana Ağdam’in önlerinde kendisinin çektiği videolar
gösteriyordu. Mustafayev’in gösterdiği videolarla şimdi
Azerbaycan tarafından bütün dünyaya Mustafayev’in
çekimleri olarak gösterdiği videoların ve fotolarin hiçbir
ortak yanı yok. Çingiz helikopterle oraya gidip ölenlerin
bir kismini gömmek için çıkardı. Bunlar Ağdam’dan
5km uzaklıgında yatan Ahıska Türklerin cesetleriydi ve
onlar tamamen elbiseliydiler ve parçalanmamış sağlam
durumdaydı. Bu arazi Azerbaycanlıların kontrol altındaydı.
Cesetler arasında Çingiz Azerbaycanlı helikopterden
korkmayan askeri kıyafetiyle birini fark etmiş <…>.
Birkaç gün sonra geri kalan cesetleri için döndüğü zaman
Mustafayev onların değişikliklerinden şaşırmış: cesetlerin
kafa derilerini yüzülmüş.“ <…> Mustafayevin çektiği
video görüntülerinde ne elbisesiz kadınlarla çocuklar, ne
de kafa derilerini yüzülmüş erkekler var. Fakat ölenlerin
dizlerinin vurulduğunu cok açık aklımda kalmış. Ilk
mesleği doctor olduğu için Mustafayev bu insanların uzun
ve ağrılı öldüğünü ve kan revan içinde olduğunu hemen
anladı. Ayrıca, bunların yakın uzaklığından ateşe tutulması
ve özellikle dizlerini nişan alması kuşkusuzdur. Bu insanları
birisi kasıtlı öldürmüş, fakat kim ve ne amaçla yaptığını
soyleyemem”.
Kaynak: http://www.golosarmenii.am/ru/19958/world/2203/

Arif Yunusov, Azerbaycanli insan haklar activist:
“Kasaba ve onun sakinlerini bilerek siyasi amaca feda
edilmişler. Amaç Azerbaycan Milli Cephesi’nin iktidara
gelmesine ihtimal vermemesiydi”.
Kaynak: “Zerkalo” Azerbaycanli gazetesi, Temmuz 1992
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Yakup Mamedov, 1992’de Yüksek Konseyi başkanı,
Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı vekili:
“Azerbaycan televizyonuna verdigi röportajında Yakup
Mamedov Hocalı faciasının kimin vicdanında olduğunu
çok iyi bildiğini ilan etti. Söz konusu Ermeniler değildi”.
Kaynak: “Ogonyok” dergisi, N14–15, 1992

Elman Mamedov, Hocali belediye baskani
“Bu faciasının sorumluluğu kime düşmesi ve tarihin kimi
suçlayacağını biz bilmiyoruz.,,”
Kaynak: Çingiz Mustafayev’e verdiği röportajı

http://xocali.net/RU/Mamedov-Mustafayev.html

Azerbaycan iktidarı Hocalı olayları olarak Kosovo
olayları, depremzadeler, diğer bölgelerinden
mülkeciler, dünyanın diğer yerlerinde ölmüş
insanlarına ait fotolarla videolar göstererek emsali
bulunmaz tahrifatlarla sahtekarlıklara başvuruyor.
2010’da “Xenophobia(Yabancı düşmanlığı)’a karşı
girişim” derneği tarafından hazırladığı www.xocali.
net sitesinde verilerin incelemesi ve 1992 Şubatın
sonunda Ağdam yakınlarında yer alan olaylar
hakkında objektiv ve tarafsız bilgiler var.
Azerbaycan propaganda makinesinin Sumgayıt, Bakü,
Marağa ve diğer yerlerde yaptığı Ermeni soykırımının
sorumluluğunu yüklenmekten kaçınma ve kendi halkının
faciasını propaganda aleti olarak kullanma çabalari başarısız
kalmaya mahkumdur. Bir gün Ağdam yakınlarında olan
cinayetleri yapanları gün ışığına çıkarılıp sorumluluğa
çağrılacak.
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Işte “ermeni vahşetleri”, annelerin acı, ölmuş çocuklar v. s gösteren resim.
Ancak basit doğrulama gösterir ki fotograflardaki olaylar 1983 yılında Turkiyede
meydana gelen tahrip edici depremdendir.
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Bu resim Hocalı konulara ilişkin birçok farklı sitelerde
mevcut. 1992 yılın şubat 25–26 gecesi ateş teatisi meydana
gelmişti ve artık 2 Martın sabah saatlerinde cesetler
toplanmış ve getirmişler (üstelik videogörüntülerе göre
orada 30–40 beden vardı ).
Bundan bir soru doğar. birkaç ayaz gecelerde cesetler nasıl
“iskeleye çevirebilmişti”, ne zaman insan vucudun ve
giyimin çürümek için en az 100 yıl gerek.
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Zurna.azersayt.com sayfası Hocalının “kurbanı” olarak ne fazla ne eksik Hamasın
ölmuş militanları sunmak başardı.
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Hocalu olayları 1999 yılında meydana gelen Balkan kırımına ilişkin
resimlerle gösterilir.
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Мüthiş bir resim, ne demek...
Hocalu olayları ile bu resmin hiç bir ilişkisi yok: bu
resim 1978 yıldaki olaylarına ait. O zaman 10–24
Aralıkta Maraş şehrinde “Bozkurt” adıyla türk asırı
milliyetçi örgütü alevilerin kanlı kıyımı yaptı. Resmi
verilere göre o zaman 111 insan hayatını kaybetmişti.
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