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Hocalý 26/02/1992

OLAYLARIN OLDUÐU YER :
Azerbaycan, KARABAÐ ve Hocalý 26/02/1992 BENDE ORADA ZALÝM ERMENÝDEN ZULÜM GÖREN KARDEÞLERÝME YARDIM EDÝYORDUM ONLARLA OMUZ OMUZA SAVAÞIYORDUM&hellip;

Elleri bir aðaca arkadan baðlanan hamile bir kadýnýn baþýna dikilmiþ olan iki Ermeni yazý tura atýyordu. Bu kanlý kumarý yaklaþ
yýl önce Anadolu topraðýnda Kars'ta Aðrý'da Van'da Erzurum'da da bu katil sürüsünün atalarýma ayný emellerle bu çirkin katliam
bizlerin dedelerinde oynamýþtý&hellip;.Onlardan duymuþlardý&hellip; Karný burnunda çaresiz bir Azeri kadýnýn doðumu oldukç
yakýn görünüyordu&hellip; Çaresiz kadýn bir hazan yapraðý gibi titriyordu. Elbiseleri yýrtýk, ayaklarý çýplaktý...Ermenilerin uzun
olaný elindeki AK-47 model Rus yapýmý otomatik tüfeðinin namlusuna monte edilen seyyar kasaturayý çýkartýrken, diðeri elinde
demir parayý havaya attý
:-Akçik, manç?..
(Kýzmý, oðlan mý?)
-Akçik...
(Kýz)
Bu cevap üzerine 'oðlan' diyerek bahse giren Ermeni, elindeki kasatura ile hamile kadýnýn karnýný bir hamlede yarýp çocuðu
çýkarttý.Kan b! ürülügözleri bebeðin kasýklarýna kilitlendi.
-Tun þahetsar,ýnger...
(Sen kazandýn, yoldaþ)
-Yes þahetsapayts ays bubriký inç bes bidigiþdana...
(Ben kazandým ama bu bebek nasýl beslenecek?)
-Mayrigý bedge giþdatsine.
(Annesi besleyecek elbette)
Bunun üzerine daha kýsa boylu olan Ermeni, bir hamlede kasaturaya geçirdiði bebeði annesinin göðsüne yapýþtýrdý:
-Mayrig yerahayin zizdur.
(Çocuða meme ver)

Ayný dakikalarda Hocalý'nýn baþka bir semtinde tek kale futbol maçý hazýrlýðý vardý. Ýki kesik Azeri kadýn baþýný kale direði y
arayýþýna girmiþlerdi.Baþý týraþlý bir çocuk bulup getirdiklerinde ise Ermeni çeteci sevinçle baðýrdý:
-Asixn ma/,çimi yev býzdýge, aveg gýndýrnadabidi. Gýdýresek...
(Bu hem saçsýz hem de küçük, iyi yuvarlanýr. Kopartýn...)
Ayný anda çocuðun gövdesi bir tarafa,baþý da orta yere düþmüþtü...
Ermeniler zafer naralarý! atarak, kanlý postallarý ile kesik çocuk baþýna vurarak kanlý bir kaleye gol atmaya çalýþýyordu.
Bu iki olay Hocalý'da bundan çok deðil yalnýzca 14 yýl önce yaþandý&hellip;Her iki olay da ermeni çetecilerin katliamlarýna
bizzat þahit olan görgü tanýgý oldugum için þurrum hala yerinde deðildir.. anlatýmlarýdýr&hellip;

Ne yazýk ki 26 Þubat 1992 günü binlerce Azeri türlü yöntemlerle vahþice katledilmiþtir. Ajanslar,katliam haberini bütün dünyaya h
geçerken, arþý titreten aðýr bir vahþet yaþanan Hocalý halkýndan geri kalanlar ise çaresizlik içinde kývranýyordu.

Türkiye'de büyük bir dehþet uyandýran katliama iliþkin ilk görüntüler ise TRT aracýlýðý ile duyurulmuþtu. Bütün olanlarý batýlý ga
özellikle de New York Times belgeledi.
26 Þubat'ta güçlü silahlarla donatýlmýþ Ermenistan silahlý kuvvetleri ile Hankendi'nde konuþlanmýþ bulunan Albay Zarvigarov
komutasýndaki 366'ncý Rus Motorize Alayý, Hocalý'ya saldýrarak tarihin en vahþî katliamlarýndan birini yaptýlar.

26 Þubat! gecesi Rus motorize alayýnýn tanklarýndan açýlan top ve roket saldýrýlarý ile Hocalý Havaalaný kullanýlamaz hâle ge
kentin dýþ dünya ile iliþkisi de tamamen kesildi.
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Savunmasýz kalan kente giren Rus destekli Ermeni askerleri, çocuk, yaþlý, kadýn, bebek demeden birçok insanýmýzý vahþîce
katlettiler. ermenilerin iþgal ettikleri Hocalý'da dehþet verici olaylar yaþandý.
Canlý canlý insanlarýn kafa derilerini yüzdüler,

Sað olarak ele geçirdiklerini ise sistematik bir iþkenceye ve týbbî deneylere tâbi tutarak, insanlýk dýþý muamelelere maruz býrak
Hýzar ve testereler ile diri diri insanlarýn kol ve bacaklarýný kestiler.
Genç kýzlarýn önce saçlarýný,sonra da kafa derilerini yüzdüler.

Babanýn gözü önünde evladýný, evladýn gözü önünde babayý kurþunlara dizdiler.
Kesik kafalarý sepetlere doldurdular.
Peki neydi bu düþmanlýk?
Ermenistan'daki okul duvarlarýnda asýlan haritalarda Türkiye'nin 12 ili yer almaktayken, Ermenistan'ýn bayraðýnda Türkiye
hudutlarý içindeki Aðrý Daðý'nýn resmi varken, Ermenistan Millî Marþý'nda 'Topraklarýmýz iþgal altýnda, bu topraklarý azat etme
ölün,öldürün' denmekteyken, baþkaca bir neden aramaya zaten gerek yok sanýrým.

Daðlýk Karabað Bölgesi'nde bulunan Hocalý'ya, eski Sovyet Ýttifaký Silahlý kuvvetleri'ne ait 366.Alay'ýn desteði ile Ermeni Sýlah
Kuvvetleri tarafýndan düzenlenen saldýrýlar sonucu 613 Azerbaycan Türk'ünün hayatýný kaybettiði resmî olarak açýklandý. Anca
sayýsýnýn bu rakamlarýn çok çok üstünde olduðu bilinmektedir.
56 hamile kadýn karný yarýlmýþ durumda bulunmuþtur.
Bu alçak saldýrýda 487 kiþi aðýr yaralanýrken, 1275 kiþi ise rehin alýnmýþ,geri kalan nüfus da bin bir zorlukla canýný kurtarmýþ
olayýn tahribatýndan ruhlarý ve hafýzalarý asla bir daha kurtulamamýþtýr.
Þahitlerin anlattýklarýný dinleyenler önce kulaklarýna inanamadý.!

Fakat katliam sonrasý Hocalý'ya girdiklerinde ise, benim güvendiðim azeri kardeþlerimin bana ve diðer görgü tanýklarýnýn abartm
kýsa sürede anladýlar&hellip; Hocalý'da katliam bölgesini gezen Fransýz gazeteci Jean-Yves Junet'nin gördükleri karþýsýnda
söyledikleri, katliamýn boyutunu da anlatýyordu:

Bu yaþýma kadar oldugum savaþlarýn içinde gördüm olmadýklarýmdada 'Pek çok savaþ hikâyesi dinledim. Faþistlerin zulmünü i
Hocalý'daki gibi bir vahþete umarým kimse tanýk olmaz' Peki 26 Þubat 1992 günü yaþanan bu katliamýn emrini kim vermiþti;
Ermenistan Devlet Baþkaný sýfatýný taþýyan Kahbe analý &ldquo;Robert Koçaryan&rdquo; denilen kirli katilden baþkasý
deðildi&hellip; Yaptýðý terör faaliyetlerinin oraný nispetinde terfi eden Taþnaksutyun örgütü liderlerinden Katil Robert Koçaryan,
Mart 1996'da Ermenistan Baþbakaný oldu.

Karabað'da barýþ istediði için aþýrý milliyetçilerin tepkisine daha fazla direnemeyen Levon Ter Petrosyan istifa edince de 30 Mar
1998 yýlýnda ondan boþalan Devlet Baþkanlýðý koltuðuna,'Hocalý Katlia! mý' baþ sorumlusu olan azýlý terörist,katil Robert Koça
oturdu.

Ermeniler Türk hamile kadýnlarýna tecavüz edip karnýný hamile olduðu halde taþ ile doldurup öldürmüþler ve küçük Türk kýzlarý
edip öldürmüþlerdi.

NEYSE KÝ BUNLARIN HESABI ERGEÇ SORULACAKTIR&hellip;YEMÝN OLSUN..!! ÞÝMDÝ GELELÝM BÝZÝM BURADAK
DÖNEK LÝBOÞ SATILMIÞ 2. CUMHURÝYETÇÝ ALÇAK HAYÝN NEYÜDÜÐÜ BELÝRSÝZ ÝBENE TAKIMINA YOLLARA D
BÝR AGIZDAN BÝRGÜNDE ERMENÝ OLAN GODOÞ PEZOLAR&hellip; Bu Ülkemizde sadece 1 ermeni öldürüldü diye yü
yaptýlar.. sokaklarý iþgal ettiler.. ellerine baþka alacak þeyler varýken pankart alýp bir günde ermeni oldular bilseydim bir gün önc
bende dönme &ldquo;sisiyi&rdquo; öldürüp bunlara alýn &ldquo;sisi&rdquo; öldü þimdide biz dönmeyiz hepimiz sisiyiz hepimiz
ibneyiz derlerdi&hellip; buna inanýn derlerdi&hellip; ve o kadar anlattýk bunlar katil sürüleri dedik ve araþtýrdýlar ama hiç bir
insan kalkýp ta bunca masum azeriyi katleden masum çoluk çocuk demeden yaþlý hasta demeden savunmasýz insanlara
iþkence edilip öldürüldükleri için yürüyüþ yapmadýlar&hellip; ulan, sizler nasýl insan olursunuz? YUH OLSUN SÝZE Yazýklar
&hellip;
HEPÝNÝZE.. YIL : 2006
Dr.Hayrettin ERTEKÝN
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