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1988 yılından başlayan Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorunu sürecinde en korkunç, en facialı, 
tarihte benzeri çok az bulunan olaylardan biri Karabağ’ın en eski yerleşim birimlerinden olan Hocalı’da uy-
gulanmış soykırım olmuştur. Hocalı faciası XX. yüzyılın en dehşetli ve en acımasızca yapılmış katliamlarıyla 
aynı düzeydedir. 

1992 yılının kanlı faciasına kadar Hocalı’da 7 000 insan yaşamaktaydı. Malum olaylar döneminde Erme-
nistan’dan, komşu Hankendi’nden Ermeniler tarafından yurtlarından kovulmuş çok sayda Azerbaycanlı ve 
1989 yılında Fergane’den göç ettirilmiş Ahıska Türkleri de Hocalı’ya yerleşmişlerdi. 1992 yılının 25 Şubatını 
26’sına bağlayan gece silahlı Ermeni birlikleri eski SSCB’nin Hankendi şehrinde konuşlandırılmış 366. Alayı-
nın desteği ile silahsız ve savunmasız Hocalı şehrine saldırmışlardır. Öncelikle Hocalı’nın her tarafı Ermeniler 
tarafından kuşatılmış, daha sonra ise şehir top ve diğer ağır silahlarla ateşe tutulmuş, kısa sürede şehirde 
yangın çıkmış ve her tarafı sarmıştır. Şehri savunan gönüllüler ve sivil halk buranı terk etmek zorunda kal-
mıştır. Şubatın 26’sında, sabah saat 5’e kadar şehir ermeni işgalcilerinin eline geçmiştir. Bir gecede kadim 
Hocalı şehri yerle bir edilmiştir.

Şehri terk etmek zorunda kalmış sivil halk dağlara, ormanlara kaçmıştır. Fakat, her tarafda silahlı Er-
meniler kaçan insanları kurşuna dizmiş, onlara acımasız işgenceler yapmışlardır. Böylece, karlı ve soğuk 
Şubat gecesinde çok sayda kızlar ve gelinler esir edildi veya rehin alındılar. Ermeni kurşunlarından kaçmayı 
başaran çok sayda insan ise dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamlarını kaybettiler.

Cinayetkar Ermeni birliklerinin sözkonusu vahşilikleri sonucunda 613 kişi katledilmiş, 487 kişi sakat kal-
mış, 1275 kişi – yaşlılar, çocuklar, kadınlar esir edilerek akılalmaz Ermeni işgencesine, tahkir ve hakaretlerine 
maruz kalmışlardır. 150 kişi ise halen kayıp listesindedir. Görüldüğü gibi bu yaşananlar gerçek anlamda bir 
soykırım idi. Hocalı’da katledilmiş 613 kişiden 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i ise yaşlı insanlar olmuştur. Hocalı 
faciasında 8 aile tamamen yok edilmiş, 24 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini 
kaybetmiştir.  Bu cinayette 56 kişi özel işkence ve acımasızlıkla katledilmiştir. Onlar canlı olarak yakılmış, 
kafaları kesilmiş, yüzlerinin derisi yüzülmüş, küçük çocukların gözleri çıkarılmış, hamile kadınların karınları 
yırtılmıştır. Hatta Ermeniler cesetleri bile tahkir etmişlerdi...

Hocalı ne Katyn’dir, ne de Songmi. Hocalı faciası daha dehşetlidir. Hocalı olaylarına sadece bir şehrin 
göç ettirilmesi, sivil insanların öldürülmesi olarak bakmak safl ık olur. Savaşın kendi acımasız kuralları vardır. 
İnsanlar ölebilir, esir düşebilir, şehirler de yıkılır... Hocalı’da yaşananlar gösterdi ki, bir zamanlar dost, kardeş, 
kirve deye evimizin baş köşesine oturttuğumuz Ermenilerin kalplerinde bizlere karşı ne kadar kin ve nefret 
varmış... Bununla da Ermeniler tarih boyunca onları takip edecek çok sayılı vahşiliklerin daha ağırına imza 
attılar. Fakat onlar, bu cezasızlıktan rehavete kapılmasınlar, Azerbaycan’ın vatansever evlatları, bir karış top-
rak için canlarını vermeye hazır olan yiğitlerimiz bu kanı yerde koymayacaklardır... yıllar geçse bile... Sadece 
Baş Komutanın bir emri yeterlidir. Toprak uğrunda savaş daha ileridedir...
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