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Khodzjaly: De Getuigen Vertellen 



 







Ze vertelden de leraar dat hij een les niet 
correct had gegeven en niet de waarheid vertelde aan zijn 
leerlingen. 
 

Ze wilden hem dwingen een uitspraak te doen: 
“Zeg nu de waarheid en vertel dat Karabakh aan 
Armeniërs toebehoort”. Leraar Jafar weigerde te 
vertellen wat ze wilden. Een Armeniër sneed toen le-
raar Jafar zijn keel door en herhaalde de woorden: 
Karabakh is van Armeniërs. De leraar die Azerbeid-
zjaans bloed in zijn aderen had en van zijn vaderland 
hield, wilde deze woorden niet herhalen. Ik zag het 
bloed van zijn keel naar zijn borst stromen. De Ar-
meense soldaat sloeg hem van de stoel en schopte 
hem.





 



Voor mijn ogen kreeg het 9 jarige meisje van Gu-
liyev Garyagdi van angst een ernstige hartaanval en 
stierf ze. 

De 
vermoeide mensen die in deze woorden geloofden en voor-
waarts gingen, werden dood geschoten door deze laffe Ar-
meniërs. Er werden 4 mensen gedood, 5 raakten gewond, 
de rest werd gevangengenomen. 



Ongeveer 40 gevangenen van de 500 mensen die ik zag, 
werden geruild met Armeense gevangenen. Ongeveer 460 
mensen bleven in Armeense gevangenschap. De pijn van 
die nacht zit nog steeds in ons hart. 
 











 
 
  







 





 













Het doden van kinderen, ouderen en vrouwen met 
martelingen is geen vorm van geweten. 
  



















 
 



De jongeren van Khodzjaly vertellen 
 

 



 



Tijdens mijn gevangenschap lag ik in de armen van mijn 
vader Garayev Yusifali Suleyman oglu en mijn broer Ga-
rayev Ramil lag in de armen van mijn moeder Jafarova 
Irada Aydin qizi. Zoals ik al eerder vertelde, werden er 
een dag voor de gevangenschap veel mensen gedood tij-
dens het schieten van de brute Armeniërs tijdens onze 
vlucht in de richting van Bozdagh. De inwoners van 
Khodzjaly die in de val waren gelopen van Armeniërs, 
namen de kinderen van de vermoorde mensen mee. 
"Weeskinderen zijn per ongeluk redders voor anderen 
geweest". Ik zou graag mijn mening willen uitleggen. 
Onze strijders waren een deel van het zelfverdedigings-
bataljon dat Khodzjaly beschermde. Veertien van hen 
kwamen uit onze familie. Samen met mijn vader. Ik was 
een jongen van 3 jaar en huilde voortdurend van angst. 
Mijn vader kon mijn tranen niet verdragen en hij gaf me 
aan mijn moeder. Daarom was ik de reden van mijn va-
ders gevangenschap. Ik vraag me af of ik echt schuldig 
ben? Wie anders kan zijn vaders door zijn tranen tot le-
venslange gevangenschap veroordelen? 



"Mijn lieve vader, vergeef me. Ik zou willen dat ik 
toen niet zo veel gehuild zou hebben. Ik zou willen dat ik 
in je armen had kunnen blijven, zelfs toen je mij aan mijn 
moeder gaf." 









 







Als iemand een onschuldig persoon zou doden, zou het zijn 
alsof hij de hele mensheid heeft gedood. 
 









Moge niemand meer last hebben van een pijnlijke dag!  
Moge onze kinderen niet zonder vader opgroeien. 





Getuigenis 



 
Nooit geen pijn meer! 





Bron: https://www.aa.com.tr/en/politics/turkish-parliament-
remembers-1992-khojaly-massacre/1402320

 
Foto is gemaakt door Frederique Lengaigne (Reuters fotograp-
her). Eind februari 1992 in Agdam. Bron: https://justiceforkho-
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Foto is gemaakt door Victoria Ivleva, een dag na de bezetting 

van Khodzjaly in Khodzjaly. Bron: https://justiceforkho-
jaly.org/content/victoria-ivleva 

 
De laatste persoon in die grote menigte Azerbeidzjanen 

op de vlucht was een vrouw met drie kinderen. Ze liep op 
blote voeten in de sneeuw. Ze bewoog amper en viel vaak. 
Zoals later bleek, was de jongste van haar kinderen slechts 
twee dagen oud. Nog maar 2 dagen oud. Ik nam de baby in 
mijn handen en begon met de Azerbeidzjanen mee te lopen. 
We waren allebei, die vrouw en ik erg aan het huilen. Het 
was een donkere nacht, een enorme puinhoop. Hoewel mijn 
kleding me onderscheidde van de Azerbeidzjanen, werd ik 
verschillende keren vervloekt en aangemaand om sneller te 
gaan lopen. Ik wist dat ik niet bedreigd werd, maar ik 
voelde me toch een gevangene. Ik zou niet willen dat ie-
mand zoiets allemaal meemaakt”. 
 

Victoria Ivleva, Russische journalist.
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26 februari 1992, De tragedie van Khodzjaly.
De tragedie van Khodzjaly was de bloedigste aflevering van de niet 
verklaarde oorlog in Karabakh. De stad Khodzjaly werd op 25 en 
26 februari 1992 het slachtoffer van Armeens separatisme en 
Armeens geweld. De stad Khodzjaly, evenals andere 
nederzettingen in de regio Karabakh, werden verwoest en volledig 
verbrand. De tragedie, genocide, massamoord gepleegd tegen het 
volk van Azerbaijan heeft geen analogie in de menselijke 
geschiedenis vanwege de wreedheid en gruweldaden ervan. De 
tragedie van Khodzjaly die plaatsvond in Boven-Karabakh was 
zelfs erger dan Chatyn in Wit-Rusland, Songmi in Vietnam, 
Hiroshima in Japan en de Holocaust die plaatsvonden in de 
verschillende delen van de wereld.regDit boek reflecteert 
informatie over de stad Khodzjaly. De stad Khodzjaly is deel van 
de Upper Karabakh, de economische regio van Azerbeidzjan en de 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op 26 februari 1992. 
Ook bevat het boek verhalen van de ooggetuigen van de Khodzjaly 
Genocide.
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