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The Khojaly genocide with its inconceivable cruelty and in-

human punitive methods, was completely targeted against the 
people of Azerbaijan and represents a barbarian act in the history 
of humankind. At the same time, this genocide was a historical 
crime against humanity."  

Heydar Aliyev National Leader of Azerbaijani people  
 

 
“...Azerbaijan will never accept the occupation of its lands 

by Armenia. We will restore our country's territorial integrity at 
any cost. Karabach is an ancient Azerbaijani land. Armenians 
were moved in these territories in the 19th century. The people 
and State of Azerbaijan will never allow creation of a second 
Armenian state on Azerbaijan's historical lands”.  

lham Aliyev the President of the Republic of Azerbaijan  
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Ik zag ongeveer 100 dode lichamen op de heuvel. Een klein 
jongetje was onthoofd. Overal lagen de dode lichamen van 
vrouwen, kinderen en ouderen die op brute wijze waren 
vermoord”. 

Major Leonid Kravets, Izwestiya, 13 maart 1992 
 
 
 By the morning of February 26, the refugees had made it to 

the eastern cusp of Mountainous Karabagh and had begun work-
ing their way downhill, toward safety in the Azeri city of Ag-
dam, about six miles away. There, in the hillocks and within 
sight of safety, of the Mountainous Karabach, soldiers had 
chased them down. “They just shot and shot and shot”. A refu-
gee woman, Raisha Aslanova, testified to a Human Rights 
Watch investigator” 

My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to 
Armenia, Marker Melkonian, 2007 

 
 

In February 1992, Karabach Armenian forces-reportedly 
backed by soldiers from the 366ste Motor Rifle Regiment of the 
Russian Army-seized the Azeri populated town of Khojaly”. 

Human Rights Watch Report, 1992 
 

 
Ву late yesterday, 479 deaths had been registered at the 

morgue in Agdam, and 29 bodies had been buried in the ceme-
tery. Of the seven corpses I saw awaiting burial, two were chil-
dren and three were women, one shot through the chest at а blank 
range. 

Armenian Soldiers Massacre Hundreds of Fleeing Fami-
lies, Ву Thomas Goltz, Agdam, Azerbaijan, The Sunday 

Тimes, March 1, 1992 
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In the first one (truck)*¹ I counted 35 (corps)*, and it looked 

as though there were almost as many in the second… Some had 
their heads cut off, and many had been burned”. 

Frederique Lengaigne, The New York Times,  
Massacre by Armenians being reported”, March 3, 1992 

 
 
103 Armeense soldaten van het Russische 366ste 

gemotoriseerde regiment zijn in Nagorno-Karabkh gebleven.” 
General Polyakov, Financial Times, 14 maart 1992 

 
 
On this "autonomous region" Armenian armed forces to-

gether with the people who are natives of Near East have the 
most modern military equipment, including the helicopters. 
ASALA has military bases and ammunition depots in Syria and 
Lebanon. Armenians annihilated Azerbaijanis of Karabach, im-
plemented bloody massacre in more than 100 Moslem villages."  

Valeractuel magazine (Paris), March 14th, 1992 
 
 
Ik was diep onder de indruk toen ik dit boek schreef over 

Chodzjali. 
Dr. Rolf Kunsh 
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Voorwoord 
 

Afgelopen decennia zijn wij op een of andere manier bet-
rokken geweest bij de kwestie Karabagh, en de ontheemden 
van Karabach, vluchtelingen uit Armenië met Azerbeidzjaan-
se achtergrond. Een hartverscheurende gebeurtenis die ieder 
jaar weer emoties oproept bij iedere Azerbeidzjaanse, is de 
Chodzjali genocide die op 26 februari 1992 gepleegd is. In 
2021 hebben we onze betrokkenheid formeel vormgegeven 
door de oprichting van de stichting “Stichting TogetherSt-
rong”. Een van de doelen van de stichting zijn de ongehoorde 
verhalen van de mensen met een migratieachtergrond te laten 
horen, zodat ze zich beter geïntegreerd kunnen voelen in de 
maatschappij waar ze zich momenteel in bevinden.  

Een van de hartverscheurende gebeurtenissen die nog ni-
et voldoende vertelt en erkend zijn, is de Genocide van 
Chodzjali.  

Begin van 2021 zijn we benaderd door de schrijfster en 
onderzoekster Irada Alili om haar boek met getuigenissen van 
overlevenden van Chodzjali te lezen en onze mening hierover 
te geven. Het boek heeft een diepe indruk achtergelaten, zodat 
we besloten hebben om het boek in het Nederlands te verta-
len. Arzu Oktay, de Secretaris van Europese Azerbeidzjaanse 
Congres, is betrokken bij de kwestie rondom Karabach en he-
eft het boek in het Fins vertaald. Het boek is ook vertaald in 
de Oekraïense taal.  

We hopen dat met het vertalen van dit boek, meer be-
kendheid te geven aan de ware gebeurtenissen van 26 februari 
1992 in Chodzjali in Azerbeidzjan. Verder hopen wij dat dit 
boek bijdraagt aan een verbreiding van de erkenning van de 
genocide van Chodzjali in Nederland. 

 
Ilkana Yusifova - van den Berg 

Stichting TogetherStrong 
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Hartverscheurende Nacht van Chodzjali 
 

Op 26 februari 2022 is het 30 jaar geleden dat de 
Chodzjali genocide heeft plaatsgevonden.  

Bij deze genocide zijn honderden onschuldige 
Azerbeidzjanen zoals: zuigelingen, kinderen, ouderen, 
mannen en vrouwen, op brute wijze vermoord door 
Armeniërs. Deze tragedie staat ook bekend als de Chodzjali 
genocide. De stad Chodzjali werd op 26 februari 1992 in 
het midden van de nacht aangevallen terwijl haar 
vreedzame burgers sliepen. De vreedzame inwoners van 
Chodzjali die door de onverwachte aanval hals over kop 
moesten vluchten, werden gestopt door gewapende 
Armeense soldaten. Hierdoor konden ze deze barricaden 
niet passeren terwijl ze vanuit verschillende richtingen naar 
Agdam wilden vluchten door het bos over de besneeuwde 
bodem en de bevroren rivier Gargar. Ze werden genadeloos 
gedood. 

Deze bloedige tragedie door de Armeniërs gepleegd 
was een ongekende genocide in de geschiedenis tegen 
Azerbeidzjanen. 

De tragische gevolgen van de bezetting van Chodzjali 
zijn als volgt: 613 mensen, waaronder 106 vrouwen, 63 
kinderen en 70 oudere mensen werden vermoord. Acht 
families werden totaal uitgeroeid; 25 kinderen verloren 
beide ouders; 130 kinderen verloren een ouder; 60 mensen 
werden vermoord met grote wreedheid; 487 mensen 
raakten gehandicapt; 1.275 mensen werden gegijzeld; en 
van het lot van 155 mensen is nu na 30 jaar nog steeds 
onbekend; En ongeveer 280 lichamen konden niet worden 
meegenomen en begraven. 
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Op 11 december 1946 verklaarde de Algemene 
Vergadering van de VN in een resolutie dat genocide een 
van de zwaarste misdaden tegen de menselijkheid is. 

De elementen van dit soort misdaden zijn vastgelegd in 
het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van 
genocide van 9 december 1948 en zijn goedgekeurd door 
alle landen van de VN. Deze elementen zijn duidelijk te 
zien in de Chodzjali genocide. Het is een strafbaar feit dat 
doelbewust wordt gepleegd, met de bedoeling om mensen 
massaal uit te roeien vanwege nationale kenmerken. 

Tijdens de bezetting van het grondgebied gedurende 
bijna 30 jaar en het doden van meer dan 20.000 mensen en 
meer dan een 750 duizend mensen leefden gedwongen in 
binnenlandse ontheemding. Verwoesting van ontelbare 
historische en religieuze monumenten en vernietiging van 
ongekende natuurlijke hulpbronnen. Het feit is er dat er 
genocide plaatsvond, een hele stad werd verwoest, de 
bevolking massaal werd vernietigd met onredelijke 
wreedheid en marteling. Zo’n daad van genocide wordt 
door de VN beschouwd als een van de meest ernstige 
misdaden.1 

Ondanks de vele en de bewezen feiten is er na 30 jaar 
nog steeds geen juridische en politieke consensus over de 
beoordeling van deze feiten in de internationale arena. 

Om deze reden hebben de daders wiens namen bekend 
zijn geen straf gekregen voor de gepleegde wreedheden. 
Vele journalisten uit tientallen landen hebben informatie 
verspreid op basis van de feiten die door de wereldmedia 

                                                 
1 Professor Elmira Suleymanova, the Commissioner for Human Rights (Ombuds-
man)of the Republic of Azerbaijan, 08.02.2018, Azerbeidzjaanse versie van dit 
boek 
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zijn verzameld. Deze feiten en de internationale campagne 
“Justice for Khojaly” die in veel landen en steden wordt 
uitgevoerd, speelt een belangrijke rol bij de erkenning van 
het bloedbad van Chodzjali als genocide. De genocide 
gepleegd door de Armeniërs tegen de Azerbeidzjanen 
wordt in veel landen veroordeeld. 

De parlementen van meer dan 15 landen (waaronder 
Mexico, Tsjechië, Peru en Pakistan) hebben de Chodzjali 
genocide binnen de normen van internationaal recht erkend. 
Ook in de wetgevende organen van meerdere staten in USA 
werden relevante resoluties aangenomen. 

Aan de vooravond van de Chodzjali tragedie wordt elk 
jaar weer een verklaring verspreid onder de wereldge-
meenschap, waarin wordt gesteld dat het een schending van 
de mensenrechten en genocide is. Dit gebeurt ook in 
Nederland. 

Maar de genocide gepleegd door de Armeniërs tegen 
de Azerbeidzjanen moet zonder pauze onder de aandacht 
worden gebracht tot dat er erkenning is. 

Met het oog op het erkend krijgen van deze tragedie in 
de hele wereld, is het de moeite waard om de herinneringen 
van de Chodzjali getuigen zelf te systematiseren en te 
publiceren. Dit is gedaan door mevrouw Irada Alili in haar 
hartverscheurende boek met de getuigenissen van de 
bewoners van Chodzjali. De vertaling van het boek in het 
Engels en andere talen, vergroot het belang ervan en 
vergroot het publiek van de lezers. 

Het boek vol onbetwistbare feiten is een verzameling 
van persoonlijke ervaringen van de bewoners van 
Chodzjali. Elke pagina van dit boek is een bewezen feit van 
massale en grove schendingen van de mensenrechten die 
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universeel erkend worden door de Verenigde Naties en een 
verzameling van gepleegde misdaden. 

Met de vertaling in het Nederlands van het boek van 
Irada Alili willen we bijdragen aan meer consensus ten 
aanzien van de juridische en politieke beoordeling van de 
feiten van Chodzjali. En nakoming van de internationaal 
geldende verplichtingen in geval van genocide door 
diegenen die deze genocide pleegden. En dat ontheemden 
kunnen terugkeren naar hun geboorteland, de 
Azerbeidzjaanse gevangenen en gijzelaars zullen worden 
vrijgelaten, en dat de criminelen die onschuldige burgers 
doden bestraft zullen worden voor het Hof van Justitie.  

 
 Hopelijk hoeven we niet nog 30 jaar te wachten tot 

waarheid wereldwijd bevestigd is. 
 

 Stichting TogetherStrong,  
Februari 2022, Nederland 

 
 

    
 

Zie website: https://justiceforkhojaly.nl 
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Chodzjali genocide – Misdaad tegen de mensheid 
 

Chodzjali is een kleine stad in de regio Karabach van 
de republiek Azerbeidzjan met een totale oppervlakte van 
940 vierkante kilometer. Het grenst aan de districten 
Kalbadzjar en Agdam in het noorden en noordoosten, de 
regio's Shusha en Khodzjavand in het zuiden en de regio 
Lachin in het westen. De vroegere naam van deze regio, 
oorspronkelijk gesticht in 1930, heette Khankendi 
(Stepanakert), daarna Asgaran (1978-1991). Vanaf 26 
november 1991 werd de stad omgedoopt tot Chodzjali. 

De bergkam Karabach strekt zich uit langs de 
westelijke grens van dit gebied. De hoogste toppen van de 
regio zijn de Gizgala met een hoogte van 2843 meter en de 
bergen van de Girkghiz met een hoogte van 2827 meter. 
Jura, krijt, antropogene sedimenten zijn wijd verspreid in 
de regio Chodzjali. Het grondgebied rond de stad is rijk aan 
mineralen (klei, leem, zand, enz. De stad Chodzjali omvat 
de dorpen Chodzjali, Bashkend, Garagav, Yaloba, 
Karkidzjahan, Kosalar, Meshali, Hasanabad, Dzjavadlar, 
Khanhasan, Dzjamillien Dashbulag. De stad Chodzjali en 
het dorp Chodzjali zijn verwant aan de namen van families 
die behoren tot de familie Chodzjali die hier woonden. 
Chodzjali-Gedabey zijn archeologische monumenten die 
ontstonden in de 7de en de 13de eeuw voor Christus. De 
Nekropol en Koergan woestijnen behoren tot ongeveer 
dezelfde periode. In de late bronstijd en de eerste ijzertijd 
een groot aantal Albanese kerken ontstonden tot in de 4de 
en 6de eeuw na Christus. De Haji Ali koepel uit de 14e 
eeuw, is een Cirkelvormig graf dat gebouwd is gebouwd in 
1356, Het Asgaran fort is gebouwd in de achttiende eeuw 
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en er zijn oude begraafplaatsen en andere historische 
monumenten die geregistreerd staan op het grondgebied 
van de historische architectonische wijk Chodzjali. De 
oude terpen, graven, heuvels en monumenten die bij de 
opgravingen zijn gevonden, bewijzen dat deze plaatsen 
oude nederzettingen zijn. 

De stad Chodzjali ligt in de regio Chodzjali, aan de 
voet van de Karabach rug, in het gebied waar de rivieren 
Gargar, Ilis en Chodzjali samenvloeien. Omringd door de 
dorpen: Aghbulag, Noraguh, Badara, Dashbulag, Ballidzja, 
Mehdikend (Mehdibeyli) en Nakhchivanli (Nakhchu-
vanik), 12 km ten noordoosten van de stad Khankendi, het 
centrum van de autonome provincie Karabach. Deze 
nederzetting was vroeger een dorp in Khankendi en later in 
de regio Asgaran. Chodzjali stad (nederzetting, dorp) is 
sinds 1991 het centrum van de administratieve regio 
Chodzjali. 
  

 
 

De stad Chodzjali (nederzetting, dorp) is verdeeld in 3 
delen: 

1) Oud Chodzjali is gelegen op de linkeroever van de 
Chodzjali rivier, in het driehoekige gebied gevormd door 
de rivieren Ilis en Chodzjali die hier samenvloeien. Later 
werd dit gebied uitgebreid tot de rivier de Gargar en werd 
het de stad Chodzjali. 
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2) Galadere Chodzjali is gelegen op de rechteroever 
van de Chodzjali rivier, in het zuiden van het oude 
Chodzjali dorp, gesticht door mensen die in het begin van 
de twintigste eeuw uit verschillende gebieden waren 
verdreven. 

3) Vluchteling Chodzjali is gevestigd in het oude 
poststation tussen de rivieren Chodzjali en Gargar, 
opgericht door vluchtelingen die in 1918 - 1920 uit het 
huidige Armenië waren verdreven. 

De bevolking van Chodzjali telde in januari 1991 
ongeveer 7.000 mensen. Ze hielden zich voornamelijk 
bezig met veeteelt, wijnbouw, vakmanschap en handel. Er 
waren 2 middelbare scholen, een cultureel centrum, 2 
bibliotheken, een medisch centrum, een postkantoor, 
huishoudelijke dienst, een ziekenhuis, een verscheidenheid 
aan instellingen en organisaties, een graf uit de 14e eeuw 
enzovoort. Waardevolle historische monumenten zoals 
Necropolis, Koergan woestijn uit de late bronstijd en 
vroege ijzertijd zijn ontdekt rond die stad. 

Armeniërs vernietigden Chodzjali en voerden op 26 
februari 1992 met bijzondere wreedheid een bloedbad aan 
onder de vreedzame bevolking. In die nacht om 23.00 uur 
brandden en verwoestten de meedogenloze Armeniërs de 
stad Chodzjali volledig met de alomvattende steun van het 
336ste infanterieregiment behorende tot de 23ste divisie van 
het 4de leger van voormalige USSR. Dit 366ste infanteriere-
giment werd op de avond van 2 maart 1992 naar de stad 
Vaziani in Georgië gebracht en later op 10 maart op bevel 
van maarschalk Shaposhnikov opgeheven. De gewapende 
groepen huurlingen die onder controle van de strijdkrachten 
van de Republiek Armenië stonden, kwamen uit verschil-
lende landen en deze Karabach Armeense gewapende 
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eenheden noemden zichzelf de Artsakh People Army. In 
deze nacht gingen de Chodzjali mensen, die probeerden te 
ontsnappen aan de dood, naar de bossen en de bergen. De 
Armeniërs doodden met bijzondere wreedheid deze 
mensen die naar huis of naar hun werk gingen, de kinderen 
die in diepe slaap waren, of gewoon de mensen die hun 
familie beschermden tegen gevaar ondanks hun leeftijd, 
status enz. Sommige lichaamsdelen van gedode personen 
bleven in de valleien, heuvels en bossen achter.  

Ondanks dat het erg moeilijk was voor de zelfverde-
digingstroepen en de AMON (slechts 160 mensen), en een 
militiegroep die met speciale troepen de aanvallen op 
Chodzjali te voorkomen, waren in staat om de inwoners van 
Chodzjali kansen te geven ten koste van hun dood (de 
overgrote meerderheid van de AMON en de militiegroep 
werden gedood en werden martelaar voor hun geloof). 
Helaas probeerden de arme Chodzjali mensen die het 
bevroren water van de Gargar rivier overstaken en in de 
richting van de dorpen Ketik en Nachitsjevanli vluchten, 
om zo ver mogelijk weg te gaan van de Armeense 
bewoners, maar in plaats daarvan werden ze geconfronteerd 
met een meedogenloze dood. Het bloed van de onschuldige 
Azerbeidzjanen vloeide op de hellingen van de bergpassen 
Ketik en Nachitsjevan. Lange tijd verspreidde de scherpe 
geur van de overledenen zich over deze plaatsen. De 
commandant van het 1ste bataljon van het 366ste gemoto-
riseerde infanterieregiment, Ivan Moiseyevs “speciale 
diensten" waren direct van invloed op de uitvoering van het 
bloedbad van Chodzjali. Dit bataljon stond bij de 
Armeniërs bekend als het "Wilde bataljon van Ivan". 

Op 26 februari slaagde het Azerbeidzjaanse leger er 
niet in de inwoners van Chodzjali te bereiken. Het was niet 
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mogelijk om de lichamen van degenen die op dezelfde dag 
omkwamen weg te nemen. De volgende dag zochten 
Armeniërs met helikopters naar Chodzjali mensen die zich 
verstopten in de bossen, kloven en heuvels. De overle-
venden, gewonden werden gevangengenomen en onder-
worpen aan wrede martelingen. Armeense fascisten 
voerden ontelbare wrede operaties uit op de overledenen 
van de Azerbeidzjanen. 

Tijdens het onderzoek op deze lichamen van de 
slachtoffers van de Chodzjali tragedie werden littekens 
aangebracht, zoals het afsnijden van het neus- en oor 
kraakbeen, het breken van de kaken en tanden, het verwon-
den van door verschillende snijgereedschappen, het rijden 
met militair materieel over mensen en met geweld op 
verschillende lichaamsdelen waargenomen. Als resultaat 
van het forensisch medisch onderzoek zijn bij 181 lijken 
(130 mannen en 51 vrouwen) sporen gevonden van gra-
naatscherven (20 personen), kogels (151 personen) en 
stomp gereedschap (10 personen). 13 overledenen waren 
van jonge leeftijd. 40 personen dood door ernstig hoofdlet-
sel, 74 personen borstletsel, 17 personen aan buikletsel en 
11 personen raakten ernstig gewond. Bij 3 personen was de 
doodsoorzaak het bevriezen van het volledige lichaam, bij 
33 personen de dood door wreedheid. Het afsnijden van de 
borsten van vrouwen, het schieten op het seksuele 
gedeelten van het lichaam, het afsnijden van de oren en 
neus van de doden, het verminken van het hoofd, het 
verwijderen van de ogen,  

Honderden onschuldige Azerbeidzjanen zoals zuige-
lingen, kinderen die de wereld nog niet begrepen, ouderen, 
mannen en vrouwen, onschuldige zwangere vrouwen en 
tieners werden op brute wijze vermoord door Armeniërs in 
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deze tragedie, die in de geschiedenis tot leven kwam als 
Chodzjali genocide. De stad Chodzjali werd op 26 februari 
1992 in de midden van de nacht aangevallen terwijl 
vreedzame burgers sliepen. De vreedzame inwoners van 
Chodzjali die door de onverwachte aanval hals over kop 
wilden vluchten, werden gestopt door gewapende 
Armeense soldaten. Hierdoor konden ze niet passeren. 
Vanuit verschillende richtingen probeerden de inwoners 
van Chodzjali naar Agdam te vluchten. Door het bos en de 
halfbevroren rivier. Ze werden genadeloos afgeslacht.  

Deze bloedige tragedie van de Armeniërs was een on-
gekende genocide van de geschiedenis tegen 
Azerbeidzjanen. Armeniërs vestigden zich in de 19deeeuw 
in de Azerbeidjaanse landen en bereidden zich voor op een 
verborgen oorlog met de Azerbeidzjaanse Turken 
gedurende vele jaren en bewezen opnieuw dat hun 
hoofddoel was, om het land ten koste van ons grondgebied 
in handen te krijgen en voerden dit beleid uit door wrede 
daden. Door het bloedbad van Chodzjali te plegen, voerden 
de Armeniërs het plan uit van hun voorouders en 
vervolgden hun pad door honderden onberispelijke mensen 
op brute wijze uit te roeien. 

De tragedie van Chodzjali was de bloedige aflevering 
van de niet verklaarde oorlog in Karabach. De stad 
Chodzjali werd op 26 februari 1992 het slachtoffer van 
Armeens separatisme en Armeens chauvinisme. De stad 
Chodzjali, evenals andere nederzettingen in de regio 
Karabach, werden verwoest door Armeense barbaren en 
volledig verwoest en verbrand. De tragedie, genocide, 
massamoord gepleegd tegen ons volk heeft geen analogie 
in de menselijke geschiedenis vanwege de gruwel, 
wreedheid en gruweldaden ervan. De tragedie van 
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Chodzjali die plaatsvond in Boven-Karabach was zelfs 
erger dan de Chatyn in Wit-Rusland, Songmi in Vietnam, 
Hiroshima in Japan en de Holocaust die plaatsvonden in de 
verschillende delen van de wereld. De Armeense fascisten 
beledigden de baby’s en de ouderen, die op brute wijze 
werden vermoord in het bloedbad van Chodzjali door de 
meest smerige en beledigende acties te ondernemen. De 
Azerbeidzjaanse gijzelaars waren doodsbang voor de 
Armeense barbaren. Veel hoofden van oudere en jonge 
Azerbeidzjaanse gijzelaars werden op de Armeense graven 
afgesneden als offerschaap, de schedels, de ogen en de 
harten van de doden werden barbaars verwijderd en hun 
geslachtsorganen werden afgesneden. Hun lichamen 
werden bewerkt met verschillende snij- en piercings 
gereedschappen en de lijken werden voor verschillende 
doeleinden gebruikt zonder rekening te houden met de 
mensheid. 

Een van de meest verschrikkelijke misdaden tegen het 
Azerbeidzjaanse volk tijdens het Armeens Azerbeidjaanse 
conflict in Karabach, de Chodzjali tragedie vond op 25 en 
26 februari 1992, plaats en is een van de ongekende 
gruweldaden tegen de menselijkheid in de geschiedenis. 
Dit wrede bloedbad is een genocide daad die niet alleen 
gericht is op Azerbeidzjan, maar op de hele mensheid, op 
progressieve waarden, morele normen en internationaal 
recht. Volgens alle parameters is deze tragedie een echte 
genocide. Honderden onschuldige mensen werden binnen 
de nacht op wrede wijze vermoord in Chodzjali en de 
omliggende gebieden. 
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De tragische gevolgen van de bezetting van 
Chodzjali zijn als volgt:  
 
613 mensen, waaronder 106 vrouwen, 63 kinderen en 
70 oudere mensen werden gedood; 
8 families werden totaal uitgeroeid; 
25 kinderen verloren beide ouders; 
130 kinderen verloren een ouder; 
60 mensen werden gedood met grote wreedheid; 
487 mensen raakten gehandicapt; 
1.275 mensen werden gegijzeld;  
Het lot van 155 mensen is nog onbekend; 
280 lichamen konden niet worden meegenomen en 
begraven. 
 
De stad Chodzjali werd volledig verwoest... 
Als gevolg van deze tragedie werden tientallen 

onschuldige kinderen, vrouwen en ouderen doodgeschoten. 
Armeense strijdkrachten en huursoldaten vernietigden 
verschillende families. Mensen werden op brute wijze 
vermoord. De huid werd van de lichamen af gestroopt, hun 
oren en neuzen zijn afgesneden en ook werd de huid van 
hun hoofd afgepeld. De oude graven op de Chodzjali 
begraafplaats, een stenen herinnering aan de geschiedenis, 
werden vernietigd door tanks en gepantserde voertuigen. 

Ondanks de jaren die verstreken zijn door de 
verschrikkelijke tragedie van Chodzjali in de twintigste 
eeuw, hebben de internationale organisaties nog steeds niet 
de noodzakelijke, correcte, politieke en juridische 
beoordeling gegeven van deze ongekende genocidezaak. 
Het is waar, het bloedbad van Chodzjali werd in 1992 door 
het Amerikaanse congres uitgeroepen tot een tragedie; 
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maar de moordenaars van de Chodzjali operatie hebben hun 
waardige straf nog niet gekregen. 

De Chodzjali genocide gericht tegen ons volk is een 
wreedheid die ongeëvenaard is in de geschiedenis van de 
mensheid met onvoorstelbare verschrikkingen en 
wreedheid. We moeten een politieke en morele oplossing 
vinden voor deze pijnlijke genocide in Chodzjali, die voor 
ons allemaal buitengewoon ondraaglijk is. We zullen dit 
bloedbad aangericht door de Armeniërs nooit vergeten. 
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Bovenste Karabach economische regio 
(Algemene informatie over de economische regio  

Boven-Karabach) 
 

 
 

Het is bekend dat Azerbeidzjan economisch geografisch 
onder de volgende zones valt. De economische zones van 
Azerbeidzjan zijn als volgt: 
1. Absheron 
2. Guba-Khachmaz 
3. Bergachtige Shirvan 
4. Sheki Zagatala 
5. Aran 
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6. Ganja-Gazakh 
7. Boven-Karabach  
8. Kalbadzjar-Lachin 
9. Lankaran 
10. Nachitsjevan 
 

 
 

De economische regio Boven-Karabach, omvat de 
steden Agdam, Shusha, Tartar, Khodzjali, Khodzjavend, 
Jabrayil, Fuzuli en Shusha en Khankendi. De economische 
regio Karabach, grenst in het zuiden aan Iran. De Murovdag 
Range scheidt deze regio van de economische regio Ganja-
Gazakh. Het grootste deel van de regio werd bezet door de 
Armeniërs. 

 
Natuurlijke hulpbronnen en natuurlijke gronstoffen. 

Er zijn in Mehmana (voormalige regio Agdere) poly 
metallische ertsafzettingen en verschillende bouw mate 
rialen (zand, grind, marmer, kalksteen). Hier bevinden zich 
de minerale bronnen Turshsu en Shirlan (district Shusha). 
De regio is rijk aan recreatie en bossen. De waterkrach 
tcentrale van Sarsang is gebouwd de rivier de Tartaar.  

De industrie van deze economische regio is zwak 
ontwikkeld, er zijn veel voedselvelden. Wijnmakerij, het 
malen en conserveren van groenten en fruit zijn de 
belangrijkste gebieden van de voedingsindustrie. Andere 
industrieën zijn breien, katoenverwerking, naaien, 
zijdeteelt, tapijtweverij, schoenen en leerindustrie. 
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Daarom wordt overwogen de maatregelen voor de 
ontwikkeling van de onbezette gebieden van de districten 
Agdam en Fuzuli en de regio Tartaar naar deze 
economische regio te kopieren.  

 
De belangrijkste natuurlijke hulpbronnen van de 

economische regio Upper Karabach zijn polymetaalerts 
(Mehmana-mijnen), olie, aardgas, verschillende bouwmat 
erialen (marmer, cementgrondstof, bouwsteen). De grond 
stoffen in de bossen zijn voldoende om lokale houtver 
werkende bedrijven van deze grondstoffen te voorzien. 

Het belangrijkste gespecialiseerde landbouwproducten 
van de economische regio Boven-Karabach zijn katoen, 
wijnbouw en vee. Daarnaast hebben de zijdeteelt, de 
wijnbouw en de fruitteelt het goed gedaan in de regio. De 
basis van de economie is de landbouw in de economische 
regio Upper Karabach.  

 
De belangrijkste deel van economie in Upper Karabach 

is de landbouw en de belangrijkste hiervan zijn wijnbouw, 
graanteelt, fruitteelt, katoenteelt en tabaksteelt. Ook fruit, 
aardappelen, meloenen en kalebassen worden in de regio 
verbouwd. Er zijn moerbeibomen voor het kweken van 
zijde. De economische zone onderscheidt zich vooral door 
de productie van druiven. De industrie van de economische 
regio is gebaseerd op de verwerking van lokale land 
bouwgrondstoffen. Wijnmakerij, conservenindustrie, 
andere verwerking van landbouwproducten is het belan 
grijkste onderdeel van de voedingsindustrie. 

De grootste steden van deze economische regio zijn de 
steden Khankendi, Agdam en Shusha. Shusha is een 
bergachtig kuuroord in Azerbeidzjan. 
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Het transport en communicatiesysteem, dat al vele 

jaren in de bezette gebieden functioneerde, is vernietigd 
door de Armeense agressie. 

 
Het toeristisch netwerk kan worden gebruikt voor de 

toevlucht en behandeling van minerale bronnen (Turshsu, 
Shirlan), klimatologische en neologische omstandigheden, 
bossen in de economische regio Boven-Karabach. Voor 
verdere bevrijding van de bezette gebieden in deze 
economische regio zal een speciaal programma worden 
voorbereid en uitgevoerd voor de sociaaleconomische 
ontwikkeling van die gebieden. 

 
De regio's en steden, bezet door de Armeense 

strijdkrachten van deze economische regio’s Boven-
Karabach zijn: 

 
Khankendi werd bezet op 26 december 1991. De 

bevolking was 53.000 (12.000 Azerbeidzjanen woonden in 
de stad zelf). Honderden mensen werden gedood, raakten 
gehandicapt en/of kreupel. De stad werd verwoest, 
verbrand en geplunderd door Armeense bezetters. 

- Bezette industriële en bouwfaciliteiten 65; 
- Culturele en sociale objecten 700;  
- Historische monumenten 100;  
- Staatskunsttheater, stadscultuurhuis en anderen. 

 
Er waren genociden in veel gebieden. De eerste 

genocide van de Karabach-oorlog, die in 1988 begon, vond 
plaats in Khankendi. Het westelijke deel van de stad, waar 
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vooral de Azerbeidzjanen woonden, is volledig verbrand en 
verwoest door de Armeniërs. 

 
Regio Agdam werd bezet door Armeniërs op 23 juli 

1993. De bevolking was 190.000 (tijdens de bezetting 
155.000). Als gevolg van de Karabach-oorlog werden 
duizenden inwoners van de regio gemarteld, gehandicapt 
en/of kreupel. 

 
Ongeveer 850 km² van het district werd bezet, verwo 

est, verbrand en geplunderd door Armeense bezetters. 
- Aantal industriële en bouwfaciliteiten 100;  
- Culturele en sociale objecten 600; 
- Totaal aantal bezette steden, nederzettingen en dorpen 

90;  
- Het aantal historische monumenten 50; Agdam State 

Drama Theater en anderen. 
 
District Khodzjavend werd bezet door Armeniërs op 

2 oktober 1992. Het grondgebied is 1.458 km². De 
bevolking was 10.000. Als gevolg van de Armeense 
agressie kwamen 145 mensen om het leven, 50 mensen 
raakten gehandicapt. De regio werd verwoest en verbrand 
door de Armeense indringers: 

- Het aantal vernietigde, verbrande cultuurgoederen 75;  
- Aantal nederzettingen en dorpen 12; 
- Het aantal historische monumenten 45 (inclusief 

wereldwijd bekende Azikh- en Taghlar-grotten en 
anderen. 

 
Regio Chodzjali werd bezet op 26 februari 1992. 

Oppervlakte is 926 km². De bevolking was 21.000. Als 
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gevolg van de Armeense agressie kwamen 830 mensen om 
het leven, werden 1.200 mensen gehandicapt en kreupel, 
het lot van 160 mensen is nog onbekend. De regio werd 
verwoest, verbrand en geplunderd door Armeense 
bezetters: 

- Industrieel en bouwobject 30;  
- Culturele en sociale objecten 80; 
- Historische en architecturale monumenten 100 

(inclusief de historische cultuur van Chodzjali 
Gedebey) en anderen. 

 
District Shusha – bezet door Armeniërs op 8 mei 

1992. Oppervlakte is 289 km². De bevolking was 24.000. 
Als gevolg van het Armeense conflict kwamen 210 mensen 
om het leven en raakten 200 mensen gehandicapt. Het lot 
van 50 mensen is onbekend. De regio en zijn dorpen 
werden verwoest, verbrand en geplunderd door Armeense 
bezetters: 

- Industrieel en bouwobject 30;  
- Culturele en amusementsfaciliteit 103;  
- Stad, nederzetting en dorp 31; 
- Historische monumenten en musea 250. 
 
Dzjabrayil regio – bezet door Armeniërs op 23 

augustus 1993. Oppervlakte is 1.050 km² km (1.042 
vierkante kilometer grondgebied is onder Armeense 
bezetting); De bevolking was 60.000. Totaal aantal 
gemartelden in de regio is 400 mensen. Gehandicapten 200 
personen. Het lot van 30 mensen is niet bekend. De regio 
Dzjabrayil werd bezet, vernietigd, verbrand en geplunderd 
door Armeense bezetters: 

- Culturele en sociale objecten 200; 
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- Het totale aantal nederzettingen bezet door de 
Armeniërs in de regio is 90. 

- Historische en architectonische monumenten 100. 
 
Fuzuli district – bezet door Armeniërs op 23 augustus 

1993. Het gebied is 1.386 km². De bevolking was 120.000 
(96.000 tijdens de bezetting). De regio werd verwoest, 
verbrand en geplunderd door Armeense bezetters: 

Het door Armeniërs bezette nederzettingen 52 (68 
nederzettingen werden bezet in 1993. In het begin van 1994 
werden tijdens de winter en lenteoorlogen 16 dorpen en 
nederzetting bevrijd van de vijand); 

- Aantal gemartelde 900 mensen;  
- Gehandicapt en kreupel 1.309 mensen;  
- Culturele en huishoudelijke voorwerpen 145;  
- Historisch monumenten 150. 

 
Nazim Tapdigoglu (Velishov)  

historicus, onderzoeker, dichter, publicist,  
De winnaar van de “Gouden Pen” award 
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Mijn bittere pijn – Chodzjali 
     

Er wordt gezegd: Tijd heelt alle wonden. Tijd kalmeert 
de persoon, helpt de pijn te vergeten en houdt stand. Het 
tegenovergestelde van dit gezegde heeft zichzelf bewezen 
dat als er problemen zijn, er wonden zijn die nooit helen. 
Hoe hard het hart van een persoon ook is geraakt. 

Laten we eens kijken of de tijd ons kan doen vergeten. 
De bloedige martelaren van 20 januari 1990, de slachting 
vanuit helikopters boven het dorp Garakend in de regio 
Agdam waarin bekende publieke figuren van Azerbeidzjan 
zich bevonden. Onze kinderen stierven als gevolg van een 
terreurdaad. De Upper Garabakh, gebieden die illegaal zijn 
ingenomen als gevolg van een onmenselijke behandeling in 
strijd met alle internationale wetten en principes, 
martelaren, onze pijn, het Garabakh probleem.  

Bij elke stap zijn we getuige dat diegenen die werden 
gedood en hun leven hebben verloren in de bescherming 
van de territoriale integriteit van ons vaderland en hun 
families nog altijd in de schijnwerpers worden gehouden 
door de Azerbeidjaanse president Ilham Aliyev. Door de 
toespraken van onze president te steunen over het niet 
vergeten van de brute daden van Armeniërs in het bloedbad 
van Chodzjali en het aankaarten van deze genocide voor de 
internationale samenleving, moeten we meer proberen en 
ons best doen om de steun van andere landen te krijgen. Wij 
geloven dat dit boek, geschreven door een bevende hand, 
veel hartzeer, tranen, verdriet en de waarheden van de 
getuigen van die nacht over een van de grootste genociden 
van de twintigste eeuw de aandacht zullen trekken van de 
bevoegde personen dat zij stappen gaan ondernemen in de 
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richting van de bestraffing van de personen die deze 
misdaad hebben begaan. 

26 februari 1992. De dag begint met, voor zover bekend 
het grootste bloedvergieten in de menselijke geschiedenis. 
De bezetting van Chodzjali door de Armeniers samen met 
het 366ste Gemotoriseerde Regiment van het Sovjetleger 
was verpletterend als gevolg van de gezamenlijke militaire 
aanval door deze grote militaire macht. De stad werd van 
de aarde gewist en tegelijkertijd werden de burgers 
genadeloos vermoord. Die nacht vermoordden de moor 
denaars van het bezettingsleger die volledig gewapend 
waren de ouderen, jongeren, kinderen, vrouwen en meisjes 
met een grote wreedheid. 

Het grondgebied van Chodzjali was van groot 
strategisch belang voor de Karabach bevolking. De 
luchthaven van Chodzjali was een van de belangrijkste facil 
iteiten voor het vertrek en de aankomst van de bevolking. 
Het eerste doel van de vijand was om het vliegveld, dat een 
strategisch object was, in te nemen, een blokkade op te 
werpen en zo te bereiken wat ze wilden. Nadat het doel was 
bereikt, in die bloedige nacht beging de vijand zijn 
vreselijke daden met een ongehoorde brutaliteit die niet bij 
de mensheid past. 

Ondanks het feit dat er inmiddels 30 jaar zijn verstr 
eken, zijn er nog steeds mensen die zich de verschrikkingen 
van die nacht herinneren, hun ogen gericht op de pijn van 
deze tragedies. Het lot van de vermiste 155 mensen in 
Chodzjali is nog steeds onbekend. De meeste mensen die 
zich verstopten in de kliffen van de bergen stierven door de 
honger en bevriezing, ledematen zoals voeten, benen en 
handen moesten worden geamputeerd omdat ze in enkele 
dagen waren bevroren, veel mensen  
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waren het slachtoffer van een verrassingsaanval op hen 
vanuit een verborgen positie. Uitzinnige Armeniërs 
bewezen zichzelf opnieuw, zelfs door de lijken op een 
onmenselijke manier te behandelen. 

De bezetting van onze gebieden door Armeniërs en hun 
wreedheid tegen onze natie, inclusief barbaarsheid in 
Chodzjali, zal in ieder geval worden geanalyseerd op basis 
van de uitdrukkingen en herinneringen van de getuigen. 
Deze bloedige pagina uit de geschiedenis zal worden 
beoordeeld op basis van waarheid. Het spijt ons zeer dat er 
moeders, zussen, baby's en kinderen die het slachtoffer 
geweest zijn van het bloedbad in Chodzjali en die al 30 jaar 
wachten op de komst van hun dierbaren. 

De verslaggever en Nationale Held van de Republiek 
Azerbeidzjan, Chingiz Mustafayev, filmde de scene van 
honderden lijken die met veel pijn en tranen over de 
besneeuwde velden van Chodzjali lagen verspreid. Ten 
eerste veroordelen wij met klem, het feit dat we de 
wreedheden tegen onze mensen in ons gebied en in onze 
landen, niet mogen vergeten. Elke staatsburger van 
Azerbeidzjan moet zoveel mogelijk deze gruweldaden aan 
toekomstige generaties over brengen, zodat de geschiedenis 
zich niet herhaalt. Dit is onze plicht voor ons vaderland, 
voor de doden en het volk dat geleden heeft onder dit 
bloedbad. We moeten een geschiedenis maken van onze 
humanitaire rampen om te voorkomen dat we door de 
toekomstige generaties worden beschuldigd. Vandaag is 
elk boek, elke poëzie en elk gecomponeerd muziekwerk dat 
over Chodzjali wordt geschreven, de geschiedenis voor 
morgen. Door te overleven en onze geschiedenis te leren 
kennen, kunnen we onze toekomst beschermen tegen deze 
bloedige gebeurtenissen. 
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Het bloedbad in Chodzjali was een immens voorbeeld 
van schande en wreedheid. De Armeniërs toonden geen 
enkele genade, zelfs niet ten opzichte van baby’s, zwangere 
vrouwen en andere inwoners. Ze gooiden levende personen 
in hun vreugdevuren, hun lichaamsdelen werden 
afgesneden toen ze nog leefden, de huiden van het hoofd, 
de borst, en de buikorganen werden van de lichamen af 
gestroopt en/of verwijderd. De Armeniërs beledigden zelfs 
de lijken van de bewoners. Met verhitte ijzers sloegen ze de 
gevangenen, de levende en halfdode personen werden 
begraven in de loopgraven. Hand en teennagels, tanden, 
ogen werden verwijderd met ijzeren werktuigen, de ouders 
werden gemarteld voor de ogen van hun kinderen en 
omgekeerd. De buiken van de zwangere vrouwen werden 
opengesneden en de baby’s werden eruit gehaald en op 
bajonetten gestoken, de hoofden van de jonge mannen 
werden op de Armeense graven afgesneden als offergaven 
(uit bekentenissen van de Armeniërs), zoals beschreven in 
het boek van  

Zori Balayan "Opwekking van onze geest" 1996. 
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 Chodzjali: De Getuigen Vertellen 
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8 dagen in Armeense gevangenschap staat  
gelijk aan 80 jaar 

Alimammadov Yashar Shahmali oglu 
(Geboren in 1956 in Chodzjali) 

 

 
 

Mijn ouders vestigden zich in 1947 in Chodzjali als 
slachtoffer van de Armeense politiek in Daralayaz. Toen 
waren we voor de tweede keer intern ontheemd in 
Chodzjali. De Armeniërs waren zelfs al in 1990 vijandig 
geworden tegen de Azerbeidzjanen die in Chodzjali 
woonden. Ze beledigden de Azerbeidzjaanse inwoners van 
de nederzetting en probeerden de burgerbevolking schade 
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toe te brengen door hun auto’s te vernielen. Wij, drie 
broers: ikzelf, Faig (geboren in 1969) en Namig (geboren 
in 1961) waren soldaten van het Azerbeidjaanse zelf 
verdedigingsbataljon. In de nacht van 25 op 26 februari 
1992, waren we aanwezig op onze militaire post en hielden 
wacht in onze verschansing nabij de spoorlijn langs de 
rivier de Gargar. Het geluid van tanks en helikopters was te 
horen, de stad werd omringd door tanks en BTR-pantser 
voertuigen. We verwachtten dat er iets zou gebeuren. 's 
Avonds werden er lichtfakkels afgestoken door de Arme 
niërs en begon het schieten bij de luchthaven. Gedacht werd 
dat we zouden reageren op de schietpartij. De Armeniërs 
zullen wel weer kalmeren dachten we, want dat gebeurde 
meestal zo. Maar deze schermutseling was niet zoals de 
vorige. We dachten er niet aan dat Armeniërs gruwelijke 
stappen zouden gaan zetten die niet pasten bij deze men 
sheid. 
Ze voerden meedogenloze represailles uit op ongewapende 
mensen, kinderen, vrouwen en bejaarden. De burgers 
werden afgeslacht. De mensen renden in verwarring naar 
het Gendere en het Ketik-bos. Ik nam mijn vader Shahmali 
Alimammadov, mijn vrouw Saida Mammadova en mijn 
zoon Siraj mee en we voegden ons bij de andere mensen die 
in de richting van Gendere vluchten. Ik zag mijn broer Faig 
daar ook. Het was erg moeilijk om naar boven te klimmen. 
Faig nam de 6-jarige Siraj in zijn armen, we strompelden 
omhoog richting Gendere en bereikten de top van de berg. 
Er was hier een militaire Armeense post en toen ze ons 
zagen openden ze het vuur op onze groep. Er vielen doden 
en gewonden. Iedereen haastte zich naar het bos, verspreid 
en in verschillende richtingen. We lagen in de sneeuw en 
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verstopten ons zodat de kogels ons niet zouden raken. Het 
schieten duurde ongeveer 10 minuten, ik hief mijn hoofd op 
en zag mijn familie en kinderen niet bij me in de buurt. 
Waar ik ook ging, liep ik in Armeense hinderlagen. Ik wilde 
naar het dorp Piramaki, alwaar ik mijn familie zocht en 
vandaar ging ik toen naar het dorp Dahraz. Toen de 
Armeense vrouwen mij zagen, begonnen ze te schreeuwen, 
de"Turken zijn hier" De Armeniërs begonnen op me te 
schieten. Ik rende naar het bos aan de rand van het dorp en 
bracht daar de nacht door. Ik wilde snel het bos uit en een 
uitweg zoeken, maar overal waren de onmenselijke 
Armeniërs aanwezig. Toen ik hier aankwam vond ik mijn 
vrouw Zahida. We vertrokken richting het dorp Pirjamal en 
werden daar ontdekt door de Armeniërs. Ze deden lege 
zakken over ons hoofd en brachten ons naar een dierenstal. 
Toen ik mijn hoofd omhoog deed, zag ik dat de meeste 
Chodzjali mensen hier ook waren. Er waren veel kinderen, 
vrouwen en bejaarden aanwezig in deze stal. Mijn broers 
en mijn zoon waren er ook. Een Russische soldaat genaamd 
Sasha uit Armenië, beval mij dat ik mijn schoenen, vest, 
hoed en shirt uit moest doen. Ze hebben mij toen zo erg 
gemarteld en mishandeld dat ik dood wilde. Ze 
brandmerkten mijn arm met heet ijzer, schopten me en 
braken mijn neus met een pistool. Ze selecteerden mijn 
broer Namig en enkele jongeren en namen ze mee. Tot nu 
toe is er geen nieuws over hen.  

Ze zetten een stoel in het midden van de ruimte en 
lieten onze leraar, Jafar Jafarov Muhammed oglu, erop 
zitten.  
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We moesten allemaal een brok mest uit de stal in onze 
mond stoppen. 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 Karabach aan 
Armeniërs toebehoort”. Leraar Jafar weigerde te 
vertellen wat ze wilden. Een Armeniër sneed toen 
leraar Jafar zijn keel door en herhaalde de 
woorden: Karabach is van Armeniërs. De leraar die 
Azerbeidzjaans 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 Armeense soldaat sloeg hem van de 
stoel en schopte hem.  

 
We wilden nooit land van iemand. We leven in ons 

eigen land en van wie zouden we land willen hebben? We 
verbleven 3 dagen in Pirdzjamal. Ze brachten ons van 
daaruit naar Khankendi. De mensen in Khankendi 
spuugden naar en op ons, gooiden stenen en keken naar ons 
alsof we dieren uit een dierentuin waren. Van Khankendi 
brachten ze onze groep naar Asgaran.  

Karo, het hoofd van de Brandbeveiliging van het 
district Asgaran, herkende me. Hij liet me zijn litteken op 
zijn wenkbrauw zien en vertelde mij dat ik hem verwondde 
door stenen naar hem te gooien toen ik Chodzjali overstak. 
Hij vertelde dat hij me zou vermoorden vanwege mijn valse 
leugen. Ze brachten me naar een martelcel. Mijn zoon wilde 
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niet naar een andere kamer toen ze hem wilden meenemen. 
Karo schopte mijn zoon hard, waardoor deze viel. Ik gaf het 
kind aan medegevangenen in de andere kamer en keerde 
terug naar de martelkamer. Karo begon me te slaan met een 
wapenstok. Een andere Armeniër sloeg me meerdere keren 
met een pistool en toen verloor ik mijn bewustzijn. Ik 
merkte niet hoelang het mishandelen doorging. Toen ik 
weer tot bewustzijn kwam, was mijn gezicht en lichaam vol 
met bloed. Ze sleepten me naar de kamer waar mijn zoon 
was. Ik begon te kruipen en legde mijn hoofd op de benen 
van mijn 6-jarige zoon. Ik kreunde van de pijn tot in de 
ochtend. Ze vertelden ons dat ze ons morgen zouden 
omwisselen tegen Armeense gevangenen. Terwijl we door 
de gang liepen, sloegen de Armeniërs ons met geweren. Ik 
beschermde het hoofd van mijn zoon Siraj, zodat ze hem 
niet konden raken. In een van de kamers waren lichamen 
van vermoorde Azerbeidzjaanse gevangenen. Ik wist niet 
dat het lichaam van mijn broer Faik daar ook bij was. Hij 
werd vermoord door Karo. Ze namen ons mee naar de 
militaire voertuigen en gaven ons in Agdam aan vrij 
willigers die ons omruilden tegen Armeense gevangenen. 
Dit was in de buurt van de begraafplaats in Garaghaci 
tussen Agdam en Asgaran. Ze brachten ons naar het 
hoofdkwartier van Allahverdi Bagirov en vervolgens naar 
het militaire hospitaal in Yevlakh. Mijn vader werd die 
nacht ook door Armeniërs gevangengenomen. Hij heeft 
veel geleden en is erg veranderd door de Armeense 
gevangenschap. Acht dagen in Armeense gevangenschap is 
gelijk aan 80 jaar. Mijn lichaam doet nog steeds pijn van de 
martelingen die ik in die tijd heb ondergaan. De wond die 
door de genadeloosheid van de Armeniërs tegen de 
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Azerbeidzjaanse bevolking is begaan, kan niet worden 
genezen. 

Ik ben twee keer verplaatst in mijn eigen land 
Bashirov Shukur Firat oglu 

(Geboren in 1954 in de stad Lachin) 
 

 
In 1979 kwam ik in opdracht naar de stad Khankendi 

nadat ik was afgestudeerd aan de technische school voor de 
voedingsindustrie. In 1938 verhuisden veel van mijn 
familieleden naar Chodzjali. Mijn vader verhuisde in 1976 
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ook naar Chodzjali. Ik woonde vroeger in de regio van 
Khodzjavand en moest toen gedwongen in 1989 naar 
Chodzjali verhuizen. De reden was de brand van mijn huis 
in Khodzjavand op 20 september 1988 door de Armeniërs. 
De walgelijke Armeniërs hebben hier voor de tweede keer 
mijn huis in brand gestoken. Ik ben twee keer ontheemd 
geweest in mijn eigen land. Op die afschuwelijke nacht, om 
23.00 uur waren we bij onze post bij de luchthaven. We 
waren strijders van het zelfverdedigingsbataljon. De stad 
Chodzjali was helemaal omsingelt. Het schieten werd 
geïntensiveerd. Ik ging naar ons huis om mijn familie te 
zien en nam ze mee in de schuilkelder in het onderste deel 
van de boerderij. We bleven daar tot de ochtend. Toen we 
van daaruit vertrokken, zag ik dat Chodzjali in brand stond. 
We liepen door de bossen in de richting van het dorp 
Dahraz. Op 26 februari was er hevige sneeuwval. We waren 
de weg kwijtgeraakt. Op dat moment verbleven ongeveer 
500 mensen in het bos bij Chodzjali.  

 
Voor mijn ogen kreeg het 9-jarige meisje van 

Guliyev Garyagdi van angst een ernstige hartaanval en 
stierf ze. 

 
In deze nacht, 26 februari, ongeveer drie uur 's nachts, 

bevroren en stierven tientallen mensen. Op 27 februari 
vervolgden we onze weg. We waren aan vier kanten 
omsingelt door Armeniërs. 28 februari bereikten we het 
dorp Dahraz. We hoorden stemmen ons riepen: “Kom hier, 
we zijn Azerbeidzjanen, we hebben een paar dagen op je 
gewacht”. De vermoeide mensen die in deze woorden 
geloofden en voorwaarts gingen, werden doodgeschoten 
door deze laffe Armeniërs. Er werden 4 mensen gedood, 5 
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raakten gewond, de rest werd gevangengenomen. En mijn 
familie zat bij hen. Ik was niet gevangengenomen. Ik 
keerde terug naar het bos. Ik vroeg een kameraad Humbat 
Ispandiyarov die zich ook in het bos verstopte, hoe ik naar 
het Abdalgulabli dorp bij Agdam moest gaan? Hij wees in 
de richting een heuvel in het bovenste deel van het bos en 
vertelde mij hoe ik de weg naar dat dorp kon vinden. 
Humbat’s zoon werd in het bos gedood door de Armeniërs. 
Ik kwam in het dorp Abdalgulabli op de manier zoals mij 
werd aanbevolen. Twee dagen later ruilden de Armeniërs 
mijn echtgenoot Mammadova Atlas Mohammad, en mijn 
zonen de 9 jaar oude Raji, de 8 jaar oude Ruslan, en de 6 
jaar oude Zaur met Armeense gevangenen. Ik sloot me aan 
bij mijn familie. Godzijdank!  

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. 
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Ik beleef de pijn van die nacht elke dag 
Zeynaiova Tovuz Feyzulla qizi 
(Geboren in 1961 in Chodzjali) 

 

 
De geluiden van het schieten hoorden wij op 26 

februari rond 23.00 uur. Mijn man, Tofig Zeynalov, kwam 
naar huis en vertelde dat het dorp was omsingelt door tanks. 
Het schieten werd steeds sterker. Iedereen kwam naar de 
Gargar rivier om naar Agdam te gaan. We gingen naar het 
Ketik bos. De ochtend kwam. Bij het oversteken van het 
gebied genaamd Nakhchevani, liepen we in een hinderlaag 
van Armeniërs en ze openden het vuur op ons. Er werden 
veel kogels op ons afgevuurd. We renden om ons leven te 
redden. Ik bond mijn dochter, de 7-jarige Aynura, op mijn 
rug, zodat ik kon wegrennen. Een vrouw vertelde mij dat ik 
mijn dochter verkeerd had vastgebonden. Je buigt om jezelf 
te beschermen tegen de kogels, maar een kogel kan het kind 
treffen, dus ik kon het kind beter van mijn rug losmaken. Ik 
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maakte mijn Aynura los en zette haar op de grond. 
Plotseling hoorde ik de stem van mijn kind “Mama” roepen. 
Ik wilde haar van de grond tillen, maar dat lukte mij niet. 
De Armeense kogel raakte haar borst dwars door mijn hand. 
Mijn kind haar borst zat helemaal onder het bloed. Op dat 
moment stierf mijn dochter en was haar jonge leven 
voorbij. Ik bracht het lichaam van mijn dochter naar 
Agdam. We bereikten Agdam via moeilijke wegen en mijn 
dochter Aynura werd begraven in Agdam.  

Mijn man Zeynalov Tofig Aslan werd gevangen 
genomen op het grondgebied van het dorp Dahraz, tot nu 
toe is er geen nieuws van hem ontvangen. De twee broers 
van mijn man, twee zwagers en hun kinderen werden 
vermoord. Deze vermoorde kinderen waren nog 
zuigelingen. Toen ik Agdam bereikte, maakte ik me daar 
ook zorgen over. 

Mijn hart was in stukken gebroken. Mijn zoon Elshad, 
is geboren in 1982. Elshad was in staat om zichzelf te 
redden van de vijand. Hij lag in de buurt van dode mensen 
in het bos en deed alsof hij dood was. Hij kwam naar de 
stad Agdam met verschillende overlevende inwoners van 
Chodzjali toen Armeniërs op zoek gingen naar geredde 
Chodzjali-mensen. Hij zocht me en vond me in het militaire 
hospitaal van Agdam. Geloof me, toen ik mijn zoon zag, 
stopte mijn hart bijna van geluk. God redde hem van de 
verdomde Armeniërs. Die nacht hebben de ondankbare 
Armeniërs een misdaad begaan die niet paste bij de 
mensheid. Ondanks de overweldigende 30 jaar sinds die 
vreselijke nacht, ervaar ik elke nacht de horror en pijn van 
die nacht. Ik kan de woorden van mijn Aynura: “Mama” 
niet vergeten. Ik ben mijn land, mijn man, mijn Aynura en 
mijn gezondheid kwijt. Zo’n verlies is altijd heel pijnlijk. 
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Elk jaar als februari komt, ga ik dood 
Allahverdiyeva Elmira Zakara qizi 

(Geboren in 1956 in Chodzjali) 

 
Op 19 januari stuurde mijn man, Allahverdiyev Novruz 

Saleh, geboren in 1947, mij met twee kinderen, mijn 
dochter Nuriyye geboren in 1977 en mijn jongste zoon 
Elgiz geboren in 1979 naar zijn tante die in Udzjar woont. 
De reden was om mijn dochter daar te laten genezen omdat 
ze vaak hartproblemen had na een hersentrauma dat ze 
opliep door angstaanjagende traumatische ervaringen. 
Armeense militairen schoten op haar vanuit het dorp 
Noragug toen ze naar de bron ging voor water. Mijn man 
en zoon verbleven in het dorp. Toen ik naar Udzjar ging, 
smeekte ik mijn oudste zoon Mahir, die in 1975 werd 
geboren en in de 10e klas zat, om met mij mee te gaan, maar 
hij was het daar niet mee eens. Hij zei: “Mam, ik heb met 
mijn klasgenoten gepraat. We zullen blijven en willen 
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vechten tot het einde”. Inderdaad, die jonge mensen 
vochten uiteindelijk voor het vaderland en werden gedood. 
Mijn man diende in het Nationale Leger. Hij bezocht de 
uitkijk post elke avond. Mijn zoon was daar ook. Het is 
waar dat ik in die tragedie niet persoonlijk deelnemer werd, 
maar in de nacht van 25 op 26 februari werd mijn leven 
gebroken. Die nacht nam het leven van me af. Hoewel er de 
lichamen van enkele doden zijn gevonden, hebben ze de 
lichamen van velen van hen nooit gevonden of niet kunnen 
identificeren. Mijn man en mijn zoon konden niet tussen 
dode lichamen of gevangenen gevonden worden. Mijn 
broers, zwagers, de echtgenoot van mijn zus werden op 
tragische wijze om het leven gebracht. Mijn vader, mijn 
moeder, de ouders van mijn man, mijn zus en haar 4-jarige 
dochter Lala. Zij was het meisje dat TV-verslaggever 
Chingiz Mustafayev filmde terwijl hij huilde. Laat haar 
gezicht zien, werd er gezegd, “het gezicht van een bevroren, 
klein meisje”. 
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Samir, een half jaar oude zoon, die is doodgeschoten op 
de rug van de vrouw van mijn broer. Wat kan ik zeggen 
over mijn andere familieleden? Er zijn 14 gedode famili 
eleden, mijn hart is hierdoor onherstelbaar gewond. De 
dochters van mijn lieve zus, Hamayil en Gulnar, en 25 
andere kinderen die hun beide ouders hebben verloren. Elk 
jaar als februari komt, sterf ik weer. Natuurlijk huil ik elke 
dag en vertel ik mijn verdriet aan mijn tranen. Maar als 
februari komt, worden mijn ogen donker. Alles verliest zijn 
kleur. Ik ben teleurgesteld in het leven. Ik heb een grote 
wrok en haat voor mensen die genocide hebben gepleegd. 
Ik wil geen oorlogen. Als er maar geen moeder ter wereld 
rouwt om baby’s. 
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Er is geen graf van mijn broer en mijn  
zus is vermoord door de Armeniërs. 

Guliyev Imran Latif oglu 
(Geboren in 1971 in Khankendi) 

 
In 1988, toen ons gezin ons huis in Khankendi moest 

verlaten, vestigden we ons in Chodzjali. De reden hiervoor 
waren de oneerlijke territoriale aanspraken van de onda 
nkbare Armeniërs tegen de Azerbeidzjanen. Na mijn 
terugkeer van militaire dienst in 1991 schreef ik me in bij 
het zelfverdedigingsbataljon van Chodzjali. De Armeense 
milities vuurden vaak op huizen en bewoners. We 
beantwoorden dit door op hun te vuren en dwongen ze zo 
om zich terug te trekken. In de nacht van 25 op 26 februari 
zat ik zoals gewoonlijk op mijn uitkijkpost. Het schieten 
begon en het geweervuur kwam van alle kanten. Er is toen 
een tijdje hevig gevochten. De tanks op de top van 
Khankendi en Galadere heuvels vuurden op ons. De 
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krachten waren niet gelijk verdeeld. De militairen van het 
366ste regiment van het Sovjetleger vielen samen met de 
Armeniërs de onschuldige burgers aan. De situatie werd 
verergerd. De commandant zei dat de bevolking geëva cu 
eerd moest worden. Toen ik thuiskwam, verzamelden de 
mensen uit onze buurt zich in een kelder. We kwamen 
allemaal uit de kelder. Van ons huis waren dat mijn vader, 
mijn moeder, mijn zus en ik. Mijn broer Zakir, geboren in 
1965, ging niet met ons mee. Hij zei dat hij in ons huis zou 
blijven. Bij het naderen van de weg tussen Nachitsjevanik 
en Asgaran sneden de BTR-pantservoertuigen ons de weg 
af en begonnen gewapende Armeniërs op ons te schieten. 
Ze lieten ons niet de weg oversteken. We werden ge sche 
iden van de 10 mensen in onze groep en begonnen te 
schieten op de vijand die ons belegerde. Een groep van 
ongeveer 60 tot 70 mensen staken de weg over. Even later 
blokkeerden Armeniërs ons. We werden gedwongen terug 
te keren richting Ketik. We gingen naar Nachitsjevanik en 
bereikten Pirin, waar de Armeense militanten ons opnieuw 
blokkeerden. We gingen een vuurgevecht met de 
Armeniërs aan. Vijf van onze vrienden zijn toen gedood. 
We bereikten het dorp Shelli Agdam. Daar hoorde ik dat 
mijn familie aan de kant van Agdam niet kon oversteken, 
en keerde ik terug naar Qaragaya met 6 a 7 jonge mensen. 
We hielpen onze landgenoten, we raakten gewond bij het 
beleg en stuurden de lijken van 6 gedode mensen met 
Agdamli Hasan's "Rol" machine. Ik kon mijn familie niet 
bijhouden en keerde toen terug. Toen het donker was, 
konden mijn vader en mijn moeder Agdam bereiken. Er is 
mij verteld dat mijn zus door de Armeniërs is vermoord en 
dat haar lichaam in het bos is achtergebleven. Ik nam mijn 
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naaste familieleden mee en vond het lijk van mijn zus die 
was neergeschoten. 
 

 
Mijn zus Zohra Guliyeva werd geboren in 1968. Ze was 

een corresponderende studente van het Ganja Technology 
College. Zij werkte als verpleegster in het zelfverdedi 
gingsbataljon van Chodzjali. In Chodzjali stond ze bekend 
als een dapper meisje. Op een dag werd de bus uit Agdam 
die 30 tot 40 passagiers vervoerde, door Armeniërs met 
stenen bekogeld. Ilgar, de bestuurder raakte gewond en 
verloor zijn bewustzijn. Toen de Armeniërs de passagiers 
ge vangenen wilden meenemen, heeft mijn zus de bus 
bestuurd en bracht zij de passagiers veilig naar Chodzjali. 
Tijdens die bloedige februari nacht hielp ze de mensen naar 
Nachitsje vanik en vocht ze tegen de Armeniërs. Ze nam 
een wapen van een gedode Armeniër. Toen Zohra voor het 
eerst werd neergeschoten, maakte ze de kleine jongen van 
haar rug los en zei dat hij moesten vluchten. Daarna werd 
ze opnieuw getroffen door 3 kogels. Mijn zus sloot haar 
ogen voor altijd. Na de dood van mijn zus kreeg ze postuum 
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de medaille "For Courage". Ik ging op zoek naar mijn broer 
Zakir. Volgens een van de gevangenen verbleef Zakir bij 
ons thuis terwijl Armeniërs gevangenen naar de auto's 
brachten. Hij weigerde te komen en vertelde dat: Dit is het 
land van Azerbeidzjan, ik ben in mijn land, ik ga nergens 
heen. De Armeniërs zagen dat hij koppig was en riepen hem 
naar beneden. Mijn zus en broer waren allebei rechtvaardig 
in de ogen van God. Beide bezorgde zielen lopen samen in 
de lucht van Khankendi, Chodzjali en Agdam.  

Er is geen graf van mijn broer en het graf van mijn zus 
bleef in vijandelijk gebied. God zegene de zielen van al 
onze martelaren! Hopelijk keren we terug naar ons land. 
Dan zal hun geest blij zijn. 
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Deze keer was het ons einde 
Khumar Salimova Bahadur gizi rechts met Auteur van 

deze boek 
(Geboren in 1972 in Chodzjali) 

 
Ik verloor die nacht mijn vader en mijn broer. Mijn 

moeder, twee zussen, de vijf kinderen van mijn zus en een 
broer waren in gevangenschap de van Armeniërs. Ik ben 
zwaargewond geraakt. Na deze incidenten konden mijn 
moeder en twee zussen deze ondraaglijke martelingen en 
de dood van familieleden niet in hun hart dragen en 
stierven. Die nacht waren mijn drie broers op onze 
uitkijkpost. Ik, mijn moeder, vader, de vrouw en drie baby’s 
van mijn broer waren thuis. We begrepen dat de Armeense 
agressors op de stad schoten. We liepen richting het Ketik 
bos. We moesten de Gargar rivier oversteken om in het bos 
te komen. Het water van de rivier was ijskoud. We staken 
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de rivier over. Mijn broers gingen ons voor om de mensen 
te beschermen. We liepen tot de ochtend. Onze blote voeten 
waren bevroren. Opeens werden we aangevallen. Het 
schieten vanuit de tanks dreef me weg van mijn familie. We 
waren verspreid. Ik wist niet waar ik was. Wat er ook 
gebeurde, ik probeerde te vluchten om niet gevangen 
genomen te worden. Ik herinner me één ding, afgezien van 
mijn vader. Mijn jongere broer wilde me doodschieten 
zodat ik niet gevangen zou worden genomen door de 
Armeniërs. Maar mijn vader wilde dat niet. Hij ging naar 
mijn broer en zei tegen mij: Rennen, rennen, snel. Laat je 
niet pakken door de Armeniërs. Ik was niet alleen, er waren 
ongeveer zo'n dertig mensen bij me. We hadden ineens het 
gevoel dat we omringd waren door Armeniërs. Kogels en 
handgranaten werden op ons afgevuurd en gegooid. 

Sommigen raakten gewond of werden gedood. Een van 
de granaten viel aan mijn rechterkant en raakte mij. Ik was 
zwaargewond, mijn rechterhand zat vol splinters. De 
bebaarde Armeniërs kwamen naar ons toe en bevolen ons 
in de auto's te stappen. Toen ik weigerde, begonnen ze me 
te schoppen, en ik zat helemaal onder het bloed. Ik verloor 
mijn bewustzijn en de barbaren dachten dat ik dood was. 
Toen ik weer bij kwam, bevond ik me tussen dode lichamen 
en iemand kreunde. Een jonge man was ernstig gewond en 
wilde wat water drinken. Ik kroop naar hem toe en nam wat 
sneeuw in mijn hand en wilde het hem geven. Ik zag dat 
Armeniërs naar ons toe begonnen te rennen. De dappere 
soldaten van het zelfverdedigingsbataljon van de stad 
Agdam schoten op de Armeniërs om ons te beschermen. De 
Armeniërs liepen langs ons heen zonder te weten dat we 
leefden. Na hun vertrek probeerde ik de jongeman wakker 
te maken, maar hij opende voor de laatste keer zijn ogen en 
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zei: Oh mijn God. Toen sloot hij zijn ogen voor altijd. Ik 
was alleen. Ik begon te huilen met een gekke stem. Plots 
hoorde ik de stem van ons volk. Ze riepen en zochten naar 
Chodzjali-mensen. Ik verzamelde mijn laatste krachten en 
stond op en riep hen. Deze keer begonnen de Armeniërs op 
mij te schieten. Onze mensen openden ook het vuur op hen. 
Ik zat tussen twee partijen in. Ik verloor weer het 
bewustzijn. De mensen uit Agdam hebben mijn stem 
gehoord. Ik herinner me alleen de naam van een van hen, 
Elgiz, waaraan ik mijn leven te danken heb. Ik weet niet 
eens of deze vechters nog in leven zijn. Drie maanden later 
wist ik dat mijn vader Bahadur Salimov, geboren in 1928, 
mijn broers Fakhraddin Salimov, geboren in 1958, Araz 
Salimov, geboren in 1960, en Mikayil Salimov, geboren in 
1970, werden vermoord door de Armeniërs. Na zijn dood 
werd mijn broer Araz Salimov uitgeroepen tot Nationale 
Held van Azerbeidzjan. Hij hielp de burgerbevolking te 
beschermen en hielp hen uit het dorp te ontsnappen. Nadat 
de aanvallen van de Armeniërs met kogels en handgranaten 
voorbij waren, namen deze Armeniërs hem gevangen en 
vermoorden hem met martelingen in het bijzijn van zijn 
gevangengenomen familie.  

Mijn jongere broer, Mikayil Salimov, die 21 jaar oud 
was, werkte bij de politie.  

Mikyail werd ook het slachtoffer van die nacht. 
Na zijn dood kreeg hij de onderscheiding "Vlag van 

Azerbeidzjan". Het trauma dat ik die nacht ervoer, 
veroorzaakte bij mij ernstige gezondheidsproblemen. Na 
behandeling in de broederstaat Turkije met de steun van 
onze 
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staat, heb ik nu een betere gezondheidstoestand. En laat me 
zeggen dat de enige man in onze generatie Ilgar is, de zoon 
van Araz, mijn geliefde broer. Hij is de enige opvolger van 
onze generatie. Ik wil niet dat een mens de tragedie moet 
ondergaan die ons is overkomen. Tranen die uit mijn ogen 
stromen, branden in mijn hart. Ik zal niet huilen als al ons 
land, Chodzjali zal worden verlost van Armeense agressors. 
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Wij liepen 12 dagen met bevroren voeten. 
Gasimov Salman Mehemmed oglu 

(Geboren in 1977 in Chodzjali) 

 
Ik was 15 jaar oud tijdens deze oorlog. Ik weet het nog 

goed, we hoorden het geluid van kogels en dachten dat 
Armeniërs opnieuw het vuur openden en dat ze later weer 
zouden kalmeren. Maar deze keer was het ons einde. 
Chodzjali werd in een oogwenk vernietigd. Mijn moeder 
Gasimova Ayna Behlul gizi (geboren in 1941), mijn vader 
Gasimov Mehemmed Salman oglu (geboren in 1933), mijn 
broers Gasimov Bayram Mehemmed oglu (geboren in 
1962) en Gasimov Anver Mehemmed oglu (geboren in 
1970) kwamen naar de schuilplaats onder de spoorbrug. Er 
waren twee manieren om uit Chodzjali te komen. Een 
daarvan was de Askeran weg en de andere Ketik weg naar 
Abdalgulabli een dorp van Agdam. Ons huis lag dicht bij 
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het bos. Het Armeense leger trok samen met het 366ste 
gemotoriseerde Sovjetleger Chodzjali binnen door het vuur 
te openen op onze stellingen. Onze artillerie schoot niet op 
de plaats waar de Armeniërs waren. Omdat de Armeense 
agressors in het door hun bezette Chodzjali-gebied de 
kogels de lucht inschoten, alleen maar om zo de andere 
Armeense agressors op de hoogte te houden, zodat ze niet 
op hun eigen troepen zouden schieten. Elk plan werd vooraf 
door Armeniërs overwogen. Verzet van de inwoners van 
Chodzjali was zinloos. We liepen in de richting van het bos. 
Toen we de rivier Gargar bereikten, besloten we om naar 
de Ketik weg in de richting van Abdalgulabli te gaan. Toen 
we de Gargar rivier bereikten, was het erg moeilijk voor ons 
om het bos in te klimmen.  

We hielpen elkaar zodat niemand achter zou blijven. 
Op de ochtend van 26 februari kwamen we aan in het 
bovenste deel van het bos.  

De Armeniërs wachtten op ons in een hinderlaag en ze 
openden het vuur toen ze ons zagen. Een persoon stierf, 
anderen raakten gewond. We zaten vast waar we ook naar 
gingen en de Armeniërs schoten van alle kanten op ons. We 
keerden terug naar het bos. Ik was 's avonds bij mijn 
familie. We gingen weer op zoek naar een manier om uit de 
omsingeling te ontsnappen en richting Agdam te gaan. We 
liepen een beetje door en hoorden luide stemmen in de 
Azerbeidzjaanse taal, we zijn Azerbeidzjanen, kom hier. 
We geloofden hen en gingen in de richting van de stem. 
Toen we dichterbij kwamen openden ze het vuur op ons. 
We werden daardoor verspreid en werden gescheiden van 
onze vader. We moesten onszelf beschermen tegen kogels 
die op ons afgevuurd werden. Iedereen rende weg en 
probeerde op de een of andere manier te ontsnappen. De 



58 

Armeniërs gingen in het bos en waren op zoek naar 
Azerbeidzjanen. Plotseling zag een Armeniër ons en hij 
richtte het geweer op ons, mijn broer richtte zijn geweer op 
hem en zei dat als hij het vuur opende, hij hem ook zou 
doden. Ga weg, ik wil jou niet doden riep hij. We liepen 12 
dagen. Eerst verhuisden we naar het zuidoosten van 
Chodzjali en later naar de noordelijke Shellli, Muganli-
dorpen in de regio van Agdam. We moesten door een van 
de dorpen die bewoond werden door Armeniërs om snel de 
regio van Agdam te bereiken. Rafig, de broers Tofig en 
mijn broer Bayram gingen naar dat dorp om te onderzoeken 
of Armeniërs hindernissen voor ons hadden gemaakt zodat 
we niet te gemakkelijk Agdam konden bereiken. Ze waren 
net het dorp binnengegaan toen er verwarring ontstond. We 
konden niet begrijpen wat er gebeurde. We veranderden 
van richting. Mijn broer Bayram werd van ons afgesneden. 
Mijn benen waren bevroren, en mijn hart huilde. We 
verloren een familielid voor onze ogen. We bereikten de top 
van de Bozdag berg, de Topatilan. We kwamen van de 
verkeerde kant en daarom keerden we terug. We passeerden 
Asgaran en bereikten Agdam. Onze legers beschermden 
ons. Mijn voeten waren bevroren, en mijn voet werd 
geamputeerd. De tenen van mijn moeder en broer waren 
bevroren, en ook deze werden geamputeerd. Mijn vader 
werd gevangengenomen. Hij werd 48 dagen vastgehouden 
in de Khankendi-gevangenis. Toen ruilden ze hem met 
Armeense gevangenen. Ik beleef deze pijnlijke dagen elke 
dag. Ik kan de horror van die nacht niet vergeten. De 
mensheid werd vernietigd.  

Het doden van kinderen, ouderen en vrouwen met 
martelingen is geen vorm van geweten. 
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Acht dagen in Armeense gevangenschap 
Een meisje in Armeense gevangenschap, 

een vervaagde bloem... 
 

Durdana Aghayeva Allahverdi gizi 
(Ze werd geboren in 1972 in Chodzjali) 

 
Als ik me die nacht herinner, zijn mijn ogen vol tranen 

en de pijn in mijn hart is hevig. Ik beleef die dag elke dag 
opnieuw. Het was de dag waarop mijn emoties, mijn trots 
en “maagdelijke gevoelens” werden vernederd en mijn 
verlangens tevergeefs waren. Een nacht die alle verlangens 
van een jong meisje en haar onschuld en maagdelijkheid, 
verdreef.  

Jarenlang heb ik aan niemand over deze verschrikking 
verteld. Ik schaamde me om over martelingen te vertellen. 
Jarenlang heb ik gezwegen, maar toen besloot ik iedereen 
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te vertellen over de wreedheden begaan door de Armeniërs. 
Ik wil iedereen laten weten hoe ze ons in ons eigen 
thuisland hebben gemarteld. Ik kan de vernedering die door 
de Armeniërs zijn begaan niet vergeten. Die nacht waren er 
geluiden van geweren en schoten en die waren ver 
schrikkelijk. Mijn jongere broer was thuis, de andere broer 
was op zijn post. Bij ons huis viel een grote granaat op de 
grond. We gingen naar de kelder bij de buren. Maar we reali 
seerden ons dat het einde van deze schietpartij verschrik 
kelijk zou zijn. We verbleven zeker 2 uur in de kelder. 
Ondertussen bracht de buurman Mohammed het nieuws dat 
de Armeniërs het vliegveld hadden bezet. Het was gev 
aarlijk om hier te blijven. We gingen naar het bos, ikzelf, 
mijn moeder Nubar, broer Elshad en grootmoeder Firuza. 
Het was erg moeilijk om de Gargar rivier over te steken op 
deze ijzige en besneeuwde nacht. Veel mensen overleefden 
de kou en vorst niet. Ze bevroren en stierven in het bos.  

Niemand wilde zijn thuis verlaten. Veel oudere mensen 
verlieten hun huis niet. Tot nu toe is hun lot onbekend. We 
hadden een lange weg afgelegd. We hadden pas 10 minuten 
in barre omstandigheden in de richting van Agdam gelopen, 
toen de Armeniërs ons opwachten en het vuur op ons 
openden. Ik wilde dat ik die nacht in het bos zou sterven en 
de martelingen niet zou zien en meemaken. Mijn eer, 
onbevangenheid en maagdelijkheid werden mij ontnomen. 
Ik was gewond aan de rechtervoet. Ik verloor mijn 
bewustheid. Plotseling opende ik mijn ogen en zag dat er 
veel lijken om me heen lagen. Ik was gescheiden van mijn 
familie. Ik kroop verder om niet gevangen genomen te 
worden. Het was verschrikkelijk wat er gebeurde. Het is 
heel moeilijk om al deze dingen te vertellen. Een moeder 
schreeuwde samen met haar kind en hun beider bloed was 
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vermengd. Ik zag hoe de vrouw van Huseynov Valeh (hij 
was een muzikant) schreeuwde en stierf. De vrouw was 
zwanger en het was moeilijk voor haar om zich te 
verstoppen en weg te rennen. De Armeniërs zagen haar, 
openden het vuur op haar en doodden haar en haar 
onschuldige baby. De brute Armeniërs kwamen naar ons 
toe en vertelden ons dat ze ons niet zouden doden. Mijn 
broer Elshad, geboren in 1973, lag 5 meter voor mij, eerst 
stond mijn broer op, toen stond Ganboy, onze landgenoot 
met zijn 5 jaar oude zoon en ik op. Ze brachten ons naar 
Asgaran. We liepen 2 km te voet bij ijzig weer. Ze plaatsten 
ons in het detentiecentrum van het station van Asgaran. Ik 
zag veel vrouwen en jonge meisjes in de kelder. Er was 
stress, afschuw en angst in hun ogen. Ik zag hoe mensen 
gemarteld werden in die kelder. Acht dagen lang werd ik 
geslagen en beledigd. Ze sloegen me zo hard dat ik niet 
meer kon zitten of liggen van de pijn.  

Karo, hoofd van de brandweer, heeft me erg vernederd 
en veel keren gemarteld. Elke keer als ik koud water 
aanraak, herinner ik me hoe die beul Karo me lange tijden 
in koud water liet liggen en mij keer op keer met kettingen 
sloeg. Ik kon al deze martelingen niet verdragen. Ik wenste 
de dood van God. Alle aanwezige Armeniërs sloegen me 
voor lange tijd. Mijn hele lichaam was gevoelloos. Als ik 
alle martelingen zou opschrijven die mij zijn aangedaan, 
zou het niet in een boek passen. Op een dag vertelde Karo 
me, nadat hij me eerst had gemarteld dat hij me naar mijn 
thuisland Chodzjali zou brengen. Met de auto reden we 
onze geboorteplaats binnen. Ik was zo overstuur toen ik 
mijn geboortestad verwoest en in brand gestoken zag. Ik 
voelde diepe angst en verdriet. Ik huilde om mijn land en 
de bewoners. Ze vroegen me waar ons huis was. Ik wees ze 
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aan. Ze brachten me naar ons huis. Toen ik ons huis zag, 
begon ik te huilen. Ik heb hier mijn jeugd, mijn leven 
doorgebracht. Ik keek naar de 12 treden die naar ons huis 
leiden. Ik had eens een wens om van deze trap van mijn 
vaders huis af te dalen, gekleed in een witte trouwjurk met 
witte schoenen om zo een prachtig huwelijk te hebben. Ik 
was een jong meisje. Ik had wensen. Ik wilde dat mijn 
wensen uitkwamen zoals bij andere meisjes. Alles was 
ijdel. Mijn verlangens bleven in mijn hart en verbrandden 
me. Deze onvervulde verlangens branden nog steeds. Ik heb 
nooit een bruiloft gehad. Terwijl ik huilend naar ons huis 
keek, sloegen ze me en de martelingen begonnen opnieuw. 
De Armeniërs in de buurt gooiden stenen naar me en 
gebruikten grove taal. Een oude Armeense vrouw 
benaderde Karo. Zij vroeg hem om mij voor ons huis op te 
hangen. Een Armeense man genaamd Sasha in de buurt van 
Karo vroeg: “geef me dit meisje, en ik zal haar hoofd eraf 
hakken voor de ogen van mijn kleinkinderen”. 

Zowel Karo als die man begonnen me met rubber te 
slaan. Ik viel en ze stopten. Ze waren van plan me te ruilen 
met Armeense gevangenen in Agdam, daarom weigerden 
ze me te vermoorden. Dankzei Allahverdi Bagirov, ben ik 
op 4 maart geruild met een Armeense gevangene. R.I.P 
Nationale Held van Azerbeidzjan Allahverdi Bagirov.  

Ik ben erg getraumatiseerd en heb tot nu toe ernstige 
gezondheidsproblemen. Ik ben getrouwd en heb een 
dochter die Laman heet. Ik adem met haar mee. Ik hield 
heel veel van mijn overleden echtgenoot Ilham Karimov. 
Hij accepteerde mij zoals ik ben, met alle trauma’s die ik 
heb meegemaakt. Hij was een echte man, een echte 
Azerbeidzjaanse man. Hij wist van mijn verleden, van mijn 
gevangenschap en de vreselijke martelingen die mij zijn 
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aangedaan. Hij accepteerde me zoals ik was en vroeg me 
nooit naar mijn verleden. Elke wond kan helen, behalve het 
verlies van je thuis. Moge God die pijn aan niemand tonen, 
aan niemand.  
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De Chodzjali-genocide is de nacht van het einde van 
mijn zoete herinneringen 

Bandalieva Aida Allahverdi gizi 
Geboren in 1968 in Barda 

 
Docent van de Azerbeidzjaanse Medische Universiteit, 
Senior Onderzoeker van het Instituut voor Recht en 

Mensenrechten van ANAS 
 

De Chodzjali-genocide is de nacht van het einde van 
mijn mooie herinneringen. Mijn mooiste jeugdherinn 
eringen hebben te maken met de zomervakanties die ik 
doorbracht met grootouders in de prachtige districten 
Kalbadzjar en Chodzjali, de glorieuze hoek van Karabach. 
Die jaren gingen voorbij toen we omringd waren door 



65 

prachtige rivieren, bronnen, bloeiende hellingen. En op dat 
moment kon ik me niet voorstellen dat in korte tijd deze 
schoonheid zou worden vernietigd en het bloed van mijn 
dierbaren hier zou worden vergoten. Maar helaas is mijn 
bittere verhaal hier getuige van. Chodzjali is prachtig in de 
zomer en ik wilde hier altijd al in de winter naartoe. Uit de 
verhalen van mijn grootouders en ouders wist ik dat de 
winter van dit land een beetje stevig en sneeuwachtig is. Ik 
wilde hier heel graag in de winter naar toe, luisterend naar 
de interessante, soms vreselijke verhalen van mijn opa en 
oma. Mezelf verwarmend bij de kachel met brandhout uit 
de bossen rondom. Ze vertelden dat zowel aan het einde van 
de 20e eeuw als aan het begin van de 20e eeuw de 
Azerbeidzjanen, werden onderworpen aan verschillende 
vormen van marteling, door Armeniërs en van hun land 
werden verdreven uit West Azerbeidzjan. Mijn familie 
leden verhuisden en vestigden zich in Chodzjali, nadat ze 
waren gedeporteerd. Maar toen vermoedde niemand dat dit 
niet het einde was. Het verraderlijke beleid van de vijand 
liet hen niet achter in Chodzjali, waar ze zich vestigden.  

En toch had ik nooit gedacht dat in een van de 
winternachten, waarvan ik droomde, de meest verschri kke 
lijke tragedie van Chodzjali zou ontstaan. De genocide van 
de eeuw ging gebeuren. Deze tragedie vond plaats van 25 
op 26 februari 1992. Op een ijzige winternacht ervoer 
Chodzjali deze afschuw. De aarde heeft nog nooit zo'n 
wreedheid en afschuw gezien. Alle huizen werden 
verbrand. Die nacht verdronk het land in het bloed van 
onschuldige mensen. De vijand spaarde oude en zieke 
vrouwen niet. Kinderen werden geofferd bij de graven van 
Armeniërs in het bijzijn van hun ouders. Meisjes en bruiden 
werden gevangengenomen. Veel van degenen die konden 
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ontsnappen bevroren, of stierven in de sneeuw op de 
hellingen van de bergen. Het is onmogelijk om de gruwelen 
te beschrijven die in de ogen was van kinderen te zien 
waren die hun ouders hadden verloren, of wier ouders de 
levenloze lichamen van kinderen in hun handen hadden. Al 
deze horror kan op geen enkele manier worden over 
gebracht. Gedurende één nacht werden meer dan 800 in 
woners van de stad, van wie 22 mijn familieleden waren, 
ve moord. Zes families werden volledig vermoord, 1.277 
mens en werden gegijzeld, honderden van onze 
landgenoten raakten op een of andere manier gewond. Deze 
tragedie, die zijn gelijke niet kent in de geschiedenis, kon 
alleen worden begaan door brute Armeniërs, die hun 
menselijkheid en gevoel voor genade verloren hadden. Ze 
vielen onschuldige mensen aan samen met de militaire 
eenheden van het voormalige Sovjetleger, en in het 
bijzonder het 366ste gemotoriseerde regiment van het 
Russische leger in het district Khankendi, dat 
daadwerkelijk genocide pleegde en de stad verwoestte. 
Mijn grootmoeders, tantes, ooms, hun kinderen en 
kleinkinderen die verschillende lichaamsdelen bevroren 
hadden, waren ook getuige van deze gebeu tenissen. 
Wreedheden gepleegd door Armeniërs zijn niet 
vergelijkbaar. Ze waren zo wreed dat ze de meest wrede 
heersers, de beulen, die we uit de geschiedenis kennen, 
overtroffen. Bij het uitvoeren van deze wreedheden lieten 
de Armeniërs, die zichzelf altijd presenteerden als "nederig 
en onderdrukt door de Turken", de hele wereld hun ware 
barbaarse gezicht zien. Het monument van de slachtoffers 
van Chodzjali werd opgericht in Bakoe, de hoofdstad van 
Azerbeidzjan. Het monument heeft een symbolische 
betekenis. Het is de kreet van een moeder die haar kind 
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boven haar hoofd houdt en hem wil opvoeden. Dit is een 
voorbeeld van de liefde van de moeder voor haar kinderen. 
De Chodzjali genocide maakte een einde aan mijn zoete 
jeugdherinneringen. 
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De jongeren van Chodzjali vertellen 
 

 
  



69 

“Weeskinderen zijn per ongeluk de redders voor 
anderen geweest” 

Garayeva Lamiya Yusifali qizi 
(Geboren in Chodzjali in 1989) 

 
Plaatsvervangend hoofd van de afdeling  

Publiek-politieke en Humanitaire Zaken van het 
district Chodzjali 

 
Ik kreeg de herinnering aan de afwezigheid van mijn 

vader, die ik mijn hele leven nodig had. Ik kreeg die nacht 
nachtmerries van vlammen, geluiden van kogels. Tijdens 
de genocide in Chodzjali was ik twee jaar oud. Misschien 
begrijp je me, dat ik me de gebeurtenissen niet in detail kan 
herinneren, maar ik kan enkele dingen met je delen die ik 
heb gehoord en enkele herinneringen die ik in mijn 
geheugen gegrift staan. In februari was Chodzjali al vier 
maanden volledig omsingeld. Op 25 februari om 11.00 uur 
merkten we dat er schoten vielen en dat er huizen in brand 
werden geschoten. Toen de gebeurtenissen plaatsvonden, 
dienden mijn vader en oom in het zelfverdedigingsbataljon. 
's Avonds kwamen ze thuis en vertelden ons dat Armeniërs 
de stad al waren binnengevallen, het vliegveld hadden 
bezet. Er waren veel mensen gedood en gewond. We 
moesten de stad verlaten. We zaten al 4 dagen in de kelder. 
Bij het verlaten van de kelder werden de nabijgelegen 
huizen in brand gestoken. We gingen richting Ketik bos. 
We moesten de Gargar rivier oversteken om bij het bos te 
komen. Omdat de aanval op de stad plotseling begon, 
liepen de meeste mensen op blote voeten. Daarom bevroren 
de voeten van veel mensen tijdens het oversteken van de 
rivier. We verbleven drie dagen in het bos in de sneeuw. 
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Omdat het nacht was en overal sneeuw lag, konden we geen 
uitweg uit het bos vinden. De Armeniërs, die wisten dat er 
geen andere uitweg was, begonnen vanuit de richting van 
Bozdagh op de mensen te schieten. Er waren veel doden en 
gewonden aan onze kant. Later brachten de Armeniërs ons 
met 300 andere inwoners van Chodzjali naar de vark 
ensboerderij in het dorp Daghraz en hielden ons hier een 
paar dagen zonder eten en drinken vast. We waren allemaal 
hongerig en dorstig. 
 

Tijdens mijn gevangenschap lag ik in de armen van mijn 
vader Garayev Yusifali Suleyman oglu en mijn broer 
Garayev 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 door het schieten van de brute Armeniërs tijdens 
onze vlucht in de richting van Bozdagh. De inwoners van 
Chodzjali 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 zelfverdedi 
gingsbataljon dat Chodzjali 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 vaders gevangenschap. Ik vraag me af of ik echt 
schuldig ben? Wie anders kan zijn vaders door zijn 
tranen tot levenslange gevangenschap veroordelen? 
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Nadat de Armeniërs mijn vader had gedood, werden 
nog 13 soldaten uitgeschakeld en vermoord. Tot op dit 
moment hebben we geen informatie over mijn vader en de 
andere strijders. Misschien begreep mijn vader mijn woor 
den verkeerd. Soms bid ik dat mijn vader op dit moment 
nog zou leven. Maar hoe kan een persoon 30 jaar in leven 
blijven in de handen van gewelddadige Armeense mensen. 
Ik wil me de martelingen niet eens voorstellen. Al 30 jaar 
herhaal ik mezelf slechts één zin.  

 
"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." 

Misschien was het zijn lot. Maar die achterdocht heeft 
mijn hart al 30 jaar uitgehold. Mijn moeder Jafarova Irada 
Aydin qizi is echt een heldhaftige vrouw. Niet alleen omdat 
ze mij en mijn broer met duizenden ontberingen groot 
bracht. Ze steunde ons om gaan te studeren en een gelukkig 
gezin te stichten. Ze heeft ons geleerd om ondanks alles 
gelukkig te zijn. Maar ook daarvoor, volgens wat mensen 
zeiden, toen de Armeense soldaten mijn vader wegnamen 
ging ze voor het wapen van een Armeense soldaat staan. Ze 
eiste hun om haar te vermoorden voordat ze haar man 
wegnamen. Mijn moeder werkt als senior consultant bij het 
Statistiek Bureau van Chodzjali Regio. Ze is geboren in 
1965 in Chodzjali. Elke keer als ik haar vraag naar mijn 
vader, vertelt ze dat Yusifali hier bij mij in de buurt is. En 
elke dag is hij samen met mij in mijn dromen. Misschien is 
dit omdat ze nooit haar hoop verliest. Maar ik en mijn broer 
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willen niet hopen op zijn overleving. Als hij nog mocht 
leven, dan heeft hij ernstigste martelingen meegemaakt. Dit 
besef is voor ons erg moeilijk. Mijn broer Ramil Garayev 
Yusifali oglu is getrouwd en heeft 2 kinderen. Momenteel 
werkt hij als therapeut. Nu weten ik en mijn broer wat het 
is om van kinderen te houden voor ouders. Mijn grootste 
droom in het leven is dat mijn dochter nooit de gevoelens 
ervaart die ik voor mijn vader had. Omdat het bestaan van 
de vader voor een meisje een onvervangbaar gevoel is. Mijn 
advies aan onze jongeren is dat ieder van ons, als burger 
van Azerbeidzjan, ons best moet doen om de Chodzjali 
genocide wereldwijd te presenteren. We moeten altijd 
precies onze geschiedenis leren en correct doorgeven aan 
de generaties na ons. We moeten de mensheid niet alleen 
de Chodzjali genocide bewijzen, maar ook alle feiten van 
de genocide en een beleid van etnische zuivering dat al 
meer dan 200 jaar door Armeense criminelen tegen ons 
volk is gepleegd. Dit is in de eerste plaats onze morele 
plicht. Ik veronderstel dat alleen het resultaat van deze 
missie het oneerlijke beleid van sommige niet constructieve 
landen kan veranderen ten opzichte van een land van 
agressor en mensen die blootgesteld zijn aan agressie in het 
conflict in Karabach. 
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Die nacht werd een familie volledig vernietigd 
Aliyev Mehdi Firdowsi, verloor zijn hele familie in de 

Chodzjali tragedie 
Geboren in 1988 in Chodzjali 

 

 
Ik ben Aliyev Mehdi Firdovsi oglu. Geboren in 1988 in 

Chodzjali. Tijdens de Chodzjali genocide gepleegd door de 
Armeniërs in de nacht van 25 op 26 februari 1992, verloor 
ik mijn vader, moeder, broers, met andere woorden, al mijn 
familieleden. Momenteel woon ik in het dorp Aghcakand 
in de regio Goranboy. Ik werk als politieagent in de regio 
Goranboy. Ik kan niet vergeten wat er die nacht is gebeurd. 
Het was donker. Het geluid van kogels kwam van alle 
kanten. Mijn vader nam ons mee naar de kelder van ons 
huis, en vandaar vertrokken we en renden we richting het 
bos. Die nacht bracht de broer van mijn grootvader me naar 
het bos. Er waren veel mensen bij ons. Ik herinner me dat 
ik viel toen Armeniërs het vuur op ons openden. Misschien 
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was ik een zware last voor mijn familieleden. Ik was een 
kind, maar ik vroeg me af waarom ik naar dit bos gebracht 
werd. Ik, een 4-jarige jongen, was alleen in het midden van 
het bos. Ik was aan het schreeuwen en huilen. Ik hoorde 
niets. Thuis spraken ze over de Armeniërs. Toch kon ik de 
kwestie van de dood en gevangenschap niet begrijpen. De 
Armeniërs kwamen af op mijn stem. Ik kon niets goed 
begrijpen. Maar door hun gedrag wist ik dat het Armeniërs 
waren. Omdat ze bejaarden, vrouwen en kinderen verm 
oordden. Ik heb het gelukkig overleefd. De Armeniërs 
brachten me naar de gevangenen. Ik was op zoek naar mijn 
ouders, broers, maar kon ze niet vinden. Ik huilde en vroeg 
hen me naar mijn ouders en broers te brengen. Ik wilde niet 
geloven dat Armeniërs al mijn familieleden hadden 
vermoord. Ik begreep het pas toen ik tiener was. 

Alle gevangenen daar waren met zichzelf bezig. Ik was 
een jongen van 4 jaar. Niemand was in mij geïnteresseerd. 
Ik kan dat vreselijke gevoel niet met woorden beschrijven. 
Anderhalve dag later werden we vrijgelaten. Het was heel 
moeilijk om zonder mijn familie te leven. Ik leef het leven 
met valsheid en leugens. Een wees te zijn, is een zeer 
slechte zaak. Het punt dat mij onderscheidt van de andere 
24 kinderen, die hun ouders hebben verloren, is dat hun 
broers en zussen nog in leven zijn. Ik verloor zowel mijn 
ouders als mijn broers. Ik verloor mijn volledige familie. Ik 
wens dit leven aan niemand toe. Ik ben de eenzaamste 
inwoner van Chodzjali. Ik ben niet opgegroeid met mijn 
familie. Ik ben alleen en eenzaam. De moeilijkste 
wandeling is alleen te lopen. Ouders helpen hun kind, maar 
ik heb geen ouders. Ik ben met veel moeite opgegroeid. Ik 
wens niemand zo'n leven toe. 
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De hele stad werd vermoord op die dag 
Huseynova (Aliyeva) Rahida Elbrus qizi 

(Geboren in Chodzjali in 1989) 
 

Ik woon in de nederzetting Ashagi Agcakand in de 
regio Goranboy. Momenteel werk ik als afdelingshoofd bij 
de centrale bibliotheek van Chodzjali in de Ashagi Agca 
kend nederzetting in de regio Goranboy. Het is onmo gelijk 
om over Chodzjali te praten zonder opwinding. Ik ben 
opgewonden als ik me die vreselijke nacht herinner als een 
jonge getuige. Ik herinner me de tragedie van Chodzjali als 
een film. In 1992 was ik nog maar 4 jaar oud. Hoewel er na 
die nacht 30 jaar voorbijgingen, herinner ik mij hoe ons 
huis werd verbrand door Armeniërs. Ik herinner me de 
geluiden van geweren en hoe familieleden vermoord 
werden. Ik herinner me heel goed dat ik naar de bossen 
moesten rennen. Het is allemaal onvergetelijk. Die tijd wist 
ik niet wat oorlog betekende, maar ik herinner me dat mijn 
familie (vader, moeder, zus, broer, grootmoeder en 
grootvader) en andere familieleden de bossen in renden 
toen Armeniërs Chodzjali aanvielen. Het was nacht en 
niemand kon elkaar zien, iedereen was verspreid. Mijn 
vader nam mij en mijn moeder nam mijn twee maanden 
oude zus. Mijn grootvader en mijn grootmoeder hielden de 
hand van mijn zes jaar oude broer vast. Toen realiseerde ik 
me wat de reden was, waarom ik die nacht niet kon 
vergeten. Het vermoorden van mijn grootouders die samen 
met mijn broer door de Armeniërs waren vermoord. En dat 
mijn ouders niets konden doen. Ik kon die gruweldaden nog 
niet beseffen. Ik kan de gevechten in Chodzjali niet 
vergeten, het geschreeuw van mensen, de kou van de 
besneeuwde ijzige nacht, de angst voor de donkere nacht, 
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de vlammen van de brandende huizen, het geschreeuw van 
gewonde mensen, ook al gingen er 30 jaar voorbij. Het liep 
tegen de ochtend. We zagen overal dode lichamen liggen. 
We moesten tijdens het vluchten meerdere keren bij de 
dode lichamen in het bos gaan liggen. Sommige lichamen 
waren nog nauwelijks te herkennen als menselijke 
lichamen. Vandaag de dag is het moeilijkste voor mij dat 
meer dan de helft van de doden niet werden begraven. De 
lichamen werden opgegeten door wilde dieren. We 
bereikten op 26 februari het dorp Shelli in Agdam met onze 
overgebleven familie. Helaas onze verschrikkelijke dagen 
gingen door. Tijdens deze tragedie verloor ik mijn naaste 
familieleden. Die nacht werd Chodzjali als stad van de 
aarde verwijderd. Deze oude nederzetting stierf in de nacht 
van 25 op 26 februari samen met haar bewoners. Ik ben de 
moeder van twee zonen. Ik praat vaak met mijn kinderen 
over wat ik heb gezien in deze tragedie. Ik wil dat ze alles 
weten over die dag, hoe Armeniërs onschuldige mensen 
behandelden. Alle martelaren stierven voor ons land, zullen 
voor altijd in ons hart zijn. Ik zou graag willen dat mijn 
zonen zich bij ons voegen als dappere strijders in de 
bevrijding van ons land van de vijand en ons de vreugde 
van de overwinning schenken.  
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Vuur brandt in mijn geest 
Ahmadova Parvin Kazim qizi 
(Geboren in Chodzjali in 1985) 

 
Ik ben geboren in Chodzjali op 27 juni 1985. De 

mooiste momenten van mijn jeugd waren de bergen, en de 
prachtige hellingen van deze bergen. Mijn eerste school 
was daar. Ik herinner me ook die momenten vol angst op 
school. Ik herinner me de vuurgeluiden tijdens de les. Onze 
leraren namen ons mee naar de kelder van de school om ons 
te beschermen. Zodra het stil was, werden we naar ons huis 
gebracht. Geloof me, hoewel het 30 jaar geleden is sinds 
die dag, ben ik nog steeds de kleine 6-jarige Parvin. Ik zou 
willen opmerken dat om de toestand van de mens te 
begrijpen, je jezelf in die persoon moet verplaatsen. Missc 
hien kun je dan zijn pijn voelen. Hoe je lieve familie en 
anderen werden gemarteld, terwijl je toekeek zonder iets te 
kunnen doen. Noch uw leeftijd, noch uw macht kunnen 
helpen. Mijn geliefden werd geraakt door vijandelijke 
kogels en je keek naar hen. Ik heb de dood van mijn oom 
Nebiyev Mahidaddin Hasan gezien. Dit is het eindpunt van 
horror. De wereld is al op de hoogte van deze gebeu 
enissen. Onze leider Heydar Aliyev heeft deze tragedie 
over de hele wereld verspreid.Vandaag de dag wordt dit 
beleid gevoerd door de heer president Ilham Aliyev.  

Ik ben een moeder van twee kinderen. Ook al zijn ze 
klein, ze zijn zich bewust van wat ik beleefde op het 
moment van hun leeftijd. Mijn oudste zoon staat te popelen 
om in militaire dienst te gaan. Er is geen grotere trots dan 
deze voor een moeder. Hij is een student van vandaag, een 
soldaat van morgen. Misschien wel de Nationale Held. 
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Als wij dit vergeten, worden wij vergeten 
Orkhan Vahidoglu 

(Geboren in Bakoe in 1992) 
 

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

 
Die dag werden honderden onschuldige mensen 

vermoord. De Armeniërs en hun loyalisten verklaarden dat 
mensen van Karabach een groot gevaar vormden voor de 
hele wereld.  

Als een Armeniër door verschrikkelijke martelingen uit 
te voeren een persoon kan vermoorden met wie hij samen 
brood gegeten heeft, betekent dit dat hij in staat is om alle 
stappen te nemen die in strijd zijn met de mensheid om zijn 
eigen belangen en winsten voorop te stellen.  

Zoals ze zeggen, als je de macht van een natie wilt 
weten, kijk dan naar de geschiedenis ervan. De geschie 
denis van Azerbeidzjan is vol glorieuze pagina’s. Als 
inwoner van Chodzjali ben ik er zeker van dat de hele 
wereld de leugen van de Armeniërs eens zal zien. Er is een 
spreekwoord: Een leugen heeft korte benen. De sluwheid 
van de vijand zal in hun gezicht worden geslagen. Deze 
ommekeer zal worden gerealiseerd door de kracht van de 
Azerbeidjaanse jeugd, de afstammelingen van Babak, Shah 
Ismayil en Nabi op het slagveld. 
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Zonder Chodzjali 
Mammadov Janali Ali oglu 

(Geboren in 1991 in Chodzjali) 
 

Helaas gingen 25 jaar van ons leven voorbij zonder 
Chodzjali. Normaal gesproken levert een jonge man in 25 
jaar leven grote prestaties. Ondanks dat we in Chodzjali zijn 
geboren, hadden we helaas niet de jonge Chodzjali be 
volking om daar op te groeien. Ik was een baby van 11 
maanden toen onze geboorteplaats Chodzjali werd bezet 
door de Armeense vijanden. Chodzjali, het onderdrukte 
Chodzjali, het verwoeste land. We kunnen niet over 
Chodzjali praten zonder pijn. Er zijn veel familieleden in 
onze nederzetting die in Chodzjali zijn vermoord. Ik hoorde 
van inwoners van onze nederzetting dat Armeniërs in de 
geschiedenis ongekende wreedheden hebben begaan tegen 
de inwoners van Chodzjali. Een bewoner, Aziz genaamd, 
vertelde dat het vuur dat door Armeniërs werd geopend te 
vergelijken was met hevige regen. De kogels vielen alsof 
het regende. Die nacht moest ons hele gezin Chodzjali met 
lege handen verlaten. Mijn vader nam ons mee naar plekken 
waar minder werd geschoten om niet gevangen te worden 
door Armeniërs. Door de moed van mijn vader konden we 
allemaal Chodzjali verlaten zonder verlies van familie 
ieleden. Mijn vader keerde terug naar Chodzjali om andere 
mensen te helpen. Toen mijn vader vertrok was dit het 
laatste wat ik van hem zag. Daarna heb ik hem nooit meer 
gezien. De naam van mijn vader is beschreven als een van 
de martelaren van Chodzjali. Aziz, die deze woorden trots 
verklaart als de zoon van een martelaar, kijkt ernaar uit om 
terug te keren naar Chodzjali. Onze onschuldige kinderen 
zijn op wrede wijze vermoord in Chodzjali.  
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Er werden 613 inwoners vermoord in die ene nacht en 
zij bewezen met hun bloed en ziel de waarde van de 
inwoners van Chodzjali. Ze lieten de hele wereld zien dat 
dit land moedige en dappere zonen heeft. De slapende 
mensen die 's nachts werden aangevallen, het bloed 
vergieten was de taak van bloedeloze, binnenvallen de, 
verraderlijke, brutale en meedogenloze Armeniërs in het 
land van een ander. De inwoners van Chodzjali stonden hen 
niet toe, zelfs niet ten koste van hun eigen leven en bloed, 
in de handen van wrede vijanden te vallen. Mijn ouders 
vertelden dat de huurlingen van het Armeense leger sinds 
1988 het vuur op onze geboorteplaats Chodzjali hadden 
geopend. De walgelijke Armeense gangsters, die spionnen 
hadden in het Azerbeidzjaanse land, verborgen hun laster 
over het Azerbeidjaanse land in de twintigste eeuw niet. Het 
was het resultaat dat ze ons Chodzjali aanvielen in de nacht 
van 25 op 26 februari 1992. De inwoners van Chodzjali 
werden martelaren en verbonden met de God. God zegene 
de zielen van al onze martelaren. Chodzjali is een integraal 
onderdeel van ons land Azerbeidzjan. Zolang onze 
vingernagels zich aan onze huid hechten, moet Karabach 
worden verenigd met Azerbeidzjan als zijn eeuwige plaats. 
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Leven zonder Chodzjali 
Zeynalova Gulnaz Sadiq qizi 

(Werd geboren in het dorp Dzjamilli in de stad  
 Chodzjali in 1970) 

 
 Chodzjali was een prachtige plaats in Karabach. Brute 

Armeniërs vielen de bewoners van de stad Chodzjali aan en 
ook de omliggende dorpen. De dorpen werden vaak 
aangevallen. Het dorp Dzjamilli lag ook in de buurt van 
Chodzjali. We hoorden kogels om 2-3 uur 's nachts op 14-
15 december in 1991. Bewoners van het dorp konden niet 
geloven wat ze zagen. Het dorp werd aan alle kanten 
beschoten door tanks met hun kanonnen en kogels. De 
mensen waren in de war en moesten het dorp verlaten. Er 
waren veel martelaren in deze verschrikkelijke nacht. De 
vader van mijn man, Zeynalov Mammad Mikayil, was een 
van deze martelaren. Hij werd geboren in 1943 in het dorp 
Ballidzja in de regio Chodzjali. Mammad verhuisde net als 
andere inwoners van Ballidzja naar het dorp Dzjamilli 
nadat Ballidzja door Armeniërs was bezet. Hij leefde altijd 
met zijn geloof en overtuiging om terug te keren naar 
Ballidzja. Die nacht werd mijn schoonvader vermoord door 
Armeniërs. Hij stierf aan een zware schotwond. We hebben 
mijn schoonvader niet kunnen begraven. Zijn lichaam 
brandde in Dzjamilli dorp dat door de Armeniërs verbrand 
werd. Ik wens onze broeders en zusters die ter wille van 
Karabach zijn gemarteld, genade toe en ik kijk ernaar uit 
om zeer binnenkort terug te keren naar onze geboorteplaats 
Karabach. 
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Ik wens niemand dit soort marteling en een 
leven zonder vader toe 

Salimova Aygun Araz qizi 
(Geboren in Chodzjali in 1988) 

 
Ik was vijf jaar oud op die verdomde, bloedige nacht. 

Ook al was ik een kind, de Armeense wreedheden, de 
misdaden tegen de menselijkheid, staan voor altijd in mijn 
geheugen gegrift. Ik herinner het me als een film. Als 
februari komt, doet mijn hart pijn. Mijn vader probeerde de 
bewoners van Chodzjali redden. We werden gevange 
ngenomen. Mijn grootmoeder Nenesh, oom Fakhraddin, 
mijn vaders zus Shahla en haar vijf kinderen. Hoewel mijn 
dierbare familieleden bij me waren, was ik erg bang. Het 
was zo verschrikkelijk. Ik begreep nog steeds niet helemaal 
wat er met ons gebeurde of wat er zou gebeuren. Ik wist 
niet wat Armeniërs van ons wilden. Ik zag dat ze vrouwen, 
meisjes, ouderen en kinderen sloegen. De kinderen van 
mijn tante en ik schreeuwden van afschuw van die 
martelingen.  

Als ik me die dag herinner, wordt mijn wereld donker. 
Toen realiseerde ik me dat mijn vader gemarteld werd. Na 
zijn dood kreeg hij de medaille Nationale Held van 
Azerbeidzjan. Ik ben altijd trots op de liefde van mijn vader 
voor het vaderland. Moge God al onze martelaren genadig 
zijn! Geen oorlog meer.  

 
Moge niemand meer last hebben van een pijnlijke dag!  

Moge onze kinderen niet zonder vader opgroeien. 
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Een dag zullen we terugkomen 
Zahira Zahir qizi Usublu 

(Geboren in Mingachevir in 1993) 
 

Ik kom oorspronkelijk uit Chodzjali, Karabach, een 
mooie hoek van Azerbeidzjan. Tijdens het bekende 
Karabach incident ben ik in 1993 in Mingachevir geboren. 
Hoewel ik die tragedie niet heb gezien, hoor ik stemmen 
van vreedzame en angstaanjagende mensen van de 
burgerbe volking terwijl mijn ouders praten. In de 
afgelopen 30 jaar heeft deze pijn een stempel gedrukt op 
het levensverhaal van elke Chodzjali. Telkens als ik de 
films zie op tv die door mijn vader samen met Chingiz 
Mustafayev, De Nationale Held van Azerbeidzjan, zijn 
gefilmd ben ik getuige van hoe brutaal en meedogenloos de 
Armeense vijanden waren. Als ik de gedichten van mijn 
vader lees, verlang ik naar Chodzjali en hou ik van mijn 
geboorteland. Door deze Chodzjali tragedie te begaan, kon 
de vijand denken dat ze de wil van het Azerbeidjaanse volk 
konden breken. Maar dat zal nooit het geval zijn. We 
houden zo veel van ons land dat we ervoor willen sterven. 
Wij zijn landgenoten samen met Farhad Atakishiyev 
Bahman oglu, die gemarteld en vermoord is en die vertelde 
ons, samen met de andere Nationale Helden van Azerbijan, 
dat Karabach van ons. Elke dag die voorbijgaat, brengt ons 
dichter bij ons land. De vijand weet dat onze staat met de 
dag sterker wordt. Hun vuile daden zullen nooit onbeant 
woord blijven. 
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Getuigenis 
Oruj Jabbarov 

 
Karabach oorlogsinvalide, werd geboren in het dorp 

Ahmadavar in de Agdam-regio in 1962. Hij was getuige 
van de Chodzjali genocide. Samen met zijn strijders en 
vrienden redde hij meer dan 50 Chodzjali bewoners en 
gijzelaars. Hij was een commandant van de Agdam strijders 
op dat moment. Heroïsche strijder gestationeerd op de 
laatste post van Agdam in de buurt van Askeran.) 

 

 
 

Oruj Jabbarov zegt: Als de uitkijkpost met de naam 
"Qaraqaya" niet werd veroverd, zouden de inwoners van 
Chodzjali naar Agdam kunnen vluchten, en niet door de 
Armeniërs worden gedood. Ketik en Nakhchivani aan de 
rechterkant van “Qaraqaya” posities waren bezet door 
Armeniërs. Daarom hebben onze strijders erg hun best 
gedaan om de "Qaraqaya" uitkijkpost te behouden en zo de 
Chodzjali mensen te redden. Op dat moment was ik 30 jaar 
oud. Ik ben getuige geweest van talloze Armeense wreed 
heden. Ze pleegden erge wreedheden die niet pasten bij de 
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mensheid en die niet met woorden kunnen worden 
beschreven. Zelfs enkele van onze gijzelaars werden 
gemarteld op een manier die je niet kunt geloven dat deze 
brute onmenselijkheden door een "mens" zijn gedaan. Ze 
drukten sigaretten uit op hun borst. Ze werden op brute 
wijze geslagen en gemarteld. De Armeniërs martelden zon 
der onderscheid te maken ouderen, kinderen en vrouwen. 
Geloof me, als ik hierover praat stopt mijn hart. God zegene 
ons vaderland, ons land.  

 
Nooit geen pijn meer! 
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Onze gelukkige dagen thuis in  
 Chodzjali zijn voorbij …. 
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Bron: https://www.aa.com.tr/en/politics/turkish-parliament-

remembers-1992-khojaly-massacre/1402320 
 

 
Foto is gemaakt door Frederique Lengaigne (Reuters 

fotographer). Eind februari 1992 in Agdam. Bron: 
https://justiceforkhojaly.org/content/frederique-lengaigne 
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Foto is gemaakt door Frederique Lengaigne (Reuters 

fotographer). Eind februari 1992 in Agdam. Bron: 
https://justiceforkhojaly.org/content/frederique-lengaigne 

 
Een dag na de bezetting van Chodzjali in Chodzjali. 

 
Foto is gemaakt door Victoria Ivleva, een dag na de bezetting 

van Chodzjali in Chodzjali. Bron: 
https://justiceforkhojaly.org/content/victoria-ivleva 
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Foto is gemaakt door Victoria Ivleva, een dag na de bezetting 
van Chodzjali in Chodzjali. Bron: 

https://justiceforkhojaly.org/content/victoria-ivleva 30 januari 
2022 
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Foto is gemaakt door Victoria Ivleva, een dag na de bezetting 

van Chodzjali in Chodzjali. Bron: 
https://justiceforkhojaly.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 
iemand zoiets allemaal meemaakt”. 
 

Victoria Ivleva, Russische journalist. 
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In 2011 heeft mevrouw Ivleva de vrouw en de baby 
gevonden. Door het zware trauma dat de moeder en de baby 
hebben opgelopen in die nacht en gevangenschap, kon ze 
niet praten. Ze heeft gevochten om te leven. Kort nadat de 
journaliste haar had gevonden, is ze helaas overleden. 

 
Deze koude en bevroren nacht was voor velen de 
laatste winternacht als bewoners van Chodzjali. 
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