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Kevorkovun “siqnal”ına Brejnevin etinasızlığı və ya Sumqayıtda 1988ci ilin ermən-daşnak təxribatları
27-28 fevral 1988-ci il. Fevralın əvvəllərindən etibarən Ermənistanın müxtəlif
rayonlarında
malı-mülkü
talanıb-yandırılan,
güclə
qaçıb
canını
qurtaran
həmvətənlərimizin Azərbaycana, xüsusilə də Sumqayıta axını güclənmişdi. Əslində bu
axın hələ xeyli əvvəl başlamışdı. Şəhər miqyasında bu bütünlükdə aydın hiss olunmasa
da, 4 N-li mənzil-istismar idarəsinin o zamankı rəisi, milliyyətcə osetin olan, “JEK”
müdirləri içərisində özünün az-çox düzlüyü, obyektivliyi və prinsipiallığı ilə seçilən
Mədinə xanım Meyburaşvili narahatlığını gizlətməyərək bir dəfə demişdi ki, “Qafan və
Qacarandan Sumqayıta gəlib, ev alanlar çoxalıb. Deyəsən, ermənilər orada bizimkiləri
dinc yaşamağa qoymurlar.” Osetin qadın bundan narahatlıq keçirsə də, məsələdən
xəbərdar olan bir-çox vəzifəli şəxslərimiz - azərbaycanlılarımız bunun elə də fərqinə
varmırdılar (açığını deyim ki, Qacaranın adını da mən ilk dəfə o qadından eşitmişdim).
Bir vaxtlar xarici qüvvələrin və bolşevik Rusiyasının təzyiqi ilə bugünü
düşünmədən “səxavətlə” ermənilərə pay verdiyimiz qədim yurd yerlərimiz olan Göyçə
və Zəngəzurdan Sumqayıta pənah gətirən həmvətənlərimizlə bizə gəlib çatan sarsıdıcı,
müdhiş xəbərlər, Əskərana tərəf etiraz nümayişinə çıxan vaxt ermənilərin silahsız
ağdamlılara atəş açaraq, iki gənci qətlə yetirməsi zamanın ədalətsizliklərinə və
haqsızlıqlarına qarşı heç vaxt laqeyd olmayan sumqayıtlıların üsyankar ruhunu daha da
coşdurmuş, alovlandırmışdı.
...Fevralın 27-də Sumqayıtın mərkəzi poçtunda yerləşən müxbir məntəqəsində
qəzet üçün yazı hazırlayarkən birdən qarşı tərəfdəki küçədən adamların hay-küylü
səslərini eşidib, əsəbiləşdim ki, camaatımız yenə də kartof-soğan növbəsində bir-birini
didib-dağıdır. Səs-küyün azalmaq əvəzinə getdikcə artdığını görüb, növbə davası döyən
“alıcılar”in ünvanına deyinərək, yazı masasından qalxıb, pəncərəyə yaxınlaşarkən
tamam başqa bir mənzərə ilə üzləşdim: gənclərdən ibarət böyük, izdihamlı bir dəstə
“Qarabağ bizimdir!”, “Ermənilərə ar olsun!”, “Ermənilər, Qarabağdan rədd olun!” kimi
şüarlar səsləndirərək, əllərində irili-kiçikli bayraqlarla küçə boyu sürətlə, az qala qaçaqaça irəliləyirdilər. Gənclərimizin öz coşqunluğu ilə ürəkləri riqqətə gətirən
vətənpərvərlik, qeyrət hissinin təsirindən həmin anda yazacağım yazını, bütün hər şeyi
unudub, cəld küçəyə yüyürdüm. Döyüşə hazır imiş kimi inqilabi ruhla, əzmlə, vüqarla
addımlayan cavanlar maşın yolu ilə qışqırışaraq irəliləyir, mən isə səki ilə onların
yanınca gedərək, fəxrlə, qürur hissi ilə onlara baxırdım. Gənc “üsyançılar” heç kəsə və
heç nəyə məhəl qoymadan və toxunmadan küçə boyu qaçışırdı və mən onlarla güclə
ayaqlaşa bilirdim. İlk anlarda elə düşünürdüm ki, onlar bu yürüşləri ilə bütün
sumqayıtlıların diqqətini ermənilərin Qarabağ iddialarına yönəltmək, buna qarşı
barışmazlıq nümayiş etdirməyə çağırış məqsədi güdürlər. Təbii ki, bu, başa düşülən,
bütünlüklə qəbul ediləcək bir niyyət kimi mühüm və əhəmiyyətli idi.
Düzü, çox da böyük olmayan bir şəhərdə yaşasaq da, “üsyançı” gənclərin çoxunu
üzdən tanıya bilmədiyimdən “papaq altında oğullar varmış” düşünərək, onların yanınca,
hələlik üsyançı cərgələrinə qoşulmadan, yalnız kənardan seyr etməklə getməkdə
davam edirdim. Küçə boyunca orda-burda səs-küyə yığışanlar gənclərin yürüşünü
ürəkdən alqışlayaraq, onları sevinclə salamlayırdı. Getdikcə dəstəyə qoşulanların sayı
da artırdı.
Nümayişçilər “Dostluq” (hansı dostluq?..) küçəsindən “Sülh” (qəribə deyilmi “Dostluq” və “Sülh”?) küçəsinə kimi sülh şəraitində yürüsələr də, məhz bu küçədən
başlayaraq “sülh” pozulmağa başladı. Həmin küçələrin kəsişməsində dəstə
iştirakçılarından bir-neçəsi işıqforun işarəsi ilə dayanmış avtobusun qapı-pəncərəsini
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döyəcləyərək, sürücüdən qapıları açmağı, sərnişinlərdən isə onlara qoşulmağı tələb
etməyə başladılar. İçərisində qadın və uşaqlar da olan sərnişinlərdən bir-çoxu nə baş
verdiyini anlamayaraq, qorxu altında avtobusdan düşüb qaçsalar da, bəziləri
narazılıqlarını bildirir, maşını tərk etmək istəmir, Sumqayıtda əvvəllər heç zaman
üzləşmədikləri belə bir zorakılığa dözməyərək etiraz edirdilər. Belə olduqda 5-3 nəfər
“nümayişçi” maşına doluşaraq, içəridəkilərə güc tətbiq etməyə başladılar. Vəziyyətin
kəskinləşdiyini görüb, sərnişinlərin qabaq qapıdan düşmələrinə mane olmamaq üçün bir
nəfər yaşlı adamla birgə arxa qapıdan salona daxil olub, dəliqanlılıq edən “üsyançıları”
maşından düşürməyə çalışdıq. Bir-neçəsi maşını tərk etsə də, onlardan sumqayıtlı
olduğu şübhə doğuran birisi fikrindən dönmək istəmir, qətiyyətlə sonuncu sərnişinləri də
düşürməyə çalışırdı. Onun qolundan yapışıb, qadınlarla işi olmamasını tələb etdikdə
ayaq üstə güclə dayandığını, sərxoş olduğunu gördük. Bizə qarşı da kobudluq
edəcəyini, əlbəyaxa olacağımızı gözlədiyimiz halda o, qeyri-müəyyənlik ifadə edən
dumanlı, süzgün gözləri ilə baxaraq, müqavimət göstərmədən “hamı düşsün” deyərək,
əlini yelləyib, salonu tərk etməkdə olan sonuncu sərnişinlərin ardınca avtobusdan
düşərək, qaçıb dəstəyə qoşuldu. Yalnız çox sonralar onun bulanıq, aydınlığını itirmiş
baxışı gözlərim önündə yenidən canlanarkən mənə bəlli oldu ki, həmin oğlan
Azərbaycan dilində tərtəmiz danışan erməni “təlimçilər” tərəfindən məqsədli şəkildə
qabaqcadan, qəsdən içirdilmiş, nəşələndirilmiş gənclərdən, bəlkə də elə erməni
emissarlardan biri imiş və spirtli içkinin təsirindən daha çox tiryəkin gücündən o hala
düşübmüş.
Avtobusdakı münaqişə davam etdiyi müddətdə nümayiş dəstəsinin bir qrupu 20
ildən artıq “zavmaq” işləyən Səməd kişinin “Sputnik” kimi tanınan ərzaq mağazasına
doluşmuşdular. Onun başına yığdığı, əksəriyyəti erməni olan satıcı qadınlar uzun illər idi
ki alıcılara çəkidə və qiymətdə həyasızcasına, “məharətlə” kəf gəlməyi bacardığından
mağazanın işi “xod” gedirdi. Bir vaxt - 1985-ci ildə qəzetimizin xətti iə keçirilən “fəhlə
reydi” zamanı Səmədin “sağ əli” olan yaşlı, gombul erməni qadının məsuliyyətə cəlb
olunmasına, 3 il azadlıqdan məhrum edilməsinə nail olsam da, heç 6 ay keçməmiş
mağaza müdiri xeyli “maya qoyaraq”, həmin “əvəzedilməz” işçisini həbsdən azad etdirib,
yenidən “iş başına” qaytara bilmışdı.
Avtobusda xuliqanlıq edənlərə başım qarışdığından, üsyançı dəstə “Sputnik”ə
doluşduqdan sonra mağazanın içərisində nələr baş verdyindən xəbərim olmadı (düzü,
bunu sonralar da öyrənə bilmədim). Bir qədər sonra dəstə mağazadan hay-küylə, hayharayla çıxaraq, “Qarabağ!-Qarabağ!” qışqıra-qışqıra “Sülh” küçəsi ilə mərkəzi bazara
tərəf qaçmağa başladı... Tramvay yolu ilə irəliləyib, Nizami küçəsi ilə üzüyuxarı
gedərkən qarşılarına çıxan qəzet köşklərinin ermənilərin olduğunu düşünərək, daşkəsəklə vurub dağıtmaq istəsələr də, ətrafdakı adamlar “ermənilərin deyil” deyə
dağıntıya yol verilməməsinə çalışırdılar. Lakin şəhər Partiya Komitəsinin yaxınlığındakı
qəzet köşkünə çatarkən onların ora hücumunun qarşısını çox çətinliklə almaq mümkün
oldu. Köşkdə həqiqətən də erməni qadın işləyirdi və yəqin ki dəstə bunu dəqiqliyi ilə
bilirdi. Təsadüfdənmi, yoxsa əvvəlcədən bildiyindənmi, köşkün satıcısı içəridə deyildi,
yoxsa ordan salamat çıxmayacaqdı. “Üsyançılar” köşkün pəncərələrini daşa basdıqdan
sonra hay-harayla Partiya Komitəsinin qarşısındakı Lenin meydanına toplaşdılar, sanki
kimisə gözləyirdilər – yəqin ki, şəhər rəhbərliyini. Kiminsə onların qarşısına çıxaraq,
nəsə bir söz deməsini, daha çox Dağlıq Qarabağ məsələsinə aydınlıq gətirilməsini
istəyirdilər. Ətrafda isə heç kəs, hətta hər səsə-küyə, dava-dalaşa müntəzir olan milis
işçiləri də gözə dəymirdi. Vəziyyəti belə görüb, Partiya Komitəsinin binasına
yaxınlaşaraq, içəri keçib, ordakılardan heç olmasa bir-iki nəfərin izdiham qarşısına çıxıb,
hissləri qaynayıb-coşan gənclərə müraciətlə bir-iki kəlmə deməsini xahiş etmək istədim.
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Bütün qapılar bağlı idi. İçəridə olan gözətçi əllərinin çarpaz işarəsi ilə “olmaz!” işarəsi
verdi və daha bir işarə ilə bunun “yuxarıdakıların” (aparat rəhbərliyinin) tapşırığı
olduğunu bildirdi. Nə qədər təkid etsəm də, o, nəinki qapını açmadı, hətta durduğu
yerdə - xeyli gendə dayanaraq, heç qapıya yaxın da gəlmədi.
Edik Qriqoryan və “qara plaşlılar” – təlimatçı emissarlar...
Belə olduqda “Qarabağ!, Qarabağ!” deyə gur-gur guruldayan meydanı
sakitləşdirmək üçün geriyə qayıdaraq, üzərində Leninin heykəlinin ucaldığı tribunaya
qalxmaqdan savayı əlacım qalmadı – gənclərin Göyçə, Zəngəzur, Qarabağ
nigarançılıqlarına biganə qalmaq olmazdı. “Əziz həmvətənlərimiz!” müraciəti ilə
meydana toplaşanları salamladım və özümü təqdim etdim. Biləndə ki, qarşılarındakı
respublika qəzetlərindən birinin müxbiridir və deyəndə ki, “mən də sizinləyəm!”, hayküylə, sevinclə qışqırışaraq, əl çaldılar. Meydanda 350-400 adam olardı. Nədənsə
diqqətimi izdihamın sağ tərəfində bir-neçə yerdə qara gödəkçəli 4-5 nəfər cəlb etdi.
Onlar izdihamın gur yerində olsalar da, meydana toplaşanlardan, qışqırıb fəallıq
göstərənlərdən fərqli olaraq sakitcə ora-bura baxır, izdihama qoşulub qışqırmır, əl-qol
atmır, əl çalmırdılar. Onların kim olduqları sonrada məlum olmuşdu – sən demə, onlar
daşnak emissarları, Sumqayıt təxribatlarının təşkilatçıları imişlər...
Meydana müraciətlə Qarabağın əzəli və müqəddəs Azərbaycan torpağı olduğu, o
yerlərin Azərbaycana M.P.Vaqif, X.Natəvan, Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül, Xan Şuşinski
kimi görkəmli şairlər, bəstəkarlar, ustad xanəndələr və digər sənətkarlar bəxş etdiyi,
Şuşanın, Xankəndinin qədim, şanlı tarixi haqda və s. az-çox bildiklərim barədə pafosla
danışaraq, həm də onlara vətənpərvər duyğularına görə təşəkkür edərək, müəyyən
ünsiyyət qura bilsəm də, “Sumqayıt bizim hər birimizin doğma şəhəridir, gəlin heç nəyi
dağıtmayaq, qırmayaq, ağılla, düşüncə ilə hərəkət edək” kimi fikirlər səsləndirdikdə
izdiham qışqırışaraq, məni “hoydu-hoydu”ya götürürdü. Belə olanda yenə “val”ı onlar
istəyən tərəfə çevirməli olurdum. Nə Partiya, nə də İcraiyyə komitəsindən bir nəfər də
olsa çıxaraq toplaşanlara müəyyən məsləhət, istiqamət vermək istəyində olan yox idi.
Bilirdim ki, şəhərin birinci katibi – təcrübəli və işgüzar, həm də yüksək təşkilatçı-rəhbər
olan Cahangir Müslümzadə həmin günlər respublikadan kənarda idi. O, şəhərdə
olmadığı üçün isə kimsə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, meydan qarşısına çıxmaq
istəmirdi. Qəribə idi ki, toplaşanlardan da kimsə tribunaya qalxıb söz demək fikrində
deyildi. Bu, həm “üsyançılar” arasında ziyalıların, həm də hərəkata liderlik edə biləcək
bir kəsin olmadığını, prosesin kortəbii xarakter daşıdığını göstərirdi. Axı, onları Vətən
sevgisi, millət, xalq qeyrəti ayağa qaldırmışdısa, onda gərək onlar öz “daxili yanğılarını”
söndürmək üçün tribunanı “dağıdaydılar”, öz fikirlərini söyləmək üçün bir-birinə aman
verməyəydilər. Ancaq belə olmadı. Bu isə indiki halda “kütlə”yə başqa niyyətli bir
“dirijorun” rəhbərlik etməsindən, onun ssenari və proqramında kiminsə çıxış etməsinin,
söz deməsinin nəzərdə tutulmamasından xəbər verirdi.
Meydandan hərdən “Paşa” sözünü eşıdir, lakin bu adın sahibinin hansısa bir
azərbaycanlı olduğunu zənn edərək, yüzlərlə adamın içərisində niyə məhz bu adın
səslənməsinə əhəmiyyət vermirdim. Həm də ki, həmin anlarda diqqət kiməsə yox, bütün
meydana yönəlmişdi. Ancaq, sən demə, “dirijor” elə həmin Paşa imiş - əsl adı sonralar
bəlli olan Eduard Qriqoryan. Ancaq bəs niyə onu ermənilərin adətən qısaldımış şəkildə
deməyi xoşladığı Edik kimi yox, Paşa deyə çağırırdılar? Yəqin ona görə ki, Sumqayıtda
böyüyüb, Azərbaycan dilini mükəmməl bilən Edik üçün başına yığdığı dəstəni özünün
azərbaycanlı olduğuna inandırmaq üçün Paşa daha münasib, baş aldadıcı bir ad idi.
Türkcə “general” mənasında olan bu təxəllüsü isə Edik, şübhəsiz ki, özü üçün heç də
təsadüfi seçməmişdi - əvvəla, şəhərin cavanları onu azərbaycanlı kimi qəbul edəcəkdi,
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digər tərəfdən isə o özünü “general” kimi hiss edərək, ətrafına daha çox “əsgərlər”
toplamağa həvəsli olacaqdı.
Düzdür, bu fikirləri uzun illər ötdükdən sonra, az-çox analiz əsasında söyləmək
mümkün idi, ancaq o zaman tribunada olarkən əsas məqsəd meydanda qaynayıbcoşan cavanların vətən sevgisini gücləndirməklə yanaşı, onların təhlükəli, bəd
əməllərdən çəkinmələrinə nail olmaq idi. Lakin əksəriyyəti cavan olan meydandakılar
uzun-uzadı çıxışlara qulaq asmaq ovqatında deyildi. Odur ki, 5-10 dəqiqə də meydanda
dayanıb, mənim “moizələrimə” qulaq asdıqdan sonra da şəhər rəhbərlərindən heç kəsin
onların qarşısına çıxmaq niyyətində olmadığını yəqin edərək, yenidən burulub mərkəzi
poçta tərəf yürüş etməyə başladılar.
Artıq dəstədən çox “kütlə”yə çevrilməkdə olanların yenidən eyni marşrutla
hərəkətə başlaması narahatlıq doğurduğundan dərhal tribunadan enərək, onların
ardınca qaçdım. Mərkəzi poçta çatarkən dəstədən bir qrup ayrılaraq, “burda ermənilər
var!” – deyib, girişə tərəf yönələndə özümü yetirərək, nəyəsə nail ola biləcəyimə o qədər
də inanmadan qarşılarını kəsib, az qala bağıra-bağıra yalandan dedim: “Uşaqlar, burda
erməni yoxdur, inanın, yoxdur!”. Onlar qışqırışaraq içəri keçməyə can atsalar da,
qarşılarındakının bir qədər əvvəl tribunadan tanıdıqları adamın olduğunu görüb, yəqin ki
inanaraq, ani olaraq duruxub dayandılar və birdən kiminsə “getdik!” komandası ilə
qəfildən burulub yollarına davam etdilər. Keçirdiyim həyəcan və gərginliyin təsirindən
yorğunluq, taqətsizlik hiss etdiyimdən daha onların ardınca getmək istəyində olmadım.
Şükr elədim ki, nə yaxşı, onlar mənə inanıb, poçta girmədilər, yoxsa böyük dağıntı
olacaq, faciə baş verəcəkdi – orda ən azı 10-12 nəfər erməni rabitəçi qadın işləyirdi. Hər
halda mənə inanan o vaxtkı uşaqların sayəsində dağıntı və ölüm baş vermədi (axı, biz
ermənilər kimi cəllad olmağı bacarmırıq. Bu yaxşıdır, yoxsa – pis? Yəqin ki, baxır
yerinə, şəraitinə...). Gözləmədiyim halda, ən həlledici, dramatik bir məqamda “getdik!”
komandası verən oğlanın da poçt şöbəsinə ziyan dəyməməsində rolu az olmadı. Ancaq
hər halda tribunada görməsəydilər və mənə inanmasaydılar, baş verə biləcək hücumun
qarşısını necə almaq olardı?
...Təxminən 15-20 dəqiqədən sonra yürüşçülər şəhərin küçələrində növbəti
dövrəni başa vurub, yenə də mərkəzi meydana toplaşmışdılar və hər tərəfdən
“Qarabağ!” nidaları yüksəlirdi. Ətrafa xeyli adam toplaşmaqda idi. “Yaşıl bina” yenə də
meydanın üzünə bağlı idi. Sağa-sola göz gəzdirib, şəhər rəhbərliyindən heç kəsi
görmədikdə yenə izdihamın önünə çıxmalı oldum. Xalqımızın igid, mərd oğulları
Koroğlunun, Babəkin, Şah İsmayıl Xətainin, Cavad xanın torpaq, Vətən uğrunda
mübarizələrindən, qəhrəmanlıq və rəşadətlərindən söhbət açaraq, sıraları anbaan
genişlənməkdə olan mitinq iştirakçılarını Qarabağ uğrunda, Vətənin hər qarış torpağı
uğrunda mübarizədə sonadək dönməz, mətanətli olmağa səsləməklə yanaşı onları
erməni vəhşiliklərinə dözməyərək, Sumqayıta pənah gətirmiş həmvətənlərimizə dayaq
durmağa, təmkinli olmağa, mümkün ola biləcək təxribatlara uymamağa çağıraraq,
sakitləşdirməyə çalışdım. Məndən sonra bu dəfə izdihamın içərisindən kimsə söz alıb
danışmağa başladı. Onu da gah alqışlayır, gah da fitə basırdılar. Mikrofon-zad
olmadığından hərdən mənim də, onun da səsi izdihamın səsinə qarışaraq, eşidilməz
olurdu...
Həsən kişinin nəvəsi Həsən Həsənovun meydana gəlişi
Birdən meydanın sol tərəfində qara rəngli bir “QAZ-31” maşını peyda olaraq,
Partiya Komitəsinin binası qarşısına dönüb dayandı. Hamının diqqəti ora tərəf yönəldi.
Maşından düşən adamın böyük hörmət bəslədiyim Mərkəzi Komitə katibi, xalqımızın
vətənpərvər, qeyrətli oğlu Həsən Həsənovun olduğunu görüb, onu qarşılamaq üçün
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cəld tribunadan endim. Onunla ilk dəfə idi ki şəxsən görüşürdüm. Azərbaycanın
tanınmış, xalq tərəfindən xüsusi rəğbət bəslənilən bu nüfuzlu dövlət xadiminin gəlişinə
sevinərək, onu hörmətlə salamlayıb, özümü təqdim etdim. İlk sualı bu oldu: “Bəs
rəhbərlik hanı?”. Binanı göstərib dedim: “İçəridədirlər, qapı isə bağlıdır”.
Onun böyük dünya görüşünə, yüksək intellektə, həm də gözəl natiqlik məharətinə
malik müdrik bir adam olduğunu bildiyimdən, xahiş etdim ki, tribunaya qalxıb
meydandakılara müraciət edərək, öz sözünü desin, onları sakitliyə çağırsın. O, bir
anlığa ayaq saxlayıb, Partiya Komitəsinin binasına tərəf nəzər yetirdi, sonra nə isə
fikirləşərək, tribunaya tərəf addımladı. Onu “üsyançılara” illərlə tanıdığım kimi – xalqını,
yurdunu sevən vətənpərvər bir insan olaraq təqdim edərək bildirdim ki, Həsən müəllim
bir vaxtlar Sumqayıtın, daha sonra isə Gəncənin (o zaman hələ Kirovabad adlanırdı)
rəhbəri olub, ancaq bir çox katiblərdən fərqli olaraq həmişə təmiz adı ilə tanınıb, elinobanın dərin hörmət-nüfuzunu qazanıb, hətta Gəncənin milli-memarlıq üslubu ilə
abadlaşdırılması işində qırmızı kərpicə üstünlük verdiyindən gəncəlilər ona “kərpic
Həsən” ləqəbi verib. Bunu dediyimlə meydanda gurultulu alqış sədaları qopdu.
Həsən müəllimin odlu-alovlu, məzmunlu və maraqlı çıxışı meydan tərəfindən
sükutla, diqqətlə dinlənildi, dəfələrlə alqışlarla qarşılandı. O, gəncləri və meydana
axışan digər şəhər sakinlərini əsası olmayan, yersiz şayiələrə, təxribatlara uymamağa,
səbrli, təmkinli olmağa çağıraraq bildirdi ki, respublika rəhbərliyi xalqla birdir, həmrəydir,
Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda baş verən separatçı, xəyanətkar hərəkətlərlə bağlı
müvafiq tədbirlər görülür. O, mitinq iştirakçılarına heç bir təxribata yol verməməyi,
şəhərdə sakitliyi və dincliyi qorumağı tövsiyə edərək, onların alqışları altında tribunadan
endi.
Mərkəzi Komitə katibinin gəlməsindən xəbər tutan şəhər rəhbərləri də nəhayət
yavaş-yavaş “qorkom”dan çıxaraq, tribunanın yanında dayanmışdılar. Onlar Həsən
müəllimlə görüşüb, vəziyyəti birlikdə müzakirə etmək və məsləhətlərini, tapşırıqlarını
öyrənib-bilmək üçün onu Partiya Komitəsinin binasına dəvət etdilər (bütün bu
deyilənləri, heç şübhəsiz ki, Həsən müəllim özü də təsdiq edə bilər).
Meydanda mitinqə toplaşanlar arasında isə şəhərin idarə və müəssisə
rəhbərlərinin, ziyalıların, o cümlədən müəllimlərin, həkimlərin, mədəniyyət işçilərinin və
s. sıraları get-gedə genişlənməkdə idi. Şəhərin adlı-sanlı həkimi kimi sumqayıtlılar
arasında böyük nüfuz qazanmış Cəfər Quliyevin, o zaman Sumqayıt Dövlət Musiqili
Dram Teatrının aktrisası olan, bu gün isə Xalq artisti kimi tanıdığımız Afaq Bəşirqızının,
təhsil nümayəndələrinin və digərlərinin bir-birinin ardınca davam edən çıxışları diqqətlə
qarşılanırdı. Ancaq hərdən kiminsə çıxışında nəsə xoşa gəlmədikdə meydanda
narazılıq ifadə edən səslər ucalırdı...
Sabahısı gün də şəhərdə mitinq və yürüşlər davam edirdi. Ermənilərin
Qarabağda, Göyçədə, Zəngəzurda həmvətənlərimizə qarşı törətdikləri vəhşiliklərə,
qəddarcasına tutduqları divanlara görə bütün şəhər narahatlıq və gərginlik
içərisində idi. Həmin gün mitinqdən evə xeyli gec qayıtdım. Təzəcə yemək stolu
arxasına keçmişdim ki, oğlumun məktəbdə eşitdiyi xəbərdən narahat oldum. O,
uşaq həyəcanı ilə danışırdı ki, dünən meydanda 5 yaşlı bir uşaq da olub, camaat
görüb ki, o ermənidir, döyə-döyə öldürüblər...
Bütün günü meydanda olduğumdan belə bir şeyin baş vermədiyinə tam əmin
olduğum üçün məktəbdə belə bir şayiənin yayılmasına görə əsəbiləşərək, narahat
olmağa başladım. Soruşdum ki, bunu hardan, kimdən eşitmisən? Dedi ki, məktəbdə
uşaqlar da, müəllimlər də bundan danışırdılar. Birdən yadıma düşdü ki, şayiəyə əsas
varmış, ancaq məktəbə çatana kimi bu “əsas” həddən artıq şişirdilmişdi. Belə ki...
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Bir gün əvvəl axşama yaxın “qorkom”un nümayəndələri, hüquq-mühafizə
orqanlarının əməkdaşları, digər asayiş keşikçiləri də artıq tribunanın ətrafına
yığışmışdılar və tramvayla, avtobusla işdən qayıdaraq yaxından keçənlər də meydana
axışmağa başlamışdı. Meydan başdan-başa adamla dolu idi, izdiham get-gedə artırdı.
Şəhərin adlı-sanlı, nüfuzlu adamları bir-bir söz alıb, bir qədər əvvəl quraşdırılmış
“şnurlu” mikrofona (onun tribunaya qoyulub-qoyulmaması məsələsi “sonrası, nəticəsi
necə ola bilər?” tərəddüdü ilə ciddi, uzun-uzadı müzakirədən keçmişdi) yaxınlaşaraq,
meydandakılara müraciətlə Dağlıq Qarabağla, erməni xəyanətkarlığı ilə bağlı öz
fikirlərini bölüşürdülər. Birdən diqqətimi izdihamın içində o yan–bu yana vurnuxan 5-6
yaşlarında bir oğlan uşağı cəlb elədi. O, gah birinə, gah da digərinə yaxınlaşıb, diqqətlə
baxır, sonra nigarançılıqla aralanıb başqa birisindən yapışırdı. Tribunadan “o uşaq
kimindir?” deyə soruşsam da, səsimi mikrofonla danışanın səsi eşitməz etdiyindən
sualıma reaksiya verən olmadı. Odur ki, cəld aşağı düşərək, uşağı böyüklərin arasından
tapıb, qucağıma aldım. Soruşdum ki, atan hanı? Ağlaya-ağlaya uşaq səsi ilə dedi ki,
“bilmiyəm, atamı tapmıyam”. Yaxınlıqda kimdən soruşdumsa, uşağa sahib çıxan
olmadı. Fikirləşdim ki, görəsən, qarışıqlıqdan istıfadə edib, bəlkə uşağı qəsdən “itirmək”,
“azdırmaq” istəyiblər? Ancaq nə üçün, nə məqsədlə? Belə gərgin bir vaxtda bu da
şübhələrimə səbəb olduğundan, onu tribunaya apardım və şəhərin İcraiyyə Komitəsinin
o vaxtkı sədri, boyca hündür olan Təvəkgül Məmmədovdan uşağın atasının tapılması
üçün onu meydandakılara göstərməsini xahiş etdim. Təvəkgül müəllim uşağı qucağına
alaraq, mikrofonla meydana müraciət etdi, uşağın kimin olduğunu soruşdu. Bu zaman
bir nəfər izdihamın içərisindən əllərini başı üstündə yellədərək, işarə ilə “mənim
oğlumdur” deyib, qaça-qaça gəldi. Uşağı dərhal sevinclə qucağına almaq istədi, ancaq
adətən tədbirli və düşünülmüş hərəkət edən Təvəkgül müəllim əvvəlcə ondan, sonra da
uşaqdan adını, həm də “sənin atandırmı?” soruşub, əminlik hasil etdikdən və atasını
səhlənkarlığına görə ciddi danladıqdan, “dərsini” verdikdən sonra uşağı qaytardı.
Yəni, məsələ bu cür olmuşdu və uşağın atası da, təbii ki özü də erməni yox,
azərbaycanlı idilər. O balaca oğlanı nəinki döyən, heç çırtma vuran da olmamışdı.
Sadəcə, hamının diqqəti həyəcanla, nigarançılıqla çıxış edənlərdə olduğundan,
ətrafdakılar atasının nəzarətsiz qoyduğu uşağa fikir verməmişdilər.
Belə olduğu halda, yəni hamının gözü qarşısında baş vermiş bir fakt öz
şəhərimizdə, cəmi 200-300 m aralıqdakı bir məktəbdə elə özümüz tərəfindən artıq real,
müdhiş bir faciə kimi təqdim edilirdisə, onda Sumqayıtın doğum evlərində yeni doğulan
erməni uşaqları ilə bağlı daşnakların bütün dünyaya yaydıqları ağlasığmaz, tükürpədici
xəbərlərin də necə, həm də əsassız olaraq uydurulduğu aydın olur.
Meydanı “elə-belə” çəkən “yazıq” erməni
İzdihamın genişləndiyi, mitinqin gücləndiyi bir vaxtda qarşıdaki S. Vurğun adına
Mədəniyyət sarayının girişindən də mitinqi izləyənlər çoxalmışdı. Birdən kiminsə sarayın
damına qalxaraq, oradan fotoaparatla meydandakı hərəkatın gedişini çəkdiyi diqqəti
cəlb etdi. İzdihamın içərisindən bunu görən bir-neçə dəliqanlı gənc hirslənərək, cəld
onun dalınca dama qalxıb, yerə düşürərək, “Qorkom”un içərisinə apardılar. Məlum oldu
ki, “tökülüb-itən”, pinti üst-başından fəhlə olduğu aşkar hiss edilən 55-60 yaşlı həmin
adam ermənidir. Binanın içərisində, 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənin üstünə oturdulmuş
vəziyyətdə ondan sorğu-sual olundu ki, niyə dama qalxıb oradan meydanı, mitinqi
çəkir? O isə, yazıq, qorxa görkəmlə: “elə-belə, özüm üçün” dedi. Hansı mədsədlə “özü
üçün” sualı ətrafdakıları maraqlandırarkən birdən şəhər rəhbərlərindən biri ona
yaxınlaşdı və... ermənini tanıdı. Adıyla müraciət edib soruşdu ki, “sənin o damda nə
ölümün vardı?”. O da and-aman elədi ki, vallah, elə-belə çəkirdim, bağışlayın, qələt
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eləmişəm, bir də eləmərəm. Həmin rəhbər işçi ermənini sorğu-sual edənlərə üzünü
tutub dedi ki, mən onu çoxdan tanıyıram, yazığın biridir, ziyansız adamdır, bir qələtdir
eləyib, buraxın getsin...
Və meydanı “elə-belə” çəkən o “yazıq” ermənini buraxdılar, getdi. Səhərisi gün
isə bütün Ermənistan, Sovet və Qərb mətbuatı Sumqayıt meydanındakı mitinqi və
bütünlükdə hərəkatı əks etdirən operativ şəkillərlə dolu idi. Ancaq nə o vaxt, nə də
sonralar o “həvəskar” fotoqrafı itirib-axtaran olmadı... Bu da bizim o günlərdəki
“sayıqlığımızın”, burnumuzun ucundan o yanı görməməyimizin, ürəyi yumşaqlığımızın
acıdan da acı, xalqımızın adına silinməz ləkə vurmuş nəticəsi. Kiminsə “agentura
çəkilişində” yaxalanmış ermənini tanıyaraq və ona müsəlman sadəlövhlüyü ilə inanaraq,
heç bir ciddi yoxlama aparmadan, heç olmasa, aparatdakı lenti çıxarıb götürmədən
azad etməsinin nəticəsi... Bəli, bir nəfər “ağıllı” məmurun ucbatından 50 milyonluq bir
xalqa vurulmuş ağır bir mənəvi zərbə...
Fevralın 29-da səhər tezdən respulika radiosundan eşitdiyim xəbərə inana
bilmirdim – doğrudanmı gecə 26 erməninin ölümü ilə nəticələnən ixtişaşlar, qanlı
cinayətlər baş vermişdi? Axı, necə ola bilərdi ki, bizim sumqayıtlı cavanlarımız bu cür
hərəkətlərə yol verməli olmuşdular? Özü də beynəlmiləlçiliyi ilə bütün SSRİ-də rəğbət
doğuran, yaxşı adla tanınan bir şəhərdə - Sumqayıtda. Bunun özülündə hansı
faktorların, hansı qüvvələrin, hətta hansı ermənipərəst ölkələrin dayandığını mənim
sumqayıtlı dostlarım - respublikamızın görkəmli rejissoru, həyatdan vaxtsız getmiş
Davud İmanov və Azərbaycanın Əməkdar jurnalisti Eyruz Məmmədov gərgin jurnalist
axtarışları, araşdırmaları və ağır zəhmətləri sayəsində yaratdıqları iki seriyalı
“Sumqayıtın əks-sədası” filmində və bu ağrılı mövzuya həsr olunmuş bir-çox analitik
xarakterli, fundamental əsərlərdə yüksək peşəkarlıqla, müstəntiq-prokuror araşdırmaları
səviyyəsində göstərdiklərindən bu barədə geniş yazmaq, sənədli kinokadrlarda əksini
tapmış məlum həqiqətləri təkrar etmək fikrində deyiləm. Onların topladıqları saysızhesabsız inkaredilməz faktlarla təsdiq olunduğu, sumqayıtlı ermənilərin özlərinin də
etiraf etdikləri kimi, şəhərdə baş vermiş həmin hadisələr “Krunk“ və digər erməni
terrorist təşkilatlarının plan və ssenariləri əsasında, “Daşnaksutyun” partiyasının ümumi
komandanlığı altında törədilmişdi.
Təbliğat və silahlı mübarizəni əsas iş metodu kimi qəbul edən həmin partiya
(“vikipediya”da bu gün də qeyd olunduğu kimi) öz proqramında terrorizmi müstəqillik
uğrunda mübarizənin əsas, mühüm vasitəsi kimi göstərmişdi.
“Krunk” və “Daşnaksutyun”un, digər terrorist erməni təşkilatlarının iştirakı ilə
törədilmiş Sumqayıt hadisələrinə qayıdaraq isə mən diqqəti yalnız bir-neçə mühüm
məqama yönəltmək istəyirəm. Ən birinci məqam – müxtəlif illərdə Sumqayıtda vəzifə
başında olan bəzi qeyrətsizlərin aldıqları rüşvət və erməni xanımlarının bir gecəlik
“qadın qonaqlığı” və ya həmişəlik “qadın bəxşişləri” müqabilində ermənilərin şəhərdə ən
yaxşı, mühüm yerlərdə vəzifə tutmaları üçün şərait yaratmaları, bununla da bir-çox
hallarda azərbaycanlılarımızın öz torpağımızda ermənilərin əlinin altında işləmələrinə
səbəb olmalarıdır. Bir-neçə faktı göstərmək kifayətdir. Şəhərin uşaq xəstəxanasının
infeksiya şöbəsinin müdiri, idmançılarımızın sağlamlığına cavabdeh olan
“Fizdispanser”in baş həkimi (Vladimir Avakyan), şəhərin mədəniyyət şöbəsinin müdiri
(Tamara “Qasanovna”), ən iri müəssisələrdən olan Sintetik kauçuk zavodunun baş
mühəndisi (A.Qalustyan), Boruyayma zavodunun ən gəlirli vəzifəsi olan kommersiya
üzrə direktor müavini (Robert Ambarsumov)), oranın təchizat şöbəsinin (Mişa
Ayrapetov), mərkəzi kimya laboratoriyasının (Oktyabrina İvanovna), avtomatlaşdırma və
mexanikləşdirmə mərkəzinin (Qeorqi Osipov) müdirləri, müəssisənin baş kassiri (qoca
kaftar Emma Qriqoryevna!), marten sexinin plan şöbəsinin rəisi (Suren Mursaelyan),
hətta şəhər partiya komitəsinin gəlib-gedənə şəxsi və “ümumerməni” maraqları ilə
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“ciddi” nəzarət edən (özü də yalnız gündüzlər, “əsas məsələlərin” həll olunduğu vaxt)
“çox hörmətli” milis-gözətçisi – əndrəbadi görkəmi ilə “qorkom”a heç yaraşmayan Edik
də erməni idi (guya o böyüklükdə şəhərdə bu işə yarayan heç bir azərbaycanlı, hətta
rus da yox imiş).
Haqqında bir qədər əvvəl danışdığım, gözəl və işvəli-nazlı, ətli-canlı erməni
xanımlarının işlədiyi “Sputnik” mağazasından başqa şəhərin digər mağazalarının
satıcılarının, “PUBON” kimi tanınan Əhaliyə məişət xidməti kombinatının mərkəzi
bazarının yaxınlığındakı iki mərtəbəli fərdi tikiş sexinin işçilərinin də 70-90 faizi ermənilər
idi və onlar hər “vasitə” ilə aralarında azərbaycanlıların, hətta rusların belə işləməsinə
imkan vermirdilər.
Erməni ixtişaşçılarının soyuq silah kimi işlətdikləri “nizə”lər
Bunu nə ilə izah etmək olardı ki, Boruyayma zavodunun bir vaxt külli miqdarda
yeyinti-dağıntıya, dövlət malını mənimsəməyə, daha dəqiqi – oğurluğa görə ötən əsrin
70-ci illərində 5 ildən 10 ilədək həbs cəzası verilmiş kommersiya üzrə direktor müavini
Robert Ambarsumov, təchiat şöbəsinin müdiri Mişa Ayrapetov (o, birbaşa
R.Ambarsumovun tabeliyində idi və müəssisəyə daxil olan texniki, qeyri-texniki
materiallar onun sərəncamında idi və onları sexlərə elə-belə, özünün ayrıca payı,
“şirinliyi” olmadan buraxmırdı) və onların digər oğru erməni həmkarları bir-neçə aydan
sonra bəraət (?) alaraq azadlığa buraxılmış, hətta onlara... işləmədikləri, həbsdə
olduqları ayların maaşları da verilmişdi.
Bütün yaramaz vücudu ilə insanlığın ən pis karikaturası olan – yöndəmsiz
şəkildə kök, axcaq olduğundan ördək kimi yana basa-basa yeriyən, gözü və çənəsi
formasını itirərək çəpləşmiş, sir-sifətindən daim zəhrimar yağan, 11-12 kassirindən cəmi
bir nəfəri rus, biri isə azərbaycanlı olan, sex və idarələrə maaş paylanan zaman 10 minə
yaxın işçinin hər birinin “səxavət” göstərərək verdiyi və ya götürmədiyi “qalıq pulun”
hesabına hər ay 20-25 min manat qazanan 70 yaşlı iyrənc Emma Qriqoryevna
(familiyası yadımda deyil), görəsən, hansı məziyyətləri və ya “gözəlliyi” ilə arvadı erməni
olan o zamankı direktor Baba Əhmədov üçün (“əziz-xələf” erməni qohum-əqrəbasını,
eləcə də qoca kaftar Emmanı – kassirlərin böyüyünü o özü başına yığmışdı) orta və ya
ali təhsilli Azərbaycan xanımından üstün və “əvəzedilməz” idi? Hələ əlvan metaltökmə
sexinin adicə fəhləsi olan, “uçenik” kimi ona təhkim edilən azərbaycanlı uşaqlar
sonradan onun “çörəyinə” bais olmasınlar, əməllərini bilməsinlər deyə «bacarıqsızdırıar,
tənbəldirlər” bəhanəsi ilə qəsdən özündən, yüksək maaşlı işdən uzaqlaşdıran
V.Vartazaryan nədən elə etibar və ixtiyar sahibi olmuşdu ki, bütün sexlərdən hər ay ona
ərinti üçün təhvil verilən tonlarla bürünc tullantıları külçəyə çevirdikdən sonra ən azı 3040 faizini zavoddan çıxan yük qatarları vasitəsilə (bunu çox sonralar bilmişdim) gizli
yolla Ermənistana göndərirdi? Çox qiymətli olan həmin bürünc külçələrdən isə erməni
dığalarına bütün Türk dünyasının ən qatı düşmənləri olmuş Andranikə, Şaumyana,
Mikoyana və başqa “yan”lara yəqin ki Yerevanda heykəllər də ucaldılmışdı...
1978-ci ildə - həmin zavodda işlədiyim vaxt (mən onda mühəndis-konstruktor
idim) bizim prokat sexindən də Vartazaryana iri bir bürünc korpus göndərilmişdi.
Bürüncü ona təhvil verən fəhlənin - Xanbala kişinin mənə gətirdiyi qəbzə baxanda bərk
hirsləndim. O hiyləgər erməni qəbzdə göstərmişdi ki, guya təhvil götürdüyü bürünc cəmi
285 kq olub. Bilirdim ki, həmin korpusun çəkisi xeyli çox idi. Xanbala kişini də götürüb,
getdim o alçağın işlədiyi metaltökmə sexinə. And-aman elədi ki, çəki düzdür, əskiklik
yoxdur. “İnanmırsızsa, özünüz çəkin” dedi. Çəkdim, doğrudan da, tərəzi 285-i
göstərirdi.
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- Görürsünüz, mən sizi aldatmıram. Tərəzini də zavod təzə alıb, qramına qədər
dəqiq göstərir, - deyə dələduzluq etmədiyini bildirdi.
Tərəzinin o tərəf-bu tərəfinə baxıb, heç bir əyinti görmədim, ancaq yenə də
şübhəm qalırdı. Doğrudanmı erməni mənə qalib gəlməli idi? Birdən ağlıma bir şey
gəldi. Xanbala kişidən tərəziyə qalxmağı, bürünc korpusla yanaşı dayanmağı xahiş
etdim. Tərəzinin “eyninə” də olmadı – yenə də 285 kq-ı göstərirdi. Hirslə Vartazaryana
baxdım: “neyləmisən bu tərəziyə? Yoxsa tərəzidəki adamın heç bir kiloqram da çəkisi
yoxdur?”. Özünün “sekret”inə arxayınlıqla çiyinlərini çəkdi – “bilmirəm niyə belədir”. Birneçə dəqiqə tərəzinin o tərəf – bu tərəfinə əl gəzdirib, birdən düymələrin birini sıxdım.
Tərəzi o andaca 540 kq-ı göstərdi (fəhlə tərəzidən düşmüşdü). Alçaq erməni nə
edəcəyini bilmədi. Məndən 20-25 yaş böyük olan o murdara bərk hirslənərək, nifrətlə
sözümü deyib acılayaraq, idarə binasına qayıtdım. Lakin zavod rəhbərliyinə və patkoma
bu haqda məlumat versəm də, çox təəssüf ki, rəhbərlik o yaramazı “əvəzsiz işçi” hesab
edərək, yüngülcə cəzalandırmaqla kifayətləndi. Cinayət üstündə tutulmuş bu erməni də
cəzasız qaldı... Ancaq belə bir şey İ.Stalinin vaxtında baş versəydi, yerindəcə
gəbərdərdilər.
Əlbəttə ki, bu cür nanəcib fəhləsindən tutmuş direktor müavininə kimi erməni
bandasının kök saldığı, keçid-buraxılış məntəqələrinin isə formal mühafizə olunduğu,
bəzən də başlı-başına buraxıldığı, bütün hallarda isə ambarsumovların hökmünün
böyük rol oynadığı bir müəssisədə istənilən miqdarda ucu şiş nizələr, xəncər-bıçaq da
hazırlamaq, onları zavoddan çıxartmaq da heç bir çətinlık törətməzdi, necə ki əslində də
mümkün olmuşdu.
Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, Sumqayıt hadisələrinin əsas təşkilatçılarından olan
E. Qriroryan da məhz həmin zavodun boruyayma sexində işləyirdi və onun üçün
sonralar soyuq silah kimi işlətdikləri ucu şiş nizələri və s. zavoddan çıxartmaq heç də
çətin bir iş deyildi.
Rəhman Orxan
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Osman
Mirzəyev adına Respublika mükafatı laureatı
“Kaspi qəzeti”. – 2016. – 2-3 mart. - № 38, 39. S.13.
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Sumqayıt hadisələri – erməni separatizminin bəhanəsi
Artıq arxivə qovuşmuş SSRİ hakimiyyətinin və Ermənistan xüsusi xidmət
orqanlarının Sumqayıt şəhərində törətdikləri hadisələrdən 28 il ötür. Məhz 1988-ci il
fevralın 27-dən 28-nə keçən gecə Sumqayıt şəhərində baş vermiş iğtişaşlar nəticəsində
32 nəfər həlak olmuşdu. Onlardan 26 nəfərinin erməni, 6 nəfərinin isə azərbaycanlı
olduğu məlumdur. Humanistliyi və tolerantlığı ilə həmişə seçilən Azərbaycan xalqını
hədəfə almış və bərəkətli torpaqlarına göz dikmiş mənfur qüvvələr asanlıqla alətə
çevrilən acgöz erməni millətçilərindən dəyənək kimi istifadə edərək, Sumqayıt təxribatını
həyata keçirmişdilər. Məqsəd də aydın idi: Sumqayıtda qan axıtmaqla Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsi prosesinə bəhanə tapmaq. Sonralar səsləndirilən etiraflar və
faktlar da Sumqayıt hadisələrinin arxasında keçmiş SSRİ və Ermənistan xüsusi xidmət
orqanlarının dayandıqlarını çılpaqlığı ilə ortaya çıxartdı.
Sumqayıt hadisələri, əslində, keçmiş SSRİ və Ermənistan xüsusi xidmət
orqanlarının təşkil etdikləri ssenarinin tərkib hissəsi olmuşdu. Bunu təsdiqləyən kifayət
qədər fakt var. Hadisələrin bilavasitə şahidlərinin ifadələri təsdiqləyir ki, iğtişaşları təşkil
edən “qara plaşlı” adamlar Sumqayıt sakinləri olmamışdılar. Onlar öz aralarında bəzi
hallarda erməni dilində danışırmış, Azərbaycan dilini isə təmiz bilirmiş və hadisələr
zamanı insanlar arasında ermənilər əleyhinə təbliğat aparırmışlar. Onlar camaata spirtli
içkilər, güclü təsiredici həblər, dəmir parçaları və s. paylayırmışlar. Məlum olduğu kimi,
bu hadisələr bir qrup azğınlaşmış dəstə tərəfindən törədilmişdi. Həmin dəstəyə isə
“Paşa” ləqəbli Robertoviç Qriqoryan rəhbərlik etmişdi. E. Qriqoryanın həmin dəstənin
ən fəalı olması şahid ifadələri əsasında da sübut olunmuşdu. Özünü “Paşa” adlandıran
bu erməni təxribatçısının vəhşi instinktlərə sahib şəxs olduğunu faktlar da təsdiqləyir.
Belə ki, Sumqayıt hadisələri zamanı 5 ermənini şəxsən özü öldürmüş, 8 erməni qadınını
isə zorlamışdı. Bundan başqa, bu quldur erməninin dəstə başçısı kimi törədilmiş bütün
cinayətlərdə əlinin olduğunu tərtib olunmuş ittiham aktları da sübuta yetirir.
Aparılmış hazırkı istintaqla tam müəyyən edilmişdir ki, Sumqayıt şəhərində
zərərçəkən, öldürülən ermənilərin əksəriyyəti Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən
“Krunk” cəmiyyətinə könüllü maddi vəsait köçürməkdən imtina edənlər olmuşlar. Bu
barədə E.Qriqoryan ətraflı təlimatlandırılmış və ona Sumqayıtda yaşayan həmin
ermənilərin dəqiq siyahısı və ev ünvanları verilmişdi. Ancaq, təəssüf ki, keçmiş SSRİ-nin
və Ermənistan xüsusi xidmət orqanları planlarının ifşa olunduğunu və bunun ciddi siyasi
nəticələrə gətirib çıxaracağını anlayaraq, ağır cinayətlər törətmiş E.Qriqoryanı layiq
olduğu ağır cəzadan xilas edə bilmişdilər. Məhkəmənin azərbaycanlı Əhməd Əhmədov
haqqında çıxarılmış ölüm hökmü dərhal icra olunduğu halda, iğtişaşların əsas günahkarı
və qatil E.Qriqoryana 12 il iş kəsilmişdi. Ancaq Ermənistan ərazisinə köçürülən bu
cinayətkar bir neçə ildən sonra azadlığa buraxılmışdı. Təəssüf ki, 1988-ci ildə
Sumqayıtda törədilən hadisələrin istintaqı qərəzli və siyasi sifariş əsasında aparılması
nəticəsində həqiqi cinayətkarlar məsuliyyətdən kənarda qaldılar.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Daxili Təhlükəsizlik Xidmətinin (keçmiş
MTN) və Baş Prokurorluğunun apardığı istintaq işinin gedişi göstərir ki, hadisələrin əsl
mahiyyəti açılmamış, gizlədilmiş, cinayətin bütün iştirakçıları müəyyən edilməmiş, əsl
təşkilatçılar kənarda qalmış, onların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün heç bir tədbir
görülməmiş, cinayətin baş vermə səbəbi araşdırılmamışdır. Buna görə də, Sumqayıt
hadisələrinin yenidən araşdırılmasına zərurət yaranmışdır. Maraqlıdır ki, araşdırmalar
yüzlərlə erməninin hadisələrin baş verəcəyindən əvvəlcədən xəbərləri olduğunu
göstərir. Belə ki, həmin ərəfədə ermənilərin banklardakı əmanətlərini əvvəlcədən
çıxardıqları məlum olmuşdur.
11

Sumqayıt şəhər Səməd Vurğun adına
MƏRKƏZİ KİTABXANA
__________________________________________
İş üzrə təqsirləndirilmiş şəxs kimi 6 nəfərin qətlində iştirak etmiş E. Qriqoryanın isə
məsuliyyətdən azad edilməsi üçün erməni millətçi təşkilatçılarının və xüsusi xidmət
orqanlarının çox çalışdıqları təsdiqlənmişdi. Təsadüfi deyil ki, bu qədər cinayət
törətməsinə baxmayaraq, E. Qriqoryan Ermənistana göndərilmiş və sonradan da
azadlığa buraxılmışdı.
İstintaq materiallarına əsaəsən, erməni millətindən olan Markaryan avtobusu
bilərəkdən azərbaycanlıların üstünə sürmüş və 4 nəfəri öldürmüşdü. Lakin keçmiş
SSRİ-nin hüquq-mühafizə orqanları bu faktın üstünü ört-basdır etmişdilər. Ona görə də,
həmin iş də təzələnmiş və istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Araşdırmalar
göstərir ki, ermənilər Sumqayıt hadisələrindən azərbaycanlılar haqqında “vəhşi” obrazı
yaratmaq üçün istifadə etməyə çalışmışlar. Halbuki, azərbaycanlılar tərəfindən
Sumqayıt hadisələri zamanı yüzlərlə erməninin həyatı xilas edilmişdi. Həmin ermənilər
daha sonra dəfələrlə azərbaycanlılar tərəfindən xilas edildiklərini bildirmişdilər. Statistika
da bunu təsdiqləyir. Belə ki, o vaxt Sumqayıt şəhərində 18 minə yaxın erməninin
yaşamasına baxmayaraq, 26 erməninin ölməsi azərbaycanlıların erməniləri
qorumalarını bir daha təsdiqləyir. Lakin ermənilər faktları təhrif edərək, ölənlərin sayının
çox olduğunu iddia edirlər. Ancaq həmin 26 nəfərin hamısının kimliyi haqqında dəqiq
materiallar var və istənilən şəxs iğtişaşlarda həlak olmuş ermənilər haqqında məlumat
əldə edə bilər.
Sumqayıt hadisələri ilə bağlı qaldırılan cinayət işinin ittiham aktında qeyd olunur
ki, E.Qriqoryan şəhərdə yaşayan erməni millətindən olan vətəndaşlara qarşı cinayətlər
törətmək məqsədi ilə saat 16 radələrində şəhər avtovağzalı rayonunda Sülh və Dostluq
küçələrinin kəsişdiyi yerə gəlmiş, metal boru parçaları, metal çubuqlar, dəyənək və
başqa əşyalarla silahlanmış bir qrup şəxsə qoşulmuşdur. O və iğtişaşların digər
iştirakçıları öncə L.Ş.Yeseyana məxsus Albina Yeseyanın idarə etdiyi “Moskviç-2140”
markalı avtomobili saxlatdıraraq, I qrup gözdən əlil Levon Yeseyanı, Albina Yeseyanı və
onların yetkinlik yaşına çatmamış qızları Narine Yeseyanı maşından çıxararaq döyməyə
başlamışlar. Həmin gün saat 18 radələrində Qriqoryan və digər tərəfdaşları 3-cü
mikrorayonda Mejlumyanlar ailəsinin yaşadığı evin qapısını sındıraraq mənzilə
soxulmuş, oranı talan etmiş, pəncərə şüşələrini sındırmış, mebeli və digər ev əşyalarını
qıraraq dağıtmış, bir hissəsini isə həyətə ataraq yandırmışlar. Qriqoryan Roza, Qriqori
və Lyudmila Mejlumyanları vəhşicəsinə döymüş, Karina Mejlumyanı zorlamışdır. O,
yanındakı digər xuliqanları öz hərəkətləri və sözləri ilə cinayətə cəlb etmişdir. Bu barədə
istintaq qrupuna ifadəsində K. Mejlumyan “Məhz E.R.Qriqoryan mənim anamı döyür,
sındırılmış stulun ayağı ilə onun başına güclü zərbələr vururdu”, – deyərək erməni
“Paşa”nın cinayətkar əməllərini təsdiqləmişdi.
Keçmiş SSRİ-nin baş prokuroru yanında xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiq,
baş ədliyyə müşaviri Vladimir Semyonoviç Qalkinin imzaladığı 18/55461-88 nömrəli
cinayət işinin ittiham aktında əvvəllər müxtəlif cinayətlərinə görə dəfələrlə məhkum
olunmuş E.Qriqoryanın kütləvi iğtişaşlarda bilavasitə iştirak etdiyi, şəhərdə yaşayan
erməniləri öldürmək və onların şəxsi mülkiyyətini talamaq məqsədilə cinayətlər törətdiyi
xüsusi qeyd olunmuşdur. İttiham aktında deyilir ki, E. Qriqoryan Sumqayıtdakı
iğtişaşlarda fəal iştirak edən xuliqan qruplarını dəfələrlə erməni millətindən olan
vətəndaşların mənzillərini talan etməyə çağırmışdır.
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin arxivləri də bir çox məsələlərə işıq salır. Məsələn,
arxivlərdə saxlanılan “Nalyotçik” adı altında məxfi işdən müəyyən edilmişdir ki,
Sumqayıt hadisələri ərəfəsində yerli Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi (DTK) şöbəsinin
nəzarətində 47 nəfər ekstremist-millətçi erməni əsilli şəxs var və həmin şəxslərdən biri
də hadisələr zamanı zərərçəkən siyahısında olmamışdır. Bu faktlar bir daha təsdiq edir
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ki, “Krunk” cəmiyyəti ilə əlaqə saxlayan erməni millətçiləri Sumqayıt hadisələrində zərər
görməmişlər. Sumqayıtda “Krunk” təşkilatının emissarlardan biri, o vaxt Dağlıq
Qarabağdan Sumqayıta hərbi komissar kimi dəyişdirilib göndərilmiş Kalantarov soyadlı
erməni polkovnikinin də olduğu təsdiqlənmişdir. Həmin Kalantarov buradakı ermənilərin
hamısının siyahısını və ünvanlarını bilirmiş və hadisələr ərəfəsində iş yerini dəyişmək
adı ilə aradan çıxmışdı. İstintaq zamanı bu da müəyyən edilmişdir ki, musiqiçilər və
qumar oynayanlar əldə edilmiş gəlirlərindən “Krunk” cəmiyyətinə pul keçirirmişlər.
Həmin ərəfədə Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları əməkdaşlarının Bakı və Sumqayıt
şəhərlərinə gələrək buradakı mehmanxanalarda yerləşmələri və ermənilərlə görüşüb
gizli söhbətlər aparmaları da istintaqla müəyyən edilmişdir.
Ermənilərin iftirasından asılı olmayaraq, E.Qriqoryanın Sumqayıt şəhərində
törədilmiş kütləvi iğtişaşların fəal iştirakçısı olması ibtidai və məhkəmə istintaqı zamanı
toplanmış sənədlərlə kifayət qədər sübuta yetirilmiş və onun barəsində qüvvədə olan
Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin 22 dekabr 1989-cu il tarixli hökmü vardır. Həmin
cinayət işinin istintaq materiallarına əlavə edilmiş E.Qriqoryanın pasportunda, pasport
almasına dair 1 №-li formada, hərbi xidmət sənədlərində onun milliyyətinin erməni
yazılması müəyyən edilmişdir. Hazırda E.Qriqoryanın olduğu yerin müəyyən edilməsi
məqsədilə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən əməliyyat-axtarış
tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan ərazisində, o cümlədən, Bakı və Sumqayıt
şəhərləri ərazisində Sumqayıt şəhərindəki iğtişaşların qarşısını almaq üçün yetərli
sayda hərbi qüvvələr olsa da, məlum olmayan səbəbdən keçmiş SSRİ rəhbərliyi buraya
Rusiyada yerləşən hərbi hissələrin qüvvələrini yeritmiş, lakin onlar da iğtişaşların
qarşısını almaq üçün yetərincə tədbirlər görməmişlər. Vaxtında hərbçilərə müraciət
edilməsinə baxmayaraq, onlar tərəfindən heç bir hərəkət olmamışdı. Keçmiş SSRİ
dönəmində aparılmış istintaq hərəkətlərindən belə nəticəyə gəlinmişdi ki, Sumqayıt
hadisələrini ermənilər və xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları təşkil etmişdir. Ancaq
istintaq qrupunun rəhbərləri cinayətin sifarişçilərinin və təşkilatçılarının müəyyən
edilməsi istiqamətində, demək olar ki, istintaq hərəkətləri aparmamış, onların ifşa
olunmasında maraqları olmamış və buna görə də əsas cinayətin icraçıları barəsində
işlərin tezliklə tamamlanıb məhkəməyə göndərilməsini tələb edilmiş və Azərbaycan
millətindən olan müstəntiqlərin əsas istintaq hərəkətlərinin icra olunmasından kənarda
saxlamağa çalışmışlar.
Sumqayıt hadisələrinin əsas təşkilatçılarından olan Eduard Qriqoryanın yerinin
müəyyən edilməsi istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Onun yerinin müəyyən
edilməsi üçün sosial şəbəkələrdə araşdırmalar aparılmış və “Odnoklassniki” sosial
şəbəkəsində daxili və xarici əlamətləri ilə Eduard Qriqoryana oxşar şəxsin fotoşəkilləri
aşkar edilmişdir. Müəyyən edilən fotoşəkillər onun Rusiyanın paytaxtı Moskva
yaxınlığındakı rayonda yaşadığını güman etməyə əsas verir. E.Qriqoryanın sosial
şəbəkədəki şəkilləri Baş Prokurorluğa göndərilmişdir. Məhkəmə ekspertizası təyin
olunmuş və müəyyən edilmişdir ki, həmin şəkildəki şəxs Eduard Qriqoryandır. Bu
cəlladın hazırda Sergiyev Posad şəhərində, beşmərtəbəli yaşayış binasındakı
mənzillərdən birində məskunlaşdığı bildirilir. Buna görə də, bu gün kimsə “Sumqayıt
işi”ni saxtalaşdırmaqda Azərbaycanı ittiham etməsi sağlam məntiqə zidd olardı. Ən
azından ona görə ki, “Sumqayıt işi”ni keçmiş SSRİ Prokurorluğu, rus, ukraynalı və digər
millətlərin nümayəndələrindən ibarət müstəntiqlər tərəfindən aparılmışdı. İstintaq
hərəkətlərində Sumqayıt hadisələrində E.Qriqoryanın fəal rolu öz əksini tapmışdı. Bu isə
o deməkdir ki, Sumqayıt hadisələri erməni millətçilərinin məkrli planlarının nəticəsi idi və
əsas səbəb də ermənilərdə azərbaycanlılara qarşı nifrət oyatmaqla Dağlıq Qarabağda
separatçılığa başlamaq və muxtar vilayəti Ermənistana birləşdirməyə çalışmaqdan
ibarət idi.
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Sonralar Ermənistanın birinci prezidenti olmuş Levon Ter-Petrosyan öz
müsahiblərinin birində demişdi ki, “Sumqayıt hadisələrindən sonra Azərbaycan xalqı şok
vəziyyətinə düşmüşdü. Əgər ölkə rəhbərliyi bu məqamdan istifadə edib DQMV-nin
Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar çıxarsaydı, Azərbaycan xalqı buna etiraz
edə bilməyəcəkdi”.
Bu sözlər bir daha təsdiqləyir ki, Sumqayıt hadisəsi ermənilərə öz separatçılıq
aksiyalarını həyata keçirməkdən ötrü lazım olmuşdur.
Səbuhi Məmmədov
“Xalq qəzeti”. – 2016. – 2 mart. - № 48. – S.8.
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Ermənilərin Sumqayıt “səhnə”sində tamaşası iflasa uğrasa da, süni
ajiotaj səngimir
Keçmiş Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində baş vermiş ictimai-siyasi
təbəddülatlar, milli zəmində qarışıqlıqlar sırasında Sumqayıt hadisələri ayrıca bir səhifə
təşkil edir. Üstündən 28 il keçməsinə baxmayaraq, bu hadisələr hələ də aktuallığını
itirməyib. Yenə də bəzi xarici üzdəniraq qüvvələr bu hadisədən Azərbaycan əleyhinə
istifadə etməyə cəhd göstərirlər.
Bir neçə ay öncə ABŞ konqresmeni Adam Şiff növbəti belə bir təxribat xarakterli
açıqlama verib. Azərbaycan Respublikası XİN-in sözcüsü, Adam Şiffin açıqlamasına
münasibət bildirərək göstərib ki, Sumqayıt hadisələri ilə bağlı aparılmış araşdırılmalarla
tanış olmadan məqsədyönlü şəkildə Ermənistan, erməni diasporu və onun təsiri altında
olan şəxslər tərəfindən bu məsələ siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Qeyd olunub ki,
əməliyyat-istintaq materialları əsasında Sumqayıt hadisələrini təşkil və icra etmək üçün
Ermənistan DTK-sı tərkibində 34 nəfərdən ibarət “Nalyotçik” adlı xüsusi qrupun
yaradıldığı və hadisələr öncəsi buraya göndərildiyi aşkar edilib. Onların hadisələr
zamanı törətdiyi əməllər əməliyyat-istintaq yolu ilə müəyyən edilib.
Xatırladaq ki, elə həmin bədnam konqresmen üç il bundan əvvəl də Amerika
qanunvericilərini ABŞ-ın Azərbaycanın hərbi ehtiyacları üçün etdiyi bütün yardımları
təxirə salmağa çağırmışdı. Onun bəyanatı Ramil Səfərovun əfv edilməsi və ona hərbi
rütbə verilməsi ilə əlaqədar idi. Bu adam ermənipərəst mövqeyi ilə daim seçilib,
həmçinin qondarma “erməni soyqırımı” layihəsinin müəlliflərindən biridir.
Cinayətin icraçıları xüsusi mərkəzlər tərəfindən hadisələr ərəfəsində Sumqayıta
göndərilmiş casuslar və onların təxribatına uyan səbatsız ünsürlər olmuşdu. Belə
casuslardan biri “Qlasnost” jurnalının müxbiri Qriqoryantsın nümayəndəsi A. Şelkov
qabaqcadan Sumqayıtda gələrək, hadisələri lentə almış və artıq ertəsi gün Qərbin
müxtəlif ölkələrində nümayiş etdirilmişdi.
Hadisə isə belə baş vermişdi: xüsusi hazırlanmış təxribatçılar qrupu
Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşiliklər barədə şayiələr yayaraq
Qafandan yaralıların gətirildiyini bildirmiş, onların başına toplaşmış məlumatsız və
səbatsız ünsürlərdə qisasçılıq hisslərini qızışdırıb, qabaqcadan əldə etdikləri ünvanlara
basqınlar təşkil edərək qətllər, qarətlər və yanğınlar törədiblər. Moskva rəhbərliyi isə
qəsdən 2 gün gecikdikdən sonra şəhərə qoşun yeridib.
“Cinayət və cəza”
Dünyanın diqqətinin Qarabağ həqiqətləri və Xocalı soyqırımına yönəldiyi bir
vaxtda xalqımıza qarşı əks-təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunan Sumqayıt hadisələrinin
gerçək üzünün beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması hüquq-mühafizə orqanları ilə
yanaşı, alimlərin, tarixçilərin, hüquqşünasların da üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Bu
baxımdan tədqiqatçı jurnalist-alimlər Ramazan Məmmədov və Eyruz Məmmədov
tərəfindən yazılan və üç dildə işıq üzü görən “Sumqayıt 1988: cinayət və cəza” adlı kitab
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Həmin kitabda Sumqayıt hadisələri dövrün digər analoji
prosesləri ilə müqayisədə işıqlandırılıb, müxtəlif siyasi sənədlər, mətbuat yazıları,
xatirələr, cinayət işi ilə bağlı ayrı-ayrı faktlar dövrün siyasi mənzərəsi kontekstində
sistemləşdirilib.
Sumqayıt hadisələri ilə bağlı cinayətin azərbaycanlı iştirakçıları barəsində dərhal
müvafiq cəza tədbirləri görülsə də, hətta ölüm cəzası verilsə də, Xocalı soyqırımını
törətmiş erməni faşistləri bu günədək məhkəmə məsuliyyətinə verilməyiblər. Qeyd
olunan hadisələrdən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, ermənilər hələ də dünya
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ictimaiyyətini, beynəlxalq təşkilatları bu hadisələrin mahiyyəti ilə əlaqədar aldatmağa
çalışmaqdan əl çəkmirlər.
Elə həm də bu səbəbdən cinayətin əsas təşkilatçılarını məsuliyyətə cəlb etmək
üçün müvafiq beynəlxalq orqanlara müraciət edilməsi və bunun üçün hüquqi əsasların
müəyyən olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin tapşırığı ilə Baş Prokurorluğun Sumqayıt şəhərində törədilmiş kütləvi
ixtişaşlarla bağlı cinayət işləri üzrə istintaqı təzələməsi və xüsusi istintaq-əməliyyat
qrupunun yaradılması son dərəcə təqdirəlayiqdir.
İstintaq qrupu tərəfindən Sumqayıt hadisələrinin çoxsaylı şahidlərinin, həmin
hadisələrdən məlumatı olan digər insanların, o cümlədən SSRİ Prokurorluğunun istintaq
qrupuna daxil olmuş şəxslərin ifadələri alınıb, xarici ölkələrə müvafiq sorğular göndərilib,
arxiv sənədləri açılıb, mətbuatda verilmiş məlumatlar təhlil edilib, digər zəruri istintaqəməliyyat tədbirləri görülüb. Sumqayıt şəhərində yaşayan milliyyətcə erməni olan
qadınlar da dindirilib və onlar ifadələrində azərbaycanlıların həmin hadisələr zamanı
yüzlərlə erməninin həyatını xilas etdiyini göstəriblər.
Artıq heç bir şübhə yoxdur ki, kütləvi iğtişaşlar bundan əvvəl üç dəfə məhbəs
həyatı yaşamış sumqayıtlı erməni Eduard Qriqoryan və onun iki qardaşı, həmçinin
Dağlıq Qarabağdan xüsusi tapşırıqlarla gəlmiş emissarlar və DTK-nın agentləri
tərəfindən təşkil olunub. Emissarlar Qriqoryanı ətraflı təlimatlandırıb, ona separatçıların
yaratdığı “Qarabağ” və “Krunk” təşkilatlarına pul köçürməyən sumqayıtlı ermənilərin
siyahısını və dəqiq ev ünvanlarını veriblər. Üstəlik də, aqressivliyi artırmaq məqsədilə
iğtişaş iştirakçılarına paylanması üçün Qriqoryanı psixotrop dərmanlar və spirtli içkilərlə
təmin ediblər. Hadisələr zamanı isə bu şəxslər Eduard Qriqoryan və onun qardaşı Albert
Qriqoryanla birlikdə camaata soyuq silah paylayıblar.
Sumqayıtda təxribatın hazırlanmasını göstərən növbəti sübut: ermənilərin bir
çoxu şəhəri əvvəlcədən tərk edib və 1988-ci ilin yanvar-fevral aylarında onlar tərəfindən
Sumqayıt şəhərindəki əmanət kassalarından pulların çıxarılması da kütləvi hal alıb.
“Sumqayıtda erməni soyqırımı olmayıb”
— Ona görə ki, əgər bu hadisəni Azərbaycan tərəfi təşkil etmiş olsaydı, orada
ermənilərin heç biri salamat qalmazdı. —1988-ci ildə SSRİ Baş Prokuroru yanında
xüsusilə mühüm işlər üzrə baş müstəntiq, Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar cinayət işinin
təhqiqatını aparmış Vladimir Kaliniçenkonun bu sözləri jurnalist-politoloq Səadət
Qədirovanın “Sumqayıt hadisələri barədə ilk mənbədən” adlı kitabında yer alıb. Kitabın
əsas məziyyəti ondan ibarətdir ki, burada təhqiqat aparmış müstəntiqin dilindən
səslənən obyektiv məlumata görə, Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçılarını axtarmamaq
və xüsusən onları aşkar etməmək barədə o vaxt Moskvadan göstəriş verilmişdi.
Sumqayıt hadisələri Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı məkrlə hazırlanmış,
xalqımızı dünya birliyinin gözündən salmağa yönəlmiş mənfur aksiya idi. Bu kitab isə
Sumqayıt hadisələri barədə həqiqəti yaymaq baxımından mötəbər mənbədir.
Vladimir Kaliniçenko iki mühüm faktı təsdiq edib. Birincisi, bu hadisələri əsla
“erməni soyqırımı” hesab etmək olmaz. İkincisi, həmin hadisələr o vaxtkı SSRİ-nin
xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil edilib. Ermənilər Sumqayıt hadisələri barədə
yalan məlumatlar yaymaqla bu hadisələri ermənilərin kütləvi şəkildə qırılması kimi
qələmə verirlər. Müstəntiq isə deyir ki, onda olan məlumata görə, talanlar zamanı həlak
olanlar arasında azərbaycanlılar da var. Deməli, Sumqayıt hadisələri kütləvi iğtişaşdır,
belə hadisələr isə bütün dünyada, o cümlədən Avropada, Rusiyada da baş verir.
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Sumqayıtda buradan köçən ermənilərə hər şərait yaradıldığının canlı şahidiyəm.
Hətta onlara deyilirdi ki, kim istəsə, qalıb burada – Bakıda da yaşaya bilər. Məgər
genosid törədən tərəf belə təklifdə bulunardımı?
...Evlərinə hücum olacağından duyuq düşən Trdatovlar ailəsi arvad-uşağı 1-ci
mərtəbədə yaşayan azərbaycanlı ailəsinin – Səməngülgilin mənzilində gizlətmişdi.
Talan zamanı xuliqanlar onun evinə dəfələrlə gələrək erməniləri gizlədib-gizlətmədiyini
öyrənmək istəsələr də, hədə-qorxu gəlsələr də, Səməngül və qohumları erməni
qonşuları ələ vermədilər. Təhlükə sovuşandan üç gün sonra gizlədilən ermənilər şələşülələrini götürüb Sumqayıtı tərk edəndə “axçi”lər göz yaşları içində belə dil-ağız
edirdilər: “Səməngül, sən müqəddəs adamsan!” Təxminən əlli yaşı olan Səməngül isə
onları qapıdan yola sala-sala “Gedin, xoşbəxt olun, çox yaşayın!” – deyirdi. Budurmu
erməni soyqırımı, budurmu Sumqayıt qətliamları?! Əlbəttə, qəddarlıq, zorakılıq halları
olmuşdu, heç kəs inkar eləmir, amma başıpozuqluq və qarışıqlıqlar olan hər yerdə bu,
baş verir.
Şəhərin komendantı Krayev Moskvada çap olunan “Pravda” qəzetinin 21 mart
1988-ci il tarixli sayındakı müsahibəsində bu barədə demişdi: “Ölüm çox ola bilərdi, əgər
yerli əhali kömək etməsəydi. Bir avtobus sürücüsü elə həmin gün 10 erməni ailəsini öz
doğma rayonu Şəkiyə aparıb...” ...Sumqayıtda “uğur”la icra edilən erməni qırğınından
vur-tut ikicə gün sonra Stepanakertdə “Sumqayıt genosidi”nə abidə ucaldılması planlı
təxribatı onların özlərinin törətməsini sübut edən aşkar faktdır. Hamı yaxşı bilir ki, iki
günə abidə düzəltmək müşkül məsələdir.
Daha geniş aspektdə düşünəndə görünür ki, SSRİ-nin dağıdılması məhz Dağlıq
Qarabağdan başlanıb. Süni yolla yaradılan bu təxribat ocağı bilərəkdən vaxtında
söndürülməyib. Sumqayıt olayları isə Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasına güclü
təkan verəcək ilkin vasitələrdən biri kimi düşünülmüşdü.
Fevralın 28-də Sumqayıtda iğtişaşlar daha geniş miqyas almışdı. İtaətsizlik baş
alıb gedirdi. Hüquq-mühafizə orqanları iflic vəziyyətə salınmışdı. Mədəni-məişət
obyektləri dağıdıldı, onlarca avtomaşın sındırıldı və ya yandırıldı, 200-dən artıq mənzil
talan edildi, 400-dən çox adam bədən xəsarəti aldı.
Üç gün ərzində şəhərdə sabitliyi bərpa etmək naminə heç bir tədbir görməyən
hakimiyyət dairələri yalnız dalğa yatandan sonra, martın 1-də Sumqayıtda fövqəladə
vəziyyət elan ediblər. Bundan sonra komendant saatı və pasport rejiminin heç bir
mənası yox idi. Amma, görünür, bu, Moskvadan göndərilmiş istintaq qrupunun rahat
işləməsi üçün lazım imiş. Hadisələrə görə minə yaxın adam şübhəli şəxs qismində
saxlanılıb, 500 nəfər həbs olunub, 94 nəfər mühakimə edilib. Dəstə başçısı Eduard
Qriqoryana 12 il, dəstə üzvü Taleh İsmayılova isə 15 il həbs cəzası verilib. Əhməd
Əhmədov erməni lobbisinin hay-küyü ilə güllələnib. İkinci qrup əlil olan Elçin Gəncəliyev
istintaq dövründə işgəncələrə dözməyərək təcridxana kamerasında özünü asıb.
E.Qriqoryanın arxasında dayanan qüvvələr onu hər vasitə ilə cəzadan
qurtarmağa çalışırdılar. Təşkilatçılar istintaqın gedişində həqiqətin yayındırılmasına
çalışır, “Paşa”nın (Qriqoryanın ləqəbi belə idi) əməllərini gizlədir, kimisə başçı kimi
qələmə verirdilər. Çox çəkmədi ki, Sumqayıtda həbs edilib cinayət məsuliyyətinə cəlb
olunan “Paşa” erməni lobbisinin və Moskvadakı havadarlarının köməyilə
Azərbaycandan alınıb Stavropol diyarına göndərildi. Onu müdafiə edən erməni kütləvi
informasiya vasitələri Qriqoryanın yanlış tutulduğunu yazırdı. İstintaq materialları onun
qatı cinayətkar olduğunu sübuta yetirsə də, sonradan cəzası 9 ilə endirildi.
Yeri gəlmişkən, Sumqayıtın erməni cəlladı Eduard Qriqoryan keçmiş cinayətləri
sayəsində hələ də kef çəkməkdədir. Bu yaxınlarda Azərbaycanın hüquq-mühafizə
orqanları Qriqoryanın yerini müəyyən ediblər. “Paşa” Moskva ətrafındakı SerqievoPosadski rayonunda dəbdəbə içində yaşayır. Keçmiş SSRİ-nin Dövlət Təhlükəsizlik
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Komitəsi və Baş Prokurorluğu 1988-ci il 26-29 fevral Sumqayıt hadisələrinin
araşdırmasını apararkən bu hadisələrin həqiqi təşkilatçısının ermənilərin özlərinin
olması barədə çoxsaylı faktlar aşkar edib. Danılmaz və inandırıcı sübutlar imkan verir ki,
qriqoryanlar məsuliyyətə yenidən cəlb edilib ciddi cəzalandırılsınlar.
Əli Nəcəfxanlı
“Xalq qəzeti”. – 2016. – 1 mart. № 47. – S. 5.
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Geridə qalan 28 il
Ermənilərin Sumqayıtda baş tutmayan “genosid” planı
Sumqayıtda ermənilər tərəfindən öncədən planlaşdırılmış qanlı hadisələrdən bizi
28 illik bir zaman kəsiyi ayırır. Məhz arxaya boylanıb baxanda həmin hadisələr zamanı
öncədən görünməyən tərəflər aydınlaşır, ermənilərin Sumqayıtda törətmək istədikləri
növbəti “genosid” planları tam çılpaqlığı ilə üzə çıxır. Bu faktlar istintaq proseslərində
tam sübuta yetirilmişdir.
Başlanğıc - dağılan imperiyanın son akkordları
Sovetlər imperiyası dağılmaqda idi. Vəziyyətdən çıxış yolunu sanki qanlı
hadisələr törətməkdə görən Moskva ittifaqın əksər respublikalarında münaqişələr
planlaşdırırdı. Bu isə bütün sovet birliyində yaşayan xalqlarda Kremlə qarşı nifrət hissi
oyadır, parçalanmanı qaçılmaz və zəruri reallıq kimi ortaya çıxarırdı.
İttifaq rəhbərləri bir-birini əvəzləyirdi. K. U. Çernenko vəfat etdikdən sonra kimin
hakimiyyətə gələcəyi vacib şərtlərdən idi. Çünki artıq Sovet İttifaqını vahid partiya idarə
edə bilmirdi. Xaricdən idarə olunan diasporların fəaliyyəti güclənmişdi. Sovet İttifaqının
dağılmasında maraqlı olan güc mərkəzləri tərəfindən M. S. Qorbaçov hakimiyyətə
gətirildi. Qorbaçovun siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Şahnazaryan, iqtisadi məsələlər
üzrə köməkçisi A. Aqanbekyan, Dövlət Plan Komitəsi sədrinin birinci müavini Sitaryan
və yuxarı eşelonda vəzifələrə otuzdurulan yüzlərlə erməni böyük bir dövlətin xarici və
daxili siyasətini maraq və ambisiyalarına uyğun asanlıqla istiqamətləndirə bildilər.
1988-ci il fevralın əvvəllərində ermənilər Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan
Qarabağın dağlıq hissəsini qoparıb Ermənistana birləşdirmək üçün açıq fəaliyyətə
başladılar. Separatçı “Qarabağ” və “Krunk” komitələri dünyanın hər yerində yaşayan
ermənilərə müraciət qəbul edərək onları “böyük Ermənistan” arzularının reallaşacağı
gün uğrunda mübarizəyə səslədilər.
Sumqayıt hadisələri ərəfəsində Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan Sumqayıt və
Bakı şəhərlərinə çoxlu sayda milliyyətcə erməni olan şübhəli şəxslər gəlmiş, onların bir
qismi mehmanxanalarda yığcam yerləşdirilmişdi. Azərbaycan dilini mükəmməl bilən bu
qrup şəhərin onlarda olan xəritəsi əsasında demək olar ki, bütün küçə və dövlət
orqanlarını qeydiyyata almış, xüsusi terror planı hazırlamışdı. Həmin şəxslər
Sumqayıtda ermənilərin gur yaşadığı ərazilərdə çoxsaylı görüşlər keçirmiş, onları
təlimatlandırmışdılar.
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin açılmış arxiv materiallarından məlum olmuşdur
ki, Dağlıq Qarabağ separatçılarının emissarları, SSRİ DTK-nın agentləri olan Sarkisyan,
Osipov (Osipyan) və digərləri Sumqayıt hadisələrində fəal iştirak etmiş və həmin
hadisələrdən dərhal sonra Orta Asiya respublikalarına ezam olunmuşlar. Bu agentlərin
izləri sonradan Özbəkistan və Qırğızıstandakı hadisələr zamanı aşkar olunmuşdur. Bu
fakt Sumqayıtda, Fərqanədə, Oşda və keçmiş SSRİ-nin digər yerlərində baş vermiş
təxribatların bir mərkəzdən təşkil və idarə edildiyini birmənalı təsdiqləyir.
Hadisələrdən sonra bəzi mətləblər üzə çıxdı. Məlum oldu ki, Sumqayıtda qətlə
yetirilənlərin, demək olar, hamısı əslən dağlıq qarabağlıdır. Erməni millətçiləri öz
soydaşlarını Sumqayıtda öldürməklə Xankəndidə başlanan mitinq dalğasını
gücləndirmək istəyirdilər və buna nail ola bildilər də.
Hadisələr zamanı azərbaycanlılardan ölənlərin olmaması “fakt”ından istifadə
edən ermənilər Sumqayıt hadisələri zamanı bir nəfər də olsun azərbaycanlının
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öldürülməməsi barədə iddialarını bu gün də davam etdirirlər (Hadisələr zamanı 26
erməni, 6 azərbaycanlı öldürülmüşdür).
İğtişaşları kim törətmişdi?
Fevral ayının 28-də Sumqayıtda kütləvi iğtişaşlar, zorakılıq aktları başlandığı
barədə məlumat daxil olan kimi şəhərin prokuroru, baş ədliyyə müşaviri İsmət Qayıbov
cinayət işinin qaldırılması və istintaqa başlanması barədə qərar qəbul etmişdir.
İstintaqın ilkin mərhələsində 1050 nəfər şübhəli şəxs qismində tutulmuş, onlardan
bir hissəsi inzibati, bir hissəsi isə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. 97 nəfər
barəsində 55 cinayət işi baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmişdir. Cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslərdən 183 nəfər barəsində, o cümlədən qəsdən adam
öldürməyə görə 38 nəfər, zorlamaya görə isə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş
42 nəfər barəsində əməllərində cinayət tərkibi və ya cinayət hadisəsi olmadığından işin
icraatına xitam verilmişdir.
Hadisələrlə bağlı saxlanılanlar arasında müxtəlif millətlərdən olan adamlar azərbaycanlılar, ermənilər, ruslar, yəhudilər və başqaları var idi. Sumqayıtda “xuliqan”lıq
edənlərin arasında ermənilər tərəfindən satın alınmış ekstremist qruplar, cinayətkarlar,
terrorçular, təxribatçılar, narkomanlar və spirtli içki düşkünləri qeydə alınmışdı. 30 nəfər
isə ümumiyyətlə heç bir ictimai-faydalı əməklə məşğul olmurdu. Məlumat üçün bildirək
ki, o dövrdə hamı işlə təmin olunurdu və işdən yayınma hallarına, bir qayda olaraq, yol
verilmirdi.
İstintaq materiallarında göstərilir ki, 444 adam məhkəmə qarşısında cavab vermiş,
onlardan 400 nəfəri 10-15 sutka təcridxanalarda saxlanılmışdır. Bir neçəsi uzunmüddətli
həbs cəzasına, Əhməd İman oğlu Əhmədov isə ölüm cəzasına məhkum olunmuşdur.
Məlumat üçün bildirək ki, Əhmədovun məsələsinə Moskvada tələsik baxılmış və onu
Sumqayıtda baş verən hadisələrin “təşkilatçısı” kimi qələmə vermişlər.
Bu fakta xüsusi diqqət yetirək: 1988-ci il mart ayının 12-də SSRİ Baş
Prokurorluğunun bir qrup nümayəndəsi Əhmədovgilin evinə basqın etmiş, onu vanna
otağından yarıçılpaq vəziyyətdə sürükləyib həyətdəki maşına mindirmişlər.
1988-ci il oktyabr ayının 18-də SSRİ Ali Məhkəməsi Əhmədovun, Cəfərovun,
İsmayılovun məhkəmə prosesinə başladı. Məhkəmə prosesi başlayan gün “Ostankino”
telekanalının “Xəbərlər” proqramında bütün dünyaya xəbər verdilər ki, Sumqayıt
hadisələrində “başkəsən” üç nəfərin məhkəmə işinə başlanılır. Müttəhimlər kürsüsündə
əyləşən Ə.Əhmədov, T.İsmayılov, Q.Cəfərov talanlar, yanğınlar, qətllərlə nəticələnən
kütləvi iğtişaşların təşkilində və yaxından iştirakında təqsirləndirilirdilər.
Kimdir müqəssir?
Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı aparılan məhkəmə prosesi ilk mərhələlərdən nə
etmək istədiyini nəzərə çarpdırmağa başladı. Həbs edilən erməni əsilli müqəssirlər
hamiləri tərəfindən müdafiə edildi. Sumqayıtda törədilmiş kütləvi iğtişaşlarla bağlı
Azərbaycan Respublikası tərəfindən qaldırılmış 18/60206 nömrəli cinayət işi sonralar bir
neçə müstəqil icraata bölünmüşdür. Bunun səbəbləri istintaq materiallarında əsasən işin
həcmi ilə əlaqələndirilir. 18/55461-88 nömrəli cinayət işinin ittiham aktında bu barədə
deyilir:
“İstintaq materiallarının böyük həcmli, kütləvi iğtişaşlarda iştirak edənlərin sayının
çoxluğu ilə əlaqədar olaraq cinayət işi bir neçə müstəqil icraata bölünmüşdür. O
cümlədən, həmin cinayətlərdə iştirak etmiş Səfərov Nizami Sumbat oğlu, Məmmədov
Qalib Qədirşah oğlu, Hüseynov Vaqif Vahabəli oğlu, Nəcəfov Nadir Əhmədxan oğlu,
Gəncəliyev Elçin Əli oğlu, İsayev Əfsər İslam oğlu, Qriqoryan Eduard Robertoviç
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barələrində cinayət işi 1988-ci il dekabrın 30-da ayrıca icraata verilmişdir”. Məhkəmə
prosesinə SSRİ Ali Məhkəməsinin üzvü R. K. Brize sədrlik edirdi. Məhkəmənin tərkibinə
SSRİ Ali Məhkəməsinin xalq iclasçıları V. A. Kuznetsov və S. Smirnov daxil idilər.
Dövlət ittihamçısı SSRİ Baş prokurorunun köməkçisi D. Kozlovski idi. İttihamnamələr
vərəqləndikcə, şahidlər dindirildikcə məlum olurdu ki, müttəhimlərin hər üçü istintaq
orqanlarının təqsirləndirdikləri dərəcədə günahkar deyillər. Onlar sadəcə olaraq həmin
hadisələrdə və talanlarda iştirak ediblər, ağır cinayət hadisəsi törətməyiblər. Materiallar
istintaqa qaytarıldıqda məhkəməyə təzyiqlər başlandı.
Həmin günlərdə SSRİ Ali Məhkəməsinin sədri V.Terebilovun “Novoye vremya”
jurnalında müsahibəsi çap olundu. Terebilov məhkəmə proseslərinə yuxarıdan, xüsusilə
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi aparatından təzyiqlər olduğundan şikayətlənirdi.
“Moskovskiye novosti” qəzeti 1988-ci ilin 20 noyabr sayında yazırdı: “Vəkillər belə hesab
edirlər ki, işin istintaqı tam aparılmayıb. Cinayətlərin təşkilatçıları üzə çıxarılmayıb, baş
verməsinin səbəbləri və şəraiti aşkar edilməyib”. Buna baxmayaraq, 1988-ci il noyabr
ayının 18-də SSRİ Ali Məhkəməsinin kollegiyası belə bir qərar çıxarır: “Cəfərovun və
İsmayılovun cinayət materialları yenidən yoxlanılmaq üçün istintaqa qaytarılsın.
Ə.Əhmədov isə ən ağır cəzaya layiq görülsün”.
Yetkinləşməmiş bir gənci böyük sənaye şəhəri olan Sumqayıtda iğtişaşların
təşkilatçısı kimi qələmə vermək nə qədər ədalətli idi? Axı tarixdən məlumdur ki, iğtişaş
törətmək üçün əvvəlcədən böyük bir təşkilat yaradılır və ora bu işdə peşəkarlar
toplanılır. Bu işə günlərlə, həftələrlə, aylarla vaxt sərf olunur, maddi və ideoloji imkanlar
yaradılır. Belə olan halda Əhməd Əhmədovun hansı təşkilatçılığından söhbət gedə
bilərdi?
1988-ci ilin 18 oktyabr-18 noyabr tarixlərində Moskvada ali məhkəmədə Ə.
Əhmədovun, Y. Cəfərovun, T. İsmayılovun cinayət işlərinə baxılmışdır. Müttəhim Ə.
Əhmədov heç bir hüquqi dəlil-sübut olmadan həmin hadisələrin “təşkilatçısı” damğası ilə
güllələnməyə məhkum edilmişdir. Məhkəmə tərəfindən qəbul edilmiş bu hökm 17 ay
sonra Moskva şəhərində icra olunmuşdur. Həmçinin Sumqayıt şəhər sakinləri Elçin
Gəncəliyev təcridxanada müəmmalı bir şəkildə öldürülmüş, T. İsmayılov isə 15 il
müddətinə azadlıqdan məhrum edilərək siyasi məhbus kimi Tbilisiyə göndərilmişdir. Bir
neçə ay sonra o da həlak olmuşdur.
Bu qrupun tərkibində milliyyətcə erməni olan Eduard Qriqoryanın hadisələrdə rolu
haqqında daha geniş və ətraflı məlumatlar verilir.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, E. Qriqoryan Sumqayıt hadisələrində ona
rəhbərlik edən bir qrup erməni millətçilərinin və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin
sifarişlərini yerinə yetirdikdən sonra Sumqayıt şəhərinı tərk etmək əmrini almışdı. Lakin
sırf təsadüf nəticəsində hərbçilər tərəfindən saxlanılmış və onu zərərçəkənlər tanımışlar.
Belə nəticəyə gəlmək olur ki, əgər Eduard Qriqoryan hərbçilər tərəfindən həbsə
alınmasaydı, sözsüz ki, erməni lobbisi Azərbaycan xalqını dünya ictimaiyyəti qarşısında
nüfuzdan salmağa çalışacaqdı.
Erməni millətçiləri və xaricdə yaşayan erməni lobbisi dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinin
parlamentlərinə, beynəlxalq qurumlara müraciətlər göndərir, bu işdə satın alınmış
kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edərək guya sovet Azərbaycanında 70 il
ərzində ermənilərə qarşı milli əsarət siyasəti aparıldığını, Sumqayıt şəhərində isə onlara
qarşı soyqırımı törədildiyini iddia edir və dünya ictimaiyyətini “Sumqayıt genosidi”ni
tanımağa səsləyirlər.
Əslində həmin hadisələr ermənilərin dünyada iyrənc simasını açıb göstərdi.
Çörəyini yediyi, evinin qonağı olduğu bir millətə şər atmaqdan belə çəkinməyən
ermənilər illər keçdikcə daha qəddar yollara əl atdılar. Daha sonra ermənilər tərəfindən
Xocalı qətliamı törədildi. Tanrı Xocalı qətliamına görə qatilləri heç vaxt
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bağışlamayacaqdır. Bunu təkcə biz yox, haqqı, ədaləti, bəşəri dəyərləri sevən bütün yer
üzünün insanları deyir.
Akif Əliyev
“Azərbaycan qəzeti”. – 2016. – 28 fevral. - № 46. – S. 6.
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Sumqayıt hadisələrindən 28 il ötür

Cinayətkarlar hələ də azadlıqdadırlar
1988-ci il fevral ayının 27-28 də erməni millətçiləri xaricdə yaşayan
havadarlarının köməyi ilə Sumqayıtda qanlı aksiya törətdilər. İllər ötsə də, o
dəhşətli terrorun əsl cinayətkarları hələ də cəzasız qalıb. Amma törədilən təxribat
faktı unudulmayıb. Həmin günlərdə tüğyan edən iğtişaşlar nəticəsində müxtəlif
millətlərdən olan 32 adam, o cümlədən 26 erməni həlak olmuş, 400-dən çox insan
müxtəlif bədən xəsarətləri almış, 200-dən çox mənzil talan edilmiş, 30-dan artıq
avtomobil sıradan çıxmış, 50-yə qədər mədəni-məişət obyekti dağıdılmışdır.
Hesablanıb ki, o vaxtkı qiymətlə 7 milyon rubl və ya 10 milyon dollar məbləğində
ziyan dəymişdır. Bütün bunlar adi faktlar və rəqəmlər deyil, sovet imperiyasının iflasa
uğradığı ərəfədə baş verən ağır cinayətlərdir. Başqa sözlə, qırmızı imperiyanın
Azərbaycana tuşlanan qara oyunları idi. Həmin ərəfədə ermənilər ölkəmiz əleyhinə
güclü ideoloji mübarizə aparır, xalqımız haqqında mənfi rəy formalaşdırmağa cəhd
edirdilər.Hadisələr az qala, xronoloji ardıcıllığı ilə bir-birini tamamlayırdı.Soydaşlarımızın
Ermənistandan zorla qovulması faktını ört-basdır etmək, gizlətmək üçün müxtəlif yollara
əl atırdılar. Belə bir fikir formalaşdırmaq istəyirdilər ki, guya azərbaycanlılar Sumqayıtda
yaşayan ermənilərə qarşı zorakılıq edir, təzyiqlər göstərir, onları qətlə yetirirlər. Belə
uydurmaların arxasında ermənilərin bilərəkdən və qəsdən törətdikləri cinayətlər
dayanırdı. Faktlar araşdırılarkən sübut olunub ki, həmin illərdə Sumqayıtda gizli bir
təxribat şəbəkəsi yaradılmışdı. Məlumdur ki, Ermənistandan qaçqın düşmüş
soydaşlarımızın çoxu Sumqayıta pənah gətirmişdi. Elə buna görə də bu şəhərdə
gərginlik yaratmaq nisbətən asan idi. Sumqayıt hadisələrinin törədildiyi günlərdə yüzdən
çox saqqallı erməni şəhərin “Dalğa” və “Sumqayıt” mehmanxanalarında yerləşdirilmişdi.
İstintaq onu da müəyyən edib ki, qara gödəkçəli təxribatçılar xüsusi təlim keçmiş
yaraqlılar olub. Sumqayıtın müxtəlif yerlərində planlı şəkildə qətllər, talanlar törədilir, birbirinin ardınca ağır cinayətlər baş verirdi. Şəhərin müxtəlif məhəllələrində gözləmə
mövqeyində dayanan xüsusi adamlar öz havadarlarından təlimat alırdılar. Aldıqları
tapşırıq əsasında hadisələrə müdaxilə edirdilər. Araşdırmalar zamanı bəlli olub ki,
şəhərdə ən böyük qanlı aksiya fevral ayının 28-də baş verib. Hadisələr ardıcıllıqla
davam edirdi. Mart ayının 1-də şəhərdə komendant saatı elan olunur.
O günləri xatırlayanlar deyirlər ki, Sumqayıt dəniz kimi çalxalanırdı. Küçə və
meydanlarda açıq-aşkar qan izləri görünürdü. Son hədəf olaraq “Sülh” və “Dostluq”
küçələrinin kəsişdiyi yeri hadisələrin mərkəzinə çevirmişdilər. Bütün bunların isə rəmzi
mənası var idi. Axıra qədər sübut olunmuşdur ki, terror hadisəsi üçün hər şey
əvvəlcədən planlaşdırılmışdır.
Bu dəhşətli qərarı verənlər də bəlli idi, icraçılar da. Amma nədənsə SSRİ-nin o
vaxtkı rəhbəri Mixail Qorbaçov 1988-ci il iyun ayının 18-də SSRİ Ali Sovetinin iclasında
demişdir ki, “...qoşunlar Sumqayıta bir saat gecikmişdi”. Əslində, bu faktın özü də yalan
idi. Ona görə ki, sovet xüsusi xidmət orqanları talanlar, qətllər başlamazdan əvvəl
Sumqayıtı tam nəzarətə götürmüşdülər. “Sumqayıtın əks-sədası” sənədli filminin
ssenari müəlliflərindən biri Eyruz Məmmədov SSRİ müdafiə naziri Yazovla
müsahibəsində həmin məqamları belə xatırlayır: “Dmitri Yazov tam ciddiliyi ilə bizə
bildirdi ki, sovet ordusu heç vaxt heç bir yerə gecikmir. Baş komandanın əmri olmadan
komendant saatı elan etməyə, əsgərlərin silah işlətməyə, güllə atmağa qətiyyən ixtiyarı
yoxdur”. Deməli, Yazovun müsahibəsindən belə çıxır ki, hər şey planlı şəkildə təşkil
olunmuşdu. İmperiya ordusunun törətdiyi qətllərdən bütün rəhbərlərin xəbəri olub.
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Sumqayıtda törədilmiş qanlı cinayət xüsusi ssenari üzrə davam etdirilirdi. Bu dəfə baş
rolu üç dəfə məhkum olunmuş Eduard Qriqoryan oynayırdı. “Paşa” ləqəbi ilə tanınan bu
tüfeyli erməni millətçilərinin əlində alətə, oyuncağa çevrilmişdi. Şovinistlər iyrənc
məqsədlərini həyata keçirmək üçün Eduard Qriqoryandan gen-bol faydalanırdılar. Hələ
o vaxtlar SSRİ Baş Prokurorluğunun mühüm işlər üzrə müstəntiqi Qalkin Sumqayıt
hadisələrini təhlil edərkən Eduard Qriqoryan haqqında demişdir: “O, tüfeyli həyat sürən
bir cinayətkardır. Dəfələrlə həbs olunsa da, heç bir nəticə çıxarmayıb. Eduard Qriqoryan
Sumqayıtın azyaşlı uşaqlarını öz həndəvərinə yığıb onların beyinlərini dumanlandırır,
özü isə iğtişaşlara rəhbərlik edirdi. Sumqayıtda baş verən hadisələrdə onun cinayət
əməlləri nəticəsində 5 erməni qətlə yetirilmiş, 8 qadın zorlanmışdır...”
Belə bir qatı cinayətkar haqqında 12 illik həbs cəzası seçilsə də, onu müdafiə
edənlər tapıldı. Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının köməyi ilə Eduard Qriqoryan
Azərbaycandan Ermənistana təhvil verilmiş, bununla da cinayətin üstü ört-basdır
edilmişdir. Araşdırmalar sübut edib ki, hazırda Eduard Qriqoryan Moskvada azadlıqda
yaşayır, havadarları onu müdafiə edir. Bəs tökülən qanlar, qatı cinayətlər niyə
unudulub?! Axı, cinayətkarın cəzasız qalması yeni terror hadisələrinin törədilməsinə
şərait yaradır.
İstintaqda sübut olunmuşdur ki, o illərdə “Krunq” erməni təşkilatının xeyli üzvü
Sumqayıtda cəmləşdirilmişdi. Həmin təşkilat Ermənistanla sıx əlaqə saxlayır, müntəzəm
olaraq təlimat alırdılar. O dövrdə Sumqayıtda elə bir erməni ailəsi yox idi ki, onların
yaşayış şəraiti digər xalqların nümayəndələrindən aşağı səviyyədə olsun. Tolerant ölkə
olan Azərbaycanda onlar üçün hər bir şərait yaradılmışdı. Onlara nə qədər kömək və
yardım göstərilsə də, nankorluq və xəyanət xislətlərinə hakim kəsilmişdi. Bütün bunları
araşdıran siyasi analitiklər yazırlar ki, Ermənistana köçənlər orada uzun müddət yaşaya
bilməyib, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində məskən salıblar. Heç vaxt əbədi yurdu-yuvası
olmayan ermənilər sığınacaq tapdıqları diyarlarda iğtişaş yaratmağa meyil ediblər.
Sumqayıt hadisələrinin törədilməsində Ermənistanın bütün təbəqələri eyni canfəşanlıqla
iştirak etmişdilər. Məlum olub ki, erməni yazıçıları Serqo Xandzadyan, Zori Balayan və
Silva Kaputikyan Mixail M.Qorbaçovla görüşmüş, elə həmin görüşlərin nəticəsi olaraq
Sumqayıta dərhal ordu yeridilmişdir. Bundan sonra isə Qorbaçovun əmri ilə şəhərdə
komendant saatı tətbiq olundu. Əgər Mərkəzi Komitə vaxtında siyasi çeviklik
göstərsəydi, hadisələrin qarşısı alınardı. Amma hər şey tərsinə oldu. İmperiya
rəhbərlərinin köməyi ilə hadisələr daha da şiddətləndi. İş o həddə çatdı ki, baş verən
hadisələrdə 400-dən çox azərbaycanlı həbsxanalara atıldı. Onlar hər cür işgəncələrə
məruz qaldılar. Hələ o vaxtlar cəmi 15 yaşı olan Azər Babayev aldığı ağır zədələrdən
xeyli əziyyət çəkmiş, çarpayı dustağı olmuşdur. “Xilaskar” sovet ordusunun vəhşilikləri
ilə üzləşən adamların sayı çox idi. İmperiya nökərləri xalqı əzməkdən, günahsız
adamlara işgəncə verməkdən zövq alırdılar. Onlara belə təlimat verilmişdi.
Son illər siyasi araşdırmaçılar faktları təhlil edərkən çox şeylər üzə çıxdı.
Sumqayıtda baş verən hadisələr barədə ermənilərin əvvəlcədən məlumatı olub.
Şəhərdə yaşayan mindən çox erməni 1988-ci il yanvar ayından fevralın 25-dək əmanət
kassalarına qoyduqları 8 milyon 343 min 691 rubl pulu çıxararaq Yerevana,
Xankəndiyə, Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə köçüb getmişdilər. Həmin illərdə
Sumqayıtın sənaye müəssisələrində, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə sistemində çalışan
ermənilər Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi barədə gizli imzalar toplamağa
başlamışdılar. Onlar “Krunq” cəmiyyətinə yardım adına adambaşına ayda 50 rubl vəsait
köçürürdülər. Gizli iqtisadiyyata rəhbərlik edən erməni qurumları ölkəmizə ciddi ziyan
vurmuşdular. Hətta nəzarətlərində olan istehsal sahələrini söküb gizli yollarla Yerevana
aparırdılar. 1988-ci il mart ayının əvvəllərində hadisələr bir qədər səngisə də, şayiələrin,
uydurmaların miqyası, çərçivəsi genişlənmişdi. Komendant saatından sonra günahsız
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adamların həbsə atılması adi hala çevrilmişdi. Qəribədir ki, cəmi iki-üç gündə dünyanın
ən ucqarlarında ermənilərin tərəfdarları və təbliğatçıları peyda olmuşdular. Hadisələri
araşdıran jurnalist Eyruz Məmmədov yazır ki, həmin günlərin səhəri İsveçrədən Artaşest
Qabreliyan adlı birisi videokamerası ilə Sumqayıtın küçələrində göründü. Milliyyətcə
erməni olan Artaşest Qabreliyan Sumqayıtda lentə aldığı hadisələrə belə ad qoymuşdu:
“Bizi başkəsənlərdən xilas edin”. Bu hadisələrdən sonra Azərbaycana qarşı böyük
təbliğat kampaniyası başlamışdı. “Azadlıq” radiosunun redaksiyasının baş redaktoru
Eduard Ohansiyan hadisələri öz xeyirlərinə şərh edir, qərəzli məlumatlar yayırdı.
Sumqayıt hadisələrindən sonra erməni tarixçiləri də fəallaşmış, böhtan və şər
kampaniyasını gücləndirmişdilər. İftira və yalan dolu məlumatlarla zəngin olan çoxlu
sayda kitablar çap edilmişdi. Hadisələri tədqiq edən siyasi analitiklər bir məsələni də
qabardırlar. Müharibənin bu qədər uzanması təkcə Azərbaycan- Ermənistan maraqları
üzərində qurulmayıb. Sumqayıt hadisələri də , sonrakı proseslər də bir daha sübut edir
ki, bu məsələlərdə iri dövlətlərin böyük və gizli maraqları var. Hələ bir vaxtlar SSRİ DTKnın rəhbəri olmuş V.Kryuçkov yazırdı: “Ermənistana Azərbaycanın 20 faiz torpağı ona
görə lazımdır ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində alver kimi istifadə edilsin...”
Erməni ideoloqları Sumqayıt hadisələrinə nə qədər siyasi don geyindirsələr də,
rəng qatsalar da, öz günahlarını gizlədə bilmirlər. Onu da deyək ki, Sumqayıtda
törədilən hadisələr təkcə ermənilərin yox, Amerikada, Fransada, Rusiyada yaşayan
erməni lobbisinin düşünülmüş qanlı aksiyası sayılırdı. Ermənilər müxtəlif zaman
kəsiyində öz iyrənc oyunlarını başqa xalqların adına yazmaq üçün müxtəlif hiylələrə əl
atıblar. Hər dəfə siyasətçilər, tarixçilər, alimlər tərəfindən qəzəblə, nifrətlə qarşılanan
erməni oyunları bu gün də davam edir...
Sumqayıt hadisələri ilə bağlı əsl həqiqətlər 1993-cü ildə - ümummilli
lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra üzə çıxarıldı. Ulu öndər
hadisələrə, onun mahiyyətinə siyasi aydınlıq gətirdi. Ermənilərin açıq və gizli niyyətləri,
uydurma və böhtanları kəsərli faktlarla sübut olundu. Sübut olundu ki, etnik təmizləmə
kampaniyasına xidmət edən bu oyunların əsas ssenarisi sovet imperiyasının ideoloqları
tərəfindən yazılıb. Amma belə saxta oyunların sonu iflasdan başqa bir şey deyil. Tarix
bunu sübut edib...
Bəşir Şərifli
“Azərbaycan qəzeti”. – 2016. – 27 fevral. - № 45. – S. 7.
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Erməni simasızlığı
Qədim tarixə malik olan Azərbaycan xalqı həmişə həssas ürəkli, duz-çörəkli,
yıxılana əl uzadan, hətta tikəsini belə ağzından çıxarıb başqasına verən, təki o ac
qalmasın deyən xalqdır. Ən yaxşı otağını, ən yumşaq çarpayısını qonağa verir özü
yersiz, yataqsız belə qalmaqdan çəkinməyən xalqdır. Bu nankör, çörəyi dizinin üstündə
olan ermənilər də belə qonaqlardan olmuşlar. Vaxtı ilə köçəri həyat sürən, yurdsuzyuvasız yaşayan, azərbaycanlıların qapısında nökərçilik edən, onların malına, həyətbacasına baxan bu barbarlar ürəyimizin yumşaqlığı üzündən evimizin yuxarı başına,
süfrəmizin arxasına keçmişlər.
Lazım gələndə əl açmaqdan, dilənməkdən belə çəkinməyən namusdan,
qeyrətdən uzaq olan bu adamlar özlərinə yer elədikdən, azərbaycanlıların sədəqə kimi
aldıqları topaqlarımızda məskunlaşandan sonra “mənəm mənəm” xəstəliyinə mübtəla
olmuşlar. “Böyük Ermənistan” yaratmaq iddiasına düşmüşlər. Zaman-zaman
torpaqlarımıza sahib çıxmaq, hətta mədəniyyətimizə belə yiyələnmək üçün ən iyrənc
üsullara əl ataraq, xarici havadarlarına arxalanaraq aranı qarışdırmış, yurd-yuvada at
oynatmışlar.
Ötən əsrin səksəninci illərinin sonlarında da belə olmuşdur. İndiki “Sumqayıt”
qəzetinin 1988-ci ilin fevralın 25-də çıxan nömrəsində Sovet ittifaqı Teleqraf Agentliyinin
bir məlumatı dərc olunmuşdu. Həmin yazıdan oxuyuruq: “Son günllər Azərbaycan SSRin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində erməni əhalisinin bir hissəsi Dağlıq Qarabağı
Ermənistan SSR-nin tərkibinə daxil etmək tələbi ilə çıxış etmişdir. Ekstremist əhvalruhiyyəli ayrı-ayrı şəxslərin məsuliyyətsiz çıxışları nəticəsində ictimai asayışın
pozulması halları olmuşdur”...
Bununla da Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağda yaşayan
azərbaycanlılar özlərinin yurd-yuvalarından qovulmuşlar. Özü də qışın soyuq günlərində
nazik paltarla, yalın ayaqla. Qansızlar heç kimə aman verməmişlər. Nə qoca bilmişlər,
nə də xəstə qanmışlar. Bir sözlə, hər kəs qarlı dağlara, keçilməz meşələrə
qovulmuşdur. Nə qədər insanı vəhşicəsinə qətlə yetirmişlər.
Məqsədim 28 il əvvəl baş vermiş o ağır, dəhşətli günləri bir daha xatırlamaq və
xatırlatmaq deyildir. İstəyirəm erməni daşnaklarının və onların dəyirmanlarına su
tökənlərin fitnəsi, məkirli niyyəti ilə Sumqayıt hadisələrinə necə rəvac verilməsini bir
daha oxucuların diqqətinə çatdırım. 1993-cü ilin fevralın 27-də “Sumqayıt” qəzetində
dərc olunan “Gələcək faciələrimizin əsası qoyuldu” sərlövhəli yazıda deyilir ki,
Qarabağda iki azərbaycanlının öldürülməsi ilə başlanan faciə Sumqayıtda davam
etdirildi. Bu faciəni törədənlərin yalnız bircə niyyətləri vardı: dünya ictimaiyyətinin
gözündə vəhşi azərbaycanlı obrazı yaratmaq. Bununla da sübut etmək ki, baxın
azərbaycanlılarla bir yerdə yaşamaq mümkün deyildir.
İmperiyanın tarix boyu erməni xalqına bəslədiyi məhəbbətə arxalanan daşnaklar
düşmənçilik əməllərini Sumqayıtda həyata keçirmək istədilər. Müəyyən mənada buna
nail olsalar da, mərkəzi informasiya vasiətlərinin “Sumqayıt hadisələri”, “Kütləvi
ixtisaslar” adları altında dumana bürümək istədikləri həqiqətlər yavaş-yavaş üzə
çıxmağa başladı. Lakin ən ağır anlarda da sumqayıtlılar həqiqətən də dünyanın ən
beynəlmiləl şəhərinin sakinləri olduqlarını sübut etdilər. Erməniləri elə ermənilərin
yaratdıqları təcavüzdən qurtarmaq üçün azərbaycanlılar sinələrini sipər etdilər, onları
qorudular. 6 nəfər azərbaycanlı gənc isə hadisələr zamanı həlak oldu. Ermənilərin
xoşuna gəlsin deyə yüzlərlə günahsız gənc zindana salındı.
Yenə əvvəlcə, Sumqayıtda baş verən hadisələrə qayıtmaq istəyirəm. 1987-ci ilin
son ayları idi. O vaxtlar biz qəzetin hər nömrəsində istehsalat xəbərləri dərc edirdik.
İstehsalat xəbərlərini iri müəssisələrdə, tikinti trestlərində olan plan şöbələrindən, öncə
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şöbələrin müdirlərindən alırdıq. Bu vəzifələrdə isə əsasən ermənilər işləyirdilər. Nümunə
üçün deyim ki, 12 minə qədər işçisi olan Azərbaycan Boru-Prokat Zavodunun (indiki
“Azərboru” ASC) plan şöbəsinin müdiri Suren Mursalyan idi. Şəhərin ən iri tikinti təşkilatı
olan bir nömrəli tikinti trestində həmin vəzifə Paşa Sayansa etibar edilmişdi. Belə
nümunələri çox çəkmək olar. Həmin adamlar isə qəzetin, bir növ, ştatdankənar
müxbirləri hesab olunurdular. Biz xəbərləri telefon vasitəsi ilə alırdıq. Son vaxtlar onlar
bizə xəbər vermir və yaxud müxtəlif bəhanələr gətirirdilər. Bir gün yenə Surenə zəng
vurdum, xəbər istədim. O təmiz Azərbaycan dilində danışırdı. Mənə dedi: “Bilirsən elli,
xəbər verəndə məni incidirlər”.
Soruşdum ki, onu kim incidir. Bəlkə müdiriyyət... “Yox canım, təmiz kənar
adamlar” dedi və sözünü belə tamamladı: “Çox dərinə getmə”.
1 nömrəli tikinti trestinin plan şöbəsinin müdiri Paşa Sayans daha konkret cavab
verdi: “İstəyirsən məni birtəhər etsinlər?” söylədi.
Bu və buna bənzər cavabları digər erməni “müxbir”lərindən də eşitməyə
başlamışdıq. Ancaq ağlımıza da gəlmirdi ki, daşnaklar yenidən millətçilik oynamağa
başlamışlar.
Yenə həmin vaxtlar idi. Atanes Arutunyana zəng vurdum ki, redaksiyaya gəlib
briqadasının işi haqqında məlumat versin (əvvəllər hər bir çağırışa təcili əməl edirdi).
“Elli, fakt verməkdən qorxuram” söylədi. Amma, nədən və kimdən qorxduğunu demədi.
“Sonra, sonra, elli” deyib dəstəyi asdı.
Hadisələrdən az vaxt əvvəl Sumqayıt Şəhər Mərkəzi Əmanət Kassasından qəzet
üçün məqalə hazırlayırdım. Kassanın müdiri redaksiyaya gəlmişdi. O dedi ki, əmanət
kassasının göstəriciləri heç də ürəkaçan deyildir. Soruşanda axı nə üçün? O dedi ki,
son bir ay ərzində ermənilər, nədənsə əmanət kassalarında olan pullarını çıxarırlar. Bu
da bizim plan göstəricisinə mənfi təsir edir.
Bu söhbətdən çox az sonra Qarabağ ermənilərinin, bütövlükdə erməni
separatçılarının azərbaycanlılara qarşı torpaq iddiası ortaya çıxdı. Sadəlövcəsinə
yanaşdığım əvvəlki hadisələrin səbəbi mənə onda aşkar oldu.
1988-ci ilin fevralın 28-dən 29-na keçən gecə Sumqayıtda hadisələr törədildi. 28də şənbə günü S.Vurğun adına mədəniyyət sarayının qarşısına xeyli adam toplaşmışdı.
Onların müəyyən hissəsi Dağlıq Qarabağdan və Qərbi Azərbaycandan qovulmuş
adamlar idi. Bu da, çox sonra məlum oldu ki, hadisələrin təşkilatçıları ermənilərin özləri,
onların havadırı imiş. Bu dəhşətli “oyuna” isə o vaxt Sov.İKP MK-nin Baş katibi
M.Qorbaçov və keçmiş imperiyanın digər çinli məmurları başçılıq edirlərmiş.
1988-ci ilin martın 1-də Sumqayıtda fövqəladə vəziyyət elan edilmişdi. Şəhər
Sovet tankları, BTR-lərlə dolu idi. Azğınlaşmış ermənipərəst ordu şəhərin sakinləri ilə
son dərəcə kobud rəftar edirdi. Belə vəhşi münasibətdən biri indiki Heydər Əliyev adına
prospektlə “Sülh” küçəsinin kəsişdiyi yerdə baş verdi. Sovet hərbi texnikası burada
dayanıb söhbət edən azərbaycanlıların üstünə çığıdı. Çox keçmədi ki, 5 nəfər
sumqayıtlı gənc texnikanın altında qalıb həlak oldu. Əsgərlər isə heç bir şey olmamış
kimi texnika ilə birlikdə ötüb keçdilər.
Bu hadisə və həlak olan Azərbaycan oğulları barədə qəzetimizdə ətraflı yazılar
getdi. İstəyirəm onları bir daha oxuculara tanıtdırım. Qoy hər kəs bilsin ki, ermənilərin və
onların ortaya atdıqları bu “oyun”un qurbanları arasında azərbaycanlılar az olmamışdır.
Vəkil Babayev 1940-ci ildə Masallı rayonunun Sığdaş kəndində doğulmuşdur.
Məişət kimyası zavodunda işləyirdi. Beş övlad atası idi.
Surxay Əliyevin 17 yaşı var idi. 5 nömrəli orta məktəbin sonuncu sinfində
oxuyurdu.
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Canpolad Orucov ömrünün 23-ü baharını yaşayırdı. O, ermənilərin özbaşnalığı
nəticəsində Qərbi Azərbaycandan Sumqayıta pənah gətirmişdi. O vaxtki Neft-Kimya
İnstitutunda təhsil alırdı.
Natiq İsgəndərov 1965-ci ildə İmişli rayonunda dünyaya gəlmişdi. 23 yaşı var idi.
Sumqayıtdakı evtikmə kombinatında rəngsaz işləyirdi. İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun
axşam şöbəsində təhsil alırdı.
Dadaş Xudatov 1942-ci ildə Yardımlı rayonunda dünyaya gəlmişdi. Hadisələr
zamanı 46 yaşı var idi. Ailəli idi.
Onu da xatırladım ki, erməni və ermənipərəst qüvvələrin törətdikləri bu
hadisələrdə yüzlərlə sumqayıtlı gənc əsassız olaraq həbs olunmamış, amansız
təzyiqlərə məruz qalmışdı.
Yaxşı yadımdadır, şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. Sumqayıtı hərbi
komendant idarə edirdi. Hamı iş yerinə piyada gedib-gəlirdi. İndiki iticarət mərkəzi boyu
dəniz sahilindən tutmuş şəhərin girəcəyinə qədər əli avtomatlı əsgərlərdən ibarət bir
neçə cərgə yaranmışdı. Silahlı əsgərlər yarımmetrdən bir dayanmışdılar. Şəhərin bir
hissəsindən digər hissəsinə keçmək üçün təkcə bir dəhliz var idi. Böyük avtomaşınlar
vasitəsi ilə keçilməz səd yaranmışdı. Çinli zabitlər cərgə ilə bir-bir ötüb keçən insanlara
baxırdılar. Onlar heç bir əsas olmadan istədikləri gənci cərgədən çıxarır, hərbi
avtomaşına əyləşdirib harasa göndərirdilər.
Qəzetin 2 mart 1996-cı ildə çıxan nömrəsində dərc olumuş bir yazıda oxuyuruq:
“1988-ci ilin 28-29 fevral günlərini yaşayan şəhər əhalisi bir gün sonra daha ağır
vəziyyətlə üzləşməli oldu. Bu, imperiyanın ermənipərəst qüvvələrinin iç üzünü açdı.
Həmin gün xüsusi təlim görmüş ağır Sovet hərbi texnikası silahsız və günahsız
insanların üstünə hücum çəkdi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 5 nəfər azərbaycanlı həlak
oldu. SSRİ Ali Məhkəməsinin hökmü ilə güllənməyə məhkum olunmuş Əhməd İmani
oğlu Əhmədovun adı isə bu siyahıya xeyli sonra düşdü.
Təəccüb doğuran hal idi ki, Sumqayıtdakı hadisələrdən bir gün sonra ölən
ermənilərin xatirəsinə Xankəndində abidə ucaldıldı.

Qüdrət Məlikov
“Sumqayıt qəzeti”. – 2016- cı il. – 27 fevral. - S. 3.
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Sumqayıt hadisələri ilə Azərbaycan xalqının heç bir əlaqəsi yoxdur
Keçmiş SSRİ dövlətinin başçısı M.Qorbaçovun məsləhətçisi akademik Abel
Aqanbekyan 1987-ci ildə Fransada nəşr olunan “Humanite” jurnalındakı məlum
çıxışı ilə dünyaya səpələnmiş bütün ermənilərə Qarabağın müstəqilliyi uğrunda
mübarizəsinin başlandığını elan edəndən sonra ermənilər və onların havadarları
hərəkətə gəldilər. Ermənilər və onların Moskvadakı havadarları bu məsələni
şişdirmək, müzakirə obyektinə çevirmək, milli qırğınlar törətmək və nəhayət,
erməniləri silahlandırıb Azərbaycan xalqının üstünə qaldırmaq və məsələni silahlı
təcavüz yolu ilə həll etmək variantlarını hazırlamışdılar. Planın tərkib
hissələrindən biri də Sumqayıtda ermənilərin qırğınını təşkil etmək idi.
Məlumdur ki, sovet hökuməti özündən əvvəlki imperiyanın siyasətinidavam və
inkişaf etdirərək Qərbi Azərbaycan torpaqlarında paytaxtı bizim İrəvan şəhəri olan
Ermənistan dövləti yaratdı. Ancaq ermənilər və ermənipərəst sovet hökuməti
Azərbaycana qarşı torpaq iddialarından əl çəkmədilər. 1948-1953-cü illərdə Anastas
Mikoyanın Stalinlə razılaşdırılmış planına əsasən azərbaycanlılar qədim ata-baba
yurdlarından deportasiya edildilər.
Xüsusi qeyd etməliyik ki, nəinki Qarabağı, hətta bütün Azərbaycan torpaqlarını
işğal etmək məqsədi gündən çar Rusiyasının və sovet dövlətinin siyasəti bizim
torpaqlardan, ilk növbədə, Türkiyəyə qarşı platsdram yaratmaqla şərtlənir və burada
onların niyyətləri üst-üstə düşürdü. Biz hamımız bilirik ki, torpaqlarımızı ələ keçirmək və
dövlət qurmaq ermənilərin illərlə arzuladıqları, lakin əlçatmaz məqsədləri idi. Məhz buna
görə də, Dağlıq Qarabağda ermənilərin yaşadığını bəhanə edərək orada ajiotaj
yaratdılar və bu ərazini Ermənistana birləşdirmək planlarını işə saldılar. Bu çirkin planın
müəllifləri və rəvac verənləri Raisa və Mixail Qorbaçovlar, Zori Balayan, Silva
Kaputikyan, Sero Xanzadyan, Georgi Şahnazaryan, Abel Aqanbekyan və başqaları idi.
Onların “dirijorluğu” ilə Sumqayıtda qırğın planlaşdırıldı və həyata keçirildi.
Məlum idi ki, Sumqayıt çox millətli şəhər kimi respublikanın ikinci böyük sənaye
mərkəzidir və bütün SSRİ-də müəyyən qədər tanınmışdı. Baş verəcək qırğında əli
olduqlarını danmaq və ya izi itirmək üçün Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan yüz
kilometrlərlə uzaqda olan Sumqayıt daha əlverişli sayılırdı. Qaniçən cəlladlar yaxşı
bilirdilər ki, Sumqayıtda yaşayan ermənilərin əksəriyyəti xırda sənətkarlıqla məşğul
olurdular. Ziyalılar, alimlər və tanınmış şəxslər isə çox az sayda idi. Ermənilər “ümumi
işi” naminə öz erməni soydaşlarını güdaza verməkdən belə heç də heyfslənmədilər.
Nəhayət, Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdakı isti yurd-yuvasından zorla qovulmuş
qaşqınların böyük bir qismi Sumqayıtda məskunlaşdırılmışdı və onlar ermənilərə qarşı
hər hansı tədbirə, o cümlədən qisas almağa hazır idilər.
Sumqayıt hadisələrinə iki gün qalmış qatı millətçi olan Silva Kaputikyan televiziya
ekranından erməni əhalisinə müraciətlə demişdi: “Qarabağ tarixən Ermənistanın olub.
Bizim əsas məqsədimiz hər iki torpağı birləşdirmək deyil, əsas məqsəd tarixən bizə
vurulan yaranı sağaltmaqdır. Xalqımız böyük faciələrə düçar olub, lakin xalqımız müdrik
xalqdır. Biz öz müdrikliyimizi M.Qorbaçova köməklikdə göstərməliyik. Çünki
yenidənqurmanın, demokratiyanın düşmənləri çoxdur, onlar bir cəbhədən çıxış edib
bizim planları poza bilərlər. Buna görə də hər bir yolla ona kömək etməli və tarixi
torpaqlarımızı geri qaytarmalıyıq”.
Sumqayıt hadisələrinin təhlili göstərir ki, şəhərdə yaşayan ermənilərin böyük
əksəriyyəti bundan xəbərdar imiş. 1988-ci il fevralı 27-29-da törədilmiş hadisələrdə 32
nəfər öldürülmüş, 400 nəfərdən çox insan bədən xəsarətləri almış, 200-dən çox mənzil
talan edilmiş, 50-dən artıq mədəni-məişət obyekti dağıdılmış, 40-dan çox avtomobil
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zədələnmiş, dövlətə 7 milyon rubl və ya 10 milyon dollar məbləğində ziyan vurulmuşdu.
Erməni ziyalılarının bir çoxu bu hadisələrdən dərhal sonra antiazərbaycan təbliğatına
başladılar. Qatı millətçi olan yazıçı S.Xanzadyan “Yurmala” qəzetinə versiyi mühasibədə
faktları təhrif edərək Sumqayıtda 450-dən çox adamış öldürüldüyünü və onların
hamısının erməni olduğunu bildirirdi.
Z.Bünyadov erməni separatçısı Nvard Avakyanın dediyi “Sumqayıtda bizim əlimiz
yoxdur, ora bizdən 400 kilometr uzaqda yerləşir” fikrini əsaslı arqumentlərlə alt-üst etdi.
Daşnakların məkrli planlarının ifşa edilməsi işinə K.Rəhimov və bir çoxları qoşuldular.
Onlar sübut etdilər ki, Sumqayıt qırğının təçkilatçıları azərbaycanlılar yox, ermənilərdir.
Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu, akademik Z.Bünyadov “Nə üçün Sumqayıt?”
məqaləsində ermənilərin və bu qanlı hadisənin törədilməsində marağı olan digər
qüvvələrin məkrini öz məntiqli mühakimələri ilə təkzib etmiş, aksiyanın, faciənin hansı
məqsədlər üçün həyata keçirildiyini açıq göstərmişdir. Çox təəssüf ki, həmin dövrdə
Azərbaycan rəhbərliyi Kremlin göstərişlərini əsas tutaraq Sumqayıt hadisələrinin guya
bir qrup xuliqan ünsürlər tərəfindən törədilməsi faktı ilə razılaşdı. Sumqayıt hadisələri
Ermənistandan azərbaycanlıların vəhşicəsinə qovulması prosesini daha da
sürətləndirdi. Azğınlaşmış ermənilər kəndlilərə hücum etdilər, azərbaycanlı əhalini öz
dədə-baba torpaqlarından didərgin saldılar. Sonralar məlum oldu ki, bu zaman 400
nəfərdən çox azərbaycanlı müxtəlif işgəncələrlə öldürülmüş, 230 min soydaşımız
doğma Vətənindən qovulmuşdur. əslində planlı şəkildə hazırlanan Sumqayıt hadisələri
ilə Azərbaycan xalqının heç bir əlaqəsi yoxdur. Dünya ictimaiyyəti dərk etməlidir ki, bu
aksiya SSRİ-nin milli münaqişələr zəminində dağıdılmasına xidmət etmiş, Sumqayıt isə
sadəcə əlverişli bir yer kimi seçilmişdi. Xalqımız bütün dövrlərdə, eləcə də bu gün hər
cür irqi ayrı-seçkiliyi, qatı çovinizmi rədd edir, öz ərazisində yaşayan bütün xalqlara və
millətlərə qayğı ilə yanaşı, tolerantlıq nümayiş etdirir.
Bu gün bəşər tarixinin ən parlaq şəxsiyyətlərindən biri olan Heydər Əliyevin siyasi
varisi prezident İlham Əliyev təməli qoyulmuş uğurlu siyasəti müvəffəqiyyətlə davam
etdirir. İqtisadi cəhətdən güclənmiş ölkəmiz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
probleminin həlli yollarında uğurlu işlər aparır.

Elvin Məmmədov
YAP Sumqayıt şəhər təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri
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