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PROSESƏ TƏYİNATIMA GƏTİRƏN YOL  
VƏ CİNAYƏT İŞİ İLƏ TANIŞLIĞIM 

 
Əziz oxucum! 

 Azərbaycan üçün taleyüklü məsələ saydığım Sumqayıt hadisələri, 
prokuror qismində çıxış etdiyim proses, həmin prosesdə gördüklərim və 
bütün bu hadisələrlə əlaqədar, hələ 1989-cu ildə gəldiyim nəticə və onun 
davamı barədə danışmazdan əvvəl, özüm haqda qısaca məlumat vermək 
istərdim. Çünki oxucular bilməlidirlər ki, mən bu prosesə təsadüfən 
düşməmişəm və hadisə haqda qənaətlərim, mövqeyim də təsadüfi deyil.  

Beləliklə, 1983-cü ildə mən Kuban Dövlət Universitetinin hüquq 
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra təyinatla Stavropol diya-
rı Neftekumsk rayon məhkəməsinə stajçı göndərildim. Stajçı vəzifəsində 
çalışarkən, məhkəmənin sədri, əvvəllər Altay diyar məhkəməsinin sədri 
işləmiş, çox savadlı şəxs kimi tanınan Krasnopyorov az müddət sonra məni 
özünə köməkçi götürdü. O vaxtkı qanunvericilik hakimdən savayı, məhkə-
mədə iki xalq iclasçısının da hakim qismində iştirakına imkan verirdi. Kras-
nopyorov rayon rəhbərliyi ilə danışdıqdan sonra, məni rayonda xalq iclasçısı 
seçdilər və hakim vəzifəsini icra etməyi həvalə etdilər. Bir müddət orada 
çalışdıqdan sonra 1984-cü ilin aprel ayından Stavropol diyarının Andro-
povsk rayon xalq məhkəməsində hakim vəzifəsinə keçirildim. Andropovsk 
rayon məhkəməsinin sədri Aleksandr İvanoviç Kuzminov idi. Həmin dövr 
bizim Kuzminovla sırf işgüzar münasibətimiz vardı. Bir qədər sonra 
çalışqan işçi olduğumu görən Kuzminov məhkəmə təcrübəsinin ümumiləş-
dirilməsi kimi işlərini mənə həvalə etməyə başladı. Bir sözlə, Kuzminovun 
mənə çox müsbət münasibəti yarandı. Bir gün o, təcili olaraq yaxınlıqda 
yerləşən Pyatiqorsk şəhərinə getməli olduğunu, günortaya isə Puşkarskaya 
soyadlı bir qadının işə bərpa ilə bağlı iddiasına dair məhkəmə prosesinin 
olacağını dedi. Bu səbəbdən məndən həmin prosesə onun yerinə çıxmağımı 
və iddianı rədd etməyimi xahiş etdi. İlk dəfə idi ki, Kuzminov məndən hər 
hansı bir qərarı qəbul etməyimi xahiş edirdi. Ona dərhal “yox” demədim, işə 
baxıb qərar qəbul edəcəyimi bildirdim. Bu zaman o, tərəddüdümü hiss edib 
dedi: “Sən işə bax, əgər işə bərpa olunmasına dair qərar qəbul etmək istəsən 
o zaman işi saxla, mən səhəri gün gəlib özüm baxaram.” Daha sonra əlavə 
etdi ki, bu çox vacib işdir, çünki işi ona rayonun birinci katibi Boris 
Biryukov tapşırıb.  

Xatırladım ki, Biryukov həmin dövrdə 40 ildən artıq katib işləmiş, 
olduqca əzazil bir insan kimi tanınırdı. Günorta saat 3-də prosesi başladım. 
İşin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, həmin Puşkarskaya rayon istehlak 
birliyində (“Raypo”da) işləyirdi. İxtisasca iqtisadçı idi. Rayon istehlak 
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birliyinin sədri milliyyətcə yunan, Biryukovun çox yaxın dostu olan Qrin 
adlı şəxs idi. Qrin “Raypo”da belə bir mexanizm qurubmuş: uzaq məsafədən 
gətirilən müəyyən miqdarda malın bir hissəsini ya tam, ya da qismən 
istifadəyə yararsız kimi qeydiyyata aldırırdı. Çünki bilirdilər ki, məsələn, 
Sibirdən gəlib həmin malın həqiqətən yararsız olub - olmamasını heç kim 
yoxlamayacaq. Yararsız kimi qeydiyyata aldırdıqları malı isə daha sonra 
qeyri-qanuni şəkildə satırdılar. Məhz bu qanunsuz əməliyyatı həyata 
keçirməyi iddiaçı Puşkarskayaya tapşırırlar, Puşkarskaya isə bundan imtina 
edir. Bu səbəbdən həmin qadını işdən qovurlar. Puşkarskaya da öz 
növbəsində işə bərpa olunmaq üçün məhkəməyə müraciət edir. Prosesdə 
mən həmin qadının rus soyadını daşıdığını, ancaq rus milliyyətindən olma-
dığını gördüm. Milliyyətcə qaraçay olan həmin qadın məhkəməyə izahatın-
da bildirdi ki, rusla ailə qurduğuna görə, valideynləri ondan imtina edib. 
Daha sonra onun üç övladı dünyaya gəlib və həyat yoldaşı onu övladları ilə 
atıb gedib. Yəni, bu iş həmin qadına övladlarını dolandırmaq üçün çox vacib 
idi, onun işdən qovulması da tamamilə qeyri-qanuni idi. Mən çətin vəziyyət-
də qalmışdım: çünki şəxsiyyətinə hörmət bəslədiyim və mənə çox müsbət 
münasibəti olan Kuzminovun dediyini edə bilməzdim; prosesi ertəsi günə 
təxirə salsaydım, Kuzminovun həmin qadının iddiasını rədd edəcəyini də 
dəqiq bilirdim. Bu zaman mən həmin qadının iddiasını təmin edib onun işə 
bərpa olunması haqqında qərar çıxardım.  
 Axşam, təxminən, saat 21 radələrində Kuzminov evimə gəldi və çox 
pərt şəkildə dedi: “Axı mən səndən xahiş etmişdim, prosesi təxirə salmanı 
söyləmişdim”. Sonra bir daha təkrarladı ki, bu, birbaşa birinci katibin 
göstərişidir və bu qərara görə Biryukovla onun çox ciddi problemləri olacaq. 
Mən Kuzminova qarşı düzgün davranmadığımı etiraf etdim və günahımı 
boynuma aldım, lakin bununla yanaşı, ona hansı səbəbdən bu cür qərar qə-
bul etdiyimi də anlatdım. Daha sonra isə Biryukovun qarşısında pis vəziy-
yətdə qalmaması üçün ondan hadisələri olduğu kimi birinci katibə danış-
masını istədim.  
 Bir neçə gün keçdikdən sonra, Kuzminov mənə Puşkarskaya ilə bağ-
lı məsələyə Rayon Partiya Komitəsinin büro iclasında baxılacağını bildirdi. 
Onda mənim 26 yaşım var idi və rayona yeni təyin olunduğum üçün hələ 
rəhbərlikdən çoxlarını tanımırdım. İclası Biryukov aparırdı. Toplantıda 
büronun mənə tanış olan üzvləri ilə yanaşı, tanış olmayanları, Diyar 
məhkəməsinin sədrinin müavini Fyodorova və digərləri də iştirak edirdi. 
Birinci katibin yanında isə tanımadığım yaşlı bir nəfər otururdu. Biryukov 
iclası başlayan kimi, Andropov rayon məhkəməsində bəzi qanunsuz hallara 
yol verildiyini söylədi. Daha sonra əlavə etdi ki, bu qanunsuzluqların əsas 
səbəbkarı rayona yeni təyin olunmuş, heç bir təcrübəsi olmayan, rayon 
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hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin dediyinə görə, “özündən həddən 
artıq razı Aslan İsmayılov”dur. Çıxışından sonra sözü polis rəisi, polkovnik 
Çernova verdi. Qeyd edim ki, Çernov əvvəllər Georgiyevsk şəhər polis 
idarəsinin rəisi işləmişdi, lakin işdə yol verdiyi nöqsanlara görə, kiçik 
rayona göndərilimişdir. Çernov da eyni qaydada, mənim “özündən razı”, 
“heç kimi saymayan”, “heç bir təcrübəsi olmayan birisi” olmağım barədə 
çıxış etdi. Çernovdan sonra söz rayon prokuroru Paninə verildi. Həmin vaxt 
Paninin də mənə qarşı şəxsi qərəzi vardı. Çünki onun məhkəməyə verilən, 
istintaqı tamamlanmamış bir neçə işini geri qaytarmışdım. Panin də bütün 
çıxışçıların söylədiklərini təkrarlayaraq, məni qanunsuzluqda ittiham etdi. 
Prokurorun çıxışına müdaxilə edərək, niyə məni qanunsuzluqda ittiham 
etdiyini soruşdum. Çünki mənim baxdığım həmin iş haqqında qəbul etdiyim 
qərar qüvvədə idi, ondan kassasiya şikayəti verilsə də, Diyar Məhkəməsində 
hələ baxılmamışdı. Yəni, qərarımın ləğv edilmədiyi bir vaxtda, onun məni 
qanunsuzluqda ittiham etməyə haqqı çatmırdı. Bunları dedikdə, iclasda işti-
rak edən Diyar Prokurorunun müavini Şerbakov dərhal yerindən qalxaraq, 
mənə kobud şəkildə “Ты кто такой в бутылку лезишь?” – dedi. Məni təh-
qir etdiyinə görə, etirazımı bildirdikdə isə, birinci katibin yanında oturan 
həmin yaşlı adam çıxıb bayırda gözləməyimi xahiş etdi. Çıxdım. Onların 
müzakirəsi, təxminən, bir saata yaxın sürdü. Daha sonra Kuzminov yanıma 
gəlib içəriyə çağırıldığımı söylədi. İçəridə tanımadığım yaşlı adam özünü 
təqdim edərək dedi ki, o, Stavropol Diyar Partiya Komitəsinin İkinci katibi 
Yeryomindir. Daha sonra, gözləmədiyim şəkildə Yeryomin mənə hər zaman 
prinsipiallığımı bu cür qorumağımı məsləhət bildi və hər hansı problemim 
olacağı təqdirdə ona müraciət etməyimi tövsiyə etdi. 

1987-ci ildə SSRİ-də hakimlər seçkisi oldu. O zamankı qaydalara 
əsasən, hakim seçilmək üçün Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi 
təqdimat verməli idi. Təbii ki, Biryukov mənə təqdimat vermədi. Artıq özü-
mə iş axtarmağa başlamışdım. Məhz bu zaman Kuzminov zəng edərək, bizi 
təcili olaraq Stavropola çağırdıqlarını söylədi. Biz Stavropol Diyar Ədliyyə 
Şöbəsinin rəisi Viktor Limanovun yanına gəldik. Limanovla Stavropol 
Diyar Partiya Komitəsinə getdik. Orada bizi Yeryomin qəbul etdi. İçəri 
daxil olan kimi, mənə qarşı haqsızlıq olunduğu halda, nə üçün ona müraciət 
etmədiyimi soruşdu. Mənə qarşı hələ heç bir haqsızlıq olunmadığını 
bildirdim, çünki seçkilərə hələ iki ay qalmışdı. Bu zaman o, mənim Zelen-
çuk rayon məhkəməsinin sədri təyin olunmam barədə məsələ qaldırdığını 
söylədi. Açığı, ilk öncə bu təklifdən çəkindim. Çünki həmin məhkəmə Stav-
ropolun ən böyük məhkəmələrindən biri sayılırdı: orada dörd hakim çalışır-
dı. Üstəlik, həmin məhkəmə bütün diyarda çox pis ad çıxarmışdı və mən bu 
cür böyük və çətin kollektivi idarə etməyin ağır olacağını düşünürdüm.  
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Zelençukda işlədiyim müddət mənim üçün həm maraqlı, həm də 
çətin bir dövr idi. Çünki həmin rayonda KP-nin birinci katibi Aleksey 
İvanoviç Fyodorov Qorbaçovun dostu sayılırdı. Andropovsk rayon KP-nin 
birinci katibi qədər kobud olsa da, ondan fərqli olaraq çox natəmiz insan idi. 
Qorbaçov-Fyodorov dostluğu isə Zelençukda, Arxız adlanan yerdə Qorba-
çovun bağının yerləşməsi ilə bağlı idi. Bundan əlavə, Arxızda təkcə Qor-
baçov deyil, bütün Siyasi Büro üzvləri istirahət edirdilər.  

Zelençuk rayonunun polis rəisi o dövr SSRİ KP MK-nin Baş katibi 
vəzifəsini daşıyan Qorbaçovun himayə etdiyi və yerlisi, həmin dövr SSRİ 
Baş Nazirinin birinci müavini, həm də dövlət Aqrar Sənaye Kompleksinin 
sədri olan Muraxovskinin bacısı qızının həyat yoldaşı Sergey Aqeyev adlı, 
hüquqdan çox uzaq, amma arxasında kimlərin durduğunu çox gözəl bilən 
birisi idi. Prokuror isə əslən Yevlaxdan olan, Azərbaycan dilini təmiz bilən 
Viktor Petroviç Bratkov idi. Həmin rayonun bütün rəhbər vəzifələrini tutan 
şəxslər məndən yaşca çox böyük idilər. Sözün həqiqi mənasında, onların 
hamısının mənim yaşım qədər stajı vardı və bundan istifadə edərək, onlar 
həmişə mənə yuxarıdan aşağı baxmağa çalışırdılar. Mənimsə buna müna-
sibətim sərt olurdu. Məhz rəhbərliklə münasibətimin pis olması səbəbindən 
işimə həddən artıq ciddi yanaşırdım, bilirdim ki, onlar hər an istənilən 
pisliyi edə bilərlər. Xüsusilə, Bratkovla münasibətlərim heç alınmamışdı, 
çünki o, bir çox işləri rüşvət alaraq yekunlaşdırıb məhkəməyə göndərirdi və 
istəyirdi ki, mən işi onun yekunlaşdırdığı kimi tamamlayım. Mənsə, istintaq 
tam aparılmadığına görə, işi əlavə istintaqa qaytarırdım. Bu səbəbdən bizim 
münasibətlərimiz tamamilə korlanmışdı. Bratkov haqqında təsəvvür olsun 
deyə, bircə faktı xatırladıram: rayon prokurorluğunun məhkəməyə 
göndərdiyi işlərlə bağlı apardığım ümumiləşdirmədə müəyyən olunmuşdu 
ki, Bratkovun apardığı işlərin qırx faizdən çoxu təkrar istintaqa qaytarılıb. 
Bu isə hər prokuror üçün ən arzuolunmaz haldır. 

**** 
Bir müddət idi ki, Zelençukda işləyirdim. Bir gün mənə elan etdilər 

ki, məsələmə rayon Partiya Komitəsinin Bürosunda baxılacaq. Səbəb ilə 
maraqlandıqda, bildirdilər ki, müzakirə mənim təyin etdiyim cəzaların 
yüngüllüyü ilə bağlı olacaq. Mən Büro materialları ilə tanış olanda gördüm 
ki, həm Bratkov, həm də Aqeyev məktubla Birinci katib Fyodorova 
müraciət ediblər. Müraciətin məzmunu qısaca ondan ibarət idi ki, “biz 
cinayətkarları tuturuq, İsmayılov isə onları açıb buraxır.” O dövrdə işləyən 
və yaşayanların çoxu bilir ki, SSRİ MK-nın və Nazirlər Kabinetinin dövlət 
əmlakını mənimsəyənlərə qarşı mübarizə ilə bağlı qərarı vardı. Məhkəməyə 
gələn işlərin əksəriyyəti də məhz elə dövlət əmlakını mənimsəyənlərə qarşı 
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mübarizə ilə bağlı olurdu. 
Yaşadığım rayon dağlıq bölgə olduğundan orada qoyunçuluq inkişaf 

etmişdi. Orada işləyənlər əsasən çobanlar idi. Və onların arasından biri 
həmişə baş çoban olurdu. Qış aylarında heyvanlar soyuqdan və yaxud yem 
çatışmazlığından öldükdə, bu çobanların çoxunu işini düzgün icra etməyib 
hədsiz tələfata səbəb olduğuna görə, vəzifəli şəxs kimi həbs edirdilər. 
Həmin dövrdəki cinayət qanunvericiliyinə əsasən, səhlənkarlıq cinayətinə 
görə üç ilədək azadlıqdan məhrumetmə və yaxud iki ilə qədər islah işi 
cəzası nəzərdə tutulurdu. İslah işinin mahiyyəti isə, işlədiyi yerdə maaşından 
ayda 20% tutulmaqla dövlətin hesabına ödənilməsindən ibarət idi. Mən 
hesab edirdim ki, çobanı vəzifəli şəxs kimi həbs edib azadlıqdan məhrum 
etmək nə haqqa, nə hüquqa, nə də məntiqə sığır. Həmin çobanları vəzifə-
sində saxlayıb hər ay maaşının 20%-ni dövlət hesabına ödəməklə, onlara 
islah işləri cəzasını tətbiq edirdim. Büroda mənə qarşı irəli sürülən əsas 
ittiham da bundan ibarət idi. Məsələm Büronun iclasında müzakirə olun-
mağa başlayanda, Bratkov məruzə ilə çıxış etdi və rəqəmlərlə bildirdi ki, 
İsmayılov bizim həbs etdiyimiz filan qədər cinayətkara yüngül cəza təyin 
edərək həbsdən açıb buraxıb. Daha sonra isə vurğuladı ki, mənim həbsdən 
azad etdiyim şəxslər əsasən müsəlmanlardır. Orada işləyən çobanlar  həqi-
qətən də qaraçay milliyətindən olan müsəlmanlar idi. Çünki bu, o qədər 
əzablı və spesifik iş idi ki, ruslara yad peşə olduğundan ruslar bu sahədə 
çalışmırdılar, dağlıq rayon olduğundan kəskin soyuqlar olurdu, çobanlar isə 
sürünü qorumaq üçün gecələr də yatmırdılar. Əgər bu ağır şəraitdə ruslar 
işləsəydi, o zaman sürünün hamısı elə soyuqdan məhv olardı.  

Bratkovun ifadəsinə Aqeyev də dəstək verdi. Birinci katib də yerdən 
atdığı “Sən burada məhkəmə sədri işləyirsən ki, “maqometyaninlərin” 
cinayətini ört-basdır edəsən?”-replikası ilə, bir növ, onlara tərəf çıxdı. Bu, 
mənim üçün həqiqi mənada çox ağır ittiham idi. Çünki işlədiyim dövrdə, 
həqiqətən də müsəlman-xristian və yaxud rus-qaraçay kimi bir seçimim 
olmayıb. Və birinci katibə etirazımı bildirərək dedim: “Bratkovun da 
Aqeyevin də aqressivliyinin səbəbini başa düşürəm, lakin bizim çoxmillətli 
və çox dinli bir dövlətdə yaşadığımızı nəzərə alaraq, Bratkov və Aqeyev 
kimilərinin söylədikləri ağılsız ifadəyə sizin də dəstək verməyinizi anla-
mıram”. Mənim Fyodorova bu cür sərt etirazım onun heç xoşuna gəlmədi, 
lakin dinlərarası və millətlərarası məsələ ortada olduğuna görə, o, içindəki 
qəzəbi boğdu. Daha sonra mənə sürülən ittihamlarla bağlı bəzi izahatlar 
verdim: “Bu çobanların hər birinin 7-8 uşağı var. Əgər mən bu çobanı tutub 
həbsə göndərsəm, həmin uşaqlar atasız qalacaqlar. Birinci növbədə, həmin 
uşaqları dövlət böyüdəcək, ikincisi, bu uşaqlar atasız böyüdüyünə görə, 
gələcəkdə onların cinayətkar ünsürə çevrilmək ehtimalı artacaq, üçüncüsü 



Аслан Исмайылов 

  10

isə, həmin çobanı da həbsdə dövlət təmin etməli olacaq. Mən isə bunlara yol 
vermirəm, həmin çobanı yenə ağır şəraitdə işləməyə məcbur edirəm, həm 
ailəsini saxlamağına şərait yaradıram, həm də hər ay maaşının 20%-ni 
dövlətin hesabına ödəməyini təmin edirəm”. Bundan sonra rayonun ikinci 
katibi, Oveçkina soyadlı bir qadın söz alıb mənim partiyanın və dövlətin 
maraqlarından çıxış etdiyimi, belə olan təqdirdə, prokurorun mövqeyinin 
yanlış olduğunu bildirərək, mövqeyimi qəti şəkildə müdafiə etdi və nəticədə 
mənə nəzərdə tutulan heç bir cəza tətbiq edilmədi.  

**** 
Yuxarıda da qeyd etdim ki, Zelençukda işlədiyim dövr çətin olduğu 

qədər də maraqlı idi. Siyasi Büro üzvlərinin bağlarının orada yerləşməsi ilə 
əlaqədar həmin rayonda çoxsaylı tanışlıqlarım oldu. Tanışlarımın, görüş-
düyüm, birlikdə ova getdiyim insanların arasında bəzən çox yüksək vəzifə 
sahibləri, SSRİ rəhbərliyinə bilavasitə yaxın olan şəxslər də olurdu. Lakin 
müəyyən qisim insanlar da vardı ki, onlarla daha tez-tez görüşürdüm və 
münasibətlərimiz sıravi tanışlıqdan daha yüksəyə qalxmışdı. Həmin şəxslər-
dən mənə ən yaxın olanı həqiqi alim, tarix elmləri doktoru, professor Smir-
nov Boris Valentinoviç idi. Bu şəxs əvvəllər Stavropolda elm və təhsil şöbə-
sinin müdiri, sonra Kalininqrad vilayət partiya komitəsində katib, daha son-
ra isə yenidən Stavropolda vilayət komitəsində katib vəzifələrində işləmişdi. 
Və məhz Smirnov Qorbaçovun Stavropol şəhər komsomol komitəsinin 
katibi olmasında müstəsna rol oynamışdı, daha sonra isə Stavropol vilayət 
komsomol katibi vəzifəsinə irəli çəkmişdi. Həddindən artıq maraqlı insan 
idi, Qorbaçovu və onun yaxın ətrafını çox yaxşı tanıyırdı. Digər tanışlarım 
Stavropol Politexnik İnstitutunun rektoru, akademik Boris Sinelnikov və 
Tibb İnstitutunun rektoru, professor Boris Minayev idi. Hətta Smirnov 
zarafatla deyərdi ki, “sən, deyəsən, Borislərin hamısını özünə dost edirsən”. 

Bir haşiyə çıxım: məhz bu cür əlaqələrdən istifadə edərək, çoxlarına 
məlum olmasa da, mən 1994-cü ilin yanvar ayında Qarabağ müharibəsində 
ermənilər tərəfdən Azərbaycana qarşı vuruşan Rusiya kazaklarının geri 
çağırılmasında vasitəçi oldum. Bu epizod barəsində yazdıqlarımı Azərbay-
canda rus icmasının sədri Zabelin yaxşı bilir. O zaman artıq mən Prezident 
Aparatında işləyirdim. Kazakların Qarabağ müharibəsində iştirakını eşit-
dikdə onların sıx yaşadığı və mənim də əvvəllər yaşayıb-işlədiyim Krasno-
dar və Stavropoldakı tanışlarıma zəng edərək, kazaklar tərəfindən bu cür 
münasibətin Azərbaycandakı rus icmasına çox pis təsir edəcəyini izah 
etdim. Fikrimi isə onunla əsaslandırdım ki, Azərbaycanda çoxlu sayda rus 
yaşayır, burada onların məktəbləri, kilsələri, mədəniyyət ocaqları var, 
onlara qarşı burada münasibət müsbətdir. Kazakların müharibədə iştirakı 
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isə bu münasibətləri sarsıda bilər. Eyni zamanda, Azərbaycanda ruslara 
olan münasibət və onlar üçün yaradılmış şəraiti Ermənistanda olan şəraitlə 
müqayisə edərək, ermənilərin monoetnik dövlət yaratdıqlarını, Ermənistan-
da, demək olar ki, rus qalmadığını, orada rus kilsələrinin olmadığını izah 
etdim. Bu zaman onlar təcili olaraq Rusiyaya gəlməmi söylədilər və məni 
Rusiyada yaşayan kazakların aparıcı atamanı ilə görüşdürəcəklərini 
bildirdilər. Mən Prezident Aparatının o zamankı dövlət müşavirləri Hidayət 
Orucov və Nurəddin Sadıqovla görüşüb məsələni onlara izah etdim və 
onlardan sadəcə olaraq, bizim Rusiyaya getməyimiz üçün maliyyə dəstəyi 
göstərmələrini xahiş etdim. Onlar yalnız təyyarə biletini almağa köməklik 
etdilər. Daha sonra mən şəxsi hesabıma məzuniyyət götürərək, Bakıdakı 
rus kilsəsinin keşişi Sergey ata və rus icmasının sədr müavini Lyubov 
Morozova ilə birlikdə, birbaşa təhsil aldığım Krasnodar şəhərinə getdim. 
Orada şəxsən tanıdığım, oxuduğum vaxt hüquq fakültəsinin dekanı işləyən, 
mənimlə çox yaxşı münasibətdə olan Vasili Qromovun qardaşı, Ümumku-
ban kazak qoşunlarının atamanı Vladimir Qromovla, daha sonra onun 
vasitəsilə Rostovda Ümumrusiya və xaricdə yaşayan kazakların atamanı 
Reutinlə, Don kazaklarının atamanı Kozıtsinlə görüşdüm. Bundan sonra 
Stavropola gələrək, Stavropol kazak qoşunlarının atamanı Tokaryevlə 
görüşdüm. Görüşlərin hamısında həm mən, həm də mənimlə gedən rus 
icmasının iki nəfər nümayəndəsi atamanlara real vəziyyəti izah edirdik. 
Həmçinin, görüşlər keçirilən zaman yerli qəzetlərdə davamlı olaraq ermə-
nilərin törətdikləri cinayətlər barədə məqalələr dərc olunurdu. Məhz 
keçirdiyim görüşlərin nəticəsi olaraq, rus kazaklarının atamanları müraciət 
qəbul edərək, Ermənistandakı kazakları müharibədən geri çəkdilər.  

**** 
1988-ci ilin fevral ayında Sumqayıtda məlum hadisələr baş vermişdi. 

Azərbaycanlılar bütün dünyaya vəhşi bir millət kimi təqdim olunmuşdu. 
Bütün mətbu orqanlarda yayımlanan məlumatlar mənə ancaq utanc hissi 
verirdi. Tanıdığım hər kəs mənə bir təəccüb, peşmançılıq dolu gözlərlə 
baxırdı. Hətta bir gün o dövr Diyar Ədliyyə Şöbəsinin müdiri işləyən Viktor 
Limanov heyrətlə soruşdu: “Aslan, Sumqayıtda nə baş verib elə?! Mən heç 
təsəvvür belə etməzdim ki, bir millət bu cür vəhşilik edə bilər”. Mənim 
üzümdəki təəccübü gördükdə isə davam etdi: “Xəbərin yoxdur, Sumqayıtda 
azərbaycanlılar ermənilərin başını kəsib top oynayıblar, hamilə qadınların 
qarınlarını yarıb uşaqlarını çıxardıblar”... Mən etiraz edə bilmədim... Çünki 
həqiqətdə nə baş verdiyini bilmirdim. Mənim nə Sumqayıtda, nə də Bakıda 
yaşayan heç bir məlumatlı qohumum və ya tanışım yox idi ki, ondan baş 
verənləri öyrənə bilim. Qapalı rejimlərdə hökmranlıq edən informasiya 
qıtlığından isə danışmağa lüzum görmürəm. Mətbuata ancaq lazım olan 
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qədər informasiya verilirdi. Lazım olan informasiya isə “azərbaycanlıların 
ermənilərə qarşı misli görünməyən vəhşiliklər törətməsi” idi... Baş verənləri 
Limanova izah etməyə söz tapmadım... Bu cür təəssüf və təəccüb dolu 
münasibəti tək Limanovdan deyil, o zamanlar mənimlə işləmiş, məni tanı-
yan hər kəsdən görmüşdüm. Etiraf edim ki, bu, mənə həqiqi mənada xəcalət 
verirdi... 
 Sumqayıt hadisələrindən sonra o dövr yaşadığım bölgəyə erməni-
lərin axını başladı. İşlədiyim rayonda da bəzi erməni ailələri məskunlaşdılar. 
Hətta çörək sexi açıb, onu işlətməyə başlamışdılar. Bir gün mənə zəng gəldi. 
Tamamilə yad bir səs hədə-qorxu gəlirdi. Zelençuku tərk etmək üçün vaxt 
qoyduqlarını, əks halda, bütün ailəmin sonuna çıxacaqlarını, asıb-kəsəcək-
lərini və mənə Sumqayıtın nə demək olduğunu göstərəcəklərini söyləyirdi. 
Qeyd edim ki, biz Zelençukda yeganə azərbaycanlı ailəsi idik. İlk dəfə buna 
ciddi reaksiya vermədim. Daha sonra eyni məzmunlu növbəti zəng oldu. Bu 
dəfəki hədələr məni narahat etməyə başladı. Həyat yoldaşıma, nə olursa 
olsun, evdən bayıra çıxmamasını tapşırdım. Özüm isə işlədiyim rayonun 
DTK-nın (Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi) rayon şöbəsinin rəisi, Əfqanıstan 
müharibəsinin iştirakçısı, obyektiv insan bildiyim Aleksandr Litvinenkonun 
yanına getdim və telefon zəngləri, hədələr barədə danışdım. O, işlə məşğul 
olacağını bildirdi. Bir müddət sonra Litvinenkodan nəticə ilə bağlı maraq-
landım və ailə üzvlərimin evdən bayıra çıxa bilmədiklərini söylədim. O isə 
məni sakitləşdirərək, evimin qarşısında daim DTK əməkdaşlarının olduğu-
nu, ailəmi mühafizə etdiklərini söyləyib, narahatlığa heç bir lüzum olmadı-
ğını dedi. Litvinenko bildirdi ki, həmin zəngin benzindoldurma məntəqə-
sindən vurulduğunu müəyyənləşdirib, lakin kim tərəfindən edildiyini dəqiq-
ləşdirə bilməyib. Ona görə də Litvinenko Sumqayıtdan gələn bütün erməni 
ailə başçılarını DTK-ya toplayaraq onlardan izahat almağa başlamışdı. 
Onlar bu barədə xəbərsiz olduqlarını iddia edir, “günahkarın” kim olduğunu 
tapıb özlərinin cəzalandıracaqlarına da söz verirdilər. Litvinenko həmin 
erməni ailə başçılarını, təxminən, 1 gün DTK-da saxladıqdan sonra buraxdı 
və edilən telefon zənglərinin də səsi birdəfəlik kəsildi.  

**** 
 Mən onsuz da xeyli vaxt idi ki, Azərbaycana köçmək barədə 
düşünürdüm. SSRİ –də baş verən son hadisələr isə fikrimi bir qədər də 
sürətləndirdi və qətiləşdirdi. Və mən 1988-ci ilin sentyabr ayında növbəti 
məzuniyyət ərəfəsində Bakıda olarkən, o zamankı Respublika Prokuroru 
İlyas İsmayılovun qəbuluna getdim. İlyas İsmayılov məni qəbul edib din-
lədikdən sonra, dərhal Respublika Prokurorluğunun Mərkəzi aparatına işə 
qəbul olunmağım barədə razılığını verdi. Məndən sadəcə, tutduğum 
vəzifədən rəsmən çıxıb, Bakıya gəlməyimi xahiş etdi. Geri qayıtdıqdan 
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sonra yaxşı münasibətlərdə olduğum Diyar Ədliyyə Şöbəsinin rəisi Lima-
nova işdən azad olunmaq istədiyimi dedikdə, narazılıqla qarşıladı. Üstəlik 
mənim Qaraçay-Çərkəz Muxtar Vilayətinin Ali Məhkəməsinin sədri təyin 
olunmam barədə təqdimatın hazır olduğunu da dedi. Lakin heç bu da məni 
fikrimdən daşındıra bilmədi, baxmayaraq ki, Bakıda sıravi bir vəzifə təklif 
olunurdu. Ən böyük narazılıq isə Birinci katib Fyodorov tərəfindən oldu. O, 
qətiyyətlə etiraz etdi və prokurorluqda işləmək istəyim olduğunu düşünüb, 
rayonun prokuroru vəzifəsini də təklif etdi. Razılaşmadıqda, məni partiya-
dan çıxaracağı və ümumiyyətlə, işsiz qalacağım ilə hədələdi. Mən ona işdən 
çıxmaq fikrindən daşındığımı bildirdim. Bundan sonra Azərbaycan SSR-in 
Prokurorunun müavini M.Cəfərquliyev tərəfindən mənə bir neçə teleqram 
vuruldu. Həmin teleqramlarda Bakıya nə vaxt qayıdacağım barədə məlumat 
verməm istənilirdi. M.Cəfərquliyevin 1989-cu ilin mart ayında gələn sonun-
cu teleqramından sonra mən İlyas İsmayılova zəng vurdum və ona vəziyyəti 
izah etdim. Bu zaman o partiya qeydiyyatından çıxmadan da Bakıya qayıda 
biləcəyimi söylədi. Mən İlyas İsmayılovun dediyi kimi etdim və Bakıya 
gəldim. Aprelin 3-ü Respublika Prokurorluğunda məhkəmələrə nəzarət 
şöbəsinin prokuroru vəzifəsinə təyin olunmam barədə əmrim imzalandı. Bir 
müddət sonra ailəmlə birlikdə Bakıya köçdüm və Rusiyada işlədiyim məh-
kəmə sədri vəzifəsi, Azərbaycanda Respublika Prokurorluğunun məhkəmə-
lərdə cinayət işlərinə baxılmasına nəzarət şöbəsinin prokuroru vəzifəsi ilə 
əvəzləndi.  

Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, Bakıda demək olar ki, heç kimi tanı-
mırdım. Bakıya köçdüyüm və Respublikada işə başladığım gündən çox az 
vaxt keçmişdi. Bir gün Respublika Prokuroru İlyas İsmayılov məni yanına 
çağırdı və Sumqayıt hadisələri üzrə bir cinayət işində dövlət ittihamçısı 
qismində çıxış etməyi təklif etdi. Həmçinin qeyd etdi ki, işə Cavanşir 
İsmayılov adlı prokuror təyin edilib, lakin onun bu sahədə təcrübəsi yoxdur. 
İşin kifayət qədər mürəkkəb olduğunu, mənimsə əvvəllər hakim işlədiyimə 
görə, kifayət qədər təcrübəyə yiyələndiyimi deyən İ.İsmayılov, dövlət itti-
hamını məhz mənim müdafiə etməyimi istədiyini bildirdi. Bu cür cinayətin 
törədilməsinə azərbaycanlıları nəyin vadar etməsini öyrənmək mənim üçün 
həddindən artıq maraqlı olduğundan, təklifi dərhal qəbul etdim... 

Beləliklə də, “Qriqoryan işi” adı ilə məşhur olan, Qriqoryan və 6 
azərbaycanlının cinayət işində dövlət ittihamçısı təyin olundum və həmin 
andan etibarən, işlə tanışlığa başladım. Qeyd edim ki, mən dövlət ittihamçısı 
təyin olunanda iş artıq məhkəməyə verilmişdi. Hətta həmin iş üzrə hazırlıq 
iclası da keçirilmişdi. Yəni, mənim işlə tanış olmağa heç vaxtım da 
qalmamışdı. Mən məcburiyyət qarşısında qalıb, cinayət işini evə gətirərək 
bütün gecəni onunla tanış olurdum.  
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Dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror Aslan İsmayılov 
 

 İşin təfərrüatlarına keçməzdən əvvəl, ilk növbədə, 1988-ci ilin fevral 
ayında Sumqayıtda, cinayət işinin materiallarına əsasən, nələrin baş 
verdiyini sizlərin nəzərinizə çatdırmaq istərdim: 
  
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
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Tərcümə: 1988-ci il fevralın 28-də Azərbaycan SSR-in Sumqayıt 

şəhər prokurorluğu tərəfindən 1988-ci il fevralın 27-də və 28-də şəhərdə 
baş vermiş kütləvi iğtişaşlar faktı üzrə cinayət işi qaldırılmışdır. 

c.1 i.v. 58 
1988-ci il martın 1-də bu iş SSR İttifaqı Prokurorluğu tərəfindən 

icraata qəbul edilmişdir və istintaq aparılır.  
c.1 i.v. 1-3  
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İstintaqın gedişində müəyyən edilmişdir ki, 1988-ci il fevralın 27-29-
da Sumqayıt şəhərində xuliqanlıq edən şəxslər tərəfindən kütləvi iğtişaşlar 
törədilmiş, bu hadisələrin gedişində 32 nəfər həlak olmuş, dörd yüzdən çox 
insan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış, iki yüzə yaxın mənzil, 
əllidən artıq mədəni-məişət təyinatlı obyekt və qırxdan artıq 
avtomotonəqliyyat vasitəsi hücuma və talana məruz qalmış, avtonəqliyyat 
vasitələrinin bir qismi yandırılmışdır. Dövlətə, təqribən, 7 milyon rubl 
məbləğində maddi ziyan vurulmuşdur. Bu hadisələrlə əlaqədar şəhərə qoşun 
yeridilmiş, komendant saatı tətbiq edilmişdir. 

c.1 i.v. 59-60  
Cinayətlərin törədilməsində yüzlərlə vətəndaş iştirak etmişdir. 

Azğınlaşmış xuliqan qrupları mənzilləri talan etmiş, onlara od vurmuş, 
insanları döymüş, zorlamış və qətlə yetirmişdir. Bu şəxslərin bir qismi 
istintaq tərəfindən müəyyən edilərək həbs olunmuşdur və cinayət məsuliy-
yətinə cəlb edilirlər. Bəziləri məhkum edilmişlər. Bu şəxslər 1988-ci il 
fevralın 27, 28 və 29-da müxtəlif vaxtlarda Sumqayıt şəhərinin müxtəlif 
mikrorayonlarında və məhəllələrində cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilir-
lər. Onların cinayətkar fəaliyyətinin təhqiqatı davam edir və hələ çox vaxt 
tələb edəcəkdir. 

İstintaq materiallarının həcminin böyük, kütləvi iğtişaşlarda iştirak 
etmiş şəxslərin sayının çox olması ilə əlaqədar, cinayət işi bir neçə müstəqil 
icraata bölünmüşdür. O cümlədən həmin cinayətlərdə iştirak etmiş Səfərov 
Nizam Sumbat oğlu, Məmmədov Qalib Qədirşah oğlu, Hüseynov Vaqif 
Vahabəli oğlu, Nəcəfov Nadir Əhmədxan oğlu, Gəncəliyev Elçin Əli oğlu, 
İsayev Əfsər İslam oğlu, Qriqoryan Eduard Robertoviçin barəsində cinayət 
işi 1988-ci il dekabrın 30-da ayrıca icraata verilmişdir.  

c.1 i.v. 1-3 
Şərh: Beləliklə, artıq işlə ilkin tanışlığım başlamışdı. Etiraf edim ki, 

bu iş üzrə dövlət ittihamçısı təyin olunanda, bu hadisələrin kimlər 
tərəfindənsə əvvəlcədən təşkil olunması ağlıma belə gəlmirdi. Mən, sadəcə 
olaraq, azərbaycanlıları buna vadar edən səbəbləri öyrənmək istəyirdim. Və 
işlə tanışlığa başladıqda, iştirakçılar arasında milliyyətcə erməni olan 
Qriqoryanın adı içimə bir şübhə saldı ki, hansı səbəbdən erməni öz millətinə 
qarşı belə qəddarlıq edib? Artıq işlə tanışlığımın, təxminən, onuncu günündə 
Sumqayıt hadisələrinin Mərkəz tərəfindən təşkil olunması mənim üçün heç 
bir şübhə doğurmurdu. İş materialları, şahid ifadələri və ümumiyyətlə, 
istintaqın gedişi bunu gün kimi aydın etmişdi. Artıq yeganə istəyim 
hadisələrin təşkil olunduğunun məhkəmədə sübuta yetirilməsində və bu 
çirkabın millətimin üstündən yuyulmasında əlimdən gələni etmək idi. Bunu 
bacaracağıma tamamilə əmin idim. Çünki işə təyin olunduğum ilk gündən 
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həmin iş üzrə hakim qismində çıxış edən Ali Məhkəmənin üzvü Mənsur 
İbayev məni yanına çağıraraq səmimi şəkildə demişdi ki, onun başqa işləri 
həddindən artıq çox olduğundan, bu işi ətraflı öyrənməyə vaxtı çatmır. 
Üstəlik, məndən xahiş etmişdi ki, yeni təyin olunduğuma və keçmişdə 
hakim işlədiyimə görə işi tam öyrənim, prosesi də tamamilə mən yön-
ləndirim. Məhz bu səbəbdən gecə-gündüz bu iş üzərində çalışırdım. Həmin 
işi öyrənənədək, sutkada cəmi 3-4 saat yatmaq üçün vaxtım qalırdı. Mən bu 
hadisələrdə, azərbaycanlıların təqdim edildiyi kimi olmamasını gördükcə 
sevincimə, iş materiallarından hadisələrin əslində Mərkəz və ermənilərin 
özləri tərəfindən təşkil olunduğunu aşkarladıqca ümidimə, Mənsur İbayevin 
danışığında səmimiyyət duyduqca inamıma o qədər alüdə olmuşdum ki, 
prosesin azərbaycanlıları bu cür damğalayacaq şəkildə yekunlaşacağını 
ehtimal belə etmirdim. Lakin heç də hər şey mənim təsəvvür etdiyim kimi 
olmadı...  
 

QRİQORYAN  KİM  İDİ? 
 

Daha əvvəllər də qeyd etdim ki, işdə təqsirləndirilənlər arasında 
erməni soyadı diqqətimi dərhal cəlb etdi: “Kim idi bu erməni? Nəyə görə o, 
millətinə qarşı cinayətdə iştirak edirdi? Niyə ermənilər tərəfindən bu qədər 
haqsızlığa uğradıqlarını iddia edən kütlə məhz ermənini öz sıralarına 
almışdı?”- bütün bu suallara cavab axtarışları məni doğru istiqamətə apardı. 
Birmənalı şəkildə mənim üçün aydın oldu ki, baş vermiş təxribatlarda 
Qriqoryan əsas fiqur - kütləni təşkilatlandıran, idarə edən, yönləndirənlərdən 
birisidir. Lakin bütün bunlara keçməzdən əvvəl, Qriqoryanın kim olduğu, 
şəxsiyyəti, ekstremal situasiyalarda belə soyuqqanlıqla özünə alibi düzəlt-
məsi, qəddarlığı, hiyləgərliyi, başqalarına təsir etmə qabiliyyəti, bir sözlə, 
onun Sumqayıt hadisələrinə qədərki həyatı barədə təsəvvür yaratmaq 
istəyirəm. Bunun üçün mən, sadəcə olaraq, əlimdə olan ittiham aktından 
istifadə edəcəm. Yalnız ittiham aktından istifadə etməyimin məqsədi isə 
oxucuda Qriqoryanın kimliyi barədə heç bir şübhə buraxmamaqdır.  

Bütün bunlardan əvvəl isə, əməliyyatçıların, müstəntiqlərin, 
istintaq qrupunun rəhbərinin-hamısının qeyri-azərbaycanlı olmalarını 
xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Qriqoryan haqqında hansısa qərəzin 
olması fikri ağla gəlməsin. İndi isə E. Qriqoryanın SSRİ istintaq qrupu 
tərəfindən hansı cinayətləri törətməkdə ittiham edildiyini nəzərinizə 
çatdırıram:  
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 18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 

Tərcümə: “QRİQORYAN EDUARD ROBERTOVİÇ,  
16 dekabr 1959-cu ildə Azərbaycan SSR-in Sumqayıt şəhərində 

anadan olmuşdur, milliyyətcə erməni, bitərəf, orta təhsilli, ailəlidir, 
himayəsində yetkinlik yaşına çatmamış iki uşağı var, Sumqayıt şəhəri, 2-ci 
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mikrorayon, Sülh küçəsi, ev 19/13, mənzil 20 ünvanında pasport qeydiy-
yatındadır, faktiki olaraq Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon, ev 122, mənzil 
71 ünvanında yaşayır, Azərbaycan Boru Prokatı zavodunda Stan-140 
qurğusunda çilingər işləyir, dəfələrlə məhkum olunmuşdur: 1) 17 dekabr 
1976-cı ildə Sumqayıt şəhər Xalq Məhkəməsi tərəfindən Azərbaycan SSR 
CM-nin 207-ci maddəsinin 3-cü hissəsi ilə 3 il azadlıqdan şərti məhrumetmə 
cəzasına; 2) 30 yanvar 1981-ci ildə Azərbaycan SSR CM-nin 105-ci mad-
dəsi ilə əmək haqqının 20 faizi tutulmaqla 1 il islah işlərinə; 3) 5 aprel 
1982-ci ildə Azərbaycan SSR CM-nin 108-ci maddəsinin 2-ci hissəsi, 143-cü 
maddənin 2-ci hissəsi, 215-3-cü maddənin 2-ci hissəsi və 215-ci maddəsi ilə 
5 il 2 ay 13 gün müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum 
edilmişdir.  

Əvvəllər müxtəlif cinayətlərə görə dəfələrlə məhkum olunmuş 
E.R.Qriqoryan 1988-ci il fevralın 28-də Sumqayıt şəhərinin mikrorayonla-
rında və məhəllələrində talanlar, dağıntılar, qəsdən yandırmalar və başqa 
oxşar əməllərlə müşayiət olunan kütləvi iğtişaşlarda bilavasitə iştirak 
etməkdə, bu iğtişaşların gedişində erməni millətindən olan vətəndaşların 
şəxsiyyəti və şəxsi mülkiyyəti əleyhinə bir sıra cinayətlər, eləcə də milli 
düşmənçiliyin və ayrı-seçkiliyin qızışdırılmasına yönəlmiş əməllər törət-
məkdə ittiham edilir.  

E.R.Qriqoryan həmin cinayətləri aşağıdakı şəraitdə törətmişdir.” 
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 18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: “1988-ci il fevralın 28-də E.R.Qriqoryan Sumqayıt şəhərində 
kütləvi iğtişaşlar baş verdiyini bilərək, erməni millətindən olan vətəndaşlar 
barəsində cinayətlər törətmək məqsədilə saat 16 radələrində şəhər 
avtovağzalı rayonunda, Sülh və Dostluq küçələrinin kəsişdiyi yerdə toplaş-
mış, metal boru parçaları, metal çubuqlar, dəyənək və başqa əşyalarla 
silahlanmış halda xuliqanlıq edən bir qrup şəxsə qoşulmuşdur.  
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Təxminən, saat 16-da E.R.Qriqoryan erməni millətindən olan vətən-
daşları aşkar etmək və onlara divan tutmaq məqsədilə Ə.İ.İsayev, 
Q.Q.Məmmədov, N.S.Səfərov, E.A.Gəncəliyev və xuliqanlıq edən başqa 
şəxslərlə birlikdə avtomobil nəqliyyatını dayandırmaq üçün Sülh küçəsinə 
çıxmışdır. E.R.Qriqoryan və iğtişaşların digər iştirakçıları şəxsi mülkiyyət 
hüquqilə L.Ş.Yeseyana məxsus olan, Bakıdan gələn, Yeseyan Albina 
Aleksandrovnanın idarə etdiyi, dövlət nömrə nişanı İ 5258 AQ olan 
“Moskviç-2140” markalı avtomobili saxlatdırıb sərnişinlərin erməni millə-
tinə mənsub olmasını müəyyən edərək əvvəlcə avtomaşını sərnişinlərlə birgə 
aşırmağa çalışmış, sonra isə avtomaşında olan I qrup gözdən əlil Yeseyan 
Levon Şirinoviçi, Yeseyan Albina Aleksandrovnanı və onların yetkinlik 
yaşına çatmamış qızı Yeseyan Narine Levonovnanı zorla salondan çıxarmış 
və onları döyməyə başlamışlar. Özünü yetirən milis işçiləri Yeseyanın 
ailəsini xuliqanlıq edən şəxslərin əlindən aldıqdan sonra E.R.Qriqoryan və 
iğtişaşların digər iştirakçıları maşını çevirmiş, sonra isə onu yandırmışlar. 
Yandırma nəticəsində dəyəri 6.205 rubl olan avtomaşın, eləcə də onun 
içərisində olan maqnitofon, radioqəbuledici, paltar və zərər çəkənlərə 
məxsus, ümumi dəyəri 1.277 rubl 50 qəpik olan başqa əşyalar məhv 
edilmişdir. E.R. Qriqoryan və başqalarının cinayətkar əməlləri nəticəsində 
zərər çəkənlərə vurulmuş ziyanın ümumi məbləği 7.482 rubl 50 qəpik 
olmuşdur.  

E.R.Qriqoryan və başqaları erməni millətindən olan şəxslərə qarşı 
cinayətlər törədilməsinə yönəlmiş əməllərini davam etdirərək şəhərin 3-cü 
mikrorayonuna yönələn, metal boru parçaları, metal çubuqlar, dəyənək və 
başqa əşyalarla silahlanmış halda xuliqanlıq edən bir qrup şəxsə 
qoşulmuşlar.  
 Saat 18 radələrində E.R.Qriqoryan Q.Q.Məmmədov, N.S.Səfərov, 
N.A.Nəcəfov, Ə.İ.İsayev, E.A.Gəncəliyev və digər şəxslərlə birlikdə 3-cü 
mikrorayonda 17/33 “B” nömrəli evdə erməni millətindən olan Mejlum-
yanın ailəsinin yaşadığı 15 nömrəli mənzilin qapısını metal boru parça-
larından, metal çubuqlardan, baltalardan və digər əşyalardan istifadə 
etməklə... 
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 18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: sındıraraq mənzilə soxulmuş və oranı talamış, pəncərə 

şüşələrini qırmış, mebeli, qab-qacağı, paltarı və digər ev əşyalarını 
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zədələmiş və qismən məhv etmişlər. Əmlakın bir hissəsi həyətə atılmış və 
yandırılmışdır.  

E.R.Qriqoryan və talançılıq əməllərinin digər iştirakçıları bu 
hərəkətlərlə yanaşı, mənzil sakinlərinə qarşı zor tətbiq edərək Mejlumyan 
Roza Antonovna, Mejlumyan Qriqori Armenakoviç, Mejlumyan Lyudmila 
Qriqoryevna və Mejlumyan Karina Qriqoryevnanı döymüşlər. Onlar 
K.Q.Mejlumyanın paltarını zorla soyundurmuş, onu zorlamış, sonra isə 
həyətə çıxarıb orada yenidən döymüşlər.  

E.R.Qriqoryanın iştirakı ilə mənzilin talanması nəticəsində Mejlum-
yanın ailəsinə 24.887 rubl məbləğində maddi ziyan vurulmuşdur. Mənzilin 
qismən dağıdılması ilə əlaqədar, dövlətə 192 rubl məbləğində maddi ziyan 
vurulmuşdur.  

Təxminən saat 19-da E. R. Qriqoryan N. A. Nəcəfov, Q. Q. 
Məmmədov, E.A.Gəncəliyev, N. S. Səfərov, V. V. Hüseynov, Ə. İ. İsayev və 
başqa şəxslərlə birlikdə 3-cü mikrorayondakı 5/3 nömrəli evdə erməni 
millətindən olan Qriqoryanlar ailəsinin yaşadığı, iğtişaşların digər 
iştirakçıları tərəfindən artıq talan edilmiş 45 nömrəli mənzilə soxulmuşlar. 
E.R.Qriqoryan, N. S. Səfərov, Ə. İ. İsayev və başqaları mənzilin yataq 
otağında çarpayının altında, divan tutulacağından qorxaraq gizlənmiş 
Qriqoryan Emma Şirinovnanı aşkar etmiş və onu çarpayının altından 
çıxarmışlar. Bundan sonra E. R. Qriqoryan və digər şəxslər E.Ş.Qriqoryanı 
zorla soyundurmuş, ona əl və ayaq zərbələri endirmiş, bundan sonra onu 
zorlamış və çılpaq halda mənzildən evin həyətinə çıxarıb, orada onu rəqs 
etməyə məcbur etmiş, yanan siqaretlərlə bədənini yandırmış, yenidən 
döymüşlər.  

Saat 22 radələrində E. R. Qriqoryan N. A. Nəcəfov, V. V. Hüseynov 
və başqaları ilə birlikdə həmin mikrorayonun 13/31 nömrəli evində erməni 
millətindən olan Ohanesyanlar ailəsinin yaşadığı 8 nömrəli mənzilin 
qapısını metal boru parçaları, metal çubuqlar və baltalar vasitəsilə 
sındıraraq mənzilə soxulmuşlar. Lakin V.A.Ohanesyanın həmin mənzildə 
yaşayan kürəkəni Ağasaryan Edvard Artaşeviç balta ilə silahlanaraq özünü 
müdafiə etməyə başlamış və talançılıq hərəkətlərinin iştirakçılarını mənzilə 
buraxmamışdır. E.R.Qriqoryan və başqaları tərəfindən mənzilin giriş 
qapısının zədələnməsi nəticəsində dövlətə 190 rubl məbləğində maddi ziyan 
vurulmuşdur”. 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: “E. R. Qriqoryan cinayətkar əməllərini davam etdirərək, 

N.A.Nəcəfov, V.V. Hüseynov, Q. Q. Məmmədov, N. S. Səfərov və başqa 
şəxslərlə birlikdə, təxminən, saat 22-də şəhərin həmin mikrorayonda 
qonşuluqdakı 33/14 nömrəli evə gəlmiş, orada erməni millətindən olan 
Petrosyanlar ailəsinin yaşadığı 58 nömrəli mənzilin qapısını metal boru 
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parçaları, metal çubuqlar və baltalar vasitəsilə sındırmışlar. E.R.Qriqor-
yan, N.S.Səfərov və başqa şəxslər mənzilə soxularaq onu talamışlar: 
pəncərə şüşələrini qırmış, mebeli, qab-qacağı, paltarı və digər ev əşyalarını 
zədələmiş və qismən məhv etmiş, onların bir hissəsini həyətə atıb yandırmış, 
eləcə də mənzildə olan M.Ş.Petrosyanı və onun arvadı J.B.Şahbazyanı 
döymüşlər. 

E.R.Qriqoryanın iştirakı ilə mənzilin talanması nəticəsində zərər 
çəkənlərə 13.465 rubl məbləğində maddi ziyan vurulmuşdur. Mənzilin 
qismən dağıdılması ilə əlaqədar dövlətə 249 rubl məbləğində maddi ziyan 
vurulmuşdur.  

E.R.Qriqoryan yuxarıda sadalanan əməlləri ilə Azərbaycan SSR 
CM-nin 72-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayəti törətmiş, yəni talanlar, 
dağıtmalar, odlamalar və başqa bu kimi hərəkətlərlə müşayiət olunan 
kütləvi iğtişaşlarda bilavasitə iştirak etmişdir.  

Bundan əlavə, 1988-ci il fevralın 28-də Mejlumyanlar ailəsinin 
mənzilinin (3-cü mikrorayon, ev 17/33 “B”, mənzil 15) talanması zamanı 
Mejlumyan Lyudmila Qriqoryevna və Mejlumyan Karina Qriqoryevna bir 
qrup şəxs tərəfindən zorlanmışdır.  

Saat 18 radələrində başqa şəxslərlə birlikdə bu mənzilə soxulmuş 
və talançılıq etmiş E.R.Qriqoryan L.Q.Mejlumyanın döyülməsi və 
iradəsinə zidd olaraq dəfələrlə cinsi əlaqəyə məcbur edilməsi nəticəsində 
köməksiz vəziyyətə düşməsindən istifadə edərək, fiziki zorakılıq və hədə-
qorxu tətbiq etməklə L.Q.Mejlumyanla zorla cinsi əlaqədə olmuşdur.  

E.R.Qriqoryan L.Q.Mejlumyanı zorlayandan az sonra başqa 
şəxslərlə birlikdə həmin mənzildə K.Q.Mejlumyanın iradəsinə zidd olaraq 
dəfələrlə cinsi əlaqəyə məcbur edilməsi nəticəsində köməksiz vəziyyətə 
düşməsindən istifadə edərək, fiziki zorakılıq və hədə-qorxu tətbiq etməklə 
K.Q.Mejlumyanla da zorla cinsi əlaqədə olmuşdur.” 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: “Q.Q.Məmmədov, N.S.Səfərov, Ə.İ.İsayev, N.A.Nəcəfov 
və başqa şəxslər də L.Q.Mejlumyana qarşı zorakılıqla cinsi əlaqə 
aktları törətmişlər.  
Elə həmin axşam, 1988-ci il fevralın 28-də Qriqoryan Emma 
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Şirinovna mənzilində (3-cü mikrorayon, ev 5/2, mənzil 45) bir qrup şəxs 
tərəfindən zorlanmışdır.  

Təqribən saat 19-da bu mənzilə soxulmuş E.R.Qriqoryan, N.A.Nəcə-
fov, Ə.İ.İsayev, N.S.Səfərov, V.V.Hüseynov, E.A.Gəncəliyev və başqaları 
çarpayının altında gizlənmiş E.Ş.Qriqoryanı aşkar edərək onu çarpayının 
altından çıxarmışlar. E.R.Qriqoryan, N.S.Səfərov, Ə.İ.İsayev və başqaları 
E.Ş.Qriqoryanı zorlamaq məqsədilə onun əynindəki paltarı cırmış, bundan 
sonra E.R.Qriqoryan zərər çəkənə fiziki zorakılıq və hədə-qorxu tətbiq 
etməklə onun iradəsinə zidd olaraq onunla zorakı yolla cinsi əlaqədə 
olmuşdur.  

Ə.İ.İsayev, N.S.Səfərov, N.A.Nəcəfov və başqaları da E.Ş.Qriqorya-
na qarşı zorakılıqla cinsi əlaqə aktları törətmişlər. Ə.İ.İsayev, N.S.Səfərov, 
E.R.Qriqoryan, N.A.Nəcəfov və başqaları zorakı yolla cinsi əlaqədə olarkən 
zərərçəkəni zorlamaqda bir-birinə kömək etmək üçün onun ayaqlarını və 
əllərini tutub saxlamış, onu döymüş və bu yolla onun müqavimətini 
qırmışlar.  

E.R.Qriqoryan bu hərəkətləri ilə Azərbaycan SSR CM-nin109-cu 
maddəsinin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulan zorlama cinayətini, yəni bir 
qrup şəxs tərəfindən və əvvəllər bu cür cinayət törətmiş şəxs tərəfindən fiziki 
zor tətbiq etmə, zor tətbiq etməklə hədələmə, zərərçəkənin köməksiz 
vəziyyətindən istifadə etməklə cinsi əlaqədə olma cinayətini törətmişdir.  

Bundan əlavə, 1988-ci il fevralın 28-də saat 19 radələrində E.R.Qri-
qoryan və kütləvi iğtişaşların digər iştirakçıları zərər çəkən E.Ş.Qriqoryanı 
(3-cü mikrorayon, ev 5/2, mənzil 45) döydükdən və onunla zorakı yolla cinsi 
əlaqədə olduqdan sonra E.R.Qriqoryan N.A.Nəcəfov, Ə.İ.İsayev, 
N.S.Səfərov və başqa şəxslərlə birlikdə xuliqanlıq niyyəti ilə, eləcə də 
törədilmiş cinayətləri gizlətmək məqsədilə Emma Şirinovna Qriqoryana 
xüsusi əzab və əziyyət verməklə onu qətlə yetirmək barədə razılığa 
gəlmişlər.  

E.R.Qriqoryan, N.A.Nəcəfov,” 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

  
Tərcümə: “E.R.Qriqoryan, N.A.Nəcəfov, V.V.Hüseynov, Ə.İ.İsayev, 

N.S.Səfərov və başqaları cinayətkar niyyətlərini həyata keçirmək üçün 
E.Ş.Qriqoryanın bədəninin müxtəlif hissələrinə zərbələr endirərək 
zərərçəkəni 5/2 nömrəli evin həyətinə çıxarmış, orada da ona əzab 
verməkdə davam edərək onu rəqs etməyə məcbur etmiş, bu hərəkətlərin 
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zərərçəkənə əzab və əziyyət verdiyini bilə-bilə, yanan siqaretlərlə onun 
bədəninin müxtəlif hissələrini, o cümlədən cinsiyyət orqanlarını yandırmış, 
bədəninin ağrıya xüsusilə həssas olan hissələrinə (qasıq, qarın, döş, bel, baş 
nahiyələrinə) ayaqları, əlləri və müxtəlif əşyalarla zərbələr endirmişlər.  

Sonra E.R.Qriqoryan, N.S.Səfərov, N.A.Nəcəfov, Ə.İ.İsayev, V.V.Hü-
seynov və başqaları zərərçəkəni yerə yıxmış və onu arxası üstə saxlayaraq 
ayaqlarını aralamışlar. N.A.Nəcəfov E.R.Qriqoryanın, N.S.Səfərovun və 
Ə.İ.İsayevin təklifi ilə bir metal boru parçası gətirib onu V.V.Hüseynova 
vermiş, sonuncu isə hərəkətləri ilə zərər çəkənə xüsusi əzab və əziyyət 
verdiyini bilə-bilə, onu qəsdən öldürmək məqsədilə, xuliqanlıq niyyəti ilə 
borunun ucunu E.Ş.Qriqoryanın uşaqlıq yoluna yeritmişdir. Bu vaxt 
E.R.Qriqoryan, N.S.Səfərov, Ə.İ.İsayev və başqaları V.V.Hüseynovun 
hərəkətlərinin zərərçəkənin həyatı üçün təhlükəli olmasını, eləcə də 
V.V.Hüseynovun hərəkətləri ilə zərərçəkənə xüsusi əzab və əziyyət verdiyini 
bilə-bilə E.Ş.Qriqoryanın ayaqlarını və əllərini tutub saxlamaqda davam 
etmişlər. Zərərçəkən kəskin ağrıya dözməyib qışqıranda E.R.Qriqoryan və 
başqaları onu buraxmışlar. Zərərçəkən E.Ş.Qriqoryan yerdən qalxaraq 
qaçmağa cəhd göstərmiş, lakin qonşuluqdakı 6/2 “A” nömrəli evin yaxın-
lığında E.R.Qriqoryan, N.S.Səfərov və başqaları onun qabağını kəsmişlər. 
N.S.Səfərov E.Ş.Qriqoryanı qəsdən öldürmək məqsədilə arxadan tullanaraq 
onun kürəyinə ayağı ilə güclü zərbə vurmuş, zərbə nəticəsində zərərçəkənin 
onurğa sütunu əyilmiş, sinəsinin aşağı hissəsində X döş fəqərəsi sınmış, 
onurğa beyni zədələnmiş, böyrəyin ətrafında piy toxumasında geniş 
qansızma yaranmışdır. N.S.Səfərov zərərçəkənə zərbə endirəndən və 
sonuncu yerə yıxılandan sonra E.R.Qriqoryan, N.S.Səfərov, N.A.Nəcəfov, 
V.V.Hüseynov, Ə.İ.İsayev onu yenidən döyməyə başlamış, ayaqları və 
müxtəlif əşyalarla başına və bədəninin başqa hissələrinə zərbələr endirmiş, 
bununla da ona xüsusi əzab və əziyyət vermişlər. E.R.Qriqoryan və başqa 
şəxslər tərəfindən zərərçəkənə vurulmuş zərbələr nəticəsində onun sağ 
qabırğalarının çoxu sınmış, başında əzilmiş yaralar, bədənində cızılmalar 
və qançırlar əmələ gəlmişdir.” 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

  
 
Tərcümə: “Sonra E.R.Qriqoryan, N.S.Səfərov, Ə.İ.İsayev, N.A.Nə-

cəfov və başqaları zərərçəkəni yerdə tutub saxlayaraq yenidən onun 
ayaqlarını aralamış, V.V.Hüseynov isə zərər çəkənə xüsusi əzab və əziyyət 
verdiyini başa düşdüyü halda metal boru parçasını ikinci dəfə E.Ş.Qriqor-
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yanın uşaqlıq yoluna yeritmiş, onun bu hərəkətləri nəticəsində zərərçəkənin 
uşaqlıq yolu qarın boşluğuna qədər cırılmış, düz bağırsağın çözü 
zədələnmişdir. 

E.R.Qriqoryan, N.S.Səfərov, V.V.Hüseynov və başqalarının zərər 
çəkənə vurduğu zədələrin məcmusu onda travmatik şok yaranması ilə 
nəticələnmiş və 1988-ci il fevralın 29-da E.Ş.Qriqoryan ölmüşdür.  

E.R.Qriqoryan özünün bu hərəkətləri ilə Azərbaycan SSR CM-nin 
94-cü maddəsinin 2-ci, 6-cı və 7-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş cinayəti - 
xuliqanlıq niyyətilə xüsusi amansızlıqla qəsdən adamöldürmə, zorlama və 
törədilmiş başqa cinayətləri gizlətmə məqsədilə adamöldürmə cinayətini 
törətmişdir.  

E.R.Qriqoryan, Q.Q.Məmmədov, V.V.Hüseynov, N.A.Nəcəfov və 
başqaları E.Ş.Qriqoryanı qəsdən qətlə yetirdikdən sonra elə həmin gün 
1988-ci il fevralın 28-də saat 22 radələrində şəhərin 1-ci mikrorayonunda 
33/14 nömrəli evdə erməni millətindən olan Petrosyanlar ailəsinin yaşadığı 
58 nömrəli mənzili talamışlar. Balta ilə silahlanmış E.R.Qriqoryan talama-
nın digər iştirakçıları ilə birlikdə həmin mənzilə soxulmuşdur. E.R.Qriqor-
yan həmin mənzildə gördüyü Petrosyan Manvel Şamiroviçi qəsdən öldür-
mək məqsədilə xuliqanlıq niyyəti ilə onun başına balta ilə zərbə endirmişdir. 
Lakin E.R.Qriqoryan iradəsindən və istəyindən asılı olmayan səbəblərə 
görə M.Ş.Petrosyanı qətlə yetirmək niyyətini başa çatdırmamışdır, çünki 
zərərçəkən M.Ş.Petrosyan ona zərbə endirilən anda hücumdan müdafiə 
olunaraq E.R.Qriqoryanın balta tutduğu əlinə çəkiclə zərbə endirmişdir. 
Bununla əlaqədar, zərər çəkənin başına E.R.Qriqoryanın əlindəki baltanın 
tiyəsi deyil, onun küpü dəymiş, nəticədə M.Ş.Petrosyanın əmgək nahiyəsində 
kəllə-beyin travması, baş beyinin silkələnməsi baş vermişdir. Bu zədələr 
ağırlıq dərəcəsinə görə sağlamlığın qısamüddətli pozulması ilə yüngül 
bədən xəsarətlərinə aid edilmişdir. M.Ş.Petrosyan aldığı zərbədən huşunu 
itirərək döşəməyə yıxılmış, onun sağ qalması əlamətləri olmamışdır. 
E.R.Qriqoryan M.Ş.Petrosyanın öldüyünü güman edərək ona qarşı 
hərəkətlərini dayandırmışdır.” 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: “Bu hərəkətləri ilə E.R.Qriqoryan Azərbaycan SSR CM-

nin 15-ci maddəsində və 94-cü maddənin 2-ci və 8-ci bəndlərində nəzərdə 



SUMQAYIT – SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı 

  33

tutulan cinayəti - əvvəllər qəsdən adam öldürmüş olan şəxs tərəfindən 
xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adamöldürməyə cəhd cinayətini törətmişdir. 

E.R.Qriqoryan 1988-ci il fevralın 28-də Sumqayıt şəhərində kütləvi 
iğtişaşlarda fəal iştirak edərək xuliqanlıq edən şəxslər qrupunu dəfələrlə 
erməni millətindən olan vətəndaşların mənzillərini talan etməyə çağırmış-
dır. Bundan əlavə, xuliqanlıq edən çoxsaylı şəxslər qrupu arasında yalnız 
erməni millətindən olan vətəndaşlar Mejlumyan, Qriqoryan, Yeseyan, Pet-
rosyanın ailələrinin mənzillərini və əmlakını talan etməyə, erməni mil-
lətindən olan vətəndaşlar E.Ş.Qriqoryanı, M.Ş.Petrosyanı qəsdən öldürməyə 
yönəlmiş nümayişkaranə formada ifadə olunmuş hərəkətləri ilə əslində 
erməni və Azərbaycan millətindən olan vətəndaşlar arasında milli 
düşmənçilik və ayrı-seçkilik yaratmaq məqsədilə təşviqat aparmış, erməni 
millətindən olan şəxslərə hörmət və etimadı azaltmış, onlara qarşı nifrət 
hissi oyatmışdır.  

E.R.Qriqoryan bu hərəkətləri ilə Azərbaycan SSR CM-nin 67-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayəti – milli düşmənçilik və ayrı-seçkilik 
yaratmaq məqsədilə təşviqat cinayətini törətmişdir. 

Azərbaycan SSR CPM-nin 33-cü maddəsi əsasında bu cinayət işi 
mahiyyəti üzrə baxılmaq üçün Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinə 
göndərilməlidir.  
 

İttihamnamə “29” mart 1989-cu ildə Azərbaycan SSR Sumqayıt 
şəhərində tərtib edilmişdir.  

 
SSRİ Baş Prokuroru yanında 
xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiq,  
baş ədliyyə müşaviri   (imza)   V.S.Qalkin” 
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Göründüyü kimi, Sumqayıt hadisələri üzrə istintaqa rəhbərlik etmiş 

və sonda ittiham aktını imzalamış şəxs SSRİ Baş Prokuroru yanında 
xüsusilə mühüm işlər müstəntiqi Vladimir Sergeyeviç Qalkindir. Məhz bu 
səbəbdən heç kim azərbaycanlıları istintaqın ermənilərə qarşı qərəzli 
olmasında ittiham edə bilməz. Çünki bu işin istintaqı SSRİ Baş Proku-
rorluğu tərəfindən aparılmış və istintaqı aparanlar qeyri-azərbaycanlılar, 
qrupa rəhbərlik edən də milliyyətcə rus Qalkin olmuşdur . Bir məqamı da 
qeyd edim ki, məhz SSRİ Prokurorluğunun Sumqayıt hadisələri üzrə 
istintaq qrupuna başçılıq etmiş Vladimir Qalkin sonradan əks-kəşfiyyat 
generalı olmuşdur. Maraqlıdır, deyilmi?! Yəni, Prokurorluğun himayəsi 
ilə onun kimi təmsil etdiyi tamamilə aydındır. Bu barədə sonra daha 
ətraflı məlumat verəcəm. 

Hörmətli Oxucu! Bundan sonra 332 səhifədən ibarət olan ittiham 
aktını bütövlükdə kitaba köçürməmək üçün onun araşdırma mövzusuna aid 

 
    E.Qriqoryanın internetdən əldə etdiyimiz şəkli. 
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hissələrini əks etdirməklə kifayətlənəcəm. Sizlərdə maraq doğurarsa, onu 
həm tam oxumaq üçün, həm də lüzumsuz şübhələrə yer qalmasın deyə 
ittiham aktını bütövlükdə xüsusi yaradılmış www.sumgayit1988.com saytın-
dan əldə edə bilərsiniz. Sumqayıt hadisələrində baş verən ən ağır faciələr 
məhz bu ittiham aktında öz əksini tapıb. Baş verən faciənin miqyasını azalt-
maq fikrim yoxdur, ancaq bir faktı nəzərinizə çatdırım ki, erməni millətçi-
ləri bütün dünyaya Sumqayıtda min nəfərdən artıq insanın qətlə yetirildiyi 
xəbərini yayıblar. SSRİ prokurorluğu isə Sumqayıtda 32 nəfərin qətlə 
yetirildiyini müəyyən edir. Nəzərinizə çatdırım ki, 32 nəfərin də 26-sı 
erməni milliyyətindən 6-sı isə azərbaycanlı olub. Kitabla tanış olduqca, bu 
faciəni kimlərin törətdiyinin, Azərbaycan xalqının kənarda qurulmuş murdar 
cinayətlərin qurbanına çevrildiyinin şahidi olacaqsınız. “Böyük Ermənistan” 
xəstəliyinə yoluxmuş, saxtakarlıqların mahir ustası olan erməni millətçi-
lərinin bu kitabdan öz məqsədləri üçün istifadə edəcəyini istisna etmirəm. 
Çünki göstərdiklərim onların bu günə qədər Sumqayıt hadisələri ilə bağlı 
dünyaya yaydıqları “azərbaycanlılar Sumqayıtda baş kəsirdilər, hamilə 
qadınların qarınlarını açırdılar, erməniləri doğrayıb kabab bişirirdilər” kimi 
yalanlarını ifşa edəcək və Sumqayıtda törədilmiş ən ağır cinayətlərin məhz 
onlar tərəfindən törədildiyini sübuta yetirəcəkdir. Mən haqqa, ədalətə, ən 
əsası, Allahın varlığına sonsuz inanan birisiyəm və əminəm ki, bütün 
hadisələri çılpaqlığı ilə ortaya qoyduğumdan Sumqayıtda nələrin baş verdiyi 
barədə özünüz düzgün nəticə çıxaracaqsınız.  

 İndisə əvvələ qayıdıb, Qriqoryanın kimliyi haqqında təsəvvürlərinizi 
daha da dolğunlaşdırmaq istərdim... 

 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
 

 
 

Tərcümə: “E.R.Qriqoryan yaranmış fürsətdən istifadə edərək 
Sumqayıt Şəhər DİŞ əməkdaşının xidməti kabinetindən öz evinə telefonla 
zəng vurmuş və irəli sürdüyü alibinin təfərrüatını arvadı Kaqramanyan Rita 
Mukanovna ilə razılaşdırmışdır”. 

c.29 i.v. 3-4, 64 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
 

 
 

Tərcümə: “Sonralar, 1988-ci il avqustun 24-də Asriyan (Ağayeva) 
S.B. etiraf etmişdir ki, martın əvvəlində o, əri ilə birlikdə Orconikidze 
şəhərində olmuş, Kaqramanyan Rita ərinin alibisi ilə əlaqədar oraya tez-tez 
zəng etmişdir. Martın əvvəlində o, özünün qayıtmasını R.M.Kaqramanyana 
bildirmədən Sumqayıta qayıtmış, lakin sonuncu onun gəlməsindən xəbər 
tutmuş və martın 30-da onu ifadə vermək üçün müstəntiqin yanına 
gətirmişdir”. 

c.29 i.v. 166-176 
Şərh: İş materiallarından görünür ki, Qriqoryan hər vəchlə özünə 

alibi yaratmağa çalışır, həbsdə ola-ola, Azərbaycandan kənardakı şahidlərə 
belə, təsir etməyi bacarır. Qriqoryanın kimliyindən danışarkən, onun digər 
təqsirləndirilən şəxslər üzərində hansı təsir gücünə sahibləndiyini isə şəxsi 
təcrübəmdə şahidi olduğum bəzi hallarla nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 
Belə ki, məhkəmə iclaslarında bəzən təqsirləndirilən şəxslər çarpaz suallara 
cavab verərkən, həqiqəti söyləyəndə, Qriqoryan bir baxışı ilə onları dərhal 
susdurur və dediklərindən imtina etməyə məcbur edirdi. Ümumiyyətlə, 
təqsirləndirilən şəxslər ifadə verərkən, bir gözləri daim Qriqoryanda olur, 
mimikasını izləyirdilər və onun mimikasındakı, hərəkətlərindəki hər hansı 
dəyişiklik onların ifadələrini dəyişməsinə kifayət edirdi.  



SUMQAYIT – SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı 

  37

 
 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
 

 
 

Tərcümə: 1988-ci il sentyabrın 5-də zərərçəkmiş K.Q.Mejlumyan 
təqsirləndirilən E.R.Qriqoryanın onların mənzilində etdiyi hərəkətlər 
barədə izahat verərək demişdir: 

“...Məhz E.R.Qriqoryan mənim anamı döyür, sındırılmış stulun ayağı 
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ilə onun başına zərbələr vururdu. Mən isə bunu yaxşı görürdüm və o vaxt 
mənə belə gəlirdi ki, Qriqoryanın xarici görkəminə görə, o, yəqin ki, 
ləzgidir...”.  

c.2 i.v. 168  
Şərh: Kitabda təqdim etdiyim şəkildən də aydın görünür ki, 

Qriqoryan zahirən qətiyyən erməni görkəminə malik birisi deyildi. Onu 
daha çox rusa, ləzgiyə oxşatmaq olardı. Buna görə də yaxın ətrafında olan 
qısa dairədən başqa hamı onu ləzgi kimi tanıyırdı. Məhz bu səbəbdən, həm 
də Azərbaycan dilində təmiz danışdığından, onun baş verən cinayətlərdəki 
aktivliyi heç kimdə şübhə doğurmurdu.  

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
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Tərcümə: O, Qriqoryanın cinayətlərdə iştirak etməsini əvvəllər 
gizlətməsinin səbəbini, artıq qeyd edildiyi kimi, özünün 16, 19 may, 2, 7 və 
21 iyun 1988-ci il tarixli ifadələrində belə izah etmişdir: 

“1988-ci il fevralın 29-da təxminən saat 7-də məni evdən Sumqayıt 
Milis şöbəsinə apardılar... Orada mən və saxlanılmış digər şəxslər uzun 
müddət dəhlizdə qaldıq... Biz hamımız dəhlizdə dayanmışdıq... Bir-birimizlə 
söhbət etməyə imkan vardı... Biz dəhlizdə dayanan vaxt Qriqoryan Edik 
mənə dedi ki, istintaq zamanı fevralın 28-də mənim harada olmağımı və 
nələr görməyimi söyləməyim, əks halda İttifaqın bütün koloniyalarında onun 
tanışları çoxdur və əgər mən danışsam, o məni yerin altından da olsa, tapıb 
öldürəcəkdir... Nadir (Nəcəfov) məni hədələyirdi ki, əgər mən istintaqda 
onun barəsində danışsam, o, məktub yazacaq və mənim ailəmi qıracaqlar...  

Mən yaxşı bilirdim ki, Qriqoryan Edik və Nəcəfov Nadir başkə-
sənlərdir və onlar həqiqətən məni və mənim ailəmi öldürə bilərlər. 
Qriqoryan qardaşlarının hamısı canidir və hamı onlardan qorxurdu. 
Nəcəfov Nadir də bu məsələdə onun tayıdır. Buna görə də mən qohumlarım 
üçün qorxduğumdan o qədər də düzgün olmayan ifadələr vermişəm...” 
c.26 i.v. 131-136, 158-162, 192-201, 226-235, 227-276 
 

 
 
Şərh: Mən növbəti dəfə Qriqoryan haqqında cinayət işinin material-

larında rast gəlinən ifadələrə şəxsi təcrübəmə söykənərək aydınlıq gətirmək 
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istərdim. Belə ki, məhkəmə iclaslarının ilk günlərindən, daha əvvəl də 
söylədiyim kimi, Qriqoryanın digər müttəhimlər üzərində çox güclü nüfuza 
malik olduğunu görürdüm. Özü də bu nüfuz hörmət və ya istək əsasında 
deyil, ifadə olunmaz bir qorxu üzərində qurulmuşdu ki, bunu siz yuxarıdakı 
ifadələrdən də anlamış oldunuz. Və bu nüfuz Qriqoryana təqsirləndirilən 
şəxslərlə istədiyi kimi rəftar etməsinə imkan verirdi. Videokasetlərə baxış 
zamanı onun necə davranmağı, müstəntiqləri belə ələ salmağı, ifadə 
verərkən çox soyuqqanlı olmağı onun sadə adam olmadığından xəbər 
verirdi. Dəfələrlə şahidi olurdum ki, Qriqoryanın bir baxışı təqsirləndirilən 
şəxsin ifadəsini dəyişməsinə, hətta ayağa durmasına da səbəb olurdu. 
Adətən, Qriqoryan dəmir barmaqlıqlar arxasında oturduğu yerin yanını boş 
saxlayırdı. Proses zamanı gözünün ucu ilə təqsirləndirilən şəxslərdən hər 
hansı birinə baxırdısa, həmin təqsirləndirilən şəxs dərhal yerindən qalxıb 
gəlib Qriqoryanın yanındakı yerdə otururdu və ondan, sanki, əmr gözləyirdi. 
Təqsirləndirilən şəxslərin hamısının Qriqoryandan qorxduqlarını dəfələrlə 
bildirdikdə isə məhkəmə buna məhəl qoymur, təqsirləndirilən şəxslər və 
qohumları tərəfindən isə mən hücumlara məruz qalırdım. Bir gün fasilədə 
məhkəmə zalında çox acınacaqlı bir halın şahidi oldum. İsti yay günlərindən 
biri idi. Təqsirləndirilən şəxslər üçün bir şüşə mineral su gətirdilər və ən 
sondakına verdilər. O, şüşəni götürüb özündən sonrakına ötürdü, o da 
özündən sonrakına ötürdü və beləliklə, heç biri şüşəni açmadan Qriqoryana 
verdilər. Yalnız Qriqoryan şüşənin ağzını açıb içdikdən sonra digərləri də 
onun “artığını” içməyə başladılar. Bu hal məni tamamilə dəhşətə gətirdi, 
hətta əsəblərimin o cür gərgin anında təqsirləndirilən şəxslərdən Qriqoryan-
dan niyə qorxduqlarını bir daha soruşdum. Onlarsa “biz heç kimdən qorx-
muruq!” – deyə “cəsarətlə” cavab verdilər. Bu zaman mən onlara su şüşəsini 
birinci Qriqoryana verib, sonra ondan qalan artığı içmələrindən qorxub - 
qorxmamalarının göründüyünü bildirdim. Cavab verə bilməmələrindən mən 
onlarda bir xəcalət hissinin yaşandığının da şahidi oldum. Ancaq yenə də 
Qriqoryana qarşı olan qorxu bu xəcalət hissinə qalib gəlirdi. 

Təqsirləndirilən şəxslərin Qriqoryandan necə qorxmalarını həmin 
prosesdə Qalib Məmmədovun vəkili qismində iştirak edən və işin 
mahiyyətini yaxşı bilən, Əsədağa Abdullayev də 06, 08, 09 aprel 2010-cu il 
tarixlərdə “Bizim yol” qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlıya verdiyi silsilə 
müsahibələrində təsdiqləyir. Həmin müsahibələrdən bəzi məqamları 
diqqətinizə çatdırıram:  

Ə.A. Cavab: “...Təsəvvür edin ki, Qriqoryan özünü prosesdə çox 
ədabaz və şef kimi aparırdı. Adi bir misalı xatırladacağam, təqsirləndirilən 
digər müttəhimlərin valideynləri uşaqlarına yemək gətirirdilər, amma onlar 
yeməklərini birinci Qriqoryana yedizdirirdilər. “Badamlı”nı stəkana süzüb 
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birinci Qriqoryana verirdilər ki, “Edik, gəl, sən iç”. Bax, onlar belə 
şərəfsiz, biqeyrət uşaqlar idi. 

N.C. Sual: Deməli, bizimkilər Qriqoryandan qorxurmuşlar? 
Cavab: Belə çıxır da, bəli, qorxurdular... „ 
 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
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Tərcümə: Təqsirləndirilən N.S. Səfərov Ə.İ. İsayevin ifadələrinin bu 
hissəsini təsdiq edərək demişdir: 

“... Qriqoryan Edik, Nəcəfov Nadir, İsayev Əfsər və mən 1-ci 
mikrorayonda yerləşən eyni binada yaşayırdıq və bir-birimizi yaxşı 
tanıyırdıq... Bizim uşaqlıq illərimiz bir həyətdə keçmişdir. Qriqoryan Edik 
xasiyyətcə sakit, lakin çılğındır. Hiyləgərdir, hətta çox hiyləgərdir. Bizim 
həyətin oğlanları, o cümlədən mən də onun fiziki qüvvəsinə görə ona hörmət 
edir və ondan qorxurduq. Bunu o özü də bilirdi. Özü karate ilə məşğul 
olurdu... Edik əvvəllər məhkum olunmuşdur. Nəcəfov Nadir mənim vali-
deynlərimlə eyni mərtəbədə yaşayır. O da məhkum olunmuşdur... Qriqoryan 
Ediklə eyni kolonda yatmışdır. O, həyətdə özünü lovğa-lovğa aparırdı... 
Həyətdə özünü Qriqoryan Edikdən sonra ikinci adam hesab edirdi, necə 
deyərlər, onun müavini idi. Nəcəfov Nadir çox murdar adamdır, adamları 
bir-birinə qarşı düşmən etməyi bacarırdı... Hüseynov Vaqifi mən onun 
Nəcəfovun bacısı ilə evlənməsindən sonra tanımışam, gərək ki, 1987-ci ildə. 
O, şərəfsiz, vicdansız adamdır. Nəcəfov Qriqoryan Edikin, necə deyərlər, 
müavini idisə Hüseynov Vaqif onun köməkçisi idi. Hüseynov Vaqif Coratda 
kirayə mənzildə yaşayır, lakin həmişə Nəcəfov Nadirlə “fırlanır”... 1988-ci 
il fevralın 28-də... Poqosyanın mənzilində... talan törədiləndən sonra... 
Qriqoryan Edik və Nəcəfov Nadir deyirdilər ki, əgər kimsə milisin əlinə 
düşsə, heç nəyi boynuna almasın, heç kəsi “satmasın”... Sonra biz ayrıl-
dıq... Mən avtobus dayanacağına getdim... Milis işçiləri... məni şəhər milis 
şöbəsinə gətirdilər. Orada məni dindirdilər. Sonra, 1988-ci il martın 1-də 
məni Bakıya apardılar. İstintaqın gedişində barəsində ifadə verdiyim 
Qriqoryan Edik və onun qardaşı Erik mənimlə eyni maşında gedirdi. 
Nədənsə Eriki də tutmuşdular. Mən küncə qısılıb oturmuşdum ki, Edik məni 
görməsin. Mənə belə gəlir ki, o məni görmədi. Maşında adam çox idi...”.  

c.16 i.v. 77-79, 165-167 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 

Tərcümə: Eyni zamanda bütün istintaqın gedişində təqsirləndirilən 
E.R.Qriqoryan həm bu epizod üzrə, həm də başqa epizodlar üzrə 
zərərçəkənlərə və onu törətdiyi əməllərdə ifşa edən cinayətin digər 
iştirakçılarına təzyiq göstərməyə çalışırdı. 

Belə ki, təqsirləndirilən E.R.Qriqoryan 1988-ci il martın 15-də 
videoyazı tətbiq edilməklə zərərçəkmiş L.Q.Mejlumyanla üzləşdirmə zamanı 
zərərçəkmişin onun cinayətlərini ifşa edən ifadələrinə təsir göstərməyə 
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çalışmışdır.  
c.3 i.v. 6-8 

 23 sentyabr 1988-ci ildə R.A.Mejlumyanla üzləşdirmə zamanı 
E.R.Qriqoryan əvvəlcə zərərçəkmişə müraciətlə onu qorxutmağa, sonra isə 
zərərçəkmişi onun cinayətlərini ifşa edən ifadələrini yenə dəyişməyə məcbur 
etmək məqsədilə onun milli hissləri ilə oynamağa çalışmışdır.  

c.29 i.v. 225-228  
22 iyun 1988-ci ildə təqsirləndirilən E.R.Qriqoryan təqsirləndirilən 

Ə.İ.İsayevlə videoyazıdan istifadə edilməklə üzləşmə zamanı onu ifşa edən 
Ə.İ.İsayevin üstünə qışqıraraq demişdir: “...Mən səni nə üçün yedirtmişəm? 
Çaqqal heç vaxt adam olmayacaq. Sənin kimi farsa yaxşılıq etməkdənsə, 
qoynunda ilan saxlamaq yaxşıdır...”.  

Təqsirləndirilən Ə.İ.İsayev ona belə cavab vermişdir: “Sən özün 
mənə deyirdin ki, 28 fevral hadisələri sənin üçün Allah nemətidir. Elə bil 
bəxt özü sənin yanına gəlib”.  

c.26 i.v. 296 
 

Şərh: Bu ifadədə Qriqoryan, bəlkə də, birinci dəfə soyuqqanlılığını 
unudur və azərbaycanlılara olan nifrətini biruzə verir. Bu məqamda başqa 
bir halı da nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Qriqoryanın özünə arxayınlığı o 
qədər artmışdı ki, təqsirləndirilən şəxsləri təkcə təklikdə, üzləşmələrdə 
deyil, məhkəmə prosesində də açıq-aşkar təhdid edirdi. Buna misal olaraq, 
Qalib Məmmədovun məhkəmədə səmimi ifadə verərkən yaşananları 
göstərmək istərdim. Belə ki, Qalib Məmmədov ifadə verərkən, Qriqoryan 
bir neçə dəfə heç kimdən çəkinmədən ona “sən prosesdən sonra baş 
verəcəkləri düşünmürsən?” – deyərək, hədə-qorxu da gəlirdi. Bu cür hədə-
qorxular tez-tez bütün təqsirləndirilən şəxslərə qarşı olurdu. 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 

Tərcümə: 24 iyun 1988-ci ildə təqsirləndirilən N.A.Nəcəfov 
ifadəsində E.R.Qriqoryanın qarşısında baş əydiyini bildirərək demişdir: 

“...Mən oğurluq etdiyimə görə cəza çəkirdim. Bu, istintaqa mə-
lumdur. Oğurluq etdiyinə görə 5 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrumetmə 
cəzasına məhkum olunmuş Edik də cəzasını 3 №-li islah əmək müəssisəsində 
çəkirdi. Təxminən 1984-cü ilin oktyabr ayına qədər biz bir yerdə cəza 
çəkmişik. Zonada bir müddət eyni briqadada işləmişik. Bir barakda 
yaşayırdıq, boş vaxtımızı bir yerdə keçirirdik. Tez-tez nərd oynayırdıq. Edik 
... fiziki cəhətdən... çox güclü, həmişə özünü müdafiə etməyi bacaran, iradəli 
və inadkar adamdır. Edik kimi adamlar qarşılarına qoyduqları məqsədə 
çatmaq üçün fiziki qüvvəni üstün tuturlar. Onun hər məsələ barədə öz fikri 
var...”. 

c.22 i.v. 150-154 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 

Tərcümə: 7. Təqsirləndirilən Qriqoryan Eduard Robertoviç 
14 dekabr 1959-cu ildə Sumqayıt şəhərində fəhlə ailəsində anadan 

olmuşdur. 
c.28 i.v. 28 

Çoxuşaqlı, uğursuz ailədə böyümüşdür. Ailədə ondan başqa beş uşaq 
olmuşdur. Atası 1969-cu ilə xəstələnərək ölmüşdür. İki qardaşı məhkum 
olunmuşdur.  

c.28 i.v. 195-220 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
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Tərcümə: O, uşaqlarının hamısını Sumqayıt şəhərindəki 5 №-li orta 
məktəbdə oxumağa qoymuşdur. Oğlanları orta məktəbdə oxuyarkən ona 
şikayətlənirdilər ki, dərsləri öyrənməkdə çox çətinlik çəkirlər, çünki onlar 
internat-məktəbdə oxuyarkən məktəb proqramından çox geri qalmışdılar. 
Xüsusilə Eduard çətinliklə oxuyurdu, riyaziyyatı öyrənə bilmir, dərslərdən 
qaçırdı. Eduard riyaziyyatın öhdəsindən gələ bilmədiyinə və o biri fənləri 
çətinliklə öyrəndiyinə görə anasına məsləhət görmüşlər ki, onu əqli 
cəhətdən zəif inkişaf etmiş uşaqlar üçün məktəbə versinlər, anası da belə 
etmişdir.  

c.28 i.v. 188-189 
 

Şərh: Bəli, Qriqoryan haqqında verilən xasiyyətnamədə göstərilir ki, 
o, 10 yaşından atasız böyüyüb, onun tərbiyəsi ilə anası məşğul olub, orta 
məktəbdə pis oxuyub. Ancaq bu, heç də onun ağıl göstəricisi deyil. Çünki 
məhkəmə dindirmələri zamanı verdiyim çarpaz suallarda təqsirləndirilən 
şəxslərin hamısı bəzən həqiqəti söyləyirdilər. Qriqoryanı isə bu cür suallarla 
dolaşdırmaq mümkün deyildi. Ona sualları verəndə, sanki, əvvəlcədən 
fikrimi oxuyur, 3-4 sual sonra nə soruşacağımı bilirdi. Və bütün çarpaz 
suallara əvvəl düşünür, analiz edir, sonra cavab verirdi. Məhkəmə boyunca 
bir dəfə də olsun onun verilən suala dərhal cavab verməsinin şahidi 
olmadım. Verilmiş suala cavab tapmadıqda, o ya təhqirə keçir, yaxud da 
gülə-gülə “cavab verməmək mənim hüququmdur” - deyirdi. Ola bilsin, o, 
yüksək savad sahibi deyildi, ancaq onun ağlı o iş üzrə bütün təqsirləndirilən 
şəxslərin bir yerdə olan ağlından daha üstün idi. Sanki, xüsusi hazırlıq 
keçmişdi. 

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
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Tərcümə: 1976-cı il dekabrın 17-də E.R.Qriqoryan Sumqayıt Şəhər 
Xalq Məhkəməsi tərəfindən Azərb.SSR CM-nin 207-ci maddəsinin üçüncü 
hissəsi ilə (xüsusi qəddarlıqla xuliqanlıq) 3 il sınaq müddəti ilə 3 il şərti 
azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş, onu islah olunmaq və 
yenidən tərbiyə edilmək üçün Sumqayıtdakı 19 №-li yardımçı məktəbin 
kollektivinə vermişdilər. 

c.28 i.v. 73, 77-78 
Törədilmiş cinayətlə əlaqədar E.R.Qriqoryan Sumqayıt şəhər DİŞ-in 

yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə inspeksiya tərəfindən uçota 
götürülmüşdür.  

c.28 i.v. 136 
 
 

QRİQORYANIN  ROLU 
 

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
Tərcümə: Təqsirləndirilən E.A.Gəncəliyev daha sonra izahat 

verərək demişdir: 
“...Birinci olaraq Qriqoryan Edikin əl ilə üzünə zərbə vurduğu 

sürücü qadın mənim yanımda idi. Eyni zamanda bizim qrupun digər 
iştirakçıları da həmin qadını döyməyə başladılar. Şəxsən mən qadının çiyin 
nahiyəsinə əlimlə 3-4 zərbə vurmuşam...”. 

c.23 i.v. 323-333 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: Təqsirləndirilən Məmmədov Qalib Qədirşah oğlu 1989-

cu il fevralın 22-də, bu epizodla əlaqədar ona ittiham təqdim edilərkən, 
təqsirini tamamilə etiraf etmiş və göstərmişdir ki, 1988-ci il fevralın 28-də 
təxminən saat 15:15 dəqiqədə o, uzaq qohumu Səfərov Nizaminin evindən 
çıxmış və şəhərə tək getmişdir. 

Daha sonra o, izahat verərək demişdir: 
“...Qışqırtılar kəsiləndən sonra Qriqoryan: “Arxamca gəlin!”, deyə 

əmr etdi və bizim hamımızı Sülh və Dostluq küçələrinin kəsişdiyi yol 
ayrıcına apardı”. 

c.18 i.v. 231-252 
 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
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Tərcümə: Təqsirləndirilən Səfərov Nizami Sumbat oğlu 1989-cu il 
fevralın 20-də bu epizod üzrə ona ittiham elan edilərkən təqsirini qismən 
etiraf etmiş və izahat verərək bildirmişdir ki, 1988-ci il fevralın 28-də 
təxminən saat 16 radələrində o, Sumqayıt şəhər avtovağzalının yaxınlığında 
yerləşən çayxanaya gəlmişdir. 

N.S.Səfərov ifadəsində daha sonra demişdir: 
“...Nəcəfov Nadir, Qriqoryan Edik, Hüseynov Vaqif, Gəncəliyev 

Elçin, İsayev Əfsər və o biri uşaqlar artıq orada idilər... Məmmədovla mən 
onların yanında əyləşdik... Təxminən 15 dəqiqə çayxanada olmuşam... 
Sonra Qriqoryan ayağa qalxmağı təklif etdi... Qriqoryan maşının qapısını 
açdı və sükan arxasında əyləşən qadından sənədlərini tələb etdi. Qadın ona 
nə isə cavab verdi. Mən Məmmədovun yanından keçib sürücü tərəfə 
yaxınlaşdım. Avtomaşının bütün qapıları artıq açıq idi... Mən oraya çatanda 
sənədlər artıq Qriqoryanın əlində idi. Sənədlərin cildi qırmızı rəngdə idi... 
Qriqoryan qışqıraraq onların erməni olduqlarını dedi və onları döyməyə 
çağırdı... Qriqoryan qadını maşından sürüyüb salmağa başladı. Qadın 
müqavimət göstərir, “mama!” deyə qışqırırdı.  

c.16 i.v. 190-208 
 
 

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
 

 
 

Tərcümə: Sumqayıt şəhər DİŞ post-patrul xidməti rotasının mili-
sioneri şahid Heydərov Pərvərdigar Hüseyn oğlu bu məsələyə dair izaha-
tında demişdir: 

“...Mən yalnız sonradan başa düşdüm ki, bu adamların əksəriyyəti, 
ən azı kütlədə mənim yanımda olanlar ya sərxoş idi, ya da hansısa 
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uyuşdurucunun təsiri altında idi. Onların gözlərində bir boşluq vardı, heç 
nə başa düşmür, bizim bütün tələblərimizə heç bir reaksiya vermirdilər”. 

c.1 i.v. 213-222 
 

Qeyd: Bundan sonra mən bəzi hallarda cinayət işinin materialları 
əlimdə olmadığından, bu işin, xüsusilə, cinayət işinin materiallarında olan 
çoxsaylı videokasetlərin saxlanmadığına dair şübhələrim yarandığından, 
ümumilikdə bu cinayət prosesinin əhəmiyyətini, aktuallığını, tarix üçün 
vacibliyini nəzərə alaraq, məhkəmə prosesi zamanı iş dəftərimdə apardığım 
qeydləri nəzərinizə çatdıracam. Çox arzulayardım ki, heç olmasa kitab işıq 
üzü gördükdən sonra cinayət işinin materialları və videokasetlər tapıla və 
apardığım qeydlərin dəqiq və qərəzsiz olduğu təsdiqlənə.  

Şərh: İğtişaş iştirakçılarının, sanki, özlərində olmaması halının 
səbəbi sonrakı ifadələrdə açılır. Belə ki, siz özünüz də ifadələrdən 
görəcəksiniz ki, bu hal Qriqoryanın iğtişaş iştirakçılarına həblər paylaması 
nəticəsində baş vermişdir. Məhkəmə prosesində bu halı təsdiqləyəcək 
ifadələrin videoyazıları nümayiş etdirildi ki, həmin videoyazıdan bəzi 
qeydləri mən öz dəftərçəmdə aparmışam. Bu videoyazılardan birində 
təqsirləndirilən şəxs İsayevlə Hüseynovun üzləşməsi əks olunmuşdu. İsayev 
ifadələrində aşağıdakıları bildirirdi: 

 
Müəllifin prosesdəki qeydlərindən:  

 

Tərcümə: “Cild 23, iş vərəqi 156-164  Video 
“Edik hamıya həb paylayırdı, hansının ki, qəbulundan sonra güc axınını 
hiss etdim”. 

Şərh: Bu həblər onlara məhz bu məqsədlə verilirdi, həmin həbi 
qəbul etmiş bütün təqsirləndirilən şəxslər ondan sonra özlərini daha güclü, 
daha cəsarətli hiss etdiklərini qeyd edirdilər. Məhkəmə prosesində bu halı 
təsdiqləyən çoxlu sayda videokasetlər nümayiş etdirildi, lakin təkidlərimə 
baxmayaraq, bu hal da məhkəmənin sonuna qədər araşdırılmadı... 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 

Tərcümə: 1989-cu il iyulun 7-də və 15-də Ə.İ.İsayev və onun 
qohumları arasında aparılmış üzləşdirmədən sonra təqsirləndirilən şəxs 
alibisinin əsassız olduğunu başa düşmüş və bununla əlaqədar öz ifadəsində 
göstərmişdir: 

“... Mənim indiyə qədər verdiyim ifadələr tam düz olmamışdır... 
Qızların zorlanması barədə danışmağa mən əvvəlcə utanır və qorxurdum... 

Bu qızı zorlamağa Qriqoryan Edik başladı. 
Sonra Qriqoryan Edik mənim şubamın çiynindən tutaraq məni qıza 

tərəf itələyib dedi: “Gəl, indi sən dadına bax!”.  
c.27 i.v. 57-70, 86-98 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
 Tərcümə: Təqsirləndirilən Ə.İ.İsayevin bu epizod üzrə etiraf 

ifadələrindən imtina etməsinin həqiqi səbəbi isə onun 16, 19 may, 2, 7, 21 
iyun 1988-ci il tarixli ifadələrindən görünür. Təqsirləndirilən Ə.İ.İsayev 
həmin ifadələrində demişdir:  

“1988-ci il fevralın 29-da təxminən saat 7-də məni evdən Sumqayıt 
Milis şöbəsinə apardılar... Orada mən və saxlanılmış digər şəxslər uzun 
müddət dəhlizdə qaldıq... Biz hamımız dəhlizdə dayanmışdıq... bir-birimizlə 
söhbət etməyə imkan vardı... Biz dəhlizdə dayanan vaxt Qriqoryan Edik 
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mənə dedi ki, istintaq zamanı fevralın 28-də mənim harada olmağımı və 
nələr görməyimi söyləməyim, əks halda İttifaqın bütün koloniyalarında onun 
tanışları çoxdur və əgər mən danışsam, o məni yerin altından da olsa, tapıb 
öldürəcəkdir... Nadir (Nəcəfov) məni hədələyirdi ki, əgər mən istintaqda 
onun barəsində danışsam, o, məktub yazacaq və mənim ailəmi qıracaqlar... 
İlkin saxlama kamerasında biz müxtəlif kameralara düşdük və mən heç kimi 
görmədim, lakin Nadir divarın o tərəfindən məndən soruşurdu ki, bilmirsən, 
Ediki buraxıblar ya yox... Fevralın 29-da nahardan sonra məni Bayıl 
təcridxanasına apardılar... Nəcəfov Nadir də mənimlə bir kameraya düşdü... 
O, məni yenə hədələyərək deyirdi ki, əgər mən onların uşaqlıq yoluna boru 
soxduqları qadını öldürdüklərini söyləsəm, o, yəni Nadir həbsxanadan 
dostlarına məktub yazacaq və onlar mənim ailəmi qıracaqlar. Nadir DTK-
nın istintaq təcridxanasında gəzinti zamanı da divarın o üzündən məni 
hədələyirdi... Mən yaxşı bilirdim ki, Edik Qriqoryan və Nəcəfov Nadir 
başkəsənlərdir və onlar həqiqətən məni və mənim ailəmi öldürə bilərlər... 
Qriqoryan qardaşlarının hamısı canidir və hamı onlardan qorxurdu. 
Nəcəfov Nadir də bu barədə onun tayıdır... Buna görə də mən qohumlarım 
üçün qorxduğumdan o qədər də düzgün olmayan ifadələr vermişəm...” 

c.26 i.v. 131-136, 158-162, 192-201, 226-235, 227-276 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
  
 Tərcümə: Təqsirləndirilən Səfərov Nizami Sumbat oğlu 1989-cu il 

fevralın 20-də ona elan edilmiş ittihamda bu epizod üzrə özünü qismən 
təqsirli bilərək izahat vermişdir: 

“... Qriqoryan Edik bu mənzildə ev sahibini ayağı ilə vurdu, 
Lyudmilanı və səhv etmirəmsə Karinanı da zorladı. O, mənzildə lazımsız 
şeylərin hərəsini bir tərəfə atır, qiymətli şeylər axtarırdı”. 

c.16 i.v. 190-209 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
Tərcümə: 1988-ci il sentyabrın 23-də zərərçəkmiş R.A.Mejlumyan 

təqsirləndirilən E.R.Qriqoryanla üzləşdirmə zamanı öz ifadələrini 
təsdiqləyərək demişdir: 

“... Kütləvi iğtişaşlar zamanı bu kişi başqaları ilə birlikdə bizim 
mənzilə soxulmuşdu. Mən bu kişini əvvəl də tanımışdım, fotoşəklinə əsasən... 
Mənimlə üzbəüz əyləşən Qriqoryan ... başqaları ilə birlikdə bizim mənzilin 
qapısını sındıraraq... içəriyə girmişdi. O məni stulun ayağı ilə döyürdü. 
Kütlə məni sıxışdırıb otağa salanda gördüm ki, o həmin otaqda mənim qızım 
Karinanı zorlayır”.  

c.29 i.v. 225-228 
 

Şərh: Bu prosesdə Qriqoryana hökm ancaq bu epizoddakı zorlama 
cinayətinin əsasında verildi. Hərçənd ki, məhkəmə prosesi zamanı nümayiş 
etdirilmiş çoxsaylı videokassetlərdə Qriqoryana verilmiş bütün ittihamlar öz 
təsdiqini tapır, onun dəstə başçısı olması, təqsirləndirilənləri onun idarə 
etməsi, göstərişləri onun verməsi, erməni ailələrinin siyahısının onda olması 
ifadələrdən, üzləşmələrdən açıq-aşkar görünürdü. Belə ki, videokassetlərdən 
bilinirdi ki, istintaq hərəkətləri tam sərbəst aparılır, iştirakçılar bir-birini ifşa 
edir, hərəkətlərini ört-basdır etmək istəyir, bu zaman bəzən bir-birilərini 
təhqir edir, bəzən biri digərinə yarınmaq istəyirlər. Qriqoryan bütün epizod-
larda hamıya hədə-qorxu gəlir, bəzən isə onu ifşa edən zərərçəkmiş ermə-
nilərə özünün də erməni olduğunu xatırladır. Əgər həmin videokassetlər 
qalmış olsa və bu gün nümayiş etdirilsə, yazdıqlarım heç kimdə şübhə do-
ğurmaz. Videokassetlərin taleyindən xəbərim olmadığı üçün, onların nüma-
yişi zamanı apardığım bəzi qeydləri sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. 
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Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 

Tərcümə: “Cild 2, iş vərəqi 67-75 5 martdan 
     78-79 9 martdan  
Hərəkətlərindən Mejlumyan başa düşür ki, bu bir qrupdur (o, Qriqoryanın 
qrupu adlanırdı)” 

Şərh: Yuxarıda göstərdiyim qeydlər videoyazının nümayişində 
aparılıb. Sumqayıt hadisələri baş verdikdən sonra zərərçəkmiş ermənilərin 
bir qismi artıq Yerevanda idilər. İstintaqı aparan SSRİ Prokurorluğu hə-
min dövrdə istintaq qrupunun üzvü olan V.Kaliniçenkonun rəhbərliyi 
ilə zərərçəkənlərlə tanınma aparmaq məqsədilə Sumqayıtda həbs 
olunmuş şəxslərin hamısının videogörüntüsünü Yerevana aparır.  

Nəzərinizə çatdırım ki, Vladimir İvanoviç Kaliniçenko 1979- cu il-
dən SSRİ Baş prokuroru yanında mühüm işlər müstəntiqi olmuş və işlədiyi 
dövrdə SSRİ-də ən problemli cinayət işlərinin istintaqını aparmış, daim 
professionallığı ilə fərqlənmişdir. Hal-hazırda V.Kaliniçenko Rusiyanın ən 
məşhur vəkillərindən biridir.  

Beləliklə, Mejlumyan bacıları ilə Ermənistan 
prokurorluğunda aparılan tanınmada həmin bacılara 
həbs olunanlar bir-bir nümayiş etdirildikcə, onları 
tanıyıb-tanımadıqlarını söyləyirdilər. Bəzilərinə “bu 
vardı”, bəzilərinə “bu yox idi”, başqa bir qisminə “bu, 
ola bilsin, var idi, ola bilsin, yox” deyə reaksiya ve-
rirdilər. Lakin növbə Qriqoryana çatdıqda həmin ba-
cılar onun olduğunu və əsas fiqurun elə o olduğunu 
dərhal və çox böyük həyacanla bildirirdilər. Burada 
çox vacib bir məqama diqqət yetirmək lazımdır ki, 
Mejlumyan bacıları Qriqoryanı Yerevan Prokuror-
luğunda erməni müstəntiqlərin iştirakı və SSRİ 

Prokurorluğunun rəhbərliyi ilə keçirilən tanınmada tanıyırlar. Bundan 
başqa, həmin qrupa rəhbərlik edənin Qriqoryan olması məhz zərərçəkmiş 

 
SSRİ Prokurorlu-
ğunun mühüm işlər 

üzrə müstəntiqi  
V.İ. Kaliniçenko 
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ermənilər tərəfindən, məhz Ermənistanda bildirilir və bu tanınmanı 
azərbaycanlılar deyil, məhz rus və erməni milliyyətindən olan istintaq 
qrupunun üzvləri aparırlar. Elə bu tanınmada Qriqoryan yalvarır ki, o da 
ermənidir, onun adını çəkməsinlər. İş üzrə mövcud olan videokasetlərin 
tapılıb bütün dünyaya çatdırılması üçün elektron versiyada internetə 
yerləşdirilməsi tarix üçün əvəzsiz olardı. Yəni bu gün heç kim azərba-
ycanlıları erməniləri şərləməkdə və yaxud istintaqın qərəzli aparılmasında 
ittiham edə bilməz!!! Dediklərimi bir daha təsdiq edən ittihamnamənin 
aşağıdakı hissəsini də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm: 
 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
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Tərcümə: Zərərçəkmiş L.Q.Mejlumyan təqsirləndirilən E.R.Qriqor-
yanın onların mənzilində etdiyi hərəkətlər barəsində 1988-ci il avqustun 29-
da və 1988-ci il martın 9-da aşağıdakı izahatı vermişdir: 

“... Onlar məni zorlayanda mən dəfələrlə huşumu itirdim... Özümə 
gələndə gördüm ki, yenə çarpayıda uzanmışam, döşək yox idi, yastıq 
döşəməyə, mənim ayaqlarımın altına düşmüşdü. Mənim ayaqlarım çarpa-
yıdan sallanmışdı, mənim üstümdə isə Qriqoryan Eduard Robertoviç uzan-
mışdı. Mən onu dəqiq tanımışam. O, mənim üzərimdə uzanaraq mənimlə adi 
üsulla cinsi əlaqəyə girirdi. Mən bunu yaxşı hiss edirdim... Lakin bu zaman 
kimsə mənim sol ayağımı tutub aralayırdı. Mən Qriqoryanın sifətini yaxşı 
görürdüm. O mənə rus dilində nə isə deyirdi, onun üzünə baxanda fikir-
ləşdim ki, ləzgidir. Qriqoryan mənimlə 5-10 dəqiqə müddətində cinsi əla-
qədə olmuşdu. Bu zaman mən yalnız ağrı hiss edirdim. Mən onu da gördüm 
ki, Qriqoryanın rəngi ağappaqdır. Onun əlində, hansı əlində olması 
yadımda deyil, biləyində göy rəngli döymə üsulu ilə ya “Rita” ya da “Ri-
ma” sözü yazılmışdı, dəqiq yadımda deyil. O, cinsi əlaqəni başa çatdıran-
dan sonra... mənim üstümdən qalxdı..., şalvarını çəkdi və otaqdan çıxdı. 
Mənə belə gəlir ki, mənim üzərimdə uzandıqlarını və mənimlə cinsi əlaqədə 
olduğunu gördüyüm və ya hiss etdiyim adamlar arasında Qriqoryan, gərək 
ki, sayca beşinci idi...”.  

c.2 i.v. 76-77, 92-93 
Təqsirləndirilən E.R.Qriqoryanın 1 dekabr 1988-ci ildə aparılmış 

müayinə protokolundan aydın olur ki, onun sağ bilək nahiyəsində, baş 
barmağı ilə şəhadət barmağı arasında göy rəngli mürəkkəblə döyülmüş, 
uzunluğu 2 sm, hündürlüyü 0,5 sm olan “Rita” sözü yazılmışdır.  

c.28 i.v. 20-22 
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Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 
  
Tərcümə: “Mejlumyan Lyuda 
 Cild 2. i.v. 83-103 
 “Qriqoryanı yaxşı gördüm. Onun sifəti solğun görünürdü. Mən elə 
bildim, o ləzgidi. Əlində ya “Rima” ya da “Rita” yazılmışdı.” 
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      Lukeriç, Nazaryan 
      Yerevan şəhəri  
Səh. 218-224 I 13 
 Tanınma günü protokolu 
 Mejlumyan 
 Tanıdı 

-o, o döyürdü bizi. 
№3 -28.02 mənzildə idi. Bacım Karinanı və məni zorlayırdı, otağı dağıdırdı, 
şüşəni sındırdı. Əvvəlcə o dururdu. Sonra ona dedilər ki, durmasın. 
 
№5 dərhal tanıdı --- Qriqoryanı. Hamıdan fərqlənirdi ,o daha ağ idi, əlində 
tatuirovka var idi. Azərbaycan dilində danışırdı. Ayaqları ilə dəhşətli 
şəkildə döyürdü. Sındırıb sındırmadığını bilmirəm. 
Mən onu yaxşı yadımda saxlamışam. Hamını bizi öldürməyə səsləyirdi. 
Dəhşətli şəkildə döyürdü, ən fəalı idi. O, məni zorlayırdı. Bacımı görmə-
mişdim. O, ən birinci qrupda idi.” 

Şərh: Mən bu qeydləri videoyazının məhkəmədə nümayişi zamanı 
apardığıma görə fikirlər tam anlaşılmaya bilər. Bu səbəbdən mən şərhə 
ehtiyac duyulan məqamlarda fikirlərimi izah etməyə çalışacam. Yuxarıdakı 
qeydlərdən görünür ki, Mejlumyanlarla tanınma Yerevanda, müstəntiqlər 
Lukeriç və Nazaryanın iştirakı ilə olur və tanınmada bacıların hər ikisi onu 
yaxşı yadlarında saxladıqlarını, ağbəniz olduğunu, buna görə ləzgiyə 
oxşatdıqlarını, məhz Qriqoryanın ən aktiv olduğunu, hamını onları öldür-
məyə Qriqoryanın səslədiyini, hətta onun Azərbaycan dilində danışdığını 
qəti bildirirlər. Çox vacib olan bir detalı nəzərinizə çatdırım. L. Mejlumyan 
9 mart və 29 avqust 1988-ci il tarixli ifadələrində istintaqa bəlli olmayan bir 
məqama diqqət yetirərək bildirir ki, Qriqoryanın sağ və ya sol əlində 
“Rima” və ya “ Rita” sözləri yazılmışdır. Bundan sonra, istintaqçılar Qriqor-
yanın bədənində müayinə aparır və müəyyən edirlər ki, həqiqətən, onun sağ 
bilək nahiyyəsində baş barmaqla şəhadət barmağı arasında “Rita” sözləri 
yazılmışdır. Bu cür detallar cinayət işinin materiallarında onlarladır. 

Kitabın birinci hissəsində mən maksimum ittiham aktından kənara 
çıxmaq istəməsəm də, bəzi halları nəzərinizə çatdırmaq məcburiyyətində-
yəm. 1989-cu ilin 23 sentyabrında Ermənistan SSR-nin maarif-tarixçi 
cəmiyyəti “Huşamatyan” Yerevan şəhərində Arxitektorlar Evində 300 
nəfərin , o cümlədən xarici jurnalistlərin iştirakı ilə Sumqayıt hadisələrinə 
siyasi qiymət vermək üçün “Sumqayıt, Soyqırım, Aşkarlıq” adı altında mət-
buat konfransı keçirirlər. Sonradan həmin mətbuat konfransındakı çıxışlar 9 
nəfərin başçılığı altında Ermənistan SSR “Bilik” cəmiyyəti tərəfindən toplu 
şəklində 1989-cu ildə çap olunub. Həmin material rus, ingilis dillərinə 
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tərcümə edilərək bir neçə saytda yerləşdirilib. Bu topluda olan materiallara 
mən irəlidəki bölmələrdə qayıdacam. İndi isə nəzərinizə, konfransdakı 
çıxışçıların içində ən uzun nitqi ilə yadda qalan publisist Samvel Şaxmurad-
yanın dediklərini çatdırmaq istəyirəm: “Artıq Ermənistanda heç kimi 
təəccübləndirmir ki, Azərbaycan EA-nın akademiki Z.Bünyadovun “Niyə 
Sumqayıt” tipli absurd mülahizələr və yalanla dolu məqalələrində təəssüf və 
peşmançılıqla bağlı iki sözlük yer də ayrılmayıb. Əvəzində ermənilər 
mazaxist, “Sumqayıtı uyduranlar” elan olunmuşlar, hətta Sumqayıtda ermə-
nilərin ermənilər tərəfindən qətlə yetirildikləri barədə fikirlər eşitməyə 
məcbur oluruq”. Onun çıxışından sonra da konfrans antiazərbaycan ruhunda 
davam edir. Hərçənd ki, konfrans iştirakçılarının əksəriyyəti Z. Bünyadovun 
kimliyini bilirdi. Onun 2 dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı alması, 
kobudluğuna görə komandirini döydüyü üçün həmin adın birindən məhrum 
olunması barədə SSRİ-də rəvayətlər gəzirdi. Onun alim kimi adı isə hamıya 
bəlli idi. Z.Bünyadovun dediklərinin absurd, yalan olmaması konfransın 
sonunda bəlli olur. Ancaq təşkilatçılar buna da don geyindirməyə çalışırlar. 
Belə ki, adı qeyd olunmayan bir nəfər sual verir:  

 Sual: “Doğrudur ki, Sumqayıt iğtişaşçıları arasında bir nəfər erməni 
olub?” 

Şahmuradyan: “Doğrudur. Söhbət Eduard Qriqoryandan gedir. Azər-
baycanda onun barəsində eşidəndə şad oldular və indi Sumqayıt haqqında 
danışılarkən, onun adını birinci plana çıxarırlar. Bu, çox rahat dəlildir. 
Kimdir Qriqoryan və hansı yolla o qatillər və zorakılar arasında peyda 
olmuşdur? Onun atası erməni, anası rusdur. İki dəfə məhkum edilmişdir. 
Lyudmila Mejlumyanın ifadəsinə görə, 27 fevral axşam Qriqoryanın 
yanında onunla bir yerdə həbsxanada yatan bir neçə şəxs gəlib və deyiblər 
ki, “Sabah ermənilərin üstünə gedirik. Saat 3-də səni avtovağzalın yanında 
gözləyirik”. O, etiraz etməyə başlayıb. Ona deyiblər ki, “Əgər gəlməsən, 
öldürəcəyik”. Və Qriqoryan da onlarla gedib.  

Göründüyü kimi, konfrans təşkilatçıları Qriqoryanla bağlı mükəm-
məl məlumata malikdirlər və hətta cinayət işinin materiallarını da dəqiqliyi 
ilə bilirlər. Qriqoryanın anasının rus olmasını, ancaq 33 cild, 12 min 
səhifədən artıq olan cinayət işinin materiallarını diqqətlə oxuyanlar görə 
bilərdilər. Çünki həmin cinayət işinin yalnız bircə yerində anasının rus 
olması barədə məlumat verilir. Onun erməni olmasını zərərçəkən Mejlum-
yan belə, ancaq üzləşmə zamanı bilir. Mejlumyanın bunu öyrəndiyi şərait də 
kifayət qədər maraq doğurur. Belə ki, özüm də daxil olmaqla, proses iştirak-
çılarının hamısı üzləşmə videoyazılarının nümayişi zamanı Qriqoryanın 



Аслан Исмайылов 

  62

Mejlumyanın qarşısında alçalaraq, özünün də erməni olduğunu, buna görə 
onun üzünə durmaması üçün Mejlumyana necə yalvarmasının şahidi 
olmuşuq. Mejlumyan yalnız həmin üzləşmədən sonra Qriqoryanın erməni 
olmasını öyrənir. Buna baxmayaraq, onu ifşa edir. Həmçinin zərərçəkənlər 
Yerevanda olanda müstəntiq Kaliniçenko tərəfindən aparılan və videolentə 
alınan tanınma zamanı da Mejlumyan Qriqoryanı tanıyır, Yerevanda, öz 
millətindən olan digər müstəntiqlərin də yanında Mejlumyan Şahmurad-
yanın “nağılından” söhbət belə açmır. Qriqoryanın Petrosyanla üzləşməsi 
zamanı, Petrosyan onu ifşa edəndə, Qriqoryan ancaq ona məxsus azğınlıqla 
deyir: “Onun indi belə cəsarətli olmasına baxmayın, evində dovşan kimi 
idi”. Həmin epizod saytlarda videoyazı şəklində var. Ona baxmaq kifayətdir 
ki, erməni millətçilərinin yalanı necə də məharətlə deməsinə məəttəl 
qalasan.  

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
Tərcümə: Təqsirləndirilən Nəcəfov Nadir Əhmədxan oğlu 1989-cu 

il fevralın 24-də ona elan edilmiş ittihamda bu epizod üzrə özünü təqsirkar 
hesab etməyərək ifadəsində demişdir: 

“... Qriqoryan Emmanı çılpaq halda mənzildən küçəyə çıxarmağı 
Qriqoryan Edik təklif etmişdi. Emmanı blokdan çıxaranda Səfərov Nizami 
tullanaraq ayağı ilə onun belinə zərbə endirdi. O yıxıldı və daha ayağa 
qalxa bilmədi. Emmanı sürüyüb blokdan bir qədər uzağa yerə atdılar, onun 



SUMQAYIT – SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı 

  63

bədəninin müxtəlif hissələrinə təpiklə vurmağa başladılar. Qriqoryan 
Emmanı təpiklə vuranlar arasında başqaları ilə bərabər, Səfərov Nizami, 
İsayev Əfsər və Edik Qriqoryan da vardı. Qriqoryan Edik Qriqoryan 
Emmanın uşaqlıq yoluna metal boru soxmağı təklif etdi”. 

c.22 i.v. 242-247 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
Tərcümə: Təqsirləndirilən Hüseynov Vaqif Vahabəli oğlu 1989-cu 

il fevralın 22-də ona təqdim edilmiş bu epizod üzrə özünü E.Ş.Qriqoryanın 
döyülməsində və qəsdən öldürülməsində təqsirkar bilmişdir. O, 
E.Ş.Qriqoryana qarşı törədilmiş cinayətlər barəsində izahatında 
aşağıdakıları göstərmişdir: 

“...Bu vaxt mən yerdə çabalayan Emmanın yanında idim. Mən 
İsayevlə razı deyildim, mən Qriqoryan Emmanı öldürmək istəmirdim. Lakin 
mən də onların yanında olduğum və zorlamada iştirak etmədiyim üçün 
Səfərov və İsayev təklif etdilər ki, Qriqoryan Emmanın uşaqlıq yoluna boru 
soxmağa hazırlaşan Qriqoryan Edikin əvəzinə bunu məhz mən edim. 
Qriqoryan Emmanı və bizi mühasirəyə almış kütlə tələb etməyə başladı ki, 
mən bu qərarı tezliklə həyata keçirim. Qriqoryan Edik baltasını başımın 
üstünə qaldırıb məni tələsdirməyə başladı. 
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Mən Emmaya yüngül bədən xəsarəti yetirmək istəyirdim, bu da 
yalnız ona görə ki, Qriqoryan Edik, Səfərov Nizami və başqaları məni rahat 
buraxsınlar...”. 

c.20 i.v. 307-320 
 

 Şərh: Hörmətli oxucu, bu dəhşətli cinayət epizodu barədə hələ 
Stavropol diyarında SSRİ xalq deputatları Sovetinin qurultayını izləyərkən, 
deputatlar İqityan, Starovoytova, Xanzadyanın çıxışlarından, akademik 
Saxarovun həyat yoldaşı Alixanyan-Bonner və digərilərinin mərkəzi 
mətbuatdakı yazılarından eşitmişdim. Ancaq onlar baş verən faciənin əsas 
təşkilatçısı barədə bir söz demir, bu cinayəti bütünlükdə Azərbaycan 
xalqının adına çıxırdılar. Bu erməni millətçilərinin sınaqdan keçmiş 
üsuludur. Bu gün onların uydurduğu, dünya mətbuatında yer almış, guya, 
Hitler tərəfindən alman əsgərlərinə deyilmiş belə bir fikri var: “Yəhudiləri 
öldürün, türklərin vaxtilə bir milyon yarım ermənini öldürməsi kimlərin 
yadındadır ?” Hitler bu sözləri heç vaxt deməyib. Sonralar ABŞ və Avropa 
alimləri Hitlerin əlyazamalarına qədər axtarsalar da, bu ifadəni tapa 
bilməyiblər. Bu ifadə onlara özlərinin uydurduğu “milyon yarım”ı beyinlərə 
yeritmək üçün lazım idi. Siz özünüz SSRİ prokurorluğunun müəyyən etdiyi 
faktı rəsmi sənədlərdən görürsünüz. Bu cinayəti Qriqoryan özü törətməyə 
hazırlaşır, lakin sonda balta ilə hədə-qorxu gələrək, V. Hüseynovu bu 
dəhşətli cinayəti törətməyə məcbur edir.  
 
 

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: “Təqsirləndirilən N.A.Nəcəfov 1989-cu il fevralın 24-də 

E.Ş.Qriqoryanın zorlanması və öldürülməsi şəraiti barədə istintaqda 



SUMQAYIT – SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı 

  65

ifadəsində demişdir: 
“...Qriqoryan Emmanı çılpaq halda mənzildən küçəyə çıxarmağı 

Qriqoryan Edik təklif etdi. Qriqoryan Emmanın uşaqlıq yoluna metal boru 
soxmağı Qriqoryan Edik təklif etdi...”.  
 c.22 i.v. 242-247”  

 
 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
Tərcümə: Təqsirləndirilən V.V.Hüseynov 1989-cu il fevralın 22-də 

dindirmə zamanı verdiyi ifadəsində demişdir:  
“...Bu vaxt İsayev Əfsər uşaqlara ikinci dəfə təklif etdi ki, Qriqoryan 

Emmanı öldürək... Səfərov və İsayev təklif etdilər ki, Qriqoryan Emmanın 
uşaqlıq yoluna boru soxmağa hazırlaşan Qriroqyan Edikin əvəzinə bunu 
məhz mən edim... Qriqoryan Edik baltasını başımın üstünə qaldırıb məni 
tələsdirməyə başladı... Məni dilə tutmağa başladılar. Mən Qriqoryan 
Edikdən aldığım borunu Qriqoryan Emmanın cinsiyyət orqanının ortasına 
tuşlayıb onu boru ilə vurdum. Bu zaman Səfərov və İsayev onun ayaqlarını 
qaldırıb aralamışdılar. Mən Emmanı boru ilə vuranda Qriqoryan Edik onun 
bir qolundan tutaraq ayağı ilə yerə sıxmışdı...” 

c.20 i.v. 305-320 
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 Şərh: Sumqayıt hadisələrində ən dəhşətli cinayət epizodu məhz, 
təxminən, 60 yaşı olan Emma Qriqoryanın başına gətirilən vəhşiliklərdir. 
Qriqoryanın təhriki ilə E.Qriqoryan cinayətkar qrup tərəfindən zorlandıqdan 
sonra yenə onun təhriki və hədə qorxusu ilə işgəncələrə məruz qalır.  

 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından:  

 
 
Tərcümə: Təqsirləndirilən Q.Q.Məmmədov 1989-cu il fevralın 22-

də ona ittiham təqdim edilərkən verdiyi ifadəsində demişdir:  
“... Edik dedi ki, o həmin mikrorayonda yaşayır və ermənilərin 

harada yaşadıqlarını bilir”. 
c.18 i.v. 238-252 

 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
Tərcümə: Təqsirləndirilən N.A. Nəcəfov 21 noyabr 1988-ci ildə və 

10 yanvar 1989-cu ildə oxşar ifadələr vermiş, lakin mənzildə qiymətli şeylər 
axtardığını artıq inkar etmişdir: 
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“...Yaxşı yadımdadır, bu vaxt Qriqoryan Edik balta ilə silahlan-
mışdı. Uşaqlar 5-ci mərtəbəyə qalxıb mənzillərdən birinin qapısını 
sındırmağa başladılar. Həmin mənzilin qapısını mən sındırmamışam. Qapı 
sındırılandan sonra mənzilə ilk növbədə soxulanlardan biri Qriqoryan Edik 
idi. O, əlindəki baltanın küpü ilə qarşısına çıxan erməniyə zərbə endirdi”. 

c.22 i.v. 271-275, 276-289 
 

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: Petrosyanın mənzilinə hücumun digər iştirakçılarını 

aşkar etmək məqsədilə 1989-cu il yanvarın 22-də 18/60206-88 №-li cinayət 
işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərin videoyazısı olan videofilm zərərçəkmiş 
M.Ş.Petrosyana göstərilmişdir. Zərərçəkən təqsirləndirilən E.R.Qriqoryan 
barəsində öz ifadələrini təsdiqləyərək demişdir: 

“...Mən bu adamı tanıdım... Bu, Eduard Qriqoryandır. 1988-ci il 
fevralın 28-də bizim mənzilə gələn o idi. Onlar əvvəlcə qapını sındırdılar. 
Qriqoryanın əlində balta vardı. O, balta ilə məni vurmaq istəyirdi. Bu vaxt 
mən çəkiclə onun əlinə zərbə endirdim. Qriqoryanın əlindəki balta çevrildi 
və o, baltanın küpü ilə mənim başıma vurdu. Məni qan apardı. Döşəməyə 
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yıxıldım və huşumu itirdim. Qriqoryan mənim başıma balta ilə bir dəfə 
zərbə vurmuşdur...”. 

c.12 i.v. 55-57 
 

 
 

Zərərçəkmiş Petrosyan Qriqoryanı tanıyır. 
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Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 
Tərcümə: “19.09. 

 Gəncəliyevin videosunun nümayişi. 
(Trubovskaya 11-30-da gəlir) 
“Səfərovu, Məmmədovu, Qriqoryanı, Nadiri, Vaqifi, İsayevi 

gördüm.” 
“Qriqoryan həb paylayırdı. Mən 2 həb qəbul etdim. Həblərdən 

sonra mən güclü oldum. 
Saat 17 radələrində “Mir” və “Drujba”dakı yol kəsişməsinə çıxdım. 

Bakı şəhəri tərəfdən gələn “Moskviç”i saxladım. Sükan arxasında qadın 
oturmuşdu. Orada bir qız və eynəkli bir kişi də var idi. 

Mən şəxsən 3-4 dəfə qadını vurdum. Sonra 17/33 saylı evin 5-ci 
mərtəbəsindəki mənzilə getdim.  

Qrupu Qriqoryan yönləndirirdi”. 
 
Şərh: Trubovskaya vəkildir. Nə üçün məhz onun gecikməsini 

dəftərimdə xüsusi qeyd etməyim barədə sonradan daha ətraflı məlumat 
verəcəm. Hələlik isə onu bildirim ki, prosesin müəyyən bir dönəmində 
Trubovskayanın vəkilliklə yox, prosesi pozmaqla məşğul olduğunu hiss 
etdim və ona xüsusi diqqət yetirməyə başladım. 
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 Təqsirləndirilən Gəncəliyevin videoyazısından apardığım qeydlər-
dən də görünür ki, Qriqoryanın həb payladığını, qrupu Qriqoryanın yön-
ləndirdiyini Gəncəliyev də təsdiqləyir.  

Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 
 

Tərcümə: “Üzləşmə  Müstəntiq Lukeriç, Mitnikov 
İsayev—Qriqoryan 

C.29, i.v. 199-207 
“Qriqoryan kağız vərəqi çıxarıb baxdı”. 
“Nizami, bu üçüncüdü, ya dördüncü?” 
28.02 mağazaya getmək istəyirdim sputnikin yanında adamlar 

gördü. 
Qriqoryan lovğalanmağa başladı. 
Nadir kağızına baxmağını söylədi.  
“Dama-dama kağız parçası çıxartdı, hansının ki, üzərində rəqəmlər 

var idi”. 
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“Qriqoryan dedi-“Batalyon, ardımca”. Heç kim getmədi. Onda o, 
dedi: - “nədi qorxursunuz”. 

Qriqoryan kişini balta ilə vurdu və soruşdu: “Nizami, üçüncüdü, ya 
dördüncü”. 

Nizami dedi: “üçüncüdü Edik-can”. Blokdan biz tez getdik. “Edik 
dedi, ilanlar, hara gedirsiz” . 

Şərh: Dəfələrlə qeyd etdiyim “bu, üçüncüdü, ya dördüncüdü?” 
məsələsinə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Daha əvvəl Petrosyan epizodunda 
rast gəldiniz ki, Qriqoryan zərərçəkən Petrosyanı öldürmək məqsədilə, 
başından balta ilə vurur. Zərbədən Petrosyan huşunu itirir, Qriqoryan isə 
onun öldüyünü düşünüb vurmağa davam etmir. Məhz həmin epizodda 
Qriqoryan Nizamidən neçənci adamı öldürdüyünü soruşur: - “üçüncü, ya 
dördüncü?” Yəni, təqsirləndirilənlər ifadə verib, Qriqoryanın bir neçə adamı 
öldürdüyünü təsdiq edirlər. Lakin bu ifadələrə cinayət işinin materiallarında 
dəfələrlə rast gəlinsə də, istintaq buna da əhəmiyyət vermir.  

 
Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 
 
Tərcümə: “C. 20 i.v. 92 İsayevlə Hüseynovun üzləşmə protokolu 

İsayevin ifadələri. 
Edik mənə danışdı ki, onlar artıq ermənilərin mənzillərinə gediblər, 

onları soyub, zorlayıb və öldürüblər... Qriqoryan Edik cibindən hansısa 
siyahı çıxartdı, ona baxdı və mənim yanımda yerləşən bir qrupu binaya tərəf 
ardınca apardı. 
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C.23. i.v. 156-164  Video 
“Edik hamıya həb payladı, hansının ki, qəbulundan sonra güc 

axınını hiss etdim”.  
“Edik hamını ermənilərin mənzillərini soymağa apardı, o onları 

tanıyırdı”.  
səh. 163 hal şahidinin sualına: - mən ermənilərin harada yaşadığını 

bilmirdim, bizi Qriqoryan aparırdı”. 
Şərh: İstintaq materiallarında Qriqoryanın qrup üzvlərini ermənilərə 

qarşı amansız olmağa, onları öldürməyə, zorlamağa ruhlandırması dəfələrlə 
öz əksini tapıb. Məhz Qriqoryanda ermənilərin siyahısı olması faktını 
istintaq dövrü həm təqsirləndirilən şəxslər, həm də zərərçəkənlər dəfələrlə 
qeyd etsələr də, bu kimi vacib hala bilə-bilə fikir verilmir.  

Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 
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Tərcümə:   “Qriqoryanın rolu 
 İsayev- C.20 i.v. 92 İsayevlə Hüseynovun üzləşməsi (İsayevin 

ifadələri) 
“Qriqoryan cibindən hansısa siyahı çıxartdı, ona baxdı və bizi 
ardınca apardı”. 

 Gəncəliyev- C.23 i.v. 156-164 video 
“Edik hamıya həb payladı, qəbul etdikdən sonra güc axınını hiss 
etdim”. 
C.26. “Nadir dedi ki, bundan sonra hara gedirik, Qriqoryan dama-
dama dəftər vərəqi çıxartdı, hansının ki, üzərində nəysə yazılmışdı” 

  İsayev- C. 29 i.v. 199-207 Qriqoryanla İsayevin üzləşməsi. 
 “Qriqoryan lovğalanmağa başladı, Nadir kağızına baxmağını dedi. 
O üzərində hansısa rəqəmlər olan dama-dama vərəq çıxartdı və dedi 
“Batalyon, ardımca gəlin”. 

 Gəncəliyev- videodan “Qriqoryan həb paylayırdı. Mən 2 həb qəbul 
etdim və güc axınını hiss etdim”. 

Müəyyənləşdirmək  iki nəfər yaxınlaşdı. 
 Hüseynov Vaqif-İki nəfərlə danışırdı, biri hündür digəri orta 

boylu, Sumqayıtlı deyildilər. 
“Hər şey qaydasındadır, kütbeyinlər arxamca gəlir.” 

 Arvadı-iki nəfərlə qarşılaşdıq, yaxşı baxmağa imkan vermədi sonra 
getdik. 

 Məmmədov Qalib - Edikdə şəxslərin siyahısı var idi. 
 Mejlumyan Lyuda – Pozulmuş və pozulmamış rəqəmlərlə bir dəftər 

vərəqi var idi. 
 Məmmədov Qalib – C. 17 i.v. 104 Qriqoryan həb paylayırdı. 

“kütbeyinlər ardımca gəlir”. 
Şərh: Göründüyü kimi, mən bu qeydlərimdə iş materiallarına 

əsasən, Qriqoryanın bu cinayətkar qrupda təşkilatçılığını sübut edən bütün 
əsas faktları bir yerə toplayıram. Bütün ifadələrdə Qriqoryanın hamıya həb 
paylamağı, onda siyahının olmağı, ermənilərin harada yaşamağını onun 
bilməyi, ermənilərə qarşı qəddarlıq etməyə digər təqsirləndirilənləri də 
məhz onun çağırmağı dəfələrlə öz təsdiqini tapmağına baxmayaraq, istintaq 
Qriqoryanı bütün ağır cinayətlərdə təşkilatçılığa görə yox, iştiraka görə 
məsuliyyətə cəlb edib. Və hakim də bu mövqeyi davam etdirərək bütün 
səylərimə məhəl qoymadan, onu məhz sıravi iştirakçı kimi mühakimə edir.  

Sizcə, sadaladığım bütün faktlar və ifadələr onun bu qrupda 
təşkilatçılığına dəlalət etmirdimi?! Bütün bu hallar üzrə mən daha ətraflı 
şərh verə bilərəm, lakin oxucuları yönləndirməmək, onların özlərinin nəticə 
çıxarması məqsədilə bunu etmirəm.  
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QARA PLAŞLILAR KİMLƏR İDİ? 

Cinayət işinin materialları ilə tanış olduqca, çoxsaylı suallar 
yaranmağa başlayırdı. Artıq məndə əminlik yaranmışdı ki, həbs olunan bu 
dəstənin başçısı Qriqoryandır. Lakin, cinayət işinin quruluşu hər vəchlə 
Qriqoryanı cinayətin sadə iştirakçısı kimi göstərməyə istiqamətlənmişdi. 
Hər hansı dəstə tərəfindən törədilmiş cinayət işinin materialları ilə nə vaxtsa 
tanış olmuş istənilən hüquqşünas yaxşı bilir ki, dəstə üzvlərinin 
ardıcıllığında əvvəlcə dəstə başçısının adı qeyd olunur, daha sonra cinayətdə 
iştirakına və törətdiyi cinayətlərin ağırlığına görə, sıralama davam etdirilir. 
Lakin ittiham aktından da görünür ki, Qriqoryanın adı bu sıralamada ən 
sonda qeyd olunur. Bundan əlavə, Qriqoryanın xüsusi rolu ilə bağlı bəzi 
şahid ifadələrinə, ümumiyyətlə məhəl qoyulmamışdı.  

Bütün bu hallar içimə şübhə salmış, ağac qurdu kimi beynimi 
didməyə başlamışdı. İş materiallarını araşdırdıqca, Qriqoryanın arvadının, iş 
üzrə təqsirləndirilən qismində cəlb olunan Qalib Məmmədovun, Vaqif 
Hüseynovun ifadələri ilə tanış oldum. O ifadələrin hamısında qara plaşlı iki 
nəfərin adı çəkilir və Qriqoryanın mütəmadi şəkildə onlarla görüşdüyü qeyd 
olunurdu. Hətta mən bu ifadələrdəki məqamları proses boyunca qeyd 
dəftərçəmdə də göstərmişəm və həmin qeydləri indi nəzərinizə çatdırmaq 
istərdim: 

Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 
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Tərcümə: “ Müəyyən edilsin, iki nəfər yaxınlaşıb”. 
Hüseynov Vaqif: “İki nəfərlə danışırdı, biri hündür, digəri orta 

boylu idi, Sumqayıtlı deyildilər”. 
“Hər şey qaydasındadır, kütbeyinlər arxamca gəlirlər”. 
Arvadı: “İki nəfərlə qarşılaşdıq, o, yaxşı görməyimə imkan vermədi, 

sonra getdilər”. 
Məmmədov Qalib: C. 17. i.v. 104 - “Qriqoryan həb paylayırdı”. 
“Kütbeyinlər arxamca gəlirlər”. 
 
Şərh: Bu ifadələrdən görünür ki, hər üç şahid Qriqoryanın mütəmadi 

şəkildə iki nəfərlə görüşdüyünü təsdiqləyirlər. İş materiallarında müstəntiq 
Qriqoryanın arvadını dindirərək, həyat yoldaşının hadisələrdən əvvəl harada 
olması barədə xronologiya qurmağa çalışır. Dindirmə zamanı Qriqoryanın 
arvadı onların çox mehriban yaşadıqlarını, Qriqoryanın hara getdiyi, kiminlə 
görüşdüyü barədə daim onu məlumatlandırdığını söyləyir. Sonrakı ifadələ-
rində bildirir ki, bir axşam evə gələrkən, yaşadıqları binanın tinində iki nəfər 
qara plaşlı adamın dayanıb onları müşahidə etdiklərini görüb. Dönüb onlara 
tərəf baxmaq istədikdə, Qriqoryan yoldaşını çəkərək, ona kobud şəkildə 
rusca “чего зыришься?” ( “gözünü nəyə bərəldirsən?”) deyir və həmin 
adamları diqqətlə görməyinə imkan vermir. Daha sonra evə gəldiklərini söy-
ləyir. Müstəntiqin sonra baş verənlər haqda sualına isə Qriqoryanın yoldaşı 
“məni evə qoyduqdan sonra getdi”,- söyləyir. Müstəntiq dərhal ondan 
Qriqoryanın hara getdiyini soruşur. Çünki daha əvvəl o, Qriqoryanın hara, 
kiminlə getdiyi, hətta gecikib-gecikməyəcəyi barədə onu daim məlumatlan-
dırdığını demişdi. Lakin müstəntiqin bu sualına cavabında Qriqoryanın 
yoldaşı ərinin hara getdiyini bilmədiyini, bu dəfə hara getməsini deməmə-
yindən onun vacib işinin olduğunu anladığını söyləyir.  

Sadə məntiq isə Qriqoryanın evdən məhz həmin qara plaşlılarla 
görüşmək məqsədilə çıxdığını göstərir. 

İttihamnamədə öz əksini tapmayan, ancaq cinayət işinin material-
larında öz əksini tapan, məhkəmə prosesi zamanı elan olunmuş, qeydi olma-
yan, ancaq yaddaşımda qalan ifadələrdən bir hissəsini nəzərinizə çatdırmaq 
istəyirəm. 

Belə ki, Qalib Məmmədov və Vaqif Hüseynov istintaq dövrü ver-
dikləri ifadələrində həmin qara plaşlıları xatırlayırlar. Qalib Məmmədov 
ifadəsində təxminən bildirir: “Biz kütlə ilə gedirdik, mən Qriqoryanın 
arxasında idim. Kənarda iki nəfər qara plaşlının durduğunu gördüm. Onlar 
Sumqayıtlı deyildilər gəlmə adamlara oxşayırdılar. Sonra gördüm ki, həmin 
qara plaşlılar Qriqoryana heç nə deməsələr də, Qriqoryan onlara tərəf çöndü 
və sanki, sakitləşdirici bir şəkildə əlini qaldırıb-yellədi, ardınca “hər şey 
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qaydasındadır, kütbeyinlər arxamca gəlir” dedi...” 
Eyni ifadəni Vaqif Hüseynov da verir. Lakin çox mühüm ifadələrin 

səslənməsinə baxmayaraq, mən istintaq tərəfindən həmin qara plaşlıların 
kimliklərinin, Qriqoryanla nə məqsədlə görüşdüklərinin və nələri müzakirə 
etdiklərinin, Qriqoryanın onlara nədən belə dediyinin müəyyənləşdirilmə-
diyini gördüm. Məhz həmin ifadələr diqqətimi daha çox çəkdi və məni 
narahat etməyə başladı. Ona görə də istintaq qrupunun üzvlərindən kimin-
ləsə tanış olmaq qərarına gəldim. Cinayət işinin materiallarına baxanda, 
orada istintaq qrupunun üzvü olan bir azərbaycanlının - Niyazi Vəlixanovun 
adı ilə rastlaşdım. Hazırda Niyazi Vəlixanov Bakı şəhərinin Nizami rayon 
Prokurorluğunun prokuror kriminalistidir. Vəlixanovla görüşüb şübhələrimi 
bölüşdüm. İlk söhbətdəncə N. Vəlixanov haqda çox xoş təəssüratlarım 
yarandı. O, səmimi şəkildə etiraf etdi ki, iş materialları ilə tam tanış ola 
bilməyib, sadəcə olaraq, ikinci, üçüncü dərəcəli dindirmələri aparıb, lakin 
bununla belə o da hadisələrin qələmə verildiyi kimi də sadə olmadığı barədə 
düşündüyünü bildirdi. Niyazi mənə işi yaxşı bilən istintaq qrupunda 
müstəntiq olan bir nəfər DTK polkovnikinin adını çəkdi (O Moskva yaxın-
lığındakı vilayətlərin birinin DTK-da müstəntiq işləyirdi, adını indi dəqiq 
xatırlamıram). Bəzi məsələləri öyrənməyim üçün məni həmin polkovniklə 
əlaqələndirməsini Niyazidən xahiş etdim. Ancaq Niyazi ümidsiz halda 
bildirdi ki, o, sənə heç nə deyən deyil və bu məsələ ilə bağlı da heç bir əlavə 
məlumat verməyəcək. Bundan sonra mən Niyazidən sadəcə təşkil edəcəyim 
“qonaqlığa” həmin polkovniki gətirməsini xahiş etdim. O razılaşdı...  

Görüşümüz köhnə “Zoopark” adlanan restoranda baş tutdu və çox 
uzun çəkdi. Həmsöhbətimin içkiyə meylliliyi dərhal hiss olundu. Mən bilə-
rəkdən məclisin sonuna yaxın Rusiyada işlədiyim dövrdən, orada rastlaş-
dığım çətinliklərdən, bir sözlə, peşəkarlıqdan söhbət açdım. Bu zaman hə-
min polkovnik də həvəslə öz işlərindən, professionallığından danışmağa 
başladı. Polkovnikin artıq özünü tamamilə professional birisi kimi təqdim 
etdiyi məqamda, etiraz etdim və dedim: “Axı siz necə özünüzü peşəkar 
sayırsınız ki, mən DTK işçisi olmaya-olmaya, Sumqayıt hadisələrinin təşkil 
olunduğunu işdən görə bilirəm, siz isə peşəkar olduğunuzu iddia etdiyiniz 
halda, bunu görə bilməyibsiniz?!” Sözlərim ona çox pis təsir etdi və dərhal 
kobud cavab verdi: “ Sən özündən çox razısan. Mən bu işin mahiyyətini 
yaxşı bilirəm. İşin nəinki təşkil olunduğunu, hətta kimlər tərəfindən 
edildiyini də müəyyənləşdirmişik”.  

Daha sonra o, işdə adı keçən və məndə əsaslı şübhələr yaradan hə-
min qara plaşlıların şəxsiyyətini müəyyən etdiklərini, hətta onların foto-
şəkillərini Qriqoryanın arvadına, təqsirləndirilən şəxslərin bəzilərinə təqdim 
etdiklərini və onların həmin şəxsləri tanıdıqlarını, məhz onların bu hadisə-
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lərin təşkilatçıları olduqlarını və sonra Özbəkistana getdiklərindən xəbərləri 
olduğunu da vurğuladı. Polkovnikin dediyinə görə, o, hadisələrin təşkilatçı-
larının yerini dəqiq müəyyənləşdirərək, Qalkinin yanına gedib və həmin 
adamları Özbəkistandan gətirmək üçün ezamiyyət vərəqəsinə qol çəkməsini 
xahiş edib. Qalkin isə cavabında ona deyib: “ Sən SSRİ KP MK-nın 
Birinci katibi Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun çıxışını eşitmədin? Axı o 
dedi ki, Sumqayıt hadisələri xuliqan elementlərin işidir. İşi məhz bu cür 
də bitirmək lazımdır...” 

DTK polkovniki etiraf etdi ki, Sumqayıt işini savadsızlıqlarından 
yox, məhz bu səbəbdən belə tamamlayıblar. Həmin söhbətin şahidi olmuş 
Niyazi Vəlixanov da, yəqin ki, dediklərimi təsdiqləyər. 

Qısa müddət sonra Oş, Fərqanə hadisələrinin baş verməsi də qara 
plaşlıların Özbəkistana məhz bu məqsədlə getdikləri ehtimalını yaradırdı. 
SSRİ dağıldıqdan sonra isə çoxlarına bəlli oldu ki, SSRİ DTK-da Afrika, 
Asiya ölkələrində iğtişaşlar, dövlət çevrilişləri təşkil edən xüsusi qurum 
olub. İstisna olunmur ki, həmin qara plaşlılar məhz o qurumun 
əməkdaşlarıylarmış. Bu hissəni araşdırmaq artıq başqalarının işidir. 

 
PROSESƏ KƏNAR MÜDAXİLƏLƏR 

 Sumqayıt hadisələri üzrə keçirilən prosesin iştirakçısı kimi, birmə-
nalı deyə bilərəm ki, işə kənardan çoxsaylı müdaxilələr olurdu. Bu, özünü 
bir neçə məqamda biruzə verirdi. İlk növbədə, təqsirləndirilən şəxslərin 
vəkilləri prosesdə peşə tələblərinə layiq olmayan şəkildə davranırdılar. 
Onlar nəyin bahasına olursa-olsun dustaqlarının ifadə verməmələrinə nail 
olmağa çalışır, onları bu yöndə istiqamətləndirirdilər. Hətta hansısa təqsir-
ləndirilən şəxsin çarpaz dindirmələrlə yalan ifadələrini ifşa edəndə, onlar 
dərhal üstümə düşür, məni təhqir etməyə başlayırdılar. Təqsirləndirilən 
şəxslər də proses boyu bir ağızdan hamısı məni “erməni”, “ermənilərin 
şpionu” və s. bu kimi ifadələrlə təhqir edirdilər. Dəfələrlə Mənsur İbayev-
dən bu məsələyə müdaxilə etməsini, təhqir olunmağıma imkan verməməsini 
tələb edirdim. Lakin, M.İbayev hər dəfə “Aslan, sən onlara fikir vermə, 
bizim burada məqsədimiz başqadı, biz prosesdə problem yaratmadan 
istəyimizə nail olmalıyıq”,- deyərək, məni sakitləşdirməyə çalışırdı. Doğru-
dur, xarakterim bunlara fikir verməməyimə, reaksiyasız qarşılamağıma 
mane olurdu. Bunu hiss edən vəkillər də, bir növ, məni özümdən çıxarmaq 
üçün təqsirləndirilən şəxslərə yardım edirdilər. Təkcə Əsədağa Abdullayev 
adlı vəkil bu kampaniyaya qatılmırdı. Rauf Kərimov adlı vəkil isə xüsusi 
canfəşanlıq göstərirdi: daim əlində ya bir topa açar, ya da təsbeh tuturdu. 
Mən şahidləri dindirməyə başlayan kimi, əlindəki əşyanı oynatmağa başla-
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yır, atmacalar atır, insanı qıcıqlandıracaq bütün elementlərlə məni hövsələ-
dən çıxarmağa çalışırdı. Sonralar onu Bakı şəhər prokurorluğunda çalışan 
görmüşəm. 
 Onu da deyim ki, prosesdə Qalib Məmmədovun vəkili qismində 
iştirak edən Əsədağa Abdullayev “Bizim yol” qəzetinə verdiyi silsilə 
müsahibəsində mənim dediklərimi təsdiqləyir:  
“Ə.A.- ...Başqa bir məqamı xatırlayıram, vəkillər Aslan İsmayılova qarşı 
özlərini son dərəcə pis aparırdılar. 
N.C. - Konkret nə deyirdilər?  
Ə.A.- Təhqiramiz sözlər işlədirdilər, yerli-yersiz.  
N.C. - Nə üçün?  
Ə.A.- Sadəcə, istəyirdilər ki, o, ittihamı müdafiə edə bilməsin. Müəyyən 
vəkillərin şəxsi maraqları var idi. Onlardan biri - Rauf Kərimov Aslan 
müəllimə qarşı bu kampaniyaya təşkilatçılıq edirdi. Bu adam, yeri gələndə, 
hakimi də təhqir edirdi, o, əvvəl prokurorluq işçisi olmuşdu.  
N.C.- Nəyə əsasən təhqir edirdi?  
Ə.A. - Guya, Aslan müəllim ittihamı düzgün aparmır. Ümumiyyətlə, onun 
suallar verməsinə də mane olurdular.  
N.C.- Bu məntiq yaranmır ki, Rauf Kərimov Qriqoryanı müdafiə edirmiş?  
Ə.A.- Belə baxanda, bəli, müdafiə edirdi. Çünki o, müttəhimini müdafiə 
etməklə Qriqoryanı vəziyyətdən çıxardırdı ki, həqiqət aşkar olunmasın...” 
 Vəkillər arasında Trubovskaya adlı bir qadın da vardı və səhv 
etmirəmsə, o, Qriqoryanın vəkili idi. Proses boyu apardığım gündəlikdə, 
artıq prosesin ortalarından demək olar ki, hər gün Trubovskayanın prosesə 
bir saat, saat yarım gecikdiyini qeyd etmişəm. Bu qeydiyyatın səbəbi də o 
idi ki, məndə həmin vəkilin hər prosesdən qabaq kiminləsə görüşdüyünə, 
təlimatlar aldığına dair təsəvvür yaranmışdı. Çünki məhz onun hər gecikmə-
lərindən sonra təqsirləndirilən şəxslər və vəkillər arasında bir canlanma 
başlayırdı, sanki, o, hər kəsi təlimatlandırır, istiqamətləndirirdi. 

Yalnız Əsədağa Abdullayev həmin dövr yaxınlaşaraq, məni başa 
düşdüyünü, lakin heç nə ilə kömək edə bilmədiyini söyləmişdi. Mən ondan 
dustağına vəziyyəti izah edib, hər şeyi olduğu kimi söyləməsini istədikdə, o, 
buna imkan verilmədiyini bildirdi. Hətta vurğuladı ki, digər vəkillər onun 
müdafiə etdiyi Qalib Məmmədovun valideynlərini inandırırlarmış ki, guya, 
Əsədağa prokurorluğa işləyir və ondan imtina etmək lazımdır. Lakin qəti 
şəkildə deyə bilərəm ki, həmin vəkil heç kimə işləmirdi. O, sadəcə olaraq, 
qanun çərçivəsində müdafiə etdiyi şəxsin hüquqlarını qoruyur, baş verən 
faciənin mahiyyətini anlayır və hər vəchlə bunun qarşısını almağa çalışırdı. 
Hətta mənə deyirdi ki, millətimizi rüsvay ediblər, ancaq yenə də bizim 
əlimizdən heç nə gəlmir.  
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Yeri gəlmişkən, deyim ki, kitabın irəlidəki səhifələrində vəkillərin 
və digərlərinin prosesə müdaxilələrini təsdiqləyən və 1989-cu ildə proses 
zamanı apardığım, bu günə qədər də saxladığım qeydlərimdən bəzilərini 
nəzərinizə çatdıracağam. 
 Mən bunu indiyədək heç yerdə deməmişdim, ancaq indi deyirəm: 
həmin proses gedən dövrdə mənə bütün təqsirləndirilənlərin qohum və ya 
tanışları bu və ya digər formada rüşvət təklif ediblər. Mən isə onların hər 
birinə rüşvətsiz-filansız yalnız bir şərtlə kömək edəcəyimi bildirmişəm - 
məhkəməyə hər şeyin həqiqətdə necə olması barədə səmimi ifadə 
versinlər, mən də prokuror kimi qanunvericiliyin imkan verdiyi şəkildə 
minimum cəza istəyəcəm. Ancaq heç kim buna razı olmurdu.  

Mən Əsədağa Abdullayevə də bunu dedikdə, o, çalışıb kömək 
edəcəyini söylədi. Lakin bunu duyan digər təqsirləndirilənlərin vəkilləri 
Qalib Məmmədovun valideynlərini Ə.Abdullayevin əleyhinə qaldırmışdılar. 
Bundan bir müddət sonra isə mənə Qalib Məmmədovun prokurorluq orqan-
larında işləyən qohumu (yanılmıramsa, həmin adam onda Neftçala rayon 
Prokurorluğunda işləyirdi) yaxınlaşaraq, həmkar olduğumuzu söylədi və 
məndən qohumuna kömək etməyimi xahiş etdi. Söz verdim ki, əgər 
Q.Məmmədov məhkəmədə səmimi ifadə verərsə, mən ona minimum cəza 
istəyəcəm.  

Bir daha təkrarlayıram, mən həmin adama Q. Məmmədovun məhkə-
mədə səmimi ifadə verməsini xahiş etmişdim, Qriqoryanın üzünə durmasını 
yox! Çünki səmimi ifadə veriləcəyi halda, buna heç bir lüzum qalmırdı və 
hər şey artıq aydın olurdu. Bundan başqa, mən işlədiyim bütün dövrlərdə və 
sahələrdə istəyimə nail olmaq üçün heç vaxt qanun pozuntusuna yol 
verməmişəm.  

Həmin adam razılaşdı, səhv etmirəmsə ya səhəri, ya da o biri gün bir 
daha mənə yaxınlaşaraq, artıq Q. Məmmədovun özü, valideynləri ilə danış-
dığını və ifadə verməyə onun razılığını aldıqlarını söylədi. Sadəcə, mənim 
onu dindirməyim lazım idi.  

Növbəti proses səhər saat 11 radələrində başladı və Q. Məmmədova 
suallar ünvanladım. Açığı, əvvəlcə ona sualları ehtiyatla verirdim, çünki 
yenə də əzbərlədilmiş cavablar alacağımı gözləyirdim. Lakin elə ilk 
suallardanca hiss etdim ki, o obyektiv ifadələr vermək fikrindədir. Q. Məm-
mədov hadisələri tam təfsilatı ilə danışdı – özü, digər təqsirləndirilənlər, 
xüsusilə da Qriqoryan nə edib... O, təxminən bu cür ifadə verdi: “Hamımızı 
aparan Qriqoryan idi. Qriqoryan “kruqda” olan uşaqlara tabletka paylamış-
dı. Qriqoryan bunların içində qoçu idi, hamı ondan qorxurdu. Qriqoryanda 
siyahı vardı, “kletka” dəftər vərəqində binalar, mənzillər yazılmışdı və o 
mənzillərin qarşısında ermənilərin harada yaşadıqları göstərilmişdi. 
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Qriqoryan “komanda” verirdi ki, gedirik bu mənzilə, gedirik o mənzilə, 
hamını qızışdıran da məhz Qriqoryan idi” və s. Bu zaman Qriqoryan bir 
neçə dəfə açıq aşkar ona hədə-qorxu gəlsə də Q. Məmmədov ifadə vermə-
yini davam edirdi. Maraqlıdır ki, digər təqsirləndirilənlər Q. Məmmədovun 
ifadə verdiyini görən kimi, onlar da dərhal Mənsur İbayevə müraciət etməyə 
başladılar ki, “biz də ifadə vermək istəyirik”. Bu zaman gözlənilməz hadisə 
baş verdi: hələ yarım saatdan artıq vaxt qalmasına baxmayaraq, Mənsur 
İbayev fasilə elan etdi və dərhal zaldan çıxdı. Mən çaşqın halda dəhlizdə 
onun qarşısını kəsdim və izah etdim ki, biz iki aya yaxındır bu iş üzrə zülm 
çəkirik və hər şeyin həlledici məqamında, onların ifadə verməyə hazır 
olduğu bir anda fasilə vermək doğru deyil. Bu zaman o, vacib şəxsi işinin 
olduğunu dedi. Mən bir daha xahiş etdim ki, nə qədər vacib iş olsa da, bu 
dindirməni başa çatdırmaq lazımdır. Hətta bura qədər də dedim ki, hələ bəlli 
deyil, onlar az sonra hansı ifadəni verəcəklər.  

Bütün xahişlərimə baxmayaraq, İbayev razılaşmadı və “şəxsi işini” 
həll etməyə getdi... 
 Günorta saat üçdə - prosesin ikinci hissəsi başlayan kimi, söz veril-
məmiş Q. Məmmədov yerindən qalxdı və elan etdi ki, indiyədək verdiyi 
bütün ifadələr yalandı, bu ifadələri təzyiq altında verib və ona bu təzyiqi 
göstərən də Aslan İsmayılov olub. Guya, mən ona hədə-qorxu gələrək, 
Qriqoryanın üzünə durmağını istəmişəm, o da qorxduğundan Qriqoryanın 
üzünə durub.  

Q. Məmmədovun ifadələrini dandığını gördükdə, mən dərhal digər 
təqsirləndirilənlərdən hansının ifadə vermək istədiyinə dair müraciət etdim. 
Onlar hamısı, əvvəlcədən sözləşiblərmiş kimi, bir ağızdan ifadə vermək 
istəmədiklərini bildirdilər. Mən deyəndə ki, axı siz hakimə müraciət edib, 
ifadə vermək istəyirdiniz, onlar bunu dandılar. Bununla da əgər o epizoda 
qədər, misqal-misqal da olsa, ifadə ala bilirdimsə, həmin gündən sonra 
təqsirləndirilənlər və vəkilləri, demək olar, tamamilə azğınlaşdılar, heç bir 
ifadə vermədilər və başladılar mənə atmacalar atmağa, təhqirlərlə məni 
özümdən çıxarmağa. Özü də təkcə təqsirləndirilənlər yox, onların qohumları 
da tutuquşu kimi eyni ifadələri, təhqirləri ünvanıma yağdırmağa başlamış-
dılar. Maraqlı olan odur ki, bu prosesdə müttəhimlərin qohumlarından və 
tanımadığım, mənə qarşı xüsusi nifrəti ilə seçilən şəxslərdən başqa, heç kim 
yox idi, sanki azərbaycanlıları bütün dünyada biabır edən Sumqayıt 
hadisələrinə deyil, sıradan bir “mal oğurluğu” ilə bağlı cinayət işinə baxılır-
dı. Hərçənd ki, bu dövr respublika ictimai cəhətdən çox fəal idi, xalq 
hərəkatının qalxınma dövrü idi. Bu gün də mənim üçün bu laqeydliyin sirri 
bəlli deyil. Hakimiyyətin hərəkətləri bəlli idi, onların başı hakimiyyətlərini 
qorumağa və hadisələrin mərkəzində dayanan SSRİ adlı imperiyanın rəhbəri 
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Qorbaçova yarınmağa qarışmışdı. Bəs AXC (Azərbaycan Xalq Cəbhəsi)? 
1990-cı ilin yanvarın əvvəllərində Mərkəzin Bakıda təşkil etdiyi erməni 
qırğınının qarşısını təkbaşına alan AXC fəalları, bu respublikanın ziyalıları 
harada idilər, onlarındamı başları kürsü davasına qarışmışdı, onlardamı 
Mərkəzin hərəkətlərini başa düşmür, “Qriqoryan işinin” vacibliyini 
anlamırdılar?!  

Qeyd edim ki, Q. Məmmədovun məhkəmədə səmimi ifadələr ver-
diyini vəkili Ə. Abdullayev də “Bizim Yol” qəzetinə müsahibəsində 
təsdiqləyir:  

“N.C. – “Qriqoryan işi”nin dövlət ittihamçısı Aslan İsmayılov ANS-
in bu barədə proqramında bildirib ki, Qalib Məmmədovun yaxınları ondan 
kömək istəyiblər. O da deyib ki, səmimi etiraf etsə, ona kömək edəcək. 
Bundan sonra Məmmədov Qriqoryanın onları yönəltdiyini, dərman verdi-
yini, onda ermənilərin siyahısının olduğunu etiraf edib. Ancaq bu zaman 
hakim Mənsur İbayev fasilə elan edib. Fasilədən sonra isə Məmmədov 
Aslan İsmayılovun təzyiqi nəticəsində o cür ifadə verdiyini bildirib...  

Ə.A. - Ola bilsin ki, belə bir hadisə olub. Həmin vaxt eynilə 
Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar mən başqa zalda digər prosesə çıxdığım-
dan, bir sıra məqamları unuda bilərəm. Amma Məmmədov həmin etirafları 
edib. Mən özüm də ona deyirdim ki, həqiqəti söyləsin. Əgər o, həqiqəti 
söyləsəydi, vəziyyət başqa cür olardı. Məsələ onda idi ki, o, məhkəməyə 
deyirdi ki, istintaqa yalan ifadə verib, Qriqoryan orda olmayıb. Onda mən 
dərinə gedib, dedim ki, bax, Qalib, belə deyirsən, başa düşürəm, amma 
mənə de görüm, əslində necə olub, həqiqəti söylə. Bundan sonra mənə etiraf 
edirdi, qəlbinin lap dərinliyindəki həqiqəti deyirdi. O zaman ona bildirirdim 
ki, o biri təqsirləndirilən şəxslərdən qorxma, həqiqəti söylə, mən sənə 
“böhtan at” demirəm ki... Olanı söylə, əgər qorxursansa, yazılı ifadə ver. 
Razılaşırdı, amma məhkəmədə vəziyyət dəyişirdi, ayrı şey deyirdi. 

N.C. - Bəs ona kim təsir edirdi?  
Ə.A. - Ola bilsin ki, kiməsə deyirdi və həmin adam həqiqəti söylə-

məyə imkan vermirdi. Ya da görünür, onlara təsir edən qüvvələr var idi … 
N.C. - Ancaq incə bir məqama yenidən qayıtmaq istərdim. Qalib 

Məmmədov etirafedici ifadəsini verəndə, hakim İbayev fasilə elan edib, 
hətta ittihamçı İsmayılov buna etiraz edib. Fasilədən sonra Qalib 
Məmmədov onu bu cür ifadə verməyə İsmayılovun təhrik etdiyini bildirib. 
Siz onun ifadəsini belə tez dəyişməsini araşdırdınızmı?  

Ə.A. - Bilirsiniz necədir, mənə elə gəlir ki, prosesdə müəyyən adam-
ları birləşdirmişdilər. Qalibin atası mənə müraciət etmişdi ki, bəs vəkillər 
deyir ki, guya, mən onun oğlunun azad olunmasına mane oluram. Vəkillər 
ona deyirmiş ki, Əsədağa Abdullayev birliyimizi pozur. Amma Qalib mənə 
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təklikdə etiraf edəndə ki, həqiqətən Qriqoryan təşkilatçılıq edirmiş, onda 
ona dedim ki, olan şeyləri, həqiqəti danış, niyə olmayanlardan danışırsan, 
niyə bunlarla birləşirsən? O, söz versə də, üstündə dayanmırdı. Ya 
qorxurdu, ya da təhrik edirdilər…”  

Gördüyünüz kimi, məhkəməyə, təqsirləndirilənlərə kənardan 
təzyiqlərin olduğunu həmin vəkil də etiraf edir.  
 Onu da deyim ki, mən əvvəlcə o işdə M. İbayevə inandığım qədər, 
heç kimə inanmırdım. Çünki işlə əlaqədar yanına gedəndə, onun daim 
Şəhriyarın şerlərini oxuduğunu görürdüm. Məndə dərin inam vardı ki, 
Şəhriyarı oxuyan bir insanda ədalət, millət, vətən sevgisi hər şeydən üstün 
olmalıdır...  

Üstəlik, o özü də hər dəfə “sənə etibar edirəm, çünki mən o işi bilmi-
rəm, necə deyəcəksən, o cür də olacaq”- deyərək, məni arxayınlaşdırırdı. İlk 
dəfə İbayevə olan inamım Q. Məmmədovla bağlı epizodda sarsıldı. Heç 
onda da İbayevin işi bu dərəcədə batıracağını gözləmirdim. Sonadək 
ümidliydim ki, bu qədər aşkar hal, sübuta yetirilmiş faktları İbayev mütləq 
nəzərə alacaq və ədalətli hökm çıxararaq, millətin üzərinə atılmış bu çirkabı 
təmizləyəcək... Çox təəssüf ki, heç də həmişə insanın inamı, ümidləri 
doğrulmur. Görünür, onda daha sadəlövh idim. 

Bu kitabda M.İbayevin adını tez-tez hallandırmağım heç də hansısa 
qisasçılıqdan, qərəzdən irəli gəlmir. Bəlkə də o vaxt SSRİ-nin mövcud 
olmasını, DTK mifini, rəhbərliyin mövqeyini nəzərə alsaq, onun hərəkət-
lərini başa düşmək olar. Ancaq onun bu günkü mövqeyini, baş vermişlərə 
don geyindirmək cəhdini, həqiqətləri, kimlərin göstərişini icra etməsini tarix 
üçün açmamasını heç cür anlaya bilmirəm. Bu, artıq bağışlanmazdır! 

Bu məqamda prosesdən bir qədər aralanaraq ermənilərin bu gün 
həmin prosesi hansı formada və necə yalanlar uyduraraq dünya ictimaiy-
yətinə təqdim etdiklərini bir daha göstərmək üçün yenidən “Sumqayıt, 
Soyqırım, Aşkarlıq” adlı mətbuat konfransına qayıdıb, orada yer alan bir 
məqama nəzər yetirmənizi xahiş edirəm. Həmin konfransda Ermənistan 
Vəkillər Kollegiyasının vəkili Ruben Rştuni çıxış edərək bildirir: “Biz 
Sumqayıtda zərərçəkənlərə kömək etmək üçün öz fəaliyyətimizə başlayan-
da, mən istintaq qrupunun rəisi (hüquqşünas kimi çıxış edənin obyektivli-
yindən başqa, savadı da aydın görünür. Qalkin istintaq qrupunun rəisi yox, 
rəhbəri olmuşdur-A.İ.) Qalkinin adına teleqram vurmuşdum. Teleqramın 
surəti əlimdədir: “Qriqoryan Emma, Ambartsumyan Mişanın ölümü ilə 
bağlı ibtidai istintaqın yekununda zərərçəkənlərin maraqlarını təmsil etmək 
tapşırığı almışam. Çox xahiş edirəm, əvvəlcədən işlə tanış olmaq vaxtını 
mənə bildirəsiniz. Ünvan: Yerevan 162a, hüq. məsləhətxanası. Vəkil 
Rştuni.”  
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Daha sonra vəkil Rştuni əlavə edir ki, onun və zərərçəkənlərin işlə 
tanış olmaq hüququ pozulub və onlar istintaq qurtarandan sonra cinayət 
işinin materialları ilə tanış ola bilməyiblər. İşdə iştirak edən prokuror kimi, 
deyilənlərin yalan olduğunu nəzərinizə çatdırıram. Belə ki, nəinki istintaq 
dövrü, məhkəmə istintaqı zamanı da onların cinayət işinin materialları ilə 
tanış olmasına heç kim maneçilik törətməyib. Bəzi materiallarla tanış 
olarkən, əlimə düşən bu yazı yenidən məni məhkəmə prosesinə qaytardı. 
Həmin məhkəmə prosesində zərərçəkənlərin nümayəndələrinin iştirakı tam 
təmin olunmuşdu. Çünki onlar məhkəmə prosesinin ilk anlarından prosesdə 
iştirak edirdilər. Hətta təqsirləndirilən şəxslərə ifşaedici suallar verəndə 
vəkillərin məni təhqir etdiyinə narazılıqlarını da bildirirdilər. Lakin 
Qriqoryanın dindirilməsi başladıqda, ifşa olunması artıq onları narahat etdi 
və az sonra prosesdən qeyb oldular. Vəkil Rştunidən fərqli olaraq, mən 
yalan danışmaq istəmirəm. Bu səbəbdən nəzərinizə çatdırıram ki, proses-
dəkilərin Yerevandan olduqlarını bilsəm də, konkret kimlərin nümayəndə 
qismində iştirak etdikləri yadımda deyil. Həmin proses iştirakçıları arasında 
məhz onun olduğunu da tam əminliklə iddia edə bilmərəm. Ancaq istisna 
etmirəm ki, iş materialları aşkarlananda həmin siyahıdan Rştuninin adı 
çıxacaq.  

Bir maraqlı faktı da qeyd edim: konfrans materiallarından görünür 
ki, respublika rəhbərliyi tərəfindən Sumqayıtda zərərçəkmiş şəxslərin 
maraqlarını qorumaq üçün yaradılmış vəkillər korpusu bütün işlərdən, o 
cümlədən zərərçəkən Emma Qriqoryanın işindən də tam məlumatlıdırlar. 
Ancaq hansı səbəbdənsə “Qriqoryan işi”ni bilən yoxdur, hərçənd ki, 
Sumqayıt hadisələrində Emma Qriqoryanın cinayəti də daxil olmaqla, ən 
ağır cinayətlər məhz bu qrup tərəfindən törədilib.  

İndi isə yenidən proses boyunca aşkarladığım faktlara qayıdaraq 
qeyd etmək istəyirəm ki, proses gedən vaxt Ali Məhkəmənin çox sayda 
gənc işçisinin həmin məhkəmə prosesinə ciddi marağının şahidi olmuşdum. 
Onlar daim gəlib prosesdə iştirak edirdilər. Bir dəfə, prosesin sonlarına az 
qalmış iki gənc oğlan yaxınlaşıb özlərini Ali Məhkəmənin məhkəmə iclas 
katibləri kimi təqdim etdilər. Dedilər ki, məhkəmə gedən dövrdə bura daim 
bir nəfər gəlib Qriqoryanla danışır, sonra isə ikinci mərtəbəyə - ümumi 
şöbəyə qalxıb oradan harasa zəng edir. Artıq onda mən baş verənlərdən 
dolayı, bütün ətrafımdan, sözün həqiqi mənasında, diksindiyim üçün onlara 
acıqla “gedin, bu barədə ya hakim M. İbayevə, ya da Ali Məhkəmənin sədri 
Hüseyn Talıbova deyin”, - söylədim. Onların baxışları və cavabları isə 
indiyədək yadımdadır: “Aslan müəllim, bu iş sizdən başqa, heç kimə lazım 
deyil”. O məqamda həmin gənclərdən bu cür söz eşitmək, sanki, məni 
yenidən canlandırdı.  
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İndi bu kitab vasitəsilə həmin gənclərə müraciət etmək istəyirəm. 
Çox güman ki, onlar artıq hansısa vəzifə sahibləridirlər. Fikrimcə, həmin 
hadisələrin birbaşa şahidləri olaraq, o zaman olduğu kimi, indi də mövqe-
lərini bildirsələr, həqiqətin üzə çıxmasına böyük töhfə vermiş olar, tarix 
qarşısında borclarını ləyaqətlə yerinə yetirərlər.  
 Yadımdadır, gənclərə dedim ki, o adamı bir də görsələr, mütləq 
mənə göstərsinlər. Aradan bir müddət keçdikdən sonra, fasilə vaxtı həmin 
gənclər yaxınlaşaraq, adamın ikinci mərtəbədən harasa zəng etdiyini 
söylədilər. Biz dərhal ikinci mərtəbəyə qalxdıq. O vaxtkı Ali Məhkəmə hal-
hazırda Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkə-
məsinin yerləşdiyi binada idi. İkinci mərtəbədə düzünə bir, dəhlizin sağ 
tərəfində isə yan-yana qapılar vardı. Qapılardan biri açıq qalmışdı və içəridə 
kimsə vardı. Gənclər dərhal açıq qapını göstərərək, adamın məhz bu o 
otaqdan harasa zəng vurub danışdığını bildirdilər. Biz otağa girdik və həmin 
şəxsdən kim olduğunu soruşdum. O, rus dilində və kobud şəkildə “sənə nə 
var?”- dedi. Respublika Prokurorluğunun əməkdaşı olduğumu bildirdim və 
bir daha kimliyini soruşdum. Bu zaman o “Respublika Prokurorluğunun 
əməkdaşısansa, get, rəisliyini orada elə, burada sənin haqqın yoxdu nəsə 
tələb etməyə”- dedi, ancaq vəziyyətin də gərginləşdiyini görüb cibindən 
vəsiqə çıxardı. Dedi ki, Azərbaycan SSR DTK-nın əməkdaşıdır. Vəsiqəsini 
alıb baxmaq istədim, vermədi. Bu zaman yanımdakı iki gəncin köməkliyi ilə 
onun qolundan tutub Hüseyn Talıbovun yanına aparmağa cəhd etdik, o isə 
müqavimət göstərərək, nə istədiyimi soruşdu. “Ali Məhkəmənin sədri 
Hüseyn Talıbovun yanına gedək,”- dedim. Maraqlıdır ki, o vaxtadək 
müqavimət göstərən həmin şəxs onunla Ali Məhkəmənin sədrinin yanına 
getmək istədiyimi eşidən kimi, yumşaldı və razılaşdı. Hüseyn Talıbovun 
otağındaca ona izah etdim ki, bu şəxs prosesi aparmağa mane olur, işə 
müdaxilə edir, qanunsuz olaraq Qriqoryanla görüşür. Hətta ona bu şəxsin 
digər dustaqlarla da görüşdüyündən əminliyimi bildirdim və xahiş etdim ki, 
erməni milliyyətindən olan DTK əməkdaşının proses gedə-gedə Ali Məhkə-
mənin binasında nə axtardığını ciddi şəkildə araşdırsınlar. Hüseyn Talıbov 
məni tanıyırdı və əzmlə “sən narahat olma, mən bunu araşdıracam” – dedi. 
Ancaq mən bu günə qədər də nə həmin epizodun sonrakı taleyini, nə də 
Hüseyn Talıbovun nəyi araşdırdığını, hansı nəticəyə gəldiyini bilmədim... 
 Bu epizodla bağlı başqa bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Ali 
Məhkəmənin binasında tutub sədrə təhvil verdiyim həmin Çaturyan 
barəsində mən gündəliyimdə də qeyd edirəm: 
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Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 

Tərcümə: “1.Proses başlamazdan əvvəl, Çaturyan gəlirdi - 
hakimdən Qriqoryanın işlərinin necə getdiyini müəyyənləşdirirdi. 

 2. 23.08 Konvoyda________ 

Elə həmin gün Qriqoryanda ülgüc tapdılar”. 

Şərh: Qeydlərdən göründüyü kimi, “avqustun 23-ü, konvoyda” 
yazıb, davamını qeyd etmirəm. Bildirim ki, həmin gün mən “konvoy”da 
rüşvət hallarının olduğunu aşkarlamışdım. Mənə bəlli olmuşdu ki, 
təqsirləndirilənlərin vəkilləri, qohumları və sair şəxslər rüşvət müqabilində 
təqsirləndirilən şəxslərlə qeyri-qanuni görüşürlər. Və məhz həmin gün 
Qriqoryanda ülgüc tapılır. Mən əmin idim ki, Qriqoryanı ya öldürmək, ya da 
qaçırmaq istəyirlər. Ülgüc də ona məhz bu məqsədlə verilmişdi. Lakin, 
etdiyim bütün xəbərdarlıqlara məhəl qoyan yox idi. 
 Daha sonra mən gündəliyimin başqa bir yerində yenə qeyd aparıram:  
 

Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 

 Tərcümə: “6. 09. 
 Trubovskaya bir saat gecikdi. 
 Mirzəyev prokurorun işdə maraqlı olmasına dair etiraz bildirir, belə 
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ki, o, təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri ilə görüşməsinə mane olur.” 
Şərh: Qeydlərdən görünür ki, məhz Qriqoryanın vəkili Trubovskaya 

prosesə həmişəki kimi gecikir və o, prosesə qatıldıqdan sonra vəkil 
Mirzəyev prokurora etiraz bildirir, mənim prosesdən kənarlaşdırılmamı 
istəyir. Guya, mən vəzifə səlahiyyətlərimdən sui-istifadə edirəm.  

Daha sonra yuxarıdakı qeydin davamı olaraq yazıram:  
 
Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 
Tərcümə: “Rəhbərliyim vasitəsilə h/h-yə zəng vurmuşam və 

vəkillərlə görüşü qadağan etmişəm. 
Bu yalandır. 
- özüm zəng vurmuşam 
- qadağan etməmişəm, qanuna əməl olunmasını xahiş etmişəm, belə 

ki, İsayev 30.08-də venalarını kəsib, Qriqoryanda daha əvvəl lezviya tapılıb, 
Nəcəfov venalarını kəsib”. 

Şərh: İndi isə ardıcıllıqla bütün bu qeydlərimin altında nələrin 
olduğunu izah edim.  

Avqustun 23-də müəyyənləşdirirəm ki, “konvoy”a rüşvət verərək, 
istənilən şəxsin Qriqoryanla və digər şəxslərlə görüşməsini təmin edirlər. 
Məhz həmin gün axtarış aparılır və Qriqoryanda “lezviya” tapılır. Sonrakı 
günlərdə İsayevin, Nəcəfovun damarlarını kəsərək intihar etmək cəhdləri 
baş verir.  

Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, mən dəfələrlə məhkəməni 
Qriqoryanın öldürülə biləcəyi, yaxud qaçıralacağı barədə xəbərdar edirdim 
və bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməsini də istəmişdim. Lakin, 
yenə də buna məhəl qoyan yox idi.  

Bütün bu gördüklərimdən və məhkəməyə etdiyim müraciətlərin 
əhəmiyyətsizliyini anladıqdan sonra, təqsirləndirilənlərin mühafizəsini 
təmin edən hərbi hissəyə rəhbərlik vasitəsi ilə deyil, şəxsən zəng vururam. 
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Onlara baş verənləri, hadisələrin ciddiliyini izah edib, qanuna riayət olun-
masını xahiş edirəm. Məhz bundan sonra - sentyabrın 6-sı Trubovskaya mə-
lum olmayan səbəblərdən yenə prosesə gecikir və o, prosesə qatıldıqdan 
dərhal sonra vəkil Mirzəyev mənim işdə maraqlı olduğuma dair etiraz bil-
dirir. Elə bu epizod mənim vəkillərin Trubovskaya tərəfindən təlimatlan-
dırıldığına dair şübhələrimin əsassız olmadığını təsdiqləyir. Trubovskayanın 
özünün kimin tərəfindən təlimatlandırılmasını isə dəqiq deyə bilmirəm... 

 
Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 

Tərcümə:  “ 11-30 7.09 
Vəkil Kərimov vəkil Əhmədovun sözünü kəsirdi. 
Bundan dərhal sonra vəkil Mirzəyev məhkəmədən vəkil Əhmədovun 

əsaslandırılmış sualını çıxartmağı xahiş edir. 
Bundan sonra Kərimov məhkəmədən xahiş edir ki, prokurora 

göstəriş versin, guya o, katibə diktə edir”. 
Şərh: Məhkəmədə nələrin baş verdiyini qısaca olaraq nəzərinizə 

çatdırmaq istərdim.  
Belə ki, mən təqsirləndirilənlərə onları ifşa edə biləcək, Sumqayıt 

hadisələrinin təşkil olunmasını aydınlaşdıracaq suallar ünvanlayanda, dərhal 
vəkillər yerdən müdaxilə edərək, təqsirləndirilən şəxslərə suala cavab 
verməmələrini, onların cavab verməmək hüququnun olduğunu deyirdilər. 
Dəfələrlə hakimdən vəkillərin müdaxiləsinə imkan verməməsini xahiş etsəm 
də, məhkəmə buna heç bir məhəl qoymurdu. Belə olduqda isə, həm vəkillər 
bilərəkdən məhkəmədə çaxnaşma salıb, suallarımın eşidilməsinə imkan 
vermirdilər, həm də məhkəmə iclas katibi təqsirləndirilənlər suallara cavab 
vermədiyindən, həmin sualları məhkəmə iclas protokollarına qeyd etmirdi. 
Məhz bu səbəbdən, məcburiyyət qarşısında qalıb, verdiyim suallara cavab 
ala bilib və ya bilməməyimdən asılı olmayaraq, həmin sualları məhkəmə 
iclas protokollarına qeyd etməsi üçün məhkəmə iclas katibinə diktə edirdim.  
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Bu gün həmin protokollar təhlil edilsə, dediklərimin eynilə orada öz 
əksini tapdığı da üzə çıxar. 

Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 

Tərcümə: “20.11.89-cu il  Müstəntiqlərin çağırılmasını istəyirdi. 
Qriqoryan etiraz bildirdi. 
- Trubovskaya müdafiə etdi - təzyiq göstərir, işə aidiyyati olmayan 

suallar verir. Kərimov, Mirzəyev, Medoyev-məhkəmənin 
mülahizəsinə 
əleyhinə - Əhmədov”. 

Şərh: Bir məqamı da qeyd edim ki, proses boyunca məhkəmə 
gedişatını pozmağa tək vəkillər yox, Qriqoryan da çox can atırdı. Daim 
yerli-yersiz, icrası mümkün olmayan vəsatətlər verməklə, prosesi uzatmağa 
və ya işi başqa istiqamətə yönləndirməyə cəhd göstərirdi. Bu vəsatətlərdən 
biri də qeydimdə göstərdiyim həmin “müstəntiqlərin məhkəməyə çağırıl-
ması” ilə əlaqədar olanıdır. Qriqoryan bilə-bilə ki, həmin müstəntiqlər artıq 
Azərbaycandan kənardadırlar və onların məhkəməyə gəlmələrini təmin 
etmək qeyri-mümkündür, yenə də məhkəməyə buna dair vəsatətlər təqdim 
edirdi.  

Daha sonra isə o, mənimlə bağlı da etiraz bildirdi. Bu etirazı vəkili 
Trubovskaya müdafiə edir və bildirir ki, guya, mən işə aidiyyəti olmayan 
suallar verirəm. “İşə aidiyyəti olmayan sual” saydıqları isə mənim qara 
plaşlılarla, payladığı həblərlə, erməni ailələrinin yaşadığı qeyd olunmuş 
vərəqlərlə bağlı olan məqamlar idi.  

Bundan əlavə, mən ondan belə bir suala da cavab almağa 
çalışmışam: axı əgər, azərbaycanlı təqsirləndirilənlər ermənilərə qarşı 
törətdikləri cinayətləri ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etdiklərinin 
cavabı olaraq qiymətləndirirdilərsə, Qriqoryanın buna nə aidiyyəti var? 
Niyə o özü erməni ola-ola, ermənilərdən, guya, azərbaycanlıların qisasını 
almağa çalışırdı?  

Trubovskaya məhz bu sualların da işə aidiyyətinin olmadığını, həmin 
sualların cinayət işinin materiallarında öz əksini tapmadığını əsas gətirərək, 
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Qriqoryanın etirazını müdafiə edirdi.  
Bir daha təkrarlayıram ki, əgər bu gün həmin məhkəmə iclas 

protokolları açılıb, araşdırılsa və proses boyunca verdiyim suallar incələnsə, 
o zaman kimin suallarının işə aidiyyətinin olub-olmaması aydın şəkildə 
ortaya çıxacaq.  

 
MƏTBUATIN ROLU VƏ RƏHBƏRLİYİN BİGANƏLİYİ 

 
 Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, Sumqayıtda məlum hadisələr baş 
verəndə mən Rusiyada işləyirdim və bu haqda ilk dəfə mətbuat vasitəsi ilə 
xəbər tutdum. Hadisələrlə bağlı məlumatlar tək SSRİ-də yox, bütün dünyada 
işıq sürətilə yayılmışdı. Mərkəzi KİV bu barədə verilişlər, xəbərlər yayır, 
məqalələr dərc edirdi. Və bu xəbərlərdə hadisənin təşkilatçıları da, icraçıları 
da “qatil”, “cani”, bir sözlə, “vəhşi” kimi təqdim olunan azərbaycanlılar idi. 
Sonrakı dönəmlərdə bəlli oldu ki, baş verənləri bu formada tək SSRİ 
mətbuatı yox, bütün dünya mediası da eyni qaydada təqdim edib. Sözsüz ki, 
o dövr beynəlxalq aləmə azərbaycanlıların “vəhşi” obrazında təqdim 
olunmasında KİV-ın müstəsna xidməti olmuşdu.  

Mən hər zaman o qənaəti bölüşmüşəm ki, mətbuatın işi informasi-
yanı dəqiq və qərəzsiz çatdırmaqdan ibarət olmalıdır. Həmin vaxt məlumat 
dəqiq çatdırılırdı, qərəzsiz və ya qərəzli olub-olmaması isə başqa bir 
müzakirənin mövzusudur.  
 Qriqoryan və 6 nəfər azərbaycanlının üzərində məhkəmə prosesi 
başlayanda, mən həmin kütləvi informasiya vasitələrinin eyni qaydada 
davranacağına, yəni hadisəyə ciddi maraq göstərəcəyinə ümidliydim. Lakin, 
proses başladıqdan sonra, mən, ümumiyyətlə, nə hər hansı mətbuat nüma-
yəndəsini məhkəmə zalında gördüm, nə də mərkəzi mətbuatda hər hansı 
informasiyanın dərcinə rast gəldim. Sanki, elə mətbuata azərbaycanlıların o 
“vəhşiliyi etdikləri” haqda xəbərləri yaymaq lazımıymış və bununla da 
işlərini tamamlamışdılar. 

Prosesin başlanmasından, təxminən, 9-10 gün keçdikdən sonra, mən 
mətbuatın bu biganəliyi ilə bağlı işlədiyim şöbənin rəisinə danışdım. Onun 
cavabı qəti və qısa oldu: “Get, öz işinlə məşğul ol! Sənin işin dövlət 
ittihamını müdafiə etməkdir”. Bu zaman mən Respublikanın Prokuroru İlyas 
İsmayılovun yanına getmək qərarına gəldim. Görüşdüm və ona məsələnin 
nə qədər önəmli olduğunu, vaxtilə bu hadisələrin kütləvi informasiya 
vasitələri ilə bütün dünyada işıqlandırıldığını, indi isə çox vacib bir 
məqamda mətbuatın kənarda durmasını söylədim. O, səbrlə məni dinlədi və 
nə kimi təklifimin olduğunu soruşdu. Onun reaksiyasından bu hala çox 
acıdığını anladım. Mən ondan prosesin mərkəzi mətbuatda - ya “Pravda”, ya 
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“İzvestiya” qəzetində, ya da o zaman üçün SSRİ-nin əsas televiziya xəbər-
ləri proqramı sayılan “Vremya”da işıqlandırılmasında yardımçı olmağını 
xahiş etdim. İlyas İsmayılov mənim yanımdaca Rafiq adlı Mərkəzi Komitə 
katibinə zəng vurdu və onunla çox sərt danışdı. İlyas müəllimin dedikləri 
olduğu kimi yadımdadır: “Orada oturub boş-boş işlərlə məşğulsunuz... 
Sumqayıt hadisələri ilə bağlı çox ciddi proses gedir, işdə 
təqsirləndirilənlərdən biri də Qriqoryan familiyalı ermənidir. Bu proses isə 
heç bir mətbuatda işıqlandırılmır...” Mən həmin şəxsin cavabını eşitmədim, 
lakin İlyas İsmayılov mənə “get, mətbuatdan prosesdə iştirak edəcəklər”,- 
söylədi və həqiqətən də, səhərisi ya “Pravda”, ya da “İzvestiya” qəzetində 
xüsusi müxbir işləyən Zaur Kadımbekov fasilə vaxtı mənə yaxınlaşdı. O, 
özünü təqdim edib, bildirdi ki, ona mənimlə əlaqə saxlayıb, proses barədə 
mərkəzi qəzetlərə məlumat verməyi tapşırıblar. Mən çox böyük məmnuniy-
yətlə prosesdə baş verən maraqlı epizodları ona danışdım, gördüm ki, onun 
da diqqətini çəkdi. Hər halda, o, ilk gün prosesdə sonadək iştirak etdi və 
qeydlər də götürdü. Lakin, həmin gündən sonra o şəxsi nə gördüm, nə də bir 
yazısını oxudum.  

Bu gün tam əminliklə deyirəm ki, məhkəmə gedən dövrdə mərkəzi 
mətbuatda prosesi işıqlandıran hər hansı bir yazı və ya məlumat olmayıb. 
Ola bilsin ki, yerli mətbuatda nəsə verilsin - bunu nə təsdiq, nə də inkar 
edə bilərəm, çünki bu barədə nə məndən soruşan olmayıb, nə də mən 
onları görməmişəm. Həmçinin o vaxt yerli mətbuatı mütəmadi izləmirdim, 
ancaq mərkəzi mətbuatı diqqətlə nəzərdən keçirirdim və hər hansı 
məlumata da rast gəlməmişdim. Bu faktın özü də cavab tələb edən 
çoxsaylı suallara yol açırdı: necə olur ki, həmin hadisələr baş verən 
zaman nəinki SSRİ-nin bütün mərkəzi mətbuatının, hətta dünyanın 
aparıcı KİV-nin də nümayəndələri Sumqayıtda idilər? Onları məhz o anda 
ora kimlər dəvət etmişdi? Əgər hadisələr bu cür ciddı rezonans yarat-
mışdısa, nədən bu diqqət və maraq məhkəmə prosesinə göstərilmirdi? 
Niyə bütün dünyaya azərbaycanlıları vəhşi kimi təqdim edən mətbuat indi 
susmuş, işlərini bitmiş sayırdı? Niyə prosesin sonrakı taleyi ilə heç 
maraqlanmırdılar? Zaur Kadımbekovun prosesdə sonrakı iştirakına və 
prosesi işıqlandırmasına nə və yaxud kim mane olmuşdu? 

Şübhəsiz ki, bu sualların cavablandırılması qismən Sumqayıt 
hadisələrinin mahiyyətinin müəyyənləşməsinə işıq salardı...  
 Mətbuatın bu hadisələrdəki əhəmiyyətli rolundan danışarkən, digər 
maraqlı məlumatı da oxucuların diqqətinə çatdırmaq istərdim. 
 Xatırladım ki, 1995-ci ildən 2004-cü ilədək, ayrı-ayrı vaxtlarda həm 
ABŞ-da, həm Avropa ölkələrində çoxsaylı konfranslarda, o cümlədən 
konflikt zonaları, münaqişəli vəziyyətlərin həllinə dair müzakirələrdə iştirak 
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etmişəm. Bütün bu tədbirlərdə iştirak edənlərin hamısı Sumqayıtda baş ver-
miş hadisələrdən xəbərdar idilər. Hərçənd ki, cinayət işinin materiallarına 
görə, Sumqayıt hadisələrində cəmi 32 nəfər adam ölmüşdü. Ancaq Sum-
qayıt hadisələrindən bir qədər sonra - 1989-cu ilin iyununda Özbəkistanın 
Fərqanə vilayətində özbəklərlə məshəti türkləri arasında baş vermiş şiddətli 
çaxnaşmadan heç kimin xəbəri yox idi. Həmin hadisələrdə hücuma məruz 
qalanlar məshəti türkləriydilər. Hakimiyyət nümayəndələri o dövrdə məshəti 
türklərini təşkil olunmuş şəkildə Fərqanədən çıxartmışdılar. Hətta bir il 
ərzində Özbəkistanın məshəti türkü olan bütün əhalisi keçmiş İttifaq 
respublikalarına qaçmışdı. SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət-Axtarış Baş 
İdarəsinin rəis müavini B.B. Dziovun sözlərinə görə, Fərqanədə baş vermiş 
iğtişaşlarda 106 nəfərin öldüyü müəyyənləşdirilmişdir. SSRİ Baş Prokuror-
luğunun məlumatına görə isə, 1990-cı ilin sonlarında bu hadisələr nəticə-
sində 112 nəfərin həlak olduğu dəqiqləşdirilmişdir ki, onların da 51 nəfəri 
məshəti türkü olmuşdur. Həmçinin, 1011 nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarəti alması, Hərbi Qüvvələrin 137 nəfər hərbçisinin və 110 milis 
əməkdaşının yaralanması (milis nəfərindən biri vəfat etmişdir), 757 yaşayış 
evinin, 27 dövlət əhəmiyyətli obyektin, 275 avtonəqliyyat vasitəsinin yan-
dırılıb və qarət olunması müəyyən edilmişdir. Lakin bu məlumatlar dünya 
ictimaiyyətinin nəzərinə dəqiqliyi ilə çatdırılmamışdı. 1990-cı ildə Qırğızıs-
tanın elə həmin Fərqanə çöllərində yerləşən Oş şəhərində qırğızlarla 
özbəklər arasında baş vermiş konflikt nəticəsində isə, rəsmi məlumatlara 
görə, 1200 nəfərə yaxın insanın ölməsinə baxmayaraq, bundan da heç kimin 
xəbəri yox idi.  

Bunlardan savayı, 11 mart 1990-cı il Litvadakı, 1990-cı ilin oktyab-
rında Qaqauziyadakı millətlərarası konfliktlərdən də çoxlarının xəbəri yox 
idi.  

İstər-istəməz, sual ortaya çıxır: nədən ən az itkilərin olduğu Sum-
qayıt hadisələri dünya ictimaiyyətinə bu cür təfərrüatı ilə çatdırıldığı halda, 
Fərqanədə, Oşda yüzlərlə, minlərlə adamın tələfatına gətirmiş hadisələr 
barədə beynəlxalq aləm bu qədər bilgisizdi? Maraqlıdır, deyilmi?!... 
 ... Proses boyunca hadisələrin axarını gördükdə, bu işdə təşkilat-
çıların əslində kimlərin olduğunu anladıqda və təqsirləndirilən azərbaycanlı-
ların da qorxduqlarından doğru ifadə verib həqiqətin üzə çıxmasında 
məhkəməyə yardımçı olmaq istəmədiklərini gördükdə, mən yardım üçün bu 
dəfə işlədiyim şöbənin rəisi İldar Dadaşovun yanına getdim. Elə ona izah 
etməyə başlamışdım ki, bu hadisələr təşkil olunub, o, dərhal sözümü kəsdi 
və bu mövzuda dediklərimin ciddiliyini özümün anlamadığımı, mənimlə 
danışmaq istəmədiyini, SSRİ Prokurorluğunun bu işlə məşğul olduğunu, 
yekun nəticəyə də gəlindiyini söylədi və bir daha “sənin vəzifən dövlət 
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ittihamını müdafiə etməkdir”- dedi. Ona təqsirləndirilənlərin ifadə 
vermədiklərini söylədikdə, hakim işlədiyimi xatırlatdı və qanuna müvafiq 
olaraq nə etmək lazımdırsa, onu da etməyimi, istintaq sənədlərinə qiymət 
verməyimi tövsiyyə etdi. O şöbədə həmin illər işləyənlərdən sağ qalanlar 
etiraf edərlər ki, rəhmətlik İldar Dadaşov çox savadlı və o dövrkü Azər-
baycan reallıqları baxımından yanaşanda, çox təmiz adam idi. Baxmayaraq 
ki, prokurorluqda işlədiyim son tarixədək onunla münasibətlərimiz pis olub, 
ancaq mən onun bu xüsusiyyətlərini də həmişə demişəm. Onunla aramızda 
olan bu xoşagəlməz söhbətdən sonra mənə kömək etməyəcəyini anladım və 
İ. Dadaşova müraciət etmədən, birbaşa İlyas İsmayılovun yanına getdim. 
Hərçənd ki, o dövr prosedur qaydaya əsasən, prokurorluq işçisi hər hansı bir 
məsələ ilə bağlı çalışdığı şöbənin rəisinə, şöbə rəisi Respublika proku-
rorunun həmin şöbə üzrə müavininə, Respublika prokurorunun müavini isə 
öz növbəsində Respublika prokuroruna məruzə edirdi. Yalnız bu prosedur 
tamamlandıqdan sonra Respublika prokuroru lazım bildikdə həmin şöbənin 
işçisini qəbul edirdi. Mən bütün bu qaydalara riayət etmədən, heç bir şəxsi 
münasibətim olmadan və işi mənə şəxsən özü tapşırdığından, birbaşa 
Respublika prokuroru İlyas İsmayılovun yanına getdim. Məni ora gətirən 
səbəb isə Qriqoryana göstərilən xüsusi münasibət idi. Çünki dəfələrlə 
Qriqoryana mürəkkəb suallar verməyə başlayanda, tək Qriqoryanın deyil, 
digər təqsirləndirilənlərin vəkilləri də müdaxiləyə başlayırdılar, sanki, bütün 
proses Qriqoryanın müdafiəsinə yönəlmişdir.  
 İlyas İsmayılovun yanında olarkən, prosesdəki bütün azərbaycanlı-
ların nədənsə Qriqoryandan qorxduqlarını və məhz buna görə ifadə 
vermədiklərini bildirdim. İlyas İsmayılov məni maraqla dinlədi və soruşdu 
ki, təklifim nədir. Xahişimi dedim: “Bütün təqsirləndirilənlərin saxlandığı 
Bayıl təcridxanasının rəisinə tapşırılsın ki, dustaqlara, məhkəmədə səmimi 
ifadə vermələrinin onların cəzalarını yüngülləşdirəcəyi bir daha izah edilsin 
və təqsirləndirilənlərin Qriqoryandan niyə qorxduqlarının səbəbləri 
öyrənilsin”. O dedi: “ Sən təklif edirsən ki, mən qanunu pozum?!”. Mənsə, 
ona səmimi ifadə verməyin cəzanı yüngülləşdirməsini təqsirləndirilənlərə 
izah etməyin məhz qanunun tələbi olduğunu bildirdim. Sonra o, Respublika 
prokurorunun birinci müavini Murad Babayevə zəng etdi və bu işlə məşğul 
olmağı tapşırdı. İ. İsmayılovun otağından çıxdıqdan sonra, (hər ikisinin 
otağı 3-cü mərtəbədə olurdu) yanında qonaqlarının olması səbəbindən, 
təxminən, 20 dəqiqə sonra M. Babayevin qəbuluna girdim. İçəri daxil olan 
kimi, M. Babayev “nə olub, nə problem var orada?”- deyə narazılığını 
bildirdi. Mən baş verənləri bir daha ona da danışdım. O isə hərəkətlərimdən 
narazı olsa da, yanımdaca bir nəfərə zəng vurdu. Zəng vurduğu şəxsə adı və 
atasının adı ilə müraciət edərək, dedi: “Yanımda Sumqayıt hadisələri üzrə 
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prosesə çıxan prokuror var, o deyir ki, guya orada Qriqoryan azərbay-
canlılara hədə-qorxu gəlib, qoymur ifadə verməyə. Görün, orada nə edə 
bilərsiniz”. Daha sonra o, zəng etdiyi adamın Daxili İşlər Nazirinin müavini 
Əzim Piriyev olduğunu söylədi.  

 M. Babayevin zəngi işi həll etmək məqsədiylə yox, sadəcə, zəng 
etmək xatirinə edildiyindən heç bir səmərəsi olmadı... 
 Bütün bu uğursuz cəhdlərdən sonra, daha rəhbərlikdən kiməsə bir 
daha müraciət etmədim. Çünki bir dəfə mənim subordinasiya qaydalarını 
pozduğumun üzümə vurulacağından, “rəisin var, get, rəisinə şikayət elə” 
deyiləcəyindən ehtiyatlandım. Rəisim isə qəti şəkildə təkid etməyə davam 
edirdi ki, bu işi SSRİ Prokurorluğu aparıb, onların yazdığını biz poza 
bilmərik!!! Hətta “nə oldu, bu işin təşkil olunduğunu SSRİ Prokurorluğu 
görmədi, sən görürsən?”- deyərək, mənə ancaq ittiham çərçivəsində hərəkət 
etməyi tapşırırdı. Obyektivlik naminə deyim ki, münasibətlərimizdən onun 
mənə qarşı qərəzli olduğunu fikirləşirdim. İldar müəllim rəhmətə gedəndən 
az sonra İlyas müəllimlə onun haqqında danışarkən çox savadlı, obyektiv 
adam olduğunu, ancaq mənə qarşı nədənsə qərəzli olduğunu dedim. İ. 
İsmayılov təccübləndi və dedi ki, hər dəfə o, səninlə mübahisə etdiyini desə 
də həmişə sənin savadlı və obyektiv olduğunu xüsusi vurğulayardı.  

Ola bilsin, o dövr aramızdakı narazılıqları məni qorumaq üçün imiş. 
Bunlara baxmayaraq, bu cür etinasızlıq, laqeydlik səbəbindən artıq rəhbər-
likdən heç kimə müraciət etmədim... 
 Yeri gəlmişkən, bu məqamda yenə xatirələrimə baş vuraraq, 
göstərmək istəyirəm ki, rəhbərliyin belə qabarıq şəkildə biganəliyi ilə təkcə 
Sumqayıt hadisələrində rastlaşmamışam.  

Xatırladım ki, məni 1986-ci ildə Zelençuk rayonuna məhkəmə sədri 
göndərəndə, ora getmək istəməməyimin səbəblərindən biri həmin rayonun 
bölgədə “yeyib-içən rayon” imicinə malik olmasıydı. Yerləşməsindən, 
“qonaqlarından” asılı olaraq, rayonda, bir növ, intizamsızlıq hökm sürürdü. 
Belə bir rayonda işləmək isə mənim üçün çox çətin idi. Məhkəmədəki 
hakimlər işə istədikləri vaxt gəlib, istədikləri vaxt gedərdilər. Hakimlərlə 
olan yaş fərqim isə işimi bir qədər də çətinləşdirirdi. Lakin, mən yenə də 
məhkəmədə intizam yaratmağa, məhkəmənin işinə savadlı kadrları cəlb 
etməyə çalışırdım. Bir qədər sonra çıxdığım proseslərə mənimlə birlikdə 
çıxan, çox aqressiv, lakin bir o qədər də savadlı bir vəkili tanıdım. Bu cür 
savad sahibinin nə üçün sənədlərini hakimliyə vermədiyini soruşduqda, o, 
Zelençuk rayonunda doğulduğunu, hakimliyə də çox can atdığını, ancaq 
qardaşının həmin rayonda böyük bir kolxozun sədri olduğundan və birinci 
katiblə yola getmədiyindən, onun hakimliyinə də imkan verilmədiyini 
söylədi. Mən birinci katibi xəbərdar etmədən, birbaşa Diyar Ədliyyə 
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Şöbəsinin rəisi Limanovun mənə olan müsbət münasibətindən istifadə 
edərək, savadlı və kifayət qədər təcrübəli Vladimir Pavloviç Striqinin 
hakimliyə seçilməsinə yardımçı olmasını xahiş etdim. Beləliklə, Striqin 
hakim seçildi. Azərbaycana qayıdanda, məndən öz yerimə məhkəmə sədri 
olaraq kimi təklif etdiyimi soruşduqda da, məhz Striqini məsləhət gördüm. 
Bununla da Striqin məhkəmə sədri oldu - hərçənd ki, o yerə çoxları 
iddialıydı. Azərbaycana köçdükdən sonra Striqinlə əlaqəm kəsildi... 

 Təxminən, 1995-ci ildə işimlə əlaqədar Moskvada idim. Onda məni 
artıq Prezident Aparatındakı vəzifəmdən də azad etmişdilər və mən təzəcə 
vəkilliyə başlamışdım. Moskvada xəbərlər proqramına baxarkən, Rusiya 
Federasiya Şurasının iclasının getdiyini və Striqinin də orada əyləşdiyini 
gördüm. Elə verilişdən öyrəndim ki, Striqin Federasiya Şurasında hüquq-
mühafizə orqanları ilə əlaqəli hansısa qurumun rəhbəri və senatordu. 
Məlumat bürosu vasitəsilə Striqinin iş nömrəsini tapdım. Köməkçisi ilə 
əlaqə saxlayaraq, özümü təqdim etdim və vaxtilə Striqinlə birlikdə 
işlədiyimi, onunla danışmaq istədiyimi bildirdim. O, telefon nömrəsini 
götürdü. Heç aradan 10 dəqiqə keçməmişdi ki, telefon zəng çaldı. Striqin 
idi. Mənimlə çox xoş ovqatda danışan Striqin dərhal qaldığım ünvanı soruş-
du. Bir qədər sonra Striqinin maşını gəldi və məni Kremlin yanında yerləşən 
“Rossiya” mehmanxanasında Striqin üçün ayrılmış apartamentə götürdü. O 
zaman Striqin ayrıca evdə yaşamırdı, çünki özü Moskvada tək qalırdı. Ailəsi 
isə Zelençukda idi. Elə “Rossiya” mehmanxanasının yuxarı mərtəbəsində 
yerləşən, özləri üçün ayrılmış restoranda əyləşdik. Şam yeməyində uzun 
sürən söhbətimiz oldu. Söhbət əsnasında mən Rusiyanın əleyhinə çox sərt 
fikirlər səsləndirdim: Qarabağ problemində Rusiyanın Ermənistana hərbi-
siyasi dəstəyindən, Sumqayıtda baş verənlərdən, sözügedən prosesdən 
danışdım. Bundan başqa, Azərbaycanda və Ermənistanda ruslar üçün yara-
dılan şəraitin müqayisəsini apardım, bizdə vəziyyətlərinin Ermənistanda-
kından qat-qat üstün olduğundan bəhs etdim. Striqin əsl Rusiya vətənpərvəri 
idi və mənim Rusiyaya müsbət münasibətimi, tənqidlərimin xoş məramlı 
olduğunu bilirdi. Bütün bunları dinlədikdən sonra Striqin etiraf etdi ki, 
vəziyyətin məhz bu cür olduğundan xəbərsizdir və dediklərimə tam səmi-
miyyətilə inanır. Üstəlik, bildirdi ki, mənə borcu var, əgər o zaman onu ha-
kimliyə, oradan da öz yerimə çəkməsəydim, indi bu mərtəbələrə gəlib çata 
bilməzdi. Açığı, o məqamadək bunu xatırladacağını ağlıma da gətirmirdim. 
Daha sonra bildirdi ki, borcunu qaytarmaq üçün 15-20 senatorla birlikdə 
Azərbaycana gələ, həmin qaçqın şəhərcikləri, qaçqınların vəziyyəti ilə tanış 
ola və bu məsələni Federasiya Şurasında qaldıra bilər. Bunun üçünsə ona 
formal olaraq Azərbaycan parlamentindən dəvət məktubu lazımdır ki, o, 
rəsmi səfərlə Azərbaycana gələ bilsin. Məhz bu məqamda Striqin bildirdi ki, 
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o, Federasiya Şurasının sədri Vladimir Şumeyko ilə çox yaxın dostdur və 
onun vasitəsilə bu məsələni Federasiya Şurasında qaldıra bilər. Nəzərinizə 
çatdırım ki, Vladimir Şumeyko Stavropolla qonşuluqda yerləşən Krasnodar 
şəhərindən və günlərini yemək-içməklə keçirənlərdən idi. 

Soldan sağa: Aslan İsmayılov, Vladimir Striqin və onun köməkçisi. 
Moskva, 1995-ci il. 

 
Azərbaycana qayıdan kimi, parlamentə zəng vurdum, bir neçə 

cəhddən sonra Arif Rəhimzadənin Vilayət adlı köməkçisi ilə əlaqə yarada 
bildim. Söhbət əsnasında həmin şəxsin məni tanıdığını anladım və ona 
hadisələri tam təfsilatı ilə danışdım. Həmin şəxs bildirdi ki, hər şeyi Arif 
Rəhimzadəyə məruzə edəcək. Əlaqə üçün ev telefonumu da verdim. Üstün-
dən bir gün sonra, axşam evə gələndə yoldaşım Arif Rəhimzadənin zəng 
vurduğunu və onunla əlaqə saxlamağımı istədiyini söylədi. Gec olduğundan, 
həmin gün zəng vurmadım. Səhərisi köməkçisi ilə danışdım və o, dedi ki, 
Arif müəllimin hər şeydən xəbəri var, mənimlə danışmaq istəsə də 
alınmayıb. Tapşırıb ki, Arif Rəhimzadənin adına rəsmi məktub yazım və 
məktubda yuxarıda söylədiklərimi, yəni Striqinə hansı yaxşılıqları etdiyimi 
də göstərim. Təəccübləndim və bu cür məktubun nəyə gərəkdiyini soruş-
dum. O isə bunun parlamentin Striqini dəvət edə bilməsi üçün lazım olduğu-
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nu söylədi. Mən bunun son dərəcədə qeyri-ciddi və qeyri-etik olduğunu, 
belə bir məktub yazmaq fikrində olmadığımı bildirdim və bununla da söh-
bəti yekunlaşdırdım. Bu hadisədən, təxminən, 4-5 ay sonra artıq Federasiya 
Şurasında yox, Rusiya Dövlət Dumasında deputatların təşəbbüsü ilə Qara-
bağ problemi müzakirə olundu və bu müzakirələr ermənilərin təşəbbüsü ilə 
olduğundan onların xeyrinə də istiqamət aldı. Mən növbəti dəfə Qarabağ 
məsələsi, dövlətçilik və dövlət üçün lazımlı məsələdə məmur biganəliyinin 
şahidi oldum. Hərçənd ki, müraciətimdən dərhal sonra A.Rəhimzadə bu mə-
sələ ilə ciddi məşğul olmalı idi, ancaq o, nədənsə sığortalanmaq üçün mən-
dən bu cür məntiqə və əxlaqa sığmayam məktub tələb edirdi... Sonralar bil-
dim ki, o, Azərbaycan Respublikasının Müstəqilliyi ilə bağlı Parlamentdə 
qəbul olunan “Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktı”nın əleyhinə səs 
verənlər sırasında olub və açığını deyim, bu, məndə heç təəccüb doğurmadı. 
 
AZƏRBAYCANLILAR ERMƏNİLƏRİ NECƏ XİLAS EDİRDİLƏR? 

 
 İş materialları, zərərçəkənlərin ifadələri göstərir ki, azərbaycanlılar 
heç də təqdim edildikləri kimi, “vəhşi” olmayıblar, onlarda ermənilərə qarşı 
təsvir olunduğu sayaq nifrət də yox imiş, əksinə azərbaycanlılar Sumqayıtda 
baş verən iğtişaşlar zamanı öz canları və təhlükəsizlikləri bahasına 
erməniləri xilas etməyə çalışıblar ki, bunu iş materiallarında həm 
təqsirləndirilənlər, həm də zərərçəkən ermənilərin özləri də ifadələrində 
dəfələrlə açıq şəkildə təsdiqləyirlər. Fakt olaraq, əlimdəki ifadələri aşağıda 
şərhsiz nəzərinizə çatdırıram: 
 

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
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Tərcümə: “Təqsirləndirilən Gəncəliyev Elçin Əli oğlu 1989-cu il 
fevral ayının 29-da ona qarşı irəli sürülmüş ittihamı qəbul edərək, günahını 
qismən boynuna almış və ifadəsində demişdir ki, 1988-ci il fevral ayının 28-
də, təxminən, saat 14:30-da I mikrorayonda yerləşən çayxanaya gəlmişdir. 
Çayxanada gedən söhbətlərdən avtovağzaldakı hadisələrdən xəbər tutmuş, 
orada baş verənlərlə maraqlanaraq, hadisə yerinə baxmaq üçün 
avtovağzala getmişdir.  
 Daha sonra təqsirləndirilən şəxs Gəncəliyev E.A. izah etdi:  
“Moskviç”də oturan sərnişinləri əhatəyə alan dəstənin arasında mən 3 milis 
formalı adam gördüm, amma rütbələrini ayırd edə bilmədim. Onlar dəstəni 
adamları döyməmələri üçün yola gətirməyə çalışırdılar. Amma dəstə... 
onlara fikir vermirdi...” c.23 i.v.323-333 
 

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 

Tərcümə: “Təqsirləndirilən Məmmədov Qalib Qədirşah oğlu 22 
fevral 1989-cu ildə ona qarşı irəli sürülmüş ittihamda, göstərilən epizod 
üzrə günahını tam boynuna alır və bildirir ki, 28 fevral 1988-ci ildə, 
təxminən, saat 15:15-də uzaq qohumu Səfərov Nizaminin evindən çıxır və 
tək şəhərə gedir. Daha sonra o, bildirir: “...Dəstədən kimsə qışqırdı ki, 
(onun kim olduğunu ayırd edə bilmədim) Yeseyanlar milliyətcə ləzgidirlər. 
Bunu eşidəndə, biz zərərçəkmişləri döyməkdən əl çəkdik. Elə bu vaxt 2 milis 
işçisi Yeseyanlara yanaşdı. Onların haradan peyda olduğunu mən 
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görmədim. Milis işçilərindən biri qızın qolundan tutdu, o biri milis nəfəri isə 
qadınla kişidən yapışdı...”. c.18 i.v.231-252 

Şərh: Sumqayıt hadisələrində tez-tez “ləzgi” sözünə rast 
gəlinməsinə o dövr mən əhəmiyyət vermirdim. 1993-cü il hadisələri 
göstərdi ki, bu hal da təsadüfi deyilmiş, yəni, o zaman da Azərbaycanda 
yaşayan qardaş xalqlar arasında milli münaqişə salmaq istəyən qüvvələr var 
imiş.  
 

18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından:  
Səfərov Nizami Sumbat oğlu: 
 

 
 

Tərcümə: “Bayaq dediyim kimi, milis nəfərləri də dəstəyə müdaxilə 
eləməyə başladılar. Mənə elə gəldi ki, onlar Sumqayıtdan deyillər. Onlar 
«Qafqaz» mağazası tərəfindən gəlirdilər, milislərin avtobusları orada 
dayanmışdı. Milis işçiləri arasında polkovnik də vardı. Dəstə onlara tərəf 
daş, ağac atırdı. Kimsə polkovnikin baş geyimini vurub, başından aşırdı. 
Milis işçiləri birtəhər «Moskviçi» hadisə yerindən aralaya bildilər. Onları 
hara apardılar, bilmirəm”. 
 c.16 i.v.190-208” 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 

Tərcümə: Zərərçəkmiş Yeseyan Levon Şirinoviç bildirdi: 
«….mən dedim ki, siz neynirsiniz, mən kor adamam, bizim heç nədə 
günahımız yoxdu. Erməni dilində mənə söyüş söydülər, sonra döyməkdən əl 
çəkdilər. Kimsə dedi: “Gəlin, sizi də, arvadınızı da xəstəxanaya aparım». 
Mən razılaşdım və mənə bu təklifi eləyən bizi apardı. Eşidirdim ki, 
arxamızca adamlar gəlir. Bizi aparan kişi isə deyirdi ki, onlara toxunmayın, 
onlar ləzgidilər. Kişi bizi xəstəxanaya gətirdi. Burada bizə ilk tibbi yardım 
göstərdilər. Həmin adamdan xahiş elədim ki, qızımın harada olduğunu 
öyrənsin. O dedi ki, narahat olma, qızın etibarlı əllərdədir...1988-ci il 
fevralın 28-ni biz bütün günü xəstəxanada keçirdik. 1988-ci ilin 29 
fevralında isə, təxminən saat 11-12 radələrində bizi maşına mindirib, 
Bakıya apardılar… Biz evə çatanda gördük ki, qızımız artıq evdədir…»  
 c.1 i.v.125-139 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
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Tərcümə: Şahid Qasımov S. T. 3-cü mikrorayondakı №1733 «V» 
binasının birinci alaqapısında yaşayan sakin ifadəsində belə dedi: 

«…1988-ci ilin fevral ayının 28-də, təxminən saat 17.30 radələrində, 
mən evimdə idim. Pilləkən meydançasında səs-küy eşitdim. Yeri gəlmişkən, 
mən 3-cü mərtəbədə yaşayıram. Pilləkən meydançasına çıxdım və gördüm 
ki, dördüncü mərtəbədən Mejlumyan Qriqoriy və onun arvadı Roza aşağı 
enirlər. Onların hər ikisinin üzü qan içində idi. Əyin-başlarının nə 
vəziyyətdə olduğuna fikir vermədim. Qriqoriy və Roza ağlayırdılar, dedilər 
ki, onları döyüblər. Məndən xahiş elədilər ki, onları gizləyim. Mən onları 
evimə buraxdım və yataq otağımda gizlətdim. Təxminən ya bir, ya da bir 
saat yarımdan sonra yenə qapım döyüldü. Qapını açdıqda Mejlumyanların 
kiçik qızını gördüm…Onu evə buraxdım. O dedi ki, iğtişaşçılar onun 
azərbaycanlı olduğunu düşünüb, toxunmadan buraxıblar. Bu məsələdən 
sonra küçəyə çıxdım və bir müddət alaqapının yanında dayandım. ... Sonra 
yuxarı qalxıb, evə çıxdım. Evimizdə Mejlumyan Qriqoriydən, Rozadan, kiçik 
qızlarından başqa, mejlumyanların daha bir qızları da vardı. Adı necəydi, 
bilmirəm. Yadımdadı ki, sarışın saçları vardı. Onun evimizə necə girdiyini 
də görməmişdim. Evə gələndə, arvadım hələ evdə yox idi. Sonra, təxminən, 
yarım saatdan sonra, mən evdən çıxdım ki, baxım, görüm, küçədə nə baş 
verir? İkinci və üçüncü mərtəbələrin arasındakı meydançada Mejlumyan-
ların daha bir qızını da gördüm. O, yuxarı qalxırdı, əyni-başı cırılmışdı, 
özünü də döymüşdülər. Sifətinə elə bərk vurmuşdular ki, üzündən qanı 
axırdı. Bədənində də zərbə izləri vardı, amma mən o zərbə izlərini sizə 
dəqiq təsvir edə bilmərəm. Çünki ona tərəf baxmağa utanırdım. Onu evə 
apardım, arvadımın donunu verdim ki, geyinsin. Qohumları kömək eləyib, 
onu geyindirdilər. Daha sonra arvadım gəldi. Mejlumyanların evinə 
iğtişaşçılar hücum çəkəndə, mən onları görmədim. Mən evdə idim, dəhlizdə 
adamların ora-bura qaçdığını eşidirdim...” 

 
 

PROSESDƏN GƏLDİYİM NƏTİCƏ VƏ  
MƏHKƏMƏDƏKİ NİTQİM 

 
 Prosesdən gəldiyim nəticə qəti idi: Sumqayıt hadisələri bilərəkdən 
təşkil olunub, kökü isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində baş verən 
hadisələrdən qaynaqlanır! Çünki cinayət işinin materiallarında bunu 
təsdiqləyən onlarla ifadələr var ki, onların bir hissəsini nəzərinizə 
çatdırıram: 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 

Tərcümə: “1988-ci il sentyabrın 13-də təqsirləndirilən şəxs İsayev 
A. İ. bu məsələ ilə bağlı bildirmişdir: 
«…Fevralın 27-də, axşam, mən zavoda gedəndə yolların hamısında insan 
dəstələri toplanmışdı və nəqliyyatın gedişinə mane olurdular. 
Zavodda…bütün işçilər danışırdılar ki, ermənilər azərbaycanlıları təhqir 
eləyir. Hamı da öz ailəsinin aqibətinə görə qorxurdu. Mənə elə gəlirdi ki, 
belə qarmaqarışıqları Qarabağdan gələnlər, kənd yerlərindən Sumqayıta 
gələn adamlar salır və Edik Qriqoryan kimi əvvəllər məhkum olunmuş 
adamlar yaradırdı. Belə adamlara heç bir fərqi yoxdu, kimi öldürsünlər, 
haranı soyub-talasınlar. Bu məsələlərə qədər, mən ermənilərlə çox 
ünsiyyətdə olmuşam və onlara qarşı məndə heç bir xoşagəlməz hiss 
olmayıb. İğtişaşlar zamanı mən dəstənin, Qriqoryanın, Nəcəfovun və 
Hüseynovun təsiri altına düşmüşdüm, buna görə də onların ardınca 
getdim...”.  
 c.27 i.v.138-144 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: Təqsirləndirilən şəxs Hüseynov V. V. ittihamın bu epizodu 

ilə bağlı 1989-u il, 22 fevral tarixindəki sorğuda belə ifadə verib: 
«...Dəstənin arasında dayananda, mən gedən danışıqlardan başa düşdüm ki, 
ermənilər Qarabağdadır və oradakı ermənilər azərbaycanlıları öldürürlər».  
 c.20 i.v.315-320 

 
18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 

Tərcümə: “Təqsirləndirilən şəxs Gəncəliyev E. A. bu məsələ ilə 
bağlı bunları deyib: 
«Dəstələr arasında yayılan söhbətlərdən mən belə başa düşdüm ki, 
ermənilər DQMV ərazisində azərbaycanlılarla haqq-hesab çürüdürlər. 
Üstəlik, belə bir şeyin baş verəcəyi Sumqayıtda da gözlənilir».  
 c.23 i.v.323-333” 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

  
Tərcümə: “Təqsirləndirilən Məmmədov Qalib Qədirşah oğlu 22 

fevral 1989-cu ildə ona qarşı irəli sürülmüş ittihamda, göstərilən epizod 
üzrə günahını tam boynuna alır və bildirir ki, 28 fevral 1988-ci ildə, 
təxminən, saat 15:15-də uzaq qohumu Səfərov Nizaminin evindən çıxır və 
tək şəhərə gedir. Daha sonra o, bildirir: “...təxminən, saat 16-da mən şəhər 
avtovağzalına tərəf gəldim. Avtovağzalın yanında, Fəvvarələr rayonunda 
uşaqların bir qismi ilə qarşılaşdım- Səfərov Nizami, Nəcəfov Nadir, 
Hüseynov Vaqif, Gəncəliyev Elçin, Qriqoryan Eduard və İsayev Əfsər. Adını 
çəkdiyim uşaqların hamısı çevrə vurub dayanmışdılar və qətiyyətlə 
deyirdilər: “Qarabağ bizimdir, biz Qarabağı heç kimə verməyəcəyik!”. Bir 
müddətdən sonra bir-birinə sarılmış uşaqların arasında lap mərkəzdə Edik 
Qriqoryanı gördüm, o da gənclərin dediklərini təkrarlayırdı...” 

c.18 i.v.231-252 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 
 

 
 
Tərcümə: “Təqsirləndrilən şəxs Nəcəfov N. A. 1988-ci il 18 noyabr 

və 1989-cu il fevralın 24-dəki dindirmələr zamanı belə ifadə verib: 
«...Mən özümü günahkar bilirəm ki, fevralın 26-da Sülh və Dostluq 
küçələrinin arasındakı kəsişmədə olarkən, buradakı çoxsaylı dələduz 
dəstələrinə qoşulmuşam. Bu dəstə Sumqayıtda yaşayan ermənilərdən 
Qarabağda yaşayan azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiyi əməllərin 
heyfini almaq məqsədi güdürdü. Daha sonrakı əməlləri ilə onlar erməni 
millətinə qarşı olan kin-küdurətlərini büruzə verirdilər. Özümün və 
başqalarının əməllərinin ermənilərdə bizə qarşı nifrət hissi oyatdığını 
anlayır və buna görə özümü günahkar hesab edirəm...»  
c.22 i.v.265, 313” 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: “Təqsirləndirilən Məmmədov Q.Q 1989-cu ilin 22 

fevralında deyib: 
«...Təxminən, saat 16 radələrində mən şəhər avtovağzalına gəldim, 
Fəvvarələr rayonunun yanında mən o biri uşaqlarla qarşılaşdım – Səfərov 
Nizami, Nəcəfov Nadir, Hüseynov Vaqif, Gəncəliyev Elçin, Qriqoryan Edik 
və İsayev Əfsər. Adlarını çəkdiyim uşaqların hamısı çevrə vurub, 
dayanmışdılar, qışqırırdılar ki, «Qarabağ bizimdir!» «Qarabağı heç kimə 
veməyəcəyik!» Bir müddətdən sonra fikir verdim ki, Qriqoryan Edik də 
uşaqların ortasında dayanıb və hamının qışqırdığı sözləri o da təkrarlayır. 
Səs-küy qurtarandan sonra Qriqoryan əmr elədi: «Ardımca gəlin!» və bizi 
Sülh küçəsi ilə Dostluq küçəsinin kəsişdiyi yerə apardı. Biz burada 
nəqliyyatı dayandırıb, insanların arasından erməniləri seçməli idik...»  
 c.18 i.v.239-240” 
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18/55461-88 №-li cinayət işinin ittiham aktından: 

 
 
Tərcümə: “Təqsirləndirilən Səfərov N. S. 1989-cu ilin 12 yanvar və 

20 fevralında bildirdi: 
«...Fevralın 27-də mən mitinqlərdə eşitdim ki, Sumqayıtda yaşayan 
ermənilər 24 saat ərzində şəhəri tərk etməlidirlər... Bu tələblərin səbəbi o 
idi ki, burada belə şaiyələr yayılmışdı ki, Qarabağda yaşayan azərbay-
canlılar ermənilər tərəfindən təqibə, işgəncələrə məruz qalır, onları 
alçaldırlar, sıxışdırıb çıxarırlar, öldürürlər, qadınlarını zorlayırlar, evlərin-
dən qovurlar. Çıxış edənlərdən biri danışırdı ki, o özü Ermənistandan gəlib 
və onu oradan köçməyə məcbur ediblər... İnsanlar isə buna inanaraq, 
qəzəblə bağırırdılar: «Qarabağ bizimdir!», «Rədd olsun ermənilər!». 
Şəhərdəki iğtişaşların səbəbi də bax, Sumqayıtda yayılan bu söz-söhbətlər 
idi.... »  
 c.16 i.v.170-176, 207-208” 
   
  Şərh: Oxuduğunuz ifadələrdən görünür ki, təhrikedici amil məhz 
Ermənistanda və DQMV-də gedən proseslər, azərbaycanlıların qətlə yetiril-
məsi, doğma yurd-yuvalarından qovulmalarıdır. İstintaq dövrü dindirilən 
təqsirləndirilənlər cinayətləri ermənilərin DQMV və Ermənistanda azərbay-
canlıların öldürülməsi, zorlanmasına cavab olaraq etdiklərini göstərmişdilər. 
Eyni məzmunlu ifadələri zərərçəkmişlər də vermişdirlər. Törədilmiş 



Аслан Исмайылов 

  108

cinayətin motivi xuliqanlıq deyil, məhz göstərdiyim hadisələr olmuşdur. 
Məsələni qabardan, bunu bir qığılcıma çevirən, dəstə üzvlərini təşkilatlan-
dıran isə Qriqoryan və digərləri olmuşdur. Əsas təşkilatçı Mərkəz olsa da, 
istintaq, hadisələrin kimlər tərəfindən təşkil olunmasını, təşkilatçıların yer-
dəki nümayəndələrini müəyyənləşdirməyib, onları məsuliyyətə cəlb etmə-
yib. Qriqoryanın qrupa təşkilatçılığı istintaq materiallarında tam sübuta 
yetirilsə də, o, təşkilatçı kimi məsuliyyətə cəlb olunmayıb, çünki istintaq 
dövrü saxtakarlıqlara yol verilib, istintaq sonadək aparılmayıb, bəzi mühüm 
məsələlər araşdırılmayıb, istintaq materiallarının bir hissəsi işdən çıxarılıb, 
ümumiyyətlə cinayət işinə yaxşı əl gəzdiriblər. Belə ki, görüşdüyüm DTK 
polkovniki qara plaşlıların fotoşəkillərinin təqsirləndirilənlərə təqdim olun-
duqda onları tanıdıqlarını, məhz onların Qriqoryanla görüşdüklərini, Qriqor-
yanın onlara “hər şey qaydasındadır kütbeyinlər arxamca gedirlər” deməsini 
təsdiqləməsini bildirdikdən sonra mən həmin hərəkətlərin aparıldığını 
təsdiqləyən protokolları cinayət işinin materiallarında tapa bilmədim. 
Üstəlik, məhkəmədə də işin hərtərəfli araşdırılmasında nə təqsirləndirilənlər, 
nə onların vəkilləri, nə hakim, nə rəhbərlik, nə də digər şəxslər maraqlı 
olmayıblar.  

Proses boyunca rəhbərlik tərəfindən gördüyüm münasibət, laqeydlik 
və prosesə olan müdaxilələr məni, demək olar ki, ümidsizləşdirmişdi. 
Çünki, gün kimi aydın olan faktları sübut edə bilmirdim. Daha doğrusu, 
sübut etdiyim faktları nə məhkəmə, nə də rəhbərlik görmək, eşitmək 
istəmirdi. Məhz bu səbəbdən artıq mənim üçün önəmli olan məhkəmənin 
tezliklə yekunlaşması və son nitqimi söyləməyim idi.  

Artıq oxuculara da məlumdur ki, məhkəmə boyunca, mən daim 
ifadələrə dair qeydlər aparırdım. Prosesin yekunlaşmasına, təxminən, bir ay 
qalmış, topladığım ifadələrin, sübutların əsasında yekun nitqimə hazırlaş-
mağa başladım. Çünki, demək olar, bütün ifadələr təkrarlanırdı, məhkəmə 
tərəfindən yeni heç nə müəyyənləşdirilmirdi. Sona 15 gün qalmış məhkə-
mədəki çıxışım faktiki, tam hazır idi. Nitqim 2 hissədən ibarət idi: 
birincisində təqsirləndirilən şəxslərin törətdikləri cinayətlər və sübutları, 
ikincisində - çıxışın əsasını təşkil edən hissədə isə Sumqayıt hadisələrinin 
səbəbləri, şərait və hadisələrin təşkilini sübut edən halları əks etdirmişdim.  

Dəqiq tarixi xatırlamıram, amma bilirəm ki, məhkəməyə 1 gün 
qalmış, ya da məhkəmə günü çıxışımın ikinci hissəsi itdi. Maraqlısı isə odur 
ki, çıxışın məhz Sumqayıt hadisələrinin təşkil olunmasını izah və sübut 
etdiyim, bununla əlaqədar təkliflər verdiyim hissəsi yoxa çıxmışdı. Çıxışın 
hansı şəraitdə, necə yoxa çıxdığını təsvir edə bilməsəm də, həmin vaxt 
məhkəmədə DTK işçisinin olmasını, ümumiyyətlə, prosesin DTK-nın 
nəzarəti altında keçməsini nəzərə alaraq, “yoxaçıxma əməliyyatı”nı da məhz 
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bu qurumun fəaliyyəti ilə əlaqələndirmişdim. 
 Nitqimin hazır mətni itdiyindən, onun yenidən hazırlanmasına vax-
tım olmadığından həmin hissədə məcbur qalıb, qısa konspektlərə əsaslana-
raq çıxışımı qurdum. İşi müfəssəl bildiyimdən və bütün təfərrüatları dəqiq-
liyi ilə yadımda saxladığımdan, mətnin itməsi mənə xüsusi maneçilik törədə 
bilmədi. Məhkəmədəki çıxışım, faktiki olaraq, əvvəlcədən hazırladığım 
nitqimlə üst-üstə düşdü. Dəqiqliyi ilə yadımdadı ki, prosesdəki son nitqim 
bir gün yarım çəkdi və əsasını da məhz ikinci hissə təşkil etdi.  

Çıxışıma, öncə təqsirləndirilənlərin törətdikləri cinayətlərdən və 
onların hansı maddələrlə təqsirli bilindiklərini, bunu sübuta yetirən halları 
şərh etməkdən başladım. Mühüm bir məqamı da qeyd edim ki, çıxışım 
itməzdən əvvəl, bütün təqsirləndirilən şəxslərin nədə təqsirləndirildiklərini 
yazsam da, məhkəmədən hansı cəzanı istəyəcəyim barədə hələ heç bir qeyd 
aparmamışdım. Bu işdə daha çox DTK-dan şübhələndiyimdən, artıq 
ehtiyatla davranmağa başlamışdım.  

Bundan əlavə, rəisim İldar Dadaşova məhkəmədən Qriqoryana və 
Vaqif Hüseynova güllələnmə cəzası verilməsini; Sumqayıt hadisələri Mər-
kəz tərəfindən təşkil olunduğundan, bu barədə cinayət işinin qaldırılmasını; 
istintaq dövrü saxtakarlıqlara, hadisələrin təşkilini bilə-bilə gizlətdiklərinə 
görə, SSRİ Prokurorluğu istintaq qrupu haqqında xüsusi qərardad 
çıxarılmasını istəyəcəyimi bildirmişdim. O isə çox kəskin şəkildə etiraz edə-
rək, ağlımı itirdiyimi söyləmişdi və qəti şəkildə tapşırmışdı ki, nə cinayət 
işinin qaldırılmasından, nə xüsusi qərardaddan, nə də ölüm cəzasından 
söhbət belə gedə bilməz və mən məhkəmədən maksimum 15 il azadlıqdan 
məhrumetmə cəzası istəyə bilərəm.  

Söylədiklərim mənə ehtiyatla davranmaq üçün çox ciddi əsaslar 
verirdi. Bu ehtiyatkarlığım o vaxtkı əlyazmalarımda əks olunub və aşağıda 
fotoşəkillərini təqdim edirəm: 
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Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 
 

 
 

Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 
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Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 
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Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 
 

 
 

Şərh: Bu qeydlərdən görünür ki, təqsirləndirilənlərin bəzilərinin 
ümumi xarakteristikasını, hər birini hansı maddələrlə təqsirli saydığımı və 
hansı cəzanı nəzərdə tutduğumu - Qriqoryan və Vaqif Hüseynov istisna 
olmaqla, bütün digər təqsirləndirilənlərə cəzaların məcmusu qaydasında 
yekun olaraq hansı cəzanı tələb edəcəyimi yazmışam.  

Ancaq qeyd etdiyim kimi, Qriqoryanla Hüseynova yekun olaraq 
hansı cəzanı tələb edəcəyimi yazmamışam. Niyə? Çünki hələ çıxışımı ilkin 
olaraq hazırlayan zaman da, yekunda istəyəcəyim cəzaları qeyd etməmiş-
dim. Bu işdə DTK-dan şübhələnməyim, dediyim kimi, məni ehtiyatlı 
davranmağa sövq etmişdi və buna görə, Qriqoryanla Hüseynova tələb 
edəcəyim ölüm hökmünü qeydlərimdə yazmaqdan vaz keçmişdim. Əslində, 
ehtiyatlanmaqda da haqlı idim - həmin dövr xüsusilə dövlət orqanlarında 
çalışanların hər birində bütün otaqlarda DTK-nın kameralarının, dinləmə 
cihazlarının quraşdırıldığına dair xof, şübhələr, hətta faktlar vardı. Güllə-
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lənmə cəzaları tələb edəcəyimi bilib, məni elə o andaca işdən kənarlaşdıra 
biləcəklərindən ehtiyatlandığımdan həmin iki nəfərin yekun cəzasını 
vərəqimə qeyd etməmişdim. Beləliklə, mən məhkəmədə Eduard Qriqoryanı 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 67-ci maddəsi (milli və irqi 
düşmənçilik və ya ədavət salmaq, milli şərəfi və ləyaqəti alçaltmaq məqsə-
dilə qəsdən edilmiş hərəkətlər, eləcə də irqi və ya milli mənsubiyyətdən asılı 
olaraq vətəndaşların hüquqlarını birbaşa və ya dolayısı ilə məhdudlaşdırma, 
yaxud da birbaşa və ya dolayısı ilə üstünlüklərini müəyyən etmə ), 72-ci 
maddəsi (talan, dağıtma, odlama və başqa bu kimi hərəkətlərlə edilən 
kütləvi iğtişaşın təşkili, habelə onun iştirakçıları tərəfindən yuxarıda 
göstərilən cinayətlərin bilavasitə edilməsi və ya onların hakimiyyətə silahlı 
müqavimət göstərməsi ), 94-cü maddəsinin 2, 6, 7-ci bəndləri (tamah məq-
sədilə; xüsusi amansızlıqla və ya bir çox şəxsin həyatı üçün təhlükəli olan 
üsulla; başqa cinayəti gizlətmə və ya onun edilməsini yüngülləşdirmək 
məqsədilə, habelə zorlamaqla əlaqədar adamöldürmə), 15-ci maddəsi, 94-cü 
maddəsinin 2, 8-ci bəndləri (ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən xuliqanlıq 
niyyətilə; xüsusi təhlükəli residivist tərəfindən, yaxud əvvəllər qəsdən adam 
öldürmüş şəxs tərəfindən öldürməyə sui-qəsd), 109-cu maddəsinin 3-cü 
hissəsi ( bir qrup şəxs tərəfindən zorlama) ilə təqsirli bilib ölüm cəzasına; 
Vaqif Hüseynovun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 67-ci 
maddəsi (milli və irqi düşmənçilik və ya ədavət salmaq, milli şərəfi və 
ləyaqəti alçaltmaq məqsədilə qəsdən edilmiş hərəkətlər, eləcə də irqi və ya 
milli mənsubiyyətdən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarını birbaşa və ya 
dolayısı ilə məhdudlaşdırma, yaxud da birbaşa və ya dolayısı ilə 
üstünlüklərini müəyyən etmə), 72-ci maddəsi ( talan, dağıtma, odlama və 
başqa bu kimi hərəkətlərlə edilən kütləvi iğtişaşın təşkili, habelə onun 
iştirakçıları tərəfindən yuxarıda göstərilən cinayətlərin bilavasitə edilməsi və 
ya onların hakimiyyətə silahlı müqavimət göstərməsi), 94-cü maddəsinin 2, 
6, 7-ci bəndləri ( tamah məqsədilə; xüsusi amansızlıqla və ya bir çox şəxsin 
həyatı üçün təhlükəli olan üsulla; başqa cinayəti gizlətmə və ya onun 
edilməsini yüngülləşdirmək məqsədilə, habelə zorlamaqla əlaqədar 
adamöldürmə), 15-ci maddəsi, 94-cü maddəsinin 2, 8-ci bəndləri (ağırlaş-
dırıcı hallarda qəsdən xuliqanlıq niyyətilə; xüsusi təhlükəli residivist 
tərəfindən, yaxud əvvəllər qəsdən adam öldürmüş şəxs tərəfindən öldür-
məyə sui-qəsd), 144-cü maddəsinin 3-cü hissəsi (yaşayış sahəsinə, habelə 
binaya, anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə girməklə soyğunçuluq) ilə 
təqsirli bilib ölüm cəzasına; Nadir Nəcəfovu Azərbaycan Respublikası 
Cinayət Məcəlləsinin 67-ci maddəsi (milli və irqi düşmənçilik və ya ədavət 
salmaq, milli şərəfi və ləyaqəti alçaltmaq məqsədilə qəsdən edilmiş 
hərəkətlər, eləcə də irqi və ya milli mənsubiyyətdən asılı olaraq 
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vətəndaşların hüquqlarını birbaşa və ya dolayısı ilə məhdudlaşdırma, yaxud 
da birbaşa və ya dolayısı ilə üstünlüklərini müəyyən etmə ), 72-ci maddəsi ( 
talan, dağıtma, odlama və başqa bu kimi hərəkətlərlə edilən kütləvi iğtişaşın 
təşkili, habelə onun iştirakçıları tərəfindən yuxarıda göstərilən cinayətlərin 
bilavasitə edilməsi və ya onların hakimiyyətə silahlı müqavimət göstər-
məsi), 94-cü maddəsinin 2, 6, 7-ci bəndləri ( tamah məqsədilə; xüsusi 
amansızlıqla və ya bir çox şəxsin həyatı üçün təhlükəli olan üsulla; başqa 
cinayəti gizlətmə və ya onun edilməsini yüngülləşdirmək məqsədilə, habelə 
zorlamaqla əlaqədar adamöldürmə ), 15-ci maddəsi, 94-cü maddəsinin 2, 8-
ci bəndləri (ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən xuliqanlıq niyyətilə; xüsusi 
təhlükəli residivist tərəfindən, yaxud əvvəllər qəsdən adam öldürmüş şəxs 
tərəfindən öldürməyə sui-qəsd ), 109-cu maddəsinin 3-cü hissəsi (bir qrup 
şəxs tərəfindən zorlama) və 144-cü maddəsinin 3-cü hissəsi ilə (yaşayış 
sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə girməklə 
soyğunçuluq) təqsirli bilib 15 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəza-
sına; Nizami Səfərovu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 67-ci 
maddəsi (milli və irqi düşmənçilik və ya ədavət salmaq, milli şərəfi və 
ləyaqəti alçaltmaq məqsədilə qəsdən edilmiş hərəkətlər, eləcə də irqi və ya 
milli mənsubiyyətdən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarını birbaşa və ya 
dolayısı ilə məhdudlaşdırma, yaxud da birbaşa və ya dolayısı ilə üstünlük-
lərini müəyyən etmə), 72-ci maddəsi (talan, dağıtma, odlama və başqa bu 
kimi hərəkətlərlə edilən kütləvi iğtişaşın təşkili, habelə onun iştirakçıları 
tərəfindən yuxarıda göstərilən cinayətlərin bilavasitə edilməsi və ya onların 
hakimiyyətə silahlı müqavimət göstərməsi ), 94-cü maddəsinin 2, 6, 7-ci 
bəndləri (tamah məqsədilə; xüsusi amansızlıqla və ya bir çox şəxsin həyatı 
üçün təhlükəli olan üsulla; başqa cinayəti gizlətmə və ya onun edilməsini 
yüngülləşdirmək məqsədilə, habelə zorlamaqla əlaqədar adamöldürmə), 
109-cu maddəsinin 3-cü hissəsi (bir qrup şəxs tərəfindən zorlama), 144-cü 
maddəsinin 3-cü hissəsi (yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya 
başqa saxlanc yerlərinə girməklə soyğunçuluq), 144-cü maddəsinin 4-cü 
hissəsi (soyğunçuluq xüsusi təhlükəli residivst tərəfindən edilmişsə və ya 
zərərçəkmiş şəxsə külli miqdarda ziyan vurmuşsa), 145-ci maddəsinin 2-ci 
hissəsinin 1, 2, 8-ci bəndləri (quldurluq, yəni xüsusi mülkiyyətdə olan 
əmlaka sahib olmaq məqsədilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və ya 
belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə bağlı basqın qabaqcadan əlbir olan 
dəstə tərəfindən; silah və ya silah kimi istifadə olunan digər predmetlər 
işlətməklə, yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc 
yerlərinə girməklə edilmişsə) ilə təqsirli bilib 14 il müddətinə azadlıqdan 
məhrumetmə cəzasına; Əfsər İsayevi Azərbaycan Respublikası Cinayət 
Məcəlləsinin 67-ci maddəsi (milli və irqi düşmənçilik və ya ədavət salmaq, 
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milli şərəfi və ləyaqəti alçaltmaq məqsədilə qəsdən edilmiş hərəkətlər, eləcə 
də irqi və ya milli mənsubiyyətdən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarını 
birbaşa və ya dolayısı ilə məhdudlaşdırma, yaxud da birbaşa və ya dolayısı 
ilə üstünlüklərini müəyyən etmə), 72-ci maddəsi (talan, dağıtma, odlama və 
başqa bu kimi hərəkətlərlə edilən kütləvi iğtişaşın təşkili, habelə onun 
iştirakçıları tərəfindən yuxarıda göstərilən cinayətlərin bilavasitə edilməsi və 
ya onların hakimiyyətə silahlı müqavimət göstərməsi), 94-cü maddəsinin 2, 
6, 7-ci bəndləri (tamah məqsədilə; xüsusi amansızlıqla və ya bir çox şəxsin 
həyatı üçün təhlükəli olan üsulla; başqa cinayəti gizlətmə və ya onun 
edilməsini yüngülləşdirmək məqsədilə, habelə zorlamaqla əlaqədar adamöl-
dürmə), 109-cu maddəsinin 3-cü hissəsi (bir qrup şəxs tərəfindən zorlama) 
ilə təqsirli bilib 13 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına; Qalib 
Məmmədovu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 67-ci maddəsi 
(milli və irqi düşmənçilik və ya ədavət salmaq, milli şərəfi və ləyaqəti al-
çaltmaq məqsədilə qəsdən edilmiş hərəkətlər, eləcə də irqi və ya milli 
mənsubiyyətdən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarını birbaşa və ya dolayısı 
ilə məhdudlaşdırma, yaxud da birbaşa və ya dolayısı ilə üstünlüklərini 
müəyyən etmə), 72-ci maddəsi (talan, dağıtma, odlama və başqa bu kimi 
hərəkətlərlə edilən kütləvi iğtişaşın təşkili, habelə onun iştirakçıları 
tərəfindən yuxarıda göstərilən cinayətlərin bilavasitə edilməsi və ya onların 
hakimiyyətə silahlı müqavimət göstərməsi), 109-cu maddəsinin 3-cü hissəsi 
(bir qrup şəxs tərəfindən zorlama), 144-cü maddəsinin 3-cü hissəsi (yaşayış 
sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə girməklə soy-
ğunçuluq), 144-cü maddəsinin 4-cü hissəsi (soyğunçuluq xüsusi təhlükəli 
residivst tərəfindən edilmişsə və ya zərərçəkmiş şəxsə külli miqdarda ziyan 
vurmuşsa), 145-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin 1, 2, 8-ci bəndləri (quldurluq, 
yəni xüsusi mülkiyyətdə olan əmlaka sahib olmaq məqsədilə hücuma məruz 
qalmış şəxsin həyatı və ya belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə bağlı 
basqın qabaqcadan əlbir olan dəstə tərəfindən; silah və ya silah kimi istifadə 
olunan digər predmetlər işlətməklə, yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara 
və ya başqa saxlanc yerlərinə girməklə edilmişsə) ilə təqsirli bilib 10 il 
müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmələrini tələb 
etmişəm. Tam məsuliyyət ilə deyirəm ki, əgər həmin işə bu gün çıxacaq 
olsam, yenə də 1989-cu ildə məhkəmədən tələb etdiyim cəzaları Eduard 
Qriqoryana, Vaqif Hüseynova və digər təqsirləndirilən şəxslərə tələb edər-
dim. Çünki milliyyətindən, irqindən, dinindən asılı olmayaraq, hər kəs 
insandır və hər bir cinayətkar da mütləq layiqli cəzasını almalıdır... 

İndi isə çıxışımın Sumqayıt hadisələrinin təşkil olunmasına dair 
hissəsinə keçirəm. Konspektlərimə nəzər salanda, görürük ki, Sumqayıt 
hadisələrinin səbəb və şəraitini göstərərək, yazıram: 
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Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 
 
Tərcümə: “- Səbəb və şəraiti. 

 Bütün təqsirləndirilənlər – Biz düşünürdük ki, Qafanda və DQMV-də 
həqiqətən də azərbaycanlıları kəsirdilər. 

 Zərərçəkənlər – deyirdilər ki, Qafanda, DQMV-də zorlanmış və 
öldürülmüş analarının, bacılarının, qardaşlarının qisasını alırlar. C. 
2. i.v. 23 Asafyan və digərləri”. 
Şərh: Göründüyü kimi, Sumqayıt hadisələrinin səbəblərini Qafanda 

və Əsgəranda axtarıram ki, bunu həm təqsirləndirilənlər, həm də 
zərərçəkənlər öz ifadələrində təsdiqləyirlər.  

Bundan sonra fikirlərimi davam etdirərək, yazıram: 
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Tərcümə: “21.02.88-ci il DQMV-dəki hərəkətlər milliyyətçilik 
əlamətləridir. Məsələ “Sumqayıtın əsası DQMV ekstremistləri tərəfindən 
qoyulmuşdur – Azərbaycanın tərkibindən çıxmaq” – vilayət sessiyasının 
qərarı. 
Bu cinayət işi onların vicdanındadır. 
Qafanda və DQMV-də 2 nəfər öldürülüb, 12 yaş və cavan adam, cavan 
adamlar. 

 Manuçarov – “Krunk”un rəhbəri. 
İlk dəfə olaraq SSRİ-də beynəlmiləlçiliyin bünövrəsi altına dinamit qoyulub 
06.03.88-ci il Ali Sovet müəyyənləşdirib”. 
 
 Şərh: Bir daha təkrarlayıram ki, apardığım qeydlər məhkəməyədək 
tələsik şəkildə tutduğum tezislər olduğundan, mən bunların geniş şərhinə 
ehtiyac duyuram. 

 Məhkəmədəki çıxışımda Sumqayıt hadisələrinin kökünü DQMV-
yə apararaq, qeyd etdim ki, DQMV Xalq Deputatları Sovetinin 20 fevral 
1988-ci il sessiyasında qəbul edilən qərar (həmin iclasda DQMV-nin 
Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşdirilməsi qərara alınıb. Qərar 
21.02.1988-ci ildə dərc olunub) DQMV-də millətçilik əhval-ruhiyyəsinin 
əlamətlərinin olduğunu göstərir. Ardınca da bildirdim ki, Sumqayıt 
hadisələrinin əsasını məhz bu qərarı qəbul edən ekstremistlər qoyublar. 
Həmçinin, məhkəməyə bu cinayət işinin həmin ekstremistlərin vicdanında 
qaldığını da söylədim.  

Bundan əlavə, Sumqayıt hadisələrinin səbəbini izah edərkən, 
Əsgəranda və DQMV-də gənc azərbaycanlıların öldürülməsini, minlərlə 
azərbaycanlıların dədə-baba yurdlarından vəhşicəsinə didərgin salınma-
larının təhrikedici faktor olmasını əsas gətirdim. Həmçinin, Manuçarovun 
başçılıq etdiyi “Krunk” cəmiyyətinin fəaliyyətindən danışaraq, bildirdim 
ki, bu cəmiyyət millətçiliyi, ekstremizmi yaymağa başlayıb, məqsəd də 
Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək olub və 
bütün bu hallar da Sumqayıtda xüsusi adamlar tərəfindən əhali arasında 
iğtişaş törədilməsinə zəmin yaratmışdır.  

Daha sonra SSRİ Ali Sovetinin 6 mart 1988-ci il iclasını 
xatırladaraq, həmin iclasda səslənən “ilk dəfə olaraq, SSRİ-nin beynəl-
miləlçilik bünövrəsinin altına dinamit qoyulub” fikrinin əslində, məhz 
DQMV Xalq Deputatları Sovetinin sessiyasının 20.02.1988-ci il tarixli 
qərarından qaynaqlandığını və SSRİ-də beynəlmiləlçiliyin məhz həmin 
qərarla laxladığını vurğuladım.  

Daha sonra nitqimi yekunlaşdıraraq, məhkəmədən xahiş etdim: 
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Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 
 

Tərcümə: “ – həb paylayırdı (Məmmədov, Gəncəliyev, İsayev, Səfərov) 
 İki nəfər yaxınlaşdı, “kütbeyinlər arxamca gəilr” 
 arvadı - iki nəfər yaxınlaşdı 
 siyahı  
 təşkilatçıdır, ancaq müəyyən edilməyib  
 balta ancaq ondadı 
 “Nizami - məndə neçəncidi, üçüncü, ya dördüncü?” 

 - Qriqoryanın vasitəsilə təşkilatçılıq faktı üzrə cinayət 
işinin qaldırılmasını xahiş etmək 

- istintaq barəsində xüsusi qərardad 
Qafan” 

Şərh: Yekunda, mən şahid ifadələrinə əsasən, Qriqoryan və digər 
şəxslərin Sumqayıt hadisələrinin təşkilində cinayətlərini sübut edən, lakin 
istintaqın araşdırmadığı faktları sadalayaraq, məhkəmədən Sumqayıt 
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hadisələrinin Mərkəz tərəfindən təşkil olunması və Qriqoryanın və 
digərlərinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilməsi barədə yeni cinayət işinin 
qaldırılmasını və istintaq dövrü saxtakarlıqlara yol verdiklərinə, hadisə-
lərin təşkilini bilə-bilə gizlətdiklərinə görə, SSRİ Prokurorluğu İstintaq 
qrupu haqqında xüsusi qərardad çıxarılmasını xahiş etdim...  

Cinayət işi ilə tanış olan peşəkar hüquqşünaslar mənim məhkəmə 
çıxışıma irad tutub, cinayət işinin bütöv həcmdə, tam, hərtərəfli və obyektiv 
aparılması üçün yenidən istintaqa qaytarılmasının daha məqsədə uyğun 
olmasını göstərə bilərlər. Ancaq bilə-bilə ki, istintaqın fikri Sumqayıt 
hadisələrinin təşkilini, Qorbaçovun çıxışında dediyi kimi, yalnız “xuliqan 
elementlər”lə bitirməkdir və bu məqsədlə artıq çoxsaylı saxtakarlıqlara yol 
verilibdir, mən bunu edə bilməzdim. Çünki belə addım cinayət işini 
bütövlükdə məhv etməyə gətirib çıxara bilərdi. Məhkəmə hökmündən sonra 
baş verənlər də mənim şübhələrimin haqlı olduğunu tam təsdiqlədi.  
 Mənim üçün çox ağrılı, təəssüfedici haldır ki, 1989-cu ildə söylədik-
lərim, az qala hamıya yalvara-yalvara izah etməyə çalışdığım xüsusatlar, 
məhkəmədən tələb etdiklərim (az sonra SSRİ-nin rəhbər vəzifəli şəxsləri 
tərəfindən etiraf olunsa da),10 ildən artıq müddətdə mütəmadi olaraq bu 
məsələni gündəmə gətirmək istəsəm də, ancaq üstündən 20 ildən də artıq 
vaxt keçdikdən sonra həmyerlilərimin diqqətini cəlb etdi.  
 Halbuki, bütün şahid ifadələrində, məhkəməyə təqdim olunan sübut-
larda və iş materiallarında bu dəstənin iştirakçılarının cinayətləri tamamilə 
sübuta yetirilmişdi. Dəstə üzvləri, həqiqətən, erməni millətindən olan 
şəxslərə qarşı ağır cinayətlər törətmişdilər. Bu gün arxiv materiallarını 
araşdıran hər bir hüquqşünas mənimlə tam razılaşacaq. Məhz bu səbəbdən, 
prokuror kimi, son nitqimdə də əsaslandırılmış şəkildə yuxarıda göstərdiyim 
ağır cəzaları istəmişdim.  

Amma... dönə-dönə onu da bir daha vurğulayıram ki, azərbaycan-
lılar bu cinayəti məhz erməni Qriqoryanın başçılığı altında törədiblər. 
Məhkəmənin əsas vəzifəsi bunu sübut etmək idi. Lakin... 
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MƏHKƏMƏNİN  HÖKMÜ 
 

İndi isə oxuculara məhkəmənin çıxardığı hökmə dair apardığım 
qeydləri təqdim edirəm: 

Müəllifin prosesdəki qeydlərindən: 

 
 

Gördüyünüz kimi, məhkəmə dediklərimin tam əksini etdi... Eduard 
Qriqoryanı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 72-ci maddəsi, 
109-cu maddəsinin 3-cü hissəsi, 15-ci maddəsi və 94-cü maddəsinin 2-ci 
bəndi ilə təqsirli bilib 12 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına; 
Vaqif Hüseynovu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 72-ci 
maddəsi və 144-cü maddəsinin 3-cü hissəsi ilə təqsirli bilib 6 il müddətinə 
azadlıqdan məhrumetmə cəzasına; Nadir Nəcəfovu Azərbaycan Respublika-
sı Cinayət Məcəlləsinin 72-ci maddəsi və 144-cü maddəsinin 3-cü hissəsi ilə 
təqsirli bilib 7 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına; Nizami 
Səfərovu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 72-ci maddəsi, 
109-cu maddəsinin 3-cü hissəsi və 144-cü maddəsinin 3-cü hissəsi ilə 
təqsirli bilib 8 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına; Əfsər İsayevi 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 72-ci maddəsi ilə təqsirli 
bilib 3 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına; Qalib Məmmədovu 
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Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 72-ci və 144-cü maddəsinin 
4-cü hissəsi ilə təqsirli bilib 4 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəza-
sına məhkum edilməsinə dair hökm çıxardı, cinayət işinin qalan hissəsini isə 
əlavə istintaq aparılması üçün SSRİ prokurorluğuna qaytardı. Əlavə 
istintaqa qaytarılmış cinayət işi, sonra bildiyimə görə, SSRİ prokurorluğu 
tərəfindən istintaq aparılması üçün Stavropol diyar prokurorluğuna 
göndərildi və orada heç bir istintaq hərəkəti aparılmadan cinayət işinə xitam 
verildi. Bu hal mənim tamamilə düzgün hərəkət etdiyimi bir daha sübuta 
yetirdi.  

Hər kəsə yüngül cəzalar verilmiş, Sumqayıt hadisələrinin Mərkəz 
tərəfindən Qriqoryan və digəriləri vasitəsi ilə təşkil olunması barədə cinayət 
işinin qaldırılması, istintaqı natamam aparmış SSRİ Prokurorluğu istintaq 
qrupu haqqında xüsusi qərardad çıxarılması barədə tələbimə isə, ümu-
miyyətlə, məhəl qoyulmadan proses yekunlaşdırılmışdır. Əgər məhkəmədə 
azacıq milli təəssüb, millətinə, tarixinə hörmət hissi olsaydı, Eduard 
Qriqoryanı sadə bir xuliqan, cinayətkar kimi məsuliyyətə cəlb etməzdi. 
Məhkəmənin birbaşa səlahiyyəti və borcu idi ki, SSRİ Prokurorluğu 
tərəfindən aparılmış istintaqın materiallarına, əldə olunmuş sübutlara 
(yuxarıda bir hissəsini sadalamışam), şahid, təqsirləndirilən və zərərçə-
kənlərin ifadələrinə əsaslanaraq, Sumqayıt hadisələrinin əvvəlcədən 
planlaşdırıldığına, təşkil olunduğuna dair cinayət işinin qaldırılması 
haqqında qərardad çıxarsın! Lakin məhkəmə dəlil-sübutları bir kənara atıb, 
SSRİ MK-nın birinci katibi Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun “Sumqayıt 
hadisələri xuliqan elementlərin işidir” fikirlərini əsas götürərək, başına bəla 
açmamaq üçün işi elə belə də yekunlaşdırmağa qərar verdi...  

Bu məhkəmənin nəticəsi isə onunla yekunlaşdı ki, Qriqoryan 12 il 
cəza aldı, qısa müddət sonra “cəzasını” çəkmək üçün Rusiyaya, oradan da 
Ermənistana göndərildi. Sonrakı taleyi bəlli deyil.  

Bu gün – həmin hadisələrdən 21 il keçəndən sonra işə baxan hakim 
Mənsur İbayev iddia edir ki, guya, Qriqoryanın cinayəti sübuta yetirilmə-
mişdi. Mən bir daha həmin işdə vəkil qismində iştirak edən Ə.Abdullayevin 
müsahibəsinə qayıdıb oradan bəzi məqamları diqqətinizə çatdırmaq 
istəyirəm:  

“N.C. - Həmin dəstənin başçısı və təşkilatçısının Qriqoryan olması 
sübut olundumu?  

Ə.A. - Bəli...  
N.C. - İsmayılov bildirir ki, o, Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçılığı 

ilə bağlı ayrıca cinayət işinin qaldırılmasını təklif edib, hətta hakim İbayev, 
Ali Məhkəmənin sədri Hüseyn Talıbov da vəd versələr, sonralar sənədlər 
məhv edilib və saxtalaşdırılıb. Belə bir təklif olubmu?  
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Ə.A. - Bəli, o, belə vəsatət qaldırmışdı.  
N.C. - Bəs İbayev nədən vədinə əməl etməyib?  
Ə.A. - Bu məsələni dəqiq deyə bilmərəm. Çünki bu, hakimin daxili 

işidir. Yenə deyirəm, bu iş SSRİ Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 
nəzarəti altında olub. Belə olanda hakimlərin müstəqilliyindən danışmaq 
mümkün deyildi. Hakimlər cızılan çərçivədən kənara çıxsaydılar, partiya 
cəzası alacaqdılar ki, onlar da belə şeydən qorxurdular... 

N.C. - Bəs Mənsur İbayevə kim təsir edə bilərdi?  
Ə.A. - Bilirsiniz, İbayevin yanına naməlum adamlar gəlirdi və ona 

təzyiq sezilirdi. O bilirdi ki, proses partiya nəzarətindədi. Heç kim güman 
etməzdi ki, SSRİ dağılacaq, əgər o, verilən göstərişdən kənara çıxsaydı, 
başqa cür olardı. İbayev özünü qorudu, yəqin, ona dedilər ki, Qriqoryana 
güllələnmə hökmü çıxarsa, başağrısı olar. Yalnız erməni qızının ifadəsi ilə 
12 il azadlıqdan məhrumetmə cəzası çıxartdı. Ancaq tam sübutlar vardı ki, 
Qriqoryan barəsində ölüm hökmü çıxartsın. İstintaqda verilən ifadələr 
məhkəmədə yetərincə araşdırılsaydı, məlum olacaqdı ki, rəhbərliyi Qriqor-
yan edirmiş. Ancaq təqsirləndirilən şəxslər üçün elə vəziyyət qurulmuşdu ki, 
gəlin, biri-birimizin əleyhinə ifadə verməyək və özümüzü də bununla 
qurtaraq. Onları kimsə idarə edirdi...”  

Qeyd etmək istəyirəm ki, bu müsahibədə bəzi yalnışlıqlara yol 
verilsə də mahiyyət olduğu kimidir.  

Bilavasitə iştirakçısı olduğum proses haqqında danışarkən, Sumqayıt 
hadisələri ilə bağlı həbs olunmuş Əhməd Əhmədov barəsində də bəzi 
məqamları oxucuların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Ə. Əhmədo-
vun məhkəmə prosesi qanuna zidd olaraq, Azərbaycanda deyil Moskvada 
keçirildi. Mərkəzin xeyir-duası və bütün dünya mətbuatının iştirakı ilə 
erməni millətçiləri Silva Kputikyan, Zori Balayan və onların muzdlu nökər-
lərinin dəstəyi sayəsində Moskvada məhkəmə yox, bir “şou” düzənləndi. Ə. 
Əhmədovun təqsirləndirilən şəxs kimi adi insani haqları belə pozuldu. 
Həmin prosesdə onunla birlikdə icraçı qismində məsuliyyətə cəlb edilib 
həbs olunan 2 nəfər azərbaycanlının işi məhkəmədə sübuta yetirilmədiyin-
dən, əlavə istintaqa qaytarıldı. Məhkəmə prosesində cinayəti ümumiyyətlə 
sübuta yetirilməyən, iştirakçılar olmadan təşkilatçı qismində Əhməd 
Əhmədov isə güllələnmə hökmünə məhkum edildi və az sonra tələm-tələsik 
də güllələndi...  

Axı icraçıların kim olduqları müəyyənləşdirilməyibsə, Əhmədov 
nəyi təşkil edə, kimlərə göstəriş verə, kimlərə rəhbərlik edə bilərdi? 
Məhkəmə bunları nəzərə almadı və Əhməd Əhmədov təqsiri sübuta yetiril-
mədiyi halda, güllələndi! Qriqoryan isə təşkilatçı kimi cinayəti tamamilə 
sübuta yetirildiyi halda, 12 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına 



SUMQAYIT – SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı 

  123

məhkum edildi...  
Əziz oxucular! 
Arxiv materiallarından, sizə təqdim etdiyim fotoşəkillərdən 

Qriqoryanın cinayətinin sübuta yetirilmədiyinimi düşünürsünüz?! Mən 
əminəm ki, bu materiallara baxan hər bir hüquqşünas məhkəmənin nə 
dərəcədə qeyri-obyektiv yekunlaşdığının şahidi olacaq. Məhz Azərbaycan 
rəhbərliyinin və şəxsən Mənsur İbayevin cəsarətsizliyi və qətiyyətsizliyi 
ucbatından Qriqoryanın, digər təşkilatçıların və sonradan bunların vasitəsilə 
Mərkəzin başında dayanan Qorbaçovun Azərbaycan xalqına qarşı 
törətdikləri cinayətlər vaxtında ifşa olunmadı.  

Əminəm, nə vaxtsa Azərbaycan səlahiyyətliləri, tarixçiləri Sumqayıt 
hadisələri ilə bağlı bütün cinayət işlərini, əsasən “Qriqoryan işini” tapıb 
araşdıracaq, erməni millətçilərini və onların muzdlu nökərlərini, başda 
Qorbaçov olmaqla, ifşa edəcəklər. Əgər bunu etməsək, biz bütün dünya 
parlamentləri qarşısında erməni millətçilərinin növbəti dəfə “soyqırım” 
böhtanına məruz qalacağıq. Bu dəfə həmin soyqırımın adı “Sumqayıt 
soyqırımı” olacaq. Artıq onlar bu fəaliyyətə “qədəm” qoyublar. Sumqayıt 
hadisələri ilə bağlı hadisələrin ildönümü ərəfəsində ictimaiyyətin fikrini bir 
daha bu hadisələrin araşdırılmasına yönəltmək üçün 26 fevral 2010-cu il 
tarixdə www.1news.az saytına müsahibə verdim. 2 mart 2010-cu il tarixdə 
isə həmin saytda “Azərbaycan Baş prokurorluğu Ermənistan Baş 
prokurorluğunun təxribatını ifşa etdi” başlıqlı xəbəri oxudum. Həcmi heç bir 
səhifə olmayan həmin xəbərdə Ermənistan Baş prokurorluğunun öz saytında 
yerləşdirdiyi materiallar təxribat adlandırılır və Sumqayıt hadisələrinin 
istintaqını aparan prokurorun aşkar etdiyi faktların həmin saytda 
yerləşdirilməsinin yaddan çıxdığı vurğulanırdı. Məsələnin əslini görmək 
üçün Ermənistan prokurorluğunun www.genprok.am saytına baxmaq 
qərarına gəldim. Həqiqətən, orada ermənilərin özlərinin aşkarladığı saxta 
faktlar kifayət qədər idi. Ancaq mən başqa faktın da şahidi oldum. Belə ki, 
onlar öz saytlarında “Sumqayıt” adlı xüsusi bölmə açıb oranı saxta 
sənədlərlə doldurmuşdular. Və mən bunları gördükdən sonra əmin oldum ki, 
növbəti dəfə həmin o saxta sənədlər Azərbaycan adlı məmləkətə baş ağrısı 
gətirəcək. Bizimkilər isə bunu dərk etməyərək, bəyanat verməklə kifayətlən-
mişlər. Heç o bəyanatdakı məlumatları da düzgün verməmiş, mənim 
Sumqayıt hadisələrində kim olduğumu belə, səhv göstərmişlər, çünki həmin 
işdə mən istintaqı aparan yox, SSRİ prokurorluğu tərəfindən istintaqı 
aparılmış Sumqayıt hadisələri ilə bağlı cinayət işində dövlət ittihamını 
müdafiə edən prokuror olmuşam. Bu yerdə, vaxtilə Rusiyanın Baş Naziri 
olmuş V.S.Çernomırdinin sözlərini xatırlamamaq olmur. V.Çernomırdin 
başçılıq etdiyi Nazirlər Kabinetinin növbəti yarıtmaz işini gördükdə 
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demişdi: “Bir dəfə yaxşı etmək istədik, ancaq həmişəki kimi alındı”. Bizim 
prokurorluğun bu sayaq işlərini və kitabın ikinci hissəsində daha ətraflı qeyd 
edəcəyim halları gördükdən sonra, peşəmi müvəqqəti dəyişib, bu hadisələrlə 
bağlı kitab yazmaq qərarına gəldim - necə alınacaq, Sizlər qiymət 
verərsiniz.  
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SUMQAYITA GƏTİRƏN YOL –  
SƏBƏBLƏR VƏ NƏTİCƏLƏR... 

 
Bu kitabı yazmaqda məqsədim bilavasitə iştirakçısı olduğum “Sum-

qayıt prosesi”nə aydınlıq gətirmək və məhkəmə işi ətrafında baş verən hadi-
sələri təsvir etməklə, onu yekunlaşdırmaq idi. Əlimdəki sənədlərlə işlə-
yərkən, istər-istəməz sırf prosesə aidiyyatı olmayan, ancaq məlum hadisə-
lərlə əlaqədar başqa materiallarla da tanış oldum və rastlaşdıqlarım məni 
dəhşətə gətirdi. Təbliğatda ermənilərdən geri qaldığımızı bilirdim, ancaq bu 
dərəcədə olduğunu təsəvvür etməzdim. 

20 ildən artıq zaman kəsiyində Sumqayıt hadisələrinin ardınca 
başlayan Qarabağ münaqişəsinin qızışma nöqtəsi, onun inkişaf tempi, bunda 
SSRİ, həmçinin Azərbaycan rəhbərliyinin, digər güc mərkəzlərinin rolu, 
marağı, Sumqayıt hadisələrinin əsl səbəbləri, onun kimlərin vicdanında 
qalması, ümumiyyətlə, Azərbaycanın tarixinin və coğrafiyasının bugünkü 
duruma gəlib düşməsi ilə bağlı öz fikirlərim, qənaətlərim var idi. Bu istiqa-
mətdə araşdırmaya başladıqda, adlarını çəkdiyim professor Ç.Sultanovun 
çoxsaylı əsərlərindən, qismən də politoloqlar R.Ağayev və Z.Əlizadənin 
birgə yazdıqları kitabdan savayı, mənzərəyə aydınlıq gətirən, diqqətimi cəlb 
edən hər hansı başqa bir dəyərli, mükəmməl mənbəyə rast gəlmədim. 
Ermənilərin mövqeyini müdafiə edən saxta materiallar isə saysızdır. Ona 
görə də “Sumqayıt prosesi” ilə bağlı kitabı bir qədər genişləndirmək barədə 
düşündüm. Amma o dövrkü hadisələr barəsində yazıb-yazmamağıma dair 
ciddi tərəddüddə qaldım, çünki görəcəyim iş həm mənim peşəm deyildi, 
həm bunun üçün xeyli vaxt, əhatəli araşdırma tələb olunurdu. Buna bax-
mayaraq, fikirləşdim ki, kitabı oxuyan hər kəsin mənim bildiyim və 
Azərbaycanın həm tarixinə, həm də taleyinə təsir etmiş bəzi faktları, heç 
olmasa tezis formasında öyrənməyə haqqı çatır. 

Bildiklərim, mənə məlum olanlar əsasında məsələnin kökünə, 
mahiyyətinə aparıb çıxaran bir “yol xəritəsi” cızdım. Və bu xəritə də məni 
düz əsas ünvana gətirib çıxardı: Qarabağda sonradan baş verənlərin özülü 
Sumqayıtda qoyulmuşdu və vahid bir planın tərkib hissələriydi! 

Sözsüz ki, bu hadisələr Azərbaycanın başqa şəhərlərində də törədilə 
bilərdi və buna cəhdlər də olub. Planın niyə məhz Sumqayıtda baş tutması 
da mənimçün aydındır. Ancaq bu barədə danışarkən, ardıcıllığı pozmaq 
istəmirəm, ona görə də DQMV-yə qayıdıb məsələni başından təsvir etmək 
istəyirəm. 

Bu gün ermənilər Qarabağın əzəli və əbədi erməni torpaqları 
olmasını, ermənilərə qarşı türklərin etnik təmizləmə siyasəti apardıqlarını 
bütün dünyaya sübut etməyə çalışırlar və bu işdə heç bir saxtakarlıqdan 
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çəkinmirlər. Baxmayaraq ki, 2005-ci ildə Türkiyə Prezidenti A.Gülün 
keçmiş Ermənistan Prezidenti R.Köçəryana əldə olan bütün arxivləri açmaq 
və dünya tarixçilərinin sərəncamına vermək təklifi indiyədək cavabsız qalıb. 
Onların sübut kimi təqdim etdikləri sənədlərin mənbəyi, mənşəyı bəlli deyil, 
tarixçi olmadığımdan hansısa tarixi araşdırmalar aparmaq fikrində deyiləm, 
ancaq bu gün əlimdə olan və 1823-cü ildə rus məmurları tərəfindən tərtib 
edilmiş “Qarabağ əyalətinin təsviri” adlı sənəddəki məlumatları diqqətinizə 
çatdırmaq istəyirəm: “...Qarabağ xanlığında 90 min sakin, bir şəhər və 
600-dən çox kənd, o cümlədən 150 erməni kəndi vardı. Şuşa şəhərində 
Zaqafqaziya türklərindən (azərbaycanlılardan) ibarət 1948 ailə və 
ermənilərdən ibarət 474 ailə yaşayırdı. Kəndlərdə müvafiq rəqəmlər 
12.902 və 4.331 olmuşdur”. 

XX əsrdə Qarabağı Ermənistana birləşdirməyə dair cəhdlər olub, 
onlardan birinin qarşısını Nəriman Nərimanov, digərini isə Mircəfər Bağırov 
alıb. Buna görə də ermənilər Qarabağı dinc yolla, rəhbərliyin basqısı ilə 
almağın mümkünsüzlüyünü görərək, başqa taktikaya əl atmalı oldular. Elə 
bir plan hazırladılar ki, millətlərarası çaxnaşma salıb, ondan istifadə etməklə 
Qarabağı Azərbaycanın tərkibindən ayırmağa müvəffəq olsunlar. DQMV-
nin Azərbaycandan ayrılacağı planının ilk qaranquşu Z. Balayanın “Ocaq” 
kitabı oldu. Kitab ilk dəfə 1983-ci ildə çapdan çıxanda, “EÜH” (Erməni 
Ümummilli Hərəkatı) və “KRUNK” təşkilatlarının ideoloji bazası rolunu 
oynamağa başladı və bu təşkilatların ideya-siyasi planlarının müjdəçisinə 
çevrildi. İkinci dəfə isə, 1985-ci ildə Qazax rayonunda, Azərbaycan torpaq-
larında ermənilərin qanunsuz təsərrüfatlar salması ilə Azərbaycan SSR və 
Ermənistan SSR arasında son on illərdə ilk dəfə ərazi insidenti baş verdi. 
Hər iki cəhd millətin siyasi duyumunu, onun millətçi çağırışlara münasibət 
bildirmək qabiliyyətini sınaqdan keçirmək məqsədilə edilmişdi. Sınaq 
uğurlu keçmişdi. SSRİ rəhbərliyi tərəfindən ermənilərin bütün hərəkətlərinə 
dəstək verilir, azərbaycanlıların isə ən həyasız haqsızlığa müqaviməti, az 
qala, dövlətə xəyanət kimi qiymətləndirilirdi. 

Bundan sonra - 10 sentyabr 1985-ci ildə erməni yazıçı Xanzadyan 
məktubla M. Qorbaçova müraciət edərək, DQMV-nin Ermənistan SSR-in 
tərkibinə verilməsini tələb edir. Xanzadyan məktubunda deyir: “Qarabağ 
olmasa, bizə heç bir yenidənqurma lazım deyil!” Qorbaçov bu ultimativ 
xarakterli məktubun ağırlığını və onun təsir gücünü dərk edir və özünün də 
sona qədər anlamadığı “yenidənqurma”sının taleyindən narahat olur. Çünki 
ona özünün “dahiliyini”, sərsəm ideyalarını, boşboğazlığını dünyaya sırımaq 
üçün erməni diasporunun təbliğat maşını hava və su kimi lazımıydı və o, 
bunu itirmək istəmirdi. 

1987-ci ilin axırlarından başlayaraq, Moskvadan və Yerevandan 
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yüksək vəzifəli və tanınmış qonaqlar tez-tez Stepanakertə gəlirlər. Moskva 
və Yerevan Universitetlərində Mikoyanın oğlu və Z.Balayan çıxış edir. 
Kremlin siyasi mətbəxinə yaxın olan akademik A.Aqanbeqyan da bu 
təbliğata qoşulur...  

Bundan əvvəl isə Baş katibin xanımı R.M.Qorbaçova ABŞ-a ilk 
səfəri zamanı gözlənilmədən Erməni Mədəniyyət Mərkəzinə səfər etmiş, 
orada hamını təəccübləndirən və yaddaşlara həkk olunan belə bir cümlə 
işlətmişdi: “Biz erməni xalqı ilə sovet xalqları arasında dostluğun 
möhkəmlənməsinə tərəfdarıq...” Baş katibin xanımı bununla nə demək 
istəyirdi?! Erməni xalqı “sovet xalqı” deyildimi?! Əgər R.Qorbaçova “rus 
xalqı ilə erməni xalqı arasında dostluğun möhkəmlənməsinə tərəfdarıq” 
desəydi, bu, anlaşılan olardı. Ancaq onun fikrini məhz bu cür ifadə 
etməsinin özü Qorbaçov cütlüyünün erməni xalqına olan müstəsna münasi-
bətindən xəbər verirdi. Bu cütlükdə kimin daha çox söz sahibi olması isə 
mübahisə mövzususuna çevriləcək məsələdir. Bu gün erməni xalqı iddia 
edir ki, Azərbaycanla münasibətlər məhz 88-ci ildən Sumqayıt hadisələrin-
dən sonra korlandı. O zaman Baş katibin xanımının vaxtından əvvəl edilmiş 
bəyanatı nəyə dəlalət edirdi?! 

Bundan əlavə, həmin Mərkəzin səfər obyekti kimi seçilməsi də, 
yəqin ki, təsadüfi deyildi. Deyilənə görə, bu obyekt səfər proqramına lap son 
dəqiqədə daxil edilmişdi. R.M.Qorbaçovanın Erməni Mədəniyyət Mərkə-
zində hədiyyə kimi qəbul etdiyi qiymətli əşyalar əhvalatı da bu epizodla 
bağlıdır. Bu faktın özü isə DQMV-nin beynəlxalq orbitə çıxarılması tarixinə 
ciddi “kriminal çalarlar” qatır. Belə ki, ABŞ–ın erməni diasporundan bahalı 
zərgər bər-bəzəyini qəbul edərkən, R. Qorbaçovanın dediklərinə baxaq: “Bu, 
sovet və erməni xalqları arasında (!?) dostluğun möhkəmlənməsinə xidmət 
edəcəkdir”. Görünür, bu parça təsadüfən (və ya qəsdən) Mərkəzi televizi-
yada verilmişdi, axşamkı proqramda isə o, artıq kəsilmişdi. Sovet rəhbərinin 
və onun xanımının bahalı və adi pul şəklində bəxşişlərə meylli olması 
bəzilərində şübhə doğura bilər, mən isə Stavropol diyarında məhkəmə sədri 
işlədiyimdən, onların bu sahədəki “bacarıq və aludəçiliklərinə” qəti şübhə 
etmirəm, çünki Qorbaçov fəaliyyətinə Stavropoldan başlamışdır. Orada isə o 
”Mişa konvertik” adı qazanmışdır. Ona görə də Qarabağ məsələsində 
“kriminal çalarlar”ın mühüm rol oynaması fikri mənim üçün təəccüblü, 
gözlənilməz deyildi. 

Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, təbliğata akademik Abel Aqanbekyan da 
çox fəal şəkildə qoşulmuşdu. Alim Ç. Sultanov “dahi sovet iqtisadçısı”, 
akademik A.Aqanbekyan haqqında “Arası kəsilmiş uçuş. İkinci cəhd” 
kitabında yazır: ”BAM tikintisinin əsaslandırılması “böyük iqtisadçı” 
Aqanbekyanı xarakterizə edir. BAM-ın dəyəri 1991-ci ilin qiymətlərinə 
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görə, 12 milyard rubl və ya o zamankı kursa görə, 7,5 milyard dollar təşkil 
edirdi. Aqanbekyan və onun komandasının hesablamalarına görə, BAM-ın 
öz xərcini ödəmə müddəti 10 il idi; çox illər keçib, ancaq öz xərcini 
ödəmədən isə söhbət belə getmir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, belə nəhəng 
tikintilərin oz xərcini ödəməsi barədə böyük ehtiyatla danışmaq lazımdır; 
onlar, hər şeydən əvvəl, prestij xarakteri daşıyır və bunu yalnız iqtisadiyyatı 
güclü olan ölkələr özünə rəva bilər (məsələn, La-Manşın altından keçən 
İngiltərə-Fransa tuneli hələ də itkilidir). Bu gün BAM, demək olar ki, SSRİ-
nin zəif iqtisadiyyatına hiss olunacaq zərbəni vurdu. Əgər bu gün məlum 
olsa ki, BAM-ın tikilməsi məsələsində Aqanbekyana məsləhətlər okeanın o 
tayından verilib, müəllif təccüblənməz: SSRİ-nin zəif iqtisadiyyatına son 
dərəcə gözəl zərbə vurulub - onun iqtisadi qüdrətinin güclənməsi adıyla o 
dağıdılıb.” 

Əhalisi pis vəziyyətdə yaşayan SSRİ elminin yüksək səviyyədə 
olması, aparıcı ölkələrin elm ocaqları ilə rəqabət aparması heç kimdə şübhə 
doğurmur. Məhz Aqanbekyan kimi elm dəllalları bu sıraya qoşulduqdan 
sonra SSRİ elmi də çökdü. Aqanbekyanın barəsində Rusiya prokurorluğu 
tərəfindən “yaşadığı Vətənin sirrini satdığına görə”, qaldırılmış cinayət işi 
də onun şəxsiyyətini xarakterizə edən haldır. 

Ancaq Aqanbekyan sovet vaxtı ölkənin partiya və dövlət başçıları ilə 
sıx əlaqəsinə görə tanınmışdı. Siyasi Büronun heç bir mühüm qərarı onun 
iştirakı olmadan müzakirə olunmurdu. Akademik Abel Aqanbekyan 1987-ci 
il noyabrın ortalarında Fransanın Erməni İnstitutu və Erməni Veteranları 
Assosiasiyasının onun şərəfinə təşkil etdiyi qəbul zamanı, bildirmişdi ki, o, 
Qarabağın ermənilərdə olması barədə rəyləri öyrənmək arzusundadır. O 
demişdi: “Mən bir iqtisadçı kimi, hesab edirəm ki, o, Azərbaycandan çox, 
Ermənistanla böyük əlaqədədir”. Dağlıq Qarabağ hadisələrinin müqəddi-
məsi də elə A.G.Aqanbekyanın Parisdəki bu çıxışı olmuşdur.  Şəxsiyyətinə 
böyük hörmət bəslədiyim professor Çapay Sultanov həmin çıxış barədə 
özünün “İblis damğası ilə” kitabında yazır: “...Moskvada geniş miqyasda 
şaiyə gəzirdi ki, Aqanbekyan özünün Qorbaçovla söhbətinə istinad 
edib. Söhbətdə Sov.İKP MK-nın qüdrətli Baş Katibi, guya, deyib ki, 
Qarabağ Ermənistana veriləcək. Qəribədir, bu fövqəl möhkəm şaiyəyə 
baxmayaraq, Qorbaçov nə o vaxt, nə sonra, hətta Qarabağ müharibə-
sinin qızğın vaxtında da nə birbaşa, nə də dolayısı ilə bunu təkzib 
etmədi.” Hamı bilir ki, Qorbaçov onun adına xələl gətirəcək hər şeydən 
imtina edir və bu zaman utanmadan milyonların qarşısında yalan danış-
maqdan belə çəkinmirdi. 9 aprel 1989-cu il tarixdə Sovet ordusunun Tiflisdə 
törətdiyi vəhşiliyin SSRİ deputatlar Sovetinin növbəti qurultayında müzaki-
rəsini, ordu generalı Rodionov və digər qurultay iştirakçılarının çıxışlarını, 
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yəqin, çoxları Mərkəzi televiziyadan izləyiblər. Həmin müzakirə zamanı 
Qorbaçovun cilddən-cildə girməsi, milyonların gözü qarşısında yalan danış-
ması, hadisələrdən xəbərsiz olmasını deməsi onun nələrə qadir olduğunu 
göstərdi. Bu artistliyini o, demokrat imicini qorumaq üçün edirdi. Onun 
adından Aqanbekyanın danışmasına heç vaxt yol verməzdi. 

Bundan əlavə, heç kim üçün sirr deyildi ki, Aqanbekyan rəhbərliyin 
xoşuna gəlməyəcək, daha dəqiq desək, rəhbərliklə öncədən razılaşdırmadan 
heç bir ifadə işlətməz və heç bir şaiyə buraxmazdı. Qorbaçovun da gəzən 
şaiyələrə etiraz etməməsi məhz bunun bilavasitə sübutudur.  

1987-ci ildən etibarən, Ermənistanın azərbaycanlılar yaşayan hər 
yerində - hətta dayanacaqlarda, evlərin darvazalarında belə, azərbaycanlıla-
rın həmin torpaqlardan qovulacağına dair çağırışlar səslənirdi. Ölkədə və 
xaricdə isə belə bir versiya yayılmışdı ki, guya, azərbaycanlıların Ermənis-
tandan qovulması yalnız Sumqayıt hadisələrindən 8 ay keçəndən sonra 
başlanıb. Həqiqət isə tamam başqa cür idi. 

Hələ 1985-ci ildə Qazax rayonu ərazisində 3 respublikanın 
dostluğunu tərənnüm edən böyük abidə partladılır. Partlayışı törədən hadisə 
yerində yaralandığından, onun şəxsiyyəti müəyyən edilir. Bu, “Eçmiəd-
zin”in (erməni katolik kilsəsi-A.İ.) keşişi Stepan аtа olur. “Eçmiədzin”in 
bütün bu hadisələrdə rolu xüsusi araşdırılmalı olduğundan, mən ona 
ümumiyyətlə, toxunmayacam.  

1986-cı ildə “Qarabağ məsələsi” hələ qeyri-rəsmi şəkildə qaldırı-
landan dərhal sonra və növbəti ildə əsasən Ermənistanın Qafan və Mehri 
rayonlarından olan qaçqınlar Azərbaycana gəlir. Azərbaycan hökuməti 
Sumqayıtda və onun ətrafında məskunlaşmış həmin qaçqınlar haqqında 
1986 və 1987-ci illərdə xüsusi qərarlar qəbul edir, lakin “xalqlar dostluğu” 
ideyası naminə, bu məsələni o qədər də nəzərə çarpdırmır. Qeyd edim ki, 
bu, Azərbaycan rəhbərliyinin ən böyük xətası olur. Qarabağın Azərbay-
candan ayrılması prosesinə çoxdan start verilməsinə baxmayaraq, ölkə 
rəhbərliyi hələ də “xalqlar dostluğu”na xələl yetirmək istəmir, problemin 
“güclü Mərkəz” tərəfindən həll ediləcəyinə böyük ümid bəsləyir.  

Lakin heç də hər şey Azərbaycan rəhbərliyinin ümid etdiyi kimi 
olmur. 1988-ci il yanvarın 25-də, fevralın 18 və 23-də azərbaycanlı qaçqın-
ların növbəti dəstəsi Ermənistandan Azərbaycana köç edir. Onların sayı 4 
min nəfərə çatır. Politoloq, 1987-1990-cı illərdə azərbaycanlıların Ermə-
nistan SSR-dən qovulması tarixini tədqiq etmiş Arif Yunus göstərir ki, 
1987-ci il noyabrın 20-si günlərində şəxsən o, Qafan rayonundan gələn 
qaçqınlarla dolu dörd avtobusu qarşılayıb. Qafan rayon partiya komitəsinin 
ikinci katibi Armais Babayan Britaniyalı jurnalist Tomas de Vaala verdiyi 
müsahibəsində 1987-ci ilin noyabrında azərbaycanlıların Qafan rayonundan 
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köçüb getməsi faktını inkar etmir, bildirir ki, guya, onlara qarşı hər hansı 
zorakılıq halları olmayıb, azərbaycanlılar isə nədənsə qorxduqları üçün 
köçüb gediblər.  

Heç bir normal düşüncəyə malik insan iddia edə bilməz ki, minlərlə 
insan heç bir ciddi səbəb olmadan eyni vaxtda böyüyüb boya-başa çatdığı 
dədə-baba yurdundan bir çöp götürmədən, çıxıb gedə bilər. Bu, qeyri-
mümkündür.  

Bundan başqa, həmin anları qeydə alan videoyazılara dəfələrlə rast 
gəlmişəm, ancaq heyf ki, biz bu mübahisəsiz halı da dünyaya çatdıra 
bilməmişik. Azərbaycan SSR DTK-nın sabiq sədri general-mayor V.A.Hü-
seynov da “Moskovskiy Komsomolets” qəzetinin 06 fevral 2004-cü il tarixli 
nömrəsində dərc edilmiş müsahibəsində göstərib ki, artıq 1988-ci ilin fevral 
ayının əvvəllərində Azərbaycan SSR-də Ermənistan SSR-dən bir neçə min 
qaçqın vardı. 

Ə. F. Daşdəmirov (1988 - 1991-ci illərdə Azərbaycan KP MK-nın 
katibi) göstərir: “Ermənistanda vahimə şəraitinin qızışdırılması və zorakılıq 
hərəkətləri nəticəsində oranı tərk etməyə məcbur olmuş azərbaycanlıların 
sayı 1988-ci il fevralın 18-nə qədər dörd min nəfəri keçmişdi” (Vestnik 
Analitiki, №3, 2005). 

Ermənistandan olan azərbaycanlı qaçqınların söylədiklərindən bakılı 
jurnalistlərin qeydə aldıqları bir neçə nümunəni də nəzərinizə çatdırıram: 

Masis rayonunun “Ararat” sovxozundan olan Hüseyn Qəmbərov: 
“1988-ci il fevralın 19-dan sonra biz bir gecə də yatmamışıq. Qonşu 
kəndlərdən olan azərbaycanlılar bizim qəsəbəyə - Masis rayonunun Kalinin 
adına qəsəbəsinə toplaşmışdılar. Qəsəbəni sərhəd hissələri qoruyur. Oradakı 
Azərbaycan məktəbini bağlayıblar. Sakinlər öz təhlükəsizliyini təmin etmək 
üçün gecələr kəndin və ya qəsəbənin mərkəzində tonqal ətrafında toplaşır, 
10-20 nəfər kişi evləri qoruyurdu. Buna baxmayaraq, elə gecə olmur ki, 
bizim evlərdən biri yandırılmasın. Qocalar, qadınlar, uşaqlar paltarlı, hətta 
ayaqqabılı yatırlar ki, lazım gəlsə, durub qaça bilsinlər”. 

Ararat rayonunun Kiçik Vedi kəndindən olan Qəmbərovun bacısı 
Püstə əlavə edir: “Bizim kənddə azərbaycanlı evlərinin hamısının bütün 
pəncərələrini sındırdılar, meyvə ağaclarını kəsdilər, istixanaları dağıtdılar. 
Azərbaycan məktəbi fevralda bağlanmışdı...” (Vestnik Analitiki, №3, 2005). 

Kolxozçu Hümbət Abbasov: “Biz Masis rayonunun Artaşat 
kəndindənik. Bizim kənddə 3 evi yandırdılar – U.Abdullayevin, A.Sadıqo-
vun və Nizaminin evini. 1988-ci il fevralın 19-dan bizi bazarlara burax-
mırlar, zəhmətlə yetişdirdiyimiz məhsul zay olur. Fevralın 19-dan sonra 
Ermənistanın xəstəxanalarında, poliklinikalarında, tibb məntəqələrində 
aparılan qeydiyyatlarda bir azərbaycanlı soyadı tapa bilməzsiniz. Hərçənd, 
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orada 200 min azərbaycanlı yaşayır. Bizə çörək və ərzaq satmırlar. Bizi 
şəhər nəqliyyatına buraxmırlar. Fevralın 19-dan bəri azərbaycanlıları heç bir 
səbəb olmadan kütləvi şəkildə işdən qovmağa başlayıblar. Onlar sözün əsl 
mənasında bizim üzümüzə tüpürürdülər və qışqıraraq - “Türklər, erməni 
torpağından rədd olun!”- deyirdilər”. (Vestnik Analitiki, №3, 2005). 

İndi isə nəzərinizə milliyyətcə yəhudi olan, Azərbaycan jurnalistika-
sında xüsusi çəkiyə malik Saveliy Peretsin 2001-ci ildə Təl-əvivdə çap 
olunan həftəlik “Meridian” jurnalında silsilə şəkildə getmiş “Odlara qalan-
mış yurd yeri” sənədli povestindən bir hissəsini nümunə gətirmək istərdim. 
Xatırladım ki, Saveliy Perets Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik edənlərin 
çıxışlarını hazırlayan, son dövrlər isə Ə. Vəzirovun köməkçisi olan və onun 
qırıcı təyyarədə Azərbaycandan Moskvaya qaçmasından sonra Bakıda 
həyatına təhlükə yaranması səbəbiylə İsrailə mühacirət edən şəxs olub. O, 
qeyd etdiyim sənədli povestində yazır:  
  “...Bu isə Cermuk şəhərinin 2 saylı məktəbinin artıq keçmiş müəllimi 
Nazəni Gəncəliyevadır:  

- Fevralın 25-i Cermukda nümayiş keçirilirdi. Dərs vaxtı biz kütlənin 
uğultusunu eşitdik. Uşaqların – bizdə 166 azərbaycanlı oğlan və qız 
oxuyurdu – sifətləri ağappaq olmuşdu. Mən pəncərəni açıb erməni dilində 
səsləndim: “Bura nəyə gəlmisiniz? Çıxın gedin, bura müqəddəsdi! Siz 
bizdən, uşaqlarımızdan nə istəyirsiniz?” Cavabında məni nalayiq sözlərlə 
təhqir etdilər və daşladılar, məni də, mənim ailəmi də məhv edəcəklərini 
qışqırdılar.”  
Həmin gün Ermənistanın hər yerində, avtobus dayanacaqlarında, 
azərbaycanlılar yaşayan evlərin darvazalarında və qapılarında vərəqələr, 
plakatlar asılmışdı. “Müraciətnamə”lərdən birində bu sözlər yazılmışdı: 

Ermənistan xalqı! 
1915-ci ilin qanlı günlərini heç vaxt unutma, Tələt paşa, Ənvər 

paşa, Camal paşa tərəfindən sənin başına gətirilmiş dəhşətli müsibətləri 
unutma! Yaşa və unutma! 

Erməni adını daşıyan hər kəs! 
Türkü öz torpağından qov! 
Onu erməni bulaqlarından su içməyə qoyma! 
Onu erməni qadınının bişirdiyi çörəyi yeməyə qoyma! 
Türklər, bizim şəhərdən rədd olun!” 

 
Bir məqamı da qeyd etməyi özümə borc bilirəm. Belə ki, erməni 

millətçiləri çox vaxt deputat mandatları, siyasi dəstəklər və ya sadə bəxşişlər 
xatirinə muzdlu nökərlərə çevrilmiş şəxslərin səsləndirdikləri fikirlərə 
istinad edərək, dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışırlar. Ancaq yuxarıda 



Аслан Исмайылов 

  134

oxuduğunuz fikirlərin müəllifi olan Saveliy Perets heç də həmin “muzdlu 
nökərlər”dən deyil, əksinə, tarix qarşısında məsuliyyətini dərk edən, haqlı 
tənqiddən heç bir zaman çəkinməyən və məhz bu xüsusiyyətinə görə 
Azərbaycanda yaşadığı son günlərdə təzyiqlərə məruz qalaraq Azərbaycanı 
tərk etmək məcburiyyətində qalan birisidir. 

Oxuduqlarınızdan görürsünüz ki, azərbaycanlıların Ermənistan 
SSRİ-dən qovulması prosesinə Qarabağ münaqişəsindən və Sumqayıt 
hadisələrindən xeyli əvvəl start verilmiş, Sumqayıt hadisələrinə bir neçə gün 
qalmış isə bu proses xüsusi vüsət almışdır.  

Ardıcıllığı pozmadan, artıq Qarabağın işğalı planının kuliminasiya 
nöqtəsi olan 1988-ci ilə gəlib çatmışıq. Son nöqtəni qoymaq üçün azərbay-
canlıları dünyaya “vəhşi millət” kimi tanıtmaq lazım idi. Bunun üçünsə tam 
münbit şərait yaradılmışdı. Ermənistan üçün bu ildən sonra artıq Qarabağı 
hissə-hissə işğal etmək mərhələsi başlayacaqdı. Dünyanın etirazına səbəb 
olmadan, Qarabağın işğalına əsaslı zəmin hazırlanmışdı.  

Lakin burada dayanıb çox mühüm bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq 
istəyirəm. Bu gün bütün arxiv materiallarını, memuarları, tarixi xronologi-
yanı araşdırdıqca, Stavropolda şahidi olduğum bir çox epizodlar yadıma 
düşür. Zelençukdan tanıdığım yüksək rütbəli şəxslərlə çoxsaylı təmaslarım 
olurdu. Bu görüşlərdə mən həm də çoxlu maraqlı insanlarla tanış olur və 
həddindən artıq maraqlı da söhbətlər eşidirdim. Məhz belə söhbətlərdən biri 
1986-cı ilin payız aylarında baş verdi. Qeyd edim ki, yazdığı kitablardan biri 
də hələ Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayan, lakin Azərbaycan tarixi üçün 
çoxsaylı araşdırmaların, əsərlərin müəllifi olan, məşhur professor Çapay 
Sultanov da bu epizod barədə özünün “Сквозь призму шахмат” kitabında 
yazıb. 

Belə ki, 1986-cı ilin məhsul yığımı zamanı, artıq sizə tanış olan 
Stavropol Pedaqoji İnstitutunun rektoru Smirnov Boris Valentinoviç mənə 
zəng vuraraq, Yessentukiyə - Kirov adına KP MK-nın sanatoriyasına – onun 
yanına gəlməyimi xahiş etdi. Mən qonaqlığa gəlib çatdım. Smirnovun 
yanında onun Pribaltikadan olan iki dostu vardı. Bir müddətdən sonra onun 
dostları getdi və yaxşı əhval-ruhiyyədə olan Smirnov onunla birlikdə 
Zelenokumsk şəhərinin Sovetskiy rayonuna, rayon partiya komitəsinin Bi-
rinci katibi, dostu, ona qədər tanımadığım Georgiy Savelyeviç Xurvatovun 
yanına getməyi təklif etdi. Xurvatov bizi rayon partiya komitəsinin Birinci 
katibinin qonaq evində qəbul etdi. Qonaqlıq zamanı başa düşdüm ki, 
Xurvatov da Qorbaçovun yaxınlarından olub. Eyni zamanda, anladım ki, 
həmsöhbətlərimin altmışdan artıq yaşlarının olmasına baxmayaraq, hər ikisi 
SSRİ-də, ən azı, nazir vəzifəsi tutmaq arzusu ilə yaşayırlar. Bu söhbətdə 
Smirnov çox tez-tez Qorbaçovun onun xidmətlərini, yaxşılıqlarını, 



SUMQAYIT – SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı 

  135

Qorbaçovu irəli çəkməsini unutduğundan gileylənirdi. Xurvatov onu bu 
fikirdən daşındırmağa çalışsa da, özü də bəzən Qorbaçovdan narazılıq 
edirdi. Aydın sezilirdi ki, Xurvatov bu çəkişmənin mənim yanımda baş 
verməsini istəmir. Söhbət əsnasında Smirnov daha da aqressivləşirdi və artıq 
qeyri-etik ifadələr işlətməyə başlamışdı. Sonda artıq Xurvatov dözməyib 
Smirnova mənim üçün çox gözlənilməz ifadə işlətdi: “Borya, Mişa hələ 
bunun yerlisi Heydər Əliyevlə məşğuldur. Onunla problemi həll 
etdikdən sonra öz yaxınlarına kömək edəcək. İndi ondan ötrü əsas 
məsələ Heydər Əliyevdir.” O vaxtlar bu söhbəti mən ciddi saymadım. İndi 
görürəm ki, həqiqətən də Qorbaçovun ermənilərə yarınmaqda əsas problemi 
Heydər Əliyev olub. Sadə xronologiyaya diqqət yetirsəniz, siz də bunu açıq 
şəkildə görə bilərsiniz: 

 1982-ci ilə qədər Heydər Əliyev Bakıda olur və Azərbaycana 
rəhbərlik edir. Erməni xalqının heç bir nümayəndəsi tərəfindən separatçı 
ruhlu addımlar atılmır. Heydər Əliyev Bakını tərk edib Moskvaya getdikdən 
1 il sonra Zori Balayanın “Ocaq” kitabı dərc olunur və təbliğat başlayır. 
Lakin yenə də bütün bunlar qeyri-rəsmi şəkildə, belə demək mümkünsə, 
əlaltından görülür. Heydər Əliyevi 1987-ci ilin oktyabrında hakimiyyətdən 
uzaqlaşdırdıqdan dərhal sonra, 1987-ci ilin noyabrında təbliğat maşını tam 
gücü ilə işə düşür, Aqanbekyan ilk dəfə Fransada ermənilərə rəsmi şəkildə 
müraciət edir. Bu gün də ermənilər Heydər Əliyevi Dağlıq Qarabağı 
Ermənistandan hər vəchlə aralamağa çalışmaqda ittiham edirlər. Mən 
əminəm ki, Heydər Əliyevin Bakıda qalması Azərbaycandakı siyasi durumu 
köklü şəkildə dəyişərdi. Lakin bu məsələni siyasi polemika mövzusuna 
çevirməmək, daha dəqiqi, yanlış anlaşılmaması üçün genişləndirmirəm. Ən 
əsası isə, hesab edirəm ki, bu məsələnin araşdırılması hakimiyyətə yarınmaq 
üçün heç nəyə yaramayan qalaq-qalaq kitablar yazan tarixçilərin işidir. H. 
Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər imperiya tərəfindən Azərbaycanın paytaxtı 
olan Bakı şəhərinin əhalisinin neçə faizinin azərbaycanlı, neçə faizinin qeyri 
azərbaycanlı olmasını təmin etdiyini, onun hakimiyyəti dövründə bu 
rəqəmlərin hansı yolla, necə dəyişdiyini müəyyən etsələr pis olmazdı. Əgər 
onlar bu və digər sahələri araşdırsalar, hamı üçün daha faydalı olar. 

Beləliklə, 1988-ci ilin fevral ayı hadisələrin ən kəskin nöqtəsi olur. 
DQMV Xalq Deputatları Sessiyası tərəfindən rəsmi sənəd qəbul olunur. Bir 
daha Saveliy Peretsin sənədli povestindən fraqmentləri qeyd edirəm: “SİTA-
nın və “Azərinform”un Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi müxbiri Saşa Qriqoryan 
xəbər verib ki, bu gün, 1988-ci il fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayəti İcraiyyə Komitəsinin iclas salonunda DQMV Xalq Deputatları 
Sovetinin növbədənkənar sessiyası olub. Qriqoryanın verdiyi xəbərdə 
deyilir: “Sessiya “DQMV-nın Azərbaycan SSR tərkibindən Ermənistan SSR 
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tərkibinə verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti və Ermənistan 
SSR Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırılması barədə” məsələni müzakirə 
edib. Müzakirələrdə 30-a yaxın deputatın çıxışı olub. Sessiya müzakirə 
edilən məsələyə dair aşağıdakı qərarı yekdilliklə qəbul edib: 

DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR-in 
tərkibinə verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti və Ermənistan 
SSR Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırılsın. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin 
növbədənkənar sessiyası vilayət Xalq Deputatları Sovetinin deputatlarının 
çıxışlarını dinləyib müzakirə edərək qərara aldı: “DQMV zəhmətkeş-
lərinin arzularını nəzərə alaraq, Azərbaycan SSR Ali Sovetinə və 
Ermənistan SSR Ali Sovetinə müraciətlə, Dağlıq Qarabağın erməni əhali-
sinin istəklərinə dərin hörmətlə yanaşdıqlarını nümayiş etdirmələri və 
DQMV-nın Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR-in tərkibinə 
verilməsi məsələsini həll etmələri xahiş edilsin, eyni zamanda, SSRİ Ali 
Soveti qarşısında DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan 
SSR-in tərkibinə verilməsi məsələsinin müsbət həll edilməsi haqqında 
vəsatət qaldırılsın. 

Məlumat üçün: Azərbaycanlı deputatlar sessiyanın işində iştirak 
etməmişlər”.” 

Həmin sessiya barədə ilk məlumat isə 21.02.1988-ci ildə “Sovetskiy 
Karabax”, eləcə də bu qəzetin erməni dilində variantı olan “Sovetakan 
Karabax” qəzetində “XX çağırış DQMV Xalq Deputatları Sovetinin 
növbədənkənar qurultayı” başlığı ilə dərc edilib. Məlumat üçün qeyd edirəm 
ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bu barədə hələ də xəbərsiz idi, DQMV-də baş 
verənlərə dair heç bir məlumatları yox idi. Beləliklə, “Sovetskiy Karabax” 
qəzetində verilən məlumatda deyilir:  

“Dünən, fevralın 20-də vilayət sovetinin icraiyyə komitəsinin iclas 
salonunda DQMV xalq deputatlarının növbədənkənar sessiyası olmuşdur. 
Sessiyanı 109 №-li seçki dairəsindən olan deputat S.A.Danielyan açmışdır. 
O bildirmişdir ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında Azərbaycan 
SSR Qanununun 39-cu maddəsinə müvafiq olaraq vilayət sovetinin 87 
deputatı DQMV Xalq Deputatları Sovetinə müraciətlə növbədənkənar 
sessiya çağırılmasını xahiş etmişdir. Vilayət sovetinin mandat komissiyası 
göstərilən sayda deputatların səlahiyyətlərini yoxlamış və onları etibarlı 
hesab etmişdir. 

Sessiya “DQMV-nin Azərbaycan SSR tərkibindən Ermənistan SSR 
tərkibinə verilməsi haqqında Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali 
Sovetləri qarşısında vəsatət qaldırılması haqqında” məsələ müzakirə 
etmişdir”. 
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Ardınca da müzakirə edilən məsələ barədə çıxış etmiş 23 deputatın 
siyahısı verilir. Onlar əhalinin, demək olar ki, bütün kateqoriyalarını – 
fəhlələri, kolxozçuları, sənaye müəssisələrinin, təsərrüfatların rəhbərlərini, 
yerli ziyalıları, müharibə və əmək veteranlarını təmsil edir. Sessiya haqqında 
məlumat bu cür rəsmi xəbərlər üçün ənənəvi olsa da, indiki halda çoxmənalı 
səslənən bir fraza ilə bitir: “Sessiya müzakirə edilən məsələyə dair müvafiq 
qərarı yekdilliklə qəbul etmişdir”. Məhz belə də yazır - “qərar qəbul etmiş-
dir”. Adətən, tətbiq edilən standart qaydada isə “Sessiya qərara almışdır...” 
yazılır. 

Qəzetdə yuxarıda göstərilən məlumatdan sonra “DQMV-nin 
Azərbaycan SSR tərkibindən Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi haqqında 
Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali Sovetləri qarşısında vəsatət qaldı-
rılması haqqında” qərarın mətni səhifələnmişdir ki, onunla da siz daha əvvəl 
tanış oldunuz. 

Göründüyü kimi, ilk rəsmi addım atılır. Azərbaycan SSR rəhbərliyi 
isə hələ də bundan “xəbərsizdi”. 

Növbədənkənar sessiya keçirilməsi tələbi ilə, özü də həmin dövrdə 
deyildiyi kimi, “antipartiya ruhlu gündəliyi olan” bir yığıncaq üçün 87 
nəfərin imzasını bir gün, bir həftə, bir ay müddətində toplamaq mümkün 
deyil. Bunun üçün uzun müddət təbliğat və təşkilati iş aparılmalı, məsələyə 
dair həmfikirlər qrupu yaradılmalı, həmin həmfikirlər qrupu belə bir 
aksiyanın işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi taktikasını öz üzərlərinə 
götürməli idilər və s. Həmçinin, belə bir aksiya o qədər mükəmməl hazırlan-
malı idi ki, imzaları toplayacaq, tədbiri təşkil edəcək, bir sözlə, bu aksiyaya 
cəlb olunacaq şəxslər hazırladıqları tədbirin nəticələrinə tamamilə inanmış 
olsunlar və aksiyaya qoşulmaqdan çəkinməsinlər. 

Bu həmfikirlərin hazırladığı aksiyanın, yəni, sessiya iştirakçılarının 
hərəkətlərinin uzlaşdırılması, onların həmrəyliyi və nəhayət, sessiyanın 
qəbul etdiyi sənədlərin hərtərəfli düşünülmüş olması aşkarca nəzərə çarpır. 
Sessiya erməni əhalisinin, demək olar ki, bütün sosial qruplarını təmsil edən, 
lazımi sayda natiqlərlə təmin olunub. Hadisələr o qədər dərindən və planlı 
şəkildə hazırlanıb ki, hətta rus familiyalı bir deputatın –T.V.Sobolyovun 
çıxışı da nəzərdə tutulub. Axı müzakirələrə obyektivlik, ümumxalq-
beynəlmiləl xarakter verən birisi də lazım idi. Bir sözlə, bu aksiya protokol 
təfərrüatlarına qədər düşünülmüş və o qədər mükəmməl keçirilmişdi ki, 
onun Dağlıq Qarabağ vilayət rəhbərliyi tərəfindən keçirilməsinə dair heç 
kimdə şübhə yaratmırdı. 

DQMV-nin 20 fevral 1988-ci il tarixli sessiyasının mətnini rəsmi 
sənədlərdən deyil S.Peretsin povesti vasitəsilə göstərməkdə məqsədim, həm 
də onun buna şərhini göstərməyimlə bağlıdır. 
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O zaman, necə olur ki, mətbəxdə belə kimin nəyi müzakirə etmə-
sindən xəbər tutan SSRİ DTK-sı separatçı təbliğatın aparılmasından, 87 
imzanın toplanmasından, sessiyanın yığıncağının çağrılmasından, onun 
keçirilməsindən yalnız mətbuatda rəsmi məlumat getdikdən sonra xəbər 
tutur? İnandırıcı səslənmir, deyilmi?! 

Məhz həmin vaxtlarda - 1988-ci il fevralın 22-də azərbaycanlı və 
erməni əhali arasında yaranmış münaqişə kütləvi iğtişaşlar formasına keçir 
və ilk qurbanlar verilir. Erməni-azərbaycanlı münaqişəsində ilk qurbanlar da 
məhz Azərbaycan tərəfdən olur - iki nəfər öldürülür; onlardan biri tarlada 
işləyən kəndli – 33 yaşlı Əli Hacıyev, digəri isə 16 yaşlı Bəxtiyar Quliyev 
olur. Baş vermiş iğtişaşda 19 nəfər yaralanır. Həmin vaxt azərbaycanlı 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Xuraman Abbasova bu faciənin daha geniş 
miqyas almasına mane olmaq üçün öz baş örtüyünü Ağdamdan gələn 
qəzəblənmiş kütlənin ayaqları altına atır, rəhbərlikdə təmsil olunan vəzifəli 
şəxs isə onların qarşısında diz çöküb yalvarır. Elə bu yaylıq da qəzəblənmiş 
kütlənin onu ayaqlayıb Stepanakertə getməsinin və həqiqi mənada faciənin 
baş verməsinin qarşısını alır. Azərbaycan qadınının bu hərəkəti, bəlkə də 
bütün dünyada çox böyük təəccübə səbəb ola bilər: necə yəni, bir başörtüyü 
qırğının qarşısını alsın? Ancaq məhz bu epizod azərbaycanlıların, sözün 
həqiqi mənasında, milli adət-ənənələrə bağlı, bütün ağrı və acılara baxmaya-
raq, özünü cilovlayıb böyük qırğınların qarşısını ala bilmək qabiliyyətinə 
malik bir xalq olmasını sübut edir. Bu gün də həmin addımı lənətləyənlərin 
sayı az deyil və onları başa düşmək olar. Düşmənin bütün cəbhə boyu top-
tüfənglə hücüm etdiyi vaxt Azərbaycan xalqının haqlı etirazını, torpaqlarını 
qorumaqda qətiyyətini başa düşən DQMV-nin əhalisi artıq Ermənistana köç 
etməyə hazırlaşır və əgər həmin hərəkət olmasaydı – Azərbaycanda nüfuz 
sahibi olan bir məmur diz üstə çöküb yalvararaq, Stepanekertə gedən azər-
baycanlıların qarşısını almasaydı, bəlkə də bu gün Qarabağ problemi yox 
idi.  

Ancaq yenə inanmıram. Çünki 20 yanvar 1990-cı ildə də eyni ssenari 
təkrarlandı. Belə ki, yanvarın 13-dən – artıq sonuncu erməninin AXC 
fəalları və sıravi azərbaycanlılar tərəfindən Bakıdan dinc şəkildə köçürül-
məsindən bir həftə sonra, qırğın törətməkdə israrlı olan Qorbaçov, guya, 
erməniləri xilas etmək adı ilə Sovet ordusunun bütün qoşun növlərini 
Bakıya yeridərək, Azərbaycanı qan içində boğdu. 

O günlərdə verilən qurbanlara baxmayaraq, Azərbaycan tərəfinin 
öndə gedən söz sahibləri ehtirasları yatırmağa, qırğının qarşısını almağa nə 
qədər çalışırdılarsa, Ermənistan tərəfi aranı bir o qədər qızışdırmaqla məşğul 
idi. Belə ki, həmin vaxt Yerevanda keçirilən mitinqlərdə Ermənistan EA 
müxbir üzvü R.Kazaryan bütün dünyaya car çəkərək deyirdi: “Onilliklər 
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boyu ilk dəfə bizə Ermənistanı təmizləmək imkanı verilib”. Ermənistan EA 
akademiki Ambartsumyan da onun sözünə qüvvət verərək - “Ermənistanda 
türklər, yəni azərbaycanlılar qalmamalıdır”- deyə, hayqırırdı. 

O dövrlər Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü Aleksandr 
Yakovlevin köməkçisi, Mikoyanın ailəsində tərbiyə almış Kuznetsov idi. 
1988-ci ildə o, erməni yazıçısı Zori Balayan və erməni şairəsi Silva Kapu-
tikyanın Yakovlev tərəfindən qəbul olunmasını təşkil edir. Bu cütlük Ya-
kovlevə bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağda erməniləri hər vasitə ilə alçaldırlar, 
buna görə də həmin regionu Azərbaycandan ayırıb Ermənistana vermək 
lazımdır. Yakovlev isə fevralın 24-də onları Qorbaçovun yanına aparır...  

Bu görüşə toxunan professor Çapay Sultanov yazır: “Antiazərbaycan 
kampaniyasına startı M.Qorbaçov verdi. Öz memuarlarında görün, o, nə 
yazır: “Həmin günlər mənim şairə Silva Kaputikyan və jurnalist Zori 
Balayanla görüşüm baş verdi. Söhbətdə Q. Şahnazarov da iştirak edirdi. 
Söhbət uzun çəkdi. Mən məsələnin başlanmasını müfəssəl şərh etmələri 
üçün həmsöhbətlərimə imkan verdim… Hə, bundan sonra söz aldım və mən 
də müfəssəl surətdə rəhbərliyin mövqeyini şərh etdim. Onun məğzi bundan 
ibarət idi ki, DQMV ermənilərinin qanuni və ədalətli arzuları təmin 
olunmalıdır, lakin bu, ölkədə zəncirvari reaksiya yaranmasına, qan 
tökülməsinin başlanğıcına səbəb ola biləcək milli-ərazi bölgüsünün yenidən 
biçilməsi olmadan edilməlidir...” 

Bu görüşlə bağlı Sov.İKP MK-nın şöbə müdiri olmuş Brutens isə öz 
xatirələrində bu cür yazır: “24 fevralda A.N.Yakovlevin yanına getmişdim. 
O danışdı ki, Qorbaçov bir neçə saat bundan qabaq şairə S.Kaputikyanı və 
yazıçı Z.Balayanı qəbul etdi (mən belə başa düşdüm ki, onun proteksiyası 
ilə). Onun sözlərinə görə, söhbət Mixail Sergeyeviçdə təəssürat yaratmışdı, 
o, ilk dəfə olaraq Arsax (Dağlıq Qarabağın qədim adı) problemini dərk 
etmiş və ona acımışdır. Zənnimcə, Yakovlevin özü də belə münasibəti 
bölüşürdü. Sonra mənimlə sağollaşdı...”  

Bundan daha aydın demək olmazdı! Qorbaçov və Yakovlev 
hakimiyyətdə olduqları bütün müddətdə məhz bu mövqeni saxlamışdılar. Bu 
gün həmin görüş barədə yazılan memuarları oxuduqda, aydın görünür ki, 
həmin görüş sonrakı hadisələri qabaqcadan təyin edir. Güclü erməni 
təbliğatı praktik olaraq dünyanın hər yerinə çatırdı. Qorbaçovla bu 
görüşlərdən sonra yubanmadan Stepanakertdəki mitinqlərdə “Lenin-partiya-
Qorbaçov. Hitler-Stalin-Liqaçov” şüarı səsləndi, Yerevanda isə çoxminli 
mitinqdə Sov.İKP MK katibi Yakovlev Stepanakertin separatizmini “xalq 
azadlıq hərəkatı” adlandırdı. 

SSRİ hökuməti hamılıqla, Qarabağ separatçılarını “dilə gətirməyə” 
başladı: Nazirlər Sovetinin xüsusi məsələlər üzrə bürosunun sədr müavini, 
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Dövlət plan komitəsi sədrinin birinci müavini V.M.Serov, nazirlər 
A.Q.Anfimov, A.A.Yejovski, S.F.Voyenuşkin, V.A.Durasov, V.M.Lukya-
nenko, N.A.Puqin, M.S.Şkabardiya, müavinlər A.F.Kazakov, E.İ.Razume-
yev... Dağlıq Qarabağa gələn hər kəs nümayişkaranə şəkildə Yerevandan 
keçir və eyni sözləri deyirdilər: “Ah, burada vəziyyət necə də pisdir!” və hər 
biri də, bir növ, kömək edəcəklərinə söz verirdi. Proses artıq başladığından 
bütün məsələlər, əlbəttə ki, Bakıdan yan ötərək həll olunurdu. Əslində, 
Qarabağda həyat Azərbaycanın başqa regionlarındakından xeyli dərəcədə 
yaxşı idi. Lakin erməni əhalisinin narazılığını üzdə göstərmək lazım idi. 
Narazılığın geniş vüsət alması və qar topası kimi arta-arta getməsi üçün isə 
bir bəhanə gərəkdi. Bəhanə olaraq da, ermənilərin sosial vəziyyəti 
göstərilirdi. Əslində, bunun bəhanə olduğunu hamı bilirdi. Lakin ermənilərin 
bu bəhanəsini elə öz həmyerliləri ifşa edir. 

Belə ki, Saveliy Perets sənədli povestində yazır: “Növbəti 
müsahibənin “qəhrəmanı” “Azərittifaq”ın (Respublika İstehlak Cəmiyyətləri 
İttifaqının) sədr müavini Nurvart Vladimirovna Qabrielyandır: 

- Mən DQMV-dən təzəcə qayıtmışam, dünən. Qətiyyətlə deyə 
bilərəm ki, orada ciddi iqtisadi çətinliklər yoxdur. 

- Sizin sistemdə? 
- O cümlədən bizim sistemdə də. Baxın: 1988-ci il üçün əmtəə 

dövriyyəsi planı 137,4 milyon rubldur. Keçən ilin göstəricisi ilə müqayisədə 
faktiki artım 113,5 faiz olmuşdur. Hazırda DQMV üzrə pərakəndə ticarət 
müəssisələri ilə təminat göstəricisi hər 10 min sakin üçün 40, respublika 
üzrə müvafiq orta göstərici isə cəmi 28-dir. Həmin müəssisələrdə ticarət 
sahələri DQMV üzrə orta hesabla 1932 kvadratmetr, respublika üzrə 
müvafiq orta göstərici isə cəmi 1293 kvadratmetrdir. İaşə müəssisələri üzrə 
müvafiq rəqəmlər 18 və 16 vahid, həmin müəssisələrdə müştəri yerlərinin 
sayı 805 və 731-dir... 

- Gözləyin... 
- Mane olmayın, mən hələ qurtarmamışam, - o, gözlərini öz 

kağızlarından çəkmədən sözünə davam edirdi, – DQMV-də il ərzində 
göstərilən məişət xidmətlərinin dəyəri adambaşına 41 rubl 37 qəpik, 
respublika üzrə orta göstərici adambaşına 30 rubl 25 qəpik, o cümlədən 
rabitə xidmətləri, müvafiq surətdə adambaşına 11 rubl 37 qəpik və 7 rubl 43 
qəpik, məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların saxlanması ilə bağlı 
xidmətlərin orta göstəricisi 1 rubl 93 qəpik və 1 rubl 17 qəpik olmuşdur, 
nəhayət, DQMV-də adambaşına ət, pendir, konserv, bitki yağı istehlakı 
respublika üzrə müvafiq orta göstəricilərdən çoxdur...”  

Bir az iqtisadiyyatdan xəbərdar olan şəxs üçün bəlli olur ki, 
həqiqətdə erməni millətçilərinin, SSRİ-nin rəhbər vəzifəli şəxslərinin 
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dediyinin tam əksinə olaraq, DQMV-də bütün iqtisadi göstəricilər 
ümümrespublika üzrə göstəricilərdən qat-qat yaxşı olur. 

Fikir verirsinizsə, erməni millətçiləri var qüvvələri ilə hamıya necə 
məzlum, əzabkeş, əzilən millət olduqlarını göstərməyə çalışırlar və bununla 
da qızışdırıcı mövqelərindən əl çəkmirlər. Lakin diqqətinizə bir daha 
çatdırıram: hələ ki, döyülən, söyülən, təhqir olunan, şərlənən, təklənən, 
öldürülən və qovulan yalnız azərbaycanlılardır! Erməni əhaliyə hələ heç 
kim, heç bir etiraz bildirməyib! Ancaq bu, daha çox davam edə bilməzdi. 
Bakıya və ölkənin digər regionlarına kütləvi şəkildə Ermənistandan gələn 
qaçqınların axını başlayır. Evsiz-eşiksiz qalmış insanlar küçələrə tökülüb 
haqlarını tələb etməyə başlayırdı. Ehtiraslar artıq pik həddə çatmışdı. 
Mərkəzin istədiyi şərait yetişmişdi. Məhz bu günlərdə kütlə arasındakı 
mənbəyi bəlli olmayan qızışdırıcılar peyda olmağa başlayır. Ermənistanın 
azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdən gəlmiş insanların başlarına gətirilənləri, 
baş vermiş talanları danışmaları isə hadisələri kuliminasiyaya yaxınlaş-
dırırdı. Məhz bu məqamda Qorbaçovla görüşündən sonra dərhal Ermənis-
tana qayıdıb televiziya ilə çıxış edən Silva Kaputikyan növbəti provokasi-
yaya əl ataraq, kütlənin idarəolunmaz hala gəlməsinə səbəb oldu. Həmin 
çıxışında Silva Kaputikyan Qorbaçovla görüş haqqında təəssüratlarını 
bölüşərək, dedi: “Söhbət dörd saata yaxın davam etdi. Yoldaş Qorbaçov 
bizim “Dağlıq Qarabağ” sözlərini tez-tez təkrarladığımızı hiss edərək 
dedi: “Məncə bu, “Arsax” deməkdir...” 

Mərkəzə və erməni millətçilərinə erməni əhalisinin qırğını ilə 
müşaiyət olunacaq qarşıdurma lazım idi. Bu qarşıdurma Azərbaycanın 
istənilən regionunda baş verə bilərdi. Növbəti bölümlərdə mən bu cəhdlərin 
olduğunu da təfərrüatı ilə diqqətinizə çatdıracam. Bu qarşıdurmanın məhz 
Sumqayıtda baş verməsinin səbəbi isə bu şəhərin statusu ilə bağlı idi. Belə 
ki, Sumqayıtda çoxlu sayda peşə məktəbləri vardı və respublikanın müxtəlif 
regionlarından gəlmiş on min gənc həmin texniki peşə məktəblərində təhsil 
alırdı. Təbii olaraq, onlar valideyn nəzarətindən də kənarda qalmışdılar. 
Bundan əlavə, Sumqayıt həm də sənaye şəhəri idi, ora hamı iş tapmaq üçün 
gəlirdi. Lakin şəhərin ora iş üçün gəlib yerləşmiş insanları yaşayış sahəsi ilə 
təmin etmək problemi vardı. Belə ki, on yeddi min ailə mənzil növbəsi 
gözləyirdi. İyirmi min adam isə, sözün həqiqi mənasında, gecəqondu 
statusunda olan evlərdə yaşayırdılar. Şəhərin kriminogen durumu da 
ürəkaçan deyildi. Sumqayıt əhalisinin bir hissəsi “xüsusi kontingent”, yəni, 
cəzasını çəkib qurtarmış insanlar idi. Bundan əlavə, Sumqayıt mühitində 
şərti olaraq cəzadan vaxtından əvvəl azad edilmiş və kimya sənayesi 
müəssisələrində işləməyə göndərilmiş şəxslər də nisbətdə daha çox idi, 
çünki Sumqayıtda əsas sənaye potensialını məhz kimya zavodları təşkil 
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edirdi. Daha da artıq, on minə yaxın islah işlərinə məhkum edilmiş şəxs də 
həmin şəhərdə yaşayırdı. Bir sözlə, Sumqayıtın demoqrafik tərkibi bu 
təxribatlara dərhal reaksiya verəcəkdi.  

Bu gün tam məsuliyyəti ilə demək olar ki, Sumqayıtda kütlənin 
özünü necə aparacağı riyazi dəqiqliklə hesablanıb proqnozlaşdırılmışdı. 
Çünki SSRİ DTK-sı bu problemlə həmişə xüsusi maraqlanırdı. 

Bu hadisələrin modelləşdirilməsində isə başqa spesifik hallar da 
nəzərə alınmışdı. Belə ki, “ Kütlənin psixologiyası” kitabında psixoloq-alim 
Tard yazır: “Kütlə bir-biri ilə tanış olmayan müxtəlif elementlərin 
toplusudur. Ehtirasları coşdurmaq üçün bircə qığılcım kifayətdir: həmin 
qığılcım bu yöndəmsiz kütlənin bir elementindən digərinə keçərək, onu 
elektrikləşdirir və sonuncu qəflətən, öz-özünə təşkilatlanır. Pərakəndəlik 
rabitəyə, hay-küylü kütlə isə öz məqsədinə nail olmaq üçün qarşısıalınmaz 
israrla irəliyə can atan yırtıcıya çevrilir. Adamların çoxu buraya sadəcə 
maraq xatirinə gəlmişdir, lakin bir neçə nəfəri əhatə edən həyəcanlı ehtiras 
qəflətən hamının qəlbinə hakim kəsilir və hamı qarşısına nə çıxsa, vurub 
dağıtmağa çalışır. Günahsız bir insanın ölümünə mane olmaq niyyəti ilə 
qaçıb özünü çatdırmış insan az sonra birincilər sırasında adamları öldürmək 
istəyinə yoluxur və ən təəccüblüsü odur ki, bu hərəkətlər həmin insanı əsla 
təəccübləndirmir”. Buraya onu da əlavə edək ki, həmin kütlə arasında 
Ermənistanda cəhənnəm əzabından keçmiş insanlar da vardır! Və bu kütlə 
üçün qığılcım rolunu həm də Silva Kaputikyanın Ermənistan televiziyası ilə 
məlum çıxışı oynadı.  

Bəli, deyə bilərsiniz ki, bəlkə S.Kaputikyan blef edirdi? O zaman 
elədirsə, M.Qorbaçovun 1988-ci il fevralın 29-da Sov.İKP MK Siyasi 
Bürosunun iclasında dediyi bu sözləri necə başa düşək: “Qarabağda erməni-
lərlə azərbaycanlılar arasında münaqişə baş vermiş, iki nəfər azərbaycanlı 
həlak olmuşdur. Yerevanda bu məzmunda vərəqələr yayılmışdır: “Erməni-
lər, mitinqlərə son qoyun, əlinizə silah götürüb, türkləri qırın”. Sovet 
ordusunun qərargahına uzaq məsafədən atəş açılmışdır. Lakin deməliyəm ki, 
hətta Yerevan küçələrində yarım milyon insan olduğu vaxtda da ermənilərin 
intizamı yüksək səviyyədə olmuşdur. Sən demə, Stepanakert şəhər partiya 
komitəsinin katibi 14 ildə bir dəfə də Ermənistanda olmamışdır, hərçənd, axı 
Dağlıq Qarabağ erməni muxtariyyətidir. Hətta Ermənistana gedən yollar da 
baxımsız qalmışdır. Bu, bilərəkdən belə edilmişdir. Dağlıq Qarabağda 
Türkiyə televiziyasının verilişləri qəbul edilir, amma Ermənistan televiziya-
sının verilişləri qəbul edilmir. Axı bunlar insanların heysiyyatına toxunur. 
Dünən Vazgenlə söhbət etmişəm (söhbət bütün ermənilərə müraciəti ilə 
“məşhurlaşmış” katolikosdan gedir –A.İ.). O dedi ki, real problemlər var, 
hadisələr boş yerdə yaranmamışdır. Bu zaman o, öz təcrübəsindən bir 
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nümunəyə istinad etdi. Deyir, mən Bakıda H.Əliyevin qəbulunda olmuşam. 
Bakıda erməni kilsəsi var. Bu şəhərdə 200 minə yaxın erməni yaşayır. 
Vazgen həmin kilsədə ibadət etmək istəmişdir, artıq 12 ildir ki, dəvət 
gözləyir, lakin hələ də dəvət almamışdır. Görünür, o, arzuedilməz şəxsdir, 
onun orada görünməsini istəmirlər. Bütün bunlar isə insanın hissiyyatına 
təsir edir, onu qızışdırır. Vilayətdə onilliklər boyu xeyli çətinliklər və 
problemlər yığılıb qalmışdır. Azərbaycan rəhbərliyinin Qarabağ əhalisinə 
münasibəti Leninizmdən, bəzən isə ümumiyyətlə insaniyyətdən uzaq ruhda 
yanaşma olmuşdur”.  

Göründüyü kimi Lenin babasından sonralar imtina etmiş Baş katib 
Qorbaçov bütün erməniləri azərbaycanlıları qırmaq üçün silahlanmağa 
çağıranları, ordu qərargahına atəş açanları cəzalandırmaq, sərt tədbirlər 
görmək əvəzinə, üstüörtülü şəkildə erməniləri təbliğ etməklə məşğul olur. 
Onların necə də intizamlı olduğunu utanmadan dilə gətirir, H. Əliyevin 
Vazgeni Bakıya dəvət etməməsini qınayır.  

Qorbaçovun bu çıxışını təhlil etdikdə H.Əliyevin baş keşişi Bakıya 
niyə dəvət etməməsinin səbəbi aydın olur: H. Əliyev Vazgenin araqızışdıran 
olduğunu dəqiq bilirdi. Və əgər Baş katib ermənilərin necə də məzlum xalq 
olduğunu bu cür canıyananlıqla ifadə edirdisə, həmin araqızışdıran Vaz-
genin Bakıya gələcəyi təqdirdə, “erməni etnosunun müstəsnalığı haqqında 
fəlsəfəsi”ni Azərbaycan erməniləri arasında təbliğ edərək, onları millət-
lərarası ayrıseçkiliyə necə təhrik edəcəyini də gözəl anlayırdı. 

Bəs yaxşı, əgər Qorbaçov taleyin erməniləri bu qədər incitdiyini ürək 
yanğısı ilə danışırsa, o zaman niyə Sumqayıt qırğınının qarşısını almırdı?! 
Təkzibolunmaz faktdır ki, fevralın 28-i və 29-u Sumqayıtda baş verənlərə nə 
ordu, nə milis (o dövr polis “milis” adlanırdı-A.İ.) tərəfindən heç bir 
müdaxilə olunmayıb. İctimai asayişi qorumaqla mükəlləfiyyətli strukturlar 
kənarda tamaşaçı kimi baş verənləri seyr ediblər. Axı həmin 32 nəfər yarım 
saatın içində öldürülmədi. Bu, hardasa 2 gün davam etdi. Qanunla danışsaq, 
biz bu hərəkətsizlikdə yerli güc strukturlarını günahlandıra bilmərik. Çünki 
xatırladıram ki, bu hadisələr 1988-ci ilin fevral ayında baş verirdi və onda 
hələ müstəqil Azərbaycan dövləti yox idi, Kreml isə hələ çox güclüydü. 
Sovet Azərbaycanının hakim dairələrinin sərəncamında ordu yox idi, 
Azərbaycan milisi isə bütünlüklə Moskvaya tabe idi.  

Bu məsələylə əlaqədar ABŞ-dakı Con Hopkins Universitetinin 
Mərkəzi Asiya və Qafqaz Tədqiqatları İnstitutunun baş direktoru Svante 
Kornell yazır: “Sumqayıtda sovet ordusu hissələrinin və daxili qoşunların 
olması heç nəyi dəyişmirdi; adama elə gəlirdi ki, ordu kənarda dayanıb 
talanları sakitcə müşahidə edirmiş, Sovet hakim dairələri nəinki qan 
tökülməsinin qarşısını almaq niyyətində deyildi, hətta iki etnik icma 
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arasında münaqişə yaratmağa çalışırdı”.  
Sonralar güc strukturlarının rəhbərləri hərəkətsizliklərinin səbəbi 

kimi ali rəislər tərəfindən əmrin verilməməsini göstərirdilər. Qorbaçovun isə 
bir neçə ay sonra gətirdiyi “əgər qoşunlar üç saat gecikməsəydi, faciənin 
qarşısını almaq olardı” bəhanəsinin ikiüzlülüyün son həddi olmasını 
nəzərinizə çatdırmaq üçün Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun 29 fevral 1988-ci 
il tarixli iclasının stenoqramına diqqət yetirməyinizi xahiş edirəm: 

SSRİ müdafiə naziri Dmitri Yazov: “Sumqayıtda istəsəniz, bəlkə də 
adını düz demirəm, hərbi vəziyyət tətbiq etmək lazımdır... Mixail Serge-
yeviç, vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməməsi üçün bu xətti qətiyyətlə 
həyata keçirmək lazımdır. Oraya qoşun yeritmək və qayda yaratmaq 
lazımdır”... 

M.Qorbaçov: “Əsas məsələ budur ki, indi dərhal fəhlə sinfini, adi 
insanları, drujinaçıları ictimai asayişi pozanlara qarşı mübarizəyə cəlb etmək 
lazımdır. Deyə bilərəm ki, bu yolla hər cür xuliqanların və ekstremistlərin 
qarşısını almaq olar... Hərbçilər insanları qəzəbləndirir”.  

Beləliklə, Müdafiə naziri dövlət başçısını “qayda yaratmağa” çağırır. 
İnsan haqlarından bolluca boşboğazlıq edən,“yeni təfəkkür” təşəbbüsünün 
müəllifi isə Sumqayıtın ikinci gün iğtişaşlara bürünməsinə baxmayaraq, 
“xuliqanların və ekstremistlərin qarşısını ala biləcək drujinaçılar”dan danı-
şır. Bu, bir daha Qorbaçovun ikiüzlülüyünü və özünü axmaq yerinə qoyma-
sını sübut edir. Yalnız fevralın 29-da, günün sonunda qoşunlara əmr verilir 
ki, iğtişaşlara son qoyulsun. Bir neçə saat ərzində iğtişaşlara son qoyulur. 

Sumqayıt hadisələrindən sonra SSRİ Ali Sovetində keçirilən məlum 
müşavirədə azərbaycanlı deputatın “Sumqayıt hadisələri məlum qüvvələr 
tərəfindən təşkil edilməmişdimi?” – sualına isə Qorbaçov əsəbi tərzdə belə 
cavab vermişdi: “Heç kəs heç nə təşkil etməmişdi, sadəcə olaraq qoşunlar 
bir neçə saat gecikmişdir, vəssalam!”. Bu da özünü axmaq yerinə qoymağın 
bariz nümunəsidi. Qorbaçova heç kəs xatırlatmadı ki, axı xeyli miqdarda 
rusiyalı hərbi qulluqçuların yerləşdirilmiş olduğu Bakıdan Sumqayıta 
maşınla iyirmi dəqiqəlik, Nasosnı məntəqəsindəki ən yaxın hərbi bazadan 
Sumqayıta isə 5-7 dəqiqəlik yoldur. Buna görə də “bir neçə saat gecikmək” 
barədə bəhanə gətirməyin mənası aydın deyil və yaxud, həddindən artıq 
aydındır, çünki qoşunun dərhal müdaxiləsi qan tökülməsinin qarşısını alardı. 
Mərkəzə isə Qarabağ problemini yaratmaq üçün məhz qan tökmək lazım idi. 

Qorbaçov, erməni millətçiləri və onların tərəfdarları bu qanlı siyasi 
kombinasiyanı əvvəlcədən işləyib hazırlamış və bütün rolları qabaqcadan 
bölüşdürmüşdülər. Artıq qeyd etdiyim kimi, ilk qaçqınlar Qafandan olan 
azərbaycanlılar idi. Ermənistanda törədilən qanunsuzluqlar barədə 
informasiyanın yayılmasına imkan verilmirdi, Moskva bunu qadağan 
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etdiyinə görə isə qaçqınları DQMV-də və Bakıda yerləşdirməyə cürət 
etmirdilər və onlar əsasən, Sumqayıt və başqa rayonlarda yerləşdirilmişdilər. 
Evsiz-eşiksiz, işsiz qalmış bu insanlar hakim dairələrin məsuliyyətsiz 
hərəkətləri nəticəsində, sözün həqiqi mənasında, dəhşətli vəziyyətə düşmüş-
dülər. Beləliklə, Ermənistandan olan qaçqınlar Sumqayıtda çətinliklə idarə 
edilə bilən, partlayış təhlükəli kütləyə çevrilmişdi. Üstəlik, Sumqayıtın 
özünün o qədər də ürəkaçan olmayan demoqrafik vəziyyəti, həqiqətən, 
şəhərdə bomba effekti yaratmışdı. M.Qorbaçov və erməni millətçiləri məhz 
buna ümid bəsləyirdilər.  

Nəzərinizə başqa bir maraqlı faktı da çatdırım ki, bu hadisələr baş 
verən ərəfədə Sumqayıt, demək olar ki, başsız qalmışdı. Belə ki, fevralın 
sonuna yaxın şəhərin milis rəisi tutduğu vəzifədən azad edilir, şəhər DTK-
sının sədri başqa yerə köçürülür. Bundan əlavə, fevralın sonunda şəhər 
rəhbərliyi Moskvaya ezamiyyətə göndərilir. O cümlədən Sumqayıt şəhər 
KP-nin birinci katibi Cahangir Müslümzadə də Moskvaya çağrılır. Nəzə-
rinizə çatdırım ki, bu mövzunun ətrafında irəlidəki bölümlərdə təfərrüatı ilə 
bəhs edəcəm. Lakin qısaca olaraq bildirmək istəyirəm ki, Cahangir 
Müslümzadəyə Moskvada Azərbaycanın Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi 
postu vəd edilir və “İzvestiya” qəzetinin baş redaktoru Laptevin otağından 
gələcək birinci katib imici və etibarı qazanmaq üçün Cahangir Müslümzadə 
tərəfindən elə həmin qəzetə müsahibə verilir. Onu da qeyd edim ki, həmin 
dövr Moskvadakı rəhbər dairələr tərəfindən Azərbaycan rəhbərliyində təmsil 
olunan, ən azı, dörd nəfərə birinci katib postu vəd edilmişdi. Və bu vədə 
inanan hər bir vəzifəli şəxs həmin post uğrunda ciddi “mübarizəyə” 
qoşulmuşdu. Bunun özü də bütövlükdə Azərbaycanı başsız qoymaq məq-
sədilə düşünülərək atılmış addım idi. Sumqayıt hadisələri azərbaycanlıları 
“vandalizmdə” günahlandırmaq və haradan ələ keçirilməsi məlum olmayan 
silahların köməyi ilə azərbaycanlıları Ermənistandan və Qarabağdan misli 
görünməmiş miqyasda qovmaq əməliyyatını daha da tezləşdirməli idi. 

Hadisələrin hansı peşəkarlıqla təşkil edildiyini və təyinatının da nə 
olduğunu bildiyim üçün kütləvi informasiya vasitələrinin bu fakta bu 
dərəcədə operativ münasibət bildirməsi məndə o qədər də təəccüb hissi 
doğurmur. Belə ki, Sovet hakimiyyəti dövründə SSRİ-də akkreditə edilmiş 
xarici jurnalistlərin hamısı Moskvada olurdu, Sumqayıt hadisələri zamanı 
isə onlar, sanki, sehirli çubuğun işarəsi ilə Sumqayıtda toplaşmışdı və artıq 
ertəsi gün bütün xarici televiziya şirkətləri qondarma “vəhşiliklər” haqqında 
verilişlər yaymağa başlamışdılar.  

Daha bir maraqlı faktı qeyd etmək istəyirəm. Bütün bu dəhşətli 
hadisələr zamanı Artaşes Qabrielyan adlı bir erməni öz videokamerası ilə 
bərabər, Sumqayıtda sərbəst gəzişir, şəhərdə baş verənləri sakitcə kameraya 
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çəkirdi. Çəkdiyi filmə isə “Bizi xilas edin” adı verir. Bu film xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən ermənilər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Həmin 
filmə baxan hər kəs görür ki, erməni xalqının “vəhşi” azərbaycanlılarla 
yaşaması qeyri-mümkündür və bu bəladan qurtulmağın yeganə yolu Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana verilməsidi. Bundan sonra 
qısa müddət ərzində Stepanakertdə Sumqayıt hadisələrinin qurbanlarına 
abidə ucaldıldı, Yerevanda isə təcili şəkildə “Sumqayıt – soyqırım – aşkarlıq 
” adlı kitab dərc olundu və bütün Rusiyada yayıldı. Bununla da 
genişmiqyaslı təbliğat kampaniyası başlandı. 

Sumqayıt hadisələrinin provokasiya xarakteri daşımasına şübhə 
edənlərə SSRİ Baş Prokurorluğunun bu hadisələri araşdırmış istintaq 
qrupunun müstəntiqi Q.Kotenkonun aşağıdakı sözlərini xatırlatmaq yerinə 
düşərdi:  

“Sumqayıt hadisələrindən əvvəl idarə və təşkilatlarda yerli əhalinin 
Qarabağ probleminə münasibəti barədə məlumatlar günaşırı Qarabağa, 
oradan isə Yerevana daxil olurdu. Bu informasiyanı kim çatdırırdı? Əlbəttə, 
ermənilər, daha dəqiq desək, erməni qızları. Onlara Stella adlı bir qadın 
başçılıq edirdi. Bütün informasiya ona çatdırılır, o da öz növbəsində rabitə 
şöbələrində işləyən ermənilər vasitəsilə bu informasiyanı Stepanakertə və 
Yerevana ötürürdü”. 

Erməni millətçiləri, ilk növbədə diasporun informasiya imkanları 
hesabına, Sumqayıt provokasiyasını əməlli-başlı işləyib hazırlamışdılar. 
Yerevanda dərc olunan “Kommunist” qəzetində dərhal “Suayırıcı” sərlöv-
həli məqalə dərc edilmişdi. Burada göstərilirdi ki, qonşu “türklər” zərrə 
qədər də dəyişməmişdir, Sumqayıt hadisələri “1915-ci il soyqırımı”nın 
davamıdır və indi ermənilərin azərbaycanlıların hakimiyyəti altında yaşaya 
biləcəyini fikirləşən hər kəs satqındır.” Azərbaycanlıların Ermənistandan 
qovulması yeni qüvvə ilə başlanmışdı. İndi onlardan, yetmiş il əvvəl 
törədilmiş “soyqırıma” deyil, lap təzə hadisələrə - Sumqayıtda törədilənlərə 
görə qisas alırdılar, bu talanları əslində kimin təşkil etmiş olması barədə isə 
danışmamağı üstün tuturdular. Qəzetlər xüsusi cidd-cəhdlə “icad edilmiş” 
dəhşətli xəbərlər yayırdı. Hadisələrin qurbanlarının sayı həndəsi silsilə üzrə 
artmaqda idi və heç kəs bircə kəlmə də demirdi ki, Sumqayıt ermənilərinin 
əksəriyyəti öz azərbaycanlı dostlarının və qonşularının mənzillərində 
sığınacaq tapmışdı və əgər bu cür kollektiv həmrəylik olmasaydı, qurbanla-
rın sayı qat-qat çox ola bilərdi. Bunu izah etmək, sadəcə olaraq, qadağan idi. 
Çünki tələb belə idi ki, azərbaycanlılar “ikiayaqlı vəhşilər”, “barbarlar” kimi 
təqdim olunmalıdırlar, onları məhv etməkdən başqa çarə yoxdur. 

Dünya kütləvi informasiya vasitələrində bir söz səslənirdi: Sumqayıt, 
Sumqayıt, Sumqayıt! Dahi fizik Albert Eynşteynin vaxtilə söylədiyi məşhur 
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fikirdə deyilir: “Atomu parçalamaq qərarlaşmış stereotipi dəyişməkdən 
asandır”. Bəli, Bakı artıq neçə illərdir ki, Sumqayıt hadisələri barədə 
qərarlaşmış bu stereotipi dəyişə bilmir. Hərçənd, etiraf etmək lazımdır ki, 
Bakı bu istiqamətdə xüsusi səy də göstərmir. Lakin ən acınacaqlısı odur ki, 
bu faktlar hələ o vaxt məlum idi və o vaxt informasiya blokadasını aradan 
qaldırmağa imkan da vardı: xarici kütləvi informasiya vasitələrinin Moskva-
dakı müxbirləri Bakıda çıxan qəzetlərin (əsasən rusdilli qəzetlərin) redak-
siyalarına fasiləsiz zəng vururdular. Bakıda bəziləri bu müxbirləri “başdan 
etməyə” çalışır, digərləri isə Moskvanın icazəsi olmadan danışmağa cəsarət 
etmirdi. S.Peretsin sənədli povesti və digər materiallarla tanış olduqda, 
Azərbaycana rəhbərlik edənlərin hərəkəti ikrah hissi doğurur. Erməni 
diasporu isə kütləvi informasiya vasitələrinin bütün növlərindən və 
imkanlarından məharətlə istifadə edirdilər. 

Bütün bunların ardınca, sonradan əks-kəşfiyyat generalı olmuş 
Vladimir Semyonoviç Qalkinin SSRİ Prokurorluğunun Sumqayıt hadisələri 
üzrə istintaq qrupuna başçılıq etməsi də insanda təəccüb hissi doğurmur. 
İstintaqa kim tərəfindən rəhbərlik edildiyini daha da aydınlaşdırmaq üçün 
Qalkin haqqında Çapay Sultanovun “İmperiyanın son zərbəsi” kitabında 
yazdıqlarını nəzərinizə çatdırıram: “Vladimir Qalkinin iştirakı ilə baş vermiş 
bir hadisə barədə “Agentira.ru” saytında aşağıdakı məlumat verilmişdi:  

“Sabiq xarici kəşfiyyat əməkdaşı Qalkin ABŞ-da həbs 
edilmişdir”. 

“SSRİ xarici kəşfiyyatının (DTK PQU) sabiq əməkdaşı Vladimir 
Qalkin oktyabrın 29-da Nyu-Yorkda FTB əməkdaşları tərəfindən həbs 
edilmişdir. O, PQU-nun “T” (elmi-texniki kəşfiyyat) idarəsində işləyirdi. 
Xatırladaq ki, Vladimir Qalkin ABŞ-a Rusiya milisinin nümayəndə heyəti-
nin tərkibində polis üçün texniki-avadanlıq almağa gəlmişdir. Bu hadisədən 
beş il əvvəl istefaya çıxmış və həmin vaxt “Noulic Ekspress” firmasının baş 
direktoru olan cənab Qalkin viza almaq üçün sənədlərini təqdim edərkən, 
1992-ci ilə qədər xarici kəşfiyyat xidmətinə mənsub olmasını gizlətmə-
mişdir. O, əvvəllər Amerikada olmamışdı. Onu 1991-ci ildə Kiprdə keçiril-
miş elmi simpoziumda Amerikanın strateji müdafiə təşəbbüsü haqqında 
informasiya əldə etməyə cəhd göstərməkdə təqsirləndirirdilər. Məhkəmə 
sənədlərinə görə, cənab Qalkin ulduz müharibələri haqqında üç məruzənin 
mətni müqabilində “Deyta ceneral korporeyşn” şirkətinin əməkdaşına 30 
min dollar təklif etmişdir. 

İttihamın məhkəməyə təqdim etdiyi sənədlərdə Qalkin ABŞ-ın 
strateji müdafiə təşəbbüsü haqqında informasiya toplamaqda təqsirləndirilir. 
Guya, bu məqsədlə o, üçüncü ölkənin ərazisində keçirilən elmi konfrans 
zamanı özü də ulduz müharibələri proqramına maraq göstərən Aluru Prasad 
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adlı bir Hindistan vətəndaşı ilə sövdələşməyə çalışmışdır. Prasad artıq həbs 
edilmiş və mühakimə olunmuşdur. Lakin 1995-ci ilin yayında, prosessual 
mürəkkəbləşmələr yaranması üzündən, məhkəmə prosesi yarımçıq 
qalmışdır. 

Dekabrın 15-də Vladimir Qalkin həbsdən azad edilmişdir. Moskvada 
iddia edirdilər ki, FTB Klinton administrasiyasını kobud şəkildə təhrikçiliyə 
sövq etmişdir, yalnız Çernomırdin və Qorun bu məsələyə müdaxilə etməsi 
amerikalıların “abrını saxlamasına” imkan vermişdi. Lakin ABŞ Ədliyyə 
Nazirliyi bəyan etmişdir ki, hökumət Qalkinə qarşı ittihamların məhkəmə-
dən geri çağırılması haqqında qərar qəbul edərkən ölkənin milli mənafelərini 
əsas tutmuşdur. 

Bununla bərabər, Qalkin həbs edilən andan Xarici Kəşfiyyat Xidməti 
onlara qarşı cavab tədbirləri görüləcəyi ilə hədələyirdi, Federal Təhlü-
kəsizlik Xidmətinin direktoru Nikolay Kovalyov özü isə dünən söyləmişdir 
ki, o, gələcəkdə həbs ediləcək şəxslərin siyahısını hazırlamaq barədə 
sərəncam vermiş və həmin sərəncamı FTB-nin və MKİ-nin Moskvadakı 
rəsmi nümayəndələrinə nümayiş etdirmişdir. Bundan əlavə, Xarici Kəşfiyyat 
Xidməti Amerikanın xüsusi xidmətlərini centlmenlərə yaraşmayan hərəkət 
etməkdə günahlandırmışdır. Belə çıxır ki, Qalkinə tələ qurulması cəsusların 
peşə etikasına ziddir, Xarici İşlər Nazirliyi isə həbs edilmiş şəxsin dərhal və 
qeyd-şərtsiz azad olunmasını tələb etmişdir. Nəhayət, Moskva bəyan 
etmişdir ki, əgər məhkəmə Qalkinə bəraət verməsə, onun işi ikitərəfli 
münasibətlərə zərər vuracaqdır. Vladimir Qalkin özü azad ediləndən dərhal 
sonra jurnalistlərə söyləmişdir ki, FTB əməkdaşları onu satqınlığa meyl 
etdirməyə çalışmış, lakin qəti rədd cavabı almışlar.” 

Bəli, bu, həmin Qalkindir ki, əvvəlcə artıq unudulmuş XIX Partiya 
Konfransında, sonra isə xalq deputatları qurultayında başlanmış qalmaqal-
lardan sonra “idarə edilə bilməyən” Qdlyanın əvəzinə, Orta Asiyada 
pambıqla bağlı korrupsiya fırıldaqlarında “Kreml izi” barədə istintaqa 
rəhbər təyin edilmişdi. Çünki Özbəkistanda kənd təsərrüfatında baş vermiş 
məşhur oğurluqlar zamanı Qorbaçov SSRİ KP MK-nin kənd təsərrüfatı üzrə 
katibi və məhz o sahəyə rəhbərlik edən şəxs idi. Baş vermiş oğurluqların 
obyektiv istintaqı birbaşa Qorbaçovun həbsinə aparan yol idi. Moskva 
Sumqayıt hadisələri üzrə istintaq qrupuna rəhbərliyi heç də təsadüfən 
V.Qalkinə tapşırmamışdı. Çünki Qalkin nəyi axtarmaq və xüsusən tapmaq 
lazım olmadığını lap yaxşı bilirdi.  

Nəzərinizə çatdırım ki, iş təkcə kitabın birinci hissəsində qeyd 
etdiyim, “Qriqoryan işi”ində adı keçən qara plaşlılarla bitmirdi. Onlarla 
bahəm, talanların fəal iştirakçıları olan Aleksandr Draçev, Vadim 
Muravyov, İqor Ağayev, Aleksandr Vorobyov və başqaları sadəcə olaraq 
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cinayət məsuliyyətindən yaxa qurtarmışdı. İstintaq yalnız azərbaycanlıları 
axtarırdı. 

Əslində isə nələrin baş verdiyi hamıya bəllidir. İstintaqa rəhbər təyin 
olunmuş şəxsin Prokurorluq adı altında kimin maraqlarını güdməsi də artıq 
aydındır. Burada istintaq materiallarının saxtalaşdırılacağına, təmizlənə-
cəyinə və azərbaycanlıların “vəhşi” kimi təqdim olunacağına heç kimin 
şübhəsi olmasın. Digər tərəfdən, Azərbaycana müdhiş informasiya zərbəsi 
vurulmuşdu. Sumqayıt hadisələri haqqında dəhşətli film ermənilərin Sumqa-
yıt hadisələri haqqında təbliğatının özəyi kimi, Avropa və Amerikanın bütün 
ölkələrində göstərilmişdi. Bakıya vurulan bu informasiya zərbəsinin gücünü 
təsəvvür etmək çətin deyil. Həmin filmdə insan təxəyyülünü vahiməyə salan 
təsvirlər onu dəhşətə gətirən səslərlə tamamlanır. Məsələn, filmin qəhrəman-
larından biri – hadisələrin şahidi Qabrielyan öz dostu Mişanın və onun 
arvadının qətlə yetirilməsi səhnəsini İsveç televiziyasının ekranından isveç-
lilərə bu hadisənin şahidi kimi təsvir edərək, demişdir: “30 nəfər azərbay-
canlı Mişanın və arvadının başını kəsəndən sonra onların gənc qızının 
üstünə atılmışlar. Onlar qızı növbə ilə zorladıqdan sonra tikə-tikə doğramış, 
sonra manqalda od qalamış, insan ətindən kabab bişirmiş və onu ləzzətlə 
yemişlər. Orada bizim bu vəhşilərin əlindən necə zülm çəkdiyimizi təsəvvür 
edə bilməzsiniz!”  

Çox dəhşətli səslənir deyilmi?! Ancaq bu dəhşət həqiqətimi əks 
etdirir?!... 

Əlimə 28 yanvar 2005-ci il tarixli “Vışka” qəzetində “Exo Sum-
qayıta” sənədli filmin müəlliflərindən biri olan Eyruz Məmmədovun mü-
sahibəsi keçir. O müsahibə mənim fikirlərimin aydınlaşmağına bir daha 
yardımçı oldu. Belə ki, jurnalistə həmin filmin çəkilişindən, onları bu filmi 
çəkməyə vadar edən səbəblərdən danışarkən E. Məmmədov qeyd edir: 
“...Sumqayıt hadisələrindən dərhal sonra azərbaycanlıların “vəhşilikləri” 
haqqında film Fransada nümayiş etdirildi. Sonralar Fransa televiziyasının 
arxivlərində saxlanılan lenti bizə verməkdən imtina etdilər və bunun səbə-
bini açıq dedilər: istənilən mütəxəssis həmin filmin montaj olmasını 
asanlıqla müəyyən edə bilər. Demək olar ki, eyni vaxtda Yerevanda 
“Sumqayıt, soyqırım, aşkarlıq” adlı kitab çapdan çıxmış və şanlı SSRİ 
komsomolunun növbəti qurultayında rəhbərliyin, Qorbaçov uşaqlarının 
xeyir-duası ilə minlərlə gəncə təqdim etmişdilər. 1989-cu ildə isə Latviyada 
çıxan “Yurmala” qəzetinin on altı səhifəlik xüsusi nömrəsi bütünlüklə 
Ermənistana və Sumqayıt hadisələrinə həsr edilmişdi. Tarixçi Xanzadyan və 
şairə Silva Kaputikyan həmin xüsusi nömrənin başdan-ayağa qədər yalan və 
Azərbaycan xalqının nifrət zəhəri ilə dolu səhifələrində çıxış etmişdi. Həmin 
xüsusi nömrədə şərh edilən faktların həqiqətə uyğun olub-olmaması barədə 
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mühakimə yürütmək üçün Sumqayıt hadisələrinin qurbanlarının sayı barədə 
rəqəmlərə diqqət yetirmək kifayətdir. Bu qurbanların sayı məqalə 
müəllifinin istəyindən asılı olaraq, 300 nəfərdən 1000 nəfərə qədər dəyişir... 
Bir qədər irəli gedərək deyim ki, İngiltərədə çıxan “Sandi tayms” qəzeti 
hətta 2001-ci ildə Qarabağ probleminə toxunaraq yazmışdır ki, azərbaycan-
lılar ermənilərdən heç də zəif deyil, lakin informasiya müharibəsində onlar 
ermənilərdən zəif və köməksizdir...”  

Daha sonra Eyruz Məmmədov “Exo Sumqayıta – 2” filmindən 
danışır: “...1994-cü ilin iyulunda həmin film AzTV-1 kanalında nümayiş 
etdirildi. Bu lentə Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvləri, SSRİ müdafiə 
naziri D.Yazov, SSRİ Ali Sovetinin sədri A.Lukyanov, Sov.İKP MK 
katibləri A.Yakovlev və Y.Liqaçov, SSRİ DTK-nın sədri V.Kryuçkov, 
RLDP-nin lideri V.Jirinovski və başqaları ilə müsahibələr daxil edilmişdir. 
Təəccüblü deyil ki, DTK-nın kəşfiyyat orqanları həmin filmlə maraqlanmış, 
çəkilmiş materialı müsadirə etməyə cəhd göstərmişdilər...” Həmin filmin 
çəkilişləri zamanı indi dünyasını dəyişmiş Davud İmanov, operator Elçin 
Quliyev və Eyruz Məmmədov həqiqətən çox böyük çətinliklərlə əldə 
etdikləri materialları Moskvadan Bakıya gətirə bilirlər. Qarabağ müharibəsi-
nin 1983-cü ildən bugünkü günümüzə qədər necə dəqiqliyi ilə planlaşdırıl-
dığını həmin film bir daha dönə-dönə sübut edir. Filmin materiallarına 
əsaslanan və müsahibədə yer alan bu hissəni diqqətlə oxumağınızı xahiş 
edirəm:  

“V.Kryuçkov hələ 1993-cü ilin əvvəlində Dağlıq Qarabağ vilayəti 
haqqında belə bir fikir söyləmişdi: “Sizin Qarabağ faciəniz hələ qabaqdadır. 
Azərbaycan torpaqlarının müəyyən faizi işğal ediləcək, sonra isə siyasi 
spekulyasiya başlanacaqdır”. 

Boris Yeltsinin komandasının üzvü, Rusiyanın keçmiş dövlət katibi 
Q.Burbulis də 1993-cü ilin aprelində bizə verdiyi müsahibədən sonra qeyri-
rəsmi söhbət zamanı birmənalı olaraq eyni fikri söyləmişdi. O, həmin vaxt 
ermənilər tərəfindən işğal edilmiş Kəlbəcərin ümumiyyətlə Qarabağa aid ol-
maması barədə suala belə cavab vermişdi: “Siz həddən artıq sadəlövhsünüz. 
Tezliklə bütün Qarabağ və Ağdam rayonu işğal ediləcəkdir. İri dövlətlər 
arasında Qafqazda nüfuz dairəsi bölgüsü gedir və mənbəyi neft olan 
münaqişəyə yalnız həmin dövlətlər razılığa gəldikdən sonra son qoyula-
caqdır. O vaxta qədər isə müharibə davam edəcəkdir”. 

Bizim söhbət etdiyimiz adamların bu və digər fikirlərinə əsasən, 
Qarabağ münaqişəsindən əvvəlki hadisələr zəncirini izləmək çətin deyil. 
1987-ci ilin oktyabr ayında SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini 
Heydər Əliyevi tutduğu vəzifədən azad edərək, Siyasi Büronun tərkibindən 
çıxarırlar. Bir ay sonra akademik A.Aqanbekyan Parisdə erməni diasporu 
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qarşısında çıxışında Qarabağı Ermənistanla birləşdirməyin zəruri olmasını 
bəyan edir. A.Yakovlev bizə müsahibə verərkən bu barədə demişdi: “Aqan-
bekyan Parisdə öz təşəbbüsü ilə çıxış etməmişdir, o, M.Qorbaçovun 
dəstəyinə əmin idi”. 

Fevralın əvvəlində Bakıda iğtişaşlar başlandı. Sov.İKP MK-nın 
katibləri P.Demiçev, N.Dolqix və Y.Razumovski ictimai rəyi öyrənmək 
məqsədilə Stepanakertə, Yerevana və Bakıya gedirlər. Məlum olur ki, 
Azərbaycan xalqı Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinin qəti əleyhinədir. 
Onda Sumqayıtı bu iyrənc işğalçılıq oyununda qumar kartına çevirirlər. 
1988-ci il fevralın 28-29-da burada dünya ictimaiyyətinin nəzərində 
azərbaycanlıların “vəhşi barbarlar” obrazını yaratmaq məqsədi güdən 
hadisələr təşkil edilir. Belə çıxır ki, azərbaycanlılarla dinc, yanaşı yaşamaq 
mümkün deyil. O vaxtdan etibarən, erməni təbliğat maşını tam gücü ilə 
işləməyə başlayır.” 

Hadisələr məhz müsahibədə verilən tendensiya ilə inkişaf edirdi. 
Sumqayıt hadisələrindən sonra və növbəti 2-3 ildə Moskvadakı Vaqankovo 
qəbiristanlığının yanındakı erməni kilsəsinin qarşısında fasiləsiz mitinqlər 
gedirdi. Moskvanın hakim dairələri bu mitinqlərin keçirilməsi üçün hər cür 
şərait yaratmışdı. Mitinqlərin keçirilməsi üçün təşkilatçılara müddətsiz 
sanksiya verilmişdi – buna oxşar hal SSRİ praktikasında heç vaxt olmamış-
dı. Moskva milisi mitinqlərin iştirakçılarını “azərbaycanlıların provokasiya-
larından” qoruyurdu. O vaxt Moskva milisinin rəhbəri olan general-mayor 
Pyotr Boqdanov da meriyanın tapşırığı ilə tez-tez oraya gəlir, mitinq 
keçirənlərin bir problemi olub-olmadığını yoxlayırdı. Moskva ziyalıları və 
xarici səfirliklərin nümayəndələri mitinqlərə dəvət edilirdi. Fransa səfirli-
yinin nümayəndələri vaxtlarının çoxunu bu mitinqlərdə keçirirdi. Odlu-
alovlu nitqlər səslənir, Azərbaycan xalqını “faşist” adlandırırdılar. Mitinqdə 
çıxış edən Nuykin demişdi: “Bu cəllad xalqın nümayəndələri Rusiyadan 
sürgün edilməlidir”. Starovoytova Azərbaycan dəmir yollarının idarə edil-
məsi üçün xüsusi forma tətbiq olunmasını, Çerniçenko isə DQMV-də birba-
şa prezident üsul-idarəsi tətbiq olunmasını təklif etmişdi və s. Mitinqlərin 
birində çıxış edən MDU-nun fəlsəfə professoru, əslən DQMV-dən olan 
Qrant Yepiskoposov Sumqayıt hadisələrini kəskin pisləyərək sözünə belə 
davam etmişdir: “Azərbaycanlılar Sumqayıt hadisələrinə görə üzr 
istəməlidirlər, bu halda biz, qan tökülməsinə son qoymaq üçün onlarla 
dialoqa gedə bilərik”. Professoru fitə basmışlar, yekəpər cavanlardan biri isə 
professoru tribunadan zorla sürüyüb yerə salmış, bundan sonra professor 
bayılmışdır. Mitinq iştirakçılarının bir tələbi vardı: “Qana qan!”. Həmin 
mitinqdə siyasi və ictimai xadimlər, alimlər, yazıçılar, məşhur artistlər – 
Voznesenski, Yevtuşenko, Bıkov, Okucava, Fazil İskəndər, Əsədov, Çilin-
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qarov, Kvaşa və bir çox başqaları iştirak və çıxış etmişdir. Dünyanın aparıcı 
telekanalları həmin mitinqdən geniş fraqmentlər göstərirdi. Bir neçə il 
davam etmiş bu piar-mitinqlər Bakıya güclü informasiya zərbəsi vurmuşdur. 

SSRİ-nin rəsmi orqanları da kənarda qalmamışdır. SSRİ Prokurorlu-
ğunun işçiləri Karakozov, Qdlyan və İvanov Leninqrad televiziyasında bir 
saatdan çox davam edən veriliş təşkil etmiş, həmin verilişdə Sumqayıt 
hadisələrindən bəhs edən dəhşətli səhnələr təqdim olunmuşdur. Azərbaycan 
xalqı haqqında təhqiramiz ifadələr işlətməkdən də çəkinməmişdilər. Hələ 
məhkəmə olmamışdı, onlar isə bir səslə “güllələmə” maddəsindən danışır-
dılar. V.Qalkinlə eyni vaxtda SSRİ prokurorluğunda eyni idarədə (onlar 
hamısı SSRİ prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair Baş idarənin işçiləri idi) 
çalışanlar E.Qriqoryandan xəbərsiz olmazdılar, lakin bu barədə heç vaxt bir 
kəlmə belə dillərinə gətirməmişdilər. Ə.Əhmədov güllələnəndə “ura” 
deyənlər E.Qriqoryan layiqli cəzasından kənarda qalanda “cınqırlarını” belə 
çıxartmadılar. Bundan əlavə, həmin hadisələrə dair istintaqın gedişi zamanı 
birinci ay minə yaxın insan şübhəli şəxs qismində saxlanılmış, beş yüz adam 
həbs olunmuş, doxsana yaxın adam isə məhkum olunmuşdur ki, onların 
arasında, bayaq da qeyd etdiyim kimi, ən ağır cəza alanları da olmuşdur. 
Lakin 216 azərbaycanlının xüsusi amansızlıqla öldürülməsi, minlərlə 
insanın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması, talan edilməsi və 
onların Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan deportasiyası faktına 
dair heç bir araşdırma aparılmamış və heç bir erməni cinayət məsu-
liyyətinə cəlb olunmamışdır. 

Əvvəllər adı bir neçə dəfə çəkilmiş “Sumqayıt. Soyqırım. Aşkarlıq” 
konfransına qayıtmaq istəyirəm. Həmin konfrans materiallarına fikir 
versəniz, bir halı aydın sezərsiniz: çıxışçılar Sumqayıt hadisələrini qabart-
mağı orada həlak olanlara acıdıqlarından deyil, ancaq bir məqsədlə edirdilər 
– Qarabağ Ermənistana verilməlidir! Onların fikrini publisist Şahmuradyan 
belə ifadə edir: “Fevralın ortalarında Qarabağın vilayət mərkəzi Stepana-
kertdə rayon mərkəzində və kəndlərdə DQMV-nin Ermənistan SSR ilə 
birləşdirilməsi və buna müsbət qərar verilməsi üçün mitinq və yığıncaqlar 
keçirilməyə başladı. Əmək kollektivləri tərəfindən ölkə rəhbərliyinin 
ünvanına minlərlə teleqram, məktub və müraciətlər göndərilirdi. Orada qeyd 
edilirdi ki, söhbət millətin konstitusion hüququ olan “öz müqəddəratını 
təyinetmə”dən, tarixi səhvin düzəldilməsindən, həmçinin ondan gedir ki, 
qarabağlıların Azərbaycan xalqına qarşı heç bir iddiası yoxdur”. Bəli, 
erməni millətçiləri belə hesab edirlər. Növbəti dəfə azərbaycanlıların torpa-
ğını qoparmaq, onlarıin aləmlərində, heç nəyə iddia etmək deyil...  

Yenə publisistin çıxışından: “Hal-hazırda mən faktlar barədə danış-
mayacağam. Əsas olanı yada salmaq istəyirəm. Sumqayıt Qarabağ proble-
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mini bağlamaq və susdurmaq məqsədi ilə təşkil edilmişdir. Ermənilərə qarşı 
çıxışlar dalğası 1988-ci ildə bütün Azərbaycanı bürüməyə başladı, ancaq 
əsas zərbənin Sumqayıt ermənilərinə vurulması nəzərdə tutulmuşdu. Belə ki, 
onlar daha köməksiz vəziyyətdəydilər”. Əgər azərbaycanlılar Qarabağa görə 
qan tökmək istəsəydilər, daha Sumqayıtda yaşayan, Qarabağa heç bir 
aidiyyatı olmayan zavallı dinc ermənilər nələrinə lazım idi? Belə istək 
olsaydı, bundan ötrü həm qanunsuzluqla və həyasızlıqla sessiya keçirən, 
həm də heç bir günahı olmayan 2 azərbaycanlını qətlə yetirən DQMV-də 
yaşayan ermənilərin qanını tökərdilər və bu problemi də birdəfəlik həll 
edərdilər. Lakin Şahmuradyanın çox “ədalətli” iradı da var. Deməli, ermə-
nilər torpaqları ala, Yerevanda, Stepanakertdə Azərbaycanın əleyhinə 
mitinqlər keçirə, ərazisini parçalaya bilərlər, ancaq bu həyasızlığa qarşı 
azərbaycanlılar səslərini də çıxartmamalıdırlar. Necə də Qorbaçovun 
Azərbaycan rəhbərliyinə olan iradlarına oxşayır.  

Konfransda çıxış edən pedaqoq Ulubabyan bildirir ki, Qafandan ca-
van oğlanları, guya, Bakıya toya çağırıblarmış, “yolda isə onları Azərbaycan 
rəhbərliyi öyrədib, Sumqayıtda iğtişaş törətməyə cəlb edirmiş”. Sizcə, ağıllı 
adam 4 min nəfərin birdən toya dəvət edilməsini arqument kimi gətirə 
bilərmi? Ümumiyyətlə, konfransdakı uydurmalardan, fitnəkarlıqlardan 
insanın damarlarında qanı donur. Bu konfransın cəfəng materiallarına bu 
qədər diqqət yetirməyim azərbaycanlıların “xalqlar dostluğu”ndan danışdığı 
bir vaxtda, oradakı fikirlərin müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq dünyaya 
sırınması ilə bağlıdır. Həmin konfransın sənədlərinin tam mətni ilə tanış 
olan birisi kimi, qəti deyirəm ki, tədbirin keçirilməsi 3 əsas məqsədə xidmət 
edirdi:  

1. DQMV-nin Azərbaycan SSR-dən alıb, Ermənistan SSR-ə veril-
məsi;  

2. Sumqayıt hadisələrinin soyqırım kimi tanınması; Baxmayaraq ki, 
konfrans iştirakçılarının hamısı bir ağızdan Sumqayıt hadisələrinin Moskva 
tərəfindən təşkil olunduğunu vurğulayır, hətta çarizm dövründəki millətləra-
rası münaqişələrin də bu qəbildən olduğunu nümunə kimi göstərirlər. Lakin 
həmin hadisələrin təşkilatçılarının cəzalandırılması məsələsinə gəldikdə, 
onların heç biri nə Qorboçovu, nə də onun ətrafını bu hadisələrdə günahkar 
saymırlar. Çünki anlayırlar ki, bu halda, beynəlxalq hüququn normaları buna 
icazə vermədiyindən, onların istədiyi soyqırım alınmayacaq. Məhz bu 
səbəbdən onlar konfrans boyu təşkilatçı kimi Mərkəzin adını hallandırsalar 
da, Sumqayıta görə yalnız Azərbaycan rəhbərliyinin cəzalandırılmasını tələb 
edirlər. 

3. Özlərinin DQMV-də və Ermənistanda Dağlıq Qarabağın Azər-
baycandan alınıb Ermənistana verilməsi tələbi ilə keçirdikləri aksiyalara 



Аслан Исмайылов 

  154

qanuni don geyindirərək, Azərbaycanda bu tələblərə etiraz əlaməti olaraq 
keçirilən mitinqlərin Mərkəz tərəfindən qanunsuz sayılmasına və dağıdıl-
masına nail olunması; Göründüyü kimi, erməni millətçiləri hesab edirdilər 
ki, onlar Mərkəz qarşısında tələblərlə çıxış etdikləri halda, azərbaycanlılara 
belə hüquq verilməməlidir.  

Keçmiş DTK generalı, sonradan Qərbə qaçmış O.Qordiyevski 
Sumqayıt əməliyyatına oxşar əməliyyatların təfərrüatını açıqlayaraq yazır: 
“1959-cu ilin yanvarında Şelepin PQU-da “D” xidməti (sonradan “A” 
xidməti) adlanan yeni dezinformasiya şöbəsi yaratmışdı. Bu şöbədə əvvəlcə 
50 nəfərdən bir qədər çox əməkdaş işləyirdi. Həmin şöbə yaradılandan ta 
ömrünün sonuna (1968-ci ilə) qədər, ona general İvan İvanoviç Aqayants 
başçılıq etmişdir. O, 1941-ci ildən 1943-cü ilə qədər Tehranda, 1946-cı ildən 
1949-cu ilə qədər Parisdə (“Avalov” təxəllüsü ilə) rezident kimi işləmiş, 
sonra Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin 
Qərbi Avropa şöbəsinə rəhbərlik etmişdi. İ.Aqayantsın şöbə rəisi təyin 
edilməsində onun hazırladığı bir sıra saxta memuarların və ədəbi işlərin, o 
cümlədən general Vlasovun imzası ilə “Mən dar ağacını seçirəm” və İvan 
Krılovun imzası ilə “Mənim Sovet Ali Komandanlığında karyeram” adlı 
eyni dərəcədə saxta memuarların, Stalinlə Titonun yazışmaları kimi qələmə 
verilmiş, Titonun, guya, trotskiçilərə rəğbət bəslədiyini etiraf etdiyi 
bildirilən və “Karfur” adlı həftəlik nəşrdə dərc edilmiş uydurma yazıların 
uğurlu alınması mühüm rol oynamışdır. 

1959-cu ildə Aqayantsın “D” şöbəsinin rəhbəri kimi ilk fəaliyyət 
obyektlərindən biri Qərbi Almaniya olmuşdur. DTK bu ölkənin neonasistlər 
tərəfindən idarə olunması barədə təsəvvür yaratmaq istəyirdi. Aqayants 
Almaniyada həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan fəal tədbirlərdən birini 
sınaqdan keçirmək üçün öz əməkdaşlarının bir qrupunu Moskvadan, təxmi-
nən, 50 kilometr məsafədə yerləşən bir kəndə göndərmiş, onlara svastika 
şəkilləri çəkmək, antisemit şüarlar yazmaq və qaranlıq düşəndən sonra 
qəbristandakı məzar daşlarını aşırmaq barədə göstəriş vermişdi. DTK infor-
matorları məruzə etmişdilər ki, bu insident sakinlərin çox hissəsini həyə-
canlandırsa da, onların kiçik bir qrupunu DTK-nın provokasiyalarını təqlid 
etməyə, özlərinin təşəbbüsü ilə antisemit hərəkətlər etməyə ruhlandırmışdı. 
1959-1960-cı illərin qışında Aqayants həmin fəndləri AFR-də böyük uğurla 
tətbiq etmişdi. Şərqi almaniyalı agentlər Qərbə göndərilmiş, onlara yəhudi-
lərin memoriallarını, sinaqoqlarını və mağazalarını murdarlamaq və dağıt-
maq, antisemit məzmunlu şüarlar yazmaq barədə göstəriş verilmişdi. Az 
sonra yerli xuliqanlar və neonasistlər DTK-nın bu kampaniyasına qoşul-
dular. 1959-cu ilin soçelnik (Milad ərəfəsində bayram axşamı ) mərasi-
mindən 1960-cı il fevralın ortalarına qədər AFR-in hökumət orqanları 
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antisemit hərəkətləri qeydə almışdı. Sonra birdən-birə bu kampaniyaya son 
qoyuldu, lakin AFR-in beynəlxalq reputasiyasına ciddi ziyan vurulmuşdu. 
Qərbi Almaniya siyasətçiləri və dini liderlər xalq qarşısında xəcalət təri 
tökməyə məcbur oldular. “Nyu-York herald tribun” qəzeti xarici mətbuatın 
çox hissəsinin bu faktlara münasibətini ümumiləşdirərək “Bonn nasizm 
zəhərindən xilas ola bilmir” sərlövhəsi altında dərc etmişdi.” 

Bu gün tam əminliklə deyə bilərik ki, Sumqayıt Qarabağın işğalı 
üçün Aqayantsın davamçıları olan SSRİ DTK-sının hazırladığı bir əməliyyat 
idi. Bu əməliyyatın təyinatı azərbaycanlıları bütün dünyanın gözündə bir 
daha heç vaxt üzərlərindən yuya bilməyəcəkləri çirkabla ləkələmək idi. 
Nəticələrə nəzər yetirsək, əməliyyatın uğurla yekunlaşdığını deyə bilərik. 
Hətta Azərbaycandakı bütün hakimiyyət strukturları saat mexanizmi kimi 
dəqiq işləsəydi belə, buna oxşar hadisə Sumqayıtda olmasa da, Azərbay-
canın başqa bir yerində törədilməliydi, çünki hədəf bəlli idi. Bütün dünya 
bilməli idi ki, guya, ermənilərə münasibətdə törədilmiş vəhşiliklərin 
təşkilatçıları da, icraçıları da azərbaycanlılar olmuşdular. Sivil dünya isə 
erməniləri dəstəkləməyə başlamalıydı. Bu gün artıq heç kəs üçün sirr deyil 
ki, həmin hadisələr müharibəni qaçılmaz etdi. Ona görə də Sumqayıt, bu 
hadisələri təşkil edənlərin maraqlarına tamamilə cavab verirdi. Çünki 
Ermənistan bu müharibəyə intensiv hazırlaşırdı. 

İndi isə mən bəzi suallara dəqiq cavab vermək istəyirəm: Sumqayıt 
hadisələrində tərəflər kim oldu?! Bu hadisələrdə təşkilatçı və zərərçəkənlər 
kimlər idi?!  

Tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, bu hadisələrdə zərərçəkən tərəf 
azərbaycanlılar oldu. Niyə?! Çünki istənilən müstəntiq cinayət işini araş-
dırmağa başlayarkən, ilk olaraq bu sualın cavabını axtarmağa çalışır: “bu 
cinayət kimə sərf edir?”. Çünki bu sualın cavabı müstəntiqi bilavasitə 
cinayətkarın kimliyini tapmağa doğru aparır.  

Bəs, Sumqayıt hadisələri kimə sərf edirdi?! Erməni millətçilərinə və 
özünü dahi hesab edən, indi artıq səksən yaşında olmasına baxmayaraq, az 
qala qadın alt paltarlarının reklamı ilə də məşğul olan Qorbaçova! Erməni 
millətçiləri bütün erməni xalqının beyninə yeritdikləri “Böyük Ermənistan” 
ideyasının bir hissəsinin həyata keçirilməsində növbəti addımlarını atdılar. 
Ermənistan ərazisini qeyri-millətlərdən tamamilə təmizlədi və monoetnik 
Ermənistan dövləti qurdu, Dağlıq Qarabağı və 6 rayonu Azərbaycandan alıb 
oranın ərazisində də ikinci monoetnik erməni dövləti yaratdı, bütün dünya 
isə bu xalqı məzlum, əzilən millət kimi tanıyıb özünü “bərpa etməsi” üçün 
ona əlindən gələn dəstəyi əsirgəmədi. 

Bu yerdə bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, təbiət etibarı 
ilə “pis millət yoxdur, pis insanlar vardır” ideyasına səmimi inanan insanam. 
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Lakin tarixçi peşəsinə iddialı birisi deyiləm. Cənubi Qafqaz xalqlarının 
tarixi, coğrafi, mədəni, sosial və s. yaxınlıqlarına baxmayaraq, nə üçün daim 
bu bölgədə problemlərin olması sualı məni çox maraqlandırıb. Kimlər bunda 
maraqlıdırlar? Yəqin ki, bu sualın birmənalı cavabı yoxdur. Ancaq hələ 20-
ci əsrin əvvəllərində müstəqil dövlətlərini qurmuş Azərbaycan və Gürcüstan 
Respublikalarının müstəqilliyinin itirilməsində üçüncü mustəqil Ermənistan 
Respublikasının və S. Şaumyan kimi “dahi” siyasi xadimlərin xidmətləri 
danılmazdır. Bu bölgədə yerləşən və yenicə müstəqilliyini bərpa etmiş 3 
ölkədən hansı digərlərinə problem yaradır? Azərbaycanla Gürcüstan bütün 
böyük dövlətlərin basqılarına baxmayaraq, müstəqilliyin qorunmasında bir-
birinin yanındadırlar, bütün qlobal iqtisadi proyektləri birgə həyata 
keçirirlər. Gürcüstanla Azərbaycan SSRİ imperiyası çökdükdən sonra arala-
rındakı problemləri sivil qaydada həll edirlər, bir-birlərinə qarşı torpaq 
iddiaları yoxdur. Ermənistan isə hər iki qonşusuna qarşı - Azərbaycanda 
Qarabağa, Gürcüstanda Cavaxetiyaya iddialıdır. Ələlxüsus, Rusiya ilə 
Gürcüstan arasında olan 2008-ci ilin avqust hadisələrində bu hal özünü bariz 
şəkildə biruzə verdi. Bütün basqılara baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti 
və xalqı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədi. Gürcüstan torpaqları isə 
məhz Ermənistan ərazisindən bombalanırdı. Məhz bu anda Cavaxetiya 
ermənilərinin separatçı hərəkəti yenidən canlandı. Bu yerdə 1996-cı ildə 
Budapeşt şəhərində oxuduğum günlərdəki müzakirələr yadıma düşür. 
Həmin vaxt Soros fondunun təşkil etdiyi insan haqlarının qorunmasına həsr 
edilmiş 3 aylıq hazırlıq kurslarında Azərbaycandan mən, Ermənistandan 
adını yadımdan çıxardığım, təxminən, 50 yaşında bir kişi, Gürcüstandan isə 
24 nəfər iştirak edirdi ki, onların əksəriyyəti ayrı-ayrı vaxtlarda Gürcüstanın 
ən ali rəhbərliyində təmsil olundular və bəziləri olunmaqda davam edirlər. 
Biz Mərkəzi Avropa Universitetinin yataqxanasında qalırdıq və dərslərdən 
sonra bir yerdə olur, müzakirələr aparırdıq. Həmin müzakirələrin əksəriyyəti 
yuxarıda qeyd etdiyim problemlə bağlı olurdu. Demək olar ki, aramızda bu 
mövzuda fikir ayrılığı yaranmırdı. Yalnız Ermənistandan olan kurs yoldaşı-
mız bu müzakirəyə qatılmırdı. Həmin müzakirələrdə sonralar Gürcüstanın 
Milli Təhlükəsizlik naziri olmuş V. Xaburdzaniya daim qeyd edirdi, əgər biz 
bir-birimizə problem yaratmasaq, kimlərinsə diqtəsi ilə oturub durmasaq, 
Cənubi Qafqaz cənnətə dönər və hamımız bundan udarıq. Mən bu gün də bu 
fikirdəyəm. 

Həyatımda baş vermiş bir epizodu da xatırlayıram. 2003-cü ildə 
beynəlxalq qurumların təşkil etdiyi illik insan haqları ilə bağlı ali kursların 
birində Polşa Xarici İşlər nazirinin müavini mühazirə oxuyurdu. Mühazirəçi 
beynəlxalq hüququn dərin bilicisi olduğundan, Qarabağ probleminin 
həllində “dövlətlərin ərazi bütövlüyü”, yoxsa “xalqların öz müqəddəratını 
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təyinetmə” prinsipindən hansının əsas götürülməsinin vacibliyini soruşdum. 
Üstəlik, onu da nəzərə çatdırdım ki, artıq erməni xalqı öz müqəddəratını həll 
etmək hüququndan istifadə edərək, Ermənistan dövlətini yaradıb. Bu sual 
kursdakı erməni dinləyicilərin ciddi narazılığına səbəb oldu. Bundan bir 
neçə gün sonra Varşavada qədim Polşa abidələri ilə tanış olarkən, həmin 
kurs yoldaşlarımdan biriylə rastlaşdıq. Bir yerdə nahar etməyə qərarlaşdıq. 
Naharda da həmin mövzuda söhbətləşdik. Bu zaman həmin yoldaş dedi ki, 
Ermənistanda bir çoxları Qarabağ probleminin onları Qafqazda və dünyada 
bir çox qlobal proyektlərdən kənarda qoyduğunu, sadə vətəndaşlara isə 
bədbəxtçilikdən başqa heç nə gətirmədiyini anlayırlar, sadəcə bu barədə 
danışa bilmirlər, çünki millətçilər dərhal onlara “düşmən” damğası vururlar. 
Bir də qeyd etdi ki, Ermənistan parlamentində baş verən gülləborandan 
sonra daha çox qorxurlar.  

Yenidən Sumqayıt hadisələrinin araşdırılmasına qayıdaraq, maraqlı 
tərəfləri sonadək müəyyənləşdirmək istəyirəm. Beləliklə, artıq gördünüz ki, 
Ermənistan bu məsələdən nə kimi uduşla çıxdı.  

Bəs Qorbaçov və SSRİ DTK-sı?! Bu hadisələr onlara da sərf 
edəcəkdi. Çünki professor Ç. Sultanovun “Arası kəsilmiş uçuş. İkinci cəhd” 
kitabında adlandırdığı kimi, ölkədəki idarəolunan xaos Qorbaçova “dostları” 
Liqaçovu, Razumovskini və digər yenidənqurma tərəfdaşlarını partnomenk-
latura adı ilə siyasi səhnədən silməyə imkan verəcəkdi. Digər tərəfdən, 
ermənilərin mənafeyini təmin edəcəyi təqdirdə, dünyada çox böyük güc 
mərkəzi hesab edilən erməni diasporunun dəstəyini qazanacaqdı. Məhz belə 
də olmuşdu. Dünyanın gözündə Qorbaçovun nüfuzu yüksəlməkdə davam 
edirdi və bu köməklik sonda onu Nobel mükafatına aparacaqdı. SSRİ DTK-
sı isə öz gücünü Tbilisidə, Bakıda,Vilnyüsdə və digər bölgələrdə istədiyi 
kimi nümayiş etdirmək fürsəti qazandı.  

Adıçəkilən kitabda pofessor Ç.Sultanov yazır: “Qlobal mənada 
Qorbaçovun postsovet “bespredeli”ni 1917-ci ilin ideologiyasını xatırladan 
siyasi xaos adlandırmaq olar. Mandelştamın “biz ayaqlarımızın altında 
ölkəni hiss etmədən yaşayırıq” ifadəsi məhz bu ana çox yaraşır. Ancaq 
erməni maraqları baxımından bu, idarəolunan xaos idi: bu xaotik siyasi 
sistemin hər bir elementində erməni xadimlərinin səyi nəticəsində onların 
maraqları qorunurdu və bunda onlara haqq vermək lazımdır. Bu Qorbaçov 
və postsovet “bespredeli” Azərbaycan xalqına çoxlu iztirablar gətirdi. 
Bundan erməni xalqı uddumu? – bu, böyük sualdır.”  

Mən isə əminəm ki, birinci növbədə erməni millətçilərinin xəstə 
“Böyük Ermənistan” ideyasına mübtəla olmuş erməni xalqı uduzdu. Çox 
bəsit də olsa, izah edim.  

Sadəcə bir fakt üzərində dayanıram: artıq köçmək məsələm 
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reallaşanda, Stavropol diyarındakı 5 otaqlı mənzilimi Bakıya dəyişmək üçün 
o vaxtkı qaydalara uyğun olaraq, elan verdim. Ermənistandan azərbaycan-
lıların deportasiya edilməsi ilə bağlı Bakıda yaşayan ermənilər özlərini çox 
narahat hiss edir və evlərini Ermənistana yox, Rusiyaya dəyişmək üçün vari-
ant axtarırdılar. Az zaman kəsiyində, Bakıda yaşayan ermənilər tərəfindən 
yüzlərlə təklif aldım. Təklif olunan mənzillərin hamısı Bakının mərkəzində - 
Səbail, Nəsimi, Nərimanov rayonlarında, əsasən parklar ətrafında mənzərəli 
sahələrdə yerləşirdi. Mənimlə kiçik qardaşım da yaşadığından, Nərimanov 
rayonunda parkın yaxınlığında yerləşən, fəhlə S.Mizoyana məxsus iki və 
üçotaqlı mənzilləri seçdim. Tək bu proses zamanı Bakının mərkəzində 
yerləşən daş mənzillərdə əsasən ermənilərin yaşadıqlarının şahidi oldum. 
Azərbaycanlı professor-alimlər isə Əhmədlidə, Yeni Günəşlidə beton mən-
zillərdə yaşayır, Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar isə mal-qara saxla-
maqla, əkinçiliklə məşğul olub bir parça çörək uğrunda çarpışırdılar. 

Bundan başqa, hamı bilir ki, müstəqillik əldə edilən kimi bütün 
keçmiş SSRİ respublikalarında olduğu kimi, Azərbaycanda da özəlləşmə 
məhz kiçik məişət, iaşə obyektlərindən başladı. Azərbaycanda isə onlar 
erməni milliyyətindən olan insanlara məxsus idi. Özəlləşmə üçün lazım olan 
nəğd pul kütləsi də məhz onlarda idi. Təsəvvür edin, əgər həmin başıbəlalı 
proseslər baş verməsəydi, faktiki olaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatının əhə-
miyyətli hissəsinin sahibi ermənilər olacaqdı. Məhz göstərdiyim səbəbdən 
Ermənistanın Cənubi Qafqazdan keçən bütün qlobal proyektlərdən kənarda 
qalmasını da nəzərə alsaq, bu ağılsız “Böyük Ermənistan” ideyasının sıravi 
erməni vətəndaşlarına nəyin bahasına başa gəldiyini təsəvvür etmək çətin 
deyil. 

Qorbaçovun bu fitnəkar əməlindən çox respublikalar, o cümlədən 
qonşu Gürcüstan da eyni ziyanı çəkdi. Əminəm ki, əgər bu ədalətsizlik 
davam edərsə, yaxın zamanlarda, biz arzu etməsək də, bir balaca zəifləyən 
kimi, bu gün Ermənistana dəstək olan Rusiya da bu problemlərlə üzləşəcək. 
Artıq buna zəmin hazırlanıb. Mən 1975-ci ildən Krasnodarda yaşamağa 
başladım. O vaxtlar da Krasnodar, Stavropol diyarlarında, Rostov vilayətin-
də ermənilər yaşayırdı, ancaq indiki sayda deyildilər. Bu günlər onlar artıq 
həmin məkanların ən səfalı yerlərini həm sayca, həm də iqtisadi cəhətdən 
tam ələ keçiriblər. Ümumilikdə, bu gün bütün Rusiya iqtisadiyyatı, demək 
olar ki, ermənilərin əlindədr. Sadəcə, bir faktı nəzərinizə çatdırım: bu gün 
iqtisadiyyatın özəyi olan Rusiya Banklar Assosiasiyasının Prezidenti 
milliyətcə erməni olan Tosunyan Qaregin Aşotoviçdir. Əgər nəzərə alsaq ki, 
bu ərazilər erməni millətçilərinin tərtib etdiyi “Böyük Ermənistan” 
xəritəsində öz əksini tapıbdır, şərhə ehtiyac qalmır. 

Qorbaçovun bu hadisələrdən payını axıradək almasına isə bir səbəb 
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mane oldu: Azərbaycanda xalq hərəkatının başlaması və milyonlarla insanın 
“Azadlıq” meydanına axışması... Qorbaçov bunu hesaba almamışdı, onun 
gözündə Azərbaycan xalqı daim təmasda olduğu, öz haqqını belə tələb 
etməkdən qorxan “dovşan məmurlar” kimi idi. Bu dəfə belə olmadı, 
Azərbaycan xalqı haqqını qorumağa qadir olduğunu göstərdi və bu, 
Qorbaçovun məğlubiyyətinə gətirib çıxardı. 

Bu hadisələr Qarabağda baş verənlərə milli azadlıq donu geyindir-
məyə çalışan mafioz, oğru qruplara sərf etdi. Onlardan bir qismi - 
Aqanbekyan, Poqosyan kimiləri bu hadisələrdən bolluca yararlanıb, sonra 
da gözdən itdilər. Bu gün Qarabağla bağlı onların heç birinin “çınqırı” belə, 
eşidilmir. Digərləri - Köçəryan, Sarkisyan və başqaları bu dalğada əvvəl 
DQMV-də, sonra isə Ermənistanda hakimiyyəti zəbt etdilər və bu yolda 
parlamenti gülləboran etməkdən belə çəkinmədilər. Köçəryan Azərbaycanın 
Ağdam və digər bölgələrində quldurluq yolu ilə əldə etdiklərini leqallaşdır-
dıqdan sonra hakimiyyəti sələfi Sarkisyana dədə malı kimi təhvil verib, 
böyük biznesə girişdi. Köçəryanın quldurluğu barədə bir çox mənbələr 
xəbər verir. Vaşinqtonun Con Hopkins universitetinin professoru Svante 
Kornellanın “Dağlıq Qarabağda konflikt: dinamikası və gələcəkdə həlli” 
araşdırmasında yazır: “Ağdamın mülki vətəndaşları öz evlərini tərk etməyə 
məcbur olub, şəhər isə yandırılıb və talan olunub”. Bu fikri parlamentdə 
öldürülmüş Ermənistanın Baş naziri Vazgen Sarkisyanın qardaşı, “Respubli-
ka” partiyasının lideri Aram Sarkisyan da təsdiqləyir. O, Köçəryanı Ağdamı 
talan etməkdə günahlandıraraq, deyir: “Ona elə gəlir ki, Ağdamı taladığı 
kimi, bizim vətəni də talamaq olar”. Hal-hazırda Prezident olan Sarkisyan 
isə hakimiyyəti itirəcəkləri təqdirdə, törətdikləri cinayətlərə görə dünya 
qarşısında cavab verəcəklərini bildiyindən, “Böyük Ermənistan” xəstəliyinə 
düçar olmuş xalqı uçuruma doğru aparmaqda davam edir. 

Birmənalı şəkildə bu hadisələr Azərbaycana sərf etmirdi. Çünki 
məhz bu hadisələr 200 mindən artıq azərbaycanlıların dədə-baba yuvaların-
dan qovulmasına, onlara qarşı misli görünməmiş vəhşiliklər törədilməsinə, 
torpağının 20%-nin itirilməsinə, bir milyon insanının qaçqın olmasına, 
beynəlxalq aləmdə günahkar vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxardı. Azər-
baycan bu hadisələrdən heç nə əldə etmədi! 

Ümid edirəm ki, Sumqayıtdan sonra Qarabağla bağlı baş verən bütün 
hadisələr mütəxəssislər tərəfindən, ən azı, “Sumqayıt prosesi” bu kitabda 
araşdırıldığı kimi, xronoloji qaydada incələnəcək ki, bizdən sonrakı nəsillər 
millətçi ermənilərin saxta uydurmaları qarşısında aciz qalmasınlar. 
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ФЯРГЛИ  ИНСАНЛАРДАН ЙЕКДИЛ РЯЙ  
ВЯ ЙАХУД СУМГАЙЫТ ЩАДИСЯЛЯРИ  

КИМИН ВИЪДАНЫНДА ГАЛДЫ?!  
 
Дцшцнцрям ки, индийя гядяр охудугларыныз тяк Сумгайытда дейил, 

цмумиййятля, щямин иллярдя баш верян щадисялярин кюкц - ясл сябябляри иля 
баьлы сизлярдя айдын тясяввцр йарадыб. Дейилянляри, йазыланлары, артыг 
бейниниздя формалашан щямин тясяввцрц даща да мющкямляндирмяк, 
йарана биляъяк шцбщяляри тамамиля даьытмаг цчцн гярара эялдим ки, айры-
айры шяхслярин о илляря даир хатиряляриндян, мцсащибяляриндян, щямчинин 
мцхтялиф ясярлярдя эедян фикирлярдян, информасийа васитяляриндя нцмайиш 
вя дяръ олунан мялуматлардан ибарят айрыъа бир бюлцм дя щазырлайым.  

Цмид едирям ки, мцхтялиф миллятлярин вя ягидялярин, фяргли дцнйа-
эюрцш вя сийаси ъинащларын тямсилчиляри олан инсанларын бу бюлцмдя йер 
алан фикирляри щадисялярин мяьзини обйектив шякилдя чатдырмаг истяйими бир 
даща тясдигляйяъяк. Эяляъякдя бу щиссянин щям дя тарихчиляр тяряфиндян 
эенишлянмясиня, зянэинляшмясиня бюйцк ещтийаъ олдуьу дцшцнъясин-
дяйям.  

Беляликля, юнъя, китабын яввялки бюлцмляриндя дяфялярля истинад 
етдийим Савелий Перетсин сянядли повестиндян - онун Сумгайыт щадисяляри 
цзря ъинайят ишиндя истинтаг групунун рящбярляриндян бири олмуш Владимир 
Калиниченко иля сющбятиня даир хатирялярини нязяринизя чатдырмаг 
истяйирям: 

“...ССРИ Прокурорлуьунун хцсусиля мцщцм ишляр цзря мцстянтиги 
Володйа Калиниченко да Алик Зярбялийевын “Ичяришящяр”дя, юз гощуму 
Изанын “Карвансара” ресторанында гайьыкешликля тяшкил етдийи нащар 
заманы бу барядя ня ися данышырды. Перетс алныны гырышдырараг ня ися йада 
салмаьа чалышырды... Калиниченко чопур басмыш цзцнц мяня тяряф чевиря-
ряк сорушду: 

- Сян неъя билирсян, Сумгайыт барядя просесляр няйя эюря юрт-
басдыр едилди? - сонра су кими шяффаф эюзлярини тез-тез гырпараг юз суалына 
юзц ъаваб верди: 

- Зярярчякянляр мящкямядя Григорйанын ермяни олдуьуну 
биляндя, онлар щамысы - баша дцшцрсянми, щамысы! – юз ифадяляриндян 
имтина етдиляр. Сян дейирсян видеофилм вар. Дцздцр, вар. Йери эялмишкян, 
Григорйан тякъя видеода алты няфяри гятля йетирмишдир... амма сян мяни 
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баьышла, мящкямя цчцн видео бош шейдир... Ъинайят Мяъяллясиня тамамиля 
уйьун олараг... бу, сцбут дейил... Дцздцр, она 14 ил иш вердиляр, амма ня 
олсун... Мян бу 14 (бурада сящв олараг 12 йериня 14 эюстярилмишдир. А.И.) 
или азалтмайаъагларына чох шцбщя едирям. Амма Ящмядову биръя няфяри 
юлдцрдцйцня эюря, эцллялядиляр... Она эюря дя даща беля давам едя 
билмяз...  

Калиниченко мяним бурнумун габаьында бармаьыны силкяляди:  
– Ъынгырыны да чыхартма... бир дя, цмумиййятля, сян неъя 

фикирляширсян, евлярин дамларындакы операторлар щарадан эялмишдиляр? 
Мяэяр онлар маршруту билирдиляр? Бяс сян ня билирдин?... 

Цмумиййятля, Перетс еля фикирляширди ки, февралын 25, 26-да 
Гафандан говулмуш азярбайъанлыларын Сумгайыта эялмяси тамамиля 
тябиидир, чцнки онларын ушаглары вя нявяляри узун илляр бойу бурада 
мяскунлашмышды. Сумгайытын “аъ” завод вя тикинтиляриндя ишляк ялляря вя 
башлара щямишя ещтийаъ варды, карйера цчцн имканлар йаранмышды, йашайыш 
биналарынын сайы эюбяляк кими артырды. “Сумгайыт Коммунисти” гязетинин 
редактору Марк Ворошиловски сонралар Журналистляр Иттифагынын 
пленумунда Перется етираф етмишди ки, февралын 27-дя вя 28-дя кечирилян 
митингляр яввялъя нормал эедирди. Онун сюзляриня эюря, айын 28-дя 
эцнортайа йахын митингин чох тезликля вя мцлайим тярздя таланлара 
чеврилмясини юзц дя щисс етмямишди. Калиниченко демяся дя, Перетс билирди 
ки, Сумгайыт иши цзря мящкум едилмиш 63 няфяр арасында, о ъцмлядян 
эцллялянмиш Ящмядов да дахил олмагла кцтляни идаря едян йалныз Григор-
йан кими 3-4 няфяр гаты ъинайяткар варды вя инди онлар щамысы ъязадан 
азад едилмишдиляр (güllяляnmя hökmц dяrhal icra edilmiş Яhmяdovdan 

başqa).  
Онун хяйалында башга феноменляр дя ъанланырды. Мясялян, Сум-

гайытда миллиййятъя ермяни олан мясул ишчиляря, орган ямякдашларына, 
шяхси сех сащибляриня мяхсус мянзиллярин щеч бири талан едилмямишди. 
Щалбуки, онларын бязиляри зярярчякмиш щямтайфалары иля ейни бинанын ейни 
блокунда йашайырдылар. Йахынлыгдакы “Цчтяпя” вя “Насоснайа” базала-
рында йерляшян гошунлар да бурайа эяляркян ясла тялясмямишди, онлара 
чох гярибя вя гяти ямр верилмишди: “Сиз ишя гарышмайын!”  

Калиниченко беля щесаб едирди ки, мящкямянин ачыг-ашкар 
кечирилмяси чох ваъибдир. Лакин онун аьзыны йумдулар...” 
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Йеня Перетсин щямин повестиндян 1988-ъи илин ийун – август 
айларына даир хатиряляриндян сизин нязяринизя бязи фрагментляри чатдырмаг 
истяйирям: 

“...Шянбя эцнц - ийунун 11-дя ахшам вя базар эцнц - ийунун 12-
дя миллиййятъя ермяни олан, партийа, совет вя тясяррцфат апаратында 
йцксяк вязифяляр тутан онларъа мямур, алим, инъясянят хадими, йазычы вя 
шаир, еляъя дя мяхсуси бу мягсядля тяййаряйя миниб пайтахта учан 
католикос Вазэен эюзлянилмядян, гейри-рясми гайдада партийа вя юлкя 
рящбярляринин баь евляриня эялдиляр. Онлар бир сясля тяляб едирдиляр ки, 
Вязирова тясир эюстярилсин вя митингляря, Азярбайъан Али Советинин 
Ряйасят Щейятинин иъласынын кечирилмясиня иъазя верилмясин. Онлар дейир-
диляр: “Бу, тякъя ССРИ-дя дейил, бцтцн дцнйада ермянилярин наразылыьына 
сябяб олаъаг, йенидянгурмайа чох бюйцк зийан вураъагдыр”. Бяли, 
онларын юзляри Йереванын “Театралный” мейданындан инсанларын даьылма-
сынын гаршысыны алыр, щяр васитяйля онлары гызышдырыр, явязиндя щяйасызъасына 
азярбайъанлыларын етиразыны боьмаг цчцн Мяркяздян, башда Горбачов 
олмагла, эцъ тятбиг олунмасыны тяляб едирдиляр...”.  

Даща сонра Перетс ССРИ Халг Депутатлары Гурултайында фасиля 
заманы шащиди олдуьу диалогу хатырлайараг йазыр: 

“Арутунйан Йереван Университетинин ректору Амбартсумйанын 
тякиди иля аста сясля сорушду:  

- Биз ня едяк, Михаил Серэейевич? Халга ня дейяк?  
- Еля-беля дя де! Неъя варса, еля!  
Бу дяфя Петросйан сющбятя гарышды:  
- Амма, Михаил Серэейевич, Сиз дя разылашын ки, щяр щалда 

сойгырым факты олуб.  
Горбачовун эюзляри гязябля парлады:  
- Башын саь олсун, доьма дийар! Эуйа, башга проблемляримиз йох 

имиш! Азярбайъанлылар арасында юлдцрцлянляр даща чох олуб! Бах, 
щярбчиляр мяня мярузя едибляр... Эюстяримми?  

Арутунйан: - Баьышлайын, - дейиб йолдашлары иля бирликдя кянара 
чякилди. Орада Ермянистан нцмайяндяляри вя Горбачовун кюмякчиси 
Эеорэи Христофоривич Шащназаров гашгабаглы щалда дайанмышдылар.” 

Бу мягамда мян, 18 ийул 1988-ъи Али Советин иъласында Горба-
човла ермяни депутат Амбартсумйанын арасында баш тутан чох мараглы 
диалогу нязяринизя чатдырмаг истяйирям:  
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«Горбачов: Ясрин яввялиндя Йереванда нечя азярбайъанлы 
йашайырды? 

Амбартсумйан: Демяйя чятинлик чякярям. 
Горбачов: Мян хатырладарам. Ясрин яввялиндя Йереванда 

азярбайъанлылар бцтцн ящалинин 43%-ни тяшкил едирдиляр. Бяс инди ня 
гядярдирляр? 

Амбартсумйан: Инди онлар чох аздырлар, йягин ки, 1%-я 
йахындырлар. 

Горбачов: Буну хатырладараг мян ермяниляри эцнащландырмаг 
истямирям, амма эюрцнцр ки, ермяниляр азярбайъанлылары сыхышдырыблар...» 

Эюрцндцйц кими, бязи мягамларда Горбачов юзцнцн, эуйа, 
ядалятли, гярязсиз бир рящбяр олмасы тяяссцратыны йаратмаг истяйир. Лакин 
бу диалоглар бир даща онун ня дяряъядя икицзлц, рийакар олдуьуну сцбут 
едир. 

Гыса статистик мялуматы диггятинизя чатдырмаг истяйирям: 1990-ъы 
илин яввялиндя Ермянистанда артыг щеч бир няфяр дя азярбайъанлы галма-
мыш, Ермянистанын яразиси тамамиля азярбайъанлылардан тямизлянмишди. 
Лакин нечя иллярин ядавятиня вя ермяни millяtçiляринin азярбайъанлылара 
гаршы тюрятдикляри гяддарлыглара, торпагларынын ишьалына, инсанларынын гач-
гын вязиййятиня дцшмясиня бахмайараг, бу эцн дя Азярбайъанда отуз 
мин ермяни йашайыр. Еля тякъя мяним галдыьым бинанын бир блокунда - 
Бакы шящяри, Щясяноьлу кцчяси, 21 цнванда 3 ермяни ханымы йашайыр. Бир 
дяфя дя онлара юэей мцнасибяти эюрмямишям. Бу фактын юзц кимин кимя 
гаршы ядавятли, гярязли вя гяддар олмасыны ачыг шякилдя эюстярир. 

Сумгайытдакы щадисяляр заманы мянбяйи вя эялиш нядяни бялли 
олмайан операторлар барядя Бакыда анадан олмуш, щал-щазырда Исраилдя 
йашайан мяшщур журналист-йазычы Пйотр Лйукимсон юзцнцн “Сумгайыт 
йящудинин эюзц иля” адлы китабында йазыр: “...Сумгайыт щадисялярини, 
таланларын илк дягигяляриндян башлайараг сойугганлылыгла лентя чякмиш 
операторларын кимликляри еля эизли дя галды. Щадисялярдян бир нечя эцн 
сонра Авропанын бцтцн телеканаллары щямин лент йазыларыны эюстярирди”. 

Сумгайыт щадисяляри барядя илк сенсасийалы етирафы ися йенидянгур-
манын идеологу А.Йаковлев едиб. О щяля 1992-ъи илдя “Московскийе 
новости” гязетиндя бяйан етмишди ки, “Днестрйаны бюлэядя вя Сумгайытда 
баш вермиш щадисяляри ССРИ ДТК-сы тяшкил едиб”.  



Аслан Исмайылов 

  164

А.Йаковлев щямин фикри 1993-ъц илин март айында Азярбайъан 
телевизийасы иля дя тясдигляйиб. О, “Сумгайытын якс-сядасы” верилишиндя де-
йиб: “Сумгайыт щадисялярини ССРИ щярби-сянайе комплекси вя ССРИ ДТК-
сы тяшкил етмишди”.  

Он илдян сонра о, щямин фикри ейниля йеня дя тякрарлайыб:  
“Хрушшовун дюврцндя хцсуси хидмятлярин нцфузу бир гядяр азалса 

да, тябии ки, онлар яллярини гойунларына гойуб отурмамышдылар. Режим 
йенидян (тяхминян, Хрушшовун щакимиййятдя олдуьу дюврцн икинъи 
йарысындан башлайараг) эцъ структурларыны мющкямлятмякдян башга чаря 
тапмырды. Щяр щансы етираз тязащцрляри амансызъасына боьулурду. Ъяза 
органлары дирчяляряк, юзляри цчцн йени имканлар иъад етмишди. Онлар, 
юзляринин эярякли олмасыны сцбут етмяк цчцн юзляри иьтишашлар вя 
мцнагишяли вязиййятляр йарадыр, ящалини буна тящрик едирдиляр. Хрушшовун 
дюврцндя Новочеркасскда беля олмушду. Йенидянгурма дюврцндя ися 
Сумгайытда, Вилнйцсдя, Ригада беля олмушду”. 

Йенидянгурманын ясас идеологунун, Даьлыг Гарабаьдакы 
сепаратчыларын ясас щимайядарларындан биринин, щямчинин щямин иллярдя 
ермянилярин мювгеляриня щагг газандырмаг цчцн Сумгайыт щадисялярин-
дян дяфялярля истифадя етмиш шяхсин бу сенсасийалы етирафы Сумгайыт 
щадисяляри барядя чох мясяляйя айдынлыг эятирир. Эеъ дя олса, сяслянмиш бу 
етираф чох яламятдардыр. 

Лакин Сумгайыт щадисяляринин тягсирини йалныз ССРИ ДТК-да 
эюрян Йаковлев юзцнц тямизя чыхармаг цчцн асан, анъаг щеч дя 
садялювщ олмайан йолла эедир. Яэяр Йаковлев, юзцнцн дя дяфялярля етираф 
етдийи кими, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя онун щяйатыны хилас етмиш 
миллийятъя ермяни олан щякимин боръуну минлярля азярбайъанлынын ганы 
щесабына юдямяк истямясяйди, Сумгайыт щадисяляринин вя она охшар 
щадисялярин мцяллифляринин щамысыны – доьма Сов. ИКП МК-дан башламыш 
ССРИ ДТК-йа гядяр - ачыгласайды, бу, даща мянтигли вя даща дягиг 
оларды. Инанырам ки, бу китабы охуйан щяр кясдя Сумгайытда ССРИ хцсу-
си хидмятляринин фяалиййят эюстярмясиня даир ясла шцбщя йаранмайаъаг.  

Анъаг щяр шейи ССРИ ДТК-нын цзяриня йыхыб, диэярлярини бу 
ъинайятдян сыьорталамаг да доьру дейил. Чцнки Горбачов вя онун 
командасынын щадисялярин гаршысыны алмаг цчцн щярякятсизлик факты 
ортададыр. Шцбщя йохдур ки, щадися башланандан бир нечя саат сонра 
Горбачова щяр шей мялум иди. Юзц дя о, информасийаны мцхтялиф каналлар 
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васитясиля алырды. Беля олан щалда ися бир суал ортайа чыхыр: нийя гошунлар 
сонралар Бакыда олдуьу кими, щярякятсиз галмышдылар? Ахы онлар ССРИ 
ДТК-сына табе дейилдиляр! Демяли, эцнащы тякъя ССРИ ДТК-сында йох, 
бцтювлцкдя о вахткы рящбярликдя ахтармаг лазымдыр. 

ССРИ Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин сядринин мцавини Филипп 
Денисович Бобков щямин дювр щадисяляриня шярщ веряряк юз хатиряляриндя 
йазыр:  

“Кимин – ермянилярин, йохса азярбайъанлыларын биринъи башламасы, 
кимин даща чох тягсиркар олмасы вя юзцнц неъя апармасы барядя мцба-
щися етмяк олар, лакин факт фактлыьында галыр ки, биринъи гурбан верянляр 
азярбайъанлылар олуб: 1988-ъи ил февралын 20-дя Ясэяран районунда ики 
няфяр азярбайъанлы юлдцрцлцб – цзцмлцкдя ишляйян кяндли вя ермяни 
йараглысына шцбщяли эюрцнян эянъ”.  

Бундан ялавя, Бобков щям дя Сумгайыт щадисяляринин башланьы-
ъыны тясвир едяряк, эюстярир: “Азярбайъанда башга шящярлярдя ещтираслары 
ъиловламаг вя адамларын кцчяляря чыхмасына йол вермямяк мцмкцн 
олса да, Сумгайытда, шящяр партийа комитясинин гаршысында азы беш мин 
сакин топлашмышды. Гафан районундан гачмыш азярбайъанлылар мейдана 
эялиб, Ермянистанын ясасян азярбайъанлылар йашайан районларында тюряди-
лян таланлар барядя данышдыгъа, эярэинлик кулминасийа щяддиня чатды. 
Шаиря Силвийа Капутикйанын Москвада М.С.Горбачовла эюрцшц барядя 
Ермянистан телевизийасы иля чыхышы ися, санки, одун цстцня йаь тюкдц”. 

Хатырладым ки, щям щямин эюрцш, щямчинин Силва Капутикйанын 
телевизийадакы мялум чыхышы барядя яввялки бюлцмлярдя ятрафлы мялумат 
вермишям. Йухарыдакы сятирлярин мцяллифиня эялдикдя ися, бу, щямин 
Бобковдур ки, 1985-1990-ъы иллярдя Азярбайъан КП МК-нын Партийа 
Комиссийасынын сядри олмуш Р.Ахундов Степанакертдя онунла сющбятини 
шяхсян мяня данышаркян, демишди:  

“Степанакертдя баш вермиш щадисяляр барядя ади дарыхдырыъы сющ-
бят заманы Бобков эюзлянилмядян мяня беля бир суал верди: “Ермяниля-
рин бундан сонракы щярякятлярини сиз неъя прогнозлашдырырсыныз?”. Мян 
бир гядяр фикирляшяндян сонра ъаваб вердим: “Мяним фикримъя, онлар 
Азярбайъан шящярляринин бириндя щяр щансы провокасийа тяшкил едяъякляр”. 
Бобков мяни сорьу-суала тутмагда давам едирди: “Щансы шящярдя?”. 
Мян Азярбайъан шящярляриндян биринин адыны чякдим. Сумгайыт аьлыма 
эялмямишди, чцнки бу шящяр щямишя мяним комсомолда кечмиш эянълик 



Аслан Исмайылов 

  166

илляримля баьлы ассосиасийалар йарадырды. Бобков фикря эетди вя мяним 
ъавабымы шярщ етмяди. Даща бу мювзуйа гайытмады.” 

Горбачовун кюмякчиси К.Брутенс юз мемуарларында йазыр: 
“...Сумгайыт щадисяляри Гарабаь проблеминя йени чаларлар вермиш 

олду. Бу щадисяляр Гарабаь проблемини кяскин мцнагишя дяряъясиня 
чатдырды. Тяряфляр щяддян артыг гяддарлашырды, проблемин щялли цчцн 
зоракы методлара ял атмаг мейли эет-эедя артырды. Бу шяраитдя мцна-
гишянин инкишафынын нювбяти мянтиги мярщяляси мцщарибя ола билярди вя о, 
йахынлашырды. Мяркязи щакимиййят ися щейрятамиз, щятта дейярдим ки, 
цмидсиз бир инадкарлыгла мювгейиндян дюнмцрдц, ола билсин ки, о, юз 
хяттинин перспективсиз олмасыны артыг анлайырды”. 

Гарабаь сепаратчыларына гаршы хцсуси мцнасибяти иля сечилян 
бирисинин бу мцщцм етирафы йени суаллар доьурур: Мцщарибя кимя лазым 
иди? Онилликляр бойу мцщарибяйя щазырлашан кимляр иди? Гоншуларынын 
торпагларына ким эюз дикмишди? Щятта Совет дюврцндя дя гоншу халглара 
гаршы нифрят щиссини ким тяблиь едирди?  

Бирмяналы шякилдя дейя билярям ки, бунларын щеч бири Азярбайъана, 
садяъя олараг, лазым дейилди!  

Аналитик ясярляри иля мяшщур олан йазычы Игор Лвович Бунич дя юз 
ясярляриндя Сумгайыт щадисяляриня тохунур. Илк яввял, гысаъа олараг 
Бунич щаггында мялумат вермяк истяйирям: о, щярби-дяниз авиасийасы 
мяктябиндя тящсил алмыш мцтяхяссис кими, мцхтялиф идарялярдя фяргли 
вязифяляр тутуб, 1974-ъц илдян 1984-ъц илядяк Ленинград Щярби-Дяниз 
Академийасында чалышыб, архив материалларыны арашдырмаг вя академи-
йанын рящбярлийи цчцн аналитик иъмаллар тяртиб етмякля мяшьул олуб. 70-ъи 
иллярин орталарындан ися фяргли имзаларла щярб тарихи барядя ихтисаслашмыш 
хариъи ядябиййатын тяръцмяси сащясиндя фяалиййят эюстяриб, щямчинин юз 
ясярляринин достлары арасында йайылмасына чалышыб. Мящз бу фяалиййяти иля 
ялагядар ики дяфя - 1982-ъи илдя “ифтира характерли” вя “сирр ящямиййятиня 
йахын” материаллары, 1984-ъц илдя ися икинъи дяфя “Донской иши” иля баьлы 
“антисовет ядябиййатыны йайдыьына эюря», Ленинград ДТК-сы тяряфиндян 
рясми хябярдарлыг алыб. 1984-ъц илдя штатларын ихтисары бящаняси иля ишдян 
азад едилиб. О, бир нечя аналитик характерли, хцсусиля “Партийанын гызылы”, 
“Президентин гылынъы”, “Туфан ямялиййаты” вя с. ясярляри иля постсовет 
мигйасында мяшщурлашан йазычы олуб.  

Бунич юз ясярляриндя Сумгайытда вя Бакыда баш верянляри мцхтялиф 
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дюврлярдя ССРИ-дя баш верян, щяля дя сирри ачылмайан ясас тарихи щадисяляр 
сырасына аид едир. Щямин щадисяляр бунлардыр:  

1. Болшевикляри щакимиййятя ким вя ня цчцн эятирмишди? 
2. Чар аилясинин агибяти неъя олмушдур?  
3. 1924-ъц илин йанварында Ленинин башына няляр эялмишди?  
4. Киров кимин ямри иля юлдцрцлмцшдц?  
5. 1941-ъи ил 22 ийун фялакяти неъя баш вермишди?  
6. 1953-ъц илин февралында Сталинин юзцнцн башына няляр эялмишди?  
7. Бир ил сонра Лавренти Берийанын башына няляр эялмишди?  
8. “СМЕРШ” (“Смерть шпионам!” - “Ъасуслара юлцм!” шцарынын 

ихтисар едилмиш формасы) тяряфиндян мящв едилмиш “ъасуслар” арасында ня 
гядяр эцнащсыз гурбан варды?  

9. ”Новороссийск” хятт эямисини ким партлатмышды? 
10. Солженитсынын китабларыны хариъдя ким чап етдирмиш вя ССРИ-дя 

йаймышды?  
11. Вилнцс гырьыны кимин провокасийасынын нятиъяси иди? Бяс 

Сумгайыт гырьыны? Бяс Бакы гырьыны? Бяс Тифлис гырьыны?  
12. Партийанын пулларынын хариъя ахмасы каналларыны ким тяшкил 

етмишди?  
13. Чеченистан мцщарибясини ким башламыш вя бу дцйцнц ким 

ачмышды?  
14. Индики Зйцгановларын “гянаятъил” сечкигабаьы кампанийала-

рыны ким малиййяляшдирир? 
Шцбщясиз ки, И. Бунич кими бир йазычы-публисист ССРИ адлы импери-

йанын мащиййятини анламаг цчцн ачылмасы чох ваъиб олан щадисялярин 
сырасына Сумгайыт вя Бакы гырьынларыны еля-беля салмайыб.  

Щямин иллярдя Азярбайъана рящбярлик етмиш, талейи эюзлянилян олса 
да, аъы тяяссцф доьуран Айаз Мцтяллибовун о дювркц щадисялярля баьлы 
эялдийи гянаят ися белядир: “Азярбайъанын йахшы планлашдырылмыш гясд няти-
ъясиндя дцшдцйц дящшятли щагсызлыглар сон иллярдя мяни дцшцндцрцрдц: 
доьруданмы, щамы цчцн щеч бир шейин фярги йохдур, доьруданмы, щеч 
ким (мян республикалары нязярдя тутурам) баш верянлярля мараглан-
майаъаг? Ахы бу минвалла истянилян халгын ахырына чыхмаг олар вя бу 
щалда башгалары, садяъя мцшащидя едяъякляр. Азярбайъана мцнасибят 
бизим Иттифагын ич цзцнц там ачыглады. Ахы биз бу эцн дя тякик.”  
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ССРИ ДТК-сынын кечмиш сядри Владимир Крйучковун юлцмц иля 
ялагядар Британийанын “Тще Тимес” гязети 30 нойабр 2007-ъи ил тарихдя юз 
сайтында йазыр: “...Крйучков вя диэяр ДТК ямякдашлары Кремлин эцъцнц 
вя нцфузуну зяифлятмяк цчцн бу “тящлцкяли елементляря” диггят 
йетирирдиляр. Онлар инсанларын йерлярдяки наразылыьыны ясас эятиряряк, ССРИ-
нин Сумгайыт вя Бакы (Азярбайъан), Тифлис (Эцръцстан), Вилнйцс (Литва) 
вя Рига (Латвийа) кими шящярляриндя тяхрибат аксийалары тяшкил етдиляр...” 

Инди ися нязяринизя щяр заман сяс-кцй доьуран вя ня гядяр 
парадоксал сяслянся дя, чох заман реаллыглары ещтива едян фикирляри иля 
танынан, хцсуси хидмят органлары иля сыъаг мцнасибятляри щеч кимдя шцбщя 
доьурмайан, Азярбайъан халгынын гаты дцшмяни Русийа Либерал 
Демократ Партийасынын башчысы Владимир Жириновскинин Русийа Дювлят 
Думасындакы мцзакиряляр заманы сясляндирдийи нювбяти щягигяти якс 
етдирян фикрини чатдырмаг истяйирям. Хатырладым ки, 2010-ъу илин март 
айында бцтцн телеканалларын нцмайиш етдирдийи мцзакирялярдя Жиринов-
скинин иштиракы иля галмагал баш верди. Беля ки, Либерал-демократларын 
башчысы РФ Ъинайят Мяъяллясиндян милли, ирги вя дини дцшмянчилийин 
гызышдырылмасына эюря ъяза нязярдя тутан 282-ъи маддянин чыхарылмасыны 
тяклиф етди. В.Жириновски бу тяклифи онунла ясасландырды ки, щямин маддя 
“антирус характери” дашыйыр. Бязи депутатлар, о ъцмлядян “Справедливайа 
Российа” Партийасынын нцмайяндяси, етник ермяни Семйон Багдасаров 
В.Жириновскийя етираз етди. С.Багдасаров РЛДП-нин тяшяббцсцнц 
“провокасийа” адландырараг, Владимир Жириновскинин щярякятини милли 
щиссляри тящгир едян давраныш кими Думанын Шурасында мцзакиря 
олунмасыны тяляб етди. В.Жириновски ися буна етираз едяряк деди: “Сюз 
азадлыьы щамы цчцндцр, тякъя багдасаровлар, багдасарйанлар вя диэярляри 
цчцн йох. Сиз Сумгайытда неъя гырьын тюрятмишдиниз?! Гой Миронов бир 
партийасында кимлярин олдуьуну арашдырсын”. 

Сийаси елмляр доктору, Бейнялхалг Аврасийа Щярякатынын лидери, 
Москва Дювлят Университетинин Бейнялхалг Мцнасибятлярин Сосиолоэийасы 
кафедрасынын мцдири, Русийанын танынмыш философу Александр Дугин 1990-
ъы илин Гара Йанвар щадисялярини Вести.аз сайтынын мцхбири цчцн шярщ 
едяряк дейиб: 

“Мян щесаб едирям ки, щямин дюврдя Азярбайъанда баш вермиш 
фаъия тякъя Азярбайъан халгынын йох, бцтцн Совет халгынын фаъиясидир. 
Тяяссцф ки, Горбачовун ъинайяткар сийасятинин дящшятли нятиъяляри щяля дя 
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юзцнц эюстярир. Гаршыда бизи даща бюйцк бялалар, минлярля инсанын 
ганынын ахыдылмасы эюзляйир. Бунлар Михаил Горбачовун ъинайяткар 
сийасятинин нятиъяляридир. Гарабаьын Азярбайъандан гопарылмасы бу 
мурдарын сийасятинин вя онун ислащатларынын нятиъясидир. 1990-ъы илин 
йанварында азярбайъанлыларын гырылмасы о вахткы Совет рящбярлийинин 
ъинайяткар ямялляринин бир елементидир”. 

А.Дугин дейир: “Баша дцшя билмирям, бу мурдар, бу алчаг ня 
цчцн индийя гядяр йашайыр? Мян Азярбайъан щюкумятинин Горбачову 
мящкямяйя вермяк гярарыны тамамиля дястякляйирям. Ону щямин 
дюврдя тюрятдийи бцтцн ъинайятляря эюря, мясулиййятя ъялб етмяк лазымдыр. 
Мян Азярбайъанла бирликдя ядалятя наил олмаьа щазырам. Онун ганлы 
ямялляри пислянмяся, щяр бир сийасятчи бу ъцр щярякятляри едя биляр”.  

А.Дугинин фикринъя, ян дящшятлиси одур ки, Горбачов щяля дя 
ъинайятляриня - Совет Иттифагы халглары арасында сяпдийи дцшмянчилийя эюря, 
юз пешманчылыьыны билдирмяйиб.  

Мяня еля эялир ки, Сумгайыт щадисяляринин кимлярин виъданында 
галдыьыны сюйлямяк цчцн бу фактлар да охуъулара йетярлидир. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЯЩБЯРЛИЙИНИН ГЯТИЙЙЯТСИЗЛИЙИ 
 

Мяним нязяримдя, дювлят ики амилин мювъудлуьу сябябиндян юз-
юзцня сарсыла биляр – бир ъямиййятин кейфиййятсизлийиндян, бир дя щямин 
дювлятин рящбярлийиндя оланлар тутдуглары вязифянин ющдясиндян эяля 
билмядикдя. 1988-ъи илин октйабр митингляриндя, бцтцн фитнякарлыглара 
бахмайараг, ящалинин ян мцхтялиф тябягяляринин йумруг кими бирляшмяси, 
ващид мювгедян чыхыш етмяси эюстярди ки, Азярбайъан ъямиййяти кейфиййят 
проблеми йашамыр вя сонракы уьурсузлугларын сябябини дя онда 
ахтармаг доьру дейил. Яксиня, о дюврдя аналожи просеслярин баш вердийи 
юлкялярля мцгайисядя Азярбайъан ъямиййятинин даща енержили, фяал вя 
мобил олдуьу, садяъя просеси уьурла йюнляндирмяйя, аьыллы мяърада 
инкишаф етдирмяйя лайигли сийаси рящбярлийинин олмадыьы айдынъа эюрцнцр.  

Там мясулиййятля иддиа едирям ки, бцтювлцкдя Гарабаь мцнаги-
шясинин вя хцсусян дя Сумгайыт щадисяляринин бялли нятиъяляриндя мящз 
Азярбайъан рящбярлийинин гятиййятсизлийи мцстясна йер тутур. Она эюря дя 
мян бу мювзуйа китабда хцсуси бир бюлцм айырмаг гярарына эялдим. 
Цмид едирям ки, бу бюлцмц охуйаъаг щяр бир вязифя сащиби юлкясинин 
талейцклц мягамларында тутдуьу постун, яйляшдийи кцрсцнцн мясулиййя-
тини дярк едяряк, бу сайаг ситуасийаларда сяляфляринин бурахдыглары 
хяталары тякрарламайаъаг, йанлышлыглара йол вермяйяъякляр. Цмумиййятля, 
тякъя дювлят вязифяси тутанлар йох, щям дя бу йери тутмаьа иддиалылар бир 
щягигяти дярк етмялидирляр ки, инсан лайиг олмадыьы кцрсцдя отурдугда, о 
кцрсц щансыса заман кясийиндя онун юзцнцн ян амансыз дцшмяниня, 
гяниминя, щятта гатилиня чеврилир.  

“Гарабаь нийя бу вязиййятя эялди?”, “Сумгайыт щадисяляри нийя 
баш верди?”, “Щадисялярин гаршысы нийя алынмады?” – шцбщясиз ки, бу кими 
суалларын ъавабы барядя артыг яввялки бюлцмлярля таныш олан щяр кясдя бир 
тясяввцр йараныб. Анъаг ейни заманда, щаглы олараг, бейинлярдя йени 
суаллар да ортайа чыхыб: “Йахшы, бу щадисяляри истяйянляр кянардакылар иди. 
Бяс юзцмцзцнкцляр?! Бяс бу юлкянин вязифя, сялащиййят сащибляри?! Онлар 
нийя баш верянлярин гаршысыны алмадылар?! Нийя тящлцкяни вахтында – 
метастаз вермямиш эюря билмядиляр?!” 

Сюзсцз ки, бу чохсайлы суалларын чохсайлы да ъаваблары вар, анъаг 
мян щеч дя бунлары дягиглийи иля билян инсан иддиасында дейилям. “Ни-
йя”лярин бир щиссясиня ъаваб оларагса, илк юнъя, Савелий Перетсин мялум 
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повестиндян “Азяриттифаг”ын (Республика Истещлак Ъямиййятляри Иттифагы-
нын) сядр мцавини Нурварт Владимировна Габриелйанын Гарабаьда 
игтисади вязиййятин Азярбайъанын диэяр бюлэяляриндян йахшы олмасы барядя 
яввялки бюлцмлярдя йер алмыш фикирлярини хатырлатмагла йанашы, башга бир 
фрагменти дя эюстярмяк истяйирям: 

“...Дювлят План Комитяси сядринин Щюкумят Евинин бешинъи 
мяртябясиндя йерляшян кабинети идман залыны хатырладырды. Кабинет 
сащибинин бюйцк, палыд аьаъындан щазырланмыш гара рянэли йазы масасы, 
иъласлар кечирилмяси цчцн нязярдя тутулан, йашыл мащуд парча иля юртцлмцш 
стол, аьыр шкафлар бу мяканы долдура билмирди. Йахшыъа тямизлянмиш, бязи 
йерляриня халча материалындан щазырланмыш золаглы пайяндаз дюшянмиш 
паркет дюшямя щятта бу чискин гыш эцнцндя дя пар-пар парылдайырды.  

Шух гамятли, идманчы эюркямли Айаз Мцтяллибов маса архасындан 
галхараг Перетсин яллярини бярк-бярк сыхды:  

- Бурада топ ойнамаг пис олмазды, елями? 
О, узунсов чющрясиня нисбятян чох балаъа эюрцнян эюзлярини 

кабинетя дахил олмуш шяхся зилляйиб, ону диггятля тящлил едирди.  
Перетс юзцнц йыьышдырды.  
- Мян мяхсуси хащиш етмишдим ки, мящз сян эялясян. Сян 

материала бахмысанмы? 
- Йох, - дейя Перетс ъаваб верди. Материал Дима Коршдадыр. 

Наращат олмайын, о йахшы журналистdir.  
- Йахшы, йа пис журналист олмасынын щеч бир ящямиййяти йохдур. 
- Бяс няйин ящямиййяти вар? 
- Ахы няйя эюря мян? Мян, цмумиййятля, бу ойунда иштирак 

етмяк истямирям! 
- Айаз Нийазович, мян Сизи явяз едя билмярям. Дювлят План 

Комитясинин сядри мян дейилям, Сизсиниз, буна эюря дя игтисадиййатын 
чичяклянмяси барядя илк нювбядя Сиз данышмалысыныз... 

Мцтяллибов столун йан тяряфиндяки гутуну щирсля юзцня тяряф чякди, 
орадан кичик форматлы, галын ъилдли бир китабча чыхартды. Китабын эюй рянэли 
коленкорунда гызылы щярфлярля йазылмышды: “ССРИ Дювлят План Комитясинин 
ишчиляринин телефонларынын сийащысы”. Мцтяллибов бармаьыны китабчанын 
ъилдиня дюйяъляйяряк сорушду:  

- Бурада ня гядяр ермяни олдуьуну билирсян? Щяр бир шюбядя!  
- Билмирям.  
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- Чох нащаг йеря. Яэяр республика няйяся малик олмаг истяйирся, 
мян онларла мцнасибятляри корламамалыйам.  

- Сиз ня тяклиф едирсиниз? 
- Бу мцсащибя Иттифагын Дювлят План Комитясиндя бизим 

мювгеляримизя чох эцълц тясир эюстяряъякдир.  
- Йахшы, Айаз Нийазович. Сюз верирям ки, мцсащибя максимум 

ахарлы олаъагдыр.  
- Еля билирсян, бу кифайятдир?  
- Бир мащны вар, йягин Сиз дя билирсиниз: “Щяр шей йахшыдыр, эюзял 

маркиза, бир бош шей мцстясна олмагла, щяр шей йахшыдыр...” Мян щятта о 
бош шейи дя истисна етмяйя чалышаъаьам. ” 

Бцтцн мясулиййяти иля дейя билярям ки, бу сайаг йанашма о дювр 
Азярбайъан рящбярлийинин мцтляг яксяриййятинин мювгейини якс етдирирди: 
“Тяки мян кянарда галым”, “Тяки гоншуларымызла мцнасибятимиз корлан-
масын”, “Тяки Москва гязяблянмясин”, “Москва щяр шейи щялл едя-
ъяк”... гысасы, “эцълц” вя “ябяди” Мяркязя йцксяк инам, гоншуларын тор-
паг иддиасында исрарларыны эюрмяmязлийя вурмаг, юзцнц щадисялярдян 
сыьорталамаг вя кянарда дурмаг ъящди, ян ясасы ися, гятиййятсизлик!!! 

Инди ися мясялянин кюкцня эедяряк, бир чох щадисяляри тяфяррцаты иля 
изащ етмяк истяйирям.  

1988-ъи илин май айында Азярбайъан КП МК-нын Бцросунда 
Даьлыг Гарабаьда баш верянлярля ялагядар ДГМВ-нин биринъи катиби, 
миллийятъя ермяни олан Борис Кеворковун мясяляси мцзакиряйя чыхарылыр. 
АР Дювлят Сийаси Партийалар вя Иътимаи Щярякатлар Архивиндя сахланылан 
Азярбайъан КП МК Бцросунун “Б.С.Кеворков йолдашын вя диэяр 
рящбярлярин ДГМВ-дя баш вермиш щадисяляря эюря мясулиййяти щаггында” 
17 май 1988-ъи ил тарихли гярарында мясяля иля ялагядар дейилир: “... 
Мцяййян едилмишдир ки, вилайятдя узун мцддят ярзиндя гызышдырыъы харак-
терли мяктублар вя вярягяляр, мцхтялиф шайияляр вя уйдурмалар манеясиз 
йайылмыш, имзалар вя пул вясаитляри топланмыш, Москвадакы мяркязи 
органлара нцмайяндя груплары эюндярилмишди. Баш верян щадисяляря 
чохсайлы инсанлар, о ъцмлядян коммунистляр ъялб едилмишди” (АР Дювлят 
Сийаси Партийалар вя Иътимаи Щярякатлар Архиви. Ф.С.83, иш 65, вяряг 7). 
Щямин мцзакирялярдя Кеворков билдирир ки, ермяни миллятчиляри тяляблярини 
артыг ачыг шякилдя тягдим етмяйя башлайырлар. Бу ъцр тялябкарлыг вя 
инадкарлыьын сябябини ися о, ян азы Ермянистан Мяркязи Комитясиня баьлы-
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лыгла ялагяляндирир. Артыг тяляблярин ачыг шякилдя олдуьуну эюрдцкдя ися о, 
йухары партийа инстансийасына мцраъият едир: “Мян бу барядя Азяр-
байъан КП МК-йа 14.08.1984-ъц ил вя 10.12.1984-ъц ил тарихли мцра-
ъиятляримдя мярузя етмяли олмушам. Мян З.Балайанын сийаси ъящятдян 
зярярли олан “Оъаг” китабынын бурахылмасы барядя Азярбайъан КП МК-
йа мялумат вермишям. Щяля 10.09.1985-ъи ил тарихли мцраъиятимдя билдир-
мишдим ки, йазычы Ханзадйан мяктубла мцраъият едяряк, ДГМВ-нин 
Ермянистан ССР тяркибиня верилмясини тяляб етмишдир...”.  

Лакин рясми хябярдарлыглар вя мцраъиятляр Азярбайъан рящбярли-
йини наращат етмир. З.Балайанын “Оъаг” китабы ермяни миллятчиляринин 
байраьына чеврилир, Азярбайъан зийалылары, тарихчиляри ися сусур. Гейд едим 
ки, йалныз Мцсават партийасынын индики башганы, о заман АМЕА-да елми 
ишчи олан Иса Гямбяр ялйазма шяклиндя буна мцнасибят билдирир, ъаваб ися 
эюрмямязлийя вурулур. 

Даща сонра Кеворков дейир: “Совет, партийа вя тясяррцфат 
рящбярляринин чохунун ня цчцн онларын арасында олмасы мясяляси мяни 
чох дцшцндцрцр, лакин бу суала бирмяналы ъаваб тапа билмирям. Эюрц-
нцр, бунун чохсайлы сябябляриндян бири дя о иди ки, онлар бу мясялянин 
МК-да щялл едилмиш олмасына гяти ямин идиляр. Бу ъцр тящрикчилийи ким 
етмишдир? Онлары ким инандыра билмишдир? – бу мясяляляр суал олараг 
галыр”.  

Щямин тяляблярин, онларын йериня йетириляъяйиня даир инамын 
щарадан гайнагландыьыны билмяк вя бу тярз тяляблярин гаршысыны алмаг ися 
Азярбайъан рящбярлийинин бирбаша вязифяси иди. Шцбщясиз ки, бу мясялядян 
онлар Кеворков гядяр наращат олсайдылар, Кеворковун онлардан тяляб 
етдийи кими, онлар да ейни гайдада Москвадакы рящбярликдян тяляб 
етсяйдиляр, мясяляни гызышдыранлар беля щяйасызлашмаздылар.  

Щямин мцзакирялярдя Кеворков вилайятдя сепаратизмин баш 
галдырмасынын щягиги сябяблярини цзя чыхармаьа чалышыр, лакин онун 
сюзцнц нязакятсиз тярздя кясирляр. О, Бцро цзвляриня ачыг-ашкар эюстярир 
ки, онлар бу даванын щягиги тягсиркарларына мцнасибятдя рийакар мювге 
тутурлар. Нязяринизя Кеворковла Владимир Коноваловун арасындакы гыса 
диалогу тягдим етмяк истяйирям. Лакин бундан юнъя сюйляйим ки, 
Коновалов о дювр Азярбайъан КП МК-нын икинъи катиби иди. Щямчинин 
мялумат цчцн билдирим ки, яэяр Совет дюврц республикаларда биринъи катиб 
вязифясини йерли нцмайяндя тутурдуса, икинъи катиб мцтляг мяркязин тяйин 
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етдийи вя йердя мяркязин “ъанишини” функсийасыны йериня йетирян бириси 
олмалы иди. Коновалов да мящз щямин “ъанишин”лярдян сайылырды. 
Беляликля:  

“Б.Кеворков: - Гийамчыларын лидеринин кимлийи артыг мялумдур. 
Ону ъязаландырмаг лазымдыр, ахы бизим Ъинайят Мяъяллясиндя милли 
мцнасибятлярин гызышдырылмасына эюря мясулиййят щаггында маддя вар.  

В.И.Коновалов: - Бу, артыг башга мювзунун сющбятидир. Бу 
барядя сонра данышарыг”.  

Кеворков кечмиш ССРИ-нин бцтцн республикаларында, о ъцмлядян 
Азярбайъан ССР-нин Ъинайят Мяъяллясиндя тясбит едилмиш, Сумгайыт 
щадисяляриндя тягсирляндирилянлярин щамысынын иттищамында йер алан 67-ъи 
маддядян сющбят ачыр. Нязяринизя чатдырым ки, щямин норма бу эцн дя 
Русийа Федерасийасынын Ъинайят Мяъяллясиндя милли, ирги вя дини дцшмян-
чилийин гызышдырылмасына эюря ъяза нязярдя тутан 282-ъи маддя кими 
мювъуддур. 

Коноваловун мювгейи айдындыр, чцнки о, бирбаша мяркязи тямсил 
едир вя онун марагларындан чыхыш едяряк мцнасибят билдирир. Лакин инди 
сизин нязяринизя башга бир диалогу чатдырмаг истяйирям:  

“Ф.Я.Мусайев (Бакы шящяр партийа комитясинин катиби): - 
Погосйан (ДГМВ Халг Депутатлары Советинин сядри) сечиляркян сиз 
онун гаты миллятчи олдуьуну билмирдиниз? 

Б.Кеворков: - Яэяр Камран Мяммядович бурада олсайды, мян 
ону кимин мяслящят эюрдцйцнц дейярдим” (сющбят Азярбайъан КП МК-
нын биринъи катиби Камран Мяммяд оьлу Баьыровдан эедир –А.И.).  

Даща сонра, Погосйан щаггында фикир мцбадилясинин сонунда 
вилайятин кечмиш партийа рящбяри бир мясяляни дя вурьуламагдан чякин-
мир: “Мян о вахт да демишдим, инди дя дейирям, о, Йеревана орийен-
тасийа едирди”. 

Диалогдан эюрцнцр ки, Кеворков Погосйанын тяйинаты цчцн 
Камран Баьыровун Мяркяздян эюстяриш алдыьына вя мяъбур едилдийиня 
ейщам вурур. Лакин Баьыров ня онда, ня дя сонралар тапшырыьын кимляр 
тяряфиндян эялдийини ачыг шякилдя сюйлямяди. Нийя?! Чцнки К. Баьыров да 
тямсил етдийи юлкянин марагларыны йалныз шяхси марагларына тящлцкя 
йарандыьы ана гядяр мцдафия едирди. Юз шяхси мараьы вя вязифяси тящлцкя 
алтына дцшдцкдя ися, юлкянин вя миллятин мараглары икинъи плана кечирди. 
К.Баьыровун “мцвяффягиййятляри”ня Сумгайыт щадисяляри дя аиддир. О, 
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республиканын рящбяри кими щадисялярин гаршысыны ала билмяди, чцнки 
юлкядяки вязиййятя нязарят етмяйи баъармырды, йалныз «сийасятчиликля» 
мяшьул иди. Сумгайытдакы щадисяляр битдикдян сонра “юзц йыхылмасын” 
дейя, щяр шейдя шящяр рящбярлийини тягсирляндирмякля, республикайа даща 
бир зярбя вурду. Яэяр бириси Аганбекйанын чыхыш етдийи Парисдян Сум-
гайыт щаггында эюрцнтц филми сифариш етмяк истясяйди, ону, бцтцн техники 
вя бцрократик янэялляр нязяря алынмагла, азы, бир нечя ай кечдикдян 
сонра ала билярди. Лакин артыг щадисялярин сонракы эцнц Франса каналла-
рында Сумгайыт фаъияси бцтцн “эюзяллийи иля” эюстярилирди. Еля тякъя бу, 
К.Баьырову вя онун ятрафындакылары айылтмалы иди. Бир дя ки, шцбщясиз, 
онлар башга мянбялярдян дя информасийалар ялдя едирдиляр. Анъаг бцтцн 
бунлара бахмайараг, коммунист мараьы даща цстцн эялди, о, МК-нын 
Сумгайыт щадисяляриндян дярщал сонра рцсвайчы бцросуну кечирди вя 
бурада тягсири йерли щакимиййятин цзяриня гойду, бунунла да баш 
верянлярин мясулиййятини республиканын цзяриня эютцрдц. Бцро цзвляриндян 
щеч бири буна етираз етмяди. Щалбуки, орада башга, йцнэцл мясялялярдя 
вятянпярвярлик мювзусунда пафосла чыхыш етмяйи севян, гятиййят тяляб 
олундуьу йердя диз чюкцб йалваран “шяхсиййят”ляр вар иди. Бу щярякят о 
вахткы Азярбайъан рящбярлийинин халга гаршы тюрятдийи ъинайят иди, чцнки 
бундан сонра ермяни миллятчиляри Сумгайытла баьлы тяшкил етдикляри бцтцн 
конфрансларда мящз бу гярары ялляриндя байраг етдиляр. Щямин бцро 
иъласында яэяр горхаглыг нцмайиш етдирилмясяйди, вязифя давасында, 
Москвайа йарынмагда эюстярилян йекдиллик цмуммилли марагларда ифадя 
олунсайды вя гырьынларын архасында Мяркязин вя ермяни миллятчиляринин 
дурдуглары бцтцн дцнйайа ъар чякилсяйди, яминям ки, бу эцнки 
проблемляр дя олмазды. Онлар ися яксини етдиляр! Ермяни миллятчиляринин 
йаланларыны бизимкиляр рясмян тясдиглядиляр! Щадисялярин кимляр тяряфиндян 
тяшкил едилдийини щамы бился дя, биръя няфярин дя ъцряти чатмады ки, щямин 
бцро иъласында галхыб щягигяти десин, ермяни миллятчилярини вя Горбачову 
ифша етсин! Мян бу йердя гыса мцддятдя Азярбайъан Республикасы 
Президентинин вязифясини иъра етмиш Йагуб Мяммядов тяряфиндян чох 
сямими вя сярраст шякилдя дейилмиш “Биз бюйцк сийаси ойунларын кичик 
“пешкалары”йыг” ифадясинин дя тясадцфи олмамасынын фяргиндяйям. Бу эцн 
Гарабаь ятрафында баш верянляр о ифадянин тясадцфи олмадыьыны бир даща 
тясдигляйир. Бунунла беля, 1988-ъи илдя миллятин Гарабаь мясялясиндяки 
йекдил фикрини, онда олан рущу аьыллы рящбярликля бир йердя, щятта бюйцк 
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сийаси гцввялярин беля йеняъяйиня инанмырам. Бир дя йенился беля, бу эцн 
онлар халгын йаддашында репрессийа илляриндя миллилийиндян дюнмяйиб, 
юлцмц сечянлярдян дя цстцн олардылар.  

Башга республикаларда щямин илляр рящбярликдя олан шяхслярин 
яксяриййяти чохсайлы мараглы хатиряляр йазыблар. Анъаг щеч дя тясадцфи 
дейил ки, о дювр Азярбайъана рящбярлик едянляр щямин щадисяляр щагда 
цмумиййятля, ня данышыр, ня дя йазырлар. Йазанлары да нядян истясян - 
футболдан, инъясянятдян, фялсяфядян вя с. – йазсалар да, о вахт тутдуглары 
вязифя иля баьлы иштиракчысы вя йа шащидляри олдуглары щадисяляря гятиййян 
тохунмаг истямирляр. Чох арзу едярдим ки, о дюврдя Азярбайъанда 
йцксяк вязифя тутмуш шяхсляр щям дя хатирялярини гялямя алсынлар. Бу, щям 
онлары йахындан танымаьа, щям дя тарихя хидмят едярди. Яминям ки, 
араларында юзцнц тутдуьу вязифядя щагга, ядалятя вя ян ясасы, халга 
хидмят етмиш сайанлар бундан чякинмяйяъякляр.  

Истисна етмирям ки, китаб ишыг цзц эюряндян сонра мяня щцъум 
чякянляр, ирад тутанлар да олаъаг вя щятта бязиляри ачыгъа дейяъякляр: 
”Сян дя буну етмяздин”. Онлар цчцн индидян дейирям: мян Сумгайыт 
мящкямясиндя мювгейими билдирмишям вя бу барядя йазмагдан, даныш-
магдан щеч вахт чякинмямишям... Бир дя щяйатымда баш вермиш бязи 
мягамлары хатырлатмаг истяйирям. Чцнки бир инсанын щяйатында, йашам 
тярзиндя, бязян биръя епизод щаггында дейилянляря ян тутарлы ъаваб олур: 

1976-ъы илдя Краснодар шящяринин компрессор заводунда торначы 
ишляйирдим. Сящяр тездян ишя эяляндя, ишлядийим 6-ъы сехин 500-я йахын 
ишчиляринин бир йеря топлашыб няйися мцзакиря етдиклярини эюрдцм. Бир 
аздан бялли олду ки, онлар о вахт йениъя рящмятя эетмиш ССРИ мцдафия 
назири А.Гречконун йериня яввялляр ССРИ КП МК-нын катиби ишлямиш 
К.Устиновун тяйин олунмасындан наразыдырлар. Онда 18 йашым вар иди вя 
наразылыьын сябябини анламырдым. Бир аздан сех ряиси эялиб ишя башлан-
мамасына етираз билдиряндя, мяня торначы сянятини ойрятмиш, заводда 
бюйцк нцфуз сащиби олан Михаил Петрович Коваленко сярт шякилдя деди: ” 
Нийя юмрцнц Совет ордусуна щяср етмиш, Совет Иттифагы гящряманы, 
бцтцн мцщарибяни вурушмуш, ССРИ мцдафия назирилийинин Баш Гярарэащ 
ряиси олан Йакубовски дура-дура сизляр “партийа сичовулу” (“партийнуйу 
крысу”) Устинову мцдафия назири тяйин етдиниз?!”.  

Сюзцмцн ъаны одур ки, мян бу мцщитдя 3 иля йахын ишлямишям вя 
бу мцщитин тясири мяня сонракы щяйатымда чохлу проблемляр йарадыб. 
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Краснодар щцгуг факцлтясиндя мянимля бирэя охуйан вя щал-щазырда 
прокурорлуг системиндя чалышанлар о дюврцмц, йягин, йахшы хатырлайырлар.  

Ядалят наминя дейим ки, Азярбайъанда йашадыьым иллярдя даим 
фикирляриня щюрмят етдийим инсанлардан ССРИ дюврцндя республикайа 
рящбярлик етмиш шяхсляр барясиндя сорушдугда, щамы К.Баьырову тямиз, 
ядалятли, обйеткив, бир сюзля, йахшы инсан кими характеризя едибляр. Анъаг 
щеч ким онун щаггында “гятиййятли”, “ирадяли”, “эцълц” ифадялярини ишлят-
мяйиб. Щярчянд ки, бюйцк сийасятя эиришянлярдя мящз бу кейфиййятляр – 
характер щялледиъидир. Бяла бурададыр ки, бизляр ясасян, анъаг “йахшы 
инсан” образыны гейд едир вя севирик. Щятта Азярбайъанда эениш йайылмыш 
беля ъцмляйя дя тез-тез раст эялирик: “Щейф ки, “йахшы оьлан” вязифяси 
йохдур, олсайды, филанкяси ора тяйин едярдик”. Анъаг нядянся, щеч ким о 
щягигятя диггят йетирмир ки, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц иля баьлы бцтцн 
бялалар мящз щямин “йахшы оьланлар” дюврцндя баш вериб... 

Бир даща хатырладырам ки, Сумгайытдакы щадисяляр заманы чякил-
миш сянядли кадрлар вя Азярбайъан КП МК Бцросунун чап едилмиш 
гярары ермянилярин ялиндя чох эцълц тяшвигат материалына - силаща чеврилди.  

Бахын, эюрцн, Азярбайъан КП МК катиби Щ. Щясянов 1990-ъы ил 8 
йанварда Бакыда партийа-тясяррцфат активиндя ня дейир: “Бяс биз - 
Азярбайъан КП МК, Азярбайъан Республикасынын Али Совети – буна 
гаршы ня етдик? Цряк аьрысы иля, юзцнцтянгидля, бир даща юзцнцтянгидля вя 
бир даща юзцнцтянгидля гейд етмялийям ки, биз буна гаршы эюзлямя 
сийасятини, вахтузатманы, республикадахили динмязлик сийасятини, иттифаг 
мятбуатынын шиширдилмиш ашкарлыьыны, гаршыдурманын юзцнцн инкарыны, 
эцзяштляр сийасятини, валйунтарист уйдурмалары, ясасландырылмамыш разылаш-
ма сийасятини, филантропик биртяряфли барышыьы гойдуг.” 

“Халг тяряфиндян щям Мяркязя, щям дя бизя инамсызлыг бир-
бирляриня сарыныб вящдят тяшкил етди. Бизим щяр биримизя - вязифяли шяхся, 
Мяркязи разы салмаьы халгын щюрмятиндян цстцн тутан адам кими 
бахырлар. Бизи - вязифяли шяхси, тутдуьу вязифядя мющкямлянмяйи халгын 
мянафейинин мцдафиясиндян цстцн тутан шяхс кими эюрцрляр. Бизи, сюзцн 
там мянасында, мангурт адландырырлар”...  

Ифадяляря фикир верин - ”тяслимчилик, уйдурма сцлщпярвярлик вя арха-
йынчылыг”, “эцзяштляр, волйунтарист уйдурмалар, ясасландырылмамыш разылаш-
ма, филантропик биртяряфли барышыг” сийасяти... Ня гядяр пафослу эюрцнся дя, 
мян бцтцн аьлымла о заманкы сийасяти бу гядяр дягиг ифадя едя билмя-
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рям! Садяъя, бир щягигяти тякрарламаг йериня дцшяр: ”Халг щеч вахт сящв 
етмир”.  

Бу эцн артыг Сумгайыт щадисяляринин цстцндян 22 илдян чох вахт 
кечир. Лакин о щадисяляр барясиндя щяля чох мятлябляр бу эцн айдынлаш-
магда давам едир. Щягигятляр бу вя йа диэяр шяраитдян гайнагланан 
зярурятдян ортайа чыхыр. Мящз йени ортайа чыхмыш щягигятлярдян бириндян 
инди бящс етмяк истяйирям:  

АНС телеканалындан Севинъ Османгызы Сумгайыт щадисяляринин 
илдюнцмц иля ялагядар щазырладыьы верилишя щямин просесдя иштирак етмиш 
прокурор кими, мяни дя дявят етди. Мян о верилишдя мямнуниййятля чыхыш 
етдим, чцнки артыг баш верянляри хатиряляря вя йаддаша ясасланараг йох, 
ялимдяки иттищам актына вя о дюврдя апардыьым гейдляримя ясасланараг, 
сцбут етмяк имканы йаранмышды. Верилиш чох бюйцк мараьа вя якс-сядайа 
сябяб олду. Мяня чох сайда тяяъъцб долу зянэляр эялди. Лакин щеч ким 
вя щеч бир мятбу орган мяним сюйлядикляримя ачыг мцнасибят вя 
дястяйини билдирмяди. Щярчянд ки, бундан яввялляр дя дяфялярля юз тяшяб-
бцсцмля мцхтялиф мятбу органларда, о ъцмлядян “Йени Мцсават” гязе-
тиндя бу щадисялярля баьлы бюйцк мцсащибялярим дяръ олунмушду. 

2010-ъу ил март айынын 6-да шяхсиййятиня щюрмят бяслядийим тарихчи 
алим Ъямил Щясянли зянэ вурараг бир танышынын цзляшдийи проблемля баьлы 
мяня мцраъият етмяк истяйиндя олдуьуну билдирди вя ону гябул етмяйими 
хащиш етди. Щямин шяхс йаныма эялди вя она проблеми иля баьлы щцгуги 
мяслящятлярими вердим. Даща сонра о, “Вятяндашлыг щаггында” Азярбай-
ъан Республикасынынын Ганунуну истяди. Ямякдашларыма щямин гану-
нун сурятинин бу шяхся верилмясини тапшырдым. О, йанымда эюзлядийи за-
ман Мцсават партийасынын башганы Иса Гямбяр мяня телефон ачды вя 
билдирди ки, “Йени Мцсават” гязетиндяки мцсащибями охуйуб вя буна 
эюря тяшяккцр едир. Даща сонра ялавя етди ки, мювзунун чох ящямиййятли 
олдуьуну билдийиндян, щямин эцн “Медиафорум” сайтында мцсащибямя 
мцсбят мцнасибятини билдириб вя щям иътимаиййятин, щям дя дювлятин бу 
мясяляйя диггят йетирмясини хащиш едиб. Бу мювзуда арамызда 3-5 
дягигялик бир сющбят олду. Айдындыр ки, бу сющбят яснасында мян 
Сумгайыт щадисяляринин, Григорйанын адыны чякирдим. Сющбят йекунлашан 
кими, йанымдакы шяхс мяня щямин просеси чох йахшы билдийини сюйляди. 
Мян сорушанда ки, щарадан билир, о, щямин дювр Мяркязи Комитядя 
мясул вязифядя ишлядийини вя Бцро цзвц олдуьуну деди (адыны онун 
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хащишиня ясасян чякмирям-А.И.) вя щадисялярин эедиши щагда тяфсилаты иля 
щяр шейи данышды. Онун ещтийатландыьыны нязяря алараг, сюйлядикляриндян 
йалныз ъцзи бир щиссяни диггятинизя чатдыраъаьам. 

Сабиг Бцро цзвцнцн сюйлядикляриндян бялли олду ки, 1988-ъи илин 
феврал айында о, Украйнанын Йалта шящяриндя истиращятдяймиш. Лакин эюз-
лянилмядян 12 феврал 1988-ъи ил тарихдя щямин дювр Мяркязи Комитянин 
биринъи катиби Камран Баьыров она телеграм вурараг, тяъили Бакыйа 
гайытмасыны тяляб едиб. Бцро цзвц Бакыйа гайытдыьы илк эцндян ДТК, 
Дахили Ишляр Назирлийи вя диэяр дювлят структурларындан Республикада баш 
верян щадисяляр, о ъцмлядян Сумгайыт барядя мялуматлар алыб. Щямин 
дюврдя Степанакертдя эедян митингляр артыг сакитляшмяйя доьру истига-
мятлянирмиш. Лакин митингляри ъанландырмаг цчцн Ермянистандан миня 
йахын эянъи автобусларла Степанакертя эюндярирляр. Бу хябяри алан кими, 
о, Лачын районунун биринъи катиби Йалчын Мяммядова зянэ едир вя 
автобусларын орадан бурахылмамасыны билдирир. Бундан 4-5 саат сонра ися 
Мяммядов щюкумят телефону иля зянэ едяряк, Дахили Ишляр Назиринин 
мцавинляринин онунла данышмаг истядийини билдирир.  

Гонаьымын дедийиня эюря, щямин дювр архив сянядляри вя йахуд 
мятбуат арашдырылса мялум олаъаг ки, ССРИ Дахили Ишляр назиринин бир 
мцавини даим Азярбайъанда Эянъядя, бир мцавини ися Ермянистанда - 
йа Йереванда, йа да Даьлыг Гарабаьда - Степанакертдя отурурмуш.  

Сабиг Бцро цзвцнцн сюзляриня эюря, Мяммядов зянэ вурараг, 
ССРИ Дахили Ишляр назиринин щяр ики мцавининин йанында олдугларыны вя 
онунла данышмаг истядиклярини сюйляйир. Дахили Ишляр назиринин Азярбай-
ъан цзря мясул олан мцавини телефонда чох сярт шякилдя данышыр вя она 
Иттифаг ящямиййятли йолу баьламаьа ихтийарынын олмадыьыны билдирир. 
Ъавабында ися Бцро цзвц Степанакертя йолланан мин няфяр эянъин орада 
ган тюкяъяклярини, онун буну истямядийини вя мящз бу сябябдян йолу 
баьлатдыьыны сюйляйир.  

Гонаьым Сумгайытдан яввял, ейни щадисялярин Эянъядя, Нахчы-
ванда тяшкил едиля биляъяйи щагда о вахты бцтцн рящбяр шяхслярин мялу-
матлы олдугларыны вя ъящдлярин гаршысыны алдыгларыны да вурьулады. 

Сабиг Бцро цзвцнцн сюзляриндян беля анлашылды ки, щяля феврал 
айынын 13-ц ахшам радяляриндя “бегунок” (“хцсуси арайыш”) васитясиля 
Мяркязи Комитянин биринъи катиби Камран Баьыров вя Бцронун бцтцн 
цзвляри Азярбайъанда ган тюкцлмясинин планлашдырылдыьы барядя мялу-
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матландырылыблар. Щямин “бегунок” Цмуми шюбяйя верилир, Цмуми шюбя 
дя бцтцн Бцро цзвлярини мялуматландырырмыш. Артыг 14-ц, 15-и, 16-сы Бцро 
цзвляриня вя Камран Баьырова щяр эцн “бегунок” адландырылан хцсуси 
арайыш чатдырылырмыш. 

Гонаьым иддиа етди ки, о дювр Азярбайъанда мялум щадисялярин 
гаршысынын алынмамасынын бир сябяби дя Мяркязи Комитянин биринъи 
Катиби Камран Баьыровун хястялийи иля ялагядар юлкяни идаря едя 
билмямяси вя бир нечя Бцро цзвцня Мяркяздян юлкядяки хаос васитясиля 
Камран Баьырову “девириб”, онун йериня биринъи катиб олаъаглары вяди 
верилмясийди. 

Мараглыдыр ки, щямсющбятимин мяня данышдыгларыны о дювркц 
щадисялярин мяркязиндя олмуш диэяр шяхсляр дя тясдигляйирляр. Мясялян, 
чохлары йахшы билир ки, ермяни millяtчilяrinin Азярбайъан яразисини 
парчаламаьа щазырлашанда Мяркязи Комитядя бязиляри Громыко, Лига-
чов, Разумовски, Лаптев вя башгалары васитясиля республиканын биринъи 
катиби олмаьа щазырлашырдылар. Цмид едирям ки, бу китаб ишыг цзц эюрян-
дян сонра Азярбайъан ССР КП МК-нин о дювркц архивляри ачылаъаг, 
щадисялярдя кимин щансы мювге тутдуьу да билиняъяк вя гейд олунанлар 
тяфсилаты иля ъямиййятя чатдырылаъаг. 

Ола билсин ки, бязиляри ясл вятяндаш мювгейи сярэиляйибляр. Анъаг 
тяяссцф ки, мян сянядлярдя беля бир мювге иля растлашмамышам.  
Инди ися ССРИ КП МК Сийаси Бцросунун 29 феврал 1988-ъи ил тарихли 
иъласындан бир мягамы нязяринизя чатдырмаг истяйирям: 

“М.Горбачов: 
- Бу эцн Александр Владимирович мяня данышды. Степанакертдя 

кабаб биширирляр, орада тонгаллар йаныр. Цмумиййятля, гайда позунтусу 
йохдур, анъаг инсанлар мейдандан эетмир. Орада мин беш йцз, йахуд 
мин инсан вар. 

(ССРИ Дахили Ишляр назири) Власов: 
- Миндян артыгдыр. 
Горбачов: 
- Миндян артыг. Бах беля, онлар орада сахланылырлар ки, “тонгал 

сюнмясин”. Бурада ачыг ашкар Ермянистандан эялян ялагя вя тялимат изи 
эюрцнцр. 

(ССРИ Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин сядри) Чебриков:  
- Йеревандан Степанакертдя пленум кечирилмяси вязифяси гойулур. 
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Эюстяриш белядир: Йереванда пленум кечирилиб, Степанакертдя пленум 
олмайыб. Бурада идейа вар – Степанакертдя пленум олмайынъа, даьылыш-
майын. Она эюря онлар щяля орада 10-эцн, 15 эцн дураъаглар. Еля етмяк 
лазымдыр ки, Степанакертдя мейданда инсанлар олмасын. Щяр шей тяшкил 
олунуб. Колхозлардан ярзаг эятирирляр, йемякханаларда мейданларда 
оланлар цчцн йемяк биширирляр. Бу инсанларын эеъялямяк йерляри вар вя 
вахташыры бир-бирини явяз едирляр. 

Горбачов: 
- Виктор Михайлович, яэяр инсанлар гайда гануну позмурларса, 

онларла сийаси ъящятдян ишлямяк лазымдыр, щярбичилярля даьытмаг лазым 
дейил. 

Чебриков: 
- Даьытмаг йох, бир балаъа мцщасиряйя алмаг лазымдыр. 
Горбачов: 
- Яэяр инсанлар юзцнц ращат апарырларса, онларла ахыра гядяр сийаси 

ъящятдян ишлямяк лазымдыр. Няйя эюря биз гошун йеритмялийик?”. 
Бурадан айдын олур ки, Горбачов Степанакертдяки щадисялярин 

Йереван тяряфиндян тяшкил олундуьуну эюзял билир. Анъаг юзц дедийи 
кими, “тонгалын сюнмясини” истямир. Йереванда бу щадисяляри тюрядянляри 
няинки хябярдар, щятта гябул едир, Гарабаьын “Арчах” олдуьуну билдирир. 
Горбачов цчцн ССРИ халгларына вя дцнйайа эюстярмяк лазым иди ки, 
ермяниляр Гарабаьа эюря эеъя-эцндцз йатмыр, азярбайъанлылар ися бу 
мясяля иля марагланмырлар вя Гарабаь Ермянистана верилмялидир.  

Яминям ки, яэяр 1988-ъи илин Мейдан Щяракаты олмасайды, 
Н.Хрушов 1954-ъц илдя ССРИ КП МК-нин Сийаси Бцросунун бир гярары иля 
Крымы Русийадан алыб Украйнайа вердийи кими, Горбачов да еля бир 
гярарла Гарабаьы Ермянистана веряъякди. 

Тяяссцф ки, бцтцн бунлары эюря-эюря бизим рящбярлик ящалинин етираз 
сясини боьмаьа чалышырды. Щям юзлярини, щям дя ящалини инандырмаг 
истяйирдиляр ки, Горбачов Гарабаь мясялясини ядалятли щялл едяъяк. Буна 
ня ад вермяк олар, мян билмирям. Анъаг бир шейи дейя билярям ки, 
юмрцнцн ащыл йашында Лефортова тцрмясиня дцшмцш Йазов, Крйучков, 
Варенников кими маршал вя эенераллар буну газанмышдылар. Яэяр, ян азы 
бизлярин эюрдцйцмцз бу Бцро иъласында Горбачовун онлары доламаларыны 
баша дцшмяйиблярся, онларын йери еля Лефортова тцрмясиймиш.  

Бир дя мяним цчцн чох мараглыдыр, доьруданмы бюйцк сийасятдя 
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олан Азярбайъан ССР-нин рящбярляри ССРИ-нин даьылмасыны эюрмцрдцляр? 
Яввялляр гейд етдийим ССРИ Дювлят План комитясинин идаря ряисинин 
чыхышындан сонра бязи мящкямя сядрляри иля арамыздакы мцзакирялярдя 
ССРИ-нин чюкяъяйи фикри сяслянирди. Сумгайыт, Тбилиси вя ССРИ-нин башга 
бюлэяляриндя баш верянлярдян сонра мяним Русийада тямасда олдуьум 
шяхслярин, демяк олар ки, яксяриййятиндя артыг бу фикир гярарлашмышды. 
Анъаг 1990-ъы илин Бакы гырьынларындан сонра да Азярбайъан рящбярлийи 
Горбачовдан горхурду. О Горбачовдан ки, cangцdяni A.Korjakov 
tяrяfindяn йазылмыш вя 1997-ci ildя işıq цzц görяn “Boris Yelтсиn: 

Sцbhdяn gцnbatanadяk” kitabında kimliyi çox gözяl tяsvir edilmiş  
B.Yeltsin belя 300 milyonluq Sovet xalqının gözц qarşısında ону tяhqir 
etmяkdяn чяkinmirdi. 

1991-ъи илин август щадисяляриндя мян Кисловодск шящяриндя мя-
зуниййятдя идим. Артыг щамы ССРИ-нин чюкмясиндян факт кими данышырды. 
Бакыйа гайытдыгдан сонра бизим рящбярлийин щярякяти мяндя икращ щисси 
доьурурду. Еля рящбярлийин бу сайаг горхаг щярякятляри Р.Газыйев 
кимиляринин мейдана чыхмасына шяраит йаратды.  

Минлярля иэид Азярбайъан оьуллары ися ССРИ харабалыглары алтында 
Вятян торпаьы уьрунда гейри-бярабяр, щийляэяр савашда ъан верир, гурбан 
эедирдиляр.  

Еля инди дя давам едян мцзакирялярдя ССРИ-нин даьылмасы, 
республикаларын мцстягиллик газанмасы сябябляри барядя йекдил фикир 
йохдур вя мян дя бу мювзуйа нюгтя гойаъаг ъаваб вермяк иддиасында 
дейилям. Анъаг мяним гянаятлярим будур ки, бязиляри бунун Горба-
човун истяйи иля щяйата кечдийини билдирсяляр дя вя щятта Горбачовун юзц 
дя Русийадан кянарда вердийи мцсащибяляриндя бу просесдя юзцнцн 
хцсуси ролуну габартса да, бу, щеч дя беля дейил! Бяли, ССРИ-нин даьыл-
масы просесиндя онун ролу олуб - анъаг юз истяйи, аьлы, дцшцнцлмцш 
фяалиййяти иля дейил, ахмаглыьы, баъарыгсызлыьы, маймаглыьы иля! Онун ССРИ 
адлы юлкяни неъя горумаьа чалышдыьы Мяркязи телевизийа иля йайымланан вя 
Иттифагын республика рящбярляринин, о ъцмлядян А.Мцтяллибовун да иштирак 
етдийи тядбирдя - Москва ятрафындакы Ново-Огарйова просесиндя 
Конфедерасийа йаратмаг барядя мцгавиляйя имза атмаг йалварышла-
рындан да эюрцнцрдц.  

ССРИ тарихян мящвя мящкум иди. Дярин анализ етмядян, гысаъа, 
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бязи фактлары садалайым: ССРИ-нин даьылмасыны 1970-ъи иллярдян башлайан 
игтисади тяняззцл лабцд етди. Чцнки ССРИ-нин ясас газанъы хариъя нефт, юз 
ящалисиня ися спиртли ички сатышындан иди. 80-ъи иллярин яввялляриндян нефтин 
гиймяти сцрятля уъузлашараг 13 АБШ долларына дцшдц, ейни заманда, 
Горбачовун ахмаг эюстяриши иля цзцм плантасийалары мящв олунду, 
“сухой закон” елан едилди, алкагол сатышы кяскин азалдылды. Онсуз да ъан 
цстцндя олан бцдъя юлцмъцл вязиййятя дцшдц. Артыг ярзаг гытлыьы щамыйа 
тохунду. Бцтцн ССРИ ящалисиндя кяскин наразылыг йаранды. Мян бу 
наразылыьы Русийада щакимляр, прокурорлар вя диэяр вязифя сащибляриндя 
шяхсян эюрцрдцм. Яэяр бура Гярб експертляринин мцяййян етдийи ССРИ-
нин мцхтялиф республикалары вя миллятляри арасындакы сярщядляри мцбащисяли 
79 гайнар нюгтянин олмасы фактыны да ялавя етсяк, наразылыьын мигйасы 
даща айдын эюрцняр. “Ашкарлыг дюврц” бу просеси даща да сцрятляндирди. 
Дейя билярляр ки, “ашкарлыг” Горбачовун хидмятидир. Хейр, зяннимъя, 
“ашкарлыг” бу просеси бир аз узатды. Яэяр Горбачов, дейилдийи кими, аьыллы 
рящбяр олсайды, ССРИ-нин даьылма просесиня сивил характер веря вя бу 
просесин эащ Азярбайъана, эащ Эцръцстана, эащ Прибалтикайа танклар 
йеритмякля мцшайият олунмасына имкан йаратмазды. Горбачов ися 
ъцрбяъцр ахмаг, популист, юзцнцн дя баша дцшмядийи идейалары иля чалышыр-
ды ки, бу просеслярдя тарихи шяхсиййят адыны, мцхтялиф мцкафатлары алсын. 
Артыг бу эцн ССРИ-нин даьылмасында Сумгайыт щадисяляринин, Гарабаь 
гаршыдурмасынын ясас катализатор рол ойнамасы шяхсян мяндя гятиййян 
шцбщя доьурмур. 

Бу бюлцмц айрыъа гейд етмякдя мягсяд о дювр щакимиййятдя 
оланларын мясулиййятя ъялб олунмасы мясяляси дейил. Яминям ки, онлар да 
Азярбайъанын мараглары цчцн мцяййян ишляр эюрцбляр. Бу эцн еля бир 
дюврдя йашайырыг ки, бязи мясялялярдя “сусмаг гызылдыр” принсипи чох 
зярярлидир вя мян дейярдим ки, щятта инди «сусмаг миллятя хяйанятдир». 
Бу эцн Ермянистан мямурларынын, зийалыларынын сахтакарлыгла долу 
хатиряляри, йазылары эяляъякдя тюрямяляри тяряфиндян тарихи архив материал-
лары кими боллуъа истифадя едиляъякдир. Бизим ися кечмиш “йолдаш”, инди ися 
«ъянаб» олан кясляримиз щансы мювзуда истясян йазырлар, Гарабаь 
проблеминя эялдикдя ися сусмаьа цстцнлцк верир, бунунла да ермяни 
миллятчиляринин дяйирманына су тюкцрляр. Бязиляри ися “диэяр республика-
ларда халг щяракаты олмады, анъаг онлар да мцстягил дювлят олдулар” 
демякля, щамымызын гцрур мянбяйиня чеврилян, 1988-ъи илдя Гарабаьын 



Аслан Исмайылов 

  184

Горбачов тяряфиндян бир гярарла Ермянистана верилмясинин гаршысыны алан 
Халг Щярякатыны кюлэя алтына алмаг истяйирляр. Бу ися артыг баьыш-
ланмаздыр. Цмид едирям ки, эяляъякдя Гарабаь тарихини вя щадисяляри 
арашдыраъаг эянъ нясил ССРИ рящбярлийинин бу мцнагишя яряфясиндя 
халгымызын башына эятирдийи мцсибятляри башгаларынын дилиндян йох, мящз 
о дюврдя Азярбайъан рящбярлийиндя тямсил олунмуш шяхслярин хатиряля-
риндя эюряъякляр. 
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                                        ГОРБАЧОВ VЯ ERМЯНИЛИК 
 

Китабы бу бюлцмля йекунлашдырмаг гярарына эялдим. Щесаб еди-
рям ки, бу бюлцм проблемин йерли, локал дейил, даща глобал характер 
дашыдыьыны охуъулара айдын шякилдя изащ едяъяк. Мянъя, кiтабы охуйаъаг 
истянилян шяхс эюряъяк ки, Азярбайъан Республикасы идейа вя сийаси ъящят-
дян кифайят гядяр щазырлыглы вя тяшкилатланмыш, щям кечмиш ССРИ мяка-
нында, щям дя мцасир дцнйамызын апарыъы дювлятляриндя - хцсусиля АБШ 
вя Авропада эениш мадди, мяняви вя сийаси дястяйя малик ермяниликля 
цзбяцз галмышдыр. Бяли, мящз ермяниликля!  

Нядир бу анлайыш, бу термин? Бу анлайышын мяьзиндя, мащиййятин-
дя, цмумиййятля варлыьында ня дайаныр?  

Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндя иштиракчы тяряфляри характеризя 
едян щяр кяс бу анлайышын, терминин Гарабаь уьрунда мцбаризядя Азяр-
байъана саваш ачан етник-сийаси гцввяйя шамил олундуьуну йахшы билир. 
Анъаг бялкя дя чохлары билмир ки, ермянилик бир систем, идеоложи бирлик вя 
баьлылыгдыр. Ня “Крунк”, ня дя Ермяни Цмумилли Щяракаты (ЕЦЩ) адлан-
дырылан гурумлар мцстягил, тяърид олунмуш шякилдя фяалиййят эюстярян вя 
ани ситуасийада ортайа чыхан тяшкилатлар олмайыблар. Мцнагишянин башла-
ма дюврцня – щяля ССРИ-нин мювъуд олдуьу вахтлара гайыданда, эюрц-
рцк ки, бу гурумлар юз фяалиййятлярини координасийа етмякля йанашы, цму-
ми мягсяд вя мярам ятрафында бирляшибляр вя билаваситя Сов.ИКП МК 
сявиййясиндя (Брежнев дюврцндя шюбя мцдири ишляйян, о вахт партийа 
олимпини фятщ етмяйя чох йахынлашараг, Сов.ИКП МК Баш катибинин 
кюмякчиси олан К.Шащназаров, Сов.ИКП МК-да диэяр шюбя мцдири 
К.Брутенс, гоъаман апарат ишчиси, рящбяр даиряляря йахынлыьыйла сечилян 
Л.Оников кими шяхсляр тимсалында – А.И.) эцълц дястяйя, щимайяйя малик 
олублар.  

Сов.ИКП МК-нын, демяк олар ки, бцтцн шюбяляриндя ермянилярин 
юз адамлары варды. Щятта бу щагда “Азярбайъан. Икинъи Республиканын 
агибяти” адлы тядгигатын мцяллифи Р.Аьайев щесаблама апарараг йазыр ки, 
Сов.ИКП МК-да ермянилярин сайы 20 няфяря чатдыьы щалда, орада ъямиси 
биръя няфяр азярбайъанлы олуб - идеоложи шюбянин тялиматчысы Р. Щцсейнов. 

Ейни заманда, ССРИ Назирляр Совети апаратында, Иттифаг назирлик-
ляриндя дя ермянилярдян ибарят чох эцълц груплашмалар йаранмышды.  

Йяни, Азярбайъандан вя диэяр мцсялман республикаларындан 
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фяргли олараг, Ермянистан бу бахымдан, Иттифагын йухары даиряляриндя 
щямишя эцълц мювгейя малик олуб. Дурьунлуг илляриндя, хцсусян йящуди 
миллятиня мянсуб оланлар мягсядйюнлц шякилдя сыхышдырылдыьы, кючцб Исраи-
ля, Гярб юлкяляриня эетдикляри вахт ермянилярин Москвайа - партийа-дювлят 
структурларына сцрятли ахыны башламышды. Русийада чохшахяли вя гядим 
ялагяляря малик зиряк ермяниляр идаряетмя органларында, елми мцясси-
сялярдя (ССРИ Елмляр Академийасынын академикляри вя мцхбир цзвляри 
арасында onlarla ермяни варды – А.И.), мядяниййят мцяссисяляриндя вя ян 
ваъиби – кцтляви информасийа васитяляриндя йаранмыш бошлуьу щисс олун-
мадан долдурурдулар. СИТА-да, «Хябярляр» Мятбуат Аэентлийиндя 
(ХМА), Цмумиттифаг Радио вя Телевизийасында онларын мювгеляри хейли 
эцълянмиш, узун мцддят бу гурумларда рящбяр вязифяляр тутмушдулар. 
Мясялян, онларын ян мяшщурларындан бири ХМА-нын сядр мцавини Карен 
Хачатурйан иди.  

Мараглыдыр ки, русларын тарихян ермяниляри эениш мигйасда 
дипломатик ишя ъялб етмя просеси Совет дюврцндя даща да эенишлянмиш вя 
яняня щалыны алмышды. ССРИ-нин ермяни мяншяли сяфирляринин сайы да 
мцхтялиф иллярдя 15 няфярдян артыг олмушду. Ашаьы рцтбяли дипломатик ишчи-
ляр арасында ися бу рягям нязярячарпаъаг дяряъядя чохлуг тяшкил едирди. 
ССРИ-нин Азярбайъан мяншяли йеэаня сяфири ися Я.Вязиров иди. 

Бу мягамда, щяр щансы шярщ вермядян, милли сярвятимиз сайылан 
профессорларымыздан Ширмяммяд Щцсейновун 23 апрел 2010-ъу ил 
тарихдя “Азярбайъан” гязетиндя тякрар чап етдирдийи вя вахтиля Тифлисдя 
эцръцлярин рус дилиндя бурахдыглары эцндялик ядяби-сийаси "Возрождение" 
гязетинин (редактор-нашири: Е.Д.Горделадзе) 1918-ъи илин йанвар сайындa 
эетмиш "Ермянилярин йени фялакятли хятасы" сярлювщяли мягалядян бир 
щиссяни нязяринизя чатдырмаг истяйирям.  

"Возрождение" гязети “Ермянилярин йени фялакятли хятасы” башлыглы 
мягалядя йазыр (Бу мягаля «Ачыг сюз» гязетинин 1918-ъи илин 7 
йанварында, 648-ъи сайында да тяръцмя едиляряк, чап олунуб вя о дювркц 
цслцб сахланылыб – А.И.): 

” Авропа мцщарибяси ибтидасында щяля Русийа дювляти Тцркийя иля 
щали-щярбидя олмайан заман, ермяни миллятинин башчылары бир фялакятли хята 
ишлядиляр. Граф Воронтсов-Дашков иля вязир Сазановун ширин нитгляриня вя 
вядляриня алданараг, онлар Тцркийяйя елани-щярб етдиляр вя ермяни 
кюнцллцляри Тцркийя торпаьына сохулдулар.  



SUMQAYIT – SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı 

  187

О вахт биз бир сыра мягалялярмиздя ермяниляри беля хяталы игдамят-
дян сакындырмайа чалышараг, хырда бир миллят цчцн бюйля тяъавцзкараня 
щярякятин фялакятли олдуьуну исбат, бир гядяр дурбин олмаларыны тювсийя 
етдик вя милли тяяссцб аловландыран башчылар ялейщиня чыхдыг. Фягят 
тювсийяляримиз щядяр олуб даща да биздян аъыгландылар вя ермяни гязетля-
риндя цзцмцзя "щайа эерел" («ермяни йейян») лягяби газандыг. Бизим ян 
мцгяддяс щиссимиз тящгир едилди. Зира сямимиййятимизя ядавят тялгин едилди 
вя хейирхащлыьымыз бцтцн мязлум ермяни милляти щаггында провокасийа киби 
эюстярилди...  

Лещистан, Литва, Беларусийа дяхи дава мейданы олараг Гафгасийа 
сяфяри киби деэил, даща мцдщиш вурушмалар олду. Фягят Лещистан, Литва вя 
Беларусийа сяламят галдылар. Бяс ня цчцн Ермянистан мящв олду?  

Щамынын етираф етдийи цзря, дава едян миллятлярдян щеч бириси тцрк 
ясэярляри гядяр алиъянабаня дава етмийор. Бунунла бярабяр, Ермянистан 
мящв олдуса, сябяби будур ки, сцни сурятдя эилйотин («бойун вуран маки-
на») алтына салынмышды. Полйаклар ня Русийайа хяйанят етдиляр, ня Алмани-
йайа. Онлар щеч дювлятя елани-щярб етмяйяряк эцъсцзлцэцнц етирафла мцм-
кцн олан гядяр битяряф галдылар. Фягят кичик Ермянистан тяъавцзкараня 
сийасят йцрцдяряк щярби бир дювлят кими мцттяфигляр сырасына эирди. Бизя 
мялумдур ки, Тцркийя ермяниляри юз вятянляри олан Тцркийяйя ясла хяйанят 
етмяйиб битяряф галмаг истийорларды.  

Фягят Русийа ермяниляри онларын явязиня дювлятляриня хяйанятя гол 
чякмяйя тялясдиляр (сечдирмя бизимдир - А.И.) Беля аьылсыз сийасятин ня 
гядяр мцдщиш нятиъя вердиэини мцфяссял йазмайаъаьыз. Фягят бу фялакятдян 
дяхи онлар ибрят алмадылар.  

Инди биз йенидян сясимизи уъалтмалыйыз, биз кянардан даща йахшы 
эюрцйоруз, инди ермяни башчылары йени бир хята ишляйирляр.  

Русийа Тцркийя иля барышыр. Рус гошунлары ъябщядян эедирляр. 
Цмум-Гафгасийа миллятляри мцщарибянин гуртармасыны арзу едийорлар. 
Ермяниляр ися йеня мцстягилян Тцркийя иля мцщарибяни давам етдирмяк 
истийорлар. Онлар сяфярбярлик елан етмишляр. Рус гошуну тяряфиндян тярк 
едилмиш Тцркийя ъябщясини мцдафияйя щазырлашыйорлар. Битмяк цзря олан 
Русийа-Тцркийя мцщарибяси явязиня Тцркийя-ермяни мцщарибяси башланыр. 
Воронтсовлар иля Сазановлар ролуну инди дя Инэилтяря дипломатлары ифа едийор 
вя ермяниляр йени маъярачылыг йолуна дцшцйорлар!  

Сямими олалым!  
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Ермяниляр няйя хатиръям ола билярляр? Инэилислярин кюмяк вермяляри 
хяйалдыр. Онлар юз мянафеляри цчцн ермянилярдян истифадя едяъяк вя юзляри 
цчцн ялверишли дягигя щал единъя, ермяниляри юз мцгяддяратларына бураха-
ъаглардыр. Ола биляр ки, ермяниляр юз гошунларынын кюмяэиня цмид баьлыйор-
лар. Щазырда Русийа щюкумяти башында дуран Ленин ермяниляри аз дцшцнцр. 
Рус солдатлары щеч вахт Ермянистан, йахуд Русийанын саир бир гисми цчцн 
мцщарибяни тязядян башламаг истямяйяъяклярдир.  

Тцркийя иля мцбаризядя Гафгасийа тцрк, даьыстанлы вя эцръцляриндян 
дя кюмяк эюзлямяк аьылсызлыгдыр. Сябябляри дя чохдур вя мялумдур. Эцръц 
демократийасы мцщарибянин давамыны истямийор. Щеч дцрлц маъярачылыьа 
эетмяз. Билахасся ки, ермяниляр Эцръцстанын хцсуси яйаляти олан ян йахшы 
торпагларыны ялляриня алмаьа чалышыр. Эцръцляр щяггиндя яски сийасятлярини 
давам етдирийор вя етирасиййати-миллиййяни аловландырыйорлар.  

Ашкардыр ки, бу йени мцщарибядя ермяниляр тяк галаъаглар вя анъаг 
юз гцввяляриня хатиръям олмалыдырлар. Бу гцввянин ися азлыьы вя мцщарибяйя 
щазыр олмадыьы ермянилярин юзляриня биздян йахшы мялумдур.  

Вахтдыр ки, юз миллятляринин мцгяддяратына даща айыг эюзля 
бахараг ону габагъадан итлафа мяруз олан мягсядсиз фялакятляря 
салмасынлар. Вягтдир ки, щярбъуйаня сийасятин йахшы нятиъя вермяйяъяэи вя 
щамы иля дава етмяк мцмкцн олмадыьы дярк едилсин. Бюйля сийасят 
ермяниляри дящшятли бир щала салды, Ермянистаны мящв етди. Инди ися 
ермянилярин истигбалыны да пуч едя биляр. Бюйля мцдщиш бир вязиййятдян 
чыхмаг цчцн анъаг бир чаря вар:  

Цмуми сийасят курсуну ясасындан дяйишмяк, щярбъуйанялийи 
сцлщъуйаня сийасятя мцбяддял етмяк вя щяр шейдян габаг, йахын гоншу 
миллятлярля ял-яля эетмяк лазымдыр.  

Бу йазыны охумаг аьырдыр. Фягят мярданяликля аъы щягигяти 
динлямялидир.” 

Hesab edirяm ki, hяqiqяtяn dя heч bir шярщя ehtiyac yoxdur... 
АБШ, Франса, Инэилтяря вя диэярляриндя, о ъцмлядян Тцркийя, Иран, 

Ливан вя башга мцсялман юлкяляриндя ермянилярин сайы вя тясири барядя 
иътимаиййяти кифайят гядяр мялуматландыраъаг ядябиййат мювъуддур. 

Мцнагишянин бу аспекти цзяриндя бизим беля ятрафлы дайанмаьы-
мыз ися сябябсиз дейил. Бязи шярщчилярин дедикляриндян фяргли олараг, 
щадисялярин щягигяти белядир: Азярбайъанын дцшмяни ня «Крунк», ня 
ЕЦМЩ, ня Ермянистан ССР, ня дя ДГМВ-дир, ясл дцшмян бцтцн бун-
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лары бир чятир алтында бирляшдирян ермяниликдир!  Бязи мцяллифляр, о ъцмлядян 
еля ермянилярин юзляри дя бейнялхалг мигйасда йахшы тяшкилатланмыш бу 
етник-сийаси гцввяни  беляъя адландырырлар - ермянилик!.  

Бейнялхалг бирлик бу гцввяни сийаси амил кими гябул едяряк, 
мцхтялиф сябябляр цзцндян, ону щяр васитя иля дястякляйир. Бу термин ряс-
ми дювлят сярщядлярини беля танымайан бир милли идейа – «Бюйцк Ермянис-
тан» рюйасы ятрафында сайсыз-щесабсыз теллярля бирляшян ермяни иъмаларынын, 
ермяни диаспорунун тябиятини, характерини, цмумиййятля етник-сийаси 
мащиййятини чох дягиг якс етдирян анлайышдыр. Бу бахымдан, биз дя 
“ермянилик” анлайышыны чох надир етник-дини-сийаси феномен мянасында 
истифадя едяъяйик.  

Ермянилик милли идейасы дяфялярля Азярбайъана тяъавцз мянбяйи 
олуб вя потенсиал олараг, эяляъякдя дя Тцркийядян башламыш Гафгаза 
гядяр даща эениш ареалда йайылъаг бир тящлцкя олараг галыр. Одур ки, бу 
анлайышын юйрянилмяси щям дя Гарабаь мцнагишясинин сябябляринин 
чюзцлмясиндя принсипиал ящямиййят кясб едир. О, мцнагишянин эцъцнц 
даща дягиг эюстярмяйя, эизли мотивляри ашкарламаьа, мцхтялиф бейнялхалг 
эцълярин мараг вя мянафелярини юйрянмяйя йахшы фцрсят верир.  

Азярбайъанын, илк нювбядя, Азярбайъан Халг Ъябщясинин (АХЪ) 
стратежи сящвляриндян бири еля мящз онунла гаршыдурма вязиййятиндя олан 
гцввяни – ермянилийи лазымынъа гиймятляндирмямяси олмушду. Хатырла-
дым ки, Сов.ИКП МК Сийаси Бцросунун цзвц, совет партийа рящбярляри 
арасында узун мцддят йцксяк нцфуза малик олмуш Щейдяр Ялийев ССРИ 
Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини вязифясиндян кянарлашдырыландан 
сонра, Азярбайъанын мювгейи, лоббичилик бахымындан хейли зяифлямишди. 
Даща яввял -1981-ъи илдя ися ССРИ Газ Сянайеси назири С.Оруъов вяфат 
етмишди. Москвада йеэаня нцфузлу сима Ленин мцкафаты лауреаты, 
йцксяк инстансийаларла йахшы ялагяляри олан, лакин сийаси ъящятдян пассив 
Фярман Салманов иди. Мящз Москвада мювгеляримизин зяифлийи сябябин-
дян Гарабаь мцнагишясинин шиддятли дюврцндя, Азярбайъан зийалылары 
щагг сясляринин цмумиттифаг кцтляви информасийа васитяляриндя, Москва 
зийалылары арасында гябул едилмясиня наил ола билмядиляр. Иттифаг сявиййя-
синдя дястяклянмяйян Азярбайъан ССР Ермянистан вя Гарабаь сепарат-
чылары иля гаршыдурмада йалныз юз мящдуд ресурсларына цмид бясляйя 
билярди ки, бу имканлары да йалныз эцълц сийаси рящбярлик васитясийля 
сяфярбяр етмяк мцмкцн иди. 
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О вахт ермянилярин ССРИ-дяки мювгелярини тясяввцр етмяк цчцн 
онларын тякъя Азярбайъандакы вязиййятляриня бахмаг кифайятдир: 1990-ъы 
илдя Азярбайъанда ермяни миллятиня мянсуб 681 няфяр республиканын али 
вя орта щакимиййят ешелонларында тямсил олунмушдулар. Щямин ермя-
нилярин сырасында Азярбайъан КП МК апаратында, Назирляр Советиндя 
йцксяк вязифя тутанлар, назирляр вя онларын мцавинляри, сащяви дювлят 
комитяляринин сядрляри вя сядр мцавинляри, вилайят, шящяр вя район партийа 
комитяляринин биринъи катибляри вя катибляри, вилайят, шящяр вя район 
иъраиййя комитяляринин сядрляри вя онларын мцавинляри, ири сянайе, тикинти, 
няглиййат, йцнэцл вя йейинти сянайеси мцяссисяляринин директорлары, баш 
мцщяндисляри, баш мцтяхяссисляри оланлар вар иди. Онларын Азярбайъан 
Дахили Ишляр Назирлийинин, Дювлят Тящлцкясизлийи Комитясинин вя Баш 
Прокурорлуьун мяркязи апаратларында идаря вя шюбя ряисляри сявиййясиндя, 
вилайят, шящяр, район идаряляринин структур бюлмяляриндя ися биринъи вя 
икинъи шяхсляр сявиййясиндя тямсилчиликляри вар иди. 

Бцтцн бунлар ола-ола, Горбачов щакимиййяти илляриндя ССРИ-дя 
ермянилярин мювгейи тясяввцредилмяз дяряъядя йцксялди. Шяхси тяърцбям-
дян чыхыш едяряк, бир факты нязяринизя чатдырмаг истяйирям ки, Ставропол 
дийарында щаким ишлядийим дюврдя мящкямялярдя бир няфяр дя олсун 
ермяни щаким йох иди, лакин 1985-ъы илдян сонра дийар цзря ермяни миллий-
йятиндян олан щаким, прокурор, полис ряисляринин сайы эеометрик сурятля 
артмаьа башламышды. Йяни, Горбачовун щакимиййяти дюврцндя ермяни-
лярин вязифя пилляляриндя даща сцрятля ирялилямяси ачыг-ашкар эюрцнцрдц.  

Узун мцддят ССРИ-дя бюйцк нцфуза вя эцълц тясир даирясиня 
малик мяшщур ермянилярдян бири Исраилйан иди. О, вахтиля ССРИ-нин 
фювгяладя вя сялащиййятли сяфири олмушду, ССРИ хариъи ишляр назири А. А. 
Громыконун хцсуси етимадыны газанмышды. Исраилйандан сонра ССРИ-нин 
щям хариъи, щям дя дахили сийасятиня тясир етмяк эцъц узун мцддят 
Шащназаровун ялиндя олмушду. Няинки ССРИ тарихиндя, щятта чар Руси-
йасында да кюмякчисинин щюкмдара тясири щеч вахт Шащназаровун 
Горбачова тясири гядяр эцълц олмамышды. ССРИ-дя, илк нювбядя Моск-
вада ермяни диаспорунун йухары тябягяси иля ялагялярин бцтцн телляри 
Шащназаровда ъямляшир, дцйцнлянирди. 

Кечмиш бакылы, Азярбайъан Дювлят Университетини вя Сов.ИКП 
МК йанында Иътимаи Елмляр Академийасыны битирмиш Эеорэи Хосройевич 
Шащназаров бир мцддят “Сцлщ вя сосиализм проблемляри” (“Проблемы 
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мира и социализма”) журналында (Прага) ишлядикдян сонра 1964-ъц илдя 
Сов.ИКП МК-нын бейнялхалг шюбясиня эялиб чыхмышды. 1988-ъи илдя о, Баш 
катибин кюмякчиси олмаьа разылыг вермишдир. Бу, бир гядяр гярибя 
эюрцнцрдц, чцнки щямин вязифя номенклатур ящямиййятиня вя карйера 
имканларына эюря, о дяряъядя дя перспективли сайылмырды. Анъаг М. 
Горбачовун дюврцндя бу номенклатур ващидин вя илк нювбядя Э. 
Шащназаровун мювгейиндя ъидди дяйишикликляр баш верди. Аз сонра Баш 
катиб юзцнцн о вахта гядяр щеч няйи иля фярглянмяйян, лакин нцфузлу 
кюмякчисини ССРИ Президентинин мцшавири тяйин етди. Артыг 1990-ъы илдян 
Э. Шащназаров ССРИ Халг депутаты, сонра щям дя Али Советин 
Конститусийа Ганунвериъилийи Алт Комитясинин сядри, 1992-ъи илдя ися 
Горбачов Фондунун Глобал Проблемляр Мяркязинин директору олду.  

Мювзудан аз да олса кянара чыхараг, бир мягамы диггятинизя 
чатдырмаг истярдим. Азярбайъанда, о ъцмлядян Бакыда щеч вахт милли 
айрысечкилик олмайыб. Буна мисал кими, Азярбайъанда доьулан, сонра-
дан дцнйа шющрятли мяшщурлара чеврилян мцхтяли милли мяншяйя малик 
шяхсляри - мяшщур физик, академик Л.Ландауну, виолончелист-дирижор М. 
Растроповичи, миллиййятъя ермяни олан ССРИ маршаллары - И. Баграмйан, 
А. Бабаъанйан, шащмат цзря дцнйа чемпиону Г.Гаспарову вя 
диэярляринин адларыны чякмяк кифайятдир. Сонунъу щаггында гейд едим 
ки, о, Бакы шащмат мяктябинин йетирмяси иди. А. Карповла финал йарышында 
бцтцн ССРИ КП МК-нин Сийаси Бцросунун цзвляри ону дястяклясяляр дя, 
Азярбайъан ССР рящбярлийи мящз Гаспарова бцтцн мяняви вя мадди 
кюмяклийини ясирэямямишди. Бунун явязиндя, Гаспаров щадисяляр 
башлайанда барышдырыъы мювгедя йох, яксиня гызышдырыъы, тящрикчи ролунда 
чыхыш етди вя Азярбайъан халгынын дцшмянляринин юн сыраларында йер алды.  

Мялумдур ки, М.Горбачов щяля тялябялик дюврцндян Э.Шащназа-
ровла достлуг етмяйя башламышды. Э.Шащназаров юзцнцн “Рящбярля вя 
онларсыз” адлы мемуарында бу барядя ятрафлы сющбят ачыр. Ола билсин ки, 
мящз бу достлуг сябябиндян, эяляъяк Баш катиб ермяни миллятинин 
нцмайяндяляриня даща да йахынлашараг, онлара хцсуси мцнасибят 
бяслямишди. Мараглыдыр ки, щяля тялябялик дюврцндян йахын олан бу ики 
дост - Горбачов вя Шащназаров Сов.ИКП МК-йа эялиб чыхандан сонра 
йахынлыгларыны щеч ня иля бцрузя вермирдиляр. Щятта бязян Горбачов юз 
кюмякчиси иля сямими мцнасибятлярини маскаламаьа чалышырды - щярчянд 
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ки, буну баъармырды. Горбачов тез-тез мямнун щалда дейирди: 
“Эюрцрсцнцз, бяхтимя неъя журналист дцшцб! (Шащназаров нязярдя тутулур 
–А.И.). Ишлямяйя разылыг веряндя дя шылтаглыг етмяди. Ситарйаны кюмякчим 
олмаьа разы салмаг цчцн дяфялярля диля тутмалы олмушдум. Бу ися ади бир 
щал кими, лакин ляйагятля деди: «Сизинля щара десяниз эедярям». Щя, 
неъядир?”.  

Баш катибин юз кюмякчиси барядя ряйляриня щейрятлянмямяк мцм-
кцн дейил. Тякъя она эюря йох ки, о, партийа тяшкилатынын арайыш вя 
аналитик гейдляриндян аз фярглянян дарыхдырыъы ишлярин мцяллифинин гейри-
ади сцрятля ирялилямясини, бир нюв, ясасландырмаг арзусу иля ону тярифля-
мякдян усанмырды. Hяm dя gюрцнцр,  Qorbaçov Şahnazarovu tяlяbяlik 

illяrindяn tanıdığını gizlяtmяk цчцn maskalanmaqda davam edir. Доьру-
дан да, Шащназаров ясл Горбачовун ахтардыьы адам иди, анъаг о, 
Sитарйандан да ял чякмирди. Беля ки, Э.Шащназаровун вя онун адам-
ларынын МК-да хцсуси мювгейи барядя илк мянбядян мялуматы олан 
А.Чернйайев юз хатиряляриндя эюстярир: “М.С.Горбачов сярянъам 
веряряк, юзцнцн штатданкянар мцшавирлярини дя тясдиглямишди. Бунлар 
Л.И.Абалкин, С.А.Ситарйан вя В.П.Осипйан иди”.  

Горбачов йцз милйонлуг Русийада юзцня лайиг савадлы кюмякчи 
тапа билмямишди. Чцнки савадлы рус зийалыларында щагг-ядалят вя Вятяня 
мящяббят щисси Горбачовдакындан кюклц шякилдя фярглянирди. 

Э.Шащназаров Москвада ермяни диаспорунун ясас дайагла-
рындан бири сайылырды. О, щакимиййятдяки ермянилярля ССРИ-дя мювъуд 
олан ермяни даиряляринин щамысынын арасында рабитя, кюрпц гурмушду вя 
бу, Горбачовун Баш катиб вязифясиня ян мцнасиб намизяд олмасы 
имиъинин йарадылмасында чох эцълц васитя иди. Баш катиб дя буну йахшы 
анлайырды. “Миша-конвертик” лягябли Горбачов Москвада юз йерини 
мющкямлятмяйя башлайанда, Шащназаровун юз достунун мянафеляри 
цчцн лоббичилик етмяйя кифайят гядяр адамлары варды. Ермянилярин Сов. 
ИКП МК-нын демяк олар ки, бцтцн шюбяляриндя адамлары чалышырды. 
Бунлар Сов. ИКП МК-нын диэяр шюбя мцдири К.Брутенс, гоъаман апарат 
ишчиси, рящбяр даиряляря йахын олан Л.Оников вя Сов. ИКП МК-нын 
Идеоложи шюбясинин сектор мцдири Карен Гараэюзйан вя башгалары иди. Щеч 
дя тясадцфи дейил ки, Шащназаровун юлцмцндян сонра Горбачовун адыны 
дашыйан Фондда онун кюмякчиси мящз Карен Гараэюзйан олмушдур.  
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Шащназаров бцтювлцкдя Горбачовлар аилясинин севимлиси иди. Р. 
Горбачова юзцнцн “Мян цмид едирям” адлы китабында Э.Шащназаровун 
она 8 март мцнасибятиля цнванладыьы щяйяъан долу мяктубдан ситат 
эятирир: “Язиз Раиса Максимовна! Яэяр ниэащлар щягигятян сямада 
баьлансайды, Аллащ Михаил Серэейевичин талейиня йазылмыш миссийайа 
уйьун олараг, она мящз Сизин кими юмцр-эцн йолдашы бяхш етмяйя 
чалышарды… Сямими щюрмятля, Сизин Шащназаров”. 

Р.Горбачованын Баш катибя тясириндян чох данышылыб. Бу барядя 
цмуми мювзудан кянара чыхсам да, бир щалы хатырламаг истяйирям. 1985-
ъи илдя миллиййятъя ермяни олан Кошелева вя Пилипенко щаггында о дювр 
цчцн тюрядилмя цслубуна вя мигйасына эюря чох надир олан гулдурлуг 
ишиня бахырдым. Бу ъинайят иши Ставропол дийар мящкямясинин гярардады 
иля тяйин олунмуш ъязаларын йцнэцллцйцня эюря ляьв олунуб, йени мящ-
кямя бахышына эюндярилмишди. Мящкямя просеси башламаздан габаг, бир 
дяфя мящкямя сядринин кабинетиндя эюрдцйцм, яввялляр танымадыьым, 
Пйатигорск вякилляр коллеэийасынын цзвц, миллийятъя ермяни, Ставропол 
дийарында мяшщур вякил Роберт Хачатуров отаьыма эялди. Сющбят 
яснасында тягсирляндирилянляря кюмяк етмяк лазым олдуьуну билдирди. 
Ъавабында «йягин, мяни йахшы танымырсан вя щансы принсипля ишлядийими 
билмирсян», - дедим. О ися мяним щаггымда кифайят гядяр мялуматлы 
олдуьуну вя щеч дя мяня рцшвят тяклиф етмяк истямядийини, анъаг бир 
тяклифинин олдуьунu сюйляди. Деди ки, она кюмяк едяъяйим тягдирдя, Р. 
Горбачованын йахын ряфигяси олан гощуму васитяси иля мяни онларын 
аилясиня дахил едя биляр. Горбачовлар щаггында Ставропол дийарында 
чохлары чох шей данышырды, анъаг бу сющбят мяня о гядяр уйдурма вя 
ахмаг эялди ки, дярщал ону отагдан говдум. Бир аздан мящкямя сядри 
отаьыма эялиб вя нащаг йеря еля бир эениш ялагяси олан шяхсля мцнасибят 
гурмадыьымдан тяяссцфляндийини сюйляди.  

Мящкямядя щамиля олмасы сябябиндян Кошелевайа азадлыгдан 
мящрум етмя йох, ганунун тялябляриня уйьун олараг, шярти ъяза тяйин 
едилди. Сонралар щямин Р. Хачатуровла ялагяли олан шяхслярин яксярий-
йятинин вязифя пилляляриндя илдырым сцрятиля ирялилямясини, онун юзцнцн 
бизнесинин чичяклянмясини эюрдцкдяся, щеч дя щямин данышыьын ахмаг, 
уйдурма олмадыьына бир даща ямин олдум.  

Шащназаровун Горбачова тясир имканлары щагда А.Чернйайев дя 
“Азадлыг” радиосу иля чыхышында демишди: “Горбачов тякъя бейнялхалг 
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мясяляляр барясиндя дейил, ян инъя мятлябляр – кадр проблемляри вя диэяр 
мясяляляр барясиндя дя онунла мяслящятляширди. Ян мцщцм мясялялярин 
мящдуд даирядя щялл едилдийи мцшавирялярин щеч бири Шащназаровсуз 
кечмирди”. Бир сюзля, Шащназаровун Горбачова тясири щядсиз дяряъядя 
эцълц иди. 

Шащназаровун Азярбайъана мцнасибятиня эялинъя, щадисялярин 
шащидляри дейир ки, Э.Шащназаров, Гарабаь мясялясиндя эцзяштя эетмя-
дийиня, Азярбайъан ССР КП МК-да ДГМВ-нин ганунсуз сессийаны 
сярт тянгид етдийиня эюря, Москвада ССРИ Халг депутатлары гурултайы 
заманы Вязировун пенъяйинин голундан тутараг гышгырырмыш: “Тарих 
буну Сизя баьышламайаъаг. Бу эцн сиз бцтюв бир халгы яздиниз!”. 

 Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби А. Мцтяллибовун Сов. 
ИКП МК-нын Баш катиби М. Горбачова мяхфи мяктубундан эютцрцлмцш 
“сепаратчы мцнагишялярин щяллиндя дцнйа тяърцбяси инандырыъы шякилдя 
эюстярир ки, бу мцнагишяляр демократийа зямининдя щялл едилмир” сятирляри 
мящз Шащназаровун сайясиндя эениш иътимаиййятя мялум олур вя 
Азярбайъана негатив мцнасибят кяскинляшир.  

Шащназаровун Азярбайъана мцнасибятдя бу ъцр щярякятляринин 
сайы-щесабы йохдур. Онун дцнйаэюрцшцнъя, демократийа, инсан щаглары 
анъаг ермяни millяtçilяrinin истяйиня уйьун олмалы иди.  

Яслиндя, бурада тяяъъцблц бир шей дя йох иди. Шащназаров щярякят-
ляриндя там сярбяст иди вя Баш катибин саь голу олараг, ССРИ-нин али 
рящбярлийиня тясир эюстярмяк цчцн лобби групу да йаратмышды. Онун еля 
эцълц командасы варды ки, щятта Украйна кими республика да белясиня 
сащиб дейилди. Фикир верин: Шащназаров – Баш катиб М.Горбачовун кю-
мякчиляриндян бири; Брутенс – бейнялхалг шюбянин мцдир мцавини; Мчед-
лов – Сов.ИКП МК йанында Марксизм-ленинизм Институтунун директор 
мцавини; Гараэюзйан К.К. – Сов.ИКП МК идеоложи шюбясинин сектор мц-
дири; Оников Л.А. – Сов.ИКП МК идеоложи шюбясинин мясул тяшкилатчысы. 

Ийерархик гурулушлу бу системин тяркиб щиссясиня бир гядяр ашаьы 
пиллядя бу шяхсляр дахил иди: Арзуманйан Г.Г. – ССРИ ЕА Ряйасят 
Щейятинин Иътимаи Елмляр Сексийасынын сектор мцдири; Кузаъйан Л.С. – 
Иътимаи Елмляр Цзря Елми Информасийа Институтунун директор мцавини; 
Момъйан Х.Н. – Совет Сосиолоэийа Ассосиасийасынын президенти; Петрос-
йан Й.А. – ССРИ ЕА Шяргшцнаслыг Институтунун Ленинград бюлмясинин 
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мцдири, бюлмянин мцдафия цзря елми шурасынын сядри. 
Шащназаровун ССРИ ЕА-да да академиклярдян вя мцхбир 

цзвлярдян ибарят, ССРИ-дя чох эениш бирбаша вя якс ялагяляря малик олан, 
йахшы тянзимлянмиш командасы варды. Бу командайа ССРИ ЕА-нын ака-
демикляри Амбарсумйан, Осипйан, Дямирчийан, Багдасарйан, Йени-
колопов, Кнунйантс, Чайлахйан, Сандахчийев, Тахтаъйан, Аганбек-
йан, Хачатуров; ССРИ ЕА-нын мцхбир цзвляри Мерэелйан, Микаелйан, 
Бабайев, Саркисов, Аьаъанов, Бабайан, Мирзябяйов, Эюдякйан, 
Саркисйан, Фанарчйан, Чойлахйан, Ситарйан вя башгалары дахил идиляр. Бу 
групун ишини асанлашдыран ися о иди ки, ермянилярля мцхтялиф теллярля баьлы 
олан Й. Примаков да Э. Шащназаровла билаваситя ялагяли шякилдя фяалиййят 
эюстярирди.  

Ленин вя Сталин дюврцндян башлайараг юлкянин сийасятиня эцълц 
тясир эюстярян йцксяк вязифяли ермянилярин сайы щеч вахт Горбачовун 
вахтындакы гядяр чох олмамышды. Щямин иллярдя “Старайа плошшад”да 
ишляйянлярин щамысы тясдигляйир ки, Шащназаров Горбачовун ящатясиндя 
хцсуси статуса малик иди, Баш катибя, онун щяйата кечирдийи сийасятин 
формалашмасына вя иърасына даим тясир эюстярир, бу тясир ися эцнбяэцн 
артырды.  

А. С. Чернйайевин “ССРИ президентинин кюмякчисинин эцндялийи” 
адлы китабынын “Йенидянгурма харабалыгларында” адлы биринъи фяслиндя 9 
октйабр 1988-ъи ил тарихли бир гейд вар: “Ъцмя эцнц Горбачов Шащназа-
ровла мяни йанына чаьырмышды. Шащназаровун 64 иллийи мцнасибятиля ону 
юпдц. БМТ-йя, Кубайа вя Лондона гаршыдакы сяфярляр барядя данышдыг. 
Сюзарасы Квитсинскини Добрынинин явязиня МК-нын бейнялхалг ялагяляр 
шюбясинин мцдири тяйин едилмясиня разылыг алдыг. Бирдян о, Гарабаь 
барясиндя сющбят ачды. Биз яйляшмишдик. О, айаьа галхыб бизимля цзбяцз 
дайанараг, данышмаьа башлады: “Мян истяйирям ки, щяр иши адам кими 
эюряк, мясяля ган тюкцлмяси дяряъясиня чатмасын, бир-биримизля данышма-
ьа башлайаг… Коррупсийайа гуршанмыш адамлар вар. Дямирчйан 
(Ермянистан КП МК-нын биринъи катиби –А.И.) юз адамларыны башына 
топлайыр, Бакыда юз адамларыны сяфярбяр едирляр, ермяни зийалылары ися, 
санки, мцфлисляшибляр: ахы онлар мясялянин щяллиня эятириб чыхара биляъяк 
щеч бир тяклиф иряли сцря билмирляр. Лакин мян юзцм дя бунун щяллини 
билмирям. Яэяр билсяйдим, мян щеч бир эюстяришля, йаранмыш вязиййятля 
щесаблашмадан юз билдийими едярдим, лакин мян бунлары билмирям!”. 
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Сонра о, ЯЫийевин ишляриндян данышмаьа башлады. Деди ки, биз онун 
айаьынын алтыны чох газырыг, амма онун ишляри, санки, Ряшидовун ишиндян 
дя тямиздир”. 

Профессор Чапай Султановун тябиринъя десяк, Азярбайъанын бу цч 
мялум дцшмянинин сющбятиндя чох бюйцк информасийа вар. Фювгял-
дювлятдя бцтцн щакимиййяти яля кечирмиш, гярар гябул етмяк цчцн бцтцн 
дцнйадан информасийа алан бир адам юз дювлятиндя йаранмыш проблеми 
неъя щялл едяъяйини билмир. Йалныз сийасятдян тамам бихябяр адамлар 
Шащназаровун бу сющбяти юз каналлары васитясиля дярщал ермяни тяряфиня 
чатдырмасына шцбщя едя билярляр. Горбачов, эуйа, проблемин щялли йолуну 
билмир. Онун юз марагларына уйьун эялмяйян щаллары пярдялямяк 
баъарыьы барядя яввялляр мялумат вермишдим. Бязян мятбуатда онун, 
щягигятян, «баъарыгсыз», «авам» олмасы барядя фикирляр йер алыр. Бу, ясла 
беля дейил. 1985–ъи илдя Горбачов ССРИ КП Баш катиби сечиляндян бир 
нечя эцн сонра мящкямянин сядри А. Кузминовла онун отаьында 
отуруб щансыса иши мцзакиря едирдик. Бу заман гяфлятян отаьа Ставропол  
дийар мящкямясинин сядри А.Масленников эирди. Мян галхыб отагдан 
чыхмаг истяйяндя, о, галмаьымы истяди. Сющбят заманы бялли олду ки, 
Кисловодскда достлары иля бирликдя Горбачовун Баш катиб сечилмясини 
гейд едиб Ставропола гайыдаркян, йолцстц бизя баш чякмяк гярарына 
эялиб. Кефи кюк олдуьундан, чох сярбяст данышырды. О сющбятдян ян чох 
йадымда галан онун Горбачов щаггында бир нечя дяфя ишлятдийи «дащи», 
«чох узагэюрян», «сирр сахламаьы баъаран шяхс» ифадяляри иди. Бу сющбятя 
гядяр дя мян Горбачов щагда чох ешитмишдим, анъаг биринъи дяфяйди 
билирдим ки, 1978-ъи илин йанварында, щяля Ставропол дийар ПК-нин биринъи 
katibi олан Горбачова ССРИ Баш прокурору вязифяси тяклиф олунубмуш. 
Онун, ССРИ-нин бир яйалят башчысынын, SSRİ Baş Prokuroru vяzifяsindяn 
имтина етмяси достларында, о ъцмлядян А. Масленниковда тяяъъцб йарат-
мышды. Онлар Горбачовдан сябябини сорушанда, о, ихтисасъа щцгугшцнас 
олса да, бу сащядя тяърцбясинин олмамасыны ясас эятирмишди. Щямсющ-
бятимиз Горбачову мящз щийляэярлийиня, онун сюзлярийля десям “голту-
ьунун алтында дашыдыьыны” эизлятмяк мящарятиня эюря дащи адландырырды. 
Щягигятян, о дювр ССРИ Баш прокурору 1953-ъц илдян бу вязифядя 
чалышан, щяля 1945-ъи илдя «Нцрнберг просеси»ндя ССРИ адындан дювлят 
иттищамыны мцдафия едян 71 йашлы, артыг хястя олан Р.А.Руденко иди. Аз 



SUMQAYIT – SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı 

  197

сонра о вяфат етди вя бу вязифяйя сон илляр фактики бу иши апаран А.Ре-
кунков тяйин едилди.  

Яввялляр Горбачовун тез-тез коррупсийадан данышдыьыны эюстяр-
мишдим. Инди эюрцн, ким коррупсийадан данышыр? Рцшвяти зярфлярдя 
алдыьына эюря, щяля Ставрополда о, “Миша-конвертик” лягяби газанмышды. 
Горбачовун ялияйри вя тамащкар шяхс олмасыны онун ССРИ вахтында 
«кюлэя игтисадиййаты»нын мафиоз нцмайяндяляри иля, халг арасында 
“сеховик” адландырылан адамларла сых ялагяляр гурмасындан да анламаг 
олар. Onun bu яlaqяlяrindяn bir çox mяnbяlяr xяbяr verir. Щятта 
Горбачовун йахын досту вя силащдашы олмуш Е. Шеварднадзе дя юз 
хатиряляриндя Эцръцстандан ъинайят мясулиййятиндян йаха гуртармаг 
цчцн Ставропола гачмыш ъинайяткарларын щябс олунмасына манечилик 
тюрятдийиня эюря, Горбачовла араларында мцнагишянин олмасындан, 
йалныз цмуми «патронлары» Андроповун ишя гарышмасындан сонра 
мцнасибятляринин нормаллашмасындан йазыб.  

Ейни щадися Азярбайъанла баьлы да баш вериб. Беля ки, Бакыда 
«кюлэя игтисадиййаты»на гаршы мяшщур “Промгалантерейа” адлы ъинайят иши 
галдырылдыгдан сонра ъинайяткарларын яксяриййяти Ставропол дийарына 
гачыблармыш. О дюврдя йашайанлар билир ки, ССРИ-дя «кюлэя игтисадиййаты» 
бцтювлцкдя ермяни миллятиндян оланларын инщисарында иди. Азярбайъандан 
гачан «кюлэя игтисадиййаты»нын нцмайяндяляри дя конверт щесабына 
Горбачовун щимайясиня сыьынмышдырлар.  

Ставрополда, ясасян “Гафгаз минерал сулары” дейилян реэионда 
йашайан “сеховиклярин” мящз Горбачов тяряфиндян щимайя олунмасы dа 
о дюврдя щеч ким цчцн сирр дейилди. 

 1999-cu ilin aprel ayının əvvəllərində saat 12.00-да “Azadlıq 
radiosu”nun Vaşinqton ofisində mətbuat konfransı keçirirdim. Həmin 
günü saat 10.00-da Polşa Prezidenti Aleksandr Kvasnevski mətbuat 
konfransı keçirdiyindən zal dolu idi. Mətbuat konfransından sonra qeyri 
rəsmi mənə çoxlu sual verildi. Bir nəfər isə Stavropolda işlədiyimi 
bildiyindən  Qorbaçovun sırf şəxsi  keyfiyyətləri ilə bağlı suallar verirdi.  
Suallar isə ancaq onun natəmiz olduğunu aydınlaşdırmaq məqsədi 
güdürdü. Məsələn: “Qorbaçovun kölgə iqtisadiyyatının nümayəndələri ilə 
münasibəti necə idi?”. Göründüyü kimi uzaq ABŞ-da belə onun əməllə-
rindən xəbərdar idilər. 

Фикримъя, инсанларын, ялялхцсус, дювлятляря башчылыг едянлярин 
дяйяри даща чох онларын Вятяниня, аилясиня, зийалылара вя онлара йахшылыг 
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етмиш шяхсляря олан мцнасибяти иля юлчцлмялидир. Эюстярдикляримин щамы-
сында Горбачов «шикяст адам» тясири баьышлайыр. Горбачовун Вятяни 
олан ССРИ йер цзцндян силинди. Щяйатында ян бюйцк немят сайдыьы щяйат 
йолдашы Р.Горбачова ъан верян заман, кядярдян боьулмалы олан 
Горбачов, хислятиня уйьун олараг, бцтцн дцнйа телеканалларына мцса-
щибя веряряк, бу щадисяни дя шоуйа чевирмяйи баъарды. Онун дюврцндя 
ССРИ зийалылары дилянчи кюкцня салынды, явязиндя ися дялядузлар аз 
мцддятдя милйонерляря чеврилдиляр. Ону щяйаты бойу горуйан, Брежнев 
дурьунлуьундан гуртармаьа щамыдан чох ъан атан, Сийаси Бцро цзвляри 
арасында ян тямизи сайылан Андропов рящмятя эетдикдян сонра, онун 
вятяниндя - мяним о дювр щаким ишлядийим Андропов районунун На-
гутский стансийасында Andropovun абидя ачылышына беля, эялмяди.  

Инди ися Горбачовун ермянилярля йахынлыьынын бязи кюклярини, чох 
сятщи дя олса, арашдыраг. Щарадан гайнагланырды онда бу ермяни 
“севдасы”?! 

Бунун цчцн илк нювбядя Горбачовун щакимиййятя эялдийи шяраити, 
сябябляри, шяртлярин бязи мягамларыны нязярдян кечирмяк лазымдыр.  

Вахтиля Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясиндя 
Идеоложи шюбянин мцдири вязифясиндя ишлямиш Р.Аьайев 1980-ъи илдя Сов. 
ИКП МК йанында Иътимаи Елмляр Академийасынын мцдавимляринин о 
вахт Сов. ИКП МК катиби олан М.С.Горбачовла эюрцшдян сонра онларын 
неъя мяйус олдуьуну хатырлайыр: “Академийада Сов.ИКП МК Сийаси 
Бцросунун цзвляри вя МК катибляри иля мцнтязям эюрцшляр кечирилирди. Бу 
эюрцшляр даща мютябяр, чох вахт ексклцзив характерли информасийа ялдя 
етмяк цсулу сайылырды. М.С.Горбачовун Иътимаи Елмляр Академийасына 
эялиши яряфясиндя беля бир шайия йайылмышды ки, эуйа, Кулаковун вариси 
Андроповун адамыдыр, Андроповун ися адамлардан, кадрлардан йахшы 
башы чыхыр. О, рящбяр вязифяляря эянъ, перспективли хадимляри ъялб едир. 
Кянд тясяррцфаты цзря йени катиб о вахта гядяр бизя, бир нюв, пычылты иля 
верилмиш информасийадан йалныз ону тясдигляди ки, Сийаси Бцро цзря 
щямкарларындан ону фяргляндирян ясас ъящят йашынын аз олмасыдыр. Онун 
чыхышынын мювзусу мараглы иди – ССРИ дярин систем бющраны мярщялясиня 
дахил олмагдадыр. Тябии ки, щямин вязиййятдя онун мярузясиня, бир нюв, 
ингилаби йанашма эюзлямяк садялювщлцк оларды, амма ачыьыны дейим ки, 
Андроповун адамындан чох шей эюзляйирдик. Онун чыхышында щеч бир 
мараглы фикир, щеч бир тязя бахыш щисс олунмады. Бу чыхышда ня аналитик 
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мцщакимя ъящди, ня дя стилистик йенилик вар иди. Бир сюзля, щеч ня! Мяйус 
олмуш мцдавимляр эяляъяк Баш катибдян Сийаси Бцронун тяркибиндя 
онун ишинин щансы сащяйя аид олдуьуну сорушдулар. Горбачов юзцнцн 
эцндялик фяалиййятинин мязмунуну ачыгламаг истямядян, беля ъаваб 
верди: “Мяня кянд тясяррцфаты мясяляляри вя бязи бейнялхалг проблемляр 
тапшырылмышды”. Мцдавимлярдян бириси кядярли щалда зарафат етди: «Бу 
адам Брежневин йашына чатанда онун няйя наил олдуьуну эюрмяк чох 
мараглы оларды»”. 

Мцгайися гисмян йарарлыдыр. Брежнев юз шяхсиййятини, Горбачов 
гядяр биля-биля щеч вахт алчалтмазды. Горбачовун бцтцн нюв, щятта 
чохларынын шяхсиййятиня сыьышдырыб етмякдян чякиндийи реклам ишлрярийля 
мяшьул олмасы щеч кимя сирр дейил. Анъаг Ч.Султановун “Сквозь призму 
шахмат” китабындакы арашдырмасындан эюрцнцр ки, Горбачовун реклам 
эялирляри танынмыш теннисчи Шараповадан онларла дяфя аз, Ксйуша 
(Kseniya - A.İ.) Собчак сявиййясиндя олуб.  

Горбачов Баш катиб олмаг цчцн о гядяр дя мцкяммял бир 
намизяд дейилди. Лакин “мцкяммял намизяд дейилди” дейяркян, бу 
фикрин аид олдуьу субйектляри дя дягигляшдирмяк лазымдыр. Горбачов 
кимляр цчцн «мцкяммял иди» вя кимляр цчцн «мцкяммял дейилди». Тарих 
дя эюстярди ки, о, ССРИ халгларынын щяр щансы бири цчцн няинки мцкяммял 
лидер, щеч она йахын дцшяъяк ади бир башчы да олмады. Тарих ону эюстярди 
ки, Горбачов ермяни миллятчиляри цчцн садяъя мцкяммял бир “кукла” иди.  

Бу фикри эенишляндиряряк, Горбачовун щакимиййятя эялмяси 
мясялясиня даща эениш призмадан йанашмаьы ваъиб щесаб едирям.  

Яввялдя адыны чякдийим, вахтиля ССРИ-нин фювгяладя вя 
сялащиййятли сяфири олмуш, ССРИ хариъи ишляр назири А.А.Громыконун 
хцсуси етимадыны газанмыш В.Л.Исраелйан 90-ъы иллярдян сонра АБШ-а 
иммиграсийа едир. АБШ-а саь-саламат эедиб чыхандан сонра Исраелйан 
дейир: “М.С.Горбачов иля Ъ.Буш арасында рясми эюрцшляр барядя щамы 
билир. Лакин онларын илк эюрцшцнцн щяля 1984-ъц илин бащарына тяйин 
едилмясини аз адам билир... О вахт мян тярксилащ мясяляляриня даир Ъенев-
ря конфрансында Совет Иттифагынын нцмайяндяси идим. Конфранс цзря 
мяним америкалы щямкарым сяфир Лйуис Филдс витсе-президент Бушун 
йахын адамы кими танынмышды. Йери эяляндя, о юзц дя бу мягамы 
вурьулайырды. 1984-ъц илин мартында Филдс мяслящятляшмяк цчцн Вашинг-
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тона эетмишди. Орадан гайыдандан сонра эюрцшмяйимизи хащиш етди. Мян 
ону бизим нцмайяндя щейятинин игамятэащына дявят етдим, о ися 
“нейтрал йердя”, шящярятрафы ресторанларын бириндя эюрцшмяйимизи тяклиф 
етди. Нащар вахты америкалы мцсащибим мяня еля бир хцсуси ящямиййятя 
малик мялумат вермяди. Биръя ону деди ки, апрел айында витсе-президент 
Буш Ъеневряйя эяляъяк, Америка лайищясини шяхсян юзц тягдим едяъяк. 
Филдс бу лайищянин мязмуну барядя артыг мятбуатда мялум олан ян 
цмуми сюзляри деди. Онда мян щейрятляндим: эюрясян, бизим бу тякбятяк 
эюрцшцмцз америкалыйа нийя лазым имиш? Мян Филдсля саьоллашмаьа 
щазырлашанда о, нащардан сонра бир гядяр эязишмяйимизи тяклиф етди. Филдс 
сюзя башлады: «Вашингтонда Кремл рящбярлийи иля ъидди ишэцзар ялагя 
йаратмаг истяйирляр. Витсе-президент Буш да Ъеневряйя сяфяри заманы йени 
Совет лидерляриндян бири иля эюрцшмяйя щазырдыр. Бу эюрцш там мяхфи 
характер дашымалыдыр». Мян Филдсдян сорушдум ки, америкалылар Совет 
хадимляриндян конкрет кимися нязярдя тутурму? Филдс бирмяналы шякилдя 
ъаваб верди ки, о, Совет Иттифагынын ян чох ещтимал едилян эяляъяк лидери 
кими М.С.Горбачовла эюрцшмяк истярди”.  

Горбачовун щакимиййятя нийя эятирилдийини, щансы функсийаны 
йериня йетирдийини вя цмумиййятля, ермянилярин вя Гярбин ялиндя неъя бир 
“кукла” олдуьуну айдын эюрмяк цчцн нязяринизя башга бир факты да 
чатдырмаг истяйирям.  

Горбачов-Буш “ъцтлцйцнцн” ян сирли данышыгларындан бири Малта 
адасында баш тутмушду. Мялумдур ки, щяля гядимдян мяшщур “Малта 
ордени” Цмумдцнйа Масон Мяркязляриндян бири кими фяалиййят эюстя-
риб. Эюрцшляр эямилярдя, неъя дейярляр, дяниз дальаларынын сяси алтында 
кечирди. Бушла Горбачовун эюрцшц дя бу гябилдян иди. Лакин бу эюрцш 
Бушла Горбачов арасында баш тутан “конфеденсиал данышыг” статусундан 
чыхмышды. Чцнки Горбачов нцмайяндялийинин тяркибиндя ермянилярин 
Шащназаров- Аганбекйан-Ситарйандан ибарят бир “мини-нцмайяндялийи” 
дя варды. Бу данышыгларда сющбятин нядян эетдийини билмядийимиздян, гяти 
бир сюз демяк чятиндир, лакин хроноложи анализ бцтцн дашлары йериня 
отуздурур - мящз Малтадан сонра Горбачовун Азярбайъана мцнаси-
бяти сяртляшди вя “мини-нцмайяндялийин” ора нийя эетдийинин сябябляри дя 
айдынлашыр. Бу эюрцшдян дярщал сонра Аганбекйанын Парисдяки чыхышы да 
тяяъъцблц эюрцнмцр. 

Сющбят ачылан мювзунун щяддиндян артыг эенишлийинин, чохлу вахт 
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тяляб етдийинин вя бу барядя билэиляримин чох сятщи олдуьунун фяр-
гиндяйям. Анъаг бу эцн Гарабаьла баьлы эедян просеслярдя мящз бу 
мягамларын хцсуси арашдырылмасына ещтийаъ олдуьундан, щявяскар 
сявиййясиндя дя олса, фикримля сизляри таныш етмяйи ваъиб сайдым. Щесаб 
едирям ки, бу истигамятдяки эяляъяк арашдырмалар дцнйанын супердювляти 
олан АБШ-а “мейдан охумаг” йох, Азярбайъанын мянафейиня гуллуг 
етмяси мягсядийля апарылмалыды. 

Инди ися хронложи ардыъыллыьы позмадан, Горбачовунн щакимий-
йятдян неъя эетмяси тарихчясиня нязяр салаг. 

1991-ъи илин 25 декабрында саат 19-да Горбачов телевизийа 
тамашачыларынын эюзц гаршысында Али Баш Командан сялащиййятлярини йеря 
гоймасы щаггында УП-3162 №-ли Фярман имзалады. Бу, “Дцнйа шащмат 
тахтасында” Горбачовун сон сийаси эедиши иди.  

Мялум олдуьу кими, бу вя йа диэяр юлкянин гялябяси барядя 
хябярляри щямин юлкянин мцвафиг тяшкилатлары верир. «Сойуг мцщарибя»дя 
АБШ-ын ССРИ цзяриндя гялябяси щаггында хябяри АБШ-а чатдыран ися 
мяьлуб юлкянин рящбяри Горбачов олду! 

Брент Скаукрофт йазыр: “Дейясян, Горбачовун Милад Байрамы 
мцнасибятиля Ъоръ вя Барбарайа зянэ вуруб онлары тябрик етмяси АБШ 
Президентинин ян чох йадында галан щадися олмушдур. Бу зянэ ондан 
хябяр верирди ки, ССРИ Президентинин масасы цстцндя онун юзцнцн истефа 
вермяси щаггында фярман вар вя кечмиш ССРИ-дя щеч бир катаклизм 
олмадан, Горбачов щакимиййяти вя “нцвя чeмoданыны” ляйагятля тящвил 
верир вя Буш (онунла бярабяр Америка да) Милад Байрамыны ращатъа 
гейд едя биляр.” 

Тяяссцф ки, франсызлар демишкян, «бцтцн тязя шейляр яслиндя йалныз 
йахшыъа унудулмуш кющнялярдир». Инди дя Вашингтонда ермяни миллят-
чиляринин «сойгырым» барядя щай-щяшириня диггятля йанашыр, Москвада ися 
ян йцксяк сявиййядя онлары юзляринин «ян сядагятли мцттяфиги» адлан-
дырырлар. Юзц дя бцтцн бунлар “Сойуг мцщарибя”нин нювбяти фазасында, 
Русийанын даьыдылмасы идейасынын реал олдуьу бир вахтда баш верир.  

Ермянилик идейасы яввялляр дя дяфялярля Тцркийядя вя Азярбай-
ъанда експансийа мянбяйи олуб. Бу эцн Эцръцстаны парчаламаг 
планларында щямин идейадан истифадя едилир вя шцбщя етмяйя билярсиниз ки, 
йахын эяляъякдя бюйцк дювлятлярин Йахын Шярг эеосийаси лайищясинин 
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щяйата кечирилмясиндя, щямчинин «Бюйцк Гафгаз» йарадылмасы планла-
рында, Русийанын дяринликляриня доьру ирялилядикъя ермянилик идейасы 
щаггында бир даща ешидяъяйик.  

Мяним цчцн Горбачовун щакимиййятя эялмя вя щакимиййятдян 
эетмя сябябляри, тяхминян, бу ъцрдцр: ону щакимиййятя АБШ ата Буш 
васитяси иля эятирди – чохдан арзуладыглары ССРИ-ни даьытмаг цчцн, Буша 
ися ермяни лоббиси йардым етди – Гарабаь проблемини бирдяфялик щялл 
етмяк цчцн! Буш истядийини алдыгдан сонра ися Горбачов истефайа эетди. 
Ермяни лоббиси ися нювбяти дяфя ермяни халгыны гоншулары иля дцшмян едиб 
чыхылмаз вязиййятя салдылар!  

Горабчов кечмиш Совет Иттифагында олан яксяр халглара зяряр 
верди, анъаг дцшцнцрям ки, ян чох язиййят чякян азярбайъанлылар олду: 
ермяни екстремистляринин Хоъалыда тюрятдикляри Азярбайъан халгынын 
сойгырымы; 20 йанвар 1990-ъы илдя Совет Ордусунун динъ ящалини танклар 
алтында язмяси вя эцллялямяси фаъияси; Ермянистанын Азярбайъан торпаг-
ларынын 20%-ни ишьал етмяси вя бир милйон инсанын юз юлкясиндя гачгына 
чеврилмяси - бцтювлцкдя Горбачов йенидянгурмасынын нятиъяляри иди! Чох 
эцман ки, Совет республикалары арасында ян чох язиййят чякяn она эюря 
мящз Азярбайъан олду ки, о, ССРИ-нин ян “дцзэцн вя нязакятли, 
сюзябахан” республикаларындан иди - щямишя алдыьындан чох вермиш вя 
ССРИ халгларынын щамысы иля сямими дост олмушдур. 

Бир даща тякрар едирям ки, бцтцн бу просесляр бойу АБШ-дакы, 
Москвадакы нцфузлу лобби гурумлары, истяр Йеревандакы вя Даьлыг 
Гарабаьдакы эизли вя легал ермяни сийаси тяшкилатлары щеч вахт бир-бириндян 
тяърид олунмуш, мцстягил шякилдя фяалиййят эюстярмямишляр. Онлар фяалий-
йят эюстярдикляри юлкялярин щамысында, илк нювбядя дя мяркяз АБШ ол-
магла, бцтцн дювлятлярдя ялагяли, рабитяли вя системли ишляйибляр, щямишя 
архаларында эцълц щимайя вя дястяк олуб. Бу просес бу эцн дя давам 
едир! 

Щесаб едирям ки, ССРИ-нин даьылмасында вя Гарабаь просес-
ляриндя ермянилийн ролу барядя сюйлядиклярим ъцзи бир щисся – дярйада 
дамладыр вя даща пешякар тящлиля ещтийаъ дуйур. Она эюря дя бу мяся-
ляйя йекун вурараг, сонда бир даща о фикря гайыдырам ки, ССРИ-нин 
сцгуту просеси мящз Сумгайытдан башлады.  
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