
Baba Mirmahmud 
Kazımovski

Nəslin ağsaqqalı – baba Mir 
Mahmud Kazımovski 1882-ci il 
fevralın 27-də Bakıda Mir Ələkbər 
kişinin ailəsində dünyaya göz 
açmışdır. Gələcəyin görkəmli teatr 
xadimi, dramaturqu, rejissoru, 
pedaqoqu əvvəlcə mollaxana-
da oxumuş, sonra isə o dövrün 
yurdsevər maarif xadimi Həbib 
bəy Mahmudbəyovun üçsinifli rus-
tatar  məktəbində böyük aktyor 
və rejissor Hüseyn Ərəblinski 
ilə birgə təhsil almışdır. Onlar ilk 
dəfə səhnəyə də 1897-ci il martın 
9-da “Lənkəran xanının vəziri” 
tamaşasında birgə çıxmışlar. 
Bundan sonra Həbib bəyin iste-
dadlı şagirdləri aktyor Cahangir 
Zeynalovun ev tamaşalarında, 
müxtəlif teatr truppalarında, teatr 
bölmələrində, hətta həvəskarların 
dərnəklərində aktyor kimi çıxış 
etmişlər.

Mir Mahmud Kazımovski “Ax-
şam səbri xeyir olar” tamaşasında 
ilk dəfə qadın rolunda (Çimnaz 
xanım) çıxış etmiş, sonralar da 
qadın rollarını məharətlə ifa et-
mişdir. Buna görə dövrün cahil və 
nadan adamları, dəliqanlı gənclər 
dəfələrlə tamaşadan sonra  Mir 
Mahmudun arxasınca düşüb onu 
təhqir etmiş, dəstə ilə üstünə 
hücum çəkmiş, afişaları qopar-
mışdılar. Bu təqib və tənədən 
yaxa qurtarmaq üçün gənc aktyor 
afişalarda soyadını “Kazımovska-
ya” yazdırmağa məcbur olmuşdu. 
Qadın familiyasına görə isə onu 
polisə çağırıb çək-çevirə salmış-
dılar.

Sonrakı illərdə Mir Mah-
mud Kazımovski təkcə dram 
əsərlərində deyil, yeni yaranan 
milli opera tamaşalarında da çıxış 
etmişdir. 1908-ci il yanvarın 12-də 
bəstəkar, milli operamızın bani-
si Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və 
Məcnun” əsəri ilk dəfə tamaşaya 
qoyulanda Mir Mahmud  Kazı-
movski Leylinin atası obrazını ifa 
etməklə bərabər, ərəb rollarında 
da oynamışdır. 

Teatr sənətini ürəkdən sevən, 
taleyini səhnə fəaliyyətinə bağ-
layan Mir Mahmud özü də opera 
teatrı üçün 4 operetta, dram 
teatrı üçün “Həmşəri mənzili”, 
“Kəndxuda”, “Nadanlar”, “Uşaq 
mənimdir...” pyeslərini yazmış-
dır. Onun 14-ə  qədər böyük və 
kiçik həcmli səhnə əsəri vardır: 
“Daşım-daşım”, “Molla Cəbi”, 
“Vurhavur”, “Nə qanır, nə qandı-
rır”, “Yaftuməli”, “Ədalət divanı”, 
“Kəblə Xosməmməd”, “Vəfasız 
məşuqə”, “Cümşüd bəy”  və s. 
Əyləncəli pyes olaraq bu əsərlər 
on illərlə Azərbaycan səhnəsindən 
düşməmişdir.

Peşəkar aktyorlarımızın ilk 
nəslinə mənsub  Mir Mahmud 
Kazımovski sovet dövrünün 
əvvəllərində Bakı Azad Tənqid-
Təbliğ Teatrında işləmiş, ömrünün 
sonuna qədər isə Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrında çalışmış-
dır. O, 1921-ci ildə Dərbənddə 
Azərbaycan teatrının yaradı-
cılarından biri olmuşdur. İste-
dadlı aktyor müxtəlif  teatrların 
səhnələrində “Lənkəran xanının 
vəziri” (Ağa Bəşir), “Keçmişdə 
qaçaqlar” (İvan bəy), “Pəhlivanani 
zəmanə” (Cahangir bəy), 
“Müsibəti Fəxrəddin” (Əhməd), 
“Ölülər” (Mirzə Hüseyn və Azarlı), 
“Çəkməçi Seyfulla” (Allahqulu), 
“Dəmirçi Gavə” (Nozər), “Otello” 
(Rodriqo), “Romeo və Cülyetta” 
(əczaçı), “Vaqif” (Qurban kişi), 
“Toy” (kolxozçu) və s. tamaşalar-
da bir-birindən maraqlı rollar ifa 
etmişdir. 

Azərbaycan milli səhnəsinin 
fadakar xadimlərindən olmuş,  milli 
teatr tariximizə parlaq səhifələr 

yazmış Mir Mahmud Kazımovski 
rejissor kimi də fəaliyət göstərmiş, 
teatr dəstələrində, özfəaliyyət 
dərnəklərində öz əsərlərini, 
digər yazıçıların “Yadımdadır”, 
“Güzəməlinin övrəti”, “Müsibəti 
Fəxrəddin”, “Vətən”, “Müfəttiş”, 
“Bəxtsiz cavan”, “Pəri cadu” kimi 
pyeslərini tamaşaya qoymuşdur. 
O, səhnə fəaliyyəti ilə yanaşı, 
pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, “Ni-
cat” Maarif Cəmiyyəti nəzdindəki 
məktəb komissiyasının işində fəal 
çalışmış, öz təşəbbüsü ilə açdığı 
məktəbdə dərs demiş, axşam 
kurslarında müəllimlik etmişdir.

Mir Mahmud Kazımovski bir 
müddət rus dili, rəsm, nəğmə, 
hesab dərslərini deməklə yanaşı, 
həm də məktəblərdə idman dərsi 
aparmışdır. O da maraqlıdır ki, 
Azərbaycanda idmana aid ilk 
dərsliyin müəllifi Mir Mahmud  Ka-
zımovski olmuşdur. Orta məktəb 
dərsliyi həcmində həmin kitabda-
kı 200-dək şəkili də müəllif özü 
çəkmişdir.

Azərbaycanın əməkdar artisti, 
teatr xadimi Mir Mahmud Ka-
zımovski ömrünün sonunadək 
incəsənət və maarif sahəsində 
yorulmaq bilmədən çalışmışdır. O, 
bir müddət Bakı Kinostudiyasında 
da işləmiş, “Bismillah” (1925), 
“Bakılılar” (1938), “Kəndlilər” 
(1939) və s. filmlərdə epizodik 
rollarda çəkilmişdir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin 
fədakar mücahidi, artist, rejis-
sor, dramaturq və pedaqoq Mir 
Mahmud  Kazımovski 1940-cı 
il dekabrın 1-də 58 yaşında 
vəfat etmişdir. Bir ildən sonra 
Azərbaycanın mədəni ictimaiyyəti 
unudulmaz sənətkar Mir Mahmud 
Kazımovskinin anadan olmasının 
140 illiyini  qədirbilənliklə qeyd 
edəcək.

Oğul Rauf Kazımovski

Kazımovskilərin ikinci tanın-
mış nümayındəsi – Azərbaycanın 
əməkdar incəsənət xadimi, peda-
qoq, görkəmli rejissor Rauf Kazı-
movski Bakıda Azərbaycan milli 
teatr səhnəmizin fədailərindən və 
korifeylərindən biri Mir Mahmud 
Kazımovskinin ailəsində 1928-ci 
il dekabrın 31-də dünyaya göz 
açmışdır. Ata oğlunu körpəsini 
gələcəkdə özü kimi sənətkar 
görmək istədiyini arzulamışdır. 
Uşaq  atasının çalışdığı Dövlət 
Dram Teatrının çevrəsində 
sənətə məhəbbət ruhunda böyü-
müşdür. Uşaq 12 yaşına çatan-
da ata dünyasını dəyişmiş, Mir 
Mahmud müəllimə oğlu  Raufu 
öz davamçısı kimi görmək qismət 
olmamışdır.

Rauf  Kazımovski atasının ar-
zularını həyata keçirərək,  1946-cı 
ildə Azərbaycan Teatr İnstitutu-
nun rejissorluq fakültəsinə daxil 
olmuşdur. Ali təhsil illərində yaxşı 
oxuduğuna və ixtisas dərslərində 
fərqləndiyinə, müəllimlərinin 
diqqətini cəlb etdiyinə görə 
1952-ci ildə ən istedadlı məzun 
kimi onun təyinatı Azərbaycan 
Dövlət Radio Verilişləri Komitəsinə 
verilmiş, ədəbiyyat şöbəsində baş 
redaktor və rejissor vəzifələrində 
uğurla çalışmışdır.

1952-ci ildən başlayaraq, 
milli radioda monumental klas-
sik tamaşaları, pyesləri ilk dəfə 
səhnələşdirən, bu sahənin 
bünövrəsini qoyan Rauf Kazı-
movski olmuşdur. Onun quruluş 
verdiyi “O, olmasın, bu, olsun”, 

“Bir gəncin manifesti”, “Kəllə”, 
“Arxip baba və Lyonka”, “Şeyx 
Sənan”, “Səyavuş”, “Ölülər”, “Kral 
Lir”, “Hamlet”, “On ikinci gecə”, 
“Almaz”, “Od gəlini”, “Fərhad və 
Şirin”, “Qaçaq Nəbi”, “Lənkəran 
xanının vəziri”, “Müfəttiş”, “Alov” 
və s. radio tamaşalarını biz sevə-
sevə dinləmişik. Bu tamaşalar bu 
gün milli radiomuzun qızıl fondunu 
təşkil edir.

Rauf Kazımovskinin adı 
həm də  Azərbaycan Milli 

 Televiziyasının ilk təməl daşını 
qoyanlardan biri kimi televiziya 
tarixinə düşmüşdür. O, 1956-cı il 
fevralın 14-dən, milli televiziyanın 
yarandığı gündən onun baş rejis-
soru olmuş və ömrünün sonuna 
qədər televiziya rejissoruluğu 
sənətini inkişaf etdirmişdir.

İstedadlı rejissor müxtəlif 
səpkili verilişlər hazırlamaqla 
yanaşı, bir sıra bədii televizi-
ya filmləri üzərində də həvəslə 
çalışmışdır. O, 60-cı illərin 
əvvəllərindən başlayaraq, “Körpə” 
(1962), “Yun şal” (1965), “Poçt 
qutusu” (1967), “Bəşir Sə-fəroğlu” 
(1969), “General” (1970), “Aktrisa-
nın təbəssümü” (1974) və s. bədii 
televiziya filmlərinin həm ssenari 
müəllifi, həm də quruluşçusu 
olmuşdur. 

Monumental tamaşalar 
hazırlamaq istedadı televiziya 
rejissoru Rauf  Kazımovskinin 
çoxşaxəli yaradıcılığının əsas 
qayəsini təşkil etmişdir. O, onlarla 
tamaşaya televiziya ekranın-
da ikinci həyat vermişdir. Milli 
televiziyamızın canlı şəkildə ilk 
teatr-tamaşası Rauf müəllimin öz 
təklif və təşəbbüsü, rejissorluğu ilə 
1956-cı ildə hazırladığı dramaturq 
Nəriman Nərimanovun “Şamdan 
bəy” komediyası olmuşdur.

Görkəmli sənətkar Rauf 
Kazımovskinin televiziya tama-
şaları çoxdur: “Leyli və Məcnun”, 
“Ölülər”, “Danabaş kəndinin 
əhvalatları”, “Hacı Qara”, “La-
çın yuvası”, “Körpüsalanlar”, 
“Cənnətin qəbzi”, “Canlı me-
yit”, “Bəxtsiz cavan”, “Müsibəti 
Fəxrəddin”, “Ovod”, “İt gəzdirən 
qadın”, “Şirvan gözəli” və s. 
1961 – 1962-ci illərdə rejissor 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Ko-
mediya teatrında iki böyük əsəri 
– “Hacı Kərimin aya səyahəti” və 
“Tbilisi nəğməsi”ni tamaşaya qoy-
muşdur. Bu iki əsər uzun müddət 
həmin teatrın repertuarından 
düşməmişdir.

Ümummilli lider Heydər 
Əliyev televiziya işçiləri ilə bir 
görüşündə üzünü rejissora tutub 
demişdir: “Mən Rauf Kazımovs-
kini hələ 50-ci illərdə radioda 
fəaliyyətindən tanıyıram. Onun 
radio-tamaşaları respublikada 
böyük rezonansa səbəb olmuş-
du. “O, olmasın, bu, olsun”, 
“Bir gəncin manifesti”, “Şeyx 
Sənan”, “Arxip baba və Lyon-
ka”, xüsusilə, Nazim Hikmətin 
məşhur “Kəllə” radio-tamaşasını 
indiyə kimi yaxşı xatırlayıram”.

Rauf Kazımovski uzun 
müddət indiki Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetində rejissor və akt-
yor sənəti fənnindən dərs de-
miş, bir çox görkəmli rejissor, 
aktyor və müğənnilərin savadlı 
yetişməsində öz bilik və ba-
carığını əsirgəməmiş, onların 
püxtələşməsində böyük zəhməti 
olmuşdur. 

Nəvə Mir Mahmud Kazımovski 
atasını belə xatırlayır: “Atamız  
Rauf  Kazımovski gözəl ailə 
başçısı, həyat yoldaşına, övlad-
larına qəlbən bağlı bir ziyalı idi. 
Rauf Kazımovskinin Milli Tele-
Radiomuzun daima yüksəlişi, 
tərəqqisi naminə çəkdiyi əmək və 
zəhməti danılmazdı. Kiçik qar-
daşım Ələkbər Kazımovski onun 
sənət yolunu layiqincə, şərəf və 
ləyaqətlə davam etdirmişdir”.

Nəvə Ələkbər Kazımovski
Sənət və insaniyyətlik esta-

fetini baba və atasından qəbul 
edən televiziya rejissoru Ələkbər 
Kazımovski xatirələrində yazmış-
dır: “Atamı çox cavan itirdik, 48 
yaşında. Amma xoşbəxtəm ki, 
mən babamın və atamın sənət 
yolunu davam etdirirəm. Teatr 
sənətinə, rejissorluğa məhəbbət 
qandan gəlib. Əvvəl aktyorluq 
fakültəsində oxusam da, sonra 
rejissorluqda təhsilimi davam et-
dirdim. Mənim də ustadım Mehdi 
Məmmədov oldu. O, fenomen 
rejissor idi”.

Əməkdar incəsənət xadimi, 
rejissor Ələkbər Kazımovskinin 
yaradıcılıq tərcümeyi-halı ilə 

tanış olanda, doğrusu, orada 
yazılanlara inana bilmədim. 35 il 
ərzində (tərcümeyi-halını  2009-cu 
ildə yazmışdı – A.K.) yüzlərlə 
bədii-publisistik verilişləri, teatr 
proqramlarını, televiziya tamaşa-
larını, televiziya bədii və sənədli 
filmlərini bir adam necə hazırlayıb 
ortaya çıxara bilərdi?!

Yaradıcılığından fərqli ola-
raq tərcümeyi-halı çox qısadır. 
Ələkbər 1953-cü il iyunun 10-da 
Bakıda dünyaya göz açıb. 1976-cı 

ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət 
İnstitutunun rejissorluq fakültəsini 
bitirib. Hələ tələbə ikən, 1974-cü 
ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya 
və Radio Verilişləri Komitəsində 
rejissor köməkçisi kimi fəaliyyətə 
başlayıb. Burada onun ilk 
müstəqil işi “Komediyalar aləminə 
səyahət” verilişi olub. Həmin 
verilişdə Nəsibə Zeynalova, 
Əliağa Ağayev, Fazil Salayev və 
digər görkəmli aktyorlarla işləyib.

Kazımovskilər nəslinin 
ənənəsini yaşatmağı özünə 
şərəf və borc bilən sənətkar 
“Azərbaycantelefilm” Yaradıcı-
lıq Birliyində ondan artıq film, o 
cümlədən “Günün sanatoriya-
sı” (2 hissəli musiqili), “Tənha 
durna uçuşu”, “Şirin bülbül”, 
“Simuzər”, “Sabiqlər”, “Sabiqlərin 
yeni sərgüzəşti”, “Toy”, “Yeni 
həyat” bədii film və film-tamaşa, 
“Qeybdən gələn səs”, “Mötəbər 
insanlarımız”, “Vurğun oca-
ğı”, “Nəriman Həsənzadə”, 
“Taleyimdən qaça bilmədim”, 
“Dəmirağac kimi” sənədli televizi-
ya filmlərini çəkmişdir.

1996-cı il fevralın 10-da Gənc 
Tamaşaçılar Teatrında “Nadir 
Şah”ın ilk tamaşası oldu. Tamaşa 
uğurlu alındı. Quruluşçu rejissor 
Ələkbər Kazımovskinin sevincinin 
həddi-hüdudu yox idi. Tamaşa-
dan sonra o, “Mən, sanki, atamın 
qarşısında imtahan verirdim”, 
− deyirdi. Ələkbər müəllim uzun 
müddət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetində pedaqoji fəaliyyət 
göstərdi. O, gənc tele-rejissor-
lara öz sevdiyi peşəsini həvəslə 
öyrədirdi. 

Görkəmli şair Bəxtiyar 
Vahabzadənin “Ürəyimlə baş-
başa” poeması əsasında 
 1997-ci ildə Ələkbər Kazımovski 
səhnələşdirilmiş kompozisiya 
hazırlamışdı. Ümummilli lider 
Heydər Əliyev şəxsən bu kompo-
zisiyaya baxandan sonra Bəxtiyar 
müəllimə zəng vurub, ekran əsəri 
barədə öz fikrini bildirmiş, hətta 
rejissorun kim olduğunu soruş-
muşdu. Ertəsi günü xəbərlər 
proqramında bu barədə məlumat 
verilmişdi.

Ələkbər Kazımovskinin 
müxtəlif illərdə hazırladığı 
“Qohumlar” (Mir Cəlal), “Adı 
sənin, dadı mənim”, “Mənziliniz 
mübarək!” (S.Dağlı), “Mədinənin 
ürəyi” (M.İbrahimov), “Sonuncu 
məhəbbət” (R.Əhmədzadə), 
“Heç demirsən, Ələsgərim ha-
radadır” (Aşıq Ələsgər), “Ah, bu 
qadınlar”, “Kənddən gələn var” 
(M.Muradxanlı), “Pa atonnan!”  
(M.Əlizadə) və s. televiziya tama-
şaları dəyərli sənət əsərləridir.

İstedadlı televiziya rejisso-
ru kimi Ələkbər Kazımovskinin 
“Yumoristik novellalar”, “Səhər 
görüşləri”, “Hekayə axşamı”, 
“Ədəbi söhbətlər”, “Komediyalar 
aləminə səyahət”, “Bir aktyorun 
teatrı” və digər verilişlərini tama-
şaçıların yaşlı nəsli yaxşı xatırla-
yır. Ələkbər uzun illər Azərbaycan 
televiziyasında səmərəli 
fəaliyyətinə və milli televiziya-
mızın inkişafındakı xidmətlərinə 
görə 2006-cı ildə Azərbaycan 
Respublikasının “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

Aydın KAZIMZADƏ,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi və  

Əməkdar incəsənət xadimi, 
kinoşünas

Ötən əsrin əvvəllərində ölkəmizdə milli oyanış və 
mədəni tərəqqi hərəkatının sayılıb-seçilən ziyalılarından 
olan Mir Mahmud Kazımovskinin adı Azərbaycan milli 
teatr tarixinə ilk peşəkar aktyorlardan biri kimi yazılmışdır. 
Bu yolun tanınmış davamçıları olmuş oğul Rauf və nəvə 
Ələkbər Kazımovskilərin Azərbaycan milli mədəniyyətinin 
inkişafına layiqli xidmətləri ilə ölkəmizdə daha bir saoyad 
məşhurlaşmışdır.

7 fevral 2021-ci il, bazar 7
Ermənistan varlığı ərzində 
daim müharibə cinayətləri 
törətməkdə maraqlı olub

Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan deporta-
siyası və köçürülməsi hələ XVIII əsrdən başlanıb və 
üç mərhələdə aparılıb. Birinci mərhələ 1905-1920-
ci, ikinci mərhələ 1948-1953-cü və nəhayət, sonun-
cu mərhələ 1988-1992-ci illəri əhatə edib. 

Bu proseslər zamanı ermənilər tərəfindən Qərbi 
Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların yüzlərlə 
yaşayış məntəqəsi yerlə-yeksan edilib, 30 minə 
yaxın ev dağıdılıb və yandırılıb, qoca, uşaq və qa-
dınların da daxil olduğu 140 min insan vəhşicəsinə 
qətlə yetirilib, 750 mindən artıq soydaşımız doğma 
yurd-yuvasından didərgin salınıb. 

Ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən 
soyqırımları sırasında 1918-1920-ci illərin qırğınları 
öz miqyasına və nəticələrinə görə daha dəhşətlidir. 
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda 
hakimiyyətə qayıdışından sonra həmin faciələrə si-
yasi qiymət verilib, dahi şəxsiyyət tərəfindən 1998-ci 
il martın 26-da “Azərbaycanlıların soyqırımı haq-
qında” fərman imzalanıb. Bununla da xalqımızın öz 
tarixinə müraciət edərək, keçmişi obyektiv, hərtərəfli 
öyrənməyə, araşdırmağa əlverişli imkan yaranıb. 

Ümummilli liderimizin siyasi, sosial-iqtisadi 
strategiyasını uğurla davam etdirən Prezident 
İlham Əliyevin 2018-ci il yanvarın 18-də imzaladığı” 
1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi 
haqqında” sərəncam da mühüm tarixi əhəmiyyətə 
malikdir. Həmin sərəncamda həm ölkəmizdə, həm 
də beynəlxalq miqyasda ermənilərin xalqımıza qarşı 
törətdiyi dəhşətli soyqırımına nəzər salınır, dünya 
ictimaiyyəti əsl tarixi həqiqətləri öyrənmək imkanı 
əldə edir. 

1918–1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən 
xalqımıza qarşı həyata keçirilən soyqırımı siyasəti 
Naxçıvandan başlayaraq Zəngəzurda da davam 
etdirilib, dəhşətli qanlı faciələr törədilib. Qətliamlar 
Azərbaycan xalqının qəddar düşməni, Türkiyədə 
hərbi andına xəyanətə görə cəzalandırılan Andronik 
Ozanyanın başçılığı ilə həyata keçirilib. 

Yeri gəlmişkən, 1918-ci il iyul ayının 24-də Xoy 
şəhəri yaxınlığında türk qoşunları tərəfindən məğlub 
edilən A.Ozanyan öz qoşunları ilə Culfa bölgəsinin 
Yaycı kəndi yaxınlığında Arazı keçərək Naxçıvan 
ərazisinə daxil olub. Həmin vaxt təkcə Yaycıda 2500 
nəfər öldürülüb. Qısa müddət ərzində o, Ordubad 
dairəsinin əksər hissəsini, Culfa şəhərini və bir sıra 
kəndləri işğal edib. 

A.Ozanyan Culfanı işğal etdikdən sonra Bakıya, 
Stepan Şaumyana göndərdiyi xüsusi teleqramda 
bildirirdi: “Culfa mənim əlimdədir, istədiyiniz vaxt onu 
sizin sərəncamınıza verə bilərəm”. 

Şaumyan isə cavab teleqramında Androniki 
xalq qəhrəmanı adlandıraraq, qeyd etmişdi ki, əgər 
Kaçaznuni və başqaları sizin kimi olsaydılar, erməni 
xalqı indi belə çətinliklə yaşamazdı. Türk bəyliyinə 
və xanlığına, gürcü hakimiyyətinə, erməni burjuazi-
yasına qalib gəlsək, o zaman bütün Cənubi Qafqa-
zın birliyinə nail olarıq. 

Buradan görünür ki, Andronik S.Şaumyanla 
sıx əlaqədə olub, onun tapşırıqlarını yerinə yetirib. 
Teleqramdan, həmçinin o da bilinir ki, onlar bütün 
Cənubi Qafqazı erməniləşdirmək fikrində olublar. 

A.Ozanyan Naxçıvandan keçib Salvartı da-
ğını aşanda Qızılboğaz deyilən yerdə Keçili Dəli 
Təhməzin dəstəsi ilə üz-üzə gəlir və xeyli itki verir. 
Silah yüklü üç at Dəli Təhməzin əlinə keçir. Onun 
oğlu Quşdan həmin silahlarla 30-cu illərə qədər 
erməni daşnaklarına qarşı vuruşur və ömrünün 
sonuna kimi Şahbuz dağlarında qaçaqlıq edir.

Andronik Zəngəzura keçəndən sonra 
azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin əhalisinə divan 
tutur. Yaşlı sakinlər danışırdılar ki, ermənilər Ba-
zarçay boyunca yerləşən Ərikli, Sükar, Pulkənd, 
Şükarlı, Məliklər, Saybalı, Əlili, Zabazadır, Hortuyüz, 
Dulus, Ağdü, Şam, Pürüllü, İrmis, Bəhluli, Dərəkənd, 
Qalaçıq, Urud, Dərəbəs, Anabat, Şükürbəyli və 
Çınqıllı yaşayış məntəqələrini xaraba qoyub əhalini 
qırırdılar. 

Andronikin quldur dəstəsi Qarakilsənin (Sisyan) 
31 kəndini xaraba qoyaraq, insanlığa sığmayan 
faciələr törədiblər. Bizim Ağdü kəndində adamları 
400 nəfər tutan məscidə yığıb bütün çıxışları bağla-
yıb, sonra isə üstlərinə neft töküb alovlandırdıqları 
qızmış buğaları içəri buraxıblar. Belə bir vəhşiliklə 
sakinlərə əzab veriblər. Bununla ürəkləri soyumayan 
cəlladlar məscidin damından içəri küləş dolduraraq 
od vurub, insanları tüstü ilə boğub öldürüblər. 

Yaxşı xatırlayıram, Andronikin quldur dəstəsinin 
törətdiyi qətliamlar nəticəsində xaraba qa-
lan kəndlərin kalafalarında qazıntı aparılarkən 
vəhşicəsinə öldürülən insanların qol, bud, bazu, 
kəllə sümükləri çıxırdı. Əjdaha dərəsi deyilən ərazi, 
Mırığ, Ayılığ adlandırılan mağaralar insan sümüyü 
ilə dolu idi.

Şükar kənd sakini Abbas kişinin 1967-ci ildə 
mənə danışdıqları isə heç vaxt yadımdan çıxmır: 
“Andronikin quldur dəstəsi kəndi mühasirəyə almış-
dı. Bacılarım Gövhər və Nigar kənddə qalmışdılar. 
Gövhər qonşumuz Tağının oğlu Eldənizə adax-
lanmışdı. Atam Şamil görür ki, çıxış yolu yoxdur, 
ona görə də qızların erməni əlinə keçməməsi üçün 
onları öldürmək qərarına gəlir. Eldəniz də nişanlısını 
aparmağa gələndə canilər onu tutub qarşısına belə 
bir şərt qoyurlar: “Get nişanlın Gövhəri gətir bura, 
səni buraxaq... Eldəniz ağır sözlərlə onların cavabı-
nı verir. Bundan sonra onu aparıb Toxluqaya deyilən 
yerdə doğrayırlar. Atam Şamil isə ermənilərə əsir 
düşür. Onu Qarakilsənin həbsxanasında saxlayır, 
işgəncə verirlər. Ətlə dırnağın arasına iynə yeridir, 
barmağını qapının arasında sıxır, ayaqlarını nallayır, 
qaçaqların yerini öyrənmək istəyirlər. Atam bütün 
bu zülmə tab gətirib onlara sirr vermir. Axırda sağ 
baldırının dərisini soyur, yerinə duz səpib keçilərə 

yalatdırırlar. Sonra aparıb Göyuçqun qayasından 
atırlar”. 

Andronikin quldur dəstəsi 1918-ci ildə bizim 
Ağdü kəndinin 1122 nəfər əhalisindən 824 nəfərini 
vəhşicəsinə öldürüb. Ümumiyyətlə, o zaman 
Zəngəzur qəzasında erməni hərbi birləşmələri 
tərəfindən azərbaycanlılar yaşayan 115 kənd da-
ğıdılıb, 7729 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən 3257 
kişi, 2276 qadın, 2196 uşaq qətlə yetirilib. 

A.Ozanyan Zəngəzurun qərb hissəsini viran 
qoyduqdan sonra 1918-ci ilin payızında Laçın ra-
yonu ərazisindəki Tat kəndinə hücum edir. Yaşayış 
məntəqəsi mühasirəyə alınır. Andronik üzünü özü 
kimi qaniçən, qəddar, başkəsən cəlladlara tutaraq 
deyir: “Qaytaqanlar (qaçqınlar)! Mən bilirəm ki, 
yeməyə çörəyiniz, əkməyə torpağınız, yaşamağa 
ev-eşiyiniz yoxdur. Siz var-yoxunuzu Ərdahanda, 
Vanda, Ərzurumda, Qarsda, Sarıqamışda qoyub 
gəlmisiniz. Mən o yerlərdə qisasınızı türklərdən ala 
bilmədim, ona görə də burada, Zəngəzurda yaşayan 
türklərə aman verməyəcəm. Daş-daşın üstə qalma-
yacaq. Bir erməri sıradan çıxsa, əvəzində 10 türk 
öldürüləcək. Tat kəndi bizim əlimizdədir. Buradan bir 
nəfər də olsa belə sağ çıxmamalıdır…”. 

Andronikin quldur dəstəsi tərəfindən adıçəkilən 
kəndin 2859 nəfər sakini işgəncə ilə qətlə yetiri-
lib. Azyaşlı uşaqların başı kəsilərək, qanı xüsusi 
qablara yığılıb, sonra isə ürəklərini soyutmaq üçün 
qədəhlərə süzüb içiblər. Yaşlı adamları samanlığa 
doldurub diri-diri yandırıblar. Hamilə qadınların qar-
nını yırtaraq körpələri yanan təndirə atıblar. Adamla-
rın kürəklərinə qaynar samovar bağlayıblar... 

A.Ozanyan Zəngəzur mahalının qərb hissəsini 
işğal edəndən sonra vəhşiliklərini Qarabağda 
davam etdirmək fikrinə düşür. Yerli erməni nan-
korlarının köməyi ilə Minkənd-Şəlvə-Murovdağ 
istiqamətində Qarabağa keçmək qərarına gəlir. La-
kin xalq qəhrəmanı Soltan bəy Soltanovun iradəsini 
qıra bilməyəcəyini də yaxşı başa düşür...

O zaman Soltan bəyin başçılıq etdiyi könül-
lü dəstələr bölgədəki kəndlərin mühafizəsində 
mütəsna xidmətlər göstəriblər. Onlar Zabux 
dərəsində mühasirəyə alınan Andronikin dəstəsinin 
əsas hissəsinı məhv edib, Qaragöl ətrafında top-
lanan çoxsaylı erməni silahlılarını məğlubiyyətə 
uğradaraq 600 nəfəri əsir götürüblər. Bundan başqa, 
Zəngəzurda onlarla kəndin də erməni silahlılarından 
təmizlənməsində yaxından iştirak ediblər. 

Beləliklə, Zabux dərəsində Soltan bəy tərəfindən 
ağır məğlubliyyətə uğradılan Andronik 1300 nəfər pi-
yada, 500 nəfər süvari və artilleriyadan ibarət quldur 
dəstəsini 1919-cu ilin mart ayında Eçmiədzindəki 
erməni katolikosuna təhvil verərək xaricə qaçıb. 

Əvəz MAHMUD LƏLƏDAĞ,  
Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi,  
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Tanınmış ailələr 

Baba, oğul və nəvə 
Kazımovskilər

Ermənilər xəyanətlərinə, əsassız iddialarına görə ayrı-ayrı vaxtlarda İran, Türkiyə, 
Suriya və başqa ölkələrdən qovulublar. Biz isə qonaqpərvərliyimiz, mərhəmətimiz 
səbəbindən İrəvan, Göyçə, Zəngibasar, Dərələyəz, Vedibasar, Zəngəzur, Qarabağ və s. 
tarixi torpaqlarımızda onların məskunlaşmalarına hər cür şərait yaratmışıq. Özlərinə yer 
elədikdən sonra isə xalqımıza qarşı saysız-hesabsız vəhşi, vandal əməllər törədiblər. 

 � “Şahdəniz” yatağı istismara 
verildikdən sonra bu günədək 135 milyard 
kubmetrə yaxın qaz və 32 milyon tona yaxın 
kondensat hasil edilib.

Ötən il “Şahdəniz Alfa” və “Şahdəniz Bravo” plat-
formalarından birlikdə təqribən 18,1 milyard standart 
kubmetr qaz və 3,6 milyon ton (29 milyon barel) 
kondensat hasil edilib.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2019-cu ildə 
yataqdan 16,8 milyard standart kubmetr qaz və 

3,5 milyon ton (28,6 milyon barel) kondensat hasil 
edilmişdi.

Mövcud “Şahdəniz” qurğularının hasilat gücü 
hazırda gündə 56 milyon (ildə 20 milyarddan artıq) 
standart kubmetrdir.

“Xalq qəzeti”

BP “Şahdəniz” yatağından bu 
günədək hasil edilən qaz və 
kondensatın həcmini açıqlayıb 
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