
Gorbatjovväckte
gammalt folkhat

tivt rikt land. en av Sovjer.5
me3t vålmående ~Dublik.·
er. med SlDn>oijeullqångar
och bra jord. Men p.;i sena
re lr har ekonomin bliVIt
sämre och arbetslösheten
ökaL

Armenier bide inom
och utom Sovjet har vunrut
ryk\barheL M1n som
schaciupelaren Tigran
PelrOSjan. fllmregLSSOren
Elia K.az:1n och politikern
Anastas Mikojan är världs.
beråmda. En av SoVJets
meu kända ekonomer i
dag. Abel AganbegJBn. är
anneruer.

P! e,.,-del sått är det ar-

Folkstorm mot östtyska Säpo ~

- z:.~ ~AFTONBlADET ~
1;"'aq 16ianua" 1990 _ ..•••• ~

9

än TurkieL
Ryska tsarens mi1Ylana~

nådde hit ;oå l!!OO-t,••el clå
oljefälten knn~ Ba,cu oit:'''·
vtkuga tör det ryska :mge·
rieL En k.ort penoci av
SjiiJvstandighet 1917 IOljde.
av turkiskt och seillm :,nt
tiskl U1.11yta.nåeover 3aKu.
1922 ingJCK .-',zerDajdz;an i
Transk.allitaslska F eaera·
uonen (tillsammans med
Armeru~n och Geor~en I
som splittrades Utlp I sepa·
rata :'"~publiker'av J~f
Stalin 1936-

Armenien (4.1 mJ..Ijoner
invån~ och l, j ITu.i!onpr

landsflykuga över' hela
vårtden) ser :da~ S\,jr~!1
Ar.ajW1]an som par-Jt-.iOSS
och ledare.

Den persiska del,,,, ,-,
Armenien trövr3d~ :"aV

Tsarz;=iand 1821. ;9;:0
nådde boisjevikerr.a områ·
det och den 29 r.o..-emi>er
1920 bildade5 A~lr.en:e'"
SoVjeuska SO>C'.aUS:re
;>ublik.

~eriska trupper ur
innk.esdecortementefs
och KG3s styricor Aygs
in !iII Azerbojdzjan •

~&rt•.••\, _

Polis sköt älg under haji'j ••••~
Polisstyreiseru ordRlran- heten blir Callet ~n frig;-
de Torvald _c.risson. far iänspolisr.heien.
Gävle. sitöt av rr.issLa!! en 'Ibrvald c.,,·i:ssDn sager
oill!kalv med hagei~ att han aidri~ så~ jJgen.
Mr jaktlaget i hel~en var Han hade :orsokt sk;uta
ut.e för aU jaga ~ vid en hare men ')ic:ot~l §lck
NorriandeL HÄndelsen för h01{L
har ooiisanmaJts. Le<ier u:redrun~er. :il!

på grund av Torvaid 1ta1 kom."1>"r han att
Car~r..3 anknyuunlil ull .vgå ~m r;r",:!f0ra.ncie \
den :OK.,:;,),poiisverk5am .• poi.uatyreu..en~ ~~er ~.an,

Öm-högg hund vid få~~eljakt
Uneer ""gående skogs. de dock och kom ""al-
~ge,jaX' sJo~ en kungs- lande tillbaka ull j"_~arna.
om till mot ;å.garen Sti" SpJrel1 :edd. -.Jl del'l
Br:innvails jakthUnd. plat! _~..,.kunsr.>Omen sla·

Tillsammaru meci en !Pol·-1 mO(. a~n .a.nci"r::).
kamrat var 8rannvail ute ;uuu:.ncien.
för dit ;35(3 SIttOIi(SI~qei. J Enli~ jå~arna blev det.
Efler en stunå hurde jali(~ ingen kamo mellan diu-
arna den alqn~ .hunden ,..~~ .. Gmer. ~oq~t:! nun·
.If!: ::oka!.!: H'.J.uden lvstna- .. , ':ie~ ~Irp:':~t_~'i

Viktiga oljefält
-Azeroa]dz)an (504 miljo

ner invånare. soV)eu-epu·
blik sedan 1920) har AbduJ
Vezirov som partichef "".h
mai<tilt'lSte man. Språket
är :1år3 lurkiskan. men re
6giöst stAr området n;inna
,." det shiamus.ii=ka Iran

•..

meniska folket en över·
~ som sticker l ögonen
på azerbajdzJanema.

Båda republikerna. lik
som alla soVJelrr'publiker,
har sin egen kOOSUlUUOn..

eget mirusterråd och en
eJ(en lagouit",n!!.

Man ägde 2 SOO byggna
der. 12900 personbilar.
2 124 lastbilar. 230 fartyg
och fyra flygpian. Säpo
hade e!!T'a sJukhu.. och
egen sjukhuspel"5OnaJ.

Opposluonen är änd1
inte nojd med den detalje
rade rapporterc

- Vi måste ocW i"3 leJa.
n> be5Xed om hur SED
(det kommwustisica par
tiet) samarbetad •• med
Stasi. sager Richard
SchuJz i Nytt Forum. Stasi
var SED" maktk.arna och
ieRennJjten och partiet qor
vad de kan för aU hålla s.1
mycket som mOJligt hem.
ti!jt.
Andreas Altermann

100 km

I

Ener t.•.••timmar upplös
tes demonstrationen och
Colk lämnade byggnaden.
en de! med plundring.tro
feer ihanaema,

Runciaborcissamtalen i
går prå~lade5 av rappor·
ten från regenngen om
Sta.s1S verksamneL Den v,
sade bLand annaL aU sA.

kerhetspolisen hade 85 elegna medarbetare oCr
109 000 inoffiCIella - det vill
sa~a tjailarl! och tipsare.

Organi3ationen hade J.6
rruljarder mark aU spenue
ra, 1.3 procent. av hela
stat.sbud~et.en

Säpo hade ~n t:'qen va·
penarsenaJ o<:h byggde.

. UtlD ull ~n .stal. i sta[~n.

två tredjedelar av dess be
folkning på tillsanunaru
1.": miljoner år annenier.

_Området är r~got rmnare
an Halland till ytan.

Anneniema.o skråclc far
de numenirt vida över·
IAgsna azerDaJdzjanema
underhlå.stes snabbt av

- slagsmål som ledde ull att
annenier bosatta i Azer·
bajdzjan m6rdades. l
SumgB.lt. hamnstad strax
nOIT om Baku. lynchade5 i
rebruari 1988 32 armenier
enligt en officiell redovis
ning.

Aurbajdzjan är ett rela.

o

I

.••• Tblisi

IOrgave5 vådja om lu!!%\-
Nytt Forum ville protes

tera mot att Soiikernetspoii ..
sen :'Orts3lt siu arbete hår
trot3 att d~n fem\t!ul är
Upplöst av Hans MocireW5
reij:enn~. ~

StomlIUngen av polis
hågk •.••uneret avbrot. de
runciaborcissamtal som p.;i
~ck. mellan reger..ngen
och OppoS1uorugrupper.

Företradare för :-Ivtt Ft>
rum lordömde våJdSamn ••..
lema. BärbeJ BohJay, en
av dess leåare. ultryckte
sm Cörh,cnng och förltlara
ae aU del nu kan bli svåra·
re att stalla sak~rnt:tspoii·
ser till svan; nar personal<.
~er forts Dun .

När Moskvas järngrepp
if'UivU !ossnacie efter Mi
chaU GorbaQOV5 till::-ade
JOm partichef 198~ v.um.a..
de gamia krav och därmed
gammai biuerheL Dittills

. b.aåe armenier och uer·
bajdzjaner levt tilli.un
mans utan våldsamheter,
ibland blandade på sam-

. ma on.
Nu blev det m6jligt att ta

upp gamla kont1ikte ••. Ar
meruen ool']aae :stalla krav
pöl ;Centrail över Naljomo·
K..rab4cn. en liten b,t
mark som SLaiin gav till
Azerbajdzjan 1923 lrOts att

MOSKVA. Striderna '--
meilan folken I Azer

bajdzjan och Armenien
bottnar i n~tjonalism.
kulturell särart och reli

gion: azerb~jdzjanerna
är muslimer. armenier
na kristna.

För artnt!niema ar (ur·
I<arnas bestialiska m=k.
rer p.;i armeruer 1915 - "i
!.er eu mWJyckat arme
ru.';'\ c:ppror mot Turkiet 
14vande i minneL Strax
cUrer'.er, 1922. blev Arme
nien sovjem.ltt - en rådd
ning, pA satt ocr. '.ris.

Ming.. artnel11er ser ån
idag SoVJets krigsmakt
JOm eu skydd.

"'",

Gamla konflikter'
Azerbajdzjanerna, ett

turkiskt,.~kt rolk.
minns också histonerc
Gamla kont1ikter har ock
så fantårltu aven ar""LS

- löshet j Azerbajdzjan knng
:o procenL

~

GEORGlEN

OSTBERUN. "Stasi
rausl" - "Ut med säker

hetspolisen'" skrek tio
tusentals demonstran

ter utanför det gamla
Säpo-högkvarteret här i
Omerlin.

Ettet' några minuter
kunde folkmassan inte

längre hejdas. Byggna
den på Normannens
trasse stormades, dör

rarna slogs in.fönstren
krossades. möbler och

homliga aktar slängdes
ut.

:-lytt Forum. OppoSJ'
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