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(indi hemin bölgede, Cudi dağdan doğuda Ulu-dere adı var), Ferat çayının orta
axarında olan Kumux, Kuman ve Decle çayından Urmu gölüne teref erazide yerleşen
diger Kuman bölgelerinde de görmek olur, lakin bunlar helelik mövzuınuz
xaricindedir. Subarla qedim Azerbaycan arasında olan bir neçe bölgede başçıların
Kaka (Qağa), Ata Dede adlanması da diqqeti çekir ve nezere alaq ki, bütün bunlar 3
min il evvel yazılmış senedierde eks olunmuşdur.
Subar beyliyinin çoxlu şeherleri olsa da, indiki İlicenin yaxınlığında yüksek
ve "dağın başında dumana benzeyen" Upum ve indiki Kulpa yaxın
Kulmeri ölkenin merkezi şeherleri hesab olunurdu. Asur çarı Subar ölkesini işğal
edende 21 şeherin subarca adını bir defeye deyişib "Asur, düşmeni mehv et" kimi
seslenen asurca adlar qoymuşdu. Asur tecavüzü nece de rusların "VIadiKafkaz","Vladi-Vostok" tipli adverme xarakterine ve ermeni-hayların batı
Azerbaycan yer adlarını haylaşdırmasına uyğun gelir, bu tarixi analogiyadan ibret
dersi öyrenseydik, eyni tarixi defelerle yaşamazdıq.
dağda yerleşen

Tapınağı subarların

Kuman bölgesinde olan ve Mitarıni dövrUnde geniş
hurriler de tapınmışlar. Sonralar bura gelen urartular da
ona (Teyşebia) secde etmişler. Subarın son beyi Nig- Teşubun iki oğlu ve asurlara
cesusluq eden qardaşı Baq- Teşub) adında olan Teşub sözü hemin tanrı ile bağlıdır.
Ümumiyyetle, qedim İkiçayarası ve Azerbaycan torpaqlarında işlenen Uğur, Turan,
Tarxan, Apa, Bağa, Nene, Baba ve sair tanrı adları maraqlı tedqiqat mövzusudur.

yayılan Teşub adlı tanrıya

Niq-Teşubun

vaxtında Asur çarı Asarxaddon edir ki, Asur ve Urartu
Subarda rahat sığınacaq tapu, Subar beyi onlara torpaq saheleri verir. Her
iki ölkenin çarı defelerle Subar beyinden qaçqınları qaytarmasını xahiş et7y de, bey
onları qaytarmır. Bunu behane eden Asarxaddon, eslinde, asurların uzun zaman işğal
etmek istediyi Subar beyliyine hücum edir.
qaçqınları

Böyük ordu ile 673-ün qışında başlanan bu asur-subar müharibesi 3-4 ay
davam etdi ve 672-de Subar beyliyinin darmadağın edilmesi ile başa çatdı.
Asarxaddon sağ qalan subarların çoxunu başqa asur eyaletlerine köçürdü, boşalan
şeher ve kendıere başqa etnik bölgelerden ehali getirib yerleşdirdi, 21 şeherin adını
deyişdi; "boşalmış subar küçelerinde artıq ne şenlik vardı, ne de neğme oxuyan, boş
xarabalarda tülküler, kaftarlar yuva qurdu".
Niq- Teşubu
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