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MÜƏLLİFDƏN
Bu əsər Azərbaycan Respublikasının arxivlərində saxlanan sənədlər əsasında yazılıb. 1999-cu ildə “Gənclik” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan “Tarixin qan yaddaşı” kitabında
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Milax,
Ərəfsa, Şahbuz rayonunun Keçili kəndlərində 1931-ci ilin
fevral-mart aylarında baş verən hadisələr təsvir olunub. Nəşr
edildikdən sonra bir çox oxucular mənə müraciət edərək
kitabın ardını yazmağı, 1931-ci ilin avqustunda Xızı rayonunun Ağdərə kəndində baş verən hadisələri də təsvir etməyi
xahiş etdilər. 2000-ci ilin əvvəlində Bafadar Almurad oğlu,
Mürvət Aydın oğlu, Qurbanov Əminağa Aydın oğlu və başqaları mənimlə görüşərək Xızı rayonunun Ağdərə kəndində
güllələnən valideynlərinin hansı günahın sahibi olduqlarını
soruşdular.
Müəllif kimi bu yazıların bədiiliyinə iddia etmirəm, amma
NKVD-nin (XDİK), QPU-nun (DSİ) erməni əsilli əməkdaşlarının xalqımıza qarşı törətdikləri qanunsuzluqları oxuculara
çatdırmağı özümə mənəvi borc bilirəm. Nə qədər ki hələ sağ
qalan şahidlər var, xalq əsl tarixini bilməlidir. Bu, xüsusilə
gənclərə aiddir, çünki dünya şöhrətli alim, akademik Ziya
Bünyadovdan və əməkdar elm xadimi, professor Sadıxlı Murtuz Zeynal oğlundan başqa bu mövzuya müraciət edən olmayıb. Kitabda repressiya olunmuş üç ailə barədə tarixi faktlara
söykənən üç oçerk verilib. Bu ailələr repressiya olunmuşlar
arasında bəlkə də ən çox “bəxti gülənlərdir”, çünki onların övladları alim, nazir oldular. Göstərmək istəmişəm ki, əgər bunlar
belə məşəqqət çəkibsə, görün onda minlərlə başqaları hansı
zülmlərdən keçib.
3

Kitaba sürgün olunanların siyahısı da əlavə olunub. Adlar
və soyadları heç bir dəyişiklik olunmadan, sənədlərdə olduğu
kimi verilib. Zənnimcə, bir çox adlar və digər şəxsi məlumatlar
NKVD işçiləri tərəfindən ya bilərəkdən, ya da savadsızlıqdan
təhrif olunub.
İstifadə olunmuş materialların əldə olunmasında göstərdikləri köməyə görə arxiv işçilərinə minnətdarlığımı bildirirəm.
Kitabın yazılmasında mənə maddi və mənəvi kömək göstərənlərə də xüsusi təşəkkür edirəm.
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TARİXİN QAN YADDAŞI SİLİNMƏZDİR
15 mart 1996-cı il tarixdə “Siyasi repressiya qurbanlarının
reabilitasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu
Azərbaycan xalqının daim məruz qaldığı soyqırımı və repressiyalarla bağlı indiyədək işıqlandırılmamış, geniş şəkildə öyrənilməmiş və ya qismən öyrənilmiş, şəxsi arxivlərdə əlyazmalar şəklində
saxlanılan və geniş ictimaiyyətə məlum olmayan qiymətli
sənədlərin və faktiki materialların tezliklə aşkar edilməsi, öyrənilməsi və dərc edilməsi üçün ən əlverişli əsas və şərait yaradıb.
Heydər Əliyevin dühası ilə nur kimi yayılan Azərbaycan
həqiqətlərini indi hamı görür. Oxuculara təqdim edilən bu kitab
Naxçıvanla bağlı böyük fitnələrdən bəhs edir. Sadıq Zeynaloğlunun əsərində 1930-1942-ci illərdə Naxçıvan MR, Xızı
rayonunun Ağdərə kəndi, ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan ərazisində zəhmətkeş insanların məruz qaldığı repressiya əməliyyatları müfəssəl şəkildə təqdim olunur. Müəllif ürək ağrısı ilə
Orbelyan soyadlı NKVD işçisinin qanlı əməllərini, onun saxta
ittihamlar, uydurma dindirilmələr, qeyri-insani metodlarla
həmvətənlərimizə güllələnmə, sürgün cəzaları verməsini, uşaq,
qoca və qadınlara belə rəhm etməməsini ətraflı şəkildə təsvir
edir. İstintaq protokollarını oxuyanda, bu üzdəniraq hüquq
işçisinin ağıla gəlməyən ittihamları ilə tanış olanda sarsıntı
içində düşünürdüm: “İnsanlıq sifətini nə qədər itirmək, ruhunu
şeytana nə qədər satmaq lazımdır ki, belə qəddarlıqla və faşist
metodları ilə günahsız, əliqabarlı sadə insanları öldürəsən, sürgünə göndərəsən”. Səhifələri çevirdikcə, Orbelyanın alçaq
hərəkətləri ilə tanış olduqca bir daha əmin olursan ki, belə qəddarlığa və sadizmə yalnız əlinə qisas üçün “fürsət” düşən
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erməni qadir ola bilər. Dəhşətlə xatırlayırsan ki, ermənilər
mühüm vəzifələri necə tutublar və son illərə kimi Azərbaycan
ərazisində neçə-neçə faciəli hadisələri necə törədiblər.
Sadıq Zeynaloğlu bu kitabda ardıcıl olaraq xalqımızın
yaşadığı ağrılara toxunur və 30-40-cı illərin hadisələri fonunda
Bakı, Sumqayıt, Lənkəran, Qarabağ, Xocalıda törədilmiş qanlı
faciələrin üstünü açır. Müəllif bununla bizi ayıq olmağa,
gələcəkdə belə hadisələrin qarşısının alınması üçün düşmənin
səmimiyyətinə bir də inanmamağa çağırır.
Bəli, həyatda hamı doğulur və ölür, hadisələr baş verir və
bir müddət sonra unudulur. Amma tarixin yaddaşı heç vaxt
unudulmur. Tarixin yaddaşına həkk olunan hər bir hadisə, qanlı
cinayət və ya xeyirxah əməl insanların hafizəsindən də silinmir,
tarixin ibrət dərsi kimi nəsildən-nəslə ötürülür. Orbelyanlar o
vaxt dərk etmədilər ki, saxta ittihamlar, günahsız qurbanlara
oxunan amansız hökmlər tarixin yaddaşında əbədi olaraq qara
ləkə kimi qalacaq və bu ittihamlar gec-tez qana susamış faşist
xislətlı cəlladların özlərinə qayıdacaq. Bu dindirilmə, ittiham
və qərarlarla tanış olan hər hansı bir hüquqşünas və ya başqa
peşə sahibi dünyanın harasında yaşayır-yaşasın, Orbelyanın əsl
sifətini, onun Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlərini aydın və
dəqiq görür. Bu cür faciələr törətməklə Orbelyan öz ittihamları
ilə – namərdliyi, xalqımıza qarşı məkrli niyyətləri, mənəviyyatsızlığı, nankorluğu, nəhayət, bütün daşnaklara məxsus ikiüzlülüyü, riyakarlığı, məramının antihumanistliyi barədə həqiqəti gizlədə bilməyib və nəticədə bir yaxşı iş də görüb ki, ermənilərin əsl iç üzlərini tarixin qara ləkəsi kimi bizə çatdırıb.
Bu ittihamlar əyani olaraq tarix dərsi kimi şüurumuza həkk
olunmalıdır, çünki o, lakmus kağızı kimi Azərbaycan xalqı və
erməni daşnaklarının kim olduğunu dəqiq aşkar edir. Ona görə
də gələcək nəsillərə çatdırılması üçün bu dərs hər gün təkrar
edilməlidir. Hər bir cümləsində vətəndaşlıq duyğusu duyulan
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bu kitab Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan MR
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandıran bu kitabda dövlətçiliyimizin banisi və
qoruyucusu, bütün dünyada məşhur siyasi xadim Heydər
Əliyevin yorulmaz və geniş fəaliyyətindən bəhrələnilib. Məhz
onun imzaladığı yuxarıda qeyd edilən qanun bizi (naşiri və
müəllifi) bu kitabı nəşr etməyə ruhlandırdı. İnanırıq ki, çəkilən
bu zəhmət gələcəkdə Azərbaycan tarixini araşdıranlara da kömək olacaq.
Nəriman HƏSƏNƏLİ,
“Azərbaycan Respublikası
Xatirə Kitabı”nın baş redaktoru
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I HİSSƏ
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ
MİLAX VƏ KEÇİLİ KƏNDLƏRİNDƏ NƏ BAŞ
VERMİŞDİ?
Mən 17 il Qazaxıstanda repressiyaya məruz qalan ailənin
üzvü kimi yaşadım, çətin və əzablı günləri arxada qoyub Vətənə
qayıdaraq təhsil aldım. “Xruşşov mülayimləşməsi” dövründə taleyin hökmü ilə daxili işlər orqanlarında işlədim, on il sonra
muxtar respublikanın Daxili İşlər naziri vəzifəsinə yüksəldim.
14 avqust 1984-cü il səhər saat 8-də Şahbuzun milis rəisi
telefonla bildirdi ki, Keçili kəndində sovxoz direktoru öldürülüb. Respublika rəhbərliyinə məlumat verdim. Operativ qrup
yaradıb Keçili kəndinə getdim. Naxçıvan şəhərindən Keçili
kəndinə 40 km məsafə var. Şahbuzla Keçili kəndi arasındakı
dağlıq yol pis vəziyyətdə idi. Bu dağ kəndi muxtar respublikanın şimalında yerləşir, Ermənistanın Sisyan rayonu ilə həmsərhəddir. Evlər bir neçə dağ silsiləsində yerləşir. Kəndin ortasından kiçik çay axır və o, kəndin ətrafında yerləşən bir neçə bulağın suyundan yaranır. Kəndin kənarındakı məşhur “Çınqıllı bulaq”ın şöhrəti təkcə o diyarda yox, oradan çox-çox uzaqlarda da
məşhurdur. Kənddə alma, albalı yetişir, onlar çox şirəli və ləzzətlidir. Əhali əməksevərdir, əsasən, heyvandarlıqla məşğuldur,
orada, demək olar ki, yoxsul adam yoxdur. Yayda çalışan qışda
firavan yaşayır. Otu əllə biçirlər. Yayda ot tədarükü zamanı
kəndlilər arasında tez-tez dava-dalaş düşür.
Mənim işlədiyim dövrdə, yəni 1981-ci ilin aprelindən bu
kənddə nəzərəçarpan cinayət işi olmayıb və bununla bağlı rayon və respublika rəhbərliyindən qınaq eşitməmişəm.
Mən bu fikirlərlə Keçili kəndinə çatıb cinayət olan yerə
qalxdım. Kəndin kənarında, Qılınc Qaya tərəfdə, cığırın kənarında sovxoz direktoru üzüüstə uzanmışdı.
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Dağdan kəndin, demək olar ki, bütün əhalisinin cinayət yerinə axın etdiyi görünürdü. Qadınlar ağlayırdı, “şaxsey-vaxsey”
sədaları hər tərəfə yayılırdı. Camaat çığıra-çığıra narazılıq edirdi ki, milis işçiləri gəlib qətlin üstünü açmır. Əvvəllər Remeşen
kəndinin kolxoz sədri də öldürülmüşdü. Onlar həmin cinayəti
də aça bilməmiş və işə xitam vermişdilər. (Gerçəkdən, 1980-ci
ildə Remeşen kəndinin kolxoz sədri öldürülmüşdü. Cinayət işinə xitam verilmişdi. Səbəb kimi isə göstərilmişdi ki, sədr sərxoş
olub, kolxozun binasının eyvanından yıxılıb. Şikayətlərlə Sovet
İttifaqının baş prokuroru da, prokurorluq əməkdaşları da məşğul olurdu. Bu cinayət 1984-cü ilin sonunda açıldı).
Daxili İşlər nazirinə məxsus avtomobildə sürücü-polis işləyən “Volqa” avtomobilinin sürücüsü Zülfüqar həlak olan sovxoz direktorunun qohumu idi. Ondan xahiş etdim, öz qohumlarına və ağsaqqallara müraciət etsin ki, heç olmasa, kənd sakinləri qarşısında vəzifə borcumuzu yerinə yetirməyə bizə imkan
versinlər. İyirmi dörd saat əməkdaşlardan kimsə dincəlmədi,
hətta çörək də yemədi və avqustun 15-i səhər cinayət açıldı.
Qatil saxlanıldı. (Keçili kəndinin sovxoz direktorunun qətlinin
təfərrüatlarını yazmışam, imkan olan kimi dərc ediləcək).
Növbəti gün qətlin açılmasında iştirak edən bütün polis
əməkdaşları sovxoz direktorunu son mənzilə yola saldı. Qırx
gündən sonra öldürülən sovxoz direktorunun anası muxtar respublikanın Daxili İşlər Nazirliynə gəldi. O, mənə bu sözlərlə
müraciət etdi: “Oğlum, mən 1930-cu ilin martını, günahsız
həmkəndlilərimin qanının necə töküldüyünü görmüşəm. Əməkdaşlarınız sağ olsun ki, cinayət işini siyasi hadisəyə çevirmədi”.
Bu sözlərin mənasını mən 10 il sonra “Keçili üsyanı”nın materialları ilə tanış olanda anladım.
1989-cu ilin mayında Azərbaycan DİN-də 30-40-cı və 50ci illərin əvvəllərindəki repressiyaların qurbanlarının reabilitasiyası üzrə komissiya yaradıldı. Taleyin hökmü ilə repressiyala9

rın qurbanlarının reabilitasiyası işini keçmiş repressiya qurbanına – mənə həvalə etdilər.
1937-ci ildə repressiyaya məruz qalanların şəxsi işlərini
vərəqləyəndə uşaqlığım, gəncliyim, xüsusən köçürülənlərin
daim sərxoş olan komendantı Yudinin qırmızı sifəti gözümün önünə gəlir.
Uzun axtarışlar bəhrəsini verdi. “Keçili işi”ni tapdım. “Keçili üsyançı hərəkatı” ikicildlik cinayət işini cümlə-cümlə oxuyub əmin oldum ki, Orbelyan kəndə “banda” adını qoymaq
üçün olduqca çox əmək sərf edib.
“Keçili işi” məni elə həmin Orbelyanın quraşdırdığı daha
faciəvi işə apardı. Demə, Orbelyan 1930-cu il yanvarın əvvəlində “Milax işi” qondarıb. Nəticədə Milax və ətraf kəndlərin onlarca dinc sakini güllələnib. Daha sonra “Keçili işi”ni saxtalaşdırıb və orda da onlarca kənd sakinini güllələtdirib. Bu, NKVD
əməkdaşının formasını geyinən cinayətkarın həyata keçirdiyi
əsl vəhşət idi.
Düz 65 il əvvəl baş verən faciə indi də davam edir – Qarabağ və Azərbaycanın başqa rayonlarının köçkünlərinin faciəsi
də eyni faciədir, icraçılar isə yenə həmin orbelyanlardır. Fərq
ondadır ki, həmin illərdə onlar azərbaycanlıların soyqırımını
Sovet hakimiyyəti pərdəsi altında, indi isə açıqca “böyük Ermənistan” adı ilə həyata keçirirlər.
Bu səbəbdən mənim 30-cu illərdə azərbaycanlıların nələrə
məruz qaldığını yazmamağa və göstərməməyə bir vətəndaş kimi mənəvi haqqım yoxdur.
İnanıram ki, nə vaxtsa həm Keçili və həm də Milax kəndlərində 1930-cu ilin yanvar və mart repressiyalarının qurbanlarına abidələr qoyulacaq.
9 fevral 1930-cu ildə gecə, Abrakunis (Culfa) rayonunun
Milax kəndində qırmızı qvardiyaçılarla yerli sakinlər arasında
atışma zamanı bölük komandiri Jeleznyak, qırmızı qvardiyaçı
Baranov ölmüş və beş qırmızı qvardiyaçı isə yaralanmışdı. Yerli
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sakinlərdən kənd sovetinin sədri Usub Qəhrəmanov, Məmmədəli
Tağı oğlu və Qasım Məmməd oğlu həlak olmuşdular.
14 martda Az. DSİ-nin (Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi)
əməliyyat müvəkkili A.Orbelyan iş üzrə ittihamnamə çıxardı.
Orada deyilirdi ki, “1929-cu il dekabrın ortalarında Naxçıvan
cinayət-axtarış şöbəsi Milax kəndindən olan qolçomaq Kərbəlayı Yəhya Məmməd Nağı oğlunu Naxçıvana çağırıb. Naxçıvana öz qardaşı, qolçomaq Kərbəlayı Əliməmməd Nağı oğlu ilə
gələn Yəhya nədənsə öz həbsini ehtimal edərək cinayət-axtarış
şöbəsinə gəlməyib, qardaşı ilə Milax kəndinə qayıdıb. Bundan
20 gün sonra Kərbəlayı Yəhya Zəngəzur uyezdinin (Ermənistan) Əlili kəndinə gedib naməlum ermənidən 200 rubla iki
Fransa tüfəngi və iki yüz patron alıb. Bu tüfənglərdən birini
qardaşı Kərbəlayı Nağıya, digərini Milax kənd sovetinin sədri
Usub Qəhrəman oğluna verib. İkincisi, Kərbəlayı Yəhyanın
sözlərinə görə, xalqın pullarını talan edib və həbs ediləcəyindən
qorxaraq qərara alıb ki, əməllərinin üstü açılsa, Kərbəlayı Yəhyaya qoşulsun. (Yuxarıda göstərilənlər “Keçili işi”ndə də eynilə yazılıb, təkcə soyadları dəyişdirilib. Eləcə də Kərbəlayı İsmayıl həbsini ehtimal edərək cinayət-axtarış şöbəsinə gəlməyib. Gizlənib və silah alıb, Sovet hökuməti ilə vuruşmağa hazırlaşıb. Hətta buna görə öz pullarını xərcləməkdən çəkinməyib.)
Orbelyan davamında yazır ki, “bu vaxt üçün Naxçıvan Diyarının (Orbelyan Milax və “Keçili işi” üzrə ittihamnamədə “Naxçıvan Respublikası” yazmır. O belə respublikanın olmasını heç
vaxt istəmirdi, ona görə bütün saxtalaşdırmalarında “Naxçıvan
Diyarı” işlənir – S.Z.) kəndində partiya və Sovet hakimiyyəti
partiyanın qolçomaqlığın bir sinif kimi ləğvi şüarını konkretləşdirməyə və həyata keçirməyə başlayır. Bu şüarın həyata keçirilməsi, təbii ki, qolçomaq ünsürlərində müvafiq müqavimətə səbəb oldu. Milax, Teyvaz və Keçili kəndlərinin bir sıra qolçomaqları istismarçı iqtisadi bazalarını qorumaq, həm də həbsdən
qorxaraq yanvarın üçüncü ongünlüyündə Kərbəlayı Yəhya ilə
birgə fəaliyyət üçün ona qoşulmaq barədə danışıqlara başladı”
(mətndən göründüyü kimi, Orbelyan partiyanın qısa kursunu
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pis oxumayıb, sadəcə, İvanovka və Malaxovo əvəzinə Milax,
Teyvaz və Keçili yazıb – S.Z.).
Orbelyan nağıl-qərarının davamında bildirir ki: “Kərbəlayı
Yəhyanın qrupu qızıl ordu əsgərlərinə hücumdan 10-15 gün əvvəl birgə razılıqla formalaşmışdı və tərkibi bunlardan ibarət idi:
Milax kəndindən Kərbəlayı Yəhya Məmməd Nağı oğlu və qardaşı Kərbəlayı Əliməmməd Nağı oğlu, kənd sovetinin sədri
Usub Qəhrəmanov və Milaxdan Məmməd Əli Tağı oğlu, Qazançı kəndindən Müslüm Əbdürəhman oğlu, Milax kəndindən
Muxtar Vəli oğlu, Milax kəndindən Məmməd Əli oğlu, Milax
kəndindən Ələsgər Pəri oğlu”.
Orbelyan öz uydurmalarını və fitnəkar hökmlərini davam
etdirir, halbuki sonrakı günlərdə də bu qrupun üzvləri öz evlərində yaşayıb, bəziləri isə yalnız kəndə vəzifəli şəxslər gələndə
buranı tərk edib.
Bu 10-15 gündə Kərbəlayı Yəhya hələlik mütəşəkkil silahlı
qruplaşma fəaliyyəti üçün konkret addımlar atmayıb. Sovet hakimiyyətinin siyasətindən narazı olan qolçomaq və qolçomaq
quyruqlarını ələ almaqla kifayətlənib (yenə partiyanın qısa kursundan sitat, təkcə Kərbəlayı Yəhya adı artırılıb – S.Z.).
Siyasi hazırlıq üzrə təlimatçı Tokarevin Zaqafqaziya DSİ
41-ci sərhəd dəstəsinin rəisinə məruzəsindən çıxarış yerinə düşərdi: “Heç bir ictimai təşkilat, partiya və komsomol özəyi yoxdur.
Qolçomaqlar insanlara güclü təsir və rəhbərlik edirlər. Sovet hakimiyyəti yalnız hüquqi cəhətdən mövcuddur. Kənd soveti pərdədir, onun arxasında qolçomaqlar istədiyini edir. Bir çox qolçomaqlar səsvermə hüququndan məhrum edilib. Əhali arasında heç
bir siyasi iş aparılmır. Nəinki əhali, yeganə komsomolçu da sinfi
mübarizə, qolçomaqların bir sinif kimi ləğvi üzrə partiya və Sovet
hökumətinin tədbirləri haqqında təsəvvürə malik deyil”.
Sonra Orbelyan öz simasını tam açır və davamında bildirir
ki: “1930-cu il fevralın əvvəli üçün Az. DSİ Naxçıvan Dairə
şöbəsi Mərkəzin tapşırığı ilə öz təbliğatı və şəxsi müqaviməti
ilə kənd təsərrüfatının uğurla gedən kollektivləşməsinə əngəl
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törədən antisovet elementlərin Dairədən təmizlənməsi üzrə
kampaniya həyata keçirməyə başlayır.
Kərbəlayı Yəhya Teyvaz kəndində yaşayan Qasım Teymur
oğlunun evində yerli qolçomaq və qolçomaq quyruqlarının yığıncağını keçirir. Bu yığıncaqda iştirak edib: Kərbəlayı Yəhya,
Muxtar Vəli oğlu, Usub Qəhrəman oğlu, Qasım Teymur oğlu,
Kərbəlayı Səməd Ramazan oğlu, Mirəli Seyid Əsəd oğlu, Mir
Ələsgər Əsəd oğlu, Mir Zeynalabdin Əsəd oğlu, Mir Ziyəddin
Ələkbər oğlu, Müseyib Kərbəlayı Məmməd oğlu, Hüseyn
Məmməd Həsən oğlu (yuxarıda adı çəkilənlərin dindirilməsi
zamanı məlum olub ki, heç bir yığıncaq olmayıb, bu, Orbelyanın fitnəkarlığıdır – S.Z.). Həmin yığıncağa hamısı silahlanaraq
gəlib. İclası açan Kərbəlayı Yəhya Sovet hökumətinin qolçomaqlara münasibətini izah edərək toplaşanların hamısını hakimiyyətlə mübarizə üçün təşkilatlanmağa çağırıb. Kərbəlayı
Yəhya oradaca yığışanlara bildirib ki, onun qrupundan başqa,
200 nəfərlik bir qrup var və ona Vedi (Ermənistan) kənd sakini
Abbasqulu bəy başçılıq edir (hər bir Azərbaycan sakini daşnaklara qarşı vuruşan Abbasqulu bəy Şadlinski haqqında eşidib. Onun sayəsində minlərlə azərbaycanlının məhv edilməsinin qarşısı alınıb. O, “Qırmızı bayraq” ordeni alıb, Vedi rayonunda məktəbin qabağında dəfn edilib. Daşnaklar hətta ölmüş
Şadlinskidən qorxurdular, ona görə məzarı dəfələrlə dağıdılıb
– S.Z.), əgər Naxçıvan Diyarında hərc-mərclik yarada bilsələr,
onlara köməyə gələcək. Növbəti natiq (fitnəkar Orbelyan “natiq” sözünü dırnaq arasına alıb; görünür, Qoqolun Xlestakovu
ilə yaxşı tanışdır: “Elə yalan de ki, özün də inan” – S.Z.) Teyvaz kəndindən olan Qasım Teymur oğlu yığıncaqdakıları Kərbəlayı Yəhyanın ətrafında birləşməyə çağırıb və bəyan edib ki,
şəxsən özü bütün əmlakını verməyə hazırdır, təki Sovet hakimiyyəti məhv edilsin. Bundan sonra çıxış edən Teyvaz kənd sakini Mir Zeynalabdin Əsəd oğlu bütün iştirakçılara elan edib ki,
kim bu təşkilat barədə hakimiyyətə xəbər çatdırsa, şəxsən özü
onun başını kəsəcək.
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Mir Ziyəddin Mir Ələkbər oğlu Quran gətirib, hamı ona əl
basaraq and içib ki, bu təşkilat barədə hakimiyyətə heç kim məlumat verməyəcək. Mərasimi başa çatdıran Kərbəlayı Yəhya yığıncaqda iştirak edən Teyvaz kənd sakini Müseyib Kərbəlayı Məmməd oğluna təklif edir ki, oradaca Ərəfsə kənd sakini Məşədi
Bəhlul Nəcəf oğlu, Qasım Kərbəlayı İrzaqulu oğlu, Abuş Hüseyn
oğlu və Hacı Kərbəlayı Molla Əli oğluna məktub yazıb bildirsin,
Kərbəlayı Yəhya təklif edir ki, Ərəfsə kənd sakinlərini qarşıdakı
döyüşlərə hazırlasın. Məktub Qasım Teymur oğluna verilir ki,
növbəti gün səhər Ərəfsə kəndində lazım olan adamlara çatdırsın.
Yığıncağı qapadan Kərbəlayı Yəhya bir neçə iştirakçı ilə
Mir Zeynalabdinin evinə gedir, şam yeməyi yeyib dağılışırlar.
Növbəti gün səhər Qasım Teymur oğlu deyilən məktubla
Ərəfsə kəndinə gedir, amma Qasım Teymur oğlu bu faktı rədd
etdiyi üçün məktubun sonrakı taleyi və ona verilən cavab məlum deyil”. (Yenidən “Xlestakov” ağ yalan danışır. Fitnəkar
Orbelyana Teyvaz və Ərəfsə kəndinin sakinlərini həbs etmək
lazımdır və ona görə də bu kəndlərin ağsaqqallarının ətrafında
tor qurur. Orbelyan öz fantaziyası ilə oralarda hər cür təşkilatlar yaradır, onlara kəndlərin ən yaxşı adamlarını cəlb edir. Bilir ki, ətraf kəndlərin nə qədər çox sakininin adını çəksə, o qədər çox adam güllələnəcək. Bu kəndlər 18-20-ci illərdə daşnak
qoşunları ilə mərdliklə vuruşublar. Onlar Ermənsitanla həmsərhəddirlər, yerli sakinləri öldürüb gələcəkdə bu torpaqları
Zəngəzur kimi Ermənistana birləşdirmək olar – S.Z.)
Orbelyan öz ittihamnaməsinin davamında yazır ki, “növbəti gün, yəni 06.02.30 tarixində Yəhyanın Kərbəlayı Yəhya,
Kərbəlayı Əli Nağı, Usub Qəhrəman oğlu, Məmməd Əli oğlu,
Məmməd Əli Tağı oğlu, Müslüm Əbdürəhman oğlu, Kərbəlayı
Əli Əsgər, İldırım Əliş oğlundan ibarət qruplaşma Keçili – Milax yolunda Keçili məktəbinin Milaxa gedən kuryeri İbrahim
Zeynalovu görür. O, Az. DSİ Naxçıvan Dairə şöbəsinin əməkdaşı Əsgərovun məktubunu digər əməkdaş Aslanova aparırmış.
Onlar qeyd edilən kuryeri saxlayır, məktubu ondan alırlar.
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Qruplaşmanın üzvü üzvü Məmməd Əli oğlu, İldırım Əliş oğlu
və Müslüm Əbdürəhman oğlu kuryeri huşunu itirincə döyürlər.
(Keçili kəndi yüksək dağ kəndidir, Milax kəndinə getmək üçün
yüksək aşırımı keçmək lazımdır, qışda isə tək adam oranı keçə
bilməz. Heç vaxt NKVD əməkdaşı digər əməkdaşa vermək üçün
mülki şəxsə məktub verməz. Savadlı adam yox idi. Xüsusən rusca oxuyan tapılmırdı. Hətta Orbelyan etiraf etməli olur ki, məktubu müəllimə göstəriblər, amma o deyib ki, rus dilini bilmir və
məktubu oxuya bilməz. Məktubun taleyi də naməlum qalır.
Növbəti “Keçili işi”ndə kuryer epizodu yenə təkrar olunur. Orbelyan kuryeri dövlət xadimi dərəcəsinə qaldırır – S.Z.)
Fevralın 7-də Kərbəlayı Yəhyanın Əli Nağı, Usub, Məmməd Əli Tağı oğlu, Məmməd Əli oğlu, Muxtar, Müslüm, Kərbəlayı Ələsgərdən ibarət əsas qrupu Milax kəndində qruplaşma
üzvlərinin birinin – Muxtar Vəli oğlunun evində toplaşır və
oradan silahlanmış şəkildə Milaxdan çıxıb fevralın 8-i axşama
kimi ətraf kəndlərdə qalırlar (Orbelyanın ittihamnaməsinin təkcə bu günün yox, o vaxtın da hüquq elmi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İmkan var idi və bu imkandan istifadə edən Orbelyan istənilən yolla onlarca azərbaycanlının güllələnməsinə nail olmaq
istəyirdi – S.Z.).
Fevralın 8-də Az. DSİ Dairə şöbəsinin rəisi Yaqubov (gələcək NKVD xalq komissarı, general-leytenant, Azərbaycan Nazirlər Sovetinin gələcək sədri, Azərbaycan KP MK-nın birinci
katibi. O, minlərlə Azərbaycan vətəndaşının Qazaxıstana və Sibirə sürgün edilməsi qərarını imzalayıb – S.Z.) Keçili kəndində
olanda Kərbəlayı Yəhyanın Keçili məktəbinin kuryeri Zeynalova hücum etməsi xəbərini eşidib Az. DSİ əməkdaşı Əsgərovun
və Zaq. DSİ 41-ci sərhəd dəstəsinin təlimatçısı Tokarevin ümumi rəhbərliyi altında Milax kəndinə XI Qızıl Ordu əsgəri və 3
milis göndərərək onlara Kərbəlayı Yəhyanın silahlı qruplaşması haqqında məlumatları yoxlamağı, qruplaşma-qolçomaq birləşməsi olduğu təqdirdə onları tutmağı və ya müqavimət göstərsələr, öldürməyi tapşırır (bu məqamda 19 yanvar 1990-cı ili
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necə xatırlamayasan?.. Onda da şəhərin silahsız dinc sakinlərinin üzərinə təpədən-dırnağa silahlanmış Sovet Ordusu qiyafəli
silahlılar göndərilmişdi və dinc əhalinin tökülən qanı hesabına
hakimiyyətdə möhkəmlənmək istəyən azərbaycanlıların köməyi
ilə xalqımıza qarşı soyqırımı törətdilər. Lakin o vaxtlar deyilən
kəndlərin sakinləri tam savadsız idilər və yalnız bir şey bilirdilər – işləyib ailəni saxlamaq – S.Z.).
Bu dəstə Milax kəndində gecəni Kərbəlayı Yəhyanın,
Az. DSİ əməkdaşı Əsgərovla üç milis isə qızıl əsgərlərin qaldığı
yerdən üç yüz addım məsafədə başqa bir evdə gecələdi. Orbelyanın rəyinə görə, “Kərbəlayı Yəhya silahlı qruplaşma iştirakçılarını bir neçə dəstəyə bölüb, o cümlədən silahsız Milax sakinləri əsgərlərin və milislərin qaldığı Kərbəlayı Yəhyanın evini mühasirəyə alıb və gecə saat 12-də bu evlərə atəş açıb, bir neçə dəfə əsgərlərin və milislərin qaldığı evi yandırmaq istəyiblər. Səhərə kimi
davam edən atışmada qruplaşma üç nəfəri – Usub Qəhrəman oğlunu, Məmməd Əli oğlunu və Qasım Məmməd oğlunu itirib, lakin əsgərləri və milisləri məhv edə bilməyib. Qruplaşma üzvlərinin hücumu nəticəsində taqım komandiri Jeleznyak və təlim
alayının qızıl əsgəri Baranov öldürülüb. Həmçinin bölmə komandiri Kulakov və Smiditski, qızıl əsgərlər Repin, Zaxarov və Nesterov yaralanıb. Səhər tezdən bütün hücum iştirakçıları qaçıb.
Nəticədə Qazançı kəndi ətrafında tutulublar”.
Siyasi hazırlıq üzrə təlimatçı Tokarevin məruzəsindən:
“Dəstənin qarşısına qoyulan vəzifə: məlumatları yoxlamaq və
qolçomaq qruplaşması olsa, onları ələ keçirmək, müqavimət
göstərsələr, məhv etmək. Fevralın 8-də saat 12-də Milax kəndində kəşfiyyat üçün bu tərkibdə dəstə yaradıldı: 17 əsgər,
2 bölmə komandiri, taqım komandiri, siyasi hazırlıq üzrə təlimatçı, 3 milis və müvəkkilin köməkçisi. Saat 12:30-da dəstə
vəzifəsi ilə tanış edildi və saat 13-də Milaxa doğru getdi. Hərəkət zamanı müqavimət olmadı. Saat 16-da dəstə Milaxa çatdı.
Kəndin kənarında müşahidəçilər qoyulmuşdu ki, kimsə kənddən çıxmasın. Kəndə gələnlər saxlanılıb əməliyyat müvəkkili16

nin köməkçsinin yanına aparılırdı. Saat 17-də əməliyyat və siyasi kəşfiyyat aparılaraq müəyyən edildi:
а) tutulmalı olan Kərbəlayı Yəhyanın və kənd soveti sədrinin rəhbərliyi ilə kənddən 7 nəfər qaçıb;
b) bir vətəndaş dedi ki, bir neçə gün əvvəl Kərbəlayı Yəhya, kənd sovetinin sədri və Qazançıdan bir qolçomaq onun yanına gəlib uzun müddət məsləhətləşiblər. Vətəndaş bildirib ki,
söhbətin məzmununu bilmir. Saat 24 radələrində Qızıl Ordu əsgəri olan patrulun atdığı iki atəş səsi eşidib”.
Az. DSİ Naxçıvan Dairə şöbəsinin rəisi Əsgərov Qasımın
adına məruzə qeydlərindən biri də 16 fevral 1930-cu ildə, yəni
kənd soveti sədrinin və əsgərlərin öldürülməsindən 8 gün sonra
tərtib edilib. Orada göstərilir ki, silahlı qruplaşmadan 3 nəfər, o
cümlədən kənd sovetinin sədri Usub Qəhrəmanov öldürülüb,
onun cəsədi Kərbəlayı Yəhyanın evi yandırılanda yanıb. Çünki
o, Kərbəlayı Yəhyanın evinin damında əsgərlər tərəfindən vurulub. Bundan sonra o öz qəhrəmanlığını – qruplaşma üzvlərini, silahsız kəndliləri necə tutmasını təsvir edir.
Fevralın 11-də 40 yaşında kəndli, torpaq sahibi, 5 uşaq atası Nağıyev Kərbəlayı Yəhya Məmməd Nağı oğlu dindirilib.
Onun böyük qızı Nigarın 9, kiçik oğlu Məmmədin 1 yaşı var
idi. O, istintaqda bildirir: “Atışma günü kənddən silahsız İldırım Əliş oğlu və Məmməd Musa oğlu onun yanına gəlib deyiblər ki, Əsgərov bizim evlərimizi dağıdır, gəlməsələr, uşaqlarımızı və arvadlarımızı şəhərə aparacaq. Onda mən dedim ki,
əgər Əsgərov bizi rüsvay edib arvadlarımızı aparmaq istəyirsə,
ölmək ondan yaxşıdır. Bir saat sonra öz evimə yaxınlaşdım,
amma gözətçilər məni görüb atəş açdılar. Atışma zamanı kənd
sovetinin sədri Usub, Məmməd Əli və Qasım öldürüldü, qalanları isə qaçmağa müvəffəq oldu”.
Dindirmə təmiz rus dilində, Orbelyana məxsus gözəl, aydın
xətlə yazılıb, amma Orbelyanın imzası yoxdur, sadəcə soyadı
yazılıb. Ümumiyyətlə, bütün istintaq materiallarında və ittihamnamələrdə Orbelyan imza qoymayıb. Görünür, anlayıb ki,
ittihamnamələrdə və istintaq protokollarında çoxlu fantaziya
var. Fevralın 14-də Yəhyanın qardaşı, 26 yaşlı, övladı olmayan
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Kərbəlayı Nağı Məmməd Nağı oğlu dindirilib. O da qardaşının
istintaqında olanları bildirir. Yenə Orbelyanın imzası yoxdur.
Fevralın 16-da 27 yaşlı, fəhlə, Qazançı kənd sakini, qızıl ordu əsgəri olmuş, təhsili olmayan Hüseynov Müslüm Əbdürəhman oğlu dindirilib. İstintaq protokolundan görünür ki, hər şeyi
etiraf edib. Atışmada iştirak etdiyini, kənd soveti sədri öldürüldükdən sonra qorxduğunu, dörd gün sonra evə qayıtdığını, bölmə
komandirinə təslim olduğunu deyib. O, 79-cu – quldurluq maddəsi ilə ittiham edilərək güllələnib, əmlakı isə müsadirə edilib.
Fevralın 19-da Milax kənd sakini, 40 yaşlı, ailəli, qolçomaq,
savadsız, iki oğul atası Muxtar Vəli oğlu dindirilib. O, istintaqda
deyib ki, atışmadan üç gün əvvəl çay və qənd almaq üçün Naxçıvana gedib, kəndə qayıdanda öyrənib ki, hansısa atlılar həbslər
həyata keçirir. O da qorxduğuna görə Teyvaza gedib, orda Mir
Ziyadın evində gecələyib. Səhəri gün Milax kəndinə qayıdıblar.
Atışmadan sonra kənddən çıxıblar və Qazançı kəndi yaxınlığında danışıqlardan sonra təslim olublar. 79-cu maddə ilə ittiham
edilib. Dindirilmə bitəndən sonra savadsız olduğu üçün şəhadət
barmağını basıb. Dindirmə aparanın imzası yoxdur. Xətt Orbelyanındır. Əmlakı müsadirə edilib, özü isə güllələnib.
Fevralın 15-də Milax kənd sakini, 30 yaşlı, ailəli, qolçomaq, savadsız, əvvəllər mal-qara oğurluğuna görə həbs edilmiş
Qurbanov Məmməd dindirilib. Dindirmə zamanı deyib ki,
həmkəndlisi Qəzənfər Mirzəli oğlu həbs edilib. Hesab edib ki,
onu da tutarlar, ona görə qorxub kənddən çıxıb. Həmin gün Dairə şöbəsinin rəisi Yaqubov Məmməd Əli Qurbanovla Kərbəlayı
Yəhya Məmməd Nağı oğlunu üzləşdirib. Bu zaman Kərbəlayı
Yəhya deyib ki, kənd sovetinin sədri də daxil olmaqla heç kimə
tüfəng verməyib. Qızıl Ordu əsgərləri ilə atışmaya qədər kimsəyə atəş açmayıb, çünki yerlərini bilərdilər. Kəndə qayıdıblar,
çünki Qasımov Məmməd Musa vasitəsilə çatdırıb ki, qaçanların
hamısı kəndə qayıtsın. Məmməd Əli bildirib ki, sol gözünü erməni qətliamı zamanı itirib. Dindirməni Yaqubov aparıb. Savadsız olduğu üçün Məmməd Əli barmağını basıb. Dindirmə rusca
aparılıb. (İndiki dövrdə belə bu kənddə heç də hamı rusca bilmir;
nə istəyiblər, onu da yazıblar. O cümlədən DSİ əməkdaşları Ya18

qubov və Əsgərov – S.Z.) Məmməd Əli və o vaxtlar 80 yaşında
olan, yaxşı eşitməyən Məmməd Musaoğlu güllələnib.
Fevralın 21-də A.Orbelyan Milax kənd sakini, 80 yaşlı, ailəli Məmməd Musaoğlunu dindirib. O, cavabında deyib ki, üsyanda iştirak etməyib, Kərbəlayı Yəhyanın yanına getməyib. Atışma
başlayanda uşaqlarla Ərəfsə kəndinə qaçıb. Öz ifadəsində bildirib ki, hamı mənim haqqımda yalan deyir. İzahatda yenə də Orbelyanın imzası yoxdur. 3 martda Orbelyan yenə zavallı qocanı
dindirir. Dindirmənin tam mətnini verəcəyik, oxucu anlasın ki,
Orbelyan çox pis eşidən, rus dilini bilməyən, savadsız qoca haqda necə yalan tərtib edib: “Məmməd Musa oğlu bildirir ki, fevralın 8-də Qızıl Ordu əsgərləri yanımıza gələndə Əsgərov mənə
tapşırdı ki, silahlı qruplaşma üzvlərinin evindən Qızıl Ordu əsgərləri üçün çörək toplayıb. Həmin gecə Əsgərov mənə əmr verdi ki, qruplaşma üzvlərinin arvadlarını onun yanına gətirim.
Mən onların yanına getdim, amma qadınlar gəlməkdən imtina
etdilər. Qaranlıq düşəndə mən və İldırım Əliş oğlu qruplaşmanın
yanına gedib dedik ki, Qızıl Ordu əsgərləri Kərbəlayı Yəhyanın
qoyunlarını kəsdilər və Naxçıvana göndərmək üçün onların arvadlarını tələb edirlər. Bundan sonra qruplaşma üzvləri Qızıl
Ordu əsgərlərinə hücum etmək qərarına gəldilər. Qaranlıqda
Kərbəlayı Yəhya, Müslüm və Usub mənim evimə soxuldu və ordan milisə atəş açdılar. Atışma zamanı Bilal Əsgər oğlu, Bəylər
Sadıq oğlu evi yandırdı. Bundan sonra gizləndim və növbəti gün
tutuldum”. “Orbelyan” soyadı yazılıb, imza yoxdur, (Görünür,
Orbelyan bilirdi ki, belə yalana heç kim inanmaz. Qoca Məmməd Musa oğlu qruplaşma üzvü kimi güllələndi. “Keçili işi”ndə
80 yaşlı axundu güllələyiblər. Füzuli rayonunda isə 90 yaşlı qoca güllələnib – S.Z.)
Görün Orbelyan 80 yaşlı Məmməd Musa oğlu haqqında ittihamnamədə nə yazıb: “Milax kənd sakini, 80 yaşlı, ailəli, kənd
sovetinin üzvü və əsl qolçomaq quyruğu qarşıdakı həbslər barədə öz yalan informasiyaları ilə Kərbəlayı Yəhyanın qruplaşmanın formalaşmasına və tərkibinin genişlənməsinə kömək edib.
Qruplaşma üzvlərinin Qızıl Ordu əsgərlərinə hücumuna bir saat
19

qalmış Kərbəlayı Yəhyanın silahlı qruplaşmanın başçısının yanına gəlib və Qızıl Ordu əsgərlərinin qruplaşma üzvlərinin arvadını həbs etməsi barədə fitnəkar məlumat verib, bununla qruplaşmanın Qızıl Ordu əsgərlərinə silahlı hücumunun sürətlənməsinə nail olub. Sonra o, Məmməd Musa oğlu, qruplaşma üzvlərinin Qızıl Ordu əsgərlərinə hücum üçün mövqelərə bölünəndə
strateji mənada əlverişli olan evini milislərə atəş açmaq üçün
qruplaşmanın istifadəsinə verib. Döyüş zamanı bu evdən milislərin olduğu ev daim güclü atəş altında saxlanılıb. Sonra Məmməd
Musa oğlu döyüş vaxtı dəfələrlə milislərin olduğu evin damına
qalxaraq evin bacasından içəri məşəllər ataraq onu yandırmağa
və milislərin yanğından həlak olmasına nail olmağa çalışıb.
Amma evin içində olan milislərin igidliyi və fərasəti sayəsində
buna nail ola bilməyib. Milislər məşəlləri vaxtında söndürərək
xilas olublar. Yəni cinayət 79-cu maddəlikdir. (Mən “Dubrovski” povestinə şərh verə bilmirəm – S.Z.)
Milax kənd sakini, 22 yaşlı, ailəli, ortabab kəndli İldırım
Əliş oğlunun dindirilməsi cəmi yarım səhifədir. Orda deyilir ki,
o qorxub və İbrahim Tixi oğlunun evində gizlənib, Yəhyanın
qrupu kənddən qaçanda bu evə gəlib və onlarla Teyvaz, ordan
da Anzır kəndinə gedib. Orda Muxtar Vəli oğlunun atını alıb və
kəndə qayıdıb, amma yolda həbs edilib. Kimin dindirdiyi yazılmır. İbrahim Əliş oğlunun ittihamnaməsində standart sözlər yazılıb: “Kuryer Zeynalova hücum edib, Yəhyaya fitnəkar məlumatlar verib. Qızıl Ordu əsgərləri yaşayan evi talan edib, evin
bacasından məşəl atıb. Ən başlıcası – silahlı qruplaşma tərəfindən mühasirəyə alınan insanlarda təşviş yaratmağa, onların arasına pozğunluq salmağa və qruplaşma üzvlərinə təhvil verməyə
çalışıb. Tövləyə girib Qızıl Ordu əsgərlərinin dörd atını çıxarıb.
Sonra o – İldırım Teyvaz kəndinin bir qrup kasıbı tərəfindən tutularaq hakimiyyətə təhvil verilib (yalana baxın. Dağ rayonlarında, kəndlərində kasıblar olmur, onlar öz zəhməti ilə azuqə qazanır, təbiət onlara zəngin otlaqlar və alp çəmənlikləri verib, bu
səbəbdən deyilən kəndlərdə heç vaxt kasıb komitələri olmayıb).
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Siyasi hazırlıq üzrə təlimatçı Tokarevin məruzəsində deyildiyi
kimi, bu kəndlərdə əhali ilə siyasi iş aparılmır. SSRİ Xalq Komissarlarının 2 fevral 1930-cu il tarixli “Qolçomaqlıqla mübarizə və SSRİ-nin bütün ərazisində kolxozların yaradılması haqqında" qərarının bütün bəndlərinin yerinə yetirilməsi göstərilir.
Amma qərarda kənd yerlərinin bütün kişi əhalisinin, xüsusən
məğrur əməksevər kəndlilərin məhv edilməsi tapşırılımır.
NKVD əməkdaşının uğurdan başgicəllənməsinin əyani faktı
budur (hesab edirəm ki, Orbelyan yalnız itaət etməyən azərbaycanlılardan yox, özünün sözləri ilə desək, türklərdən qisas alırdı – S.Z.). İldırım Əliş oğlu bir müddət sonra ən yüksək cəzaya
məhkum ediləcək və güllələnəcəkdi.
Orbelyanın fitnəkarlığı və materialları saxtalaşdırması, daşnak olması və azərbaycanlılardan qisas almasının, Milax, Ərəfsə, Qazançı, Teyvaz, Anzır, Naxacir, Bəyəhməd, Darqamaliki
və başqa kəndlərin məğrur əhalisinə qarşı məhz özünün soyqırımı törətməsinin əyani faktlarından biri Milax kənd sakini,
ailəli, ortabab kəndli Yavər Əliəsgər oğlunun dindirmə protokolu və ittihamnaməsidir. Fevralın 21-də Yavər Əliəsgər oğlu
dindirmə zamanı deyib ki, 1917-ci ilə kimi Bakıda – Suraxanıda neft sahəsində fəhlə işləyib, sonra 1928-ci ilə kimi Milax
kənd sovetinin sədri olub, atışma zamanı ailəsi ilə Ərəfsə kəndinə gedib. Atışma başa çatanda Milax kəndinə qayıdıb. Kərbəlayı
Yəhyaya heç bir kömək etməyib və atışmada iştirakı olmayıb.
Odlu silahı olmayıb və yoxdur. Siyasi şöbə rəisi Əsgərov gələndə deyilən şəxslər hamısı dağa çəkilib. Yavər Ələsgər oğlunun
ərəb əlifbası ilə imzası var. Onu DSİ Naxçıvan əməliyyat idarəsinin əməkdaşı Vəliyev Bəşir dindirib, imza var (NKVD əməkdaşının taleyindən xəbərim yoxdur, amma bilirəm ki, öz öhdəliyinə
ürəklə yanaşmayan, az güllələyən, sənədləri saxtalaşdırmayan,
müttəhimləri dindirəndə ədalətli olanlar 30-cu illərdən sağ çıxmayıb, 42 mindən çox NKVD əməkdaşı repressiyaya məruz qalıb, onların çoxu güllələnib. “Keçili işi”ndə Vəliyev Bəşirin istintaqından görünür ki, heç bir cinayət yoxdur. Amma o illərdə,
21

görünür, Vəliyev bilmirdi ki, vəzifəsini artırmaq üçün öz dindaşlarını məhv etməyə, qanlarını içməyə qadir olan Əsgərov kimilər
var. Bu, 19 yanvar 1990-cı il faciəsi zamanı da təsdiq olundu.
Daşnakların proqramını həyata keçirib bütün Azərbaycan xalqını güllələməyə hazır olan Orbelyan var. Amma təəssüf ki, Vəliyevlər az, Orbelyanlar çox olub – S.Z.).
Martın 7-də Yavər Əliəsgər oğlu yenidən dindirilib. Dindirilmə cəmi bir neçə cümlədən ibarətdir. Orada guya təqsirini etiraf edir. Buna baxmayaraq Orbelyan ittihamnamədə yazır ki,
Yavər Əliəsgər oğlu qruplaşmaya Qızıl Ordu əsgərlərinə hücumdan bir saat əvvəl qoşulub. O, Fransa tüfəngi ilə silahlanıbmış və Kərbəlayı Yəhyanın tapşırığı ilə başqa qruplşama üzvləri
ilə birgə qaranlıqda Qızıl Ordu əsgərlərinin olduğu evin aşağı tərəfinə daxil olub, atışma zamanı evi atəş altında saxlayıb. Döyüş
qurtaranda öz evində gizlənib və orda da 79-cu maddə üzrə
(quldurluq) həbs edilib. Ən yüksək cəzaya məhkum edilib – güllələnib (hələ də o illərdə güllələnən günahsız adamların sayını
heç kim deyə bilməz. Bəziləri deyir ki, Azərbaycanda 75 mindən
çox kəndli və 25 mindən çox ziyalı, SSRİ üzrə isə milyonlarla insan güllələnib. Yalnız bunu demək olar ki, 1937-ci ilin 5-10 avqustunda Naxçıvan MR-də 9 min 957 nəfər həbs edilib. Təkcə
1937-ci ilin 31 dekabr gecəsi bir saat ərzində “Troyka” Buzovna, Maştağa və Əmircanda 97 nəfərin işinə baxıb və hökm verib.
Bir çox kəndlərdə belə vəziyyət olub – S.Z.).
Teyvaz kənd sakini Hacı Əhməd Qulu oğlu, 30 yaşında,
qolçomaq, 18 fevralda dindirmə zamanı deyib ki, Milax hadisələrində iştirak etməyib, silahı yoxdur, bütün suallara “bilmirəm” cavabı verib. İstintaqı Yaqubov aparıb. Amma fevralın
22-də dindirmə zamanı “etiraf edib” ki, qruplaşma üzvüdür.
Eyni vəziyyətdə bu kəndin sakini, qolçomaq oğlu, 22 yaşında,
subay Müseyib Kərbəlayı Məmməd oğlu dindirmə zamanı deyib ki, Milaxda atışmada iştirak etməyib. Dindirmədə DSİ
əməkdaşının imzası yoxdur.
Hər iki şəxs üçün ittihamnaməni Orbelyan hazırlayıb. Cəmi yarım səhifə və yenə də eyni sözlər: “Yəhyanın silahlı
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qruplaşmasına qoşulublar, gizli yığıncaqda aktiv iştirak ediblər, evin aşağı hissəsini qorumaq üçün döyüş tapşırığı alıb
oradan Qızıl Ordu əsgərlərini atəş altında saxlayıblar. Atışmadan sonra Teyvaz kəndində gizləniblər”. Hətta cümlələrdəki
sözlər də dəyişdirilməyib. Hər ikisi ən yüksək cəzaya məhkum edilib: güllələnib.
Fevralın 21-də Milax kənd sakini, yoxsul, savadsız Kazım
Rəhim oğlu dindirilib. O deyib ki, Milaxdakı atışma barədə heç
nə bilmir; həmin vaxt Naxçıvan şəhərində olub. Evin yandırılması barədə də heç nə bilmir. Kərbəlayı Yəhya ilə də qohumluğu yoxdur. Barmaqla imza edib. Onu Naxçıvan Operativ şöbəsinin müvəkkili Vəliyev Bəşir istintaq edib. Martın 7-də Kazım
Rəhim oğlu yenidən dindirilib, amma bu dəfə istintaqı Orbelyan aparıb. Dindirilmə səhifə yarımdır. Qara mürəkkəblə yazılıb. Orda deyilir ki: “Kazım axşam kəndə gedən Kərbəlayı
Yəhyadan tüfəng, 30 patron alıb və Məhərrəm, İsrafil və Bayraməli ilə Naxçıvana qaçıb. Tüfəngi evdə gizlədib”. İttiham qərarında Orbelyan Kazımı ortabab kəndli edib, Kərbəlayı Yəhyanın dəstəsinə qoşub, atışmada iştirak etməsə də, cəzadan yayına bilməyib və ona 10 il iş kəsilib.
Martın 3-də Orbelyan Teyvaz kənd sakini, 32 yaşlı, ortabab
kəndli Qasım Teymur oğlunu dindirib. O deyib ki, Milaxda olmayıb, heç bir yığıncaqda iştirak etməyib. Dindirilmə yarım səhifədir və imzalanmayıb. Orbelyan ittihamnamədə Qasım Teymur oğlunu Kərbəlayı Yəhyanın köməkçilərindən biri və üsyanın ideoloqu edib. Nəticədə “Troyka” onu ən yüksək cəzaya
məhkum edib: o güllələnib.
Teyvaz kənd sakini, 60 yaşlı kasıb kəndli Mir Zeynalabdin
Mir Əsəd oğlunun ittihamnaməsində də Qasım Teymur oğlunun dindirməsində yazılanlar təkrar edilir, amma əlavə edilib
ki, sakinlərin kənddən qaçmasından istifadə edərək o, talançılıqla məşğul olub və Muxtar Vəli oğlunun evindən bir kisə tütün və dayça oğurlayıb (kasıb haqda yaza bilməzsən ki, Sovet
hakimiyyətinin əleyhinə çıxıb. İcraçi idi, səsi alınmışdı, çünki
Sovet hakimiyyətini kasıblar qurub, amma kasıba soyğunçu,
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hətta dayça oğrusu damğası vura bilərsən. Ancaq bu adam, bu
seyid bir kisə tütünü dağ yolunda necə daşıyıb, dayçanı necə
yedəkləyib? Bunu yalnız Orbelyan düşünə bilərdi. O bilirdi ki,
ittihamı təsdiq edənlər bu kəndlərə heç vaxt gələ bilməz, kağıza
isə Oktyabr inqilabına sədaqət rəmzi olan qırmızı mürəkkəblə
hər şey yazmaq olar. Dağlılar haqda nağıllar nə qədər qəliz olsa, daha çox adam güllələnər, Orbelyana isə “Afərin, Orbelyan, NKVD-də məhz belə oğlanlar xidmət etməlidir” deyərlər –
S.Z.). Zeynalabdin Mir Əsəd oğlu da ən yüksək cəzaya məhkum edilib və güllələnib.
Kəndlilərin üsyanından təxminən bir ay sonra, yəni 8 fevralda Milax kənd sovetinin katibi, Qazançı kənd sakini, 34 yaşlı, ortabab kəndli Rza Abbasqulu oğlu Quliyev dindirilib. O,
üsyanda iştirakını və Kərbəlayı Yəhyaya kömək əlini uzatdığını
rədd edib, əksinə, bir qrup qolçomağın niyyəti barədə hakimiyyətə məruzə edib. Yaqubov axtarış aparanda gümüş kəmər
onun evində tapılıb (görünür, qiymətli əşya deyə onun təkcə kəməri olub, ona görə kəməri cibində gizlətməyib. Vəzifəli olduğu
üçün bilirmiş ki, əməkdaşlar əhalini soyur, axtarış zamanı qiymətli əşyaları protokola salmır, özlərinə götürürlər – S.Z.). Orbelyan ittihamnamədə yazıb ki, guya Rza Milax əhalisi qaçanda qarətçiliklə məşğul olub, Kərbəlayı Yəhyanın evindən gümüş kəmər oğurlayıb. Ən yüksək cəzaya məhkum edilib və
güllələnib.
Savadı olmayan kasıb, 23 yaşlı Milax kənd sakini Zülfüqarov Bilal Əsgər oğlu silahsız şəkildə atışma yerində olub, evində gizlənib və 10 illiyə məhkum edilib.
60 yaşlı ortabab kəndli, Milax kənd sakini Bəylər Sadıx oğlu barədə də eyni sözlər yazılıb: Qızıl Ordu əsgərlərinə hücum,
ev yandırmaq. Onu da əlavə ediblər ki, Bəylər öldürülmüş
Usub Qəhrəman oğlunun (öldürülənə qədər kənddə Sovet hakimiyyətinin nümayəndəsi idi, partiya və hökumətin tapşırıqlarını
yerinə yetirirdi – S.Z.) yanına gizlicə keçərək tüfəng götürüb və
Qızıl Ordu əsgərlərinə 2 dəfə atəş açıb (kimə inanasan? DSİ
əməliyyat müvəkkili Əsgərova – o, məruzədə yazır ki, Usub
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Qəhrəman oğlu tanınmaz hala düşənə qədər yanıb, yoxsa öz
saxtakarlığının içində azan Orbelyana? – S.Z.). Naxçıvanda
həbs edilib və ən ağır cəzaya məhkum edilərək güllələnib.
Kənd sakini, 35 yaşlı İbad Həzrətqulu oğlunun istintaqı cəmi
bir səhifədir. Yazılıb ki, silahsız gəlib, küçəni işıqlandırmaq
üçün saman gətirib. İttiham qərarı üç sətirdir. 10 illiyə həbs düşərgəsinə məhkum edilib. Dindirilmə protokolu imzalanmayıb,
Orbelyanın xətti ilə yazılıb.
Teyvaz kənd sakini, 22 yaşlı, savadsız, qolçomaq Şahsuvar
Həsən oğlu, Orbelyana görə, silahsız olub. Qışqıraraq Qızıl Ordu
əsgərləri arasında təşviş yaratmağa çalışıb. Atışmadan sonra öz
evində gizlənib. Fevralın 21-də dindirilib. Şahsuvar bildirir ki,
heç yerdə olmayıb, heç kəslə görüşməyib, amma 22 fevralda yenidən “dindirilib” və hər şeyi “etiraf edib”. Bildirib ki, qohumunun evində imiş, atışma səsi eşidəndə qorxub və Teyvaz kəndinə
qaçıb. 10 illiyə həbs düşərgəsinə məhkum edilib.
Milax kənd sakini, 45 yaşlı ortabab kəndli Əmirəli Hənifə
oğlu barədəki ittihamnamədə də eyni şey deyilir: “İşıqlanma
üçün saman gətirib, sonra qorxub, qaçıb və s.”. 10 illiyə həbs
düşərgəsinə məhkum edilib. İttiham cəmi beş sətirdir.
Darqamalıx kənd sakini, 45 yaşlı, kəndli-qolçomaq Zeynalov Həsənqulu Sadıx oğlu ona görə güllələnməyə məhkum edilib ki, Milax kəndinin bir neçə sakini onun evində şam yeməyi
yeyib. İttiham qərarı dörd sətirdir.
Ərəfsə kənd sakini, 40 yaşlı dülgər, bəy nəslindən olduğu
üçün səsvermə hüququndan məhrum edilmiş Usub ağa Əli oğlu
Kəngərlinski ona görə 10 illiyə həbs düşərgəsinə göndərilib ki,
Kərbəlayı Yəhyanın qruplaşması yaratdığını bilsə də, hakimiyyətə xəbər verməyib. Bir səhifədə Kəngərlinskinin də işi daxil
olmaqla beş ittihamnamə var.
Teyvaz kənd sakini, 29 yaşlı ortabab kəndli Qafar Cəfər
oğlu, Kərbəlayı Yəhyanın tüfəngini 11 gün saxlayıb və özü hakimiyyətə təhvil verib. Milax kənd sakini, 45 yaşlı qolçomaq
Kərbəlayı Ələsgər Pir oğlu da eyni vəziyyətdədir. Hər ikisi 10
illiyə həbs düşərgəsinə məhkum edilib.
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Orbelyan bütün ittihamnamələri Teyvaz kənd sakini, 70
yaşlı, savadsız Hüseyn Məmməd Həsən oğlunun ifadələri əsasında qurub. Bütün dindirmələr yarım və ya bir səhifə olsa da,
bu yaşlı qocanın istintaqı 8 səhifədir. Demə, savadsız qoca soyuq qışda Teyvaz kəndində oturub dairədə baş verən hər şeyi bilirmiş. Dindirmənin bir hissəsi Əsgərovun öz əli ilə və orfoqrafik
səhvlərlə yazılıb. Dindirməni Orbelyan davam etdirib. Protokol
imzalanmayıb. Orbelyan özünün ittihamnaməsini belə başa çatdırır: “Yuxarıda qeyd edilənlərin, işdə olan ifadələr və təqsirləndirilənlərin şəxsi etirafına əsasən, irəlidə adı qeyd edilənlərin bu cinayətləri aşağıdakı maddələrlə təsdiq olunduğu üçün sübut edilmiş hesab edilir”. 79-cu (quldurluq) maddə ilə 23 təqsirləndirilənin adı sadalanır və qərara alınır: “Kərbəlayı Yəhya Məmməd
Nağı oğlu və başqalarının quldurluq üzrə № 4 işin sonrakı istintaqını dayandırıb Az. DSİ Kollegiyasının dinləməsinə, bu qərarın
surəti Az. DSİ prokuroruna göndərilsin. Az. DSİ müvəkkili
A.Orbelyan, imza var. “Təsdiq edirəm”. Az. DSİ Naxçıvan Dairə
şöbəsinin rəisi Yaqubov. Amma görünür, Yaqubov bu ittihamnaməni imzalamayıb, çünki özü deyilən təhqiqat əməliyyatında iştirak edib və bəzi müqəssirləri dindirib. Onun istintaqı zamanı müqəssirlər Qızıl Ordu əsgərlərini öldürdükləri barədə ifadə verməyiblər. Amma Orbelyanın təkrar dindirməsi zamanı bütün müqəssirlər qruplaşma üzvü olub və bunu etiraf ediblər.
İttiham qərarını Az. DSİ-nin sədr müavini Aqrba təsdiq edib
(məşhur cəllad qana həris olub və Azərbaycanda bütün canlıların hamısını məhv etməyə hazır olub. Aqrba cəllad kimi təkcə
Azərbaycanda yox, vətəni Abxaziyada da məşhurdur – S.Z.).
Materiallar Az. DSİ Kollegiyasının dinləməsinə göndərilib
və Kollegiya üzvü Suxanova verilib. O, işi öyrənib martın 28də rəsmi raportla Az. DSİ rəis müavini Borşevə müraciət edib
(Borşevin Azərbaycanın minlərlə vətəndaşının ölümündə rolu
Azərbaycan ərazisində yaşayan hər kəsə məlumdur. O, dördüncü sinif təhsili ilə general rütbəsinə qədər yüksəlib. Bu cəlladın “rəşadəti” Rəsul Rzanın “Qızılgül olmayaydı” poema26

sında ətraflı təsvir edilib. Ona görə də bu barədə geniş yazmağa lüzum görmürəm. O, milli mənsubiyyətinə fərq qoymadan
hər kəsə dərd və bəla verib – S.Z.).
Raport: “Nəzərinizə çatdırıram ki, icraatımda vətəndaş
Kərbəlayı Yəhya Məmməd Nağı oğlu və başqa 23 nəfərin
Az. SSR CM-in 79-cu maddəsində nəzərdə tutulan ittiham üzrə
№1837 istintaq işi var. Bu iş Az.DSİ Naxçıvan dairəsindən
göndərilib. İşə baxarkən müəyyən etdim ki, bu işi aparan müvəkkil Orbelyan istintaq protokolunu imzalamayıb, eləcə də
№2, 3 və 7 formalar üzrə qərar imzalanmayıb və təsdiq edilməyib (forma №2 – müqəssir qismində cəlb etmə qərarı, forma
№3 – qəti imkan tədbiri seçmə haqqında qərar, forma №7 – istintaqın bitməsinin müttəhimə elan edilməsi haqqında protokol.
Bu məqamları ona görə təfərrüatı ilə təsvir edirəm ki, hüquqi
təhsili olmayan oxucu və hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə tanış olmayanlar bilsin. Bu ittihamlar təkcə bu günlərin
yox, o illərin də anlayışı ilə qanunsuz idi və bu, qərardan da
görünür – S.Z.). Deyilən pozuntulara görə qərarın Az. DSİ Kollegiyasında dinlənmək üçün təqdim edilməsi barədə qərar yaza
bilmərəm. Bunları məlumat verərək Sizin tapşırığınızı gözləyirəm. Suxanov, imza. 28 mart 1930-cu il”.
Cəllad Borşev həmin an reaksiya verərək dərhal raporta
dərkənar yazır: “Neverova məruzə edin”.
1930-cu il martın 29-da Suxanov qərar verir: “Naxçıvan
Diyarı Az. DSİ şöbəsindən daxil olan 16.03.1930 il tarixli
№252/k məktubla vətəndaşların (23 soyad sayır) №4 ittihamı
ilə cinayət işinə baxılıb. İşlə bağlı vəziyyətin geniş şəkildə araşdırıldığını və əlavə istintaq hərəkətlərinin aparılmasını tələb etmədiyini, tələb olunan rəsmiyyətlərə riayət olunduğunu nəzərə
alıb, yuxarıda qeyd olunan işin əvvəlcədən Az. DSİ yanında
prokurorun rəyi üçün təqdim edilməklə Az. DSİ Kollegiyasına
göndərilməsinə dair Naxçıvan Diyarı Az. DSİ şöbəsinin 14 mart
30-cu il tarixli ittihamnamə ilə razılaşmağı qərara almışam. İmza: Suxanov. “Razıyam”: Borşev. “Təsdiq edirəm”: Az. DSİ
sədrinin müavini Neverov, Bakı şəhəri”.
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Qətnamə də prokuror tərəfindən qırmızı mürəkkəblə əllə yazılıb: “Mövcud ittihamnamə ilə razıyam”. İstintaqı aparan şəxsin
imzasının olmadığını qeyd edərək bütün protokolların istintaqı
aparan səlahiyyətlilərin imzaları ilə rəsmiləşdirilməsini vacib sayıram. Naxçıvan Diyarı Az. DSİ şöbəsinin müdirinin diqqətini bu
hallara yönəltmək və gələcəkdə bu halları qaydaya salmaq üçün
tədbir görməyi xahiş edirəm. Az. DSİ üzrə prokuror: imza. 4 aprel
1930-cu il”. Bu da sizə qanuniliyi təsdiqləməli olan adam.
5 aprel 1930-cu ildə Az. DSİ-nin məhkəmə kollegiyası qərara alıb: “Güllələnmə və həbs cəzasına məhkum etmək”.
Həmin illərdə Az. DSİ-nin bütün qətnamələri Tiflis şəhərində yerləşən Zaqafqaziya DSİ-də təsdiqlənirdi və ona görə də
aşağıdakı məzmunlu məktub hazırlanmışdı: “16 aprel, 30-cu il,
Zaq. DSİ, Tiflis şəhəri. Az. DSİ bununla bərabər Az. DSİ Xüsusi müşavirəsi və kollegiyasının 5 aprel 1930-cu il tarixli qərarı ilə Az. SSR CM-in 72-ci və s. maddələri ilə Sibirə sürgünə
və həbs düşərgələrində müxtəlif müddətli həbsə məhkum olunan aşağıdakı şəxslərin 19 cinayət işini göndərir:
1. Məşədi Rza Məşədi Sadıx oğlu. (Bu mənim babamdır,
1930-cu ilin fevral ayında öz qohumlarımız tərəfindən babamın ot
tayasına tüfəng qoyulub, DSİ əməkdaşları tərəfindən yoxlama
aparılıb, həbs düşərgəsində 10 il həbsə məhkum edilib, dürüst işinə görə vaxtından əvvəl azad edilib. 1937-ci il mayın 17-də ailəsi,
nəvələri ilə birgə repressiya olunub və ömürlük Qazaxıstana
sürgün edilib, 1941-ci il fevralın 17-də repressiya olunanlara qarşı mənəvi alçaldılmalara dözməyərək dünyasını dəyişib. Ailə
1958-ci ildə tam bəraət alıb. Uzun illər bu ailə hakimiyyət tərəfindən təqib edilib. Ailədə 2 elmlər doktoru, bir polkovnik var. Ailənin 30-dan çox üzvü ali savadlıdır. Babamı indi də kəndlərimizi
1918-1920-ci illərdə tayqulaq Andranikin qoşunlarından qoruyan
mərd vətəndaş kimi xatırlayırlar. 1953-cü ildən 1958-ci ilə qədər
biz babamın işinə baxılması məsələsinə görə keçmiş ittifaqın bütün instansiyalarına müraciət etmişik, ancaq bəziləri cavab veriblər ki, işə yenidən baxmaq mümkün deyil, bəziləri də deyirdi ki,
Məşədi Rza Qulı Sadıx oğlunun işini tapa bilmirlər – S.Z.)
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2. Qafarov Həbib Məşədi oğlu.
3. İsmayılov Hüseyn Hacı Rəsul oğlu.
4. Əliyev Abas Mustafa oğlu.
5. Tahirov Arif Cəlil oğlu.
6. Fərzəliyev Səttar Hüseyn oğlu.
7. Hüseynov Əhməd Abdulla oğlu.
8. Hacıyev Məmməd Hacı Məmməd oğlu.
9. Şahhüseynbəyov Bəhlul bəy Ələkbər oğlu.
10. Səfiyev Tağıbəy Baxşəli oğlu.
11. Molla Musa Cəfərzadə.
12. Talıbov Məşədi Sadıx Məmməd Əli oğlu.
13. Osman Əli Kərbəlayı Əli oğlu.
14. Zamanxanov Əhməd Hüseyn Əli oğlu.
15. Kərimov Şıxali Məhəmməd oğlu.
16. Qamzayev Məşədi Cəlil oğlu.
17. Kərbəlxanov Əhməd Cəlal oğlu.
18. Fətullayev Əkbər Məşədi Əsəd oğlu.
19. Abbas Hacı Məmməd Qulı oğlu.
Xahiş olunur, sonrakı qərar və qeyd olunan şəxslərin sürgün olunduğu ərazi barədə dərhal Az. DSİ-yə məlumat verilsin.
Az. DSİ sədrinin müavini Neverov, УРСО rəhbəri Safronov.
Tiflis şəhəri, 9 may 1930-cu il.
Qərar: “Az. DSİ-dən mənə daxil olan quldurluqda, yəni
Az. SSR CM 79, 18-79 maddələri üzrə ittiham olunan Kərbəlayı Yəhya və digərlərinin (23 nəfəri sadalayır) №9270 istintaq
işinə baxıb və işin bütün hallarının kifayət qədər dolğun araşdırıldığının və bundan sonra istintaq hərəkətlərinə ehtiyacın olmadığını, CPM-in tələb olunan formallıqlarının yerinə yetirildiyini görüb Naxçıvan Diyarı Az. DSİ şöbəsinin 14 mart 1930-cu
il tarixli ittihamnamə və Az. DSİ kollegiyasının yuxarıda göstərilən istintaq işinin əvvəlcədən Zaq. DSİ KTŞ (КРО) yanında
prokurorun rəyi üçün təqdim etməklə Zaq. DSİ kollegiyasına
göndərilməsi ilə bağlı 5 aprel 1930-cu il tarixli qətnaməsi ilə
razılaşmağı qərara aldım, Zaq. DSİ KTŞ-nin baş səlahiyyətlisi
Sayadyan. 14 may 1930-cu ildə təsdiq etdi: Zaq. DSİ-nin sədr
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müavini L.Beriya, imza”. Əsli (imzalanıb) qırmızı mürəkkəblə
yazılıb. Qətnamənin küncündə yazılıb: “Bu qətnamə ilə razıyam, Zaq. DSİ yanında prokuror, imza. 19 may 1930-cu il”.
Görünür, bu adamların taleyi əvvəlcədən həll olunub.
15 nəfəri güllələdilər, qalanlarını 10 illik həbs düşərgələrinə
göndərdilər. Həmin günlərdə nə qədər adamın güllələndiyinin
hesabı yoxdur, onlar üçün heç anket də açılmayıb, uçota belə
alın-mayıblar. Qeyd edirdilər ki, qaçmağa cəhd edərkən güllələnib, yaxud başqa bəhanələr olurdu. Beləliklə, bəzi kəndlər
boşaldı və mövcudluğuna son qoyuldu. Bunlar – Anzır, Nahacır kəndləridir, Bəyəhməd, Ərəfsə, Teyvaz, qısmən Qazançı,
Xanağa kəndlərinin kişi əhalisi güllələnib.
Amma Orbelyanlar bununla sakitləşmədi. Faşizmin, daşnakların ideologiyasını hər kəs bilir. Faşistlərin vəhşiliyi, həbs
düşərgələri, uşaqlar doldurulmuş vaqonlar haqqında nə qədər
film var. Bunlar hamısı olub, amma Azərbaycanda bu vəhşiliklər erməni mənşəli faşistlər tərəfindən edilib. 40-dan çox ailə, o
cümlədən uşaqlar və 90 yaşlı qocalar, xəstələr və hamilə qadınlar mal-qara vaqonlarına doldurulub 40 gündən sonra Qazaxıstanın susuz çöllərinə yerləşdirilmişdi. Qocalar və azyaşlıların
çoxu həlak oldular, sağ qalanlara öz torpağında Qazaxıstanın
başçısı Levon Mirzoyanın rəhbərliyi altında repressiyaya məruz
qalan qazaxlar kömək etdi.
Bütün repressiya olunmuş ailələrin soyadını sadalayıram,
hərçənd şəxsən bir neçəsi ilə bir qəsəbədə yaşamışam. Qazaxıstana sürgün olunanların komendantı Yudinin daim sərxoş olan qırmızı sifətini görmüşəm. Biz sağ qaldıq. İndiki qaçqınlar da sağ
qalacaq, amma tarixin onları unutmağa haqqı yoxdur, həqiqəti
nəsillərə göstərməmək haqqı yoxdur. Bəziləri deyə bilər ki, emosiyalarımı həqiqət kimi verirəm, zərər çəkmiş kimi o adamları və
Sovet hakimiyyətini bağışlaya bilmirəm. Belələrinə deyə bilərəm
ki, Sovet hakimiyyəti dövründə təhsil almışam, ailəmdə iki professor var, onları Azərbaycandan kənarda da tanıyırlar, ailəmizin
neçə üzvü ali təhsil alıb. Mən indi təqaüddəyəm, iki professorun
əməkhaqqından çox təqaüd alıram. İşləyən zaman heç vaxt qisas
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almadım, insanlara yaxşlıq etmək istədim. Bir çox adamlar uşaqlarını pul hesabına Əfqanıstan müharibəsindən saxlatdırsa da, mənim oğlum Əfqanıstanda vuruşdu, hərçənd bu müharibə lazım deyildi, SSRİ-nin dağılmasına apardı. Hər bir müharibədən sonra cəmiyyətin pozulması və dövlətin dağılması prosesi gedir. Bəşəriyyət tarixində hər zaman belə olub, bizim günlərdə də belədir. Fəxr
edirəm ki, muxtar respublikanın Daxili İşlər naziri olmuşam,
ədalətli olduğumu bilən, ədalətin nə olduğunu bilən yaxşı adamlar
bu vəzifəyə əsl namizəd olduğumu təsdiq edib. Buna görə hamını
ədalətli olmağa və xalqının müdafiəsinə qalxmağa çağırıram. Ona
görə tayqulaq Andraniki, Qriqoryanı, Xoreni, Markaryanı və bir
çox başqalarını bağışlaya bilmirəm. Onlar öz millətinin rifahı
üçün başqa millətləri, əsasən də Azərbaycan xalqını məhv ediblər,
özü də Sovet hakimiyyətinin, Kommunist Partiyasının adından istifadə etməklə. Bu halda faşistlərin ideologiyası erməni daşnak
ekstremistlərinin ideologiyasından, Çeçenistanda qan tökməyə çağıranların ideologiyasından heç nə ilə fərqlənmir.
Bəyəm bu kiçik xalqa 1944-cü ilin repressiyası bəs deyil?
Repressiya edilən balkarların, çeçenlərin, inquşların necə həlak
olduğunu, bir gündə qocaların və uşaqların bir neçə tabutunun
çıxarıldığını görmüşəm. Doğrudanmı, bəziləri öz gələcəyini
bilmədən, xalqının azadlığı və xoşbəxtliyi üçün ölməli, digərləri öz ambisiyaları və böyük dövlət arzuları ilə başqa xalqı
məhv etməlidir? Axı biz başqa millətlərə nifrətin nə olduğunu
bilmədən Qazaxıstanda yaşamışıq. Ruslar, qazaxlar, ukraynalılar, azərbaycanlılar bir ailə kimi olub hər şeydə bir-birinə kömək edirdi, hətta toyları birgə keçirirdilər, gənclərin səadətinə
sevinirdilər. Bizə nə oldu? Bir xalqın məhv olması başqa bir
xalqa xoşbəxtlik gətirməz. Neçə əsrdir assuriyalılar bütün dünyaya yayılıb, amma öz dil və adətlərini, mədəniyyətlərini, özünəməxsusluğunu qoruyur. Demək, xalqı məhv etmək olmaz,
ədaləti öldürmək olmaz. Doğrudanmı, erməni ekstremistləri anlamır ki, anaların milliyyəti olmur, hər bir ananın övladı ona
əzizdir, o, övladının ölməsini istəmir? Ona görə bu sətirlər bütün analara ünvanlanıb, qoy onlar başqalarının uşaqlarının ölü31

münə sevinməsin. Neronun, Hitlerin, Stalinin, bizdə olan sənədlərə görə onlarca insanın güllələnməsinə, yüzlərcə insanın
repressiyaya məruz qalmasına səbəb olan Xoren Qriqoryanın,
Markaryanın və Orbelyanın buna haqqı varmı? Allah onları bağışlamadı, cəzalarını aldılar, tarix isə onları cəllad, bütöv xalqı
məhv edən cəllad kimi bağışlamadı. Təkcə Orbelyanın əli ilə
bir neçə kəndin əhalisi məhv edilib, repressiyaya məruz qalaraq
Qazaxıstana sürgün olunub:
Ərəfsə kəndindən: Allahyarova Zibeydə Məmməd qızı,
ailəsi ilə; Allahyarova Hüsniyyə Abış qızı, ailəsi ilə; İmanova
Xırda Ağamalı qızı, ailəsi ilə; İsmayılova Tovuz Həmzə qızı,
ailəsi ilə; Kərimova Zərnişan Ələkbər qızı, ailəsi ilə; Mirzəliyeva Zəhra Əliməmməd qızı, ailəsi ilə; Süleymanova Gülab Haşım qızı, ailəsi ilə; Hüseynov Əbdürəhman Həsən oğlu, ailəsi
ilə; Hüseynov Kərbəlayı Əli Abbas oğlu, ailəsi ilə; Hacıyev
Hacıəli Molla Əli oğlu, ailəsi ilə; Axundzadə Molla Əli Ələsgər
oğlu, ailəsi ilə; Kəngərlinski Abbasağa Hacıağa oğlu, ailəsi ilə;
Mehdiyeva Şəhrəbanı Caməmməd qızı, ailəsi ilə; Kəngərlinskaya Səkinə Əli qızı, ailəsi ilə.
Bəyəhməd kəndindən: Quliyeva Qönçə İman qızı, Səfərova
Bahar Cabbar qızı; Tahirova Güləbatın Talıb qızı, Tahirova Tovuz Niyazəli qızı; Tahirov Abbas Bağır oğlu; Məmmədova
Nərgiz Balakişi qızı – bunların hamısı ailəsi ilə sürgün edilib.
Nahacır kəndindən: Qəmbərova Qönçə Kərbəlayı Abbas
qızı, Xanməmmədova Nənə Muradverdı qızı, Xanməmmədova
Gözəl Əli qızı.
Milax kəndindən: Novruzova Məryəm Abdulla qızı; Əliyev
Kərbəlayı Ələsgər Şirin oğlu; İbad Həzrətqulu oğlu.
Xanağa kəndindən: Musayev Kərbəlayı Cabbar oğlu.
Qazançı kəndindən: Əliyev Məşədi Manaf Məşədi İsmayıl oğlu.
Deyilən kəndlərdən repressiyaya məruz qalmış ailələrin natamam siyahısı belədir. Bütün bu ailələr reabilitasiya olunub və
qanunsuz olaraq repressiyaya məruz qalmış ailələr kimi tam bəraət alıb, amma repressiyadan 50 il sonra...
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II HİSSƏ
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ŞAHBUZ
RAYONUNUN KEÇİLİ KƏNDİNDƏ NƏ BAŞ VERMİŞDİ?
9 mart 1930-cu il
24 aprel 1995-ci ildə Yerevanda soyqırımı günü təntənəli
şəkildə qeyd edilirdi. Dünyanın hər yerindən, o cümlədən Rusiya Dumasından çoxsaylı nümayəndə heyətləri gəlmişdi. 1915ci ildə həlak olan ermənilərə yas tuturdular. Onların məlumatına görə, milyon yarım erməni öldürülüb, amma bu məlumatları
təsdiq edən heç bir sənəd yoxdur. Hətta varsa, o sənədlər saxtalaşdırılıb. Amma 1918-20-ci illərdə tayqulaq Andranik və onun
komandirlərinin Azərbaycan ərazisində nələr törətdikləri ictimaiyyətə və ölkədən kənarda olanlara məlum deyil. Hələlik
Tayqulağın əsas niyyətini, Naxçıvanda dinc əhalini faşistcəsinə
məhv etdiyini ifşa edən bəzi sənədlər və şahidlər qalır. Təkcə
Culfanın Yaycı kəndində 600 sakin məhv edilib. Son vaxtlara
qədər bu kənddə bir qolu olan qadın yaşayırdı. İkinci qolunu
erməni faşisti valideynlərinin gözü qabağında kəsib. Bir çoxları
son patrona kimi Andranikin əsgərləri ilə vuruşub, kəndlərini
tərk etməyiblər. Onların bir çoxu 1937-ci ilə kimi yaşayıb. Tayqulağın bir çox əsgərləri 30-cu illərdə NKVD əməkdaşı forması
geyinərək dövlətin adından o dağlarda yaşayan igid insanlara
qarşı soyqırımı törədib. Mən buna misal olaraq bir çox nümunəni, o cümlədən Azərbaycanın keçmiş kənd təsərrüfatı naziri
Məmməd Əsgərovun valideynlərini göstərə bilərəm.
Onun valideynləri saxta ittihamla 1937-ci ildə güllələnib,
ailəsi isə Qazaxıstan çöllərinə sürgün edilib.
Mən, böyük ixtisarla olsa belə, burada gerçək sənədlər əsasında Andranikin keçmiş başkəsən əsgərinin – NKVD əməkdaşı forması geyinərək başkəsən olaraq qalmış Orbelyanın qanun33

çuluğa əməl etmək və dinc əhalini qorumaq əvəzinə əsl soyqırımı həyata keçirməsini göstərməyə cəhd etmişəm.
Milax və ətraf kəndlərin sakinlərinin məhv edilməsi başa
çatandan sonra böyük təcrübə toplayan Orbelyan dövlətin müvafiq sənədləri ilə Keçili və ətrafındakı kəndlərin sakinlərini
məhv etməyə başlayıb.
Müvafiq sənədlər isə Siyasi Büronun məxfi qovluqlarından, “xalqlar atası”nın şəxsi tapşırığından başqa, 2 fevral 1930cu ildə dərc edilən SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin “Qolçomaqlıqla mübarizə və kolxozların təşkili haqqında” qərarı idi.
Beləliklə, Orbelyan üçün lazımi sənədlər vardı və bəhanəni isə
hər zaman tapmaq olardı. Çünki hər bir dağlının bir inək və üçdən çox qoyunu olurdu. Demək, onları rahatca qolçomaq adlandırıb Andranikin əsgərlərinə tabe olmadıqlarına görə məhv etmək olardı. Üstəlik, onun rəhbərləri Qriqoryan, Markaryan,
Sumbatov-Topuridze, Borşev (sonuncu ikisinin arvadı erməni
idi – S.Z.) Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarına rəhbərlik
edirdi. Üstəlik, ən böyük hamisi olan Beriya isə Tiflisdə oturub
bütün Zaqafqaziyanın FK-sına rəhbərlik edirdi.
Əslində, Milax və Keçili işləri mahiyyətcə eyni şeydi, təkcə soyadları və müqəssirlərin yaşayış yeri dəyişilib. Fərq yalnız
ondadır ki, Orbelyan “Keçili işi”ni daha səriştəli aparıb; anlayıb ki, tarix onu bağışlamayacaq. “Keçili işi” üzrə əməliyyata
o, erməni mənşəli olmayan və ya erməni olduğu açıq bilinməyən əməkdaşlar cəlb edib. O vaxtlar Bağıryan Bağırova, Qasımyan Qasımova, Allahverdiyan Allahvediyevə çevrilib və s.
Öz qəlblərindən və azərbaycanlılara, türklərə nifrətlərindən
başqa hər şeyi dəyişiblər və “Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” xülyasını unutmayıblar.
“Milax işi”ndə olduğu kimi, Keçili kənd sakini Kərbəlayı
İsmayıl Zeynalabdin oğlu Naxçıvan cinayət-axtarış şöbəsinə
çağırılıb. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, o öz hərəkətini belə izah
edib ki, səhər gələ bilməyib, çünki orda insanları heç nədən öldürürdülər və bundan sonra Keçiliyə qayıdıb.
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4 fevral 1930-cu ildə onun evində axtarış aparılıb və patronsuz köhnə revolver, 1650 rubl Nikolay pulu, bir qədər “Müsavat” pulu tapılıb. Eləcə də Ziyarət Hacı Əli oğlu, Kərbəlayı
Murad Məhəmməd oğlu, Kərbəlayı Abbas Səfərəli oğlu, Süleyman Zeynalabdin oğlu və Molla Mahmud Sadıq oğluna qarşı
cinayət işi açılıb. Sonuncu 80 yaşlı Molla Mahmud kişi gecə
kurslarına qarşı əks-təbliğat aparmaqda ittiham edilib.
Orbelyan qərar çıxarır ki, 80 yaşlı qoca antisovet elementi
kimi Sibirə sürgün edilsin. O, məhbus vaqonunda əziyyətlərə
dözmür və 22 aprel 1931-ci ildə yolda ölür. Bu şəxslərin ittihamı üzrə iş Az. DSİ Naxçıvan MR əməliyyat müvəkkili Bəşir
Vəliyevə tapşırılmışdı.
Kəndlilərin qorxaraq kolxoza girməsi üçün istənilən yolla
antisovet fəaliyyətdə ittiham edilməli olanlar kimlər idi? 45
yaşlı, iki oğlu, iki atı, bir inəyi olan, daşnaklarla müharibədə fəal iştirak edən Kərbəlayı İsmayıl Zeynalabdin oğlu daşnakların
Keçiliyə girməsinə imkan verməmişdi; Zəngəzurda daşnaklarla
vuruşmuşdu. Sovetləşmədən sonra kənddə təsərrüfatlaşma ilə
məşğul idi. Döyüşlərdə iştirakına görə dəfələrlə mükafatlandırılmışdı və kənddə böyük nüfuzu vardı. Zeynalxanlı tayfasının
başçısı sayılırdı. Sovet hakimiyyətinə qarşı çıxmamışdı, siyasətlə də məşğul olmurdu. Əməliyyat müvəkkilinin sualına cavab olaraq demişdi ki: “Sovet hakimiyyətinə qarşı çıxmayıb,
təşviqatla məşğul olmayıb”. İfadəsində deyib ki, erməni-türk
döyüşləri zamanı öz kəndini qoruyub, çünki bu kənd sərhəd
kəndi kimi böyük əhəmiyyətə malik idi. Ermənilər bir neçə dəfələrlə kəndə hücum edərək neçə evi yandırmışdı və insanları
çətinliklə evdən çıxarıblar. Bu döyüşlər zamanı bizim kəndin
və Kulis kəndinin başında Qasım Əli Eyvaz oğlu durub. Sovet
hakimiyyəti qurulandan sonra kavaleriya eskadronunun komandiri olmuşam, Şərurda daşnaklara qarşı vuruşlarda iştirak etmişəm. Sovet hakimiyyəti ilə birgə Zəngəzura hücumda iştirak etmişəm, Zəngəzur tutulandan sonra kəndimizə qayıtmışam və
indiyəcən burda yaşayıram” (Kərbəlayı Yəhya ilə bağlı olan
Milax işindəki tarixçə kimi – S.Z.).
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Bəşir Vəliyev İsmayıla istintaqın bitdiyini elan edib. Bu zaman Kərbəlayı İsmayıl deyib ki, özünü antisovet fəaliyyətdə günahkar bilmir, şahidlərin də ifadələrinə inanmır. Xahiş edir ki,
onu cahil və əhəmiyyətsiz adam kimi azad etsinlər. İş üzrə Ziyarət Hacı Əli oğlu dindirilib. 1890-cı ildə anadan olmuş ortabab
kəndli bütün suallara cavab verərək deyib ki, heç nə görməyib,
heç nə eşitməyib, Sovet hökumətinə qarşı heç bir təbliğat və təşviqat aparmayıb. Nə o, nə də İsmayıl hakimiyyətdən gizlənməyib, könüllü şəkildə gəlib. Həmin iş üzrə 46 yaşlı Kərbəlayı Murad Məhəmməd oğlu da dindirilib. İstintaq zamanı deyib ki, könüllü olaraq Yaqubovun yanına gəlib, tüfəngini təhvil verib. Tüfəng isə ölən qardaşı Rəhimindir. Qalan hər şeyi rədd edib.
45 yaşlı, savadı olmayan Kərbəlayı Abbas Səfərəli oğlu
dindirilmə zamanı deyib ki, Kərbəlayı İsmayıl onun əmisi oğludur. Sovet hökumətinə qarşı heç bir təbliğat və təşviqat aparmayıb. Heç kəsi gizlətməyib, özünü müqəssir saymır. Xahiş
edib ki, işinə baxsınlar və savadsız olduğunu nəzərə alsınlar.
Kərbəlayı İsmayılın doğma qardaşı, 35 yaşlı, ortabab imkanı olan kəndli Süleyman Zeynalabdin oğlu antisovet fəaliyyətdə iştirakını inkar edib.
Sanki adi işdir, belələri və oxşarları o illərdə Azərbaycanda, hətta SSRİ-də milyonlarla olub. Çünki Volqa–Baltik kanalı
üçün ucuz işçi qüvvəsi lazım idi. Ordan isə heç də məhkumların hamısı vətəninə qayıtmırdı.
İş başa çatdırılır. Müstəntiq Vəliyev başqa ittiham tapmır.
Görünür, axtarmaq da istəməyib. Axı anlayırdı ki, uydurma işdir, o vaxtlar onlar həbs olunsalar da, bu, uzunmüddətli olmayacaq – 3 il həbs və ya 3 il sürgün. Eyni zamanda siyasi şöbənin əməkdaşları dəfələrlə Keçili kəndində olub yığıncaq keçirmiş, təşviqat aparmışdı ki, kəndlilər kolxoza daxil olsun, əks
halda cəzalandırmaqla hədələmişdilər.
O günlərdə Milax kəndində xeyli sakinin həbs edilməsi,
onların antisovet fəaliyyətdə ittiham edilməsi xəbəri bütün Diyara yayılmışdı və hər kəs bunu özünəməxsus şəkildə yayırdı.
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Deyirdilər ki, sərhədçilər silah gücünə Milax və ətraf kəndlərdə kolxoz qurmaq istəyib və varlılar ona görə iki rus sərhədçini
güllə ilə vurub. NKVD Naxçıvan MR DSİ-nin (ОГПУ) rəisi
dəfələrlə kənddə olub. Bütün bunlara baxmayaraq məğrur dağ
camaatı təslim olmayaraq kolxoza girməyiblər. Hərçənd yuxarıda deyildiyi kimi, kənddən bir neçə nəfər həbs edilmişdi, istintaq gedirdi, amma keçililər kolxoza daxil olmaq istəmirdi.
Orbelyan milaxlıların və qonşu kəndlərin sakinlərinin işini
təsdiq üçün Az. DSİ-yə göndərdi. Keçili kəndində isə növbəti
fitnəkarlıq hazırladı. Çünki o, 1918-20-ci illərdə keçililərin daşnaklarla necə vuruşduğunu eşitmişdi. Ermənilərin Keçilidə təkcə bir ev yandırdığını bilirdi. İgid keçililər işğalçıları geri oturtmuş, bundan sonra daşnaklar kəndə yaxın gələ bilməmiş və hücumların birində qovularaq “Qılınc dağ”ın arxasında məhv
edilmişdi. Bir çox keçililər Zəngəzurun daşnaklardan azad edilməsində rəşadətlə döyüşmüşdü.
9 mart 1930-cu ildə Naxçıvan İnzibati şöbəsinin rəisi Abbas Qasımovla milislər kəndə gedib iclas keçirərək kəndlilər
arasında kolxoza daxil olmaq barədə təşviqat apardılar.
Kəndlilər imtina etdilər və Qasımovun tapşırığı ilə 30 keçilili həbs edilib evlərin birinə yerləşdirildi və növbəti gün onlar
Naxçıvana türməyə göndərilməli idi. Səhər onları göndərmək
üçün çıxaranda hamısı müxtəlif tərəflərə, o cümlədən Quştana
qaçdılar və təpələrə qalxdılar. Qaçan zaman Qasımov günahsız
və silahsız adamları güllələdi. Onlardan Şirin Bayram oğlu, İsgəndər Bayram oğlu, Əhməd Zeynalabdin oğlu, Faron Əli oğlu,
Manış Novruzəli oğlu aldığı güllə yarasından ölmüş, İmamqulu
Dünyamalı oğlu, Bürcəli Qazı oğlu, Subalı Savalan oğlu isə yaralanmışdır. Lakin Abbas Qasımov özü olduğu yerdən atəş açmaqda davam etdi və çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu görüb növbəti gün intihar etdi. Milislərə heç kim dəymədi və “Keçili üsyanı yatırılandan sonra” onlar sağ-salamat evlərinə qayıtdı. Orbelyan dərhal Vəliyevin icraatında olan işi öz icraatına götürüb
sənədləri saxtalaşdırdı və “üsyan işi” yaratdı. Məğrur dağ ca37

maatını qan içində boğdu. Hər bir, hətta azsavadlı oxucu Orbelyanın necə yalan qondardığını anlasın deyə heç bir sözü
dəyişmədən keçililərin ittiham aktını olduğu kimi verirəm.
Abbas Qasımov özündə cəsarət tapıb intihar etdi. O, günahsız
insanların qanını tökdüyünü bilirdi. Yetim uşaqları başsız qalan bu insanlar ölümlərinə görə mükafat kimi əbədi olaraq
"silahlı qruplaşma" adı qazandılar, ailələri isə “cinayətkar
ailəsi” kimi gələcəkdə Qazaxıstana, bəzilərisə vətənə dönmək
hüququ olmadan Sibirə sürgün ediləcək. Çoxları 50 ildən də
çox müddət ərzində ədalətin bərpasını gözləməli olacaq və
yalnız 1989-cu ildən sonra bu ailələr bəraət alıb tam reabilitasiya olunacaq. Sürgün edilənlərin bir hissəsi Vətənə qayıtdı,
amma çoxları bu gün də Qazaxıstanda, özünün ikinci vətənində yaşayır. Qazaxıstanda öz əməksevərliyi ilə sübut etdilər ki,
bu kəndlilər torpağı sevirlər və hökumətə qarşı silah qaldırmayıblar. İttiham qərarı 20 vərəqdir və 41 nəfərin adı keçir.
1930-cu ilin mayında Az. DSİ Naxçıvan Dairə şöbəsinin rəis
müavini Orbelyan tərəfindən tərtib edilib, Az. DSİ Naxçıvan
Dairə şöbəsinin rəisi Yaqubov tərəfindən isə təsdiq edilib.
İttiham qərarı: Keçili kəndi Naxçıvandan şimal-şərqdə
Araz sahilində yerləşir, keçmişdə mülkədar Rəhim xan Naxçıvanski və Böyükağa Sultanova məxsus olub. (İzah edirəm: Orbelyan başlanğıcdan səhv yazır. Rəhim xan Böyükağa Sultanovun oğludur. İndiyədək Rəhim xanı Naxçıvanda Saşa kimi xatırlayırlar. Rus dili müəlliməsi onu Saşa adlandırıb, xalq arasında isə ona Saşa deyirdilər. Yeri gəlmişkən, o, muxtar respublikada ilk traktorçu olub. Ordubad rayonunun Dizə kəndinin sakini ilə birgə traktor sürmək öyrənib və onlar ilk traktorçular olublar, yer şumlayıblar. Amma Orbelyan yol verə bilməzdi ki, türklər kənd təsərrüfatı texnikasını idarə etsin. Saşa
Sultanov 1937-ci ildə NKVD-yə çağırılıb, amma anası ilə vidalaşaraq evdən gedib və bir daha qayıtmayıb. Onun aqibəti hələ
də məlum deyil. Anası, arvadı və üç qızı Qazaxıstana sürgün
edilib. Qızların biri sürgündə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğlu
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Azərlə ailə qurub. Onların birgə həyatından Rəis və Ramiz
dünyaya gəlib. 1989-cu ildə hər iki ailə reabilitasiya olunub.
İkinci traktorçu Hacıyev Əmrah 1937-ci ildə ailəsi ilə repressiya olunub. Hacıyev Əmrah Qazaxıstanın Taldı-Kurqan vilayətinin Kirov rayonunda çuğundurçuluq sovxozunda ilk traktorçu olub. Vətənə 1956-cı ildə qayıdaraq yenidən traktorçu kimi çalışıb; hökumət təltifləri olub. 90 ildən çox yaşayıb, bəlkə
indi də sağdır. A.Orbelyan onları “xalq düşməni” elan edib –
S.Z.) Deyilən kəndlərin sakinləri əlamətinə görə və Rəhim xan
və Böyükağaya mənsub olmasına görə iki hissəyə bölünməyib.
Sadəcə, hər il müəyyən şəxslər Keçili kənd sakinlərindən deyilən iki mülkədarla icarə müqaviləsi əsasında vergi toplayıb onlarla razılaşdırılan məbləği ödəyirdilər. Beləliklə, bu icarəçilər
kənddə iki mülkədar kimi idi, şübhəsiz, böyük həcmdə vergi
yığmaqda maraqlı idilər, ona görə kəndlilərin suyunu sıxırdılar.
Bir neçə il ərzində bu icarədarlardan feodalizm, o cümlədən
kəndləri olan mülkədar prinsiplərinə sadiq xüsusi varlı kəndli
kadrları yetişdirilirdi.
Naxçıvan diyarında Sovet hakimiyyəti bütün bu sistem və
mülkədarların özü ilə birgə icarədar institutuna ağır iqtisadi zərər
vurub, hamısını mülkədarların dövründə mənsub olduqları istismarçı hüquqlardan məhrum edib. Beləliklə, sovetləşmədən sonra
Sovet hökumətinin düşmənləri təkcə mülkədarlar yox, həm də
bu icarəçilər – indiki qolçomaqlar idi. Onlar imkan düşən kimi
proletar hakimiyyətinə nifrətini üzə çıxarır, hakimiyyətin bütün
çətinliklərindən antisovet təşviqatı üçün yararlanırdılar.
Keçmişdə mülkədarlarla icarəçilər arasında kəndlilərin istismarı zəminində yaranan dostluq diyarın sovetləşməsindən
sonra da davam edirdi. Bu özünü keçmiş icarəçilərin və övladlarının keçmiş mülkədarları mütəmadi yoluxmasında da
göstərirdi. İcarəçilərin əks-inqilabi keçmişi və o günü, onların
keçmiş mülkədarlar ilə əlaqəsi Keçili kəndini üsyana təhrik
etdi və bu kəndi Naxçıvan Diyarının (gördüyünüz kimi, Muxtar Respublika Orbelyanın xoşuna gəlmir və hər yerdə Ermə39

nistan daxilində Naxçıvan Diyarı görür – S.Z.) dağlıq hissəsində üsyançılıq hərəkatının mərkəzinə çevirir. Digər daha az
əhəmiyyətli olmayan məsələ və Keçilini üsyana sövq edən bu
kənddə müxtəlif tayfaların olmasıdır. Bu tayfaların başçıları
indiyədək öz tayfalarının üzərində böyük təsir gücünə malikdir və onların çoxu Keçili kəndinin icarəçilərinə, demək, əksinqilabçı elementlərə pay verib, özlərinin bu ovqatını bütün
tayfaya yoluxdurub. Naxçıvan Diyarında partiya və sovet işi
zəifləyəndə kənddə kəskin sinfi mübarizə gedəndə və “qolçomaqlığın bir sinif kimi ləğvi” şüarı həyata keçiriləndə Sovet
hakimiyyətindən narazı olan bütün elementləri öz ətrafında
tezcə toplaya, sonradan üsyan hərəkatına ortabablar və yoxsul
təbəqələri qata biliblər.
Erməni-türk milli döyüşləri 1918-20-ci illərdə Keçili kəndi
üçün xüsusi şərait yaratmışdı. Sərhəd kəndi olan Keçilinin daşnaklar tərəfindən işğal edilmə təhülkəsi daha çox idi, ona görə
bu kənd milli döyüşlərdə daha çox aktivlik göstərib. (Hətta Orbelyan rəsmi sənəddə keçililərin igidliklə döyüşdüklərini etiraf
etməyə bilmir və ona görə Orbelyan və Tayqulağın digər əsgərləri dağ camaatının mərdliklə apardığı mübarizəni bağışlaya
bilmir – S.Z.) Bu döyüşlər dövründə keçmiş mülkədarların tərəfdarlarından ibarət bir qrup insan seçilirdi. Onlar bu rayonda milli
mübarizə aparırdı və bir neçə uğurlu döyüş nəticəsində onlar keçililər üçün “milli qəhrəman” şöhrəti qazandı. Bu kadrlar igid insan nüfuzunu indi də saxlayır və bu antiinqilabi elementlər 1930cu il martın ilk günlərində hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərəndə Keçilinin digər sakinləri dərhal onların ardınca
getdi və istər-istəməz üsyanda iştirak etdi.
Yuxarıda deyildiyi kimi, Keçili üsyanının təşəbbüsçüsü və
rəhbərləri kəndin keçmiş icarəçiləri, tayfa rəhbərləri və milli mübarizə qəhrəmanlarından təşkil edilən əks-inqilabi təbəqədən ibarət idi. Üsyanın təşəbbüsçü və rəhbərlərinin siyahısı belədir:
1. Qasıməli Eyvaz oğlu – erməni-türk milli mücadiləsi
dövrünün döyüş komandirlərindən biri kimi əhali arasında nü40

fuzu var. Atası Eyvaz əvvəllər kəndxudası və Keçili kəndinin
sahibi olan mülkədarların yaxını olub.
2. Kərbəlayı Qurban Məhərrəm oğlu – qolçomaq, 191820-ci illərdə milli mübarizənin rəhbərlərindən biri.
3. Kərbəlayı Bilal Abbas oğlu – qolçomaq, atası uzun
müddət kənddə mülkədarların nümayəndəsi və icarəçisi olub.
4. Kərbəlayı Qəhrəman Hacı Abbas oğlu – qolçomaq, keçmişdə atası kəndin icarədarı olub.
5. Fərman Hacı Abbas oğlu – əvvəlkinin qardaşı.
6. Kərbəlayı Süleyman Həsənəli oğlu – qolçomaq, Hacılı
kəndində ən güclü tayfanın rəhbəri.
7. Baxşəli Oruc Qulu oğlu – ortabab, erməni-türk milli döyüşlərinin rəhbərlərindən biri olan Fətəlixan Naxçıvanskinin
qayınatası.
8. Kuşdan Məhərrəm oğlu – əvvəlkinin kürəkəni. Qolçomaq, atası kəndin keçmiş icarədarıdır. (İzahat: öləndə Kuşdanın cəmi 22 yaşı olub. O, başqasının gülləsindən ölməyib. Qılınc qayaya çəkilib son gülləsinə kimi atışıb və erməni mənşəli
NKVD əməkdaşlarının əlinə düşməmək üçün son gülləsi ilə
özünü vurub. Üç aylıq yeganə qızı yetim qalıb. O böyüyüb, ərə
gedib, uşaqları olub. Babək rayonunun Kültəpə kəndində yaşayıb. Kuşdan haqqında çoxlu əfsanələr var. Yəqin ki, bu əfsanələrdən kitab yazacaq vətənpərvərlər tapılacaq, həqiqətlərlə
gənc nəsli tərbiyə edəcək – S.Z.)
9. Fazil Xoca Kərim oğlu – ortabab kəndli, Keçili kəndinin keçmiş icarəçilərindən biri.
10. Kərbəlayı Sayad Səfər oğlu – qolçomaq, erməni-türk
qırğını zamanı komandirlərdən biri olmuş keçmiş kəndxudasının oğlu.
11. Kərbəlayı İsrafil Səfər oğlu – əvvəlkinin qardaşı, qolçomaq.
12. Kərbəlayı Zülfüqar Məlik oğlu – ortabab, kəndin keçmiş icarəçilərindən birinin oğlu, erməni-türk qırğınının aktiv iştirakçılarından biri olub. Hacılı tayfasının başçılarından biridir.
Naxçıvan Diyarında türklərin hakimiyyəti zamanı Kərbəlayı
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Zülfüqar kənddə türk komanda heyətinin nümayəndəsi olub və
kəndlilərdən müxtəlif vergilər toplayıb.
13. Kərbəlayı Hüseyn Məşədi Kərim oğlu – atası türklərin
hakimiyyəti zamanı Naxçıvan Diyarında vergi toplayıb.
14. Kərbəlayı Əhməd Səfərəli oğlu – çar dövrü və 1927-ci
ilədək kənddə iri tacir olub.
15. Məşədi Heydər Bayraməli oğlu – qolçomaq, keçmiş
kəndxudasının oğlu.
16. Şəkərəli Bayraməli oğlu – əvvəlkinin qardaşı, ermənitürk qırğını zamanı Müsavat hissələrinə rəhbərlik edib.
17. Kərbəlayı Hüseyn Hacı Kərim oğlu – qolçomaq, kəndin keçmiş icarəçilərindən birinin oğlu.
18. Kərbəlayı Hacı Kərəm oğlu – qolçomaq, əvvəlkinin
qardaşı”. (İzah: Orbelyanın ittihamnaməyə daxil etdiyi siyahıdan göründüyü kimi, onların hamısı erməni-türk qırğını zamanı
öz torpağını Andranikin erməni döyüşçülərindən qoruyub. Ona
görə Orbelyan və onun kimilər bu kəndlilərdən qisas alıb. Əgər
bunlar təkcə Keçili və ya Milaxda, Ərəfsədə olsaydı, düşünmək
olardı ki, Orbelyan qisas alır. Amma bu, bütün Azərbaycanda
olub, xüsusən Ermənistan və Dağlıq Qarabağla sərhəd kəndlərində: Şəmkir, Qazax, Cəbrayıl və başqa rayonlarda. Xaçaturyanlar, simonyanlar, qriqoryanlar, markaryanlar və başqaları
eyni hadisələri törədib. Doğrudur, 1955-ci ildə Qriqoryan,
Markaryan, Sumbatov-Topuridze, Borşevə SSRİ Ali Məhkəməsinin iclasında sübut ediblər ki, onlar 30-cu illərdə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədib, amma qalanları cəzasız qalıb. Orbelyan tez-tez “tayfa”, “tayfa başçıları” sözlərini işlədir, amma mənasını bilmir. “Tayfa” sözün hərfi mənasında soy
deməkdir. Deyirlər, “Sən hansı tayfadan – soydansan”? İstənilən kənd və hətta kiçik şəhərlər bir neçə tayfaya bölünür və bu
sözün müsbət mənası var.
Keçili kəndi o vaxtlar 6 tayfadan ibarət idi: Hacıllı – 40
ailə; Əşkaflı – 30 ailə; Sofullu – 20 ailə; Əliməmmədli – 30
ailə; Zeynalxanlı – 17 ailə; Qızıllı – 12 ailə.
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Orbelyanlar qəsdən bir tayfanı o birinin üstünə salır, bir
tayfanın nümayəndələrini dindirəndə digər tayfanın əleyhinə
ifadə verməyə məcbur edirdi. Çox vaxt istintaq protokolunu xalis rus dilində yazırdılar ki, savadsız kəndli Orbelyanın onların
ifadələrindən tayfalar arasında əbədi düşmənçilik yaratmaq istədiyini bilməsin.
Mən özüm Qazaxıstanda keçililər, milaxlılar, ərəfsəlilərin
arasında yaşayanda müşahidə etmişdim ki, bəzən repressiya
olunmuşların uşaqları və nəvələri öz aralarında necə düşməndirlər. İndiyədək bu adamlara həqiqət deyilməyib. Bilmirlər ki,
Orbelyanlar qəsdən bir tayfanı digərinə qarşı qoyurdu ki, heç
vaxt aralarında birlik olmasın, daim düşmən olsunlar və ermənilər bundan istifadə edib sonradan onların torpağını ələ keçirə bilsinlər.
Bax belə alçaq strategiya ilə onlar qubadlılıları, cəbrayıllıları, füzulililəri, laçınlıları, kəlbəcərliləri öz torpaqlarından qovublar – S.Z.)
Orbelyan ittihamnamənin davamında yazır ki, Keçili rayonunda üsyan hərəkatının başında keçmiş mülkədar övladı Şaşa
Böyükağa oğlu dururdu. Sonuncu Naxçıvan Diyarında traktorçu idi. Şaşa və atasının, yuxarıda deyildiyi kimi, Keçili kəndində keçmiş icarəçilərdən ibarət yaxın adamları vardı. Bunlar Keçili kənd sakini Kərbəlayı Qəhrəman, Fərman, Kərbəlayı Bilal
və Kərbəlayı Hüseyn Hacı Kərim oğlu idi. Onlar hər il Şaşa
Böyük oğlunun yanına gəlir, ona yağ, pendir və s. məhsullar
gətirirdilər. Bu adamlar vasitəsilə Şaşa və atası son vaxtlara kimi Keçili kəndində nüfuz sahbi idi və onların sayəsində Şaşa
Keçili üsyan hərəkatının başında dura bildi. (İzah edirəm ki,
Orbelyan ağ yalan deyir. Əziz oxucu, hansı azərbaycanlı kənddən şəhərə əliboş gedir? Əgər evdə heç nə olmasa, o, bir alma,
limon, heç olmasa, bir lavaş götürür. Amma çox kasıb olsa, şəhərdəki tanış, qohum və ya kəndlisinin evinə getmir. Necə oldu
ki, muxtar respublikanın ilk traktorçusu Şaşa Rəhim oğlu üsyanın rəhbəri oldu və niyə qana susamış Orbelyan belə iri rəhbə43

ri həbs etmədi? Demək, yalan deyir, materialları saxtalaşdırır
ki, 1937-ci ildə Şaşa Rəhim oğlunun üç azyaşlı qızını repressiya etsin. Mən 50-ci illərdə naxçıvanlılar gördüm ki, onlar muxtar respublikanın ilk traktorçusunun alicənablığı haqda yüksək
fikirdə idilər. Bu halda Orbelyan uşaq və qocaları təhqir edən
faşistlərdən nə ilə fərqlənir? Bu azyaşlı uşaqlar və Rəhim Sultanovun qoca anasının günahı nə idi ki, ailə başçısı və bir tikə
çörəyi olmadan Qazaxıstan çöllərinə sürgün edildilər?.. Bəyəm
bu, faşizm deyil? İyirmi il bu qızlar repressiya olunmuş kimi
sürgündə zülmlər çəkib, anaları ölüb, böyük bacı isə repressiyaya dözməyərək həyatla vidalaşıb. Amma dünyada xeyirxah
insanlar da var. Kömək etdilər, Vətənə qayıtdılar. Bu günədək
bilmirlər ki, onlara qarşı alçaqlığı faşist Orbelyan edib. Bu
adama və belələrinə başqa ad verə bilmirəm. Siz Orbelyanlarsınız! Qriqoryanlarsınız! Dinc azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədiblər, amma azərbaycanlılar ermənilər kimi daim ağlaya bilmir, qəlbləri təmiz olduğu üçün bütün Azərbaycan xalqını
məhv etmək kimi vəhşi cəhdinizi bağışlayıb – S.Z.)
İttiham qərarının davamı: “Keçilidə əks-inqilabi təşkilat olsa da, son illər bu kənddə sosial qruplar xeyli sakit olub. 1929cu ilin son ayları və 1930-cu ilin əvvəlində qolçomaq elementlər Naxçıvan Diyarında, o cümlədən Keçilidə partiyanın qolçomaqları bir sinif kimi ləğv etmək şüarını edib quduzluqla Sovet
hakimiyyətinin tədbirlərinə müqavimət göstərməyə və var gücləri ilə Sovet hakimiyyətini əməkçi kəndlilərin gözündən salmağa başladı.
Keçili qolçomağı Kərbəlayı İsmayıl Zeynalabdin oğlu bu
barədə xüsusilə seçilirdi. Kənddə böyük nüfuz sahibi olmasından istifadə edərək 1918-20-ci illərdə erməni-türk qırğınının
qəhrəmanlarından biri və qolçomaq kimi antisovet təbliğat
üçün yerli sovet işçilərinin və təsərrüfat səhvlərindən istifadə
etməyə başladı.
Fevralın son günlərində kolxoz mərkəzinin nümayəndələri
kolxoz təşkil etmək üçün Keçili kəndinə gəlib. Kənddə keçiri44

lən iclasda 20-dək kəndli kolxoza daxil olmaq istəyib, kəndlilərin çoxu isə yerli qolçomaqların fitnəkar təşviqatı nəticəsində
bundan imtina edib. Onlar bildirib ki, kolxozun təşkili zamanı
qadınlarda fəal işə cəlb olunacaq. Qolçomaqlar bu təşviqatları
qar-şısında sovet və partiya işçilərinin əks-təbliğatını görmədiklərindən Keçili sakinləri arasında uğur qazandılar. Lakin yuxarıda qeyd edildiyi kimi, kolxoz təşviqatı ilə bizim qolçomaqlardan daha nüfuzlu şəxslər məşğul olurdu. (Sonra Orbelyanın fantaziyası davam edir. Öz-özünə qarşı çıxır. Keçilidə
üsyan hərəkatı barədə fantastik hekayə uydurur. Ancaq bəzi
məlumatları tam aydınlaşdırmaq və Orbelyanın yalanını üzə çıxarmaq üçün deyək ki, o, araşdırma aparmayıb, sadəcə boyun
əymədiklərinə, məcburi şəkildə kolxoza qoşulmaq istəmədiklərinə görə qürurlu dağ insanlarından qısas alıb. Orbelyanın
müdaxiləsinə qədər keçililər dinc yaşayıb, çalışıb və öz zəhmətləriylə övladlarını saxlayıb, ermənilər kimi başqa əraziləri
zəbt etməyə can atmayıblar – S.Z.)
Yuxarıda göstərildiyi kimi, martın 9-da Qasımov iki milislə
Keçili kəndinə gəlib iclas keçirir ki, kəndlilər kolxoza daxil olsun, amma əsas hissə etiraz edir. Ona görə Qasımov 30-dan çox
kəndlini həbs etdirib və bildirib ki, onlar Naxçıvan şəhərinə
aparılacaq və türməyə salınacaq. Bu adamlar aparılmaq üçün
çıxarılan zaman hərəsi bir tərəfə qaçır və təpələrə çıxırlar. Qasımov bir neçə kəndlini vurur, bir neçəsini yaralayır. Sonradan
isə qisasdan qorxub özünü öldürür”.
Beləliklə, Orbelyanın fitnəsi baş tutmur. Gecə Milax kəndində iki sərhədçi öldürülür, iki rus oğlan Azərbaycan torpağında həlak olur. Əsl qatillər Milax kənd sakinləri yox, Orbelyan
başda olmaqla NKVD əməkdaşları idi. Məqsəd bundan sonra
Milax kəndindən və ətraf kəndlərdən bir çox sakinləri güllələmək, sonra onların ailələrini repressiya etmək idi.
Martın 10-da guya Qasımova kömək üçün dairə şöbəsinin
əməkdaşı Qənbərov və kommunar Eynullayev göndərilir. Onlar Keçili kəndinin yaxınlığında öldürülür. Sonralar Orbelyanın
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əsas ittihamı bu iki milisin öldürülməsi idi. İrəlidə Orbelyanın
öz əməkdaşları vasitəsilə keçililərin samanlığına, zirzəmilərinə
bəzi əşyaları necə atdırması, bunun əsasında onları necə güllələtdirməsi təsvir ediləcək.
Keçililərin çoxu aprelin 1-də dinc həyata qayıtmaq üçün
kəndə döndü, amma aldadılıb həbs edilərək güllələndi. Ailələri
repressiya olunub Qazaxıstan çöllərinə sürgün edildi. Keçilinin
bir neçə sakinini öldürən siyasi şöbənin əməkdaşı Qasımov
özünü öldürəndən sonra keçililər Hacıvardan olan milis Əbdürrəhmanı və Sədərəkdən olan Əbdürrəhmanı iyirmi gündən çox
saxlayıb onlara toxunmadı. Amma Orbelyan kommunarları
20 gün yedirdiyi bildirilən 60 yaşlı kənd sakini Kərbəlayı Müseyib Hacəli oğlunu üsyan qaldırmaqda ittiham etdi və bu kifayət etmirmiş kimi oğlu Həsəni də məsuliyyətə cəlb etdi. Ata və
oğul güllələndi.
Cinayətkar hər zaman cinayət yerində iz qoyur. Mən daxili
işlər orqanlarında işlədiyim müddətdə bunun dəfələrlə şahidi
olmuşam. NKVD Naxçıvan Muxtar Respublikası cinayət-axtarış şöbəsinin keçmiş rəisi Abdullayevin raportunu təqdim etmək istəyirəm.
“Az. DSİ Naxçıvan Dairə şöbəsinin rəisi Yaqubova
Sizin şifahi tapşırığınıza uyğun olaraq iki milislə Keçili
kəndinə getdim ki, vətəndaş Kərbəlayı Müseyibin harada olduğunu öyrənim. Evə daxil olanda heç nə tapmadım və geri qayıtdım. Sizin təkrar sərəncamınızla axtarış üçün yenə Kərbəlayı
Müseyibin evinə gedib əlavə axtarış apardım. Samanlıqda Qənbərova məxsus bir zolaqlı köynək və göy rəngli toxunma isti
köynək tapdıq. Odur ki deyilən əşyaları təqdim edirəm. 10 aprel 1930-cu il, Abdullayev”.
Bizim günlərdə NKVD əməkdaşlarının vətəndaşları xalq
düşməni elan etmək üçün onların cibinə hər cür əşyaları necə
atması məlum olur.
Qənbərov martın 10-da öldürülüb, Abdullayev axtarışı aprelin 10-da aparıb. Savadsız qoca Kərbəlayı Müseyib öldürülən
adamın köynəyini evində necə saxlaya bilərdi? Hazırda kim ina46

na bilər ki, müsəlmanlar üçün müqəddəs olan yerləri ziyarət etmiş dindar şəxs ölmüş adamın köynəyini evində saxlayar?
Oğlunu isə onda ittiham ediblər ki, Həsən Qənbərovun qızıl dişini çıxarıb. Ata və oğul istintaq edilir və bir ay sonra dindirilir. İstintaq materialı yarım səhifədir. Ata və oğul özünü
müqəssir hesab etmir.
Orbelyan üçün fərqi yoxdur müqəssir özünü təqsirli bilir,
yoxsa yox? Əsas hədəf ata və oğulun qanını tökmək, türklərdən
qisas almaq idi. Çünki Kərbəlayı Müseyib Hacəli oğlu əlində
silah doğma Keçili kəndini qaniçən tayqulaq Andranikin qoşunlarından qorumuşdu. Ona görə ki, igid keçililər, o cümlədən
Kərbəlayı Müseyib Andranikin əsgərlərinin doğma kəndə ayaq
basmasına yol verməmişdi.
Baxın, Orbelyan iki öküzü, bir inəyi, iki uzunqulağı, 20 qoyunu olan Kərbəlayı Müseyib Hacəli oğlu haqqında nələr uydurub – varlı kəndli. Onun haqqında daha sonra yazıb: “Varlı
kəndli kimi kənddə böyük nüfuzu var. Sovet hakimiyyətinin
barışmaz düşmənidir və hakimiyyətin kənddəki bütün tədbirlərinə qarşı təşviqat aparır. Kəndlilər arasında dəfələrlə deyib ki,
tezliklə Sovet hakimiyyətinin sonu çatacaq, diyarın əsl sahibi
Kərbəlayı xan Naxçıvanski olacaq. Kəndliləri silahlanmağa çağırır, deyir ki, tezliklə Sovet hakimiyyəti ilə vuruşmaq lazım
gələcək. Keçili hadisələri günündə o, iki oğlunu Qızıl Orduya
qarşı döyüşə göndərib. Üsyan hərəkatında aktiv iştirak edib,
silahlı qruplaşma üzvlərini ruhlandırıb, Qızıl Ordunun müqavimətini qırmağa çağırıb. Kərbəlayı Müseyib Keçili üsyançılarının ideya rəhbərlərindən biridir və əgər o olmasa idi, keçililər
avantüraya getməz, döyüşlərdə bu qədər insan ölməzdi.
Oğlunun ifadəsinə görə, Kərbəlayı Müseyib keçililərin Qızıl Ordu hissələri ilə döyüşlərində iştirak edib. Həbs ediləcəyini
hiss edən Kərbəlayı Müseyib samanlıqda gizlənib və Naxçıvan
cinayət-axtarış əməkdaşları tərəfindən tapılıb. Onun həbsi zamanı samanlıqda Az. DSİ Naxçıvan Dairə şöbəsinin əməkdaşı
Qənbərova məxsus zolaqlı köynək, göy rəngli yun köynək və
pulqabı tapılıb.
47

Orbelyan Kərbəlayı Müseyibin 22 yaşlı ortabab kəndli oğlu
Həsən Müseyib oğlu haqda belə yazır: “Az. DSİ Naxçıvan Dairə
şöbəsinin əməkdaşı Qənbərovun və kommunar Eynullayevin öldürüldüyü yerdə Qənbərovun meyitini soyundurub. İki gün sonra
bilib ki, onun ağzında qızıl dişi var. Meyitin olduğu yerə gəlib və
Qənbərovun başını parçalayaraq qızıl dişlərini çıxarıb. Axtarış zamanı onun evində Qənbərovun alt paltarı tapılıb. O, özünü Qənbərovun öldürülməsində və meyitinin soyundurulmasında, eləcə də
başını parçalayaraq qızıl dişlərini çıxarmaqda müqəssir bilməyib.
Amma bir sıra şahid ifadələri, eləcə də doğma atasının ifadəsinə
əsasən, elan edilən ittiham sübut edilmiş sayılır”.
Orbelyanın yazdığından belə çıxır ki, ata oğulu, oğul isə
atanı təqsirli bilib. O da bundan istifadə edərək hər ikisi haqda
ölüm cəzası çıxarıb və ikisi də güllələnib. İndi kim Orbelyanın
fantaziyasına inana bilər?! Əlbəttə, heç kim. Hətta ermənilər bu
fantaziyanı oxuyub deyəcəklər: “Ara, bu Orbelyan dəli imiş?
Belə də şey olar?” Qasımovun milisləri 20 gündən çox Müseyibin evində yaşayıb, bəs Orbelyan bu milisləri niyə dindirməyib? Ümumiyyətlə, bu saxtalaşdırılmış işin hüquqi tərəfinə
toxunmaq istəmirəm. Hüquqi cəhətdən hətta o qanunsuzluq
dövrünün qanunları ilə də bu işdə cinayət tərkibi yoxdur. Sadəcə, SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin kolxoz yaradılması haqda qərarı var idi və Orbelyan bunu əlində şüar etmişdi, bunun
köməyi ilə türklərdən qisas alırdı. Mən o hadisələri təsadüfən
saxlanıb qalan işlərdən öyrənmişəm və onlardan görünür ki, orbelyanlar, xaçaturyanlar, markaryanlar, qriqoryanlar azərbaycanlıları qatil, vəhşi kimi göstərmək istəyirdilər. Ona görə Orbelyan ata və oğulu öz fantaziyası ilə vəhşi kimi təqdim edib.
Amma mən Sumqayıt hadisələrinin şahidiyəm. Orada ermənilər özləri fitnəkarlıq törədib azərbaycanlıların vəhşiliyi haqda
bütün dünyaya bağırmağa başladılar və hər cür təbliğat mexanizmlərini işə saldılar. Növbəti gün bütün dünya Sumqayıtda
baş verənlərdən xəbər tutdu və hamı azərbaycanlıları ittiham et48

di. O vaxt azərbaycanca təmiz danışan Pavel Qriqoryan Paşa
adlı fitnəkar kimi çıxış etdi. Bir neçə erməni qadını zorladı, bir
neçə ermənini öldürdü. Bütün bunları sonralar SSRİ prokurorluğunun müstəntiqləri sübut edəcək, amma hələlik dünya azərbaycanlıların vəhşiliyindən danışırdı.
Biz Qazaxıstanda yaşayanda qocaların söhbətinə qulaq asmışam. Onlar Andranikin əsgərlərinin vəhşiliyindən danışırdı.
Söyləyirdilər ki, azyaşlı uşaqları süngüyə taxır, hamilə qadınları döyür, insanları evlərə doldurub diri-diri yandırırdılar. Beləliklə, Orbelyan hər müqəssirə ittiham maddəsi verib ayrıca
qərar çıxarır:
1) 40 yaşında ortabab kəndli olan Kərbəlayı Zülfüqar Məlik oğlu özünü Keçili üsyanına rəhbərlik etməkdə təqsirli bilmir. Bir sıra şahid ifadələri və Kərbəlayı Zülfüqarın etirafı nəzərə alınaraq ona elan edilən Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi
sübut edilmiş sayılsın;
2) ortabab kəndli olan 35 yaşlı Əziz Məlik oğlu özünü
həbsdən qaçmaqda və Qasımovla atışmada iştirak etməkdə təqsirli sayır. Keçililərin Qızıl Ordu hissələri ilə başqa döyüşlərində iştirakını etiraf etmir, bu barədə izahat verməkdən imtina
edib. Bir sıra şahid ifadələri və Əziz Məlik oğlunun qismən etirafı nəzərə alınaraq ona qarşı irəli sürülən Az. SSR CM-in 64cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
3) 39 yaşlı ortabab kəndli olan Kərbəlayı İsrafil Səfər oğlu
özünü kooperativin talan edilməsində (izah edirəm: 1930-cu ildə NKVD əməkdaşları bütün səs-küylü hadisələri, xüsusən dağ
kəndlərində kooperativlərin dağıdılması ilə əlaqələndirirdilər.
Deyilən halda Kərbəlayı İsrafilin kooperativlərə heç bir dəxli
yox idi, heç bir kooperativ dağıdılmamışdı. Hamısı Orbelyanın
uydurmasıdır – S.Z.), Qasımovla döyüşdə iştirak etməkdə, Qızıl Ordu hissələrinə qarşı vuruşmaqda təqsirli bilir. Bir sıra şahid ifadələri və müqəssirin qismən etirafı nəzərə alınaraq ona
qarşı irəli sürülən Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
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4) 27 yaşında olan ortabab kəndli Mehdi İsmayıl oğlu kooperativin talan edilməsində və Qızıl Ordu hissələri ilə başqa döyüşlərdə iştirakını etiraf etmir. Amma bir sıra şahid ifadələri və
müqəssirin qismən etirafı nəzərə alınaraq ona qarşı irəli sürülən
Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
5) 35 yaşında kasıb kəndli olan Mazan Fərzəli oğlu Milax
və Nors tərəfdən Qızıl Ordu hissələrinə hücumda və hökumətə
qarşı başqa döyüşlərdə, eləcə də Külüs və Şahbuz hərbi əməliyyatında, nəhayət, sonuncu kənd döyüşündə iştirakını etiraf edib.
Bir sıra şahid ifadələri və Mazan Fərzəli oğlunun şəxsi etirafı
nəzərə alınaraq Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut
edilmiş sayılsın (bütün bunları savadsız kəndlinin ayağına Orbelyan yazıb. Əks halda kasıb kəndlilər güllələnmirdi, çünki
hakimyyət kasıblar tərəfindən kasıblar üçün yaradılıb – S.Z.);
6) 24 yaşında kasıb kəndli olan Bəhmən Hacı Abbas oğlu
Qızıl Ordu hissələrinə qarşı vuruşmaq ittihamını qəbul etməyib. Amma şahid ifadələri və müqəssirin qismən etirafı nəzərə
alınaraq ona qarşı irəli sürülən Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi
ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
7) 20 yaşında kasıb kəndli Qurban Şahvəli oğlu keçililərin
üsyanında iştirakını etiraf etməyib. Milax tərəfdən Keçiliyə hücum edən sərhədçilərlə, Külüs döyüşündə və kənd döyüşlərində
iştirakını etiraf edib. Amma şahid ifadələri nəzərə alınaraq
Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
8) 37 yaşında kasıb kəndli Şirzad Şirəli oğlu Milax tərəfdən Keçiliyə hücum edən sərhədçilərlə, Külüs döyüşündə və
kənd döyüşlərində iştirakını etiraf edib. Etiraf edib ki, “Qanlı
göl” adlı yerdə sərhədçilərlə döyüşdə ölən adamın silahını götürüb, onu Hüseynə bir inək əvəzinə satıb. Şahid ifadələri və
şəxsi etirafı nəzərə alınaraq Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə
ittiham sübut edilmiş sayılsın;
9) 30 yaşında ortabab kəndli, Keçili kənd Sovetinin sədri
olan Nəzər Gülmalı oğlu keçililərin Nora yürüşü zamanı kəşfiyyat apardığını etiraf edib. Şahbuz döyüşündən başqa döyüş50

lərdə iştirakını etiraf etməyib. Şahid ifadələri və şəxsi etirafı
nəzərə alınaraq Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut
edilmiş sayılsın;
10) Həsən Kərbəlayı Müseyib oğlu. Onun və atasının haqqında yuxarıda yazılıb. Hər ikisi Orbelyanın yalanı ilə güllələnib;
11) 40 yaşında kasıb kəndli Eyyub Şiri oğlu keçililərin Qızıl Ordu hissələrinə qarşı yürüş və döyüşlərdə iştirakını etiraf
edib. Şahid ifadələri və Eyyub Şiri oğlunun etirafı nəzərə alınaraq ona qarşı irəli sürülən Az. SSR CM-nin 64-cü maddəsi ilə
ittiham sübut edilmiş sayılsın (bütün dindirmələr yarım səhifə,
ən çoxu bir səhifədir. Hətta bir cümləlik ittihamlar da var. Amma Eyyub Şiri oğlunun dindirilməsi 18 səhifədir. Bu savadsız
adam Orbelyanın nə yazdığını bilmədən barmağını basıb. Orbelyanın yazdığına görə, Eyyub hər şeyi bilirmiş, məlumatlıymış. Orbelyan nə etdiyini bilirdi. O bilirdi ki, hakimiyyət yoxsulların hakimiyyətidir və ona görə hər şeyi deməlidir. İttihamnamə təsdiq ediləndə kasıbın dediyi sözə inanılacaq, “Troyka”
nə kasıba, nə varlıya rəhm eləyir. Orbelyan bilirdi ki, onun
yazdığı qanundur və rədd edilməyəcək. İmkan var və bu şəraitdən istifadə edib nə qədər çox türkü məhv etsələr, baş ideoloq,
cəllad Qriqoryan Xorendən daha çox təşəkkür alacaq – S.Z.);
12) ortabab kəndli olan Cəlil Baxşəli oğlunun cəmi 3 qoyunu
olub. Qarovulda silahlı olduğunu, keçililərin Qızıl Ordu hissələrinə qarşı kənd döyüşündə iştirak etdiyini etiraf edib. Bir sıra şahid
ifadələri nəzərə alınaraq ona qarşı irəli sürülən Az. SSR
CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın”
(“Bir sıra şahid ifadələri nəzərə alınaraq” nə deməkdir?
Orbelyanın “Cəmil Baxşəli oğlu haqqında nə bilirsiniz?” sualına cavab olaraq Eyyub Şiri oğlu deyib ki, Cəmilin döyüşlərdə
iştirakını görməyib. O, milis nəfərini evinə aparıb. Orbelyanın
sualına cavab olaraq Cəmil Baxşəli oğlu deyib ki, atası Baxşəli
qruplaşma üzvüdür, onunla yaşamıram, əlaqəm yoxdur. Döyüş
və qarovulda iştirak etməyib.
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Bu ki Pavlik Morozovdur... Sadəcə, Orbelyan onu Keçiliyə
aparıb. Orbelyanın imkanı olsaydı, təkcə Keçili və Milax yox,
Azərbaycanın bütün sakinlərini, xüsusən Ermənistanla həmsərhəd kəndlərin sakinlərini silahlı qruplaşma kimi qələmə verərdi.
Keçili və Milax işlərindən görünür ki, Orbelyan iyrənmədən oğulu ataya, atanı oğula, tayfanı tayfaya, kəndi kəndə qarşı qoyub.
60 il sonra onlar istəklərinə çatdı. Həmsərhəd kəndləri,
hətta rayonları ələ keçirdilər. Yüz minlərlə azərbaycanlı çətinlikə tikdiyi evini itirdi, minlərlə uşaq valideynsiz qaldı, minlərlə
azərbaycanlının qanı töküldü. Orbelyan və bənzərlərinin o illərdə istədiklərinə ermənilər indi nail oldular.
Amma azərbaycanlılar dözümlü xalqdır. Onlar 30-cu illərin qanlı repressiyalarından salamat çıxdı, öz çiyinlərində çadır həyatının çətinliyini daşıdı. Əgər ermənilər işğal etdikləri
torpaqlardan çıxmasa, onlar torpaqlarımızdan hökmən qovulacaq və orbelyanlara sübut olunacaq ki, indi cəzasız qala
bilməzsiniz. İndi bütün dünya bilir ki, hər zaman ağlayan erməni adi işğalçıdır. Yenə də öz gücünə yox, onları dəstəkləyən
üçüncü güclərə güvənir. Amma hər şeyin sonu olduğu kimi, bu
işin də sonu olacaq. Dünyada işğalçıların cəzalanmadığı nümunə yoxdur. Orbelyanlar nə qocalardan, nə də uşaqlardan
utandılar. Axı faşizm ideologiyası yaşından asılı olmayaraq insanların öldürülməsinə yönəlmişdi – S.Z.);
13) 15 yaşında ortabab kəndli Səfərəli Əli oğlu Qızıl Ordu
hissələri ilə döyüşdə və üsyan hərəkatında özünü müqəssir saymadı. Amma Səfərəlinin deyilən hərəkatda iştirakını təsdiq
edən bir sıra şahid ifadələri əsasında Az. SSR CM-in 64-cü
maddəsilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
14) 15 yaşında səsi alınmış qolçomaq oğlu olan Məmməd
Hənifə Kərbəlayı Kərim oğlu Qızıl Ordu hissələri ilə döyüşdə
və üsyan hərəkatında özünü müqəssir saymadı, amma bir sıra
şahid ifadələri əsasında Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
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15) 30 yaşında kasıb kəndli Yasin Vəli oğlu keçililərin
üsyan hərəkatında özünü müqəssir saymadı. Amma bir sıra şahid ifadələri əsasında Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
16) 45 yaşında ortabab kəndli Xıdış Cabbar oğlu keçililərin sərhədçilərlə atışmasında iştirak etməkdə özünü müqəssir
sayıb. Bir sıra şahid ifadələri və özünün qismən etirafı nəzərə
alınaraq Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
17) 38 yaşında ortabab kəndli Yaqub Camal oğlu özünü
silah almaqda təqsirli bilib, amma atışmalarda iştirakını etiraf
etməyib. Amma bir sıra şahid ifadələri əsasında Az. SSR CMin 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
18) 30 yaşında ortabab kəndli Abbas Kərbəlayı Ramazan oğlu;
19) 30 yaşında ortabab kəndli Cəlal Məmmədvəli oğlu;
20) 22 yaşında ortabab kəndli Məmməd Novruz oğlu;
21) 27 yaşlı ortabab kəndli Kərbəlayı Şamil Kərbəlayı Kərim oğlu;
22) 25 yaşında ortabab kəndli Kərbəlayı Süleyman Qafar
oğlu – bunların heç biri özlərini təqsirli bilməyib, amma bir sıra
şahid ifadələri əsasında Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
23) 45 yaşında ortabab kəndli Şahbaz Qəmbər oğlu özünü
Qasımovun qətlindən sonra onun atını götürüb həmkəndlisi
Kuşdtanla dəyişməkdə, həmçinin Keçili üsyanının rəhbəri Şaşa
Böyükağa oğlunun Kolanı əhalisini Şahbuza birgə hücum üçün
keçililərə qoşulmağa çağıran məktubunu çatdırmaqda müqəssir
bilib. Həmçinin Noreyə və Şahbuza hücumda iştirak etdiyinə
görə özünü günahkar bilib, son kənd döyüşündə iştirakını etiraf
edib. Şahbaz Qəmbər oğlunun şəxsi etirafı nəzərə alınmaqla
Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
24) 40 yaşında ortabab kəndli Yunus Nəcəfəli oğlu keçililərin Qızıl Ordu hissələri olan Şahbuza silahlı hücumunda işti53

rak etdiyini etiraf edib. İnzibati şöbənin rəisi Abbas Qasımovun
meyitini parçalamaqda özünü təqsirli sayıb. Bir sıra şahid ifadələri və şəxsi etirafı nəzərə alınmaqla Az. SSR CM-in 64-cü
maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın (Orbelyan boyaları
tündləşdirmək lazım gələndə hamını Qasımovun ölümündə günahkar sayır və unudur ki, o intihar edib. Amma heç yerdə yazmır ki, Qasımov bir neçə keçilini öldürəndən sonra özündə güc
tapıb və intihar edib. Anlayıb ki, Orbelyan və onun kimi Azərbaycan xalqının düşmənlərinin diktəsi ilə öz xalqına qarşı cinayət işlədib. Çünki məhz Orbelyan Qasımovu kəndə göndərib ki,
keçililəri məhv etsin – S.Z.);
25) 30 yaşında ortabab kəndli Hüseyn Mehbalı oğlu atışmalarda iştirakını etiraf etməyib. Amma şahid ifadələri nəzərə
alınmaqla Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın;
26) 35 yaşında ortabab kəndli Kərbəlayı Rəhim Bayraməli
oğlu öz tüfəngi ilə keçililərin Qızıl Ordu hissələri ilə döyüşlərinin birində iştirakını etiraf edib. Orda ayağından yaralanıb. Ona
görə Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş
sayılsın (Rəhim Bayram oğlunun dindirilməsi 10 sətirdir, amma 10 il sürgün cəzası alıb);
27) 40 yaşında ortabab kəndli Həşim (İbrahim) Kazım oğlu öz tüfəngi ilə Qasımovla, Milax tərəfdən Keçiliyə hücum
edən sərhədçilərlə və nəhayət, Şahbuzda keçililərlə Qızıl Ordu
hissələri ilə döyüşdə iştirakını etiraf edib. Bir sıra şahid ifadələri və şəxsi etirafı nəzərə alınmaqla Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın (istintaqı Orbelyan
aparmayıb. Dindirmə zamanı Həşim Kazım oğlu Bayramov bildirib ki, Qasımov silahı təhvil verməyib kolxoza daxil olmadıqları üçün Kuşdan Məhərrəm oğlunu və başqa 30 nəfəri həbs
edib. Qasımov bu şəxslərin hamısını Naxçıvana aparmaq üçün
evdən çıxaranda onlar qaçıb. Milis Qurban atəş açıb və keçililər ölüb. Onların adı yuxarıda sadalanıb...);
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28) 22 yaşında kasıb kəndli olan Qəni Həmzə oğlu özünü
üsyan hərəkatında təqsirli bilməyib. Amma şahid ifadələri nəzərə alınmaqla Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi ilə ittiham sübut
edilmiş sayılsın (Qəni Həmzə oğlu milis atası ilə birgə Qənbərov
və kommunar Eynullayevi müsəlman qaydası ilə dəfn ediblər,
ona görə Orbelyan onları bağışlaya bilməyib – S.Z.);
29) 40 yaşında muzdur Pirverdi Ağa oğlu;
30) 26 yaşında muzdur, Ərəfsə kənd sakini Əsgər Məhərrəm oğlu – hər ikisi öldürülmüş Qızıl Ordu əsgərinin şinelini
çıxarmaqda ittiham edilib (Orbelyan birincini Az. SSR CM-in
64-cü, ikincini 255-ci maddəsi ilə ittiham edib. O bununla göstərmək istəyirdi ki, təkcə qolçomaqlar yox, ortabab, kasıb, hətta
muzdurlar Sovet hakimiyyətinə qarşıdır. Belə çıxır ki, Keçilinin
bütün sakinləri Sovet hakimiyyətinə qarşı çıxıb. Orbelyan yalan
deyir, amma iitiham qərarının əvvəlində 9 marta kimi Keçilidə
sakitlik olduğunu yazdığını unudur – S.Z);
31) Cəlal Abbasqulu oğlu, 30 yaşında, muzdur;
32) 25 yaşında muzdur Əli Bəşir oğlu – bu iki şəxs öldürülmüş Qızıl Ordu əsgərinin şinelini çıxartmaqda ittiham edilib
(Kasıbdan nə eyləmək olar? Onu Sovet hakimiyyətinə qarşı çıxmaqda ittiham edə bilməzsən. Amma kasıba hər zaman oğurluq
və soyğunçu damğası vurmaq olar. Orbelyan bundan bacarıqla
yararlanıb);
33) 32 yaşlı, Nərimanov rayon İcraiyyə Komitəsinin keçmiş katibi Novruzov Qulam özünü üsyançılıqda təqsirli bilməyib. Amma şahid ifadələri nəzərə alınmaqla Az. SSR CM-in
64-cü maddəsi ilə ittiham sübut edilmiş sayılsın (izah edirəm:
Orbelyanın yalan dediyinə və azərbaycanlılardan qisas aldığına yenidən əmin olmaq üçün qeydlərini diqqətlə oxuyaq: o
yazır ki, Qulam Novruzov bir neçə silahlı norslu ilə Keçiliyə,
üsyançıların rəhbəri Kərbəlayı Qurbanın yanına gəlib və kənd
sakinlərinin yanında deyib ki, qorxmaq lazım deyil. Çünki hər
yerdə Sovet hakimiyyətinə qarşı üsyanlar başlayıb və tezliklə
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bu hakimiyyətin sonu gələcək. Keçili qruplaşmasının başçısının
adından inzibati şöbənin rəisi Abbas Qasımovla danışıqlar
aparıb və ona silahı atıb təslim olmağı təklif edib. Gördüyünüz
kimi, Orbelyan muzdur Kərbəlayı Qurbanı Keçili üsyan hərəkatının başçısı edib, digər yazılarda isə üsyan hərəkatının başçısı Saşa Böyükağa oğlu və başqalarıdır. Sual olunur: muzdur
niyə üsyan hərəkatının başçısı olsun? Qulam Novruzəli oğlu
Qasımovla necə danışıqlar apara bilərdi, axı Qasımov kənddə
heç bir atışma olmayanda özünü öldürmüşdü, hətta bir çox
kəndli martın 9-da kənddə nə olduğunu bilmirdi. Demək, bütün
bunlar Orbelyanın fantaziyasıdır, demək, o, özünə sübut edir
ki, azərbaycanlılardan, bu halda olmayan şeyləri onların adına
yazıb keçililərdən qisas alır – S.Z.)
Novruzov Qulamı məşhur cəllad, saxtakarlığı ilə hətta Orbelyanı keçən СКВО müvəkkili Arto istintaq edib;
34) Kərbəlayı İsmayıl Zeynalabdin oğlu, 45 yaşında;
35) Ziyarət Hacıəli oğlu, 40 yaşında;
36) Məşədi Vilayət Hacıəli oğlu, Ziyarətin kiçik qardaşı;
37) Kərbəlayı Murad Məhəmməd oğlu, 40 yaşında;
38) Kərbəlayı Abbas Səfərəli oğlu, 45 yaşında;
39) Süleyman Zeynalabdin oğlu, 35 yaşında, Kərbəlayı İsmayıl Zeynalabdin oğlunun qardaşı;
40) Molla Mahmud Sadıq oğlu, 80 yaşında.
Kərbəlayı İsmayıl və yuxarıda sadalanan digərləri 19 fevral
1930-cu ildə, yəni 9 martdan xeyli əvvəl həbs edilib. O vaxt fitnəkarlıq nəticəsində kəndlilər dağlara çəkilmiş və Qızıl Ordu
hissələri tərəfindən təqib edilmişdi. Bütün bu şəxslər Orbelyanın ittihamnamələrində eyni cür təqsirləndirilib: özünü antisovet təşviqatında təqsirli bilmir, hökumətdən qaçmağı həbs qorxusu ilə izah edirlər. Bir sıra şahid ifadələri ilə onlara qarşı
Az. SSR CM-in 72-ci maddəsi ilə irəli sürülmüş ittiham sübut
edilmiş sayılır.
Orbelyan Ziyarət və onun qardaşını belə təsvir edir: “Antisovet element” Ziyarət Hacıəli oğlu məşhur mal-qara oğrusu
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kimi aradan qaldırılmalı idi. Onun həbsi üçün fevralın 8-də
Az. DSİ əməkdaşı Qasım Əsgərov Keçiliyə gedib və Ziyarəti
həbs edib. Onu Naxçıvana aparanda Keçili kəndinin kənarında
Qasıma Ziyarətin qardaşı Məşədi Vilayətin rəhbərlik etdiyi bir
dəstə arvad-uşaq hücum edib. Hücum edənlər Ziyarəti Əsgərovun əlindən alıblar. Bundan sonra gizlənən Ziyarət Kərbəlayı
İsmayılın qrupuna qoşulub və 8 fevralda onunla birgə guya leqallaşma adı ilə hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən kəndə
çağırılıb və tutulub. (İzahat: “Milax işi”ndə olduğu kimi, sadəcə orada Kərbəlayı Yəhya və başqaları idi, burda Əsgərov;
eyni fitnəkarlıqlardır, sadəcə yer və soyadları dəyişib, yəni Milax əvəzinə Keçili – S.Z.).
Kərbəlayı İsmayılın qrupuna məxsus olan Ziyarət də kolxoza,
eləcə də Sovet hökumətinin bütün tədbirlərinə qarşı antisovet təbliğatı aparıb. Hakimiyyəti zəhmətkeş kəndlilərin gözündən salmaq
istəyib. Bu təşviqat nəticəsində Keçili kəndinin sakinləri Sovet hakimiyyətinə qarşı o qədər təşviq edilib ki, Naxçıvan Diyarının
dağlıq hissəsi üsyan hərəkatının mərkəzi olub.
Qardaşı Məşədi Vilayət Hacıəli oğlu fevralın 6-da Az. DSİ
əməkdaşı Əsgərov Ziyarəti həbs edəndə Keçili kəndinin qırağına bir dəstə qadın və uşaq yığıb, Əsgərovun üstünə atılıb və
Ziyarəti onun əlindən alıb. Bu zaman Vilayət Əsgərovun tüfəngindən yapışıb ki, əlindən alsın, amma başqa kəndlilər müdaxilə etdiyi üçün buna nail olmayıb. O, Kərbəlayı İsmayılın
qrupunda Sovet hakimiyyətinin ən qatı əks-təbliğatçılarından
olub. Məşədi Vilayət həm də məşhur qruplaşma üzvü İsmayıl
Şəkərabadski ilə əlaqəli olub, kəndlilər arasında onun adından
guya imperialist dövlətlərin Sovet hakimiyyətinə qarşı müharibəyə başlayacağı və rejimin tezliklə yıxılacağı barədə şayiələr
yayıb (əlbəttə, bu qənaətə Orbelyan özü də inanmırdı, mən də
inan-mıram, yəqin, siz də inanmırsınız ki, o illərdə dağ kəndində im-perializmin nə olduğunu bilsinlər. O vaxt kəndli öz
ailəsini necə təmin etmək barədə fikirləşirdi – S.Z.);
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41) Kərbəlayı Müseyib Hacıəli oğlu, 60 yaşında, sosial vəziyyətinə görə varlı kəndli. Özünü üsyan hərəkatı və antisovet
hekayətlərində təqsirli bilmir. Amma şahid ifadələri nəzərə
alınmaqla Az. SSR CM-in 64-cü və 72-ci maddələri ilə ittiham
sübut edilmiş sayılsın.
Və ittihamnamənin son sətirləri: “Yuxarıda deyilənlərin
əsasında qərara alıram ki, Kərbəlayı Zülfüqar Məlik oğlu və
başqalarının Az. SSR CM-in 64-cü maddəsi üzrə iş istintaqı dayandırılsın və dinləmə üçün Az. DSİ Kollegiyasına göndərilsin... Orbelyan”. Bu yalan qərar ilə Orbelyan 41 nəfərin, onların övladlarının, mənəviyyatca və zahiri görünüşcə gözəl insanları olan Keçili kəndinin taleyini həll etdi.
Az. DSİ Məhkəmə Kollegiyasının 7 iyul 1930-cu il tarixli
qərarı ilə 41 nəfərin hamısı məhkum edilib. Onlardan Kərbəlayı
Zülfüqar Məlik oğlu, Əziz Məlik oğlu, Kərbəlayı İsrafil Səfər
oğlu, Mehdi İsmayıl oğlu, Mazan Fərzəli oğlu, Həsən Kərbəlayı
Müseyib oğlu, Kərbəlayı Müseyib Hacı Həsən oğlu, Kərbəlayı
Şamil Kərbəlayı Kərim oğlu, Kərbəlayı Süleyman Qafar oğlu,
Şahbaz Qəmbər oğlu, Yunis Hacıəli oğlu, Novruz Qulam oğlu,
Kərbəlayı İsmayıl Zeynalabdin oğluna güllələnmə cəzası verilib.
Məhkəmənin hökmü 1930-cu il avqustun 10-dan 11-ə keçən gecə yerinə yetirilib.
Həmin qərarla bu şəxslər isə 10 il həbs düşərgəsinə məhkum edilib: Bəhmən Hacı Abbas oğlu, Qurban Şahvəli oğlu,
Şirzad Əli oğlu, Nəzər Gülmalı oğlu, Eyyub Şirin oğlu, Yaqub
Camal oğlu, Abbas Kərbəlayı Ramazan oğlu, Camal Məmməd
Vəli oğlu, Məmməd Novruz oğlu, Kərbəlayı Rəhim Bayraməli
oğlu, Həşim Kazım oğlu, Qəni Həmzə oğlu, Məşədi Vilayət
Hacıəli oğlu.
5 il müddətinə həbs düşərgəsinə məhkum edilənlər isə bunlardır: Cəlil Baxşəli oğlu, Xıdış Cabbar oğlu, Hüseyn Mehbalı
oğlu, Pirverdi Ağa oğlu, Ziyarət Hacıəli oğlu, Kərbəlayı Murad
Məhəmməd oğlu, Kərbəlayı Abbas Səfərəli oğlu, Süleyman
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Zeynalabdin oğlu. Molla Mahmud Sadıq oğlu Hüseynov isə Sibirə sürgün zamanı yolda ölüb.
3 il müddətinə həbs düşərgəsinə məhkum edilənlər: Yasin
Vəli oğlu Məmmədzamanov, Əsgər Məhərrəm oğlu Pənahov,
Camal Abbasqulu oğlu.
Orbelyana görə, Sovet hakimiyyətinə qarşı çıxan yetkinlik
yaşına çatmayanlar Məmməd Hənifə Kərbəlayı Kərim oğlu Kərimov və Səfərəli Əli oğlu Səfərov 6 illiyə qüsurlu cinayətkarlar
koloniyasına göndərilib. Volqa–Baltik kanalında katorqa işinə
göndərilənlər cəzası bitəndən sonra Vətənə qayıdıb, amma qısa
müddətə. Onlar ailələri ilə, güllələnənlərin ailəsi və başqa 33 ailə
uşaqlar və qocalarla həmişləlik Qazaxıstan çöllərinə sürgün edilib. Qərarların protokollarını İsak Akopyan, Xaçaturyan yazıb.
Qərarlar bir və ya nadir hallarda iki cümlədən ibarətdir. O vaxt
üçün dəbdə olan sözlər işlədilib: “antisovet element”, “səsi alınmış”, “Azərbaycanın hüdudlarından çıxarılmalıdır”.
Orbelyan ittihamnamələrin az qala hamısında bu hökmü
verir: “Amma şahid ifadələri nəzərə alınmaqla ittiham sübut
edilmiş sayılsın”. Bir yerdə şahid ata, digərində qardaş və ya
qohumlardır. Bilmirəm, bunlar nə qədər gerçək şahid ifadələridir; çünki ittihamnamələr, dindirmələr, protokollar təmiz rusca
tərtib edilib. Həmin illərdə kəndlilərin rus dili bir yana, öz ana
dilində savadı yox idi, demək olar ki, hamı imza əvəzinə şəhadət barmağını basırdı. “Milax işi”ndə 1904-cü ildə anadan olmuş Zeynalov İbrahim Həsən oğlunun adı keçir. O, Keçili
məktəbində kuryer işləyib, guya Keçili kəndindən Milaxa Qasımovdan müvəkkil Əsgərova raport aparıb. Milax kəndinə girəndə onu Kərbəlayı Yəhyanın adamları saxlayıb, məlumatı
əlindən alıb. Buna inanmaq çox çətindir. “Keçili işi” olmasaydı, inanmaq mümkün idi. Həmin şəxs orda da əsas şahiddir.
Yalnız Zeynalov İbrahimin ifadəsindən sonra Orbelyan Kərbəlayı İsmayıl və başqalarını məsuliyyətə cəlb edib. İbrahim istintaqda deyib ki, gerçəkdən İsmayıl daşnaklarla vuruşub, Sovet
hakimiyyətinin qatı düşmənidir və hər dəqiqə hökumətə ziyan
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vurmağa və onu yıxmağa çalışır. İş üzrə istintaqa cəlb edilənlərin hamısının Sovet hakimiyyətinə qarşı təşviqat apardığını bildirir. Bilmirəm, Zeynalov soyadlı belə bir adam olub, yoxsa
Orbelyan, sadəcə, onun soyadından istifadə edib. Orbelyan
üçün kuryer dövlət xadimi imiş. Ona görə, Milaxın bir çox sakinləri əsasən kuryer Zeynalov İbrahimə hücum etməkdə ittiham olunurdu. NKVD tarixində dövlət işləri ilə bağlı bütün
məlumatlar təşkilatın əməkdaşları vasitəsilə ötürülürdü.
“Milax işi” kimi “Keçili işi” də Orbelyanın fantaziyası ilə
yaradılan uydurma idi və məqsəd Xalq Komissarları Sovetinin
qolçomaqları bir sinif kimi ləğv etmək qərarını yerinə yetirmək
yox, 1918-20-ci illərdə öz torpaqlarını, kəndini, şərəfini müdafiə edən azərbaycanlılardan qisas almaq idi.
O illərdə Azərbaycanda nə baş verdiyinə tam aydınlıq gətirmək üçün 1947-ci ildə NKVD-nin şöbə rəisinin müavini olan
Kasparovun hazırladığı icmaldan bir çıxarış vermək istəyirəm.
Məcmuənin, yəni icmalın məzmunundan göründüyü kimi, Kasparov Azərbaycan xalqının nümayəndələrini məhv etməklərindən
qürur duyur və bunu həvəslə təsvir edir. Kasparov elə həmin Orbelyandır, amma müharibədən sonrakı. Bu vaxt artıq DTK və
DİN-ə azərbaycanlılar gəlmişdi və onların bir çoxu qanunçuluğun və vətəndaşların hər cür repressiyadan qorunması üçün böyük işlər görürdülər. Ona görə Kasparov və Orbelyanlar qanunu
açıq şəkildə poza bilmirdilər, hərçənd Qriqoryan 1949-cu ilin
iyununda Qazax rayonunda saxtalaşdırılmış sənədlər əsasında o
vaxtın bir çox tanınmış adamlarının qohumlarını repressiya edərək Tomsk vilayətinə göndərmişdi. “Azərbaycanda əks-inqilabi
silahlı qruplaşmaları ilə mübarizənin tarixi üzrə qısa xülasə” adlanan icmalın 59-cu səhifəsində yazılır: “Əməliyyat prosesində
qeyri-leqal əks-inqilabi təşkilatlar ləğv edilib; “İttihad” partiyası
və “Allahlılar təşkilatı”nın özəkləri – 158 nəfərdən ibarət 14
özək; “Əzrail firqəsi” – 82 üzvdən ibarət 3 özək; “Upvatul-buska” – 77 üzvdən ibarət 6 özək; “Şahənşah” – 29 üzvdən ibarət 5
özək; “BRP” – 25 üzvdən ibarət 3 özək; 76 üzvdən ibarət 12 qol60

çomaq qruplaşması. Döyüşlərdə öldürülən 192 nəfər və fövqəladə tədbir kimi güllələnən 305 nəfər nəzərə alınmadan 4821 nəfər
antisovet element tutulub. O cümlədən 686 silahlı qruplaşma
üzvü, 2012 nəfər onları gizləyən və ya şəriklik edən, 1229 üsyan
iştirakçısı və 897 nəfər başqa antisovet element. Bunlardan 1206
nəfər güllələnib. 1814 nəfər həbs düşərgəsinə sürgün edilib. Qazaxıstan və Sibirə 720 nəfər sürgün edilib. Bundan başqa, profilaktik məqsədlə 2879 nəfərdən ibarət 667 “silahlı qruplaşma
üzvünün ailəsi” Azərbaycandan kənara sürgün edilib. 52.457 baş
mal-qara müsadirə edilib. 1930-cu ilin məlumatı”.
Öz imkanlarım daxilində 65 il əvvəl Şahbuz və Culfa rayonlarının dağ kəndlərində baş verən faciələri yazdım. Belə görünə bilər ki, artıq nöqtə qoymaq olar. Amma faciə təkcə bu
kəndlərdə və ya rayonlarda olmayıb, Azərbaycanın Ermənistanla həmsərhəd olan bir çox rayonlarında baş verib.
1989-cu ilin sentyabrında repressiyaya uğramış ailənin üzvü kimi uşaqlığımın keçdiyi o yerlərə getdim. Repressiya olunanlara, onların uşaqlarına, nəvələrinə reabilitasiya barədə arayış verdim. Qazaxıstanın Taldı-Kurqan vilayətinin Kirov rayonunun rəhbərləri ilə görüşdüm. Azərbaycanlıların oxuduğu iki
rus məktəbində Azərbaycan dilinin tədrisinin təşkilinə kömək
etdim. İki qəsəbənin, demək olar ki, bütün sakinləri ilə görüşdüm. Sayad kişi ilə görüşəndə ona Keçili kəndi, “Çınqıllı bulaq” haqda danışdım. 90 yaşlı kişinin yanağından göz yaşları
axdı. O, əllərini yuxarı qaldırıb dua elədi: “Bizi Vətəndən, Çınqıllı bulaqdan məhrum edənlər Allahın lənətinə gəlsin!” Göz
yaşları təkcə məni yox, iştirakçıların hamısını boğurdu.
1981-ci ildə Naxçıvan MR Daxili İşlər naziri kimi işlədiyim ilk günlərdə Şahbuzun Kolanı kənd sakini, 95 yaşlı, 30-cu
illərdə repressiya olunmuş, 25 il sonra Vətənə qayıtmış Ağəli
kişi milisin çiyninə söykənərək kabinetimə daxil oldu. Kabinetdə o, diz üstə çökərək əllərini yuxarı qaldırdı və dua oxuyub bu
sözləri dedi: “Səni təbrik etməyə gəlmişəm, demək, ədalət var.
Sən indi nazirsən. Bizi repressiya edənləri üç dəfə lənətləyirəm”. Bunu deyib getdi.
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EPİLOQ
1996-cı il iyulun 12-də mən 1931-ci ildə dinc əhaliyə qarşı
törədilmiş qanlı faciənin baş verdiyi yerlərdə oldum.
Keçili kəndinin sakinləri, cəlladların əli ilə faciəli şəkildə
qətlə yetirilmiş adamların nəvələri, nəticələri ilə görüşdüm. Bu
hadisələrin şahidləri ilə söhbət etdim. Doğrudur, salamat qalanların çoxu о illərdə körpə uşaq idilər, ona görə də onların xatirələri, indi yaşlı olsalar da, uşaq gözləri ilə müşahidə olunan xatirələrdir. Onlar bu faciənin mahiyyətini bilmirlər, heç bilə də bilməzlər, çünki kommunist təbliğatı beyinlərə belə bir inamı yeritmişdi ki, о vaxt güllələnən kənd sakinlərinin hamısı silahlı
qruplaşma üzvü idi və Sovet hökumətinə qarşı çıxırdılar. О
dövrdə оlan hadisələri 82 yaşlı kənd sakini Məmmədov Şahhüseyn Murad oğlu gözləri ilə görüb. О həmin dövrdə həlak olanları yaxşı xatırlayır. Hər bir şəxsin xarakteri haqqında həqiqəti
danışır, daha istintaq materiallarını saxtalaşdıran “tülkü quyruqlu, canavar ağızlı” murdar Orbelyan kimi uydurma söyləmir. Bu
müdrik qoca o dövrün qəmli hadisələrindən danışarkən qəhər
onu boğduğundan bəzən söhbətə fasilə verir və sonra davam
edərək hər kiçik detalı yadına salmağa, xatırlamağa çalışırdı.
Lakin repressiya nəticəsində həlak olanların qohumları оna
öz hekayətini davam etdirməsini xahiş edirdilər. Hər bir şəxsi
xarakterizə edəndən sonra öz-özünə təəssüflə söyləyirdi: “Çox
yaxşı təsərrüfatçı idi, ən dadlı almalar onun bağında olardı, nəyə görə güllələndiyini anlamıram”.
(Kitab çapa gedərkən artıq о, dünyasını dəyişmişdi, Allah
rəhmət eləsin!)
Qəribov Ataxan İlqar oğlu çox maraqlı xatirələr danışdı. O,
bu xatirələri uşaqlıqda yaşlı kənd sakinlərindən eşitmişdi. Ataxanın atası Qəribov İlqar Rəfi oğlu II Dünya müharibəsinin birinci qrup əlilidir. О, repressiyaya məruz qalanların çoxlarını
şəxsən tanıyırmış. (Kitab çapa gedərkən artıq о da dünyasını
dəyişmişdi, Allah rəhmət etsin!)
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Çoxları repressiya qurbanları haqqında danışmaqdan belə
qorxanda o, qızını repressiya olunmuş və güllələnmiş adamın
nəvəsinə ərə verib və Qazaxıstana ərinin yanına getməyə icazə
verib, bu gün də onlar orada yaşayır.
Mən ağsaqqalların söhbətlərini dinləyən kənd sakinlərinə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu
Əliyevin 15 mart 1996-cı il tarixində imzaladığı “1920-50-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında repressiya olunanların reabilitasiyası barədə” fərmanı oxudum və qeyd etdim ki, bu qanun reabilitasiya barədə ilk rəsmi sənəddir.
Bu qanun əsasında Keçili kəndinin sakinləri, o cümlədən
NKVD divarları arasında güllələnmiş və Qazaxstan çöllərinə
sürgün edilmiş Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları
bəraət alır.
Bu kiçik hekayətimdə mən bütün keçililərin danışdıqlarını
verə bilmirəm, lakin bəzilərini qeyd edəcəyəm.
Qeyd etdiyim kimi, Keçili kəndi üzrə cinayət işinin istintaqını ilk dəfə NKVD-nin əməkdaşı Vəliyev Yaşar aparmışdır.
Onun apardığı istintaqın nəticəsinə görə, belə faciəvi sonluq olmamalıydı. Lakin bu cinayət işini Orbelyan öz icraatına götürərək bütün sənədləri saxtalaşdırıb kənd əhalisinin yarısına “xalq
düşməni” damğası vurmuş, onların çoxu ya güllələnmiş, ya da
Belomor kanalının tikintisinə göndərilmişdir. Ailələri isə Qazaxıstan çöllərinə sürgün olunmuşdular.
Vəliyev Yaşar kimi qanunsuzluq etməyən NKVD əməkdaşları isə 1937-ci ildə ya güllələnmiş, ya da 10 il həbs cəzası
almışlar. Ümumiyyətlə, sabiq SSRİ miqyasında 42.000 belə
şəxs güllələnmişdir. Həqiqətən də, belə olmuşdur. Vəliyev
Yaşarın nüfuzunu nəzərə alıb Kuşdan Məhərrəm oğlunun yanına göndərirlər ki, onu dövlətə təslim olmağa razı salsın.
Kuşdan Bəşiri dinləyərək cavab verir ki, heç vaxt hakimiyyət
qarşısında əllərini qaldırmayacaq, çünki onu güllələyəcəklərinə tam əmindir. О öləndə də Kuşdan Məhərrəm oğlu kimi öləcək. O, günahsız əsgərlərin də qanını tökmək istəmir, çünki
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onu heç zaman sağ ələ keçirə bilməyəcəklər və sonuncu gülləsini özünə sıxacaq. Vəliyevin Kuşdanı yola gətirmək cəhdi bir
nəticə vermir və o, Naxçıvana qayıdır. Beləliklə, Vəliyev
1937-ci ilə qədər yaşamır. Kənd və şəhərlərin dinc sakinlərinin qanını tökmək istəməyən NKVD əməkdaşlarının aqibəti
belə olurdu. Deyilənlərə görə, Makar Kuşdan tərəfindən Sisyan rayonunda güllələnib.
Cinayət işində göstərildiyi kimi, Abbas Qasımov 30-dan
artıq kənd sakinini “inzibati binada” saxlatdırıb. Kəndin mərkəzində çayçı var idi. Əvvəllər bu çayçı samanlıq kimi istifadə olunurdu. Hazırda kənddə sakinlərdən heç kim bu samanlığın kimə məxsus olduğunu xatırlamır. Kəndlilər də bax bu samanlığa doldurulmuşdu. Onlara bildirilmişdi ki, əgər onlar
kolxoza girməsələr, Naxçıvan şəhərinə aparılıb dustaqxanaya
salınacaqlar. Səhər tezdən kəndlilərin çoxu qaçır, bəziləri isə
Naxçıvan Respublikası XDİK-nin (NKVD) rəisi Yaqubova
təslim olurlar. О, xalqın gözü qarşısında Kərbəlayı Müslüm
adlı kəndlini güllələyir.
Söylənilənlərdən aydın olur ki, Kuşdan Məhərrəm oğlu dəfələrlə NKVD əməkdaşlarına müraciət edib ki, nahaq yerə günahsız əsgərlərin qanını tökməsinlər, çünki onların çoxu Kuşdanı tutmaq cəhdi zamanı həlak olurdu. О vaxtlar Kuşdan İrana
getmək istəmişdi. Kəndə qayıdır ki, qardaşı Fətəlini də özü ilə
aparsın. Lakin onu mühasirəyə alırlar. O, özü üçün saxladığı
son gülləsinə qədər atışır və son gülləni də özünə sıxır. Kuşdanın meyiti ekspertiza üçün Naxçıvana gətirilir. Bundan sonra
isə Kuşdan barəsində əfsanələr yaranmağa başlayır.
Keçili və Milaxdakı cinayət işlərinə görə məktəbin kuryeri
Zeynalov İbrahim dindirilir. Zeynalov İbrahimin verdiyi ifadələrdən Orbelyan Keçili, Ərəfsə, Milax və digər kəndlərin sakinlərinin məhv edilməsində istifadə edib. Zeynalov 1942-ci ildə
orduya çağırılıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun nəslindən
də hazırda heç kim qalmayıb.
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Milax kəndində mən Kərbəlayı Yəhyanın nəvələri və qohumları ilə görüşdüm. Kərbəlayı Yəhyanın evinin yerində nəvəsi ev tikib.
Kərbəlayı Yəhyanın evi kəndin kənarında yerləşirdi. Buna
görə də kənd sakinləri heç zaman Qızıl Ordu əsgərlərinə buradan hücum edə bilməzdilər. İlk atəş əsgərlərin yerləşdiyi evdən
açılmışdı. Evin damında azacıq saman varmış və buna görə
kəndlilər heç cür əsgərlərin olduğu evi yandıra bilməzdilər.
Kəndlinin psixologiyasını yaxşı bildiyimə görə əmin edirəm ki,
o heç vaxt öz evini yandıra bilməzdi. Bütün bunlar Orbelyanın
uydurmaları idi.
Kərbəlayı Yəhyanın iki uşağı olub. Oğlu 1941-ci ildə könüllü olaraq cəbhəyə gedib. Orada Sovet hakimiyyəti uğrunda
qəhrəmancasına həlak olub. Onu kənddə cəsur bir gənc kimi
xatırlayırlar. О, qəhrəmancasına həlak olmaqla atasının Sovet
hökumətinin düşməni olmadığını bir daha sübut etmişdir.
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28 APREL 1920-ci İLDƏN 1950-ci İLLƏRƏDƏK
AZƏRBAYCANDA SİYASİ REPRESSİYANIN
BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ,
AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI SOYQIRIMI
1965-ci ildə respublika DTK sədrinin birinci müavini Heydər Əlirza oğlu Əliyevin imzası ilə Azərbaycan Respublikası
DİN-ə bir arayış daxil oldu. Arayışda 1927–29-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Baş Siyasi İdarəsinin sədri olmuş Rzayev
Novruz Kərim oğlunun taleyi əks olunmuşdu. O, sonralar SSRİ
Xalq Daxili İşlər Komissarlığının (NKVD) Ural üzrə meşə idarəsinin rəis müavini, 1935–39-cu illərdə Qazaxıstan SSR kommunal təsərrüfatı nazirinin müavini vəzifələrində işləmişdi.
1939-cu ildə Bakıya bibisinin dəfninə gəlib geri qayıdarkən
teploxodda antisovet fəaliyyətinə görə güllələnmişdi. Bu arayış
əsasında Daxili İşlər Nazirliyi Bakı Orta Xüsusi Milis Məktəbinə Novruz Rzayevin adının verilməsi üçün qərar çıxarılması
barədə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə məktub hazırladı.
Arayışda Novruz Rzayevin "xalqlar atası”na məktubundan bir
çıxarış da verilmişdi: "Yoldaş Stalin! Siz məni şəxsən tanıyırsınız, məlum olmayan səbəblərə görə mən XDİK (NKVD) orqanları tərəfindən həbs edilmişəm. Mənimlə bərabər Sovet hökumətinə və kommunist hərəkatına sadiq olanların 89%-i burada
həbsdədir. Vaxt gələcək, Siz özünüz də onların günahsız olduğuna inanacaqsınız. Sizdən xahiş edirəm ki, bu işə qarışasınız,
mənə və mənimlə həbsdə olan günahsız adamlara qarşı edilən
ədalətsizliklərin qarşısını alasınız”.
Əlbəttə, "xalqlar atası" kimlərin həbs olunduğunu yaxşı
bilirdi, çünki təkcə Azərbaycanda deyil, SSRİ adlanan keçmiş
ölkədə bütün repressiyaların ilhamvericisi və təşkilatçısı özü
idi. 1937-ci ilin payızında AK(b)P MK-nın birinci katibi
M.C.Bağırovun adına “xalqlar atası”nın imzası ilə “Azərbaycanda xalq düşmənlərinin aşkara çıxarılması sahəsində aparı76

lan işlərin qənaətbəxş olmadığı və “antisovet element”lərinin
ifşasında fiziki üsulların çox zəif şəkildə aparılması barədə
qorxunc bir göstəriş gəldi.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əlirza oğlu
Əliyev dəfələrlə respublika ictimaiyyəti qarşısında xalqımızın
30–40-cı illərdə məruz qaldığı repressiya məsələlərinə dair çıxış etmişdir. Rayon və respublika rəhbər işçilərinin kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr edilən müşavirəsində o qeyd edirdi ki,
torpağı kəndliyə vermək lazımdır, kolxozlar isə buraxılmalıdır.
Çünki onlar yaradılan zaman kolxoza girmək istəməyən kənd
əhalisinin qabaqcıl hissəsi məhv edilib, güllələnib, yaxud Qazaxıstana və Sibirə sürgün edilib. Bu məsələ ilə əlaqədar o, dəfələrlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları qarşısında da
çıxış etmişdir. Yazıçıların, dövlət xadimlərinin, alimlərin repressiyaya məruz qalması ilə əlaqədar çoxlu faktları göstərmiş,
31 martı “Azərbaycan xalqının soyqırımı günü” elan etmişdir.
Azərbaycanda hər 3 ailədən biri o illərin repressiyalarına
məruz qalıb. Keçmiş SSRİ-də hər 1000 vətəndaşa tətbiq edilən
repressiyanın ən yüksək faizi Azərbaycanın payına düşür; bu
vətəndaşlar güllələnmiş, mühakimə olunmuş və respublikadan
uzaqlara sürgün edilmişlər. Amma 50-ci illərdən başlayaraq
quldurluq, adam öldürmə, soyğunçuluq və digər ağır cinayətlərin ən aşağı faizi Azərbaycan vətəndaşlarının payına düşürdü.
XI Qızıl Ordu işğalının ilk günlərindən Azərbaycanda kütləvi repressiyalar başladı. 1920-ci ilin 28 aprelində XI Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsinin baş müstəntiqi Adamyanın qanlı fəaliyyətinə start verildi. Adamyanın araşdırmaları əsasında sədri
Teymur Əliyev olan (çox təəssüflər olsun ki, bizim küçə hələ bu
günədək onun adını daşıyır) Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət
Heyəti oranın əvvəlcə üzvü, sonralar sədri olmuş Mir Bəşir Qasımovun (ölümündən sonra bir müddət Tərtər rayonuna onun
adı verilib) iştirakı ilə 1920-ci il 28 may tarixli 1№-Ii hökm
verdi. Tribunal 15 nəfəri, о cümlədən Bakı şəhərinin generalqubernatoru Murad Girey Tlexas və başqalarını güllələnməyə,
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qalan 5 vətəndaşı isə 10 il həbs cəzasına məhkum etdi. Hökm
axşam saat 18:10-da elan edildi: “Hökm təsdiq edilsin və icra
olunsun!
28 may 1920-ci il.
İnqilab komitəsinin sədri D.Hüseynov”
Sovet hakimiyyətinin ilk günlərində Azərbaycanın hüquqmühafizə orqanlarında azərbaycanlı əməkdaşlar yox idi, çünki
onlar rus dilini bilmirdi, az-çox bilənləri də ictimai vəziyyətlərinə, anket məlumatlarının uyğun gəlmədiyinə görə hüquq-mühafizə orqanında işləməyə yaxın buraxmırdılar.
Bu səbəbdən də orada məsul vəzifələri erməni millətindən
olan əməkdaşlar, bəzi qismini isə rus, latış və başqa millətlərin
nümayəndələri tuturdu. Qriqoryan, Markaryan, Orbelyan və
yüzlərlə başqaları verilən hakimiyyətdən türklərə qarşı intiqam
silahı kimi istifadə edirdi. Hər hansı səbəbdən tutulan vətəndaşlar “Üçlük” (“Troyka”) tərəfindən güllələnir, sürgünə göndərilir, ən yaxşı halda isə antisovet elementi siyahısına salınırdı. Bu
о demək idi ki, həmin ailənin üzvlərindən heç biri gələcəkdə
dövlət məmuru olmayacaq, məsul vəzifəyə irəli çəkilməyəcəkdi. Onlar ölüm cəzasına məhkum edilir, Belomor-Baltik kanalı
tikintisində işləməyə göndərilir, yaxud da respublikadan uzaqlara sürgün edilirdilər.
İşğalın ilk günlərindən tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq
müstəqil respublikanın keçmiş rəhbərlərinə qarşı müxtəlif müddətli cəzalar tətbiq olundu, bir qismi isə güllələndi. Hökumətin
bəzi üzvləri, aparıcı ziyalılar, zadəganlar, neft sənayeçiləri, varlı vətəndaşlar mühacirətə getməyə məcbur oldular. Azərbaycanda mühacirət barədə dəqiq məlumat yoxdur. İlkin məlumatlara görə, Rusiyada bir milyondan artıq qabaqcıl ziyalı, sənayeçi, zabit və zadəgan mühacirətə göndərilib. Mühacirlərin qohumları gələcəkdə repressiya olunmaq üçün “siyasi mühacirlərin qohumları” statusunu alacaqdı. Ailəsi ilə Qazaxıstana sürgün edilən Azərbaycanın xalq artisti M.Şeyxzamanov belələ78

rindən idi. O qayıtdı, amma sağlığında bəraət almadı. Ailəsi isə
bəraəti yalnız 1991-ci ildə aldı. Belələri minlərlə idi.
1923-26-cı illərdən başlayaraq “Müsavat” partiyasının üzvləri və onlara sayğı göstərənlər həbs edilib mühakimə olunur,
böyük alim, akademik Dmitri Lixaçovun cəza çəkdiyi Arxangelsk vilayətinin Solovetski adalarına göndərilirdi. Oradakı
keçmiş monastır binaları türmə palataları kimi quraşdırılmış, siyasi dustaqlar burada dözülməz şəraitdə, azğın cinayətkarlarla
bir yerdə saxlanılırdı. Rus yazıçısı Oleq Volkov 1989-cu ildə
nəşr etdirdiyi kitabında məhkum edilən azərbaycanlı türklərin
düşərgə müdiriyyətinə qarşı üsyanını təsvir edib. Onlar cinayətkarlarla siyasi dustaqların birgə saxlanılmasına qarşı çıxıb siyasi dustaq statusu tələb edirdilər. Üsyan yatırıldı, 300 azərbaycanlı türk 1929-cu il 29 dekabrda güllələndi.
Azərbaycan kəndlisinə qarşı törədilmiş ən qanlı soyqırımı
1930-31-ci illərdə aparılıb, o zaman “xalqlar atası”nın birbaşa
göstərişi ilə 3 il – 1929-31-ci illər ərzində kolxoz quruculuğu başa çatmalı idi. Bu dövrdə Azərbaycan XDİK-də, Dövlət Baş Siyasi İdarəsində (QPU) erməni millətindən olan əməkdaşlar işləyirdilər. Çoxu təhsilsiz idi. İşxanyan adlı dövlət təhlükəsizliyi
serjantı bir qərarı yazarkən hər kəlmədə orfoqrafiya səhvi buraxırdı. Andranik qoşununun başkəsəni olan bu səlahiyyət sahibi
türklərə qarşı çox amansız idi. O, “xalq düşmənləri ilə amansız
mübarizəyə” görə 1946-cı ildə Zaqatala uşaq koloniyasının rəisi
kimi yüksək vəzifəyə çəkilmiş, daha sonra tabeliyində olan qadın işçini zorladığına görə 8 il həbs cəzası almışdı.
1918-ci ilin mart hadisələri 1931-ci ildə yenidən təkrar
olundu. Qanlı hadisələrin icraçıları elə həmin ermənilər idi, amma hakimiyyət indi bolşeviklər partiyasının rəhbərlik etdiyi sovetlərin əlində idi. Noraşen (indiki Şərur) rayonunun Yaycı,
Şahbuz rayonunun Keçili, Kükü, Culfa rayonunun Ərəfsə, Milax, Bəyəhməd, Xızının Ağdərə, Cəbrayıl rayonunun kəndlərinin kişiləri kolxozların yaradılmasının əleyhdarları kimi məhv
edilir, yığıncaqlarda güllələnirdilər. İran və Türkiyə ilə həmsər79

həd kəndlərin kişiləri NKVD əməkdaşlarının qorxusundan ailələrini, Vətənlərini qoyaraq qaçırdılar. Sonradan xaricə gedənlərin ailələri Qazaxıstan və Sibir çöllərinə sürgün olundular.
QPU-nun əməkdaşı Sarkisov Balakən şəhərində, hazırda
Statistika İdarəsinin yerləşdiyi binanın divarları yanında rayondakı hörmətli adamları güllələyirdi.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, 1931-ci il Azərbaycan üçün
xüsusilə qanlı il hesab edilir. O zaman camaatdan mal-qara, kənd
təsərrüfatı istehsal alətləri yığılırdı, kolxoz təsərrüfatını qəbul etməyənlər ya həbs edilir, ya da antisovet elementi, qiyamçı damğasıyla ləkələnirdi. Nuxa (Şəki) rayonunda güllələnən 2000 nəfərdən 300 nəfəri üçün ölüm kartları belə yazılmamışdı.
İsmayıllı və Şamaxı rayonlarında da vəziyyət oxşar idi. Nuxa (Şəki) rayonunda bu işə Markaryan, Şamaxı rayonunda isə
Qriqoryan başçılıq edirdi. Əbrəqunis (Abrakunis) və Şahbuz rayonlarının kəndləri çox böyük itkilər verdi. Bu rayonlarda istintaq aparan və ona rəhbərlik edən isə Orbelyan idi. Onun “uğurlu” əməliyyatı nəticəsində bu rayonlarda onlarca kəndli güllələnmiş, digər hissəsi isə 3-5 illiyə Belomor kanalının tikintisinə
göndərilmişdi. NKVD-nin əməkdaşlarının həmin dövrün vəziyyətini əks etdirən raportu bu cəhətdən tamamilə səciyyəvidir:
“Azərbaycan SSR NKVD-nin Xüsusi Müşavirə
şöbəsinin rəisi, dövlət təhlükəsizlik kapitanı X.Q.Qriqoryana
Məlumat verirəm ki, bizim tərəfimizdən qaçaq, siyasi
qruplşama üzvü Həmidin qohumlarından 32 ailə həbs edilib və
Şəki türməsində saxlanılır. Türmədə 8 ay qalmalarına baxmayaraq, silahlı qruplaşma üzvü Həmid hökumətə tabe olmadı.
Əgər əvvəllər qruplaşma üzvləri bu üsullarla tabe olurdularsa,
indi onları aldatmaq mümkün deyil. Hazırda biz onları azad etsək, onda sakinlər elə biləcək ki, Sovet hökuməti yerli əhalidən
qorxdu. Buna görə də xüsusi iclaslarda siyahıda adı göstərilən
siyasi qruplaşma üzvü Həmidin bütün qohumlarının respubli80

kadan uzaqlara sürgün edilməsi məsələsinə baxılmasını məqsədəuyğun hesab edirəm”. Bir neçə gündən sonra “NKVD üçlüyü”nün qərarı ilə 32 ailə 3 il müddətinə respublika hüdudlarından kənara sürgün edildi.
Bütün sənədlərdə, qərarlarda və istintaq materiallarında erməni millətindən olan əməkdaşların mənfur imzası var. Yardımlı rayonunda bir nəfər də olsun erməni yaşamırdı, ancaq
NKVD rayon şöbəsinin rəisi erməni Sevonyan idi. Onun qəddarlığını, riyakarlığını, rəzilliyini və alçaqlığını ağsaqqallar indi
də xatırlayırlar.
Qaryagin (Füzuli) rayonunda NKVD orqanlarına uzun illər
Vartanyan rəhbərlik edib. Nəticədə “əla” işinə görə vəzifədə irəli
çəkildi. Azərbaycan NKVD Fəhlə-Kəndli Milisi İdarəsinin rəisi
Vartanov 1939-cu ildə Qaryagin (Füzuli) rayonu üzrə repressiyaya məruz qalan 95 nəfər xalq düşməninin, о cümlədən M.Məmmədxanov, Səfərəliyevlər, Cuvarlinskilərin (Azərbaycanın keçmiş maarif naziri – S.Z.) qohumlarının siyahısını hazırladı. Siyahıya, əsasən, müəllimlər və rayonun səhiyyə işçiləri daxil edilmişdi. Siyahı rayondan köçürülmə üçün hazırlanmışdı.
1942-ci ilin avqustunda Bakı şəhərindən köçürüləcək
adamların siyahısı hazırlandı. Birinci səhifədə Xoren Qriqoryanın imzası ilə “Materialları hazırlamaq” dərkənarı qoyulmuşdu.
Siyahıya məşhur alimlər, həkimlər, pedaqoqlar, mühəndislər, о
cümlədən məşhur bağ sahibi Hacı Heydərin oğlu Məmmədəliyev İbrahim daxil edilmişdi. O, 1937-ci ildə ÜK(b)P Qaraqalpaq Vilayət Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyərkən həbs edilmişdi, hazırda Bakıda yaşayır.
“Məmmədəliyev Yusif Hacı Heydər oğlu – “iri bağ sahibi”nin oğlu.
Abutalıbov Müzəffər Heydər oğlu “qolçomaq və böyük tacir” ailəsindən çıxmışdır. Atasının böyük təsərrüfatı vardı və
ticarətlə məşğul idi. 1932-ci ildə atası və qardaşı əks-inqilabi
fəaliyyətlərinə görə həbs edilmişlər (Y.H.Məmmədəliyev və
М.H.Abutalıbov о vaxtlar Azərbaycanın ən görkəmli alimlərindən idilər – S.Z.).
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Aşurbəyov Hüseyn Səttar oğlu – 1875-ci ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur. Keçmiş Bakı milyonçusudur. Mülk sahibi və neft sənayeçisi; antisovet əhvallı element.
Axundov Əhəd Məmməd oğlu – Bakı şəhərində doğulmuşdur. Keçmiş din xadimi, axund kimi yüksək dini rütbəsi
var. Gizli dini mərasimlərin keçirilməsi ilə məşğul olur və Sovet hakimiyyətinin tezliklə çökəcəyinə dair təbliğat aparır”.
Həmin siyahıya 200 nəfərin adı düşmüşdü. Bir neçə adamı
çıxmaq şərti ilə, siyahıda adları olan vətəndaşlar Şimali Qazaxıstana sürgün edildilər. Belə çıxırdı ki, kəndli, həkim, pedaqoq, ruhani, Azərbaycan alimi antisovet elementləri idilər. Köçürülmə üçün hazırlanan siyahılara bir nəfər də erməninin adı
salınmamışdı.
1937-39-cu illərdə 10 minlərlə cəzalandırılmış azərbaycanlı yük vaqonlarında Qazaxıstan çöllərinə sürgün edildi. Bunlardan yalnız üç ailə erməni millətindən idi: ikisi Culfa rayonundan, biri isə Noraşendən (indiki Şərurdan). Bu üç ailə Moskvaya, şəxsən Mikoyana çoxsaylı şikayətlərdən sonra vətənə qayıtdılar. Belə kütləvi cəzalandırılmanın bir səbəbi vardı: NKVDdə Azərbaycan xalqının cəlladları otururdular – Xoren Qriqoryan, Markaryan, yerlərdə isə: Astarada Arakelov, Lerikdə Xaçaturov, Ağcabədidə Sarkisov, Zəngilanda Zərgəryan, Makaryan, Kaziyan, Cəbrayılda Avanesov, Comərdyan, Babayan,
Astraxanbazarda (indiki Cəlilabad) Avakyan, Baqrat İsrailyan,
Puşkində (indiki Biləsuvar) Zəkəryan, Yardımlıda Sevonyan,
Samuxda K.Petrosyan, Masallıda Aşot Avanesov, Füzulidə
Saakov, Osip Şixanyan, Vartanov, Qazaxda Qriqoryan, Naxçıvan MR-də Bağdasarov, İsrailyan, İonesyan, Yevdiyan, Ağacanov Vartan, Seyranov, Akopov Vartan, Azərbaycan NKVD-nin
gələcək partiya təşkilatı komitəsi katibi Parseqov, Aqapov. Bu
“əməkdaş”ların mənfur imzası 10 minlərlə azərbaycanlını öz
vətənindən didərgin saldı, onlar 50 ildən çox “antisovet element” adlandırıldı. Uşaqları, hətta bəzən nəvə və nəticələri isə
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xalq düşməni damğası daşıdı. Bakıda repressiya məsələləri ilə
Avanesov, Arutyunov və başqaları məşğul olurdu. Repressiya
olunanların şikayətlərinə isə belə cavab verilirdi: “yenidən baxılmağa əsas yoxdur”, “düzgün sürgün olunub və cəzalandırılıb”... bu, standart, stereotip cavablar idi.
Mustafayev Veysəl Nurməmməd oğlu 1929-cu ildən universitetin dosenti olub. 1942-ci ildə Şimali Qazaxıstana sürgün
olunub. SSRİ EA-nın müxbir üzvü A.Makovelski və bir çox
başqa alimlərin gözəl xasiyyətnamə vermələrinə baxmayaraq,
Arutyunov hər dəfə onun düzgün sürgün edildiyini bildirirdi.
Yalnız 48 ildən sonra Azərbaycan XDİK-in 27 avqust 1942-ci
il tarixli qərarı qanuna zidd qərar kimi ləğv olunur. О, Bakıya
1962-ci ildə qayıtdı.
Alim Əsgərbəyli Məmmədtağı Kiçikağa oğlunun taleyini
ikincidərəcəli hərbi hüquqşünas Parsadanov məhv elədi. Əsgərbəyli Arxangelsk vilayətinə sürgün edildi və orada öldü.
Daha bir repressiya olunmuşun taleyi (30-cu illərdə cəzalananların hərəsi haqda böyük romanlar yazmaq olar – S.Z.):
“Çıxış edir Azərbaycanın əməkdar artisti Talışinskaya Cahan Rza qızı!” Hər dəfə Moskva, Leninqrad, Kiyev, Tbilisi və
ölkənin başqa şəhərlərində estrada teatrlarının səhnəsində çıxış
edərkən onu belə elan edir, gözəl, məlahətli səsini, “Qatar” muğamını ifa etməsini dinləyirdilər. Təəssüflər olsun ki, o, bu muğamı ancaq 1942-ci ilin avqustuna qədər, azyaşlı oğlu Nazimlə
birgə Xoren Qriqoryanın şəxsi göstərişi ilə NKVD əməkdaşları
tərəfindən həbs edilib konvoy nəzarəti altında Şimali Qazaxıstana sürgünə göndərdikləri vaxta qədər oxudu. Sərgərdanlığın
uzun illəri, mənəvi işgəncələr və alçalmalar zamanı başladı. O,
vətənə 12 ildən sonra qayıtdı. Yenə də oxuyurdu, səsi dəyişməmişdi, “Qatar” da həminki idi, lakin mənəvi təhqirlərin izləri
özünü göstərirdi. Daha əvvəlki şaqraqlıq, ruh yüksəkliyi yox idi.
Hər dəfə izahat verəndə, 24 saat ərzində Vətəni tərk etməsi barədəki sənədi imzalayanda, NKVD komendantının icazəsi olmadan bir kənddən о biri kəndə gedə bilməməsi barədə öhdəlik
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götürəndə, özünün heç bir hüququnun olmadığını görəndə, xüsusi komendantlığın özəl köçkünlər üçün qoyduğu qanunu pozmayacağı barədə hər həftə komendantlıqda imza edəndə, əgər qanunu pozarsa, 20 il katorqa cəzasına məhkum ediləcəyini biləndə
qəlbindəki coşqu, əhvali-ruhiyyə korlanır, qeybə çəkilirdi. Yox,
mən bu işdə peşəkar deyiləm, onun səsinə, artistliyinə də qiymət
verə bilmərəm. Mən sadəcə olaraq Habil Əliyev, Bəhram Mansurov, Hacıməmməd Qafqazlı, Yavər və Münəvvər Kələntərlilər
kimi peşəkarların verdiyi qiymətə istinad edirəm. Cabbar Qaryağdı, Hüseynqulu Sarabski, Xan Şuşinski ilə birlikdə çıxışları
onun ali dərəcəli peşəkar müğənni olmasından xəbər verir.
Talışinskayanın cəmi 1 səhifədən ibarət şəxsi vərəqəsi olan
arxiv işi 1954-cü ilin iyulunda artıq 137 səhifəyə çatmışdı. Bu
səhifələr onun ifaçılıq fəaliyyəti barədə yazılmış hekayələrlə
yox, ləyaqətini alçaldan izahatlar, sorğu-suallarla dolu idi. Şəxsi vərəqəsində yazılmışdı ki: “O, antisovet təbliğatı aparır,
germanpərəst, məğlubiyyətçilik əhvali-ruhiyyəlidir. Tezliklə almanların gələcəyini, əgər Sovet hökuməti qalib gələrsə, özünü
öldürəcəyini söyləyir. İmza, Xoren Qriqoryan”. Beləliklə, Talışinskaya Vətəndən ayrı düşdü və təhlükəli “antisovet elementi”, “xalq düşməni” oldu. 1942-ci ilin avqustunda o, Petropavlovsk vilayəti Malyutin rayonunun Mamlyutka kəndinə göndərildi. 1943-cü ilin avqustuna qədər burada NKVD xüsusi komendantlığının nəzarəti altında qaldı. Bir müddətdən sonra onu
Daşkənd şəhərinə köçürdülər.
1943-cü ilin sonunda Özbəkistan İncəsənət İdarəsinin sifarişinə əsasən, o, Şərq alətləri almaq üçün Bakıya gəldi. Lakin
yenidən Xoren Qriqoryanın göstərişinə görə 24 saat ərzində
doğma şəhərini tərk etməli oldu. Bu dəfə artıq Azərbaycan
NKVD-sində xalq komissarının müavini, polkovnik Xoren Qriqoryanın imzası ilə Özbəkistan NKVD əməkdaşlarının adına
Talışinskayanın Bakıya gedişinə buraxılış vərəqələri verdikləri
üçün hədə-qorxu dolu məktublar getdi. 1944-cü ilin aprelində
SSRİ Xalq Komissarları Soveti musiqi idarələri baş idarə rəisi84

nin əmri əsasında o, böyük uğurlara nail olduğu Tbilisidəki
Azərbaycan teatrında işə götürüldü.
Müharibə qurtardıqdan sonra Talışinskaya dəfələrlə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi M.C.Bağırova, Daxili İşlər naziri Yaqubova müraciət etmişdi. Bunlardan birincisi insanlara işgəncə verməkdən böyük həzz alırdı, ikinci isə heç bir məsələni
müstəqil həll etməyən və birincinin kölgəsi olan bir şəxs idi.
1946-cı ilin sentyabrında o, köçürülmə məsələsini həll etmək məqsədilə yenidən Bakıya gəldi. Belə ki, о, muğamsız yaşaya bilməzdi, muğamın vətəni isə Azərbaycandır. Saatlarla
MK-nın qəbul otağında gözlədikdən sonra onu heç kəs qəbul
etmir, yalnız ərizələrinin Bakı şəhər milis idarəsinə göndərildiyi barədə məlumat verirdilər. Qəbul otağında çoxlu gözləmələrdən sonra 6 ay müddətinə müvəqqəti olaraq qeydiyyata düşür.
Sonradan Azərbaycan musiqili teatrında, xüsusilə də “Arşın
mal alan” fılmindən sonra xalqın sevimlisinə çevrilən və həmin
illərin məşhur artisti olan, Azərbaycandan uzaqlarda tanınan
Münəvvər Kələntərlinin zəmanəti ilə qeydiyyata düşə bildi.
1949-cu ildə repressiyaların yeni dalğası başladı. Türkiyə
mənşəlilər, о cümlədən türklər, assuriyalılar, yunanlar, azərbaycanlılar, mühacirətdə qohumları olanlar Tomsk vilayətinə sürgün edilirdilər. NKVD əməkdaşları sürgün planını yerinə yetirə
bilməyəndə Talışinskaya kimi bir çox günahsız, hətta o dövrün
qanunlarına görə vətəndaş sayılan insanlara üz tuturdular.
Yenidən qərar qəbul edildi: “Talışinskaya Cahan Mir Rza
qızı oğlu Hacıbəyov Nazim Məmməd oğlu ilə birlikdə xüsusi
konvoyun müşayiəti ilə daimi yaşayış və iş yerini müəyyənləşdirməkdən ötrü Daşkənd şəhərinə yatab edilsin”. Qızmar günəş
altında, susuz yolda yenidən konvoy və yatab, yenidən mənəvi
alçalmalar...
Azərbaycanın məşhur cərrahı, professor Əbülfət Talışinski
də çoxdan təqib olduğu üçün bacısına kömək edə bilmədi. Daşkənd şəhərində Talışinskaya həqiqətən müqəssir olmadığını bildiyinə görə daha cəsarətlə ittifaqın bütün instansiyalarına müra85

ciət edirdi, lakin həmin ərizələr Qriqoryanın, Arutyunovun əlinə keçir və üstünə “düzgün cəzalanıb” dərkənarı qoyulurdu.
Talışinskaya yenidən Özbəkistan Dövlət Filarmoniyasında
işə düzəldi, özünü və oğlunu dolandırmaqdan ötrü tez-tez konsertlər verdi. Hər ay o, xüsusi komendantlığa gəlib xidmət etdiyi məntəqədən, yaşayış yerindən xüsusi icazə olmadan heç yerə
getməyəcəyi barədə olan sənədə imza atırdı.
1953-cü ildən sonra Özbəkistan DİN-in təşəbbüsü ilə onun
xüsusi sürgün yerindən azad edilib Vətənə qayıtması barədə
materiallar hazırlandı. Yenə onun beynəlmiləl (internasional)
respublikamızdan olan təqibçiləri işə qarışdılar. Yalnız 12 iyun
1954-cü ildə onun və oğlunun xüsusi sürgün yerində antisovet
fəaliyyətlərinin olmadığını nəzərə alaraq azad edilməsi barədə
qərar çıxarıldı. Lakin ona Bakıda yaşamağa icazə verilmədi.
Qərar Azərbaycanın Daxili İşlər naziri, general-mayor Bulıqa
və respublika prokuroru, Talışinskayanın sürgün edilməsi barədə sərəncama imza atmış Silvestrov tərəfindən təsdiq edildi.
Onun xüsusi məskunlaşma yerindən azad edilməsi barədə qərardadda günahkar olmaması qeydi olmasına baxmayaraq, tam
bəraət almadı. Halbuki yoxlamalar göstərdi ki, 1942-ci ildə
onun şəxsi vərəqəsində qeyd olunan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. O ona görə tam bəraət almadı ki, repressiya, işgəncə
və təhqirlərin günahkarları hələ də sağ idilər.
Talışinskaya Azərbaycanın ilk əməkdar artistlərindən biri
idi. 1939-cu ildə Moskva şəhərində estrada müğənniləri arasında ikinci yeri tutmuşdu. Onda arutyunovlar, parseqovlar və
çox-çox başqaları DİN və KQB aparatında oturmuşdular. Silvestrovlar, arutyunovlar və Azərbaycan vətəndaşlarının repressiyasında müqəssir olan bir çox başqaları qanun qarşısında məsuliyyət daşımalı və cəzalarını almalı idilər!
Görün Cahan Talışinskaya nə qədər əzab çəkib! Bütün
bunlar ona görə idi ki, o, muğam oxuyurdu, xalqını sevirdi,
xalq incəsənətinə sadiq idi, cəlladı Xoren Qriqoryana təslim olmurdu, Azərbaycan qadınının namusunu yüksək tuturdu.
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Xoren Qriqoryanın Talışinskaya barədə uydurduğu ağ yalana fikir verin: o, antisovet təbliğatı aparır, almanların gəlişini
alqışlayır, sovetlərin qalib gəldiyi təqdirdə özünü öldürəcəyini
bildirir. O, əmək fəaliyyətinə 12 yaşından başlamış, 1927-ci ildən Bakı radiosunda oxumuşdu. 1938-ci ildə dahi Üzeyir Hacıbəyovun xeyir-duası ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının
solisti olmuşdu. Sovet hökuməti ona hər şey verdiyindən o, bu
vətənə xain çıxa bilməzdi. Çıxmadı da.
50 ildən sonra tamamilə bəraət qazandı, təmiz adı özünə
qaytarıldı, nəhayət, ədalət zəfər çaldı! Bəs sənədləri saxtalaşdıran, adamların şəxsi işlərinə yalan məlumatlar əlavə edən, günahsız insanları, qocaları və südəmər körpələri repressiya edənlər necə olsun?
Bax belə, ey ermənilər! Əgər sizin xalqınızla belə qanunsuz davransaydılar, bütün dünyanı ayağa qaldırar, BMT-də,
Fransada, 1915-ci il erməni soyqırımını tanıyan bütün ölkələrdə
şivən qoparardınız. Bəs sovet dövründə, erməni millətindən
olan NKVD əməkdaşlarının əli ilə Azərbaycan xalqına qarşı törətdilən soyqırımı necə olsun? Cavabınız maraqlıdır...
Cahan xanım 1962-ci ilin payızında doğma Bakıya solo
konsert vermək həvəsi ilə qayıtsa da, pozulmuş səhhəti buna
imkan vermədi. O qayıtdıqdan sonra cəmi 2 ay yaşadı. Onun
təkrarolunmaz mahnılarnın nadir lent yazıları qaldı.
Serjant Bağdasarov Məmməd Əmin Rəsulzadənin ailəsinin
Qazaxıstana sürgün edilməsi barədə sənədə nə böyük həvəslə
qol çəkmişdi!..
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin serjantı Bağdasarovun
Məmməd Əmin Rəsulzadənin ailəsinin Qazaxıstana sürgün
edilməsi barədə böyük həvəslə imzaladığı qərarın altında digər
cəllad Markaryanın, həbsi zamanı isə NKVD komissarı, birincidərəcəli cəllad Xoren Qriqoryanın imzaları dururdu. Məmməd Əmin Rəsulzadənin arvadı Ümbülbanu 1888-ci il, qızı Xalidə 1916-cı il, anası Maralxanım 1865-ci il, oğlu Azər 1921-ci
il təvəllüdlü idilər.
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Onlar həbs edilib Bakı qarışıq qazamatına salındı, oradan
Kirovabad (indiki Gəncə) türməsinə, bir aydan sonra isə Qazaxıstana sürgün edildilər. Rəsulzadənin böyük oğlunu 1938-ci
ilin yanvarında xalq düşməni kimi güllələdilər. Həmin Bağdasarov, Markaryan, Qriqoryan M.Ə.Rəsulzadənin əmisi oğlu
Məmmədəli Rəsulzadənin ailəsi ilə də belə rəftar edərək onları
Qazaxıstana sürgün etdilər. Belə ailələr minlərlə idi. Hər ailəyə
yaşından, ictimai vəziyyətindən asılı olmayaraq nə isə bir antisovet böhtanı atırdılar.
Məmmədəminin arvadı Ümbülbanu 1939-cu ildə sürgündə
həlak olub, qızı Xalidə, onu tanıyanların dediyinə görə, çox iradəli idi, 40-cı illərin 1-ci yarısında sürgündən canını qurtarmaq
üçün oradan qaçmış və Bakıya qədər gəlmişdi. Sonrakı taleyi
naməlumdur.
Böyük qızı Lətifə və onun 1935-ci il təvəllüdlü qızı İşvə
Semipalatinsk vilayətində bir kənd daxmasında donublar,
ölümlərindən üç gün sonra qazaxlar tərəfindən dəfn ediliblər.
Ümumiyyətlə, Semipalatinsk və Pavlodar vilayətlərində sürgündə olanların yarısından çoxu məhv olub.
1949-cu ilin əvvəllərində Azərbaycanda kütləvi repressiyaların yeni dövrü başladı. Moskvadan verilən təlimatlara uyğun
olaraq Azərbaycandan yunanlar, assuriyalılar, Türkiyə mənşəli
azərbaycanlılar köçürülməli idilər. Sibirin Tomsk vilayətinə
sürgün edilib oradan da rayonlara və kəndlərə bölüşdürülürdülər. Artıq azərbaycanlıların kütləvi köçürülməsi mümkün deyildi, çünki DTK və DİN-in mərkəzi aparatında müharibədə sınaqdan çıxıb möhkəmlənmiş, ali DTK və DİN məktəblərində
təhsil almış azərbaycanlılar çalışırdılar. Buna baxmayaraq Qazax rayonunda DTK aparatının rəhbəri Qriqoryan və mərkəzi
aparatda Qukasov onlarca azərbaycanlı ailəsini sürgün olunacaq adamların siyahısına sala bildilər.
Qriqoryanın (Azərbaycan xalqının cəlladı olan Xoren Qriqoryanın qardaşı oğlu) çıxartdığı qərar əsasında Azərbaycan
Yazıçılar İttifaqının birinci katibi Mehdi Hüseynin bacısı və
ögey anası Tomsk vilayətinə sürgün edildilər. Həmin gün Azər90

baycanın Xalq şairi Osman Sarıvəllinin qardaşının ailəsi də sürgünə göndərildi. Səməd Vurğun, yazıçı Mirzə İbrahimov və
çoxsaylı şair və yazıçılar tez-tez Qazax rayonunda şairin qardaşıgildə qonaq olardılar. Qriqoryan İsmayıl Şıxlının ailəsi barədə
qərar çıxara bilmədi, çünki o, cəbhədən əlil kimi, sinəsi orden
və medallarla qayıtmışdı, atası Lenin ordenli müəllim idi. Ancaq buna baxmayaraq onun yaxın qohumlarını Sibirə göndərdi.
Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin digər xadimi Qukasov bütün
gücünü qoydu ki, Mikayıl Rəfılinin, Nigar Rəfıbəylinin qohumlarını, о cümlədən о zaman məşhur olan, bütün Şərqdə ilk
balet, “Qız qalası” baletini yazmış Əfrasiyab Bədəlbəylinin və
Şəmsi Bədəlbəylinin qardaşını, akademik Mirəli Qaşqayın bacısını sürgünə göndərsin.
1937-ci ildə NKVD-nin erməni əməkdaşlarının hazırladığı
qondarma materiallar əsasında Azərbaycan ziyalılarının əsas
hissəsi, həkimlər, ali məktəb müəllimləri və başqaları məhv
edildi. 1949-cu ildə isə artıq yuxarıda adı çəkilən ixtisas sahibləri barədə qondarma materiallar düzəltmək mümkün deyildi,
Qriqoryan, Qukasov və digərləri onların qohumlarını Sibirə
sürgün etməklə mənəvi iztirab vermək, özlərini isə “Müller”
qalpağı altında saxlamaq istəyirdilər.
Akademik Mirəli Qaşqay, şair Osman Sarıvəlli dəfələrlə
KP MK-ya, “xalqlar atası”na, bütün dövrlərin böyük jandarmı
olan Beriyaya müraciət etmiş, bütün şüurlu həyatlarını Kommunist Partiyasına və sovet dövlətinə həsr etdiklərinə baxmayaraq, onların qohumlarının Sibirə sürgünə göndərildiyini bildirmiş, onların azad olunmasını xahiş etmişlər. Onlar bu məqsədlə 2 dəfə Moskvaya da getmişlər. Amma hər dəfə eyni standart cavablar alırdılar: “...haqqına repressiya ediliblər, yenidən
baxılmağa ehtiyac yoxdur”. Bu ailələr yalnız “xalqlar atası”
öləndən sonra qohumlarının dəfələrlə şikayəti əsasında Vətənə
qayıda bildilər.
Keçmişdən bizə Stalinin rəhbərliyi altında inqilab, partiya,
xalq adından həyata keçirilən kütləvi repressiyalar, zorakılıq və
qanunsuzluqlar mirası qaldı. 20-ci ildən bəri həmvətənlərimizin
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namusunun və həyatının təhqir edilməsi bir neçə onillik ərzində
ardıcıl surətdə davam etdi. Minlərlə adam mənəvi və fiziki işgəncələrə məruz qaldı, çoxları məhv edildi. Ailələrinin və yaxınlarının həyatı təhqirlər və iztirablar içində keçən qara zolağa çevirildi.
1937-ci ilin mayına qədər hər kənddən bir, iki və bəzi hallarda üç ailə Aral dənizi sahillərinə sürgün edilirdi; onlar burada 3 və 5 il işlədikdən sonra Vətənə dönmək hüququ alırdılar.
Çoxsaylı şikayətlərdən sonra sürgün olunanların böyük bir hissəsi 1935-36-cı illərdə Qırğızıstan Respublikasına köçürüldü.
Azərbaycanın sərhəd rayonlarına qayıtmış ailələr isə 1937-38ci illərdə yenidən Qazaxıstan çöllərinə sürgün olundu.
Kütləvi köçürülmələr keçmiş respublikalar arasında ilk dəfə Azərbaycanda başlayıb. 1937-ci ilin 10 mayında 600 ailə
yük vaqonlarına doldurulub, konvoy nəzarəti altında (həmin
eşelonlarda köçürülənlərin mal-qarası da aparılırdı, ancaq
konvoysuz – S.Z.) daimi yaşayış üçün Qazaxıstan çöllərinə yola
salındı. Bu adamların əsas hissəsi Çu vadisinin malyariyalı yerlərində məskunlaşdırılır, çoxları yayın istisinə dözməyib həlak
olurdular. Bir eşelon da Taldı-Kurqan vilayətinin Koksu (Göysu – tərc.) çayı vadisində yerləşdirilmişdi. Burada da ölüm faizi
çox yüksək idi. Qocalar mənəvi iztirablara tab gətirməyib ölür,
uşaqlar iqlim dəyişkənliyindən və dözülməz həyat şəraitindən
məhv olurdular. Bu qırğının təşkilatçılarından biri, Azərbaycan
xalqının qatili, NKVD rəisinin müavini Markaryanın yazılı məruzəsindən tapılan bir qeyddə göstərilir ki, antisovet elementlərinin Qazaxıstan çöllərinə sürgünə göndərilməsi çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Moskvada bu arayış nəzərə alınmış
və Yejovun 30 iyul 1937-ci il tarixli əmrində bundan istifadə
edilmişdir. Bu əmr əsasında antisovet elementlərini üç qrupa
ayırırdılar: güllələmək, 5 il, 8 il və 10 il həbs cəzası kəsmək.
“Üçlük” (“Troyka”) yaratmaq. Azərbaycanda “Troyka”ya
Azərbaycan Nazirlər Sovetinin gələcək sədri Teymur Quliyev
sədr təyin edildi. Sürgün haqqında bütün qərarlar erməni millətindən olanlar tərəfindən imzalanırdı. Onlar bir cümlədən ibarət
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idi: “Antisovet elementidir, kolxozlara qarşı çıxır, kənddə böyük hörməti var, buna görə də sürgün olunmalıdır”.
Şahbuz rayonu üzrə sürgün olunanların sənədlərinin tərtibi
kiçik serjant Q.B.İsrailyana tapşırıldı. O, 5 gün ərzində: mayın
5-dən 10-dək 31 ailə üzrə imzalanmış qərarlar hazırlamalıydı.
Plan belə idi. 30 ailə üzrə işlər hazırlandı, bütün kağızlar toplandı. Kənddə rus dilini bilən yox idi, bu kağızları kim oxuyacaqdı, yuxarıda yoxlayanlar da öz adamları idi. Bütün bunlara
baxmayaraq bir ailə üçün heç bir qondarma sənəd düzəltmək
mümkün olmadı, İsrailyanın imkanları tükənmişdi. Bu zaman
onun yadına Ordubad şəhərində kiçik leytenant Parseqovla birgə Sovet hökumətinin iqtisadiyyatına zərbə vurduğu üçün həbs
olunmuş, Keçilidən olan həmsoyadı Əliyev Abbas Ramazan
oğlu düşdü. Ordubadlı Əliyev Abbas Ramazan oğlunun sənədlərini Keçili sakinlərinin işinin arasına qoyub bu ad altında daimi sürgünə göndərdilər.
İkinci mərhələ: sürgün olunanların siyahısına siyasi mühacirlərin ailələri daxil edilirdi.
Markaryan, Bağdasarov, Aqapyan və başqa erməni törəmələrindən olan əməkdaşların imzaladığı əmrlərdə “siyasi
qruplaşma üzvləri”nin adı keçir. 1930-cu ildə repressiya yolu
ilə kolxozlar təşkil olunanda sərhəd rayonlarının kişiləri sərhədi keçməyə məcbur oldular, əks təqdirdə onlar həbs edilib
məhkum olunacaqdılar.
Azərbaycanın ərazisi XI Ordu tərəfindən işğal edildikdən
sonra müstəqil Azərbaycan Respublikasının hökumət üzvləri
mühacirət etməyə məcbur oldular. Müstəqil dövlətin sənayeçiləri, zadəganları, keçmiş döyüşçüləri 1917-ci il çevrilişindən
sonra bolşeviklərin rus ziyalılarının, zadəganlarının, zabitlərinin başına gətirdiklərini bildikləri üçün xaricə köçdülər. Bu vətəndaşların ailələri, qohumları, bəzən hətta onlarla eyni soyadı
daşıyanlar da repressiyaya məruz qalırdılar. Rəfibəyovlar soyadından 7 nəfər güllələndi, hətta Xaçmaz rayonundan olan Rəfiyev soyadlı bir şəxsi də günahsız olaraq güllələdilər.
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Siyasi mühacir ailələri 1937-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında sürgün edilməyə başladılar. О zaman uşaqlar və əldən
düşmüş qocalar da daxil olmaqla bütün ailə üzvləri Bakı, Kirovabad (indiki Gəncə), Qazax, Lənkəran türmələrinə göndərilirdi, burada bir aydan artıq saxlandıqdan sonra eşelonlara və yük
vaqonlarına doldurulub konvoy nəzarəti altında nəzərdə tutulan
yerlərə daşınırdı. Bu dövrdə Qazaxıstan hökuməti sürgün olunanların yaşayış yeri ilə təmin edilməsi üçün vəsait ayrılması
barədə Moskvaya dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, burada bu xahişlərə etinasız yanaşdılar. Buna görə də sürgün olunanların bu kateqoriyası uzun illər baraklarda, dözülməz şəraitdə, bir neçə ailə bir yerdə yaşadılar.
Mirzəcan Əyyub oğlu Hüseynov ərizəsində yazıb xahiş
edirdi ki, onun “75 yaşlı qoca qardaşını buraxsınlar, çünki bu
yaşda o, ictimai təhlükəli element ola bilməz. Həmçinin nəzarət
altında qala bilməz, çünki tezliklə qocalıqdan öləcəkdir”.
Qaryagin (Füzuli) rayonunda Vartanov 90 yaşlı qocanın
sürgün olunması barədə qərar imzalamışdı, çünki onun qızının
keçmiş əri İrana mühacirət edənlərdən idi.
Köçürülmənin üçüncü mərhələsi: 1938-ci ilin sentyabr–
noyabr aylarında İran mənşəli ailələrin sürgün dövrü başladı.
Onlar bir neçə min iş qabiliyyətli kəndlidən ibarət idi. Əsasən,
pambıqçılıqla məşğul olan İmişli, Astraxanbazar (Cəlilabad),
Ağcabədi, Puşkin (Biləsuvar) rayonlarında bütöv kəndlər boş
qaldı. Qərarlar, əsasən, erməni millətindən olan əməkdaşlar
tərəfindən imzalanmışdı, azərbaycanlıların imzaladığı sənədlər isə az idi. Bütün qərarlarda eyni şey – “təsdiq olunur ki,
İran mənşəlidir” yazılmışdır. Həmin günlərdə, əsasən, Bakıdan 18 min İran mənşəli azərbaycanlı İrana köçürüldü. Boşalmış evlərdə ermənilər məskunlaşdırıldı. Kimdir bu İran mənşəli azərbaycanlılar? Bu şəxslərin valideynləri hələ 1917-ci
ilədək, hətta XIX əsrdə iş axtarmaq məqsədilə Şimali Azərbaycana köçənlərdir.
Azərbaycanlıların bir hissəsi daşnak qırğınları zamanı cəlladlardan xilas olmaq üçün İran tərəfə keçmiş, 1920-ci ildən
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sonra yenidən Vətənə qayıtmışdılar. Lakin qərarlarda qeyd
edilmişdi ki, onlar İran mənşəlidirlər. Şəhər əhalisinin Azərbaycan vətəndaşı kimi pasportu vardı, kənd əhalisinin isə pasrortu
yox idi. Belə ki, sovetlər ölkəsində qul əməyinə ehtiyac vardı.
Belələri yalnız N.S.Xruşşovun hakimiyyəti dövründə pasport ala
bildilər. Cənubi Azərbaycandan Şimali Azərbaycana kütləvi köç
dalğası XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində baş verib. O zaman Bakının işçi qüvvəsinə ehtiyacı vardı. Sovet dövründə köçənlərin sayı daha da artdı, çünki belə bir təbliğat var idi ki,
“fəhlələrə quş südü verilir”, “çaylarda su əvəzinə süd axır”. Demək olar ki, onların hamısı gələcəkdə sovet vətəndaşlığı aldılar.
Mikoyanlara, Qriqoryanlara, Markaryanlara isə hər vasitə ilə
Azərbaycanda azərbaycanlıları azaltmaq lazım idi və “İran mənşəli azərbaycanlı” termini də buna görə yaradılmışdı.
Dördüncü mərhələ: bu mərhələ 1941-ci ilin oktyabrından
1942-ci ilin noyabrına qədər olan dövrü əhatə edir. Sürgün olunanlar üçün şəxsi işlər açılmırdı, yalnız kiçik kartlar doldurulurdu. Oraya ailə üzvlərinin sayı və bir cümlə ilə “antisovet elementidir, qohumları repressiya olunub, ya da siyasi mühacirdir” sözləri yazılırdı. Onlar teploxodla Krasnovodska aparılır,
oradan da öyrəşmədikləri sərt iqlimli Şimali Qazaxıstana göndərilirdilər. Onların yarısından çoxu, о cümlədən uşaqlar və qocalar sərt iqlimə dözməyib həlak oldular. Elə həmin dövrdə 35
min alman da köçürüldü, onların siyahısı NKVD-nin rayon şöbəsi tərəfindən tərtib edilmişdi. Bakı şəhərindən nə vaxtsa Almaniyanın tədris ocaqlarında təhsil almış alimlər, keçmiş zabitlər, sənayeçilər, Azərbaycanda Sovet hakimiyyətini quran Nəriman Nərimanov, Q.Musabəyov, D.Bünyadzadə və başqalarının
qohumları sürgün olundular.
Lakin cəlladlar, oğrular, soyğunçular, zorakılıq edənlər və
parazit həyat tərzi sürənlər antisovet elementi siyahısına daxil
edilmədilər, çünki onlar Sovet hökumətinin sadiq dostları idilər. Respublika və SSRİ rəhbərlərinin adına göndərilmiş çoxsaylı şikayətlər indi də durur, lakin Arutyunovun imzası ilə verilən cavablar standart idi: “Düzgün repressiya edilib”.
95

Beşinci mərhələ 1949-cu ilin iyununda başladı. Qərarlar
Azərbaycan DTN-də hazırlanır, adamların köçürülməsindən
sonra SSRİ DTN Xüsusi İdarəsinə göndərilirdi. Burada xüsusi
iclasda adamların Sibirin Tomsk vilayətinə köçürülməsi barədə
qərar çıxarılırdı. Bu siyahıya yunanlar, assuriyalılar, türk mənşəli azərbaycanlılar və Moskvadan verilən planı yerinə yetirmək məqsədilə sürgün olunan onlarca azərbaycanlı ailəsi daxil
idi. Azərbaycanlı ailələri üçün çıxarılmış bütün qərarlar Qukasyan və Qriqoryan tərəfindən imzalanmışdı. Sürgün olunanlar
Mehdi Hüseynin, Osman Sarıvəllinin, İsmayıl Şıxlının, Mikayıl
Rəfilinin, akademik Mirəli Qaşqayın qohumları idi.
О vaxtın “qanun”larının pozulmasına dair çoxlu misallar
gətirmək olar. Sürgün edilmə barədə qərarlarda məhkumun qohumlarının Sov. İKP üzvü, yaxud Vətən müharibəsi iştirakçısı
olması, Vətən qarşısındakı xidmətləri barədə heç nə yazılmırdı.
Davud Bədəlbəyli sürgünə cibində partbilet göndərildi. Əlbəttə,
Qukasyan və Qriqoryana Davudun partiya üzvü olduğunu qeyd
etmək sərf eləmirdi. Çünki əks təqdirdə onu sürgün edə bilməzdilər. SSRİ Ali Məhkəməsinin 1949-cu il qərarı ilə tutulanlar
yalnız 1955-56-cı illərdə tam bəraət aldılar, azərbaycanlılar öz
Vətənlərinə qayıtdı, yunanlar, assuriyalılar isə müxtəlif respublikalarda məskunlaşdılar.
Təəssüf ki, arutyunovlar, qukasyanlar, qriqoryanlar və bu qəbildən olan azərbaycanlıların bəziləri öz yerlərində qaldılar, polkovnik, general rütbəsi aldılar, yüksək təqaüd ilə təmin edildilər.
Repressiyaların altıncı mərhələsi 1952-ci ildə başladı, lakin
“xalqlar atası” öldüyü üçün başa çatdırılmadı. Hər mərhələdən
sonra SSRİ NKVD-nin rəhbərliyi adına geniş məruzə hazırlanırdı. 1937-ci ildə Markaryanın imzası ilə Yejovun adına belə bir
məlumat göndərilmişdi. Məlumatdakı cədvəllərdə rayonların və
saxlanacaq insanların adları qeyd edilib. Kirovabadda (Gəncədə)
nəzərdə tutulub 268 nəfər, saxlanıb 590 nəfər; 197 nəfər nəzərdə
tutulan Göyçaydan 383 nəfər; 68 nəfər nəzərdə tutulan Füzuli96

dən 185 nəfər; 161 nəfər nəzərdə tutulan Qubadan 373 nəfər; 40
nəfər nəzərdə tutulan Zaqataladan 153 nəfər; 40 nəfər nəzərdə
tutulan Şamaxıdan 207 nəfər aradan götürülmüşdü. Bütün rayonlarda və Bakıda vəziyyət beləydi; nə qədər çox adam aradan götürülürdüsə, təşəkkürlər də bir о qədər çox olurdu.
“Xalq düşmənləri”nin uşaqlarını aradan götürmək planını yerinə yetirmək üçün də xüsusi canfəşanlıq var idi. Təkcə Bakı şəhərindən 300 uşaq aradan götürülməli olsa da, faktiki ataları güllələnmiş, analarına isə 8-10 il iş kəsilmiş 1000 uşaq aradan götürülmüşdü. “Xalq düşmənlərinin” uşaqları üçün olan uşaq evləri
Rusiya Federasiyasının ərazisində yerləşirdi. 5 yaşınadək uşaqlar
Bakının xüsusi körpələr evində saxlanılırdı, 5 yaşdan 16 yaşadək
olanları Şüvəlandakı xüsusi qəbul məntəqəsinə göndərib konvoy
nəzarəti altında Rusiyaya, xalq düşmənlərinin uşaqları üçün olan
uşaq evlərinə yola salırdılar. Uşaqlar burada məktəblərdə dərs alır,
qalan vaxtda isə uşaq evini dolandırmaq üçün işləməyə məcbur
edilirdilər. Tədris Bakı uşaqlarının mənimsəyə bilmədiyi rus dilində keçirilirdi, onlar Pavlik Morozov ruhunda tərbiyə olunurdular.
Bütün uşaqları “xalq düşməni” olan valideynlərindən imtina etməyə məcbur edirdilər. Onu da əlavə edim ki, heç bir azərbaycanlı uşaq belə bir bolşevik “qəhrəmanlığı” etmədi.
Vanya Jukovun öz babasına, yaxud Tanya Saviçevanın blokadada olan Leninqraddan yazdığı məktublar hələ də qalır. Bu
məktublarda uşaqlar öz analarına yalvarırdılar ki, onları təhqirlərdən, aclıqdan, ölümdən qurtarsınlar. (Məktublar NKVD-dən
yola salındığı üçün uşaqların atalarının güllələndiyindən, analarının isə xüsusi qadın düşərgələrində cəza çəkdiklərindən xəbərləri yox idi – S.Z.) Bu məktubları ürək ağrısı ilə, könül fəryadı ilə oxuyursan.
Həmin illərdə “xalqlar atası”nın xoşbəxt qızcığazın əlindən
tutub çəkdirdiyi plakatı bütün dünyaya yayırdılar (bizim xoşbəxt uşaqlığımız). Müharibə illərindən bəhs edilən filmlərdə bizə faşistlərin uşaqlara verdiyi işgəncələri göstərirdilər, özləri
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isə sovet uşaqlarını, lap “xalq düşmənləri”nin uşaqları olsalar
da, məhv edirdilər. Rusiyadakı uşaq evləri xalq düşmənlərinin
uşaqları ilə dolmuşdu. Orada təcrid olunan 300 uşaq yerləşdirilmişdi, qalan 600 uşaq isə qohumlar və tanışlar arasında paylaşdırılmışdı. Qohumlarının onlardan imtina etməsi halları da az
olmayıb. Ancaq bunu da qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycanlılar arasında belə hala rast gəlinməyib.
1920-ci ilin 27 aprelindən başlayıb 1950-ci ilədək davam
edən bu soyqırımı tamamilə düşünülmüş şəkildə təşkil edilmişdi. NKVD-nin, QPU-nun erməni əməkdaşları antisovet elementinin aşkar edilməsi adı altında qabaqcıl ziyalıları, yazıçıları,
alimləri, elm və səhiyyə xadimlərini, kəndlilərin ən seçilmiş
hissəsini məhv edirdilər. Bu faciələr ona görə baş verirdi ki,
partiya orqanlarında Levon Mirzoyan, Aruşanyan, Qriqoryan,
NKVD-də Xoren Qriqoryan, Markaryan, Bağdasaryan, Qukasov, Parseqov, Orbelyan, yerlərdə Vartanyan, Sevonyan, Sarkisov, Aqapov və yüzlərlə başqaları işləyirdilər. Onların bir qismi
məhv edilmə ideyasını yaradır, planlaşdırır, digərləri toplanmış
materialları tərtib edib azərbaycanlıları güllələməyə aparırdı.
Bayıl türməsinin rəisi Pçelyan Qriqori Antonoviç kimiləri isə
“göstərdiyi şücaətə görə” 1933-cü ildə Azərbaycan Respublikasının bütün türmələrinin rəisi təyin edildi.
30-cu illərdə Naxçıvan türməsinin rəisi işləmiş Gevorkov
Arşak Avanesoviçin “qəhrəmanlıqları”nı naxçıvanlılar hələ də
unutmayıblar. Onlar öz “idarələrində” güllələnməyə rəhbərlik
edirdilər, xüsusilə də dustaqlar həddən artıq dolu olan Naxçıvan türməsində hər gün güllələnmə həyata keçirir, yeni həbs
olunanlar üçün boş yerlər hazırlayırdılar.
NKVD-nin həbsxana xəstəxanalarına təcrübəli “türkoloq”
Xaçaturov rəhbərlik edirdi, müalicə şöbəsinə isə “ürək çatışmazlığından ölmüşdür” kimi yalnız bir diaqnozu olan doktor
Nersesyan rəhbərlik edirdi. NKVD-nin həbs yerlərində xüsusi
cərrahiyyə şöbələrinə ehtiyac yox idi. Belə ki, dustaqlara cərrahiyyə müdaxiləsini güllə əvəz edirdi.
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NKVD-nin həbs yerlərində tibbi hissələrdə Musalyan,
Xraznyan, Xaçaturovdan ibarət daimi həkim-əmək komissiyası
yaratmışdılar. Onların çıxardığı qərara görə, türmələrdə əlillər
yox idi, bütün dustaqlar əmək qabiliyyətli idilər. Həbs düşərgəsində törədilən qanunsuzluqlar barədə məlumatların düşərgədən kənara çıxmaması üçün erməni, Azərbaycan, rus, hətta tat
dillərini mükəmməl bilən Budaqyan Araksi İsakovna NKVD
həbs yerləri üzrə xüsusi məntəqənin senzoru təyin edilmişdi.
M.A.Şakiryan 70-ci illərə qədər Azərbaycan SSR Oktyabr inqilabı və sosializm quruculuğu Mərkəzi Dövlət Arxivinin rəisi
vəzifəsində işlədi. 30-40-cı illərdə Azərbaycan NKVD arxivinin rəisi Aslanyan Georgi Semyonoviç idi.
Həmin illərdə Bakı türməsinin xəstəxanasında baş həkim
Musaelyan Aleksandr Abramoviç, Bakı istintaq türməsinin baş
həkimi Gevorkov Nikolay Ağabəyoviç, Gəncə qarışıq istintaq
türməsinin baş həkimi Babakevxyan Qriqori Semyonoviç ən
humanist peşə sahibləri sayılsalar da, öz həmfikirlərindən heç
də geri qalmırdılar, onlar xəstəxanaya gələnə qədər həbs olunanların, döyülənlərin, şikəst edilmişlərin sənədlərini tərtib
edir, onların güllələnməsində bilavasitə iştirak edirdilər. “Üçlüyün” mühakimə etdiyi dustaqlar bu xəstəxanalarda həkimlərin
“ayıq-sayıq nəzarəti” altında ölürdülər. Bizim xalqımızın məhvində iştirak edən cəlladları unutmağa haqqımız yoxdur:
M.C.Bağırov 1920-ci ildən cəza orqanlarına, 30-cu illərdən
1953-cü ilə qədər isə bütün respublikaya komandanlıq edib. 28
may 1920-ci il tarixində kütləvi güllələnmə barədə 1 №-li əmri
imzalamış inqilab komitəsinin sədri C.Hüseynov, 1921-ci ildə
gəncəliləri qan içində boğan Həmid Sultanov, vicdanında respublikanın repressiyaya uğrayan on minlərcə vətəndaşının Qazaxıstan çöllərinə və soyuq Sibirə sürgün olunmasının yükünü gəzdirən NKVD-nin xalq komissarı Yaqubov, NKVD QULAQ komissarının müavini iradəsiz yaltaq Atakişiyev … və başqaları.
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İndi ziyalıların bəzi nümayəndələri M.C.Bağırova bəraət
qazandırmağa çalışır və guya 1942-ci ildə onun azərbaycanlıların respublika ərazisindən sürgün olunmasının qarşısını alması
barədə fikirlər yayırlar. Bu, yalandır; belə ki, arxivlər açılanda
xalq əsl sənədləri oxuyacaq və о zaman onun haqqında müsbət
söz deyə biləcək “ziyalı” tapılmayacaq.
Əgər biz repressiyanın birbaşa Moskvanın göstərişi ilə aparıldığını deyiriksə, bunda bir qədər həqiqət payı var; bəs 1943cü ilin iyul ayında NKVD-nin rəhbəri Yaqubovun Quba şəhərindən, Quba kəndləri Nügədidən, Rustovdan 75 ailənin Mil
düzünə – Jdanov (indiki Beyləqan), Ağcabədi, Zərdab, Samux
rayonlarına köçürülməsi (sürgün edilməsi) siyahısını təsdiq etməsinə nə ad verək? Siyasət elə həmin siyasət idi: Azərbaycan
millətini məhv etmək!
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GÜLÜMSƏYƏN OĞLANIN TALEYİ
Şəkil 1937-ci ilin 9 mayında Ordubad rayonundakı Nüsnüs
kəndində bizim evin eyvanında çəkilmişdir. Şəkildə döşəmədə
əyləşənlər: böyük qardaşım Yusif – 1925-ci il təvəllüdlü, 1998ci il noyabrın 2-də Balakən şəhərində vəfat edib; qardaşım
Murtuz –1929-cu il təvəllüdlü, 1997-ci il aprelin 25-də vəfat etmişdir; skamyada əyləşənlər: anam Firuzə – 1908-ci il təvəllüdlü, 1987-ci il yanvarın 25-də Balakəndə vəfat edib, babam –
1863-cü il təvəllüdlü Məşədi Rzaqulu Sadıx oğlu 1941-ci il
fevralın 7-də Qazaxıstanda vəfat edib; babamın qucağındakı
uşaq 6 aylıq qardaşım Razidir, 1937-ci ilin yayında Qazaxıstanda vəfat etmişdir; 1867-ci il təvəllüdlü nənəm Gülsüm 1966-cı
ilin dekabrında Nüsnüs kəndində vəfat edib; nənəmin qucağındakı uşaq mənəm (Sadıq), təvəllüdüm 1934; dövlətimizin müstəqilliyini görən 1904-cü il təvəllüdlü atam Zeynal, 1991-ci il
oktyabrın 25-də Balakəndə vəfat edib; ayaq üstə dayanan: nənəmin qardaşı arvadı Mirvari, Nüsnüs kəndində vəfat edib.
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Ertəsi gün mayın 10-da NKVD-nin əməkdaşı Parseqov bir
parça kağız üzərinə öz məlun imzasını qoyacaq və yuxarıda
qeyd olunan vətəndaşları vətənlərindən uzun müddətə ayrı salacaq, onların adına bolşeviklərin məşhur sözü olan “xalq düşməni”, “xalq düşməninin uşaqları”, “xalq düşməninin nəvələri”,
“xalq düşməninin nəticələri” damğasını vuracaq. Kötücələrin
növbəsi gəlib çatmadı. Azərbaycan müstəqil dövlət oldu.
Həmin gün babam və atam həbs olunub Ordubad şəhər türməsinə, oradan da Naxçıvan türməsinə göndərildi (həmin türmədə XIX əsrin sonunda haqq-ədalət uğrunda əfsanəvi mübariz
Qaçaq Nəbi həbsdə olmuşdur; türmə 1987-ci ildə KP vilayət
komitəsinin 1-ci katibinin göstərişi ilə sökülmüşdür – S.Z.).
1937-ci ilin 17 mayında Naxçıvan stansiyasından yük vaqonlarına doldurulub Qazaxıstan çöllərinə – əbədi məskunlaşma yerlərinə sürgün edildilər. Nənəm Gülsüm kənddə kiçik yük maşınına minəndən bayatı deyib ağlayırdı. Onun fəryadında hər dəfə “nə üçün” sualı təkrarlanırdı. Vaqona minəndən sonra onun
səsi ətrafdakılar üçün eşidilməz oldu. Qatar yola düşəndən sonra atamı, babamı və qalan kişiləri vaqonlarda ailələrinin yanına
yerləşdirdilər. Güclü konvoy nəzarəti altında qapıları bağlı vaqonlarda “xalq düşmənləri”ni mal-qara ilə bir yerdə aparırdılar.
Sürgünə göndərilənlərin yatab siyahıları, instruksiyaları,
sərf olunan bütün materiallar, qatar komendantının teleqramları, hər cür aktlar qorunub qalmışdır. Hətta bir uzunqulağın ölümü barədə akt “göz bəbəyi kimi” qorunub saxlanmış, amma insanların ölümü barədə heç bir qeyd qalmamışdır. Hər vaqona,
dayanacaqlarda adamlara su və çörək gətirmək vəzifəsi tapşırılan iki cavan oğlan ayrılmışdı. Qatar gedəndə nəzarətçilər vaqonları bağlayırdılar; gündüzlər kiçik bir pəncərədən içəri işıq
süzülürdü, gecələr isə qaranlıqda otururdular. Bizi əbədi sürgün
yerlərinə bax belə göndərdilər. Nənəm inana bilmirdi ki, bizi
təyin olunmuş yerə sağ-salamat çatdıracaqlar. O, sonralar xatırlayırdı ki, qatar stepdə (çöldə) dayananda oturub dua oxuyar,
öz günahsız balalarını hifz etməsi üçün Allaha yalvarardı. Xüsusilə də qolları kəsilmiş İmam Əbülfəzl Abbasa.
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Qatar Alma-Ata vilayətinin Taldı-Kurqan şəhərinin 12 kilometrliyində Üçtöbə (Üçtəpə) stansiyasında dayanana qədər 39
gün keçdi. Eşelonla bağlı qərar və hesabatlarda qatarın Cənubi
Qazaxıstana gedəcəyi göstərilsə də, onun məhz Üçtöbədə (Üçtəpədə) dayanması mənim üçün müəmmalı olaraq qalır. Eşelonlar
cənuba yola salındı, adamların yarısından çoxu məhv oldu. Bizi
yük maşınlarında Kirov rayonuna, çuğundur sovxozuna göndərdilər, birinci və ikinci manqaları anbarlarda, bir neçə ailəni bir
mərtəbədə yerləşdirdilər. Hər ailəyə pəncərəsiz və qapısız bir bucaq ayrıldı. Səhəri gün, yerbəyer olandan sonra bütün yaşlıları,
hətta 10 yaşından yuxarı uşaqları komendantın nəzarəti altında
çuğundur şitillərinə qulluq etmək üçün tarlaya qovdular. Axşam
işdən sonra babam bütün yaşlıları başına yığdı və boş vaxtlarda
xam yerləri belləyib bostan bitkiləri əkməyi məsləhət gördü.
Beləliklə, 2 il keçdi. Sonralar növbə ilə hər ailəyə samanlı
kərpicdən tikilmiş, döşəməsi və damı torpaqdan olan evlərdə
bir otaq verdilər. Südəmər uşaqlar isti iqlimə, qocalar isə təhqirə – daim komendantlığa çağırılmağa dözməyib ölürdülər.
1941-ci il fevralın 17-də babam Məşədi Rzaqulu Sadıq oğlu xüsusi məskunların komendantlığına çağırıldı və axşam saat
5-də evə döndü. O, məndən xahiş etdi ki, qardaşım Murtuzla
gedib yerlilərimiz Rza dayı və Məmməd dayını çağıraq. Onun
üçün yer saldıq. Rza dayı onun başını dizləri üstünə aldı. Babam ağır-ağır atama dedi ki, uşaqları Xəzərdən uzaqlara apar;
sonra dua oxuyub gözlərini əbədi yumdu. Atamın ağlamağı indi də yadımdadır. Ertəsi gün babamı dəfn etdilər. Atam özü
onun qəbrini torpaqla örtdü. Ömrünün sonuna qədər atamın üzü
bir də gülmədi. Üzündəki kədər nəsillikcə uşaqlarımızın üzünə
qondu. Bu kədər, bu qüssə bizim ailəyə, о cümlədən keçmiş
SSRİ-nin milyonlarla günahsız insanlarına qarşı yaxılan şərdən,
həyasızcasına, riyakarcasına yazılan yalanlardan və sənədlərin
saxtalaşdırılmasından yaranmışdı. Oxucu! Bu arxiv sənədlərini
diqqətlə oxu və özün nəticə çıxart!
Tamamilə məxfi. Siyahı. 27 dekabr 1936-cı il tarixli
31288 №-li direktivə əsasən.
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Təsdiq edilib: Az. SSR NKVD-nin idarə rəisi, 3-cü dərəcəli
dövlət təhlükəsizliyi komissarı Sumbatov.
Ordubad rayonu üzrə həbs olunmuş, sürgündən və konslagerlərdən qayıtmış keçmiş qolçomaqlar, bəylər və başqalarının
siyahısı:
“Rzayev Məşədi Rzaqulu Sadıq oğlu – 60 yaş, keçmiş qolçomaq, kəndxuda, 45 yaşlı arvadı Gülsüm Hacıəli qızı, 17 yaşlı
oğlu Həmid; əmək qabiliyyətlidirlər. Təkbaşına kənd təsərrüfatı
ilə məşğul olur. Nüsnüs kəndi sərhədin 7 kilometrliyindədir. 2
mərtəbəli evi, 2 inəyi, l qatırı, 30 qoyunu var. 1921-ci ildə üsyan hərəkatında iştirak etmişdir. Sovet hakimiyyətinin tədbirlərinə sistematik barışmaz düşmən siyasəti aparıb, ona görə də
1931-ci ildə 3 il həbs cəzasına məhkum edilib. Dini təbliğatla
və antisovet təbliğatı ilə məşğuldur”.
0113 №-li siyahı 27 aprel 1937-ci ildə Naxçıvan MR-ə
göndərilib.
Həmin bu arxiv sənədinə əlavə olaraq qeyd edirəm ki, bizim nəsildə Rzayev soyadı olmayıb. Atamın ailəsi bu sənəddə
qeyd olunmayıb. Nənəmin böyük oğlu 1893-cü ildə doğulub.
Belə çıxır ki, nənəm Gülsümün 1 yaşı olanda uşaq doğmuşdur.
Olur, NKVD-də hər şey olur.
1941-ci ilin 22 iyununda müharibə başladı. Sovxozun hərbi
mükəlləfiyyətli kişiləri cəbhəyə gedirdilər. Camaat gəncləri
musiqi ilə, mahnı ilə yola salıb qələbə ilə qayıtmalarını diləyirdi. Nəzarət altında olanlar Sibirə, Urala işləməyə göndərilirdi.
1943-cü ilin yanvarında böyük qardaşım Yusifin dostları və
həmyaşıdları cəbhəyə yola düşürdü, lakin nə musiqi, nə də
mahnı sədaları eşidilirdi. Hər tərəfdə ağlaşma və fəryad səsləri
gəlirdi. Oğullarını müharibə meydanlarında itirmiş analar, bir
neçə günün dul qalmış gəlinləri, sevgililərini itirən qızlar ağlaşırdılar. Öz ilkini müharibəyə yola salan anam da ağlayırdı.
Qardaşım Yusif dostlarından geri qalmamaq üçün yaşını bir il
yuxarı yazdırıb onlarla birlikdə cəbhəyə yollandı. Dostlarını
cəbhəyə, qardaşımı isə “xalq düşməninin nəvəsi” kimi Moskva
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vilayətinin Serpuxov şəhərinə meşə qırmağa göndərdilər. O,
dəfələrlə cəbhəyə göndərilməsi barədə hərbi komissarlığa müraciət etsə də, həmişə rədd cavabı alırdı. Hərbi komissarlıqda
bir kapitan onu dostcasına başa salıb dedi ki, özün bilirsən ki,
sən hansı ailədənsən. Buna görə də sənə inanmırlar, xəyanət
edə bilərsən. Bu gələcək “xalq düşməni”nin atası isə müharibə
qurtarana qədər öz maaşını cəbhəyə göndərir, uşaqlarını yardımçı təsərrüfat və işdə yüksək göstəricilərə görə aldığı mükafat hesabına dolandırırdı.
1947-ci ildə 10 ildən artıq NKVD-nin nəzarəti altında olanları azad etdilər, artıq 16 yaşından yuxarı xüsusi məskunlar hər
ay komendantlığa, kiçik leytenant Yudinin yanına qeydiyyatdan keçmək üçün getməyəcəkdilər. Yudin – bu, daim sifətindən
sərxoşluq yağan, qırmızıpeysər, müharibə illərindən bəhs edən
filmlərdə göstərilən cəllad-əməkdaşların tipindəndi. Onun ölümü “Etiraf” filmində təsvir edilib. 1954-cü ilin mayında növbəti sərxoşluqdan sonra öldü, hökumət də onu təntənəli surətdə
dəfn etdi. Dəfndən 3 gün sonra qəbri dağıdıb tabutunu 10-15
addım aralı tulladılar, hökumət adamları həmin gün yenidən tabutu qəbrə qoydular. Yeddinci gün yenidən Yudinin tabutu qəbirdən çıxarılıb 30 addım aralıda atılmışdı. Buna görə də hökumət 40-cı günə kimi xüsusi gözətçi postu qoydu ki, Yudinin tabutunu çıxartmasınlar.
Yazıçı Vladimir Lukyaninov Yudinin yaramazlıqlarını
“Yunost” jurnalının 1989-cu il 1-ci buraxılışında gözəl təsvir
etmişdir.
1954-cü ilin əvvəlində, 1947-ci ildə xüsusi uçotdan azad
edilən və hər ay komendantlıqda qeydiyyatdan keçməyən xüsusi məskunlar DTK əməkdaşlarının qərarı əsasında yenidən
operativ uçota götürüldülər. Bunların arasında Şərur rayonundan Nəsrulla Cəlilovun ailəsi, Ordubad rayonundan Muxtarov
Həbib, Naxçıvan şəhərindən Hüseynov Əbdürrəhman və bir
çox başqaları da vardı. Lap “Kral öldü, yaşasın kral!” deyimində olduğu kimi.
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Azərbaycandan sürgün olunanların hamısı 1989-1993-cü
illərdə bəraət aldılar. 1996-cı ilin martında siyasi repressiya
olunanlar, о cümlədən sürgündə doğulan uşaqların bəraəti haqqında qanun çıxdı.
1952-ci ildə mən orta məktəbi bitirdim. Bizi – 6 məzunu
Vilayət Hərbi Komissarlığına göndərdilər. Bütün komissiyalardan keçsəm də, siyasi komissiyadan keçmədim. Həmin ildə
mən Sənaye İnstitutuna daxil olmaq üçün Bakıya gəldim və yenidən bütün komissiyalardan keçdim. Siyasi komissiyadan isə
yenə keçə bilmədim. Həmin dövrdə atam Taldı-Kurqan vilayətində ən hörmətli, qabaqcıl adamlardan idi. O, cuvar işləyirdi,
gündəlik planı 300–500% yerinə yetirirdi. Əməyinə görə 4 orden və medalla mükafatlandırılmasına baxmayaraq, oğlu siyasi
komissiyadan keçə bilmirdi. Böyük qardaşıma cəbhədə öz qanını şərəflə axıtmağa belə icazə vermədilər, çünki hər vaxt xəyanət edə bilərdi. Həmin hadisə gələcəkdə professor, məşhur
ədəbiyyatçı, yazıçı olacaq qardaşım Murtuzun da başına gəldi.
Böyük Sovetlər ölkəsinin hər yerində repressiyaya məruz qalanların aqibəti belə idi. Hətta bəraət alandan sonra da bizi
Kommunist Partiyası sıralarına qəbul etmirdilər, vətənə olan
sədaqətimizi sübut etmək lazım gəlirdi.
1953-cü il martın 9-da “xalqlar atası”nı dəfn elədilər. Əhali
ölkəboyu kiçikdən-böyüyə bütün yaşayış məntəqələrində, stadionlarda və meydanlarda Qızıl Meydandan verilən birbaşa translyasiyaya qulaq asırdı. Bizim yaşayış yerinin əhalisini sovxoz
idarəsinin həyətinə toplamışdılar. Molotovun, Malenkovun, Lavrenti Pavloviç Beriyanın alovlu nitqlərini verirdilər.
Sovxozun mərkəzində əhalinin su götürdüyü və mal-qara
suvardığı bir su qülləsi vardı. Beriyanın nitqinin alovlu yerində
atam inəkləri suvarmağa aparırdı. Mitinq qurtardıqdan sonra
biz qardaşım Yusiflə evə döndük. Yusif atama dedi ki, sən istehsalat qabaqcılısan, amma Stalinin dəfnində inəkləri suvarmağa aparırsan. Atam qardaşımı dinlədikdən sonra ona belə cavab verdi: “Nə olub ki? Hə! Qansız yaşaya bilməyən yaramaz,
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milyonlarla insana əzab verən qatil ölüb! O elə fikirləşirdi ki,
xalqı əbədi idarə edəcək?!”
1954-cü ilin fevralında atam babamın vəsiyyətinə əməl
edərək ailəsini Xəzərin о tayına köçürdü. Biz yenə də yük vaqonunda, ancaq konvoysuz Vətənə – Azərbaycana döndük.
1957-ci ildə Respublika Prokurorluğu Tağıyev Məşədi Rza Qulu Sadıq oğlunun ailəsinə tam bəraət verdi. Sadıxov soyadını
atamdan 1947-ci ildə almışdılar, Rizayev soyadını isə babama
sırıdılar. Bunun səbəbini Sumbatov-Topuridzedən soruşmaq lazım idi. O isə dəlixanada öz p... yeyə-yeyə gəbərdi.
Mən polkovnik rütbəsi aldım, Naxçıvan MR-in Daxili İşlər
naziri oldum, 2 qardaşım elmlər doktoru oldu. Qardaşım Murtuz
isə repressiya məsələlərinə dair bir neçə kitab yazdı. Atamın
uşaqları və nəvələri ali təhsil aldılar, lakin mənəvi sıxıntılar bizi
tərk etmirdi. Bütün bunlara baxmayaraq biz vətənimiz Azərbaycan qarşısında öz borcumuzu namusla yerinə yetirirdik.
Taleyin hökmü ilə 1963-cü ildə mən daxili işlər orqanlarının əməkdaşı oldum və 1989-cu ildə Azərbaycan DİN-in
“1930-40-cı illərdə repressiya edilənlərin bəraət komissiyası”nın üzvü təyin edildim. Repressiya materiallarını oxuyarkən,
yenidən uşaqlıq, gənclik illərimə qayıdır, repressiya edilən
dostlarımı xatırlayırdım. Bu kağız parçalarının əsasında milyonlarla insan məhv olmuş, vətəndən didərgin düşmüş, əbədi
iztirablara düçar olmuşdu.
Azərbaycan dövlətinin qurucularından biri Məhəmməd Əmin
Rəsulzadənin oğlu Azər Qazaxıstanda orta məktəbin 8-10-cu siniflərində rəsmxət müəllimi idi. 1950-52-ci illərdə yuxarı siniflərdə mənə də dərs deyib. Azər müəllim 1993-cü ildə Karaqanda şəhərində vəfat etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin göstərişi ilə onun cənazəsi xüsusi təyyarə ilə Bakıya gətirildi və Novxanı kəndində dəfn edildi.
1992-ci ildə Bakıda olarkən о mənə danışmışdı ki, 1955-ci
ilin mart ayında onu Taldı-Kurqan vilayəti DTK idarəsinə çağı111

rıb bildirmişlər ki, atası martın əvvəllərində rəhmətə gedib.
“Mən bir qədər susduqdan sonra göz yaşlarımı güclə saxlayıb:
“Allaha çox şükür ki, indi daha məndən əl çəkərsiz”, – demişdim”. Xeyr, onlar repressiya olunanlardan əl çəkmirdilər! 1985ci ilin martında “xalqlar atası”nın ölüm günündə SSRİ DİN-dən
olan üç polkovnik kabinetimə girdi. Birini parovozu kəşf eləyən
Çerepanovla həmsoyad olduğu üçün yadda saxladım (həmin
dövrdə mən Naxçıvan MR-in Daxili İşlər naziri işləyirdim). Onlar Naxçıvan şəhər sakininin ərizəsinə əsasən nazir Fedorçukun
tapşırığı ilə gəldiklərini dedilər (müasir şəraitdə o, Yaqodadan,
Yejovdan geri qala bilməzdi). Ərizədə “xalq düşməni”nin oğlunun hansı üsulla nazir olduğu soruşulurdu. Onlar mənim şəxsi
işimdə babamın 1937-ci ildə repressiya olunduğunu, 1957-ci ildə
isə bəraət aldığı barədə məlumatı bilə-bilə mənim əsəblərimi sarsıtmağa gəlmişdilər. Mən onlara 1937-ci ilin geri dönməməsi
üçün gecə və gündüz çalışdığımı bildirdim.
Onları kabinetdə qoyub çıxdım. Bir neçə aydan sonra məni
tutduğum vəzifədən çıxmağa məcbur etdilər. Məni təqib edənləri, DTK sədrini ölüm cəzasına məhkum etdilər, vilayət komitəsinin katibini isə naxçıvanlılar 1988-ci ilin oktyabrında respublikadan biabırçılıqla qovdular. Məni Azərbaycan DİN-də şöbə rəisi
vəzifəsinə təyin etdilər. Təqibçilər yenə də məndən əl çəkmirdilər. Məni DİN-də partiya uçotuna götürmürdülər, vilayət komitəsinin tapşırığına əsasən isə şəhər partiya komitəsi məni uçotdan
çıxarmırdı. Martın 13-də Naxçıvana getdim. Şəhər partiya komitəsində mənim məsələmə baxılırdı. Üzvlük haqqı vermədiyimə
görə şiddətli töhmət elan etdilər. Babamı da antisovet elementi
elan edəndə belə yalan uydurmuşdular. 1965-ci ildə, böyük oğlum doğulan gündən hər il biraylıq maaşımı Sülh fonduna keçirmişəm. KP Naxçıvan Vilayət Komitəsində mənə qarşı edilən
haqsızlıqlarla bağlı yazdığım 350 səhifəlik kitabda olanları təfərrüatı ilə göstərmişəm. İmkan düşən kimi çap olunacaqdır!
Hazırda Beriyaya, Bağırova və bir çox başqa cəlladlara
haqq qazandırmağa çalışan nə qədər qafalar var! Neron, Hitler,
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Stalin, Beriya, Yaqoda, Yejov, Bağırov, Pinoçet və başqa cəlladlar heç vaxt bəraət ala bilməz! Milyonlarla insan talelərini
məhv etmiş belə caniləri, qatilləri bağışlamaqmı olar?
1990-cı ilin 19 yanvarında güllə səsləri eşitdim. DİN-in 8-ci
mərtəbəsindən bütün şəhərin mənzərəsi görünürdü. BTR kolonu
Bakı Sovetinə tərəf irəliləyirdi. Gecə 12-dən sonra atəş səsləri
gücləndi, şəhərin küçələrində təcili yardım maşınlarının gedişgəlişi artmağa başladı. Şəhərdə döyüş gedirdi, bir tərəfdən öz
xalqına azadlıq tələb edən Bakının silahsız, dinc əhalisi, digər tərəfdən isə dinc əhalini qırmaq məqsədilə gəlmiş Sovet Ordusunun silahlı əsgərləri, müasir yaraq-əsləhə – BTR, zirehli piyada
maşınları, tanklar və başqa hərbi sursatla yüklənmiş maşınlar.
Səhər tezdən DİN-in böyük müstəntiqi, polkovnik-leytenant, Qazaxıstanda repressiya olunan ailədə doğulan İbrahim
Nəsir oğlu Nəsirovla şəhərə çıxdıq. (O, yanvarın 21-də, DİN-in
həyətində nazirliyin işçilərinin keçirdiyi etiraz mitinqində SSRİ
Daxili İşlər naziri general-leytenant Vadim Bakatinə dedi:
“Mən böyük müstəntiq olaraq xalqımın qanını axıtdığınıza görə sizi həbs edəcəyəm”.)
Salyan kazarmasının darvazası önündə, sonralar “20 Yanvar” adlandırılacaq metronun yanında dayandıq. Gördüklərimiz
bizi dəhşətə gətirdi: hər tərəf qanına qəltan olunmuş günahsız
insanların meyiti ilə dolu idi. Tankların xışladığı maşınlar, ağlaşan insanlar, yoldan keçən hər bir adama güllə atmağa hazır
zirehli jilet geyinmiş əsgərlər...
Evdə mənə dedilər ki, kiçik oğlum Azad və dostları möcüzə sayəsində Salyan kazarmasının yanında BTR-lərdən qaça biliblər. Həmin gün Kommunist Partiyasına, sovet quruluşuna
olan inamım birdəfəlik sarsıldı.
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AĞDƏRƏ
Müstəqil Azərbaycanın tarixində, Olimpiya oyunlarında ilk
dəfə qızıl medalı 2000-ci ilin yayında, Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən Olimpiadada sərbəst güləş ustası, ağdərəli
Namiq Abdullayev alıb. DİN-in arxivində mühafizə edilən sənədlərə əsasən, mən Ağdərə kəndinin və onun əhalisinin, Namiqin əcdadlarının başına gələnləri yaxşı bilirdim. Bu hadisə
məndə 20-30-cu illərdə kənd əhalisinin qırılması faktları – o
tarixi hadisələrə dair sənədli kitab yazmaq həvəsi oyatdı. Sovetlər dövründə bu kənd etibarsız sayılırdı və mən bu kitabın
səhifələrində bunun nədən qaynaqlandığını göstərməyə çalışacam. Ağdərə kəndi Azərbaycanın Xızı rayonunun cənub hissəsində, Bakının 100 kilometrliyindədir. Bakı-Şamaxı yolunun 60 kilometrliyində yerləşən Cəngi yaşayış məntəqəsindən
Ağdərəyə 37 km-dir. Bu yola nə vaxtsa çınqıl tökülüb ki, gələcəkdə asfalt döşənsin, lakin ayrılan pul vəsaiti talan edilib.
Çınqıldan sonra yol kələ-kötür olub və qışda, yazda bu yolla,
demək olar ki, getmək olmur. Yerli məktəbin direktoru müəllimlərin maaşını almaq üçün Bakı və Sumqayıtdan keçərək
Xızıya gedib-qayıdır, buna da 3 gün sərf olunur. Kəndin yanından çay keçir, yazda sulu olur, yayın axırında quruyur, quraqlıq vaxtdan isə danışmağa dəyməz. Çay Sumqayıt şəhərinin şimal hissəsində Xəzərə tökülür və Sumqayıtçay adlanır.
Ağdərəlilər bu çayı Çigilçay adlandırır.
Yaşıllıq olmadığı üçün yayda kəndin torpağı toza bələnir
və azacıq külək əsəndə kəndi qatı toz dumanı bürüyür.
Ağdərədə bir vaxtlar meyvə ağacları bitirdi, hər tərəf bağlarla örtülü idi, şaftalı və əriyi ilə şöhrət tapmışdı, üzümü Bakı
şanısından nəinki geri qalmırdı, hətta daha ətirli idi. İndi bu
bağlardan nişanə olaraq kəndin yuxarısında bir vaxtlar böyük
ağac olmuş əriyin yalnız kötüyü qalıb. Hər dəfə kəndə yeni
adam gələndə bu kötüyu göstərib kəndin meyvə bağlarının keçmiş şöhrətini nəzərə çatdırmağa çalışırlar.
114

Çayın sağ sahili boyunca bostanlar, kəndlilərin torpaq sahələri uzanır. Kənd dərədə yerləşir. Cənub tərəf istisna olmaqla
hər tərəf dağlarla əhatələnib və bu, kənddə özünəməxsus, xüsusi iqlim yaradır. Dağlar yazda yaşıl xalı ilə örtülür. Bir zaman
çoxlu əhalisi olan bu kənd indi, demək olar ki, adamsızlaşıb.
Əhali, ətrafında mal-qara və xırda heyvan saxlamaq üçün tövlələri olan birmərtəbəli evlərdə yaşayır. Kənd əhalisinin sayını
məktəbdəki şagirdlərin sayından da bilmək olar. I sinifdən XI
sinfədək cəmi 40 uşaq oxuyur. Mənim yanımda məktəbin direktoru Mirbaba Qədimov zarafat edərək: “Məktəbi uşaqla doldurmaq üçün qoca dul kişiləri evləndirmək istəyirəm”, – deyirdi. Onun bu zarafatı qocalara xoş gəldi. Kənddə telefon qovşağı
yoxdur. Sovet hakimiyyətinin 70 illik mövcudiyyəti ərzində kino nümayiş etdiriləcək bir klub belə tikilməyib, heç mədəniyyət evi də yoxdur. 70-ci illərdə tikilən və əsaslı təmirə böyük
ehtiyacı olan məktəb isə cəmi 5 otaqdan ibarətdir.
Məktəbin direktoru Bakıda doğulub və böyüyüb, pedaqoji
təhsili yoxdur. Bakıda Politexnik İnstitutunu bitirib. İnstitutu
bitirəndən sonra vətənpərvərlik edərək doğma kəndinə qayıdıb,
pedaqoji kursları bitirib və məktəb direktoru olub. Məktəbin
yanında, indi artıq bar verən bir neçə meyvə ağacı əkib. Bununla o, yerlilərinə göstərmək istəyib ki, vaxtilə bu kənd bağlı-bağatlı olub. Kəndin cənub hissəsində yolun kənarında 1918-ci
ilədək məscid vardı, kəndi işğal edib əhalisini qırmaq məqsədilə bura hücum edən ermənilər onu həmin ildə yandırıblar.
Lakin cəsur ağdərəlilər çağırılmamış qonaqları əllərində silah
və yabalarla qovdular. Məscid sonralar bərpa olundu. Sovet
dövründə məscid ləğv edilmiş, ondan taxıl anbarı kimi istifadə
olunmuşdu. Müstəqil Azərbaycan dövləti qurulduqdan sonra,
1991-ci ildə pis vəziyyətə düşmüş məscidi təmir etmək məqsədəuyğun sayılmadı. Buna görə də əvvəlki məscidi söküb yerində daha böyük, daha geniş bir məscid tikməyə başladılar.
Məscidin bünövrəsi bir metr töküldükdən sonra iş dayandı –
pul yox idi...
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Əhalidən toplanan pul vəsaiti hesabına kəndə su kəməri çəkilib. Aladaş dağının şimal hissəsində, dağın ətəyində bulaq suyunun yığıldığı hovuz tikilib, oradan kəndin mərkəzinə doğru
boru kəməri çəkilib və camaat oradan suyu evlərinə vedrələrlə
daşıyır. Bulaq suyu gecə-gündüz axaraq bu hovuza yığılır, lazım gələndə ağacları da bu su ilə suvarırlar. Kənd əhalisi imkan
daxilində hər binaya, hər evə su çəkdirməyə çalışır. Kənddə
mağaza olmadığından tələbat malları – ərzaq və ev ləvazimatı
əşyaları Bakıdan gətirilir. Mənim məlumatıma görə, bu kənd
Azərbaycanda güllələnmiş-repressiya edilmişlərin qəbiristanı
olan – digəri Göyçaydakı Bığır kəndidir – iki kənddən biridir.
Bu, güllələnmiş böyük insan kütləsidir, repressiya illərində
“quldur" adlandırılaraq Sovet hakimiyyətinin düşmənləri kimi
qətlə yetirilmişlər. İkinci qəbiristan kəndin cənubunda, Cəngi–
Ağdərə yolunun yanında yerləşir. Bir qayda olaraq, kənddən
kənarda yaşayan bütün ağdərəlilər ölülərini bu kənd qəbiristanında dəfn edirlər, həm də buranı lazımi şəraitdə saxlayırlar,
bütün qəbirlərin üstündə müvafiq yazıları olan qəbirüstü plitələr – sinə daşları, baş daşları vardır.
Hazırda ağdərəlilər, əsasən, maldarlıqla məşğuldurlar. Hər
ailənin çay boyunca bostan və başqa bitkilər əkilən kiçik torpaq
sahəsi vardır. Yaxşı işləyənlər ailələrini birtəhər dolandıra bilirlər, tənbəllər isə elə həmişə tənbəl olaraq qalır. Sovetlər dövründə heç işləməyənlər gecə-gündüz işləyənlərdən yaxşı yaşayırdı.
Çoban kolxoz qoyunlarını otarırdı və sürüyə özünün də onlarca
qoyununu qatırdı ki, ailəsini dolandırsın. Kolxoz bir qoyundan 2
quzu almağı tələb edirdi. Bəzən hər hansı səbəbdən qoyunlar
ölür, ya da onları canavar yeyirdi, onda çoban onun əvəzinə öz
qoyunlarını verməli idi. Belə şeylər axırda kolxoz quruluşunun
dağılmasına səbəb oldu. Bir çox keçmiş kolxozçular maddi vəsaitin olmaması üzündən hələlik öz təsərrüfatlarını qura bilmirlər. Yayda öz evlərinin qabağında ot qurudub tayaya vururdular.
Gecə-gündüz işləyənlər daha çox ot toplayırdı. Hər ailənin 10 və
daha çox, bəzilərinin isə 100-dən çox qoyunu var, lakin belə
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ailələr hələ istənilən qədər deyil. Kənddə başqa gəlir yeri yoxdur, aylıq maaş alan ancaq müəllimlərdir. Yaşlı kəndlilər elə
təqaüd alırlar ki, bu da onların yeməyinə belə çatmır.
Hazırda torpaq kəndliyə qaytarılmışdır, ancaq o, mexanikləşdirmə vasitəsi olmadığından onu becərə bilmir.
Bakı şəhərində mindən artıq ağdərəli yaşayır, onlardan çoxu
məcburi olaraq köçüb gediblər. Bəziləri 30-37-ci illərdə repressiya
olunmuş qohumlarına görə təqib edildiyindən, başqaları ağır vergilər üzündən, digərləri ailəsini dolandırmaqdan ötrü köçüblər Bakıya. Çox yerlərdə kəndli ancaq bir inək və üç qoyun saxlaya bilərdi, əkinə yararsız yerlərdə isə bir qədər çox heyvan saxlamağa
icazə verirdilər. Bəs necə olur ki, vaxtilə 20 mindən artıq qoyunu,
hər həyətdə bir və daha çox dəvəsi, 2 və daha çox öküzü, atı olan
ailələr son illər özlərini dolandıra bilmir?
Kəndin ağsaqqalı, 1920-ci il təvəllüdlü, 1941-45-ci il müharibəsinin iştirakçısı, bir neçə orden və medalla təltif olunmuş,
1931-ci ilin 9 oktyabrında Ağacanyan tərəfindən güllələnmiş
Gülalı və İmamullanın əmisi oğlu Səfərov Həsən Əmrəli oğlunun dediklərindən: “1930-cu ilədək kənddə 48 nəfər hacı, 15
nəfər kərbəlayı, 20 nəfər məşədi vardı”.
О vaxtlar Hacı adı almaqdan ötrü Məkkənin müqəddəs yerlərinə getmək lazım idi. Bunun üçün də böyük vəsait tələb olunurdu. Ora gedib qayıtmaq bir il çəkirdi. Təkcə gedib ziyarət
etmək yox, həm də qayıdanda müqəddəs yerlərlə bağlı olan hədiyyələr gətirmək lazım idi. İndi bu iş çox asandır: bilet aldın, təyyarəyə mindin, bir neçə saatdan sonra çatdın, Allaha dua elədin,
günahlarını yudun və təzədən qayıdıb gəldin. Gələndən sonra yenə çoxlu günah qazanır, rüşvət alır, oğurluq, zina, hətta cinayət
edir, fırıldaqla və s. ilə məşğul olurlar. О vaxtlar Məkkədən qayıdanlar həqiqətən müqəddəs adamlar idilər”.
Əhali onlara müqəddəs insan kimi yanaşırdı. Onlar da özlərini müqəddəs adam kimi aparır, spirtli içki içmir, söyüş söymür, özgə malına tamah göstərmirdi. Bütün mübahisəli məsələləri asanlıqla həll edirdilər. Ağdərəlilər bu günədək böyüklərin
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hörmətini saxlayır, onların hər sözü kiçiklər üçün qanun sayılır,
indinin özündə də müqəddəs adamlara xüsusi münasibət qorunub saxlanıb.
Sovetlərə qədər Hacı Ağahüseyn kənddə ən varlı adam idi.
1800 baş qoyunu, onlarca dəvəsi və öküzü, özünün otlaqları,
yaylaqları və qışlaqları vardı.
Ağsaqqalların dediyinə görə, maldarlıqdan gələn gəliri o,
zəhmət çəkib qaramal və qoyunları otaran insanlara verirmiş.
Nəcməddinin isə 500-dən çox qoyunu vardı. Yaxşı yaşayırdılar, kənddə kasıb yox idi. Daha varlı adamlar kasıb olanlara kömək etməyi özlərinə şərəf sayırdılar.
Təxminən 1913-cü ildən 1917-ci ilədək Hacı Qəmbər öz
vəsaiti hesabına Ağburundan Ağdərənin cənub hissəsinədək
uzunluğu 40 km olan kanal çəkdirib. Qısa müddət ərzində meyvə bağları, bostanlar salındı. Lakin bir müddət keçəndən sonra
hakimiyyət dəyişdi, indi keçmişdə insan istismarı iyi verən
“pullar”la tikilmiş kanaldan torpaqla örtülmüş bir zolaq qalıb.
Sonralar heç kim bu kəndə, onun bağlarına həyat verən bu kanalı bərpa etmək istəmədi.
Mustafayev Baxış Həziməmməd oğlu 1921-ci ildə Ağdərədə doğulub, orada böyüyüb, kolxozda çoban işləyib. 1942-ci
ilin yanvarında döyüşən orduya çağırılıb və həmin il huşsuz vəziyyətdə əsir düşüb. O, evə 1947-ci ildə qayıdıb, iki ildən sonra
həbs edilərək 25 il iş alıb və 1957-ci ildə həbsdən azad edilib.
Azadlığa buraxılandan sonra Sumqayıtın Corat kəndində məskunlaşıb. Onun bacısı, 1913-cü il təvəllüdlü Mustafayeva-Nuriyeva Güləsmə Həziməmməd qızı da orada yaşayır. Onlar 2030-cu illərin, xüsusən 31-ci ilin hadisələrini, hətta 31-ci ilin
oktyabrında güllələnənləri yaxşı xatırlayırlar.
Onlar danışarkən sözlərini kəsmək lazım deyil. Sözlərini
yarımçıq kəsəndə onlar əsas fikri unudur, əhvalatı təzədən danışmalı olurlar. Onların danışığından belə məlum olur ki, 1938ci ildə rayon rəhbərliyi kəndə gəlib camaatı yığaraq meyvə
bağlarını bərpa edəcəkləri barədə xəbər verirlər. Yuxarıdan ve118

rilən göstərişə əsasən, bağlar yeni aqrotexniki üsullar əsasında
salınacaq. Torpaqlar kolxozçular arasında bölüşdürüldü və hərəyə öz sahəsində ağac əkmək tapşırıldı. Torpağı bir metr ölçüdə qazıb pöhrə basdırır, toyuq zılı töküb üstünü torpaqlayırdılar. İki il keçsə də, ağaclar böyümür. О vaxt ağaclara toyuq zılı
verilməsinə etiraz edən kəndlilər sonralar kolxoz quruluşunun
əleyhinə çıxan adamlar kimi repressiya olundular.
Bununla əlaqədar mən 1926-cı ildə Naxçıvan şəhərində bir
rəhbər işçinin xalq düşməni kimi ittiham olunub 3 il iş aldığını
xatırladım. İttihamnamədə qeyd edilirdi ki, o, hökumət və partiyanın dovşançılığın inkişafı barədəki qərarlarına qarşı çıxmış,
Naxçıvan MR-də iqlim şəraitinə görə dovşançılığı inkişaf etdirməyin qeyri-mümkünlüyü barədə mərkəzə teleqram vurmuşdur, amma ovçular birliyi dovşanların artırılması sahəsində
yaxşı göstəricilər əldə etmişlər. Ona görə də Azərbaycan Baş
Siyasi İdarəsinin (Az. QPU) kollegiyasının 14 sentyabr 1926-cı
il tarixli qərarıyla Novruzov Ələkbər cəzasını həbs düşərgəsində çəkməklə 5 il müddətinə azadlaqdan məhrum edildi. İttihamnaməni Az. QPU-nun sədri təsdiq etmişdi. Mən DİN-in arxivində olan bu əsl sənədi ona görə nümunə göstərdim ki, qoy
oxucu yuxarıda deyilənlərin düzgünlüyünə şübhə etməsin.
Kənd yerlərində rəhbərə ağıllı və hər şeyi bacaran bir adam
kimi baxırlar; xüsusilə də partiya rəhbərlərinə. Culfa rayonunda
ixtisasca baytar olan raykom katibi Məmmədov təcrübəli briqadirə yazda tənəkləri necə budamaq qaydalarını öyrədirdi. Həmin il məhsuldarlıq 80% aşağı düşdü.
Müharibə başlayanda agdərəlilər “yuxarı”nın göstərişini
gözləmədən yenidən meyvə ağacları, üzüm tənəkləri əkdilər.
İki ildən sonra bu bağlar artıq məhsul verməyə başladı. Müharibə qurtardıqdan sonra isə hər meyvə ağacına məcburi vergi
qoyulduğundan kəndlilər çətinliklə becərdikləri bu ağacları
özləri doğradılar.
Ağdərəli kəndlilərin şikayətə getməyə yerləri yox idi. Şikayət etsəydilər, yenidən onlara xalq düşməni kimi baxacaq119

dılar. Kənd əhalisi kütləvi repressiyalarda böyük fiziki və mənəvi itkilər vermişdi; kənd “quldur kəndi” adlandırılmışdı.
Əhalidən bir nəfər də olsun partiya işinə irəli çəkilmədi, milisə, DTK-ya götürmürdülər, bu orqanlara düşmək üçün mütləq
yoxlamadan keçməli idilər. Yoxlama hər ailədən bir nəfərin
repressiya qurbanı olduğunu göstərirdi. Bəziləri məhkəməsiz
güllələnmiş, digərləri məhkum edilmiş, üçüncülər isə repressiya edilənlərin yaxın qohumları kimi alçaldılaraq təhdid və
təhqirlərə məruz qalmışdılar.
Rəvayətə görə, bu yerlərə nə vaxtsa 5 qardaş gəlibmiş. Burada təmiz hava, gözəl bulaqlar, kəndin ortasından axan çay,
qışda və yayda qoyun saxlamaq üçün yararlı otlaqlar varmış.
Bu yerin 5 kilometrliyində alp çəmənlikləri yerləşir. Aladaş dağının zirvəsində içməli suyu olan göl var. Həmin gölü “Qanlı
göl” adlandırırlar. Kəndin əhalisinin hamısı bir-birinə qohumdur və zahirən də bir-birinə oxşayırlar.
1941-ci ildə II Dünya müharibəsi başlandı. Bu müharibədə
təkcə Sovet İttifaqında 25 milyon adam, о cümlədən, 60-dan
çox ağdərəli qəhrəmancasına həlak olmuş, itkin düşmüşdü. 30cu illərdə sovetlərin güllələdiyi adamların qohumları cəbhədə
ölürdü. Çoxları cəbhəyə könüllü, o dövrdə deyildiyi kimi, Sovet hakimiyyətini qorumaq üçün getmişdi. Həmin müharibədə
75-dən çox ağdərəli iştirak etmişdi. Onlardan bir neçəsi qayıtdı,
onlar da yaralı, əlil. Bəziləri kontuziya halında əsir düşmüş,
oradan partizanların yanına qaçmış, qayıtmış və yenidən xalq
düşməni kimi hərbi əsir düşərgələrinə göndərilmişdilər. Stalin
öləndən sonra onlar yenidən vətənə qayıtdılar. Uzun illər hüquq-mühafizə orqanlarının nəzarəti altında oldular və yalnız
müstəqil Azərbaycan dövləti qurulandan sonra onlar izlənmədilər. Hazırda həmin insanlardan bir neçəsi sağ qalıb, dünya miqyaslı iki cəlladın uğrunda tökdükləri qana görə qoca vaxtlarında
çox cüzi təqaüd alıb ömürlərini yaşayırlar.
Ağdərə kəndində yaşayan 1925-ci il təvəllüdlü Məlikov Sirazulla Ağacan oğlu II dərəcəli əlildir. 1925-ci il təvəllüdlü
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Zeynalov Nəsib Əbdüləli oğlunun qohumları İmamulla və Gülbala 1931-ci ildə üsyançılar hərəkatının iştirakçısı kimi güllələnmişlər. 1921-ci il təvəllüdlü Baxşıyev Ağacəfər Əsədulla
oğlu mərdliklə döyüşmüş, diviziyası ilə birgə mühasirəyə düşmüş, huşsuz vəziyyətdə əsir düşmüş, əsirlikdən qaçmış və
Fransa partizan hərəkatında iştirak etmişdir.
Həmin illərdə xalqımızda olan yüksək vətənpərvərlik, ordunu dolandırmaq üçün yeniyetmələri, qadınları və qocaları gecə-gündüz işləməyə sövq edirdi. Onlar ərlərinin, oğullarnın
sağ-salamat qayıtması naminə əllərindən gələni əsirgəmirdilər.
Həmin illərdə əsgərləri soyuqdan qorumaq məqsədilə yorğandöşəkdən yunu çıxarıb cəbhəyə göndərirdilər. Yəqin ki, Allah
özü də xalqa, xüsusilə də kəndlilərə kömək edirdi. О illərdə
dənli bitkilər və başqa kənd təsərrüfatı məhsulları bol olurdu,
amma bütün bunları cəbhəyə göndərirdilər və əhali aclıq çəkirdi. Mən bütün bunları gözümlə görmüşəm, ağsaqqalların söhbətləri də bunu təsdiqləyir.
1943-cü ilin yanvar ayında böyük qardaşım orduya çağırıldı. Atam həmin ildən müharibə qurtaranadək bütün maaşını
cəbhəyə göndərirdi. Ailəsini isə normadan artıq işlədiyi üçün
mükafatla dolandırırdı. O, Qazaxıstanda sürgün edilmiş xalq
düşməni hüququ ilə yaşayırdı.
1928-ci il təvəllüdlü ağdərəli Abbasov Həsənəli Sahil oğlu
yaşına görə müharibəyə getməyib, ancaq müharibənin bütün
ağırlıqlarını görüb. O, indiyədək özünün repressiya olunmuş babası, ruhanilərin nümayəndəsi Abbasəli Tanrıverdiyevi axtarır.
Babası 1931-ci ildə QPU tərəfindən həbs edilib və sonrakı taleyi
məlum deyil, heç bir kartotekada və b. materiallarda adı yoxdur.
Bü günədək çoxları repressiya olunmuş qohumlarını tapa bilməyiblər. Şəki rayonunda 30-31-ci illərdə 2000-dən artıq vətəndaşın güllələndiyinə baxmayaraq, qeydiyyatdan yalnız 1000 nəfər
keçib, qalanlarını isə müəyyən etmək mümkün deyil. Kütləvi
repressiyaların keçirildiyi bütün rayonlarda belə olub.
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2000-ci ilin 20 avqustunda Ağdərə kənd məktəbinin direktoru Qədimov Mirbala müəllimlə görüşüb ətraflı söhbət etdim.
Söhbət zamanı о dedi ki, 1931-ci ildə repressiya olunub, 6 il
müddətinə həbs cəzası ilə əsir düşərgəsinə göndərilib, qayıtdıqdan sonra yenidən həbs olunub.
1938-ci ildə güllələnmiş Aydın Məmmədovun nəvəsi Mürvət hələ uşaqlıqdan Tibb İnstitutuna girmək arzusunda idi, ancaq babası bəraət almadığından Bakıya getməyə cürət etmirdi.
Orduda Rusiyada xidmət etdiyindən rus dilini yaxşı öyrəndi,
xidməti başa vurduqdan sonra iki dəfə imtahan verməsinə baxmayaraq, müsabiqədən keçə bilmədi, indi isə onun bu arzusuna
çatmamasına bir başqa amil səbəb olmuşdur – artıq maddi cəhətdən imkansızdır.
Bizim dördüncü yol yoldaşımız Ağdərədə doğulmuş 1929cu il təvəllüdlü Səmədov Babakişi Murzabı (Mirzəbi) oğludur.
Uşaqlıq və gənclik illərini Ağdərədə keçirmiş, əsgərliyə burdan
getmişdir. Sürücülük ixtisası almışdır. Əsgərlikdən doğma kəndinə qayıtmış, lakin işə düzələ bilməmişdi. Onun əmiləri olan
Şıxbaba və Hacı Rza repressiya qurbanları idilər və adları “qara
siyahı”ya düşmüşdü. Anası Şixanum Məşədi Məhəmməd qızı
qardaşlarına ərzaqla kömək etdiyi üçün və silahlı qruplaşma
üzvləri ilə əlbir olmasına görə müqəssir bilinib Bakı türməsinə
salınmışdı. Belə bioqrafiya ilə kənddə yaşamaq hüququndan
məhrum olan Babakişini kənddən getməyə məcbur etdilər. O,
Sumqayıt şəhərinə gəldi və burada milisdə işləmək istədi, lakin
xüsusi yoxlamadan keçmədi. Həmin illərdə Sov. İKP qurultaylarında daim Stalinin şəxsiyyətinə pərəstişi pisləyirdilər, “Komsomolskaya pravda”, “İzvestiya” qəzetlərinin səhifələrində repressiya olunanlara bəraət verilirdi, lakin onların uşaqları dövlətin etibarsız adamları olaraq qalırdılar.
Babakişi şəhər rəhbərlərinin birinin sürücüsü oldu, bir az
keçəndən sonra, necə deyərlər, mədəni surətdə onu işdən azad
etdilər. Bu dəfə səbəbi ona aydın idi. Taksi sürücülüyünə dü122

zəldi, pensiyaya çıxana qədər orada işlədi. Sumqayıtlılar indiyədək bu vicdanlı, üzügülər, öz sərnişinlərinə, xüsusilə də qocalara və kasıblara hörmət edən adamı xatırlayırlar. Zəmanə
dəyişdi, ölkə müstəqillik qazandı. Babakişinin oğlu Rzanı milis
orqanlarına işə götürdülər, o, atasının arzusunu həyata keçirdi.
Odur ki biz Qanlıgölə tərəf qalxanda Babakişinin gözləri yaşardı. O, 50 il keçməsinə baxmayaraq yenidən doğulduğu, uşaqlıq
çağlarını keçirdiyi yerlərdə olacağına inanmırdı. Bu göl Aladaş
dağının zirvəsində yerləşir. Dərinliyini heç kəs bilmir. Bu kiçik
göl, görünür, zəlzələ nəticəsində yaranıb. Qaya süxurları iki bulağın yeganə çıxış yolunu bağlamışdı. Sovetləşmədən sonra
Sarkisyan adlı NKVD-çi, onun dediyi kimi, “quldurların” basdırdığı qızılları axtarırdı. O, ağdərəliləri suyun göldən axması
üçün dərin bir çalov qazmağa məcbur etdi. Qızıl tapılmadı, gölün suyu isə yol tapıb axmağa başladı. Suyun səviyyəsi 5-6 m
düşdü, ətrafda qamışlar bitdi. Göldə həddən artıq zəli vardı,
məlumdur ki, zəlilər ancaq təmiz bulaq suyunda artır, indi isə
Qanlıgöl Bakıdan gəlib asan yolla pul qazananların gəlir yeridir. Babakişi NKVD əməkdaşlarının о vaxtlar bu yerlərdə günahsız dinc əhalini necə qırmaları barədə öz qohumlarının söhbətlərini xatırladı. Təxminən 2000-ci il avqustun əvvəllərində
gölün yaxınlığındakı böyük daşın altında dərinliyi 2 metrdən
artıq olan bir çuxur qazıldı: deyilənə görə, burada о dövrlərdə
basdırılan qızılı xaricdən kimsə gəlib xəritə üzrə yerini öyrənib
çıxarmış və özü ilə aparmışdır. Kəndlilərdən heç kəs bu adamın
kim olduğunu bilməyib. Təzə qazılan çuxuru mən görmüşəm,
ancaq orada qızılın olub-olmadığını heç kəs bilmir. Qanlıgöl
haqqında ağdərəli Soltan Məmmədov bütöv bir poema yazmışdır. O, Ağdərədə ilk ali təhsilli şəxs, ilk məktəb direktoru olmuşdur. Vəfat etdi, çoxlu çap olunmamış şeirləri qaldı. Qanlıgöl şeirindən kiçik bir parçanı veririk:
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Qanlıgöl
Aladaş yaylağı... kiçik bir göl var,
“Qanlıgöl” deyirlər ona ellərim.
Onun dövrəsində bitir qamışlar,
Dibini bəzəyir dəlikli daşlar.
İnsan gözləritək qoşa bulaqdan
Yaranmış Qanlıgöl hey zaman-zaman.
Bəlkə, bir zirvədə yerləşdiyindən
Qürurla özünü sanır bir ümman.
Yalnız qurbağalar, nəğməli quşlar,
Küləkdən yellənən uzun qamışlar
Bu yerin daima pozur sükutun,
Bir də bərk tufanlar, leysan yağışlar,
Yarpız, kəklikotu, о tər nanələr
Baharda bu yerə hey ətir səpər.
Kəklik zənguləsi eşidərsən, dost,
Güzarın düşərsə bura səhərlər.
XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəllərində aşıq Adıgözəl yaşayıb. O, şeirlərində çar çinovniklərinin əleyhinə çıxmış, öz həmvətənləri üçün azadlıq tələb etmişdir. Onun şeirləri bu günə qədər
gəlib çatmamış və təkcə Mirbalanın yaddaşında iki bənd qalıb:
Adıgözələm, Aladaşda gəzərəm,
Pristav, naçalniki güllə ilə süzərəm.
Sayyad quş olub öz ovumu üzərəm,
Odur, Adıgözəl gəldi, Adıgözəl gəldi.
Adıgözələm, Aladaşda gəzərəm,
Sarı patronları döşümə düzərəm.
Pristavı ayağımla əzərəm,
Anama deyin, mətin vətənin ad günüdü.
Bakıda yaşayan yaşlı ağdərəlilər, о cümlədən uşaqlar da öz
kəndlərinin tarixini gözəl bilirlər, onlar 30-cu illərin hadisələ124

rindən xırda detallara qədər danışa bilərlər. 30-cu illərin hadisələri nəsildən-nəslə ötürülüb. Deyirdilər ki, əhalinin kənddən çıxıb getməsinin səbəbi kənd rəhbərlərinin əhali ilə pis rəftarı
olub. Həqiqətən də, bu rəhbərlər sistemin və zamanın uşaqlarıdır. Ağsaqqalların dediyinə görə, kənd rəhbərlərinin yaramazlıqları böyüməkdə olan nəslin xatirəsində əbədi yaşayır. Bəziləri
danışır ki, bir kəndli kolxoza quru ot təhvil verəndə ona deyirlər
ki, quru ot azdır. Kəndli ikinci dəfə əlavə ot gətirir, bu dəfə isə
otun bir az çox olduğunu deyirlər. Xülasə, kəndlinin gətirdiyi ot
rəhbərliyi heç cür qane etmir. Bu səbəbdən də kəndlilər Sovet
hakimiyyətinə qarşı çıxmağı qərara aldılar. Digərləri deyirdi ki,
bütün günahlar 1931-ci ildə öldürülən ərinin qatilinin tapılmaması üzündən intiqam almaq istəyən rəhbər qadındadır.
Arxiv materiallarından məlumdur ki, nəinki kənd, hətta
respublika miqyasında, SSRİ-nin hər yerində yuxarıdan gələn
göstərişə görə kəndin “antisovet elementi” adlanan lazımsız
hissəsini məhv etmək üçün ətrafda bir-iki milisi öldürürdülər
ki, əhalini qırmaq üçün bir əsas olsun. NKVD əməkdaşları bunu əllərində əsas tutaraq 1918-ci ildə kəndlərini erməni yaraqlılarından qorumaq işində fəal iştirak edən bütün əmək qabiliyyətli kəndliləri qırırdılar.
Ağdərədə, Şahbuz rayonunun Keçili, Culfa rayonunun Milax kəndlərində və Azərbaycanın bir çox rayonlarında da belə
olmuşdu.
Bu münasibətlə 1996-cı ildə Moskvanın ORT telekanalı ilə
çıxış edən voronejli professor İvanovun dediyinə görə, 1930-cu
ildə kəndə çatmamış yol kənarında, meşədə 2 milis nəfərinin
öldürülməsi həmin kəndin dinc əhalisini qırmaq üçün NKVD
əməkdaşlarının əlində əsas oldu.
1929-cu ildən Sov. İKP katibi, Sovet İttifaqı ateistlərinin
baş ideoloqu Yaroslavski (Qubelman Miney İsrailoviç, 18781943) – bütün bolşevik inqilablarının iştirakçısı olan bu akademik – həmişə rəhbər orqanlarda işləmişdi, ateistlər hərəkatını
təşkil etmişdi. Həmin illərdə qiymətli tarixi binalar, qeyri-adi
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memarlıq abidəsi olan kilsələr, məscidlər dağıdıldı, keşişlər,
minlərlə kilsə xadimləri tutuldu. NKVD əməkdaşlarının köməyi
ilə ateist kitabçaları kəndlilərə, о cümlədən ziyalılara və fəhlə
sinfinin bəzi təbəqələrinə paylandı. Ağdərə kəndində bu kitabçalardan 15 kəndliyə verildi. Bəziləri bu kitabçanı özündə gəzdirir,
digərləri Allahın qəzəbindən qorxub gizlədirdilər. Onlar bu kitabçanı yalnız Bakıdan və ya rayon mərkəzindən gələn rəhbər işçilərin tələbi ilə göstərirdilər. Kitabçası olan şəxslər böyük hüquqlara malik idilər, hətta bəzən vergi də vermirdilər. Varlı kəndlilərin keçmiş çobanları, nökərləri bu kitabçaları alandan sonra özlərini daha sərbəst aparırdılar. Hökumət varlı kəndliləri sıxışdırdıqca kasıblar özlərinin keçmiş sahiblərinin əmlakından istifadə
edərək tədricən, “əlləri ciblərində” varlanırdılar.
Bir çox varlı kəndlilər var-dövlətini qoruyub saxlamaq
məqsədilə qızlarını vaxtilə öz nökərləri olmuş kasıb ailənin oğlanlarına ərə verirdilər. Bəzən bu, yaxşı nəticə vermirdi, bəzən
də keçmiş nökər özünün varlı qayınatasının var-dövlətini içkiyə
verib talan edirdi. Bəzi hallarda zəngin kəndlilər öz qazandıqları
mal-dövlətini atır, işləyib ailəsini saxlamaq üçün şəhərə gedirdi.
Kəndin və rayonun rəhbərlərinə inanıb kənddə qalan azsaylı imkanlı kəndlilər, xüsusən 1918-ci ildə əllərində silah torpaqlarını
erməni yaraqlılarından qoruyanlar 1931-37-ci illərdə repressiya
edilənlər oldular. Bəziləri güllələndi, bəziləri müxtəlif müddətlərdə iş aldılar. Onlara qolçomaq üsyançılar hərəkatının iştirakçısı, “silahlı qruplaşma” təəssübkeşi kimi iş açılırdı. Hər repressiya
olunan üçün bir neçə sətirdən ibarət ittihamnamə və ya qərar verilirdi. Bu qərar bir ailənin, ya da bir nəslin taleyini həll edirdi.
Azərbaycanın bütün kəndlərində, xüsusilə də Ermənistan və keçmiş DQMV (Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti) ilə sərhəddə yerləşən kəndlərdə vəziyyət bu cür idi.
Kütləvi repressiyalar zamanı Naxçıvan MR-in İran və Türkiyə ilə sərhəd rayonları böyük itkilər vermişdi. Bəs nə düşmən
mövqeli kapitalist ölkələrin bir parçası olan, nə də Ermənistanla sərhəd zonasında yerləşməyən böyük bir dağ kəndi hansı səbəbdən bu qədər çoxlu itki verməliydi?
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Ağdərə kəndi Azərbaycan miqyasında dəmir yolundan
uzaqda yerləşir, hökumətin ən yaxın asfalt yolu onun 37 kilometrliyindədir. Bircə səbəb var: 1918-ci ildə tayqulaq Andranikin təpədən-dırnağa silahlanmış dəstəsi indiki Azərbaycan ərazisində kütləvi qırğınlar törətdi. 1918-ci ilin mart günlərində erməni başkəsənləri Bakı, Şamaxı, Quba və respublikanın başqa
rayonlarında minlərlə azərbaycanlını kütləvi surətdə qətlə yetirdi. 1918-ci ilin 28 mayında – ilk müstəqil Azərbaycan qurulduqdan sonra – 1918-ci ilin martında minlərlə azərbaycanlının
vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi faktını araşdıran xüsusi komissiya
yaradıldı. Komissiya dəhşətli faktlar üzə çıxartdı. Silahsız insanları, qocaları, uşaqları məhv edirdilər. Meyitləri indiki “Azneft”
meydanı yaxınlığında üst-üstə qalaqlayırdılar. Deyilənə görə, bu
dəhşətlərin fotoları Praqa arxivində saxlanılır. Ağdərəlilər öz
dəstələri ilə Şamaxı şəhərində azərbaycanlıları erməni yaraqlılarından müdafiə etmişdilər. Buna görə də erməni silahlı qruplaşma üzvləri kəndə basqın edib əhalini qırmağa cəhd göstərdilər.
Erməni dəstəsi Hilmilli kəndi tərəfdən çayboyu kəndin cənubuna
keçib iki evi və məscidi yandırdı. Ağdərəlilər təhlükəni görüb
qocaları, uşaqları və qadınların bir qismini Aladaş dağının ətəyindəki təhlükəsiz bir yerə apardılar. Qadınların əsas hissəsi kişilərə kömək edirdilər. Ağsaqqalların dediyinə görə, Qara Əhməd
beş yüz metrdən yaraqlılar dəstəsinin komandirini vurdu və ağdərəlilər hücuma keçdilər. Ermənilər qüvvələrinin bir hissəsini
itirdiklərindən geri çəkilməyə məcbur oldular. Bu döyüşdə ermənilər 11 döyüşçü, ağdərəlilər isə cəmi 5 döyüşçü itirdilər.
Pəhləvan Məşədi İmanqulu Ağdərə ətrafındakı bütün kəndlər içərisində məşhur idi, mahalda onun kürəyini yerə vuran
olmamışdı. Toy güləşlərində həmişə qalib çıxardı. Olimpiya
çempionu Namiq Abdullayev 20-ci illərin bu pəhləvanının nəslindəndir. Kəndin müdafiəsində pəhləvan Məşədi İmanqulu,
Molla Əli, İbrahim, Əşrəf, Əhməd Səfərli xüsusilə fərqləndilər.
Məşədi Əmbək Насı Məlikəli oğlu isə erməni dəstələrinin qovulmasında xüsusi xidmətlərinə görə türk komandanlığı tərəfin127

dən yüzbaşı hərbi rütbəsinə layiq görülmüşdü. Ermənilər Yanardağ tərəfdən hücuma keçirdilər, yolboyu üç dəyirman yandırmışdılar. Hacı Qədim oğlu İbrahim öz dəstəsiylə birlikdə ermənilərin kəndin şimal tərəfindən keçməsinə yol vermədi, çünki bu hissədə qocalar və uşaqlar çox idi. O, kənddə əla atıcılığı
ilə fərqlənirdi. Türk komandanlığı ona da xüsusi ad vermişdi.
Döyüşdə ağır yaralandı və 32 yaşında vəfat etdi.
Kəndin müdafiəsində о dövrdə 80 yaşı olan Hacı Qurban
Əli oğlu da böyük işlər görüb. Yaşının çoxluğuna baxmayaraq
öz oğlanlarıyla daşnak separatçılarına qarşı mübarizə aparır,
onun gur səsi hər yerdən, xüsusilə də müdafiənin zəif təşkil
olunduğu yerdən eşidilirdi. Ən yüksək nöqtədə durur, dirijor
kimi ağdərəlilərin hücumuna komandirlik edirdi. Bu müdrik
qocanın dəyanətini görən hər bir ağdərəli öz postlarında möhkəm dayanıb yurdunu qoruyurdu. Onlar bir addım da geri çəkilmədi və çox böyük əzmlə erməni yaraqlılarını qovdular.
Vaxt keçdi, bolşeviklər hakimiyyətə gəldi, ermənilər öz sahiblərini dəyişdilər, dünənki quldurlar bu gün QPU (DSİ),
NKVD (XDİK) əməkdaşı forması geyib ağdərəlilərə 1918-ci il
döyüşünü xatırladırdılar. İndi onlar Sovet hökuməti və bolşeviklər partiyasının adından çıxış edirdilər. Bəzi ağdərəlilər tətbiq olunan ağır vergini verə bilmirdilər, digərlərinin bir qədər
artıq taxılı vardı, о biriləri isə kolxoza vaxtında yazılmamışdılar. Əhalinin əsas hissəsi ateist biletlərindən imtina etmişdi.
QPU əməkdaşları Hacı Qurbana 1918-ci ildə göstərdiyi cəsarət
və təşkilatçılığı xatırlatdı, bu müdrik qocanı həbs etməklə ürəkləri soyumadı, iki oğlunu onun gözü qabağında güllələdilər.
1931-ci ilin 9 oktyabrında NKVD dəstəsinin komandiri Ağacanyan Ağdərədən 20 km aralı 8 kəndlini üsyanda iştirakına
görə güllələdi. Həmin gün güllələnənlərin meyiti kəndə gətirilib Baloğlanın tövləsinin divarları yanında uzadıldı və qadınları
onların qanlı üzlərini yumağa məcbur etdilər. Xüsusi fotoqraf
gətirdilər ki, bolşevik terrorunun bu qurbanlarının şəklini çəksin. NKVD dəstəsinin komandiri Ağacanyan məxfi siyasi şöbə128

nin rəisi Xoren Qriqoryanın və öz rəisi Orbelyanın tapşırığını
yerinə yetirdiyi üçün fəxr edə bilərdi. O, yüksək vəzifə alacağına tam əmin idi. Terror qurbanlarının şəkli çoxaldılaraq təsvir
və tərif edən sənədlər əlavə edib və böyük bir məktubla üsyançıların məhv edilməsi ilə bağlı keçirilmiş əməliyyat barədə məlumatı Zaqafqaziya QPU-nun rəisi Beriyaya, SSRİ NKVD-nin
xalq komissarı Yaqodaya göndərdilər. Yaqoda 1938-ci ildə antisovet element, antisovet hərəkatının təşkilatçılarından biri kimi güllələnmiş və hətta bəraət belə almamışdı. Bununla əlaqədar mən Çexiyada, Praqa şəhərinin təxminən 50 kilometrliyində yerləşən Lides şəhərindəki hadisəni xatırladım. 1944-cü ildə
bu şəhərdə 159 şaxtaçı faşistlər tərəfındən güllələndi. Faşist zabitlərdən biri güllələnmə epizodunu həvəskar aparatı ilə lentə
almışdı. Sovet qoşunları bu zabiti əsir götürəndə həmin plyonkanı götürüb turistlərə göstərmək üçün Lides şəhərindəki muzeyə vermişdilər. QPU əməkdaşlannın çəkdiyi güllələnmiş
kəndlilərin fotoları isə bu kitabda təsvir edəcəyimiz repressiya
qurbanlarının arxiv sənədlərində qalmışdır. Mən özüm Qurbanov Əminağa Əliağa oğlunun, Bafadar Əlmurad oğlunun bu
şəkilləri necə öpdüklərinin şahidi olmuşam. Onların əksəriyyəti yaşlılar idi; göz yaşlarını saxlaya bilməyən bu adamların
uşaqlıqdan ürəyində qalan bu ağrı yenidən göz yaşlarında
özünü büruzə verdi. Heç kəsin cavab vermədiyi sual yenidən
meydana gəldi: bu günədək “repressiya qurbanlarının qohumları” damğası vurulan bu adamların günahı nədir? Əgər 1917ci ildə bolşeviklər çevriliş edərək keçmiş Rusiya imperiyası
ərazisində sosializm qurmaq, sonralar isə bunu daha da genişləndirmək istəyirdilərsə, bu formasiyanın statusu öz xalqına
yönəlik genosid siyasəti yeritməyə imkan vermirdi. Ona görə
ki, onlar öz ailələrini dolandırır, uşaqlarını Vətənə layiqli övlad kimi tərbiyə edə bilirdilər.
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AĞDƏRƏ KƏNDİNDƏ SOYQIRIMI
1931-ci il avqustun 2-də Xızı rayonunun Ağdərə kəndində,
daha dəqiq desək, kənddən 5 km aralı Qanlıgöl gölünün yaxınlığındakı Aladaş dağında bəzilərinin “milis”, bir başqalarının
“vergiyığan” adlandırdığı Möhüb deyilən bir şəxs öldürülmüşdü.
Onun ölümü barədə açılan cinayət işində hadisənin səbəbi barədə heç bir dəqiq məlumat yoxdur. Sadəcə, o məlum olub ki, Möhüb heç vaxt milis olmayıb, kəndin ağsaqqalları da bu barədə
heç nə bilmir, öz böyüklərindən də bu haqda heç nə eşitməyiblər. Hətta onu görənlər və yaxşı tanıyanlar deyirlər ki, Möhüb
heç vaxt milis olmayıb, bəzən ona yaylağa gedib müxtəlif işlər
görmək kimi tapşırıqlar verilib. Möhüblə birlikdə guya milis işçisi olan Nəsir də öldürülüb. Bütün şahidlər və bu iş üzrə təqsirli
bilinənlər ifadələrində Nəsirin soyadını xatırlamadıqlarını qeyd
edirlər. Cinayət işində adı keçən DDSİ (Dairə Dövlət Siyasi
İdarəsi) əməkdaşları onun soyadını və Ağdərəyə haradan gəldiyini bilmir, xidmət yeri də məlum deyil. Yalnız Məmmədcəfərin
istintaqı zamanı müəyyən edilib ki, Möhüb və Nəsiri Məmmədcəfərin yanına rəis göndərib, xahiş edib ki, Şıx Əlicanı istintaq
üçün Xızıya göndərsin. Atası onlara deyib ki, Məmmədcəfər evdə yoxdur, gələn kimi onu rəisin yanına göndərəcək.
Müqəssir hesab olunanların heç biri Möhüb və Nəsirin öldürülmə səbəbinə öz ifadəsində aydınlıq gətirməyib, milisləri
öldürənlərin kim olduğunu deyə bilməyib. Hətta DDSİ əməkdaşları onlara milislərin qatillərinin kim olması və niyə öldürülməsi barədə sual verməyib.
Bu hadisədən bir neçə gün sonra kənddə kommunistlərdən
Novruzbəy və Vəlibəy öldürülüb. Sovetləşməyə qədər onların
ikisi də çoban olub, varlı kəndlilərin qoyun sürüsünü otarıb.
Kolxoz təşkil olunanadək “allahsız” vəsiqəsi alıblar, üstəlik,
onlara vəzifə də tapşırılıb, kənd və kolxoz rəhbərlərinin tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Onlar öldürüləndən sonra kənddə bütün kişilərin həbs ediləcəyi barədə şayiələr gəzib.
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1931-ci ilin 28 sentyabrına kimi müqəssir adlandırılanlardan
heç biri dindirilməyib, avqustun əvvəlində Ağdərə kəndində qətl
törədilməsi ilə bağlı hadisə yerinin təsviri ilə bağlı heç bir protokol, əməkdaşların raportları və digər materiallar yoxdur. Bu
dövrdə kəndin, demək olar ki, bütün kişiləri evlərindən çıxıb gedib, gizli yaşayıblar, çünki hər gün kənddə və yaxın kəndlərdə
şayiə yayılırdı ki, hökumət allahsız vəsiqəsi olanlardan başqa bütün kişiləri həbs edib güllələyəcək. Elə həmin günlərdə Azərbaycan DSİ (Dövlət Siyasi İdarəsi) tərəfindən türk mənşəli dinc
kəndliləri qırmaqda “böyük” istedadı və təcrübəsi olan, buna görə dəfələrlə mükafatlandırılan və vəzifəsi böyüdülən Orbelyan
soyadlı birisi 2-ci şöbənin rəisi oldu. Sonralar Orbelyanın vəzifəsi böyüdüləcək və o, Azərbaycan DSİ 2-ci şöbəsinin rəisi olacaqdı. O, Xızı rayonunun Ağdərə kəndində dövlətin adından
kəndlilərin məhv edilməsində (faktik olaraq o, 1918-ci ildə kəndi
erməni başkəsənlərindən qoruyan zaman əhalinin göstərdiyi qürur və igidliyin qisasını alırdı) qanlı fəaliyyətinə görə daha böyük vəzifəyə yüksələcək, gələcəkdə Dağlıq Qarabağ Vilayəti Ali
Məhkəməsinin sədri olub öz mənfur əməllərini davam etdirəcəkdi. Ağdərə hadisələrinə bir qədər ara verib Orbelyanın Naxçıvanın Keçili və Milax kəndlərində törətdikləri əməllərə keçək.
Beləliklə, 15-ci səhifədə oxuyuruq: “Orqanlarda 30 ildən
çox çalışan bir milis işçisi, cinayətin və cinayətkarın nə demək
olduğunu yaxşı bilən bir adam kimi bu faşizm qoxuyan işdən
dəhşətə gəldim. Və bu qatı cinayəti NKVD əməkdaşı formasını
geymiş bir şəxs törədib. Bu həmin Orbelyandır ki, Xızı rayonunun Ağdərə kəndində qanlı izlər qoyub gedib, onun rəhbərliyi
ilə bu kənddə 1931-ci ildə onlarca günahsız sakin güllələnib”.
Milax istintaq işindən: “Kərbəlayı Yəhya Məmmədnağı oğlu Nağıyev öz qardaşı Kəblə Nağı Məmmədnağı oğlu ilə birlikdə 1929-cu ilin 29 dekabrında Naxçıvan şəhər milis idarəsinin
cinayət-axtarış şöbəsinə çağırılıb. Onlar milis idarəsinə çatanda
qorxub Milaxa geri qayıdıblar, 20 gündən sonra Ermənistana
gedərək oradan Fransa tüfəngi və 200 patron, bir dənə də kənd
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sovetinin sədri Yusif Qəhrəman oğlu üçün tüfəng alıblar. Bütün
bunlar sovetliyin pullarını oğurlayan kənd sovetinin sədrinin
Kərbəlayı Yəhyanın silahlı qruplaşmasına birləşməsi üçün
olub. “Keçili işi”ndə də belə olub. Bu dəfə Keçilidən olan Kərbəlayı İsmayıl Naxçıvan cinayət-axtarış idarəsinə çağırılıb; tutulmaqdan qorxan İsmayıl Keçiliyə qayıdıb, Kərbəlayı Yəhya
kimi qruplaşma üzvləri toplayıb Sovet hakimiyyətinə qarşı döyüşmək məqsədilə Ermənistana gedərək silah alıb, hətta öz pullarını bu işə sərf etmək istəyib”. Bəli, məlum olur ki, hər bir
yerdə, hər bir işdə Orbelyanın cinayətkar məntiqi bu kəndliləri
üsyançılar hərəkatının iştirakçısına çevirmək, onlarca insanı
güllələtmək, ailələrini Qazaxıstan çöllərinə sürgün etmək məqsədi güdür. Milax kəndində olduğu kimi, Orbelyan Keçilidə də
80 qocanı üsyançılar hərəkatının iştirakçısı edir, Ağdərə işində
95 yaşlı Hacı Qurbanın güllələnməsinə nail olur.
“Milax işi”ndə 25-dən çox kəndli güllələnmiş, 40-dan çox
ailə repressiya olunmuş və Qazaxıstan çöllərinə əbədi sürgün
edilmişdi.
“Keçili işi”nə görə daha çox adam güllələnmiş, əhali repressiya olunmuş, Qazaxıstan çöllərinə göndərilmişdi.
Həmin vaxt onlarca kəndli öz ailəsini atıb İrana getdi və bir
daha qayıtmadı, DSİ əməkdaşlarının sözünə inanıb qayıdanlar
isə aldadıldılar və repressiya edildilər. Bəziləri güllələndi, bəzilərini “Troyka” cəzalandırdı. Digərləri isə Baltik kanalının tikintisinə göndərildi və oradan heç kəs sağ qayıtmadı. “Milax
işi”nə görə iki sərhədçi, “Keçili işi”nə görə kəndin girəcəyində
kommunar Eynullayev və milis Qəmbərov öldürülmüşdü. “Ağdərə işi”nə görə hakimiyyətin iki nümayəndəsi – vergiyığan
Möhüb və milis olan Nəsir öldürülüb, hərçənd onun hansı
kənddən olduğu, qohumlarının kim olduğu bilinmir.
Oxucu irəlidə kəndliləri istənilən üsulla Sovet hökumətinin
düşməni edib onların güllələnməsinə nail olan Orbelyanın fitnəkar hərəkətlərinə şahid olacaq. O, gələcəkdə ifşa olunmasın
deyə müasir cinayətkar kimi özünə maddi sübut da düzəldir.
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Təcrübə göstərir ki, ən mahir cinayətkar da öz hərəkətlərində
gələcəkdə açıla biləcək kiçik bir iz qoya bilir. Bəzi cinayətlərin
üstü vaxtı gələndə açılır; Azərbaycan xalqının düşmənləri olan
Xoren Qriqoryan, Markaryan, Sumbatov, Borşev və başalarının
cinayətləri kimi. Onlar 1956-cı ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin
qərarı ilə ifşa olundular və güllələndilər. Orbelyanlar sağ qaldılar və öz natəmiz işlərini davam etdirərək 1967-ci ilin əvvəllərində iç üzlərini göstərdilər.
Mənim “Tarixin qan yaddaşı” kitabımda göstərilən sənəddə
belə yazılıb: “Nəhayət, repressiya tarixini az-çox bilən bir şəxs
kimi onu demək istəyirəm ki, mən kəndlilərin, fəhlələrin, ziyalıların ən qabaqcıl nümayəndələrinin nəyə görə, hansı qurmaya
əsasən məhv edildiyini gözəl bilirəm. Ona görə də onu təsdiq
edirəm ki, Keçili kəndinin kənarında öldürülən milis işçiləri
Qənbərov və Eynullayev (Orbelyan iddia etdiyi kimi) kəndlilər
tərəfindən deyil, məhz NKVD əməkdaşları tərəfindən öldürülüb
ki, kənd əhalisinin əksər hissəsini məhv etmək, repressiyaya
məruz qoymaq üçün əsas yaransın” (S.Z.).
Milax kəndində də belə oldu. Orda bolşeviklərin əmrini yerinə yetirən rus oğlanları silah gücünə kəndliləri yurd-yuvasından qovurdu. Üsyançı dəstənin rəhbəri (Orbelyan onu məhz belə təqdim edir) bir tüfəng, iki pulemyot və başqa silahlarla bütün dəstənin üstünə hücum etdi. Bu halda Möhübü və milis işçisi Nəsiri kəndlilərdən heç kəs öldürə bilməzdi. Belə ki, cinayət motivi yox idi. Həmin illərdə kənddə ancaq qadınların namusuna görə adam öldürürdülər. Beləliklə, təcrübəli Orbelyan
bu üsulla Şahbuz rayonunun Keçili kəndində onlarca kəndlini
güllələdi. Naxçıvan şəhər türməsinin nəzarətçisi Mirzəxan adlı
şəxsin Naxçıvan MR Daxili İşlər naziri T.B.Aydəmirovun (Aydəmirov 1931-ci ildə Ağdərə kəndində kəndliləri ittiham edən
DSİ əməkdaşlarından biri idi – S.Z.) adına yazdığı 15 sentyabr
1940-cı il tarixli raportunda deyilir: “Bununla bildirirəm ki,
1930-cu ildə Şahbuz rayonunun Keçili kəndində quldurluğa
qarşı mübarizə zamanı mənimlə birlikdə iştirak edən, Şahbuzun
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Kükü kənd sakini İsmayıl Eynullayev qruplaşma üzvləri tərəfindən öldürülmüşdü. Qəmbərov da elə bu vaxt öldürülmüşdü».
Bu məktubun əsasında Şahbuz NKVD RŞ-nin rəisi, dövlət təhlükəsizliyi kiçik leytenantı Qədirəliyevə göstəriş verildi: “Bildiririk ki, tələb olunan Eynullayev İsmayıl Şahbuz rayonunun
Kükü kəndindəndir. 1930-cu ilədək Naxçıvanda işləyib, həmin
ildə Keçili kəndində quldurluğa qarşı döyüşdə Eynullayev və
Qəmbərov silahlı qruplaşma üzvləri tərəfindən öldürülüb. Bu
məlumatların doğruluğunu 3 gün ərzində Keçili və Kükü kəndlərindən olan şəxslərdən sorğu yolu ilə yoxlamağı və bütün materialları rəyinizlə birgə bizə göndərməyinizi xahiş edirik. Sorğulara cavab verməzdən əvvəl onun doğruluğuna inanmağı, iki
dəfə yoxlamağı və sonra həqiqəti yazmağı məsləhət görürük.
Naxçıvan MR-in Daxili İşlər xalq komissarı Aydəmirov.
İcra etdi: NKVD-nin əməliyyat müvəkkili Mişiyev.
17 sentyabr 1940-cı il, 145-205-ci siyahı, P-4768, iş №3”.
Şahbuz rayon şöbəsinin rəisi Naxçıvan MR Daxili İşlər
xalq komissarı Aydəmirovun sorğusuna belə cavab verib: “Siz
1930-cu ildə quldurluğa qarşı mübarizə vaxtı vətəndaş Eynullayev İsmayılın öldürülməsi barədə düzgün məlumat verməyimiz barədə sorğu göndərmişdiniz. Bildiririk ki, Eynullayev İsmayılı heç kəs tanımır və Şahbuz rayonunda belə bir adamın
olması məlum deyil.
NKVD Şahbuz rayon şöbəsinin rəisi Qədirəliyev, əməliyyat
müvəkkili Rəhimbəyov”.
Yuxarıdakı yazışmalardan görünür ki, Orbelyan Şahbuz rayonunun Keçili kəndində 1930-cu il mart hadisələrini özü təşkil
edib və lazımsız şahidləri özü məhv edib. Ağdərəlilərin işi də
bu vəziyyətdədir. Milislərin gizli surətdə öldürülməsi təşkil
edilmişdi və bu, Ağdərə kəndində kütləvi repressiya keçirmək
üçün DSİ əməkdaşlarının əlinə əsas vermişdi.
Ağdərə kəndində də Keçilidə, Milaxda, Ərəfsədə baş verən
hadisələr təkrarlanıb. Bu yerlərdə də istintaqa DDSİ əməkdaşı
Orbelyan rəhbərlik edirdi. Onun üzdəniraq fəaliyyəti təkcə bu
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kəndlərlə məhdudlaşmır. Orbelyan işləyən fəhlə və kəndlilərə,
1937-ci ildə ziyalılara qarşı da bu metoddan istifadə edirdi. Bu
məhvetmə metodu Orbelyan və onun kimi bəzi DSİ əməkdaşlarının işinin əsasını təşkil edir, digərləri isə “vicdanını itirmədən” həyata keçirirdi. “Xalqlar atası”nın arzusunu ürəklə yerinə
yetirməyən, о qədər də amansız olmayan DDSİ-nin, NKVDnin, DİN-in, DTK-nın bir çox əməkdaşları vəzifədən qovulur,
böyük bir hissəsi repressiyaya məruz qalır, müxtəlif müddətlərə
cəza alır və ya güllələnirdi.
Yenidən Ağdərə işinə qayıdaq: istintaq işindən görünür ki, 2
avqust 1931-ci ildə Möhüb və Nəsir Qanlıgöldən bir qədər aralıda, о vaxtlar ortabab sayılan, 50 qoyunu, bir dəvəsi və iki atı
olan kəndli Məmmədcəfərin alaçığının yanında öldürülüb. Bəs
niyə Məmmədcəfər 1 ildən sonra – 2 avqust 1932-ci il tarixdə
dindirilib? Onu GSŞ (gizli siyasi şöbə) müvəkkili Əliyev Məmməd Əhməd oğlu istintaq etmişdi. Məmmədcəfər ifadəsində deyib ki, 1931-ci ilin yayında milis işçisi Möhüb soyadını bilmədiyi bir milisionerlə Şıxı Əlican oğlunu Xızıya istintaqa çağırmaq
üçün kəndə gəlibmiş. Milisioner Möhüb onu görəndə deyib ki,
hökumət kəndə su çəkdirir, o, 150 manat verməlidir. Məmmədcəfər razı olub və bildirib ki, о qədər pulu yoxdur, 50 manat verə
bilər. Qalanını taxıl yığımından, ya da qoyunlarını satandan sonra verər. Möhüb razılaşmayıb, tüfəngin qundağı ilə onun sinəsindən vurub. Ona görə sinəsi ağrıyıb, Möhübün tüfəngindən yapışıb və yıxılıb. Bu vaxt atəş səsi gəlib. Amma kimin atəş açdığını
bilmir. Gözünü açanda görüb ki, Möhüb ölüb. Bu hadisə baş verəndə Aydın Əhməd oğlu, Əlirza Cabbar oğlu, Cabbar İsgəndər
oğlu da orada imiş. О, Möhübün öldüyünü görəndən sonra evə
gedib, bir aydan sonra hökumətə təslim olub.
Necə olur ki, о vaxtlar çox böyük adam sayılan və öldürülməsi Sovet hökumətinə qarşı çıxmağa bərabər hərəkət sayılan
milisioner öldürülür, amma hadisədə əsas şahid olan Məmmədcəfər Möhübün ölümündən iki ay sonra həbs edilir və bir ildən
sonra istintaq edilir? Məmmədcəfərin qardaşı Nəcməddin kənd135

də ən varlı adam sayılırdı. Onun 500-dən çox qoyunu, bir neçə
dəvəsi və atları vardı. Buna görə də Məmmədcəfər öz ifadəsində bildirib ki, üsyanın səbəblərindən biri də kəndlilərin müxtəlif vergilərlə və tədarüklərlə talan edilməsi idi. Sonralar bu ifadə əsasında Məmmədcəfərin qardaşı Nəcməddinə də güllələnmə cəzası verilib.
Guya hadisələrin digər şahidi İsgəndərov İbad Hacıcabbar
oğlu da həmçinin bir ildən sonra – 22 avqust 1932-ci ildə istintaq edilib. Onun da istintaqını DSİ-nin həmin əməkdaşı Əliyev
Məmməd aparıb. İbad istintaq zamanı bildirib ki, milisioner
Möhübün ölümündə iştirak etməyib, ikinci milisionerin adını
xatırlamır. O, kəndin ucqarında idi, kəndə su çəkirdilər. Yolda
Məmmədcəfərə rast gəlir və kənddən qaçmağı təklif edir – yoxsa hökumət qoşunları gəlib onu öldürə bilərlər. Sonra o əlavə
edib ki, Novruzbəy və Vəlibəyi Tahir Soltan oğlunun həyətində
Hacı Qurbanın oğlanları Ələkbər və Zeynalabdin öldürüb, amma səbəbini bilmir.
Bir ildən sonra kənd sovetinin kuryeri Sadıxov Canıyar
Əliyar oğlunu istintaq edirlər. O, maddi vəziyyətinə görə çox
kasıb idi, 4 qoyunu və 1 atı vardı. Rus imperiyasının yoxsulları
1917-ci ildə çevrilişlə hökuməti zəbt etdilər. Ona görə də bu
şəxs Ağdərə üsyançılar hərəkatında heç cür iştirak edə bilməzdi. Buna baxmayaraq 1931-ci ilin 20 oktyabrında həbs edilib.
DSİ-nin əməkdaşı N.V.Sayqakov bir neçə aydan sonra xatırladı
ki, inqilabı yaradan yoxsul bir adam həbsdədir və onu dindirir.
O verdiyi ifadədə bildirib ki, əmisi Hacı Həbib silahlı qruplaşma üzvüdür və Canıyar onu DSİ əməkdaşlarının əlinə vermədiyi üçün həbs olunub. Sonra əlavə edib ki, avqustun 2-də iki milis Ağdərəyə gələndə Məmmədcəfərdən 150 manat pul istəyiblər, о isə verməyib. Sayqakov cavabların həqiqətə uyğun gəlmədiyini bilirdi, Canıyar evdə olduğu vaxt milisionerin “qatilini” görə bilməzdi. Hər bir müstəntiq müqəssiri öz bildiyi kimi
dindirirdi. Bəzisi rusca yaxşı danışa bilmədiyindən və savadsızlığı üzündən olmuş hadisələrin mahiyyətini aça bilmir, digərləri
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vicdanlarını itirmək istəmirdi, çünki bilirdilər ki, əməliyyata
rəhbərlik edən adam müttəhimlərin çoxunu güllələnməyə məhkum etməli idi. O, bu sahədə çox təcrübəliydi, Orbelyanın soyadı olan yerdə yuxarıda oturanlar hər cür ittihamnaməni imzalaya bilərdilər. Məhkəmə iclasında “üçlük” maraqlanmırdı ki,
imza var, ya yoxdur, ittihamnamə təsdiq edilib, ya yox? Bu onları az maraqlandırırdı. Təki plan dolsun: nə qədər adam güllələnməli, neçəsi 3, 5, 10 il müddətinə həbsə məhkum edilməlidir. Həmin illərdə DSİ əməkdaşlarının çoxu məhv etdikləri
adamların sayı ilə: onların neçəsinin xalq düşməni, neçəsinin
alman, ingilis, türk casusu olmasını aşkarlamaları ilə fəxr edirdilər. 1989-cu ilin oktyabrında SSRİ prokurorluğunun şöbə rəisi, general Çudin mənə danışmışdı ki, о, 50-ci illərdə SSRİ prokurorluğunda siyasi repressiya qurbanlarının reabilitasiyası üzrə komissiyanın üzvü olub. O, işlərlə tanış olanda Novosibirsk
vilayəti NKVD-nin əməkdaşının raportu ilə rastlaşıb. Əməkdaş
neçə xalq düşməni məhv etdiyini və onlardan neçəsinin güllələndiyini göstərib və şikayət edib ki, hələ də ona ad və vəzifə
verilməyib. Bu əməkdaşın bütün işlərini qaldırıblar və məlum
olub ki, bütün faktlar uydurulub, vətəndaşlar qanunsuz tutulub,
bəzən ən ağır cəzaya məhkum ediliblər. Bu əməkdaş haqqında
cinayət işi açılıb və o, qorxudan özünü asıb. Bu əməkdaş guya
onun işinə qanunsuz baxıldığı barədə həyasızcasına şikayət etmək istəyirdi. Əlbəttə, bu, bir faktdır, amma belə faktlar çoxdur, bir çoxu nəinki cəzalandırılmır, hətta xidməti vəzifələri
yüksəldilənlər olurdu, ya da yaxşı məbləğlə təqaüdə çıxırdılar.
Cinayət işində, fikrimcə, Ağdərə kəndinin dinc əhalisini
məhv edən bir əməkdaşın əsl simasını meydana çıxaran çox
maraqlı bir sənəd var. Əməliyyatın rəhbəri Orbelyan o vaxt
DSİ Azərbaycan şöbəsinin rəisi idi və saxlanılanlardan birinin
dilindən iltizam alıb ki, dindirmənin məzmunu barədə heç kəsə
bir söz deməsin. İltizamda belə yazılıb: "Mən, Ağdərə kəndinin
sakini, 28 avqust 1931-ci il tarixində Az. DSİ-yə belə bir iltizamnamə verirəm ki, mənimlə aparılan sorğu-sual barədə heç
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kəsə heç nə deməyəcəyəm və verdiyim sözü pozsam, kollegiya
qarşısında məsuliyyət daşıyacağam. Savadsızam, sağ əlimin şəhadət barmağını basıram”.
İkinci iltizamnamə də DSİ-nin blankında həmin xətlə, həmin tarixlə yazılıb, amma başqa bir barmaq izi ilə imzalanıb.
Məktubdakı xətdən və yazılma üslubundan asanca bilinir ki,
həmin ittihamnaməni məhz Orbelyan tərtib edib. Onun bu işdə
“Milax işi”nin protokolunu imzalamaq kimi böyük təcrübəsi
var idi. Orbelyan işini elə qururdu ki, gələcəkdə onu istintaq
materiallarını saxtalaşdırmaqda təqsirləndirə bilməsinlər. Lakin
tarix bu materialları qoruyub saxlayıb, gec də olsa, Azərbaycanın türk əhalisinin cəlladını ifşa edib. Elə burada həmin xətlə,
həmin imza ilə yazılan ikinci material var. 28 avqust 1931-ci ildə Ağdərə kənd sakini Allahverdi Xudaverdi oğlu şahid kimi
dindirilib. Dindirilmə bitəndən sonra əlavə edib ki, Məşədi
Seyfulla bizə bir nəfərin yaylağa gəlib qruplaşmaya 10 nəfər
erməninin birləşdiyini xəbər verdi. Təkidlərimizə baxmayaraq,
о həmin adamın adını demədi. Orbelyan özü bilə-bilə belə yazırdı ki, guya Sovet hakimiyyətinə qarşı üsyanda təkcə azərbaycanlılar deyil, ermənilər də iştirak edirdilər. “Keçili işi”ndə
və “Milax işi”ndə olduğu kimi, kənd ağsaqqallarının dediyinə
görə, DSİ əməkdaşı Vəliyev Yaşarı məhz erməni Arşak öldürüb. Bəs Orbelyan və onun tabeliyindəkilər niyə bir nəfər də ermənini dindirməyiblər? Sadəcə olaraq ona görə ki bu, Orbelyanın fantaziyasıdır, belə ki, 1931-ci ilin axırında “Pravda” qəzetinin səhifələrində “xalqlar atası”nın “Müvəffəqiyyətdən başgicəllənmə” məqaləsi çıxandan sonra kütləvi repressiyalar azaldı.
O, özü NKVD əməkdaşlarını bu işə təhrik etmiş, özü də onları
bu canfəşanlıqlarına görə cəzalandırmışdı. Bu məqalənin dərc
olunmasına səbəb böyük yazıçı M.Şoloxovun “xalqlar atası”na
DDSİ əməkdaşlarının şəhəri taxıl və kənd təsərrüfatı məhsulları
ilə təmin edən ən yaxşı kəndliləri məhv etdikləri barədə şikayət
məktubu oldu. Bax elə buna görə DSİ əməkdaşları günahsız ağdərəliləri məhv edə bilmədilər.
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Qanlıgöl yaxınlığındakı hadisədən sonra kənddə həbslər
barədə söz-söhbət gəzirdi. DSİ əməkdaşlarının yaratdığı təşviş
kəndliləri çöllərə qaçmağa, mağaralarda, DSİ əməkdaşlarının
tapa bilməyəcəyi yerlərdə gizlənməyə vadar edirdi. Qoşunların
kəndə gələcəyi, kişilərin güllələnəcəyi və qadınlarn türməyə
göndəriləcəyi barədə söhbətlər yayılırdı. Həmin illərdə, demək
olar ki, iki-üç kəndlini çıxmaq şərti ilə, yalnız din xadimləri savadlı idilər, ancaq onlar da həbs olunurdu, bu günədək onların
sonrakı taleyi haqqında heç bir məlumat yoxdur.
Hacı Qurbanəlinin altı oğlundan ikisi tutulmuş və güllələnmişdi, təkcə ruhani oğlu İsgəndər həbsdə idi, onun sonrakı taleyi bu günədək naməlumdur. Tarıverdiyev və başqa ruhanilərin
də taleyi oxşar idi.
Bu cinayət işi bir neçə müstəntiq tərəfindən aparılırdı;
ümumi rəhbərlik isə bu işlərdə təcrübəli olan DSİ-nin şöbə müdiri Orbelyana tapşırılmışdı. Nədənsə bu işin araşdırılmasında
Avanesov adlı bir erməni müstəntiq də iştirak edirdi.
О, müqəssir Tahir Soltan oğlunun istintaqında iştirak edib
və onun ifadələrini elə yazıb ki, cinayətin başvermə mənzərəsi
tam aydınlaşır, amma sübutlar yoxdur. Tahir Soltan oğlunun ifadəsini oxuyan istənilən oxucu əmin olur ki, onun fəaliyyətində
heç bir cinayət tərkibi yoxdur. DSİ-nin Əliyev Abdulla, Aydəmirov, Əliyev Məmməd və başqa əməkdaşları savadsız idilər, yazılarında orfoqrafik, üslubi və s. çoxlu səhvlər buraxılıb, bəzi sözlər azərbaycancadan pis tərcümə edilib. Əvəzində DSİ əməkdaşı
Avanesov Tahir Soltan oğlunun işini çox savadlı bir şəkildə, rus
dilində tərtib edib, savadsız müqəssirə həvəslə şəhadət barmağı
ilə imza da atdırmışdı. Tahirin yazılanlardan heç başı da çıxmırdı, amma şəhadət barmağı ilə imza qoymuşdu. Avanesov Orbelyanın göstərişi ilə hər şeyi icra edər, hətta 50 yaşlı çobanı belə
təcrübəli analitik və hər şeyi bilən kəndli edə bilərdi. Orbelyan
“Milax işi”ndə 80 yaşlı Musa kişinin ifadəsini 6 səhifədə yazaraq hadisələrin analizini vermiş, bu kəndin onlarca adamını güllə
qabağına göndərə bilmişdi. O, ittihamnamədə Musa kişinin pis
eşitdiyini və pis gördüyünü heç qeyd etməmişdi.
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Avanesov hansı səbəbə görə ovaxtkı hadisələri yaxşı bilən
Tahir Soltan oğlunu silahlı qruplaşma üzvləri siyahısına sala
bilmədi? İfadədə yazılır: “13 avqustda hərbi hissələr gələndə
biz Siyaku dağına qaçdıq, əvvəlcə Söyüdlü bulağının yanında
yığışdıq, amma ərzaq məsələsinin çətinliyinə görə 24-26 nəfərlik 3 qrupa ayrılıb “Ləngan” adlı yerə getdik. Birinci qrupa
Məmməd Hacı Cəfər oğlu, Nəcməddin Hacı Cəfər oğlu, Əlimurad Hacı Cəfər oğlu, İbad Hacı Cabbar oğlu, Hacı Rza Hacı
Cabbar oğlu, Şıxbaba Məmmədzahid oğlu – Şıxbaba Hacı Cabbar oğlu, Tahir Soltan oğlu daxildi. Hamısı atlı idi.
İkinci qrup Ələkbər Hacı Qurbanəli oğlu, Eynulla Əliseyran oğlu, Nəcəfqulu Səməd oğlu, Mehdiqulu İmanqulu oğlu,
Şıxı Əlican oğlundan ibarət idi.
Üçüncü qrup Məşədi Hüseyn Məmmədrza oğlu, Hacıbala
Hacı Rüstəm oğlu, Hacı Qulu Hacı Həbib oğlu, İmanulla Əhməd oğlu, Əliağa Səfər oğlu, Babacan Əlican oğlu, Hacıbaba
Hüseyn oğlu, Həmzəli Səfərəli oğlundan ibarət idi.
Qaracızlı kənd sakini Əziz Mikayıl oğlu buna qədər bizimlə idi. O, avqustun 13-dək yığılmış pulları götürüb Bakıya patron almağa getmişdi (Avanesov öz rəisi Orbelyandan yalan danışmağı öyrənmişdi. Qoşunlar bütün yolları kəsdiyi, Ağdərədə
əhalinin Sovet hakimiyyətinə qarşı üsyana qalxdığı vaxtda Tahir Bakıya patron dalınca necə gedə bilərdi? – S.Z.).
Üçüncü qrupu biz о vaxtdan görmədik, heç kimə rast gəlmədik və о barədə heç nə bilmirik.
Birinci və ikinci qrup isə 8-9 gün bundan əvvəl Dəligöl
yaylaqlarına gedən yolda Çəkilçay yaxınlığında birləşib. Mən
orda olanda biz Ağdərə kəndindən aşağıdakı dərə ilə Çəkilçayla
Qozluçay arasındakı dağın arxasına irəliləyib gecə Nikolayın
dəyirmanının yanından yuxarıya Çəkilçay boyunca çıxdıq və
bir günlüyə Sarı Bulağın qabağında Mıxtikan adlı yerdə dayandıq, oradan gecə ilə “Giz Veydan Diyani”yə yollanıb bir neçə
gün dərədə qaldıq, amma neçə gün olduğunu bilmirəm. Bu
günlər ərzində Şirəli adlı çobandan bir qoyun aldıq. Yemək ol140

madığına görə biz, Talışnuru kəndindən aşağıda yerləşən dağlara, Avaxil kəndi ətrafındakı “Corut meşəliyi” adlı yerə üz tutduq. Yemək tapmadığımız üçün yenidən geri qayıtdıq. Dizanda
2 gün dayandıq, yolda Xıllıdan olan bir nəfər bizə yarım qoyun
cəmdəyi verdi. Elə həmin yolda ikinci qrupla rastlaşdıq. Biz 14
nəfər idik. Ertəsi gün gecə xıllıların düşərgəsində dayandıq.
Xıllıdan olanlar bizi gördülər.
Kolanı kəndinin sakinləri ilə qarşılaşdıq. О yerləri tanımadığımız üçün geri qayıtdıq. Yenə də bir xıllılı bizə bir qoyun verdi,
yedik, gecə ilə “Dizan Qıx meydanı”na gəldik, üç gün burada
yaşadıq. 31 avqustda axşam mən qruplaşmadan getdim, qalanlar
isə “Cannıt” meşəsində qalıb yaşayacaqlarını bildirdilər.
Əlavə edirəm ki, qruplaşma üzvlərinin əsas hissəsinin arasında xüsusilə üç qardaş: Hacı Cəfər, Ələkbər, Hacı Qurban Əli oğlu, Yədulla Seyran oğlu, Hacı Rza Cabbar oğlu. İbad və Şıxbaba
Hacıcabbar oğlu ilə söhbət əsasında danışırdılar ki, bir qədər dayanmaq və İrana keçmək üçün imkanlar axtarmaq lazımdır”.
Əgər oxucu Avanesovun yazdığı ittihamnaməni diqqətlə
oxusa, əlbəttə, başa düşər ki, Avanesovun dediyi “üsyan hərəkatının iştirakçıları” heç bir cinayət törətməyiblər. Onlar
NKVD qoşunlarının onları güllələyəcəyindən, uşaqlarının yetim qalacağından qorxub evlərindən çıxıb gediblər. İrana keçmək imkanı real idi. “Keçili işi”nə görə 19 adam İrana gedib,
sağ qalanlar ailə qurub, 1991-ci ilin oktyabrında vətənimiz
müstəqillik əldə edəndən sonra Keçiliyə gəlib doğmaları ilə görüşüblər. Sovet hökumətinə inanıb qayıdanlar isə güllələnib,
çoxu müxtəlif müddətlərə cəza alıb, ailələri ilə Qazaxıstan çöllərinə sürgün ediliblər.
Tahir Soltan oğlu qayıdıb hökumətə tabe oldu, tezliklə
həbs edildi və türməyə göndərildi. Bircə dəfə dindirildi, türmədəki döyülmə və işgəncələrə dözməyib 1932-ci il sentyabrın
2-də öldü. Onun 40 yaşlı arvadı Mirvari, 7 yaşlı oğlu Dərgah,
2 yaşlı oğlu Cəfər və 90 yaşlı anası Əsfət qaldı. Anası oğlunun
yolunu gözlədiyindən uzun müddət yaşadı, ölümlə mübarizə
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apardı. Hətta ölüm yatağında belə taqətsiz ana oğlunun Sovet
türməsində öldüyünə inanmaq istəmədi. Onun ikinci oğlu Pirverdi Soltan oğlu da tutulub türməyə salınmışdı. Pirverdini
1 oktyabr 193l-ci il tarixində DSİ-nin (QPU) əməkdaşı Salahov
Mədain dindirmiş, onu üsyançılar hərəkatının iştirakçısı etmək
üçün dəridən-qabıqdan çıxmışdı. Lakin Pirverdi silahlı qruplaşma hərəkatı zamanı kənddə olmadığını, Qozlu kəndində çoban işlədiyini dönə-dönə təkrar edir, hətta bunu ÜİK(b)P-nin
üzvləri olan İgid, Novruzəli, Canıyar, Səfər Mürvət oğlunun da
təsdiqləyə biləcəyini söyləyirdi. İkinci dəfə onu DSİ-nin əməkdaşı Kryuçkov dindirdi və üsyan hərəkatının iştirakçısı olmasını heç vəchlə onun boynuna qoya bilmədi. Bütün bunlara baxmayaraq о, türmədə 1 ildən çox qalmalı oldu. “Xalqlar atası”nın “Müvəffəqiyyətdən başgicəllənmə” məqaləsindən sonra
DSİ-nin gizli siyasi şöbəsinin müdiri Brikmanın verdiyi qərar
əsasında dustaqlıqdan azad edildi, lakin NKVD-nin nəzarəti altında qaldı, 1937-ci ildə onu yenidən həbs edib güllələdilər.
Pirverdinin 31 yaşlı arvadı Saray, atası kimi çoban işləyən 14
yaşlı oğlu Soltan, 8 yaşlı qızı Seyidxanım və 3 aylıq qızı Səhətxanım da nəzarət altında qaldı. Atası “xalq düşməni” olduğu
üçün oğluna işindəki yüksək göstəricilərə görə mükafat verilmədi. Ailəliklə Sovet hökumətinin düşməni olaraq qaldılar. Buna görə də anası Əsfət çobanları müdafiə edən, məhz onlar
üçün qurulan, çobanların sahibkar və varlıların qoyunlarını
otarmayıb yalnız sosialist cəmiyyətinin yüksəlişi naminə işləyəcəyini müəyyənləşdirən bu hökumətə inana bilmirdi. Lakin
DSİ əməkdaşları sadə adamlara təsir edə bildi, istintaqı elə
apardılar ki, Sovet hökuməti yox, kəndin ayrı-ayrı sakinləri
müqəssir çıxdı. Hər halda, bütün ağdərəlilər ailələrini saxlamaq
üçün çörək qazana və qoyun otara bilirdilər.
Ağdərə kəndinin sakinlərini ilk dəfə NKVD-nin Xızı rayonu üzrə əməkdaşı Salahov Mədain istintaq edib. İttihamnamə
rus dilində yazılırdı. Hərçənd o, özü rus dilini pis bilir, çoxlu
qrammatik səhvlərə yol verirdi. Dindirmə zamanı müttəhimin
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ictimai mənşəyinə xüsusi diqqət verirdi. Onlar komsomolun və
ya partiyanın üzvləri, özü də kasıb təbəqədən olmalıydılar.
İlk dindirilən, avqustun 3-də, yəni milisionerlərin öldürülməsinin ikinci günü guya kooperator, azsavadlı Əlişıx Şirzal
oğlu oldu. Onun ifadəsinə görə, Əbdülhəsən adlı birisi gəlib
Məmməd Cəfər oğlunun, Əlimurad Cəfər oğlunun, İbad Cəfər
oğlunun milisionerləri öldürdükləri xəbərini gətirəndə о, kooperativi bağlayıb Tudar kəndinə gedib. Oradan kooperativin necə
yandığı yaxşı görünürmüş. Sonra isə Əmbizlər kəndinə gedib.
Əlbəttə, ilk dindirmədən yalan deməyə başlayıb. O, kooperativin yanmasını görə bilməzdi, çünki dağın о tərəfində idi.
Sonralar DSİ əməkdaşları dindirmə zamanı yazacaq ki, Sovet hökumətinin tədbirlərinə qarşı çıxan qruplaşma üzvləri kooperativi soyub-talayıblar. 1930-31-ci illərdə kəndlilərin həbs və
mühakimə edilib güllələnməsinin birinci və əsas səbəbi kooperativlərin talan edilib yandırılması idi. Salahov həmin gün
Məmməd Cəfər oğlunun qohumu Yarəhməd Şahkərəm oğlunu
dindirib. O da heç nə görmədiyini, evdə gizləndiyni deyib. Ertəsi gün arvadı qapını açıb və ona “qaç get, yoxsa hökumət qoşunları səni tutacaq” deyib. Buna görə də o, evi tərk edib və
Əmbizlər kəndinə gəlib. Salahov avqustun 3-də Qasımkənd sakini, Xızı rayon təlimatçı və təşkilatçısı Sadıxov Camalı da bu
cür dindirib. Deyib ki, o, Əjdər Babayev, Mirzağa Quliyev və
milisioner İzzət Aşağı Tudardan olan dəstənin üzvləri tərəfindən mühasirəyə alınmışdı. Lakin Məmməd və İbad Cəfər oğulları onları öldürməyə qoymayıblar. Komsomolun başqa üzvü –
Qurban Mirzəli oğlu ifadəsində deyib ki, avqustun 1-də taxıl
yığanda bacısı Şəkər gəlib milislərin öldürülməsi xəbərini verib, sonra əlavə edib ki, partiyaçı və komsomolçuları, həmçinin
kolxozçuları öldürəcəklər. Bir neçə addım gedəndən sonra
Novruzbəyi öldürən qolçomaq Zeynalabdin və Ələkbəri görüb.
Yenə də uydurma və yalan...
Bundan sonra ata minərək Əmbizlər kəndinə gedib. Bununla da özündən böyük yoldaşını müsibətdə qoyan komsomolçu143

nun ifadəsi qurtarır. O, nizamnaməyə görə, böyüməkdə olan
kommunist inqilabının nailiyyətlərini müdafiə etməli, öz partiyadaşını müsibətdə qoymamalı idi. DSİ-nin əməkdaşı Salahov öz
savadsızlığı ucbatından nizamnamədəki ən elementar çıxarışları
bilmirdi. Həmin gün Salahov bolşeviklər partiyasının üzvü Səfər
Səfərovu şahid qismində dindirib. О da savadsız bir adam idi.
Səfərov ifadəsində deyib ki, evdə idim, Məcnun Ağarza oğlu gəlib Nəcməddin Cəfər oğlu və Əlimurad Cəfər oğlunun milisioner
Möhüb Haşımovu və Nəsiri öldürdüklərini xəbər verdi. Mən
tövlədə gizlənmişdim. Məmməd Cəfər oğlunu səsindən tanıdım
– o məni söyür, öldürmək istəyirdi, ancaq məni tapmayıb getdilər, səhəri Əmbizlər kəndinə getdim”. Ağdərə kəndində baş verən о faciədən 70 il keçib, günahsız kəndlilər güllələnib, bu hadisələri görənlər qalmayıb, ancaq DSİ əməkdaşları Salahov və başqalarının yalanlarla dolu və dindirilənlərin məcburən danışdıqları yalanlardan ibarət qondarma ifadələri bu günədək qalıb. Kəndlilərin bu ifadələrindən gələcəkdə NKVD əməkdaşları tərəfindən
onları bir-birinə qarşı qoymaq üçün məharətlə istifadə olunacaqdı. Ona görə də bu adamların övladları qohumlarının öldürülməsində Sovet hökumətini yox, onların əleyhinə ifadəsi alınan qohumları günahkar sayırdılar. Gördüyünüz kimi, ifadə verən şahidlər özləri də bilmirdilər ki, onların dilindən hansı yalanlar uydurulub, çünki savadsız idilər. Salahovun özü də nə yazdığını
bilmirdi, çünki xətti “ilan-qurbağa” idi, indinin özündə də onun
nə yazdığnı müəyyən etmək olmur.
1931-ci ilin fevralında Orbelyan və DSİ əməkdaşlarının
rəhbərliyi ilə Şahbuz və Culfa rayonunun Milax, Ərəfsə, Qazançı, Keçili kəndlərinin onlarca dinc əhalisinin güllələndiyi,
ailələrinin isə Qazaxıstana biryolluq sürgün olunduğu faciədə
əsas şahid Şahbuz rayonundakı Keçili məktəbinin kuryeri idi.
Bütün epizodlardakı kimi "quldura" ehtiyac olsaydı, Orbelyan
о yerlərdə kuryer İbrahimdən istifadə edirdi. Budur, “Ağdərə
işi”ndə də görünür: Orbelyanın diktəsi altında Salahov Ağdərədə baş verən hadisələrin əsas şahidliyini kənd sovetinin kuryerinə həvalə etməyə çalışır.
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Lakin indi kuryer heç də kasıb deyil, bir öküzü, dörd qoyunu və bir madyanı vardı. Kuryer Canıyar Əliyar oğlu öz ifadəsində göstərir ki: “1 avqust 1931-ci ildə Nizbəddinin yanına gəlib 900 manatı almaq istəyib, amma onu tapmayıb. Bundan
sonra Möhüb və Nəsiri görüb. Əlimurad və Məmmədcəfər onların silahını alıb özlərini öldürüblər. Ələkbər Hacı Qurbanəli
oğlu məni öldürmək istədi, yalvardım ki, məni öldürməsinlər,
sonra da Əmbizlərə getdim”. Bu fəslin ilk səhifələrində Məmmədcəfərin və başqalarının ifadələrini təsvir etmişdim. Onlar
türmədə bir neçə ay, hətta 1 ildən də çox cəza çəkdikdən sonra
dindiriliblər. Bu ifadələrdə avqustun 2-də kuryeri və ya başqa
komsomolçu və partiyaçıları görmələri barədə bir söz belə yox
idi. Salahov savadsızlığından öz yazdığını oxuya bilməyib, çox
böyük səhvə yol verib – əlbəttə, söhbət qrammatik səhvdən getmir, bütün səhifələr onun qrammatik səhvləri ilə doludur. Kuryer ifadəsində deyir ki, Nizbəddingilə avqustun 1-də gəlib.
Amma bütün şahidlər Möhüb və Nəsirin avqustun 2-də öldürüldüyünü deyib. Naməlum səbəbdən Salahov dindirilənləri
Əmbizlərə göndərir.
Salahov, özünün dediyi kimi, yoxsulları dindirəndə ağlına
gələnləri onların adlarına yazırdı. Əvvəldə dediyim kimi, Ağdərədə yoxsul yox idi, ən kasıb adamın bir neçə qoyunu, bir camışı və ya atı, bəzilərinin hətta bir dəvəsi vardı. Beləliklə,
kənddə yoxsul komitəsi ola bilməzdi, onlar, əsasən, Rusiya şəraitində hakimiyyəti ələ alıb onu bacardıqları kimi idarə edirdilər. Vəzifəyə namizədliyi veriləndə anketdə yoxsul komitəsinin
üzvü olduqlarını iftixarla qeyd edirdilər. Həmin Salahov avqustun 6-da 37 yaşlı, savadsız Ağarza Qurbanəli oğlunu dindirmişdi. Gələcəkdə onun atası və qardaşları tutulacaq, iki qardaşı
güllələnəcəkdi, bir qardaşının taleyi isə hələ də müəyyən edilməyib. Qeyd etmək istəyirəm ki, Salahov istintaqı rayon miqyasındakı müvəkkil səviyyəsində aparırdı. O, işinə milisionerlərin ölümünə heç dəxli olmayan şahidlərdən başlayır. Rus dili145

ni zəif bilməsi, qrammatikanı bilməməsi üzündən şahidlərin dediklərini düzgün ifadə edə bilmir. İttihamnamə elə yazılıb ki,
Ağarzanın harada olması, atəş səsinin necə eşidildiyi bilinmir.
Qanlıgöldən kəndə bir neçə km məsafə var idi. Onlar atəş səsini eşidə bilməzdilər. İfadədə deyilir ki, səhər kənd sovetinin
sədri ilə birlikdə Qanlıgöl yaxınlığındakı kənddən atışma səsləri eşitdik. Təpəliyə qalxıb qulaq asmağa başladıq. Bundan sonra kənd sovetinin sədri və Hacı adlı katib neytral istiqamətdə
gizləndilər. Əhali də onlara baxıb öz ailələri ilə birlikdə gizlənməyə başladı. 3 avqust, axşam saat 5-də qardaşları qaçdığı
üçün Ağarza tutuldu. 11 may 1932-ci ildə türmədə yenidən, bu
dəfə Orbelyanın nəzarəti altında dindirildi. Adına hər cür cəfəngiyyat yazıldı. İndi onu gizli siyasi şöbənin müvəkkili
K.V.Sayçenov dindirirdi. Axırda Ağarza ifadəsində bildirir ki,
onu qardaşlarını hökumətə tabe olmaq üçün dilə tuta bilmədiyinə görə həbs ediblər. Bundan sonra Zeynalovlar ailəsinin bütün
üzvləri, о cümlədən ailə başçısı 95 yaşlı Hacı Qurbanəli oğlu
həbs edildi və qardaşları hökumətə təslim oldu.
Kasıb, savadsız İbad Hacı Rəsul oğlu ona görə Salahov tərəfindən tutulmuşdu ki, Kizdi kəndinə tərəf Çəkilçay boyundakı bostanda quldur adlandırılan Zeynalabdin və başqaları ilə bir
yemiş və bir neçə xiyar yemişdilər. Axşam İbad Tudar kəndinə
çörək almağa getmişdi, səhər qayıdanda onu həbs ediblər. Həbs
edəndə ona deyiblər ki, dünən silahlı qruplaşma üzvlərinə xiyar
yedirtmisən, bu gün də çörək verəcəksən?
1944-cü ilədək keçmiş SSRİ-də himn olmadığına görə “İnternasional” oxunurdu. Nəşr olunan kitablar, aparılan müşavirələr, hər cür siyasi tədbirlər və hətta futbol və basketbol komandaları da beynəlmiləl olmalı idi. Bu səbəbdən cinayət işlərində
də beynəlmiləlçilik olmalı idi. Əməliyyat rəhbərləri sadiq bolşeviklər idilər və ya özlərini belə göstərirdilər. Onlar zəhmət
çəkən, mal-qara yemləyən, kənd təsərrüfatı bitkiləri əkib-becərən kəndliləri məhv edirdilər. Bu səbəbdən də DSİ əməkdaşı
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Salahova qonşu kəndlərin rusdilli əhalisini dindirmək göstərişi
verildi. Lakin Salahov qonşu kəndlərin əhalisini yox, Altıağac
kəndinin sakini Novoseltsov Vasili Qriqoryeviç və P.S.Mironovu sorğu-sual etmişdi. Altıağac Ağdərədən 60 km aralı idi.
Dindirmə zamanı həmin şəxslər göstərdilər ki, itmiş eşşəyini axtaran bir oğlanı və eşşəyin belində gedən bir türkü görüblər. Onlar bu adamı görən kimi gizləniblər və türk onları görməyib. Erməni analar uşaqlarını doğulan gündən türklərlə qorxudur, deyir ki, onlar başkəsən, cinayətkardır, uşaqları oğurlayırlar. Beləliklə, DSİ əməkdaşı da rusu “başkəsən”, “cinayətkar” türklə qorxudur. Halbuki onlar yüz illərlə dinc, yanaşı yaşayıb, qorxmadan bir-birinin evinə qonaq gedib. Sentyabrın 11dən başlayaraq ifadələrində 1918-ci ilin martında yerli əhalini
qırmaq üçün kəndi mühasirəyə alan erməni yaraqlılarının komandirini öldürən Qara Əhməd barədə deyil, İmanqulu Əhməd
oğlu barədə danışanları dindirirdilər. Bu şahid ifadələrində
İmanqulu Əhməd oğlunu day necə təsvir etmirdilər! Demək
olar ki, NKVD müstəntiqləri bütün hallarda müttəhimi tanıyan,
onunla ailəvi yaxın olan adamları dindirir. Şahid savadsız olanda, rusca bilməyəndə fürsətdən istifadə edən orqan işçiləri müttəhimi güllələnməyə məhkum etməkdən ötrü ağlına gələn hər
cür uydurma yaza bilirdi.
Mən 1930-1931-ci və 37-ci ilin repressiyalarına aid çoxlu
misallar gətirə bilərəm. “Ağdərə işi” üzrə müvəkkil Salahov və
başqa əməkdaşlar lazım gələndə savadsız kəndliləri dindirir,
onların ifadələrinə uydurmalar əlavə edirdilər. Xüsusən də bu
hal Hacı Qurbanəlinin oğlanları İmamulla və Gülbalaya aid idi.
İfadələrində hər cür yalanlar yazılmış şahidlər isə necə yoxa çıxıblarsa, bu günədək nə kartoçka, nə də hadisə şahidlərinin ifadələri ilə müəyyənləşdirmək olur. Bu adamların qohumları onları NKVD əməkdaşlarının gecə ikən gəlib apardığını deyir.
Onların sonrakı taleyi məlum deyil. Bunu bilərəkdən, sonralar
cinayətin izini itirmək məqsədilə etmişdilər.
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Adətən, göstərişlər yuxarıdan, bəzən yazılı, bəzən də şifahi
verilirdi. “Tamamilə məxfı” qrifi ilə göndərilən yazılı göstərişlərlə tanış olandan sonra onlar dərhal məhv edilir və yuxarı instansiyaya məlumat verilirdi.
Bu günədək bütün ittifaq respublikaları üzrə axtarış gedir.
Rusiyanın İnformasiya Mərkəzi bu məlumatları ümumiləşdirir
və MDB ölkələrinə göndərir. Müsbət cavab, demək olar ki,
yoxdur.
Bəzən ittiham olunanların qohumlarını şahid kimi cəlb
edirdilər ki, onların sovet türmələrində və düşərgələrdə məhv
olmuş qohumlarının övladları onlarla barışmasınlar; qan davası
həmişəlik qalsın ki, hökumət lazım gəldikdə bu adamlardan
dövlətin xeyrinə istifadə edə bilsin.
Dindirilənin soyadını bildirmədən İmamulla barədəki ittihamı misal çəkə bilərəm. Əminəm ki, o, ittihamnamədə nə yazıldığını heç bilmirdi. Dindirilən bu şəxs savadsız idi, yazmaq
və oxumaq (xüsusən rus dilində) bacarmırdı. Bu kənddə indi də
rus dilini bilən yoxdur; Sovet Ordusunda xidmət edənlər və 8
illik məktəb müəllimləri az-maz rusca bilirlər. Müttəhim və şahidlərin ifadəsini bilə-bilə yazıb bu barədə qohumlarına xəbər
verən, gələcəkdə onların uşaqlarını qan düşməni edib yeri gələndə onların bu münaqişəsindən istifadə etmək istəyən NKVD
əməkdaşlarının metodlarını tətbiq etmək istəmirəm, İfadədə belə deyilir: “İmamulla Əhməd oğlu oğrudur, həmişə oğurluqla
məşğuldur. Yığıncaqlarda hər hansı məsələ müzakirə ediləndə
rişxənd edir, iclası yarımçıq qoyur, onun gedişinə mane olurdu.
Kənddə taxıl əkini ilə, ümumiyyətlə, məşğul olmur, əli cibində
gəzir, söyüş söyür və xuliqanlıq edir. Atası Qara Əhməd qoçu
olub, hamı ondan qorxub. O, bizi incidirdi, bir neçə qətl hadisəsi törədib. 1928-ci ildə Qara Əhmədi öldürdülər, buna görə
də İmamulla atasının yolu ilə getmək istəyir. 1929-cu ildə о,
qətl üstündə sürgün olunub, bu yaxınlarda sürgündən qayıdıb,
silahlı qruplaşmaya qoşulub. İki qardaşı var: biri Qızıl Ordunun əsgərini öldürdüyünə görə sürgün edilib, o biri ölümə sui148

qəsdə görə sürgünə göndərilib. Kənddə hamını hədələyir, heç
kəs ona bir söz demir, hamı ondan qorxur. Deyilənə görə, o,
Qara Öküzdü kəndindəki qruplaşmada olanda “Polevoy Soyuz”un sədrini öldürüb”. Xalani və Urqa kəndinin sakinləri Canıyar, Məmməd Qasım oğlu, kənd sovetinin sədri Şirulla Verdiyevin həmin Salahov tərəfindən yazılan ifadələrində deyilirdi
ki, İmamulla və atası qoçu idilər, hamı onlardan qorxurdu. Qara
Əhməd bir sıra qətllər törətmişdi, İmamulla da atasının yolu ilə
gedirdi. Kənd sovetinin sədri, ÜK(b)P-nin üzvü göstərir ki,
İmamullanın atası çox qaniçən adam idi, bir neçə cinayət törədib və atışma zamanı öldürülüb. İmamulla qardaşı Gülbala və
başqa kəndlilərlə birlikdə 1931-ci ilin 8 noyabrında güllələnib.
Bu necə olur? Salahov şahidləri 11 sentyabr 1931-ci ildə dindirib. İstintaqın birində İmamullanın, о biri istintaqda isə onun
atası kimi atışmada öldürüldüyü yazılır. Belə çıxır ki, İmamullanın güllələnməsindən sonra savadsız Salahovu Ağdərədə nələr baş verdiyini bilməyən başqa kəndin sakinlərini, özü də
köhnə tarixlə dindirməyə məcbur ediblər. О vaxt kənd sakinləri
yaşından asılı olmayaraq öz doğma ocaqlarını atıb qaçırdılar.
Çünki DSİ əməkdaşları onların gözü qabağında qohumlarını,
atalarını, ərlərini və qardaşlarını güllələyirdilər.
Əməliyyat rəhbəri Orbelyan indi çox gözəl başa düşürdü ki,
repressiya tənəzzülə getməkdədir, cinayət işlərinin səhv tərtib
edilməsi ittihamnamələrin təsdiq olunmamasına gətirib çıxaracaq, о öz şücaətləri barədə NKVD rəhbərliyinə, о cümlədən də
Qriqoryana məlumat verə bilməyəcək. İstintaq vaxtının saxtalaşdırılması bir də onunla təsdiq edilir ki, həmin savadsız Salahov
12 sentyabrda İmamulla Əhməd oğlunu müttəhim kimi çox dəqiq
istintaq edib, eyni zamanda təkcə İmamullanın dindirilməsi istisna olmaqla şahidlərə və müttəhimlərə verilən suallar yazılmayıb.
Salahovun sualına İmamulla cavab verir ki, çörək və ərzağı
yoldan keçənlər verirdilər, Hacı Həbib isə Kazmı-şahlətik çayı
yaxınlığında 1 kisə un gizlətmişdi. Başqa sual və cavab: “Hökumət qoşunlarından hansı ilə atışmanız olub?” Cavab: “Qara149

cüzlü kəndində milisionerlərlə atışmışıq, burada bir milisioner
öldürüldü, onun atını Ələkbər götürdü. О, İmamulla ilə birlikdə
güllələndi”. İmamulla öz ifadəsində göstərir ki, о, Ağbulaqda
imiş, Əmbizlər kəndinin sakinlərinə taxıl aparırmış, qayıdanda
ÜİK(b)P-nin iki üzvünə: İbad Səfər oğlu və Tudar kəndinin sakini Zərbəliyə rast gəlir. “Həmin axşam Məmmədcəfər və Əlimuradı da gördüm. Onlar məni silahlı dəstəyə qoşulmağa məcbur etdilər. Səhər biz Aladaş yaylağına gələndə 24 nəfər idik,
çoxunun silahı var idi. Biz 15 kommunarın olduğu Əmbizlər
kəndinə hücum etməyə hazırlaşırdıq. Aladaş dağından aşağı
düşəndə kommunarlar bizə hücum etdilər, Hacı Rza Cəfər oğlu
və Zeynalabdin Hacı Qurbanəli oğlu yaralandı. Atışmadan sonra biz Qobustan tərəfə, Kişdaçı dağına gəlib Ruşno çayına qayıtdıq. Sonra 3 qrupa ayrıldıq. Bizim qrup Ağdərə kəndindən
bir qədər aralı dayandı, çayın yaxınlığında 10 gündən artıq qaldıq. Oturub istirahət etdim və dedim ki, daha qruplaşma üzvü
olmaq istəmirəm, ancaq onlar məndən xahiş etdilər ki, getməyim, mən onlarla vidalaşıb kəndə gəldim, tüfəngi təhvil verdim
və hökumətə təslim oldum. Daha heç nə deyə bilmərəm”.
İmamullanın ifadəsindən onun heç bir cinayətdə əli olmadığı
aydın görünür. Silahlı dəstəyə girməyə onu məcbur ediblər. O
isə özü gəlib hökumətə təslim olub. Bəs onda onu niyə həbs etməyiblər? Axı sentyabrın 11-dəki dindirmədə 4 kəndli İmamullanın oğru və qatil, onun atasının da qatil olduğunu deyir, başqa
cinayətlərdə ittiham edirdilər. Əsas budur ki, Salahovun dediyinə
görə, İmamulla adam öldürmək üstündə sürgündə olub, bəs о,
yoldaşlarının cinayəti barədə necə danışa bilərdi? Varlı deyildi,
Sovet hökumətinə qarşı çıxmamışdı, düşməni də yox idi. Axı
Sovet hökuməti İmamulla kimi yoxsulların hökuməti idi. Atası
Qara Əhmədə gəldikdə isə о, erməni döyüşçülərinin komandirini
güllə ilə öldürmüşdü. “Xalqlar atası”nın dediyinə görə, “ata oğlunun, oğul isə atanın hərəkətlərinə cavabdeh deyil”.
Müvəkkil Salahov о qədər savadsız idi ki, həmin dövrün
sovet siyasətinin əlifbası ona çatmırdı. O, Ağdərə kəndlilərini
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qırmaq üçün hər vasitə ilə bu kəndliləri silahlı qruplaşma
üzvləri kimi qələmə verməliydi. Orbelyan müstəntiq kimi özü
bu işin istintaqını apara bilməzdi, çünki ona əməliyyata rəhbərlik tapşırılmışdı. İmamulla Əhməd oğlunun ifadəsini oxuyanda
həmin ittihamnamələrin kəndliləri qruplaşma üzvü adı ilə güllələdikdən sonra yazıldığı məlum olur. Quldurlar о adamlardır ki,
onlar adam öldürür, soyğunçuluq edir, kütləvi cinayətlər törədir
və Cinayət Məcəlləsi ilə də cəzalandırılır. Respublikamızın Cinayət Məcəlləsində də bu anlayış var. Salahovun Ağdərədə dindirdiyi adamlar içərisində belə adamlar və onların cinayətləri barədə heç bir sübut yox idi. Doğrudur, kənddə, daha dəqiq desək,
Qanlıgöl yaxınlığında Aladaş yaylağında ağsaqqalların vergi inspektoru və ya kənd sovetinin kuryeri adlandırdıqları milisioner
öldürülüb. Möhüb Haşımov və Nəsir, həmçinin əvvəllər çoban
işləmiş, Sovet hakimiyyəti dövründə kənddə rəhbər vəzifədə çalışan Novruzbəy və Vəlibəyin öldürülməsi halları olub. NKVD,
DSİ-nin bəzi əməkdaşları arasında belə praktika vardı ki, gunahsız vətəndaşı öldürəndən, yəni güllələyəndən sonra onun həqiqətən Sovet hakimiyyətinin düşməni olmasını təsdiqləmək üçün
şahidlər tapır, bir-iki səhifəlik ittihamnamə tərtib edir, məhkəməyə təqdim edirdilər. Adətən, gecə saat 12-dən sonra başlayan
məhkəmə iclasında hər dəfə 1 saat ərzində onlarca, hətta yüzə
qədər işə baxılırdı. Buna görə də çox vaxt “üçlük” bunları heç
oxumurdu, çünki güllələnmə planı yuxarıdan gəlirdi; kiminə 3,
kiminə 5, kiminə də 10 il cəza kəsilirdi. Bəraət haqqında heç bir
qərar olmurdu. Gecə keçirilən iclaslardan sonra ən ağır hökmlər
yerinə yetirilirdi; guya atışmada, ya qaçmağa cəhd edərkən güllələnən şəxslər, əsasən, uçota alınmırdı, bəd ayaqda güllələnən
üçün kartoçka hazırlanırdı ki, qaçmağa cəhd edərkən güllələnib.
1929-31-ci illərdə kütləvi repressiyanın ikinci mərhələsində belə hallar çox olmayıb, əvəzində isə üçüncü mərhələdə, 3738-ci illərdəki repressiya zamanı bu, kütləvi şəkil alıb. Belə ki,
artıq qanunsuz hərəkətləri heç də hər zaman icra etməyən
əməkdaşlar özləri məhv edilirdi. Bu illərdə NKVD-nin minlərlə
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işçisi repressiyaya məruz qaldı. Bəzi məlumatlara görə, bu rəqəm 42 mindən artıq, bəzən də daha çox idi. Bu səbəbdən də
vətəndaş öldürüldükdən sonra yenidən cinayət işi açılır, saxta
şahidlər dindirilir, çox vaxt şahidin özü məhv edilirdi. 1989-cu
ilin yanvarına qədər hətta öldürülən vətəndaşların qohumlarına
onların nə vaxt öldürüldüyü belə xəbər verilmirdi. Sadəcə olaraq “düşərgədə xəstəlikdən ölüb” deyirdilər.
Beləliklə, 1989-cu ilədək heç bir qohum atasının, qardaşının, babasının və başqa qohumunun ölümü barədə dəqiq məlumat ala bilmirdi. Hətta 1982-ci ilədək böyük Hüseyn Cavid barədə bütün ədəbiyyatlarda, dərsliklərdə onun 1944-cü ildə koloniyada öldüyü qeyd edilirdi. Həqiqətən də, o, İrkutsk vilayətinin Tayşet şəhəri yaxınlığındakı Şevçenko kəndində “Qulaq”ın
xəstəxanasında vəfat etmiş, həmin kəndin qəbiristanlığında
1941-ci il dekabrın 9-da üzü Şərqə tərəf dəfn edilmişdi. Dəfn
mərasimində milliyyətcə tat olan, təəssüflər olsun ki, adını və
soyadını bilmədiyim bir dustaq da iştirak edib. Hüseyn Cavid
1941-ci il dekabrın 5-də rəhmətə getmişdi. O, Stalin konstitusiyası günü ölüb, öz ölümü ilə elə bil demək istəmişdi ki, “xalqlar atası”nın konstitusiyası hökm sürən bir ölkədə insan hüququnu qoruyan heç bir qanun, ədalət ola bilməz. Hüseyn Cavidin
həbsxanadakı işinə bir kiçik qeyd əlavə edilib: Keşlə yolasalma
dustaqxanasının kamerasında olarkən Cavid oranın rəhbərindən
öz köynəyini istəyib, lakin bir gündən sonra xalis rusca yazılmış həmin qeyddə onun bu köynəyə heç bir ehtiyacı olmadığı
yazılmışdı. Beləliklə, о illərdə şikayət etməyə heç bir yer və
adam yox idi, həmin dövrdə bir olan Allaha yalvarmaqdan başqa əlac yox idi. Əvvəl-axır qanunsuzluq hökm sürən bir ölkə
dağılmalıdır, necə ki SSRİ və faşist Almaniyası dağıldı.
Sentyabrın 1-də müvəkkil Salahov bir neçə kəndlini, о
cümlədən 20 yaşlı Babacan Əlican oğlunu da dindirmişdi. O,
ifadəsində bildirirdi: “Dəyirmana taxıl apararkən yolda Kürsəng dağı yaxınlığında Rza Bağı oğluna rast gəldim. О, əlində
“Smit Vesson” revolveri mənə tərəf gəlib atəş açdı, mən də atəş
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açanda qaçdı”. Oxucu deyəcək ki, savadsız Babacan pistoletin
markasını haradan bilə bilərdi? Əlbəttə, bu da bir növbəti yalan
idi. Mən də Salahovun yalan danışdığını düşünürəm, hətta balaca uşaq belə onun yalanını tuta bilər. İfadənin davamında deyilir ki, evə dönəndə yolda Məmmədcəfərlə rastlaşıb. O, Babacana təklif edib ki, Aladaş silahlı qruplaşmaya qoşulsun. O gedib,
amma bir gün sonra gəlib hökumətə təslim olub. Ancaq Salahovun bütün suallarına “görməmişəm, bilmirəm, qruplaşmaya kömək etməmişəm” cavabı vermişdi. Buna baxmayaraq onu həbs
etdilər, bir ildən artıq qazamatda saxladılar. Nəhayət, hüquqmühafizə orqanlarının nəzarəti altında azadlığa buraxıldı.
Aydın Əhməd oğlu da Salahov tərəfindən dindirilib, bundan sonra о, istintaq işindən uzaqlaşdırılıb, işi DSİ-nin digər
əməkdaşları aparmalı olub. Mən yuxarıda qeyd etmişdim ki,
Salahov rus dilini zəif bildiyindən fikirlərini düzgün ifadə edə
bilmir, çoxlu səhvlərə yol verir, istintaq zamanı bir sıra cümlə,
fikir və ifadələri təhrif edirdi.
Sentyabrın 11-də Aydın Əhməd oğlu ifadəsində bildirir ki,
Qanlıgöl yaxınlığındakı öz alaçığında imiş. Birdən güllə səsi
eşidəndə alaçıqdan çıxıb, qonşular da hadisə yerinə gəlib, yerdə
iki milisionerin – Möhüb Heybət oğlu və Nəsirin meyitini görüblər. Orada Məmməd, Nüzbəddin, Əlimurad, Hacı Cəfər qardaşları da durubmuş. “Bu hadisədən sonra 20 nəfərlik dəstə ilə
kəndə qayıtdıq. Burada gördük ki, camaat yığışıb Novruzbəy
və Vəlibəyin öldürülməsindən danışırlar. Onlar öz vəzifəsindən
sui-istifadə edərək ölmüş kəndlilərin dul qalmış arvadları ilə
evlənmək istəyirmişlər.
Sonra biz kənddən çıxıb çay boyunca “Qara Otuzlu” tərəfə
getdik, hamı kənddən qaçmışdı; deyirdilər ki, qoşunlar gəlib
hamını güllələyəcək”. Sonra onların bir neçə gün getdiyi yol
təsvir edilir. Onlar Qəleybuğurt meşəsində istirahət edəndə Babacanla qaçıb hökumətə təslim olublar. O vaxt 20 yaşında olan
Aydın Əhməd oğlunun 3 dəvəsi, bir atı və 30 qoyunu olub.
Maldarlıqdan və torpaq sahəsindən gələn gəlirlə dolanırdı. Ta153

xıl və bostan bitkiləri əkirdi. 1931-ci ilin iyulunda 15 yaşlı Hökumə ilə evləndi və payızda özünə ev tikdirməyə hazırlaşırdı
ki, uşaqları gələcəkdə rahat yaşasınlar. O, Sovet hökumətinin
onun kimi adamlardan xoşu gəldiyini bilirdi. Zəhmətkeş, yoxsul idi. Gələcəkdə kolxoza girib ailəsini təmin edə bilərdi. Amma taleyi tamam başqa cür oldu. Sentyabrın 10-da onu həbs etdilər, bir dəfə dindirib 6 il cəza kəsdilər.
Hazırda onun arvadı Hökumə sağdır. O, həmin qanlı-qadalı
illərin yeganə şahididir. 16 yaşlı bu qız, demək olar ki, hər gün
Bakıya, ərinin yanına, həm də çox vaxt piyada gedib yemək
aparırdı. Bakıda öz həmkəndlilərinin evində gecələyir, yeməyi
qazamatda ərinə çatdırır, yenidən kəndə qayıdırdı. Bu, 1933-cü
ilin sentyabrına kimi, Aydın Daşkənd şəhər koloniyasına göndərilənə qədər davam edib. O hər gün Allaha dua edir, ərinin
azad edilməsini diləyirdi. Daha fikirləşmirdi ki, NKVD qazamatından çıxmaq asan iş deyil. O, həddən artıq sadəlövh idi.
1932-ci ildə onun bir oğlu oldu, adını Mövlan qoydular. Bu günahsız uşaq atasını görmədi, hər gün yuxudan ayılıb atasının nə
vaxt qayıdacağını soruşurdu. Anası onu sakitləşdirib atasının
artıq Bakıda olduğunu, bu günlərdə Ağdərəyə dönəcəyini söyləyirdi. Aydın ailəsinə qayıtdı, yenə əkdi, biçdi, qaramal saxladı. Mövlan hər gün tezdən dururdu ki, birdən atası yenə gedər
və о, yenə də atası üçün darıxır. Mövlan balaca qardaşı doğulanda çox sevindi. Artıq başa düşürdü ki, atası onları tək qoyub
heç yana gedə bilməz. Uşağın adını Bəhmən qoydular. Mövlan
hətta öz kiçik təsərrüfatlarında atasına kömək də edirdi. О heç
ağlına belə gətirməzdi ki, 1937-ci ildə atasını yenidən həbs edib
bir aydan sonra güllələyəcəklər. Hökumə də bunu bilmirdi. О,
sadəlövhlüyü və savadsızlığı üzündən Sovet hökumətinə, qanunların ədalətliliyinə inanırdı. O gözləyirdi, 3 ildən sonra müharibə başladı. O, gecə-gündüz işləyirdi ki, faşistlər vətənimizə
soxulmasın, sovetlər qələbə çalsın və yalnız onda uşaqlarının
atasını azad edərlər. Kiçik oğlu Bəhmən atası haqqında fikirləşmədən böyüyür, böyük qardaşı Mövlanı ata bilirdi. Hökumə
gündüzlər işləyir, uşaqlar yatanda Aydının salamat qalması üçün
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saatlarla dua edirdi. Bir dəfə də olsun namazından qalmırdı, ən
çətin şəraitdə oruc tuturdu, məhərrəm ayında Həzrət Əlinin şəhid
övladları üçün yas saxlayır, qolsuz Əbülfəzl Abbasa dua edirdi.
Müharibə illərində çətin tapılan çörəyi özü yeməzdi, uşaqlarını,
xüsusilə də kiçik oğlu Bəhməni yedizdirməyə çalışardı. Təhsil
almasına baxmayaraq, Mövlan hələ uşaq yaşlarından bir çox kişi
işlərini özü görürdü, hətta anasına da kömək edirdi.
Bununla əlaqədar atamın əmisi qızı Rəna Teymur qızını
xatırladım. O, 16 yaşında ərə getmişdi, iki gündən sonra 1941ci il müharibəsi başlamışdı. Bir neçə gündən sonra ərini cəbhəyə apardılar. 9 aydan sonra bir qızı dünyaya gəldi, onu böyütdü, ərə verdi. Nəvələr, nəticələr doğuldu. О isə ərini gözləyirdi.
Sərhədlər açılan illərdə bəzi keçmiş əsgərlər vətənə qayıdırdılar. O, kəndləri gəzir, gələn əsgərlərdən ərini Almaniyada,
Amerikada, Türkiyədə görüb-görmədiklərini soruşurdu, çünki
müharibə qurtardıqdan sonra hərbi əsirlər bu ölkələrdə qalırdılar. Hökumə öz Aydınını gözləyirdi. Ağdərə kəndindən Kimya
əri Əlişanı, Şəkər – Hacı Rza Cabbar oğlunu, Xubu – Əlmurad
Hacı Cəfər oğlunu, Serey – Nəcməddin Hacı Cəfər oğlunu, Suma – Şıxbaba Cabbar oğlunu, Ağanisə – Hacıqulu Həbib oğlunu, Ceyran – Məmməd Cəfər oğlunu gözləyirdi.
Mövlan böyümüşdü, təsərrüfatda işləməyi tamam-kamal
bacarırdı, siyasəti bilirdi, tarixi dərindən öyrənirdi, buna görə
də o, çox oxuyurdu, ancaq ali təhsil ala bilmədi. Əlbəttə, ali
məktəbə girə bilərdi, ancaq atasının tarixçəsini bildiyi üçün ali
məktəbə girəcəyinə və təhsil ala biləcəyinə inanmırdı. Mövlanın oğlu atasının arzusunu bildiyindən yaxşı oxudu və ən yaxşı
institutlardan biri olan Moskvadakı Bauman adına ali məktəbi
bitirdi. Buranı bitirəndən sonra Tuladakı gizli istehsalata işə
göndərildi və indiyədək orda işləyir.
Mövlan Ağdərə yeddiillik məktəbini bitirdikdən sonra Bakıya sənət məktəbinə göndərildi, traktorçu oldu və ömrünün sonunadək Bayıl NQÇİ-də traktorçu işlədi. Vicdanla işləyirdi, sosializm yarışının qalibi olurdu, amma heç vaxt dövlət mükafatına layiq görülmürdü. NQÇİ-nin rəhbərliyi onu yüksək hökumət
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mükafatlarına təqdim etsə də, yuxarıdakı xüsusi təşkilatlar icazə vermirdi, bunun da bircə səbəbi vardı: o, “xalq düşməni”nin
oğlu idi, ömründə orden gəzdirə bilməzdi. O, bunu başa düşürdü və çox həyəcan keçirirdi, bu isə onun sağlamlığına zərər idi.
Ürəyi ədalətsizliyə heç cür dözmürdü. Atasını məhv etdilər, indi də özündən əl çəkmirdilər. Yanvarın 19-da Sovet qoşunlarının, tanklarının, ZTR-lərin və orada oturan saqqallı əsgərlərin
küçələrdən keçdiyini öz gözüylə gördü. O, “İnşaatçılar” metrosu yaxınlığında saqqallıların 13 yaşlı oğlanı necə güllələdiklərinin şahidi oldu. Ölən uşağın valideynlərinin göz yaşlarını gördü. Ürəyindəki bir dərdi iki oldu. Ertəsi gün Mövlan bu günahsız uşağın dəfnində iştirak etdi. Səhər yanvarın 20-də o, piyada
XI Qızıl Ordu abidəsinə tərəf gələrkən oradakı qan gölməçələrini görüb ürəyində işğalçıları söyə-söyə içində ağladı. O, Salyan kazarmasına getmək istədi, ancaq bacarmadı. Ayaqları dalınca gəlmirdi. Tramvaya əyləşib evə gəldi. 10 ildən sonra həmin gün o, ömrünü tapşırdı. Onun barəsində ağsaqqallar mənə
danışırdılar ki, Mövlan yaşının azlığına baxmayaraq çox ciddi
bir oğlan idi, həmişə özündən yaşlılarla dostluq edirdi. Bütün
ağdərəliləri tanıyırdı, fenomenal yaddaşa malik idi, bütün tarixi
günləri və keçən günlərin hadisələrindən saatlarla danışa bilirdi. Öz xeyirxahlığını tamamilə insanlara sərf edir, onlara əlindən gələn köməyi göstərirdi. Uşaqlarla söhbətində insanlarla
xoş davranmağı, qonşularla yaxşı dolanmağı, əziyyət çəkənlərə
kömək etməyi aşılayırdı.
Sentyabrın 15-də NKVD-nin müvəkkili Salahov Ağdərə istintaqından uzaqlaşdırıldı. Səbəbi aydın deyildi. Görünür, əməliyyatın rəhbəri Orbelyan Salahovun səriştəsizliyindən, “silahlı
qruplaşma üzvlərini” güllələməyə göndərmək üçün istintaq materiallarını saxtalaşdıra bilməməsindən narazı idi. Orbelyan yüksək vəzifə tutduğu üçün özü şəxsən istintaq aparmaq istəmirdi,
bundan əlavə, onun əlində türkləri türklərin əli ilə öldürmək imkanı vardı. О özü isə Sovet hökumətindən narazı olub gələcəkdə
bu hakimiyyətin mövcudluğu üçün təhlükə yarada biləcək türkləri məharətlə aşkar etdiyi üçün yüksək vəzifə alacaqdı.
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Sentyabnn 25-də Aydınbəyov 25 yaşlı ağdərəli yoxsul Mirzəcan Əhməd oğlunu istintaqa cəlb etdi. О, öz ifadəsində göstərirdi ki, milisionerlərin öldürüldüyü vaxt Aladaş yaylağında
olub, öldürənləri görməyib, onu Ağdərə qruplaşmasına zorla
götürüblər. İstintaqdan sonra müstəntiq işə Novruzbəy və Vəlibəyin Ələkbər və Zeynalabdin Hacı Qurbanəli oğlu qardaşları
tərəflndən öldürülməsi məlumatını əlavə etdi. Onlar Ağacanyan
tərəfindən güllələndilər. Ölülər susur, onları istintaq etmək
mümkün deyil, onlar haqqında və onların əvəzinə istədiyiniz
hər şeyi yazmaq olar.
Həmin gün 29 yaşlı Hacıqulu Hacı Həbib oğlu dindirildi. O
elan edilən ittiham üzrə özünü təqsirli saymırdı. Bildirirdi ki,
Ağdərə hadisələri başlanandan Aladaş yaylağında öz evində
olub. Bütün istintaq boyu suallara mənfi cavab verib, qruplaşmaya heç bir dəxli olmadığını deyib.
Mirzəcan və Hacıqulu Hacı Həbib oğlu sentyabrın 21-də
həbs olundular, üç gündən sonra istintaq edildilər. Ertəsi gün Hacıbaba Hüseyn oğlu, Mahmud Səməd oğlu və Tahir Soltan oğlu
həbs edildilər. Onları da bir neçə gün saxlayandan sonra Aydınbəyov istintaq etdi. Bu, Orbelyanın təcrübədən keçirdiyi üsul idi.
Dustaqlar bir neçə gün kamerada saxlanılıb şok vəziyyətə salındıqdan sonra hər cür ifadə verməyə məcbur olurdular. Dustaqlar
həm savadsız idilər, həm də rusca bilmirdilər. Buna görə də müstəntiq əməliyyat rəhbərinin istədiyi ifadəni yaza bilirdi.
Özünü təqsirli bilməyən 22 yaşlı Səfərov Hacıbaba Hüseyn
oğlu Ağdərə üsyanı zamanı Düdar kəndi ərazisindəki Ağbulaq
adlanan yerdə olub. O, Düdar kəndindən olan Nəsir Minbulla
oğlu üçün işləyirmiş. Buna baxmayaraq həbs edilib.
Həbs olunan 50 yaşlı Tahir Soltan oğlu ifadəsində ümumi
sözlərlə necə gizlənmələri və 3 qrupa ayrılmalarından danışır.
Operativ gizli şöbənin əməkdaşı Avanesov Aydınbəyovun
apardığı istintaqa inanmayıb, yenidən Tahiri dindirməyə başlayıb. Öz ifadəsini təkrar edən Tahir məhbəs işgəncələrinə dözməyib və 1932-ci il sentyabrın 20-də qazamatda ölüb.
157

Əsgərov Hacırza Hacı Rüstəm oğlu da 29 sentyabrda Aydınbəyov tərəfindən dindirilib. О da özünü təqsirli bilmirdi,
Ağdərə kəndi hadisələrində iştirak etmədiyini, 17 gün Əmbizlər
kəndində olduğunu, qayıdandan sonra həbs edildiyini deyirdi.
O, qəti surətdə bildirirdi ki, “quldurluğun iştirakçısı olmayıb və
hökumətdən gizlənməyib”. Buna baxmayaraq sentyabrın 28-də
həbs edilib və yalnız bir ildən sonra azad edilmişdi.
Sentyabrın 29-da Aydınbəyov 47 yaşlı Mahmud Səməd oğlunu müqəssir kimi dindirmişdi. О da özünü günahkar bilmir, milislərin öldürüldüyü gün çöldə olduqlarını deyirdi. “Hadisələr
haqda eşidib evə gəldim, qruplaşma üzvləri məni də öz dəstələrinə qoşmaq istəyirdilər. Mən qaçıb 6 gün Bakıda gizləndim, yenidən kəndə qayıtdım və məni həbs etdilər. Mənim həbs olunmağım düzgün deyil”. İstintaqdan sonra onu azad etdilər. Səhəri gün
Hacıbəyov istintaqdan kənar edildi. İstintaqın aparılması DSİ-nin
əməkdaşı Abdulla Əliyevə tapşırıldı. A.Əliyev 1931-ci il oktyabrın 5-də Mahmud Səməd oğlunu həbs etdi və o, 1 ilədək qazamatda saxlandı; sentyabrın 21-də amnistiyaya görə azad edildi.
Sentyabrın 30-da artıq DSİ-nin başqa bir müvəkkili Qonaqkənd rayonunun Cinli kəndinin sakini Allahverdiyev Balası Bala
oğlunu ittiham edir. O, ifadəsində bildirir ki, qruplaşma üzvü olmaq istəyirmiş. Deyirdi ki, ruplşama üzvləri partiyaçıları necə
öldürdüklərini danışırdılar, o da kommunarları öldürmək istəyib.
Balası bildirir ki, qruplaşma üzvləri kommunarların 6 nəfərinin
meyitini gizlədib. Amma gizlətdikləri yeri о bilmir. Bu yerlərdə
yaşamadığından üsyançı dəstənin getdiyi yolu göstərə bilməz.
Ağdərə ağsaqqalları Balasını tanımırdı. O, ikinci dəfə DSİnin gizli siyasi şöbəsinin əməkdaşı Fançiyev tərəfindən istintaq
edilib. İstintaqda gizli siyasi şöbənin 5-ci bölməsinin müvəkkili, gələcəkdə Qriqoryan və Orbelyan qarşısındakı xidmətlərinə
görə vəzifə alacaq 5-ci məxfi siyasi şöbənin müvəkkili Parseqov da iştirak edib. Onun ən “yüksək” xidmətləri 1937-ci ildə
aşkara çıxdı. O, bir cümlədən ibarət qərar imzalayaraq bir azərbaycanlı ailəsini vətənindən məhrum edib Qazaxıstan çöllərinə
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sürgün etdirmişdi. Görünür, Balası Allahverdiyev onlar üçün
ən lazımlı bir adam idi, çünki onu bir müstəntiq yox, birdən-birə üç müstəntiq dindirirdi. Səhifələrin birində yazmışdım ki,
NKVD əməkdaşları bir çox vətəndaşlara ağıllarına gələn ittihamı irəli sürür, bir qayda olaraq, onları məhv edir; çox vaxt heç
bir iz qoymurdular. Bu günədək onlar barədə nə bir sənəd, nə
də bir qeyd tapılıb.
Beləliklə, Balası 27 may 1933-cü ildə 5 il həbs cəzası alıb.
1937-ci il dekabrın 2-də qayıdıb və yenidən 10 il müddətinə
həbs edilib. Daha sonra qayıdıb və 70-ci illərədək yaşayıb.
Çox illər ötüb və indi Balası Bala oğlunun Ağdərə kəndinə
necə gəldiyini müəyyən etmək olmur. Onun doğma Cinli kəndi
Xızının Ağdərə kəndindən 100 km aralıdır. Cinayət məsuliyyətinə niyə cəlb olunduğunu da dəqiqləşdirmək mümkünsüzdür.
Fikrimcə, bu adam 1931-ci il avqustun 28-də Ağdərə əməliyyatının rəhbəri Orbelyanın dindirmənin məzmununun gizli saxlanması barədə iltizam aldığı şəxsdir. Balası Bala oğlunun 3
DSİ əməkdaşı tərəfindən dindirildiyi vaxtla iltizamın alındığı
vaxt da üst-üstə düşür. Bundan əlavə, o, Ağdərə sakini deyil,
orada işləmir, qohumu yoxdur. Buna görə də ondan Orbelyan
üsulu ilə istifadə etmişdilər. Yaxşı təhsili olan, bolşeviklər partiyasının siyasətini gözəl bilən Orbelyan işləri, xüsusilə də türklərə aid işləri çox gözəl tərtib edə bilirdi. Bütün istintaq materiallarında azərbaycanlılar türklər kimi qələmə verilirdi.
Müvəkkil Əliyev Abdulla bir neçə gün ərzində üsyançılar
hərəkatında iştirak edən ağdərəliləri dindirdi. О cümlədən 27
sentyabrda həbs olunan Hacı Rza Cabbar oğlu ifadəsində bildirir ki, bu barədə yerlilərindən eşidib və savadsızlığı ucbatından
nə yazıldığından xəbərsiz olduğu üçün ittiham protokolunu imzalayıb. Müvəkkil növbəti günahsız şəxsləri mühakimə etməkdən ötrü gələcəkdə məhkəmə iclasında lazım olacaq məlumatı
protokola əlavə edirdi. AK(b)P-nin keçmiş üzvü Əlişan Əliseyran
oğlunun istintaqı zamanı da eyni şeylər, ancaq Məmmədcəfərin
və başqalarının istintaqında olduğundan daha çox yalanlar yazıl159

mışdı. O, ifadəsində deyir ki, Novruzbəy və Vəlibəy öldürüləndə
qorxub Bakıya qaçıb, qayıdarkən onu həbs ediblər. Əlişanı 1937ci ildə yenidən repressiya edib güllələdilər. Beləliklə, hər iki qardaş NKVD qazamatının divarları arasında məhv oldu.
Əgər müvəkkil Aydınbəyov milisionerin Möhüb Heybət
oğlu olduğunu bildirirdisə, digər əməkdaş Abdulla Əliyev onun
Möhüb Qənbər oğlu olduğunu yazır. Ən başlıcası isə budur ki,
bütün şahidlər və müqəssirlər milisionerlər Vəlibəy və Novruzbəyin öldürülməsi hadisəsini gözləri ilə görüblərmiş. Lakin hansı
səbəbdənsə heç kəs buna görə həbs olunmayıb və cəza almayıb.
Belə bir ifadə 17 yaşlı Mehdiqulu İmamqulu oğlunun protokoluna da əlavə edilib. O vaxt onun İmamqulu adlı 6 aylıq oğlu olub.
İfadədə deyilir ki, Ələkbərlə 4 qardaşı həyətləri gəzib deyirdilər
ki, hökumətə qarşı silahlanmaq Sovet hökumətini süquta uğradacaq. Onun təklifi ilə Bakıda olan adamlar silahlanırdı. Onu da
əlavə edir ki, kommunarlar atəş açanda onlar qaçır və cavab atəşi
açmırdılar. Bu, Orbelyanın Şahbuz rayonunun Keçili kənd sakini
Müseyib barədə yazdığı sözlərin eyni idi. Müseyibin ifadəsində
yazılıb ki, о, kənddə pul kəsməyə hazırlaşır. Yəqin ki, belə yalana
Orbelyandan başqa heç kim inanmazdı, müasir oxucu isə bunu
Don Kixotun fantaziyalarına bənzədər.
Oktyabrın 1-də Abdulla Əliyev Eynulla Seyran oğlunu dindirir. O, anketində fotoşəkli olmayan yeganə müqəssirdir. Onu
27 sentyabrda həbs edərək bir neçə gün saxlayıb sonra dindiriblər. İfadəsini bütövlükdə protokoldakı kimi verirəm. Eynulla
qazamatda öldüyü üçün işdə cinayət işinin dayandırılması haqda göstəriş var. Çünki orda xəstəliklərdən yox, işgəncələrdən
ölürdülər, belə müttəhimləri sadəcə olaraq öz əcəli ilə ölüb, yaxud qaçmağa cəhd edib deyə məhv edirdilər. İttiham protokoluna müstəntiq tərəfindən həqiqətə uyğun olmayan hər cür yalanlar əlavə edilirdi:
“Aladaş köçəbəsində idim, qoyun kəsib satırdım. Bu vaxt
Əbdülhəsən Məmməd oğlunun, Möhüb Heybət oğlunun və bir
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milisionerin Ələddin Əhməd oğlunu oğlu gizləndiyi üçün həbs
etdiklərini gördüm. Məmməd Cəfər oğlu, Hacırza Cabbar oğlu,
Əlimurad Cəfər oğlu və Əmirqulu Həbib oğlu da onların dalınca getdilər. Onları evin arxasında saxlayaraq silahlarını əllərindən aldılar, Möhübü və milisioneri öldürdülər. Abbasov
Məmməd elə hey qışqırırdı ki, öldürməyin; Əbdülhəsənin tüfəngi vardı. Qətldən sonra köçəbəyə girdilər, 2 saatdan sonra
Ələkbər Qurbanəli oğlu Vəlibəyi öldürdü, Novruzbəyin boğazına ip bağlayıb kənd boyunca sürüməyə başladı, Ələkbərin qardaşı Zeynalabdin Novruzbəyin boynunun ardından bir güllə ilə
vurub onu öldürdü”. Heç bir düzəliş edilmədən yazılıb. İttiham
protokolu ehtimala görə 9 oktyabrdan sonra, yəni Ağacanyan
tərəfindən Ağdərə sakinlərinin, о cümlədən Ələkbər və Zeynalabdin qardaşlarının öldürülməsindən sonra yazılıb. O bununla
etdiyi qətli ört-basdır etmək, partiya və hökumət qarşısındakı
borcunu yerinə yetirmək və mükafat almaq istəyirdi.
Şıxbaba Cabbar oğlu sentyabrın 27-də xüsusi olaraq bunun
üçün gəlmiş Suxanov tərəfindən həbs edilib. Onun kürəyini yerə
vuran bir adam tapılmazdı. Qeyri-adi gücə malik, çevik bir pəhləvan idi. Çox səmimi adam idi, hamı onu sevirdi. O təkcə yarışmaqda deyil, həm də işləməkdə, təsərrüfatçılıqda birinci idi.
Suxanov Azərbaycanın Xoren Qriqoryan, Markaryan,
Sumbatov-Topuridze, Borşev kimi cəlladları ilə bir sırada duran şəxs idi. Onlar azərbaycanlıların qanını içməkdən doymurdular, yüzlərlə-minlərlə insanı əbədi olaraq Sibirə və Qazaxıstana sürgün edirdilər. Yuxarıda göstərilənlərdən fərqli olaraq
özləri qara işləri görmürdülər, əhalinin qabaqcıl hissəsini qırmağı əmr edir və bu işə rəhbərlik edirdilər.
Suxanov məhz bu xalqın soyqırımının həyata keçirilməsində bilavasitə iştirak edən şəxs idi. 1931-ci ilin iyununda Naxçıvan Dairə Dövlət Siyasi İdarəsinin (DDSİ) rəisi Orbelyan “Milax işi” üzrə istintaq materiallarını təsdiq üçün Az. DSİ-yə göndərir. Suxanov bu işi oxuduqdan sonra Borşevə raportla müraciət edir ki, Orbelyan ittihamnaməni imzalamayıb və bütün din161

dirmələrdə müstəntiqin imzası yoxdur. Borşev Suxanovu dəvət
edib üstünə qışqırır, ertəsi gün qərar imzalanır. Həmin illərdə,
xüsusilə də 1937-ci ildə Borşev və onun kimi yuxarıda oturan
NKVD, DSİ əməkdaşlarının qanunsuz göstərişlərini yerinə yetirməyən minlərlə əməkdaş güllələndi, məhv edildi və əsir düşərgələrinə salındı. Bu qaniçən Suxanov Ağdərəyə gəlib əyalətin məşhur adamları olan Şıxbaba Cabbar oğlunu, Şıxbaba
Məmmədzahid oğlunu, Nəcməddin Cəfər oğlunu həbs etdi. Onlardan biri gücü və işləmək qabiliyyəti, ikincisi öz var-dövləti,
üçüncüsü isə qonaqpərvərliyi ilə seçilirdi.
Şıxbaba Cabbar oğlu və Şıxbaba Məmmədzahid oğlu öz
ifadələrində heç bir qətldə və üsyanda iştirakları olmadığını
söyləmişdilər.
Müvəkkil Əliyev isə kəndin yüksək işləmək qabiliyyəti
olan, zəhmətlə özünə böyük qoyun sürüsü düzəldən, dəvəsi və
qaramalı olan adamlarından biri sayılan Nəcməddin Cəfər oğlu
üçün 7 səhifəlik ittihamnamə yazmışdı. “Xalqlar atası”na 3 il
ərzində ölkənin hansı yerində olmasından asılı olmayaraq kolxozlar yaratmaq lazım idi. Varlıları qolçomaq etmək, ortababları sürgünə göndərmək, yoxsullarla kolxoz düzəltmək lazım
idi. “Xalqlar atası”nın arzusunu sözsüz yerinə yetirənlərin fikrincə, öz yerlisindən bir az yaxşı yaşayan, biri о birindən çox
işləyən, təsərrüfatı о biri kəndlilərdən zəngin olanlar qolçomaq,
Sovet hökumətinin düşmənləri idilər, hər vasitə ilə onları məhv
etmək lazım idi. Birini kiçicik bir səhvə və ya qanun pozuntusuna görə güllələyir, bəhanə tapıb digərini kənddən, rayondan,
hətta respublikadan sürgün edirdilər. Hətta iş о yerə çatmışdı
ki, Yenisey çayının şimalında yaşayan kəndliləri cənuba, cənubda yaşayanları isə şimala sürgün edirdiər, təki hesabatlarda
nə qədər qolçomağın, etibarsız elementin repressiya olunduğu
göstərilsin, kolxozlar isə qurulmalı idi. 30-cu illərdə Ukraynada
milyonlarla kəndli acından ölmüşdü. Belə bir vəziyyət Volqaboyunun yaşayış məntəqələrində, Rusiyanın şimalında da baş
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vermişdi. Azərbaycanlıları acından ölməkdən yalnız bu torpağın təbii zənginlikləri xilas etdi. Buna baxmayaraq bizim respublikada da quraqlıq illərində xeyli kəndli qırılmışdı. Nəcməddin üçün də hər cür yalan uydurulmuşdu ki, DSİ-nin məhkəmə iclası ona ağır cəza olan güllələnmə cəzası versin. Lakin
onun bəxtindən repressiya dayandırıldı, bir çoxları azad edildi,
güllələnmə hökmü ləğv edildi. “Xalqlar atası” həmin illərdə
“Müvəffəqiyyətdən başgicəllənmə” məqaləsində öz NKVD
əməkdaşlarının hərəkətini mühakimə etdi. O, 1937-ci ildə
AK(b)P MK-ya belə bir məzmunda göstəriş göndərdi: “Mənim
məlumatıma görə, Azərbaycanda xalq düşmənlərinə və onların
köməkçilərinə fiziki təsir göstərilmədiyindən NKVD əməkdaşları antisovet hərəkatının fəal iştirakçılarını vaxtında tapıb ifşa
edə bilmir. Bu məsələni müzakirə edib tədbirlər görün.
ÜK(b)P MK-nın katibi”.
Nəcməddin üçün yazmışdılar ki, o, 1930-cu il avqustun
l-nə qədər olan dövr ərzində “Müsavat”ın Ağdərə kənd təşkilatının təşəbbüskar üsyançılar özəyinin fəal üzvü olub, bu təşkilatın başqa üzvləri ilə birgə Ağdərə kənd sovetində silahlı
əks-inqilabçı üsyan hazırlayıb. Onun adına belə bir uydurma
yazılmışdı ki, guya kənddə Sovet hakimiyyətinə qarşı çıxa bilən 500-dən çox adam toplaya bilər, hətta malakanlar 100
adam verəcəklər ki, hakimiyyəti öz əllərinə alsınlar. Çox yerdə о heç nə görmədiyini, о vaxt Bakıda olduğunu iddia edir.
İfadə çox savadsız, çoxlu orfoqrafik və üslubi səhvlərlə dolu,
nöqtə-vergülsüz yazılmışdı; müvəkkil Əliyev Abdullanın nə
demək istədiyi başa düşülmürdü. Müttəhim 41 yaşlı çoban
Pirverdi Süleyman oğlu da bu cür ittiham olunmuşdu; əsasən,
onun qohumluq əlaqələri dəqiqləşdirilmiş, həbs edilərək 1 ildən artıq saxlanmış, digər müttəhimlərlə birgə 1937-ci ilin
oktyabrında azad edilmişdi.
Həmzəli Səfər oğlu öz ifadəsində göstərir ki, o, atışmada
iştirak etməyib, Ağdərə hadisəsi zamanı qardaşını öldürüblər.
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İfadə cəmi yarım səhifədən ibarətdir, savadsız, çoxlu orfoqrafik
səhvlərlə yazılıb. Bir neçə ay qazamatda saxlandıqdan sonra bir
qərarla başqa kəndlilər kimi onu da azad ediblər. 26 yaşlı Əlihümbət Ağaverdi oğlu da 1931-ci ilin 3 oktyabrında həbs edilib
və ifadəsində heç bir qruplaşmada, heç bir yerdə iştirak etmədiyi qeyd olunub. İttihamnamə yarım səhifədən ibarət idi. Bir aydan sonra azad edildi və bir daha dindirilmədi. Əvəzində 19
yaşlı arvadı Xanpəri Bibiqulu qızını həbs etdilər. O, ifadəsində
bildirmişdi ki, əri Əlihümbət Səfər Əli oğlu, Şükür Səfər oğlu
və başqaları ilə Aladaşa qaçıb, dərədə gizlənib və bir neçə gün
orada qalıb, əri onun yanında olub. Sonra kəndə qayıdıblar və
onu əri ilə birgə həbs ediblər.
30 yaşlı hamilə qadın Həcər Soltan qızı da belə dindirildi
və həbs edildi. Onun 20 qoyunu, 2 dəvəsi, bir inəyi və bir öküzü vardı. Bir dəvədən başqa, qalan qaramal müsadirə edildi.
Onu əvvəllər tutulmuş Əlimirzə, Ağamirzə və Zeynalabdin
Qurbanəli oğlunun qohumu kimi həbs etmişdilər. O, ifadəsində
bildirmişdi ki, qohumlarını qruplaşmaya zorla cəlb ediblər. O,
hamilə olduğu üçün azadlığa buraxılmasını xahiş edib.
Həmin günlərdə 20-dən artıq qadın həbs edilərək indiyədək
qalan ikiotaqlı evdə saxlanmışdı. Məktəbin yanında yerləşən bu
ev Məşədi Bala Məşədi Əmbək oğlunun idi. Alçaqdamlı bu
evin altında düzəltdikləri yerdən DSİ əməkdaşları dustaqların
müvəqqəti saxlanması üçün istifadə edirdilər. Bir otaqda qadınlar, о birisində kişilər saxlanırdı. Buradan onlar Bakı şəhər qazamatına göndərilirdi. Çox hallarda bu qazamat günahsız
adamlarla ağzınadək dolu olduğundan tutulan kəndlilər qarovul
altında, qazamat rejimində kənd evlərində saxlanılırdı. Bu darısqal otaqda 22 qadın saxlanırdı. Bəzilərini azad edib, digərlərini Bakı şəhər qazamatına apardılar. Qeyd etmək lazımdır ki,
məhkəməyə qədər bütün qadınlar azad edildilər. Qadınların
kütləvi mühakiməsi, onların ərlərinin güllələndiyi, 8-10 il iş aldığı, övladlarının “xalq düşmənləri”nin uşaqları olduğu üçün
uşaq evlərinə göndərildiyi 1937-ci ildə başlandı.
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Təkcə 1937-38-ci illərdə 1000 uşaq Şüvəlandakı uşaq evində yerləşdirildi, oradan SSRİ-də, о cümlədən Tambovda, Rostovda, Xabarovskda və b. yerlərdə xalq düşmənlərinin uşaqları
üçün açılmış uşaq evlərinə göndərildilər. Uşaq evləri dolandan
sonra 600-dən artıq uşaq repressiya olunanların qohumları arasında bölüşdürüldü.
Bu uşaqlar himnimizin sözlərini yazmış Əhməd Cavadın,
Rostov vilayəti Kamensk şəhərində saxlanan Qəzənfər Musabəyovun, yazıçı Seyid Hüseynin və bir çox başqalarının uşaqları idi. Bu uşaqların əksəriyyəti hər cür müsibətlərə baxmayaraq
böyüdülər, akademik, xalq rəssamı, yazıçı və s. məşhur adamlar oldular.
Yuxarıda dediyim kimi, DSİ əməkdaşları şahidləri və müttəhimləri tərcüməçisiz dindirirdilər. Rus dilini zəif bildiklərindən yazıları çox savadsız idi. Söhbət və dindirmə Azərbaycan
dilində aparılsa da, yazılar rus dilində, hədsiz səhvlərlə yazılır,
şahidlər isə yazmaq bilmədiyindən şəhadət barmaqlarını basmaqla imza edirdilər.
1931-ci il oktyabrın 3-də Əliyev Abdulla Ağdərə kənd sakini Xurma Əhməd qızını dindirdi. Yazı ruscadır, tamamilə anlaşılmaz bir haldadır, olduğu kimi verirəm: “Bir dəfə mən Ağdərə hadisələrinə qədər Ələkbərlə (yeznəm) Novruzbəy Novruzbəy oğlunu öldürmək istəmiş, amma öldürməmişdik; kənddə belə bir söz-söhbət gəzirdi ki, guya Novruzbəy mənimlə evlənmək
istəyir və həmin gün Ələkbər məni çağırıb soruşur ki, Novruzbəyə getməyə razıyam, ya yox. O məndən öyrənmək istəyir və
mən dedim ki, yox, istəmirəm, getmərəm”.
Atışma zamanı mən Aladaşda idim. Həmin gün axşama yaxın qətldən sonra Aladaşda olduğu kimi Ağdərədə də Hacı Həbib, Nəcməddin, Hacı Qurbanəli oğlu Ağarza və Şahbəddin bizə gəldilər və qadınları yığdılar. Mən, Xacə Nisə, Ağanisə, Zeynalabdinin arvadı Zibaxanım, Əlmirzənin arvadı Xədicə, Məmmədin arvadı Ceyran xala, Hacı Həbibin və Mehdiqulunun arvadları, Şahbabanın arvadı da onların arasında idi. Milisionerlər bizə, yəni Məmmədin arvadına, mənə, Ağanisəyə, Xədi165

cəyə yaxınlaşıb həbs etdilər, qalanları isə dərədə idilər, milisionerlər onları tapmadılar və onlar qaçdılar. Qətl zamanı mən
evdə olmamışam. Hacı Həbib və oğlanları, 4 qardaşı da evdə
olmayıblar. Hacı Həbibin evindəki yığıncaqdan da xəbərim olmayıb. Aladaşda mən yeznəm Ələkbərlə bir həyətdə yaşayırdım. Məmmədcəfər və başqaları milisionerləri öldürəndə Ələkbər Vəlibəyi və Novruzbəyi öldürmək məqsədilə qardaşı Zeynalabdinlə Agdərəyə getmişdilər.
Mən daha heç nə görməmişəm və heç nə əlavə edə bilmərəm”.
Şəhadət barmağını basmaqla imza edib. Əgər DSİ əməkdaşı istintaq apardığı dili bilmirsə və verilən ifadələrin mahiyyətini dərk etmirsə, o, şahidləri və müttəhimləri necə dindirə bilər?
Qanun kəndliləri və qabaqcıl ziyalıları məhv etmək məqsədilə
yuxarıdan gəlirdi.
Budur, bir klassik nümunə: 1931-ci ilin mart ayında DSİ
əməkdaşı Melkumyan Karapet öz rəisi, Azərbaycan NKVD
məxfi siyasi şöbəsinin rəhbəri Xoren Qriqoryana raportunda
yazırdı ki, onlar tərəfindən Nuxa şəhər qazamatında 8 aydan artıqdır ki, 32 qruplaşma üzvünün ailəsi tutulub saxlanılıb (ailələr südəmər körpələrdən tutmuş 79 yaşlı qadına kimi insanlardan ibarətdir – S.Z.), lakinruplaşma üzvləri gəlmədi və hökumətə tabe olmadılar. Əgər biz bu ailələri azad etmiş olsaydıq,
onda əhali Sovet hökumətinin zəifləmiş olduğunu düşünərdi.
Ona görə bu ailələri respublikadan kənara sürgün etməyi təklif
edirəm. Qriqoryan raportun üzərinə “Razıyam, materialı hazırlayın” dərkənarı qoyub. Qriqoryan Nuxa üsyançılar hərəkatını
yatıran rəhbərlərdən biri idi. Bu hərəkatın yatırılması vaxtı bu
rayondan iki mindən artıq adam güllələnmişdi. Kütləvi həbs
üzündən Ağdərədə kişi ziyalı qalmadı, qadınlar da dağlara
çəkildilər. Qadınların bir hissəsini həbs etdilər ki, ərləri hökumətə
tabe olsun. Əməkdaş Kərimovun rəhbərliyi ilə bir dəstə “silahlı
qruplaşma üzvlərini” öldürmək üçün göndərildi. Lakin Kərimov
kəndlilərlə söhbət edəndən sonra qayıtmışdı. Oktyabrın 8-də onlar
DSİ əməkdaşı Ağacanyanın rəhbərliyi ilə dəstəni mühasirəyə alıb
8 kəndlini yaxın məsafədən atəş açaraq güllələdilər. Ağsaqqalların
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dediyinə görə, Ağacanyanın dəstəsində bir yerdə adı “Yezid”, digərində isə “İgid” kimi yazılan bir kommunar vardı. Gülbaladan
patronların qurtarması xəbərini eşidəndə o, Ağacanyana məlumat
verib ki, onların patronu yoxdur. Kommunarlar yaxınlaşanda Gülbala Yezidi öldürüb. Hadisələrin gedişindən məlum olur ki, Yezidi Ağacanyan öldürüb. Yezidi yaxından güllələməklə Ağacanyan
gələcəkdə öz şücaətini göstərmək və hərəkətlərinə haqq qazandırmaq istəmişdi, guya ki, qruplaşma üzvləri kommunarı öldürdüyü üçün onları güllələyib.
Gülbala Əhməd oğlu, Zeynalabdin Hacı Qurban oğlu, Şahmərdan Şahkərim oğlu, Əlağa Səfərəli oğlu və Tudar kəndindən Məmməd güllələndi. Cinayət yerindən bir neçə addımlıqda
hadisəyə qədər dərədə gizlənən Nəcəfqulu Səməd oğlu, Ələkbər Hacı Qurbanəli oğlu güllələndi. Onlar Şixandağ rayonunda,
Ağdərədən 20 km cənub-şərqdə güllələndilər. Həmin gün DSİnin məxfi siyasi şöbəsinin rəisi Borşevin imzası ilə Tiflisə, Zaqafqaziya Baş Siyasi İdarəsinin sədri Lavrenti Beriyaya İmamullanın rəhbərlik etdiyi qruplaşma üzvlərinin ləğv edildiyi barədə teleqram göndərildi. Ertəsi gün əməliyyat qrupunun rəisi
Suxanov yuxarıda adları çəkilən ağdərəlilərin güllələnməsi barədə arayışla DSİ rəhbərliyinə məlumat göndərdi:
“MSSŞ-nin rəisi Borşev vasitəsilə
Azərbaycan DSİ-nin sədri Frinkovski yoldaşa
Ələkbər Haçı Qurbanəli oğlunun rəhbərlik etdiyi
silahlı qruplaşmanın ləğv edilməsi barədə
MƏRUZƏ
Sentyabrın 27-də silahlı qruplaşma üzvlərinin izi tapılan
Boyan-Ata dağı rayonunda qruplaşma üzvünün izinə düşüb onları tutmaq və güllələmək məqsədilə Az. DSİ-nin əməkdaşı Ağacanyanın başçılığı ilə 10 nəfərlik atlı dəstəsi ayırdım. Tutulan
və öldürülən qruplaşma üzvlərinin hamısı Sizin Konkin yoldaş
vasitəsilə göstərişlərinizə müvafiq olaraq Mərəzəyə göndərildi.
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Bundan sonra öz dəstəmlə Pirəküşkülə, dəstənin məskən saldığı
yerə getdim. Amma Kərimovun başçılıq etdiyi bəzi kommunarların və milisionerlərin biabırçı qorxaqlığını Sizə çatdırmağı
lazım bilirəm. Əməliyyatı alt-üst etməmək və işi axıradək görmək üçün adamları silah gücünə döyüş xəttinə qovub gətirmək
lazım gəlirdi. Bütün dəstədən 7-8 adam şüurlu münasibət göstərirdi, qalanları min cür bəhanə ilə qaçıb qayalarda gizlənirdilər. Kərimovun qorxaqlığı hələ oktyabrın 24-də öz dəstəsi ilə
Şixandağ rayonunda bu qruplaşma üzvləri ilə görüşəndə bəlli
olmuşdu. Sayca qruplaşma üzvlərindən çox olmasına və yüksəklikdə yerləşməsinə baxmayaraq, onun ləğvi üçün heç bir
tədbir görməmişdi. Dəstə ilə onun arasındakı məsafə о qədər
yaxın idi ki, hətta sonuncular kommunarlarla söhbətləşir və qılıncları ilə bir-birinə işarə edirdilər. Kommunarlardan bəziləri
atışmanı qızışdırmaq istəyirdi, amma Kərimov onlara icazə
vermədi və beləliklə, qruplaşma cəzalandırılmadan getdi. Əməliyyat qrupunun rəisi Suxanov”.
Suxanov xəbər verir ki, Kərimov və bəzi milisionerlər qorxaqlıq edirlər ki, silahlı qruplaşmalar atmasınlar. Onlar heç atəş
açmaq fikrində deyildilər. Onlar dinc sakinləri və əsgərləri qırmaq üçün yox, DSİ-nin qoşunlarından qorxduqları üçün evdən
getmişdilər. Onlar bilirdilər ki, qoşunlar Ağdərə kəndlilərini
xəbərdar etmədən qırmaq barədə göstəriş alıb. Ağacanyan Xoren Qriqoryanın və onun köməkçisi cəllad Orbelyanın göstərişini danışıqsız yerinə yetirirdi.
Suxanov özünün “əvəzsiz xidmətlərinə” və igidliyinə görə
vəzifəcə yüksələcək, Azərbaycan ərazisindəki bütün güllələnmələrə rəhbərlik edəcəkdi. Onun Azərbaycan xalqının ən qabaqcıl hissəsini məhv etmək istedadı qanlı 1937-ci ildə üzə çıxmışdı. Demək olar ki, bütün güllələnənlərin protokolunda
NKVD orqanlarının “görkəmli xadimi” Suxanovun qanlı imzası var. Gələcəkdə o, ədalət məhkəməsindən qaçsa da, Allah onu
və nəslini cəzalandırdı.
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Güllələnmiş ağdərəlilərin cəsədlərini Ağdərə kəndinə gətirib Baloğlan Zülfüqar oğlu Arzumanovun anbarının divarına
söykəyir, qadınları tapança lüləsi altında bu cəsədlərin üzünü
yumağa məcbur edirdilər.
Şəhərdən məxsusi olaraq fotoqraf dəvət edilmişdi ki, bu şəkilləri çoxaldıb Ağacanyanın bu hadisələrin şahidi kimi çıxış
edəcəyi DSİ əməkdaşlarının müşavirəsində fotosərgi düzəltmək
üçün Tiflisə Beriyaya, Moskvaya Yaqodaya göndərsin. Bu müşavirədə Ağacanyan əməkdaşlarına özünün və Orbelyanın igidliklərindən danışacaq, hətta Kərimovun və başqa azərbaycanlı
milisionerlərin qorxaqlığını da qeyd etməyi yaddan çıxarmayacaq. Ağacanyanın ortada dayanıb əlləri daldan bağlı “qruplaşma üzvləri” ilə birgə gülümsəyərək çəkdirdiyi foto xüsusilə
diqqəti cəlb edəcəkdi.
Güllələnmiş Nəcəfqulu Səməd oğlu və Ələkbər Hacı Qurbanəli oğlunu skamyaya əyləşdirib iki gülümsəyən əsgərin
ağacla onların başını qaldırması təsvir olunan şəkil rus kəndi
Mərəzədə çəkilib; yaxınlıqda bir rus evi görünür.
Yaqoda, о cümlədən Buxarin, Özbəkistan Nazirlər Sovetinin sədri Kərimov və SSRİ-nin başqa rəhbərləri antisovet fəaliyyətlərinə görə 1938-ci ildə hərbi tribunal məhkəməsində ən
ağır cəza olan güllələnməyə məhkum edildilər. Bu məhkəmənin 500 səhifəlik hesabatı həmin ildə nəşr edildi, MK üzvləri
arasında yayımlandı.
Bir çox müttəhimlər 60-cı illərdə bəraət aldılar. SSRİ Daxili İşlər xalq komissarı Yaqoda istisna edilməklə Buxarin və
başqaları 1989-cu ildə bəraət aldılar. Yaqoda bəraət almadı,
çünki o, keçmiş SSRİ-nin milyonlarla günahsız vətəndaşının
məhvində təqsirkar idi.
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1. Balası Baloğlan oğlu; 2. Şıxbaba Cəfər oğlu; 3. Eynulla Əliseyran
oğlu; 4. Nəcməddin Cəfər oğlu; 5. Əlimurad Cəfər oğlu; 6. Hacı Rza
Cabbar oğlu; 7. Şıxbaba Məmməd oğlu; 8. Əlişan Əliseyran oğlu;
9. Mehdiqulu İmamqulu oğlu; 10. Aydın Əhməd oğlu. Cəllad
Ağacanyan Əlişanla Şıxbaba arasında dayanıb.

1931-ci il oktyabrın 8-də Xızı rayonunun Ağdərə kəndində
güllələnən Şahmərdan Şahkərəm oğlu, Məhəmməd Abdullakərim oğlu,
İmamulla Əhməd oğlu, Gülbala Əhməd oğlu.
Əliağa Səfərəli oğlu, Zeynalabdin Hacı Qurban oğlu.
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Həmin gün həmin kənddən
güllələnən Nəcəfqulu Səməd oğlu,
Ələkbər Hacı Qurban oğlu.

1. ?; 2.Mustafayev; 3. Qaraqoyunludan olan Nəsib; 4. Qaraqoyunludan
olan Abbasqulu; 5. Behbud (Mustafanın qardaşı); 6. İsfəndiyar bəy
Tağıbəyov; 7. Əlihüseyn Nəzərov; 8. Nəzər Mirzəli oğlu; 9. Xəlil; 10. Salah.
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Adları müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb.

1. Qamboy bəy Niftalı oğlu (Əli Dərələyəzli Qamboy Ağa haqqında 1994-cü
ildə poema yazıb); 2. İsgəndər Tutu oğlu 3. Ağakişi Sarı Məmməd oğlu
4. Əli Kürd oğlu 5. Xanlar Kürd oğlu
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Şirvan zonasında törədilib. Adları müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb.

Şirvan zonasında törədilib. Adları müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb.
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Xoren Qriqoryanın rəhbərliyi ilə güllələnən Şamaxı rayonunun sakinləri:
X – Əhməd Həsənəli oğlu (Yekəxana к.); XX – Seyid Qulu Məmməd oğlu
(Nərimankənd к.); XXX – Əli Rəcəb oğlu (Sunda k.)

DSİ əməkdaşları onları “Keçili silahlı qruplaşması” adlandırmışdı.
25 dekabr 1930-cu ildə Şəmkir rayonunda tutulublar.
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O, “xalqlar atası”nın göstərişini sözsüz yerinə yetirir, onun
iradəsi ilə iş görür, əsasən, kəndliləri qırmaq planını artıqlaması
ilə yerinə yetirirdi. Hökumətə tabe olan ağdərəlilərin fotosu həmin gün çəkilib. О dövrün təbliğatı çox güclü idi. Hökumət nümayəndəsinə inanmamaq qeyri-mümkün idi. Xalq oxumaq,
yazmaq bilmirdi. Kiçiklər böyüklərin göstərişinə əməl edirdi.
Hələlik ağsaqqal böyük hörmət sahibiydi, onlara inanıb təslim
olurdular. Fotoda Ağdərə kənd sakinləridir, onlardan hər birinin üzərində nömrə olduğu üçün adları məlumdur.
Ağdərəlilərin silahlı qruplaşması ləğv ediləndən sonra günahsız kəndlilər həbs edildilər, əməkdaşlar məhkəmə kollegiyasına materiallar hazırlamağa başladılar. DSİ əməkdaşlarının
topladığı materiallarda nə qədər ağdərəlinin güllələndiyi və
həbs edildiyi bilinmirdi, buna görə də işi qeyri-azərbaycanlı
əməkdaşlara verirdilər. Onlar, yəni DSİ əməkdaşları Salahov,
Aydəmirov, Əliyev Abdulla, Hacıbəyov, Aydınbəyov istintaqları qanunsuz apardıqlarından və bu işi yerli milli əməkdaşlara
etibar etmədiklərindən gələcəkdə araşdırılması çox mürəkkəbləşir. Gələcəkdə cinayət işinin araşdırılması Parseqyana, Avanesova, Kryuçkova, A.A.Dmitrova, N.V.Sayqakova və səfərbər
edilmiş Volçenkova həvalə edilir.
İstintaq işindən məlum olduğu kimi, bu əməkdaşlar nəyin
bahasına olur-olsun, kənddə hakimiyyəti ələ almaq üçün qüvvələri səfərbər edən “Müsavat” təşkilatı yaratmaq istəyirdilər.
Kryuçkov bir müqəssiri dindirərkən yazırdı ki, Ağdərədə
Hacı Həbib Hacı Əmirqulu oğlunun rəhbərlik etdiyi “Müsavat”
təşkilatı var. Bu təşkilat Bakı ilə əlaqə saxlayır və Sovet hakimiyyətinə qarşı silahlı çıxışlar etməkdən ötrü qrup düzəltmək
tapşırığı alıb. 500 nəfər atlıdan ibarət dəstəyə Qəni Yunus oğlu
rəhbərlik edir. Qarabulaq kəndində yaşayan, kənd sovetinin
sədri, AK(b)P-nin üzvü Nəzərov Nəzərin şahid kimi verdiyi
ifadədə deyilirdi ki, soyadlarını bilmədiyi malakanların da iştirak etdiyi qruplaşmanı Ələkbər və İmamulla saxlayır; bu silahlı
qruplaşmasını xarici dövlətlər dəstəkləyir.
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Oxucu deyə bilər ki, Ələkbər və İmamulla hələ oktyabrın
8-də güllələndiyi halda, Kryuçkov ondan necə ifadə ala bilər?
О vaxtlar hər şey ola bilərdi, təki qalan ağdərəliləri güllələmək
mümkün olsun. Kryuçkov 60 yaşlı Qəni Zeynal oğlunu da incidirdi ki, onu “Müsavat” təşkilatına aid etsin. Qəni isə yazılmış
ittihamnamədə özünü müqəssir saymır, bildirirdi ki, “Müsavat”
təşkilatının üzvü deyil və əks-inqilabi işlərlə məşğul olmur.
Kryuçkov bilirdi ki, istintaqda üzləşdirmə kimi sübut növü var.
Ona görə də müttəhim Qəni Zeynal oğlunu Şerbakov və Əlişan
Seyran oğlu ilə üzləşdirdi. Bu zaman o özünün “Müsavat” təşkilatı ilə əlaqəsi olduğunu inkar etdi.
Şıxlar kənd sakini, 1931-ci ilin dekabrında həbs edilən Səməd Məmmədqasım oğlu Qədimov ifadəsində bildirib: “Özümü günahkar hesab etmirəm, “Müsavat” təşkilatının üzvü deyiləm, bu təşkilatın rəhbəri olmamışam, qolçomaq elementləri ilə
əlaqəm olmayıb, silahlı üsyanlarda iştirak etməmişəm”. Danil
Şerbakovla üzləşdirmədə ona verilən suallara rədd cavabı verib, bəzi xilminlilərin onun şəxsi düşməni olduğunu və ona hər
zaman böhtan ata biləcəklərini söyləyib.
Ağdərəlilərin güllələnməsindən sonra istintaqlar tərcüməçi
və rayondan olan bir nəfər DSİ əməkdaşı vasitəsilə aparılırdı.
Görünür, “xalqlar atası”nın məqaləsi öz təsirini göstərmişdi.
Ona görə DSİ əməkdaşları daha ehtiyatlı hərəkət etməyə, risk
etməməyə başladılar, daha kəndlilərin içərisində “xalq düşməni" axtarmırdılar, bir çox əməkdaşları istintaq aparmaq və təcili
tədbirlər görmək üçün ezam olunurdular. 1980-90-cı illərdə İttifaqın hər yerindən yüzlərlə milis əməkdaşı sosialist mülkiyyətini oğurlayanları ifşa etmək üçün səfərbər edildi.
DİN-dəki yaltaqlarımız, oranın rəhbərləri bu əməkdaşları
dövlət hesabına saxlayırdılar, onlar isə oğruları ancaq azərbaycanlılar arasında arayırdı. Bütün bunların nəticəsi 1990-cı ilin
19 yanvarındakı qanlı hadisələr oldu. Böyük dövlət əyilməz
xalqımızı qırmaq məqsədilə Bakıya qoşun yeritdi. Həmin tüfəng, həmin toplar və tanklar, ZTR, nişangah isə itaətsizlik
edən Azəraycan xalqı idi. İndi də eyni şey çeçenlərin başına gə176

tirilir. Onlar heç bir şəraitdə öz əcdadlarını, torpaqlarını, doğmalarını, atalarının qəbirlərini atıb getmir, dözüm və səbat göstərirlər. Yaşından asılı olmayaraq uşaqdan-böyüyə hamı var gücü ilə vuruşur. Xalq 30-cu illərdə olduğu kimi savadsız deyil. О
vaxt əməkdaşlar nə istəyirdilər, onu da yazırdılar.
Səfərbər olunanlar çox ehtiyatla işləyir, repressiyanın gerçək səbəblərini dərindən axtarmırdılar, bəziləri isə öz vətənlərində hadisələrin gedişindən xəbərdar olduqlarından istintaqı
həddən artıq ehtiyatla aparırdılar. 30-cu illərdə ən amansız
adamlar, hətta NKVD rəhbərləri yüksək vəzifə aldılar, daha liberal olanlar 1937-ci ildə güllələndi və ya uzunmüddətli cəzaya
məhkum edildi, əməkdaşların az bir hissəsi isə NKVD orqanlarından qovuldu. Beləliklə, 80-90-cı illərdə milisin bir çox
əməkdaşları, məsələn: Lebed, Stepaşin və b. Rusiyanın ən böyük rəhbərləri oldular. Bəziləri isə ədalətsizliyə dözməyərək
milisdən çıxıb getdilər, digəriləri xüsusi xəfiyyə, üçüncülər biznesmen və ya mühafizəçi oldular. Lakin bütün dövrlərdə əməliyyatların mahiyyəti bir idi: kiçik xalqların inkişafına mane olmaq, müstəqilliklərini əllərindən almaq, tabelikdə saxlamaq.
70-ci illərdə 100 mindən artıq dəyəri olan bir tikinti aparmaq üçün Moskvadan icazə almalı olurduq, oraya da boş əllə
getmək olmazdı. Rüşvət verməsəydin, icazə də almayacaqdın.
SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin əslən Bakıdan olan Lalayan
soyadlı bir sədri vardı. 500 min manat dəyərində olan bir tikintinin layihəsini ona təsdiq etdirmək üçün o, Xankəndidə (Stepanakert) 300 min dəyərində olan bir tikinti üçün razılıq almasaydı, həmin layihəyə imza atmazdı. Azərbaycanın inkişafindan
söhbət gedən hər şeydə, hər yerdə belə idi.
Bütün bu istintaqlardan sonra mayın sonuna qədər müqəssirlərdən və şahidlərdən heç kəs dindirilmədi. Həbs edilən qadınlara və kişilərə Bakı türmələrində işgəncə verilirdi, şahidlər
isə kənddə gözləyirdilər ki, indi onları DSİ əməkdaşları gəlib
dindirməyə aparacaqlar, ağdərəlilər kimi ya güllələyəcək, ya da
qadınları tapança lüləsi altında ölülərin üzünü yumağa, ölənlərin qohumlarını isə ölmüş adamların üzünə tüpürməyə məcbur
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edəcəklər. Analar, arvadlar kişilərdən gizli ağlayır, hamilə qadınlar uşaqlarının salamat və sağlam doğulması üçün dua edirdilər. Güllələnmiş kəndlilərin arvadları qonşularından və DSİ
əməkdaşlarından gizli ağlayırdılar ki, birdən bu əməkdaşlar elə
bilərdilər ki, hökumət düşmənləri üçün ağlayırlar. DSİ əməkdaşları özləri də gözləyirdilər; bilmirdilər ki, hökumət onların
bu günahsız kəndliləri qırmağını necə qiymətləndirəcək. Onlar
çox yaxşı bilirdilər ki, Möhübün və Nəsirin öldürülməsində
NKVD əməkdaşlarının əli var. Onlar çox gözəl bilirdilər ki,
milisionerlərin qətlini təşkil etməklə kənddə kütləvi repressiya
apara bilərlər. Sovetlərin sonrakı dövründə də belə olub. Əgər
kənddə və ya qəsəbədə qətl hadisəsi olubsa, bir nəfəri tutmaq
əvəzinə milis şöbəsinə kəndin bütün yaşlı əhalisini aparıblar.
Bir, iki və ya üç nəfəri tutur, qalanlarından pul alır, rüşvət alır,
sonra azad edirdilər. Həmişə belə olub: pis şey qalır, yaxşı şey
isə tez yaddan çıxır. Oktyabrın 17-də məxfi siyasi şöbənin müvəkkili A.A.Dmitrov 95 yaşlı müdrik qoca Hacı Qurban Əli oğlunu ittiham etdi. Onun 2 oğlu oktyabrın 8-də güllələnmiş, о biri 4 oğlu həbs edilmişdi. Savadlı oğlu Əlisgəndər isə həbsdən
qayıtmadı, onun taleyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Bu
məğrur qoca kənddə çox məşhur adam idi. 1918-ci ilin mart hadisələrində erməni yaraqlıları kəndin əhalisini qırmaq istəyəndə
o, oğlanları ilə birlikdə Ağdərə kəndini, vətənini, namusunu qorumuşdu. O, 1931-ci ilin 21 sentyabrında həbs edildi, bir neçə
il həbsdə saxlandıqdan sonra təqsiri sübut edilmədiyindən azad
edildi. Qoca yaşında doğma kəndinə qayıtdı, oğlanlarının yolunu gözləyə-gözləyə bir müddət yaşadı.
Onun ölümü də çox rahat oldu. Fevralın 17-də axşama yaxın evə qayıtdı, oğlanlarından bütün qohumlarını çağırmasını
xahiş etdi. Bir neçə dəqiqədən sonra hamı yığışdı. O, yerinin
üzü qibləyə salınmasını istədi, bərkdən “Kəlmeyi-şəhadət”ini
söyləyib gözlərini əbədi yumdu. Bu müdrik qoca DSİ əməkdaşlarına boyun əymədi. O, müqəssir olmadığını onlara sübut etdi.
Ölümündən qorxmurdu, DSİ əməkdaşları qarşısında əllərini
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yuxarı qaldırıb onlara tabe olmurdu. O, Bakıda qazamatda olarkən əllərini Allaha qaldırıb о biri dustaqlar eşitsin deyə bərkdən
deyirdi: “Ey böyük Allah, bu allahsızları elə cəzalandır ki, onlar bir daha qocalara, qadınlara əl qaldırmasınlar. Axı Allah qocalara, qadınlara qarşı həmişə rəhmli olub. Ay Allah! Mənə о
qədər güc və möhlət ver ki, mən onların taxtdan düşdüyünü,
xalqımın azad olduğu günü görüm”. Deyirlər ki, bu sözləri eşidəndə məhbus palatasındakıların hamısı diz üstə çöküb müdrik
qoca ilə birlikdə bu sözləri təkrar edirdilər: “Qoy bu qocalar
əbədi yaşasınlar, Allah onların müdrikliyini qorusun!”

Hacı Qurban Əli

Ağamir
Ağarza
Əlimirzə
Hacı Qulu
Hacı Qurban Əli oğlu Hacı Qurban Əli oğlu Hacı Qurban Əli oğlu

Mehdiqulu Məşədi Hacıbala Məhəmməd Cəfər Şıxbaba

İmanqulu oğlu

Hacı Qurbanın nəticəsi Canmirzə babasının bütün oğlanlarını imkan daxilində bir yerə toplayıb. Yalnız fotoda. Bu onun babasının vəsiyyəti idi.
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1931-ci ilin oktyabrında ağdərəlilərin güllələnməsindən
sonra şahidlərin və müttəhimlərin istintaqı dayandırıldı. Belə
ki, onlarca ağdərəli Bakı şəhər qazamatına salınmışdı, lakin cinayətin motivini müəyyənləşdirə bilmirdilər. Buna görə də
MSŞ əməkdaşlarına kənddə “Müsavat” təşkilatı yaratmaq lazım gəlirdi. Bu şöbənin əməkdaşları yaxşı bilirdilər ki, “Müsavat” təşkilatının fəal üzvləri 1923-26-cı illərdə həbs edilib.
Müxtəlif müddətlərdə iş almış və cəzalarını çəkmək üçün Arxangelsk vilayətinin Solovetski adalarına göndərilmişdilər.
Rus yazıçısı Vlas Volkov 1989-cu ildə Solovetski adalarındakı koloniyalarda cəza çəkənlər barədə kitab yazmışdı. Həmin
illərdə 8 il iş almış dahi akademik Dmitri Lixaçov da burada cəzasını çəkmişdi. O, 1923-26-cı illərdə mühakimə olunan azərbaycanlılar – “Müsavat” partiyasının üzvlərinin 1929-cu ilin dekabrında üsyan edərək siyasi dustaq statusu tələb edən taleyini
təsvir edib. Lakin koloniyanın müdiriyyəti onlarla amansız rəftar
edərək 1929-cu il dekabrın 29-da “Müsavat” partiyasının 300
üzvünü oradaca güllələmişdi. “Müsavat” partiyasının sağ qalan
və evə qayıdan üzvləri 1937-ci ildə yenidən həbs edilib güllələndilər. 29 oktyabrda bütün ağdərəlilərin başdan-başa həbs edilməsinə başlanıldı. Onları günahkar saymaq və kökünü kəsmək barədə ehtiyat tədbirləri görmək qərarı verildi.
Kareliya Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 28 iyun
2001-ci il tarixli cavab məktubunun tam mətni də dəyərli oxucunun mühakiməsinə verilir:“Sizin 1926-cı ildə repressiya
olunmuş babanızın taleyi ilə bağlı sorğunuza cavab olaraq bildiririk ki, onun bütün sənədləri Kareliya Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin arxivində (№49/1750) qorunub saxlanmaqdadır. Rizabəyli Nəsrulla Hənifə oğlu 1899-cu ildə Bakı şəhərində doğulub, həbsə alındığı günədək Persidski küçəsi, 62 №li evdə yaşayıb. Ali təhsillidir, ixtisasca torpaqölçən-topoqrafdır, “Müsavat”çıdır, ailəlidir: arvadı Emiliya Leopoldovna
(milliyyətcə alman) – 28 yaşında; qızı Elli – 4 yaşında. N.H.Rizabəyli Moskvanın Butırsk həbsxanasında saxlanılıb. Moskva
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vilayəti DSİ-nin kollegiyasının 21.09.1926-cı il tarixli qərarı ilə
RSFSR CM-in 58-2, 58-10 maddələrinə əsasən təqsirli bilinib,
10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Cəzasını Solovetski
islah-əmək düşərgəsində çəkib. Vilayət DSİ-nin qərarına əsasən, ona heç bir əfv şamil oluna bilməz”. İşin içində Rizabəylinin arvadı və qızı ilə birdəfəlik görüş haqqında E.L.Rizabəylinin və qızının Solovetski həbsxanasının məhbusu olan Nəsrulla
Hənifə oğlu ilə görüşü haqqında, eləcə də N.Rizabəyli və E.Rizabəyli tərəfindən ər-arvadın şəxsi görüşü haqqında 17.07.27-ci
il tarixli ərizəsi və qızının xəstələnməsi ilə əlaqədar E.Rizabəylinin görüşünün üç gün artırılması haqqında 25-28 avqust 1927-ci
il tarixli ərizəsinə aşağıdakı məzmunda dərkənar qoyulub:
“Ümumi qayda”lar əsasında görüş daha üç gün uzadılsın”. İşdə
Attestasiya Komissiyasının 16 avqust 1926-cı il tarixli protokolundan çıxarış da var. Orada meşə təsərrüfatı texniki H.Rizabəyli
“özünü siyasi məhbus hesab edir, islah-əmək düşərgəsi qaydaqanunundan narazı qaldığını bildirir, öz arzusu ilə aclıq elan
edir”. İşdə məhkum H.Rizabəylinin 12 aprel 1930-cu ildə Solovetski islah-əmək düşərgəsindən qaçdığı haqda arayış da var.
Onun sonrakı taleyi haqqında işdə heç bir məlumat yoxdur. “Sizə
eyni məzmunlu ərizə ilə RF DİN-in Moskva şəhəri, Novoçeryomuşkinskaya küçəsi, 67 ünvanındakı Baş İnformasiya Mərkəzinə
müraciət etməniz tövsiyə olunur. Bakı şəhəri VVAQ şöbəsinə də
H.Rizabəylinin vəfatı haqqında məlumat almaq üçün müraciət
edə bilərsiniz. Hörmətlə, RF DİN-in Kareliya Respublikası İnformasiya Mərkəzinin rəisi A.N.Kaşin”.
“Müsavat” partiyasının sağ qalan və evə qayıdan üzvləri
1937-ci ildə yenidən həbs edilib güllələnəcəklər. 29 oktyabrda
ağdərəlilərin kütləvi həbsi başlanacaq. Tahir Soltan oğlu, Hacıbaba Rüstəm oğlu və 13 nəfər başqasına həbs qətimkan tədbiri
tətbiq ediləcək, onlar həbs olunacaqdı.
Namyokin Fyodor İvanoviç, Əli Hümbət və əlavə olaraq 6
nəfər həbs ediləcəkdi, guya onlar qruplaşma elementləri olan
Ələkbər və İmamullanı gizlədib, onunla əlbir olublar (bu adamları
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9 oktyabr 1931-ci ildə Ağacanyan yaxından atəş açıb öldürmüşdü – S.Z.). Həmin gün Balası Bala oğlu, Şıxbaba Cabbar oğlu və
başqa 12 nəfər həbs edilib. Əsaslandırma isə bu idi ki, onlar
məhkəmə və istintaqdan qaça bilərlər, çünki 1931-ci il avqust
üsyançılar hərəkatının fəal nümayəndələri, hərbi soyğunçu, kolxozçuların və məsul işçilərin qatilidirlər. Bütün yuxarıda göstərilən qərarlar Əliyev Abdulla və şöbə rəisi Suxanov tərəfindən imzalanıb, DSİ-nin sədr müavini Qulbis tərəfindən təsdiq edilib.
1932-ci il aprelin 17-dək istintaq işlərində heç bir irəliləyiş
olmadı. Bakı qazamatında çoxlu dustaq vardı. Qohumlar imkan
dairəsində həftədə bir dəfə kənddən qazamata yemək gətirirdi.
Qazamat ağzınadək antisovet elementi ilə dolu olduğundan hökumət onları yeməklə təmin edə bilmirdi. O dövrdə Ukraynada
və Rusiyada qeyri-adi aclıq başlamışdı. Bir yerdən digərinə köçürülən kəndlilər yerli şəraitə uyğunlaşa bilmədikləri üçün minlərlə hektar torpaq əkilməmiş qalırdı.
Rusiyanın ilk prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinin babasını, atasını, anasını – hamısını qolçomaq adı ilə kəndlərindən
30 km şimala sürgün etmişdilər. Keçmiş SSRİ-də hər yerdə belə idi. Elə rayon yox idi ki, repressiyadan əziyyət çəkməmiş olsun, ancaq bəziləri çox, bəziləri də az zərər görmüşdü.
1932-ci il aprelin 17-də müvəkkil A.A.Dmitrov 1931-ci il
sentyabrın 21-də tutulub istintaqsız qazamata salınmış Əlimirzə
Qurbanəli oğlunu dindirmişdi. Həmin vaxtda onun iki qardaşı
güllələnmiş, başqa üç qardaşı və 95 yaşlı atası həbs edilmişdi.
Əlimirzə ifadəsində kooperativin və karvanların soyğunçuluğunda iştirak etmədiyində israr edirdi. Həmin gün, 1932-ci il
yanvarın 1-də Babaşov Əlixan Babaşxan oğlu həbs edilib, amma istintaq edilməyib. İfadə 4 sətirdən ibarət idi: “Heç bir hadisədə iştirak etməyib, kəndlərə getməyib, taxılı təhvil verməmək
barədə kəndlilər arasında təbliğat aparmayıb”.
Qamçı kəndinin sakini, yoxsul Rza Məlik Xalıq oğlu özünü
günahkar saymır, qruplaşma üzvləri ilə əlaqəsi olmadığını, heç
kəslə əlbir olmadığını deyir.
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1932-ci il mayın 10-da MSŞ müvəkkili N.V.Sayqakov yenidən kənd sovetinin kuryeri Canıyar Əliyar oğlunu istintaq
edir. Canıyar əvvəlki ifadəsini təkrar edərək əmisi Hacı Həbibi
hökumətə təhvil vermədiyi üçün tutulduğunu deyir.
Ağdərəlilərin məhv edilməsi əməliyyatının ideya və siyasi
rəhbəri Orbelyan hər vasitə ilə kənddə “Müsavat” təşkilatı yaratmaq istəyirdi. O, Naxçıvanın Milax və Keçili kəndlərində istintaq apararkən də belə etmişdi. Beləliklə, Orbelyan 1931-ci il
dekabrın 31-də Az. DSİ-nin sədr müavini Qulbisin təsdiq etdiyi
qərarı imzalayır.
“1931-ci il 31 dekabr, Bakı şəhəri. Mən, MSŞ-nin 2-ci bölməsinin müvəkkili V.Kryuçkov Səməd Məmmədqasım oğlu və
Əlixan Baba İşxan oğlunun Xızıdakı gizli “Müsavat” təşkilatında fəal iştirak etmək ittihamı üzrə istintaq materialları ilə tanış
oldum. Diqqətinizə çatdırıram ki, hər iki müqəssir Mərəzənin
Xilmilli kəndindəki əks-inqilabçı “Müsavat” təşkilatının rabitəçiləridir və ümumi silahlı çıxışlar hazırlayıblar. Qərara alıram
ki, vətəndaş Səməd Məmmədqasım oğlu və Əlixan Baba İşxan
oğlu həbs edilsin və Az. DSİ yanında dustaq evində nəzarət altında saxlanılsın. Onlar Az. SSR CM-in 64, 66 və 73-cü maddəsi ilə
təqsirkar hesab edilsin. MSŞ müvəkkili Kryuçkov”. “Bu qərara
qoşuluram: MSŞ-nin 2-ci bölməsinin rəisi Orbelyan; razıyam:
MSŞ-nin rəis müavini Borşev”.
Görürsünüz, Orbelyan günahsız vətəndaşların qırılması ilə
razılaşır. İkinci qərar 1932-ci il yanvarın 18-də verilir. İşin materiallarında göstərilir ki, Kaçe kənd sakini Rza Xalıq oğlu qeyri-leqal əks-inqilabçı təşkilatın üzvü olub və antisovet təbliğatı
aparıb. O, Xızı rayon qeyri-leqal əks-inqilabçı təşkilatın üzvü
olmaqda təqsirli bilinsin və yaşadığı yerdə həbs edilərək
Az. DSİ-nin dustaq evində saxlanılsın. “Razıyam”: Orbelyan.
“Razıyam”: Yaqubov (gələcəkdə NKVD-nin naziri, MK katibi
və hətta MK-nın birinci katibi olacaq, əlbəttə, bir neçə ay).
“Təsdiq edirəm”: Az. DSİ-nin sədri Frinkovski (o da 1937-ci
ildə antisovet fəaliyyətinə görə güllələnəcək).
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Sovet hökuməti Orbelyan, Kryuçkov, Əliyev Abdulla və
repressiyanın başqa itaətkar icraçılarının əli ilə əvvəlcə əhalinin
əlindən hər şeyini alıb, sonra isə onların üzərində istədiyi kimi
ağalıq etməyə başlamışdı ki, gələcəkdə narazılıq etmədən hökumətin qanuni və qanunsuz göstərişlərini sözsüz yerinə yetirsinlər. İcraçıların bəziləri “xalq düşmənləri”ni haqlı-haqsız ifşa
etməklə vətən qarşısında borclarını yerinə yetirdiyini düşünürdü. Belə ki, onlar “xalqlar atası”nın göstərişlərini və arzularını
yerinə yetirirdilər, ədalət istəyənlər isə axırda özləri repressiyaya məruz qalırdılar. Azərbaycan şəraitində başqa cür idi.
NKVD, DSİ-də, əsasən, milliyyətcə erməni olanlar çalışırdı.
Onların çoxu Azərbaycan xalqından sadəcə olaraq intiqam alırdı. Yalançı sənədlərlə və saxtalaşdırılmış ittihamlarla həbs edilənlərin hamısını güllələnməyə göndərirdilər. Onların saxtalaşdırdığı bir çox sənədlərdən nümunə göstərmək olar. Budur,
“Ağdərə işi” üzrə Meybulla Baxşəli oğlunun işində təsadüfən
qalan ərizə. O illərdə NKVD əməkdaşları istənilən kağızı işə tikirdilər ki, sonradan lazımsız kağızın məhv edilməsi barədə
məruzə etməsinlər. Az. DSİ-yə Maştağa rayonunun Pirəküşkül
və Qala kəndində yaşayan Meybulla Baxşəli oğlunun ərizəsi:
“Məni qaçan Ağdərə silahlı qruplaşma üzvlərini müxtəlif
ərzaqlarla təmin etməkdə təqsirkar bildiyinizə görə əlavə olaraq bildirirəm:
Bununla bağlı məni Az. DSİ-nin müvəkkili Ağacanyan istintaq edib. Düzdür, mən həqiqətən Riza Ağacan oğlu, Cəfər Hacı
Sadıq oğlu, Xeybi, Mövlan, Məmməd və Əlinin Agdərə qruplaşma üzvlərinin ailəsinə ərzaq verdiyini söyləmişəm, ancaq indi
vicdan əzabı çəkirəm və ikinci dəfə bildirirəm ki, mənim barəmdə yazılmış bu fəaliyyətdə iştirakım olmayıb, həmçinin Ağacan
Rizayev və başqalarının əks-inqilabi fəaliyyəti barədə heç nə bilmirəm. Onların iclasında iştirak etməmişəm. О ifadələri verəndə
kənd işçiləri məni qorxutdular. Mən qorxudan hər şeyi boynuma
aldım, hətta Ağacanyan yoldaşın tərtib etdiyi protokola öz imzamı da qoydum. Bunların heç birini boynuma almıram. İndi mən
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Rizayev və başqaları barədə günah işlətdiyimi başa düşürəm.
Hərçənd məni onlarla üzləşdirdilər, amma onların yanında olmadığım üçün bu yoldaşlara böhtan ata bilmərəm. Beləliklə də
gələcək vədlər naminə kəndimizin bəzi partiyaçıları məni, Rizayevi və başqalarını bu uydurmaya, yalana bulaşdırdılar. Bütün
bunlar barədə Sizin nəzərinizə çatdıraraq xahiş edirəm ki, mənim bu ərizəmə düzgün və ədalətli baxıb Ağacanyana verdiyim
ifadəni yox edəsiniz.
İmza. 26 oktyabr 1931-ci il”.
Lakin ərizəyə baxılmayıb. Üstünə heç bir dərkənar qoyulmayan ərizə təsadüfi olaraq səliqəli şəkildə agdərəlilərin işinin içində qalıb. Dərkənar ola da bilməzdi, axı işə istintaq materiallarının məşhur saxtakarı rəhbərlik edirdi və qarşısına gələcəkdə ağdərəlilərə müxtəlif müddətə cəza, hətta güllələnmə cəzası verilməsi məqsədi qoymuşdu.
Mənim Meybulla Baxşəli oğlunun taleyi barədə məlumatım
yoxdur. Yəqin ki, 1937-ci ildə ona ədaləti necə axtarmağı və
Ağacanyanın adını çəkməyin nə demək olduğunu başa salıblar.
1953-55-ci illərdə SSRİ prokurorluğu Rudenkonun rəhbərliyi ilə Azərbaycanda Mircəfər Bağırovun rəhbərliyi altında qanun pozuntuları faktını araşdırırdı. Bu araşdırmanı tam obyektiv hesab etmirəm, çünki burada əsas məqsəd Bağırovun təqsirinin sübut olunması idi, qalan müqəssirlər onun köməkçiləri
idi. Əlbəttə, bu işə bilavasitə dəxli olan adamlar NKVD rəhbərləri – Qriqoryan, Markaryan, Sumbatov-Topuridze, Borşev,
Yemelyanov və başqalarıydı. Lakin ən qatı cinayətkarlar olan
Orbelyan, Ağacanyan, Parseqov kənarda qaldı, hətta bəziləri cinayətlərin araşdırılması üzrə öz işini davam etdirib Orbelyan
kimi yüksək vəzifə də aldılar. Bu cəhətdən Az. DSİ MSŞ-nin
rəisi, səfərbər olunmuş Volçenkovun adına yazılmış 5 iyun
1932-ci il tarixli raport çox maraqlıdır.
Mən yuxarıda yazmışdım ki, dövrümüzdə, yəni 1984-91-ci
illərdə SSRİ prokurorluğu və milisindən yüzlərlə əməkdaş
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Azərbaycan ərazisində baş vermiş cinayətləri araşdırmaq üçün
səfərbər edilirdi. Onlar, əsasən, “pambıq məsələsi” və Sumqayıt şəhərindəki kütləvi iğtişaşları araşdıranda fərqləniblər. Sumqayıt məsələsini araşdırarkən əvvəllər məhkum olunmuş, azərbaycanca təmiz danışan Qriqoryan Pavel (Paşa) adlı bir erməni
üzə çıxdı. Bu Qriqoryan bir erməni qızını zorladıqdan sonra öldürmüş, daha bir neçə ermənini qətlə yetirmiş və əvəzində 8 il
iş almışdı. Əhmədov və başqaları isə qanunsuz olaraq respublikadan kənarda mühakimə olunub ən ağır cəzaya məhkum edildilər, bəzilərinin hökmü hətta həyata keçirildi.
22 oktyabr 1988-ci il tarixində Azərbaycan KP MK-nın bürosunda mənim məsələmə baxılırdı. Mən Naxçıvan Muxtar Respublikası vilayət komitəsi katibinin qanunsuz hərəkətləri barədə
MK-ya ərizə yazmışdım. Büroya MK-nın birinci katibi Əbdürrəhman Vəzirov rəhbərlik edirdi. О, sosialist mülkiyyətini dağıdanları ifşa etmək üçün onun xahişi ilə Azərbaycana 150 müstəntiqin göndərildiyini fəxrlə qeyd edirdi. Mən ona cavab verdim
ki, Azərbaycan orqanlarının əməkdaşları bu işi başqa regionlardan gələn əməkdaşlardan daha ədalətli, heç bir rüşvət almadan
görə bilər. Partiya orqanlarının günahı üzündən biz yoxlama apara bilmirik, çünki bütün təsərrüfat cinayətlərinin başında məhz
partiya orqanlarının rəhbərləri durur. Sonradan cinayət işləri respublika məhkəmələrinə göndərildi və demək olar ki, hamısına
məhkəmədə bəraət verildi. Ağdərəlilər də Kommunist Partiyasının dağılmasından sonra bütün müttəhimlər kimi bəraət aldılar.
Bu işlərdə cinayət tərkibi yox idi, ağdərəlilər siyasi motivlərə görə repressiya edilmişdilər. Siyasi motivlərə görə tutulmuş və respublikadan kənara sürgün edilmiş bir milyondan çox Azərbaycan sakini bəraət aldı. Təkcə 35 min alman, о cümlədan əlillər,
qocalar və südəmər körpə Qazaxıstana və Sibirə sürgün olunub.
Onlar gözlərini açanda özlərini Qazaxıstan və Sibirdə xüsusi komendantların tabeliyində gördülər. 16 yaşı tamam olmuş hər bir
məhkum hər ay komendantın yanında qeydiyyatdan keçməliydi.
İcazəsiz başqa yerə getsəydilər, 20 il katorqa cəzası alacaqdılar.
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“Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi XMŞ-in rəisi Qoryaçev
yoldaşa səfərbərliyə alınmış Volçenkovun
RAPORTU
Xızı rayonu Ağdərə kəndinin həbsdə olan aşağıdakı sakinlərinin 8778 №-li istintaq işinə baxılıb: 1) Şıxbaba Seyid oğlu;
2) Hacıbala Hacı Rüstəm oğlu; 3) Nəcbəddin Cabbar oğlu;
4) Əlimurad Cəfər oğlu; 5) Tahir Sultan oğlu; 6) Mahmud Səməd oğlu; 7) Qədimov Səməd Məmmədqasım oğlu; 8) Əmirquliyev Qədimqulu Qədim Həbib oğlu; 9) Mehdiqulu İmamqulu
oğlu; 10) Aydın Əhməd oğlu; 11) Hacırza Cabbar oğlu;
12) Eynulla Seyran oğlu; 13) Alışan Əliseyran oğlu; 14) Həmzəli Səfərəli oğlu; 15) Əsgərov Hacırza Hacı Rüstəm oğlu;
16) Babacan Əlican oğlu; 17) Şıxəli Cəlal oğlu; 18) Səfərov
Kərim Baba oğlu; 19) Hacıbaba Hüseyn oğlu; 20) Mirzəcan
Əhməd oğlu; 21) Ağamirzə Hacı Qurban oğlu; 22) Allahverdiyev Balası Balaoğlan oğlu; 23) İbrahimov Qəni Zeynal oğlu;
24) Şıxbaba Cabbar oğlu; 25) Pirverdi Sultan oğlu; 26) Hacı
Qurbanəli Zeynal oğlu; 27) Əlimirzə Qurbanəli oğlu; 28) Babaşov Əlixan Babaşxan oğlu; 29) Suvorov Nikolay İvanoviç;
30) Rza Məlik Xalıq oğlu; 31) Qurban Rzaqulu oğlu; 32) Meybulla Rəşid oğlu; 33) Cəbiyev Xənir Aslan oğlu; 34) Seyfulla
Nəsir oğlu; 35) Məşədi Hüseyn Məmmədrza oğlu; 36) Sadıqov
Canıyar Əlyar oğlu; 37) Hacınisə İmamqulu qızı; 38) Namyokin Fyodor İvanoviç; 39) Əlihümmət Ağaverdi oğlu; 40) Əlihacı Hacı Yunis oğlu; 41) Ağabəy Ağamulla oğlu; 42) Hacırza
Məmməd oğlu; 43) Rza Zeynalabdin oğlu; 44) Fərəc Ağaverdi
oğlu; 45) Mustafayev Yarəhməd Şahkərim oğlu; 46) Səfərəli
oğlu Mahmud; 47) Həcər Bibiqulu qızı; 48) Əsədullayev Əli
oğlu; 49) Şıxmir Hüseyn oğlu Mədət; 50) Sultan qızı Həcər;
51) Paşa Məmməd oğlu; 52) Ağarza Qurbanəli oğlu; 53) Heydər Seyxan oğlu; 54) Məhəmməd Məhəmməd oğlu; 55) Əmənulla Əhməd oğlu; 56) Malik Əziz oğlu.
Müttəhimlər Azərbaycan SSR CM-in 64, 38/79-cu maddələrinə əsasən Xızı rayonu Ağdərə kəndində 1931-ci il qolçomaq
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üsyanı hərəkatında, quldurluqda, silahlı basqın və qarətlərdə,
silahlı qruplaşma ünsürlərini gizlətməkdə və onlara havadarlıq
göstərməkdə və s. cinayətlərdə fəal iştirak etməyə görə istintaq
altında saxlanılır.
Həmin iş üzrə 56 müttəhimin dindirildiyini, onlardan yalnız
31 nəfərin istintaq altında məhbəsdə saxlandığını aşkar etdim.
Bundan başqa, Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin müvəkkili
Abdulla Əliyev istintaq işinin aparılmasını üç qrupa bölüb, yalnız üsyana rəhbərlik edən şəxslərin soyadlarını göstərərək müqəssirləri aşağıdakı kimi qruplaşdırıb:
1. Balası Bala oğlu, Şıxbaba Cabbar oğlu və b.
cəmi 12 nəfər.
2. Tahir Sultan oğlu, Hacıbaba Hacı Rüstəm oğlu və b.
cəmi 13 nəfər.
3. Namyokin Fyodor İvanoviç, Əli Hümmət oğlu və b.
cəmi 6 nəfər.
Müvəkkil istintaqa cəlb edilmiş müttəhimlərin heç birinə ittihamnamə vermədiyindən adları çəkilməyənlərin hansı qrupa
şamil olunmasını üzə çıxarmaq çətinləşir. Belə ki, 8778 №-li istintaq işində 32 nəfərdən cəmi 3 müttəhimin anketi, amma 56
dindirilmə protokolu var. Bundan başqa, qərarda göstərilən
müttəhimlərin sayında da, hər üç qrupda (31 nəfər) da fərq
var. İşdəki anketlərin sayı ilə (32 nəfər) müttəhimlərin sayı uyğun gəlmir. Ümumiyyətlə, 8778 №-li cinayət işi pərakəndə,
xaotik vəziyyətdədir, səliqəsiz tikilib, nömrələnməyib, əvvəlcə
bu iş iki cilddən ibarət olub, sonralarsa bu iki cild kiminsə əli
ilə birləşdirilib, dağınıq hala salınıb, materiallarda xronoloji
ardıcıllıq pozulub.
Öncə bu işi Azərbaycan QPU-nun (DSİ) əsas əməkdaşları
Əliyev Abdulla, Əsədov, Gülməmmədov, Abdullayev, Sayqakov
və Dmitrov aparırdılar, lakin onların heç biri bu işi sona çatdıra bilməyib və onu bərbad vəziyyətdə mənə veriblər. Göstərilən
istintaq materiallarının bütün detalları ilə araşdırılması başa
çatdırılıb kollegiyaya çıxarılması üçün həmin işin Azərbaycan
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Dövlət Siyasi İdarəsinin məxfi siyasi şöbəsinin əsas işçisinə verilməsinə sərəncam verməyinizi xahiş edirəm. Bu iş mənim gücüm daxilində deyil. İmza: Volçenkov.
05 iyun 1932-ci il”.
Səfərbərliyə alınmış Volçenkov bilmirdi ki, onun raportunu
öz təyinatı üzrə çatdırmayacaqlar, üstəlik, Dövlət Siyasi İdarəsinin əməkdaşları bir neçə müttəhimi məcbur edəcəklər ki, onlar Ağdərə kəndi və onun ətrafında “Müsavat”çı təşkilatlar və
onların silahlı dəstələrinin olması haqqında izahat versinlər.
Guya həmin dəstələr Sovet hakimiyyətinin əleyhinə çıxmaq və
hətta Bakı şəhərində əhalinin hökumət əleyhinə çıxışlarını təşkil etmək fikrində imişlər.
Təcrübəsizliyindən və işi bilməməsindən Volçenkov düşünə bilməzdi ki, 1931-ci ilin oktyabr ayında onlarca ağdərəli
güllələnəndən sonra həbs edilmiş 21 nəfər müttəhim həmin ilin
sonunda DSİ əməkdaşı Abdulla Əliyev tərəfindən azadlığa buraxılacaq. Bundan əlavə, Ağdərə kəndində Embəyin evində
qruplaşma üzvlərinə yardım etməkdə təqsirləndirilən 24 qadın
saxlanılırdı. Həmin qadınlardan bir neçəsi Bakı şəhərinə həbsxanaya göndərilib, yerdə qalanlar isə heç bir qərar olmadan bir
neçə ay Embəyin evində saxlanılıb.
Onların hamısı dindirilib, yerli əhali, həmçinin həbs olunanların və qaçanların qohumları qorxudulub.
1931-ci il sentyabr ayının axırında Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin rəhbərliyi “Şamaxı, Mərəzə və Xızı rayonlarında siyasi vəziyyət haqqında” “tamamilə məxfi” qriflə raport hazırlayır. Həmin materialda da taxıl tədarükü zamanı göstərilən
rayonların əhalisinin məhv edilməsinin bütün sosial təbəqələr
arasında böyük narazılıq yaratdığı bildirilir. Həmin raport
Azərbaycan KP MK-nın katibləri Polonskiyə, Ağa Sultanova,
Azərbaycan KP MİK-in sədri Boqdanova və Xalq Komissarları
Sovetinin sədri Bünyadzadəyə göndərilib. Bu sənəddə həmin
rayonlarda belə vəziyyətin yaranmasına görə yerli partiya və
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sovet orqanlarının məsuliyyət daşıdığı bildirilir. Məruzədə rayonda partiya-sovet təşkilatlarının işlərinin qaydaya salınması,
buraxılmış səhvlərin aradan qaldırılması, əhali arasında sağlam
əhvali-ruhiyyənin yaradılması üçün xüsusi komissiya göndərilməsi xahiş edilir. Bu sənədə imza atan Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin sədri Frinovski sonralar dinc adamların güllələnməsində böyük xidmətlərinə görə SSRİ XDİK (NKVD) rəhbər vəzifəyə irəli çəkildi və 1937-ci ildə antisovet fəaliyyətinə
görə güllələndi.
Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin rəis müavini Qulbisi və
məxfi siyasi şöbənin rəis müavini Borşevi Azərbaycan xalqı
yaxşı tanıyır. NKVD rəhbərlərindən biri kimi onların əli ilə
1930-31-ci illərdə minlərlə qabaqcıl kənd adamları məhv edildi.
Borşevin əsas “xidmətləri” 1937-ci ildə üzə çıxdı. Dördillik
təhsili olan, general rütbəsi alaraq minlərlə günahsız Azərbaycan vətəndaşının qanının axıdılmasına bais olan bu yırtıcı
1956-cı ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin hökmü ilə ən yüksək cəzaya məhkum edilib və həmin ildə güllələnib.
Sonralar Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri
olmuş Mir Bəşir Qasımov vəziyyəti öyrənmək üçün rayona gəldi. Onun gəlişindən sonra Ağdərə kəndində vəziyyəti normallaşdırmaq üçün həbs olunanlardan 20 nəfərə yaxın şəxsin buraxılması qərara alındı. Qərarda göstərilirdi ki, ittiham olunanlar
ictimai mənşəyinə və sosial vəziyyətinə görə kasıb kəndlilərdir.
Onlar 17 oktyabr 1931-ci ildə həbsdən azad edildilər. Bunlar
Məmmədəli İsmayıl oğlu; Yusif Mustafa oğlu; Əlişirin Mustafa
oğlu; Əmrulla Rzaqulu oğlu; Mədət Şıxmirhüseyn oğlu; Tağı
Bağı oğlu; Şahkərim Məlik oğlu; Cəlal İsadulla oğlu; Rəsul
Qəni oğlu; Salah Əşrəf oğlu; Mirəli Rzaqulu oğlu; Qurban Rzaqulu oğlu; Salam Zeynal oğlu, Şahmurad Rzaqulu oğlu; Paşa
Məmməd oğlu; Həsənbala Nemət oğlu; Sahibcan Samux oğlu;
Hacı Rza Məhəmməd oğlu; Ağabəy Ağamalı oğlu; Rza Zeynalabdin oğlu idi. Bu adamların azad edilməsi Suxanovla razılaşdırılmışdı. Bu həmin Suxanovdur ki, bir neçə gündən sonra Ağ197

dərə kəndinin digər günahsız sakinlərinin həbsi barəsində qərar
çıxaracaq. 20 sentyabr 1932-ci il tarixdə Əmrulla Əli Seyran
oğlu və Tahir Sultan oğlu barəsindəki cinayət işinin istintaqı
onların vəfatı ilə əlaqdər dayandırılmışdı. Həmin gün barələrində kifayət qədər sübuta yetirilmiş sənədlər olmadığından Mirzə
Baba Cabbar oğlu, İsgəndərov Mahmud Hacı Səməd oğlu və
Rza Məlik Xalıq oğlu (barələrində kifayət qədər sübuta yetirilmiş sənədlər olmadığından – bu sözlər tez-tez DSİ əməkdaşları
tərəfindən bəzi hallarda “kifayət qədər” sözü ilə, bəzən də bu
sözsüz yazılırdı – S.Z.) həbsdən azad ediləcəklər.
Babacan Əlican oğlu 20 yaşında həbsxanada vərəmdən vəfat etmişdi. 14 oktyabr 1932-ci ildə Bakı dustaq evində İsgəndərov İbad Cəfər oğlunun isə plevrit və qızılyel xəstəliyindən
öldüyü qeyd edilib.
21 sentyabr 1932-ci ildə dustaqların vaxtından əvvəl məhkumluqdan azad edilməsi ilə məşğul olan hökumət komissiyasının yenidən çıxardığı qərarı nəzərə alaraq Hacı Rza Rüstəm
oğlu, Əlişan Əli Seyran oğlu, Mahmud Səfərəli oğlu, Qəni
Zeynal oğlu, Bağı Zeynal oğlu, Mehdiqulu İmaməli oğlu, Namyokin, Pirverdi Soltan oğlu, Hacıbaba Hüseyn oğlu, Canıyar
Əliyar oğlu, Əliyar Babaşxan oğlu, Əlihümmət Ağaverdi oğlu,
Hacı Qurbanəli Zeynal oğlu (bu məğrur qoca Dövlət Siyasi
İdarəsinin əməkdaşlarını, ona qarşı olan ittihamları, Sovet hökumətini belə saymadı. Hərçənd ki onun bütün oğlanları və qohumları həbs edilmiş, bəziləri isə güllələnmişdilər, əllərini Allahdan başqa heç kimə qaldırmamış, Allahdan başqa heç kimin
önündə diz çökməmişdi – S.Z.) həbsdən azad edildilər.
5 may 1932-ci ildə Az. DSİ-nin II məxfi-siyasi şöbəsinin rəisi
Orbelyan öz dəsti-xəti ilə yazdığı göstərişi Az. DSİ-nin Xızı rayon
bölməsinin rəisi Əsgərova göndərir. O, Ağdərə qruplaşma hərəkatının həbsdə olan iştirakçılarının – Mirzə Baba Cabbar oğlunun,
Mahmud Səfər oğlunun, Məşədi Hüseyn Məmməd oğlunun tezliklə xüsusi qoruqçuların nəzarəti altında, barələrindəki sənədlərlə
birgə ağdərəlilərin işinə əlavə etmək üçün Az.DSİ-yə gətirilməsini
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xahiş edirdi. Orbelyan adəti üzrə bütün istintaq işlərində qara mürəkkəb işlədirdi. Qara qəlb, qara işlər, qara zaman – bütün bunlar
Orbelyanın simasında təcəssüm etmişdi.
İşə siyasi don geyindirmək üçün Orbelyan F.İ.Troşkinin və
V.D.Raxmaninin ifadələrini istintaq işinə tikir (dindirmə protokolunun əsli yoxdur): “Xilmilli kəndində bir qrup adam hazırkı
dövlət quruluşuna qarşı düşmən mövqedədir. Bu antisovet əhvali-ruhiyyəli adamlar təşkilatlanmağa başlayıb, məqsədləri isə
Sovet hökumətini hərbi hərəkatla yıxmaqdır. Nə qədər böyük
olsa da, bir kəndlə bu işin öhdəsindən gələ bilməyəcəyinə görə
bu qrup digər kəndlərlə birləşməyi qərara alıb, nəticədə yerli
sakinlər Səməd və Əlixan vasitəsilə Şıxlar və Ağdərə ilə əlaqə
yaradıblar. Astraxanovka ilə də əlaqə olduğunu bilirəm. Lakin
bundan nə əldə etdikləri mənə məlum deyil...
Məndə olan məlumatlara görə, ona yaxın gizli yığıncaq keçirilib. Əsasən, İ.P.Raxmaninovun həyətində və xırmanda, çay kənarında, bostanda və digər bunun üçün əlverişli уerlərdə yığılırlar”. V.D.Raxmaninin ifadəsinin məzmunu da təxminən belədir.
Əlavə olaraq göstərilir ki, Qəni türk kəndlərini, obalarını gəzərək
ümumi hərəkat hazırlayırdı.
Orbelyana görə, iki balaca kənd kommunistləri məhv edərək hakimiyyəti nəinki bu rayonlarda, hətta Azərbaycanda ələ
almağı planlaşdırır. 20 sentyabr 1932-ci ildə məxfi siyasi şöbə
tərəfindən Məmməd Hacı Cəfər oğlu və digərlərinə eyni ittiham irəli sürülüb. Birinci hissə özünəməxsus ifadələrlə Orbelyan tərəfindən, ikinci hissə (“Xızı rayonu qolçomaqlarının silahlı hərəkatı və Ağdərə üsyançılarının qruplaşma fəaliyyəti”)
məxfi siyasi şöbənin səlahiyyətli işçisi Brikman tərəfindən hazırlanmışdı. 23 sentyabr 1932-ci ildə Az. DSİ Kollegiyasının
məhkəmə iclasında bu məsələyə baxılıb. İttihamnamənin Orbelyan tərəfindən yazılmış I hissəsi olduğu kimi verilir. 20
sentyabr 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin gizli
siyasi şöbəsi tərəfindən Məmməd Cəfər oğlu və onun kimi 39
nəfərə 64, 70, 71, 72, 73 və Azərb. SSR CM-in 79-cu maddələ199

rinə əsasən 8778 №-li istintaq həbs işinə görə ittihamnamə “tərtib edildi”, bir gündən sonra, yəni 23 sentyabr 1932-ci ildə
Az. DSİ-nin Məhkəmə Kollegiyasının iclasında qərara alındı:
Məmməd Cəfər oğlu, Nəcməddin Hacı Cəfər oğlu güllələnsin.
Şıxbaba Məmmədzahid oğlu, Hacıbala Hacı Rüstəm oğlu, Məşədi Seyidhüseyn Məmmədrza oğlu Mustafayevə 10 il həbs düşərgəsi cəzası, Əlimurad Hacı Cəfər oğlu, Şıxbaba Hacı Cabbar
oğlu, İbad Hacı Cabbar oğlu, Hacıqulu Hacı Həbib oğlu Əmirquliyev, Aydın Əhməd oğlu, Balası Baloğlan oğlu Allahverdiyev, Səməd Məmmədqasım oğlu Qədimov, Qoca Yunus oğlu
Əliyevə 5 il həbs düşərgəsi cəzası verilsin. Əlimirzə Hacı Qurbanəli oğlu Zeynalov, Əlimirzə Hacı Qurbanəli oğlu, Agamirzə
Hacı Qurbanəli oğlu Zeynalov, Hacı Rza Hacı Cabbar oğlu,
Mirzəxan Əhmədhacı oğluna 3 il həbs düşərgəsi cəzası verilsin.
Babacan Əlican oğlu öz kəndində saxlanılmaqla 1 il azadlıqdan
məhrum edilsin. Həmzəli Səfərəli oğlu azad olunsun.
16 mart 1933-cü ildə Zaqafqaziya DSİ-nin Məhkəmə Kollegiyası qərara aldı: Məmməd Hacı Cəfər oğlu, Nəcməddin Hacı
Cəfər oğlu, Şıxbaba Məmmədzahid oğlu, Hacıbaba Hacı Rüstəm
oğlu güllələnsin. Əlimurad Hacı Cəfər oğlu, Məşədi Seyidhüseyn Məmmədrza oğlu, Şıxbaba Hacı Cabbar oğlu, Hacıqulu
Hacı Həbib oğlu, Balası Baloğlan oğlu Allahverdiyev, Səməd
Qasım oğlu Qədimov 10 il, Aydın Əhməd oğlu, Qoca Yunus
oğlu Əliyev, Hacırza Hacıcabbar oğlu, Mirzəcan Əhmədhacı
oğlu, Ağarza Hacı Qurbanəli oğlu, Əlimirzə Hacı Qurbanəli
oğlu, Ağamirzə Hacı Qurbanəli oğluna 5 il həbs cəzası verilsin,
İbad Hacı Cabbar oğlu öldüyünə görə iş bağlansın.
SSRİ MİK rəyasət heyəti 27 may 1933-cü ildə işə yenidən
baxdı və qərara aldi: Məmməd Hacı Cəfər oğlu, Nəcməddin
Hacı Cəfər oğlu, Şıxbaba Məmmədzahid oğlu, Əlimurad Hacı
Cəfər oğlu 10 il müddətinə islah-əmək düşərgəsinə göndərilsin.
Şıxbaba Hacı Cabbar oğlu, Balası Baloğlan oğlu, Hacı Rza
Hacı Cabbar oğlu, Aydın Əhməd oğlu 5 il həbs cəzası kəsilməklə islah-əmək düşərgəsinə göndərilsin.
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Hacıbala Hacı Rüstəm oğlu, Səməd Məmmədqasım oğlu
Qədimov, Məşədi Seyidhüseyn Məmmədrza oğlu Mustafayev
cəzalarını 5 il müddətinə islah-əmək düşərgəsində keçirməklə
eyni müddətə əmək düşərgəsinə göndərilsinlər.
Hacıqulu Hacı Həbib oğlu Əmirquliyev, Mirzəcan Əhmədhacı oğlu 3 il müddətinə islah-əmək düşərgəsinə göndərilsin.
Qoca Yunus oğlu Əliyev, Ağarza Hacı Qurbanəli oğlu, Əlimirzə Hacı Qurbanəli oğlu, Ağamirzə Hacı Qurbanəli oğlunun
ilkin həbs müddəti cəza kimi hesablanmaqla həbsdən azad edilsinlər. İş arxivə verilsin.
Bunlardan bir çoxu 1937-ci ildə yenidən repressiya olunub,
bəziləri isə güllələnib.
7 iyun 1933-cü ildə Məmməd Hacı Cəfər oğlu, Nəcməddin
Hacı Cəfər oğlu, Şıxbaba Məmmədzahid oğlu, Əlimurad Hacı
Cəfər oğlu, Şıxbaba Hacı Cabbar oğlu, Balası Baloğlan oğlu,
Hacı Rza Hacı Cabbar oğlu, Aydın Əhməd oğlu, Hacıqulu Hacı
Həbib oğlu, Mirzəcan Əhmədhacı oğlu həbs edilib Daşkəndə,
Sazlaq Vilayət DSİ-yə göndərilib. Bakıda xəstəxanada müalicə
olunan 20 yaşlı Babacan Əlican oğlu periton vərəmi və ikitərəfli ekssudativ plevritdən ölmüşdü; bu barədə akt tərtib edilmişdi.
Respublika Prokurorluğu 1993-cü il dekabrın 16-da bütün
yuxarıda adları çəkilən şəxslərə bəraət verdi. Təəssüflər olsun
ki, onların övladları əcdadlarının heç bir günahı olmadığından
çox gec xəbər tutdular. Onların valideynləri sadə kəndlilər idilər. Onlar təsərrüfatda çalışır, mal-qara, qoyun və dəvə saxlayırdılar. Övladları da 70 il ərzində hökumət tərəfindən təqib
olunmuşdular.
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SİLAHLI ÜSYANA HAZIRLIQ
1930-31-ci illər ərzində sovet dövlətinin sinfi siyasəti ilə
sıxışdırılmış Xızı rayonunun Ağdərə kəndinin əks-inqilabçı
qolçomaqları kəndin ictimai cəhətdən yenidən qurulmasına dair
hökumətin təsərrüfat-siyasi tədbirlərinə qarşı çıxır və fəal müqavimət göstərərək Sovet hökumətinə qarşı gizli şəraitdə silahlı
üsyan hazırlayırdılar.
Üsyana hazırlaşan əks-inqilabçı qolçomaqların əsas taktiki
məqsədi ondan ibarət idi ki, hadisələrin inkişafında bu silahlı
çıxışlara kəndin bir-birinə yaxın sosial təbəqələrini – kolxozçuları, ortababları və yoxsulları cəlb etməklə geniş üsyançı hərəkatı xarakteri versinlər.
Bu məqsədlə silahlı çıxışların ilhamverici qüvvələri olan
Ağdərə kəndinin qolçomaq qrupu üsyanın təşəbbüskar özəyini
yaratmağa başlayır. Onlar fəal hərəkatın geniş vüsət alması
üçün daha əlverişli məqamı nəzərdə tutmalı və Xızı rayonunda
üsyana təkan verən siyasi amilləri nəzərə almaqla konkret plan
hazırlamalı idilər.
Bu istintaq işinin gedişində əldə olunan məlumatlar – 2 avqust 1931-ci il xalq üsyanından öncə üsyançılar özəyinin bir sıra gizli yığıncaqlar keçirməsi faktları göstərdi ki, Sovet hakimiyyəti əleyhinə mübarizənin ümumi prinsipial məsələləri ilə
yanaşı, hazırlanmış əks-inqilabi üsyanların müəyyən siyasi çalar kəsb etməsinə, о cümlədən hakimiyyət nümayəndələri ilə,
partiya-sovet aparatı işçiləri və kommunist partiyasının ayrı-ayrı üzvlərinə qarşı terror aktının başlanmasına aparırdı.
Bununla yanaşı, göstərilən özək yığıncaqlarında və silahlı
üsyanın ilhamvericiləri – qolçomaqlarla aparılan söhbətlərdə
yaxınlıqda yerləşən malakan kənd sakinlərinin də əks-inqilabçı
qolçomaqlarla birgə mübarizə aparmalarının mümkünlüyü
vurğulanırdı.
Sonralar həqiqətən də Xilmilli kəndi malakanları Ağdərə üsyanından ayrıca müstəqil üsyana qalxdılar. Az. DSİ 1931-ci ildə
bu hərəkatı da yatıra bildi (50-dən çox adam mühakimə edildi).
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Əks-inqilabçı qolçomaqların 2 avqust 1931-ci il üsyanından öncə keçirdikləri gizli yığıncaqlarda ayrı-ayrı üsyançı qolçomaqlar arasında terror aktlarının törədilməsinin bölgüsü oldu
və bu bölgü planına uyğun hadisələr böyük vüsət aldı.
Bununla birlikdə, Ağdərə kəndindəki üsyanın təşəbbüskar
özəyi ilə guya silahlı çıxışları gücləndirmək barədə göstərişin
verildiyi Bakı şəhəri arasında əlaqələrin olduğu barədə ayrı-ayrı müttəhimlərin ifadələri xüsusilə diqqət çəkir.
İstintaqa cəlb olunmuş ayrı-ayrı müqəssir ifadələrindən
məlum olur ki, Xızı ərazisində silahlı üsyanlardan hələ çox-çox
əvvəl burada əsas özəkləri Ağdərə və Şıxlar kəndlərində olmaqla rayonda geniş yayılan qeyri-leqal “Müsavat” təşkilatı
formalaşmışdı.
Müqəssir hesab olunanların ifadələrindən aydın olur ki, təşəbbüskar özəyə daxil olanlar və silahlı çıxışlara qədər buraya
gələn gizli qolçomaq qrupu və antisovet ünsürlər eyni zamanda
Bakı şəhəri ilə əlaqəsi olan “Müsavat” təşkilatına daxil idilər
və “Müsavat” təşkilatından Sovet hakimiyyəti ilə fəal mübarizə
uçün üsyankar qrupun yaradılmasına dair müvafiq göstərişlər
alırdılar.
Beləliklə, belə bir nəticə hasil olurdu ki, ağdərəlilərin təşəbbüskar üsyançı özəyi həm də kənddə “Müsavat” təşkilatının
özəyi idi.
Qolçomaqların çıxışlarına hazırlığın əvvəlcədən aparıldığına bir sıra faktorlar da aydınlıq gətirir.
Belə ki, Hacı Həbib Hacı Mirqulu oğlu ərzaq bazası yaratmaq məqsədilə Ağdərə ətrafinda 2 kisə un gizlədir. (Oxucu qoy
özü bu cür axmaq, yalan ittihama münasibətini bildirsin. 2 kisə
unla Sovet hökumətinə qarşı necə üsyan etmək olardı? Eynilə
Müseyibin Keçili kəndində hökuməti yıxmaq üçün şəxsi pullarını xərcləməsinə oxşayır – S.Z.)
Hər adamın ittihamnaməsində onun günahı və cinayətinin nədən ibarət olduğu yazılmışdı. İttihamnamədə yazılanların hamısını
yazmışam, oxucu da mənim yazdıqlarımdan nəticə çıxarsın.
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95 yaşlı Hacı Qurban Əli Zeynal oğlu: Ağdərədə doğulmuş, savadsız, ortabab, qolçomaqların əlaltısıdır. Qruplaşma
üzvlərinə Mirağa, Əlimirzə, Ağarza, Zeynalabdin və Ələkbər
adlı 5 oğlunu göndərib. İki sonuncular kommunistlərin bilavasitə və fiziki qatilləri idilər (üç oğlu isə məsuliyyətə cəlb edilib,
sonuncu ikisi əməliyyat zamanı öldürülüb, İsgəndəri isə DSİnin əməkdaşları aparıb və о, bir daha geri dönməyib – S.Z.).
Hacı Qurban Ağdərə silahlı qruplaşmasının təşkilində vasitəçisi olub, qruplaşmada olan oğlanlarını dəstəkləməkdə, yəni
Azərb. SSR CM-in 79-cu maddəsində (quldurluq) nəzərdə tutulan cinayəti törətməkdə maraqlı olub; 21 sentyabr 1931-ci ildə
qruplaşmanın əməliyyat keçirdiyi ərazidə tutulub. Dindirilib və
ona qarşı irəli sürülən ittihamı qəbul etmir, şahidlərin ifadəsi ilə
ifşa olunur. Onun altıncı oğlu əks-inqilabçı fəaliyyətinə görə
həbs düşərgəsindədir.
Ağamirzə Hacı Qurbanəli oğlu, Əlimirzə Hacı Qurbanəli
oğlu, Ağarza Hacı Qurbanəli oğlu 1930-cu il ərzində – 1931-ci
ilin avqustuna qədər Ağdərə kəndindəki “Müsavat” təşkilatının
təşəbbüs üsyançı özəyinin üzvləri olublar. Bu təşkilatın digər
üzvləri ilə birlikdə üsyanın mərkəzi sayılan Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ almaq və gələcək üsyan hərəkatlarını genişləndirmək məqsədilə silahlı əks-inqilabi üsyan hazırlamışdılar. Hadisələrin gedişində kənd əhalisi arasında Sovet hakimiyyətini yıxmağa yönəlik və kommunistlərə qarşı terror aktlarına
çağırışların yer aldığı əks-inqilabçı təbliğat aparırdılar. Digər
qolçomaq qruplaşma ilə birlikdə Ağdərə və Aşağı Tudar kəndlərindəki iki kooperativin darmadağın olunmasında, yandırılmasında və soyğunçuluqda iştirak edib.
Eyni cümlələri, eyni sözləri, eyni yalanları baş siyasi idarənin əməkdaşları çəkinmədən hər kəsə şamil edirdilər.
20 yaşlı Aydın Əhməd oğlu Məmmədov: ailəlidir, bisavad,
ortababdır. 1930-cu ildən 1 avqust 1931-ci ilədək Ağdərə kəndində “Müsavat” təşkitatının təşəbbüskar üsyançı özəyinin üzvü olub. Bu təşkilatın digər üzvləri ilə birlikdə Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ almaq və üsyançılar hərəkatını daha da
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genişləndirməkdə iştirak edib. 2 avqust 1931-ci ildə terror aktının
həyata keçirilməsində şəxsən iştirak etməklə bilavasitə üsyana
başlayıb. 1931-ci ilin avqust-sentyabr aylarında könüllü olaraq
Ağdərə qruplaşmasına qoşulub, bütün əməliyyatlarda – hücumlarda, soyğunlarda, atışmalarda iştirak edib. Digər quldur-qolçomaqlarla birlikdə Ağdərə və Aşağı Tudar kəndlərində iki kooperativin talan edilməsində və yandırılmasında iştirak edib. Kəndlilərin qruplaşmaya cəlb olunmasını təşkil edib, ittihamnamədə yazılıb ki, özünü günahkar sayır. Az. DSİ-nin məhkəmə kollegiyasının iclası onu 23 sentyabr 1932-ci il tarixində 5 il həbs cəzasına
məhkum etdi. “Üçlük” 21oktyabr 1937-ci il tarixində Aydın Əhməd oğlunu ən ağır cəza olan ölümə məhkum etdi və 1937-ci il
oktyabrın 28-dən 29-na keçən gecə hökm yerinə yetirildi.
28 yaşlı Mirzəcan Əhməd oğlu: Ağdərədə doğulub, ailəlidir, azsavadlıdır, ortababdır, qolçomaq əlaltısıdır. 2 avqust
1931-ci il tarixində Məmmədcəfərin rəhbərlik etdiyi qolçomaq
qrupu daxilində Ağdərə kəndinin alınmasında və terror aktlarının həyata keçirilməsində müqəssir sayılır. 1931-ci ilin avqust–
sentyabr aylarında könüllü olaraq Ağdərə qruplaşmasına qoşulub, qruplaşmanın bütün əməliyyatlarında iştirak edib. Digər
quldur-qolçomaqlarla Ağdərə və Aşağı Tudar kəndlərindən iki
kooperativin yandırılmasında və qarət edilməsində iştirak edib.
Dindirilərkən qruplaşma üzvü olduğunu təsdiqləyib, fəal iştirakını isə boynuna almayıb. Digər üsyançı-qolçomaqların və
qruplaşma üzvlərinin ifadələri ilə tamamilə ifşa olunub.
32 yaşlı Hacı Rza Hacı Rüstəm oğlu: bisavaddır, ortabab,
qolçomaq əlaltısıdır.
55 yaşlı Hacıbala Hacı Rüstəm oğlu: Ağdərə kəndində doğulub, ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum edilmiş qolçomaqdır.
Hər iki qardaşın ittihamnaməsində eyni sözlər yazılıb.
1931-ci ilin avqust-sentyabr ayları ərzində könüllü olaraq Ağdərə qruplaşmaya qoşulub, qətllərdə, soyğunçuluqda, qruplaşma
üzvlərini bir yerdən başqa yerə getməsində və digər əməliyyatlarda iştirak edib, qruplaşma üzvlərinin kommunar dəstələrlə və
hərbi bölmələrlə atışmasında iştirak edib. Kənddə “Müsavat” təş207

kilatının təşəbbüskar üsyançı özəyinin üzvü olub, bu təşkilatın digər üzvləri ilə üsyanın mərkəzi olan Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ almaq və üsyançılar hərəkatını daha da genişləndirmək məqsədilə əks-inqilabçı çıxışlar hazırlayıb. 1931-ci ildə 10 il
həbs cəzasına məhkum edilib, 21 oktyabr 1937-ci ildə güllələnib.
29 yaşlı Hacıqulu Hacı Həbib oğlu: Ağdərə kəndində doğulub, ailəlidir, azsavadlıdır, hüquqdan məhrum edilmiş qolçomaqdır, əməliyyat keçirən qruplaşmanın başçısı Hacı Həbibin oğlu
və fəaliyyətdə olan qruplaşmanın başçısı İmamqulunun qardaşıdır. Sovet hakimiyyətinin və kommunist partiyasının barışmaz
düşməni və Ağdərə “Müsavat” təşkilatı təşəbbüskar üsyançılar
özəyinin üzvü olub, hüquqdan məhrum edilib. Qolçomaq Hacı
Həbibin oğlu olduğu üçün mühakimə edilir, 1931-ci il avqustun
2-də silahlı çıxışların başlanmasını xəbər vermək məqsədilə terror aktlarında şəxsən iştirak edib. Ağdərə kəndinin tutulmasında
iştirak edib, digər qruplaşma ilə birgə iki kooperativin dağıdılması, yandırılması və talan edilməsində iştirak edib, kəndliləri
qruplaşmaya cəlb edib, müqavimət göstərənləri zorla qruplaşmaya aparıb. Dindirilərkən qruplaşmanın üzvü olmağını təsdiq
edib, qalan ittihamların digər məqamları digər üsyançıların ifadələri ilə tam ifşa olunub.
27 yaşlı Hacı Rza Hacı Cabbar oğlu: Ağdərədə doğulub.
Atı, 2 dəvəsi, 20 qoyunu, 1 inəyi vardır. 27 sentyabr 1931-ci ildə həbs olunub. İttihamnamədə yazılıb ki, 1930-cu ildən 1931ci ilin avqustuna qədər “Müsavat” təşkilatının təşəbbüskar üsyançılar özəyinin üzvü olub, üsyan mərkəzi olan Ağdərə kənd
sovetində hakimiyyəti ələ keçirmək və üsyançılar hərəkatını
daha da genişləndirmək məqsədilə silahlı çıxışlar hazırlayıb.
1931-ci ilin avqust-sentyabr aylarında Ağdərə kəndindəki üsyanların ideya ilhamçılarından biri və çıxışların təşkilatçısı
olub. Kənd əhalisi arasında mütəmadi Sovet hökumətini yıxmaq və kommunistlərə qarşı terror aktları çağırışları olan əksinqilabi təbliğat aparıb. Milisionerlərin qətlindən sonra Məmməd Cəfər oğlunun rəhbərliyi ilə qolçomaqlar qrupunun tərkibində Ağdərə kəndinin işğalında iştirak edib. Az. DSİ-nin
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23 sentyabr 1932-ci il tarixli məhkəmə kollegiyasının iclası
Hacı Rzanın 3 il müddətinə həbs düşərgəsinə göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. 1933-cü il iyunun 7-də həbs cəzasını
çəkmək üçün Daşkənd şəhərindəki “SAZLAQ”a göndərilib.
Hacı Rzanın DİN-də işləyən nəvəsi Sədaqət Quliyeva həmin vaxt baş vermiş hadisələri nənəsindən eşitdiyi şəkildə mənə danışdı:
24 yaşlı Şıxbaba Cabbar oğlu: Ağdərə kəndində doğulub,
ailəlidir, bisavaddır. İttihamnamədə yazılıb ki, o, həddən artıq
varlı, hüquqdan məhrum edilmiş qolçomaqdır, dediyinə görə,
mühakimə olunmayıb, bu işə görə məsuliyyətə cəlb edilmiş
qruplaşma üzvləri Baba Hacı Cabbar oğlu, İbad Cabbar oğlu,
Hacı Rza Hacı Cabbar oğlunun doğma qardaşı və qruplaşma
üzvlərindən Nəcəfqulu Səməd oğlu və Mahmud Hacı Səməd
oğlunun əmisi oğludur (birinci məhv edilib, ikinci isə bu işlə
bağlı istintaqa cəlb edilib), qardaşı Hacı Cabbar oğlu kimi о da
əks-inqilabi fəaliyyətə görə Azərb. SSR CM-in 64, 70, 72, 73,
79-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərlə ittiham edilib. O, 1931-ci il sentyabrın 25-də Ağdərə dəstəsinin ləğvi zamanı silahlı vəziyyətdə həbs edilib. İttiham edilən zaman özünü ona qarşı irəli sürülən əsas ittihamlarla günahkar sayır.
25 yaşlı Əlimurad Hacı Cəfər oğlu: Ağdərə kəndində doğulub. Qardaşları ilə birlikdə 1930-cu ildən 1931-ci il avqustun 1dək “Müsavat” təşkilatı Ağdərə kənd təşəbbüskar üsyançılar
özəyinin üzvü olub, bu təşkilatın digər üzvləri ilə birlikdə üsyanın mərkəzi Ağdərə kənd sovetini faktiki ələ keçirmək və üsyançılar hərəkatını genişləndirmək məqsədilə silahlı əks-inqilabçı çıxışlar hazırlayıb. 2 avqust 1931-ci ildə kənddə üsyan
partlayışının ideya verənlərindən biri və qolçomaq çıxışlarının
təşkilatçısı olaraq qohumlar və kənd əhalisi içərisində Sovet
hakimiyyətini devirmək və kommunistlər üzərində terror aktlarını həyata keçirmək çağırışları ilə sistematik əks-inqilabi təbliğat aparıb. 2 avqust üsyanına bilavasitə başlayıb və milisionerlərə qarşı terrorçuluq aktını şəxsən həyata keçirib. Həmin gün
milisionerlərin qətlindən sonra üsyanın başçısı, qardaşı Hacı
209

Cəfərin rəhbərliyi altında qolçomaqlarla birlikdə Ağdərənin tutulmasında iştirak edib. Dindirilən zaman əsas məqamlarda
özünü müqəssir bilib və şahidlərin, quruplaşmanın digər üzvləri və üsyan iştirakçılarının ifadələri ilə tamamilə ifşa olunub.
50 yaşlı Məmməd Cəfər oğlu: Ağdərə kəndində doğulub,
ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum edilmiş, qolçomaqdır,
50 qoyunu, bir dəvəsi, iki atı var. Onun və iki qardaşının hər biri
üçün ittihamnamə iki səhifə həcmində hazırlanmışdı və bu qardaşlar üsyan hərəkatının ən böyük təşkilatçıları kimi qələmə verilmişdi, guya bunlar Sovet hökumətinin devrilməsini istəyib,
buna görə də Ağdərə kəndini tutublar. O, 1930-cu ildən 1931-ci
il avqustun 1-nə qədər Ağdərə kəndində “Müsavat” təşkilatının
təşəbbüskar üsyançılar özəyinin üzvü olub. Əks-inqilabçı təşkilatın digər üzvləri ilə birlikdə üsyan mərkəzi Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ keçirmək və üsyançılar hərəkatını genişləndirmək məqsədilə silahlı çıxışlar hazırlayıb. Daha sonra ittihamnamədə özündən əvvəlki müttəhim üçün yazılanlar təkrarlanıb. 10 il həbs cəzasına məhkum edilib. Daşkənd şəhərindəki
“SAZLAQ”a göndərilib. Sonralar, 1937-ci ildə güllələnib. Qardaşları Məmməd və Əlimuradla birlikdə 1930-cu ildən 1931-ci il
avqustun 1-nə qədər Ağdərə kəndindəki “Müsavat” təşkilatının
təşəbbüskar üsyançılar özəyinin üzvü olub, bu təşkilatın başqa
üzvləri ilə birlikdə Ağdərə kənd sovetində silahlı əksinqilabçı
üsyanı hazırlayıb. (Sonrakı ittihamnamələrdə də qardaşları üçün
uydurulub yazılmış sözlər idi, hətta bəzi sözləri və cümlələri dəyişdirməkdən də utanmayıblar – S.Z.) Az. DSİ-nin Məhkəmə
Kollegiyasının 23 sentyabr 1932-ci il tarixli qərarı ilə ona güllələnmə cəzası kəsilmişdi, sonra cəzası 10 il həbslə əvəz edildi,
amma o, evə qayıtmadı, 1937-ci ildə ona divan tutdular.
Namyokin Fyodor İvanoviç: 1887-ci ildə Mərəzə rayonunun Xilmilli kəndində doğulub, ailəlidir, savadlıdır, kolxozun
üzvüdür, həbs ediləndə dəyirmanda işləyirdi. İttihamnamədə
deyilirdi ki, dəyirmana hücumlar zamanı Ağdərə qruplaşmasını
unla təchiz edib, hökumət orqanlarına qruplaşmanın olduğu yer
haqqında məlumat verməyib. Az. SSR CM-in 79-cu maddəsinə
əsasən cinayətlərdə özünü günahkar sayıb.
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SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin gələcək sədri Anastas
Mikoyan iclasların birində çıxış edərək bütün vətəndaşları Yejovun köməkçisi olmağa çağırırdı. Yəni sovetlər ölkəsinin bütün vətəndaşları Yejovun xəbərçisi olmalı idilər.
41 yaşlı Pirverdi Soltan oğlu: Ağdərədə doğulub, ailəlidir, bisavaddır, çobandır, muzdurdur, fəal qruplaşma üzvü Tahir Soltan
oğlunun qardaşıdır. Xilmilli malakanları qruplaşma üzvləri Şerbakov və Strannikovun ifadələrinə görə, o, İmamullanın qruplaşmanın rabitəçisidir. Dindirilərkən özünü günahkar saymayıb.
50 yaşlı Tahir Soltan oğlu: Ağdərə sakinidir, ailəlidir, bisavaddır. İttihamnamədə onun adı yoxdur. İşgəncələrə dözməyərək 20 sentyabr 1932-ci il tarixində qazamatda ölüb.
20 yaşlı Babacan Əlican oğlu: Ağdərədə doğulub, subaydır, bisavaddır, 2 sentyabr 1931-ci ildə qolçomaqların əks-inqilabçı çıxışlarına cəlb olunan və qolçomaq qrupunun tərkibində Ağdərə kəndinin işğalında iştirak edən və terror aktları
törədən Şıxının qardaşıdır, qruplaşmanın keçirdiyi bütün əməliyyatlarda qardaşı ilə birgə iştirak edib. İfadələrində o, qruplaşmaya məxsus olduğunu etiraf etmişdir; qalan məqamlarda
ona edilən ittihamlar çıxış iştirakçıları olan başqa qruplaşma
üzvlərinin ifadələri ilə ifşa olunub.
18 yaşlı Şıxı Əlican oğlu: bisavaddır, subaydır, ortabab
qolçomaq əlaltısıdır. Qardaşı Babacan kimi fəaliyyət göstərdiyinə görə ittiham olunur.
30 yaşlı Əlican Əliseyran oğlu: Ağdərədə doğulub, ailəlidir, AK(b)P-nin keçmiş üzvüdür. İki öküzü, bir inəyi var, yoxsuldur, dediyinə görə, mühakimə olunmayıb. Silahlı üsyandan
bir neçə ay əvvəl kənddəki “Müsavat” təşkilatının təşəbbüskar
üsyançılar özəyinə daxil olmaqda, qruplaşmanın digər üzvləri
ilə birlikdə Ağdərə kənd sovetindəki üsyan mərkəzində hakimiyyəti ələ keçirmək və üsyançılar hərəkatını genişləndirmək
məqsədilə silahlı üsyan hazırlamaqda ittiham olunur. Davamı
yenə həmin cümlələr...
24 yaşlı Eynulla Seyran oğlu: bisavad, ailəlidir. İttihamnamədə adı yoxdur, çünki qazamatda növbəti işgəncədən sonra 20 sentyabr 1932-ci il tarixində guya tetanus xəstəliyindən ölüb.
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18 yaşlı Mirzəbaba Cabbar oğlu: Ağdərədə doğulub. İttihamnamədə adı yoxdur, bir neçə aydan sonra azad edilib.
35 yaşlı İbad Hacı Cabbar oğlu: varlıdır. Qruplaşmanın
fəaliyyətinə görə tutulan Şıxbaba, Mirzəbaba, Hacı Rzanın
doğma qardaşı və qruplaşma üzvlərindən Nəcəfqulu, Mahmud
Hacı Səməd oğlunun (birinci məhv edilib, ikinci bu işə görə
məsuliyyətə cəlb olunub) əmisi oğludur. Qardaşı Hacı Rza kimi
əks-inqilabçı fəaliyyət göstərdiyinə görə məsuliyyətə cəlb olunub. İttihamın əsas məqamlarına görə dindirilib. Özünü günahkar sayır, digər qolçomaq-quldurların ifadələri ilə ifşa olunur.
70 yaşlı Bağı Zeynal oğlu İbrahimov: Ağdərədə doğulub,
ailəlidir, bisavaddır, dediyinə görə, mühakimə olunmayıb. Məhv
edilmiş İmamulla və Gülbalanın dayısı, bu işə görə ittiham olunan
qruplaşma üzvü Mirzəcanın əmisi, Ağdərə kənd “Müsavat” təşkilatının təşəbbüskar üsyançılar özəyinin üzvü Qəni Zeynal oğlunun
doğma qardaşıdır. Özünü müqəssir saymayıb, lakin qruplaşmanın
digər üzvlərinin ifadələri ilə tamamilə ifşa olunur.
Qəni Zeynal oğlu İbrahimov: Ağdərə kəndində doğulub,
azsavadlıdır, 6 uşağı var. İttihamnamədə adı yoxdur. Bir il qazamatda saxlandıqdan sonra vaxtından qabaq azad edilib.
18 yaşlı Mehdiqulu İmamqulu oğlu: Ağdərədə doğulub,
ailəlidir, bisavaddır, Ağdərə üsyançılarından ibarət qruplaşma
üzvlərindən birinin başçısı olan Ələkbərin qohumudur. 1931-ci
ilin avqust-sentyabrında könüllü olaraq silahlı qruplaşmaya qoşulmaqda, onun bütün əməliyyatlarında iştirak etməkdə ittiham
edilir, özünü tamamilə günahkar sayır.
28 yaşlı Əlixan Babaşxan oğlu Babaşov: Mərəzə rayonu
Şıxlar kəndində doğulub, ailəlidir, bisavaddır. İttihamnamədə
Xızı rayonundakı qeyri-leqal “Müsavat” təşkilatının fəal üzvü,
“Müsavat” təşkilatı ilə Xilmilli kəndindəki əks-inqilabçı “Müsavat” təşkilatı arasında rabitəçi olduğu yazılıb. Dindirilərkən özünü müqəssir saymayıb. Bir il dustaq qalandan sonra azad edilib.
35 yaşlı Şıxbaba Məmmədzahid oğlu: Mərəzə rayonunun
Nabur kəndində doğulub, ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum
edilmiş qolçomaqdır. İttihamnamədə yazılıb ki, 1931-ci ilin av212

qust-sentyabr ayları ərzində Ağdərə qruplaşmasına könüllü olaraq qoşulub, qətllərdə, sistematik qarətlərdə, qruplaşmanın yerini
dəyişdirməkdə iştirak edib; qruplaşma üzvlərinin köməkçiləri ilə
əlaqə yaradıb, silahlı qruplaşmanın ehtiyatının yaradılmasında,
qruplaşmanı hərbi sursatla təchiz etmək üçün mənbələr axtarmaqda, əhalidən pul yığmaqda, Sovet hakimiyyətinin məhv olacağı və
Sovet hakimiyyətinin intervensiyası və süqutu haqqında provokasiya xarakterli şayiələr yaymaqda günahlandırılır. Dindirilərkən
Ağdərə dəstəsinə məxsusluğu barədə özünü günahkar sayır, ümumiyyətlə, silahlı dəstəsinin fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı ifadə verməkdən qəti imtina edib.
55 yaşlı Məşədi Seyidhüseyn Məmmədrza oğlu: Ağdərə
kəndində doğulub, ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum
edilmiş qolçomaqdır. 1930-cu ildən 1931-ci il avqustun 1-nə
qədər Ağdərə kəndindəki “Müsavat” təşkilatının təşəbbüskar
üsyançılar özəyinin üzvü olmaqda ittiham edilir. Bu təşkilatın
digər üzvləri ilə birlikdə üsyanın mərkəzi Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ almaq və üsyançılar hərəkatını genişləndirmək məqsədilə silahlı çıxışlar hazırlayıb. Davamı dəyişiklik
edilmədən eyni sözlərdir.
47 yaşlı İsgəndərov Mahmud Səməd oğlu: Ağdərə kəndində
doğulub. Bir inəyi, bir atı, 2 dəvəsi, 17 qoyunu vardır. İttihamnamədə adı yoxdur. Bir il həbs cəzası çəkəndən sonra azad edilib.
40 yaşlı Həmzəli Səfər oğlu: Ağdərə kəndində doğulub,
ailəlidir, bisavaddır, yoxsuldur, fəal qruplaşma üzvləri olan
İmamulla və Gülbala Əhməd oğlunun əmisi və əməliyyat vaxtı
məhv edilən Əliağa Səfərəli oğlunun və silahlı dəstə köməkçisi
Mahmud Səfərəli oğlunun doğma qardaşıdır. 1931-ci il avqustun əvvəllərində köhnə fəal qruplaşmanın təsiri ilə silahlı
dəstəyə qoşulmaqda və onun bütün əməliyyatlarında iştirak etməkdə ittiham edilir. Dindirilərkən özünü günahkar sayır.
22 yaşlı Hacıbaba Hüseyn oğlu Səfərov: Ağdərə kəndində doğulub, savadlı, subay, yoxsuldur. Bir öküzü, bir inəyi var. 1931-ci
ilin avqustundan sentyabrın 13-dək Ağdərə dəstəsinə qoşulmuş,
onun bütün əməliyyatlarında, hücumlarında, soyğunçuluqlarında
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və atışmalarında iştirak edib. Dindirilərkən bildirib ki, qruplaşmaya qolçomaqların təhriki ilə qoşulub. Şahidlərin və digər silahlı
dəstə üzvlərinin ifadəsi ilə tamamilə ifşa olunub.
Əlihümbət Ağaverdi oğlu, həm də Əliməmməd Ağaverdi
oğludur: 26 yaşı var, yoxsuldur, Ağdərədə doğulub, ailəlidir,
bisavaddır. Dəstə üzvü Ələkbərin, Zeynalın, Ağamirzənin,
Ağarzanın əmisi oğlu olmaqda və Ələkbərin tapşırığı ilə silahlı
dəstə üçün ərzaq və hərbi sursat mənbəyi axtarmaqda günahlandırılır.
42 yaşlı Rza Məlikxalıq oğlu: Xızının Keçili kəndində doğulub, bisavaddır, evlidir, ortababdır. İttihamnamədə adı yoxdur. Bir neçə ay dustaqlıqdan sonra azad edilib.
55 yaşlı Mahmud Səfərəli oğlu: Ağdərə kəndində doğulub,
ailəlidir, savadsız yoxsuldur. Ağdərə hadisələri başlayarkən
kəndlilər arasında antisovet təbliğatı aparmaqda, onları qeyrileqal vəziyyətə keçməyə və qruplaşmaya girməyə təhrik etməkdə ittiham olunur.
45 yaşlı Səməd Məmmədqasım oğlu Qədimov: Mərəzə rayonunun Kiştaq kəndində doğulub, bisavaddır, ailəlidir, hüquqdan məhrum edilmiş qolçomaqdır. İttihamnamədə yazılıb ki,
1930-cu ildən 1931-ci il avqustun 1-nə qədər Ağdərə kəndindəki “Müsavat” təşkilatının təşəbbüskar üsyançılar özəyinin üzvü
olub, əks-inqilabçı təşkilatın digər üzvləri ilə birlikdə üsyanın
mərkəzi sayılan Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ almaq
və gələcəkdə üsyanı genişləndirmək məqsədilə silahlı üsyançı
hərəkətlərlə məşğul olub.
Hər iki təşkilatın qeyri-leqal, gizli yığıncaqlarında iştirak
etməklə Xızıda “Müsavat” təşkilatı ilə malakanların Xilmilli
kəndində yerləşən əks-inqilabçı dəstələri arasında rabitəçi olub.
Dindirilərkən özünü günahkar saymır (bu, tərcüməçi ilə dindirilən yeganə müttəhim idi).
Sadıxov Canıyar Əliyar oğlu: ailəlidir, azsavadlıdır, yoxsuldur. İttihamnamədə yazılıb ki, Ağdərə dəstəsinin və üsyançılar hərəkatının rəhbərlərindən biri olan, əməliyyat zamanı
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aradan çıxan, indi isə operativ silahlı dəstəsinə rəhbərlik edən
Hacıhəbib Hacı Əmirqulu oğlunun bacısı oğludur. O, silahlı
dəstə üzvləri ilə sıx əlaqədə olub, onları gizlədib və ərzaqla təchiz edib. Dindirilərkən özünü günahkar saymır.
36 yaşlı Əliyev Qoca Yunus oğlu: Mərəzə rayonunun Şıxlar
kəndində doğulub, ailəlidir, savadlıdır, varlıdır, 3 dəvəsi, 1 atı, 2
öküzü, 12 baş qoyunu var. İttihamnamədə deyilir ki, 1930-cu ildən 1931-ci il avqustun 1-nə qədər Ağdərə kəndindəki “Müsavat” təşkilatının təşəbbüskar özəyinin üzvü olub, bu təşkilatın digər üzvləri ilə birlikdə üsyan mərkəzi Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ almaq və gələcəkdə üsyançılar hərəkatını genişləndirmək məqsədilə silahlı çıxışlar hazırlayıb. Xızı rayonunda Ağdərə qruplaşmanın əməliyyat prosesində dövri olaraq qruplaşmaya kömək etmiş kəndlilər arasında olub.
Balası Baloğlan oğlu Allahverdiyev: 1886-cı ildə Qonaqkənd rayonunun Cəmilli kəndində doğulub, ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum edilmiş qolçomaqdır. İttihamnamədə
yazılıb ki, Ağdərə kəndindəki silahlı çıxışlar hazırlayan əks-inqilabçı üsyançılar özəyinin mövcudluğundan xəbəri olan bu
şəxs əks-inqilabçılarla həmrəy olaraq bu təşkilatın sovet təşkilatları əleyhinə işlədiyini xəbər verməyib, bununla da kütləvi
silahlı dəstə çıxışlarının qarşısını almayıb. 1931-ci ilin avqustsentyabr aylarında könüllü olaraq qruplaşmaya qoşulub, qruplaşmanın bütün əməliyyatlarında, hücum və qarətlərində iştirak
edib. Özünü tamamilə günahkar sayır. 1932-ci il sentyabrın
23-də Az. DSİ Məhkəmə Kollegiyasının qərarı ilə 5 il müddətinə konslagerə sürgün cəzasına məhkum edilib. NKVD üçlüyünün iclasında 2 dekabr 1937-ci ildə 5 il hüquqdan məhrum edilməklə yenidən 10 il həbs cəzasına məhkum olunub.
Sovetlər ölkəsinin bu vətəndaşları ittiham olunublar. Bu ittihamların icraçılarını, ilhamvericilərini, təşkilatçılarını böyük
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun “Məşədi İbad” komediyasında
dediyi kimi: “Tutasan ağzına-ağzına o qədər vurasan ki…”
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Ağdərə kəndinin 93 yaşlı sakini Tükəzban.
Onun 4 qardaşı NKVD-nin həbsxanasında ölüb.
Əlican Əhmədov – DSİ-də ölən Əlicanın nəvəsi

“Əbdülkərim Yel piri”.
Müəllif, Əlican, Mürvət Mövlan oğlu –
NKVD həbsxanasında ölən Aydının nəvəsi
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1931-ci ildə bu evdə tutulan qadınları saxlayırdılar

Ağdərəli repressiya qurbanlarına işgəncə verilən yer.
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“Əbdülkərim Yel piri” Ağdərə kəndinin aşağı hissəsində yerləşirdi.

Müəllif və Ağdərə kəndinin sakinləri
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ONLARI NKVD-nin, DSİ-nin ERMƏNİ MİLLƏTİNDƏN
OLAN ƏMƏKDAŞLARININ QANLI ƏLLƏRİ İLƏ
VƏTƏNDƏN MƏHRUM ETDİLƏR
Son vaxtlar yenə də “böyük Ermənistan” nümayəndələrinin səsi gur çıxmağa başlayıb. Onlar Ermənistan Elmlər Akademiyasının prezidenti Viktor Ambarsumyanın 1989-cu ildə
SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin iclasında Qarabağ məsələsinin müzakirəsi zamanı dediklərini təkrarlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistanın qədim torpaqları
olduğunu önə çəkirlər.
Bu səbəbdən biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının repressiyaya uğramış və Qazaxıstan çöllərinə, Sibirə sürgün edilən sakinlərinin yalnız bir hissəsinin siyahısını dərc etmək qərarına gəldik.
Bu siyahıya yalnız 1937-ci ilin 10 mayından 1942-ci ilin
oktyabrınadək repressiya olunan ailələr daxil edilib.
30-cu illərdə erməni millətindən olan əməkdaşların Naxçıvan AR adlandırdığı Naxçıvan diyarında repressiya XI Qızıl
Ordu qoşunlarının işğalının ilk günlərindən başlayıb. Bu respublikanın say-seçmə adamları 30-31-ci illərdə məhv ediliblər,
bir hissəsi güllələnib, bir qismi mühakimə olunub və “Belomorkanal”ın tikintisinə göndərilib, daha yaşlı olanları ailələri
ilə birlikdə qolçomaq kimi konvoy nəzarəti altında Aral dənizi
sahillərinə sürgün olunub. Hazırda məhkumların dəqiq uçotunu
müəyyən etmək mümkün deyil, çünki əmr Beriyanın həbsindən
sonra hazırlanıb və imzalanıb. Qeyd olunan bu əmr əsasında
Azərbaycandan 26 min “iş” məhv edilib, bunlardan Naxçıvan
Muxtar Respublikası əhalisinin “iş”ləri xüsusi yer tutur.
Mən tarixçi deyiləm, ermənilərin Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi məsələsinə dair boş, cəfəng söhbətlərinə qarışmaq istəmirəm. Lakin dahi Nizami Gəncəvi dövrünün məğrur dayanmış abidəsi onu deyir ki, hər bir axmaq boş-boş danışa bilər, ancaq sübutu yalnız dünya şöhrətli tarixçi Ziya Bünyadov kimi alimlər verə bilər. Hətta ermənilərin ən mürtəce tarixçilərinin belə qəbul etdiyi “Möminə xatun” və digər qədim abidələr onların yalan olduqlarını bir daha sübut edir. Repressiya
295

olunanların siyahısı 957 ailədən ibarətdir ki, onlardan yalnız 3
ailə ermənidir, qalanları azərbaycanlıdır. Özü də sürgünün ilk
günündən 3 ailə keçmiş Sovet İttifaqının bütün instansiyalarına
şikayət edib. Ailələrdən biri 1941-ci ilə qədər vətənə qaytarılıb,
qalan iki ailə müharibədən sonra vətənə qayıdıb, çünki hətta
Sovet İttifaqı rəhbərliyində himayəçi tapa biliblər.
Bəzi azərbaycanlılar da şikayət etmişdilər, ancaq bəraət cavabı almayıblar, hətta 1956-cı ildən sonra bütün ölkədə kütləvi
bəraətalma başlayanda da onlara bəraət vermədilər.
1989-cu ilədək respublikadan kənara sürgün edilən cəmi 5
ailə bəraət almışdı. 1937-ci ildə avqustun 5-dən 15-dək Naxçıvan Muxtar Respublikasında NKVD orqanları tərəfindən antisovet ünsürlərin aradan götürülməsi üçün xüsusi əməliyyat keçirilmişdi. Nəticədə bu respublikanın 9559 nəfər vətəndası tutuldu, onların bir hissəi güllələndi, bir qismi mühakimə edildi,
digərləri isə respublikadan kənara sürgünə göndərildi, çox cüzi
bir hissəsi isə azad edilsə də, növbəti dəfə repressiya olunmaq
üçün qeydiyyata alındı.
Muxtar respublikanın əhalisinin tutulma əməliyyatında
93% erməni millətindən olan əməkdaşlar iştirak edirdi.
1930-31-ci illərdə Naxçıvan DDSİ-nin rəis müavini Orbelyan xüsusi xidmət göstərərək, demək olar ki, Culfa rayonunun
Milax, Ərəfsə, Bəyəhməd, Nigadcir, Şahbuz rayonunun Keçili,
Kükü, Külüs kəndlərinin bütün kişi əhalisini məhv etdi, onlarca
insan güllələtdirdi, onlarca insan isə güllələnmədən qorxaraq
sərhədin o tayına keçdi. Həmin illərdə mühacirətə gedənlərin
hamısının ailəsi araşdırılmadan 1937-ci ildə Qazaxıstan çöllərinə sürgün edildi.
XIX əsrin ortalarından və XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq İrəvan quberniyasından azərbaycanlıları öz əzəli torpaqlarından silah gücünə qovdular. Qafqaz torpaqlarını azad etmək
üsulları sadə və amansız idi. 1864-cü ildə rus ordusu torpaqları
yerli əhalidən təmizləməyə başladı. Müqavimət göstərənlər
məhv edilirdi. Təslim olmaqdan imtina edən müsəlman əhali
artilleriya ilə bombardmana məruz qalır və evləri yerləyeksan
edilirdi. Halbuki bu yerlər onların doğma yurd-yuvası idi.
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Bolşeviklər NKVD-nin erməni əməkdaşlarının əli ilə Sovetlər ölkəsində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında sovet vətəndaşları olan azərbaycanlılara qarşı eyni cür davrandılar – doğrudur, bu dəfə bombardmansız. Onları “antisovet
ünsür” kimi məhv edib sürgünə göndərdilər, güllələdilər, mühakimə etdilər. NKVD, DSİ, DTN-in erməni əməkdaşlarına
Naxçıvanda hər vasitə ilə azərbaycanlıların sayını azaltmaq lazım idi, Qazaxıstan başqa respublikalardan gələnləri yerləşdirməkdən imtina edəndən sonra hər vasitə ilə Naxçıvan əhalisini
azaltmaq üçün muxtar respublikadan adamları Azərbaycanın
Göyçay, Samux, Zərdab rayonlarına göndərməyə başladılar.
Qubadlı, Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, İmişli, Cəbrayıl, Zəngilan, Biləsuvar, Masallı, Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Astraxanbazar (Cəlilabad), Gəncə və digər rayonların, о cümlədən Bakı
şəhərinin əhalisi repressiya olunaraq Qazaxıstan çöllərinə göndərildi. Onların siyahısını çap edəcəyik.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından sürgün olunanların siyahısını çap etməklə dünya ictimaiyyətinin bu respublika əhalisinə qarşı nələrin törədildiyini görmələrini istəyirik. Əsl soyqırımı ermənilərdə olduğu kimi saxta sənədlərlə deyil, Azərbaycan Respublikasının arxivlərində saxlanılan həqiqi sənədlərlə
təsdiq edilib.
Qazaxıstan çöllərinə göndərilən ailələr о qədər əzab-əziyyətə, məhrumiyyətlərə dözüblər ki, bunu bir neçə cildlik kitabda təsvir etmək qeyri-mümkündür. Başqa yerə getmək, təhsil
almaq, azad söz demək, ümumiyyətlə, hər cür hüquqlardan
məhrum olan bu insanların əziyyəti onların uşaqlarına, nəvələrinə, hətta nəticələrinə belə sirayət edib. Yalnız 1991-ci ildə
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra “antisovet ünsür”lərin nəsillərinin təqib olunması dayandırıldı. Nəticədə məlum oldu ki, “antisovet ünsür”lər DTK, partiya və sovetlər adlanan ölkənin hökumət rəhbərlərinin özləri imiş. Repressiya
olunan bütün ailələr yalnız 60 ildən sonra tamamilə bəraət aldı,
bu onların övladlarına, nəvələrinə və bütün nəsillərinə aid idi.
“Siyasi motivlərə görə repressiya olunanlara bəraət verilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əli297

yevin 1996-cı il 15 mart tarixli 41-1 №-li qərarında deyilir ki,
sürgün olunmuş ailədə doğulan uşaqlar da birbaşa sürgün edilmiş hesab olunur. Bu ona görə belə edilib ki, gələcəkdə onların
heysiyyətini heç kim bir daha təhqir edə bilməsin.
Mən 30-40-cı illərdə repressiya qurbanlarının cinayət işlərini nəzərdən keçirmişəm. Bir və ya iki cümlədən ibarət olan
qərarlar NKVD, DSİ-nin 93% erməni millətindən olan əməkdaşları tərəfindən imzalanıb.
Kənddə yaşayanlara “antisovet ünsürdür”, “kolxoz quruluşuna qarşı çıxıb”, “kənddə böyük hörməti var”, şəhərdə yaşayanlara isə “antisovet ünsürdür”, “partiya və hökumətin, partiya rəhbərliyinin xəttinə zidd çıxandır” damğası vurulub.
1954-cü ildə “xalqlar atası”nın ölümündən sonra bu işlərə
DTK əməkdaşları tərəfindən yenidən baxıldı, bəziləri Dövlət
Təhlükəsizlik Nazirliyi orqanlarının operativ uçotuna alındı.
Lakin 1947-ci ildə SSRİ Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən
bütün sürgün edilənlərin ailələri rejimli şəhərlərə getməmək, Vətənə qayıtmamaq şərti ilə xüsusi məskunlaşmadan azad edildi.
Onlara Bakı şəhərindən və başqa iri şəhərlərdən 60 kilometr aralıda yaşamağa icazə verilirdi. Bu işlərdə repressiya olunanların ali
məktəbi bitirdikdən, dissertasiya müdafiə etdikdən sonra vəzifəyə
irəli çəkilməli olan uşaqları ilə olan sorğular qalır.
Belə sorğulardan sonra “antisovet ünsür”lərin uşaqları, əlbəttə ki, irəli çəkilmirdi. Hətta müxtəlif bəhanələrlə perspektivi
olmayan vəzifəyə keçirilmə halları da olurdu. Culfa rayonunun
Yaycı kəndindən olan Maksim və Sabir Allahverdiyev qardaşları Sovet Ordusunda polkovnik rütbəsinə qədər yüksəlmişdilər. Sorğudan sonra isə biri işdən çıxarıldı, о biri isə hərbi məktəbdə kafedra müdiri olaraq qaldı.
Rzayev Qürbət Qazaxıstanda doğulub, işləyib, məktəb direktoru vəzifəsinə təyin olunub, sorğudan sonra onu nəinki Ordubad rayon komsomoluna birinci katib göndərmədilər, hətta
tutduğu vəzifədən də azad etdilər. Yalnız Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xalq təhsili şöbəsinin müdiri vəzifəsinə
irəli çəkilib və deputat seçilib.
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Professor Hüseyn Muxtarov Gümüşlü mədəninin direktoru
təyin olunmuşdu, sorğudan sonra vəzifəsindən azad edildi.
Bizim ailədə də belə olmuşdu: məni yüksək vəzifəyə təyin
edəndə bəraət almaq barədə arayışı axtarmağa başladım. Məni
muxtar respublikaya nazir təyin edəndə yalnız o vaxt Azərbaycan
KP MK-nın birinci katibi olan Heydər Əliyevin köməyi ilə maneəsiz keçə bildim. Ancaq onun Moskvaya gedişindən sonra
DTK-nın təşkil etdiyi müraciət əsasında SSRİ DİN-dən əllərində
“xalq düşməninin nəvəsini belə vəzifəyə necə təyin ediblər” sözləri yazılmış kağızla üç polkovnik gəldi. Təşkil edilmiş təxribatdan sonra məndən tutduğum vəzifədən getməyi tələb etdilər.
Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Aydın Əzimbəyovu SırDərya vilayət partiya komitəsinin katibi vəzifəsinə təyin edəndə o
bizim Sovet hökumətinin sadiq adamları olduğumuzu sübut etməli oldu. Yenidənqurmanın ilk illərində onu Özbəkistan avtomobil
nəqliyyatı naziri təyin etdilər. Bir müddətdən sonra izləməyə başladılar və vəzifədən azad etdilər. Azərbaycanlının nazir vəzifəsində işləməsi Xoren Qdlyanın xoşuna gəlmirdi.
Mikayıl Rəhimov Tumaslı kəndində doğulmuşdu. Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru oldu. Rusiya Federasiyası Nazirlər Sovetinin mükafatını aldı. Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü idi. Azərbaycana qayıtdı. İndi elmi institutlardan birinin direktorudur. 2001-ci ilin iyulunda
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilib.
Hüseyn Əbdürrəhman oğlu Hüseynov yalnız respublikamız
müstəqillik qazanandan sonra Vətənə qayıtdı, yüksək vəzifəyə
irəli çəkildi.
Salvar Məmmədnağı oğlu Talıbov böyük sərnişin təyyarəsi
sürən ilk azərbaycanlılardan idi, 60-cı illərdə Vətənə qayıtdı.
Bir müddət gəmi kapitanı işlədi, lakin təqib davam edirdi. Daşkəndə qayıtdı və orada muzdlu canilərin əli ilə öldürüldü.
Yalnız mənimlə oxumuş, yaxud şəxsən tanıdığım adamlar barədə faktlar gətirdim. Repressiya olunanlar və onların uşaqları barədə belə faktlara istinadən cild-cild kitablar yazmaq olar. Valideynləri “antisovet ünsür” kimi repressiya olunanların vəzifəyə
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irəli çəkilməməsi mənə aydındır, lakin bu uşaqların layiqli yerlər
tutması üçün idmana yaxın buraxılmamasını başa düşmürəm.
Respublikamız müstəqilliyini qazanandan sonra Namiq
Abdullayev 2000-ci il Yay Olimpiya Oyunlarının çempionu oldu. Sovetlərin vaxtında isə onun valideynlərinin kəndi “quldur
kəndi” adlanırdı. Bu kiçik Ağdərə kəndində 1931-ci ildə onlarca əhali güllələnmiş, 67 adam repressiyaya məruz qalmış, bunlardan çoxu 1937-ci ildə yenidən repressiya olunmuş, bəziləri
isə güllələnmişdilər.
1952-ci ilin mayında Kirov rayonunda yüngül atletika yarışları keçirilirdi. Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun tələbəsi Əliyev Əkbər 100 metrlik məsafəni hamıdan yaxşı qət etdi. Buna
baxmayaraq birinci yeri atlet Nikolay İvanoviçə verdilər.
Taldı-Kurqan vilayətindəki yarışlarda yüngül atletika üzrə
birinciliyi Ordubaddan olan Saday Məmmədəliyev qazandı, lakin Qazaxıstan birinciliyinə düşmədi.
Dəstə kəndindən olan pəhləvan Əli Həbib oğlu Muxtarov
güləş üzrə Səmərqənd vilayətinin çempionu oldu, vətənə qayıtdı. Dəfələrlə Azərbaycan çempionu olmasına baxmayaraq,
Azərbaycanın yığma komandasına və İttifaq birinciliyinə buraxılmadı. O ən güclü ağır çəkili güləşçilərdən idi. Əlbəttə, “antisovet ünsür”ün oğlu olduğu üçün ölkə və dünya çempionu ola
bilməzdi. Bolşeviklər belə biabırçılığı həzm edə bilməzdilər.
Qazaxıstana sürgün edilənlərin bütün işləri Azərbaycanın
arxivlərinə göndərilib. Bu işləri oxuyarkən mən əmin oldum ki,
müharibədən sonra və “xalqlar atası”nın ölümünədək, bəzi hallarda 50-ci illərin sonunadək mənfi xarakteristika verilən ailələrin, yəni “antisovet ünsürlərin” uşaqları yaxşı oxuyurdular.
Bu uşaqların əksəriyyətinin məktəbi qızıl və gümüş medallarla
bitirməsi barədə çoxlu misal gətirmək olar. Onlara heç kəs mane ola bilmədi. Çünki bu əlaçıların müəllimləri də repressiya
olunmuşdu. Onlar heç vaxt, heç bir hakimiyyət qarşısında əyilmədilər, vicdanlarını itirmədilər.
1947-ci ildə verilən qərara əsasən, 1937-ci ildə sürgün edilənlər xüsusi məskunlaşmadan azad edildilər. Onlara sürgün
edilənlərə aid pasport verildi. Əmək fəaliyyətində yüksək gös300

təriciləri olanlar orden və medallarla təltif edildi. Buna baxmayaraq reabilitasiya olunmadan onların övladları prestijli işə təyin edilmir, hüquq-mühafizə orqanlarında işə götürülmürdü.
Mənim atam suçu idi. 3 medal və ordenlə, qardaşım Yusif
isə 3 medalla təltif edilmişdi.
Culfa rayonunun Yaycı kəndindən olan Şövkət Məmmədova, Noraşen rayonundan olan Məşədi Əziz “Qırmızı Əmək
Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdilər.
İmişli rayonundan repressiya olunmuşlardan 7 nəfəri Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. Onlar faşizmin məğlub olması üçün daim işləyirdilər.
“Antisovet ünsür”lərin uşaqları həmişə əməksevərlikləri ilə
fərqlənirdilər. Çətin anlarda isə əllərinə silah götürüb Vətəni qoruyurdular. Ordubadın Əndəmic kəndindən olan Məmmədov Məmməd Fərhad oğlu son nəfəsinə qədər erməni yaraqlıları ilə döyüşüb ağır yaralanmış, lakin kömək gələnə qədər geri çəkilməmişdi.
Onların öz azadlıqları uğrunda necə mübarizə aparması
haqqında, 1918-ci ildə tayqulaq Andranikin dəstəsi Naxçıvan
torpağından keçib canlı olan hər şeyi məhv edəndə ataları və
babalarının necə döyüşməsi barədə xeyli misal gətirə bilərəm.
Əllərində silah vətəni qoruyan həmin azərbaycanlılar sonradan
NKVD-nin erməni əməkdaşlarının əli ilə “xalq düşməni” və
“antisovet ünsür” oldular.
Ermənistanda da repressiya olunanların siyahısını tərtib etmək olar, lakin bu siyahıda da 30-40-cı illərdə repressiya edilən
azərbaycanlılar olacaq. Onların bir qismi güllələnəcək, bir qismi ittiham olunacaq, böyük bir qismi isə ailələri ilə birlikdə
Qazaxıstan çöllərinə sürgün ediləcək. 1948-49-cu və 1980-ci illərdə Ermənistandan kütləvi deportasiya olunmuş azərbaycanlıların siyahısı isə, demək olar ki, hər şeyi deyir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, Ermənistandan deportasiya olunan azərbaycanlıları
iqlimi onların gəldiyi yerlərin iqliminə yaxın olan rayonlarda
deyil, qızmar rayonlarda – Salyan, Ucar, Jdanovda (Beyləqan)
yerləşdirdilər. Bunu da qəsdən belə etdilər ki, deportasiya olunan azərbaycanlılar belə şəraitə dözməyib məhv olsun və beləliklə, Azərbaycan əhalisinin sayı tamam azalsın.
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1937-1942-ci illərdə Qazaxıstana sürgün edilmiş
repressiya qurbanı olan ailələrin
SİYAHISI
ORDUBAD RAYONU ÜZRƏ
Nüsnüs kəndi
1. Tağıyev Məşədi Rzaqulu Sadıq oğlu – 1895-ci ildə, arvadı Tağıyeva Gülsüm Hacıəli qızı – 1870-ci ildə, oğlanları Zeynal
– 1904-cü ildə, Həmid – 1912-ci ildə, gəlini Füruzə – 1908-ci ildə, nəvələri Yusif – 1925-ci ildə, Murtuz – 1929-cu ildə, Sadıq –
1934-cü ildə, Razi – 1937-ci ildə doğulmuşlar. Qərar Parseqov
tərəfindən imzalanmışdır. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
2. Məmmədəliyev Kərbəlayı Hüseynqulu Kərbəlayı Hüseyn oğlu – 1874-cü ildə, arvadı Əzrə Hacı qızı – 1877-ci ildə,
gəlinləri Fatma – 1901-ci ildə, Əminə – 1912-ci ildə, nəvələri
Saday – 1934-cü ildə, Ətir – 1936-cı ildə, Qırqovul Məmməd
qızı – 1935-ci ildə, oğlanları Məmməd – 1905-ci ildə, Rza –
1902-ci ildə doğulublar. Sürgün haqqındakı qərar Parseqov tərəfindən imzalanmışdır. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Əndəmiç kəndi
3. Məmmədov Əmrah Riza oğlu – 1896-cı ildə, arvadı
Kübra – 1912-ci ildə, oğlu Nəriman – 1937-ci ildə doğulub. 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
4. Məmmədov Fərhad Riza oğlu – 1905-ci ildə, oğlu Filman
– 1926-cı ildə doğulub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
5. Məmmədov Aslan Muxtar oğlu – 1905-ci ildə, arvadı
Balaxanım Rza qızı – 1907-ci ildə, qızları Sona – 1930-cu ildə,
Xavər – 1933-cü ildə, oğlu Firudin – 1936-cı ildə doğulmuşlar.
Sürgün qərarı Parseqov tərəfindən imzalanmışdır. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Gənzə kəndi
6. Mütəliyeva Münəvvər Məmməd qızı – 1907-ci ildə, oğlanları Əyyub – 1936-cı ildə doğulub, Əsgər isə 16 yaşında olmuşdur. Qərar Parseqov tərəfindən imzalanmışdır. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Ordubad şəhəri
7. Cabbarlı Ramazan Əyyub oğlu – 1911-ci ildə, atası Əyyub Cabbar oğlu – 1876-cı ildə, qardaşı oğlu Cabbarov Əkrəm
Qulam oğlu – 1932-ci ildə, anası İzzət İbrahim qızı – 1897-ci
ildə doğulmuşlar. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
8. Rəhimova Bəyim – 1901-ci ildə doğulmuşdur, qızı Səriyyənin – 17, oğlu Şərifin – 7 yaşı olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
9. Məmmədova Ruqiyyə Əlməmməd qızı (Xalq yazıçısı,
ədib, dramaturq M.S.Ordubadinin bacısı qızı) – 1905-ci ildə,
qızları Əminə – 1931-ci ildə, Xalidə 1926-cı ildə, Nəzifə – 1934cü ildə doğulub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
10. Əliyev Hacı Həsən oğlu – 1889-cu ildə doğulmuşdur;
arvadı Ağca 45 yaşında olub. 18 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
11. Abbasov Qulu İbrahim oğlu – 1893-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Telli 25 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
12. Məmmədov Məmməd Ağahüseyn oğlu – 1910-cu ildə
doğulmuşdur; arvadı Fatma Əsəd qızı, oğlu Cümşüd – 2 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
13. İsmayılov Rəcəbəli Cabbar oğlu – 1884-cü ildə doğulub.
XMŞ-nin kuryeri işləmişdir. 1943-cü ildə Qazaxıstanda kimsəsiz,
tək-tənha ölmüşdür. Bir qərib, izsiz məzarda dəfn edilmişdir.
14. Nəsirov Xudaverdi Ələkbər oğlu – 1878-ci ildə doğulub, arvadı Nəcihə – 55 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
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Dəstə kəndi
15. Abbas Kərbəlayı İbrahim oğlu – 1912-ci ildə doğulub,
qardaşı İsmayıl – 12 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
16. Əsli Əkbər qızı (Əsmət Hüseyn qızı) – 1883-cü ildə doğulub, oğlanları Həsən Teymur oğlu – 17, Hüseyn – 7, qızları
Mərcan – 15, Sara – 12 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
17. Qasımova Zəhra – 1905-ci ildə doğulub, qızları Əzizə
– 7, Nisə – 12 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
18. Hüseynov Hüseynqulu İbad oğlu – 1883-cü ildə doğulub, arvadı Leyla Həsən qızı – 38, oğlu Rəşid – 10 yaşında
olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
19. Əliməmmədova Surə Mahmud qızı – 1902-ci ildə doğulub, oğlanları Həsənov Həsən Abbas oğlu – 1927-ci ildə,
Zeynalabdin Abbas oğlu – 1932-ci ildə doğulublar. 26 sentyabr
1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
20. Əkbərov Manaf Hacı Abbasəli oğlu – 1909-cu ildə, arvadı Siddiqə Əşrəf qızı – 1921-ci ildə doğulmuşdur. 26 sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
21. Əsgərov Rəcəbəli Bayram oğlu – 1896-cı ildə, arvadı
Gövhər Qasım qızı – 1913-cü ildə, oğlu Yədulla – 1932-ci ildə,
qızı Leyla – 1941-ci ildə doğulmuşlar. 26 sentyabr 1941-ci ildə
sürgün edilmişlər.
22. Abdinov Məşədi Qurbanəli İsmayıl oğlu – 1880-ci ildə,
arvadı Məsmə Cabbar qızı – 1872-ci ildə, oğlu Hüseyn – 1915ci ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
23. Cavadov Kərbəlayı Ağabağır oğlu – 1889-cu ildə, arvadı Məsmə Rəhim qızı – 1872-ci ildə, oğlu Tahir – 1927-ci ildə,
qızı Nuriyyə – 1935-ci ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
24. Qasımov Məşədi Qasım Məşədi Muxtar oğlu – 1899-cu
ildə, arvadı Məsmə Nəsir qızı – 1912-ci ildə, oğlu Rəhman –
1933-cü ildə, qızı Mərmər – 1935-ci ildə doğulmuşlar. Anası
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Fatma Sadıq qızı da onlarla birlikdə olub. 11 may 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
25. Muxtarov Həbib Kərbəlayı Məmməd oğlu – 1897-ci ildə,
arvadı Gülsüm Muxtar qızı – l877-ci ildə, oğlanları İsmayıl –
1920-ci ildə, Şaban – 1924-cü ildə, Hüseyn – 1929-cu ildə, Əli –
1931-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
26. Əkbərov Məşədi Əziz Hacı Abbas oğlu – 1875-ci ildə
doğulmuşdur, arvadı Səkinə Əsgər qızı – 55, qızları Leyla – 17,
Xanım – 13, Züleyxa – 7 yaşında olub. 1 sentyabr 1941-ci ildə
sürgün edilmişlər.
Qoşa Dizə kəndi
27. Yusifov Məmmədhəsən Rəsul oğlu – 1883-cü ildə doğulmuşdur, arvadı Fatma – 35, qızı Firuzə (sənəddə Frizə yazılmışdır) – 10 yaşında, oğlu Muxtar – 9 yaşında olub. 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Baş Dizə, Sumbat Dizə, Kələntər Dizə, Qoşa Dizə kəndləri
28. Babayev Abbas Xudaverdi oğlu – 1909-cu ildə doğulmuşdur, arvadı Nazlı Zeynalabdin qızı – 35 yaşında olub. 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
29. Haqverdiyev İmaməli Ağa oğlu – 63 yaşında, arvadı
Tovuz Məmməd qızı – 60, oğlu Aslan – 12 yaşında olub. 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
30. Əhmədov Hüseynqulu Hüseynəli oğlu – 1910-cu ildə,
qardaşı – 1915-ci ildə doğulmuşdur. Bacısı Fatma – 55 yaşında
olub. 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
31. Məhərrəmov İsrafil Həsən oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur, arvadı Cəvahir Zülfüqar qızı – 25, qızları Sitarə – 7,
Səkinə – 4, Gülzar – 1, oğlu Muxtar – 2 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
32. Əliyev Fərzəli Tağı oğlu – 1902-ci ildə doğulmuşdur,
arvadı Aleksandra Vasilyevna – 40 yaşında olub. 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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33. Həsənov Həsən Zeynal oğlu – 1859-cu ildə, arvadı
Meyram Kərbəlayı İsmayıl qızı – 1859-cu ildə doğulub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
34. Həsənov Abbas Vəli oğlu – 1913-cü ildə, anası Xeyransa – 1887-ci ildə doğulub. Bacıları Leyla – 11, Xanım – 11
yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
35. Yusifov Heydər Rəsul oğlu – 1907-ci ildə doğulub, arvadı Səkinə Məmməd qızı – 21, oğlu Rəsul – 1 yaşında olub.
19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
36. Yusifov Yusif Rəsul oğlu – 1906-cı ildə doğulmuşdur,
arvadı Dilarə Eyvaz qızı – 20, qızı Fizzə – 1 yaşında olub. 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
37. Fətəliyev Teymur Əli oğlu – 1910-cu ildə, arvadı Bibixanım Qafar qızı – 1912-ci ildə doğulmuşdur. Oğlu Əliş – 1
yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
38. Hacıyev Əmrah Səfər Əli oğlu – 1905-ci ildə, arvadı
Tükəzban Məmməd qızı – 1915-ci ildə, qızları Pəricahan –
1928-ci ildə, Firəngiz – 1932-ci ildə, Laləzar – 1937-ci ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
39. İsgəndərov Nağı Adıgözəl oğlu – 1897-ci ildə, oğlu İbrahim – 1929-cu ildə doğulmuşdur. 11 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
40. Rzayev İsmayıl bəy Gülməmməd oğlu – 1890-cı ildə,
arvadı Ceyran Qulu qızı – 1897-ci ildə, qızları Səkinə – 1922ci ildə, Məryəm 1927-ci ildə, Xırda 1935-ci ildə, oğlanları Kamil – 1932-ci ildə, Sabir – 1937-ci ildə doğulmuşlar. 11 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Vənənd kəndi
41. Quliyev Cəfər Əliqulu oğlu – 1892-ci ildə doğulmuşdur. Çayxana işçisi olub. Arvadı Laya – 1897-ci ildə, oğlanları
Kamil – 1925-ci ildə, Arif – 1927-ci ildə, qızı Dilbər – 1929-cu
ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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42. Hüseynov Abdulla Novruz oğlu – 1916-cı ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
43. Şərifova Arusak – 1897-ci ildə, ikinci arvadı Bəxtişək
1885-ci ildə, qızları Gülüşər – 1922-ci ildə doğulmuşlar. Həmidə – 6, Raziyə – 8 yaşında olublar. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Düylün kəndi
44. Rzayeva Şirin Qulubəy qızı – 1898-ci ildə (məşhur qaçaq Tağının arvadı), oğlanları Əsədulla – 1928-ci ildə, Nemət –
1932-ci ildə, Yədulla – 1935-ci ildə, qızları Ləman – 1927-ci
ildə, Ruqiyyə – 1930-cu ildə doğulmuşlar. 24 oktyabr 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
45. Abdullayeva Şavar – 1900-cü ildə doğulmuşdur. Oğlanları Zeynal Fərəc oğlu – 10 yaşında, Əsəd – 8 yaşında, qızı – Zeynəb – 3 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
46. İsmayılov Şahbaz İman oğlu – 1907-ci ildə doğulmuşdur. Arvadı Sitarə Mikayıl qızı – 19 yaşında olub. 20 noyabr
l938-ci ildə sürgün edilmişlər.
47. Şafiyeva Zəhra – 1897-ci ildə doğulub. Oğlanları Hacı
– 3, Adıgözəl – 6, qızı Fatma – 5 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
48. Nəzərova Sara Süleyman qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur. Qızı Xeyransa – 14 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
49. Şəfiyeva Məsmə – 1902-ci ildə doğulmuşdur. Böyük
oğlu Hacı – 10 yaşında olub. Kiçik oğlu Teymur – 1937-ci ildə
doğulmuşdur. Qızları Qəmər – 7, Züleyxa və Gövgüzər – 3 yaşında olublar. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
50. Güləmbər (sənəddə Gumbar yazılmışdır) Kərbəlayı Əli
qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur. Oğlu İsmayıl – 15, Qızı İmmi
– 7 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
51. Kazımova Zəhra Məhəmməd Əli qızı, 1909-cu ildə
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doğulub; oğlanları Əhəd – 5, Səməd – 3, qızı Kübra – 8 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Aza kəndi
52. Əsgərov (Səlimov) Məşədi Abdulla Bağır oğlu – 1892
ildə, arvadı Sona – 1887-ci ildə, oğlu Kamil – 1926-cı ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
53. Əliyev Zeynalabdin Niftəli oğlu – 1912-ci ildə,
anası Münəvvər Nəsir qızı – 1880-ci ildə doğulmuşdur. 11 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər. Arvadı Zəhra Tağı qızı – 18 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilib.
54. Məmmədov Kərbəlayı Abbas Məmməd oğlu – 1892-ci
ildə doğulub; arvadı Həvva Hətəm qızı – 47, qızı Madər – 3 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
55. Əliyev Məmməd Bağır oğlu – 1893-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Tuqa Hüseyn qızı – 45 yaşında olub. 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
56. Səlimova Mələk – 1907-ci ildə doğulmuşdur. Oğlanları
Adil – 12, Nadir – 9, qızı Xədicə – 10 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
57. Səlimova Kövsər Mustafa qızı – 1877-ci ildə doğulmuşdur. Oğlu Hüseyn Məşədi Rza oğlu – 22 yaşında olub. 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
58. Novruzov Abbas Qafar oğlu – 1914-cü ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
Üstüpü kəndi
59. Tutu Məmmədxan qızı – 1901-ci ildə doğulmuşdur.
Oğlu Novruz Hüseynağa oğlu – 25 yaşında olub. Qızı Arusə –
1935-ci ildə doğulmuşdur. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
60. Heydərova Rübabə – 1904-cü ildə doğulmuşdur. Qaynı
Heydərov Məmməd Nəcəf oğlu – 25 yaşında, oğlanları Nəcəf
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Əhməd oğlu – 6 aylıq, Heydər – 4, Ağabala – 2, qızı Səkinə –
14 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
61. Quliyev Əliqulu Şıxəli oğlu – 1874-cü ildə, arvadı Zabitə Nəcəf qızı – 1887-ci ildə, qızları Şövkət – 1927-ci ildə, Səfurə – 1935-ci ildə, oğlanları Şıxəli – 1929-cu ildə, Əli – 1932ci ildə, Şirəli – 1940-cı ildə doğulub. 26 sentyabr 1941-ci ildə
sürgün edilmişlər.
62. Xanım Allahverdi qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur.
Oğlanları Canan – 9, Tofiq – 5, qızı Boxça – 7 yaşında olub. 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
63. Novruzova Xanım – 1896-cı ildə doğulmuşdur. Oğlanları Tərlan – 12, Rəşid – 10, Sadıq – 7 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
64. Babayeva Zöhrə (Səltənət) – 1897-ci ildə doğulmuşdur.
Qızları Fəxri – 5, Raqiyə – 10, oğlu Həsən – 12 yaşında olub.
15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
65. Nəsirova Tovuz Məşədi Ağa qızı – 1897-ci ildə, oğlanları Lətif Hüseyn oğlu – 1926-cı ildə doğulmuşdur. Doğum tarixi dəqiq bilinməyən Kamil və qızı Surə ilə birlikdə 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
66. Maqsudova Nardanə – 81 yaşında olub. Məmmədov
Rəsul İbrahim oğlu – 1914-cü ildə, oğlanları Ramazan Hüseyn
oğlu – 1925-ci ildə, Məmməd ƏIi Hüseyn oğlu – 1931-ci ildə,
Nəsirova Nazan Əsəd qızı 1862-ci ildə doğulmuşdur. 24 avqust
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.

309

Naxçıvan şəhərindən Qazaxıstana
və Sibirə sürgün edilmiş (1937-49-cu illər)
repressiya qurbanlarının
SİYAHISI
1. Əbdülhəsənova Kübra (sənəddə Kudra yazılmışdır)
Ələkbərovna – 1907-ci ildə doğulmuşdur. Oğlanları Fikrət – 6
aylıq, Sərvər – 3, Məmiş – 8, Səftər Heydər oğlu – 12, qızı Kanul (Könül) – 4, Cetan – 10 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
2. Əsədov İbrahimxəlil Əsəd oğlu – 1890-cı ildə, arvadı
Səkinə – 1908-ci ildə, oğlanları Murad – 1928-ci ildə, İlyas –
1936-cı ildə, qızı Gülər – 1932-ci ildə doğulmuşlar. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
3. Əhmədov Əli Əhməd oğlu – 1890-cı ildə, arvadı Töhfə
– 1913-cü ildə, qızı Ceyran – 1926-cı ildə doğulmuşdur. 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
4. Ənnağıyeva Zeynəb Haqverdi qızı – 1886-cı ildə doğulmuşdur; oğlanları Mehdi Hacı Rüstəm oğlu – 1913-cü ildə, Allahverdi – 1921-ci ildə doğulmuşlar. 31 avqust 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
5. Axundova Zəri Qasım qızı – 1907-ci ildə doğulmuşdur,
qızları Səkinə – 4, Axtar (Əxtər) – 8, Qəmər – 10, oğlanları
Ənvər – 4, Əkbər – 6 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
6. Axundova Gülüstan – 1887-ci ildə doğulmuşdur, oğlu
Adil – 18 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
7. Ələsgərov Teymur Haşım oğlu – 1885-ci ildə, arvadı Şərəbanı – 1888-ci ildə, qızları Xədicə – 1924-cü ildə doğulmuşdur. Kübra – 12, Ziyadə – 6 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
8. Əliyev Abbas Əli oğlu – 1886-cı ildə doğulmuşdur. 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
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9. Əhmədov Abbasəli Kərbəlayı Nağdalı oğlu – 1875-ci ildə, arvadı Sara Nəcəf qızı – 1893-cü ildə, qızı Surə – 1927-ci
ildə doğulmuşdur. 17 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
10. Əzimbəyov Əlibəy Məmməd oğlu – 1897-ci ildə, arvadı Əminə Hacı Ələkbər qızı – 1904-cü ildə, qızları Laçın –
1925-ci ildə, Fəxriyyə – 1927-ci ildə doğulmuşlar. Qızı Faqiyənin 7 yaşı varmış. Oğlu Aydın – 1932-ci ildə doğulmuşdur. 18
may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
11. Əliyev Nağı Fərəc oğlu – 1896-cı ildə doğulmuşdur. 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
12. Əliyev İsmayıl Əli oğlu – 1896-cı ildə doğulmuşdur. 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
13. Əliyeva Həlimə – 1902-ci ildə doğulmuşdur. Qızı Qüdrət – 10, oğlu Süleyman – 7 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
14. Bədəlov Əliməmməd Tarverdi oğlu – 1916-cı ildə doğulmuşdur. Anası Leyla – 70 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
15. Babayev Allahverdi Şükür oğlu – 1905-ci ildə, arvadı
Əliyeva Münəvvər Əsəd qızı – 1890-cı ildə, oğlu Şükür – 1940cı ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
16. Bayramova Güldanə – 1894-cü ildə doğulmuşdur. Qızları Zəhra – 13, Lətifə – 10, Səkinə – 22, oğlu Yunus – 20 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
17. Babayeva Nargilə – 1876-cı ildə doğulmuşdur; oğlu Abbas 20 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
18. Həsənov Məmməd Gülməmməd oğlu – 1883-cü ildə,
arvadı Sona Əli qızı – 1893-cü ildə, qızları Fərma – 1923-cü ildə, Gülliyyə – 1923-cü ildə, oğlanları Abdulla – 1926-cı ildə,
Bayraməli – 1928-ci ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
19. Həsənova Mələk Koroğlu qızı – 1887-ci ildə doğulmuşdur. Gəlini Züleyxa Qasım qızı – 30, qızı Gülşən – 5, oğlanları İsmayıl – 15, Məmməd – 22 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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20. Hacıyeva Məsmə – 1905-ci ildə doğulmuşdur. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
21. Təvəllüdü dəqiq bilinməyən Haşımova Qızbəsti Əliabbas qızı, oğlanları Ağahüseyn – 11, Əlihüseyn – 3, Ağakərim –
1, qızı Şəkər – 6 yaşında olub. 15 noyabr 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
22. Hacıyev Kərbəlayı Hacı Teymur oğlu – 1874-cü ildə,
arvadı Üzürə Kəli qızı – 1911-ci ildə, qızları Milail – 1928-ci
ildə, Püstə – 1931-ci ildə, Gülümsər – 1933-cü ildə, Salatın –
1937-ci ildə, Simsar – 1942-ci ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942ci ildə sürgün edilmişlər.
23. Həsənov Əsəd Hacı oğlu – 1900-cü ildə, arvadı Dilbər Həsən qızı – 1908-ci ildə, oğlanları Elçin – 1935-ci ildə,
Əziz – 1940-cı ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün
edilmişlər.
24. Qəmbərov Qurban Hüseyn oğlu – 1863-cü ildə, arvadı
Səkinə – 1877-ci ildə doğulmuşdur. Qızları Surə – 13, Nübar –
9, bir qızı da 6 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
25. Həsənov Əsəd Nadir oğlu – 1896-cı ildə doğulmuşdur.
19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilib.
26. Hüseynova Münəvvər Sadıq qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur. Oğlanları Sadıq Ələkbər oğlu – 15, Kamil – 8, Polad –
6, Dəmir – 4, Nurəddin – 1 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
27. Həsənov İbad Nəsrulla oğlu – 1908-ci ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilib.
28. Hacı-Tağıyev Məşədi Hüseynəli Hacı Səfər oğlu –
1878-ci ildə doğulub. Arvadı Dilbər – 40, qızı Zeynəb – 20 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
29. Hüseynov Məşədi İsmayıl Həsən oğlu – 1881-ci ildə,
arvadı Zəhra Məmməd qızı – 1897-ci ildə, qızları Zeynəb –
1926-cı ildə, Dilbər – 1934-cü ildə, oğlu Həsən – 1930-cu ildə
doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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30. Hüseynov Hüseyn Əli oğlu – 1909-cu ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilib.
31. Cəfərov Əbülfəz Əli oğlu – 1893-cü ildə doğulmuşdur.
Arvadı Pəri – 26, qızı Dilbər – 7 yaşında olub. 20 noyabr 1938ci ildə sürgün edilmişlər.
32. Cəfərov (Kazımov) Heydər Kazım oğlu – 1902-ci ildə
doğulmuşdur. Arvadı Gülüstan – 28 yaşında olub. Qardaşı Qurban ilə 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
33. Cabbarov Əsgər Nuru oğlu – 1847-ci ildə doğulub. 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
34. Cabbarov Cəbrayıl Rəsul oğlu – 1905-ci ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
35. İsmayılova Xanış Cəlil qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur. Oğlu Mövsüm – 7 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
36. İbrahimova Səriyə Hacı Rza qızı – 1907-ci ildə doğulmuşdur. Qızı Fatma – 7 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
37. İbrahimov Bayram Məmməd oğlu – 1878-ci ildə doğulmuşdur. Arvadı Mələk – 30, oğlu Kərəm – 12, qızı Qızıl – 9
yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
38. İrzayev Mahmud Həsən oğlu – 1908-ci ildə doğulub.
Arvadı Tamaşa – 25, qızları Səkinə – 10, Şərəbanı – 7, oğlu
Cəmil – 5 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
39. İsmayılov Mir İbad Mirmehdi oğlu – 1903-cü ildə doğulmuşdur. Arvadı Seyidova Zəhra – 55 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
40. Quliyev Məşədi Abbas Məmmədəli oğlu – 1878-ci ildə
doğulmuşdur. Oğlu İsmayıl – 24, arvadı Pərzad – 60 yaşında
olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
41. Qasımov Eyyub Qasım oğlu – 1905-ci ildə doğulub.
Arvadı Fatma – 30, qızı Nanə – 2 yaşında olub. 21 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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42. Kələntərov Məşədi Zeynalabdin Şıxəli oğlu – 1893-cü
ildə, arvadı Məstan Bağır qızı – 1902-ci ildə, oğlanları Qüdrət
– 1925-ci ildə, Fikrət – 1932-ci ildə, qızı Səbirə – 1930-cu ildə
doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
43. Qurbanova Zəhra Abbas qızı – 1877-ci ildə doğulub.
Oğlu Cəfər – 35, gəlini Xədicə – 33, nəvələri Taran – 13, Cəmilə – 11, Şöhrət – 9, Mehran – 6 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
44. Qazıyeva Səkinəxanım – 1878-ci ildə doğulmuşdur.
Qızları Rübabə – 25, Bəturə – 16, oğlu Tələt – 10 yaşında olub.
15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
45. Kəngərlinskaya (Sultanova, Sadıxova) Fizzə Sadıx qızı
– 1873-cü ildə, gəlini Xumar Paşa qızı – 1896-cı ildə, qızları
Şölə – 1922-ci ildə, Həvva – 1924-cü ildə, Maral – 1929-cu ildə doğulmuşlar. 31 avqust 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
46. Qasımova Güley Həsən qızı – 1902-ci ildə doğulub.
Oğlanları Abbas – 9, Şirəli – 6 yaşında olub. Məşədi isə 1937ci ildə doğulmuşdur. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
47. Kəngərlinski Aydın Əlimərdan oğlu – 1908-ci ildə, arvadı Gülzar Əli qızı – 1924-cü ildə doğulmuşdur. Qızları Solmaz – 4 yaşında olub, Sərvinaz isə 1935-ci ildə doğulub, bacısı
Səkinə – 12, qardaşları Müvəddin – 6, Nəcməddin – 4 yaşında
olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
48. Qəmbərov Qəmbərəli Xəlil oğlu – 1909-cu ildə doğulub. Qardaşları Abbasqulu, Həsən – 38 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
49. Kəngərli Kamil Yaqub oğlu – 1905-ci ildə doğulub.
Qardaşı Əlimədət – 36, arvadı Rəhilə Cəlil qızı – 28, oğlu Bahadur – 40, qızı Zivər – 8, oğlu Nadir – 7, anası Mina – 60 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
50. Kələntərov Kərbəlayı Yusif İsmayıl oğlu – 1883-cü ildə, arvadı Nəsimə Əsgər qızı – 1883-cü ildə, qızları Lətifə –
1923-cü ildə, Nəcifə – 1925-ci ildə doğulmuşlar. 9 iyul 1942-ci
il tarixində sürgün edilmişlər.
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51. Kəngərlinski Hüseyn Qədir oğlu – 1882-ci ildə, arvadı
Əfruzə Qasım qızı – 1905-ci ildə, oğlanları Murtuz – 1930-cu
ildə, Məhərrəm – 1932-ci ildə, Adil – 1935-ci ildə, Sabir –
1940-cı ildə, qızı Fəridə – 1932-ci ildə doğulublar. 21 iyul
1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
52. Kəngərlinskaya Xanımcan – 1902-ci ildə doğulmuşdur.
Qızı Anzar (Ənzər) – 12, oğlanları Ceyhun – 9, Seyhun – 6,
Sanuvar (Sənubər) – 1, qayınanası Xırda – 74 yaşında olub. 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
53. Kazımov Heydər İrza oğlu – 1886-cı ildə, arvadı Fatma
Kərbəlayı Ağa qızı – 1886-cı ildə, qızı Dilarə – 1922-ci ildə,
nəvəsi Kazımov Hüseyn Salman oğlu – 1940-cı ildə doğulmuşdur. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
54. Nəsirova Səkinə – 1896-cı ildə doğulmuşdur. Oğlu Arif
– 7 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
55. Novruzov Məmməd Məmməd oğlu – 1901-ci ildə, arvadı Mirvari İbrahim qızı – 1915-ci ildə, oğlu Cəlal Səməd oğlu – 1929-cu ildə, qızı Nahidə – 1932-ci ildə doğulmuşdur. 27
sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
56. Nəsir İsmayıl oğlu – 1905-ci ildə doğulmuşdur. 11 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
57. Nəcəfov Nəcəf Qasım oğlu – 1912-ci ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
58. Nəsrullayev Məmməd Nəsrulla oğlu – 1897-ci ildə doğulmuşdur. Arvadı Münəvvər – 30, qızları Sara – 1, Milli – 13,
oğlanları Məhərrəm – 6, Həsən – 4 yaşında olub. 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
59. Seyidov Mirələkbər Seyidrza oğlu – 1897-ci ildə, oğlanları Adil – 1925-ci ildə, Əsgər – 1929-cu ildə, qızı Məsi –
1924-cü ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
60. Səfərov Qəmbər Səfər oğlu – 1859-cu ildə, arvadı Asya
Əhməd qızı – 1877-ci ildə doğulmuşdur. 12 iyul 1942-ci ildə
sürgün edilmişlər.
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61. Səfərli Rəfi Qafar oğlu – 1910-cu ildə, anası Səkinə –
1883-cü ildə doğulmuşdur. 12 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
62. Seyidova Əfruz Fətəli qızı – 1905-ci ildə doğulmuşdur.
Oğlanları Mirismayıl – 3, Miribrahim – 1, qızı Səfurə – 10 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
63. Səfərov Zülfü Məşədi Məhərrəm oğlu – 1907-ci ildə
doğulmuşdur. Qızları Əfruz – 10, Nərgiz – 8, oğlu Suvəlli – 5
yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
64. Səfibəyova Zəhra Məmməd qızı – 1904-cü ildə doğulmuşdur. Qızı Nəcibə – 18, oğlanları Seyfi – 12, Ömər – 10, Zakir – 4 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
65. Şahbazov Əziz Şahbaz oğlu – 1896-cı ildə, arvadı Rüstəmova Əminə İmaməli qızı – 1906-cı ildə, qızı Şahbazova
Məleykə – 1928-ci ildə, oğlu Şahbazov İnqilab – 1938-ci ildə
doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
66. İsmayılov Məmmədvəli Kərbəlayı Abbas oğlu – 1887ci ildə, arvadı İsmayılova Ruqiyə Əsgər qızı – 1900-cü ildə,
oğlanları Məmmədhüseyn – 1924-cü ildə, Məmmədəli – 1936cı ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
67. Novruzov Yunis Piri oğlu – 1900-cü ildə, arvadı Novruzova Sona Hüseyn qızı – 1907-ci ildə, oğlu Fuad – 1929-cu ildə,
qızları Səbirə – 1927-ci ildə, Şükufə – 1939-cu ildə, Svetlana –
1938-ci ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
68. Musayev Həsən Kərbəlayı Musa oğlu – 1885-ci ildə, arvadı Xanım Əsgər qızı – 1898-ci ildə, qızları Lalə – 1927-ci ildə,
Kübra – 1930-cu ildə, Zərifə – 1931-ci ildə, Ləzifə – 1932-ci ildə, oğlanları Musa – 1925 ci ildə, Əli Həsən oğlu – 1927-ci ildə
doğulmuşlar. 20 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
69. Sultanova Lətifə Əli qızı – 1894-cü ildə doğulmuşdur.
Oğlanları Cənnət – 24, Naci – 9 yaşında olub. 20 iyul 1942-ci
ildə sürgün edilmişlər.
70. Zalova Fatma Sadıq qızı – 1902-ci ildə doğulub. Qızları Mirvari – 12, Firəngiz – 11, Şura – 6, Gültəkin – 3 yaşında
olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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71. Məmmədov İsmayıl Abbas oğlu – 1916-cı ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
72. Mehdiyeva Fatma Məmmədtağı qızı – 1917-ci ildə doğulub. Oğlanları Nəriman – 5 yaşında, Fərman – 3 yaşında
olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
73. Məmmədova Fatma Qaşlı qızı – 1907-ci ildə doğulub.
Oğlanları Qulu – 3, Hüseyn – 3, qızları Zəhra – 15, Hürü – 10
yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
74. Məmmədov Heydər Qasım oğlu – 1895-ci ildə, arvadı
İmmi Ramazan qızı – 1897-ci ildə, qızları Surə – 1928-ci ildə,
Atlas – 1930-cu ildə, Aqiyə – 1932-ci ildə, Rəfiqə – 1939-cu ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
75. Rzayev Fətulla Həsən oğlu – 1892-ci ildə, arvadı Simzər Zeynalabdin qızı – 1898-ci ildə, oğlanları Həsən – 1925-ci
ildə, Tofiq – 1940-cı ildə, qızı Firuzə – 1935-ci ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
76. Rzayev Müseyib Əli oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
77. Ramazanov Əli Manaf oğlu – 1883-cü ildə doğulub.
Arvadı Zeynəb – 28, qızları Şəfiqə – 9, Rəfiqə – 7, Rəna – 4
yaşında olub. 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
78. Rzayev Yədulla Abdulla oğlu – 1907-ci ildə, arvadı
Tutu – 1903-cü ildə, oğlanları Abdulla – 1931-ci ildə, Vələddin
– 1933-cü ildə, qızı Zəhra – 1936-cı ildə doğulmuşlar. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
79. Talıbov Məmmədnağı Məmmədəli oğlu – 1883-cü ildə
Tumaslı kəndində doğulmuş, Naxçıvan şəhərində yaşamışdır.
Arvadı Qönçə Əhməd qızı – 1898-ci ildə, oğlanları Teymur –
1923-cü ildə, Sərvər – 1930-cu ildə, Eldar – 1937-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
80. Teymurov Hacı Həsən oğlu – 1908-ci ildə doğulub. Arvadı Gülzar – 25, qızları Telli – 5, Şövkət – 1, qardaşı İsa – 15,
anası Şərəf – 70 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
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81. Tağıyev Məmmədtağı Kərbəlayı Hüseyn oğlu – 1898ci ildə doğulub. Arvadı Laləzar – 30, oğlanları Həsən – 10, Sultanəli – 6, qızları Züleyxa – 3, Münəvvər – 4 yaşında olub. 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
82. Piriyev Nəcəfqulu Yaqub oğlu – 1876-cı ildə doğulub.
Arvadı Zibər – 40, qızı Zəriyyə – 3 yaşında olub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
83. Şahverdiyeva Vəcihə Rza qızı – 1910-cu ildə, qızı İzafə
– 1934-cü ildə doğulmuşdur. Digər qızı İradənin 6 yaşı varmış.
15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
84. Eminova Ağa Ağalar qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur,
Qızları Zəri – 10, Fakiyətac – 1, oğlanları Paşa – 12, Yəhya –
10 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
85. Fərzəlibəyov Məmməd Nəcəf oğlu – 1898-ci ildə, arvadı Fatma Əsəd qızı – 1908-ci ildə, oğlu Eldar – 1937-ci ildə,
qızları Səkinə – 1927-ci ildə, Əlifə – 1929-cu ildə doğulmuşlar.
27 sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
86. Yaqubov Qulaməli Abbasqulu oğlu – 1892-ci ildə doğulmuşdur. Arvadı Səkinə – 60 yaşında olub. 20 noyabr 1938ci ildə sürgün edilmişlər.
Naxçıvan rayonu
Şıxmahmudlu kəndi
87. Hüseynov Əli İbrahim oğlu – 1916-cı ildə doğulub. Arvadı Zəhra – 22, anası – 70, qayınatası Nəbi – 60 yaşında olub.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
88. Hüseynov Mirhüseyn Mirtağı oğlu – 1893-cü ildə doğulub. Arvadı Cəvahir – 36, oğlanları Əziz – 12, Talıb – 8, qızı Ziyafə – 5 yaşında olub. 19 oktyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
89. Zeynalov Agaverdi Ağaverdi oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur. Arvadı Zinət – 25, qızları Nərgiz – 3, Zəhra – 5 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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90. Mustafayev Sultanəli Mahmud oğlu – 1908-ci ildə doğulub.19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
91. Bağırov Qasım Rza oğlu – 1884-cü ildə doğulub. Arvadı Ağabəyim Tağı qızı – 52, qızları Əfruzə – 12, Şövkət – 6,
adı dəqiqləşməyən oğlu – 9 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
92. Novruzov Qulu Rza oğlu – 1908-ci ildə doğulmuşdur.
Arvadı Lalə Xudu qızı – 22 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
93. Əliyev Kərim Camal oğlu – 1909-cu ildə, arvadı Tovuz
– 1908-ci ildə, qızı Xəzərçin – 1936-cı ildə, anası Xəzər –
1888-ci ildə, atası Cəmil – 1868-ci ildə doğulmuşlar. 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
94. Abdullayev Fəttah Fətulla oğlu – 1902-ci ildə, arvadı
Zəhra – 1898-ci ildə, qızı Maya – 1924-cü ildə doğulmuşlar. 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
95. Abdullayev Ələkbər Fətulla oğlu – 1911-ci ildə, arvadı
Sona – 1918-ci ildə, oğlu Mülkədar – 1935-ci ildə doğulmuşlar. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
96. Abdullayev Cəfər Əmir oğlu – 1897-ci ildə doğulub.
Arvadı Sara – 30, qızı Sura – 12, oğlu Süleyman – 2 yaşında
olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
97. Əhmədov Ata Əhməd oğlu – 1908-ci ildə doğulub. Arvadı Zərgül – 30, oğlu Ələkbər – 3 yaşında olub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
98. Tamoyev Tamo Abdulla oğlu – 1896-cı ildə doğulub.
Arvadı Nanə (sənəddə Nanı yazılıb) – 35, qardaşı Usub – 22,
qızları Fatma – 12, Gülzar – 5, Vəfadar – 2, oğlu Amo – 8 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
99. Talıbov Şamil Hüseyn oğlu – 1888-ci ildə doğulub. Arvadı Gülsara – 45, qızları Mazaq – 14, Nərgiz – 10, oğlu İsmayıl – 3 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
100. Talıbov Zahar Ömər oğlu – 1878-ci ildə doğulub. Arvadı Gülşən – 38, qızı Sona – 4 yaşında olub. 19 noyabr 1938ci ildə sürgün edilmişlər.
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101. Abdullayev Kələntər Fətulla oğlu – 1913-cü ildə, anası Həcər – 1858-ci ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
102. Abdullayev Qənbər Fətulla oğlu – 1907-ci ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
103. Sadıqov Cəmil Salman oğlu – 1913-cü ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
104. Talıbov Nabo Ömər oğlu – 1878-ci ildə doğulub. Arvadı Xanım – 45, oğlu Ağabəy – 12 yaşında olub. 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
105. Əli Əhməd oğlu – 1908-ci ildə doğulmuşdur. Anası
Sona – 70 yaşında olub. Oğlu Səfərəli 1930-cu ildə doğulub. 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
106. Hüseynov Qalo Cahangir oğlu – 1858-ci ildə doğulmuşdur. Arvadı Gülzar – 65 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
107. Hüseynov Həsən Məmməd oğlu – 1903-cü ildə doğulmuşdur. Arvadı Fatma Əli qızı – 25, oğlanları Vəzir – 10, Vəkil – 8 yaşında, qızı Duman – 2 yaşında olub. 21 noyabr 1938ci ildə sürgün edilmişlər.
108. İsayev İsmayıl Xalid oğlu – 1913-cü ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
109. Salahov Dərviş Salman oğlu – 1898-ci ildə doğulub. Arvadı Cəvahir – 40, qızları Mali – 10, Güllü – 7, Zərqələm – 4, Əminə – 1 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
110. Hacıyev Camal Əli oğlu – 1885-ci ildə doğulub. Arvadı Şeyxzadə – 38, qızları Gözəl – 10, Ayşə – 4, oğlu İsa – 13
yaşında olublar. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
111. Cahangirov Zülmət Qala oğlu – 1891-ci ildə doğulub.
Analığı Maral – 40, arvadı Zəhra – 33, oğlanları Məmməd –
17, Əhməd – 7, qızları Zərif – 12, Gülüzar – 3 yaşında olublar.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Qapaçıx kəndi
112. Eyvazov Mikayıl Əli oğlu – 1883-cü ildə doğulub.
Arvadı Badam – 60, oğlu Hüseyn – 11 yaşında olub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
113. Cəlilov Qasım Nəcəf oğlu – 1885-ci ildə doğulub. Arvadı Müşgünaz – 40, oğlanları Rəhim – 14, Əmrah – 10 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
114. Məmmədov İsmayıl Məmməd oğlu – 1871-ci ildə doğulmuşdur, arvadı Sara Rüstəm qızı – 60, oğlu İbrahim – 14
yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
115. Məmmədov Əhməd Məmməd oğlu – 1893-cü ildə doğulub, arvadı Anaxanım – 30 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
116. Əsədov Seyfulla Allahverdi oğlu – 1911-ci ildə, arvadı Dəstə – 1911-ci ildə doğulmuşdur. Qızı Tovuz – 12, oğlu
Allahverdi – 1 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
117. Niftəliyev Bayraməli Məmməd oğlu – 1884-cü ildə
doğulmuşdur, arvadı Pəri – 50 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
118. Hüseynov Əzim Hüseyn oğlu – 1888-ci ildə doğulmuşdur, arvadı Ruqiyyə (sənəddə Urqiyyə yazılmışdır) – 40,
oğlanları Yəhya – 7, Baba – 3, qızı Canbəyim – 1 yaşında olub.
20 aprel 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
119. İbrahimov İmaməli Bayram oğlu – 1883-cü ildə, arvadı Alma Məmməd qızı – 1903-cü ildə, qızı Kasa – 1923-cü ildə, oğlanları Qənbər və İsmayıl isə 1937-ci ildə əkiz doğulmuşlar. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
120. Əliyev Əsəd Abdulla oğlu – 1914-cü ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
121. Əliyev Həmdulla Abdulla oğlu – 1910-cu ildə, arvadı
Xanım 1916-cı ildə, qızı Zəhra – 1937-ci ildə doğulub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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122. Ələkbərov Həsən Abbas oğlu – 1910-cu ildə, anası
Sura – 1868-ci ildə, qardaşı Hüseyn – 1927-ci ildə doğulub. 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün ediliblər.
123. Ağayev Əhmədulla Maqsud oğlu – 1893-cü ildə, arvadı Dostuxanım – 1898-ci ildə, oğlu Abdulla 1934-cü ildə doğulmuşlar. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
124. İsmayılova Zeynəb Mikayıl qızı – 1907-ci ildə, oğlu
İsmayıl Allahverdi oğlu – 1927-ci ildə, qızı Şərəfgülüstan –
1930-cu ildə doğulmuşlar. 6 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
125. Novruzova Səkinə Musa qızı – 1907-ci ildə doğulmuşdur. 6 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
126. İsmayılov (Məmiyev) İman Süleyman oğlu – 1901-ci
ildə, arvadı Fatma Cəfər qızı – 1902-ci ildə, qızı Fizzə – 1927ci ildə doğulmuşlar. 31 avqust 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
127. Rzayeva Sara xanım Rza qızı – 1895-ci ildə, oğlanları
Rzayev Qadir Əkbər oğlu – 1925-ci ildə, Sabir – 1929-cu ildə
doğulmuşlar. 31 avqust 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
128. Səyyadov Cəfali Mamo oğlu – 1903-cü ildə, arvadı Güllər – 1913-cü ildə, qızı Leyla – 1923-cü ildə, oğlu Yolçu – 1937ci ildə doğulublar. 19 noyabr l938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Nehrəm kəndi
129. Məmmədov Nuru Murad oğlu – 1906-cı ildə, arvadı Həlimə 1913-cü ildə, qızı Leyla – 1930-cu ildə, oğlu Əhməd – 1937ci ildə doğulmuşlar. 20 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
130. Sadıqov Heydər Hüseyn oğlu – 1913-cü ildə doğulmuşdur; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
131. Nağdəliyeva... Qənbər qızı – 1902-ci ildə, oğlanları İsgəndər 1937-ci ildə doğulub, Afi – 19, Ələkbər – 15, Kufi – 9, qızı
Nailə – 6 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
132. Cəfərova Caqar İbrahim qızı – 1887-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Əliqulu Kərbəlayı Qafar oğlu – 24 yaşında olub,
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Əsgər 1920-ci ildə, Məmməd – 1924-cü ildə, qızı Fatma – 1923cü ildə doğulmuşlar; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
133. Adıgözəlova Ümbülbanu Cəbrayıl qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Tavat Kərbəlayı Cəlil oğlu – 15 yaşında, Şirzad – 10 yaşında, Heydər – 6 aylıq, qızları Sura – 7 yaşında, Atikə
– 4 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
134. Məmmədov Vəliqulu Kərbəlayı Qafar oğlu – 1902-ci
ildə doğulub. Arvadı Bolsum – 25 yaşında, qızları Zəhra – 4
yaşında, Məstam – 6 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
135. Adıgözəlov (Qənbərov) Məmmədqulu Hüseynqulu oğlu
– 1908-ci ildə doğulmuşdur. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilib.
136. Məmmədova Telli Hacı Mehdi qızı – 1907 ildə doğulmuşdur; oğlanları Həsən – 5, Hüseyn – 3 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
137. Quluyeva Gürzü Əsəd qızı – 1917-ci ildə doğulmuşdur, qızı Gülsümün 7 yaşı olub, oğlu Əkrəm – 1937-ci ildə doğulmuşdur. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
138. Bağırova Tüsxari Abdulla qızı – 1907-ci ildə doğulmuşdur; qayınanası (sənəddə ərinin anası yazılmışdır) Zeynəb
– 75, oğlanları İbrahim Kərbəlayı Hilal oğlu – 12, Qasım – 7,
qızları Nərgiz – 9, Sara – 5, Zeynəb – 2 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
139. Əliyeva Zəhra İbrahim qızı (sənəddə İbrahimovna yazılmışdır) – 1907-ci ildə, oğlu Tahar (sənəddə Taqar yazılmışdır) – 1936-cı ildə doğulublar, qızları Gilan və Hilal, qızı – 7,
Xurşud (sənəddə Xunşut yazılmışdır) – 4 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
140. Muxtarov Əli Məmməd oğlu – 1903-cü ildə doğulub, arvadı Həcər – 25, oğlanları Həsən – 3, Məmməd – 7, qızı Ümbülbanu – 10 yaşında olub. 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
141. Şirməmmədov Nurəli Şirməmməd oğlu – 1908-ci ildə
doğulub, arvadı Dilbərin – 28, qızı Qəndabın – 2 yaşı olub. 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün ediliblər.
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Gülşənabad kəndi
142. Babayev Məcid Əli oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
Yengicə kəndi
143. Mütəllimov Məmməd Mirməmməd oğlu – 1872-ci ildə doğulmuşdur. Arvadı Sura Yunis qızı – 35, oğlanları Hüseyn – 13, Məcid – 6, qızı Mələk (sənəddə Malik yazılmışdır) –
2 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Cəhri kəndi
144. Abbasova Zəhra Kərbəlayı Əli qızı – 1907-ci ildə doğulmuşdur. Qızları Narın Həsən qızı – 1923-cü ildə, Zərnişan –
1926-cı ildə, Xanımzər – 1929-cu ildə doğulmuşlar. 30 iyul
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
145. Fərhadova (sənəddə Fəxratova yazılmışdır) Səriyyə Məşədi Sadıq qızı – 1897-ci ildə, anası Nazxanım Kərim qızı – 1878ci ildə doğulmuşdur. 30 avqust 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
146. İbrahimov Ələkbər Kərbəlayı Əziz oğlu – 49, oğlanları Ələsgər – 28, Ağəli – 8, Mehdi – 6, gəlini Səkinə Hacıməmməd qızı – 22 yaşında olub. 20 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
147. İbrahimova Gülxanım Əkbər qızı – 1896-cı ildə, oğlanları Ələkbər Kərbəlayı Əziz oğlu – 1917-ci ildə, Abbasəli –
1925-ci ildə, Ələsgər – 1922-ci ildə, Mehdi – 1927-ci ildə,
Ağəli – 1929-cu ildə, gəlini Səkinə – 1915-ci ildə doğulmuşlar.
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
148. Axundova-Hüseynova Zəhra Süleyman qızı; anası Məşədi Nazxanım Kərim qızı – 1877-ci ildə, oğlanları Məmmədbağır Qasım oğlu – 1914-cü ildə, Muxtar – 1933-cü ildə, qızları
Əxtər – 1921-ci ildə, Şükufə – 1927-ci ildə, Zərifə – 1931-ci ildə
doğulmuşlar. 30 iyul 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Didivar kəndi
149. Abuzərov Abuzər Şirəli oğlu – 1878-ci ildə, arvadı Güləbətin – 1903-cü ildə, oğlu İbrahim 1903-cü ildə, qızı Fatma –
1935-ci ildə doğulublar. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
150. Abuzərov Əli Şirəli oğlu – 1912-ci ildə, arvadı Gülsabah
– 1913-cü ildə, oğlu Maqsud – 1933-cü ildə, qızı Məsmə – 1930cu ildə doğulmuşlar. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
151. Mehdiyeva Bəyim Tahir qızı – 1913-cü ildə, anası Tahirova Nərgiz – 1892-ci ildə, oğlu Tahir Nəcəfqulu oğlu – 1933-cü
ildə doğulmuşlar. 30 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Tumbul kəndi
152. Məmmədov Əliəşrəf Əbil oğlu – 1908-ci ildə doğulmuşdur. Arvadı Xanım – 40 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
153. Məmmədov Qibləli Əbil oğlu – 1911-ci ildə doğulmuşdur. 14 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
154. Məmmədov Baxşəli Əbdül oğlu – 1901-ci ildə doğulmuşdur, arvadı Dilbər – 37 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Yarımca kəndi
155. Cəfərbəyova Məsmə Cahan qızı – 1899-cu ildə doğulmuşdur, qızları Ağabəyim – 12, Fatma – 8 yaşında olub. Oğlu
Abbas Məcid 1936-cı ildə doğulmuşlar. 15 noyabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
156. Məmmədova Nənəxanım Fərzalı qızı – 1897-ci ildə
doğulmuşdur, qızları Rübabə – 12, Xədicə – 7 yaşında olub. 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
157. Usubova Fatma Fərhad qızı – 1905-ci ildə doğulub,
oğlanları Yusif – 12, Yaqub – 1, qızları Əsli – 8, Hüsniyyə – 6
yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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158. Bağırbəyova Cənnət Orucəli qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur, oğlanları Məmmədhəsən Rəhimbəy oğlu – 13, Paşa –
7, qızı Xədicə – 3 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
159. Tahirov Tahar İldırım oğlu – 1907-ci ildə doğulmuşdur. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
Bulqan kəndi
160. Əliyev Ələsgər Fərəc oğlu – 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişdir.
161. Əliyev Novruz Fərəc oğlu – 1888-ci ildə, arvadı Güləmbər – 1903-cü ildə, qızı Nərgiz – 1932-ci ildə doğulmuşlar.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
162. Məmmədov Qara Məmmədcəfər oğlu – 1903-cü ildə,
qızı Nərgiz – 1932-ci ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
163. Tağıyev Teymur Qurbanəli oğlu – 1903-cü ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
Qaraxanbəyli kəndi
164. Əliyev Ağa Məmməd oğlu – 1903-cü ildə doğulmuşdur,
arvadı Telli – 40, oğlanları Hüseyn – 7, Məmməd – 1, qızı Cəvahir – 3 yaşında olub. 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
165. Quliyev Ələsgər Xəlil oğlu – 1885-ci ildə doğulub, arvadı Zərnişan – 48, oğlu Məhərrəm – 13, qızları Gülsüm – 8,
Telli 5 yaşında olub. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
166. Əliyev Xəlil Əli oğlu – 1898-ci ildə doğulub, arvadı
Xeyransa – 45 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Yamxana kəndi
167. Həsənov Məhərrəm Bağır oğlu – 1868-ci ildə doğulub; arvadı Səkinə – 50, qızı Ağca – 12, oğlu Bağır – 4 yaşında
olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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168. Hüseynov Hüseyn Həsən oğlu – 1903-cü ildə doğulub; arvadı Xanım – 28, qızları Durna – 8, Sona – 7 yaşında
olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Hacıvar kəndi
169. Məmmədov Həmdulla Rüstəm oğlu – 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
170. Əliyev Hüseyn Həsən oğlu – 1898-ci ildə, arvadı Xanım – 1898-ci ildə, oğlanları Süleyman – 1924-cü ildə, Qardaşxan – 1926-cı ildə doğulmuşlar. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
Küznüt kəndi
171. Abdullayev Kərbəlayı Məmməd Hüseynəli oğlu –
1896-cı ildə doğulub, arvadı Həbibə – 47 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
172. Hüseynov Teymur Əbdül oğlu – 1885-ci ildə doğulub,
arvadı Səkinə – 30, qızları Zeynəb – 8, Bəyim – 5 yaşında
olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Uzunoba kəndi
173. İmanov Cəfər Həsən oğlu – 1888-ci ildə, arvadı Gülsabah – 1903-cü ildə, oğlu Hüseyn – 1937-ci ildə, qızı Xədicə
– 1934-cü ildə doğulmuşlar. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
Məzrə kəndi
174. Həsənov Murad Zeynal oğlu – 1868-ci ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
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Batbaşı kəndi
175. Nəsirov Qədiməli Nəsrulla oğlu – 1905-ci ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
176. Səyyadov Nəzərəli Məmməd oğlu – 1893-cü ildə, arvadı Fizzə – 1903-cü ildə, oğlanları Fərzəli – 1923-cü ildə, Əli
– 1925-ci ildə, Dadaş – 1928-ci ildə, Oruc – 1929-cu ildə, qızı
Tovuz – 1937-ci ildə doğulmuşlar. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Naxçıvan şəhəri
177. Vəliyev Lətif Qasım oğlu – 1894-cü ildə, arvadı Sadıqova Sura Abbas qızı – 1902-ci ildə, qızı Kübra – 1926-cı ildə
doğulmuşdur. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
178. Əliyev Yusif Əli oğlu – 1910-cu ildə, arvadı Lida –
1905-ci ildə doğulmuşdur. 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Culfa rayonundan Qazaxıstana sürgün
edilmiş repressiya qurbanlarının
SİYAHISI
1. Allahverdiyev Ələkbər Hacı Həsən oğlu – 1902-ci ildə,
oğlanları Saleh – 1934-cü ildə, Maksim – 1938-ci ildə, Həsən –
1940-cı ildə, Sabir – 1944-cü ildə, qızı Şəkər – 1936-cı ildə doğulmuşdur. 28 sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
2. Piriyev Məşədi Məmmədhəsən Hacı Əbdüləzim oğlu –
1880-ci ildə, arvadı Həcər Qasım qızı – 1882-ci ildə, oğlanları
Zeynal – 1922-ci ildə, Abdulla – 1924-cü ildə, Maksim – 1927ci ildə, qızı Anaxanım – 1929-cu ildə doğulmuşdur. 10 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
3. Cəfərova Yekaterina – 1902-ci ildə doğulmuşdur. Qayınanası Məsma Qurban qızı – 60, qardaşları Ələsgər – 27, Oruc
– 14, oğlanları Həsən – 2, Hüseyn – 5, qızları Orja – 14, Nanə
– 7 yaşında olublar. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
4. Baxşəliyeva Leyli – 1887-ci ildə doğulub; qızları Səlimə
– 16, Güllü – 10, Həcər – 3, oğlanları İmgül – 8, Zeynal – 9 yaşında olublar. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
5. Quliyeva Telli – 1897-ci ildə doğulmuşdur. Oğlanları Abbas Nəsir oğlu, Əsgər – 10, Məmməd – 2, Mazan – 6, qızı Qönçə
– 11 yaşında olub. 11 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
6. Əlixanova Əzizə – 1912-ci ildə doğulub; qardaşları Davud – 17, Tofiq – 11, Süleyman – 9, bacısı Nəcibə – 14 yaşında
olublar. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
7. Allahverdiyev Kərbəlayı Dünyamalı Hacı Həsən oğlu –
1890-cı ildə, oğlu Ramazan – 1922-ci ildə, qızı Fatma – 1935ci ildə doğulmuşlar. Arvadı Zeynəb Hacı Cəfər qızı da olmaqla
10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
8. Hüseynov Qafar Həsən oğlu – 1894-cü ildə, arvadı Zəhra Məşədi Ələkbər qızı – 1909-cu ildə, qızı Əzra – 1929-cu ildə, oğlu Abdulla 1935-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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9. Quliyev Məşədi Məmmədqulu oğlu – 1874-cü ildə, arvadı Qızxanım Qasım qızı – 1887-ci ildə, qızları Gözəl –
1923-cü ildə, Leyla – 1927-ci ildə doğulmuşlar. 10 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
10. Piriyev Məşədi Həsən Hacı Əbdüləzim oğlu – 1870ci ildə, arvadı İmmi Abdulla qızı – 1869-cu ildə, qızı Gülsüm – 1922-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
11. Abbasov Abbas Kərim oğlu – 1903-cü ildə, qardaşı
Əlabbas Kərim oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur, arvadı Fatma – 30, oğlu Hüseyn – 1 yaşında, qızı Nazənin – 2 aylıq
olub. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
12. Əliquliyeva Leyla Məşədi Məmmədəli qızı – 1907-ci
ildə, oğlu Qafar Əliqulu oğlu – 1927-ci ildə, qızı Ümbül –
1932-ci ildə doğulmuşlar. 28 sentyabr 1941-ci ildə sürgün
edilmişlər.
13. Sura İbrahim qızı – 1877-ci ildə doğulmuşdur, arvadı
(sənəddə belə yazılmışdır) Səadət – 37, baldızı Fatma – 15,
qızı Anaxanım – 15, oğlanları Əli, Çoban – 11 yaşlarında
olublar. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
14. Əsgərova Sona – 1894-cü ildə doğulmuşdur, qızları
Məmi – 16, Sura – 9, Xədicə – 3, oğlanları İsmayıl – 12, Əli
– 7, Hüseyn – 22 yaşında olublar. 15 sentyabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
15. Məmmədov Bağır Canməmməd oğlu – 1887-ci ildə,
arvadı Leyla Nəsir qızı – 1887-ci ildə, oğlu Məmmədhəsən –
1923-cü ildə, qızları Zeynəb – 1926-cı ildə, Fatma – 1928-ci
ildə, Səkinə – 1935-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
16. Abdullayev Əlirza Məmmədəli oğlu – 1898-ci ildə,
arvadı Gülsüm Kərbəlayı Qurbanəli qızı – 1916-cı ildə, oğlu
Həsən – 1937-ci ildə doğulmuşlar. 29 sentyabr 1941-ci ildə
sürgün edilmişlər.
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17. Nəcəfov Səməd Kərim oğlu – 1893-cü ildə doğulmuşdur, arvadı Səriyyə Həbib qızı – 50, oğlanları Əbülfəz –
12, Abbas – 9 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
18. Həsənzadə Sultan Hüseynqulu oğlu 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
19. Məmmədov Əbdürrəhman Baxşəli oğlu – 1902-ci ildə
doğulub; arvadı Sura İman qızı – 30, qızları Xeyransa – 8, Fatma – 2, oğlu Ələkbər – 5 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
20. Quliyev Muxtar Əliqulu oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur; anası Sura Nəcəf qızı – 65, arvadı Səkinə – 24, qardaşları
Qulu – 13, Muxtar – 10 yaşında olub. 20 oktyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
21. Fətəliyev Ramazan Həmzə oğlu – 1903-cü ildə doğulmuşdur; qardaşı Rza – 18, anası Xanım – 60 yaşında olub. 20
oktyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
22. Məmmədov Qulu Əhmədəli oğlu – 1903-cü ildə doğulub;
arvadı Güllü – 30, qardaşı Qulu – 4, oğlu Əbülfəz – 2, atası Əli –
80 yaşında olub. 20 oktyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
23. Əliyev Şahverdi Əliməmməd oğlu – 1893-cü ildə doğulub; arvadı Tutu – 50 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
24. Qönçə Məmməd qızı – 1883-cü ildə, oğlanları Məgi,
Mahmud – 1911-ci ildə doğulmuşlar, İman – 10, Tağı – 25,
Muxtar – 23, gəlini Zəhra 23 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
25. Allahverdiyeva Leyla Hacı Həsən qızı – 1900-cü ildə,
oğlu Məmmədhəsən Məmmədhüseyn oğlu – 1929-cu ildə, qızı
Ümbül – 1931-ci ildə doğulmuşlar. 29 sentyabr 1941-ci ildə
sürgün edilmişlər.
26. İbrahimov Məşədi Cəfər Rza oğlu – 1880-ci ildə, arvadı Kasa Salman qızı – 1897-ci ildə, oğlu İsmayıl – 1926-cı ildə,
qızları Şövkət – 1929-cu ildə, Zeynəb – 1932-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1932-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Culfa şəhəri
27. Sərkisyan Arsen Mixayloviç – 1904-cü ildə doğulmuşdur; oğlu Stepan – 6 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
28. Müslümov Cəlil Fərhad oğlu – 1903-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Pəri – 27, qızları Laçın – 4, Həcər – 3, oğlu Yunis –
1 yaşında olublar. 20 oktyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
29. Fərəcov Fərəc Ələkbər oğlu – 1900-cü ildə doğulmuşdur. 18 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
30. Sadıqov Abdulla Sadıq oğlu – 1887-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı İstifa – 40, qızları İstifa – 8, Nəcibə – 4, Sevil – 6, oğlu
Əsəd – 6 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
31. Abdullayev Hüseyn Məmməd oğlu – 1913-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Şəba – 18 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
32. Hacıyev Əli Qəşəm oğlu – 1886-cı ildə doğulmuşdur;
arvadı Tamam – 35, oğlanları Səfər – 9, Ayvənd – 5, qızı Pakizə – 2 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Kərimqulu Dizə, Qoşa Dizə kəndləri
33. Cəfərov Əhməd Məşədi Həsənqulu oğlu – 1892-ci ildə,
arvadı Zəhra Eyvaz qızı – 1897-ci ildə, oğlu Həbib – 1922-ci
ildə, qızları Ləya – 1926-cı ildə, Sona – 1932-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
34. Hüseynova (Adıgözəlova) Tovuz – 1907-ci ildə doğulub, oğlu Mehdi – 18 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
35. Cəfərov Məmməd Həsən oğlu – 1900-cü ildə doğulmuşdur, arvadı Məryəm – 21, oğlu Cəfər – 2 yaşında olub. 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
36. Niftəliyev Əli Həsən oğlu – 1873-cü ildə doğulmuşdur,
arvadı Fatma – 60 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
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Cuğa kəndi
37. Mamukyan Camo Avakimoviç – 1874-cü ildə doğulub;
arvadı Aleksandra – 60 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
Ərəfsə kəndi
38. Kəngərlinskaya Səkinə Hüseynəli qızı – 1897-ci ildə,
oğlanları Kərim Səlim oğlu – 1917-ci ildə, Rəhim – 1918-ci ildə, Şamil – 1919-cu ildə, Emin – 1925-ci ildə, Əhməd – 1923cü ildə, qızları Ceyran – 1928-ci ildə, Tamara – 1931-ci ildə
doğulmuşlar. 8 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
39. Mehdiyeva Şərəbanı Canməmməd qızı – 1883-cü ildə
doğulmuşdur; qızları Saliyə – 13, Qızlarxanım Murtuz qızı – 7,
oğlanları Vəli – 13, Əmirəli – 16, Baba – 14 yaşında olub. 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
40. Kəngərlinski Abbasağa Hacıağa oğlu – 1884-cü ildə,
arvadı Gülşən Əli qızı – 1897-ci ildə, oğlu Hacı – 1925-ci ildə
doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
41. Axundzadə Molləli Molla Ələsgər oğlu – 1873-cü ildə,
arvadı Zibeydə 1897-ci ildə, qızı İranə – 1912-ci ildə, nəvəsi
Güllü – 1934-cü ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
42. Hacıyev Hacəli Molləli oğlu – 1897-ci ildə, arvadı Fatma Abbas qızı – 1902-ci ildə, oğlu Mustafa – 1935-ci ildə, qızı
Vəzifə – 1930-cu ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
43. Allahyarova Zibeydə Məmməd qızı – 1902-ci ildə doğulub; oğlu Adıgözəl Səlim oğlu – 2, qızı Azərə – 12 yaşında
olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
44. Allahyarova Hüsniyyə Abuş qızı – 1913-cü ildə doğulmuşdur, qızı Gülüş Bəhlul qızı – 8 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
45. İsmayılova Tovuz Həmzə qızı – 1873-cü ildə doğulmuşdur, qızı Əzizə Məmiş qızı – 12, oğlu Məhərrəm – 8, bir
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oğlu da – 6 yaşında olub. 15 oktyabr 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
46. Kərimova Zərnişan Ələkbər qızı – 1902-ci ildə doğulub; qızları Gülpəri Qara qızı – 5, Nanə – 12 yaşında olub, Pərvaz – 1937-ci ildə doğulmuşdur, oğlanları Fazil – 17, Əjdər – 5
yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
47. Hüseynov Kərbəlayı Əli Abbas oğlu – 64 yaşında olub.
10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
48. Mirzəliyeva Zəhra Əliməmməd qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
49. Hüseynov Əbdürrəhman Həsən oğlu – 1895-ci ildə, arvadı Fatmabəyim Mirqasım qızı – 1907-ci ildə, qızı Röya – 1929-cu
ildə doğulmuşdur. 10 may 1937- ci ildə sürgün edilmişlər.
50. Süleymanova Gülab Haşım qızı – 1907-ci ildə doğulmuşdur; qızı Gülzar Qasım qızı – 1, oğlanları Şahhüseyn – 9,
Mirzəhüseyn – 8, Ənvər – 7, Qardaşxan – 6 yaşında olub. 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Boyəhməd kəndi
51. Məmmədova Nərgiz Balakişi qızı – 1902-ci ildə, qızı
Tərlan Məmmədvəli qızı – 1929-cu ildə, oğlu Surəddin – 1932ci ildə doğulmuşlar. 8 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
52. Tahirov Abbas Bağır oğlu – 1877-ci ildə, arvadı Qumru
Hacı qızı – 1902-ci ildə, oğlanları Süleyman – 1923-cü ildə,
Şahsuvar – 1924-cü ildə, Hüseyn – 1931-ci ildə, Mehralı –
1933-cü ildə, Zeynal – 1929-cu ildə doğulmuşlar. 10 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
53. Tahirova Tovuz Niyazəli qızı – 1887-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Vəli Kərbəlayı Aslan oğlu – 16, İsgəndər – 13,
qızları Güllü – 15, Anaxanım – 11, Gülşah – 9, Nisə – 7, Zəlfinaz – 3 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
54. Tahirova Güləbatın Talıb qızı – 1887-ci ildə doğulub;
oğlanları Qurban – 10, Yəhya – 7, Məmməd – 18, qızları Gülgəz – 11, Gülnaz – 5 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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55. Səfərova Bahar Cabbar qızı – 1914-cü ildə doğulub;
oğlanları Camal Ağca oğlu – 7, Cahangir – 1 yaşında olub. 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
56. Quliyeva Qönçə İman qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Əkbər Şıxməmməd oğlu – 12, Ağayar – 4, qızları
Maral – 2, Güllü – 1 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
57. Əliyev Kərbəlayı Ələsgər Şirin oğlu (sənəddə Kərbəlayı Ələsgər Piri oğlu da yazılmışdır) – 1887-ci ildə, bacısı Balacahan – 1857-ci ildə, oğlanları Zeynalabdin – 1929-cu ildə,
Rəşid – 1923-cü ildə, Məmmədhüseyn 1930-cu ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Milax kəndi
58. Novruzova Məryəm Abdulla qızı – 1882-ci ildə doğulmuşdur; qızları Səriyyə – 6, Sura – 1, oğlanları Müslüm – 15,
Əli – 13, Vəli, Məhəmməd – 10 yaşında olub. 15 dekabr 1937ci ildə sürgün edilmişlər.
59. İbad Həzrətqulu oğlu – 1887-ci ildə, arvadı Nabat Fətulla qızı – 1897-ci ildə, oğlanları İsmayıl – 1927-ci ildə, Bəşir
– 1930-cu ildə, qardaşı qızı Xədicə Əhməd qızı – 1932-ci ildə
doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Bənəniyar kəndi
60. Hüseynova Mədinə Hüseynəli qızı – 1893-cü ildə doğulmuşdur; qızları Babəy Əlibəy qızı – 4, Leyla – 12 yaşında
olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
61. Hüseynova Duru Abbasqulu qızı – 1883-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları Hətəm xan Kərbəlayı Şirzad oğlu – 3, qızları
Fatma – 9, Nanə – 5 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
62. Rzayev Məşədi Abbas Xanməmməd oğlu – 1872-ci ildə, arvadı Xavər Zeynalabdin qızı – 1887-ci ildə, Qönçə –
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1932-ci ildə, Xanımşəkər – 1934-cü ildə doğulmuşlar. 10 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
63. Ələkbərov Cəbrayıl Hüseyn oğlu – 1896-cı ildə doğulub; arvadı Pəri – 40, qızları Telli – 12, Qönçə – 7, oğlanları
Hadı – 5, Cəlil – 3, Hüseyn – 8 yaşında olub. 21 noyabr 1938ci ildə sürgün edilmişlər.
64. İmamquliyev Məmməd Əli oğlu – 1884-cü ildə doğulub;
arvadı Bikə – 45, qızları Əfruz – 10, Zərifə – 1, oğlu Məmmədrza
– 7 yaşında olub. 18 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
65. Bənəniyarski Mehbala Şirəli oğlu – 1878-ci ildə doğulmuşdur. 10 may 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
66. Abbasov Məşədi Səyyad Abbas oğlu – 1872-ci ildə, arvadı Düşbərə – 1887-ci ildə, qızları Sona – 1919-cu ildə, Tamaşa –
1935-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Xanağa kəndi
67. Həsənov Mirzə Əlihəsən oğlu – 1848-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Yaxşıxanım – 60, oğlanları Qoçəli – 21, Nüsrət –
24 yaşında olub. 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
68. Musayev Kərbəlayı Cabbar Xəlil oğlu – 1897-ci ildə
doğulmuşdur; arvadı Xeyransa – 50, qızları Məhbub – 15,
İmansa – 14, Firuzə – 7, bacıları Səlimə – 10, Nənəqız – 8 yaşında olub. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
69. Hüseynov Səyyad Həsən oğlu – 1899-cu ildə, arvadı
Misereda Qara qızı – 1912-ci ildə, qızları Nabat – 1924-cü ildə,
Zeynəb – 1929-cu ildə doğulmuşlar, Tamara – 1 yaşında olub.
10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
70. Həsənquliyev Teymur Qafar oğlu – 1892-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Səkinə Rəhim qızı – 35, qızlığı Nərgiz Abbas
qızı – 8 yaşında olub. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Ləkətağ kəndi
71. İmanova Xırda Ağamalı qızı – 1897-ci ildə, oğlanları İsa
Hacı oğlu – 1934-cü ildə doğulmuşdur, Şirzad – 10, qızı Nigar –
5 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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72. Hacıyeva Salama Dünyamalı qızı – 1908-ci ildə doğulmuşdur; qayınanası Səlfi – 65, qızı Həcər – 7, oğlu Əsgər Xan
Hacı oğlu – 6 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
73. İmanov Kərbəlayı Nabat Bayraməli oğlu – 1879-cu ildə
doğulub, arvadı Alma Mahmud qızı, oğlu Balaş – 1929-cu ildə,
gəlini Telli Bəyim İmam qızı – 1910-cu ildə, nəvəsi Qəhrəman
Məmməd oğlu – 1929-cu ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Nəhəcir kəndi
74. Xanməmmədova Gözəl Ağamalı qızı – 1897-ci ildə doğulub, qayınanası Xatın Əliməmməd qızı, qızları Çəməngül
Kərbəlayı qızı – 10, Validə – 3, oğlanları Mehman – 15, Cəmil
– 5 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
75. Xanməmmədova Nanə Muradverdi qızı – 1881-ci ildə
doğulmuşdur, oğlanları Əli Məşədi oğlu – 15, Məhəmməd – 8,
qızları Gülsar – 14, Gülsüm – 6 yaşında olub. 15 dekabr 1937ci ildə sürgün edilmişlər.
76. Qənbərova Qönçə Kərbəlayı Abbas qızı – 1875-ci ildə,
ikinci arvadı Ayna Hüseyn qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur, qızı Tərlan, oğlanları Əmir – 15 yaşında, Səfərəli – 7, Qardaşxan
– 14 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Ərəzin kəndi
77. Ağayeva Tərlan Ağa qızı – 1912-ci ildə doğulub. Oğlanları Əli Hüseyn oğlu – 2, Məhəmməd – 13, Soltan – 18, qızları Səmənnaz – 4, Səkinə – 6 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
78. Həsənov Hümmətəli Ələmqulu oğlu – 1897-ci ildə, arvadı Nəsibə Qara qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur. Oğlanları
Səfərəli – 15, Əli – 12, Həsən – 10 yaşında və İsa olub. 10 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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79. Qocayev Kərbəlayı Salah Kərbəlayı İsmayıl oğlu –
1877-ci ildə, arvadı Salatın Qeybulla qızı – 1882-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Qədir – 17, Haşım – 14, İsmayıl – 27, qızı
Gülsüm – 7 yaşında olub. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
80. Bağırov İbadulla Qulu oğlu – 1912-ci ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
81. Əliyev Mütəllim Əli oğlu – 1897-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Zərifə – 30, oğlanları İbrahim – 11, Əli – 3, anası Fatma
– 60 yaşında olub. 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
82. Əhmədov Abdulla Fətəli oğlu – 1863-cü ildə doğulmuşdur. 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
83. Hüseynov Rəfi Kərbəlayı Tağı oğlu – 1909-cu ildə doğulmuşdur, arvadı Bəyim – 20, qızları Mələk – 2 yaşında, Asya
– 8 aylıq, anası Məleykə – 70 yaşında olub. 15 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
84. İsmayılov İbrahim İbrahim oğlu – 1908-ci ildə doğulmuşdur. 15 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
85. Bağırov Əhmədxan Qulam oğlu – 1883-cü ildə doğulmuşdur, arvadı Leyla – 35, oğlanları Hüseyn – 13, Həsən – 6,
qızları Fatma – 8, Xavər – 2 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
Camaldin kəndi
86. Qasımova Zərrintac Nəcəf qızı – 1901-ci ildə doğulub;
oğlanları Əlabbas Qulabbas oğlu – 13, Heydər – 6 yaşında
olub, Əli isə 1937-ci ildə doğulub. Qızı Maral – 3 yaşında olub.
15 dekabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
87. Əliyev Səfərəli Abbas oğlu – 1908-ci ildə doğulub. Arvadı Bilqeyis – 20, qızı Fizzə – 4, oğlu Ələkbər – 1 yaşında
olub. 20 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
88. Əliyev Qurbanəli Abduləli oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Sura – 32, oğulluğu Xəlil – 1 yaşında olub. 21
dekabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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89. Xudiyev Hüseyn Əhməd oğlu – 1902-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Səkinə – 25, oğlu Abdulla – 6, anası Leyla – 60 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
90. Fərzəliyev Həsən Əhməd oğlu – 1914-cü ildə doğulmuşdur; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
91. Məmmədov Bayraməli Novruz oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur; qardaşı Novruz ilə 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
92. Məmmədov Muxtar Əliməmməd oğlu – 1879-cu ildə
doğulmuşdur; arvadı Leyla – 50, oğlanları Abas – 13, Qeysər –
2, qızı Zəri – 10 yaşında olub. 8 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
93. Hüsyenov Adıgözəl Zeynal oğlu – 1853-cü ildə doğulub; arvadı Ana – 50, qızı Hürnisə – 10, oğlu Ələkbər – 10, qardaşı oğlu – 13 yaşında olub. 18 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
94. Bayramov Kərbəlayı Mahmud oğlu – 1868-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Amaisa – 50, oğlu Məmməd – 27 yaşında
olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Saltax kəndi
95. Hüseynov Məşədi Zeynalabdin Hüseyn oğlu – 1900-cü ildə, arvadı Şərəf Muradəli qızı – 1913-cü ildə, oğlu Həsən – 1927ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
96. Əlikişiyev Kərbəlayı Hətəmxan Rzaqulu oğlu (sənəddə
Əliyev soyadı da yazılmışdır) – 1887-ci ildə, arvadı Şərab Əli
qızı – 1897-ci ildə, oğlanları Canbağır – 1929-cu ildə, Yusif –
1936-cı ildə doğulub. 10 may 1937-ci ildə sürgün ediliblər.
97. Quliyev Kərbəlayı Qulu Kərbəlayı Zeynalabdin oğlu
– l895-ci ildə, arvadı Rübabə – 1902-ci ildə, oğlanları Zeynalabdin – 1925-ci ildə, Qəhrəman – 1928-ci ildə, qızı Mənsurə – 193l-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
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98. Ələkbərov Məhərrəm Məmməd oğlu – 1886-cı ildə doğulmuşdur; arvadı Xeyransa Tağı qızı – 56, qızı Fatma – 17 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Əbrəqunis kəndi
99. Qurbanəliyeva Güllü Vəliqulu qızı – 1912-ci ildə doğulub; oğlanları Əliyar İslam oğlu – 10 yaşında olub, Əli 1937-ci
ildə doğulmuşdur. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
100. İsmayılov Vəli Qulu Məmməd oğlu – 1891-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Səriyyə – 35, oğlanları Müzəffər – 19, Hafiz
– 6, Qulu – 3, qızı Leyla – 8, anası Xurşud – 70 yaşında olub.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
101. Əliyeva Əsli Miraj qızı – 1893-cü ildə doğulmuşdur;
oğlanları Əli Məşədi Mirzəli oğlu – 9, Hacı – 12 yaşında olub.
13 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
102. Əliyev Əli Ağabala oğlu – 1878-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Güllər – 35, qızları Səkinə – 11, Sura – 7 yaşında olub.
18 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
103. Həsənova Tükəz Kərbəlayı Hətəmxan qızı – 1903-cü
ildə doğulmuşdur; oğlanları Yusif Bəhlul oğlu – 8, Yusif – 5
(sənəddə belə yazılmışdır), Hüseyn – 3 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Kirnə kəndi
104. İmaməliyev Qulam Süleyman oğlu – 1853-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları Həsən – 25, Yadulla – 22, gəlini Güllü
Haşım qızı Süleymanova – 22, nəvələri Zeynəb Hasan qızı – 2
yaşında, Abbas Həsən oğlu – 8 aylıq olub. 21 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
Noraşen kəndi
105. Əliyev Kərim Rəhim oğlu – 1882-ci ildə, arvadı Mədinə Piri qızı – 1892-ci ildə, oğlu Rəhim – 1927-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Qazançı kəndi
106. Əliyev Məşədi Manaf Məmmədismayıl oğlu – 1906cı ildə doğulmuşdur; arvadı Nabat Kərbəlayı Rzaqulu qızı; oğlanları İsfəndiyar – 1926-cı ildə, İbrahim – 1929-cu ildə, anası
Məşədi Nazi xanım – 1872-ci ildə doğulmuşlar. 10 may 1937ci ildə sürgün edilmişlər.
Ləkətağ kəndi
107. Hacıyev Rəhim Dünyamalı oğlu – 1871-ci ildə, oğlanları Abbasqulu – 1922-ci ildə, Dərgah – 1929-cu ildə, Fərrux –
1931-ci ildə, Cəfərqulu – 1936-cı ildə doğulmuşlar. 10 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Şahbuz rayonundan Qazaxıstana
sürgün edilmiş repressiya qurbanlarının
SİYAHISI
Keçili kəndi
1. Əliməmmədov Cəmil Məmmədvəli oğlu – 1904-cü ildə,
arvadı Gülpəri Əlinağı qızı – 1892-ci ildə, oğlu Müzəffər –
1917-ci ildə, əmioğlusu Qəzənfər – 1915-ci ildə, oğlanları Seydifa – 1922-ci ildə, Şərafət – 1928-ci ildə doğulmuşlar. 11 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
2. Əliməmmədov Səyyad Xudakərim oğlu – 1902-ci ildə
doğulmuşdur. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
3. Əliməmmədov Kərbəlayı Malış Kərim oğlu – 1883-cü
ildə doğulmuşdur. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
4. Əhmədova Yolxatun – 1910-cu ildə doğulmuşdur; qızları Dilbər – 10, Şahsənəm – 7, Püstə – 3, oğlu İsmayıl – 6 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
5. Allahverdiyeva Səlimə – 1893-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları Abdulla Novruz oğlu – 14, Gülmalı – 2, qızı Tustax – 4
yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
6. Əliyeva Dilbər – 1897-ci ildə doğulub; oğlu Beytulla –
8, qızları Nübar – 7, Xalvar – 1 yaşında olub. 15 dekabr 1937ci ildə sürgün edilmişlər.
7. Əliyeva Salatın Qasıməli qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Seyfəli Əsman oğlu – 10, qızı Fatma – 6, Zəhra – 3
yaşında olub. 8 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
8. Əliyev Əmirəli Kərbəlayı Müseyib oğlu – 1911-ci ildə,
oğlu Əli Əmirəli oğlu – 1937-ci ildə, qızı Fatma – 1941-ci ildə
doğulmuşlar. Arvadı Gülşən Heydər qızı ilə birlikdə, 26 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
9. Əliyev Abbas Ramazan oğlu – 1908-ci ildə, arvadı Şərəbanı Mirzəli qızı – 1902-ci ildə, oğlanları Ələsgər – 1927-ci ildə, Cəbrayıl – 1933-cü ildə, Həsən – 1936-cı ildə, Əkbər –
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1929-cu ildə, qızı Ümmüleyla – 1932-ci ildə doğulmuşlar. 11
may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
10. Abbasov Mustafa Məmməd oğlu – 1891-ci ildə, arvadı
Səkinəbəyim Kərim qızı – 1902-ci ildə, oğlu Məmməd – 1929cu ildə, qardaşı oğlu Cəbiş – 1932-ci ildə, qızı Qaratel – 1935ci ildə doğulmuşlar. 11 may 1935-ci ildə sürgün edilmişlər.
11. Ağayev Vəliqulu Ağa oğlu – 18?-ci ildə, arvadı Zərifə Qasım qızı – 1900-cü ildə, anası Kübra – 1867-ci ildə, qızı Səriyyə – 1929-cu ildə, qardaşı oğlu Muradəli – 1924-cü
ildə, Niyazəli – 1926-cı ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
12. Baxışov İslam Yunis oğlu – 1897-ci ildə, arvadı Zeynəb Dadaş qızı – 1906-cı ildə, qızları Seyrangül – 1924-cü ildə,
Narıngül – 1927-ci ildə, Tərgül – 1931-ci ildə, oğlanları Seyfil
– 1933-cü ildə, Zal – 1937-ci ildə, Hacı – 1939-cu ildə doğulmuşlar. 27 sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
13. Bədəlova Xasə – 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Məşi
Allahverdi oğlu – 14, qızı Mina – 4 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
14. Baxşıyeva Gülnisə Ağa qızı – 1912-ci ildə, oğlu Şülan
Rüstəm oğlu – 1925-ci ildə, qızları Zilhiccə – 1928-ci ildə,
Mehra – 1930-cu ildə doğulmuşlar. 8 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
15. Baxşıyev Canbaxış Yunis oğlu – 1902-ci ildə, arvadı
Lalə Muxtar qızı – 1910-cu ildə, oğlanları Cəmşid – 1927-ci ildə, Tofiq – 1940-cı ildə doğulmuşlar. 26 sentyabr 1941-ci ildə
sürgün edilmişlər.
16. Hüseynova Səkinə İsmayıl qızı – 1897-ci ildə, oğlu Həsən Məşədi Heydər oğlu – 1927-ci ildə doğulmuşlar. 8 sentyabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
17. Həsənova Töhfə – 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları İsmayıl Həsən oğlu – 6, Rizvan – 10, Cəbrayıl – 3, qızları Nübar – 5, Nabat – 1 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
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18. Həsənov Süleyman Zeynalabdin oğlu – 1896-cı ildə,
arvadı Telli – 1892-ci ildə, oğlanları Zelo – 1927-ci ildə, Hasan
– 1929-cu ildə, Hüseyn – 1931-ci ildə, Zeyvəli – 1936-cı ildə
doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
19. Həsənov Hüseyn Məhərrəm oğlu – 1892-ci ildə, arvadı
Tovuz Əsgər qızı – 1907-ci ildə, qızları Əfsər – 1924-cü ildə,
Səbinaz – 1927-ci ildə, Bəsti – 1928-ci ildə, Cığatel – 1931-ci
ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
20. Hüseynova Mələk Səfər qızı – 1909-cu ildə, oğlu Sənədür Şəkərəli oğlu – 1931-ci ildə doğulmuşdur. 11 may 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
21. Hüseynov (Həsənov) Kərbəlayı Abbas Səfər oğlu –
1872-ci ildə, oğlu Abbasəli – 1934-cü ildə, qızları Ağca –
1928-ci ildə, Sübat – 1937-ci ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
22. Zeynalova Tükəzban İsmayıl qızı – 1897-ci ildə, gəlini
Həcər Əli qızı – 1919-cu ildə, qızı Nərgiz – 1928-ci ildə, oğlu
Dağbəyi – 1924-cü ildə doğulmuşlar. Digər oğlu Hənifə
Kərbəlayı Əhməd oğlu ilə 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
23. Zeynalova Bəyim – 1912-ci ildə doğulmuşdur; qızı
Nərgiz – 10 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
24. İmanquliyev Kərbəlayı Əlihüseyn Məşədi Kərim oğlu
– 1872-ci ildə, arvadı Quliyeva Qumru Məmmədhüseyn qızı –
1880-cı ildə, oğlanları Kərimov Nəbi – 1922-ci ildə, Aydın –
1913-cü ildə, gəlini Kərimova Zəhra Kərim qızı – 1917-ci ildə,
nəvələri Humay Aydın qızı – 1938-ci ildə, Zərbalı – 1940-cı ildə doğulmuşlar. 26 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
25. Quliyeva Urqiyə Abdulla qızı – 1903-cü ildə, oğlanları
Məmməd Şirin oğlu – 1925-ci ildə, Həbib – 1935-ci ildə, qızları Xurma – 1921-ci ildə, Saçlı – 1929-cu ildə doğulmuşlar. 8
sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
26. Kərimov-İmaməliyev Məmmədhənifə Əlikərim oğlu –
1914-cü ildə, anası Kərbəlayı Fatma Mehdiqulu qızı – 1882-ci
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ildə, arvadı Gülsüm Həmzə qızı – 1915-ci ildə, oğlu Zəyəm –
1934-cü ildə, qızı Tərlan – 1937-ci ildə doğulmuşlar. 11 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
27. Məmmədov Mehdican Pirəli oğlu – 1910-cu ildə, arvadı Məmmədova Firuzə Yusif qızı – 1920-ci ildə, qızı Sevgilya
– 1937-ci ildə, oğlu Telman – 1940-cı ildə doğulmuşlar. 26
sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
28. Məmmədova Zəhra – 1912-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Mehralı – 10, Qardaşxan – 5, Vəli – 3, Fərəc – 6 yaşında
olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
29. Məmmədova Gülxatun Usubalı qızı – 1912-ci ildə, oğlu Pirəli Şahbaz oğlu – 1930-cu ildə, qızı Nərgiz – 1925-ci ildə
doğulmuşlar. 8 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
30. Məmmədov İldırım Hacəli oğlu – 1886-cı ildə, oğlanları Səttar – 1927-ci ildə, Qardaşxan – 1921-ci ildə doğulmuşlar.
26 sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
31. Məmmədov İbrahim Əjdərəli oğlu – 1894-cü ildə, arvadı Zərifə Əlikərim qızı – 1900-cü ildə, qızları Zərnigar –
1930-cu ildə, Qətrəgül – 1936-cı ildə, Kübra – 1940-cı ildə, oğlanları Valeh – 1928-ci ildə, Saleh – 1937-ci ildə doğulmuşlar.
26 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
32. Məmmədov Kərbəlayı Qurban Məhərrəm oğlu – 1885ci ildə, arvadı Məsumə Fərhad qızı – 1902-ci ildə, qardaşı Məhərrəm – 1902-ci ildə, qardaşı arvadı Tamam Bayraməli qızı –
1907-ci ildə, qardaşı oğlu Madar – 1902-ci ildə, Nağdəli –
1935-ci ildə, oğlanları Vəli – 1927-ci ildə, İsa – 1936-cı ildə,
qızı Argül – 1931-ci ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
33. Mənsuməliyeva Göyərçin Usub qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur. 8 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
34. Məmiyeva Güləsər – 90, gəlini Nərgiz – 30, qız nəvəsi
– 7, oğul nəvəsi İsa – 5 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
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Sələsüz kəndi
35. Zeynalov Fərhad İsa oğlu – 1894-cü ildə, arvadı Fatma
Abbas qızı – 1908-ci ildə, qızları Nərgiz – 1933-cü ildə, Həlimə – 1935-ci ildə, qardaşı oğlu İsayev Şirzad Şahbaz oğlu –
1927-ci ildə, qardaşı qızları Leylan Şahbaz qızı – 1928-ci ildə,
Səkinə Şahbaz qızı – 1930-cu ildə doğulmuşlar. 27 sentyabr
1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
Kükü kəndi
36. Hüseynova Firuzə – 1912-ci ildə doğulmuşdur; oğlu
Əli Qaraş oğlu – 31 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
37. İbrahimova Göyçək – 1892-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Kamal – 6, Meydan – 4 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
38. Səfərova Narəstə – 1892-ci ildə doğulmuşdur. Oğlu Tağı – 17, qızları Sevgili – 15, Gülsüm – 13, Xanım – 13, Kübra
– 5, oğlu Məmməd – 22 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
Biçənək kəndi
39. Məmiyev Teymur Paşa oğlu – 1885-ci ildə, arvadı Bənövşə Bədəl qızı – 1895-ci ildə, oğlu Xasay – 1925-ci ildə, qızları Tavat – 1930-cu ildə doğulmuşdur, 11 may 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
40. Hüseynov Mehdi Məmmədcəfər oğlu – 85, arvadı Bacıxanım Əhməd qızı – 72, oğlu Əşrəf – 31, gəlini Pirzad Allahyar qızı – 26, oğlanları Gəncəli – 12, Alxaz – 7, nəvəsi Əfruz –
3 yaşında olub. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
41. İmaməliyev İmaməli Namaz oğlu – 1902-ci ildə, arvadı
Zeynəb Canbaxış qızı – 1912-ci ildə, oğlu Namaz – 1927-ci ildə, qızı Günəş – 1937-ci ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
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Külüs kəndi
42. İbrahimova Zəhra – 1899-cu ildə, qayınanası Bağırnisə
– 1877-ci ildə doğulmuşdur; qızları Fatma – 12, Sənubər – 9,
Güllü – 3, oğlanları Kamran – 11, Ağaxan – 8 yaşında olub. 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Kolanı kəndi
43. Kazımov Ağaəli Həsən oğlu – 1903-cü ildə, arvadı Xanım Ağa qızı – 1906-cı ildə, bacısı Güləmbər – 1883-cü ildə,
qardaşı arvadı Lalə Saleh qızı – 1887-ci ildə doğulmuşlar. 11
may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Türkeş kəndi
44. Şükürov Molla Şərəf Rzaqulu oğlu – 1903-cü ildə, arvadı Püstə – 1914-cü ildə doğulmuşdur. 11 may 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
Yuxarı Qışlaq kəndi
45. Səforova Mələk – 1897-ci ildə doğulmuşdur. Oğlanları
Əvəz – 12, Əli – 3, Mirzə – 4, Sadıq – 6, qızı İmleyla – 5 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
46. Hüseynov Qasım Rzaqulu oğlu – 1903-cü ildə doğulub.
21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
47. Nəbiyev İbiş Hüseynqulu oğlu – 1867-ci ildə, arvadı
Fatma Baxşəli qızı – 1900-cü ildə, oğlu Tahir – 1911-ci ildə,
gəlini Sona Əkbər qızı – 1914-cü ildə, oğlanları Duman –
1936-cı ildə, Məhərrəm – 1930-cu ildə, Tusi – 1927-ci ildə doğulmuşlar; qardaşı oğlu Əmir, qızı Pakizə, nəvəsi Firuzə ilə 11
may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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1930-cu ilin mart ayında həmkəndlilərinin kütləvi şəkildə
amansızcasına güllələnməsinin canlı şahidi olduqdan sonra
doğma yurdlarından İrana mühacirət etməyə məcbur olan
Şahbuz rayonunun Keçili kənd sakinlərinin
SİYAHISI
Bu siyahı dəqiqləşdirilmiş arxiv materialları
əsasında dərc edilir.
Naxçıvan MSSR Şahbuz rayonundan İrana
mühacirət edən “qruplaşma üzvlərinin”ların siyahısı:
Hüseynov Şakir Bayraməli oğlu – 1892-ci ildə Şahbuz rayonunun Keçili kəndində kəndli ailəsində doğulmuşdur. Keçili
kəndində yaşayıb, 1930-cu ildə Şahbuz rayonunda əks-inqilabi
üsyançılar hərəkatında fəal iştirak etmişdir. Hüseynov 1930-cu
ildə İrana mühacirət edib. (Siyahıda olan digər üzvlər də guya
yuxarıda sadalanan əməllər ilə fəaliyyət göstərmişlər. Soyadları dəyişsə də, “cinayətlər” eyni sözlərlə, eyni cümlələrlə ifadə
olunmuşdur – S.Z.)
Hüseynov Məşədi Heydər Bayraməli oğlu – 1883-cü il
Abbasov Kərbəlayı Əhməd Səfərəli oğlu – 1886-cı il
Hüseynov Yadulla Cəfər oğlu – 1916-cı il
Baxşəliyev Rüstəm Yunis oğlu – 1896-cı il
Hüseynov Orucəli Mikayıl oğlu – 1893-cü il
Hüseynov Müzəffər Mikayıl oğlu – 1912-ci il
Məmmədov Kərbəlayı Əlikərim Hacıkərim oğlu – 1872-ci il
Əliməmmədov Şahzadə Pirəli oğlu – 1897-ci il
Məmmədov Yaman Kərbəlayı Müseyib oğlu – 1903-cü il
Məmmədov Ziyafət Hacı Əlimurad oğlu – 45 yaşında
Əsədov Ağahüseyn Cəfər oğlu – 1902-ci il
Quliyev Kərbəlayı Bəylər Abbasqulu oğlu – 1988-ci il
Quliyev Cəlal Kərbəlayı Abbasqulu oğlu – 1913-cü il
Quliyev Şirin Məşədi Kərim oğlu – 1899-cu il
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İmaməliyev Həbib Mövsüməli oğlu – 1902-ci il
Həsənov Səfərəli Orucqulu oğlu – 1887-ci il
Quliyev Kərbəlayı Murad Məhəmməd oğlu – 1907-ci il
Şahbaz İsa oğlu – 1895-ci il.
Siyahı 31 yanvar 1940-cı ildə Daxili İşlər Xalq Komissarlığının Şahbuz rayon şöbəsində dövlət təhlükəsizliyinin kiçik
leytenantı Qədirəliyev tərəfindən tərtib edilmişdir. Budur, bu
günahsız vətəndaşlar QPU-nun əməkdaşı Orbelyanın əlinin
“yüngüllüyü” ilə öz doğma yurd yerlərindən, vətənindən, öz
ailələrindən və qohumlarından məhrum olunmuşlar. Bu adamlar repressiyalara məruz qalmış və Qazaxıstan çöllərinə ömürlük sürgün edilmişlər. Orada isə təhlükəsizlik orqanlarının daimi nəzarətində saxlanmış, repressiyaya uğramış bütün sovet
vətəndaşları kimi ağır və təhqiramiz həyat keçirmişlər.
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Noraşen (Şərur, Sədərək) rayonundan Qazaxıstana
sürgün olunmuş repressiya qurbanlarının
SİYAHISI
1. Allahverdiyev Yusif Abbas oğlu – 1890-cı ildə doğulmuşdur. Arvadı Sara Kazım qızı – 40, qızı Güllü – 13, oğlu İslam – 9 yaşında olub. 20 yanvar 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
2. Əlizadə Həsən Əli oğlu – 1898-ci ildə, arvadı Mirvari
Əhməd qızı – 1902-ci ildə, oğlu Sərvər – 1927-ci ildə, qızları
Kamilə – 1932-ci ildə, Şəfiqə – 1936-cı ildə, Firuzə – 1939-cu
ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
3. Şahtaxtinskaya Zəhra Kərbəlayı Ələkbər qızı – 1897-ci
ildə doğulub; qızı Məsmə – 12, oğlu Sultan 10 yaşında olub. 20
noyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
4. Qazıbəyova Ziynət Əkbər qızı – 1907-ci ildə, qızları Zəkiyə – 1936-cı ildə doğulub, Xədicə isə 5 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
5. Qasımov İmran Abdulla oğlu – 1898-ci ildə, arvadı Fatma – 1912-ci ildə, oğlu Qasım – 1940-cı ildə doğulmuşlar. 21
iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
6. Qazıbəyov Həsən Əhməd oğlu – 1883-cü ildə, arvadı Ziynət Əli qızı – 1907-ci ildə, oğlanları Əhməd – 1934-cü ildə, Arif
– 1938-ci ildə, Tahar – 1931-ci ildə, Tahir – 1935-ci ildə, Vaqif
– 1940-cı ildə, qızları Şəfiqə – 1933-cu ildə, Məsturə – 1937-ci
ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
7. Süleymanov Teymur Abbas oğlu – 1895-ci ildə, arvadı
Dostu Əkbər qızı – 1904-cü ildə, oğlanları Həsən – 1933-cü ildə, Hüseyn – 1940-cı ildə, qızı Zəhra – 1935-ci ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
8. Seyidov Mirabbas Seyidibrahim oğlu – 1886-cı ildə, qızları Zeyba – 1927-ci ildə, Ceyran – 1934-cü ildə, oğlanları İbrahim – 1936-cı ildə, Miri – 1938-ci ildə, Heydər – 1940-cı ildə
doğulmuşlar. Arvadı Zəhra Baxşəli qızı da olmaqla 21 iyul
1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Tumaslı kəndi
9. Həbibov Yadulla Səməd oğlu – 1909-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Pəri Həsən qızı – 35, qızı Fatma – 2 yaşında olub.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün ediliblər.
10. Rəhimov İsmayıl İsmayıl oğlu – 1890-cı ildə, arvadı
Şəfiqə Məşədi Abbas qızı – 1906-cı ildə, oğlanları Rəhim –
1928-ci ildə, Mikayıl – 1933-cü ildə doğulmuşlar. 11 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
11. Həbibov Həbib Abdulla oğlu – 1914-cü ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
12. Səmədov Abdulla Həbib oğlu – 1897-ci ildə doğulub,
arvadı Leyli – 40, qızı Saabcan – 4 yaşında olub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
13. Məmmədov Məmmədbağır Mustafa oğlu – 1868-ci ildə
doğulub, arvadı Qızxanım – 50, oğlu Əhməd – 12, qızları Telli
– 8, Nanəxanım – 6 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
14. Quliyev Kərbəlayı Hüseynqulu oğlu – 1883-cü ildə, arvadı Həvva Yusif qızı – 1896-cı ildə, oğlu Ələsgər – 1926-cı ildə, Sura – 1928-ci ildə, Güləsər – 1930-cu ildə, Aidə – 1932-ci
ildə doğulmuş, qızları Dilarə 2 aylıq olmuşdur. 19 may 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
15. Ramazanov Murad Zöhrab oğlu – 1910-cu ildə doğulub; arvadı Zeynəb – 40, oğlanları Hümbət – 3, Məmməd – 5,
qızları Püstə – 6, Zəroş – 10 yaşında, Hürnisə isə 2 aylıq olub.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Yengicə kəndi
16. Məhərrəmov Vəli Cavad oğlu – 1886-cı ildə, arvadı
Dügər Əli qızı – 1902-ci ildə, qızı Fatma – 1928-ci ildə, oğlanları Həsən – 1930-cu ildə, Hüseyn – 1932-ci ildə doğulub. 11
may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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17. Əhmədova Ruqiyə Hadı qızı – 1897-ci ildə doğulub;
qızları Tamam – 10, Lətifə – 10, Rəfiqə – 8 yaşında olub. 15
sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
18. Fərzəliyeva Hürnisə Nəcəfalı qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur; qızı Humay 15 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
19. Ələkbərov Məmməd Həsən oğlu – 1908-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Tamam Məmməd qızı 20 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
20. Məmmədov Bağır İsmayıl oğlu – 1898-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Minəvvər – 28, oğlu Məmməd – 2 yaşında
olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
21. Qasımov Novruz Qulu oğlu – 1888-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Hidayət – 5, qızları Raziyə – 8, Mərziyə – 6 yaşında
olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
22. Heydərov Pənah Heydər oğlu – 1902-ci ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
23. Abışov Vəli Qulu oğlu – 1878-ci ildə, anası Nazlı Mehdiqulu qızı – 1863-cü ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
24. Musayev Məmməd Həsən oğlu – 1916-cı ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
25. Məmmədov Əli Hacı oğlu – 1916-cı ildə doğulmuşdur.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
26. Cəlilov Nəsrulla Kərbəlayı Tağı oğlu – 1885-ci ildə, arvadı Ballı – 1884-cü ildə, oğlu Əhməd 1927-ci ildə doğulmuşlar; 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Araz Yengicə kəndi
27. Hüseynəliyeva Zibeydə İsmayıl qızı – 1887-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Qoçəli – 4, Hüseyn – 5 yaşında, Tahar – 4
aylıq, qızları Fatma – 2, Xədicə – 4 yaşında olub. 15 yanvar
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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28. Əliyev Bəhlul Zəhra oğlu – 1904-cü ildə doğulmuşdur.
Arvadı Əfruz Qafar qızı – 25, oğlanları Rəhim – 12, İbrahim –
7 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
29. Hüseynov Kərbəlayı Hüseyn Məşədi İbrahım oğlu –
1879-cu ildə, arvadı Fatma İsmayıl qızı – 1879-cu ildə, oğlu
Abbas – 1915-ci ildə, qızları Səkinə – 1926-cı ildə, Şərəf –
1932-ci ildə, oğlu İbrahim – 1937-ci ildə doğulmuşlar. 11 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Yaycı kəndi
30. Orucəliyev Abbas Kərbəlayı Əli oğlu – 1895-ci ildə,
arvadı Nigar Vəli qızı – 1902-ci ildə, oğlanları Xudakərim –
1925-ci ildə, Ağayar – 1930-cu ildə, Novruzəli – 1938-ci ildə,
qızları Ayna – 1935-ci ildə, Şükufə – 1941-ci ildə doğulmuşlar.
21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
31. Rüstəmov Həsən Məmməd oğlu – 1880-ci ildə, arvadı
Tutu Cəlil qızı – 1902-ci ildə, anası Sara Əli qızı – 1892-ci ildə, oğlanları Əziz – 1928-ci ildə, Məmməd – 1928-ci ildə, Həmid – 1932-ci ildə, Məcid – 1935-ci ildə, Hüseyn – 1939-cu ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
32. Kazımbəyov Əhmədbəy Hacıməmməd oğlu – 1901-ci
ildə, arvadı Uğu Cəlil qızı – 1909-cu ildə, oğlu Ağa – 1931-ci
ildə, qızları Kübra – 1934-cü ildə, Sura – 1937-ci ildə, qardaşı
Əziz – 1916-cı ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
33. Axundova Yasamar – 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Məmməd Molla oğlu – 10, Sadiq – 8, Cəfər – 6, Vəli –
1 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
34. İsmayılov Kərim Məmməd oğlu – 1891-ci ildə, arvadı
Lalə Hüseyn qızı – 1904-cü ildə, qızları Sara – 1928-ci ildə,
Firəngiz – 1936-cı ildə, oğlanları Məmməd – 1929-cu ildə,
Simrud 1938-ci ildə doğulmuşlar. 26 aprel 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
353

Maxta kəndi
35. Hümbətov Məşədi İbrahim Abdulla oğlu – 1896-cı ildə, arvadı Telli Hüseynəli qızı – 1910-cu ildə, qızı Səkinə
1930-cu ildə, oğlanları Abdulla – 1933-cü ildə, Orucəli – 1941ci ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
36. Sadıqova Balaxanım Niftulla qızı – 1887-ci ildə doğulmuşdur. Qızı Fatma – 13, oğlanları Xəlil – 7, Sadıq – 4 yaşında, oğlu Elbəyi – 6 aylıq olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
37. Əliyev İsmayıl Mustafa oğlu – 1878-ci ildə doğulmuşdur.
Arvadı Nazlı Hümbət qızı – 50, oğlanları Mustafa – 25, Hüseyn –
11 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
38. Kərimova Nanə Bəhlul qızı – 1912-ci ildə, oğlu Əyyub
– 1935-ci ildə, qızı Bəsti – 1933-cü ildə doğulub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
39. İbrahimova Gülçöhrə Hüseyn qızı – 1907-ci ildə doğulub. Qızı Güllü – 11, oğlu İbo – 7 yaşında olub. 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
40. Həbibova Nabat Cabbar qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur; qızı Leyla – 11, oğlanları Usub – 20, Qurban – 3 yaşında
olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
41. Kərimova Gülüş Qurban qızı – 1903-cü ildə doğulub;
qızları Zəhra – 6, Gülçöhrə – 5, oğlu Yaqub – 2 yaşında olub.
15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
42. Nəbiyeva Gülgəz Süleyman qızı – 1904-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları Mürsəl – 11, Vəli – 8, gəlini Fizzə – 25 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Varmezir kəndi
43. Əhmədəliyev Səfər Eyvaz oğlu – 1912-ci ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
44. Əliyev Səfər Əsəd oğlu – 1915-ci ildə doğulmuşdur. 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
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45. Məmmədov Mövsüm Novruz oğlu – 1894-cü ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
46. Şirəliyev Məmməd Məmmədəli oğlu – 1890-cı ildə doğulmuşdur; arvadı Güllü – 30, qızları Xanım – 12, Çimnaz – 8,
Gülnaz – 1, oğlu Yəhya – 5 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
47. Səmədov Səməd Həbib oğlu – 1878-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Səkinə – 65, qızları Kürçar – 14, Urqiyə – 7 yaşında
olublar. 29 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
48. Əmrahov Dadaş Əmrah oğlu – 1918-ci ildə doğulub;
arvadı Xanımcan Ağacan qızı – 20, qardaşı Hətəm – 12, qızı
Telli – 10, oğlu Ağa – 5 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
49. Əli Hümbət oğlu – 1910-cu ildə doğulub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
Şəhriyar kəndi
50. Səfərov Yusif Səfər oğlu – 1878-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Yadulla – 20, Səfər – 11 yaşında olub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
51. Məmmədov Həbib Yusif oğlu – 1912-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Həsən – 3, Atif – 1 yaşında olub. 15 dekabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
52. Mahmudov Cavad Mahmud oğlu – 1898-ci ildə doğulub; arvadı Gülgəz – 30, qızı Səkinə – 7 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
53. Əliyev Məhərrəm Əli oğlu – 1878-ci ildə doğulub; arvadı Fatma – 46, qızı Sənəm – 12 yaşında olub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
54. Zeynalov Səfər Kazım oğlu – 1888-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Gülpəri – 40, oğlanları Qulam – 12, Cəfər – 8, Abdulla –
2 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
55. Əliyev Məmməd İbrahim oğlu – 1898-ci ildə doğulub;
arvadı Pəri İsmayıl qızı – 30, oğlanları Məhərrəm – 8, Abdulla
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– 5, qızı Zeynəb – 6 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
56. Əsədov Əli Xeyrulla oğlu – 1902-ci ildə, arvadı Səkinə
Kərbəlayı Ələkbər qızı – 1933-cü ildə doğulmuşdur. Oğlanları
Hüseyn – 9, Həsən – 6, qızı Zillət – 12 yaşında olub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Arbatan kəndi
57. Qasımov Mirzəli Əhməd oğlu – 1889-cu ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
58. Əzizov Əli İsmayıl oğlu – 1903-cü ildə doğulmuşdur.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
59. Rzayev Miri Abuzər oğlu – 1917-ci ildə doğulmuşdur.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
60. Rzayev Əsgər Abuzər oğlu – 1919-cu ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
Çərçiboğan kəndi
61. Hüseynov Məmmədhəsən Hüseyn oğlu – 1875-ci ildə
doğulub; arvadı Sura Həsənəli qızı – 40, oğlanları Məmmədhüseyn – 11, Yadulla – 9, Hüseyn – 7, Vəli – 5, Əli – 7, qızları
Kübra – 14, Sara – 12 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
62. Hüseynov Yəhya Məmmədhəsən oğlu – 1909-cu ildə
doğulub; arvadı Sura – 16 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
63. Qasımov Məmməd Əli oğlu – 1902-ci ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
64. Həsənov Hüseyn Əli oğlu – 1902-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Gülşən İbrahim qızı – 29, oğlu Məmməd – 5 yaşında, qızı
Səkinə – 8 aylıq olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Qarahəsənli kəndi
65. Ələsgərov Qurban Əhməd oğlu – 1908-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Əhməd – 5 yaşında olub. 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
66. Həsənova Pəri Ələsgər qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur, oğlanları Hacı – 8, Yaqub – 14, Bəhlul – 1, qızları İmi – 7,
Ağryusi – 5, anası Rzayeva Pəri – 60 yaşında olub. 15 dekabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
67. Qurbanov Hüseynqulu Heydər oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
68. Tağıyev Musa Kərim oğlu – 1868-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Ümbül – 47, oğlu Kərim – 25, gəlini Zeynəb – 20 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
69. Ələsgərov Məşədi Bayram Hüseyn oğlu – 1889-cu ildə,
arvadı Humay – 1904-cü ildə, oğlanları Maşallah – 1926-cı ildə,
İnşallah – 1931-ci ildə, qızları Əfruz – 1931-ci ildə, Sara – 1940cı ildə doğulmuşlar. 28 sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
Dəmirçi kəndi
70. Bağırova Maşa Bağır qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur;
qızları Xədicə – 7, Tahirə – 5, Şamama – 2, oğlu Məmməd – 1
yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
71. Gözəlova Mələk İsgəndər qızı – 1907-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Səttar – 10, Cəmil – 8, qızları Sona – 3, Zəhra – 1 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
72. Hüseynov Kərbəlayı Qurban Novruz oğlu – 1870-ci ildə doğulub; arvadı Püstə Ələkbər qızı – 55, oğlanları Cəlal –
14, Novruz – 8, Nəsir – 6, Məsim – 5, Mirzə – 20, qızı Anaxanım – 3 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
73. Tarverdiyev Süleyman İbrahim oğlu – 1898-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Sura – 30 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
74. Qasımova Əsli Abbasqulu qızı – 1902-ci ildə, oğlanları
Səfər Ələsgər oğlu – 1926-cı ildə, Cavad – 1930-cu ildə, Əlihüseyn – 1933-cü ildə, qızları Səkinə – 1929-cu ildə, Zeynəb –
1935-ci ildə doğulub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün ediliblər.
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Püsyan kəndi
75. Qasımov Vəli Hüseyn oğlu – 1880-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Qüdrət Əli qızı – 35 yaşında olub. 20 noyabr 1938ci ildə sürgün edilmişlər.
76. Həsənova Xoşqədəm Əli qızı – 1912-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Həsən Xıdır oğlu Həsənzadə – 1927-ci ildə, qızları Minoş Mail qızı – 1924-cü ildə, Zəhra Mail qızı – 1929-cu
ildə, anası Sultanova Bilqeyis Abbasqulu qızı – 1877-ci ildə
doğulmuşlar. 23 avqusr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
77. Xudiyev Həsən Mirəli oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Lalə Məşədi Nağı qızı – 20, qızları Diloş – 7, Qəndab – 3 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Qarabağlar kəndi
78. Novruzova Qıztamam xanım Kərbəlayı Kərim qızı –
1907-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Səlim Kərbəlayı Müseyib
oğlu – 1924-cü ildə, Əsmalı 1930-cu ildə, qızı – Simuzər Kərbəlayı Müseyib qızı 1930-cu ildə doğulmuşlar; 23 avqust 1937ci ildə sürgün edilmişlər.
79. Eyvazov Eşqəli Rəhim oğlu – 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Gülnaz – 24, oğlu Qəhrəman – 2 yaşında olub.
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Kərimbəyli kəndi
80. Süleymanov Fərzalı Qurban oğlu – 1907-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Ruqiyyə Hüseyn qızı – 27 yaşında, qızı Müşgünaz 6 aylıq olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
81. Əhmədov Xıdır Abbas oğlu – 1876, arvadı Atlas Əkbər
qızı 1902-ci ildə doğulmuşlar; oğlu Əmir – 1930-cu ildə, qızları Əfruz – 1932-ci ildə, Səkinə 1934-cü ildə doğulmuşlar; 21
iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
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82. Həsənov-Şabanov Heydər Şaban oğlu – 1895-ci ildə,
arvadı Ceyran Cəfər qızı – 1895-ci ildə, oğlanları Məhəmməd –
1938-ci ildə, İsrafil – 1936-cı ildə, qızları Səriyyə – 1928-ci ildə, Qızqayıt – 1933-cü ildə, Cəvahir – 1938-ci ildə doğulmuşlar. 26 sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
Sədərək kəndi
83. Ələkbərov İbrahim Əli oğlu – 1900-cü ildə doğulmuşdur. Arvadı Gülsüm Kərbəlayı Cəmil qızı – 40, qızları Xədicə
– 12, Ceyran – 1, oğlu Yunis – 15 yaşında olub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
84. Cəfərov Qəmbər Muxtar oğlu – 1890-cı ildə, arvadı
Xasa Fətulla qızı – 1901-ci ildə, qızları Sarabəyim – 1932-ci ildə, Durna – 1938-ci ildə, Zeynəb – 1940-cı ildə doğulmuşlar.
21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
Vanxır kəndi
85. İsmayılov Əli Nəcəf oğlu – 1882-ci ildə doğulmuşdur;
qızları Bəsti – 16, Alin – 13, Narçin – 6, qardaşı qızı Xanımzər
– 7, oğlu Hidayət – 2, arvadı Xırda – 48 yaşında olub. 21 iyul
1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
86. Məmmədov Əli Hümbət oğlu – 1907-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Polina Stepanovna Petrova – 27 yaşında olub. 21
iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
Qıvraq kəndi
87. Əliyev Əli Səfər oğlu – 1900-cü ildə doğulmuşdur. Arvadı Xumar Əmirəli qızı – 30, qızı Zeynəb – 9, oğlanları Heydər – 7, Səttar – 5, Qədir – 2 yaşında olub. 21 iyul 1942-ci ildə
sürgün edilmişlər.
88. Qafarova Dəstəgül Yasəmən qızı – 1909-cu ildə doğulub. Oğlu Müzəffər – 1 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
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Diyadin kəndi
89. Məmməd İbrahim oğlu – 1898-ci ildə doğulmuşdur.
Oğlu Qəhrəman – 10, qızı Səkinə – 8 yaşında olub. 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
90. Məmmədova Nərgiz Həsən qızı – 1897-ci ildə doğulmuşdur. Qızları Zəroş – 11, Gülşən – 3, oğlanları Şəmil – 12, Məhərrəm – 7 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Kürdçülər kəndi
91. Həsənov Ağababa Nəcəf oğlu – 1884-cü ildə, arvadı
Gülbər Mehdi qızı – 1902-ci ildə, qızları Fatma – 1931-ci ildə,
Ruqiyyə – 1935-ci ildə, Zara – 1935-ci ildə doğulmuşlar. 21
iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
92. Hüseynov Məşədi Məmməd bəy Nəsrulla oğlu – 1908ci ildə, arvadı Zəhra İsmayıl qızı – 1902-ci ildə, anası Zeynəb
Həsən qızı – 1876-cı ildə, qardaşı Əziz Nəsrulla oğlu – 1909cu ildə, qardaşı arvadı Sura Məşədi Məmməd qızı – 1914-cü ildə doğulmuşlar. Oğlu Heydərəli – 1 aylıq, qardaşı qızı Həvva
Əziz qızı – 5 aylıq olub. 15 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Xok kəndi
93. Hüseynəliyeva Səriyyə Ələsgər qızı – 1892-ci ildə, qızları Fatma – 1902-ci ildə doğulub; Mata – 12, oğlu Məhəmməd
– 14 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
94. Hüseynəliyeva Tərlan Nağdəli qızı – 1907-ci ildə doğulub. 24 oktyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
Qaraburdu kəndi
95. Abdullayeva Məsmə – 1907-ci ildə doğulmuşdur. Oğlanları Aqoş – 7, Şükür – 4 yaşında, qızı Lətifə – 3 aylıq olub.
15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Alaqlı kəndi
96. Mustafayev Əsəd İsmayıl oğlu – 1902-ci ildə doğulub.
Arvadı Nazlı – 35, oğlu Mustafa – 12 yaşında olub. 20 noyabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Ağayar kəndi
97. Əhmədov Əli Avdo oğlu – 1878-ci ildə, arvadı Zeynəb
Nado qızı – 1891-ci ildə, oğlu Sabir 1925-ci ildə, qızı Təbğər
1932-ci ildə doğulmuşlar. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Qobulu kəndi
98. Nəftəlimova Mirəstə Məhəmmədəli qızı – 1883-cü ildə
doğulub. Qızı Telli – 4, oğlu Gülyət – 1 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Xoylu kəndi
99. Hüseynova Teylan Nağdəli qızı – 1907-ci ildə doğulmuşdur. 20 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.
İbadulla kəndi
100. İbrahimova Nazənin Hüseyn qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur. Oğlu Fərman – 11, qızı Kitoni – 7 yaşında olub. 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Dənzik kəndi
101. Vəkilov Həsən Sultan oğlu – 1893-cü ildə, arvadı Sona İsmayıl qızı – 1902-ci ildə, qızı Maya – 1940-cı ildə doğulub. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Düdəngə kəndi
102. Həsənov Cəfərəli Həsən oğlu – 1901-ci ildə, arvadı Fatma Məhərrəm qızı – 1924-cü ildə, oğlu Kərim – 1929-cu ildə, qızları Fatma – 1931-ci ildə, Maral – 1934-cü ildə, Duma – 1940-cı
ildə doğulmuşlar. 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
Baş Noraşen kəndi
103. Hüseynov Əbdülhüseyn Həsən oğlu – 1888-ci ildə doğulub. Arvadı Fatma – 40, qızları Səfiyyə – 10, Səkinə – 7 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Dərvişlər kəndi
104. Mirzəyev İbrahim Əziz oğlu – 1909-cu ildə doğulub,
arvadı Şərabəyim – 45, qızları Bilqeyis – 6, Leyla – 13, oğlanları Cəmil – 2, Cəlil – 6 yaşında olub. 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
Parça kəndi
105. Qafarov Həbib Məşədi Məmməd oğlu – 1902-ci ildə
doğulub. Arvadı Zəhra Həsən qızı – 20 yaşında olub. 11 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Ulya Noraşen kəndi
106. Simonyan Purtel Xaçaturoviç – 1892-ci ildə doğulub.
Arvadı Astrik Sumbatovna – 42, qızları Şuqik – 8, Kartuş – 14
yaşında olub. 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Keşqaz kəndi
107. Məmmədov Qurban Əli oğlu – 1913-cü ildə doğulub.
Arvadı Nərgiz – 30, qızı Lətifə – 2 yaşında olub. 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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Alışar kəndi
108. Hüseynova Nərgiz Hüseyn qızı – 1889-cu ildə doğulub. Qızı Ərus – 12 yaşında olub. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Yurdçu kəndi
109. Rzayeva Xeyransa Mütəllim qızı – 1902-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Rzayev Məmməd Məşədi Əli oğlu ilə 23 avqust
1937-ci ildə sürgün ediliblər.
110. Vəkilov (Sultanov) Əşrəf bəy Sultan oğlu – 1891-ci
ildə Ermənistanın Keştaz rayonunun Küvə kəndində doğulmuşdur. Naxçıvan MSSR Noraşen rayonunun Danzik kənd kolxozunun üzvü olub. Arvadı Həcər Hüseyn qızı – 1891-ci ildə, oğlanları Zahid – 1923-cü ildə, Məmməd – 1929-cu ildə doğulmuşlar; 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər. İmkanımız olmadığı üçün Noraşen (Şərur, Sədərək) rayonunda daha 447 ailə
haqqında topladığımız fakta söykənən materialları bu kitaba
daxil edə bilmədik. Sağlıq olsun, inşallah, bu serialın növbəti
cildlərində həmin rayonlardan repressiyaya məruz qalmış unudulmaz yurddaşlarımız haqqında tam və dolğun məlumat verməyə səy göstərəcəyik. Heç kim və heç bir faciə unudulmayacaq!
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ERMƏNİ MİLLƏTÇİLƏRİNİN
TÜRKÜSTANDA QANLI İZLƏRİ

Şuhrat Barlas, Daşkənd
Özbəkistandan baxış

Özbəkistan – tarixi Türküstanın
hüquqi varisi və xələfidir
Türküstan milli azadlıq hərəkatının yaranmasının tarixi
problemlərini öyrənən hər bir tədqiqatçı sovetlərin köməyi ilə
erməni daşnakları tərəfindən Fərqanə vadisində törədilən etnik
təmizləmə faktları ilə üzləşir.
1918-ci ildə Fərqanə vadisində erməni millətçilərinin dinc
yerli əhaliyə qarşı törətdikləri dəhşətli soyqırımı aksiyası
Türküstanın yerli əhalisinin böyük etirazına səbəb oldu. Bu da
sovetlərə qarşı aparılan milli hərəkatda 5 milyon 600 min adamın ölümü ilə nəticələndi. 1918–34-cü illərin bu xalq hərəkatı
xırda toqquşmalarla 1944-cü ilədək davam etdi.
Bütün dünya ictimaiyyətinə bəllidir ki, Özbəkistan Respublikası öz müstəqilliyini təmin etmək istəyən qardaş Azərbaycan
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xalqına qarşı Ermənistanın təcavüzünü ilk tanıyan dövlətlərdən
biridir. Bir çox siyasətçilər bu fikirdədirlər ki, rəsmi Özbəkistan Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünü pisləyərkən erməni
daşnaklarının sovetlərin dəstəyi ilə Türküstanın on minlərlə
dinc əhalisinin ölümünə səbəb olan, insanlığa sığmayan vəhşi
hərəkətləri barədə məlumatlı idi.
Bu günə kimi hələ də Ermənistanla Özbəkistan arasında
dövlət səviyyəsində rəsmi görüşlər həyata keçirilmir.
Ermənistan ərazisində Özbəkistan Respublikasının səfirlik
və konsulluq korpusu mövcud deyil, eləcə də orada dövlət əhəmiyyətli müəssisələr təşkil edilməmişdir.
Özbəkistanda da həmçinin Ermənistanın konsulluğu və səfirliyi yoxdur. Ermənistanla Özbəkistan arasında mal dövriyyəsi 0% təşkil edir.
Rəsmi Özbəkistan Ermənistanı qardaş Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə təcavüz etdiyi ilk gündən mütəmadi olaraq bu qarşıdurmanı sülh yolu ilə həll etməyə dəvət edir. Özbəkistan Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü məsələsində daim öz
mövqeyini açıqca ortaya qoyur və belə münaqişəli məsələlərin
silah yolu ilə həllinin heç bir nəticə verməyəcəyini qeyd edir.
“Erməni məsələsi” oyun
kartının meydana gəlməsi
Bəzi imperialist ölkələrin maraqlarına lobbiçilik edən bir çox
təşkilatlar tarixi faktlara və sənədlərə istinad etmədən erməni məsələsindən uğurla yararlanır, bu məsələ ilə alver edərək insanların
hisləri ilə oynayır və siyasi konyunkturaya istinad edirlər.
Məlumdur ki, 1878-ci ilədək Rusiya imperiyası Osmanlı
imperiyasının Qafqaza və Türküstana təsir edəcəyindən ehtiyatlanaraq erməni kartını oynamağa başladı. Bu oyunun əsas
məqsədi isə Osmanlı imperiyasının Rusiyanın müstəmləkə sərhədlərindən sıxışdırılıb çıxarılması idi, lakin sonralar ermənilər
başqa böyük dövlətlərin də əlində oyuncağa çevrildilər.
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Rusiyanın Osmanlı imperiyasına qarşı olan siyasi marağı
Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın maraqları ilə üst-üstə
düşdüyündən erməni məsələsi dünya siyasətinin mühüm problemi səviyyəsinə gətirildi.
3 mart 1878-ci il San-Stefan sülh sazişi və iyun 1878-ci il
Berlin konqresinə qədər dünya siyasətində bu gün dünya səhnəsində müzakirə olunan “erməni məsələsi” mövcud deyildi.
Bu saziş və konqresə qədər Osmanlı imperiyasında da “erməni
məsələsi” və erməni təşkilatları yox idi.
Bunlara heç ehtiyac da olmayıb. Belə ki, ermənilər Osmanlı parlamenti və hökumətində təmsil olunurdular.
Avropa ölkələrinin müdaxiləsi nəticəsində ermənilər
müxtəlif təşkilatlarda birləşdirildilər. Böyük dövlətlərin bu təşkilatları yaratmaqda məqsədi Osmanlı imperiyasını məhv etmək idi, bununla yanaşı, onlar erməni dövləti yaratmaq haqqında heç düşünmürdülər də.
Bu mənada Otto fon Bismarkın 1878-ci ildə Berlin konqresindəki çıxışı olduqca diqqətəlayiqdir. O, çıxışında bildirmişdi ki:
“Erməni dövlətçiliyi alman əsgərinin bir damla qanına dəyməz”.
Osmanlı imperiyasını dağıtmaq istiqamətində erməni kilsəsi erməni birliyinin mərkəzi kimi Avropa ölkələrinin marağına
xidmət edirdi və 1878-ci ildə İsveçrədə “Qnçaq” erməni təşkilatı yaranmışdı. 1890-cı ildə Qafqazda “Daşnaksütyun” erməni
milli təşkilatını yaratmaqla Osmanlı imperiyasını süquta yetirmək cəhdi isə Rusiyanın maraq dairəsində idi. Bu təşkilatların
hər biri böyük dövlətlərin əlində özünəməxsus şəkildə alətə
çevrilmişdi. Onlar bu təşkilatların köməyi ilə Osmanlı imperiyasına qarşı fəaliyyət göstərirdilər.
I Dünya müharibəsi ərəfəsində “Qnçaq” və “Daşnaksütyun”
təşkilatları erməni kilsəsinin təşəbbüsü ilə konqres keçirərək orada Osmanlı imperiyasına qarşı konkret qərarlar qəbul etdilər.
Konqresin ilk qərarına görə – Osmanlı ordusunda xidmət
edən ermənilər heç bir halda silahlarını təhvil verməməli, rus
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qoşunları yaxınlaşan məqamda isə silahlarını Osmanlı ordusunun əsgərlərinə qarşı çevirməli idilər. Konqresin ikinci qərarına
əsasən, Osmanlı əsgərlərinin kəndlərdə qalmış ailələrinə qarşı
təzyiq göstərilməyə başlanılmalıydı.
Üçüncü və ən əsas qərar – qarşıdakı müharibədə hər vasitə
ilə Osmanlı imperiyasının darmadağın edilməsinə nail olmaq idi.
1909–1918-ci illərdə Osmanlı imperiyasının sultanı V Mehmet və Osmanlı ordusunun generalları Rişad Paşa, Hərbi nazir
Ənvər paşa, Daxili İşlər naziri Tələt paşa bu planlardan xəbərdar
idilər. 1914-cü ilin dekabrından 1915-ci ilin yanvarınadək davam
edən “Sarıqamış” döyüşü zamanı ermənilər düşmən tərəfə keçməklə Osmanlı imperiyasına xəyanət etdilər.
Bu hadisədən sonra Osmanlı İmperiyasının rəhbərləri ermənilərin sərhədyanı ərazilərdən ölkənin digər ərazilərinə köçürülməsi siyasətinə əl atmağa məcbur oldular, çünki bu millətin
nümayəndələri xarici qüvvələrin dəstəyi ilə daim Osmanlı qoşunlarının arxa cəbhəsində terror və təxribatlar edirdilər.
24 aprel 1915-ci ildə Osmanlı hökuməti “Qnçaq” və “Daşnaksütyun” erməni təşkilatları fəallarının həbs edilməsi haqqında qərar qəbul etdi.
Ermənilərin sərhədyanı ərazilərdən köçürülməsi 1915-ci
ilin 27 mayından başladı. Osmanlı hökumətinin fərmanına əsasən, ermənilərə daşınması mümkün olan əmlaklarını özləri ilə
aparmağa imkan verildi. Bunun üçün lazımi qədər araba ayrılmışdı. Daşınmaz əmlaka gələndə isə Osmanlı hökuməti onlara
qiymət qoymaq və haqqını ödəmək barədə göstəriş verdi. Bundan əlavə, qeyd edilmişdi ki, köçürülmüş ermənilər gələcəkdə
geri qayıtmaq istəsələr, onlara məxsus daşınmaz əmlak sahibinə qaytarıla biləcək.
Köçürülən ermənilərə xəsarət yetirən türk əsgərlərini ciddi
cəzalar gözləyirdi.
1915-ci ildə Osmanlı imperiyası ermənilərin sərhədyanı
ərazilərdən təxliyə edilməsinə 25 milyon Türkiyə lirəsi, 1916367

cı ildə isə 86 milyon lirəlik maddi vəsait ayırmışdı, halbuki o
zaman cəbhədə türk əsgərlərinin ərzaqla təminatı çox zəif idi.
Avropalı müəlliflər yazırdılar ki, alman jurnalistləri Suriyada ermənilərin yerləşdikləri ərazidə olarkən türk hökumətinin
öz əsgərləri səngərlərdə aclıq çəkdikləri halda, erməniləri ərzaqla necə təmin etdiklərinin şahidi olmuşdular.
Fırıldaqçı Andonyan və “soyqırımı”
adlı kələk
1920-ci ildə guya Osmanlı dövlətinin keçmiş məmuru olmuş
Andonyan soyadlı bir erməni mühacir Parisdə fransız və ingilis
dilində “Andonyanın sənədlər toplusu” adlı rəsmi sənədləri dərc
etdirib. Bir çox tədqiqatçılar bu toplunun erməni soyadlı müəllifin olduğuna şübhə edir və sənədin saxtalığını sübuta yetirməyə
çalışırlar. O illərin tarixi və siyasi şəraitini təhlil edərkən bu saxta sənədin hansı məqsədlə dərc olunduğunu anlamaq xüsusi zəhmət tələb etmir, çünki Osmanlı imperiyası artıq I Dünya müharibəsində məğlubiyyətə uğramışdı, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Rumıniya, Yunanıstan onun ərazisini öz aralarında bölüşdürürdülər. Ermənilərin Osmanlı imperiyası tərəfindən soyqırımına məruz qalması mövzusu Osmanlı imperiyasının Avropa
ölkələrindəki düşmənləri tərəfindən ortaya atılmışdı. Daha doğrusu, bu, Osmanlı imperiyasına təzyiq göstərmək üçün Antanta
ölkələrinin hiyləgərliklə uydurduğu yalan idi.
Əslində, “soyqırımı” termininin özü o zamanın hadisələrinə
uyğun işlədilmir. Bu söz ilk dəfə 1943-cü ildə Avropa əsilli Polşa
hüquqşünası Rafael Lemkin tərəfindən işlədilib, hüquqi statusunu
1948-ci ilin dekabrında – II Dünya müharibəsindən sonra alıb.
“Soyqırımı törədilməsinə dair xəbərdarlıq və bununla bağlı
müəyyən edilmiş cəza haqqında konvensiya” bir anlam olaraq
bunun insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət olduğunu
müəyyən edir. Ona görə də bu terminin 1948-ci ilə qədər baş
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verən hadisələrə şamil edilməsi nə hüquqi, nə də məntiqi baxımdan qanunauyğun sayıla bilər. Belə ki, bu konvensiyada
birmənalı şəkildə keçmişə tətbiq edilə biləcək qanunlar yoxdur.
Əksinə, konvensiyanın məqsədi odur ki, o yalnız gələcəkdə
gündəmə gəldikdə belə cinayətləri törədən dövlətlərin üzərinə
öhdəliklər qoysun. Müharibə illərində və I Dünya müharibəsinin qızğın çağında baş verən hadisələrə münasibətdə “soyqırımı” terminini işlətmək, keçmişə tətbiq etmək düzgün deyildir,
çünki bu hadisələr konvensiyanın qüvvəyə mindiyi vaxtdan əvvəl baş verib.
Məlum hüquqi vəziyyətin mahiyyəti dünya hüquq praktikasında və bir çox hüquqi sənədlərdə öz əksini tapmışdır. Bir
qayda olaraq, qanunun əks tərəfini tətbiq etmək qanunçuluq
prinsiplərinə, həmçinin hüquqi dövlətin qanun elminə – hələ
beynəlxalq hüquqşünaslığın dünya praktikasına demirəm – qətiyyən uyğun gəlmir.
Həmçinin, I Dünya müharibəsi zamanı Osmanlı imperiyası
daxilində onun vətəndaşlarının da başına gətirilənləri soyqırım
kimi tanımaq qanunamüvafiq deyil.
Rus qoşunları və erməni
tacirləri Türküstanda
XIX əsrin ikinci yarısında – rus Türküstanı, yaxud Türküstan kimi tanınan Orta Asiyanın tədricən işğalı və Rusiya imperiyasına birləşdirildiyi dövrdə, bu ərazilərdə erməni icmaları
peyda olmağa başladı [1].
Ermənilərin əsas kütləsi Türküstanın şəhərlərində, daha sonra tədricən kəndlərində yerləşdirilirdi. Səmərqənd, Kokand, Əndican kimi qədim şəhərlərdə və Aşqabadda, Skobelevdə (keçmiş
Fərqanə) sıx halda məskunlaşma gedirdi: demək olar ki, onların
hamısında erməni kvartalları (məhəllə) mövcud idi [2]. O illərin
rus tarixi mənbələri Rusiya ordusunun ardınca Türküstanda ilk
olaraq ermənilərin peyda olduğuna şəhadət verir.
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1910-cu ildə rus ordusunun general-mayoru B.Litvinov “Kaufman toplusu”nda məlumat verir ki, “rus ordusu Türküstana gəldikdən sonra ermənilər onların ardınca sürünməyə başladılar...
Piştaxtalar açıldı, yenə ordu gəldi, nəqliyyat idarələri, zavodlar,
kilsə, məktəb və s. artdı... Ermənilər, ermənilər və ermənilər.
Erməni tacirlər tatar tacirlərini, erməni dərzilər yəhudi dərzilərini sıxışdırırdılar. Erməni möhtəkirləri, erməni alverçiləri...
Pivə dükanları işlədənlər, bir sözlə, xüsusi erməni məhəllələri
yaranırdı”...
1913-cü ildə Fərqanə vilayətinin erməniləri ticari münasibətlərdə daha dayanıqlı və möhkəm idi, rifahları yaxşılaşırdı....
Erməni-qriqoryan kilsələri yanında məktəblər yaranırdı.
Türküstan diyarının şəhərlərində gəlirli evlər və restoranlar, mağazalar meydana çıxmağa başladı.
Dövlət işlərində və hərbi sahədə çoxlu erməni xidmət
edirdi [3].
Rus imperiyası sayəsində 1917-ci ildə Türküstanda ermənilərin sayı nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdı. Orada məskunlaşanlar sənət peşələrini mənimsəyir, piştaxtalar açır, tikintidə
çalışırdılar. Erməni tacirlər Rusiya ilə ticari əlaqələr qurur, imkanlı ermənilər çoxlu pambıq təmizləyən, yağ hazırlayan, dəri
istehsal edən müəssisələrə sahib olurdular [4].
Qırmızı bolşeviklər və
qanlı “Daşnaksütyun” Türküstanda
1918-ci ildə Türküstanda sovet hökumətini tanımaq istəməyən, Türküstanın müstəqilliyi uğrunda mücadiləyə qalxan azadlıq
mücahidlərini məhv etmək məqsədilə, Moskvadan Daşkəndə 11
eşelon döyüşçü və artilleriya göndərildi. O illərin bir çox bolşeviklərinin təəssüratlarından bəlli olur ki, Türküstana göndərilən
döyüşçülər, əsasən, erməni silahlılarından ibarət daşnaklar idilər.
1918-ci ilin əvvəllərində Kokand sovetinin sədri erməni
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Saakovun başçılığı ilə silahlılar pulemyot və tanklarla Baçkır
qışlağına, qurbaşı İrqaşın – Türküstan milli azadlıq hərəkatının
liderinin kəndinə yaxınlaşıb onu yandırdılar. Yolüstü “dəstə
günahsız, köməksiz kəndliləri gülləbarana tutur, qadın və qızlara təcavüz edərək ev və əşyalarını qarət edirlər”.
Rusiyada oktyabr çevrilişi və Əndicanda yaranan inqilabi
diktatura 1919-cu ilin ortalarına qədər hakim mövqe tutan daşnaklar üçün əlverişli şərait yaradır, Türküstanın sərvətlərinə yiyələnmək üçün yol açır, onlara yerli əhalinin əmlak və ərzaqlarını əllərindən almaq imkanı verirdi [5].
Sovet işğalı dövründə “Daşnaksütyun” təşkilatının məsləhətlərindən yararlanan erməni icmaları ilə Türküstanın yerli
əhalisi arasındakı münasibətlər kəskinləşirdi. Erməni millətindən olan keçmiş baqqallar, şərab alverçiləri, bərbərlər, qəssablar və başqa ticarət adamları “inqilabçı” olub yerli Türküstan
əhalisini soyurdular.
Daşnakların qanlı izləri

1918–19-cu illər arasında erməni daşnakları tərəfindən Fərqanə vadisinin, demək olar, bütün şəhərləri, 180 kəndi yağmalanmış, Kokand şəhərində 3 gün ərzində 10.000, Margilanda
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7000, Əndicanda 6000, Namanqanda 2000, Bazarkurqanda 4,5
min dinc əhali qətlə yetirilmişdi.
13 fevral 1918-ci ildə Kokand şəhəri və ətraf qışlaqların
əhalisinə divan tutuldu. Daşnaklar 3 gün ərzində qarşılarına çıxan bütün müsəlmanları qırır, onların evlərini və piştaxtalarını
qarət edirdilər. Yerli əhalinin maxalli (aran) və qışlaq yerləri
yandırılır, əldə olunan qalaq-qalaq qənimətlər vağzala toplanırdı ki, ölkədən rahat çıxarılması mümkün olsun.
Təkcə Kokandın muxtariyyətini müdafiə edən yerli özbəklər deyil, onları dəstəkləyən farslar, yəhudilər, ruslar və Kokandda mövcud olan azsaylı icmaların nümayəndələri yaşları
nəzərə alınmadan öldürülürdü.
Qətllərin əsas təşəbbüskarı fars və özbək icmalarına qəzəblənmiş qəddar ermənilər idi.
Sonralar Kokand erməni icmasının daha fəal başkəsənləri
özlərinə haqq qazandırmaq məqsədilə deyirdilər ki, onları buna
sövq edən müsəlmanların “cihad” elan etmə qorxusu idi [6].
Daşnakların əsas qüvvələri Kokandı yandıraraq yerli əhalini
doğradılar, onların digər hissəsi Kokandın dinc əhalisi ilə
döyüşdən sonra Suzakı zəbt edib oranın bütün əhalisini qətlə yetirdi. Qırmızı Ordunun tərkibində erməni daşnakları olan 3-cü
dəstə xalq üsyançıları ilə Bazarkurqan yaxınlığında döyüşə girdi
və sonuncular geri çəkilməyə məcbur oldu. 20 gün müddətində bu
ərazidəki bütün qışlaqlar hücuma məruz qaldı, kişi cinsindən olan
bütün müsəlmanlar yaşlarından asılı olmayaraq öldürüldülər.
Sağ qalanlar ölənləri dəfn edirdi, lakin daşnaklar yenidən
peyda olub sağ qalanları, hətta dəfn olunanların məzarı üstdə
dua oxuyanları da qətlə yetirdilər [7]. Kokand muxtariyyəti
darmadağın edilib Qırmızı qvardiya tərəfindən hissə-hissə ələ
keçirildikdən sonra dünya müharibələrində yaxşı döyüş təcrübəsinə yiyələnmiş macar, avstriyalı, alman əsirlərindən ibarət
dəstəyə erməni icmalarının silahlıları – baqqallar, şərabsatanlar, bərbərlər, qəssablar və digər ticari təbəqələrin nümayəndələri də qoşulmuşdular [8].
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1918-ci ilin martında Sovet Rusiyasının milli rayonlarının
bir çox yerli qəzetlərinə RSFSR-in milli məsələlər üzrə xalq
komissarı İ.V.Cuqaşvili – Stalinin imzasıyla fərman göndərilmişdi ki, “erməni inqilabi təşkilatlarının azad, könüllü erməni
dəstələri yaratmaq hüquqları vardır” [9].
Ondan sonra şəhərin bütün əsas mülki və hərbi vəzifələrini
“Daşnaksütyunun ətrafında birləşən ermənilər tutmuşdular.
Hakimiyyət münasibətləri yalnız silah gücü üzərində qurulmuşdu. Daşnaklar silahları öz həmqəbilələrinə paylayaraq, inqilab naminə yalnız öz imtiyazlarını qoruyan, müstəbid hökumətə qulluq edən güvənli “yeni zümrələr” formalaşdırırdılar.
1918-ci ildən 1919-cu ilin ortalarınadək Əndicanda inqilabi
diktatura və sovetlər də daşnakların nəzarəti altında idi.
Hökumət resursları tükənəndə, rus Türküstanını iqtisadi
böhran və aclıq təhlükəsi bürüyəndə ermənilərdən təşkil olunmuş Qırmızı Ordu dəstələri “basmaçılarla” döyüşmək adıyla
qənimət əldə etmək məqsədilə müsəlman əhalisinin qışlaqlarına hücum edirdi [10].
1918-ci ilin aprelində xalq döyüşçüləri Fərqanə vadisində
Namanqan şəhərini mühasirəyə aldılar. Onu Qırmızı Ordu dəstəsiylə birlikdə mütəmadi olaraq “basmaçılara” qarşı vuruşan
“Daşnaksütyun” partiyasının üzvlərindən ibarət iki dəstə qoruyurdu [11].
1918-ci ilin iyun ayında daşnaklar Oş şəhərinə hücum etdilər, həmin ilin dekabrında Fərqanə vadisinin şimal hissəsinə –
Cəlalabad ətrafına soxuldular. 1918-ci ilin dekabrında XanulAbar qışlağında daşnak dəstəsi bütün müsəlman qadınları oğurlayıb qənimət kimi Əndican qalasına apardılar [12].
1918-ci ilin iyun ayında Türküstan Kommunist Partiyasının I qurultayında daşnaklara vilayətin inqilabi hərəkatında iştiraklarına görə rəsmi təşəkkür elan edildi.
Buna cavab olaraq “Daşnaksütyun”un nümayəndəsi sovet
hökumətinin köməyinə gəlməyə, ona daim dəstək verməyə hazır olduqlarını bəyan etdi:
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“Çətin məqamlarda biz sizə, siz isə özünüzə güvəndiyiniz
kimi bizə də güvənə bilərsiniz” [13].
Türküstan Kommunist Partiyasının qurultayı ilə eyni zamanda “Daşnaksütyun”un da qurultayı çağırılmışdı ki, bu qurultayda ermənilərə sovet hökumətinin tərəfində olmaq tapşırığı verilmişdi və xüsusi vurğulanmışdı ki, yalnız bu yolla onlar
öz ölkələri olan Ermənistanı və Türküstanda erməni diasporunu
“düşmən” müsəlmanlardan qoruya bilərlər [14].
Həmçinin “Daşnaksütyun” Qafqazda da döyüşlərin aparılması məqsədilə Qırmızı Ordu hissələrinin yaradılmasında iştirak etməyə hazır idi.
Layihəyə əsasən, Qafqazda yerləşdirilmiş Qırmızı Orduda
erməni inqilabi dəstələrindən istifadə etmək nəzərdə tutulurdu,
onlar təşkilati və intizam məsələlərində müəyyən muxtariyyətə
sahib ola bilərdilər.
Bu, Türküstan Muxtar Respublikasının Xalq Komissarları
Sovetinin rəhbərlərindən biri, hərbi komissar Osipovun qurultaydan qabaq elan etdiyi konkret layihə idi [15].
Qırmızı Ordunun tərkibində daşnakların hərbi hissələrinin
yaradılması layihəsini təklif edən Osipov, 1919-cu ildə sovet
hökumətinin düşmənlərinin tərəfinə keçdi; Daşkənddə hökuməti
devirməyə cəhd etdi ki, bu da 14 Daşkənd komissarının – Sovet
Türküstanının ali rəhbərliyinin, o cümlədən Türküstan Mərkəzi
İcraiyyə Komitəsinin sədri Voytintsev, XKS-in sədri Figelski və
əks-inqilabçılara qarşı mübarizə üzrə yerli fövqəladə komissiyasının başçısı Fomenkonun həyatı bahasına başa gəldi.
Apreldə müsəlman kommunistlər, Türküstan Kommunist
Partiyası müsəlman bürosunun iclasında Fərqanədə zorakılığa
son qoymağın vacibliyini, müsəlman əhalisini öz tərəflərinə çəkərək Qırmızı Ordunu erməni fitnəkarlarından təmizləmək məsələsini səsləndirirdilər [16].
Qəddarlıq – qəddarlıq və intiqam duyğusu doğururdu.
Türküstan milli azadlıq hərəkatı dəstələrinin hərbi-səhra ko374

mandirləri, qurbaşılar Fərqanə vadisinin müsəlman əhalisinə
belə bir çağırışla müraciət edirdi:
“Biz Osmanlı türklərindən nümunə götürməliyik...”
Türküstanın milli azadlıq hərəkatının döyüşçüləri öz çağırışlarının təsdiqi olaraq qurbaşı Madamin bəyin başçılığıyla
Namanqan qarnizonundan Qırmızı Orduda sovet hökumətinə
qulluq edən bir neçə rus, 49 erməni və 13 müsəlman döyüşçünü əsir götürdülər, bütün erməni və müsəlmanları yerindəcə
güllələdilər, rusları isə tərk-silah edib buraxdılar.
1918-ci ilin noyabrında Madamin bəyin və qurbaşı Xal Xocanın dəstələri müqəddəs yeri – Həzrəti-Əyyub peyğəmbər
türbəsini ziyarət etdikdən sonra, qayıdanbaş Cəlalabad bankını
qarət edərək sovet müəssisələrinin 13 əməkdaşını, o cümlədən
daşnaklar Suzak qışlağını yerlə-yeksan etdiklərinə görə 11 ermənini qətlə yetirdilər. Türküstan Xalq Komissarları Sovetinə
Əndicandan çatdırılan gizli məlumatda deyilirdi ki, sovet hökumətiylə müsəlman əhalisi arasında münaqişəni qızışdırdığına
görə “Daşnaksütyun” məsuliyyət daşıyır, şəhərdəki milli siyasət məsələsinə görə cavabdeh olan erməni rəhbər isə çox varlı
yaşayan, şərabçılıq müəssisəsi, kinoteatrı və bir neçə evi olan
sahibkardır [17].
Daşnaklar tərəfindən qışlaq və kəndlər dağıdıldıqdan sonra
Fərqanə vadisinin əhalisi əsassız olaraq sovet ideoloji partiya
işçilərinin “basmaçı” adlandırdığı xalq döyüşçülərinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Türküstan milli azadlıq hərəkatına
qoşulurdu.
1919-cu ilin fevral ayında Türküstan milli azadlıq hərəkatının dəstələri Əndicana hücum etdikdən sonra şəhərin əsasən ermənilərdən ibarət olan qarnizonu bu basqına görə məsuliyyəti
qədim şəhərin müsəlman sakinlərinin üzərinə qoydu. Həftə ərzində müsəlman sakinlərin evlərində soyğunçuluq, ölüm və
təcavüzlə müşayiət olunan axtarışlar aparıldı. Daşnaklar gənc
qızları qədim şəhərdən arabayla Əndican qalasına aparırdılar.
375

Öz qəddarlıqlarına haqq qazandırmaq məqsədilə onlar deyirdilər ki: “Ermənilər hətta bütün Fərqanə müsəlmanlarını qırsalar da, 1915-ci ildə Osmanlı imperiyası dövründə müsəlmanların öldürdükləri ermənilərin sayı qədər olmayacaq” [18].

Rusiya Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Türküstanın rus kommunistlərini “müstəmləkəçilik təmayüllərinə” və
müsəlman əhalisini sıxışdırdıqlarına görə mühakimə etməsinə
baxmayaraq, Fərqanədə rus kommunistləri daşnaklarla əməkdaşlığı davam etdirirdilər. Bununla belə, vəziyyət “Daşnaksütyun”un xeyrinə dəyişmədi. 1919-cu ilin martında Türküstan sovetlərinin fövqəladə qurultayında onun müsəlman nümayəndələri “Daşnaksütyun” dəstələrinin “tərksilah” olunması, eləcə də
“Qırmızı qvardiyanı cinayətkar elementlərdən təmizləmək haqqında qətnamə qəbul olunması” təklifini verdilər [19].
Hələ “Daşnaksütyun”un tərk-silahına qədər Turar Rıskulov
Türküstan daşnaklarının əsas qüvvələrinin cəmləşdiyi Əndicana gəldi, həm də böyük səlahiyyətlərlə; belə ki, o, Fərqanə komissiyasının üzvü idi. O, daşnakların müsəlmanlara etdiyi təcavüz faktları barədə Əndicandan Daşkəndə məlumat verirdi,
tərk-silaha dair əməliyyat planı öncədən düşünülmüşdü və bu
da işin asan olmadığını göstərirdi.
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Məlum olmuşdu ki, Əndicanın erməni icması qısa zaman
kəsiyində sovet hökumətindən ən azı 800 tüfəng alıb. Bununla
yanaşı, icma başçısının dediyinə görə, onun hər üzvünə 5 tüfəng, tapança, döyüş sursatı və hətta qumbaralar qalmışdı.
Erməni bolşeviklərinin Türküstan ərazisindəki fəaliyyəti
Türküstan kommunistlərinin müsəlman bürosunun konfransında müzakirə olunduqdan sonra tərksilah haqqında rəsmi əmr
verildi ki, daşnakların əks-hücuma hazırlaşmasına zaman qalmasın. Türküstan MİK-də Fərqanə erməni icmasının silahları
təhvil verməsi, Qırmızı Ordunun kənar ərazilərdə olan dəstələrinə isə öz sıralarındakı erməni döyüşçülərini çıxarması haqqında əmr imzalandı [20].
Keçmiş günlər
Türküstanda sovet hökuməti Rusiya Kommunist Partiyası
və müsəlman-kommunistlərin təzyiqiylə ilk dəfə olaraq daşnak
dəstələrini tərk-silah etmək niyyətini aşkarladı. Lakin ilk vaxtlar daşnaklar əmrə tabe olmurdular: özlərini əldə silah qorumağa, bəziləri isə Türküstanı tərk etməyə hazır idilər.
Daşnakların tərk-silahına dair əmrin icrası Türküstan MİKin nəzarəti altında, Fərqanə icmasındakı ermənilərdə olan silahların və döyüş sursatlarının sayına dair dəqiq kəşfiyyat məlumatlarına əsasən həyata keçirildi. Komissiya bu təşkilatların tərəfdarlarının evlərində axtarış aparmağa Qırmızı Ordu hissələrini də cəlb etdi.
Əmrin icrasına qarşı çıxan “Daşnaksütyun” üzvləri mühakimə olunur, hərbi tribunala verilir və güllələnirdilər.
Qırmızı Ordudakı ermənilərin öz həmqəbilələrini silahlandırmasının qarşısını almaq məqsədilə, Komissiya tərəfindən
Türküstan Qırmızı Ordusuna öz sıralarından Qızıl Ordudakı erməniləri qovmaq əmri verilmişdi.
Müsəlman bürosunun I Qurultayında daşnakların Əndican,
Kokand və Skobelevdə mərkəzləşdirilmiş döyüş dəstələrinin
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tərk-silah edilməsinin başa çatdırılması haqqında məlumat verildi [21].
Kommunistlərin Fərqanə əhalisinin düşmənlərini tərk-silah
etmək cəhdini duyan qurbaşı Madamin bəy sovet hökumətinin
tərəfinə keçmək niyyətini bildirdi. “Daşnaksütyun”un fiziki
məhv edilməsi və qorxudulması üçün Türküstan milli azadlıq
hərəkatının lideri qurbaşı Madamin bəyin qüvvələrindən də istifadə edildi.
Türküstanda “Daşnaksütyun”un filialları buraxıldıqdan
sonra ermənilərə əsas mərkəzi Qafqazda olan, “Daşnaksütyun”
partiyasıyla heç bir əlaqəsi olmayan yeni, formal “Erməni qardaşlığı” və başqa təşkilatlar yaratmağa icazə verilmişdi, lakin
Türküstanın müsəlman kommunistləri erməni təşkilatlarını
gözdən qoymurdular. Qırmızı Ordunun Türküstan cəbhəsinə
rəhbərlik edən M.V.Frunzeyə onun komandirlərindən biri –
2-ci türk briqadasının komandir müavini 1 ildən sonra bu erməni təşkilatının “Daşnaksütyun”dan heç də fərqlənmədiyi barədə
məruzə etdi və bu təşkilatın fəaliyyətinin dayandırılmasına dair
sərəncam verilməsi təklifini irəli sürdü.
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