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S A D IQ ZEYN AL OĞLU SADIQOV «Tarixin qan yaddaşı»,
sənədli xatirə oçerk və povest, Azərbaycan Respublika Xatirə
Kitabı nəşriyyatı, Bakı, 2001, 366 səh.
Əziz oxucu, indicə vərəqlədiyin bu kitabda yazıçı-jumalist Sadıq
Zeynaloğlunun böyük vətənpərvərlik, yurdsevərlik duyğuları ilə yazdığı
xatirə oçerk və povestdə sadə əməkçilərin başına açılan oyunlardan ürək
ağrısı ilə bəhs edilir. Bu, müəllifin oxucularla ikinci qaibanə görüşüdür. İlk
kitabı 1999-cü ildə «Gənclik» nəşriyyatında çapdan çıxmışdır («Tarixin
qan yaddaşı»),
Sadıq Zeynaloğlu bu əsərində hal-hazırda millətimizin gözü önündə
erməni neofaşistlərinin törətdikləri cinayətlərin dünənki kökləri açıq-aydın
göstərilir. Orbelyan soyadlı təkcə bir erməni faşistinin Naxçivan
hüdudlannda Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi fitnəkarlıqlar Andranik
xislətli nankor qonşulanmızın qadın nümayəndələrini bu gün də öz
ocağının başında əyləşdirən zatıqınq «el qəhrəmanlarına», errnəni
döşündən süd əmən və erməniyə «dayı» deyən, bizdən olub, bizi
bəyənməyənlərə sillə-şapalaq kimi dəyməlidir. «Toфaqdan pay olmaz!»
- deyə fəryad qoparan xalq şairimiz B.Vahabzadənin tə’birincə desək,
keçmişimizi unutmağımızın acı nəticələri göz qabağındadır.
Kitab geniş oxucu kiitləsi üçün, ən ümdəsi, gəncləıimizin qan
yaddaşının unutqanlıqdan uzaqlaşdınlması üçün stolüstü kitaba
çevrilməlidir.
©

Azərbaycan Respublikasi
Xatirə Kitabı Nəşriyyatı, 2001.

MÜƏLLİFDƏN
Bu tarixi əsər 193Q-1942-ci illər arasında Azərbaycan
Respublikasımn Naxçivan MR-in Keçili, M ilax. Ərəfsə, Qazançı və
digər kəndlərində, eləcə də Xızı rayonunun Agdərə kəndində
törədilmiş faciələrdən bəhs edir.
Əgər biz hazırda öz ideologiyası və tarixi olan yeni, müstəqil
bir dövlət qururuqsa, bizdən sonra gələn nəsillər Azərbaycan
həqiqətlərini mütləq bilməlidirlər ki, bu quruculuq bizə necə
çətinliklər, necə qanlar bahasına başa gəlib. Bizi bir millət, bir xalq
kimi necə, hansı vasitələrlə məhv etmək istəyiblər və biz necə
əzab və məşəqqətlərə sinə gərərək yaşamışıq.
Mənfur və mənhus, qanahəris düşmənlərimizi sevindirməmək
üçün, tarixin ibrət dərslərindən bəhrələnməli, sözdə yox, əməldə,
işdə bir vücud, bir yumruq kimi birləşməli. indən belə daha da
yaxşı, daha da mehriban yaşamalıyıq. Yaxın tariximizin qanlı
səhifələrini vərəqlədikcə, unutqanlıq mərəzindən xilas olmalıyıq.
Bu kitabda blr sıra kənd və digər adları bir daşnaq törtöküntüsü olan Orbelyan tərəfindən necə yazılıbsa, eləcə də
saxlamışam. Bu şəxs nəinki adları məharətlə dəyişdirməyə,
saxtalaşdırmağa çalışmış, həmçinin yəqin ki, imkan daxilində
həmin kəndlərin bütün sakinlərini bütövlüklə məhv etmək
istəmişdir.
M ən.bu kitabın nəşr edilməsində əməyi, xidməti və köməyi
olacaq xeyirxah inSanlara əw əlcədən hədsiz minnətdarlığımı
bildirirəm.

TARİXİN QAN YADDAŞI SİLİNMƏZDİR
15 mart 1996-cı il tarixli «Siyasi repressiya qurbanlarına bəraət
verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Qanunu»ndan sonra,
Azərbaycan xalqına qarşı müntəzəm törədilmiş və bu günə qədər
qaranlıq, geniş tədqiq olunmamış qalan, yaxud qismən tədqiq
olunaraq şəxsi arxivlərdə əlyazması şəklində saxlanılan, geniş
ictimaiyyətə namə’lum qalan soyqırımına, repressiyalara dair
qiymətli sənədlərin, faktik materialların sür’ətlə üzə çıxmasına, bir
daha yeni bir coşğunluqla öyrənilməsinə, dərc edilməsinə münbit
imkan, zəmin, şərait yaranmışdır.
Heydər Əliyev dühası ilə artıq Azərbaycan həqiqətləri yenicə
doğan günəş şüasından közərən zirvələr kimi işıqlaşmağa, hər
yerdən açıq-aydın görünməyə başladı. M əhz bu baxımdan,
hörmətli oxuculara təqdim edilən bu, həcmcə çox da iri olmayan
kitabda çox böyük fitnəkarlıqlardan söhbət açılır və Naxçıvana aid
ilk dəfə qiymətli tarixi faktlar aşkarlamr. Sadıq Zeynaloğlunun bu
əsərində Naxçivan MR, eləcə də Xızı rayonu Ağdərə kəndində,
ümumiyyətlə bütün Azərbaycan ərazisində 1930-1942-ci illərdə
baş vermiş repressiya əməliyyatları diqqətlə öyrənilib, qələmə
alınmış, günahsız, zəhmətkeş adamların başına gətirilən
müsibətlər ətraflı əks etdirilmişdir. Müəllif Orbelyan familiyalı bir
NKVD işçisinin millətimizin başına açdığı oyunları qanlı qisasçılıq
qəsd-planlarını - uşaqdan tutmuş böyüyə, kənd ağsaqqallarına
qədər qondarma, uydurulmuş saxta dindirmələrlə güllələnməyə,
sürgünə necə məhkum etməsini ürək yanğısı ilə təsvir edir. Bir
hüquq işçisi kimi mən bu dindirmə proseslərini və oradakı
uydurmaları oxuduqca heyrətə gəlir və düşünürəm ki, insan
vicdanmı, insanlıq simasını nə qədər itirməlidir ki, bu avam ,
savadsız, əliqabarlı günahsız adamları belə qəddarlıqla, belə bir
faşist amansızlığı ilə şantaj edib güllələnməyə, sürgünə məhkum
etmiş olsun.
• Səhifələri çevirdikcə, Orbelyanın mənfur əməlləri ilə tamş
ojduqca bir daha əmin olursan ki, əlinə fürsət düşən bir erməni nə
qədər amansız, nə qədər qəddar ol.ur. Bu fürsətdən faciələr
törətmək üçün necə bir məharətlə istifadə edir. Son illərə qədər
bütün Azərbaycan ərazisində ermənilərin hansı mühüm postları
tutduğunu və onların artıq nələr törətdiyini düşünərkən dəhşətə
gəlirsən.

Sadıq Zeynaioğlu, yeri gəldikcə, bu məsələyə toxunur və 3040-cı illərin hadisələri fonunda bu gün həyatımızda baş verən
qanlı hadisələri; Qarabağ, Xocalı faciələrini də xatırladır. Bununla о
bizi bir daha ayıqlığa-sayıqlığa çağırır. Tarixin gələcəkdə bir daha
belə təkrar olunmaması üçün erməniləri heç vaxt Gyuxarı başaÖ
keçirməməyi bizə tövsiyə edir.
Bəli, həyatda hər şey yaranır və məhv olur, hər bir hadisə baş
verir və zaman keçdikcə unudulub gedir, yoxa çıxır. Hətta
insanların yaddaşında saxladığı xatirəiər də! Lakin unudulmayan,
həmişəyaşar bir şey varsa, о da tarixin yaddaşıdır. Tarixin
yaddaşına həkk olunmuş hər hansı bir hadisəni, əhvalatı, istər
qanlı cinayətiər, istərsə də xeyirxah, nəcib əməllər olsun, bəşər
övladının xatirəsindən heç vaxt silinmir. Oiduğu kimi gələcək
nəsillərə ibrət dərsi kimi saxlayır, yaşadır. Orbeiyanlar о zaman
dərk etmirdilər ki, onlar günahsız insanları güllələmək, sürgün
etməkdən ötrü vicdansızlıqla qondardığı itttihamnam.ələr, qanlı
hökmlər tarixin yaddaşına əbədi həkk olunur və zaman gələcək bu
hökmlər, bu ittihamnamələr baş qaldırıb Orbelyan kimilərin özünü
ittiham edəcək, özünü lə’nətləyəcək, özünə amansız, qaniçən,
faşist damğasını vuracaqdır. Bu dindirmələri, bu hökmləri, bu
ittihamnaməni oxuyan hər kəs, dünyanın hansı yerində, hansı
guşəsində olursa olsun, ya hüquqşünas, ya da adi peşə sahibi
olsun, Orbelyamn simasını, daha doğrusu, simasızlığmı açıq-aydın
görüb müəyyənləşdirə
cək. Onun Azərbaycan xalqına qarşı
qəsdinə - qisasçılıq fəaliyyətinə şəksiz-şübhəsiz əmin olacaqdır.
Bu ittihamnaməiəriə Orbelyan nə qədər faciələr törətsə də, lakin
bir xeyirxah iş görmüşdür. O, özü barəsində həqiqəti ört-basdır
edə bilməmişdir. Özünün fitnəkarlığım, xəyanətini millətimizə,
xalqımıza qarşı düşmənçilik niyyətini, çürük mə'nəviyyatını,
nankorluğunu və nəhayət, bütün ermənilərə, daşnaqlara məxsus
iyrənc simasızlığını, riyakarlığını, ikiüzlülüyünü, saxtakarlığını
gizlədə bilməmişdir. Bu ittihamnamələr həm Azərbaycan xalqı,
həm də ermənilər barəsində kimin kim olduğunu və əsl həqiqəti
dərk etmək üçün tarixin gözəl yaddaşı, sübutu, bizim üçün isə
beynimizə mismarlayacağımız-ibrət dərsi, örnək olmalıdır. Bu
dərsi biz gərək hər gün oxuyub, xatırlayaq, müntəzəm olaraq
gələcək nəsiilərə öyrədək.
Hər bir cümləsi vətəndaşlıq qeyrəti ilə yazılan bu kitab
müstəqii Azərbaycan Respublikasımn ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçivan MR-nın qədirbilən eilərinə müəllifin ən qiymətli
hədiyyəsidir.

Mən bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, tariximizin qaranlıq
səhifələrini gur şəkildə işıqlandıran bu sənədlərin kitab şəklində
nəşr olunmasının səbəbkarı və baisi Azərbaycanın xilaskarı,
dövlətimizin və dövlətçiliyimizin m e’marı, dünyaşöhrətli siyasi
xadim im iz, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, - əvəzsiz və
şəriksiz lideri, cənab H.Ə.ƏIiyevdir. Məhz onun imzaladığı
yuxarıda adını çəkdiyimiz Azərbaycan Respublikasi Qanununa
ramən biz də (mən və naşirj bu kitabın çıxarılmasına yar və
yardımçı olduq. Güman edirik ki, bu kitab Naxçıvanın və Xızının
tarixini öyrənən tədqiqatçılar üçün əvəzsiz töhfo olacaqdır.

Nəriman HƏSƏNƏLİ
Azərbaycan Respublikasi
Xatirə Kitabının baş redaktoru

Azərbaycan Respublikasi müstəqilliyinin
10-cu ildön ü m ü n ə həsr olunur

BİRİNCİ KİTAB

UNUTMAYIN,
UNUTMAYIN,
UNUTMAYIN!!!

NAXÇIVAN M UXTAR RESPUBLİKASININ
M İLAX VƏ KEÇİLİ KƏNDLƏRİNDƏ
NƏLƏR OLMUŞDUR?
Mən, bu sətirlərin müəllifi, - Sadıq Zeynal oğlu Sadıqov doğma
yurd yerlərindən cinayətkarcasına çıxarılmış minlərlə ailələrdən biri
kimi 17 il Qazaxıstanda sürgün həyatınm əzablı, məşəqqətli
günlərini yaşamışam. Bir xoşbəxt təsadüf üzündən sonralar
Vətənə qayıtmış, təhsil almışam. Xruşşov dövrünün «mülayim»
ab-havası zamanı mən, taleyin hökmü ilə daxili işlər orqanlarına
düşmüş, on il keçəndən sonra Naxçivan Muxtar Respublikasının
Daxili İşlər Naziri vəzifəsində ləyaqətlə işləmişəm.
Adi iş günlərindən birində, y ə ’ni 14 avqust 1984-cü ildə səhər
saat 8-də Şahbuz rayon milisinin rəisi telefonla xəbər verdi ki,
Keçili kəndində sovxozun direktoru öldürülüb. Respublika
rəhbərliyinə bu barədə m ə’lumat verib, operativ qrup təşkil
edərək Keçiliyə yollandım.
Naxçivan şəhərindən Keçili kəndinə qədər kələ-kötür, nahamar
yolun uzunluğu 50 kilometrdən də çox olar. Bu dolanbac məsafə
xüsusilə Şahbuzla Keçili arası salınmış, bərbad dağ yolunda adamı
əldən salır. Keçili uca dağ kəndidir və M uxtar Respublikanın şimal
hissəsində yerləşir. Ermənistanın Sisiyan rayonu ilə həmsərhəddir.
Yastı-yapalaq kənd evləri arı pətəyi kimi bir neçə dağ silsiləsi
üzərində salınmışdır. Kəndin ortası ilə ətrafdakı xırda bulaqların
qovuşmasından sanki büllur göz yaşlarından yaranan balaca bir
çay axır. Kəndin kənarında suyunun keyfiyyəti, dadı və sərinliyi ilə
nəinki vilayətdə, hətta ondan kənarlarda da çox məşhur olan
«Çınqıllı» bulağının irmağ suları axır.
Bu kənddə öz dadı, təkrarsız, bənzərsiz ətri, rayihəsi ilə
forqlənən və xüsusi ləzzəti olan alma, gilas, gi/ənar yetişir.
Sakinləri çox əməksevərdirlər və əsasən heyvandarlıq, maldarlıqla
məşğul olurlar. Demək olar ki, bu kənddə kasıb adam yoxdur, yay
zamanı yaxşı çalışanlar, qışlarını yaxşı tə’min edə bilir və heç
nədən korluq çəkmirlər. Otu əllə, oraqla biçirlər. Yay zamanı ot
tədarükü ilə əlaqədar olaraq kəndlilər arasında bə'zən ixtilaflar da
baş verir.
Mənim fəaliyyətim dövründə, yə’ni 1981-ci ilin aprelindən bu
kənddə elə bir nəzər diqqəti cəlb edən heç bir ağır cinayət baş
verməmişdi. Ünvanımıza isə rayon və respublika rəhbərliyi
tərəfindən heç bir məzəmmət və yaxud narazılıq eşidilməmişdi,
irad tutulmamışdı.

Bax

bu düşüncələrlə də biz Keçili kəndlnə gəlıb çatdıq.

Cinayətin baş verdiyi yerə qalxdıq. Kəndin kənarında, Q'l'nc-qaya
səmtində adi cığırda, üzü üstə düşmüş direktoru gorduk.
Yüksəklikdən açıq-aydın görünürdü ki, kəndin, demək olar ki,

bütün sakinləri cinayət yerinə axışır. Qadınlar ağlaşırdılar. Şivən
səsləri kəndin aşağı hissəsini bürümüşdü. Kütlə bizi görcək
canlanıb çığırışdı ki, milis işçiləri ğəldilər. Ordan-burdan belə
nidalar da eşidilirdi: «Eh, onsuz da cinayətin üstünü açmayacaqlar.
Bundan əvvəl Remeşin kəndində kolxoz sədri də qətlə
yetirilmişdi, məgər onu açdılar ki, bu cinayəti də açalar?».
Həqiqətən də 1980-ci ildə koixoz sədri öldürülmüşdü. Cinayət
işi ona görə dayandırılmışdı ki, guya sədr sərxoş imiş və o, kolxoz
idarəsinin dəhlizindən aşağı kəlləmayallaq aşıb ölmüşdür.
Şikayətlərlə prokurorluğun əməkdaşlarından tutmuş, ittifaqın baş
prokuroruna qədər məşğul olmuşdu. Həmin cinayət hadisəsi
yalmz 1984-cü ilin sonunda açılmışdı.
Aydın olmuşdu ki, keçmiş Naxçivan MSSR Daxili İşlər Nazirinə
təhkim olunmuş «Volqa» markalı maşında о vaxt da, bu gün də
sürücü işləyən Zülfüqar qətlə yetirilmiş sovxoz direktorunun
qohumudur. Mən ondan xahiş etdim ki, о öz qohumlarına,
ağsaqqallara müraciət etsin ki, bizə heç olmasa kənd sakinləri
qarşısında öz vəzifə borcumuzu yerinə yetirməyə imkan
yaratsınlar. İyirmi dörd saat ərzində əməkdaşlarımızdan heç kəs
istirahət etmədən, hətta nahar etmədən işi davam etdirdilər və 15
avqust günü səhər cinayət işi açıldı, qatil tutuldu.
Ertəsi
günü
qətlin
açılmasında
iştirak
edən
milis
əməkdaşlarının hamısı kənd sakinləri ilə birlikdə sovxoz
direktorunu son mənzilə yola saldılar. 40 gündən sonra mərhum
sovxoz direktorunun anası Muxtar Respublikanın Daxili İşlər
Nazırliyinə gəldi. O, mənə aşağıdakı sözlərlə müraciət etdi:
«oğium, mən 1930-cu ilin mart ayını gözlərimlə görmüşəm,
gormuşəm ki, bizim kəndin günahsız sakinlərinin qanı necə
axıdılır. Sağ olsunlar sizin əməkdaşlar ki, bu cinayət hadisəsinə
siyasi don geyindirmədilər».
Bu sözlərin əsl mahiyyətini rnən yalnız 10 il keçəndən, «Keçili
qıyam,» materialları ilə əməlli-başl. tamş olandan sonra başa
duşdum.
v
1989-cu ilin mayında Azərbaycan RespubJikası Daxili İşlər
Nazırlıymdə 1930-40-cı illərdə və 1950-ci illərin əwəllərində
repressiya qurbanlarımn reabilitasiyası ilə əlaqədar olaraq xüsusi
komıssıya yaradıldı.

Yenə də taleyin hökmü ilə mənə, vaxtı ilə repressiya olunmuş
bir şəxsə, yuxarıda göstərilən illərdə represşiya qurbanlarının
məsələləri ilə məşğul olmaq tapşırıidı.
Repressiya olunmuşların, xüsusilə 1937-ci il qurbanlarının şəxsi
işlərini vərəqləyərkən gözlərim önündə uşaqlıq və gəndik illərim,
xüsusilə köçkünlərin komendantı, həmişə sərxoş olan Yudinin
qıpqırmızı peysəri gəlib keçirdi.
Uzun axtarışlar axır ki, uğurla nəticələndi. Nəhayət ki, «Keçili
işi» adianan sənədləri tapmağa nail oldum. İki cildlik cinayət işini
«Keçili üsyan hərəkatı»nı hədsiz diqqətlə oxuduqca əmin oldum
ki, Orbelyan həddindən artıq sə’ylə çalışırmış ki, bu kəndin
ünvanına qorxunc və dəhşətli «bandit» kəlməsini yapışdırsın.
«Keçili işi» məni daha faciəli bir işlə qarşılaşdırdı. M ə’lum oldu
ki, Orbelyan 1930-cu ilin yanvar ayımn əw əlində «Milax işi»ni
uydurmuş, nəticədə onlarla günahsız milaxlı və ətraf kəndlərin
sakinlərini güllələnəndən sonra, bundan vəcdə gələrək «Keçili
işi»ni də saxtalaşdırmağa başlamışdır. Nəticədə, bu kənddə də
onlarla günahsız adam qanunsuz e’dam edilmişdir.
Orqanlarda otuz ildən çox bir müddətdə çalışan milis işçisi
kimi, heç kim də olmasa, cinayətin və cinayətkarın nə demək
olduğunu yaxşı bilən bir şəxs kimi mən, dəhşətə gəlirdim ki, bu
adi faşizmdən betər bir işdir və bu qatı cinayəti NK.VD əməkdaşı
formasını geymiş bir şəxs törədib.
Bu həmin Orbelyandır ki, Xızı rayonunun Ağdərə kəndində
qanlı izlər qoyub getmiş, onun rəhbərliyi ilə bu kənddə 1930-cu
ildə onlarla sakin günahsız olaraq güllələnmişdir.
65 il əvvəl törədilmiş faciə bu gün də davam etdirilir. Bu faciə
Qarabağ və Azərbaycanın digər rayonlarının faciəsidir. Bu həmin
faciələrin ardıdır və bu yeni faciələri törədənlər yenə də həmin
Orbelyanlardır. Lakin fərq bir bundadır ki, о illərdə Azərbaycan
xalqma qarşı «Sovet dövləti naminə» adı altında, indi isə açıqaşkar «Böyük Ermənistan» xülyası adı altında Azərbaycan xalqının
soyqırımı faciəsi, siyasi oyunbazlıq, tarixi cinayət həyata keçirilir.
Beıx, bu səbəbdən də mənim heç bir mə’nəvi, vətəndaşlıq
haqqım yoxdur ki, illərlə azərbaycanlıların başına gətirilən müsibətləri yazmayım, gördüklərmi, bildiklərimi açıb göstərməyim.
Ürnidvaram ki, nə zamansa Keçili və M ilax kəndlərində 1930cu ilin yanvar və mart aylarındakı repressiya qurbanları üçün layiqli
bir abidə də ucaldılacaqdır.

1930-cu ilin fevral ayinrn 9-na keçən gecə Əbrəqunus (Culfa)
rayonunun M ilax kəndində qızıl əsgərlərlə yerli sakinlər arasinda
atışma zamanı alay komandiri Jeleznyak, sıravi əsgər Baranov
həlak olmuş və 5 əsgər yaralanmışdı. Yerli sakinlərdən kənd
sovetinin sədri Yusif Qəhrəmanov, Məmmədəli Tağı oğlu və
Qasım Məmməd oğlu öldürülmüşdü. Fakt üzrə 14 fevralda
cinayət işi başianılmış və 14 mart 1930-cu iidə başa çatdırılmışdır.
(14 martda A z. BSİ-nin operativ müvəkkili A.Orbelyan 1941-ci
iidə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət məhkəməsinə sədr tə’yirı
edilir ki, orada da Naxçivan MR-ndakı çirkin əməlləri ilə «ədalət
hakimi» olsun).
O,
haqqında söhbət açdığımız iş barəsində hökm çıxarmışdtr.
Hökmdə deyiiir ki, 1929-cu ilin dekabr ayının ortalarında Naxçivan
cinayət axtarış idarəsi tərəfindən M ilax kəndindən qolçomaq
Kərbəlayi Yəhya Məmmədnağı oğlu Naxçivan
şəhərinə
çağırılmışdır. Ö z qolçomaq qardaşı Kalba Nağı Məmmədnağı
oğlu ilə birlikdə gələn Yəhya nədənsə həbs olunmayaraq, cinayət
axtarış idarəsinə girmədən yenidən geri - Milax kəndinə qayıdır.
Bundan 20 gün keçəndən sonra Kərbəlayi Yəhya Zəngəzur
mahalına (Ermənistan), Alilu kəndinə gedir, namə’lum bir
ermənidən 200 manata iki fransız tüfengi və 200 ədəd güllə alır.
Bu silahlardın birini о qardaşı Kərbəlayi Nağıya, о birini isə Milax
kənd sovetinin sədri Yusif Qəhrəman oğluna verir. Kərbəlayi
Yəhyanın sözlərinə görə, bu şəxs xalq pulunu xərdədiyinə görə,
həbs olunacağından qorxaraq ona görə silahı qəbul edir ki, bu
cinayəti açılarsa, Kərbəlayi Yəhyaya qoşulsun.
Yuxarıda deyilənlər 100% eyniliklə keçililər haqqında olan işdə
də təsvir edilmiş, orada yalnız familiyalar dəyişdirilmiş, eynilə
burada da onlar guya Naxçıvana cinayət axtarış idarəsinə də’vət
olunmuş, eynilə həbs olunacaqlarından qorxaraq, Kərbəlayi
İSmayıl qaçıb gizlənmiş silah alıb Sovet hakimiyyətinə qarşı
vuruşmaq üçün hazırlaşmış, hətta öz pulunu buraxmağa
başiamışdır. Sonra Orbelyan davam edir ki, bu vaxt Naxçivan
diyarı (Orbelyan Milax və Keçili işləri barədə yekun ittihamında
heç yerdə Naxçivan Respublikasi ifadəsini işlətmir. О belə bir
Respublikanın mövcudluğunu qəbul etmir. Ona görə də bütün
təhrif olunmuş sənədlərində о «Naxçivan diyarı» sözlərini işlədir)
kəndlərində partiya və Sovet dövlətinin qolçomaqları bir sinif kimi
ləğv etmək şüarı tətbiq olunur. Bu şüarın həyata keçirilməsi,
təbiidir ki, kəndin qolçomaqları arasında müvafiq e ’tiraza səbəb
oldu və Milax və Teyvaz kəndlərinin bir neçə qoiçomağı öz

istirmarçı və iqtisadi mövqelərini qoruyub saxlamaq üçün,
həmçinin həbs olunacaqlarından qorxaraq yanvar ayımn 20-si
ərəfəsində Kərbəlayi Yəhya ilə danışıqlar aparırlar. Bu danışıqların
məqsədi çətin ayaqda onunla birlikdə mübarizəyə başlamaq
məqsədi güdürdü.
Məharətlə uydurulmuş bu mətndən, aydın olduğu kimi,
Orbelyan partiyanın qısa tarix kursunu pis öyrənməmişdir. O,
yalnız bu kursda yazılan İvanovka və M oloxova kəndlərinin adını
dəyişərək Milax, Teyvaz, Keçili adları ilə əvəz etmişdir.
Orbelyan öz uydurmasını davam etdirərək, «ittihamını» belə
bir nəticə ilə yekunlaşdırır ki, qızıl əsgərlər üzərinə göndərilməsinə
10-15 gün qalmış, qarşılıqlı razılaşmaya görə qrup artıq öz
tərkibinə aşağıdakı şəxsləri cəlb etmişdi. Milax kəndindən
Kərbəlayi Yəhya Məmmədnağı oğiu, onun qardaşı Kərbəlayi
Əlinağı Məmmədnağı oğlu, kənd sovetinin sədri Yusif
Qəhrəmanov, Məmmədəli Tağı oğlu, Qazançı kənd sakini Muslim
Əbdürrəhman oğlu, Milax kənd sakini M uxtar Vəli oğlu, Milax
kənd sakinləri Məmməd Əli oğlu və Ələsgər Pəri oğlu. Orbelyan
öz təxəyyülünün məhsulu olan bu fitnəkar şantajı belə
yekunlaşdırır ki, bu qrupun üzvlərindən bə’ziləri son vaxtlarda öz
evlərində yaşamış, bir qrupu isə vəzifoli şəxslər gələn kimi kəndi
tərk edib getmişlər.
Bu 10-15 gün ərzində Kərbəlayi Yəhya hələlik mütəşəkkil
bandanın konkret addım atmasına sə’y göstərməmiş, yalnız Sovet
hakimiyyəti siyasətindən narazı olan qolçomaq və qolçomaq
tərəfdarlarını yoldan çıxarıb, öz qruplarına cəlb etməklə məşğul
olmuşdur (yenə də ÜİKBP-nin qısa kursundan bir sitatdır. Burada
yalnız Kərbəlayi Yəhya adı əlavə edilmişdir).
Yeri gəlmişkən, siyasi hazırlıq üzrə instruktor Tokarevin Zaq.
DSİ-nin 41-ci sərhəd dəstəsinin rəisinə m ə’ruzə etdiyi qeydlərdən
bir hissəsini burada misal çəkmək yerinə düşərdi. O, yazırdi: «Heç
bir ictimai təşkilat yoxdur, nə partiya, nə də komsomol özəkləri
yoxdur. ICənddə ən güdü tə’sir və rəhbərlik yalnız' mülkədarlara
məxsusdur.
Sovet
hakimiyyəti yalnız
hüquqi
cəhətdən
mövcuddur. Kənd sovetləri yalnız gözə pərdə asmaq üçündür. Bu
pərdə arxasında isə qolçomaqlıq öz işini və foaliyyətini davam
etdirir. Çoxlu qolçomaq səsvermə hüququndan məhrum
edilməyib, əhali arasında heç bir siyasi iş apärılmır. Sinfı mübarizə
və qolçomaqlığın bir sinif kimi ləğv edilməsi barədə partiya və
Sovet hakimiyyətinin tədbirləri barəsində nəinki əhali, həmçinin
koınsomolçular da heç bir təsəw ürə malik deyildirlər».

Daha sonra Orbelyan tamamilə açıq-saçıq söyləyir ki, 1930-cu
ilin fevralında Azərbaycan BSİ-nin Naxçivan vilayət şö’bəsi
mərkəzin direktivləri əsasında bu diyardan antisovet ünsürlərini,
sovet təbliğatına qarşı çıxanları ciddi şəkildə təmizləməyə
başlayır, çünki bu ünsürlər şəxsi müqavimətləri ilə kənddə
kolxozlaşma prosesinə ciddi əngəl olur, onun uğurlu inkişafını
bngidirlər.
Teyvaz kəndində kənd sakini Qasım Teymur oğlunun evində
Kərbəlayi Yəhya yığıncaq düzəldir. Bu yığıncağa yerli qolçomaqlar
və onların əlaltıları toplaşır. Bu idasda iştirak edir: Kərbəlayi
Yəhya, Muxtar Vəli oğlu, Yusif Qəhrəman oğlu, Qasım Teymur
oğlu, Kərbəlayi Səməd Ramazan oğlu, Mir Əli Seyid Əsəd oğlu,
Mir Ələsgər Əsəd oğlu, Mir Zeynalabdin Əsəd oğlu, Mir Ziyəddin
Mir Ələsgər oğlu, Müseyib Kərbəlayi Məmməd oğlu, Hüseyn
Məmməd Həsən oğlu.
SÖ ZA RDI: Yuxanda adları qeyd olunan şəxsfərin dirıdirilməsi
zamanı müəyyən edilmişdir ki, heç bir yığıncaq olmamış, bütiin
bunlar Orbeiyanın təxribatıdır.
Hətta bu təxribatda göstəriür ki, yuxanda qeyd olunan idasda
iştirak edənlərin hamısı guya silahlı olmuşlar. Kərbəlayi Yəhya
iclası açaraq Sovet hakimiyyətinin qoJçomaqlara qarşı siyasətini
izah edir və bütün əy/əşənlərf onun ətrafında bir/əşərək mütəşəkki!
hakimiyyətə qarşı mübarizəyə başlamağa çağınr. Eiə buradaca
Kərbəlayi Yəhya hamıya e ’/an edir ki, onun qrupundan başqa,
Vedi kəndinin (Ermənistan) sakini Abbasqulu bəyin rəhbərliyi ilə
daha 2 00 nəfərlik qrup mövcuddur.
H ər bir azərbaycanhya yaxşt m ə’fumdur ki, cəsur mübciriz
Abbasqulu bəy Şadlinski, daşnaqlara qarşı qrup düzə/dərək
mübarizə aparmış və onun köməkliyi ilə min/ər/ə azərbaycanh
işgəncələrdən və məhv ed/Iməkdən, daşnaqlar tərəfındən mə 'ruz
qa/d/q/an soyqırımından xiias edilmiş və Sovet döviəti tərəPndən
Qırmızı bayraq ordeni ilə təltifedilmiş və Vedi məktəbinin önündə
dəfn edilmişdir. Şadlinskinin ölümiindən də qorxan daşnaqlar,
onun qəbrini dəfə/ər/ə yeriə yeksan etmiş/ər. (Guya Şadlinskinin
bu dəstəsi Naxçivan diyannda qarmaqanşıqlıq yaradı/an kimi
həmin saat on/ara köməyə gələcəkdir.
Növbəti «natiq» - (natiq sözünü təxribatçı Orbelyan dımaq
içərisinə a/mışdır, görünür Qoqolun ağ/as/ğmaz dərəcədə yalan
uyduran və bu yaJana hətta özü inanan Xlestakov surətinə yaxşı
bələd imiş). Teyvaz kəndinin sakini Qasım Teymur oğlu iştirakçıları
Kərbəlayi Yəhya ətrafında birləşdirməyə çağırmış və bə’yan

etmişdir ki, о bütün əmlakından Sovet hakimiyyətinin məhvi
naminə əl çəkməyə və onu bu yolda qurban verməyə hazırdır.
Bundan sonra çıxış edən Teyvaz kənd sakini mir Zeynalabdin
Mir Əsəd oğlu yığıncaq iştirakçılarma bə'yan etdi ki, əgər onlardan
kimsə bu təşkilat barəsində dövlətə xəbər versə, o, öz əliylə
həmin şəxsin başım bədənindən üzəcəkdir.
Öz təşkilatmı qanunlaşdırmaq üçün Kərbəlayi Yəhyanın
göstərişi ilə Teyvaz kənd sakini M ir Ziyəddin Mir Ələsgər oğlu
Qur’an gətirtdirdi, iştirakçıların hamısı bu Q u r’ana and içərək söz
verirlər ki, təşkilat barəsində dövlətə heç bir m ə’lumat
verməyəcəklər. Bu tədbiri də həyata keçirit^ qurtardıqdan sonra
Kərbəlayi Yəhya iştirakçıİara təklif edir ki, Teyvaz kənd sakini
Müseyib Kərbəlayi Məmməd oğlu Ərəfsə kənd sakinləri Məşədi
Bəhlul Nəcəf oğluna, qasım Kərbəlayi Rzaqulu oğluna, Abuş
Hüseyn oğluna və Hacı Kərbəlayi Molla Əli oğluna məktub
yazılsın. Bu məktubda Kərbəlayi Yəhya onlara təklif edir ki, Ərəfsə
kəndinin sakinlərini qarşıdakı mühüm döyüşlərə ciddi hazırlasın.
Bu məktub Qasım Teymur oğluna verilir və ona tapşmlır ki, ertəsi
gün səhər Ərəfsə kəndinə yollansın və məktubları ünvanlarına
çatdırsın.
İdası bağlı e’lan edən Kərbəlayi Yəhya bir neçə iştirakçı ilə
birlikdə Mir Zeynalabdınm evinə gedir və orada şam edərək
dağılışırlar.
Ertəsi gün səhər Qasım Teymur oğlu yuxarıda haqqında
danışılan məktubla Ərəfsə kəndinə yollanır, lakin məktubun
sonrakı taleyi və bu məktubun göndərildiyi adamların cavabı
Qasım
Teymur
oğlunun
bu faktı
inkar
etməsiyiə
aydınlaşdırılmamış qalır,
SÖZA RDh yen ə də Xlestakov görünməmiş dərəcədə ya/ana ə/
atır. Təxribatçı Orbelyan Teyvaz və Ərəfsə kənd sakinlərini həbs
etmək naminə öz toruna bu kəndlərin ağsaqqallar/nı ilişdirir və о
öz təxəyyülü ilə о kəndlərdə m üxtəlif təşkHatlar uydurub yaradır
və bu təşkilatlara kəndin ən layiqli adamlannı cəlb edir. О yaxşı
bilir ki, ətraf kəndlərdən nə qədərsakin adı ço x çəksə, bir о qədər
də güllə/ənməyə cəlb ediləcək. О həm də yaxşı başa düşürdü ki,
hər bir iş iiçün ən azı 10 nəfəri güllələyiriər. О bilirdi ki,
işləməyənləri heç vaxt güllələmirlər, yednız о adamları güllələyirlər
ki, gecə-gündüz tər içində zəhm ət çəkib işləyir ki, ailəsini
dolandırsın. О bilirdi ki, 18-20-ci illərdə daşnaq yalquzaqlarından
qəhrəman/ıqia qorunmuş bu kəndiər Eımənistanın sərhəddi
yaxınlığında yerləşir və ona görə d ə bu kəndlərin əhalisini məhv

etmək lazımdır ki, sonradan bu torpaqlara asanlıqla sahib çıxa
biləsən, Zəngəzura sahib çıxan kimi!.
Orbelyan özünün ittihamnaməsini yekunlaşdıraraq yazır ki,
ertəsi gün, y ə ’ni 06.02.30-cu ildə Yəhyanın dəstəsi bu tərkibdə:
Kərbəlayi Yəhya, Kərbəlayi Əli Nağı, Yusif Qəhrəman oğlu,
Məmməd Əli oğlu, Məmmədəli Tağı oğlu, Müslim Əbdürrəhman
oğ!u, Kərbəlayi Əli Ələsgər oğlu, İldırım Əliş oğlu Keçili - Milax
yolunda məktəbinin kuryeri, Milaxdan gələn İbrahim Zeynalova
rast gələrək, onun Azərbaycan BSİ-nin Naxçivan Diyar şö’bəsinin
əməkdaşı Əsgərovun, digər əməkdaşı Aslanova göndərdiyi
məktubu tutub əlindən aiırlarvə dəstənin üzvləri Məmməd Əii
oğlu, İldırım Əliş oğlu və Müslim Əbdürrəhman oğlu Zeynalovu
huşunu itirənə qədər döyürlər.
HAŞİYƏ: Keçili kəndi uca dağlar qoynunda yerləşir. M ilax
kəndinə getmək üçün yüksək aşırımlardan keçəmlisən, qışda isə
tək bir adam üçün bu aşırımları keçəmək müşkül bir işdir. Bundan
başqa heç bir NKVD əməkdaşı adi bir vətəndaşa, başqa bir NKVd
əməkdaşına çatdırmaq üçün məktub verməz. Üstəlik о vaxt elə bir
savadlı adam yox idi ki, rus dilində oxuya bilsin. Orbelyan e’tiraf
etməyə məcbur olur ki, məktubu bir müəllimə göstərdilər və
həmin müəilim də dedi ki, rusca bilmir və onu oxuya bilməz.
Məktubun taleyi, beləliklə, namə’lum qalır. Növbəti Keçili işində
yenidən məktub aparma əhvalatı təkrar olunur. Orbelyan məktub
aparanı bu dəfə dövlət xadimi səviyyəsinə qaldınr...
Aprelin 7-də Kərbəlayi Yəhyanın əsas qrupu: Kərbəlayi Yəhya,
Əli Nağı Yusif, Məmmədəli Tağı oğlu, Məmməd Əli oğlu, Muxtar,
Muslim, Kərbəlayi Ələsgər tərkibində Milax kəndində bu dəstənin
bir üzvünün Muxtar Vəli oğlunun evinə toplaşır və oradan
silahlanmış şəkildə M ilax Kəndini tərk edərək fevralın 8-dən
kəndin ətrafında qalırlar.
SÖZARDl: Orbelyanın ittiham qəran yurisprudensiya Hə nə
indi, nə də о vaxt heç bir ümumi əlaqəsi olmayan bir hökmdür.
Bunu etm əyə о vaxt fürsət var idi və Orbelyan da hər cür vəchlə
be/ə bir qərarı ona g örə çıxarmışdı ki, mOmkOn qədər çox
azərbaycanh güllələnməyə məhkum edilsin.
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fevralda Azərbaycan BSİ-nin vilayət şö’bəsinin sədri Yaqübov
(sonralar NKVD-nin xalq komissarı, daha sonralar Azərbaycan
Nazirlər Sovetinin sədri işləmişdir. Azərbaycan KP MK-nın birinci
katibi olmuşdur. 1937-42-ci illərdə bir neçə min Azərbaycan
vətəndaşının Qazaxıstan səhralarına və Sibir çöllərinə daimi
sürgün edilməsi üçün tərtib edilmiş siyahım о imzalamışdır).

Vaxtilə keçmişdə Kərbəlayi Yəhyanın bandasının Keçili
məktəbinin kuryeri
Zeynalovun
üstünə hücum
etdikləri
mə’lumatını alan kimi Az. BSİ-nin əməkdaşı Əsgərovu, Zaq. BSİ,
41-ci sərhəd dəstəsinin tə;’limatçısı Tokarevin rəhbərliyi ilə Milax
kəndinə 20 nəfər qızıl əsgər və 3 milis işçisi göndərir. Onlara
tapşırır ki, Kərbəlayi Yəhyanın bandası barədə olan mə’lumatı
yoxlasınlar. Əgər onlar həqiqətən qolçomaq bandit-qruplaşması
aşkar etsələr, onları yaxalasınlar. Əgər bu dəstələr müqavimət
göstərsələr yerindəcə məhv etsinlər.
SÖZARDf: Bu ha/da biz 19 yanvar 1990-cı ili necə
xatıriamayaq?! Onda da paytaxtımızın dinc əha/isi üzərina
təpədən-dırnağa silahlanmış Sovet Ordusu əsgəriəri adı aJt/nda
azərbaycanhiara qarşı soyqırımı aparılmışdır. Bakıya yeridiimiş
ordu dinc əhalinin qanı bahasma hakimiyyətdə qalmağa
çalışaniarın təhriki ilə bu cinayətiəri törətmişiər.
Haqqında danışılan kəndlərin sakinləri isə о zaman tamamilə
savadsız idilər. Onları yalnız bircə şey maraqlandırırdı. Necə
işləsinlər, necə çalışsınlar ki, ailələrini dolandıra bilsinlər, yeməkiçməklə tə’min edə bilsinlər...
... Bu dəstə gecə M ilax kəndində gizlənmiş Kərbəlayi
Yəhyanm evində, 3 milis işçisi isə Az.Bsi-nin əməkdaşı Əsgərovla
birlikdə digər bir evdə 300 metr aralıda yerləşən qızıl əsgərlərin
düşərgəsi yanında dayandı. Orbelyanın çıxardığı qərara görə
Kərbəlayi Yəhya bandanın üzvlərini, о cümlədən Milax kəndinin
silahsız əhalisini bir neçə dəstəyə bölərək milisionerlərin və qızıl
əsgərləıin yerləşdiyi Kərbəlayi Yəhyanın evini mühasirəyə almış və
gecə saat 12 radə/ərində bu evə atəş açmağa başlamış, bir neçə
dəfo evi yandırmağa cəhd göstərmiş və ona nail olmağa
çalışmışlar ki, evdə yerləşən qızıl əsgərləri və milis işçilərini
yanğın, od içərisində məhv etsinlər...
... Səhərə yaxın üç banda üzvünün, Yusif Qəhrəman oğlunun,
Məmmədəli Tağı oğlunun və Qasım Məmməd oglunun
öldürüldüyünü görən və qızıl əsgərləri, milis işçilərini tamam
məhv etməyə nail olmayan banda üzvləri bölük komandiri
Jeleznyakı, tə’lim alayının əsgəri Baranovu öldürüb, həmçinin
bölük komandirləri Kulanovu və Smidotskini, əsgərlər Repini,
Zaxarovu və Nesterovu yaralayaraq, səhərə yaxın qaçıb
gizləndilər.
Nəticədə
onlar
Qazançı
kəndi
ərazisində
yaxalandılar... Siyasi hazırlıq tə’limatçısı Tokarevin mə’lumatmdan
aydın olur ki, dəstə qarşısında belə bir vəzifə qoyulmuşdu:
mövcud mə’lumatı yoxlamaq, əgər mülkədar-bandit qruplaşması

aşkar edilərsə, onları həbs etmək və yaxud müqavimət
göstərilərsəməhv etmək. 8 fevral gündüz saat 12-yə 17 nəfordən
ibarət qızıl əsgər, 2 komandir bölməsi, siyasi hazırlıq üzrə
tə’iimatçı, 3 milis işçisi və səlahiyyətii komandir formalaşdırıldı ki,
M ilax kəndində kəşfiyyat aparılsın saat 12.30 dəqiqədə
düzəldilmiş dəstə qarşıya qoyulan məsələ ilə tamş edildi və saat
13-də bu dəstə Milax kəndinə tərəf hərəkətə gəldi. Bu hərəkət və
irəliləyiş zamanı dəstəyə heç bir müqavimət göstərilmədi. Saat
16-da dəstə Milax kəndinə gəlib çatdı. Kəndin ətrafında müşahidə
məntəqələri quruldu ki, heç kəs kənddən çıxmasın və kəndə daxil
ola biləcək bütün şəxslər tutuiaraq, operativ qrupun rəisinin
sərəncamına aparılsın. Saat 17-də operativ və siyasi kəşfiyyat işləri
başladı. Nəticədə aşkar edildi ki,
a) Mülkədar Kərbəlayi Yəhyanın və kənd sovetinin sədrinin
rəhbərliyi ilə kənddən 7 nəfər qaçıb.
b) bir vətəndaş bildirdj ki, bir neçə gün bundan əvvəl Kərbəlayi
Yəhya, kənd sovetinin sədri Qazançı kəndindən bir qolçomaq
onlara gəlmişdi və oniar nə barədəsə uzun zaman söhbət etdilər.
Onların nə barədə danışdıqlarmdan həmin vətəndaş heç nə
eşitmədiyini söylədi. Saat 24-də mən gözətçi qızıl əsgər
tərəfindən atılan iki atəş səsi eşitdim.
Az. BSİ-nin Naxçivan Diyar şö’bəsinin rəisinin adına
operasiyanın aparılması həvalə ediimiş Qasım Əsgərovun yazdığı
m ə’lumatdan aydın olur ki, 16 fevral 1930-cu ildə, y ə ’ni kənd
soveti sədrinin və qızıl əsgərlərin ölümündən 8 gün sonra
banditiərdən 3 nəfər, о cümlədən kənd sovetinin sədri Yusif
Qəhrəmanov öldürüldü. Yusif Qəhrəmanovun meyiti Kərbəlayi
Yəhyanın evi yandırılarkən yanmışdı. О əsgərlər tərəfindən
Kərbəlayi Yəhyanın damı üzərində güllələnmişdir. Bundan sonra о
öz qəhrəmanlığmdan bəhs edir və silahsız əhalini, banditiəri necə
yaxaianmasından dəm vurur.
15
fevralda Nağıyev Kərbəlayi Yəhya Məmməd Nağı oğlu
dindiriiir. Onun 40 yaşı vardı, kəndlidir. 5 oğul atasıdır. Böyük qızı
Nigarın 9 yaşı var, kiçik oğlu Məmmədin isə 1 yaşı var.
İstintaq zamam göstərdi ki, atışma günü kənddən əli silahsız
şəkildə İldırım Əliş oğlu və Məmməd Musa oğiu gəldilər. Onlar
dedilər ki, BSİ-nin əməkdaşı Əsgərov eviərimizi dağıdacaq. O, bizi
hədələdi ki, əgər gəlməsəniz, arvad-uşaqiarımzı şəhərə aparcaq.
Bu vaxt mən dedim ki, əgər Əsgərov belə bir qərara gəlibsə ki,
bizim əyalımızı biabır etsin və uşaqlarımızı aparsın, onda ölmək bu
dəhşətli faciəni görməkdən daha yaxşıdır. Bir saatdan sonra mən

öz evimə yaxınlaşdım, lakin bu vaxt gözətçi məni gördü və mənə
tərəf atəş açdı. Bu atəş zamanı kənd sovetinin sədri Yusif,
Məmmədəii və Qasım öldürüldü. Hamı qaçmağa başladı.
14 fevralda Yəhyanm qardaşı Kərbəlayi Nağı Məmmədnağı
oğlu dindirildi. Onun 26 yaşı var. Uşaqları yoxdur. О, göstərir ki,
qardaşının dindirilməsində iştirak edib (Bu dindirilmədə də
Orbelyanın imzası yoxdur).
16
fevralda Hüseynov Müslim Əbdürrəhman oğlu dindirildi. 27
yaşı var, fəhlədir, qızıl əsgər olub, Qazançı kənd sakinidir,
oxumayıb. Protokoldan göründüyü kimi dindirmə zamanı hər şeyi
boynuna alıb. Boynuna alıb ki, atışmada iştirak edib, kənd soveti
sədrinin ölümündən sonra bərk qorxub və 4 gün sonra evə
qayıdıb. Özü öz xoşluğu ilə, könüllü şəkildə sərhəd dəstəsi
komandirinə təslim olub... 79-cu maddə ilə banditizmə görə
ittiham edilib, güllələnib, əmlakı müsadirə edilib.
19
fevralda M ilax kəndinin sakini 40 yaşlı Muxtar Vəli oğlu
dindirilib: Ailəlidir, ictimai vəziyyətinə görə qolçomaqdır,
savadsızdır, iki oğul atasıdır. Dindirilmə zamanı bildirib ki,
atışmadan 3 gün ə w ə l Naxçivan da olub, çay və qənd almağa
gedib. Kəndə qayıdanda eşidib ki, atlılar gəlib kəndə həbslər
aparır, ona görə də çıxıb Teyvaz kəndinə gedib. Orada
Mirziyafətin evində gecələyib. Ertəsi gün Milax kəndinə gedib.
Atışmadan sonra kənddən çıxıb. Qazançı kəndinin yanında
damşıqlardan sonra təslim olub. 79-cu maddə ilə məhkum edilib.
Dindirilmədən sonra savadsız olduğu üçün şəhadət barmağının
protokola izini salıb. Dindirmə prosesini aparan şəxsin də
protokolda imzası yoxdur. Xətt isə Orbelyanındır. Əmlakı
müsadirə edilib, özü isə güllələnib...
15 fevralda 30 yaşlı M ilax kənd sakini, çoban Qurbanov
Məmmədəli dindirilib. Savadsızdır, ailəlidir, əw ə llə r mal oğurluğu
üstündə məhkum edilib, qolçomaqdır. Dindirmə zamanı bildirib
ki, həmkəndlisi Qəzənfər Mirzəli oğlunun həbs edildiyini və onun
həbs olunacağmı bilib bərk qorxmuş və kənddən çıxmışdır.
Elə həmin gün DBSİ-nin rəisi Yaqubov Məmmədəli Qurbanovla
şəxsən Yəhya Məmmədnağ\ oğlunun üzləşməsini aparmış, bu
görüş zamanı Kərbəlayi Yəhya göstərmiş ki, о heç kəsə, о
cümlədən kənd sovetinin sədrinə heç bir silah verməyib və qızıl
əsgərlərlə atışma zamanı о atəş açmayıb. Ona görə atəş açmayıb
|<i, yerini öyrənə bilərdilər. O, kəndə də ona görə qayıdıb ki,
Qasım ov Məmməd Musa oğlu bütün qaçaqlara sifariş
göndərmişdi ki, geri — kəndə qayıtsmlar.

Məmmədəli m ə’lumat verdi ki, erməni qırğını zam anı sol
gözünü itirib.
Dindirmə prosesini Yaqubov aparıb. Savadsız olduğuna görə
Məmmədəli protokola barmağını basıb. sorğu-sual rus dilində
aparıtıb. İndinin özün də bu kənddə əksəriyyət sakinlər rus dilini
bilmirdi. Beləliklə, müstəntiq nə istəyib onu da yazıb. Yaqubov və
BSİ-nin əməkdaşı Əsgərov da həmçinin rus dilini bilm əyiblər.
Məmmədəli, Məmməd Musa oğlunun о vaxt 80 yaşı vardı v ə çox
pis eşidirdi... Gülləiəniblər...
21 fevralda Orbelyan Milax kənd sakini, ailəli, 8 0 yaşlı
Məmməd Musa oğlunu dindirir, о suallara cavab verərək göstərib
ki, bu üsyanda qətiyyən iştirak etməyib, Kərbəlayi Yəhyanın
yanına heç vaxt getməyib. Döyüş başlanan kimi о uşaqları ilə
birlikdə Ərəfsə kəndinə qaçıb. Onun haqqmda deyilənlər yalan dır,
böhtandır.
Orbelyanm yenə də imzası yoxdur.
3 martda Orbelyan zavaliı qocanı yenidən
dindirir.
Dindirmənin mətnini olduğu kimi tam şəkildə verirəm. O xu cu ,
qoy, başa düşsün ki, Orbelyan bu qocanın ünvanına necə
uydurmalar tərtib edib. Zavallı həm həddindən artıq ağır eşidirdi,
həm də rus dilində bir kəlmə də başa düşmürdü. Ü m um iyyətlə,
savadsız idi.
Məmməd Musa oğlu bildirir ki, «8 fevralda - qızıl əsgərlər
kəndə gələndə, Əsgərov mənə tapşırıq verdi ki, banditlərin
evindən çörək toplayıb, əsgərlərə gətirim. Həmin gecə Ə sgərov
mənə əmr etdi ki, banditlərin arvadlarını onun yanına gətirim .
Mən qadınların dalınca getdim, lakin qadınlar gəlməkdən im tina
etdilər. Qaranhqlaşanda mən və İldırım Əliş oğlu banditlərin
yanına getdik və dedik ki, qızıl əsgərlər Kərbəlayi Yəhyanın
qayunlarını kəsmiş və tələb etmişlər ki, onların qadınları
Naxçıvana göndərilməlidir. Bundan sonra banditlər qızıl əsgərlərə
hücum etməyi qərara aldılar. Qaranlıqda Kərbəlayi Yəhya, M u slim ,
Yusif mənim evimə gəldilər. Oradan milis işçilərinə atəş açm ağa
başladılar. Atışma müddətində Bilal Ələsgər oğlu, Bəylər Sadıq
oğlunun evlərini yandırdılar. Bundan sonra mən gizləndim, ertəsi
gün həbs olundum »...
Protokolda Orbelyanın adı yazılıb, lakin imzası yenə də yo xd u r.
Görünür, əclaf Orbelyanın özü də bu cür həyasız yalana
inanmırmış... Lakin belə uydurmaya görə zavallı qoca M əm m əd
Musa oğlu güdaza gedir, bandit kimi güllələnir.

Növbəti Keçili işində də kənd sakini 80 yaşlı qoca Axund da
beləcə güllələnir.
Füzuli rayonunda da yenə də belə bir qoca, bu dəfə 90 yaşlı bir
kişini güllələyirlər.
İttiham qətnaməsində 80 yaşlı Məmməd Musa oğlu barəsində,
görün, bir Orbelyan nə yazır,- «Milax kənd sakini 80 yaşlı, ailəli,
vaxtilə kənd sovetinin üzvü olmuş, qolçomaqların həqiqi
əlaltısıdır. Həbs olunması nəzərdə tutulan Kərbəlayi Yəhyanın
bandasının yaranmasına və üzvlərinin artmlmasına əslində
köməklik göstərmişdir və bunu yalan ifadələri ilə gizlətməyə
çalışmışdır. Əslində о bandanın əsgərlərə hücumuna bir saat
qalmış, banda başçısı Kərbəlayi Yəhyanın yanına gəlmiş və
fitnəkarlıqla ona xəbər vermişdir ki, qızıl əsgərlər tərəfindən
onların arvadları həbs edilib. Bununla da о silahlı banditlərin
əsgərlər üzərinə hücumunun sür’ətlənməsinə səbəb olmuşdur.
Daha sonra o, Məmməd Musa oğlu bandanın mövqelərə
bölünməsi və qızıl əsgərlərə hücumu zamanı daha münasib yer
olan və strateji cəhətdən milis işçilərinin yerləşdiyi binanı atəşə
tutmaq üçün gözəl şəraiti olan öz evini banditlərə vermiş və buna
görə də bütün atışma prosesində milis işçilərinin yerləşdiyi bina
güclü atəşə mə’ruz qalmışdır. Üstəlik o, Məmməd Musa oğlu
döyüş prosesində bir neçə dəfə milis işçilərinin tutduğu evin
damına qalxmış, oradan buxarı vasitəsilə evə yanan m əş’əllər
atmış, evi tamam yandırmağa və bununla da milis işçilərinin alov
içində ölümünə səbəb olmağa çalışmışdır. Lakin bu ona nəsib
olmamışdır. Evdə yerləşən milis işçilərinin xüsusi fədakarlığı və
ağıllı, düşüncəli tədbirləri nəticəsində onlar bu məş’əlləri vaxtında
keçirməyə nail olmuş və özlərini xilas edə biimişlər. Deməli, bu
cinayət 79-cu maddəyə tam uyğun gəlir».
(Mən bu uydurmaya heç bir əlavə və şərh verə bilmirəm, bu
büsbütün uydurma hekayət Puşkinin «Dubrovski» povestindən
tam iqtibasdır).
...M ilax kənd sakini İldırım Əliş oğlunun dindirilməsi - 22 yaşlı,
ailəli, ictimai vəziyyəti ortabab kəndli. Cəmisi yarım səhifədir. Bu
yarım səhifədə göstəriür ki, о vahiməyə düşərək kənddə İbrahim
Şahi oğlunun evində gizlənmiş, Yəhyanın qrupu kənddən
qaçanda, onun gizləndiyi evə gəlmişlər və onlarla birlikdə Teyvaz
kəndinə getmiş, oradan Anzır kəndinə keçmiş, oradan isə Muxtar
Vəli oğlundan at alaraq kəndə qayıtmış, lakin yolda həbs
edilmişdir.

Dindirilmənin k'ım tərəfindən aparıldığı qeyd olunmayıb.
İttiham qətnaməsində İldırım Əliş oğlunun ünvanına ümumi,
standart kəlmələr işlədiiir. Guya o, qulluqçu Zeynalova hücum
edib, Yəhyaya fitnəkar xəbər aparıb ki, guya qızıl əsgərlər onun
evini talan edibiər, guya о evin tüstü çıxan bacasından evə yanar
m əş’əl atıb. Başlıcası odur ki, о çığır-bağırı ilə çalışmış ki, banda
tərəfındən mühasirəyə alınmış dəstə üzvləri arasında vahimə
yaratsın və onların pərən-pərənə düşməsinə və banditlərə təslim
olmasına şərait yaratsm. Bundan başqa, guya o, gizlicə at damına
təpilib və oradan qızıl əsgərlərin dörd atını çıxarıb. Nəticədə о İldırım Teyvaz kəndində kasıblar qrupu tərəfındən həbs edilərək,
hökumətə təhvil verilib. Yalana bax!
Dağ rayonlarmda
(kəndlərində), əsasən kasıb olmur, onlar öz halal zəhmətləri ilə
kifayət qədər çörək qazana bilirlər. Təbiət onlara məhsuldar əkin
sahələri, sulu torpaqlar bəxş edib. Buna görə də göstərilən
kəndlərdə kasıb komitələri də heç vaxt mövcud olmayıb. Siyasi
hazırlıq üzrə instruktor Tokarevin verdiyi m ə’lumatlardan aydın
olur ki, bu kəndlərdə əhali arasında heç bir siyasi iş aparılmır və
əhali sinfi mübarizə barəsində heç bir şey bilmir. Orbelyan SSRİ
JÄalq Komissarlar Sovetinin 2 fevral
1930-cu il tarixli
«Mülkədarlıqla mübarizə işinin təşkili və bütün SSRİ ərazisində
kolxozların təşkili» barəsində qərarın bütün maddə və
müddəalarını xüsusi sə’ylə və canfəşanlıqla yerinə yetirməyə
çalişırdı. Lakin bu qərarda yazılmamışdır ki. kəndistan əhalisinin
kişi qismini, xüsusilə məğrur, qürurlu, zəhmətkeş kəndliləri
tamamilə, ucdantutma məhv edəsən. NKVD əməkdaşlarımn öz
uğurlarından vəcdə gələrək, sərsəmləməsi üçün bütün bunlar ən
tutarlı faktlardır. Mən qətiyyətlə iddia edir, bildirir və təsdiq
edirəm ki, Orbelyan yalnız mütilik göstərməyən, məğrur
azərbaycanlılardan qisas alırdı. Orbelyanın öz dili ilə desək,
türklərdən qisas alırdı.
Bir müddətdən sonra İldırım Əliş oğlu ən yüksək cəzaya
məhkum edilir və güllələnir.
Orbelyanın
hazırladığı
ittihamnamə
materiallarmın
falsifikasiyasına, saxtalaşdırılmasına və fitnəkarlığına ən əyani
sübutlardan biri odur ki, onun özü bu uydurduğu yazılara,
əhvalatlara inanmırdı, çünki о həqiqətən daşnaq idi və
azərbaycanlılardan intiqam alırdı. О M ilax, Ərəfsə, Qazançı,
Teyvaz, Anzır, Nəhəcir, Boyəhməd, Dərgəməlik və digər
kəndlərin məğrur dağ sakinlərinə qarşı əsl soyqmmı törədirdi.

İşdə Milax kənd sakini Yavər Ələsgər oğlunun dindirilmə
protokolu və itiham nömrəsi də var. Yavər Ələsgər oğlu ailəli idi.
Protokolda qeyd olunur ki, о ictimai vəziyyətinə görə ortabab
kəndli idi. 21 fevralda Yavər Ələsgər oğlu dindirmə zamanı deyib
ki, 1917-ci ilə qədər о Bakıda, Suraxanıda neft fəhləsi işləmişdir,
sonra isə 1928-ci ildə Milax kəndinin kənd sovet sədri olub.
Atışma zamanı öz ailəsi ilə birlikdə Ərəfsəyə getmiş, atışma
qurtarandan sonra Milax kəndinə dönmüşdür. Dediyinə görə
Kərbəlayi Yəhyaya heç bir köməklik etməmiş və onun üsyanında
iştirak etməmişdir, odlu silahı heç vaxt olmayıb və indi də yoxdur.
Siyasi şö’bənin əməkdaşı Əsgərovun kəndə gəldiyi birinci gün
bütün adları çəkilən şəxslər dağlara qalxdılar. Yavər Ələsgər
oğlunun protokolda ərəb hərfləri ilə imzası var. Onu Naxçivan BSİnin operativ şö'bəsinin əməkdaşı Vəliyev Bəşir dindirmiş və
imzasını da qoymuşdur. Mən NKVD-nin bu əməkdaşmın taleyi
barəsində heç nə bilmirəm. Onu bilirəm ki, о öz vəzifəsini çox
sə’y və həvəslə yerinə yetirməmiş, çox az adamı güllələməyə
məhkum etmiş, sənədləri saxtalaşdırmamışdır. 30-cu illər zamam
müttəhimlərin dindirilməsində ədalətli olduğuna və ədalətsizliyə
dözə bilmədiklərinə görə 42 min NKVD əməkdaşı repressiyaya
mə'ruz qalmışdır. Orılardan çoxları güllələnmişdir...
Keçili işində Yaşar Vəliyevin dindirilməsindən aydın olur ki,
onun işində heç bir cinayət tərkibi olmamışdır. Ancaq о illərdə,
yə qin Vəliyev bilmirdi ki, həyatda öz dinbir qardaşlarını məhv
etməyə, qamnı içməyə hazır olan Əsgərov kimi canilər də var ki,
onlar öz vəzifəsinin yüksəldilməsi naminə hər şeyə hazırdırlar.
Bunun 19 yanvar 1990-cı ilin milli faciəsi sübut etdi və aydın oldu
ki, Orbelyanlar yenə də var və bu Orbelyanlar daşnaq proqramı ilə
bütün Azərbaycan xalqını güllələməyə hazırdırlar. Çox təəssüflər
olsun ki, о dövrlərdə Vəliyevlər isə çox az, orbelyanlar isə
həddindən çox idi.
7 martda Yavər Ələsgər oğlu yenidən dindirildi. Bu dəfə isə
Orbelyan tərəfındən. Bu dindirmə bir neçə cümlədən ibarət oldu.
Guya ki, müttəhim öz günahını boynuna alır.
Ittiham qətnaməsində Orbelyan Yavər Ələsgər oğlunun
bandaya qızıl əsgərlərə edilən hücumdan bir saat əvvəl
qoşulduğunu göstərməsinə baxmayaraq, bu dəfə yazır ki, о
fransız silahı ilə silahlanmış, həm də Kərbəlayi Yəhyadan döyüş
tapşırığı alaraq digər banditlərlə birlikdə qaranlıqda evin aşağr
hissəsinə keçərək, qızıl əsgərlərin tutduğu mövqeləri həmişə atəş
altında saxlamışdır. Döyüşdən sonra isə öz evində gizlənmiş,

orada da həbs edilmişdir. Bu 79-cu maddəyə uyğun gələn
cinayətdir (yə’ni banditizm deməkdir). Ona görə də ən yüksək
cəzaya məhkum edilmiş və güllələnmişdir.
(21 avqust 1995-ci ildə SSRİ-nin sabiq KQB sədri olmuş
Kryuçkov televiziya verilişi zamanı Moskvanın ORT proqramı ilə
«Biz» («M ı») verlişində bildirdi ki, 1937-ci ildə 688 min şəxs
güllələnmiş, 3 milyon şəxs məhkum olunmuşdur. Bu günə qədər
о illərdə günahsız güllələnənlər barəsində dəqiq rəqəm söyləyən
yox idi. Bə’ziləri deyirlər ki, Azərbaycanda 75 min adam, 25 min
ziyalı güllələnib.
Sovet İttifaqı üzrə isə əslində bir neçə milyon güllələnib. Lakin
bunun böyüklüyünü bircə faktla müqayisə etmək olar. Yalnız 5
avqust !9 3 7-ci ildən 10 avqust 1937-ci ı/ədək cəmi beşcə gün
orzində Naxçivan Muxtar Respublikasında 9 min 95 7 şəxs həbs
edilmiş. 31 dekabr 1937-d Hdə bir geçədə, Ы гсэ saat ərzində
Üçiük tərəfindən Buzovna. Maştağa, Əmircan kəndlənndə 97
nəferin işinə baxılmış və məhkum edilmişdir. Bu vəziyvət
Azsrbäycan Reşpublikaşının birçoxkəndlərində belə imiş...
... Teyvaz kənd sakini Abbas Hacı Məmmədqulu oğlu - 30
yaşında, mülkədar, 18 fevralda bildirmişdir ki, Milax hadisələrində
о iştirak etməyib, silahı yoxdur. Verilən bütün suallara «bilmirəm»
cavabı verib. Dindirməni Yaqubov aparıb. Lakin yenidən 22
fevralda dindirilərkən «boynuna almış» ki, o, bandit olub.
Kəndin ikinci sakini Müseyib Kərbəlayi Məmməd oğlu da bu
vəziyyətdə göstərilir. Müseyib Kərbəlayi Məmməd oğlu qolçomaq, 22 yaşlı, subay. О da dindirilmə zamam bildirib ki,
Milax kəndində atışmada iştirak etməyib. Dindirilmə zamanı BSİ
əməkdaşının imzası yoxdur, haqqında danışılan hər iki şəxs üçün
yarım səhifəlik ittihamnamə tərtib edən Orbelyandır. Hər iki şəxs
üçün eyni sözlər işlədilmişdir.- «Onlar Yəhyanm bandasma
qoşulmuş, gizli iclasda fəal iştirak edibiər, döyüş tapşırığı olaraq
evin aşağı səmtini qorumuşlar, oradan da qızıl əsgərləri daim atəş
altında saxlamışlar. Axırda da qorxaraq Teyvaz kəndində
gizlənmişlər...
Hətta cümlələrdəki sözlər də dəyişdirilməmişdir.
Hər ikisi də ən yüksək cəzaya məhkum edilmişlər güllələnməyə!
...21 fevralda M ilax kəndinin sakini Kazım Rəhim oğlu
dindiriimişdir. Kazım Rəhim oğlu - kasıb kəndli, savadsız. Bildirdi
ki, Milaxda atışma barəsində heç nə bilmir, о həmin vaxt

Naxçıvanda olub. O, həmçinin evin yandırılması barədə heç nə
bilmir. Kərbəlayi Yəhya ilə qohumluq əlaqəsi yoxdur.
Protokola barmağını basıb. Dindirilməni operativ şö'bənin
əməkdaşı Vəliyev Bəşir aparıb...
7 martda Kazım Rəhim oğlu yenidən dindirilib. Bu dəfə
Orbelyan tərəfindən. Dindirmə protokolu səhifə yarımdan
ibarətdir, qırmızı mürəkkəblə yazılıb. Orada qeyd olunur ki, Kazım
Kərbəlayi Yəhyadan silah və 30 güllə alıb, axşam kəndə gedib.
Odur ki, о - Kazım Məhərrəm, İsrafil, Bayraməli ilə birlikdə
Naxçıvana qaçıblar. Silahı isə evdə gizlədiblər...
İttihamnamədə Orbelyan Kazımı ortabab kəndli edib. Kərbəlayi
Yəhyanın dəstəsinə o, qızıl əsgərlərə hücumdan əw əl
qoşulmuşdur, atışmada fəal iştirak etməyib. Bununla belə cəzadan
kənarda qalmayıb. 10 il həbs cəzası alıb...
3
martda Orbelyan Teyvaz kənd sakini Qasım Teymur oğlunu
dindirib - 32 yaşlı, ortabab kəndli. Göstərdi ki, onlarda heç bir iclas
olmayıb, özü də Milaxda olmayıb.
Dindirmə yanm səhifədən ibarətdir. Dindirmə protokolu
imzalanmayıb. İttihamnamədə Orbelyan Qasım Teymur oğlunu
Kərbəlayi Yəhyanın yaxın köməkçiiərindən biri və üsyanın
ideoloqu edib.
Üçlük onu ən yüksək cəzaya - güllələnməyə məhkum edib.
60 yaşlı Teyvaz kənd sakini, ictimai vəziyyətinə görə kasıb
kəndii olan Mir Zeynalabdin Mir Əsəd oğlunun dindirilməsindəki
sözlər də Qasım Teymur oğlunun dindirilməsində olan cümlələrlə
eynidir və heç bir söz dəyişdirilməyib. Bir о əlavə edilib ki, o,
kənd əhalisinin qaçmasından istifadə edərək, oğurluqla məşğul
olub və Muxtar Vəli oğlunun evindən bir kisə tütün və bir dayça
oğurlayıb (əlbəttə, kasıb, yazıq bir adam üçün necə yazasan ki, o,
Sovet dövlətinə qarşı çıxıb, necə yazasan ki, o, Sovet
hakimiyyətinə qarşı təbliğat işi üstündə tutulub? A xı, kasıbların
özü Sovet dövlətini qurub. Lakin bu zavallıya oğurluq,
soyğunçuluq damğasını vurmaq olar, orvu hətta «dayça oğrusu»
kimi də qələmə vermək olar. Adam ağlına gətirə bilmir ki, bu
seyid dağ yolu ilə beündə bir Idsə tütün dalınca da dayçanı necə
çəkə-çəkə aparıb?). Bunu yalnız Orbelyan uydurub tapa bilər. O,
yaxşı bilirdi ki, bunu təsdiq edənlərin heç biri daha kəndə
qayıtmayacaq, kağız isə kağızdır. Qırmızı mürəkkəblə nə yazsan
oktyabr inqilabına sədaqət rəmzi kimi qəbul ediləcək, Orbelyana
isə «afərin, Orbelyan», - deyəcəklər. (ax belə oğullar NKVD
orqanlarında xidmət etməlidirlər)...

...Zeynalabdın Mir Əsəd oğlu da ən ağır cəzaya məhkum
edilmiş və güllələnmişdir. Kəndlilərin Orbelyan tərəfmdən
qondarılan üsyanından demək, olar ki, bir ay sonra, y ə ’ni 8
fevralda Milax kənd sovetinin katibi, Qazançı kənd sakini Rza
Abbasqulu oğlu Quliyev dindirilib: 34 yaşlı, ictimai vəziyyətinə
görə ortabab kəndli. O, üsyanda iştirakını və Kərbəlayi Yəhyaya
kömək etdiyini rədd etmiş, əksinə dövlətə bir qrup mülkədarın
məqsədləri barədə m ə’lumat vermiş, gümüş kəmər isə Yaqubov
tərəfindən evinin axtarışı zamanı onun cibində olub (Görünür onun
qiymətli əşyalar arasında bir kəməri olmuşdur və o, bu kəməri
cibində gizlətmişdi. Çünki vəzifəsinə görə çox gözəl bilirdi ki,
milis əməkdaşları əhalidən nələri yığırlar. Axtarışlar zamanı
qiymətli əşyaları protokola yazmırdılar, öz ehtiyacları üçün
götürürdülər).
İttihamnamədə Orbelyan Rzanın ayağına belə bir ittiham yazır
ki, о soyğunçuluqla məşğul olmuşdur. M ilax kəndinin bütün
əhalisi qaçandan sonra Rza Kərbəlayi Yəhyanın evindən gümüş
kəmər oğurlayıb.
Ən ağır cəzaya məhkum edilib. Güllələnib...
Zülfüqarov Bilal Ələsgər oğlu; Milax kənd sakini, 23 yaşlı,
savadsız, yoxsul kəndli, döyüş yerində silahsız iştirak edib. Öz
evində gizlənib. 10 il iş kəsilib.
Bəylər Sadıx oğlu - Milax kənd sakini, 60 yaşlı, ortabab kəndli.
Yenə də eyni sözlər: qızıl əsgərlərə hücum edib, evləri yandırıb.
Lakin bir şey əlavə edilib ki, Bəylər öldürülmüş bandit Yusif
Qəhrəman oğluna (ölümünə qədər kənddə sovet hakimiyyətinin
nümayəndəsi olmuş, partiya və dövlətin kənddə tapşırıqlarını
yerinə yetirmişdir) tərəf gələrək silahım götürmüş iki dəfə qızıl
əsgərlərə tərəf atəş açmış. Silahı banda başçısı Kərbəlayi Yəhyaya
vermişdir (Kimə inanasan? Ya gərək BSİ-nin operativ əməkdaşı
Əsgərovun «Yusif Qəhrəman oğlu tanınmaz dərəcədə yanmışdır»
sözlərinə, yaxud da Orbelyanın uydurmalarına? O, tez-tez nə
yazdığmı özü də unudur, nəsə yazmaq naminə ağlma gələni
kağıza köçürürdü).
Şahsuvar Həsən oğlu - 22 yaşlı, Teyvaz kənd sakini, savadsız,
qolçomaq, Orbelyamn müəyyənləşdirdiyinə görə, Şahsuvar Həsən
oğlu, silahsız olsa da, çığırmaqla ona çalışıb ki, qızıl əsgərlər
arasında vahimə yaratsın. Döyüşün axırında isə öz evində
gizlənmişdir.
21 fevralda onun dindirilməsindən aydın olur ki, Şahsuvar heç
yerdə olmayıb, heç kəslə görüşməyib. Lakin 22 fevralda yenidən

«dindirilib». Bu dindirilmədə guya Şahsuvar «hər şeyi e ’tiraf edib,
boynuna aldı». Guya о qohumlarıgildə olub, atışma zamanı
qorxub, Teyvaz kəndinə qaçmışdır.
10 il həbs cəzası veriiərək konslagerə göndərilmişdir.
Əmralı Hənifə oğlu - M ilax kənd sakini, 45 yaşında, ictimai
vəziyyətinə görə ortabab. İttihamnamədə yenə də eyni ifadələr,
eyni sözlər.- «ot gətirirmiş, qorxub qaçıb» və s. ... 10 il həbs cəzası
verilərək konslagerə göndərilib. İttihamnamə cəm'ı 4 sətirdən
ibarətdir.
Yusif Ağəli oğlu Kəngərli - Ərəfsə kənd sakini, 40 yaşında,
peşəsi • dülgər, bəy nəslindən olduğuna görə səsvermə
hüququndan məhrum edilib. Həbs edilərək 10 il cəza verilib ki, bu
cəzanı konslagerdə çəksin. О bunda təqsirkar bilinib ki, Kərbəlayi
Yəhyamn bandasının yaranmasından xəbərdar olub, lakin bu
barədə mə'lumat verməyib, buna görə də cinayətkardır.
Bir səhifəlik protokolda 5 ittihamnamə, о cümlədən
Kəngərlinski barədə ittihamnamə yerləşdirilib.
Qafar Cəfər oğlu - 29 yaşlı, Teyvaz kənd sakini, ortabab, 1 1
gün Kərbəlayi Yəhyanın tüfəngini gizlətmiş, özü bu silahı
hökumətə təhvil vermişdir.
Milax kənd sakini - 45 yaşlı, ictimai vəziyyəti qolçomaq olan
Kərbəlayi Ələsgər Piri oğlu da eyni ilə bu vəziyyətdə təsvir edilir.
Ona görə də hər ikisi 10 il həbs cəzasına məhkum edilərək
konslagerə göndərilmişdir.
Bütün ittihamnamə mətnini Orbelyan şahid kimi dindirilən 70
yaşlı Teyvaz kənd sakini, savadsız Hüseyn Məmmədhəsən
oğlunun ifadələri əsasında yazmışdır. Belə ki, bütün dindirmələr
ya yarım, ya da bircə səhifədən ibarətdir. 70 yaşlı qocanın
dindirilmə protokolu isə 8 səhifedən ibarətdir. Belə çıxır ki, bu
savadsız qoca Teyvaz kəndində əyləşərək, o, soyuq qış
günlərində ətrafda nə baş verirdisə, hamısını görürmüş. Dindirmə
protokolunun bir hissəsi şəxsən Əsgərov tərəfindən yazılmışdır,
ona məxsus orfoqrafık səhvlərlə dindirməni Orbelyan davam
etdirib. Lakin protokol imzalanmayıb. Orbelyan öz ittihamnamə
mətnini bu - sözlərlə bitirir ki, yuxarıda şərh edilənləri, həmçinin
şahidlərin verdiyi və işdə saxlanılan ifadələri, о cümlədən
müttəhimlərin sözlərinin şəxsi e’tiraflarını nəzərə alaraq adları
göstərilən şəxslər içərisində aşağıdakı şəxslər cinayətkar hesab
edilsin və onlar göstərilən maddə ilə cəzalandırılsınlar. Bundan
sonra 23 müttəhimin adı çəkilir. Yenə də 79-cu maddə göstərilir.
Bu əsasda da qətnamə qəbul edilir: Banditizmə dair Kərbəlayi

Vəhya və digərləri ilə əlaqədar olan 4№-li işin istintaqı bundan
sonra dayandırılsın və Az.BSİ-nin kollegiyasına dinlənilmək üçün
göndərilsin. Bu ittihamnamənin surəti eyni zamanda Az.BSİ
prokurorluğuna təqdim edilsin.
Az.BSİ-nin səlahiyyətli əməkdaşı A.Orbelyan.
Burada onun rəsmi imzası var. Təsdiq edirəm: Az.BSİ-nin
Naxçivan Diyar şö’bəsinin rəisi Yaqubov - hissəsində isə
Yaqubovun imzası yoxdur. Görünür Yaqubov ittihamnaməni ona
görə imzalamayıb ki, onun özü də göstərilən əməliyyatda iştirak
edib, bir neçə müttəhimi onun özü dindirib və dindirdiyi
müttəhimlər boyunlarına alıb, təsdiq etməmişlər ki, onlar qızıl
əsgərlərin öldürülməsində iştirak ediblər. Yalnız Orbelyan
tərəfindən təkrar dindirilmə zamanı bütün müttəhimlər banditə
çevrilmiş, günahlarını boyunlarma almış və bandit əməlləri
törətdiklərini e’tiraf etmişlər (?!).
İttihamnaməni Az.BSİ-nin sədr müavini Aqrba təsdiq etmiş və
imzalamışdır. (Aqrba - qana həris olan bu məşhur cəllad nəinki
Azərbaycanda, eyni zamanda öz doğma vətəni Abxaziyada bütün
canlıları məhv etməyə hazır bir cani idi).
Bütün materiallar Az.BSİ-nin kollegiyasında dinlənilmək üçün
göndərilmişdir. Baxılmaq üçün isə kollegiyanın üzvü Suxanova
təqdim edilmişdir. О isə işi öyrənəndən sonra 28 martda rəsmi
raportla Az.BSİVO rəisi Borşova müraciət etmişdir. (Minlərlə
azərbaycanlının qətlə yetirilməsində Borşovun rolu və fəaliyyəti
hamıya yaxşı mə'lumdur. Azərbaycan ərazisində yaşamış, cəmi 4
sinif təhsilə malik olmuş bu şəxs, bu cani general rütbəsinə qədər
yüksəlmişdir. Bu cəlladın «qəhrəmanlığı» R.Rzanın M.Müşfiqə
həsr etdiyi poemasında klassik şəkildə qələmə alındığına görə mənim burada, bu barədə yazmağım yerinə düşməzdi. О milli
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hamıya bəla idi və hamıya
dərd-qəm gətirmişdi).
Raport belə idi: «Sizin nəzər diqqətinizə çatdırıram ki,
baxılmaq üçün mənim sərəncamımda vətəndaş Kərbəlayi Yəhya
Məmmədnağı oğlu və başqaları barədə cəmi 23 adamın 1837 No
li işi var. Bu işi ASSR CM-nin 79-cu və 18/79 maddələri ilə
müəyyənləşdirilmişdir. Göstərilən iş Az.BSİ-nin Naxçivan diyarı
tərəfindən göndərilmişdir. İşi gözdən keçirərkən gördüm ki,
Orbelyan tərəfindən aparılan bu işin dindirilmə protokolları
imzalanmayıb. Həmçinin forma № 2,3 və 7 üzrə qərarlar da
imzalanmayıb və təsdiq edilməyib (23№-li forma müttəhim kimi
cinayətə cəlb olunma qərarı, 3№-li forma-cinayətin qarşısını alma

tədbirləri barədə, 7 №-li forma-istintaqın bitməsi barədə
müttəhimə e’lan edilməyə dair protokoldur. Mən bu momentləri
yalnız ona görə təfərrüatı ilə təsvir edirəm ki, hüquq təhsili
olmayan və hüquq orqanları barədə tamşlığı, təsəvvürü olmayan
oxucular başa düşsünlər ki, bu ittihamların hər biri bizim dövrdə
də, о dövrdə də qanunsuz idi. Bu qətnamədən hər şey açıq-aydın
görünür).
Göstərilən qanun pozuntularına görə mən bu işi Az.BSİ-nin
kollegiyasında dinlənilmək üçün müvafiq qərar mətni çıxara
bilmirəm. Bu izahatı sizə təqdim edir və xahiş edirəm ki, öz
göstərişinizi verəsiniz.
İmza: Suxanov.
28.03.30-си il».
Cəllad Borşov həmin saat bu mə’lumata reaksiya verir və
raportun üstündə dərkənar qoyur. Yoldaş Neverova m ə’lumat
verin! Görünür, Suxanov buna görə məzəmmət almış və ona görə
də 29 mart 1930-cu ildə Suxanov belə bir qərar yazır,- «Az.BSİ
Naxçivan Diyar Şö’bəsindən daxil olmuş 16.03.30-cu il tarixli 252
К №-li vətəndaşlar - (sonra 23 familiya göstərilir) barəsində 4№-li
istintaq materialları tamamilə ətraflı işlənilmiş və heç bir təkmili
istintaq işləri aparmağa ehtiyac yoxdur. Tələb olunan bütün
qayda-qanunlara riayət edilmişdir. Bundan sonra qərara alınır: Az.BSİ Naxçivan Diyar Şö’bəsinin 14 mart 1930-cu il tarixli Az.
BSİ kollegiyasına göndərilmiş və yüxarıda şərh edilən istintaq
işinin ittihamnaməsi vaxtında Az. BSİ nəzdindəki prokurorun qərar
çıxarmasına təqdim edilsin. İmza edən Suxanov razılaşdırılmışdır:
Borşov.
Təsdiq edirəm: Az.BSİ-nin Sədr
Müavini Neverev. Bakışəhəri».
Prokuror tərəfindən bu qərarın üzərində qırmızı mürəkkəblə
belə bir əl yazısı var.- «Mövcud itihamnamənin hökmü ilə razıyam.
İstintaq aparan şəxsin imzasının olmamasını, belə hesab edirəm
ki, bütün protokolları istintaq aparan səiahı'yyətli müvəkkilə
qaydalaşdırılsın. Az.BSİ Naxçivan Diyar Şö’bəsi rəisinin nəzərinə
çatdırılsın ki, gös- tərilən vəziyyətin gələcəkdə düzəldilməsi üçün
tədbirlər görsün». Az. BSİ prokuroru. İmza. 0 4 .0 4 .30-cu il». (Bax,
bu da sizin üçün qanunçuluğu təsdiq edən şəxsin siması!)
05.03.30-cu ildə Az. BSİ-nin məhkəmə kollegiyası hökm çıxardi:
«güllələmək və həbsə məhkum etmək!».

О illərdə Az.BSİ-nin bütün hökmləri Tiflisdə, Zaqafqaziya BSİdə təsdiq edilirdi. Ona görə də aşağıdakı məzmunda məktub
hazırlandi:
«16 арге! 1930-си ИZak. BSİ URSO
Jlffis şəhəri.
Az.BSİ bu məktubla Az.BSİ tərəfindən 5 aprel 1930-cu ildə
ASSR CM-nin 72-ci və digər maddələri ilə müxtəlif illərə həbs
hökmü çıxarılmış 19 istintaq işini və aşağıdakı müttəhimləri Sibirə
sürgün edilib, konslagerdə həbsə salınması üçün Sizə göndərilir.
1. Məşədi Rzaqulu Məşədi Sadıx oğlu (Bu mənim babamdır.
1930-cu ilda öz qohumlarım tərəfindən saman damımıza silah
atılm ıs. orada BSİ əm əkdaşları tərəfindən axtarış aparılmış.
cəzasını konslagerdə keçirmok üçün 5 il həbs cəzası v e rilmiş.
vaxtmdan ə w ə l geri qayıtmışdır. О namuslu və vicdanlı işinə
görə azad edilmişdir. 17 may 1937-ci ildə ailəsi və nəvələri ilə
birlikdə yenidən repressiya olunmuş və Qazaxıstana köçkün kimi
daimi yaşamağa göndorilmişdir. Repressiya olunanlara qarşı
törədilən rəzalətjərə, mə’nəvt işgəncələrə və sarsıntılara dözə
bilməyərək 17 fevral 1941-ci ildə vəfat etmişdir\. Ailəsinə 1958-ci
ildə tamamiiə bəraət verilsə də, uzun müddət ailənin üzvləri
hakimiyyət orqanları tərəfindən tə’qib edilmişdir. Ailədə iki elmlər
doktoru, bir polkovnik, 30-dan çox üzvü isə ali təhsillidir. Mənim
babamı indi də bizim tərəflərdə - yaxşı xafirlayırlar. Onu 19181919-cu illərdə təkqulaq Andranikin vəhşi canavar sürüsünə qarşı
mübarizə aparan cəsur və qeyrətli vətəndaş kimi bu gün də
minnətdarlıqla yad edirlər. 1953-1958-ci ilədək sabiq ittifaqın
bütün distansiyalarına babamın işinə yenidən baxılması üçün
dəfələrlə müraciət etmiş və hər dəfo də başdansovdu cavablar
almışdıq. Bə’zi idarələr cavab verirdi ki, bu işə yenidən baxmağa
imkan yoxdur, digərləri yazırdılar ki, Məşədi Rzaqulu Məşədi
Sadıx oğlunun işin tapa bilmirlər. Yalmz Respublika prokurorunun
- köməkçisi İsmayıl Ağa Hacıyevin tə’siri ilə babamm işləri tapıldı.
О illərdə İsmayıl Hacıyev represiyaya mə’ruz qalmış bir çox
ailələrə belə xeyirxah kömək əli uzadırdı.
2.Qafarov Həbib Məşədi oğlu, 3.İsmayılov Hüseyn Hacı Rəsul
oğlu, 4.Əliyev Abbas Mustafa oğlu, 5.Tahirov Ariə Cəlal oğlu,
ö.Fərzalıyev Səttar Hüsyen oğlu, 7.Hüseynov Əhməd Abdulla
oğlu,
8.Hacıyev
Məmməd
Hacı
Məmməd
oğlu,
9.Şahhüseynbəyov Bəhlulbəy Ələkbər oğlu, lO.Səfıyev Tağıbəy
Baxşəli oğlu, 1l.M olla Musa Cəfərzadə, 12.Talıbov Məşədi Sadıx

Məmmədəli oğlu, 13,Osmanəli Kərbəlayi Əli oğlu, 14.Zamanxanov Əhməd Hüseynəli oğlu, 15.Kərimov Şıxəli Məhəmməd
oğlu, I ö.Həmzəyev Məşədi Cəlil oğlu, 17.Kərbalıxanov Əhməd
Cəlal oglu, 18.Fətullayev Əkbər Məşədi Əsəd oğlu, 19.Abbas Hacı
Məmmədqulu oğlu və başqaları 23 nəfər BSİ-nin xüsusi idasımn
sanksiyasma təqdim edilmişdir. Göstərilən şəxslər barəsində
çıxarılacaq qərarı və sürgün ediləcək rayon barəsində tə’cili olaraq
Az.BSİ-nə mə’lumat verilməsini xahiş edirik.
Az. B Sİ Sədrinin Müavini Neverov.
URSO rəisi Safronov
Tiflis şəhəri 9 may 1930-cu il. Qərar: A z. BSİ-dən təqdim
edilən Kərbəlayi Yəhya və başqaları barəsində cəmi 23 nəfər
banditizmlə əlaqədar olan 9270 '-li istintaq işi ASSR CM-nin 79,
18-79 maddələri ilə ittiham edilmişdir. İşə dair bütün sahələr və
vəziyyətlər kifayət qədər doğru hazırlandığım və heç bir sonrakı
istintaq fəaliyyətinə ehtiyac qalmadığını, UPK-nın formal
tələblərinə riayət edildiyini nəzərə alaraq qərara alıram: Az.BSİ
Naxçivan Diyar Şö’bəsinin 14 mart 1930-cu il tarixli ittihamnamə
hökmü və Az.BSİ-nin 5 aprel 1930-cu ildə yuxarıda göstərilən
istintaq işinin ZBSİ kollegiyasına ZBSİ-nin prokuror hökmünə
razılığına təqdim edilmiş ittihamnamə hökmü təsdiq edilsin.
KRO ZBSİ-nin böyük müvəkkili Sayadyan. 14 may 1930-cu il
ZBSİ-nin sədr müavini L.Beriya».
İmza Beriyanın həqiqi imzasıdır. Qırmızı mürəkkəblə qol
çəkilib. Qərarın küncündə belə bir yazı var. Bu hökm ilə ZAK. BSİnin prokuroru razıdır. 19 may 1930-cu il. Bununla da mə’lum olur
ki, bu insanların acı taleyi artıq hə/l olunmuşdur. 15 nəfər
güllələnmiş, qalanları isə 10 illiyə konslagerə sürgün edilmişdir. О
günlər ərzində cəmi nə qədər insanın güllələndiyi barədə dəqiq
mə’lumat yoxdur. Çünki sonradan güllələnənlər barəsində nə
kartoçkalar tətbiq edilir, nə qeydiyyatı aparılırdı. Yalnız belə bir
qeydiyyat aparılırdı ki, qaçmağa cəhd göstərərkən güllə ilə
vurulmuşdur. Başqa buna bənzər bəhanələr də ola bilərdi.
Beləliklə də, bir sıra kəndlər sözün həqiqi m ə’nasında, tamam
boşalır və mövcud olmurdu. Anzır, Nəhəcir kəndləri buna
misaldır. Boyəhməd, Ərəfsə, Teyvaz, qismən demək olar ki,
tamamilə məhv edilmişdi. Lakin Orbelyanlar bununla təsəlli
tapmır, kifayətlənmirdilər.
Faşizm ideologiyası barəsində hamı ətraflı m ə’lumata malikdir.
Onlar faşizmin vəhşiliyi barəsində fılimlərə baxmış, konslagerləri

görmüşlər. Вах, о cür işgəncələrlə qırx ailə, о cümlədən uşaqlar,
körpələr, 90 yaşlı qocalar, xəstələr, hamilə gəlin və qadınlar
minlərlə vaqonlara doldurulub, həmişəlik yaşamaq üçün sürgünə
göndərilirdi.
40 gün sonra onlar Qazaxıstanın quru, susuz səhralarına
yerləşdirildi. Qocalardan, körpə uşaqlardan başqa bir çoxları əzab,
işgəncələrə sinə gərərək ölümə qalib gəlib yaşadılar. Öz
torpaqlannda Qazaxıstanm о zamankı rəhbəri Levon Mirzoyan
tərəfindən repressiyaya mə’ruz qalan yerli insanlar bu zavallılara
yaxından kömək əli uzadırdılar.
Mən repressiyaya m ə’ruz qalmış ailələri burada göstərəcəyəm.
Onlann bir çoxu ilə mən şəxsən bir qəsəbədə, bir yerdə
böyümüşəm, min bir qəm-kədər, əzab-işgəncə ilə yanaşı,
Qazaxıstanda xüsusi köçürülənlərin komendantı Yudinin daim
sərxoş, qıpqırmızı sifətini də görmüşəm. Biz dözüb yaşadıq, indiki
qaçqıniarımız da hər şeyə dözüb yaşayacaqlar. Lakin tarixin bütün
bunları
unutmağa,
həqiqəti
nəsillərə
çatdırmağa,
açıb
göstərməməyə haqqı yoxdur. Bir çoxları belə düşünə bilər ki, mən
öz emosiyalarımı о zamanların həqiqəti kimi verirəm və əzabişgəncə çəkdiyimə, məhkum edildiyimə görə о adamları və Sovet
hakimiyyətirii bağışlaya bilmirəm. Belə insanlara mən üz tutub
ürək sözlərimi belə ifadə edərdim ki, mən Sovet hakimiyyəti
dövründə təhsil almışam, mənim ailədə iki məşhur professor var
və onu nəinki Azərbaycanda, həmçinin onun sərhədlərindən çoxçox kənarlarda tanıyırlar və yuxarıda dediyim kimi, ailə
üzvlərimizin, demək olar ki, hamısı ali təhsillidir.
İndinin
özündə
mən
təqaüddəyəm
və
professor,
əməkhaqqından ikiqat artıq təqaüd alıram. İşlədiyim müddətdə
heç vaxt kimdənsə qisas almağa çalışmamışam, ona sə’y
göstərmişəm ki, insanlara həmişə xeyirxahlıq göstərim, onlara
sevinc bəxş edim. Onu deyərdim ki, Əfqanıstan müharibəsinə
göndərilməsi üçün bir çox şəxslər öz övladlarını pul gücünə
saxlatdıqları zaman mənim oğlum Əfqanıstan çöllərində
döyüşürdü. Hərçənd bu müharibə heç kimə lazım deyildi və SSRİnin yıxılmasına, dağılmasına səbəb olan amillərdən biri oldu. Hər
bir müharibədən sonra, cəmiyyətdə parçalanma baş verir və
dövlətin dağılması üçün şərait yaranır, bu, bəşər tarixinin bütün
mərhələlərində belə olmuş, bizim indiki dövrümüzdə də bu
belədir. Mən fəxr edirəm ki, Muxtar Respublikanm Daxili İşlər
Naziri olmuşam. Onunla fəxr edirəm ki, ədalətin nə demək

olduğunu yaxşı bilən və mənim ədalətli insan olduğuma qəti
inanan insanlar mənim bu vəzifəyə namizədliyimi müdafiə etdilər.
Bax, məhz buna görə də mən bu sənədli povestimdə insanları
ədalətli olmağa, öz xalqını hər zaman müdafiə etməyə çağırıram.
Mən təkqulaq Andronikləri, Xoren Qriqoryanları, Makaryanları və
bir çox başqalarım, bax, ona görə bağışlamıram ki, öz millətinin
əmin-amanlığı naminə digər millətləri və azərbaycanlıları məhv
edirdilər. Özü də Sovet hökuməti adından, Kommunist Partiyası
adından! Bu halda faşist ideologiyası erməni daşnaq-ekstremist
idialogiyasından nəyi ilə fərqlənir? Çeçenistanda qan tökən
rəhbərin ideologiyasından nəyinə görə fərqlənir? Məgər 44-cü il
repressiyası bu kiçik bir xalq üçün bəs deyildimi? Mən repressiya
olunmuş balkarların, çeçenlərin, inquşların gözlərim qarşısında
necə məhv olduqlarının, öldüklərinin şahidi olmuşam. Mən bir
gün içində repressiyaya düçar olmuş neçə-neçə qoca, uşaq
tabutlarının evtərdən çıxarılıb, basdırılmağa aparılmasının canlı
şahidi olmuşam.
Axı nəyə görə bir çoxları yaranıb ki, gələcəyini görmədən,
bilmədən, daim azadlığa, səadətə qovuşmaq həsrətilə məhv
olsun, digərləri isə öz ambisiyaları, böyük dövlət naminə digər
xalqları məhv etsin!? Axı biz Qazaxıstanda yaşayır və insanlar
arasında ayrı seçkiliyin nə olduğunu bilmir, adamlara heç bir forq
qoymurduq.
Ruslar, qazaxlar,
ukraynalılar, azərbaycanlılar
mehriban bir ailə kimi yaşayır, hər şeydə, hər yerdə bir-birlərinə
kömək əli uzadır, hətta toylarını da birlikdə keçirirdilər. Hamı
gənclərin xoşbəxtliyinə ürəkdən sevinirdi. Bizə nə olmuşdur? Bir
xalqın məhvi heç bir zaman digər bir xalq üçün xoşbəxtlik
gətirməmişdir və gətirə də bilməz. Assuriyalılar neçə əsrlər boyu
bütün dünyaya səpələnmişlər. Lakin onlar öz dilini, adətən’ənələrini saxlamış, özünəməxsus mədəniyyətlərini hifc edib
qorumuşlar. Deməli, haqq-ədaləti məhv etmək mümkün olmadığı
kimi, xalqı da məhv etmək qeyri-mümkündür.
Doğrudanmı, bu erməni ekstremistlərinə bəlli deyil ki, hər bir
ana üçün onun övladı çox əzizdir və bu övladımn məhvinə heç cür
razı ola bilməz! Milliyyətcə erməni anası da digər anaların
övladlarının məhvinə, öldürülməsinə razı olmamalı, sevinməməlidir.
Neron, Hitler, Stalin, bizim əldə etdiyimiz materiallara görə isə
Xoren Qriqoryan, Markaryan və Orbelyanların nə haqqı var ki,
insanları məhv etsin. Təkcə mənim üzə çıxardıgım sənədlərə görə
bu sonuncuların günahı üzündən yüzlərlə günahsız, dinc vətəndaş
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Rza Abbasqulu oğlu Quliyev - 34 yaşında, qazançı kənd sakini.
qətlə yetirilmişdir. Allah-təala onların bu qanlı əməllərini əfv
etmədi. Onlar layiqli cəzalarına çatdılar. Tarix oniarı bir cəllad kimi,
xalqları qanına qəltan edən cəllad kimi bağışlamadı. Təkcə
Orbelyanın əli ilə bir neçə kəndlərin sakinləri tamamilə məhv
edilmişdir. Ərəfsə kəndinin sakinləri Allahyarova Zübeydə
Məmməd qızı öz ailəsi ilə, Allahyarova Hüsniyə Abuş qızı öz ailəsi
ilə, İmanova Xırda Ağamalı qızı öz ailəsi ilə, İsmayılova Tovuz
Həmzə qızı öz ailəsi ilə, Kərimova Zərnişan Ələkbər qızı öz ailəsi
ilə, Mirzəliyeva Zəhra Əliməmməd qızı öz ailəsi ilə, Süleymanova
Gülab Həşim qızı öz ailəsi ilə, Hüseynov Əbdürrəhman Həsən
oğlu öz ailəsi ilə, Hüseynov Kərbəlayi Əli Abbas oğlu öz ailəsi ilə,
Axundzadə Molla Əli Molla Ələsgər oğlu öz ailəsi ilə, Kəngərlinski
Səkinə Hüseynəli qızı öz ailəsi ilə, Səfərova Bahar Cabbar qızı,
Tahirova Gülabətin Talıb qızı, Tahirova Tovuz Niyazəli qızı, Tahirov
Abbas Bağır oğlu, Məmmədova Nərgiz Balakişi qızı, Nəhəcir
kəndindən
Qənbərova
Qonça
Kərbəlayi
Abbas
qızı,
Xanməmmədova Nanə Muradverdi qızı, Xanməmmədova Gözəl
Əli qızı, Milax kəndindən Novruzova Məryəm Abdulla qızı, Əliyev
Kərbəlayi Ələsgər Şirin oğlu, İbad Həzrət Qulu oğlu, Qazançı
kəndindən Əliyev Məşədi Manaf Məşədi İsmayıl oğlu repressiya
edilərək, Qazaxıstana göndərilmişdir.
MUax Işinə görə güllələnmişdir- Kərbəlayi Yəhya Məmmədnağı
oğlu - 40 yaşında, M ilax kənd sakini, savadsız.
Kərbəlayi Nağı Məmmədnağı oğlu - 26 yaşında, Milax kənd
sakini, şavadsız.
Qurbanov Məmməd Əli oğlu - 30 yaşında, Milax kənd sakini,
savadsız.
Məmməd Musa oğlu - 80 yaşında, M i/ах kənd sakini, savadsız.
İldırım Alim oğlu - 22 yaşlı, Milax kənd sakini, savadsız.
Yavər Əli Əsgər oğlu Zülfüqarov - 30 yaşında, M ilax kənd
sakini, savadsız.
Abbas Hacı Məmmədqulu oğlu - 30 yaşında, Teyvaz kənd
sakini, savadsız.
Müseyib Kərbəlayi Məmməd oğlu - 22 yaşında, Teyvaz kənd
sakini, az savadlı.
Mirzə Zeynalabdin Mir Əsəd oğlu - 60 yaşında, savadsız.
Qasım Teymur oğlu - 32 yaşında, Teyvaz kənd sakini, savadsız.
Zeynaiov Həsənqulu Sadıx oğlu - 45 yaşında, Dərkəməlik
kənd sakini, savadsız.
Bəylər Sadıx oğlu - 60 yaşında, Milax kənd sakini.

10 il həbs cəzaşı almışlar:
Kazım Rəhim oğlu,
Zülfüqarov Bilal Əli Əsgər oğlu,
İbad Həzrət Qulu oğlu,
Əmir ƏIi Hənifə oğlu,
Şahsuvar Həsən oğlu,
Yusif Ağa Kəngərlinski,
Kərbəlayi Əsgər Şirin oğlu.

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI
ŞAHBUZ RAYONU KEÇİLİ KƏNDİNDƏ
9 MART 1930-CU İLDƏ NƏLƏR OLMUŞDUR?
(VƏ YAXUD KOLXOZLAR NECƏ QURULURDU)
24 aprel 1995-ci ildə Yerevan şəhərində soyqırımı günü
təntənəli şəkildə qeyd edilirdi. Demək olar ki, dünyanın hər
yerindən saysız-hesabsız nümayəndələr gəlmişdi. О cümlədən
Rusiya Federasiyasımn Dumasından. Onlar 1915-ci ildə qınlmış
ermənilərə yas saxlayıb, göz yaşları tökürdülər. Özlərinin
rəqəmlərinə görə guya о vaxtlar milyon yarım erməni
öldürülmüşdür. Lakin bu faktı sübuta yetirə biləcək elə bir sənədsübut yoxdur. Mövcud olan bə’zi sənədlər də tam saxtalaşdırılmışdır. Lakin Andranik və onun komandirləri tərəfindən,
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Respublikasi ərazisində nələr
törədiidiyi barədə isə nə ictimaiyyətə, nə də respublikamızdan
kənarlarda, demək olar ki, heç kəsə heç nə bəlli deyil. Ancaq
çoxlu tarixi sənədiər və bir çox şahidlər mövcuddur ki, bu şahidlər
və səndəlr Təkqulağın əsl niyyətini, mənfur amalını, Naxçivan
Respublikasının əhalisini faşistcəsinə məhv etmək məqsədini tam
ifşa edir. Yalnız Culfa rayonunun Yaycı kəndində, kəndin 600-dən
çox sakini qətlə yetirilmişdi. Son zamanlara qədər bu kənddə
təkqollu bir qadm yaşayırdı. Bu qadının о biri qolunu erməni faşisti
öz valideyninin gözləri qarşısında kəsib, yerə salmışdı.
Çoxlu kənd sakini tüfənglərinin son gülləsinə qədər Andranikin
faşist əsgərlərindən özlərini müdafiə etmiş, kəndi tərk edib
getməmişlər.
Onlardan birçoxu 1937-ci i/ədək yaşamış, Təkqulağın 1930-cu
iliərdə NKVD əməkdaşı formasmı geymiş, əsgərləri dövlət
adından vaxtı ilə əldə silah öz namus və qeyrətini şərəflə
qorumuş, bu dağ adamlarma qarşı əsl soyqırımı tətbiq etmişlər.
Mən istənilən qədər misallar göstərə bilərəm. О cümlədən
Azərbaycan Respublikasının sabiq kənd təsərrüfat Naziri Məmməd
Əsgərovun da valideynlərinin ailəsini! Bu şəxsin valideynləri
1937-ci ildə uydurma sənədlər əsasında güllələnmiş, ailə isə
bütövlüklə Qazaxıstan səhralarına sürgün edilmişdi.
Mən dəqiq mövcud sənədlər əsasında özü də böyük
ixtisarlarla qəlbən Andranikin əsgəri, başkəsən kimi qaian, lakin
NKVD əməkdaşi forması geyərək, əlində qanunçuluğu qorumaq,
dinc əhalinin əmin-amanlığını tə’min etmək, hüququ və
səiahiyyəti olan bir caninin xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırımı

barədə azacıq da olsa söhbət açdım. Bundan sonra, Milax və
digər ətraf kəndlərin dağ sakinlərinin məhv edilməsinin çox uğurla
«yağ kimi başa çatması»ndan ruhianan Orbelyan Keçili və bu
kəndin ətrafındakı kəndlərin əhalisini qırmağa başladı. İndi artıq
onun soyqırım, şantaj sahəsində böyük təcrübəsi və əlində
müvafiq dövlət sənədi vardı.
Bu sənəd siyasi büronun gizli qərariarından başqa, bir də «xalq
atası»nın şəxsi göstərişləri idi. Həmçinin 2 fevral 1930-cu ildə
SSRİ Xalq Komissarlar Sovetinin «Kolxozların təşkili və
qolçomaqlarla mübarizə işi»nə dair dərc olunmuş qərarı idi.
Beləliklə də. Orbelyanın əlində mühüm-sənəd var idi, qırmağa
səbəbi isə çox asanlıqla həmişə tapmaq olardı. Belə ki, hər bir dağ
kəndlisinin bir inəyi və 3-dən çox qoyunu var idi. Deməli, onlan
mülkədar-qolçomaq siyahısına salmaqia ona, Andranikin sadiq
əsgərinə tabe olmayan türkləri qırmaq olar! Üstəlik onun gör
rəhbərləri kimlərdir - Qriqoryan, Markaryan, Sumbatov Qabiridze, Borşov!? Bunların hamısı о vaxt Azərbaycanın hüquqmühafizə orqanlarına rəhbərlik edirdi. Ən böyük himayədar Beriya
isə Tiflisdə, öz taxt-tacında əyləşmişdi, bütöv Qafqazın föqəl’adə
komissarlığına (ÇK) rəhbərlik edirdi!
Mahiyyətinə görə Milax işi və Keçili işi bir-biri ilə tamamilə
eyniyyət təşkil edirdi. Müttəhimlərin yalnız yeri və familiyaları
dəyişdirilmişdi. Bir ferq onda idi ki, Orbelyan Keçili işini daha
təcrübəli şəkildə aparmışdır. O, yaxşı başa düşürdü ki, bir vaxt tarix
bunu ona bağışlamayacaq. Keçili işini aparmaqdan ötrü о artıq
erməni vətəndaşlarından, erməni millətindən olan əməkdaşlardan
deyil, familiyaları xalis erməni familiyası kimi səslənməyən şəxslərdən
istifadə edirdi. О illərdə Baqıryan - Bağ/rova, Qasumyan -Qasımova,
Allahverdiyan - Allahverdiyevə çevrilmişdi. Belə misalları həddindən
çox artırmaq olar. onların hamısı öz familiyalarını, simalarını, sifətlərini
dəyişirdilər, lakin ürəklərini, qəlblərini, ruhlarını türklərə
azərbaycanlılara qarşı olan nifrətlərini dəyişmir və özlərinin
«dənizdən-dənizə» adlanan «Böyük Ermənistan» fantastik arzularını,
xülyalarını unutmurdular.
Milax işində olduğu kimi, Naxçivan şəhər Cinayət Axtarış
İdarəsinə Keçili kənd sakini Kərbəlayi İsmayıl Zeynalabdın oğlu
çağırılmışdı. O, fevralın əwəllərində Naxçivan şəhərində olmuş, lakin
cinayət axtarış idarəsinə girməmişdir. Sonradan о öz hərəkətini belə
izah etmişdi: «ona görə o, Cinayət Axtarış idarəsinə daxil olmayıb

Id, bilirdi ki, orada insanları heç nədən güllələyirlər. Məhz buna
görə о yenidən Keçili kəndinə qayıdıb».
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fevral 1930-cu ildə onun evində axtarış aparılıb. Orada
köhnə, patronsuz revolver, 1650 manat Nikolay və bir qədər də
müsavat pulu tapılıb. О vaxt Ziyarət Hacı Əli oğlu, Kərbəlayi
Murad Məhəmməd oğlu, Kərbəlayi Abbas
Səfəralı oğlu,
Süleyman Zeynalabdın oğlu, Molla Mahmud Sadıq oğlu barəsində
də iş başlanılır.
80 yaşlı Molla Mahmud Sadıq oğlu barəsində belə bir cinayət
işi qaldırılır ki, guya gecə kurslarını təşkil etməyə qarşı о əks
təbliğat işi aparırmış. Daha sonralar Orbelyan bu 80 yaşlı qoca
barəsində antisovet ünsürü kimi qərar çıxarır və onun Sibirə
sürgün edilməsinə nail olur. Lakin yolda dustaqlar vaqonunda
əzab-əziyyətə dözməyərək 22 aprel 1931 -ci ildə vaqondaca ölür.
Göstərilən digər şəxslər barəsindəki cinayət işləri Az.BSİ
Naxçivan üzrə operativ müvəkkili Bəşir Vəüyevə tapşırılır.
Necə olur-olsun, kəndliləri qorxudub kolxoza girməsini tə’min
etmək naminə mütləq antisovet fəaliyyəti bəhanəsi ilə ittiham
edilən müttəhirfılər kimlər idi?
Kərbəlayi İsmayıl Zeynalabdın oğlu - 45 yaşında, 1 oğlu olub,
2 atı, 2 eşşəyi, 1 inəyi. Daşnaqlara qarşı mübarizədə ən fəal iştirak
edib. 30 atlıya başçılıq edib. Daşnaqların Keçili kəndinə daxil
olmasına imkan verməyib. Zəngəzurda da daşnaqlarla vuruşub.
Sovetləşmə gedəndən sonra öz kəndində kənd təsərrüfatı işləri ilə
məşğul olub. Döyüşlərdə şücaətinə görə mükafatlandırılmış və
kənddə böyük hörmətə malik olmuşdur. Zeynalxanlılar tayfasının
başçısı sayılırdı. Sovet hakimiyyəti əleyhinə çıxmamış, siyasətlə
məşğul olmamışdır. Operativ işlər üzrə müvəkkilin sualma belə
cavab verib ki, o, Sovet hakimiyyəti əleyhinə heç bir çıxış
etməyib, təbliğatla məşğul olmayıb. Öz ifadəsində qeyd edib ki, о
erməni-türk döyüşü zamanı
öz kəndlərini qoruyub, belə ki,«bu
sərhəd kəndidir və xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də
ermənilər bir neçə dəfə bu kəndə basqın etmiş, bir çox evləri
yandırmış, lakin kənd sakinləri ilə birlikdə onları kənddən
çıxarmağa nail olmuşuq.
Bu döyüşlər zamanı bizim kəndin və Külüs kəndinin başında
Qasım Əli Eyvaz oğlu dururdu. Sovet hakimiyyəti gələndən sonra,
mən atçı eskadronun başçısı - komandiri tə’yin olundum. Şərurda
daşnaqlara qarşı vuruşmalarda fəal iştirak etmişəm.

Sovet dövlətinin ordusu ilə birlikdə Zəngəzura daxil olmuş,
Zəngəzuru götürdükdən sonra geri, öz kəndimizə qayıtmışam və
bu günə qədər də burada yaşayıram».
(Milax işindəki Kərbəlayi Yəhya ilə bağlı olan eyni bir tarixdir).
Bəşir Vəliyev tərəfindən İsmayıl barəsində istintaqın başa
çatdığı e ’lan edilir. İstintaqın bitdiyi e ’lan ediləndə Kərbəlayi
İsmayıl bildirdi ki, antisovet fəaliyyətə görə о özünü taqsırkar
bilmir. Şahidlərin ifadələrinə inanmır və xahiş edir ki, onu heç bir
işə qarışmayan avam bir kəndli kimi azad etsinlər.
İşlə əlaqədar Ziyarət Hacı Əli oğlu 1890-cı il təvəllüdlü,
ortabab kəndli, dindirilmədə suallara cavab verir ki, heç nə
görməyib, heç nə eşitməyib, antisovet fəaliyyəti ilə heç vaxt
məşğul olmayıb.
О da,
İsmayıl
da dövlətdən qaçıb
gizlənməyiblər, özləri könüllü şəkildə gəlib dövlətə tabe olublar.
Bu işlə əlaqədar 46 yaşlı Kərbəlayi Murad Məhəmməd oğlu
sorğu-suai zamanı deyib ki, öz xoşu ilə Yaqubovun yanına gəlmiş,
silahım təhvil vermiş, demişdir ki, silah məhrum qardaşı Rəhimə
məxsusdur. Qalan nə varsa rədd etmişdir.
Kərbəlayi Abbas Səfəralı oğlu, 45 yaşında savadsız. Dindirmə
zamam cavab verib ki, Kərbəlayi İsmayıl onun əmisi oğludur.
Sovet hökumətinə qarşı təbliğat və təşviqat işlərində heç vaxt
iştirak etməyib. Heç kəsi gizlətməyib, özünü günahkar bilmir.
Xahiş edib ki, onun işi araşdırılsın və onun savadsızlığı nəzərə
alınsın. 5 il həbs cəzası alıb.
Süleyman Zeynalabdın oğlu - 35 yaşında, ortabab. Kərbəlayi
İsmayılın doğma qardaşı, özünün antisovet fəaliyyətini boynuna
alm adı...
İlk baxımda çox adi işlərdir, belə, buna bənzər işlər о illər
Azərbaycan Respublikasında, hətta bütün keçmiş SSRİ miqyasında
milyonlarla idi, çünki о vaxt tikilən Volqa-Baltik kanalı üçün ucuz
fəhlə qüvvəsi gərək idi. Lakin oranın özündə də adamlar həbs
olunur və bir daha geri vətəninə qayıtmırdılar.
İş bununla da bitmiş hesab edildi və müstəntiq Vəliyev digər
ittihamlar tapa bilmədi. Görünür, heç axtarmaq da istəməmişdir,
çünki özü də başa düşürdü ki, bu işlərin hamısı uydurmadır. Lakin
о illərə görə bunlar ittiham edilməli idilər, heç olmazsa az
müddətə; ya 3 ilə, ya da 3 il sürgünə. Buna baxmayaraq, bu arada
siyasi şö’bənin işçiləri tez-tez bu kənddə olur, mə lumatlar
toplayır, təbliğat işi aparırdılar ki, kəndlilər kolxoza üzv yazılsınlar.
Əks təqdirdə onlar cəzalandırıla bilərdilər.

Həmin günlərdə Milax barəsində xəbərlər hər tərəfl dolaşırdı.
Deyirdilər ki, kəndin bir çox sakinini həbs ediblər, onları antisovet
fəaliyyətlərinə görə tutublar. Bu şayiəiəri müxtəlif üsullarla bütün
bölgələrdə geniş yayırdılar. Deyirdilər ki, sərhədçilər Milaxda və
digər ətraf kəndlərdə silah gücünə kolxoz qurmaq istəyiblər və
varlılar, milliyyətcə rus olan iki sərhədçini vurub öldürüblər.
Bir neçə dəfə NKVD-nin Naxçivan Muxtar Respublikası üzrə
DBSİ rəisi bu kənddə olmuşdur. Bütün bunlara və yuxarıda
göstərildiyi kimi kənddən bir neçə adamın həbs edilməsinə və
istintaqın hələ də davam etməsinə baxmayaraq, məğrur dağ
sakinləri olan keçililər təslim olmamış və kolxoza üzv
yazılmamışdılar.
M ilax və ona qonşu olan kəndlərin işini Az. BSİ-nin təsdiqinə
göndərəndən sonra, Orbelyan Keçili kəndi barəsində növbəti
təxribatım hazırlamağa başladı. Belə ki, o, söz-söhbətdən ətraflı
öyrənmişdi ki, 1918-20-ci illərdə keçililər daşnaqlara qarşı igidliklə
döyüşmüş, ermənilər bu kənddə yalnız bircə ev yandıra bilmiş,
cəsur kənd sakinləri bu təcavüzkar istilaçıları geri oturtmuş və
daşnaqlar bir daha kəndə yaxın düşə bilməmişlər. Qılmc Qaya
arxasında isə bir çox daşnaqlar keçililər tərəfındən məhv
edilmişdir. Bundan başqa o, bilirdi ki, çoxlu Keçili igidləri
Zəngəzurun daşnaqlardan azad edilməsində fəal iştirak etmişdir.
9
mart 1930-cu ildə Naxçivan inzibati şö’bəsinin rəisi Abbas
Qasımov bir neçə milis işçisi ilə kəndə gedir və orada kəndliləri
toplayaraq kolxoza daxil olmaq üçün təbliğat işi aparır. Lakin
kəndlilər bundan imtina edirlər. Ona görə də Qasımovun göstərişi
ilə 30 keçili həbs edilərək, bir kənd damına qatılır ki, ertəsi gün
Naxçıvana göndərilib həbsxanaya salınsın. Səhər onları çıxarıb
şəhərə göndərmək istəyəndə, hərəsi bir səmtə qaçır. Bunların
içində də Quşdan. Onlar dağlara qalxırlar.
Qaçma zamanı Qasımov tərəfindən kənd sakinlərinə atəş
açılmış və günahsız, silahsız kənd sakinləri - Şirin Bayram oğlu,
İsgəndər Bayram oğlu, Əhməd Zeynalabdin oğlu, Faron Əli oğlu,
Malış Novruzəli oğlu öldürülmüşdür, İmamqulu Dünyamalı oğlu,
Burcəli Həzi oğlu, Subəli Savalan oğlu isə yaralanmışdır. Abbas
Qasımovun özü isə yerləşdiyi evdən atəşi davam etdirmiş, ertəsi
gün özünü çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu görərək, intihar
etmişdir.
«Keçili qiyamı»nın sakitləşdirilməsindən sonra milis işçilərinə
heç kəs toxunmamış, sağ-salamat evlərinə qayıtmışlar. Bu
vəziyyətdən fürsət əldə edən Orbelyan Vəliyev tərəfındən

başlanan işi həmin saat öz öhdəsinə götürür, bir neçə sənəd
düzəldir, daha doğrusu, saxta sənədlər tərtib edir. «Üsyan işi»
adlanan iş uydurur və məğrur dağlıları qamna qəltan edir.
Ən az savadlı insanda da keçililər barəsində Orbelyan tərfindən
necə bir saxta ittihamnamə uydurulduğu qəti əminlik yaratmaq
üçün mən bu keçililər barəsində ittihamnamənin bir kəlməsini belə
dəyişmədən olduğu kimi oxucuya təqdim edirəm.
«Abbas Qasımov mənliyində mərdlik taparaq özünü güllə ilə
öldürdü. Ona görə intihar etdi ki, günahsız insanların qamnı
nahaqdan tökdüyünü, ailələri sahibsiz, başsız qoyduğunu, bu ölən
insanlara və onların ailə üzvlərinə haqsız olaraq əbədi «bandit»
damğasını vurduğunu dərk etdi. Dərk etdi ki, sonralar bu adamlar
repressiyaya m ə’ruz qalaraq Qazaxıstana sürgün ediləcəklər. Bəli,
belə də oldu! Onların bir qismi Qazaxıstana, bir qismi isə vətənə
qayıtmaq hüququndan məhrum edilərək, Sibirə sürgün olundu.
Onlardan çoxları 50 ildən artıq bir müddətdə haqq-ədalətin,
nəhayət, qalib gələcəyi ümidi ilə yaşadı. Lakin bu haqq ədalətin
qələbəsi çox gec gəldi. Yalnız 1989-cu ildən sonra bu ailələrə
haqq qazandırıldı və tam bəraət verildi. Onlardan bə’ziləri,
nəhayət ki, vətnə qayıda bildi. Bir çoxları isə Qazaxıstanda,
özlərinin iknci vətənində yaşamaqdadırlar. Onlar Qazaxıstanda da
öz zəhmətləri, əməkləri ilə sübut etdilər və indi də edirlər ki, bu
insanlar torpağı sevən, torpağa möhkəm bağlı olan insanlardır və
heç vaxt dövlətə silah qaldırmamışlar...»
...İttihamnamə 20 vərəqdən ibarətdir. Burada 41 adamın
ittihamı əks etdirilmişdir:
« 1930-cu ilin mayında Az. BSİ Naxçivan Diyar Şö’bəsinin rəis
müavini Orbelyan tərəfindən tərtib edilmişdir. Az.BSİ O/O rəisi
Yaqubov tərəfindən təsdiq edilmişdir.
İttihamnamə: Keçili kəndi Araz üstü Naxçıvanın Şimal şərqində
50 km uzaqlıqda yerləşir. Keçmişdə bu kənd yarıbayarı mülkədar
Rəhim xan Naxçıvanskiyə və Böyükağa Sultanova məxsus olub.
(İzah edirəm: Lap başlanğıcdan Orbelyan yalan yazır. Belə ki,
Rəhim xan Böyükağa Sultanovun oğludur. Rəhim xanı Naxçıvanda
bu günə qədər qocalar Şaşa kimi xatırlayırlar. Rus dili müəlliməsi
onu Saşa kimi çağırırmış, buradan da xalq onu Şaşa adlandırıbmış.
Muxtar Respublikada ilk traktorçu olmuşdur. Ordubad rayonunun
Dizə kənd sakinləri ilə bir ildə traktor sürməyi öyrənmiş və torpagı
texnika ilə becərən ilk traktorçulardan biri olmuşdur. Lakin
Orbelyanlar razı ola bilməzdilər ki, türklər kənd təsərrüfatı
texnikasını idarə etsinlər.

Şaşa Sultanov 1937-ci ildə NKVD-yə d ə’vət olunur. O, anası ilə
xudahafizləşib, evdən çıxıb gedir və bir daha evə qayıtmır. Bu
günə kimi də heç kəs bilmir ki, о necə olub. Bu hadisədən sonra
ailəsi: anası, həyat yoldaşı və üç qızı Qazaxıstana sürgün edilir.
Onun qızlarından biri sürgündə digər sürgün edilmiş şəxsin Məmmədəmin Rəsulzadənin oğlu Azərlə rast- laşır. Birgə yaşayış
nəticəsində onların Rais və Ramiz adlı oğulları olur. 1989-cu ildə
hər iki ailə bəraət qazanır.
1937-ci ildə ikinci traktorçu Hacıyev Əmrah da ailəsi ilə
birlikdə repressiyaya m ə’ruz qalmışdır.
Hacıyev Əmrah
Qazaxıstanın Taldı-Kurqan vilayətinin Kirov rayonunda çuğundur
sovxozunda ilk traktorçu olmuşdur. Vətənə 1956-cı ildə qayıtmış
və yenə də traktorçu işləmişdir. Hökumət mükafatları ilə təltif
edilmişdir. 90 ildən çox ömür yaşamışdır, bəlkə indi də yaşayır.
Orbelyanlar isə onları xalq düşməni etmişdilər).
Adı yuxarıda çəkilən kənd zəhmətkeşləri Rəhim xana və
Böyükağaya məxsusluğa görə heç vaxt iki yerə bölünməmişlər.
Lakin Keçili kəndinin özündən olan xüsusi şəxslər adı çəkilən bu
iki mülkədardan torpaqları müqavilə əsasında arendaya götürür və
kəndlilərin bütün vergi və ianələrini bu şəxslər toplayırdılar.
Mülkədarlara isə müqavilədə nəzərdə tutulan məbləği ödəyirdilər.
Beləliklə bu icarədarları əslində kəndin ikinci mülkədarları
adlandırmaq olardı.
Bu şəxslər, sözsüz ki, böyük vergi
toplamaqda maraqlı idilər və ona görə də kəndlilərin necə
deyərlər, sıxıb suyunu çıxarır və üzərlərində hökmranlıq edir,
böyük nüfuz qazanırdılar. Buicarədarlardan bir
neçə il
müddətində feodalizm prinsiplərinə sadiq olan xüsusi imkanlı
kəndli kadrları yetişirdi ki, onlar da mülkədarlıq və kənd
sahiblərinin bütün istək və şərtlərinə riayət edirdilər. Öz gəlişi ilə
Sovet
hakimiyyəti
Naxçivan
bölgəsində mülkədar-feodal
münasibətlərini, eyni zamanda bu sistemlə birlikdə mülkədarların
özünü də dəfn etdi. Bununla da icarədarlar institutuna böyük
iqtisadi ziyan vuruldu. Onları istismar yolu ilə əldə etdildəri
gəlirdən məhrum etdi. Beləliklə, bölgənin sovetləşməsindən
sonra, Sovet hakimiyyətinin düşmənləri nəinki mülkədarlar,
həmçinin sabiq icarədarlar da idi. Bu mülkədarlar hər bir imkandan
istifadə edərək, proletar dövlətinə özlərinin xüsusi
nifrətini
bildirirdilər. Dövlətin çətinliklərindən məharətlə istifadə edirdilər
ki, öz antisovet təbliğatlarına nail olsunlar.
Kəndlilərin istimarı zamanı mülkədarlar və icarədarlar arasında
əvvəllər yaranmış dostluq əlaqələri, bölgənin sovetləşməsindən

sonra da davam edirdi. Belə ki, keçmiş icarədarlar və onların
övladları mütəmadi olaraq öz sabiq mülkədar dostlarına baş çəkir,
onlarla əlaqə saxlayırdılar. Əksinqilabçı icarədarların indiki
kəndlilərlə və sabiq mülkədarlarla six əlaqəsi Keçili kəndini üsyana
sövq edən əsas amillərdən biridir və bu da Keçili kəndini
Naxçivan diyarının dağlıq hissəsində bütün qiyamçıların
mərkəzinə çevrilməsinə əsas zəmin yaratmışdır.
Keçilini belə bir üsyana sövq edən digər, daha mühüm
amillərdən biri də bu kənddə keçmişdə və indinin özündə də
müxtəlif tayfaların mövcudluğu olmuşdur. Bu tayfa başçılarının bu
günə qədər də tayfa üzvləri üzərindəki nüfuzu son dərəcə
qüvvətlidir. Belə ki, onlardan əksəriyyəti keçmişdə Keçili kəndini
icarədarlar və onların başçıları ilə bölüşdürmüş və nəticədə
əksinqilabçı ünsürlərlə birlikdə bütün tayfanın əhval-ruhiyyəsini
zəhərləmiş,
Naxçivan
diyarında
kəskin
sinfı
mübarizə
«qolçomaqların bir sinif kimi ləğv edilməsi» şüarının həyata
keçirildiyi dövrdə partiya və sovet işinin zəif təşkilindən girəvə,
fürsət taparaq, qısa müddət ərzində sovet hakimiyyətinin
siyasətindən narazı olan bütün ünsürləri öz ətraflarına toplamağa
nail olmuş, sonradan isə əhalinin kasıb və ortabab üzvlərini də
üsyan hərəkatına qoşulmağa sövq etmişlər.
1918-20-ci illərdə erməni-türk milli döyüşü Keçili kəndi üçün
qeyri-adi vəziyyət yaratmışdı. Belə ki, bu sərhəd kəndinin digər
kəndlərə nisbətən daşnaqlar tərəfindən işğal edilməsi təhlükəsi
daha böyük idi, məhz bu baxımdan da, bu kənd digərlərinə
nisbətən daha aktiv milli mübarizəyə qalxmışdı (Diqqət edin:
hətta Orbelyan da rəsmi sənəddə keçililərin öz kəndlərini
mərdliklə müdafiə etdiyini e ’tiraf etməyə məcbur olur. Bəli,
keçililər öz torpaqlarını cəsurluqla qorumuz və məhz buna görə
də Orbelyan və tayqulaq Andranikin digər əsgərləri bu dağlılara
öz torpaqları uğrunda belə mətanətlə döyüşməsini heç cürə
bağışlaya bilmirdilər).
Bu döyüşlər zamanında, əsasən, о qism adamlar fərqlənmişlər
ki, onlar sabiq mülkədar tayfalarından idilər və rayonda milli
mübarizənin önündə dayanırdılar. Bir neçə uğurlu döyüşlər
nəticəsində bu qism adamlar keçililərə «milli» qəhrəman şöhrəti
gətirmişdir.
Bu qəbildən olan adamlar özlərinin cəsurluq və qəhrəmanlıq
hörmətini bu gün də saxlayırlar. Bax, buna görə də 1930-cu il
mart ayımn əvvəlində bu əksinqilabçı ünsürlər Sovet hakimiyyəti
qüvvələrinə qarşı müqavimətə başlayanda, Keçili kəndinin bütün

sakinləri onların ardınca getdi və istər-istəməz üsyan hərəkatında
fəal iştirak etməyə başladılar.
Yuxarıda qeyd ediidiyi kimi, Keçili üsyan hərəkatının
təşəbbüskariarı və rəhbərləri əhalinin əksinqilabçı ünsürlərindən,
kəndin sabiq icarədarlarından. tayfa başçılarından, milli mübarizə
qəhrəmanlarmdan ibarət idi. О təşəbbüskarların və rəhbərlərin
siyahısı bunlardır:
1.Qasıməli Eyvaz oğlu - erməni-türk milli döyüşləri zamanı
döyüş komandirlərindən biri kimi əhali arasında xüsusi ehtiram və
hörmətə malikdir. Onun atası Eyvaz keçmişdə kənd tayfa
başçılarından olmuş və Keçili kəndinin sahibi olan mülkədarların
yaxın adamı olmuşdur.
2.Kərbəlayi Qurban Məhərrəm oğlu - qolçomaq. 1918-20-ci
illərdə milli mübarizlərin rəhbərlərindən biri.
3.Kərbəlayi Bilal Abbas oğlu - qolçomaq. Atası kənddə
mülkədarların və icarədarların uzun müddət nümayəndəsi
olmuşdur.
4.Kərbəlayi Qəhrəman Hacı Abbas oğlu - qolçomaq, atası
keçmişdə kəndin icarədarı olmuşdur.
5.Fərman Hacı Abbas oğlu - yuxarıdakıntn qardaşı.
6.Kərbəlayi Süleyman Həsənəli oğlu - qolçomaq, Hacıfı
tayfasının ən güclü tayfa başçısı.
7.Baxşəli Orucqulu oğlu - ortabab, Fətəlixan Naxçıvanski
nəslindən. Erməni-türk milli döyüşlərinin komandirlərindən biri.
8.Əkuşdan Məhərrəm oğlu - Orucqulunun
kürəkəni,
qolçomaq. Atası kəndin sabiq icarədarı olub. (İzah edirəm:
Quşdan həlak olanda cəmi-cümlətam 22 yaşı vardı. О özgəsinin
gülləsi ilə deyil, «Qılınc Qaya»da son gülləsinə qədər vuruşmuş
və NKVD-nin erməni əməkdaşlarının əlinə keçməmək üçün son
gülləsini öz başına sıxmışdır. Üç aylıq yeganə qızı yetim qalmış,
böyümüş, ərə getmiş, uşaqları olmuş, Babək rayonunun Kültəpə
kəndində ailəsi ilə yaşayır. Quşdan barəsində çoxlu əfsanələr
mövcudldur. Görünür, gələcəkdə elə vətənpərvərlər tapılacaq ki,
Quşdan barəsində bu əfsanələr əsasında kitablar yazacaqlar və bu
kitablar neçə-neçə nəsilləri Vətən əxlaqı, Milli şüur ruhunda
tərbiyə edəcəkdir).
9.Fazil
Xudakərim oğlu - ortabab, Keçili kəndlisi, sabiq
icarədarlardan biri.
10.Kərbəlayi Səyyad Səfər oğlu - qolçomaq, sabiq kəndxuda
oğlu, erməni-türk qırğını zamanı komandirlərdən biri olub.
) 1.Kərbəlayi İsrafil Səfər oğlu - onun qardaşı, qolçomaq.

12.Kərbəlayi Zülfüqar Məlik oğlu - ortabab, kəndin sabiq
icarədarlarından birinin oğlu, erməni-türk qırğınları zamanı, bu
qırğınları törədənlərə qarşı mübarizələrdə fəal iştirak edib. Hacılı
tayfasmın başçılarından
biridir.
Naxçivan
diyarında türk
hökmranlığı dövründə Kərbəlayi Zülfüqar türk komandanlığının
kənddə nümayəndəsi idi və kəndlilərdən müxtəlif vergilər
toplayırdı.
13.Kərbəlayi Hüseyn Məşədi Kərim oğlu - atası Naxçivan
diyarında türk hakimiyyəti dövründə ianə toplayan- lardan biri
olub.
14.Kərbəlayi Əhməd Səferalı oğlu - çar dövründən tutmuş ta
ki, 1927-ci ilə qədər ən böyük tacir olub.
15.Məşədi Heydər Bayraməli oğlu - Heydərin qardaşı, ermənitürk qırğınları zamanı müsavat hissələrinə komandirlik etmişdir.
17.Kərbəlayi Hüseyn Hacı Kərim oğlu - qolçomaq, kəndin
sabiq icarədarlarından birinin oğlu.
18.Kərbəlayi Hacı Kərim oğlu - qolçomaq, bundan əvvəlkinin
qardaşı.
(İzah edirəm: Orbelyan tərfindən ittihamnaməyə salınmış bu
siyahıdan aydın olur ki, Orbelyanın tə’birincə desək, onların
hamısı, Əkuşciandan başqa əldə silah erməni-türk milli
vuruşmalarında öz torpaqlarını Andranikin erməni vəhşilərindən
qorumuşlar, buna görə də Orbelyan və onun kimilər həmin
kəndiilərdən qisas alırdılar. Əgər bu yalnız Keçilidə və yaxud
M ilaxda, Ərəfsədə baş versəydi, belə düşünmək olardı ki, bu qisas
yalm z Orbelyanla bağlı idi. Lakin bu bütün Azərbaycan
Respublikasında, xüsusilə Ermənistanla həmsərhəd olan və yaxud
Dağlıq qarabagla, şəmkir, Q azax, Cəbrayı/fa, digər rayonlarla
sərhəd olan kəndəlrdə törədilirdi. Bu qisasları xaçaturyanlar,
simonyanlar, qriqoryanlar, markaryanlar və digərləri törədirdilər.
Doğrudur, 1955-ci ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin iclasında
Qriqoryana, markaryana, Subatzetoporidzeyə, Borşova isbat
olundu ki, 30-cu illərdə Azərbaycana qarşı soyqırımı tətbiq
etmişlər, lakin digərləri isə cəzasız qaldılar. О cümlədən, 1941-ci
ildə hətta Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ali Məhkəməsinin
sədri olmuş Orbelyan cəzasız qaldı.
Orbeiyan tez-tez «Tayfa» sözü, tayfa başçısı ifadəsini işlədir.
Lakin o, bu sözün m ə’nasını başa düşmədən işlədir. O, illərdə bu
sözün mənası rus dilinə tərcümədə bir şəxsin hansı nəslə aid
ediidiyi m ə’nasmı verirdi. Hər hansı kənd və yaxud balaca bir
şəhər həmişə bir neçə tayfalara bölünürdü. Hətta bu gün də

Azərbaycan Respublikasının kəndlərində bu söz geniş işlədilir və
həm də mənfı mə'nada deyil, müsbət m ə’nada!
Keçili kəndində о illərdə 6 tayfa yaşayırdı. Hacılı tayfası - 40
ailəni, Əşkaflı tayfası - 30 ailəni, Sofulu tayfası - 20 ailəni,
Alməmmədli tayfası - 30 ailəni. Zeynalxanlı tayfası - 17 ailəni,
Qızıllı tayfası - 12 ailəni birləşdirirdi.
Dindirmə proseslərində Orbelyan tərəfindən qəsdən bir tayfa
digəri üzərinə qaldırılırdı. Onları məcbur edirdi ki, digər tayfalar
barəsində mənfi söz söyləsinlər. Xalis rus dilində aparılan
dindirmə protokollarında isə elə şeylər yazırdılar ki, savadsız
kəndlilər ağıllarına belə gətirmir və şübhələnmirdilər ki, Orbelyan
bu dindirməni onların uşaqları, nəvələri arasında qəsdən daimi
düşmənçiliyə çevirir.
Mən özüm keçiiilər, milaxlılar, ərəfsəlilər arasında və
Qazaxıstanda yaşayanda repressiyaya mə'ruz qalmış şəxslərin
övladlarının, nəvələrinin bir-biri ilə düşmənçiliyinin hərdən şahidi
olmuşam. Bu günə qədər о insanlara həqiqət deyilməmişdir.
Deyilməmişdir ki, Orbelyanlar qəsdən bir tayfanı digər tayfa
üzərinə qızışdırırdı ki, onlar heç vaxt bir-biri ilə yaxıniıq edib,
barışmasın, əbədi düşmənə çevrilsinlər ki, ermənilər sonradan bu
ixtilafdan istifadə edərək onların torpaqlarını lap bu günkü kimi
işğal altında saxlaya bilsinlər.
Bax, bu alçaq, şərəfsiz strategiya ilə də onlar qubadlıları,
zəngilanlıları, cəbrayıllıları, füzuliləri, laçınlıları, kəlbəcərliləri öz
torpaqlarından çıxarmışlar).
Orbelyan ittihamnamədə davam edərək yazır ki, Keçili
üsyanına bütövlükdə rəhbərlik edən Keçili kəndinin sabiq
mülkədarı Şaşa Böyükağa oğlu olmuşdur. Bu şəxs Nax- çıvan
diyarı Xalq Komissarlığında traktorçu vəzifosində işləmişdir. GŞaşa
və onun atasının yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Keçili kəndində
yaxın adamları var idi. Bu adamlar, əsasən, Keçili kəndinin
icarədarlarlarından ibarət idi. Belə yaxın adanrilardan keçili kənd
sakini Kərbəlayi Qəhrəman, Fərman, Kərbəlayi Bilal və Kərbəlayi
Hüseyn Hacı Kərim oğlu idilər. Bu şəxslər hər il Şaşa Böyükağa
oğlunun yamna gəlir, ona hədiyyələr, yağ, pendir və s. ərzaq
məhsulları gətirirdilər. Bu şəxslər vasitəsilə Şaşa və onun atası son
zamanlara qədər Keçili kəndində böyük hörmətə malik idilər və
bu şəxslərin məhz köməyi ilə Şaşa Keçili üsyançılarının başçısına
çevrilir.
(İzah edirəm: Orbelyan həddindən ziyadə yalan danışır.
Mənim əziz oxucum, sən özün de, hansı azərbaycanlı kənddən

şəhərə gedərkən əliboş gedər? Əgər evdə bir şey yoxdursa, о
bircə alma, bir limon, heç olmasa bir lavaş büküb götürər, lakin
heç v ə ’də əliboş getməz! Əgər о lap kasıb olsa belə, nə şəhərə
gedər, nə tanışıgilə, nə qohumlarıgilə, nə də bir kəndlilərigilə. Bəs
necə olub ki, Muxtar Respublikanın ilk traktorçusu Şaşa - Rəhim
üsyan hərəkatının başçısı olub və qana yerikləyən Orbelyan isə
belə bir mühüm rəhbəri həbs etməmişdir? - Deməli, yalan danışır!
Materialları saxtalaşdırır ki, gələcəkdə 1937-ci ildə Şaşanın Rəhimin üç azyaşlı qızını repressiya eləsin.
Mən 50-ci illərdə elə adamlara rast gəlmişdim ki, onların
hamısı Muxtar Respublikanın bu ilk traktorçusunun çox namuslu,
qeyrətli bir şəxs olduğu barədə ürəkdən söhbət açırdılar. Belə
olan halda Orbelyanın qocaları, uşaqları təhqir edən faşistlərdən
fərqi nədir? O, azyaşlı qızların, Rəhim Sultanovun qoca anasının
günahı nədə idi ki, onlar repressiya olunaraq, Qazaxıstana sürgün
edilmiş, orada, о səhralarda ac-yalavac, bir tikə çörəyə möhtac
halda sahibsiz qalmışlar? Məgər bu faşizm deyil, bəs nədir?
Repressiyaya m ə’ruz qalmış bu qızlar iyirmi il sürgün həyatınm acı
günlərini Dyaşamış, analarını itirmiş, böyük bacı isə bu sürgün
əzablarına dözə bilməyib həlak olmuşdur. Lakin həyat xeyirxah
insanlardan xali deyil, adamlar tapıldı ki, bu övladlara kömək əli
uzatdılar. Onlar birtəhər sağ qalıb vətənlərinə döndülər. Bu günə
qədər də onlar bilmirlər ki, onların ailəsinin başına bu şərəfsiz
müsibətləri gətirən faşist Orbelyandır. Mən bu adama və
belələrinə GfaşistÖdən başqa ad verə bilmirəm. Odur ki, siz П
orbelyanlar, qriqoryanlar sülhsevər, dinc Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırımı tətbiq etmişsiniz. Lakin azərbaycanlılar ermənilər kimi
əbədi göz yaşı tökən xalq deyil, hətta bu xalq təmiz ürəkliliyindən
sizin Azərbaycan xalqım vəhşicəsinə məhv etmək cinayətlərinizi
də unutdu. Daha bəsdir, bundan sonra heç nə unudulmayacaq.
Tarixin qanlı yaddaşı bizə əbədi ibrət dərsi olacaq).
...İttihamnamənin ardi: Keçilidə belə bir əks-inqilabçı təşkilatın
mövcudluğuna baxmayaraq, ictimai qruplar arasında son vaxtlar
müəyyən sakitlik olmuşdur. 1929-cu ilin son ayları və 30-cu illərin
əw əlləri Naxçivan diyarında, о cümlədən Keçilidə qolçomaq
ünsürlər partiya şüarına görə artıq özlərinin bir sinif kimi ləğv
ediləcəyini hiss edən kimi canfəşanlıqla Sovet hakimiyyətinin
həyata keçirdiyi tədbiriərə qarşı çıxmağa başladılar və hər cür
vəchlə Sovet hakimiyyətini zəhmətkeş kütlələrin gözündən
salmağa çalışdılar.

Bununla əlaqədar olaraq Keçili kənd qolçomağı Kərbəlayi
İsmayıl Zeynalabdın oğlu xüsusilə fərqlənirdi. 18-20-ci illərdə
erməni-türk qırğınının qəhrəmanı kimi kənddə böyük hörmət və
nüfuza malik olan bir qolçomaq kimi Kərbəlayi İsmayıl yerli Sovet
rəhbərlərinin müxtəlif səhvlərindən və vilayətin təsərrüfat
sahəsindəki hər cür uğursuzluqlarından öz antisovet təbliğatı üçün
məharətlə istifadə etmişdir.
Fevral ayınm son günlərində mərkəzdən Keçili kəndinə bu
kənddə kolxoz qurmaq üçün nümayəndələr gəldilər. Həmin saat
20 nəfərə qədər kasıb kəndli bir yerə toplaşaraq, kolxoza qəbul
olunmaq arzusunu bildirmiş, lakin kəndin əsas qü w əsi kolxoza
girməkdən imtina etmişdir. Bu kəndlilər о şəxslər idilər ki, yerli
qolçomaqların təxribatma uymuşdular və belə iddia edirdilər ki,
əgər kolxozçuluq təşkil edilsə, qadınlar da ümumi olacaq və s.
Qolçomaqların bu təbliğatına qarşı partiya və sovet işçilərinin əks
təbliğatı geniş olmadığına görə, heç şübhəsiz, Keçili kəndinin
geniş kütlələri arasında bu antisovet təbliğatı uğur qazanırdı.
Üstəlik, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu təbliğatla qolçomaqların
ən nüfuzlu üzvləri məşğul olurdu.
(Bundan sonra Orbelyanın fantaziyası davam edir; özü-öz
müddəalarının ziddinə çıxır və Keçili kəndində üsyan hərəkatı
barəsində fantastik hekayə quraşdırır. Lakin tam aydmlıq naminə
və bə’zi faktları dəqiqləşdirmək, həmçinin Orbelyan tərəfindən
uydurulmuş yalanları üzə çıxarmaq üçün deməliyik ki, o, işi geniş
tədqiq etməmiş, geniş istintaq əməliyyatı aparmamışdır. O ,
sadəcə olaraq bu məğrur dağlılardan qisas, intiqam almağı,
onların məğrurluğunu sındırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Bu
kəndlilərin günahları da vur-tut onda olmuşdur ki, onlar sadəcə
kolxoza girmək istəməmişlər və Orbelyana qədər necə
yaşayıblarsa, eləcə də sakit, öz zəhmətləri ilə yaşamaq, ailəuşağını dolandırmaq istəmiş, ermənilər kimi özgə torpaqlarını ələ
keçirməyə sə’y göstərməmişlər)...
... Yuxarıda göstərildiyi kimi 9 martda Qasımov 2 milis işçisi ilə
Keçili kəndinə gəJmiş, yığıncaq çağırmış ki, kəndlilər kolxoza
qəbul edilsinlər. Lakin kəndin əsas hissəsi bundan imtina etmiş,
ona görə də Qasımov 30-dan çox kəndlini həbs etmiş, bir dama
dolduraraq onlara bildirmişdir ki, hamısı Naxçivan şəhərinə
aparılacaq və dustaqxanaya salınacaqlar. Bu günahsız kənd
sakinlərini eşiyə çıxaranda, onların hərəsi bir yana qaçmış və
dağlara qalxmışlar. Qasımov bir neçə kəndlini güllə ilə vurub

öldürmüş, bir çoxunu da yaralamışdır. Özü isə kəndlilərin ondan
intiqam alaracağından qorxaraq intihar etmişdir.
(Beləliklə, Orbelyan tərəfindən hazırlanmış təxribat baş
tutmamışdır. M ilax kəndində axşam iki sərhədçi, öldürülmüşdü.
İki rus gənci Azərbaycan torpağında həlak olmuşdu. Bu oğulların
qatilləri Milax kənd sakinləri deyil, Orbelyan başda olmaqla NKVD
əməkdaşları idi. Bu qətl Orbelyan tərfindən ona görə həyata
keçirilmişdi ki, sonradan M ilax kənd sakinlərini ucdantutma
güllələmək üçün zəmin yaransın, ətraf kəndlərin sakinlərini və
ailələrini sonradan repressiya edə bilsinlər).
...Beləliklə, 10 martda guya Qasımova kömək etmək
məqsədilə diyar şö’bəsinin əməkdaşı Qəmbərov və Eynullayev
Keçiliyə göndərilir. Lakin bu şəxslər Keçilinin yaxınlığında
öldürülür. Sonradan mən məhz Orbelyan tərəfindən əsas ittiham
kimi işə əlavə edilən bu iki milisionerin qətli barəsində geniş şərh
verəcəyəm. Göstərəcəyəm ki, Orbelyan tərəfindən öz əməkdaşları
vasitəsilə bə'zi lazımlı əşyaları samanlıqlara, keçililərin evlərinin
zirzəmisinə qəsdən atdırmış ki, bu əşyayi dəlillər əsasında ev
sahiblərini güllələməyə sürükləsin.
Biri apreldə artıq Keçili sakinlərinin bir çoxu kəndə, dinc həyata
qayıtmağa çalışmış, lakin onlar aldadılaraq həbs edi/miş, sonradan
isə bir çox ailələr bütövlüklə güllələnmiş, digərləri isə repressiya
olunaraq, Qazaxıstan səhralarına sürgün edilərək, orada daimi
yaşamağa məcburiyyətində qalmışlar.
Siyasi şö’bə əməkdaşı
Qasımov bir neçə keçilini və axırda da özünü öldürəndən sonra,
keçililər Hacıvardan olan milisionerə və Sədərəkdən olan bir
milisionerə xələl gətirmədən, sağ-salamat düz iyirmi gün
saxlamışlar. Kənd sakini 60 yaş/ı Kərbəlayi Müseyib Hacı Əli oğlu
20 gün ərzində bu adı çəkilən kommunarları yedizdirib-içirtmiş,
Orbelyan isə bu kişini üsyan hərəkatında günahlandıraraq üstəlik
oğlu Həsən Müseyib oğlunu da axtarıb tapdırmış və hər ikisini
güllələtmişdir.
Lakin bir qayda olaraq, m ə’lumdur ki, hər bir cinayətkar
həmişə özündən sonra cinayət izi qoyub gedir. Mən bunu daxili
işlər orqanlarında uzun illər özüm müşahidə etmişəm. Bunu isbat
etmək üçün mən Naxçivan Muxtar Respublikası NKVD-sində
cinayət axtarış idarəsinin sabiq rəisi Abdullayevin raportunu misal
göstərə bilərəm.
« ...A z . BSİ-nin Naxçivan diyar şö’bəsinin rəisi Yaqubova, Sizin
şifahi göstərişiniz əsasında mən iki milisionerlə birlikdə Keçiliyə
gedib, Kərbəlayi Müseyibin harada olduğunu müəyyənləşdirmək
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istədik - mən evə daxil oldum, lakin orada heç nə tapmayıb geri
qayıtdım.
Sizin ikinci dəfə göstərişinizə əsasən axtarış aparmaq üçün
mən yenidən Kərbəlayi Müseyibin evinə qayıtdım. Orada mən
əlavə axtarış apardım. Samanlıqda yoldaş Qənbərova məxsus
olan bir zolaqlı köynək, mavi rəngli isti fufayka tapdım. Həmin
əşyaları Sizə təqdim edirəm.
10 aprel 1930-cu il. Abdullayev».
Bizim güniərimizdə artıq NKVD əməkdaşlarmın bir şəxsi xalq
düşməni etmək məqsədilə ona hər cür «əşyayi dəlilləri» necə
ilişdirməsi çox yaxşı mə’lumdur. Qənbərov mart aymın 10
öldürüimüşdü, Abdullayev axtarışı 10 apreldə keçirib.
Axı bu savadsız qoca Kərbəlayi Müseyib öz evində öldürülmüş
bir şəxsin köynəyini niyə, nəyə görə saxlamalıydı?
Bizim günlərimizdə kim buna inanar ki, müsəlman dünyasınm
müqəddəs yerlərini ziyarət etmiş bir Allah adamı, mö’min öz
evində meyit köynəyi saxlamış olsun.
Onun oğlunu da üstəlik onda ittiham etmişlər ki, Həsən guya
Qəmbərovun qızıl dişlərini çıxarmışdır.
Ata və oğul həbs olunandan bir ay sonra, dindiri/m/şdı'r. Sorğusual yarımca səhifedəcə quraşdırılıb. Ata da, oğul da özlərini
günahkar hesab etməmişlər.
Orbelyan üçün isə bu heç bir əhəmiyyət kəsb etmirdi ki, ata və
°ğul özlərini günahkar sayır, ya yox, ta ki, atanı və oğulu üz-üzə
qoysun, onları qamna qəltan etsin. Та ki, onlardan о intiqamı alsın
ki, bir vaxt Kərbəlayi Müseyib Hacı Əli oğlu əlində silah öz
torpağım, doğma Keçili kəndini qaniçən, cəllad təkqulaq
Andranikin vəhşi əsgərlərindən qorumuşdur. Orbelyan о intiqamı
alırdı ki, cəsur keçililər, о cümlədən Kərbəlayi Müseyib Andranikin
qana susayan əsgərlərinə doğma kəndə ayaq basmasma imkan
verməmişlər. Bax, buna görə də Orbelyan iki öküzü, bir inəyi, 2
eşşəyi, 20 qoyunu olan bu kəndin barəsində ağzına gələni
uydurur və onu hədsiz varlı kəndli adlandırır. Yazır ki, «o ən varlı
kəndli kimi kənddə böyük hörmətə malikdir, sovet hakimiyyətinin
qatı, barışmaz düşmənidir, hökumətin kənddə həyata keçirdiyi
bütün tədbirlərə qarşı təbliğat işi aparır. Kəndlilər arasında
dəfolərlə bu sözləri işlətmişdir ki, tezliklə sovet hakimiyyəti
yıxılacaq və
bu diyarın həqiqi sahibi Kalbalıxan Naxçıvanski
gələcək.

O, kəndliləri silahlanmağa çağırmış və demişdir ki, tezliklə
Sovet hökuməti ilə vuruşmalı olacağıq. Keçili hadisələri zamanı о
öz iki oğlunu da Qızıl Ordu hissələrinin tör-töküntülərinin inadlı
müdafiəsini qırmağa çağırmışdır. Kərbəlayi Müseyib Keçili
üsyanınm ideya rəhbərlərindən biri olmuşdur. Bəlkə də о
olmasaydı, çox güman ki, keçililər bu avantüraya uymazdı və
döyüşlərdə bir bu qədər də ölüm olmazdı...
Oğlunun verdiyi ifadəyə görə o, Kərbəlayi Müseyib Qızıl Ordu
hissələrinə qarşı keçililərlə birlikdəki döyüşlərdə fəal iştirak
etmişdir. Həbs olunacağını hiss etcək Kərbəiayi Müseyib
samanlıqda gizlənmiş, orada da yaxalanmışdır. Cinayət axtarış
idarəsinin əməkdaşları tərəfindən onun həbs olunduğu о
samanlıqda da, Az.BSİ Naxçivan Diyar Şö bəsinin keçililər
tərəfindən öldürülmüş əməkdaşı Qəmbərovun zolaqlı köynəyi,
mavi furajkası tapılmışdır».
Diqqət yetirin, görün bir Orbelyan Kərbəlayi Müseyibin oğlu
23 yaşlı, ortabab kəndli Həsən Müseyib oğlunu necə tərzdə
xarakterizə edir.
Az.BSİ-nin
Diyar
Şö bəsinin
əməkdaşı
Qəmbərovun və kommunar Eynullayevin öldürülmə yerində
olarkən o, Qənbərovun meyitini soyundurub, iki gün sonra isə,
bi/əndə l<i, yoldaş Qənbərovun agzında qızıl dişləri var, meyitin
olduğu yerə gəlib, yoldaş Qənbərovun çənəsini sındıraraq həmin
qızıl dişləri götürüb. Axtarış zamanı onun evindən yoldaş
Qənbərovun alt paltar.ları tapılıb.
Özünü günahkar bilmədi, Qənbərovun öldürülməsində
iştirakım və meyitin tikələnməsini, həmçinin çənəsini qırıb qızıl
dişlərini çıxarmasını boynuna almadı.
Bununla belə bir sıra şahid ifadələrini, həmçinin öz doğma
atasının ifadəsini nəzərə alaraq, göstərilən maddə ilə ittiham
sübuta yetirilmiş hesab edilsin».
Orbelyana görə belə çıxır ki, ata öz oğlunu, oğul da öz atasmı
ittiham etmişdir. Özünün uydurduğu bu ittihama əsaslanaraq
Orbelyan atanı və oğulu gülləiənməyə məhkum edir və onlar
gülllənir...
İndi kim Orbelyamn bu fantaziyasınainana bilər?
Sadəcə
olaraq, heç kim, heç kəs! Hətta ermənilərin özü də bu fantaziyanı
oxuyub deyərlər: «Ara, bu Orbelyan dali imiş, na imiş axı bela şey
ola bilmaz!».
Müseyibin evində Qasımovun milis işçiləri 20 gün
yaşamışdıiar. Lakin sual olunur, bu Orbelyan həmin milis işçilərini
bəs niyə dindirməyib?

Ümumiyyətlə, bu qondarılmış Keçili işinin hüquqi tərəfınə mən
toxunmaq istəmirəm. Hətta о qanunsuzluq dövrünün qanunlarına
görə də bu işdə cinayət tərkibi yox idi. Sadəcə olaraq, SSRİ Xalq
Komissarlar Sovetinə Kolxozların yaradılması barədə qərarım
yerinə yetirmək lazım idi və bu qərar da Orbelyanın əlində bir
şüar, bir əsas idi ki, türklərdən qisas, intiqam alsın! Mən о
hadisələri yalnız təsadüfən qalmış işlər əsasında öyrənmişəm və
mənə mə’lum olub ki, müstəntiq Orbelyanlar, Xaçaturyanlar,
Markaryanlar, Qriqoryanlar azərbaycanlıları hər cür vəchlə qatil,
cani kimi göstərməyə çalışmışlar. Bununla müqayisədə «Vəhşi»
sözü çox yaxşı səslənir. Ona görə də Orbelyan öz fantaziyasında
qəsdən ata və oğul da «vəhşi» obrazı yaratmışdır. Lakin mən
Sumqayıtı görmüşəm. Ermənilərin özləri burada fıtnəkarlıqlar
törədərək, özləri də bütün dünyaya car çəkib, azərbaycanlıların
vəhşiliyindən xəbər yaydılar. Çünki əw əlcədən bu təbliğat maşını
artıq hazır idi. Müxtəlif lentlər, lent yazıları elə ertəsi gün də
Sumqayıtda nələr baş verdiyini dünyaya yaya bildilər. Üstəlik hamı
azərbaycanlıları təqsirkar, günahkar hesab etdi. Onda təmiz
Azərbaycan dilini bilən Pavel Qriqoryan, Paşa adı altında təxribatçı
kimi çıxış edərək, bir neçə erməni qızını zorladı və erməni
millətindən olan bir neçə adamı da qətlə yetirdi. Bütün bunları
sonradan SSRİ Prokurorluğunun müstəntiqləri sübuta yetirdi, lakin
ermənilər yenə də azərbaycanlıların «vəhşiliyi» barədə dünyaya
bağırmağında davam etdilər.
Biz Qazaxıstanda yaşayanda, mən qocaların söhbətlərində
Andranikin quduz ordusunun törətdiyi vəhşiliklər barəsində çox
eşitmişdim. Əsgərlər azyaşlı körpələri süngüyə keçirərək, havaya
qaldırır, hamilə qadınları qətlə yetirir, insanları qovub bir dama
qataraq diri-diri yandırırmışlar.
Eləliklə, də Orbelyan hər bir ittiham olunan şəxsə ayrıca
qətnamə yazır və ayrıca hökm çıxarırdı.
1) Kərbəlayi Zülfüqar Məlik oğlu - 40 yaşında, ictimai
vəziyyətinə görə ortabab kəndli, Keçili üsyan hərəkatında özünü
günahkar bilmədi. Bir sıra şahidlərin ifadələrini, о cümlədən
Kərbəlayi Zülfüqarın öz e’tirafını nəzərə alaraq, ona ASSR CM-nin
64 maddəsi şamil edilsin.
2) Əziz Məlik oğlu - 35 yaşında, ictimai vəziyyətinə görə
ortabab kəndli, həbs olunduğu yerdən qaçmağım, Qasımovla
atışmada fəal iştirak etdiyini boynuna aldı. Qızıl Ordu ilə keçililərin
döyüşündə iştirak etmədiyini bildirirdi. Bu barədə, ümumiyyətlə,
hər cür izahat verməkdən imtina etdi.

Bir sıra şahidçilik ifadələrini, xüsusilə Əziz Məlik oğlunun öz
e’tirafını nəzərə alaraq, ona qarşı ASSR CM-nin 64-cü maddəsi ilə
irəli sürülmüş ittiham sübuta yetirilmiş hesab edilsin.
3) Kərbəlayi İsrafıl Səfər oğlu - 39 yaşmda, ictimai vəziyyətinə
görə ortabab. Kooperativin dağıdılmasında özünü günahkar hesab
etdi.
HAŞİYƏ: İzahat verirəm: NKVD əməkdaş/an 30-cu illərdə
bütün səs-küyə səbəb о/an işlərin hamısmı kooperativlərin
dağıdılması ilə əlaqə/əndirirdilər, xüsusi/ə də dağ kəndlərində. Bu
da həqiqətə qətiyyən uyğun deyildi. Sovet hakimiyyətinin ilk
illərində kooperativ/ərin əs/ində kəndlilərə xeyiri çox dəyirdi,
xüsusHə də dağ kəndlərində. Kənd təsərrüfatına tamamitə müsbət
tə ’s ir göstərirdi. Bu ha/da isə Kərbəlayi İsraRHn kooperativlə heç
bir əlaqəsiyox idi, bu kənddə heç bir kooperativ dağıdılmamışdı.
BOtün bunlarsərsəm Orbelyanın say/q/amaJarı, uydurmalan idi.
O . Qasımovla atışmada iştirakını, Qızıl Ordunun hissələri ilə
atışmasını da rədd etdi.
Bir çox şahidlərin ifadələrini və ittiham oiunanm özünün bə’zi
e’tiraflarını nəzərə alaraq, Kərbəlayi İsrafil Səfa oğluna qarşı irəli
sürülmüş ASSR CM-nin 64-cü maddəsi isbata yetmiş hesab
edilsin.
4) Mehdi İsmayıl oğlu - 27 yaşında, ictimai vəziyyətinə görə
ortabab kəndli. Kooperativin dağıdılmasında özünü günahkar
bilmir. Keçililərin Qızıl Ordunun hissələri ilə vuruşmasında iştirak
etdiyini boynuna almır. Bununla belə, bir sıra şahid ifadələrini
nəzərə alaraq, vətəndaş Mehdi İsmayıl oğluna qarşı irəli sürülmüş
ittiham sübuta yetmiş hesab edilsin.
5) Mazan Fərzəli oğlu - 35 yaşında, kasıb kəndli, Milax
tərəfindən Keçiliyə hücum edən, qızıl Ordunun hissələri ilə
döyüşdə iştirak etdiyini boynuna aldı. Milax və Gorus tərəfdən də
hücum edən Qızıl Ordu hissələrinə qarşı vuruşduğunu e ’tiraf etdi.
Külüs və Şahbuz üzərinə yürüşdə iştirak etdiyini e ’tiraf etdi.
Nəhayət, kənddə son döyüşdə iştirak etdiyini bildirdi.
Bir sıra şahid ifadələrini və Mazan Fərzəli oğlunun özünün şəxsi
e’tiraflarım nəzərə alaraq, 64-cü maddə ilə ona qarşı irəli sürülmüş
cinayət işi sübuta yetmiş hesab edilsin (Savadsız kəndliyə
Orbelyan tamamilə başqa şeylər uydurur. О bilirdi ki, kasıb
kəndlini güllələməyəcəklər, çünki dövləti kasıblar kasıblar üçün
qurub).
6) Bəhmən Hacı Abbas oğlu - 24 yaşında, kasıb. Qızıl Ordu
hissələri ilə döyüşlərdə iştirak etdiyini boynuna almayıb. Bununia

belə bir çox şahidlərin ifadələrini nəzərə alaraq, ona qarşı sürülən
ASSR CM-nin 64-cü maddəsi sübuta yetm iş hesab edilsin.
7) Qurban Şıxəli oğlu - 20 yaşında, Uasıb kəndli.. Keçililərin
üsyan hərəkatında özünü günahkar saymadı. Bununla belə bir çox
şahidlərin ifadələrini nəzərə alaraq ona qarşı CM-nin 64-cü
maddəsi ilə irəli sürülmüş ittiham sübuta yetmiş hesab edilsin.
8) Şirzad Şirəli oğlu - 37 yaşında, kasıb, Milax tərəfdən Keçiliyə
hücum edən sərhədçilərə qarşı keçililərlə birlikdə vuruşduğunu
boynuna aldı. O, həmçinin Külüs döyüşlərində və kənddəki
vuruşlarda da iştirakım e ’tiraf etdi. О boynuna aldı ki, «Qanlı»
sahəsində sərhədçilərlə döyüşdə, öldürülmüş bir əsgərin silahını
götürmüş və bu silahı Hüseynə bir inəyə satmışdır.
Digər şahid ifadələrini nəzərə alaraq, ona qarşı irəli sürülən
ASSR CM-nir\ 64-cü maddəsi sübuta yetmiş hesab edilsin.
9) Nəzər Gülmalı oğlu - 30 yaşında, ortabab, Keçili kənd
sovetinin sədri; keçililərin Gorusda keçirdiyi kəşfıyyat işlərində
iştirak etdiyini və günahkar olduğunu boynuna aldı. Digər
döyüşlərdə özünü günahkar hesab etmədi. Yalnız Şahbuz
vuruşunda günahını e’tiraf etdi. Öz şəxsi e’tirafını və digər
şahidlərin ifadələrini nəzərə alaraq, ona qarşı irəli sürülən ASSR
CM-nin 64-cü maddəsinin sübuta yetdiyi hesab edilsin.
10) Həsən Kərbəlayi Müseyib oğlu - özü və atası barədə
yuxarıda yazılmışdır. Hər ikisi Orbelyanın əli ilə uydurulan yalanlar
əsasında güllələnmişdir.
11) Əyyub Şiri oğlu - 40 yaşında, kasıb, Qızıl Ordu hissələri ilə
keçililərin 3 döyüşündə iştirak etdiyini boynuna aldı. Bir neçə
şahid ifadələrini və özünün qismən e ’tirafım nəzərə alaraq, Əyyub
Şiri oğluna qarşı irəli sürülmüş ASSR CM-nin 64-cü maddəsi
sübuta yetmiş hesab edilsin».
Əgər bütün dindirmələr yarım səhifədən və yaxud nadir
hallarda bir səhifədən ibarətdirsə, ancaq elə dindirmələr var ki,
hətta bir cümlədən ibarətdir.
Əyyubun dindirilməsi 18 səhifədən ibarətdir. Bu zavallı,
savadsız kəndli də Orbelyanın bu yazıda nələr uydurub
sarsaqladığını bilmədən protokola öz barmağmı basıb. Orbelyanın
«aydın etdiyinə görə», sən demə, Əyyub hər şeyi bilirmiş, bütün
məsələlərdən xəbərdar imiş və hər şeyi çox yaxşı dərk edirmiş.
Orbelyan nə etdiyini çox gözəl bilirdi! Bilirdi ki, hökumət
kasıbların hökumətidir və ona görə də kasıblar həqiqət nədirsə
onu da deməlidirlər. İttihamnamənin təsdiqində də kasıbların
dediklərini əsas götürüb, onların sözlərinə inanacaqlar. O, başa

düşürdü ki, üçlük heç kəsi bağışlamır, nə kasıbları, nə də
dövlətliləri. Orbelyan qəti bilirdi ki, onun tərəfindən yazılan bu
qanunu, bu hökmü heç kəs rədd etməyəcək. İmkan vardırsa,
deməli, bu imkandan da istifadə etmək lazımdır. Odur ki, nə
qədər türk məhv edə bilsə, cəlladlarm başçısı və ideoloqu,
Azərbaycanın xüsusi xidmət sahəsinin rəisi Xoren Qriqoryandan
bir о qədər təşəkkür alacaqdır.
12)
Cəlil Baxşəli oğlu - ortabab, cəmisi üç qoyunu olub.
Boynuna aldı ki, günahkardır və silahlı olmuşdur. Kənddə gözətçi
dayanmışdır, keçilililərin Qızıl Ordunun hissələri ilə apardığı son
döyüşdə iştirak edib. Bununla bərabər, bir neçə şahid ifadələrini
də nəzərə alaraq, ona şamil edilən ASSR CM-nin 64-cü maddəsi
sübuta yetmiş sayılsın. Orbelyanın Əyyub Şirin oğluna verdiyi «siz
Cəlil Baxşəli oğlu haqqında nələr bilirsiniz?» sualına o, belə cavab
verib ki, Cəlili döyüşlərdə görməyib, onun milis işçilərinin
yəhərlərini evinə tərəf apardığını görüb.
Orbelyanın daha bir sualına Cəlil Baxşəli oğlu guya belə bir
cavab verib ki, atası Baxşəli ən fəal banditdir. Mən onlarla yaxın
deyiləm və onlarla heç bir münasibətim, əlaqəm yoxdur.
Döyüşlərdə və kənddə keşik çəkməkdə iştirak etməmişəm. Adam
istər-istəməz bağırıb demək istəyir; bu danışıq ki, Pavlik
Morozovun damşığıdır. Bu danışığı Orbelyan kağız üzərinə
yenidən köçürmüş və Keçili kəndindəki şəraitə şamil etmişdir.
Heç şübhəsiz ki, Orbelyanın imkanı olsa idi nəinki Keçili, Milax
kəndlərinin sakinlərini, həmçinin bütün Azərbaycanın əhalisini
ucdantutma bandit edərdi. Xüsusilə Ermənistan və Dağlıq
Qarabağla olan sərhəd kəndlərinin əhalisini!
M ilax və Keçili işlərindən aydın olur ki, Orbelyan hər cür əclaf
rəzilliyə əl atmışdır; atanı oğulla, oğulu atayla, tayfanı tayfayla,
kəndi kəndlə üz-üzə qoymağa, vuruşdurmağa çalışmışdır.
60 ildən sonra Orbelyanlar öz məqsədlərinə nail oldular, nəinki
sərhəd kəndlərini, eləcə də böyük-böyük rayonları zəbt etdilər.
Milyonlarla azərbaycanlı özlərinin illərdən bəri, ağır zəhmət, əmək
hesabına yığdığı var-döviətindən, mülkündən məhrum oldu,
minlərlə uşaqlar ata-anasız, qadınlar ərsiz, sahibsiz qaldı. On
minlərlə azərbaycanlımn qanı axıdıldı. Вах, о çətin illərdə də
Orbelyanlar məhz buna nail olmağa çalışırdılar.
Lakin azərbaycanlılar dözümlü, mətanətli xalqdır. Bu xalq qanlı
30-cu illərin repressiyasında keçib çıxdı və öz çiyinlərində çadır
həyatmın ağırlığını da daşıyacaq, lakin heç bir vaxt bir qarış
torpağının da erməni tapdağı altında qalmasına razı olmayacaqdır.

Əgər erməni qəsbkarları zəbt etdikləri Azərbaycan torpaqlarından
çıxıb getməsələr, onlar oğullarımızm, bütün xalqın gücü,
igidliyinin, rəşadətinin gücü ilə qovulacaq və orbelyanlara sübut
edəcəklər ki, daha о vaxtlar deyil, daha cəzasız qalmaq zəmanəsi
deyil, indi bütün dünya bilir ki, özünü əbədi ağlar göstərən, şivən
qoparan ermənilər adi işğalçılardır. Onlar həmişə oldugu kimi
yenə də öz qüwələrinə deyil, üçüncü qü w ələrin köməyinə
güvənir, bu qüw ələr də hələlik onları müdafiə etməkdə davam
edirlər. Fəqət hər bir işin sonu var və bu himayədarlığa da son
qoyulacaqdır.
Bəşər və dünya təcrübəsində hələ elə bir hal olmayıb ki,
təcavüzkar əvvəl-axır cəzalandırılmamış olsun.
Orbelyaniar nə qocalara, nə də uşaqlara rəhm etmirdilər.
Onlara qarşı amansız idilər. Faşizm ideologiyası, yaşından asılı
olmayaraq insanların məhvinə yönəldilmiş bir ideologiyadır. Qoca
olsun, uşaq olsun onlar üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmirdi.
/3) Səforalı Əli oğlu - 15 yaşında, ictimai vəziyyətinə görə
ortabab kəndli. Qiyamda və Qızıl Ordu hissələri ilə döyüşdə iştirak
etdiyini boynuna almadı. Lakin bir neçə şahid ifadələrini, bu
ifadələrin Səfəralının yuxarıda göstərilən hərəkatda iştirakına
şəhadət verdiyinə görə ona qarşı irəli sürülən 64-cü maddə isbat
edilmiş hesab olundu.
14) Məmmədhənifə Kərbəlayi Kərim oğlu - 16 yaşında, ictimai
vəziyyətinə görə hüquqi və səsi alınmış qolçomaq oğludur. Qızıl
Ordunun hissələri ilə döyüşdə günahkar olduğunu boynuna
almadı. Lakin bir neçə şahid ifadələrinə əsaslanaraq, demək olar
ki, ASSR CM-nin 64-cü maddəsi ilə ona qarşı tə’yin edilən cinayət
işi sübuta yetm iş hesab edilsin. (Bununla da Orbelyan 2 uşağı da
xalq düşməni etdi).
15) Yasin Vəli oğlu - 30 yaşında, kasıb. Keçililərin üsyan
hərəkatında iştirakına görə özünü günahkar hesab etmədi. Bir
neçə şahidin ifadələri əsasında onu, demək olar ki, ASSR CM-nin
64-cü maddəsi ilə ona qarşı müəyyənləşdirilmiş hesab edilsin.
16) Xıdış Cabbar oğlu - 45 yaşında, ortabab. Keçililərin
sərhədçilərlə atışmasında iştirak etdiyinə görə günahını boynuna
aldı. Bir sıra şahidlərin ifadələrini və müttəhimin özünün şəxsi
e’tirafını nəzərə alaraq, ASSR CM-nin 64-cü maddəsi ilə ona qarşı
irəli sürülən ittiham sübuta yetmiş heşab edilsin.
17) Yaqub Camal oğlu - 38 yaşında, ortabab. Özünü onda
təqsirli bildi ki, silah alıb. Döyüşlərdə iştirakına görə özünü
günahkar bilmədi. Bununla belə bir sıra şahid ifadələrinə görə ona

qarşı irəli sürülən ASSR CM-nin 64-cü maddəsi sübuta yetmiş
hesab edilsin.
18) Abbas Kərbəlayi Ramazan oğlu - 30 yaşında, ortabab.
19) Cəlal Məmməd Vəli oğlu - 30 yaşında, ortabab.
20) Məmməd Novruz oğlu - 22 yaşında, ortabab.
21) Kərbəlayi Şamil Kərbəlayi Kalba Kərim oğlu - 27 yaşında,
ortabab.
22) Kərbəlayi Süleyman Qafar oğlu - 25 yaşında, ortabab - bu
şəxslər özlərini günahkar hesab etmədilər. Ancaq bir sıra
şahidlərin ifadələrini - nəzərə alaraq, onlara qarşı irəli sürülən 64cü maddə ilə cinayət işi sübut edilmiş hesab olunsun.
23) Şahbuz Qənbər oğlu - 45 yaşında, ortabab. Onda özünü
günahkar bildi ki, Qasımovun ölümündən sonra onun atım
götürüb öz kəndlisi Əkuşdamn atı ilə dəyişib. Bir məsələdə də о
özünü günahkar bildi ki, о Keçili üsyanının başçısı Saşa Böyük Ağa
Kolam kənd sakinlərinin keçililərə qoşulub birlikdə Şahbuza yürüş
keçirmək barəsindəki çağırış məktubunu onlara aparmışdır. O,
həmçinin boynuna aldı ki, Gorusa, Şahbuza yürüşdə və kənddə
olan son döyüşdə iştirak edib. Şahbaz Qənbər oğlunun şəxsi
e’tirafım nəzərə alaraq, ona qarşı irəli sürülmüş CM-nin 64-cü
maddəsi sübuta yetirilmiş hesab edilsin.
24) Yunis Nəcəf Əli oğlu - 40 yaşında, ortabab. Boynuna aldı
ki, keçililərin Şahbuza yürüşündə iştirak edib. Onda da, özünü
günahkar saydı ki, özünü öldürən inzibati şö’bənin rəisi Abbas
Qasımovun meyitinin parçalanmasında iştirak edib.
Özünün şəxsi e’tiraflarını və bir sıra şahidlərin ifadələrini nəzərə
alaraq, ASSR CM-nin 64-cii maddəsi ilə ona qarşı irəli sürülmüş
ittiham sübuta yetmiş hesab edilsin.
(Orbelyan lazım gələn yerdə rəngləri tündləşdirərək hamını
Qasımovun öldürülməsində təqsirkar hesab edir. Lakin bə’zən
yaddan çıxararaq, Qasımovun özünü öldürməsini qeyd edir. Lakin
heç yerdə yazmır ki, Qasımov bir neçə keçilini öldürdükdən sonra
özündə nəhayət, cəsarət taparaq, Orbelyan və başqa bu kimi
Azərbaycan xalqının düşmənlərinin diqtəsi ilə öz xalqına qarşı
cinayət törətdiyini başa düşərək, özünü güllə ilə vurub
öldürmüşdür. Belə ki, Qasımovu Keçili kəndinə, bu kəndin
sakinlərini məhv etməyə və kolxoz yaratmağa məhz Orbelyan
göndərmişdi.
25) Hüseyn Mehbalı oğlu - 30 yaşmda, ortabab. Döyüşlərdə
iştiraka görə özünü günahkar hesab etmədi. Lakin bir sıra

şahidlərin ifadələrini nəzərə alaraq, ona qarşı irəli sürülmüş
ittihamın sübuta yetdiyi hesab edilsin.
26) Kərbəlayi rəhim Bayramaiı oğlu - 35 yaşında, ortabab.
Boynuna aldı ki, öz silahı ilə silahlanıb keçililərlə birləşəndə, Qızıl
Ordunun hissələri ilə döyüşlərin birində iştirak etmişdir. Həmin.
döyüşdə də ayağından yaralanmışdır. Buna görə də ASSR CM-nin
64-cü maddəsi ilə ona qarşı irəli sürülmüş cinayət işi sübuta
yetm iş hesab edilsin.
(Rəhim Bayramalı oğlu da dindirilmə «sənədi» cəmi on
sətirdən ibarət olsa da, on il katorqa işinə məhkum edilib).
27) Həşim (İbrahim) Kazım oğlu - 4 0 yaşında, ortabab.
Boynuna aldı ki, öz şəxsi silahı ilə silahlanaraq Qasımova qarşı
döyüşdə iştirak etmiş, M ilax tərəfdən Keçili kəndinə hücum edən
sərhədçilərə qarşı vuruşmuş, nəhayət, Şahbuzda keçililərlə Qızıl
Ordu arasında gedən döyüşlərdə о da iştirak etmişdir və bir sıra
şahid ifadələrini və Həşim Kazım oğlunun özünün şəxsi e ’tirafını
nəzərə alaçaq, ona qarşı irəli sürülmüş cinayət işi sübut edilmiş
olsun.
Həşim Kazım oğlu Bayramovun dindirilməsi (bu dindirilməni
Orbelyan aparmayıb) zamanı о göstərib ki, silahı təhvil verib,
kolxoza daxil olmaq üçün Qasımov Quşdan Məhərrəm oğlunu və
30 nəfər digər kəndliləri həbs edib. Qasımov bütün bu adamları
Naxçivan şəhərinə aparmaq üçün evdən çıxaranda, onlar qaçmış,
milis işçisi Qurban atəş açmış və keçililər öldürülmüşdür.
(öldürülən keçililərin adları yuxarıda sadalanıb).
28) Qəni Həmzə oğlu - 28 yaşında, kasıb. Üsyançıların
hərəkatında iştirakını boynuna almadı. Lakin bir çox şahidlərin
ifadələrini nəzərə alaraq, 64-cü maddə ilə ona qarşı irəli sürülən
ittiham sübuta yetmiş e ’lan edilsin. (Qəni Həmzə oğlu milis işçisi Qənbərovu və komuna Eynullayevi dəfn etmişdir. О öz atası ilə
birlikdə bütün müsəlmançılıq qanun-qaydalarına riayət edərək,
meyitləri məzara tapşırmışlar. Heç şübhəsiz, məhz buna görə də
Orbelyan atanı da, oğulu da bağışlaya bilmirdi).
29) Pirverdi Ağa oğlu - 40 yaşında, muzdlu kəndli.
30) Əsgər Məhərrəm oğlu - 26 yaşında, muzdlu Ərəfsə kənd
sakini.
Bu iki şəxs onda ittiham olunmuşlar ki, ölmüş qızıl əsgərin
əynindən şinelini çıxarmışlar. Orbelyan bunların birini 64-cü,
digərini ASSRCM-nin 255-ci maddəsi ilə mühakimə etmişdir.
(Beləliklə də Orbelyan sübut etmək istəyirdi ki, Sovet
hökumətinə qarşı yalnız qolçomaqlar üsyan etməmişlər.

Ortabablar da, muzdlular da, kasıblar da bu üsyana qoşulmuşlar.
Deməli, Orbelyana görə Keçili kəndinin bütün sakinləri
üsyançıydılar və Sovet hakimiyyətinə qarşı çıxış edirdilər.
Orbelyan ağ yalan danışır, unudur ki, onun özü ittihamnamə
hökmünün əvvəlində qeyd etmişdir ki, Keçili kəndində son illərdə
mart hadisələrinə qədər, daha doğrusu, 9 marta qədər sakitlik idi
və heç bir narahatlıq yox idi...).
31) Cəlal Abbasqulu oğlu - 30 yaşında, muzdur.
32) Əli Bəşir oğlu - 25 yaşında, muzdur.
Hər ikisi də Orbelyan tərəfindən yenə də öldürülmüş qızıl
əsgərin əynindən şinelini çıxartmaqda ittiham edilib. Çünki kasıb
bir adamı sovet hakimiyyətinə qarşı gedən döyüşlərdə iştirakına
görə ittiham etmək düz olmazdı. Lakin onu oğurluq və yaxud
soyğunçuluq qurbaru etmək mümkündür. Bunu isə Orbelyan
məharətlə uydurmağı bacarırdı.
33) Novruzov Qulam - 32 yaşında, Nərimanov rayon İcra
Komitəsinin sabiq katibi, üsyan hərəkatında iştirakına görə özünü
təqsirkar bilmədi. Lakin bir sıra şahidlərin ifadələrini nəzərə alaraq,
ona qarşı irəli sürülən maddə ilə cinayəti sübuta yetmiş hesab
edilsin.
İzah
edirəm:
Orbelyanın
yalan
danışdığına
və
azərbaycanlılardan qisas almaq niyyətinə əmin olmaq üçün onun
yazılarını yenidən diqqətlə oxuyanda, inanacağıq. О yazır ki,
Qulam Novruzov bir neçə silahlı nurslularla Keçiliyə, Keçili
üsyanının başçısı Kərbəlayi Qurbanın yanına gəlib, çoxlu Keçili
kəndlilərinin yanında başda da Kərbəlayi Qurban olmaqla e’lan
edib ki, qorxmaq lazım deyil. Belə ki, hər tərəfdə, hər yerdə Sovet
dövlətinə qarşı inqilab başlayıb və tezliklə bu hökumət artıq
mövcud olmayacaq. О Keçı'li banditlərinin başçısı adından
Keçilidə mühasirəyə alınmış inzibati şö’bə müdiri Abbas
Qasımovla danışıqlar aparıb, ona təklif edib ki, silahı yerə qoysun
və banditlərin mərhəmətinə təslim olsun.
(Göründüyü kimi muzdur kəndli Kərbəlayi Qurbanı orbelyan
artıq keçili üsyan hərəkatının başçısı edib. Digər yazılarında isə о
Saşa Böyük Ağa oğlunu üsyançıların başçısı hesab edir. Soruşasan,
görək, axı muzdurun üsyan hərəkatına başçılıq etmyəi nəyə
gərəkdir? Qasımov intihar etdiyi halda, Qulam Novruzəli oğlu
onunla necə danışıqlar apara bilərdi? О zaman kənddə axı heç
atışma getmirdi. Hətta bir çox kəndlilər heç kənddə 9 martda nə
baş verdiyini bilmirdilər. Deməli, bütün bunlar Orbelyanın
təxəyyülünün məhsuludur. Deməli, о özü-özünə sübut edirdi ki,

bununla о azərbaycanlılardan qisas alır. İndiki halda isə о
keçililərdən keçililərin ünvanına ağlına nə gəlirsə uydurur, ta ki,
intiqam baş tutsun).
Novruzov Qulamı SKVO müvəkkili Arto dindirib. Bu adam
cəlladlığı ilə о vaxt geniş tanınmışdır və özünün saxtakarlığı ilə
tayı-bərabəri olmayan Orbelyanı da ötüb keçmişdi.
34) Kərbəlayi İsmayıl Zeynalabdin oğlu - 45 yaşında.
35) Ziyarət Hacı Əli oğlu - 40 yaşında.
36) Məşədi Vilayət Hacı Vəli oğlu - Ziyarətin kiçik qardaşı.
37) Kərbəlayi Murad Məhəmməd oğlu - 40 yaşında.
38) Kərbəlayi Səfər Əli oğlu - 45 yaşında.
39) Süleyman Zeynalabdin oğlu - 35 yaşında. Kərbəlayi İsmayıl
Zeynalabdin oğlunun doğma qardaşıdır.
40) Molla Mahmud Sadıx oğlu - 80 yaşında.
Kərbəlayi İsmayıl və digər yuxarıda adı çəkilənlər 19 fevral
1930-cu ildə, yə’ni 9 marta çox qalmış kəndlilərin təxribatına
uyub dağlara qaçaraq, Qızıl Ordunun hissələri tərəfındən tə’qib
edildiyi vaxt həbs edilmişdir. Bütün adları çəkilən şəxslərə
Orbelyan tərəfindən yalnız bir ittihamnamə müəyyənləşdirildi:
antisovet təbliğata görə özünü təqsirkar bilmədi, dövlətdən
qaçmalannı, həbs olunacaqlarmdan qorxduqları ilə əsaslandırdı/ar.
Lakin bir sıra şahidlərin ifadələri əsasında ASSR CM-nin 72-ci
maddəsi ilə onlara qarşı sürülən ittihamnamə sübuta yetirilmiş
hesab edilsin...
Oxuyun, görün, Orbelyan Ziyarətlə onun qardaşı Vilayəti necə
təsvir edir:
«Antisovet ünsirlərin» təmizlənməsi zamanı o, Ziyarət Hacı Əli
oğlu da ən qatı və qorxulu mal oğrusu kimi götürülməli idi. Onu
həbs etmək məqsədilə 8 fevralda Az.Bsi-nin əməkdaşı qasım
Əsgərov Keçiliyə gedir və Ziyarəti həbs edir. Onu Naxçıvana yola
salanda, Keçili kəndinin kənarında Əsgərovun üstünə Ziyarətin
qardaşının başçılığı ilə bir yığın arvad-uşaq hücum edir və Ziyarəti
Əsgərovdan alırlar. Bundan sonra qaçıb gizlənən Ziyarət Kərbəlayi
İsmayılın qrupuna qoşulur və yalmz 8 fevralda Kərbəlayi İsmayılla
birlikdə hakimiyyət orqanları tərəfindən guya leqallaşdırmaq
məqsədilə kəndə çağırırlar və həbs edirlər.
(İzahat,- M ilax işində olduğu kimi! Orada Kərbəlayi Yəhya və
uşaqları, həmin Əsəgərov, yalnız familiyaları dəyişdirilən adamlar,
eyni fitnəkarlıq! Mllax da dönüb olub Keçili).
Kərbəlayi İsmayılın qrupuna qoşulandan sonra, Ziyarət kolxoz
quruculuğuna və ümumiyyətlə, Sovet hakimiyyətinin bütün

tədbirlərinə qarşı təbliğat işi aparmış, dövləti zəhmətkeş
kəndlilərin gözündən salmağa çalışmışdır. Bu təbliğat nəticəsində
Keçili kəndinin sakinləri Sovet hakimiyyyətinə qarşı elə pis
münasibət bəsləyirdilər ki, üsyan hərəkatı zamanı Naxçivan
diyarımn dağlıq hissəsində bu kənd artıq bütün qiyamçıların
mərkəzinə çevrilmişdir.
Məşədi Hidayət Hacı Əli oğlu - y ə ’ni Ziyarətin qardaşı, 6
fevralda Az.BSİ-nin əməkdaşı Ziyarəti həbs edəndə Vilayət qadın
və uşaqdan ibarət böyük bir dəstə toplayaraq Keçili kəndinin
kənarında Əsgərovun üstünə hücum etmiş, ondan qardaşı Ziyarəti
güclə almışdır. Üstəlik bu hücum zamanı Vilayət Əsgərovun
silahından yapışaraq, onu tərksilah etmək istəmiş, lakin bu
niyyətinə nail olmamışdır. Başqa kəndlilər buna imkan
verməmişlər. Kərbəlayi İsmayılın dəstəsində olduğu müddətdə
Sovet dövlətinin kənddə apardığı tədbirlərə qarşı ən qatı
təbliğatçı idi. O, Məşədi Vilayət, həmçinin İsmayıl Şəkərabadski ilə
əlaqə yaradaraq, kəndlilər arasında onun adından təxribatçı
şayiələr yayırdı ki, imperialist Sovet dövləti ilə yaxınlarda olacaq
müharibəsi nəticəsində Sovet hakimiyyəti yıxılacaq.
(Əlbəttə Orbelyan о zaman belə bir uydurmasına özü də
inanmırdı. Mən də inanmıram, sizin özünüz də inanmırsınız ki,
ucqar bir dağ kəndində о vaxtlar imperializmin nə olduğunu başa
düşürdülər. Kənd sakinlərinin düşüncəsində bircə şey var idi.
Ailəsinin güzəranını necə təşkil etsin, onları yeməklə necə tə’min
etsin).
41)
Kərbəlayi Hacı Əli oğlu - 60 yaşında. İctimai vəziyyətinə
görə varlanmış kəndli, üsyan hərəkatında və antisovet təbliğatında
özünü təqsirkar bilmədi. Lakin bir sıra şahidlərin ifadələrinə görə
ASSR CM-nin 64-cü maddəsi ilə ona qarşı irəli sürülən ittiham
sübut edilmiş hesab olunsun. Nəhayət, ittihamnamənin axırıncı
sətri;
Yuxarıda qeyd olunanlara görə qərara alınır: Kərbəlayi Zülfüqar
Malik oğlu və digərləri barəsində ASSR CM-nin 64-cü maddəsi ilə
aparılan istintaq dayandırmaq və işi Az. BSİ-nin kollegiyasının
müzakirəsinə göndərmək. Orbelyan.
Bax, bu, saxta yalan qərarla da Orbelyan 41 adamin taleyini,
ailələrinin taleyini, Keçili kəndinin gözəl xarici görkəmi, gözəl
daxili olan insanlarının taleyini həll etmiş oldu.
Az.BSİ-nin məhkəmə kollegiyasının 7 iyul 1930-cu il qərarı ilə
bu 41 nəfərin hamısı cəzalandırıldı. Onlardan:
«ərbəlayi Zülfüqar Məlik oğlu.

Əziz MəliU oğlu.
Kərbəlayi İsrafıl Səfər oğlu.
Mehdi İsmayıl oğlu.
Mazan Fərzalı oğlu.
Həsən Kərbəlayi Müseyib oğlu.
Kərbəlayi Müseyib Hacı Həsən oğlu.
Kərbəlayi Şəmil Kərbəlayi Kərim oğlu.
Kərbəlayi Süleyman Qafar oğlu.
Şahbaz Qənbər oğlu.
Yunis Hacı oğlu.
Novruz Qulam oğlu.
Kərbəlayi İsmayıl Zeynalabdın oğlu - güllələnməyə məhkum
edilmişdir. Hökm 1930-cu ilin avqust ayının 10-dan 11-nə keçən
gecə yerinə yetirilmişdir.
Həmin hökmlə də 10 il həbs cəzası verilərək, aşağıdakı şəxslər
konslagerə göndərilmişdir:
Bəhman Hacı Abbas oğlu.
Qurban Şıxəli oğlu.
Şirzad Əli oğlu.
Nəzər Gülmaiı oglu.
Əyyub Şirin oğlu.
Yaqub camai oğlu.
Abbas Kərbəlayi Ramazan oğlu.
Camal Məmmədvəli oğlu.
Məmməd Novruz oğlu.
Kərbəlayi Rəhim Bayraməli oğlu.
Həşim Kazım oğlu.
Qəni Həmzə oğlu.
Məşədi Vilayət Hacı Əli oğlu.
Həbs düşərgəsində cəzasını çəkməklə aşağıdakı şəxslər 5 il
müddətinə cəzaya məhkum ediliblər:
Camal Baxşəli oğlu
Xıdış Cabbar oğlu
Hüseyn Mehbalı oğlu
Pirverdi Ağa oğlu
Ziyarət Hacı Əli oğlu
Kərbəlayi Murad Məhəmməd oğlu
Kərbəlayi Abbas Səfəralı oğlu
Süleyman Zeynalabdın oğlu
Molla Mahmud Sadıx oğlu Hüseynov

Sonuncu şəxs Sibir yolunda ölmüşdür. Cəzasını həbs
düşərgəsində çəkmək şərti ilə 3 il müddətinə aşağıdakı şəxslər
cəzaya məhkum edilmişlər:
Yasin Vəli oğlu Məmmədsalmanov
Əsgər Məhərrəm oğlu Pənahov
Camal Abbasqulu oğlu
Bir də Orbelyana görə Sovet dövlətinə qarşı çıxış edən həddibuluğa çatmamış xalq düşmənləri:
Məmməd Hənifə Kərbəlayi
Kərim oğlu Kərimov
Səfəralı Alı oğlu Səfərov isə deffektli cinayətkarlar koloniyasına
6 illiyə cəza çəkmək üçün göndərilmişdir.
Volqa - Baltik kanalında ağır katorqa işində salamat qalıb,
Vətənə geri qayıdanlar, bu Vətəndə çox qala bilmədilər. Onlar
ailələri, güllələnənlərin ailəsi və digərləri ilə - 33 ailə, uşaqlar və
böyüklərlə birlikdə yenidən repressiyaya m ə’ruz qalaraq bu dəfə
daimi Qazaxıstan səhralarına göndərildi. Bu qərar İsakyan,
Akoyan, Xaçaturyan tərəfindən imzalanmışdır. Hökmlər yalnız ya
bir və yaxud da ən çoxu iki cümlədən ibarətdir. О zaman xüsusi
dəbdə olan sözlərdən istifadə edilib; antisovet ünsür, səsi alınmış
Azərbaycamn sərhədlərində kənara uzaqlaşdırmaq üçündür.
Yuxarıdakı əksər hökmlərdə göründüyü kimi. Orbelyan hər bir
ittihamnamədə həmişə eyni cür cümləni təkrar edir. «Lakin bir sıra
şahidlərin ifadələrini nəzərə alaraq, cinayət işinin sübuta yetdiyi
hesab edilsin». Bir yerdə bu şahid ata, digər bir yerdə isə doğma
qardaş və yaxud doğma qohum olur. Mən bilmirəm ki, bu ifadələr
nə dərəcədə doğrudur, lakin о doğrudur ki, bütün ittihamnamələr
təmiz rus dilində yazılıb, istintaq protokolları rus dilində tərtib
olunub. О illərdə kəndlilər nəinki rüs dilini bilmirdilər, onların heç
ana dilində də savadları yox idi. Demək olar ki, onların hamısı öz
imzaları əvəzində protokola barmaqlarını basmışlar.
M ilax işində 1904-cü ildə doğulmuş Keçili kənd məktəbində
təhkimçi olan Zeynalov İbrahim Həsən oğlu guya Qasımovdan
müvəkkil Əsgərova məktub apararkən, Milax kəndinin girəcəyində
Kərbəlayi Yəhyanın adamları tərəfindən saxlanılmış, döyülmüş,
onun əlindən о mə'lumat alınmışdır. Buna inanmaq əlbəttə, çox
çətindir. Keçili işi olmasaydı, buna bəlkə də inanmaq olardı.
Burada da о əsas şahid kimi göstərilir. Yalmz İbrahim Zeynalovun
ifadələrindən sonra, Orbelyan Kərbəlayi İsmayıl və digərlərini
cinayətə cəlb etmişdir. Sorğu-sual zamanı İbrahim göstərmişdir ki,
həqiqətən, İsmayıl daşnaqlarla vuruşmuşdur və Sovet dövlətinin

ziyankar düşmənidir. Hər dəqiqə о Sovet hakimiyyətinə ziyan
vurmağa, Sovet dövlətini devirməyə çalışmışdır. Bundan sonra о
cinayətə cəlb olunan bütün adamların adlarını çəkir və göstərir ki,
guya onların hamısı Sovet hökumətinə qarşı təbliğat aparırlar.
Bilmirəm Zeynalov həqiqətənmi belə imiş, yoxsa Orbelyan,
sadəcə olaraq, onun familiyasından istifadə etmişdir. Orbelyana
görə təhkimçi dövlət xadimidir. Ona görə də Milax kənddinin
sakinləri, əsasən, ona görə ittiham edilmişlər ki, onlar təhkimçi
Zeynalov İbrahimin üstünə hücum çəkmişlər.
NKVD-nin bütün tarixi boyu mə'lumatlar, dövlət işi ilə bağlı
olan məktublar yalnız NKVD-nin işçiləri vasitəsilə yerlərə
çatdırılırdı. Buna görə də oxucu bu dəfə də əmin ola bilər ki,
Milax işi kimi Keçili işi də qondarmadır, Orbelyamn fantaziyasının
məhsuludur. Bu, Xalq Komissarlar Sovetinin mülkədar və
qolçomaqların işi ilə əlaqədar deyil, 18-20-ci illərdə torppaqlarmı
qoruduqlarına, daşnaqlara öz kəndlərini işğal etməyə imkan
vermədiklərinə görə azərbaycanlılardan qisas almaq naminə idi.
Dediklərimə
aydınlıq
gətirmək
üçün
Azərbaycanda
əksinqilabçı, millətçi və bandit dəstələri ilə mübarizə tarixinə dair
qısa tarixi xülasələrdən misal çəkmək istərdim. Bu xülasə NKVDnin digər bir əməkdaşı tərəfindən hazırlanmışdır.
Qəlbən, ruhən о daşnaq da Təkqulağın əsgəri idi. Bu xülasə
1947-ci ildə NKVD-nin şö'bə rəişinin müavini Kasparov tərəfindən
cızmaqara edilmişdir. Bu yeganə nüsxə NKVD nazirinin müavini
Atakişiyev tərəfindən qorunub saxlamlmışdır. O, 1954-cü ildə
həbs olunanda, bu nüsxəni təhvil vermişdir. 59-cu səhifədə
Kasparov yazır. Əməliyyat zamanı qeyri-leqa/ əksinqilabçı
təşkilatlar:
« ittihach
partiyasının
özəkləri
və «AHahhlar
təşkilatmn/n 14 özəyi, 154 iştirakçısı, «Əzrayı/ firqəsi»ndən 3
özək, 82 iştirakçı, « Unvatul- Vuska»dan 6 özək, 7 7 iştırakç/, «Şahin
Şah»dan 5 özək, 2 9 iştirakçı, « BRP»dən 3 özək, 2 5 iştirakçı və 12
inqilabçı qolçomaq dəstələri, 75 iştirakçısı ilə ləğ v edilmişdir.
Cəm isi 4821 nəfer antisovet ünsürlər həbs edilib götürülmüşdür.
Buraya döyüş zamanı ö/dürülmüş 192 nəfər fövqəl'adə tədbirlərin
tətbiqi zamanı güllələnm iş 3 05 nəfər daxil deyildir. О cüm/ədən
686 nəfər bandit, 2 0 1 2 nəfər banditin himayədar/an və
tərəfdarlar/, 1229 nəfər üsyan iştirakç/lar/, digər iş/ərə g ö rə 8 9 7
nəfər;
onlardan
1206
nəfər güllələnmiş,
1814
nəfər
cəzalandırılaraq, həbs düşərgəfərinə sürgün edilmiş, 720 nətər
Qazaxıstana, Sibirə sürgün edilmişdir. Bunlardan başqa profilaktik
tədbirlərə g ö rə Azərbaycandan kənar/ara 2 8 7 9 nəfərdən ibarət

6 67 bandit ailəsi çıxarılmışdır. H əbs olunan antisovet ünsür/ərdən
əm/akı müsadirə yo/u i/ə 5 2 -4 5 7 baş qaramal götürü/müşdür.
Rəqəm lər 1930-cu ilə aiddir. İcraçılar: Kasparov B.Q.,
Yenadiyev J.K .» ...
Xülasəni oxuyarkən düşünürsən ki, bu Kasparovun əlində
imkan olsa imiş yəqin ki, bütün azərbaycanlıları bandit edərmiş.
Ö z imkanlarım daxilində 65 il bundan ə w ə l Şahbuz və Culfa
rayonlarının dağ kəndlərində baş vermiş faciələrin mənzərəsini
yaratmağa çalışdım. Sanki artıq nöqtə qoymaq məqamı gəlib
çatıb. Lakin belə faciələr təkcə adlarını çəkdiyimiz rayonların
kəndlərində deyil, Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd olan bir çox
rayonlarında da baş vermişdir. 1989-cu ilin sentyabr ayında mən
repressiyaya mə’ruz qalmış ailənin övladı kimi, uşaqlığımı
keçirdiyim həmin yerlərə getdim. Vaxtiiə repressiya olunmuş
şəxslərə, onların uşaqlarına, nəvələrinə bəraət almaları barədə
arayış təqdim etdim. Qazaxıstanın Taldı-Kurqan vilayətindəki
Kirov
rayonu
rəhbərləri
ilə
görüşdüm.
Orada
mən
azərbaycanlıların təhsil aldıqları iki rus məktəbinə Azərbaycan
dilinin tədrisinin təşkilində müvafıq köməklik göstərdim. İki
qəsəbənin, demək olar ki, bütün sakinləri ilə görüş keçirdim.
Səyyad kişi ilə görüşüm zamanı onların Keçili kəndi, Çınqıllı
bulağmın qeyri adi suyu barəsində danışdım. 90 yaşlı bu kişinin
yanaqlarından göz yaşları axdı. О əllərini yuxarı qaldırıb fəıyad
qopardi: «Lə’nətə gəlsin bizi vətənimizdən didər- gin salanı,
Çınqıllı bulaqdan məhrum edəni!» Qəhər nəinki məni, bütün
iştirakçıları boğurdu.
1981-ci ildə Naxçivan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər
Naziri işlədiyim ilk günlərdə milis işçisinin çiyninə söykənəsöykənə mənim kabinetimə 30-cu illərdə repressiya olunmuş
Şahbuz rayonunun Kolanı kənd sakini, 95 yaşlı Agəli kişi daxil
oldu. 25 ildən sonra о Vətəninə qayıtmışdı. Kabinetdə о dizi üstə
çökərək, əllərini yuxarı qaldıraraq, astadan dua oxudu və dedi:
«Mən gəlmişəm səni təbrik edəm, deməli, ədalət var imiş ki, sən
indi nazir vəzifəsinə yüksəlmisən. Mən bizi repressiya edənləri
min qat lənətləyirəm». O, bu sözləri deyərək çıxıb getdi.
Sadıq Zeynaloğlu
08.08.95-ci H. Bakı.
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ж ^ в к >тащтш9тттз, - Н4 Ш № Щ , - Ш Ш В Ф
дш ш

Тон. Л

т шш.
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Ц<мм и .
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ЖзШ ка^^шгш ssasfa»K s E * J P к s щ щ **ж , щ т Ш -:А
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Выписка as протокола

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

V-.*Зсобого Совещаний при £ол|8п»и ДзГПУ от „ 7 „ й„Л.л„
СЛУШАЛИ:
1 « ш

1*15/

СЛУШАЛ It

ПОСТАНОВИЛИ:.

H

,9 . а а ш и сш ш ц в ш
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ü f'İt" ftA S Ü P !» *
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i s ист •a.vasrtm 2 zz -m a
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Прютшк-За.
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JŞ.
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'İ й
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■
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26 ,':»tI x .« .ä » 4 ia 1H0CP, rtpjts

/ JA ;)и-'А11и дДЙ о т ОАФАРОВА
Г-'
«а

Судебкото засслаики К оллгг * »

аГЩ ш Е ' ф ц Ш П Ш Е Ж
25 «» - иидлшяь
Ю. ш м nxsLP om и т и45 лв -ИЮОТШГЬ

*p e c»ı«« B *-e p *jp u K »

Mİ1 т с нши ш они х ш м п . даз г»г* ш ош июиядо
м.-----------------Ш ----------------------46 г«г - Р1СС1РШ1Ь
40 л.гг*.е.К««.»,1»5Ж»,о*
и«Я*Эп ,»«.траматвзго, !ет&рч
про;:tWı«4Hiı-(p«дням
и.
>12. КГВР>8 гл и ОГК
İ3 * « . РАСЯРШТЬ
32 лет.*.с.Ке^ч»,«вдог,-!«кя
«оэт. бeı ш»рmS«Sfi , <ч». о«р <
inf г. H#piuano»x'j.c it.Яjew
*“ noisau»
*с 64 or. /К IOCS'

и

Выписка вз протокола

>0Soro Совещания ври Кошпш АзГПУ от „?

....

»..#ш Ш».г

тогли »йш a m 13. I®SU12 ЮЛ1И 8 f EU İEWH
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45 « ( - i’j c c v m ь
15 дст.«,»).3nUJS,ı*?ü»,
!
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С Л УШ А ЛИ :'

ПОСТАНО ВИЛИ:

/ Д е Я о £ 2451

Нй Ж JrS V h :а-з..дл.1 ;»РЯ1 ? : ж га {й' л : ерел.ла‘ ж
З А _______
e r^ "Й5№(ГВ
_' т Р".1‘ уГЯ:
1'.‘ - : , .« С ♦ .£ 4 '*”,
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cs.ro к. л .к.- -.Тллеш»
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Jl3 .

д.".

16 ле* Ы > *V Tb 3 ::0.!Ц.чА
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s o г г н д у ы а л о г е т и о с т * o p o tc 1
м к и * а н » я с п к о а я и ъ да. ПО

Ш Ш У. '
/

so ст.П i'H i«P

^ Т * и №

г 8 №

»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Судебного заседаняа К о л л е га * 4» ГШ?
С ПУ Ш А Л И
Д « 1 о

й. Е44Ш
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По

„

19#0Г.
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tb ic ÜKL
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ш 'ш ш ^т т ш ь к
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« и , *р е« т а м J i t f f t t * .

s . е м ширят о т
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Se $4 «?.« tff»

ГхСч.

yi^kisı^Bi

fin ü l 2.-. VAM Ш

ю. is B ä ja .. f i r ® еа.-?д« i l * олы
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ш
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- т т т в т щ ц .%
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■а гр «яо I >;*rc‘,ö «у:г.pf нш ■
>го.

40 ле? -34ffiCB4f?b 3 К О Ш Ш Й
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С Л У Ш А Я И.
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V 2 4Ы
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Сухебвогп заседанию К о л л е ге * АУШ ?

щн о т
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........................
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д ш
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! 9. H*KÄ а08®--3 » Ш 3 » 4 S I i S B
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Ц-'.
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С Л У Ш А Л И.
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а зу р
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ш
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11. Г А Ш -.«з* о ш д а * ™ * )
8 А .Ш И

д аад гтвд взд .

................ ,
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« *е»-3* ® « к ? ь * Ж Ш | Ш »
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ОГЛj
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i
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Го. Н И З 8КШ ЭТ Г4ДЯ Ш 0 Ш
Ш Ш ц ;М Ш
.........
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A*s»er«« 1«д»л*« -1* IS/ll-S9r>
8S Я>Ю1И®Ь

Ü P O TQ K Q sM

Судебного наседая*» Коллети*
и Л У Ш А ДМ
а. к к р в а ы

t t s ı c с а * а р алй

одш повоз___________•
45 м*,*.0.Ши*и».ЯССР#

тир», лалэграиогио;1».*»*»^
го> ве»жшт*1!*огв,«;р<«*ь*»«

ГУО С Т А М О 0 И Я И-

Т 1 Ш 1 Г З Ш -" Ш Й Г

ГАСАЮвА
45 ıe» -закюяюь В ЙЩШШ
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30 г.

а а -х у и и & .п я ы г м а а а

®> 72 «.УК A0GP
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ГШКСВА
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....
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.......
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[05ЛА ИАШД САДЛ 0Г2Ы TVЖ!
I03A
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Особого С*)8Фф«ЯХ« ир» Коллогш

от J

СЛУШАЛИ.
lo t

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

и

1935 г.

.удсбмого ш с л а в и я Коллеши

ПОСТАНОВИЛИ;

Х * .4 т .,
П О С Т А Н О В И Л И:

ОЛ У ш а л и -
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1. gaw.gs» от тт. ст он j. а я ш
30 а« ,ж .0 .К « ч « ш ,8 С ® » *вр ю 1
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т ш

X е * э г 24Ы
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' ı . д--ШЕ ш а ш
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хж

2- *оз>? т э т а ош зш и м
»
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кр«СТ»ЯЗЙМ.-ер«ДИ1И
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I* * ц ш т т о » 8 ;< о щ ш як

h - ХЯ5Д £ШВА? ОПр Ц Щ 08 ’
<15 « т ,« ,5.К««в,яр«в,е<!*1J

ас r ı , к с ?ра иor s ^ го,(! f li'up » ı l ı D

ер?**» а» ТР* 1” » л а ,е т * ?м « 9 «

«■зо/в-го с.

ад 2S6 с т . » АОС?
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, з. ггейа. ш к щ эта
SO « t v . ı . ü . E t u j ı . M C B , ce*4s

. *. д п ш Я. .4 С :<<« от
зо
~ üerpemTKsro.eüMJiSKi.s»»
EoprsS an>»,P 3p«!*!.,'nm f«»-etr
j>«a

us Ж

« т ,П -к С &

*» м м *£{*в ®и о т
50 я т - з н а т п в адцшхл

вр о ю * «я ТР* п ц а . т я г и е р » ’

зого.и'Шгрмзтазго.ссиарт
norç, яжстмштоА-мидая*»

И) 64 ст.ЛГАССР
• <• ж а щ ага

огды а а м к ;
40 л»»,*.о.Н«чв"»,т»ри,«г4

9 30/8-30 Г.

1. m s ш з ш orau псаясц

26 s?f,*.c.K«M»,S0£aP,»*p*4

s e .- p a jıo s i'jr o .S e ju ip t ıJ n s i'o , J

*8 64 СТ.ЗгК İCCSP
, t ;озд’ * и ч т х arm яхат

огзь гасан оба|
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к р е с ?ы * зш - < е л и т
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vs. щ ъшв ш ши> опта я!1

__________

26 *8»,«.с. Kt4U>yfKtt,e«ı eft
* в г о ,* д * э г р й * 3 !Е :)г о ,« « а » р т .
кр е сп л ш а -б й тр и »

rffi срзхо* да ЗЯТЬ !«,<:«

2. ища tm&ff ontamm
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ГЙ Ь ср 5 Я * аа 1ШГЬ s i r ,
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3. гу: а т и п ока;
45«» -закдииь в коад*’
ПРЬ cpow* »а ПЯТЬ ям ,Ml

tu

срок е 30/1-30 г.

4. здркш » ш j.m, _ т т т .
40 « * , З Ш В Ч 1 Т * 8 ROK3S5*.

rjPb esosss* »4 ПЯТЬ in .

c t r t n s срз* с 30/8-30 г.
5. ш

sim p ш

fijurip orau а

Ш О В _______________ ___ _ V
26 t t t -3 ü U »® T b В К О Ш
.
r f f i oposw на ЗйТЬ д « , с ч » ;т а «ро» « ЗО/S-SO г.

ш> 2&6 с т .У К АССР

/6 . ÜAPIİ !Ш1 Ш OKU kWJtU
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E Pİ L O Q
Mən 12-si iyul 1996-ci ildə dinc əhalini ağır cinayət banditizmlə ittiham olunaraq məhv etmək məqsədi daşıyan 1930cu ildə 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 çoxusu о illərdə körpə uşaq idilər, ona görə də onların
xatirələri indi yaşlı olsalar da, uşaq gözləri ilə müşahidə olunan
xatirələrdir. Bu faciənin mahiyyətini onlar bilmirlər, heç bilə də
bilməzlər, əlbəttə, möhtəşəm kommunist təbliğatı beyinlərə belə
bir inamı yeritmişdir ki, о vaxt güllələnən kənd sakiniərinin hamısı
banditlər idi və Sovet hökumətinə qarşı çıxış etmişlər. О dövrü, о
hadisələri öz gözləri ilə görən 82 yaşlı kənd sakini Məmmədov
Şahhüseyn Murad oğlu oldu. О sağ qalanları, ölənləri yaxşı
tanıyırmış və о günləri çox gözəl xatırlayırmış. О hər bir şəxsin
xarakteri haqqında Orbelyan kimi uydurma deyil, əsl həqiqətləri
dedi. Söhbəti zamanı hər kiçik detail yadına salmağa, hətta kənd
sakinlərinin mindikləri atlarm rənginə qədər xatırlamağa çalışırdı.
Bu mö’min qoca о faciəli günlər barəsində danışır, hərdən
qəhər onu boğur, göz yaşlarını silib susurdu. Lakin repressiya
nəticəsində həlak olanların vərəsələrinin xahişi, tə’kidi ilə о öz
hekayətini davam etdirirdi. Hər bir şəxsi xarakterizə edəndən
sonra öz-özünə təəssüflə gileylənirdi. «Çox yaxşı heyvandar adam
idi. Nəyə görə onu mühacirətə, cinayətə məhkum elədilər, heç bu
gün də başa düşə bilmirəm».
(Kitab çapa gedərkən artıq о dünyasını dəyişmişdi, Allah ona
rəhmət etsin!).
Qəribov Ataxan İlqar oğlunun çox maraqlı xatirələrini dinlədik.
Bu xatirələri uşaqlıqda qocalardan eşitmişdi. О həmsöhbətinə bu
xatirələri xüsusi izah və təhlillə təqdim etməyi bacarır. Onun atası
Qəribov İlqar Rəfi oğlu İkinci Dünya Muharibəsinin birinci qrup
əlilidir. О repressiyaya düçar olanların çoxlarını şəxsən tanıyırmış.
(Kitab çapa gedərkən о da dünyasını dəyişib. Allah ona da
rəhmət eləsin!).
Çoxları repressiya qurbanları haqqında danışmaqdan belə
qorxanda, o, sevimli nəvəsini ərə verib və Qazaxıstana ərinin
yanına getməyə icazə verib. Bu gün də nəvəsi öz ailəsi ilə orada
yaşayır.

Uzun ömürlü İsa kişi isə о vaxtlar barəsində daha çox şeylər
bilirdi. Lakin о Naxçivan şəhərinə, qohumlarmm yamna
getdiyindən onunla görüşə bilmədim. Ətrafıma yığışmış kənd
sakinlərinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza
oğlu Əliyev cənablarının 15 mart 1996-cı ildə verdiyi və 1-i
iyunda Respublika qəzetlərində dərc olunan 28 may 1920-ci ildən
1991-ci ilə qədər repressiya olunanlar barəsində fərmanının böyük
tarixi əhəmiyyətini ətraflı izah etdim. Bu dövlətimizin ilk
formanıdır ki, günahsız ölənlərin, qətlə yetirilənlərin uşaqlarına,
nəvələrinə və nəticələrinə öz günahsız həlak olmuş valideynlərini
yada salmaq, təqsirsiz öldürülən qohum-əqrəbalarının sənədləri
ilə tanış olmaq imkanı yaradır. Mən kənd sakinlərinə izah etdim ki,
bütün Keçili kəndinin repressiyaya mə’ruz qaimış zəhmətsevər
vətəndaşlarına, həmçinin bütün Azərbaycan üzrə repressiya
qurbanlarına bəraət verilmişdir.
Bu kiçik hekayətimdə mən bütün keçililərin danışdıqlarını, о
günlərin şahidlərinin hamısımn söhbətlərini olduğu kimi bütün
incəlikləri, təfərrüatı ilə əks etdirməyi lüzum bilmirəm. Lakin bə'zi
mühüm detalları açıqlamaq istəyirəm.
Mən təsvir etdiyim kimi DBSİ-nin operativ müvəkkili vəliyev
Bəşir ill< dəfə Keçili kəndində cinayət işinin istintaqını aparmış və
gəldiyi qənaətə görə kənddə bir bu qədər sakin repressiya oluna
bilməzdi. Lakin bu cinayət işini Orbelyan öz öhdəsinə götürərək
bütün kənd əhalisini xalq düşməni, kəndi isə bandit yuvası
eləmişdi. Təsvir etdiyim kimi Vəliyev Bəşir kimilər 1937-ci ildə
geniş şəkildə güllələnmişlər. Ümumiyyətlə, sabiq SSRİ miqyasında
42 000 belə şəxs güllələnmişdir. Həqiqətən də belə olmuşdur.
DBSİ-nin rəisi Vəliyev Bəşirin ədalətliliyinə görə kənddə böyük
hörmətini nəzərə alaraq, onu Quşdanın üzərinə göndərirlər ki, onu
dilə tutub yola gətirsin ki, Quşdan Məhərrəm oğlu gəlib dövlətə
təslim olsun. Quşdan Bəşiri'dinləyərək cavab verib ki, o, dövlətə
təslim olmayacaq. Ona görə ki, tam əmindir ki, onu
güilələyəcəklər. О - Quşdan ölər, lakin heç vədə NKVD
əməkdaşlarının qarşısında əllərini yuxarı qaldırmaz. Vəliyevin
Quşdanı yola gətirmək cəhdi bir nəticə vermir və o, Naxçıvana
qayıdır. Vəliyev Quşdanın yanına silahsız getmişdi. О geri qayıdıb
Külüs kəndinə çataçatda erməni Makar tərəfindən öldürülür.
Beləliklə, Vəliyev 1937-ci illərə qədər yaşamadı. Köməksiz,
günahsız kənd, şəhər zəhmət adamlarımn qamnı tökmək
istəməyən bütün NKVD əməkdaşları ilə bu cür rəftar edilirdi.
Sonradan Makar Quşdan tərəfindən güllələnmişdi.

Cinayət işində göstərilirdi ki, Abbas Qasımov 30-dan çox kənd
sakinini gecə inzibati evdə saxlatdırdı və səhər kəndlilər qaçıb,
dağlara çıxırmışdılar. Kəndin mərkəzində çayçı var idi. Ə w əllər bu
çayçı samanlıq kimi istifadə olunurdu. Kənddə indi də heç kəs
bilmir ki, bu samanlıq kimə məxsus idi. Kəndlilər də qovalanıb,
bax, bu samanlığa qatılmışdı. Ə w əlcədən onlara xəbərdarlıq
edilmişdi ki, əgər onlar kolxoza girməsələr, Naxçivan şəhərinə
aparılıb dustaqxanaya salınacaqlar. Səhər tezdən kəndlilər qaça
bilir və silahsız dağlara çəkilirlər. Onlardan çoxları sonralar NKVDnin Xalq Komissarı Yaqubova təslim olurlar. О xalqın gözü
qarşısında Kərbəlayi Muslim adlı bir kəndlini güllələmişdir.
Hekayətdən də aydın olur ki, Quşdan Məhərrəm oğlu, sadəcə
olaraq, təhqir edilmişdi. O, şərəfini və öz ailəsini namus, izzətini
qoruyurdu. Bir çox şahidlər göstərirlər ki, Quşdan dəfolərlə onu
tutmaq istəyənlərə müraciət etmişdi ki, qoy, onlar sülh yolu ilə
çıxıb getsinlər. Quşdanı tutmaqdan ötrü о zaman çoxları həlak
oldu. О cümlədən günahsız adamların qanını tökməyə məcbur
edilən rus oğlanları da. Bu gün Çeçenistan torpağında əbədi qalan
rus oğulları kimi! Mən belə bir sual verərdim. A xı bu oğulların
günahı nədir?
О
vaxtlar Quşdan İrana keçib getmək istəmişdi. Kəndə
gəlmişdi ki, qardaşı Fətəlmi də özü ilə aparsın. Lakin onu
mühasirəyə alırlar. Son gülləsinə qədər о atışır və son gülləni də
özünə yönəldir. Quşdanın meyiti Naxçıvana gətirilir ki, müayinəyə
göndərilsin. Görünür, bundan sonra Quşdan barəsində əfsanə
yaranmağa başlayır.
Keçili və Milax işlərinə görə məktəbin kuryeri Zeynalov
ibrahim dindirilir. Zeynalov İbrahimin dindirilməsi əsasında
Orbelyan Keçili, Ərəfsə, Milax və digər kəndlərin sakinlərini
güllələnməyə məhkum etmişdir. Zeynalov 1942-ci ildə orduya
çağırılmış və geri qayıtmamışdır. Onun nəslindən də hazırda heç
kəs qalmır.
Onu qeyd etmək istəyirəm ki, kənddə demək olar ki, 1930-cu
il faciəsi barəsində çox az şey bilirlər. Mən kəndə baş çəkəndə,
prezident Heydər Əlirza oğlu Əliyevin о illərdə repressiya
olunanlara bəraət verilməsi barədəki fərmamnı izah etdim və əmin
olduğumu bildirdim ki, kənd sakinləri о dövrün şahidlərinin
xatirələrini və Quşdan barəsindəki əfsanəni qələmə alacaq və
gələcək nəsillərə saxlayacaqlar.
M ilax kəndində mən Kərbəlayi Yəhyanın nəvələri və qohumları
ilə 1937-ci ildə doğulmuş Nağıyev Kərəm Qasım oğlu və 1922-ci

ildə doğulmuş Hüseynov Xeybər Məhəmməd oğlu və
müəllimlərlə görüşdüm. Kərbəlayi Yəhyanın evinin yerində nəvəsi
ev salıb, Kərbəlayi Yəhyanın evindən onun himi, özülü qalır.
Kərbəlayi Yəhyanın evi kəndin kənarında yerləşirdi. Buna görə
də kənd sakinləri heç vədə Qızıl Ordu əsgərlərinə qarşı buradan
hücum edə bilməzdilər. İlk güllə qızıl əsgərlərin yerləşdiyi evdən
açılmışdır. Evin damında azacıq ot varmış ona görə də kəndlilər
bu otu yandıra bilməzdilər. Bütün bunlar Orbelyanın günahsız
kəndliləri güllələnməyə sürümək üçün uydurmaları idi.
Kərbəlayi Yəhyanın iki uşağı olmuşdur. Qızı və oğlu. 1941-ci
ildə oğlu könüllü olaraq cəbhəyə getmişdir. Orada Sovet
hakimiyyətini qorumaq yolunda qəhrəmancasına həlak olub. Onu
kənddə cəsur oğul kimi tanıyırmışlar. О qəhrəmanlıqla həlak
olması ilə atasının günahkar olmadığını bir daha sübut etmişdir.
Nəhayət, represiya tarixini az-çox bilən bir şəxs kimi onu
demək istəyirəm ki, mən kəndlilərin, fəhlələrin, ziyalıların ən
qabaqcıl nümayəndələrini nəyə görə, hansı qurmaya görə məhv
edildiyini gözəl bilirəm. Ona görə də onu təsdiq edirəm ki, Keçili
kəndinin kənarmda öldürülən milis işçiləri Qənbərov və
Eynullayev Orbelyanın iddia etdiyi kimi kəndlilər tərəfindən deyil,
məhz NKVD əməkdaşları tərəfindən öldürülmüşdü ki, kənd
əhalisinin əksər hissəsini məhv etməyə, repressiyaya mə’ruz
qoymağa əsas yaransın.
Milax kəndində bölüm komandiri Jeleznyak təcrübə alayımn
əsgəri Baranov öldürülmüş, qızıl əsgərlər Kulakov, Smidotski,
Repin, Zaxarov və Nesterov yaralanmışlar. Onlarm hamısı
Orbelyanın dediyi kimi, kəndlilər, Kərbəlayi Yəhya və onun dəstəsi
tərəfindən deyil, məhz NKVD əməkdaşlarının öz əli ilə
öldürülmüşdür.
Bakı şəhəri.
2 7 iyun 1996-aiI.
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Bu sənədli-publisistik povesti Azərbaycan Respublikası
arxivlərində mühafizə edilən sənədlər əsasında yazmışam.
1999-cu ildə "Gənclik" nəşriyyatı tərəfindən Naxçivan Muxtar
Respublikasmın Culfa rayonundakı M ilax, Ərəfsə, Şahbuz
rayonundakı Keçili kəndlərində 1931-ci ilin fevral-mart hadisələrini
əks etdirən 'Tarixin qan yaddaşı" kitabım işıq üzü görəndən sonra,
bir çox oxucu Xızı rayonunun Ağdərə kəndində həmin günlərin
hadisələrini də qələmə almaq üçün mənə müraciət etdi. 2000-ci
ilin əw əlində Vəfadar Əlimurad oğlu, Mürvət Mövlan oğlu,
Qurbanov Əminağa Əliağa oğlu və başqaları məndən Ağdərə
kəndində repressiya illərində onların valideynlərinin güllələnməsi
səbəbləri barədə damşmağı xahiş etdilər. Mən bütün olayları bədii
şəkildə nəql etmək iddiasında deyiləm, lakin erməni millətindən
olan NKVD əməkdaşlarının bu kəndlərin əhalisinin faciəsini
oxucuya çatdırmağı özünə mə’nəvi borc sayıram. Bizim xalqın
soyqırımı zamanı hadisələri gözü ilə görəniər nə qədər sağdırlar,
xalq öz tarixini, həmin günlərin həqiqi faktlarını bilməlidir. Bu
xüsusilə respublikamızın əhalisinə "bandit'lərlə qanlı müharibədə,
kəndlilərin elitasmın və ziyalıların qabaqcıl nümayəndələrinin
məhv edildiyini görməyən gənclərə aiddir.
Rəhmətlik akademik Ziya Bünyadov və professor Murtuz
Sadıqovdan başqa heç kəs repressiyanın əsl faktlarına toxunmayıb. Bu kitabda həmçinin cəzalandırılmış ailələr arasında ən
salamat" çıxmış, uşaqları alim, atası isə Muxtar Respublika Daxili
İşlər naziri olmuş bir repressiyanın canlı şahidinin, y ə ’ni mənim üç
ailənin taleyi haqqında üç oçerkim verilir. Bu oçerklərdə göstərilir
ki, əgər "salamat" çıxanlar bu qədər əzab-əziyyət çəkiblərsə, onda
gör Vətəndən uzaqlara sürgün edilmiş minlərlə ailənin vəziyyəti
necə əzablı və məşəqqətli, necə faciəli və acınacaqlı olub. Kitaba
əlavələrdə sürgün olunanların siyahısı dərc edilmişdir. Adlar,
soyadlar, doğum illəri həqiqi sənədlərdən götürülüb, adların çoxu
və istiqamətverici m ə’lumatlar NKVD (DİXK) əməkdaşları tərəfindən təhrif edilmiş, ya da əməkdaşların savadsızlığından səhv
yazılmışdır.
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28 MAY 1920-Cİ İLDƏN 1950-Cİ İLLƏRƏDƏK
AZƏRBAYCANDA SİYASİ REPRESSİYANIN
BƏ’Zİ MƏSƏLƏLƏRİ
AZƏRBAYCAN MİLLƏTİNİN SOYQIRIMI

к

1965-ci ilciə Azərbaycan Respublikası
DİN-nə respubnka
QPU-nun (DTK) birinci müavini Heydər Əlirza oğlu Əliyevin imzası
ilə bir arayış daxil olmuşdu. Arayış 1927-29-cu illərdə Azərbaycan
Respublikası Baş Siyasi İdarəsinin birinci sədri işləmiş Rzayev
Novruz Kərim oğlunun taleyini əks etdirirdi. Sonralar o, SSRİ
NKVD-nin Ural üzrə meşə idarəsinin rəis müavini, 1935-39-cu
illərdə Qazaxıstan SSR kommunal təsərrüfatı nazirinin müavini
vəzifəsində çalışmışdır. 1939-cu ildə Bakıya bibisinin dəfninə
gəlmiş və qayıdarkən teploxodda guya ki, antisovet fəaliyyətinə
görə güllələnmişdir.
Bu arayış əsasında MVD Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə
Bakı Orta Xüsusi mtlis məktəbinə Novruz Rzayevin adının
verilməsi barədə qəçÄr çıxarılması haqqında məktub hazırladı. Bu
arayışda Novruz RZayevin "ellər atası'na məktubundan bir parça
verilirdi: "Yoldaş Stalin! Siz məni şəxsən tanıyırsınız, mə’lum
olmayan səbəblərə görə mən NKVD orqanları tərəfindən həbs
edilmişəm. Mənimlə Sovet hökumətinə və kommunist hərəkatına
sadiq olanların 89%-i burada həbsdədir. Vaxt gələcək Siz özünüz
də onların günahsız olduğuna inanacaqsımz. Sizdən xahiş edirəm
ki, bu işə qarışasınız, mənə və mənimlə həbsdə olan günahsız
adamlara qarşı edilən ədalətsizliklərin qarşısını alasınız. Əlbəttə,
"ellər atası" kimlərin həbs olunduğunu yaxşı bilirdi, çünki təkcə
Azərbaycanda deyil, keçmiş SSRİ adlanan ölkədə bütün
repressiyaların ilhamvericisi və təşkilatçısı özü idi. 1937-ci ilin
payızmda AK(b)P MK-nın birinci katibi M.C.Bağırovun adına "ellər
atası'nın imzası ilə Azərbaycanda xalq düşmənlərinin aşkara
çıxarılması sahəsində aparılan işlərin aşağı səviyyədə olması və
antisovet elementlərinin ifşasında fiziki üsulların tətbiq edilməməsi
barədə çox dəhşətli bir göstəriş verildi. Xalqımızın 30-40-cı illərdə
repressiyası məsələlərinə dair Azərbaycan Respublikası prezidenti
Heydər Əlirza oğlu Əliyev respublika ictimaiyyəti qarşısında
dəfələrlə çıxış etmişdir. Rayon və respublika rəhbərlərinin kənd
təsərrüfatı məsələlərinə həsr edilən müşavirələrində o, qeyd
etmişdir ki, torpağı kəndliyə vermək lazımdır, kolxozlar isə ləğv
edilməlidir. Çünki onlara girmək istəməyən kənd əhalisinin

qabaqcıl hissəsini QPU məhv edir, güllələyir, yaxud da
Qazaxıstana və Sibirə sürgün edirdi.
Bu məsələ ilə əlaqədar o, dəfələrlə Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin əməkdaşları qarşısında çıxış etmişdir. Yazıçıların,
dövlət xadimlərinin, alimlərin repressiyası ilə əlaqədar çoxlu
faktları misal çəkmişdir. 31 mart "Azərbaycan xalqının soyqırımı
günü” e ’lan edilmişdir.
Azərbaycanda hər 3 ailədən biri həmin illərin repressiyasına
mə’ruz qalmışdı. Keçmiş SSRİ-də hər
1000 vətəndaşa
repressiyaya düçar olanların ən yüksək faizi Azərbaycanın payına
düşür; о cümlədən bu vətəndaşlar güllələnmiş, mühakimə
olunmuş və respublikadan uzaqlara sürgün edilmişlər. 50-ci
illərdən başlayaraq həmin sayda olan Azərbaycan vətəndaşlarına
quldurluq, adam öldürmə, soyğunçuluq və digər ağır cinayətlərin
ən aşağı faizi düşürdü.
XI Qızıl Ordu qoşunlarının işğalımn ilk günlərindən
Azərbaycanda kütləvi repressiyalar başladı. 1920-ci ilin 28
aprelində XI Qızıl Ordunun xüsusi şö’bəsinin böyük müstəntiqi
Adamyan öz qanlı fəaliyyətinə başladı. Adamyanın araşdırmaları
əsasında sədri Teymur Əliyev olan (çox təəssüflər olsun ki, bizim
küçə hələ bu günədək onun adını daşıyır), Azərbaycan Ali Soveti
Rəyasət Hey’ətinin əw əlcə üzvü, sonralar sədri olmuş Mir Bəşir
Qasımovun (ölümündən sonra bir müddət Tərtər rayonuna onun
adı verildi) iştirakı ilə 1920-ci il 28 may tarixli 1№-Ii hökm verildi.
Tribunal 15 nəfəri, о cümlədən Bakı şəhərinin general qubernatoru
Murad Girey Tlexas və başqalırını güllələnməyə, qalan 5 vətəndaşı
10 il həbs cəzasına məhkum etdi. Hökm axşam saat 6.10
dəqiqədə e ’lan edildi. Hökm təsdiq edilsin və 28 may 1920-ci
ildə həyata keçirilsin.
İnqilab komitəsinin sədri D.Hüseynov."
Nəzərə alsaq ki, "Sovet hakimiyyətinin ilk günlərində
Azərbaycanda azərbaycanlı əməkdaşlar yox idi, çünki, onlar rus
dilini bilmirdi, az-maz bilənləri də ictimai vəziyyətlərinə görə,
anket m ə’lumatlarının uyğun gəlmədiyindən hüquq-mühafizə
orqanlarında işləməyə yaxın buraxmırdılar.
Bu səbəbdən də bu orqanlara məxsus m əs’ul postları erməni
millətindən olan əməkdaşlar, bə’zi qismini isə rus, latış və başqa
millətlərin nümayəndələri tuturdu. Qriqoryana, Markaıyana,
Orbelyana və yüzlərlə başqalarına verilən hakimiyyətdən türklərə
qarşı intiqam silahı kimi istifadə edilirdi, hər hansı səbəbdən

tutulan vətəndaşlar ya güllələnir, ya həbs olunur, sürgünə
göndərilir, ən nəhayət isə, antisovet elementi siyahısına salınırdı.
Bu о deməkdir ki, bu ailənin üzvlərindən heç biri gələcəkdə
dövlət m ə’muru olmayacaq, m əs’ul vəzifəyə irəli çəkilməyəcək.
Onlar ə w ə l ölüm cəzasına məhkum edilir, ya da Belomor-Baltik
kanalı tikintisində işləməyə göndərilir, yaxud da respublikadan
uzaqlara sürgün edilirdilər. İşğalın ilk günlərində müxtəlif
müddətli cəzalar tətbiq olunurdu, tutduğu vəzifədən asılı
olmayaraq müstəqil respublikanın keçmiş rəhbərlərinin bir qismi
güllələnirdi. Hökumətin bə’zi üzvləri, aparıcı ziyalılar, zadəganlar,
neft sənayeçiləri, varlı vətəndaşlar mühacirətə göndərilirdilər.
Azərbaycanda mühacirət barədə dəqiq m ə’lumat yoxdur.
Rusiyada ilkin m ə’lumatlara görə bir milyondan artıq qabaqcıl
ziyalı, sənayeçilər, zabitlər və dvoryanlar mühacirətə göndəriliblər.
Rusiyada aparılan belə qeydiyyatlarm nəticəsində mühacirlərin
qohumları, həmçinin gələcəkdə repressiya ediləcək siyasi
mühacirlərin qohumları "status'unu alacaqlar. Bizim respublikada
isə vəziyyət bambaşqa olmuşdur. Qeydiyyat aparılmadığından bir
çox sün’i əngəllər, maneələr yaranmışdır. Ailəsi ilə Qazaxıstana
sürgün edilən Azərbaycanın xalq artisti M.Şeyxzamanov
belələrindən idi. O, qayıtmışdı, sağlığında bəraət almışdı. Ailəsi
yalnız 1991-ci ildə bəraətaldı. Belələri minlərlə idi.
1923-26-cı illərdən başlayaraq müsavat partiyasmın üzvləri və
onların himayədarları həbs edilib mühakimə olunurduiar. Cəza
müddətini çəkməkdən ötrü müsavatçılar da böyük alim, akademik
Dmitri Lixaçovun dustaqlıqda olduğu Arxangelsk vilayətinin
Solovets adalarına göndərildi. Ə w əllər monastır olmuş binalar
qazamat palataları kimi düzəldilirdi, siyasi dustaqlar burada
dözülməz şəraitdə saxlanılırdı.
Rus yazıçısı Oleq Volkov 1989-cu ildə nəşr etdirdiyi kitabında
məhkum edilən azərbaycanlı türklərin düşərgə müdiriyyətinə qarşı
necə üsyan etdiklərini təsvir etmişdir. Onlar status müəyyənləşdirilməsi tələbi ilə cinayətkarlarla siyasi düstaqların birgə
saxlanmasına qarşı çıxıb siyasi dustaq statusu almaq istəyirdilər.
Üsyan yatırıldı, 300 azərbaycanlı türk 1929-cu il 29 dekabrda
güllələndi.
Azərbaycan kəndlisinə qarşı görünməmiş ən qanlı soyqırım
1930-31-ci illərdə aparılmışdır; 31-ci illərdə kəndlilər 3 il ərzində
"ellər atası'nın birbaşa göstərişi ilə kolxoz qurmağa başladılar.

Azərbaycanda bu dövrdə NKVD-də, QPU-da erməni
millətindən olan əməkdaşlar işləyirdilər. Çoxu savadsız idi.
Dövlət Təhlükəsizliyi İdarəsinin İşxanyan adlı işçisi bir qərarı
yazarkən çoxlu orfoqrafiya səhvi buraxırdı, Andranikin qoşununun
başkəsən cəiladı olmuş bu şəxs türklərlə amansız rəftar edirdi.
1946-cı ildə 'xalq düşmənləri” ilə 'amansız mübarizəyə” görə
Zaqatala uşaq koloniyasmın rəisi kimi yüksək vəzifəyə ucalmışdı.
Həmin daşnak rəis tabeliyində olan öz qadın işçisini zorlamış və 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 partiyasımn rəhbərlik etdiyi Sovetlərin
idi. Şərur rayonunun Yaycı, Şahbuz rayonunun Keçili, Kükü, Culfa
rayoııuııuıı ЭмГьэ, MllAx, BovəFTməd, Xızının Ağdərə, Cəbrayıl
rayonunun kəndlərinin kişiləri kolxozun düşməniəri kimi məhv
edildilər. gülləiəndilər. İran və Türkiyə ilə həmsərhəd kəndlərin
kişiləri NKVD əməkdaşlarından qorxub Vətənlərini ataraq ailələri
ilə bu ölkələrə qaçmışlar. Bu ailələr sonralar Qazaxıstan və Sibir
çöllərinə sürgün olunmuşlar. Balakən şəhərində QPU-nun
əməkdaşı Sarkisovun rayondakı hörmətli adamları güllələdiyi,
hazırda Statistika İdarəsinin yerləşdiyi bina indiyədək qorunub
saxlanmışdır. 1931-ci il Azərbaycan üçün xüsusilə qanlı il hesab
edilir. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi о vaxt mal-qara, kənd
təsərrüfatı istehsal alətləri yığılırdı, kolxozlara girməyən kolxozçular ya həbs edilir, ya da antisovet elementi e ’lan edilirdilər.
Şəki rayonunda güllələnən 2000 nəfərdən 300 nəfəri üçün
ölüm şəhadətnaməsi belə yazılmamışdı. İsmayıllı və Şamaxı
rayonlarında da vəziyyət belə idi. Şəki rayonuna Markaryan,
Şamaxı rayonuna isə Qriqoryan başçılıq edirdi. Demək olar ki,
Əbrəqunis və Şahbuz rayonlarımn kəndləri çox böyük itkilər
verdilər. Bu rayonlarda istintaqı aparan və ona rəhbərlik edən
Orbelyan idi. Onun "bacarıqlı” əməliyyatı nəticəsində bu rayonların
onlarca kəndlisi güllələnmiş, digər hissəsi isə 3-5 illiyə Belomorkanalın tikintisinə göndərilmişdi. NKVD-nin əməkdaşlarmın həmin
dövrün vəziyyətini əks etdirən raportu bu cəhətdən tamamilə çox
səciyyəvidir:
"Azərbaycan SSR NKVD-nin xüsusi müşavirə şö’bəsinin rəisi,
dövlət təhlükəsizlik kapitanı X.Q.Qriqoryana. Siyasi bandit qaçqm
Həmidin 32 ailəsini həbs etməyim və Şəki türməsində
saxlamağım barədə m ə’ruzə edirəm. Türmədə 8 ay qalmalarına

baxmayaraq siyasi bandit Həmid hökumətə tabe olmadı. Əgər
əw ə llə r siyasi banditlər bu üsullarla tabe olurdularsa, indi onlari
aldatmaq mümkün deyil. Hal-hazirda biz onlari azad etsək, onda
yerli əhali elə biləcək ki, sovet hökuməti yerli əhalidən qorxdu.
Buna görə də xüsusi iclasiarda siyahıda adi göstərilən siyasi bandit
Həmidin bütün qohumlarının respublikadan uzaqlara sürgün
edilməsi məsələsinə baxılmasım məqsədə uyğun hesab edirəm".
Bir neçə gündən sonra, NKVD üçlüyünün qərarı ilə 32 ailə 3 il
müddətinə respublika hüdudlarından kənara sürgün edildilər.
Bütün sənədlərdə, qərarlarda və istintaq materiallarında erməni
millətindən olan əməkdaşların imzası vardı. Yardımlı rayonunda
bir nəfər də olsun erməni yaşam ırdı, ancaq NKVD rayon şö’bəsinin
rəisi erməni Sevonyan idi. Onun qəddarlığını, riyakarlığını,
rəzilliyini və alçaqlığını ağsaqqallar indi də xatırlayırlar. Qaryagin
(Füzuli) rayonunda NKVD orqanlarına uzun illər Vartanyan
rəhbərlik edirdi. Nəticədə "ə’la'1işinə görə irəli çəkildi.
Azərbaycan NKVD fəhlə-kəndli milisi idarəsinin rəisi Vartanov
1939-cu ildə Qaryagin (Füzuli) rayonu üzrə repressiyaya mə’ruz
qalan 95 nəfər xalq düşməninin, о cümlədən M.Məmmədxanov,
Səfərəliyevlər, Cuvarlinskilərin (Azərbaycanın keçmiş maarif naziri)
qohumlarının siyahılarını hazırladı. Siyahılara, əsasən, müəllimlər
və rayonun səhiyyə işçiləri daxil idi. Siyahılar 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 alim lər, həkimlər, pedaqoqlar, mühəndislər, о
cümlədən məşhur bağ sahibi Hacı Heydərin oğlu Məmmədəliyev
ibrahim daxil edilmişdi. 1937-ci ildə ÜK(b)P Qaraqalpaq Vilayət
komitəsində rəhbər vəzifədə işləmiş, həbs edilmişdi, hazırda
Bakıda yaşayır.
Məm m ədəliyev Yusif Hacı Heydər oğlu, «iri bağ sahibinin»
oğlu.
Abutalıbov Müzəffər Heydər oğlu "qolçomaq və böyük tacir"
ailəsindən çıxmışdır. Atasınm iri təsərrüfatı vardı və ticarətlə
məşğul idi. 1932-ci ildə atası və qardaşı əksinqilabçı fəaliyyətlərinə görə həbs edilm işdir (M əm m ədəliyev Y.H. və Abutalıbov
М. о vaxtlar Azərbaycanın ən görkəmli alimlərindən idilər).
Aşurbəyov Hüseyn Səttar oğlu 1875-ci ildə Bakı şəhərində

doğulmuşdur. Keçmiş Bakı milyonçusudur. Mülk sahibi və neft
sənayeçisi. Antisovet elementi.
Axundov Əhəd Məmməd oğlu. Bakı şəhərində doğulmuşdur.
Keçmiş din xadimi. Axund kimi yüksək din rütbəsi vardı. İndi dini
mərasimlərin keçirilməsi ilə məşğul olur və sovet hakimiyyətinin
tezliklə məhv edilməsi üçün təbliğat aparır.
Həmin siyahıya 200 nəfərin adı düşmüşdü. Onlardan bir neçə
adamı çıxmaq şərtilə, 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 nəfor 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. İki ailə Culfa rayonundan, biri
isə Noraşendən (indiki Şərurdan) Moskvaya, şəxsən Mikoyana
çoxlu şikayətlərdən sonra Vətənə qayıtdılar.
Belə kütləvi cəzalandırılmanın bir səbəbi vardı. NKVD-də
Azərbaycan xalqının cəlladları Xoren Qriqoryan, Markaryan,
yerlərdə isə Astarada Arakelov, Lerikdə Xaçaturov, Ağcabədidə
Sarkisov, Zəngilanda Zərgəryan, Makaryan, Kaziyan, Cəbrayılda
Avanesov, Comərdyan,
Babayan, Astraxanbazarda (indiki
Cəlilabad) Avakyan, Baqrat Gevoydoviç İsrailyan, Puşkində (indiki
Biləsuvar) Zəkəryan, Yardımlıda Sevonyan, Samuxda K .Petrosyan,
Masallıda Aşot Avanesov, Füzulidə Saakov, Osip, Şixanyan,
Vartanov, Qazaxda Qriqoryan, Naxçivan MR-nda Baqdasarov,
İsrailyan, İonesyan, Yevdiyan, Ağacanov Vartan, Seyranov,
Aqopov Vartan, Azərbaycan NKVD-nin gələcək partiya təşkilatı
komitəsi katibi Parseqov, Aqapov.
Bu "əməl<daşlann‘’ savadsız, mə'lun imzası 50 ildən çox
antisovet elementi kimi qalmağa məcbur olmuş, uşaqları, bə’zən
də nəvə və nəticələri xalq düşməni damğası daşımalı olan 10
minlərlə azərbaycanlını öz Vətənindən didərgin salmışdı. Bakıda
repressiya məsələləri ilə Avanesov, Arutyunov və başqaları
məşğul olurdu.
Cəzalandırılanların hər cür şikayətlərinə belə cavab verilirdi:
'yenidən baxılmağa əsas yoxdur”, “düzgün sürgün olunub və
cəzalandırılıb'. Bu standart, stereotip cavab idi.
Mustafayev Veysəl Nurməmməd oğlu
1929-cu ildən
Universitetin dosenti. 1942-ci ildə Şimali Qazaxıstana sürgün

olunub. SSRİ EA-mn müxbir üzvü A. Makovelski və bir çox başqa
alimlərin ona gözəl xarakteristika vermələrinə baxmayaraq,
Arutyunov hər dəfo onun düzgün sürgün edildiyini deyirdi.
Yalmz 48 ildən sonra Azərbaycanın NKVD-mn 27 avqust 1942ci il tarixli qərarı qanuna zidd qərar kimi ləğv olundu. 1962-ci ildə
о, Bakıya qayıtdı.
İkinci dərəcəli hərbi vəkil Parsadanov alim Əsgərbəyli
Məmmədtağı Kiçikağa oğlunun taleyini dəhşətli bir vəziyyətə
saldı. Əsgərbəyli Arxangelsk vilayətinə sürgün edildi və orada da
məhv oldu.
Budur cəzalandırılan bir adamın da taleyi (30-cu illərdə
cəzalananların hərəsi haqda böyük romanlar yazmaq olar. - S.Z.);
«Çıxış edir Azərbaycanın əməkdar artisti Talışinskaya Cahan
Rza qızı!» Moskva, Leninqrad, Kiyev, Tbilisi və ölkənin başqa
şəhərlərində estrada teatrlarının səhnəsində çıxış edərkən hər dəfə
belə e’lan edirdilər. "Qatar" muğamını ifa edərkən onun gözəl,
məlahətli səsini dinləyirdilər. Təəssrüflər olsun ki, o, bu muğamı
ancaq, onu və az yaşlı oğlu Nizaminin NKVD əməkdaşları Xoren
Qriqoryanın şəxsən göstərişilə həbs edib, konvoy nəzarəti altında
Şimali Qazaxıstana sürgünə göndərdikləri 1942-ci ilin avqustuna
qədər oxudu.
Sərgərdanlığın uzun illəri, m ə’nəvi işgəncələr və təhqirlər belə
başladı. O, vətənə 12 ildən sonra qayıtdı. Yenidən oxudu, səsi
əvvəlki kimi idi, «Qatar» da həminki idi, lakin mə’nəvi təhqirlər
özünü büruzə verirdi. Ə w əlki həvəs, ruh yüksəkliyi yox idi. Hər
dəfə izahat verəndə.Talışinskayamn 24 saat ərzində Vətəni tərk
etməsi barədəki öhdəliyi imzalayanda, NKVD komendantının
icazəsi olmadan bir kənddən о biri kəndə gedə bilməməsi barədə
eşidəndə, özünün heç bir hüququnun olmadıgmı görəndə, xüsusi
komandanlığın xüsusi
köçərilər üçün qoyduğu
qanunu
pozmayacağı barədə hər həftə komendantlıqda imza edəndə,
əgər qanunu pozarsa 20 il katorqa cəzasına məhkum ediləcəyini
biləndə bu həvəs, əhval-ruhiyyə pozulub, itib getmişdi. Yox, mən
bu işdə peşəkar deyiləm , onurt səsinə, artistliyinə qiymət verə
bilmərəm. Mən sadəcə olaraq Habil Əliyev, Bəhram Mənsurov,
Hacıməmməd Qafqazlı, Yavər və M ünəw ər Kələntərlilər kimi
peşəkarların verdiyi qiymətə istinad edirəm. Onun Cabbar
Qaryağdı, Hüseynqulu Sarabski, Xan Şuşinski ilə birlikdə çıxış
etməsi onun ali dərəcəli peşəkar artist olmasından xəbər verir.

Talışmskayanın yalnız cəmi 1 səhifədən ibarət və şəxsi vərəqəsi
olan arxiv işi 1954-cü ilin iyulunda artıq 137 səhifəyə çatmışdı. Bu
səhifələr onun ifaçılıq fəaliyyəti barədə yazılmış hekayələrlə yox,
onun ləyaqətini alçaldan izahatlar, sorğu-suallarla dolu idi. Şəxsi
vərəqəsində yazılmışdı ki, «o, antisovet təbliğat aparır,
germanofil,
məğlubiyyətçilik əhval-ruhiyyəlidir; o, 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 xususi
komendaturasının nəzarəti altında qaidı. Bir müddətdən sonra onu
Daşkənd şəhərinə köçürdülər. 1943-cü ilin sonunda Özbəkistan
İncəsənət İdarəsinin göstərişinə əsasən o, Bakıya şərq alətləri
almaq üçün bazarlığa çıxıb gəldi. Lakin yenidən Xoren
Qriqoryanm tapşırığı ilə 24 saat ərzində öz doğma şəhərini tərk
etməli oldu. İndi artıq NKVD xalq komitəsinin müavini polkovnik
Xoren Qriqoıyanın imzası ilə Talışinskayanın Bakıya getməsinə
icazə verdikləri üçün Özbəkistan NKVD əməkdaşlarının adına
hədə-qorxu dolu'məktub gəldi.
1944-cü ilin aprelində SSRİ musiqi idarələri Baş idarəsi rəisinin
əmri əsasında o, böyük müfovvəqiyyətlərə nail olduğu Tbilisidəki
Azərbaycan teatrma işləməyə keçirildi.
Müharibə
qurtardıqdan
sonra
Talışinskaya
dəfələrlə
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi M.C.Bağırova, daxili işlər
naziri Yaqubova müraciət etmişdi. Birinci insanlara işgəncə
verməkdən böyük həzz alan, ikinci isə heç bir məsələni heç vaxt
müstəqil həll etməyən və birincinin kölgəsi olan belə şəxslərdən
də nicat ummaq xeyirxahniyyətli aktrisaya çox baha başa gəlirdi...
1946-cı ilin sentyabrında o, Bakıya köçürülmə məsələsini həll
etmək məqsədilə yenidən Bakıya gəldi. Belə ki, о muğamsız
yaşaya bilməzdi, muğamın vətəni isə Azərbaycandır. Saatlarla
MK-nin qəbul otağında gözlədikdən sonra onu heç kəs qəbul
etmir, yalnız onun ərizələrinin Bakı şəhər milis
idarəsinə
göndərildiyi barədə ona m ə’lumat verirdilər. Qəbul otağında
çoxlu məşəqqət və gözləmələrdən sonra о 6 ay müddətinə
müvəqqəti olaraq qeydiyyata düşür. Sonradan Azərbaycan
musiqili teatrının, xüsusilə «Arşın mal alan» Fılmindən sonra xalqın
sevimlisinə çevrilən və həmin illərin populyar artisti olan.

Azərbaycandan uzaqlarda tanınan M ünəw ər Kələntərlinin xahişi
ilə qeydiyyata düşdü.
1949-cu ildə repressiyanın yeni dövrəsi başladı. Türkiyədən
gələnlər, о cümlədən türklər, assiriyalılar, yunanlar, azərbaycanlılar, mühacirətdə qohumları olanlar Tomsk vilayətinə sürgün
edilirdilər. NKVD əməkdaşları sürgün planını yerinə yetirə bilməyəndə, Talışinskaya kimi bir çox günahsız vətəndaşları
tuturdular.
Yenidən qərar qəbul edildi: Talışinskaya Cahan Mir Rza qızı,
oğlu Hacıbəyov Nazim Məmməd oğla ilə birlikdə xüsusi
konvoyun
müşayiəti
ilə
daimi
yaşayış
və
iş yerini
müəyyənləşdirməkdən ötrü Daşkənd şəhərinə sürgün edilsin.
Qızmar günəş altmda, susuz yolda yenidən konvoy və yatab,
yenidən m ə’nəvi həqarət. Azərbaycanm məşhur cərrahı, professor
Əbülfət Talışinski özü də çoxdan tə’qib olunduğuna görə, bacısına
kömək edə bilmədi. Daşkənd şəhərində Talışinskaya həqiqətən
müqəssir olmadığını bildiyinə görə İttifaqm bütün insp
'
müraciət edirdi, lakin həmin ərizələr Qriqorv - г., 'əıtir, un
(Arutyunov) əlinə keçir və üstünə düzgün cəzalö; (Y-riJjb yazılır və
başdan edilirdi.
Talışinskaya yenidən Özbəkistan Dövlət Filarmoniyasında işə
düzəldi, özünü və oğlurıu dolandırmaqdan ötrü tez-tez konsertlər
verdi. Hər ay o, xüsusi komendantlığa gəlib xidmət etdiyi
məntəqədən, yaşayış yerindən xüsusi icazə olmadan heç yerə
getməyəcəyi barədə imza edirdi.
1953-cü ildən sonra Özbəkistan DİN-nin təşəbbüsü ilə onun
xüsusi sürgün yerindən azad edilib Vətənə qayıtması barədə
materiallar
hazırlandı.
Onun
beynəlmiləl
(internasional)
respublikamızdan olan tə’qibçiləri işəyenidən qarışdılxv . Yalmz 12
iyun 1954-cü ildə onun və oğlunun xusüi^ sürgün yerindən
antisovet göstəricilərin olmadığını nəzərə älaraq azad edilməsi
barədə qərar çıxarılır. Lakin Bakıda yaşamağa icazə verilmirdi.
Talışinskayanın sürgün edilməsi barədə sərəncam Azərbaycanın daxili işlər naziri, general-mayor Bulıqa və Respublika
prokuroru Silvestrov tərəfindən təsdiq edildi. Onun azad ed ij^ ^ i,
onun günahkar olmaması barədə qeyd olmasına( baxrjr^ayar^ o,
nə üçün tam bəraət almadı? Yoxlama göstərdrj<i,, ’ 1942-cı ildə
onun şəxsi vərəqəsində qeyd olunan m ə’lumatlar həqiqətə uyğun
deyildi. Ona görə tam bəraət almadı ki, repressiya, işgəncə və
təhqirlərin günahkarları sağ idilər.

Talışinskaya Azərbaycanın ilk əməkdar artisti idi. 1939-cu ildə
Moskva şəhərində estrada müğənniləri arasında birinci yeri
tutmuşdu. О vaxtlar o, hərtinovlar, parseqovlar və bir çox
başqaları hələ ki, DİN və KQB aparatında oturmuşdular.
Azərbaycan vətəndaşlarının repressiyasında müqəssir sayılan
silvestrovlar, hərtinovlar və bir çox başqaları qanun qarşısında
m ə’suliyyət daşımalı və cəzalarını almalıdırlar! Cahan Talışinskaya
gör nə qədər əzab çəkmişdir! Bütün bunlar ona görə idi ki, o,
muğam oxuyur, xalqını sevir, xalq incəsənətinə sadiq idi, xalqın
cəlladı sayılan Xoren Qriqoryana tabe olmurdu, Azərbaycan
qadınımn namusunu, istəyini daim uca tutmağı, mübarizliyi,
dönməzliyi yüksək tutmağı bacarırdı.
Xoren Qriqoryan Talışinskaya barədə ağ yalanlar uydururdu.
O,
12 yaşından əmək fəaliyyətinə başlamış, 1927-ci ildən Bakı
radio dalğalarında oxumuşdu.
1938-ci ildə dahi Üzeyir
Hacıbəyovun xeyir-duası ilə Azərbaycan Dövlət filarmoniyasının
müğənnisi olmuşdu. Sovet hökuməti ona hər şey verdiyindən, o,
bu vətənə xain çıxa bilməzdi. Çıxmadı da.
50
ildən sonra tamamilə bəraət qazandı, onun təmiz adı özünə
qaytarıldı, nəhayət ədalət zəfər çaldı! Bəs sənədləri saxtalaşdıran,
şəxsi işlərə yalan mə'lumatlar əlavə edən, günahsız insanları,
qocaları və körpələri repressiyaya düçar edənlər necə olsun?
Erməni Vətəndaşlar! Əgər sizin xalqımzla belə qanunsuz
davransaydılar, siz bütün dünyanı ayağa qaldırardmız, siz həmişə
ağlaya-ağlaya (bə’zən də günahsız və silahsız türkləri ağladaağlada) müqəddəs torpaqlarımızdan "pay" istəmisiniz. Sovet
hakimiyyəti illərində bu mənhus, bu mənfur niyyətinizə çata da
bilmisiniz (Zəngcəzur, ümumiyyətlə, Qərbi Azərbaycan hesabına,
yogrulub-yapmadan Ermənistan qazanmısınız. İndinin özündə
yenidən haray-həşir salıb, türklərin soyqırımından "fəryad"
qoparırsınız. Tutalım ki, indi də 1915-ci il soyqırımına inanmağa
başlayan BMT-də, Fransada və dünyanın bütün ölkələrində də sizi
eşidəcəklər. Bəs sovetlərin vaxtında NKVD-nin erməni əməkdaşlarının əli ilə bu böyüklükdə soyqırıma mə’ruz qalmış
Azərbaycan xalqı nə etməlidir? Cavabını siz və sizin havadarlarımz
tarix qarşısında verə biləcəklərmi?
Cahan xanım 1962-ci ilin payızmda doğma Bakıya solo
konserti vermək həvəsilə qayıtsa da pozulmuş səhhəti onu pis
vəziyyətə qoydu. O, qayıtdıqdan sonra 2 ay yaşadı. Onun
təkrarolunmaz mahnılarmın nadir yazıları qaldı.
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Dövlət Təhlükəsizlik K.omitəsinin serjantı Baqdasarovun
Məmmədəmin Rəsulzadənin ailəsi ilə birgə Qazaxıstana sürgün
edilməsi barədə böyük ləzzətlə imzaladığı qərarın altında digər
cəllad Markaryanın, həbs zamanı isə NKVD komissarı, birinci
dərəcəli cəllad Xoren Qriqoryanın imzaları dururdu.
Məmmədəmin Rəsulzadənin arvadı Ümbülbəni 1888-ci il, qızı
Xalidə 1916-cı il, anası Maralxanım 1865-ci il, oğlu Azər 1921-ci
il təvəllüdlü idilər. Onlar həbs edilib Bakı qarışıq qazamatına
salınır, oradan Kirovabad türməsinə, bir aydan sonra Qazaxıstana
sürgün edildilər. Rəsulzadənin böyük oğlunu 1938-ci ilin
yanvarında xaiq düşməni kimi güllələdilər. Həmin Baqdasarov,
Markaıyan, Qriqoryan 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, təki
Azərbaycandan bir ailə də əksik olsun.
Məmmədəminin arvadı Ümbüibəni 1939-cu ildə sürgündə
ölmüş, qızı Xalidə, onu tamyanların dediyinə görə çox iradəli qız
idi, 40-cı illərin 1-ci yarısında sürgündən canını qurtarmaq üçün
oradan qaçmış və Bakıya qədər gəlmişdir. Sonrakı taleyi
namə’lumdur.
Böyük qızı Lətifə və onun qızı İşvə 1935-ci ildə Semipalatinsk
vilayətində bir kənd komasında donmuşlar, ölümlərindən üç gün
sonra qazaxlar tərəfindən dəfn edilmişlər. Ümumiyyətlə,
Seminpalatinsk və Pavlodar vilayətlərində sürgündə olanların
yarısından çoxu məhv olmuşlar.
1949-cu ilin əw ələrində Azərbaycanda kütləvi repressiyaların
yeni dövrü başladı.
Moskvanın buraxdığı tə’limatlara uyğun olaraq Azərbaycandan
yunanlar, assiriyalılar, türk 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 alrnış azərbaycanlılar işləyirdilər. Buna
baxmayaraq Qazax rayonunda DTK aparatının rəhbəri Qriqoryan
və mərkəzi aparatda Qukasov onlarca azərbaycanlı ailənin
siyahısım gizli yolla keçirə bildilər. Azərbaycan xalqının cəllaclı
Xoren Qriqoryanın qardaşı oğlunun çıxartdığı qərar əsasında
Azərbaycan Yazıçılar İttiyaqmın birinci katibi Mehdi Hüseynin

bacısı və ögey anası Tomsk vilayətinə sürgün edildilər. Həmin
gün Azərbaycanın xaiq şairi Osman Sarıvəllinin qardaşının ailəsi
də sürgünə göndərildi. Səməd Vurğun, Mirzə ibrahimov tez
Q azax rayonunda şairin qardaşıgilə gəldilər. Qriqoryan verdiyi bu
qərara yazıçı İsmayıl Şıxlının ailəsini sala bilmədi, çünki İ.Şıxh
cəbhədən əlil kimi, sinəsi orden və medallarla qayıtmışdı, atası
Lenin ordenli müəllim idi. Ancaq buna baxmayaraq qohumlarını
Sibirə göndərdi. DTK nazirliyinin digər xadimi Qukasov Mikayıl
Rəfılinin, Nigar Rəfıbəylinin qohumlarını, о cümlədən, о zaman
məşhur olan, bütün Şərqdə ilk «Qız qalası» baleti ilə tanınan
Əfrasiyab və Şəmsi Bədəlbəyli qardaşlarmı, akademik Mirəli
Qaşqayın bacısını sürgünə göndərmək üçün dəridən-qabıqdan
çıxırdı. 1937-ci ildə NKVD-nin erməni əməkdaşlarının uydurduğu
materiallar əsasında Azərbaycan ziyalılarının əsas hissəsi,
həkimlər, ali məktəb müəllimləri və b. məhv edildilər. 1949-cu
ildə artıq yuxarıda adı çəkilən mütəxəssislər barədə uydurma
materiallar düzəltmək mümkün deyildi, Qriqoryan və Qukasyan
ancaq onların qohumlarını Sibirə sürgün etməklə, özlərini isə
«Müller» qalpağı altında saxlamaqla onları m ə’nən məhv
edirdilər.
Akademik Mirəli Qaşqay, şair Osman Sarıvəlli dəfələrlə MK-yə
«ellər atası»na, bütün dövrlərdə böyük jandarm olan Beriyaya
müraciət etmiş, bütün şüurlu həyatlarını kommunist partiyasına və
sovet
dövlətinə
həsr
etdiklərinə
baxmayaraq,
onların
qohumlarımn Sibirə sürgünə göndərildiyini bildirmiş, onların azad
edilməsini xahiş etmişlər. Bu məqsədlə 2 dəfə Moskvaya da
getmişlər. Standart, stereotip cavablar alınırdı ki, «...düzgün
repressiya ediliblər, yenidən baxılmağa ehtiyac yoxdur».
Bu ailələr yalnız «ellər atası» öləndən, qohumlarının dəfələrlə
şikayətindən sonra Vətənə qayıda bilmişlər.
Keçmişdən bizə Stalinin rəhbərliyi altında inqilabın, partiyanm,
xalqın adından həyata keçirilən kütləvi repressiyalar, zorakılıq və
qanunsuzluqlar
miras
qaldı.
20-ci
ildən
başlayaraq
həmvətənlərimizin namusunun və həyatının təhqir edilməsi bir
neçə onillik ərzində ardıcıl surətdə davam etdi. Minlərlə adam
m ə’nəvi və fiziki işgəncələrə m ə’ruz qaldı, çoxları məhv edildi.
Ailələrinin və yaxınlarmm həyatı sonu görünməyən təhqirlərə və
iztirablara çevrildi.
1937-ci ilin mayına qədər hər kənddən bir, iki və ən çox üç
ailə Aral dənizi sahillərinə sürgün edilirdi; onlar burada 3 və 5 il

işlədikdən sonra vətənə dönmək hüququ alırdılar. Çoxlu
şikayətlərdən sonra sürgün olunanların böyük bir hissəsi 1935-36cı illərdə Qırğızıstan Respublikasına köçürüldü. Azərbaycanm
sərhəd rayonlarına qayıtmış ailələr 1937-38-ci illərdə yenidən
Qazaxıstan çöllərinə sürgün olundular.
Kütləvi köçürülmələr keçmiş respubiikalar arasında ilk dəfə
Azərbaycanda başlamışdır. 1937-ci ilin 10 mayında 600 ailə yük
vaqonlarına doldurulub, konvoy nəzarəti altında (həmin
eşelonlarda köçürülənlərin mal-qarası da, ancaq konvoysuz - S.Z.)
aparılırdı. Daimi yaşayış üçün Qazaxıstan çöllərinə yola salınırdı.
Bu adamların əsas hissəsi Çuyski vadisinin malyariyalı yerlərində
məskunlaşdırılır, çoxları yayın istisinə dözməyib məhv olurdular.
Bir eşelon Taldı-Kurqan vilayətinin Köksu çayı vadisində
yerləşdirilmişdi. Burada da ölüm faizi çox yüksək idi. Qocalar
mə’nəvi
iztirablara tab gətirməyib ölür,
uşaqlar iqlim
dəyişkənliyindən və dözülməz həyat şəraitindən məhv olurdular.
Bu qırılmanın təşkilatçılanndan biri, Azərbaycan xalqının qatili,
NKVD rəisinin müavini Markaryanın mə’ruzəsindən tapılan bir
qeyddə göstərilir ki, antisovet elementlərinin Qazaxıstan çöllərinə
süıgünə göndərilməsi çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur.
Moskvada bu arayış ümumiləşdirilmiş 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 yaratmaq. Azərbaycanda
Teymur Quliyev sədr tə’yin edildi, sonralar о Azərbaycan Nazirlər
Sovetinin sədri də oldu. Sürgün haqqında bütün qərarlar erməni
millətindən olanlar tərəfindən imzalandı. Bu qərarlar bir cümlədən
ibarət 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 (5-10 may)
31 ailə üzrə imzalanmış əmrlər hazırlamalı idi. Plan belə idi. 30
ailə üzrə işlər hazırlandı, bütün kağızlar toplandı. Kənddə rus dili
bilən yox idi, bu kağızları kim oxuyacaqdı, yuxarıda yoxlayanlar
da öz adamları idi. Bütün bunlara baxmayaraq, bir ailə üçün sənəd
hazırlamaqdan ötrü, İsrailyan heç kəsi fikirləşib tapa biimədi.
Birdən onun yadma Ordubad şəhərində kiçik leytenant Parseqovla
birgə Sovet hökumətinin iqtisadiyyatına zərbə vurduğu üçün
tutulmuş Keçili kəndindən olan Əliyev Abbas Ramazan oğlu
düşdü. Ordubadlı Əliyev Abbas Ramazan oğlunun sənədlərini

Keçili sakininin işinə adı və atasımn adını dəyişdirmədən qoyub,
daimi sürgünə göndərdilər.
İkinci
mərhələ.
Sürgün
olunanların
siyahısına siyasi
mühacirlərin ailələri də daxil edilmişdi. Markaryan, Baqdasarov,
Aqapyanın və erməni millətindən olan başqa əməkdaşların
imzaladığı əmrlərdə “siyasi bandit'lər də vardı. 1930-cu ildə
repressiya yolu ilə kolxozlar təşkil olunanda sərhəd rayonlarmın
kişiləri xaricə getməyə məcbur oldular, əks təqdirdə onlar həbs
ediləcəkdilər.
Azərbaycan ərazisi XI Qızıl Ordu qoşunları tərəfindən işğal
edildikdən sonra Müstəqil Azərbaycan Respublikasımn hökumət
üzvləri mühacirət etməyə məcbur oldular. Müstəqil dövlətin
sənayeçiləri, zadəganları, keçmiş döyüşçüləri 1917-ci ildə
çevrilişdən sonra bolşeviklərin rus ziyalılarının, zadəganlarınm,
zabitlərinin başma gətirdiklərini bildikləri üçün xaricə köçdülər. Bu
vətəndaşların ailələri, qohumları, hətta eyni soyadlılar bu dövrdə
repressiyaya bə’zən mə’ruz qalırdılar. Rəfibəyovlar familiyasından
7 nəfər güllələndi, hətta Xaçmaz rayonundan olan Rəfiyev
familiyalı tamam başqa bir şəxs də güllələndi.
Siyasi mühacir ailələri 1937-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında
sürgün edildilər. О zaman uşaqlar və əldən düşmüş, «ayaq üstə
qırxı çıxan» qocalar da daxil olmaqla, bütün ailə üzvləri Bakı,
Kirovabad, Qazax, Lənkəran türmələrinə göndərilirdi, burada bir
aydan artıq saxlandıqdan sonra, eşelonlara və yük vaqonlarına
doldurulub konvoy nəzarəti altmda tə’yin olunan yerlərə daşmırdı.
Bu dövrdə Qazaxıstan hökumətinin sürgün olunanları yaşayış yeri
ilə tə’min etmək üçün vəsait ayrılması barədə Moskvaya dəfələrlə
xahişlə müraciət etməsinə baxmayaraq, burada bu xahişlərə
e’tinasız yanaşdılar. Buna görə də sürgün olunanların bu
kateqoriyası uzun illər baraklarda, dözülməz şəraitdə, bir neçə ailə
bir yerdə yaşadılar.
Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə «siyasi bandit»lərin ailəsi deyil,
qohumları, hətta bu ailəyə dəxli olmayan eyni familiyalılar da
sürgun edilirdi.
Mirzəcan Əyyub oğlu Hüseynov ərizəsində yazıb xahiş edirdi
ki, onun 75 yaşlı qoca qardaşını buraxsınlar, çünki bu yaşda o,
ictimai təhlükəli element ola bilməz. Belə ki, о nəzarət altında qala
bilməz, çünki o, teziiklə qocalıqdan öləcəkdir.

Füzuli rayonunda Vartanov 90 yaşlı qocanın sürgün olunması
barədə qərar imzalamışdır, onun qızının keçmiş əri İrana
mühacirət etmişdir.
Köçürülmənin üçüncü mərhələsi. 1938-ci ilin sentyabr-noyabr
ayları İran mənşəli ailələrin sürgün dövrü oldu. Onlar bir neçə min
iş qabiliyyətli olan kəndlilərdən ibarət idi. İmişli, Astraxanbazar
(Cəlilabad), Ağcabədi, Puşkin (Biləsuvar) rayonlarında, əsasən,
pambıqçılıqla məşğul olan kəndlər boşalmışdı.
Qərarlar
onlarca
məktubun
azərbaycanlılar
tərəfindən
imzalanmasını çıxmaqla, əsasən, erməni millətindən olan
əməkdaşlar tərəfindən imzalanmışdı. Bütün qərarlarda eyni söz
«İran mənşəlidir» yazılmışdır. Həmin günlərdə, əsasən, Bakıda
yaşayan 18 min azərbaycanlı İrana köçürüldü. Boşalmış evlərdə
ermənilər məskunlaşdılar. İran mənşəli azərbaycanlılar kimlərdi?
Bu şəxslər valideynləri hələ 1917-ci ilədək, hətta 19-cu əsrdə iş
axtarmaq
məqsədilə
Şimali
Azərbaycana
köçənlərdir.
Azərbaycanlıların bir hissəsi daşnak qırğınları zamanı cəlladlardan
xilas olmaq üçün İran tərəfə keçmiş, 1920-ci ildən sonra yenidən
Vətənə qayıtmışdılar. Lakin, qərarlarda qeyd edilmişdi ki, onlar
İran mənşəlidirlər. Şəhər əhalisinin Azərbaycan vətəndaşı kimi
pasportu vardı, kənd əhalisinin pasrortu yox idi, belə ki, sovetlər
ölkəsində qul əməyinə ehtiyac vardı. N.S.Xruşşovun hakimiyyəti
dövründə belələrinə pasport verildi. Azərbaycanlıların Cənubi
Azərbaycandan Şimali Azərbaycana kütləvi surətdə köçməsi 19cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əwələrində olmuşdur. Bakının işçi
qüw əsinə ehtiyacı vardı. Sovet dövründə köçən azərbaycanlıların
sayı azaldı. Bu dövrdə belə təbliğat aparılırdı ki, «Bakıda fəhlələrə
CJBŞ südü verilir», «çaylarda su əvəzinə süd axır». Onlar hamı,
cfetsək olar ki, gələcəkdə sovet vətəndaşlığı aldılar. Mikoyan,
Qriqoryan, Markaryana hər vasitə ilə Azərbaycanda azərbaycanlıları azaltmaq lazım idi, «İran mənşəli azərbaycanlı» termini də
buna görə yaradılmışdı.
Dördüncü mərhələ. Bu dövr 1941-ci ilin oktyabrından 1942-ci
ilin noyabrına qədər davam etdi. Sürgün olunanlar üçün ailə
üzvlərinin sayı və bir cümlə ilə «antisovet elementidir, qohumları
repressiya olunub, ya da siyasi mühacirdir» sözləri yazılmışdı.
Onlar teploxodla Krasnovodska, oradan da adamların alışmadığı
sərt iqlimli Şimali Qazaxıstana göndərilirdilər. 50%-dən artıq
a7ərbavcanlı, о cümlədən uşaqlar və qocalar sərt iqlimə dözməyib
məiıv oidu. Həmin dövıdə 35 min alman köçürüldü. onların

siyahısı NKVD-nin rayon şö’bəsi tərəfindən təqdim edilmişdi. Bakı
şəhərindən nə vaxtsa Almaniyanın tədris ocaqlarında təhsil almış
alimlər, keçmiş zabitlər, keçmiş neft sahibkarlarınm qohumları,
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətini yaradanlarm qohumları sürgün
olundular. Nəriman Nərimanov, Q.Musabəyov, D.Bünyadzadə və
başqaları belələrindən idi. Lakin cəlladlar, oğrular, soyğunçular,
zorbazorluq edənlər və parazit həyat sürənlər antisovet element!
siyahısına düşmədilər, çünki onlar sovet hökumətinin sadiq
dostları idilər. Respublika və SSRİ rəhbərlərinin adına çoxlu
şikayətlər mühafizə edilib saxlanmışdır. Lakin Arutyunovun imzası
ilə verilən cavablar stereotip, standart idi. «Düzgün repressiya
edilib».
Beşinci mərhələ. 1949-cu ilin iyununda baş vermişdir. Qərarlar
Azərbaycan DTN-də hazırlanıb, adamların köçürülməsindən sonra
SSRİ DTN-i Xüsusi İdarəsinə göndərilirdl. Burada adamların Sibirin
Tomsk vilayətinə köçürülməsi barədə Xüsusi İclasda qərar
çıxarılırdi. Bu siyahıya yunanlar, assiriyalılar, türk mənşəli
azərbaycanlılar və Moskvadan göndərilən planı yerinə yetirmək
məqsədilə onlarca azərbaycanlı ailəsi daxil idi. Bütün azərbaycanlı
ailələri üçün çıxarılmış qərar Qukasyan və Qriqoryan tərəfindən
imzalanmışdı. Sürgün olunanlar yazıçı Mehdi Hüseyn, Osman
Sarıvəlli, İsmayıl Şıxlı, Mikayıl Rəfili, akademik Mirəli Qaşqayın
qohumları idi. О vaxtm qanunsuz qanunlarınm pozulmasına dair
çoxlu misallar gətirmək olar. Sürgün qərarlarında qohumun
Sov.İKP üzvü olması yaxud Vətən müharibəsi iştirakçısı olmast,
Vətən qarşısındakı xidməti barədə yazılmırdı. Davud Bədəlbayli
partbileti ilə birgə sürgünə göndərildi. Əlbəttə, Qukasyan və
Qriqoryana Davudun partiya üzvü olmasını 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, assiriyalılar isə respublika ərazisi daxilində məskunlaşdılar. Təəssüf ki, hərtinovlar, qukasyanlar, qriqoryanlar və bə’zi
azərbaycanlılar öz yerlərində uzun müddət qaldılar, hətta bə’ziləri
polkovnik, bə’ziləri də general rütbəsi qamarlayaraq, xalqın
qəzəbini döşlərini bəzəyən orden və medallarla əbədiləşdlrdilər,
lakin ölən günlərinədək yüksək təqaüd ilə tə’min edildilər.
Altıncı mərhələ 1952-ci ildə başladı, lakin «ellər atası» öldüyü
üçün başa çatdırılmadı. Hər mərhələdən sonra SSRİ NKVD-nin
rəhbərliyi adına dəqiq mə’ruzə hazırlanırdı. Beləliklə, 1937-ci ildə

Markaryanın imzası ilə Yejovun adına m ə’lumat göndərilir.
Mə’lumatda müsadirə ediləcək rayonların və adamlarm sayı olan
cədvəllər vardı. Beləliklə, Gəncədən 268 nəfər qeyd edildiyi halda
- 590, 197 nəfər qeyd olunan Göyçaydan - 383, 68 nəfer qeyd
edilən Füzulidən - 185, 161 nəfor qeyd edilən Qubadan - 373, 40
nəfər qeyd edilən Zaqataladan - 153, 40 nəfər qeyd edilən
Şamaxıdan - 207 nəfor aradan götürülmüşdü. Belə ki, bütün
rayonlardan və Bakıdan nə qədər çox adam aradan götürülürdüsə,
təşəkkürlər də bir о qədər çox olurdu.
«Xalq düşmən»lərinin uşaqlarmı aradan götürmək planını
yerinə yetirmək üçün sə’y göstərilirdi. Təkcə Bakı şəhərindən 300
uşaq aradan götürülməli olsa da faktiki 1000 uşaq götürülmüş,
ataları güllələnmiş, analarına isə 8-10 il iş kəsilmişdi. Bu uşaqlar
üçün olan uşaq evləri Rusiya Federasiyasının ərazisində
yerləşdirilmişdi. 5 yaşınadək uşaqları Bakının xüsusi körpələr
evində, 5 yaşından 16 yaşınadək olanları Şüvəlandakı xüsusi
qəbul məntəqəsinə göndərib, konvoy nəzarəti altında Rusiyaya
xalq düşmənlərinin uşaqları üçün olan uşaq evlərinə göndərirdilər.
Uşaqlar burada məktəblərdə tə’lim keçir, əsas vaxtlarmı isə uşaq
evini dolandırmaq üçün işləməyə məcbur edilirdilər, Tə’lim, tədris
Bakı uşaqlarınm mənimsəyə bilmədiyi rus dilində keçirilirdi, Pavlik
Morozov ruhunda tərbiyə olunurdular. Bütün uşaqları öz xalq
düşməni olan valideynlərindən imtina etməyə məcbur edirdilər,
onu da əlavə edim ki, heç bir azərbaycanlı uşaq belə bir bolşevik
«qəhrəmanlığı» etmədi.
Uşaqların məktubları qalmışdır; məsələn, Vanya Jukovun öz
babasına, yaxud Tanya Saviçevanın Leninqraddan yazdığı
məktublarda uşaqlar öz analarına yalvarırdılar ki, onları
təhqirlərdən, aclıqdan, ölümdən qurtarsınlar (məktublar NKVDdən yola salındığı üçün uşaqlar atalarının güllələndiyini, analarının
isə xüsusi qadın düşərgələrində aldıqları cəzanı çəkdiklərindən
xəbərləri yox idi. - S .Z .). Bu məktublar ürək ağrısı ilə oxunurdu. Bu
ülərdə «ellər atası»mn xoşbəxt uşağın əlindən tutub çəkdirdiyi
plakatı bütün dünyaya yayırdılar (bizim xoşbəxt uşaqlığımız).
Müharibə illərində çəkilən filmlərdə biz faşistlərin uşaqlara
verdiyi işgəncələri görürük, özləri isə sovet uşaqlarını, lap xalq
düşmənlərinin uşaqlarını da məhv edirdilər. Bununla əlaqədar
Rusiyadakı bu evlər xalq düşmənlərinin uşaqları ilə dolmuşdu.
Burada ancaq qeyd olunan 300 uşaq yerləşdirilmişdi, qalan 600
uşaq isə qohumlar və tanışlar arasmda paylaşdırılıb yerləşdirilmiş,

körpələrin öz familiyalarını, valideynlərinin adlarını unutduqları
hallar da çox olub. Elə hallar da olub ki, qohumlar bu uşaqlardan
imtina edib. Ancaq burada qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycanlı
türklər arasında belə hal olmamışdır. 1920-ci ilin 27 aprelindən
başlayıb 1950-ci ilədək davam edən bu soyqırım tamamilə
düşünülmüş şəkildə təşkil edilmişdi. NKVD, QPU-nun erməni
əməkdaşları antisovet elementinin aşkar edilməsi adı altında
qabaqcıl ziyalıları, yazıçıları, aiimləri, elm və səhiyyə xadimlərini
və kəndliiərin ən seçilmiş hissəsini məhv edirdilər. Bu, ona görə
belə olurdu ki, partiya orqanlarma Levon Mirzoyan, Aruşanyan,
Qriqoryan, NKVD-də Xoren Qriqoryan, Markaryan, Baqdasaıyan,
Qukasov, Parseqov, Orbelyan, yerlərdə Vartanyan, Sevonyan,
Sarkisov, Aqopov və yüzlərlə başqaları işləyirdilər. Onların bir
qismi məhv edilmə ideyasınt yaradır, planlaşdırır, digərləri
toplanmış materialları tərtib edib azərbaycanlıları güllələməyə
aparırdılar. Bayıl türməsinin rəisi Pçelyan Georgi Antonoviç kimiiər
1933-cü ildə Azərbaycan Respublikasi türmələrinin rəisi tə’yin
edildi. 30-cu illərdə Naxçivan türməsinin rəisi Gevorkov Arşak
Avanesoviçin
«qəhrəmanlıqları»m
naxçıvanlılar
hələ
də
unutmayıblar. Onlar öz idarələrində, xüsusilə də həddən artıq
dustaqla dolu bir türməsi olan Naxçivan şəhərində hər gün
güllələnmə həyata keçirir, yeni həbs olunanları boş yerlərə
doldururdular.
NKVD-in
türmə
xəstəxanalarına
təcrübəli
«türkoloq» Xaçaturov rəhbərlik edirdi, müalicə şö’bəsinə «ürək
çatışmamazlığmdan ölmüşdür» kimi yalnız bir diaqnozu olan
doktor Nersesyan müdirlik edirdi.
NKVD-in həbs yerlərində
xüsusi cərrahiyyə şö’bələrinə ehtiyac yox idi, belə ki, dustaqların
cərrahiyyə əməliyyatmı güllə əvəz edirdi.
NKVD-in həbs yerlərində tibb şö’bələrində Musalyan,
Xraznyan, Xaçaturovdan ibarət daimi həkim-əmək komissiyası
yaratmışdılar, onların rə’yincə türmələrdə əiiilər yoxdur, bütün
dustaqlar əmək qabiliyyətlidirlər. Bu adamlarm törətdiyi
qanunsuzluqiar barədəki mə’lumatın düşərgədən kənara çıxmaması üçün, erməni, Azərbaycan, rus, hətta tat dillərini mükəmməl
bilən Budaqyan Araksi İsakovna NKVD həbs yerlərinin xüsusi
düşərgəsinin senzoru tə’yin edildi. Lakin 70-ci illərə qədər
Azərbaycan SSRO ktyabr inqilabı və sosializm quruculuğu Mərkəzi
Dövlət Arxivinin rəisi M.A.Şakiryan, NKVD arxivinin rəisi Aslanyan
Georgi Semyonoviç idi.

Həmin illərdə Bakı qarışıq 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» aitında ölürdülər. M.C.Bağırovun şəxsində öz
xalqımızın məhvində əli olan cəlladları da bizim unutmağa
haqqımız yoxdur. M .C.Bağırov 1920-ci ildən qanunvericilik
orqanlarına, 30-cu illərdən 1953-cü ilədək bütün Respublikaya
komandanlıq edirdi. İnqilab komitəsinin sədri C.Hüseynov 28 may
1920-ci il tarixində kü.tləvi güllələnmə barədə 1№-li əmri
imzaladı. Həmid Sultanov 1921-ci ildə gəncəliləri qanına qəltan
etmişdi, NKVD-nin xalq komissarı Yaqubov respublikanın rep
ressiyaya uğrayan minlərcə vətəndaşını Qazaxıstan çöllərinə və
soyuq Sibirə sürgün eləmişdi, NKVD-nin inqilab komitəsinin
müavini yaltaq Atakişiyev və başqa bu qəbildən olan cəlladlar idi.
İndi ziyalıların bə’zi nümayəndələri M.C.Bağırova bəraət
qazandırmağa cəhd edir və guya
1942-ci ildə onun
azərbaycanlıları respublika ərazisindən sürgün edilməsindən xilas
etməsi barədə fikirlər yayırlar. Bu yalandır, belə ki, arxivlər
açılanda xalq əsl sənədləri oxuyacaq və yalnız о zaman onlar
haqqında ö’z fikirlərini deyə biləcək bir ziyalı tapılacaq. Əgər biz
repressiyanın birbaşa Moskvanın göstərişi ilə aparıldığını
deyiriksə, bunda bir qədər həqiqət var, bəs 1943-cü ilin iyul
ayında NKVD-nin naziri tə’yin olunan Yaqubovun Quba
şəhərindən, Quba kəndləri Nügədidən, Rustovdan 75 ailənin Mil
düzünə — Jdanov, Ağcabədi, Zərdab,
Samux rayonlarına
köçürülməsi (sürgün edilməsi) siyahısım tərtib etməsi necə olsun?
Siyasət elə həmin siyasət idi: Azərbaycan millətini məhv etmək!
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Özbəkistan prezidenti Daşkənd şəhərində xarici dövlətlərin səfirlərini də vət edərək öz dövlətinin müstəqilliyi şərəfinə ziyafət
verdi. Prezident apartmın əməkdaşlarından biri e'lan edir.
« .. .Müstəqil Azərbaycan dövlətinin fövqəl’adə və səlahiyyətli səfiri Əzimbəyov Aydın Əlibəy oğlu». Səfir məğrur addımlarla gəlib
prezidenti salamlayır. Hər dəfə bu dəqiqələrdə Aydının yadına
1937-ci ilin mayı düşür, onların ailəsi yüzlərlə başqa ailələrlə birlikdə Naxçivan stansiyasında yük vaqonlarına doldurulur, anası
Əminənin gözü yaşlı idi, atası isə görünmürdü, kimsə onu uzun
eşelonlu yük vaqonuna qaldırırdı.
İllər keçdi, budur Azərbaycanın ilk fövqəl’adə və səlahiyyətli
səfiri öz müstəqil dövlətinin adından danışmalıydı, gözü yaşarmışdı, özünü güclə saxlayırdı, yüngülcə gülümsəyərək keçdi.
1937-ci il mayın I8-də Azərbaycan NKVD-nin operativ əməkdaşı, dövlət təhlükəsizlik serjantı İonesyan, 40 yaşlı Əzimbəyov
Əlibəy Məmməd oğlunun materiallarına baxarkən aşkara çıxardı
ki, o, cəza müddətini çəkdikdən sonra Naxçivan şəhərinə qayıdıb.
əksinqilabçı elementlərlə əlaqə saxlayaraq, ətrafına antisovet elementlərini toplamışdı. İrandakı yeznəsi ilə də əlaqə saxlayır. Sovet
hakimiyyətinin bütün işlərinə zidd əhval-ruhiyyəlidir.
Azərbaycan NKVD-nin göstərişlərini rəhbər tutaraq qərara alındi: 40 yaşlı vətəndaş Əzimbəyov Əlibəy Məmməd oğlu, 33 yaşlı
arvadı Əminə Hacı Ələkbər qızı, 12 yaşlı qızı Laçın, 10 yaşlı qızı

Fəxriyyə, 7 yaşlı qızı Faqiyə, 5 yaşlı oğlu Aydından ibarət ailəsi ilə
birlikdə həbs edilsin və əməliyyat qrupunun nəzarəti altında saxlansınlar. Beləliklə, İonesyamn qanlı əli ilə imzalanmış əmrə görə
bir ailə də öz vətənindən əbədi olaraq didərgin düşdü, adı 10
illərlə antisovet elementi siyahısına salındı. Yalnız dövlətimiz
müstəqillik qazandıqdan sonra Əlibəyovlar ailəsi 10 dekabr 1991ci ildə tamamilə bəraət aldı, İonesyanın sürgün barədəki qərarı
qanuna zidd olduğu üçün ləğv edildi, işlərində idarə pozuntularına yol verildiyindən iş dayandırıldı. Naxçıvamn dinc əhalisinin repressiyası barədə belə dəhşətli qərar nəyin əsasında çıxarılmışdır.
1932-ci il avqustun ortalarında Naxçivan şəhər istehlak təşkilatında oğurluq faktlarına dair cinayət işi qaldırıldı. Oğurluq faktını
keçmiş Azərbaycan Respublikasi QPU-nun əməkdaşı Petrosyan
araşdırırdı. İşə müqəssir kimi 80 adam cəlb edilmişdi. Bunlardan
üçü erməni, biri rus, qalanları azərbaycanlılar idi. О vaxtlar anketlərdə azərbaycanlılar üçün türk milləti yazılırdı. Ermənilər о vaxtlarda da, indinin özün də də bizi türk kimi tanıyırlar, «türkeş?» deyə soruşurlar.
Ticarət idarəsinin anbar müdiri 1887-ci il təvəllüdlü Mikoyan
Stepan İvanoviç, şəhər ticarət şö’bəsinin müdiri Beknazarov
Mkrtıç, m ə’sul işçi Parsadanov Yakov Aleksandroviç və Canalatyan
Gik Qukasoviç idi. QPU-nun müvəkkili Petrosyan Karlos onları
ancaq şahid sifətilə dindirirdi. QPU-nun 1933-cü il 14 sentyabr
tarixli Məhkəmə iclası onların hər cür məs’uliyyətdən azad etmiş,
cinayətkar əməllərinə bəraət qazandtrmışdı. «Qələbələrə» görə
Petrosyan 1933-cü ilin noyabrından Az. QPU-nun Naxçivan vilayəti şö’bəsinin rəis müavini vəzifəsinə tə’yin edildi. İş üzrə, demək
olar ki, bütün azərbaycanlılar mühakimə olunurdu. 1937-ci ilin
mayında sənədləri partiya və hökumətin tədbirlərinə qarşı çıxmış
antisovet elementi kimi tərtib edilərək, 3 erməni ailəsindən başqa
bu şəxslər ailələri ilə birlikdə sürgün olundular. Mühakimə olunanlardan biri Əzimbəyov Əlibəy Məmməd oğlu idi. О vaxtlar Əlibəy
maddi m əs’uliyyət daşımayan fakturaçı vəzifəsində (qeyd belədir)
işləyirdi. Məhkəmə kollegiyası ona 10 il iş kəsdi, sonralar bu işi 5
il elədilər.
İstintaq işi 16 cilddən ibarət olsa da, Əzimbəyovun istintaqının
məğzi cəmi 5 sətirdən ibarət idi. Dindirməni olduğu kimi verirəm.
«Anbar müdiri Mikoyan mənə fakt verdi ki, yazam, mən də yazdım. Yazılmış bir çox fakturalara baxa bilərsiniz, fakturaların ləngidilib saxlanması mənim günahım deyil. Mən Mikoyanın malların

dağıtması, israf etməsi barədə heç nə bilmirəm və belə bir cinayətə yol verməmişəm». Sorğu-sualı rus dilində öz dəsti-xətti ilə yazmışdı.
İttihamnamənin təqdim edilməsi və ehtiyat tədbirləri seçilməsi
barədə 9 sentyabr 1932-ci ildə çıxarılmış qərarda Az. QPU-nun
müvəkkili Tyukayev yazırdı ki, Əzimbəyov Naxçivan şurasında
fakturaçı işləyən vaxt anbar müdiri Mikoyanla birlikdə sənaye mallarının boşaldılması ilə məşğul olmuşdur, həmçinin fakturaları ləngitmişdir. 69-cu maddəyə görə müqəssir kimi istintaqa cəlb
olunmuşdur. Anbarın bütün maddi sərvətlərinin dağıdılmasına
görə cəza almalı Mikoyana sonralar bəraət verildi.
İttihamnamə 53 səhifədən ibarət olsa da, Əzimbəyovun işinin
mahiyyətinə heç bir dəxli olmayan cəmi 5 sətir aid idi. Onun işinə
əlavə etmişdilər ki, ictimai vəziyyətinə görə bəydir, müsavat
dövründə zabit olmuşdur. 1920-ci ildə banditizmun iştirakçısı olmuş, sonra İrana qaçmış və 1923-cü ildə qayıtmışdır. 1950-ci ildə
Naxçıvandakı silahlı üsyanda iştirak etmişdir (Şahbuz və Culfa rayonlarındakı Milax, Ərəfsə, Keçili, Xızı rayonundakı Ağdərə kəndlərinin dinc əhalisini məhv etmək üçün belə yalanları yalnız Orbelyan fikirləşib uydura bilərdi). 1930-cu ildə Naxçivan şəhərində
heç bir üsyan olmamışdır, hətta QPU-nun «as»ları belə bir hadisə
haqqında qeyd etməmişlər. Əzimbəyov fakturaçı işləyərkən Artaşes Mikoyanla birlikdə malların oğurlanmasında iştirak etdiyinə
görə günahlandırılırdı.
Mən 16 cildin hamısım diqqətlə nəzərdən keçirdim. Burada cinayət tərkibi göstərilməmişdi, ərzağın bölünməsində pozuntulara
yol verilmişdi və digər xırda oğurluqlar vardı. Bütün bunlar əməkdaşların səhlənkarlığından deyil, məhz anbar müdirinin, ticarət
şö'bəsi müdirinin səhlənkarlığı üzündən irəli gəlmişdi; lakin onlar
erməni idi, müstəntiq də erməni idi, məhkəmə koilegiyasının
üzvləri də ermənilərdən ibarət idi. Onlar hər vəchlə naxçıvanlı
türkləri öz vətənlərindən sıxışdırıb çıxarmaq barədə göstəriş almışdılar. Bax bu səbəbdən də Petrosyan 75 azərbaycanlı üçün
cinayət işi təşkil etmişdi.
1932-ci ildə Petrosyanın Naxçivan şəhərində yaşayan azərbaycanlılar üçün toplayıb düzəltdiyi materiallar, yalan və böhtanlar
1937-ci ildə antisovet yarlığı altında vətəndaşların ailələrinin Qazaxıstan çöllərinə sürgün edilməsi üçün bir bəhanə oldu. Həmin
ildə təkcə Naxçivan şəhərindən sovetlər ölkəsində on illər həqiqət
axtaran 185 ailə sürgün edildi. Əzimbəyov Əlibəy də yüzlərlə

başqa ailələr kimi Taldı-Kurqan vilayətinin Kirov rayonundakı
ç u ğ u n d u r sovxozuna göndərildi. Burada onlar xüsusi komendant
nəzarəti altında qul kimi işləyirdilər. Komendantlar arasında qardaşı Taldı-Kurqan vilayət NKVD idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışan
kiçik leytanant Yudin qəddarlığına görə xüsusilə fərqlənirdi. Böyük
qardaş olan Yudin qanunsuz dövlətdə ən qanunsuz hərəkətlərə
yoi verirdi. Sürgün edilənlərdən vəhşi Yudinin ünvanına xoş bir
söz deyən heç bir nəfər də tapılmaz.
Əzimbəyov öz əməksevərliyi ilə sovxozda fərqlənirdi və buna
görə də tez bir zamanda briqadir vəzifəsinə irəli çəkildi. Əməksevərliyi ilə yanaşı, ruscanı da yaxşı bilirdi və mühasibat işlərindən
başı çıxırdı. 1947-ci ilədək yaşamış və işləmişdir, 1945-ci ildə qızı
Laçına toy elədi, onu Teymur adlı naxçıvanlı olan gözəl oğlana ərə
verdi. Əlibəy burada özünün ağlı, xoş xasiyyəti ilə fərqlənirdi. Yu
din kimilərin qarşısmda əyilməz olduğundan sürgün olunanların
çoxu onun yamna məsləhətə gəlirdilər. 1947-ci ildə SSRİ Nazirlər
Sovetinin qərarına əsasən 1937-ci ildə sürgün edilənlərin ailələri
xüsusi düşərgələrdən azad edildilər və artıq indi onlar icazəsiz öz
düşərgələrindən getməyəcəkləri barədə komendaturada qeydiyyatdan keçmək kimi təhqirli proseduradan keçməyəcəkdilər.
Bu qərar əsasında xüsusi sürgün olunanlara pasport verdilər,
bu pasportla onlar öz vətənlərinə, iri şəhərlərə, sərhəd zonasına
gedə bilməzdilər.
1947-ci ilin sonunda pasportlar alınandan sonra Əzimbəyov
Əlibəy öz aiiəsini, qohumlarını yığıb bir daha həmişəsərxoş, qırmızısifət komendant Yudinlə üzləşməməkdən ötrü Cənubi Qazaxıstan vilayətinin Paxta-Aral rayonunun Slavyanka kəndinə köçdü.
Nəticədə 1949-1952-ci illərdə yenidən repressiyalar başlayanda,
DTK orqanları bir çox xüsusi sürgün olunanları yenidən operativ
uçota almağa başlayanda, mənim valideynlərim və bir çox başqaları Əlibəyin ağıllı hərəkət etdiyini, Yudin kimilərdən uzaqlaşdığının bir daha şahidi oldular. Mən və gələcəkdə prorektor, repressiya barədə bir neçə kitabın müəllifi olan böyük qardaşım, filologiya elmləri doktoru, professor Murtuz, Əlibəy dayı kimi hərəkət
edib başqa vilayətə köçmədiyi üçün bə’zən atamı məzəmmət
edirdik.
Xüsusilə 1952-ci ildə mənim dəfələrlə xahişimə baxmayaraq,
hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri hərbi məktəbə daxil olmağıma icazə vermədilər.

Əlibəy Əzimbəyov çox gözəl bilirdi ki, ə'la qiymətlərlə oxuyan
oğlu üçün heç kəs material toplamayacaq. O, oğlunun Daşkənd
avtoyol nəqliyyat institutunu ə ’la bitirdiyini bildiyindən, onun anket göstəricilərinin oğlunun fəaliyyətinə mane olacağından ehtiyat
edərək, Azərbaycan DİN və prokurorluğa yazılı müraciət etməyə
başladt. O, müraicətdə 1937-ci ildə ailəsinin qanunsuz olaraq
sürgün edilməsindən, heç vaxt antisovet elementi olmadığından
yazırdı. Lakin, həyat dərsi keçmiş Əlibəy bilmirdi ki, DTK, DİN,
prokurorluğun mərkəzi aparatlarında hələ də kütləvi repressiyalarda iştirak edənlər və ya onların qohumları əyləşmişdilər, İonesyamn yazdığım Rəsulov poza bilməzdi. Bunun üçün son dərəcə həyasız olub keçmiş SSRİ-nin bütün distansiyalarına yazmaq, mahkəmə və hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etmək, bir yox, yüz
dəfə şikayət etmək lazım gəlirdi, bəlkə onda müsbət nəticələr əldə etmək mümkün olardı. Yoxsa «...düzgün sürgün edilib, bəraət
vermək olmaz», sözləri ilə cavab verirdilər. Həmin illərdə Azərbaycan DİN birinci xüsusi şö’bəsinin rəhbər vəzifələrində Panyukov, Yakovlev, Qorodinets kimi şovinistlər əyləşmiş və repressiyaya m ə’ruz qalanların məsələləri ilə məşğul olurdular. Bir azərbaycanlı belə oniarın köməyilə bəraət ala bilmədi, ancaq bütün erməni ailələri bəraət aldı. Yalnız hərdən bir prokurorluğun müdaxiləsi
bə’zi azərbaycanlı ailələrinin bəraət almasına imkan yaradırdı.
Bizim ailəmizə də bəraət verilməsi barədə dəfələrlə rədd cavabı alımb. Belə ki, DİN, DTK rəhbərlərindən heç kəs İonesyanın,
Parseqovun vurduğu antisovet elementi yarlığını poza bilməzdi,
çünki onlar özlərinin vəzifədən uzaqlaşdırılacağından qorxurdular.
Biz sonuncu dəfə N.S.Xruşşova müraciət edərək bildirdik ki, əgər
işimizə baxılmazsa, atamın və böyük qardaşım Yusifin orden və
medallarım geriyə, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Hey’ətinə göndəıəcəyik. Ancaq bundan sonra babamın işinə yenidən baxıldı. Eləcə də
Əlibəy Əzimbəyovun ərizəsi barədə Azərbaycan DİN və prokuror
luğu bildi və biri-birinə göndərdilər, lakin məsələ müsbət həll
olunmadı, çünki Azərbaycan Respublikası Oktyabr inqilabı və sosializm quruculuğunu Mərkəzi Arxivinin rəisi A.A.Şəkəryan idi.
Azərbaycan prokurorluğunda sürgün edilənlərin bəraət məsələlərinə 1992-ci ilədək Parsadanov rəhbərlik edirdi.
Oxucuda mənim fikirlərimə şübhə oyanmasın ki, mən də
sürgün edilənlərdən biri olduğum üçün bu hökumətdən narazıyam. Qeyd etməliyəm ki, sovetlər dövründə mən Naxçivan Muxtar
Respublikasının Daxili İşlər naziri olduğumdan, hüquq-mühafizə

orqanlarında ən yüksək vəzifə tutduğumdan о dövr barədə, о
həyat haqqında bütün həqiqəti deməyə m ə’nəvi haqqım çatır.
Budur, Əzimbəyov Əlibəy Məmməd oğlunun işinə dair arayış.
Onun tam mətnini olduğu kimi verirəm, qoy, dəyərli oxucu oxuyub öz fikrini ucadan desin ki, hamı eşitsin:
1961-ci il 21 fevral tarixli 2 6 /l-5 s №-li arxiv arayışı. «Gürcüstan Respublikasi hökuməti yanında Azərbaycan Respublikasi diplomatik nümayəndəliyinin arxiv fondu materiallarında 1919-cu ii
29 mart tarixli 156N°-li əmrinə əsasən (Gəncə şəhəri) Əlibəy
Əzimbəyov Cənub-qərbi Azərbaycan qoşunlarınm komandanı və
həmin rayonun general-qubernatorunun köməkçisi Bəhramxan
Naxçıvanskinin xahişilə əksinqilabçı müsavatçı hökumətin hərbi
idarəsinin baş katibi üzrə polis praporşiki vəzifəsinə keçirilsin».
Cənub-qərbi Azərbaycan qoşunlarımrı komandanı və həmin ray
onun qubernator köməkçisi Bəhramxan Naxçıvanskinin xahişi ilə.
Azərbaycan SSR Oktyabr İnqilabı və Sosializm Quruculuğu
Mərkəzi Dövlət Arxivinin rəisi A .A . Şəkəryan».
I
xüsusi şö’bənin əməkdaşı Rəsulov bu saxta arayışı və İonesyamn dediklərini əsas götürərək Əzimbəyovun ailəsinə bəraət
verilməsini rədd etdilər.
Aydın Əzimbəyov institutu bitirdikdən sonra mühəndis, baş
mühəndis, hərbiləşdirilmiş avtobazanın rəisi işləmiş, bir mütəxəssis kimi trest rəisi vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. Xruşşov dövründə
vəziyyətin yumşaldığı vaxt Sov.İKP sıralarına daxil oldu və partiya
işinə göndərildi. Sonralar Özbəkistan KP Sır-Dərya Vilayət Komitəsinin katibi seçildi. Vilayət komitəsinin katibi seçilərkən Sov.İKP
MK-nın m əs’ul işçilərindən biri Aydından soruşmuşdu: «Bugünədək mən başa düşmədim ki, sənin atanı nəyə görə sürgün ediblər?» Bu sualı verən məs'ul işçi bir neçə dəfo üzr istədi. Sonralar
Aydın onun da atasmın sürgün olunduğunu bildi. O, həmin adama dedi ki, mənim atam bu suala belə cavab verərdi: «Siz qolçomaqsmız, maşınmız var, soyuducunuz, eviniz var, bizim isə bir
dənə artıq inəyimiz vardı». Bu sualla bir daha ona heç kəs müraciət etmədi. Yenidənqurma dövründə Aydın Özbəkistan Avtomobil
Nəqliyyatı naziri vəzifəsinə irəli çəkildi. Bu adam Orta Asiyada ilk
azərbaycanlı nazir idi. Ancaq orbelyanlar, qriqoryanlar, markaryanlar yatmamışdılar. Bu illərdə Xoren Qdlyan Özbəkistan rəhbərlərinə, ümumiyyətlə, bütün özbək xalqına qarşı 1937-ci il repressiyasını təkrarladı. Özbəkistanın türk xalqından olan nümayəndələrini
qırdığı ücün və minnətdarlıqlarım bildirmək üçün ermənilər onu

özlərinə deputat seçdilər. Həmin illərdə Xoren Qdlyan azərbaycanlılara qarşı repressiyanı təkrarlamaq, 1937-d ili təzələmək istədi, başqa regionlardan Azərbaycana 150-dən çox müstəntiq
göndərildi, lakin bu kələklər artıq oyanışda olan Azərbaycanda
Allaha şükürlər və sənalar olsun ki, keçmədi.
О
vaxtlar Orta Asiya respublikalarında rəhbər vəzifelərdə erməni millətindən olan nümayəndələr əyləşmişdi. Hətta Qazaxıstan Sov.İKP-nin birinci katibi də erməni Levon Mirzoyan idi. Buna
görə də Xoren Qdlyan Özbəkistan nazirlərindən birinin azərbaycanlı olmasına dözə bilmirdi.
Yenidən Qdlyanın imzası ilə toplanılmış sənədlər Aydının atasının taleyi Aydının həyatmda təkrariandı. Yenidən Qdlyanın səhv
hərəkət etdiyini, onun vəzifədən əsassız olaraq çıxarılmasını sübuta yetirmək lazım idi. 1984-85-ci illərdə vilayət komitəsinin katibi
işləyərkən dəfələrlə Azərbaycan rəhbərlərinin yanında olmuş Vətənə dönməyi xahiş etmişdi. Lakin hələ sağ olan parsadanovlar və
başqaları «antisovet elementi»nin oğlunu vətənində yüksək vəzifədə görmək istəmirdilər.
Yalmz dövlətimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra, 1997-ci ildə Aydın Əzimbəyov, Azərbaycan Respublikasının Özbəkistanda
fövqəl’adə və səlahiyyətli səfıri kimi yüksək vəzifəyə tə’yin edildi.
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Bu kitaba əlavə kimi dərc edilən siyahıda başqaları kimi
mə’nəvi təhqirlərə, qanunsuzluqlara m ə’ruz qalan, taleyin
hökmünə buraxılan xüsusi sürgün edilən iki ailə də vardır. Mənim
fikrimcə, hər bir xüsusi sürgün edilən ailənin həyatını əks etdirən
bütöv bir faciə romam yazmaq olar. Siz bu kiçik oçerk vasitəsilə
taleyin az-çox «əlverişli» həyatın qismət elədiyi üç repressiya
olunmuş ailənin həyatı ilə tamş olacaqsımz.
Hər iki ailənin 7 uşağı vardı. Hər iki ailə ali savadlılardan ibarət
idi. Bir ailədə iki elmlər doktoru, bir polkovnik, о birisində iki
elmiər namizədi vardı. Ailənin birində oğullardan biri nazir, о
birində isə oğul dövlətimiz müstəqillik qazandıqdan sonra nazir
tə’yin olunmuşdu. Hər üç ailənin başçıları hökumət mükafatları ilə
təltif edilmişdilər. Belə bir ailə müstəqillik almana qədər çox əzab
çəkməli oldu, repressiyanın bütün ağırlıqlarım daşıdılar, m ə’nəvi
təhqirlərə, hämişə gözlənilməz danlaqlara m ə’ruz qaldılar. Hər cür
anketin doldurulmasına, tərcümeyi-hal mə’lumatımn yazılmasına
tamamilə ehtiyatlı yanaşıram. Mən uzun illər hüquq-mühafizə
orqanlarında işləmişəm, hər dəfə anket dolduranda, başqalarından
tələb olunmayan «mənim babam 1937-ci ildə tutulmuşdur»
sözlərini yazmalı olurdum.

Bu oçerklərdə mən repressiya qurbanlarının uşaqlarmın və
hətta nəvələrinin nə cür çətinliklərlə üzləşdiyini göstərmək
istəmişəm. İlk dövrlərdə repressiya olunanların uşaqları nəinki ali
məktəblərdə, heç orta məktəblərdə də oxuya bilməzdi.
Bizim aiiələr 1937-ci il 17 may günündə yük vaqonlarına,
tamamilə təsadüfi olaraq eyni vaqona, mindirildi və həmin vaqon
Qazaxıstan çöllərinə göndərildi. Parseqovun köçürülmə barədə
imzaladığı qərarda antisovet elementi kimi yalnız bir söz vardı. Bu
möhür bütün sürgün olunanların barəsindəki qərarlara vurulurdu.
Vaqonlar ağzınacan ailəiəriə dolu idi. Hüseynov Əbdürrəhman
həsən oğlunun orta tibb təhsili olduğundan bizim vaqonda itki
olmadı. Hətta bizim vaqonda bir uşaq da dünyaya gəldi və onun
adını pəhləvanın şərəfinə Eldar qoydular. Hazırda
Eldar
Məmmədnağı oğiu Talıbov Daşkənd Aeroflotunun yük şö’bəsinin
rəisidir.
39 gündən sonra Taldı-Kurqan vilayətinin Kirovsk qəsəbəsinə
çatanda, Hüseynov Əbdürrəhman ambulatoriyaya diş texniki
vəzifəsinə tə’yin edildi. Bu sahədə mütəxəssis olmadığı üçün onu
bu işiə tə’min etdilər. Bu bizim adamlardan ixtisasına görə işlə
tə'min edilən yeganə şəxs idi. O, bizim qafqazlılara hər cüryardım
göstərirdi. Onlar 40-cı illərə qədər döşəməsi torpaqdan olan,
darısqal otaqlarda böyük ailələrlə birlikdə yaşayırdılar. O, hər cür
həyat situasiyalarında insanlara yardım əlini uzadırdı, kiminə
havayı protez düzəldir, digərinə maddi cəhətdən kömək edirdi.
Dişləri müalicə edərkən heç kəsdən pul götürmürdü. Enlikürəkli,
möhkəm bədənli bir kişi idi, üzü həmişə kədərli olurdu. Dişləri elə
ustalıqia çıxarırdı ki, xəstə ağrı hiss etmirdi. Azdanışan adam idi,
əlbəttə, ailədə, xüsusilə də oğlanları böyüyəndə bu hiss
olunmurdu.
Görünür, hər dəfo sorğu-suala çağırılanda, heç bir günahı
olmadığı halda cinayətkar kimi mühakimə edilib, Belomorkanal
tikintisinə göndəriləndə çəkdiyi əzab-əziyyətə görə üzündə heç
vaxt təbəssüm izi yox idi. Həmin tikintidən çox az adam salamat
qayıda biiərdi.
1967-ci iiin sentyabrında mən gəncliyimin keçdiyi yerlərə
babamın ruhuna səcdə eləmək üçün getdim. Əbdürrəhman dayı
məni qonaq çağırdı. O , söhbətində mənə dedi ki, «indi dünya
dəyişib, sən daxili işlər orqanlarında çalışırsan, mən buna çox
sevinirəm, ancaq bir şeyi başa düşmürəm ki, dövlət qarşısında
günahımız nədir? Niyə bizi vətəndən ayrı salmışdılar? Əlbəttə,
maddi cəhətdən hamımız tə’minatlı yaşayırıq, ancaq mə’nəvi

təhqirləri mən başa düşə bilmirəm». Böyük kədərlə deyilən bu
sözləri о vaxt mən başa düşmürdüm. İllər keçdi. Taleyin hökmü
ilə məni 20-40-cı illərdə siyasi motivlərə görə repressiyaya düçar
olanların bəraət komissiyasının üzvü seçdilər ki, bu işlərə baxım.
Bu işlərin hər birini əvvəldən axıradək yoxlayıb oxuyarkən mən
həmin kədərin nədən irəli gəldiyini başa düşdüm. Bə’zi repressiya
olunanlar üçün, hətta iş açılmırdı, sadəcə olaraq, bütöv siyahılarla
sürgün edilirdilər. Bə’zilərini respublikadan kənara göndərir,
digərlərini isə Azərbaycan daxilində yerləşdirirdilər, yalnız indi
dağ rayonlarından Mil düzünə, ən isti rayonlara - Beyləqan,
Ağcabədi, Zərdab və başqa rayonlara sürgün edilirdilər. Bu
cansıxıcı, maraqsız işləri diqqətlə yoxlayıb öyrəndikdə, mən
gördüm ki, 1937-ci ildə sürgünə göndərilmə barəsindəki bütün
qərarlar Naxçivan Muxtar Respublikasının bir çox əhalisindən yaxa
qurtarmaq məqsədilə NKVD-nin erməni millətindən olan
əməkdaşları tərəfındən imzalanmışdır. 1918-ci ildə öz vətənlərini
təkqulaq Andranikin qoşunlarından qoruyan adamlar sürgün
olunurdu. Dağ kəndlərinin, о cümlədən Ərəfsə, Milax, Boyəhməd
kəndlərinin əhalisi Çeşməbasar kəndi yaxınlığındakı yüksəkliyi
tutdu və düşmənə kəndə getməyə imkan vermədilər. 1930-cu
ildə mart hadisələri zamam Orbelyan və əlaltıları 1918-ci ildə öz
vətənini qoruyan əhaliyə qarşı əsl soyqırım törətdilər. Eyni
zamanda antisovet elementlərinin tutulması planını artıqlaması ilə
yerinə yetirmək məqsədilə QPÜ-nun erməni əməkdaşları
gələcəkdə eyni soyadlı vətəndaşların adlarını da siyahıya
salmışdılar. Şahbuz rayonunun Keçili kəndində NKVD əməkdaşı
İsrailyan, Əliyev Abbas Ramazan oglunun işinin içərisinə Ordubad
rayonundan olan eyni soyadlı adamın sənədlərini qoymuş,
beləliklə, də keçilini ömürlük öz Vətəninə həsrət qoymuşdu.
Xaçmaz rayonunda Rəfiyevi güllələdilər, Gəncə şəhərində də
həmin soyadlı bir adamı güllələdilər. Hüseynov Əbdürrəhman
Həsən oğlu da belələrindən idi. 1930-cu ilin fevralında öz
həmkəndlilərinin dişlərini müalicə etməyə gələn bu adamın
sənədləri üsyançılar hərəkatının iştirakçısı kimi tərtib olundu və
Belomorkanal tikintisinə göndərildi, eyni zamanda о antisovet
elementi yarlığı aldı və sovetlər ölkəsinin daim tə’qib olunan
vətəndaşı oldu. Əslində M ilax kəndində heç bir üsyançı hərəkatı
olmamışdı, Orbelyan istintaq materiallarını toplayaraq belə bir
təşkilat yaratmışdı. Belə ki, dahi mütəfəkkir olan «ellər atası»nın
göstərişi əsasında kolxozlar qurulmalıdır, bu isə silah gücünə,
kütləvi gülləbaranlar və göstərilən kəndlərin əhalisinin repressiyası

yolu ilə olmalıydı. NKVD Naxçivan dairə siyasi İdarəsinin rəisi
Orbelyamn əlinə, 1918-ci ildə öz kəndlərini Andranikin
qoşunlarından müdafiə edən kəndlilərdən intiqam almaq kimi bir
girəvə düşdü. 1930-cu ilin fevral günlərində Milax kəndində 17
atlı sərhədçi, tüfənglə siiahlanmış, iki pulemyotu və digər hərbi
sursatı olan üç QPU əməkdaşı Kəlbi Yəhyanm evində gecələdilər.
İstintaq materiallarından görünür ki, Kəlbi Yəhya gecə qızıl
əsgərlərə hücum etmiş və atışma olmuşdur. Nəticədə iki əsgər
öldürülmüş, dördü yaralanmışdır.
Köhnə tüfənglə silahlanmış tək bir Yəhya bütöv bir dəstəyə
hücum etdi! Belə bir yalant yalnız Orbelyan fikirləşib uydura bilər.
Ertəsi gün Orbelyan hamını həbs elədi və əməliyyatı çox asanca
keçirdi, onlarca kəndli güllələndi, bir hissəsi Belomorkanal
tikintisinə göndərildi, 40-dan artıq ailə 1937-ci ildə repressiya
olunub Qazaxıstan çöllərinə əbədi sürgün edildilər.
1937-ci
ilin
may ayında sürgün
olunan
Hüseynov
Əbürrəhmanın şəxsi işi onun yaşamış olduğu Qazaxıstanın NKVD
orqanlarına göndərildi. Orbelyana bənzər əməkdaşları tərəfindən
yenidən bu adamı gözdən salan və lazımsız kağızlar toplandı. On
illər keçəcək, bu iş Azərbaycanın arxivinə qayıdacaq. Yenidən,
artıq onun uşaqlarını, sonralar isə nəvə və nəticələrini tə’qib
etmək, incitmək üçün hər hansı sənəd toplamaq istəyən yeni bir
Orbelyan peyda olacaqdır. Lakin Allah ədalətlidir, artıq bu işə heç
bir erməni əli belə dəyməyəcək. Öz cəlladlarımız da olmayacaq,
çünki biz artıq imza əvəzinə kağıza barmağını basan savadsız xalq
deyilik. Bu işdə sarsılmadan, ürək ağrısı keçirmədən oxumaq
mümkün olmayan, bir neçə sənəd vardır. Oxuduqca fikirləşirsən
ki, hər şeyin yalan, bürokratizm üstündə qurulduğu, qanunsuz
qanunları həyata keçirən belə bir ölkədə iki üzlə net^ə yaşaya
bilmişik? Bu üzlərdən biri bizə cəmiyyətdə, yüksək vəzifəli
şəxslərlə ünsiyyət üçün, о birisi isə özümüzdən başqa heç kəsin
görmədiyi, ürəyimizlə damşmaq üçün. Yenə də sürgün
olunanların komendatı müharibə illərində çəkmiş filmlərdə faşist
obrazı təsvir edilən mənfi tip hər bir sürgün olunam gözdən
salmağı bacaran, həmişə sərxoş, qırmızısifət, boynuyoğun kiçik
leytenant Yudinin imzaladığı sənədlərdən birinə baxaq.
20
noyabr 1946-cı ildə Yudinin imzaladığı Hüseynova Rə’na
Əbdürrəhman qızının adına verilən sənəd-xarakteristika 16 yaşı
tamam olduğuna görə ona pastort verilməliydi. İkinci sənəd 31
dekabr 1946-cı ildə imzalanmışdı (baxın necə dəqiqlik var: 31

dekabr ona görə yazılıb ki, müdiriyyət pasportun verilmə vaxtının
keçməsinə görə onu danlamasın - qeyd S.Z.).
Xülasədə qeyd edilmişdir ki, xüsusi sürgün olunan Hüseynova
Rə’na 16 yaşına çatdığı üçün yerlərdə yaşamaq hüququndan
məhrum edilməklə
sürgündən azad edilsin. Rə'na qeyri-adi
gözəlliyə malik idi, anadangəlmə kar-lal olduğundan ailədə hamı,
xüsusilə də Əbdürrəhman kişi onun üçün həyəcan keçirirdilər;
həmin illərdə mahalda məktəb olmadığından qız təhsil ala
bilməmişdi. O, antisovet elementinin nə olduğunu heç vaxt bilə
bilməzdi. Atasınm mükafatlandırıldığı əksinqilabçı fəaliyyət, və
üsyan barədə anlayışı belə yoxdur. O, heç valideynlərinin
Naxçivan şəhərindən Qazaxıstan çöl/ərinə nə üçün sürgün
olunduğunu da bilmirdi. O, SSRİ Nazirlər Sovetinin 22 oktyabr
1938-ci il tarixli qərarı ilə xüsusi sürgün olunanların həddi-buluğa
çatmamış bütün uşaqları hər cür komendaturadan azaddır və
onlara 16 yaşma çatanda sərbəst pasport verildiyini də bilrfıirdi.
O, qanunsuz dövlətdə qanunların yerinə yetirilmədiyindən
xəbərsizdi. Qoy oxucu özü bu barədə düşünsün!
Mən uzun müddət daxili işlər orqanlarında işləmiş, bu
sistemdə ən yüksək vəzifələr tutmuşam, ancaq saxta sənədlər
toplayan, insanların, xüsusilə də öz balasmın bədbəxtliyinə dərin
həyəcan keçirən valideynlərin hisslərini m ə’nəvi cəhətdən təhqir
edən belə bir əməkdaşa rast gəlməmişəm. Belə əməkdaşlar hər
vaxt orqanlardan qovulmuşlar. Lakin о dövrdə Yudinkimilər tək
deyildilər, о vaxt öz günahlarını bilməyən milyonlarla günahsız
vətəndaşlar hüquq-mühafizə orqanlarının nəzarəti altında idilər.
Həmin dövrdə Əbdürrəhman Hüseynov Taldı-Kurqan vilayəti
NKVD-nin rəhbərliyinə onu xüsusi sürgün olunanlar siyahısından
çıxarılması barədə müraciət etdi. Ərizəyə rayon səhiyyə şö’bəsinin
arayışları, tamamilə müsbət xasiyyətnamə, səhiyyə şö’bəsinin
müdiri Yesinbayevin, xəstəxananın baş həkimi İsmayılovun, rayon
ambulatoriyasımn müdiri Salıginin zəmanətləri əlavə edilmişdi.
'1928-ci il 22 iyuldan 1946-cı ilin sonunadək o, plam 141% yerinə
yetirmişdi. 1946-cı il ərzində müharibə əlilləri üçün 418 pulsuz
protez düzəltmiş, müharibə vaxtı öz vəsaitindən kolxozlara maddi
köməklik göstərmiş, faşizm üzərində qələbəni tə’min etməkdən
ötrü istiqraz alınmasına pul şəklində böyük vəsait qoymuşdur.
Dövlət qarşısındakı xidmətləri qeyd olunduğu xasiyyətnamə
v£ digər sənədlər dövlət təhlükəsizliyi orqanlarımn əməkdaşlarına
tə sir etmədi ki, hər ay komendaturada qeydiyyatdan keçmək kimi
təhqiramiz proseduradan keçməməyə imkan versin. Ən təhlükəsiz

vəziyyət о idi ki, belə bir imzanı onun arvadı Fatmabəyim də
etməli idi. Belə gözəl bir Azərbaycan qadını həftədə bir cləfə ailə
üçün yarmarkaya bazarlığa gedirdi. Ambulatoriya evlərinin 50
addımiığında idi, Bütün sürgün ediiənlər diş həkiminə gəlmək
üçün piyada bir neçə kilometr yoi gəlməii içlilər. Ona görə də
Fatmabəyim oniarı heç oimasa bir stəkan çaya qonaq edirdi. O,
bütün günü ə ’la oxuyan uşaqlarına qulluq edirdi, iki oğlu orta
məktəbi bitirirdi. Marat qızıl medalia, Hüseyn isə gümüş medalla.
Antisovet eiementlərindən hər şeyi almışdılar, iakin uşaqiarın
qabiliyyətini əllərindən ala bilməmişdirlər.
Kirovskda о vaxt yüksəkixtisaslı diş texniki yox idi, ona görə
də rayonun «elita» adlanan hissəsi müaiicəyə yalnız onun yanına
gəiməli olurdu, bəs daxili işlər orqaniarının uçotuna alınması
barədə sərəncam verməyə oniarın itirilmiş vicdanları necə yol
verirdi? SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarına görə 1937-ci ildə xüsusi
sürgün olunanlar 1947-ci ildə müsbət xarakterizə edilərək
sürgündən və həbsdən azad edildilər. Qərarda göstərilirdi ki,
xüsusi sürgün olunan Hüseynov Ə. və onun arvadı Hüseynova
Fatma rejimli yerlərdə yaşamaq hüququndan məhrum edilməklə
sürgündən azad edilsin, axırda material təsdiq olunmaq üçün
Qazaxıstan SSR DİN-nə göndərilsin. Məhbus hər ay başqa kəndə,
başqa rayona çıxmamaq barədə imza qoymaqla təhqir olunurdu,
əgər kənara çıxsaydı onu 20 illik katorqa gözləyirdi.
İllər keçdi, «ellər atası» öldü, Beriya antisovet fəaliyyətinə görə
həbs olunub güiiəiəndi. Milyonlarla vətəndaşı antisovet elementi
edən, indi özü antisovet elementi oldu. Beriyanın fəxri kreslosunu
onun birinci müavini Kruqlov tutdu, bir cəlladı о biri əvəz elədi.
Yenidən repressiya vaxtının əmrləri verildi. DİN-ndə 20 ildən artıq
mühafizə olunan repressiya olunanların işlərinin ləğvi barədə, öz
qanlı əməllərinin işlərini yox etmək barədə əmr verildi.
Azərbaycan üzrə 26 min iş, ittifaq üzrə yüz minlərlə iş məhv
edildi.
SSRİ Nazirlər soveti DTK-nın 12 avqust 1954-cü il tarixli
0051 l№-li əmrinə müvafiq olaraq bütün sovet xalqı Sov.İKP XX
qurultayını, həbs düşərgələrində əziyyət çəkən milyonlarla
günahsız insanlar, vətəndən uzaqlarda xüsusi komentant nəzarəti
altında yaşayan milyonlarla «antisovet element»ləri gözləyirdi,
1944-cü ildə deportasiya olunan Şimali Qafqaz xalqları gözləyirdi,
məshəti türkləri gözləyirdi. Hüseynov Əbdürrəhmanın işinə
yenidən baxıldı. Belə ki, Naxçivan MSSR-da əksinqiiabçı üsyanın
iştirakçısı kimi 1930-cu ildə Az QPU-nun kollegiyası tərəfindən 3

illiyə ittiham olunub'. 1937-ci ildə antisovet elementi kimi
Naxçivan MSSR-dən Qazaxıstanın iş yerlərinə sürgün olundu,
yenidən DTK orqanlarının operativ uçotuna götürüldü. Orbelyanın
uydurduğu yalanlar yenidən təkrar olundu. Yuxarıdakı əmrdə
dövlət mükafatları olan vətəndaşların operativ uçota alınması
qadağan olunurdu. Hətta XX quruitaydan sonra guya siyasi
repressiya qurtarmışdı, DTK əməkdaşiarı onun operativ uçota
götürülməsi barəsindəki qanunsuz qərarı geri götürmədən işi
arxivə verdilər və Azərbaycana göndərdilər. Bu kiçik oçerkdəki
faktları mən özümdən uydurmuram, bunlar sağlığında bəraət ala
bilməyən Hüseynov Əbdürrəhman Həsən oğlunun işində
mühafizə olunur. O, 1989-cu iidə bəraət aldı. İlk dəfə
Azərbaycanda 20-50-ci illərdə repressiya qurbanlarının bəraət
alması barədə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin imzası ilə
15 mart 1996-cı il tarixii qanun verildi.
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Şəkil 1937-ci ilin 9 mayında Ordubad rayonundakı Nüsnüs
kəndində bizim evin eyvanında çəkilmişdir. Şəkildə: döşəmədə
əyləşənlər böyük qardaşım Yusifdir -1925-ci il təvəllüdlü, 1998-ci
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 etmişdir, babam -1863-cü il
təvəllüdlü Məşədi Rzaqulu Sadıx oğludur, 1941-ci il fevralın 7-də
Qazaxıstanda vəfat etmişdir,- babamın qucağındakı uşaq 6 aylıq
qardaşım Razidir, 1937-ci ilin yaymda Qazaxıstanda vəfat
etmişdir, 1867-ci il təvəllüdlü nənəm Gülsümdür, 1966-cı ilin
dekabrında Nüsnüs kəndində vəfat etmişdir, nənəmin qucağındakı
1934-cü il təvəllüdlü uşaq mənəm (Sadıq), dövlətimizin
müstəqilliyini görən 1904-cü il təvəllüdlü atam Zeynal 1991-ci il
oktyabrın 25-də Balakəndə vəfat etmişdir, ayaq üstə duran,
nənəmin qardaşı arvadı Mirvari Nüsnüs kəndində vəfat etmişdir.
Ertəsi gün mayın 10-da NKVD-nin əməkdaşı Parseqov bir topa
kağız üzərinə öz məl’un imzasını qoyacaq, bu vətəndaşları öz
vətənlərindən uzun müddətə ayrı salacaq, onların adına

bolşeviklərin məşhur sözü olan «xalq düşməni», «xalq
düşməninin uşaqları», «xalq düşməninin nəvələri» möhürünü
vuracaq. Tanrıya şükürlər və sənalar olsun ki, «xalq düşməninin
nəticələri»nə Parseqov mənfur və mənhus imzasım görmək
növbəsi gəlib çatmadı. Azərbaycan müstəqil dövlət oldu.
Həmin gün babam və atam həbs olunub Ordubad şəhər
türməsinə, oradan da Naxçivan 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 Naxçivan stansiyasından yük vaqonlarına
doldurulub, Qazaxıstan çöllərinə sürgün edildilər. Nənəm Gülsüm
kənddə kiçik yük maşınına minəndən bayatı deyib ağlayırdı. Onun
bayatılı fəryadı, nalə dolu yanıqlı səsi vaqonda da tez-tez
eşidilirdi. Qatar yola düşəndən sonra atamı, babamı və qalan
kişiləri vaqonlara, ailələrinin yanına göndərirdilər. Qapıları bağlı
vaqonlarda güclü konvoy nəzarəti altmda xatq düşmənlərini
qaramal eşelonu ilə birlikdə aparırdılar. «Ellər atası» isə bütün
moizələrində «insan ən qiymətli kapitaldır», - deyə dünya
ictimaiyyətini məharətlə aldadırdı. Tarixin səhvi olan sosializminkommunizmin əsl siması elə simasızlığı olmuşdu. Deyilmi?
Sürgünə göndərilənlərin mərhələ siyahıları, instruksiyaları, sərf
olunan bütün materiallar, qatar komendantımn teleqramları, hər
cür aktlar qorunub qalmışdır. Hətta bir uzunqulağın ölümü barədə
akt «göz bəbəyi kimi» qorunub qalmış, amma insanların ölümü
barədə heç bir qeyd belə yoxdur. Hər vaqon dayanacaqlarında su
və çörək gətirmək vəzifəsi tapşırılan iki cavan oğlan ayrılmışdı.
Qatar gedəndə qarovulçular vaqonları bağlayırdılar, gündüz kiçik
bir pəncərədən işıq süzülür, gecələr isə qaranlıqda otururdular.
Bax bizi beləcə əbədi sürgünə göndərirdilər. Nənəm heç vaxt
inanmırdı ki, bizi tə'yin olunmuş yerə sağ-salamat çatdıracaqlar.
O, qatar səhrada dayananda, oturub dua oxuyar, öz günahsız
balalarını hifz etməyi Allahdan arzu edərdi. «... Allah,
öz
müqəddəs cəlalın xatirinə mənim günahsız balalarımı, nəvələrimi
görünən və
görünməyən
bəlalardan
özün
qoru,
ey
pərvəridigar...» Qolsuz İmam Əbülfəzlabbasa xüsusi yalvarırdı.
Qatar Alma-Ata vilayətinin Taldı-Kurqan şəhərinin
12
kilometrliyində Üçtəpə stansiyasında dayanana qədər 39 gün
keçdi. Qərar və layihələrdə qatarın Cənubi Qazaxıstana gedəcəyi
göstərilsə də, onun məhz Üçtəpədə dayanması müəmmalı idi.

Eşelonlar cənuba yola salındı, adamların yarısından çoxu məhv
oldu. Yük maşınlarında bizi Kirov rayonuna, çuğundur sovxozuna
göndərdilər, birinci və ikinci şö’bələri anbarlarda bir neçə ailəni bir
mərtəbədə yerləşdirdilər. Hər ailəyə pəncərəsiz və qapısız bir
bucaq ayrıldı. Səhərisi gün, yerbəyer olandan sonra, bütün
yaşlıları, hətta 10 yaşından yuxarı uşaqları komendantın nəzarəti
altında çuğundur şitillərinə qulluq etməyə çölə qovdular.
Axşam işdən sonra, babam bütün yaşlıları başına yığıb boş
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 sürgün
olunanların komendantlığına çağrıldı və 5 saatdan sonra axşam
evə döndü. O, məndən xahiş etdi ki, qardaşım Murtuzla gedib
yerlimiz Rza dayı və Məmməd dayını çağıraq. Onun üçün yer
saldıq. Rza dayı onun başını dizləri üstünə aldı. Babam güclə
atama dedi ki, uşaqları Xəzərdən uzaqlara apar, dua oxuyub,
gözlərini əbədi yumdu. Atamın ağlamağı indi də yadımdadır.
Ertəsi gün babamı dəfn etdilər. Atam özü onun qəbrini örtdü.
Atamın üzü ömrünün sonuna qədər gülmədi. Üzündəki kədər
nəsillikcə uşaqlarımızın üzünə qondu. Bu kədər, bu qüssə bizim
ailəyə, о cümlədən keçmiş SSRİ-nin milyonlarla günahsız
insanlarına qarşı deyilən, həyasızcasına, riyakarcasına yazılan
yalanlardan və sənədlərin
saxtalaşdırılmasından yaranmışdı.
Oxucu! Bu arxiv sənədlərini diqqət/ə oxu və özün nəticə çıxart!
Tamamilə məxfi. Siyahı. 27 dekabr 1936-cı il tarixli 31288
j
li direktivə əsasən 3-cü dərəcəli dövlət təhlükəsizlivi ко ткч аа—
Sumbatov Azərb. SSR NKVD-nin rəisi ta’yin pdikin.— ----------------- *
Ordubad rayonu üzrə həbs olunmuş, sürgündən və
konslagerlərdən qayıtmış keçmiş qolçomaqlar, bəylər və b.
siyahısi:
60 yaşlı Rzayev Məşədi Rzaqulu Sadıq oğlu, keçmiş qolçomaq,
kəndxuda, 45 yaşlı arvadı Gülsüm Hacıəli qızı, 17 yaşlı oğlu
Həmid, əmək qabiliyyətli. Təkbaşına kənd təsərrüfatı ilə məşğul
olur. Nüsnüs kəndi sərhədin 7 kilometrliyindədir . 2 mərtəbəli evi,
2 in ə yi.l qatırı, 30 qoyunu var. 1921-ci ildə üsyançılıq
hərəkatında iştirak etmişdir. Sovet hakimiyyətinin tədbirlərinə

sistematik barışmaz düşmən siyasəti aparmışdır, ona görə də
1931-ci ildə 3 il həbs cəzasına məhkum edilib. Dini təbliğatla və
antisovet təbliğatı ilə məşğuldur.
01 13 №-li siyahı 27 aprel 1937-ci ildə Naxçivan MR-na
göndərildi.
Həmin bu arxiv sənədinə Rzayev familyasını da əlavə edirəm.
Atamın ailəsində belə familya ömründə olmayıb. Sənəddə bu
qeyd yoxdur. Nənəmin böyük oğlu 1893-cü ildə doğulub. Belə
çıxır ki, nənəm Gülsümün 1 yaşı olanda uşaq doğmuşdur. O/ur,
Sovet NKVD-sində hər şey olur.
1941-ci ilin 22 iyununda müharibə başladı. Sovxozun hərbi
vəzifəli kişiləri cəbhəyə getdilər. İlk günlər sürgün məntəqəsinin
bütün əhalisi gəndəri musiqi ilə, mahnı ilə yola salıb qələbə ilə
qayıtmalarını arzulayırdılar. Nəzarət altında olanları Sibirə, Urala
işləməyə göndərirdilər. 1943-cü ilin yanvarında Yusif qardaşımın
dostları və həmyaşıdları cəbhəyə getdilər, lakin nə musiqi vardı,
nə də mahnı. Hər tərəfdən anaların ağlaşması və hıçqırtısı
eşidilirdi. Oğullarm cəbəhədən ölüm xəbərini yenicə eşidən
analar, dul qalmış təzə gəlinlər, sevgililərini itirən qızlar
ağlayırdılar. Mənim anam da öz dostlarından geri qalmamaq üçün
yaşını bir il də artıran və dostlarıyla birlikdə cəbhəyə gedən ilki,
qardaşım Yusif üçün ağlayırdı. Dostlarını cəbhəyə, qardaşımı isə
«xalq düşməninin oğlu» kimi Moskvanın Serpuxov şəhərinə meşə
qırmağa göndərdilər. O, dəfələrlə cəbhəyə göndərilməsi barədə
hərbi komissarlığa müraciət etmiş, lakin rədd cavabı almışdır.
Hərbi komissarlığın bir kapitanı onu dostcasına başa salıb dedi ki,
özün bilirsən ki, sən hansı ailədənsən. Buna görə də sənə
inanmırlar. Onun atası müharibə qurtarana qədər öz maaşım
cəbhəyə göndərir, uşaqlarım yardımçı təsərrüfat və işdə yüksək
göstəridlərə görə aldığı mükafat hesabına dolandırırdı.
1947-ci ildə NKVD-in nəzarəti altında 10 yaşından yuxarı
olanları buraxdılar, artıq indi 16 yaşından yuxarı xüsusi sürgün
olunanlar hər ay kiçik leytenant Yudinin yanına komendatlığa
qeydiyyatdan keçməyə getməyəcəkdilər.
Yudinin ölümü « E ’tiraf» fılmində təsvir edilmişdir. 1954-cü ilin
mayında növbəti sərxoşluqdan sonra öldü, hökumət onu təntənəli
surətdə dəfn etdi. Dəfndən 3 gün sonra, tabutunu qazıyıb
qəbirdən 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 qarovui postu qoydu ki,
Yudinin tabutunu çıxarmasınlar.
Yudinin yaramazlığını, cinayətkarlığını Vladimir Lukyanov
1989-cu il «Yunost» jurnalının 1-ci nömrəsində gözəl təsvir
etmişdir.
1954-cü ilin əvvəlində 1947-ci ildə xüsusi uçotdan azad edilən
və hər ay komendantlıqda qeydiyyatdan keçməyən xüsusi sürgün
olunmayanlar DTK əməkdaşlarının qərarı əsasında yenidən
operativ uçota götürüldülər. Bunlarm arasında Şərur rayonundan
Nəsrulla Cəlilovun ailəsi, Ordubad rayonundan Muxtarov Həbib,
Naxçivan şəhərindən Hüseynov Əbdürrəhman və bir çox başqaları
da vardı. Bir kəlamda deyildiyi kimi «kral ölmüşdür, yaşasın kral!»
Azərbaycandan sürgün olunanlar 1989-1993-cü illərdə bəraət
aldılar. 1996-0 ilin martında siyasi repressiya olunanlar, о
cümlədən sürgünlükdə doğulan uşaqların bəraəti haqqında qanun
çıxdı.
1952-d ildə mən orta məktəbi bitirdim. Biz 6 nəfər idik. Bizi
Vilayət Hərbi Komissarlığına göndərdilər, bütün komissiyalardan
keçsəm də siyasi komissiyadan keçmədim. Həmin ildə mən
Bakıya Sənaye İnstitutuna daxil olmaq üçün gəldim, yenidən
bütün komissiyalardan keçdim, siyasi komissiyadan isə yenə keçə
bilmədim. Həmin dövrdə atam Taldı-Kurqan vilayətində ən
hörmətli, qabaqcıl adam idi. O, suçu 'ışləyirdi, gündəlik planı 300500% yerinə yetirirdi. Əməyinə görə 4 orden və medallarla
mükafatlandırılmasına baxmayaraq, oğlu heç bir komissiyadan
keçmədi. Böyük qardaşıma cəbhəyə getməyə belə icazə
vermədilər, çünki о vaxt xəyanət edə bilərdi. Həmin hadisə
gələcəkdə professor, məşhur ədəbiyyatçı, yazıçı olacaq Murtuz
qardaşımın başına gəldi. Böyük Sovetlər ölkəsinin hər yerində
repressiyaya mə’ruz qalanların aqibəti belə idi.
Bəraət alandan sonra da bizi kommunist partiyası sıralarına
qəbul etmədilər, vətənə olan sədaqətimizi sübut etmək lazım idi.
1953-cü ilin mart ayının 9-da «eilər atası»nı dəfn edirdilər.
Bütün ölkədə stadionlarda və meydanlarda uşaqdan böyüyə
qədər hamı Qızıl meydandan verilən birbaşa transilyasiyaya qulaq
asırdı.
Bizim yaşayış yerinin əhalisini sovxozun iş həyətinə
toplamışdılar. Molotovun, Malenkovun, Lavrenti
Pavloviç
Beriyanın alovlu nitqlərini verirdilər.

Sovxozun mərkəzində əhalinin mal-qara suvarmaq üçün su
götürdüyü bir suçıxardan vardı. Beriyanın nitqini verəndə atam
inəkləri suvarmağa gətirirdi. Mitinq qurtardıqdan sonra biz
qardaşım Yusiflə evə döndük. Yusif atama dedi ki, sən istehsalat
qabaqcılısan, Stalinin dəfnində inəkləri suvarmağa aparırsan. Atam
qardaşımı dinlədikdən sonra ona belə cavab verdi: «Nə olub ki?
Hə, qansız yaşaya bilməyən, milyonlarla insanın qatili, bir cani
öiüb! O, elə fikirləşirdi ki, heç ölməyəcək, həmişə hakim olacaq?!»
1954-cü ilin fevralmda atam babamın vəsiyyətinə əməl edərək
ailəsini Xəzərin о tayına köçürdü. Həmən yük vaqonunda ancaq
konvoysuz Vətənə, Azərbaycana döndük. 1957-ci ildə Respublika
prokurorluğu Tağıyev Məşədi Rzaqulu Sadıq oğlunun ailəsinə tam
bəraət verdi. 1947-ci ildə Sadıxov famiiiyasım atamdan aldılar,
Rizayev familiyasım isə babama sırıdılar. Bunun səbəbini
Sumbatov-Topiridzedən soruşmaq lazım idi, о isə dəlixanada öz
p... yeyə-yeyə gəbərdi. Fələk gec etdi, amma güc etdi. Nə
tökmüşdü aşına о da çıxdı qaşığına. Döydü taxta qaptları, fələk də
yerlə-yeksan etdi dəmir qapılarını...
Mən polkovnik rütbəsi aldım, Naxçivan MR-nın daxili işlər
naziri oldum, 2 qardaşım elmlər doktoru, qardaşım Murtuz isə
repressiya məsəiələrinə dair bir neçə kitab yazdı. Atamın uşaqları
və nəvələri ali təhsil aldılar, lakin m ə’nəvi sıxıntılar bizi tərk
etmirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, biz vətənimiz Azərbaycan
qarşısında öz borcumuzu namusla yerinə yetirirdik.
Taieyin hökmü ilə 1963-cü ildə mən daxili işlər orqanlarımn
əməkdaşı oldum və yenidən taleyin hökmü ilə məni 1989-cu ildə
Azərbaycan DİN-nin 1930-40-cı illərdə repressiya ediiənlərin
bəraət komissiyasmın üzvü tə’yin etdilər. Repressiya materiallarını
oxuyarkən, mən qaibanə olsa da, yenidən öz uşaqlıq, gənclik
illərimə qayıtdım, repressiya edilən dostlarımı xatırladım. Bu kağız
parçalarının əsasında milyonlarla insan məhv olmuş, vətəndən
didərgin düşmüş, əbədi iztirablara düçar olmuşdular.
Azərbaycan dövlətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin
oğlu Azər Qazaxıstanda orta məktəbin 8-10-cu siniflərində
rəsmxətt müəllimi idi. 1950-52-ci illərdə yuxarı siniflərdə mənə
də dərs deyib. Azər müəllim 1993-cü ildə Qaraqanda şəhərində
vəfat etdi. Azərbaycan 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 DT/Wİ-nə çağırmış və ona
bildirmişlər ki, onun atası martin əwələrində rəhmətə getmişdir.
M ən, bir qədər susduqdan sonra göz yaşlarımı güdə saxlayıb:
«Allaha çox şükür ki, indi daha məndən əl çəkərsiz»,- demişdim.
Xeyr. onlar repressiya olunanlardan əl çəkmirdilər! 1985-d ilin
martında «ellər atası»nın ölüm günündə SSRİ DİN-dən üç
polkovnik kabinetimə girdilər. Birinin familiyası parovozu kəşf
eləyən Çerepanovun adı ilə bağlı idi (həmin dövrdə mən
Naxçivan MR-nın daxili işlər naziri işləyirdim). Onlar (müasir
şəraitdə o, Yaqodadan, Yejovdan geri qala bilməzdi) Naxçivan
şəhəri vətəndaşının ərizəsinə əsasən nazir Fedorçukun tapşırığı ilə
gəlmişdilər. Ərizədə deyilirdi: «necə olur ki, xalq düşməninin oğlu
nazir olub?» Onlar mənim şəxsi işimdə babamın 1937-d ildə
repressiya olunduğunu, 1957-d ildə isə bəraət aldığı barədə
mə’lumatı bilə-bilə mənim əsəblərimi sarsıtmağa gəlmişdilər.
Mən onlara 1937-d ilin geri dönməməsi üçün gecə və gündüz
işlədiyimi bildirdim. Onları kabinetdə qoyub çıxdım. Bir neçə
aydan sonra məni tutduğum vəzifədən çıxmağa məcbur etdilər.
Məni tə’qib edənləri, DTK sədrini ölüm cəzasına məhkum etdilər,
vilayət komitəsinin katit)Tni vəzifə səlahiyyəti həddlni äşdıgınä,
H .Ə.ƏIiyevin abidəsinT uçurtmaq xülyasTna düşduyunə яогэnaxçıvanlılar 1988-ci ilin oktyabrında respublikadan biabırçılıqla
~qovçlula^ MəıT~Azərbaycan DİN-də şö’bə rəisi vəzifəsinə tə’yin
etdilər. Tə’qibçilər yenə də məndən əl çəkmirdilər. DİN-də partiya
uçotuna götürmədilər, vilayət komitəsinin tapşırığı ilə şəhər
partiya komitəsi məni uçotdan çıxarmadı. Martin 13-də Naxçıvana
gəldim. Şəhər partiya komitəsində mənim məsələmə baxılırdı.
Üzvlük haqqı vermədiyimə görə ciddi töhmət «yapışdırıldığmı»
bildirdilər. Babamı da antisovet elementi kimi həbs edəndə belə
demişdilər. 1965-d ildə böyük oğlum doğulan gündən, hər il
maaşımın bir hissəsini Sülh fonduna keçirmişəm. Mənə edilən
tə'qibləri düzgün və aydın şəkildə hazırladığım 350 səhifəlik
kitabda yazmışam. İmkan düşərsə, həmin kitabım, inşaallah, çap
olunacaqdır!
Hazırda Beriyaya, Bağırova və bir çox başqa cəlladlara haqq
qazandırmaqdan ötrü nə qədər baş işlədənlər var! Cəlladlar,
qatillər: Neron, Hitler, Stalin, Beriya, Yaqoda, Yejov, Bağırov,
Pinoçett və başqalarıdır. Onlar heç vaxt haqq qazanmayacaqlar!
İnsan taleləri ilə oynayan belə caniləri, qatilləri bağışlamaqmı olar?

1990-cı il 19 yanvarda güllə səsləri eşitdim.. DİN-nin 8-ci
mərtəbəsindən biitün şəhərin mənzərəsi görünürdü. Bakı Sovetinə
tərəf gələn BTR dəstəsi irəliləyirdi. Gecə 12-dən sonra atəş səsləri
gücləndi, şəhərin küçələrində tə’cili yardım maşınları göründü.
Şəhərdə döyüş gedirdi, bir tərəfdən Bakının silahsız dinc əhalisi öz
xalqına azadlıq tələb edir, digər tərəfdən isə dinc əhalini qırmaq
məqsədilə gəlmiş Sovet Ordusunun silahlı əsgərləri, о cümlədən
BTR, zirehli piyadalar maşınları, tanklar və başqa hərbi sursatla
yüklənmiş maşınlar.
Səhər DİN-nin böyük müstəntiqi, podpolkovnik, Qazaxıstanda
repressiya olunan ailədə doğulan İbrahim Nəsir oğlu Nəsirovla
şəhərə çıxdıq. Nəsirov yanvarın 21-də həyətdə nazirliyin
işçilərinin keçirdiyi e ’tiraz mitinqində SSRİ DİN naziri generalleytenant Vadim Bakatinə dedi: «Xalqımın qanım axıtdığınıza görə
mən'böyük müstəntiq kimi sizi həbs edirəm».
Salyan kazarmasına çatıb qapıda, sonralar «20 yanvar»
metrosu yaxınlığında dayandıq. Gözlərimizə inanmadıq, hər tərəf
qanma qəltan olunmuş günahsız insanların meyiti ilə dolu idi,
adamlar ağlaşırdılar. Zirehli jilet geyinmiş əsgərlər yoldan keçən
hər bir adama güllə ata bilərdilər.
Evdə mənə dedilər ki, kiçik oğlum Azad dostları ilə bu bəiadan
azad olub, BTR-lərdən qaça biliblər. Elə həmən gün Kommunist
partiyasına, sovet quruluşunun son günlərinə az qalmış inamım
tamamilə itdi.

AGDƏRƏ
Müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk dəfə sərbəst güləş üzrə
Avstraliyanın Sidney şəhərində
2000-ci il yay Olimpiya
oyunlarmda ağdərəli Namiq Abdullayev qızıl medal aldı.
DİN-nin arxivində mühafizə edilən sənədlərə əsasən mən
Ağdərə kəndinin və onun əhalisinin Namiqin əcdadlarının başına
gələnləri yaxşı bilirdim; oxuduqca məndə 20-30-cu illərdə kənd
əhalisinin qmlmasma dair tarixi faktlardan bəhs edən sənədli kitab
yazmaq həvəsi oyandı.
Sovetlər dövründə bu kənd e’tibarsız sayılırdı. Bunu mən öz
kitabımın səhifələrində açıqlayacağam.
Ağdərə kəndi Azərbaycanda Xızı rayonunun ən cənub
hissəsində, Bakının 100 kilometrliyindədir. Bakı-Şamaxı yolunun
60 kilometrliyində Cəngi yaşayış məntəqəsi vardır. Oradan
Ağdərəyə 37 km-dir. Yol nə vaxtsa çınqıllanıb ki, asfalt döşənsin,
lakin bunun üçün buraxılan pul vəsaiti yeyildiyindən yarımçıq
qalıb, qışda və yazda buradan keçmək mümkün olmur. Məktəb
direktoru bu yol ilə Bakı və Sumqayıtdan keçib, Xızıya
müəllimlərin maaşını almağa gedir və qayıdır, buna 3 gün sərf
olunur. Kəndin içindən çay keçir, yazda sulu olur, yayın axırında
quruyur. Çay Sumqayıt şəhərinin şimal hissəsindən Xəzərə tökülür
və Sumqayıtçay adlanır. Ağdərəlilər bu çayı Çigilçay adlandırır.
Yaşıllıq olmadığı üçün yayda torpaq toza dönür. Azacıq külək
əsəndə kəndi six toz dumam bürüyür.
Ağdərədə bir vaxtlar meyvə ağacları bitirdi, hər tərəf bağlarla
örtülü idi, şaftalı və əriyi ilə şöhrət tapmışdı, şanısı Bakı şanısmdan
heç də geri qalmırdı. O, daha ətirli idi. İndi bu bağlardan nişanə
olaraq kəndin yuxarınsında yeganə ərik ağacının yalnız bicçə
kötüyü qalıb. Hər dəfə kəndə yeni adam gələndə bu kötüyu
göstərib kəndin keçmiş meyvə bağlarımn unudulmaqda olan
şöhrətini qeyd edirlər.
Çayın sağ sahili boyunca bostanlar, kəndlilərin torpaq sahələri
uzanırdı. Kənd dərədə yerləşir. Cənub tərəf istisna edilməklə hər
tərəfdən
dağlarla
əhatələndiyindən,
bu
kəndin
yalnız
özünəməxsus, xüsusi mikroiqlimi vardır. Yazda dağlar yaşıl xalı ilə
örtülür. Həmişə çoxlu əhalisi olan bu kənd indi, demək olar ki,
boşalır, ilbəil adamsızlaşır. Əhali ətrafında mal-qara saxlamaq üçün
tövlələr olan birmərtəbə evlərdə yaşayırdılar. Əhalinin sayını
məktəbdəki şagirdlərin sayından da bilmək olur. 1-ci sinifdən 11 -

ci sinfədək cəmi 4 0 uşaq oxuyur. Mənim yanımda məktəbin
direktoru Mirbaba Qədimov zarafat edərək, «məktəbi uşaqla
doldurmaq üçün qoca dul kişiləri evləndirmək lazımdır»,—
deyirdi. Onun bu zarafatı qocaların hələ xoşuna da gəlirdi.
Kənddə telefon qovşağı yoxdur. Sovet hakimiyyətinin 70 ili
ərzində kino nümayiş etdiriləcək bir klub belə tikilməyib. Bu gün
də Ağdərə kəndində mədəniyyət evi yoxdur. 70-ci illərdə tikilən
məktəb isə cəmi 5 otaqdan ibarətdir. Onun əsaslı tə’mirə böyük
ehtiyacı var. Məktəbin direktoru Bakıda doğulmuş və
böyümüşdür, pedaqoji təhsiii yoxdur.
Bakıda Politexnik
institutunu bitirmişdi. İnstitutu bitirib, vətənpərvərlik edərək
doğma kəndinə qayıtdı, pedaqoji kursları bitirdi və məktəb
direktoru oldu. O, məktəbin yanında, indi artıq bar verən bir neçə
meyvə ağacı əkdi. O, bununla öz yerlilərinə demək istəyirdi ki,
vaxtilə bu kənd bağlarla əhatə olunmuşdu. Kəndin cənub
hissəsində yolun kənarmda 1918-ci ilədək məscid vardı, kəndi
işğal edib, əhalisini məhv etmək məqsədilə onu həmin ildə
ermənilər yandırdılar. 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 p/s vəziyyətə düşmüş məscidi
tə’mir etmək məqsədəuyğun deyildi. Buna görə də əvvəlki
məscidi söküb yerində daha böyük, daha geniş bir məscid
tikməyə başladılar. Məscidin bünövrəsini bir metr ucaltdıqdan
sonra pulsuzluqdan bu savab iş tə’xirə salındı.
Əhalidən toplanan pul vəsaiti hesabına kəndə su kəməri
çəkildi. Aladaş dağının şimal hissəsində dağın ətəyində bulaq
suyunun toplandığı hovuz tikildi, oradan kəndin mərkəzinə boru
kəməri çəkdilər, camaat oradan evlərinə vedrələrlə su daşıyırdılar.
Bulaq suyu gecə-gündüz axaraq bu hovuza yığılır; lazım gələndə
ağadarı da bu su ilə suvarırdılar. Kənd əhalisi hər binaya, hər evə
imkan daxilində su çəkdirməyə çalışırdı. Kənddə mağaza
olmadığından tələbat malları - ərzaq və ev ləvazimatı əşyaları
Bakıdan gətirilirdi. Mənim bildiyimə görə bu kənd Azərbaycanda,
güllələnmiş-repressiya edilmişlərin qəbiristam olan Göyçaydakı
Bığır kəndi kimi bir kənddir. Kütləvi repressiya illərində güllələnən
“bandit" adlanan bu qədər adam sovet hakimiyyətinə qarşı çıxanlar
idi. İkinci qəbiristan kəndin cənubunda Cəngi-Ağdərə yolunda
yerləşir, Bir qayda olaraq kənddən kənarda yaşayan bütün
ağdərəlilər ölülərini bu kənd qəbiristamnda dəfn edirdilər, həm də

buranı müasir vəziyyətdə saxlayırdılar, bütün qəbirlərin üstündə
müvafıq yazıları olan qəbirüstü plitələr - sinə daşları, baş daşları
vardır.
Hazırda ağdərəlilər, əsasən, maldarlıqla məşğuldurlar. Hər
ailənin çay boyunca bostan və başqa bitkiiər 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 otaranda sürüyə özünün də oniarla
qoyununu qatırdı və ailəsini dolandırırdı. Kolxoz bir qoyundan 2
quzu almaq planı qoymuşdu. Bə’zən hər hansı səbəbdənsə
qoyunlar ölür, ya da canavar yeyirdisə, onda çoban onun əvəzinə
öz qoyunlarmı verməli olurdu. Bütün bunJar axırda kolxoz
quruluşunun dağılmasma səbəb oldu. Bir çox keçmiş kolxozçular
maddi vəsaitin olmaması üzündən öz təsərrüfatlarını qura
bilmirlər. Yayda öz evlərinin qabağında ot qurudub tayalayırdılar.
Gecə-gündüz işləyənlər çox ot topladıqları üçün öz heyvanlarını
da yemləyir, qalanını da öz kəndlilərinə satırlar. Hər ailənin 10 və
daha çox qoyunu, bə’zilərinin isə 100-dən çox qoyunu var, lakin
belə ailələr hələ istənilən qədər deyil. Kənddə başqa gəlir yeri
yoxdur, aylıq maaş alan ancaq müəllimlərdir. Yaşlı kəndlilər çox az
maaş alırlar ki, bu da onların yeməyinə belə çatmırdı.
Hazırda torpaq kəndliyə qaytarılmışdır desək, düz olar, ancaq
o, mexanikləşdirmə vəsaiti olmadığından onu becərə bilmir.
Bakı şəhərində minlərlə ağdərəli yaşayır, onlardan çoxu
məcburi olaraq köçüb gəlmişdir. Bə’ziləri 30-37-ci iliərdə
repressiya olunmuş qohumlarma görə tə’qib edildiyindən,
başqaları ağır vergilər üzündən, digəriləri ailəsini dolandırmaqdan
ötrü Bakıya köçmüşdülər. Çox yerlərdə kəndli ancaq bir inək və üç
qoyunsaxlaya bilərdi, suvarılmayan yerlərdə isə bir qədər çox
heyvan saxlamağa icazə verirdilər. Bəs bu necə olur ki, vaxtilə 20
mindən artıq qoyunu, hər həyətdə bir və daha çox dəvəsi olan, 2
və daha çox öküzü, atı olan ailələr son illər ailəsini dolandıra
bilmir?
Kəndin ağsaqqalı, 1920-ci il təvəllüdlü, 1941-45-ci il
müharibəsi iştirakçısı, bir neçə orden və medalla təltif olunmuş,
1931-ci il 9 oktyabrda Ağacanyan tərəfindən güllələnmiş Gülalı və
İmamullanın əmisi oğlu Səferov Həsən Əmrəli oğlunun
dediklərindən.- «Görünür, 1930-cu ilədək kənddə 48 Hacı, 15
Kərbəlayı, 20 Məşədi vardı. О vaxtlar Hacı adı almaqdan ötrü
Məkkə kimi müqəddəs şəhərə getmək lazım idi. Bunun üçün də

böyük vəsait lazım idi. Bu isə bütün il ərzində ora getmək v ə
qayıtmaq demək idi. Təkcə gedib ziyarət etmək yox, həm d ə
qayıdanda müqəddəs yerlərlə bağlı olan hədiyyələr də gətirmək
dazım idi. İndi bu iş çox asandır; bilet aldın, təyyarəyə mindin 1
gündən sonra çatdın, Allaha dua elədin, günahlarım yudun v ə
təzədən qayıdıb gəldin. Ə w əllər belə deyildi. Ziyarətlər il boyu
çəkirdi. İndi isə çoxlu günah qazanır, rüşvət alır, oğ urluq, zina,
hətta cinayət edir, fırıldaqla və s. ilə məşğul olurlar. О vaxtlar
Məkkədən qayıdanlar həqiqətən müqəddəs adamlar idi/ər».
Əhali də onlara müqəddəs kimi yanaşırdı, onlar da özlərini
müqəddəs adam kimi aparırdılar, spirtli içki içmir, söyüş söymür,
özgə malına tamah göstərmirdi. Bütün mübahisəli məsələləri
asanlıqla həll edirdilər. Ağdərəlilər bugünədək böyüklərin
hörmətini saxlayır, onların bir sözü kiçiklər üçün qanun sayılır,
müqəddəs adamlara bugünədək qorunub saxlanmış xüsusi
münasibət vardır.
Sovetlərə qədər Hacı Ağahüseyn kənddə ən varlı adam idi.
1800 baş qoyunu, onlarla dəvə və ökQzü, özünün otlaqları,
yaylaqları və qışlaqları vardı.
Ağsaqqalların dediyinə görə maldarlıqdan gələn gəliri o,
zəhmət çəkən insanlara paylayırdı. Nəcməddinİn isə 500-dən çox
qoyunu vardı. Yaxşı yaşayırdılar. Kənddə kasıb yox idi. Kəndlilər
əlillərə kömək edirdilər. Bir qədər varı olan adamlar kasıblara
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 çəkdirdi. Qısa müddət ərzində meyvə
bağları, bostanlar çiçəkləndi. Lakin bir müddət keçəndən sonra
hakimiyyət dəyişdi, keçmişdə insan istismarı iyi verən «pullar»la
tikilmiş kanaldan sonra, torpaqla örtülmüş bir zolağ qalmışdır.
Sonralar heç kim, bu kəndi dolandıran, ona çörək verən bu kanalı
bərpa etmək istəmədi.
Mustafayev Baxış Əzməmməd oğlu 1921-ci ildə doğulmuş və
Ağdərədə böyümüşdü. Kolxozda çoban işləyirdi. 1942-ci ilin
yanvarında döyüşən orduya çağırılır, həmin il əsir düşür. 1947-ci
ildə evə qayıdır, iki ildən sonra həbs edilib 25 il iş alır və 1957-ci
ildə həbsdən azad edilir. Azadlığa buraxılandan sonra, Sumqayıtın
Corat kəndində məskunlaşır. Orada 1.913-cü II təvəllüdlü bacısı
Mustafayeva-Nuriyeva Güləsmə Əzməmməd qızı yaşayırdı. Oniar
20-30-cu illərin hadisələrini yaxşı xatırlayırlar.

Onlar danışarkən, sözlərini axıracan dinləmək lazımdır.
Sözlərini yarımçıq kəsəndə onlar əsas fikri unudur, sohbəti
təzədən danışmalı olurlar. Onların damşığından mə’lum olur ki,
1938-ci ildə rayon rəhbərliyi kəndə gəlib camaatı yığaraq kənddə
meyvə bağlarını bərpa edəcəkləri barədə xəbər verdilər.
Yuxarıdan verilən göstərişə əsasən, bağlar yeni aqrotexnika
əsasında salınacaq və bərpa ediləcəkdir. Torpaqlar kolxozçular
arasında bölüşdürüldü. Hərəyə öz sahəsində ağac əkmək
tapşırıldı. Torpağı 1x1 m ölçüdə qazıb pöhrə basdırır, toyuq peyini
töküb, üstünü torpaqlayırdılar. İki il keçməsinə baxmayaraq,
ağaclar böyümədi. О vaxt ağadara toyuq peyini verilməsinə
e ’tiraz edən kəndlilər, sonralar kolxoz quruluşunun əleyhinə çıxan
adamlar kimi repressiya olundular.
Bununla əlaqədar mən 1926-cı ildə Naxçivan 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 çıxm ış, guya
"...Naxçivan MR-da iqlim şəraitinə görə dovşançılığı inkişaf
etdirmək qeyri-mümkündür,"- demişdir. Ona görə də Azərbaycan
QPLl 14 sentyabr 1926-cı ilədək Novruzov Ələkbəri cəzasını həbs
düşərgəsində çəkməklə 5 il müddətinə azadlaqdan məhrum etdi.
İttihamnaməni Az.QPU-nun sədri AQRBBA təsdiq etmişdi.
Mən arxivdə olan bu həqiqi materialı ona görə misal çəkdim
ki, qoy, hər şeyə irad tutan oxucu deyilənlərin düzgünlüyünə
şübhə etməsin.
Kənd yerlərində rəhbərə ağıllı və bacarıqlı bir adam kimi
baxırlar. Xüsusilə də partiya rəhbərlərinə. Culfa rayonunda
ixtisasca baytar olan rayon partiya təşkilatının katibi Məmmədov
təcrübəli briqadirə yazda üzümlükləri becərmə qaydalarını
öyrədirdi. Həmən il məhsuldarlıq 80% aşağı düşdü.
Müharibə
başlayanda
agdərəlilər yuxarımn
göstərişini
gözləmədən yenidən meyvə bağları, üzüm tənəkləri əkdilər. İki
ildən sonra bu bağlar artıq məhsul verməyə başladı. Müharibə
qurtardıqdan sonra, hər meyvə ağacına məcburi vergi
qoyulduğundan, kəndlilər özləri çətinliklə becərdikləri bu ağadarı
qırmağa başladılar.
Ağdərəli kəndlilərin şikayətə getməyə yeri yox idi. Şikayət
edərsə, yenidən onlara xalq düşməni kimi baxacaqdılar. Kənd
əhalisi kütləvi repressiyalarda böyük fiziki və m ə’nəvi itkilər
vermişdi; kənd “bandit" kəndi adlanmışdı. Əhalidən bir nəfər olsun

partiya işinə irəli çəkilmədi, milisə, DTK-ya götürmürdülər, bu
orqanlara düşmək üçün miitləq yoxlamadan keçməli idilər.
Yoxlama hər ailədən bir nəfərin repressiya qurbanı olduğunu
göstərirdi. Bə’ziləri məhkəməsiz güllələnmiş, digərləri məhkum
edilmiş, üçüncüiər isə repressiya edilənlərin yaxın qohumları kimi
alçaldılaraq, təhdid və təhqirlərə m ə’ruz qalmışdılar.
Rəvayətə görə, bu yerlərdə nə vaxtsa 5 qardaş yaşayırmış.
Təmiz havası, ətrafdakı gözəl bulaqlar, kəndin ortasında axan çay,
qışda və yayda qoyun saxlamaq üçün gözəl otlaq/ar vardı. Bu
yerin 5 km-liyində Alp çəmənlikləri yerləşirdi. Aiadaş dağımn
zirvəsində içməli suyu olan göl vardı. Həmin gölü «Qanl/ göl»
adlandırmışlar. Kəndin əhalisi bir-birinə qohıımdurlar və sifətdən
bir-birinə oxşayırlar.
1941-ci ilin 22 iyununda Staiinlə Hitler arasında gedən şifahi
və yazılı münaqişələrdən sonra, İkinci dünya müharibəsi başlandı.
Bu müharibədə təkcə Sovet İttifaqında 27 milyon adam, о
cümlədən 60-dan çox ağdərəli qəhrəmancasına həlak olmuş, itkin
düşmüşdü. 30-cu illərdə sovetlər ölkəsinin güllələdiyi adamların
qohumları məhv olmuşdu. Cəbhəyə kimin qohumu olmasından,
antisovet elementi olmasında baxmayaraq, bütün ağdərəliləri
aparırdılar. Çoxu cəbhəyə könüllü getmişdi. Həmin müharibədə
75 ağdərəli iştirak etmişdi. Onlardan bir neçəsi yaralı, müharibə
əlili kimi qayıtdı. Bə’ziiəri kontuziya almış halda 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 hüquqmühafizə orqanlarının nəzarəti altında olmuş və yalnız müstəqil
Azərbaycan dövləti qurulandan sonra, onlar izlənmədilər. Hazırda
onlardan bir neçəsi sağ qalmışdır, qoca vaxtında tökdükləri qana
görə çox cüz i təqaüd aldıqlarından zaman-zaman giley-güzar
edirdilər.
Ağdərə kəndində yaşayan 1925-ci il təvəllüdlü Məlikov
Srazulla Ağacan oğlu, ikinci dərəcəli əlildir. 1925-ci il təvəllüdlü
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 flə birgə mühasirəyə düşmüş, huşsuz
vəziyyətdə əsir düşmüş, əsirlikdən qaçmış və Fransa partizan
hərəkatında iştirak etmişdir.
Həmln illərdə xalqda olan yüksək vətənpərvərlik qadınlar və
qocaları ordunu dolandırmaq üçün gecə və gündüz işləməyə

sövq edirdi. Onlar ərlərinin, oğullarnın sağ-salamat qayıtması
naminə əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Həmin illərdə yorğandöşəkdən yunu çıxarıb əsgərləri soyuqdan qorumaq məqsədilə
cəbhəyə göndərirdilər.
Görünür, Allah özü də xalqa, xüsusilə də kəndlilərə kömək
edirdi. О illərdə yüksək taxıl məhsulu və başqa kənd təsərrüfatı
bltkiləri yetişmişdi. Özləri ac qalaraq bütün bunları cəbhəyə
göndərirdilər.
Bu
hadisələri
mən
gözümlə
görmüşəm.
Ağsaqqallar da bunu təsdiqləyə bilər.
1943-cü ilin yanvar ayında böyük qardaşım Sovet ordusuna
çağjnld). Atam həmin ildən müharibə qurtaranadək bütün maaşını
cəbhəyə göndərirdi. Ailəsini isə normadan artıq işlədiyi üçün
mükafatla doiandırırdı. Atamın Qazaxıstanda sürgün edilmiş xalq
düşməni kimi yaşamaq hüququ vardı.
1928-ci il təvəllüdlü ağdərəli Abbasov Həsənəli Sahil oğlu
yaşına görə müharibəyə getməyib, ancaq müharibənin ağırlıqlarını
görüb, indiyədək özünün repressiya olunmuş babası, ruhanilərin
nümayəndəsi Abbasəli Tanrıverdiyevi axtarır. 1931-ci ildə QPU
tərəfindən həbs edilmiş və taleyi mə’lum deyil, heç bir
kartotekada və b. materiallarda adı yoxdur. Hələ bügünədək çox
qohumları öz repressiya olunmuşlarını tapa bilməyiblər. Şəki
rayonunda olduğu kimi 3 0-31-ci illərdə 200 mindən artıq
vətəndaşın güllələndiyinə baxmayaraq, qeydiyyatdan yalnız 1000
nəferi keçmişdir, qaianlarını isə müəyyən etmək mümkün deyil.
Min təəssüf ki, kütləvi repressiyaların keçirildiyi bütün rayonlarda
belə olub.
2000-ci ilin 20 avqustunda Ağdərə kənd məktəbinin direktoru
Qədimov Mirbala müəllimlə görüşüb səmimi söhbət etdim.
Söhbət zamanı о dedi ki, 1931-ci ildə repressiya olunub 6 il
müddətinə həbs cəzası ilə əsir düşərgəsinə göndərilən,
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 gələ bilmirdi. Orduda Rusiyada xidmət
etdiyindən rus diiini yaxşı bilirdi, xidməti başa vurduqdan sonra iki
dəfə
imtahan verməsinə
baxmayaraq
konkursdan keçə
bilməmişdi, indi isə onun bu arzusuna çatmamasına bir başqa amil
səbəb olmuşdur - artıq maddi cəhətdən imkansız idi.
Bizim dördüncü yol yoldaşımız Ağdərədə doğulmuş 1929-cu
il təvəllüdlü Səmədov Babakişi Mirzabı (Mirzəbi) oğludur. Uşaqlıq
və gən'clik 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 siyahıya düşmüşdü.
Anası Şixanum Məşədi Məhəmməd qızı qardaşlarına ərzaqla
kömək etdiyi üçün və bandalarla əlbir olmasma görə müqəssir
bilinib, Bakı türməsinə salınmışdı. Belə bioqraflya 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 e ’tibarsız adamları olaraq qalırdılar.
Babakişi şəhər rəhbərlərinin birinin sürücüsü oldu, bir az
keçəndən sonra, mədəni surətdə onu işdən azad etdilər. Səbəbi
aydın idi. Taksi sürücülüyünə girdi, pensiyaya çıxana qədər orada
işlədi. Sumqayıtlılar hələ indiyədək bu vicdanlı, üzügülər, öz
sərnişinlərinə, xüsusilə də qocalara və kasıblara hörmət edən bu
adamı xatırlayırlar. Zaman dəyişən kimi, ölkə müstəqillik aldı.
Babakişinin oğlu Rzanı milisdə işə götürdülər, o, atasının arzusunu
həyata keçirdi. Odur ki, biz Qanlıgölə tərəf qalxanda Babakişinin
gözləri yaşardı. O, 50 il keçməsinə baxmayaraq yenidən
doğulduğu, uşaqlıq çağlarırtı 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 banditlərin
basdırdığı qızıliarı axtarırdı. O, ağdərililəri suyun göldən axıb çıxa
bilməsi üçün dərin bir çalov qazımağa məcbur etdi. Qızıl
tapılmadı, gölün suyu isə yol tapıb axmağa başladı. Suyun
səviyyəsi 5-6 m düşdü, ətrafda qamışlar bitmişdi. Göldə həddən
artıq zəli vardı, m ə’lumdur ki, zəlilər ancaq təmiz bulaq suyunda
artır; indi isə Qanlıgöl Bakıdan gəlib asan yolla pui 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 əwələrində
gölün yaxınlığındakı böyük daşın altında dərinliyi 2 m-dən artıq
olan bir çuxur qazıldı, deyilənə görə burada о dövrlərdəki
basdırılan qızılı xaricdən kimsə gəlib xəritə üzrə yerini öyrənib
çıxarmış və özü ilə aparmışdır. Kəndlilərdən heç kəs bu adamın
kim olduğunu bilməyib. Təzə qazılan dərəni 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 olub, ilk məktəb direktoru
olmuşdur. Ölümündən sonra, dərc edilməmiş çoxlu şe’rlər qoyub
getdi. Qaniıgöl şe’rindən kiçik bir parçanı veririk:
Qanlıgöl
Aladaş yaylağı... kiçik bir göl var,
Qanlıgöl deyirlər ona ellərim
Onun dövrəsində dəlikli daşlar.
İnsan gözləri tək qoşa bulaqdan,
Yaranmış Qanlıgöl hey zaman-zaman
Bəlkə bir zirvədə yerləşdiyindən
Qürurla özünü samr bir ümman
Yalnız qurbağalar, nəğməli quşlar,
Küləkdən yellənən uzun qamışlar,
Bu yerin daima pozur sükutun,
Bir də bərk tufanlar, leysan yağışlar.
Yarpız, kəkliotu, о tər nanələr,
Baharda bu yerə hey ətir səpər.
Kəklik zənguləsi eşidərsən, dost.
Güzarın düşərsə bura səhərlər.
19-cü əsrdə və 20-ci əsrin əvvəllərində yaşamış, şe’r yazmış
və toylarda öz şe’rlərini oxumuş aşıq Adıgözəl şe’rlərində çar
çinovniklərinin əleyhinə çıxış etmiş, öz azadlığmı və öz
həmvətənlərinin azadlığını tələb etmişdir. Onun şe’rləri bu günə
qədər gəlib çatmamış və təkcə Mirbalanın yaddaşmda iki bənd
qalmışdır.
Adıgözələm, Aladaşda gəzərəm,
Pristav, naçalniki güllə ilə süzərəm.
Sayad quş olub, öz ovumu üzərəm,
Odu Adıgözəl gəldi, Adıgözəl gəldi.
Adıgözələm Aladaşda gəzərəm,
Sarı patronları döşümə düzərəm.
Pristavı ayağımla əzərəm,
Anama deyin, mətin vətənin ad günüdü.

Bakıda yaşayan ağdərəlilər, о cümlədən uşaqlar da daxil
olmaqla öz kəndlərinin tarixini gözəl bilirlər, 30-cu illərin
hadisələrindən xırda detallara qədər danışa bilərlər. 30-cu illərin
hadisələri nəsildən-nəsilə ötürülüb. Deyirdilər ki, əhalinin kənddən
çıxıb getməsinin səbəbi kənd rəhbərlərinin əhali ilə pis rəftarı olub.
Həqiqətən də bu rəhbərlər sistemin və zamanın uşaqları, balaları
idilər. Ağsaqqalların dediyinə görə kənd rəhbərlərinin nalayiq
hərəkətləri böyüməkdə olan nəslin xatirəsində əbədi yaşayır.
Bə’ziləri danışır ki, bir kəndli koixoza 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 aldıiar.
Digərləri deyirdi ki, bütün günahlar 1931-ci ildə öldürülən ərinin
qatilinin tapılmaması üzündən intiqamını almaq istəyən rəhbər
qadındadır.
A rxiv materiallarından m ə’lumdur ki, nəinki kənddə, hətta
respublikamızın miqyasında, hətta keçmiş SSRİ-də yuxarıdan
gələn göstərişə görə kəndin «antisovet elementi» adlanan
lazımsız hissəsini məhv etmək üçün ətrafda bir-iki milisi
öldürürdülər ki, əhalini qırmaq üçün bir motiv olsun. Beləliklə, bu
motivə görə NKVD əməkdaşları bunu əllərində əsas tutaraq 1918ci 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 İvanov dediyinə görə 1930-cu ildə
kəndə çatmamış yoJ kənarındalu meşədə 2 milis nəfərinin
öldürülməsi, həmin kəndin dinc əhalisini qırmaq üçün NKVD
əməkdaşlarının əlində əsas oldu.
1929-cu ildə Sov.İKP katibi, Sovet İttifaqı ateistlərinin baş
ideoloqu Yaroslavski (Qubelman Miney İsrailoviç, 1878-1943)
bütün bolşevik inqilablarımn iştirakçısı olan bu akademik, həmişə
rəhbər orqanlarda işləmişdi, ateistlərin hərəkatını təşkil etmişdi.
Həmin iliərdə qiymətli tarixi binalar, qeyri-adi me’marlıq abidəsi
olan kilsələr, məscidlər dağıdıldı, keşişlər, minlərlə kilsə dindarları
tutuldular. Ateist kitabçaları NKVD əməkdaşlarının köməyilə
kəndlilərə, о cümlədən ziyalılara və fəhlə sinfınin bə’zi
təbəqələrinə paylandı. Ağdərə kəndində bu kitablardan 15

kəndliyə verildi. Bə’zilər bu kitabçanı özündə gəzdirir, digərləri
Allahın qəzəbindən qorxub gizləyirdilər. Bu kitabçam yalnız
Bakıdan və ya rayon mərkəzindən gələn rəhbər işçilərin tələbi ilə
göstərirdilər. Kitabçası olan şəxslər böyük hüquqiara malik idilər,
hətta bə’zən 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
işləməyərək varlanırdılar.
Bir çox varlı kəndiiiər varım-dövlətini qoruyub saxlamaq
məqsədilə qızlarını vaxtilə öz nökərləri olmuş kasıb ailənin
oğlanlarına ərə verirdilər. Bə’zən bu yaxşı nəticə vermirdi, bə’zən
də keçmiş nökər özünün varlı qaynatasının var-dövlətini içkiyə
verib, heç-puç edirdi. Bə’zi hallarda zəngin kəndlilər öz
qazandıqları mal-dövlətini atıb, hər hansı iş olursa-olsun işləyib
ailəsini saxlamaq üçün şəhərə gəlirdi. Kənddə az varlt kəndlilər
qalırdı ki, onlar da kəndin rəhbərlərinə inananlar, xüsusilə 1918-ci
ildə əltorində silah torpaqlannı erməni yaraqlılarından qoruyanlar,
1931-37-ci illərdə isə rep-ressiyaya düşənlər idi. Bə’ziləri
güllələnmiş, bə’ziləri müxtəlif müddətlərdə iş almışdılar. Kəndliləri
qolçomaq kimi, üsyançılar hərəkatınm iştirakçısı kimi, banda
köməkçiləri kimi qələmə verirdilər. Hər repressiya olunan üçün bir
neçə sətirdən ibarət ittihamnamə və ya qərar verillrdi. Bu qərar bir
ailənin ya da bir nəslin taleyini həll edirdi. Azərbaycanın bütün
kəndlərində, xüsusilə də Ermənistan və keçmiş DQV-də vəziyyət
bu cür idi.
Kütləvi repressiyalar zamanı Naxçivan MR-sı, İran və Türkiyə ilə
sərhəd rayonları böyük itkilər vermişdi. Bəs, nə düşmənmövqeli
kapitalist ölkələrin bir parçası, nə də Ermənistanla sərhəd
zonasında yerləşməyən böyük bir dağ kəndi niyə bu qədər çoxlu
itki verməliydi?
Ağdərə kəndi Azərbaycan miqyasında dəmir yolundan uzaqda
yerləşir,
hökumətin
ən
yaxın
asfalt
yolu
onun
37
kilometriiyindədir. Səbəb birdir, 1918-ci ildə təkqulaq Andranikin
təpədən-dırnağa qədər silahlanmış qüwələri indiki Azərbaycan
ərazisində kütləvi qırğınlar aparıblar. 1918-ci ilin mart günlərində
erməni döyüşçüləri Bakı, Şamaxı, Quba və respublikanın başqa
rayonlarında minlərlə azərbaycanlı məhv etmişlər.
1918-ci il 28 mayda ilk müstəqil Azərbaycan qurulduqdan
sonra 1918-ci ilin martında minlərlə azərbaycanlımn vəhşicəsinə
qırılması faktım araşdıran xüsusi komissiya yaradıldı. Komissiya

dəhşətli faktlar üzə çıxartdı. Meyitləri indiki Azneftdə qalaqlarla
üst-üstə yığırmışlar. Deyilənə görə, bu dəhşətlərin fotoları
Praqanın arxivində saxlamlır. Ağdərəlilər Şamaxı şəhərində öz
dəstələri ilə azərbaycanlıları erməni yaraqlılarından müdafiə
edirdilər. Buna görə də erməni döyüşçü dəstələri kəndə basqm
edib, əhaiini qırmağa cəhd göstərirdilər. Dəstə Hilmilli kəndindən
çayla kəndin cənubuna keçib, iki evi və məscidi yandırdı.
Ağdərəlilər təhlükəni görüb qocaları və uşaqları, bə’zi qadınları
Aladaş dağının ətəyindəki təhlükəsiz bir yerə apardılar. Qadınların
əsas hissəsi kişilərə kömək edirdilər, özləri dəstəni əhatə edərək
oniara müqavimət göstərirdilər. Ağsaqqalların dediyinə görə Qara
Əhməd beş yüz metrdən yaraqlılar dəstəsinin komandirini vurdu
və ağdərəlilər hücuma keçdilər. Ermənilər dəstələrinin bir hissəsini
itirdiklərindən geri çəkilməyə məcbur oldular. Bu döyüşdə
ermənilər 11 döyüşçü, ağdərəlilər isə cəmi 5 döyüşçü itirdilər.
Pəhləvan Məşədi İmanqulu Ağdərəni əhatə edən bütün
kəndlərin içərisində məşhur idi, mahalda onun kürəyini heç kəs
yerə vura bilməmişdi. Toylarda həmişə qalib çıxardı. Qızıl medal
almış Namiq Abdullayev 20-ci illərin pəhləvanlarının nəslindəndir.
Kəndin müdafiəçilərindən pəhləvan Məşədi İmanqulu, Molla Əli,
İbrahim, Əşrəf, Əhməd Səfərli xüsusilə ferqlənirdilər, Məşədi
Əmbək Нас! Məlikəii oğlu isə erməni dəstə/ərinin qovulmasında
xüsusi xidmətlərinə görə türk komandan/ığı tərəfindən Yüzbaşı
hərbi adma layiq görülmüşdü. Ermənilər Yanardağ tərəfindən
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 ə'la atıcılığı ilə fərqlənirdi. Türk
komandanlığı ona xüsusi ad vermişdi. Döyüşdə ağır yaralandı və
32 yaşında vəfat etdi.
Kəndin müdafiəsində о dövrdə 80 yaşı olan Hacı Qurban Əli
oğlu böyük işlər gördü. Yaşının çoxluğuna baxmayaraq öz oğlanlarıyla çağırılmamış qonaqlara qarşı mübarizə aparır, onun bas
(gur) səsi hər yerdən, xüsusilə də müdafiənin zəif təşkil olunduğu
yerdən eşidilirdi. Ən yüksək nöqtədə durub, dirijor kimi ağdərəlilərin hücumuna komandirlik edirdi. Bu müdrik qocanm dəyanətini görən hər bir ağdərəli öz yerindən tərpənmir, postlarında
möhkəm durub kəndləri qoru-yurdu. Bir addım da olsun geri
çəkilməyib, çox böyük şücaətlə erməni yaraqlılarım qovdular.
Vaxt keçdi, bolşeviklər hakimiyyətə gəldi, indi erməniiər öz
sahiblərini dəyişdilər, dünənki döyüşçülər bu gün QPU, NKVD

əməkdaşı forması geyib, ağdərəlilərə 1918-ci il döyüşünü
xatırladırdılar. İndi, onlar sovet hökuməti və bolşeviklər partiyasının adından çıxış edirdilər, xalqı qırmaq üçün vasitə həmişə
tapılar. Bə’zi ağdərəlilər çox ağır vergini verməmiş, digərlərinin bir
qədər artıq taxılı vardı, о biriləri isə kolxoza vaxtında yazılmamışdılar. Əhalinin təqribən yarısı insafsızcasına verilən ateist
biletlərindən imtina edirdilər. 1918-ci ildə Hacı Qurbanın cəsarət
və təşkilatçılığına görə QPU əməkdaşları bu müdrik qocanı həbs
etməklə ürəkləri soyumadı, iki oğlunu onun gözü qabağında
güllələdilər.
1931-ci il 9 oktyabr NKVD dəstəsinin komandiri Ağacanyan
Ağdərədən 20 km aralı 8 kəndlini üsyanda iştirakına görə güllələdi. Həmin gün güllələnənlərin meyitini kəndə çatdırıb Baloğlanın töviəsinin divarları yamnda qoyub, qadınları onların qanlı
üzlərini yumağa məcbur edirdilər, xüsusi fotoqraf də vət etdilər ki,
bolşevik terrorunun bu qurbanlarının şəklini çəksin. NKVD dəstəsinin komandiri Ağacanyan, gizli siyasi şö bənin rəisi Xoren Qriqoryanın və öz rəisi Orbelyanın tapşırığını yerinə yetirdiyi üçün
indi fəxr edə bilərdi. İndi o, yüksək vəzifə alacağına tam əmin idi.
Terror qurbanlarının şəkli çoxaldılıb, keçirilmiş üsyançılar
hərəkatımn iştirakçılarımn məhv edilməsi əməliyyatını təsvir və
tə’rif edən sənədlər qoşulmuş böyük bir məktub Zaqafqaziya
QPU-nun rəisi Beriyaya, SSRİ NKVD-nin xalq komissarı Yaqodaya
göndəriləcəkdi. Yaqoda 1938-ci ildə antisovet element! kimi,
antisovet hərəkatının təşkilatçılarından biri kimi güllələnmiş və
hətta bəraət belə almamışdı.
Bununla əlaqədar mən Çexiyada Praqa şəhərinin təxminən 50
km-liyində yerləşən Liberetsı 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 plyonkam götürüb turistrlərə göstərmək üçün Liberetsı
şəhərindəki muzeyə vermişlər. QPU əməkdaşlannın çəkdiyi
güllələnmiş kəndlilərin fotoları bu kitabda təsvir edəcəyimiz
repressiya qurbanlarının işlərində qalmışdır. Mən özüm Qurbanov
Əminağa Əliağa oğlunun, Bafadar Əlmurad oğlunun bu şəkilləri
necə öpdüklərinin şahidi olmuşam, onların əksəriyyəti yaşlılar idi,
göz yaşlartnı 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 nədədir? Əgər 1917-ci ildə bolşeviklər çevriliş edərək,
keçmiş Rusiyada sosializm qurmaq, sonralar isə bunu daha da
genişləndirmək istəyirdilərsə, onda bu formasiyanın statusu öz
xalqına qarşı genosid siyasəti yeritməməli idi. Təkcə ona görə ki,
onlar öz ailəsini, uşaqlarını yaxşı dolandıra bilirdilər.

AĞDƏRƏ KƏNDİNDƏ SOYQ1R1M
1931-ci il avqustun 2-də Xızı rayonunun Ağdərə kəndində
daha dəqiq desək, kənddən 5 km aralı «Qanlıgöl» gölü yerləşir.
Aiadaş dağında bə’zilərinin Möhüb adlı bir milisin, bə’zilərinin
vergiyığan adlandırdıqları bir nəfərin öldürüldüyünü deyirdilər. Bu
haqda
hətta
cinayət
işində
dəqiq
mə’lumat yoxdur,
Müəyyənləşdirilmişdi l<i, Möhüb heç vaxt milis olmayıb,
ağsaqqallar da bu barədə heç nə bilmir. Bə’zən ona yaylağa
getməyi və müxtəlif işləri görməyi tapşırırdılar. Möhüblə birlikdə
guya milis Nəsir də öldürülüb. Bütün şahidlər və bu işi istintaq
edənlər ifadələrində Nəsirin familiyasmı belə xatırlamadıqlarını
söylədilər. OQPU-nun əməkdaşları onun familiyasını demir və
onun Ağdərəyə haradan gəldiyini bilmirlər. Onun xidmət yeri də
mə'lum deyil. Yalnız Məmmədcəforin istintaqı zamam müəyyən
edilmişdir ki, Möhüb və Nəsir Məmmədcəfərin yanına rəis
tərəfindən göndərilmiş və ondan istintaq edilmək üçün Şıx Əlicanı
Xızıya göndərməsini xahiş etsinlər.
Məmmədcəfərin atası deyib ki, Məmmədcəfər evdə yoxdur,
gələn kimi onu rəisin yanına göndərəcəkdir.
Möhüb və Nəsirin öldürülməsi səbəbini heç kəs aydınlaşdıra
bilmədi, müttəhimlərdən heç biri bu milisləri öldürənlərin kim
olduğunu deyə bilmədilər. Hətta OQPU əməkdaşları belə bu
məsələ ilə bir dəfə də olsun maraqlanmayıblar.
Bir neçə gün keçəndən sonra kənddə kommunistlərdən
Novruzbəy və Vəlibəy öldürüldü. Sovetləşməyə qədər onlarm ikisi
də çoban idilər. Kolxoz təşkil olunanadək varlı kəndlilərin
qoyunlarmı otanrdılar. Onlar ateist kitabçası aldılar, onlara vəzife
də tapşırıldı. Onların ölümündən sonra, kənddə bütün kişilərinin
həbs ediləcəyi barədə şayiə gəzirdi.
1931 -ci ilin 28 sentyabrında müttəhimlərdən heç biri
dindirilmədi, işdə bir protokol yox idi, avqustun əwəlində
Ağdərədə baş verən hadisə barədə əməkdaşların raportları və ya
başqa materiallar yox idi. Bu dövrdə kəndin kişiləri evlərindən

çıxıb getmiş və gizli halda yaşamışiar. belə ki, bütün kişilərin həbs
ediləcəyi barədə şayiələr hər gün baş alıb gedir, qonşu kəndlərə
yayılırdı. Elə həmin günlərdə Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsində
2-ci şö'bənin rəisi Orbelyan oldu. Onun türk mənşəli dinc əhalini
qırmaqda böyük təcrübəsi vardı və dəfələrlə buna görə vəzifəsi
yüksəlmişdi. Sadıq Zeynal oğlunun 1999-cu ildə «Gənclik»
nəşriyyatında buraxdığı «Tarixin qan yaddaşı»
kitabında
Orbelyanm GSN rəhbərləri, Azərbaycan DSİ-nin rəisi Qriqoryanın
və onun dostu Markaryanın qarşısındakı böyük «xidmətiəri» qeyd
edilmişdir. Sonralar Orbelyanın vəzifəsi böyüdüləcək Azərbaycan
QPU-nin 2-ci şö’bəsinin rəisi olacaqdı. Onun Ağdərə kəndindəki
qanlı fəaliyyəti daha yüksək qiymətləndirildi. O, sonralar Dağlıq
Qarabağ Vilayəti Ali Məhkəməsinin sədri oldu. O, burada da öz
mənfur əməllərindən əl çəkmirdi. Ağdərə hadisələrindən bir
qədər yayınıb Orbelyanın Naxçivan MR-nın Keçili və Milax
kəndlərində törətdiklərindən danışaq.
I
5-ci səhifədə oxuyuruq: Orqanlarda 30 ildən çox bir muddat
çalışan milis işçisi kimi, xeç kim də olmasa, çinayətin və
çinayətkarın ne demyak olduqunu yaxşı bilen bir şexs kimi mən
deyşata gəlirdim ki, bu adi faşizmdən byatar bir işdir və bu qatı
çinyayati NKVD emekdaşı formasını keymiş bir şəxs töryadib. Bu
həmin Orbelyandır ki, Xızı rayonunun Ağdərə kəndində qanlı izlər
qoyub getmiş, onun rəhbərliyi ilə bu kənddə 1931-qi ildə onlarla
sakin kunaxsız qullanirmişdir..
Milax kəndinin istintaq işlərinə görə Kərbəlayi Yəhya
Məmmədnağı oğlu Nağıyevin qardaşı Kəblə Nağı Məmmədnağı
oğlu ilə birlikdə 1929-cu И 29 dekabrda Naxçivan şəhər milisi
tərəfindən cinayət axtarışı şö ’bəsinə çağırıldılar. Onlar milis
idarəsinə çatanda qorxub Milaxa geri qayıdıblar, 20 gündən sonra
Ermənistana gedərək oradan Fransa tüfəngi və 200 patron, bir
dənə də kənd sovetinin sədri Yusif Qəhrəman oğlu üçün tüfəng
alıblar. Kənd sovetinin sədri sovetliyin puliannı oğurladığına görə,
Kərbəlayı Yəhyanın bandasına birləşmək üçün tüfəng aidı. Keçili
işinə görə də belə oldu, lakin Keçilidən olan Kərbalayı İsmayıl
Naxçivan cinayət axtarışı idarəsinə. çağırıldı; tutulmaqdan qorxan
İsmayıl Keçiliyə qayıdır, Kərbəlayi Yəhya kimi banda toplayıb
sovet hakimiyyətinə qarşı döyüşmək məqsədilə Ermənistana
gedib silah alır, və hətta öz pullarım buraxmaq istəyirdi.
Hüquqşunaslıqdan bir az başı çıxan oxucu görür ki, hər bir yerdə,
hər bir işdə ancaq Orbelyanın cinayətkar məntiqi, bu kandliləri
üsyançılar hərəkatımn iştirakçısına çevirmək məqsədi güdür.

Orbelyan M ilax kəndində olduğu kimi Keçilidə də 80 qocanı
üsyançılar hərəkatının iştirakçısı edərək güllələdi. 95 yaşlı ağdərəli
Hacı Qurban da güllələndi.
M ilax işinə görə 20 kəndli və 40-dan çox ailə repressiya
olunmuş və Qazaxıstan çöllərinə əbədi sürgün edilmişdi.
Keçili işinə görə daha çox adam güllələnmiş, əhali repressiya
olunmuş, Qazaxıstan çöllərinə göndərilmişdi.
Onlarca kəndli ailəsini atıb İrana getdi və bir daha qayıtmadı,
QPU əməkdaşlarının sözünə inänıb qayıdanlar repressiya edildilər.
Bə’ziləri güllələndi, digərləri həbs olundular, Baltik kanalının
tikintisinə göndərildilər, oradan heç kəs sağ qayıtmırdı. Milax işinə
görə iki sərhədçi, Keçili işinə görə kəndin girəcəyində kommunar
Eynulla və milis Qəmbər öldürülmüşdü.
Ağdərə işinə görə həmçinin hökumət nümayəndələrindən
vergiyığan Möhüb və milis Nəsir öldürülmüşdür. Ancaq onların
haradan olması, qohumları mə’lum deyildi. Oxucu gələcəkdə
Orbelyanın mürtəce hərəkətlərini görəcək. Gələcəkdə onu ifşa
etməsinlər deyə, kəndliləri böhtanlayıb güllələyirdi. Təcrübə
göstərir ki, ən mahir cinayətkar da öz hərəkətlərində gələcəkdə
açıla biləcək kiçik bir iz qoya bilir. Bə’zi cinayətlərin üstü vaxtı
gələndə açılır; Azərbaycan xalqının düşmənləri olan Xoren
Qriqoryan, Markaryan, Sumbatov, Borşov və b.-nın cinayətləri
kimi onlar 1956-cı ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin qərarı ilə ifşa
olundu və güllələndilər. Orbelyanlar öz natəmiz işlərini davam
etdirərək 1967-ci ilin əw ələrində öz iç üzlərini göstərdilər.
«Tarixin qan yaddaşı» kitabında mən təsdiq edirəm ki,
sənəddə belə yazılmışdır. «Nəhayət, repressiya tarixini az-çox
bilən bir şəxs kimi onu demək istəyirəm ki, mən kəndlilərin,
fəhlələrin, ziyalıların ən qabaqcıl nümayəndələrini nəyə görə,
hansı qurmaya görə məhv edilməsini 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
öldürülmüşdür ki, kənd əhalisinin əksər hissəsini məhv etməyi,
repressiyaya m ə’ruz qoymağa əsas yaransın».
Milax kəndində də belə oldu. Milaxda bolşeviklərin əmrini
yerinə yetirən rus oğlanları məhv oldu. Üsyançı dəstəsinin rəhbəri
bir tüfəng, iki pulemyot və başqa silahla bütün dəstənin üstünə
hücum etdi. Beləliklə, milisioner Möhübü və Nəsiri kəndlilərdən
heç kəs öldürə bilməzdi, belə ki, cinayət motivi yox idi. Kənddə
həmin
illərdə ancaq qadınların namusuna görə adam

öldürürdülər. Beləliklə, təcrübəli Orbelyan bu üsulla Şahbuz
rayonunun Keçili kəndində bu üsulla on minlərlə kəndlini
güllələdi. Naxçivan şəhər türməsinin nəzarətçisi Mirzəxan adlı
şəxsin Naxçivan MR Daxili İşlər Naziri
T.B.Aydəmirovun
(Aydəmirov 1931-ci ildə Ağdərə kəndində kəndliləri ittiham edən
QPU əməkdaşlarından biri idi) adınayazdığı 15 sentyabr 1940-cı il
tarixli raportunda deyilir: «Bununla yazıb bildirirəm ki, banditizmə
qarşı mübarizə vaxtında banditlərə qarşı mənimlə birlikdə 1930cu ildə Şahbuz rayonunun Keçili kəndində Şahbuzun Kükü kənd
sakini İsmayıl Eynullayev çlə iştirak edirdi; İsmayıl Eynullayev
banditlər tərəfindən öldürülmuşdu. 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. 1939-cu ilədək Naxçıvanda işləmiş, həmin
ildə banditizmə qarşı döyüşdə Keçili kəndində Eynullayev və
Qəmbərov banditlər tərəfindən öldürülmüşdülər. İkinci dəfo bizim
mə'lumatlarımızın doğruluğunu Keçili və Kükü kəndlərindən olan
şəxslərdən sorğu yolu ilə yoxlamağı və 3 gün ərzində bütün
materialları bizə göndərməyinizi xahiş edirik. Sorgulara cavab
verməzdən ə w ə l onun doğruluğuna inanmağı, iki dəfo yoxlamağı
və sonra həqiqəti yazmağı məsləhət görürük.
Naxçivan MR-nın Daxili İşlər xalq komissarı
Aydəmirov
İcra etdi: NKVD-nin əməliyyat müvəkkili Mişiyev»
17 sentyabr 1940-cı il, 145-205-ci siyahı, P-4768, iş Ns3
Naxç.MR Daxili İşlər xalq komissarı yoldaş Aydəmirova Şahbuz
rayon şö’bəsinin rəisi cavab verdi:
«Siz 1930-cu ildə banditizmə qarşı mübarizə vaxtı vətəndaş
Eynullayev İsmayılın öldürülməsi barədə düzgün mə’lumat
verməyimiz barədə sorğu istəmişdiniz. Bildiririk ki, Eynullayev
İsmayılı heç kəs tanımır və Şahbuz rayonu üzrə bizə belə bir adam
m ə’lum deyil.
Şahbuz rayon şö’bəsinin NKVD üzrə raisi Rəhimbəyov»
Yuxarıdakı yazışmalardan görünür ki, Orbelyan Şahbuz rayonu
Keçili kəndində 1930-cu il mart hadisələrini görən lazımsız
adamları özü məhv etmişdir. Ağdərəlilərin işi də bu vəziyyətdədir.
Əvvəlcə milislərin gizli surətdə öldürülməsinin təşkili Ağdərə
kəndində başdan-başa repressiya keçirməkdən ötrü GSŞ-nin
əməkdaşlarının əlində bir əsas oldu.
Hadisələr Ağdərə kəndində də, Keçilidə, Milaxda, Ərəfsədə
olduğu kimi cərəyan edir. Buralarda da istintaqa OQPU əməkdaşı

Orbelyan rəhbərlik edirdi. Hər yerdə bu foaliyyət davam etməkdə
idi. Orbelyan işləyən fəhlə və kəndlilərin, ziyalıların 1937-ci ildə
qırılması metodundan istifadə edirdi. Bu metod Orbelyan kimi
bə'zi QPU əməkdaşlarının işinin əsasını təşkil edir, digərləri isə
«vicdaqnını itirmədən» həyata keçirirdi. «Ellər atası»nın arzusunu
ürəklə yerinə yetirməyən, о qədər də amansız olmayan OQPU,
NKVD, DİN, DTK bir çox əməkdaşları
nəticədə postiarından
qovulurdu, böyük bir hissəsi repressiyaya m ə’ruz qalırdı, müxtəlif
müddətlərə cəza alırdı v ə y a da güllələnirdilər.
Yenidən Ağdərə əməliyyatının işi üzərində dayanaq. İstintaq
işindən görünür ki, 2 avqust 1931-ci ildə Möhüb və Nəsir
«Qanlıgöl»dən
bir qədər aralı, о vaxtlar ortabab sayılan 50
qoyunu, bir dəvəsi və iki atı olan kəndli Məmmədcəforin alaçığı
yamnda öldürilmüşlər. Bəs Məmmədcəfər nə səbəbə 1 ildən sonra
2 avqust 1932-ci il tarixdə dindirilmişdir? Onu GSŞ (gizli siyasi
şö’bə) müvəkkili Əliyev Məmməd Əhməd oğlu istintaq etmişdi.
Məmmədcəfər göstərmişdi ki, 1931-ci ilin yayında milisioner
Möhüb familyasını bilmədiyim bir milisionerlə Şıx Əlicanı Xızı
rayonuna istintaqa çağırmaq üçün onun dalınca kəndə
gəlmişdilər. Milisioner Möhüb ona dedi ki, bəs hökumət kəndə su
çəkdirir, sən gərək 150 manat fıökumətə verəsən. Məmmədcəfər
razı oidu və bildirdi ki, о qədər pulum yoxdur, 50 manatım var,
verim, qalanını da taxıl yığımından sonra, ya da qoyunlarımı
satandan sonra verərəm. Möhüb razılaşmadı, tüfengin qundağı ilə
onun döşündən itələdi. Məni çox incitdi, Möhübün tüfəngindən
yapışdım və yıxıldım . Atəş səsi gəldi. O, heç bilmirdi ki, kim atəş
açıb. Gözünü açanda Möhübü ölmüş gördü. Bu hadisə baş
verəndə Aydın Əhməd oğlu, Əlirza Cabbar oğlu, Cabbar İsgəndər
oğlu da orada idilər. О Möhübün ölümünü gördü və evdən getdi,
bir aydan sonra özünü hökumətə təslim etdi.
Bu necə olur ki, milisioneri öldürüblər, о vaxtlar milis çox
böyük adam sayılırdı və onun öldürülməsi sovet hökumətinə qarşı
çıxmağa bərabər hərəkət sayılırdı. Əsas şahid olan Məmmədcəfəri
Möhübün ölümündən iki ay sonra həbs etdiklrinə baxmayaraq, bir
ildən sonra ittiham edirlər? Məmmədcəfərin qardaşı Nəcməddin
kənddə ən varlı adam sayılırdı, 500-dən çox qoyunu, bir neçə
dəvəsi və atlarj vardı. Buna görə də Məmmədcəfer öz ifadəsində
göstərmişdi ki, üsyanın səbəblərindən biri də kəndlilərin müxtəlif
vergilərlə talan edilməsi idi. Sonralar Məmmədcəfərin qardaşı
Nəcməddinə də güllələnmə verdilər.

Guya hadisələrin digər şahidi İsgəndərov İbad Hacıcabbar oğlu
da həmçinin bir ildən sonra istintaq olundu. İstintaqı QPU-nun
həmin əməkdaşı Əüyev Məmməd aparırdı. İbad istintaq zamanı
bildirdi ki, milisioner Möhübün ölümündə iştirak etməyib, 2-d
milisionerin adını xatırlamır. O, kəndin ucqarında idi, kəndə su
çəkirdilər. Yolda Məmmədcəfərə rast gəlir və kənddən qaçmağı
təklif edir, yoxsa hökumət qoşuniarı gəlib onu öldürə bilərdilər.
Sonra o, əlavə etdi ki, Novruzbəy və Vəlibəyi də Hacı Qurbanın
oğlanları Ələkbər və Zeynalabdin tərəfindən Tahir Soltan oğlunun
həyətində səbəbi bilinmədən ö/dürmüşlər.
Bir ildən sonra kənd sovetinin kuryeri Sadıxov Canıyar Əiiyar
oğlunu istintaq edirlər; o, ictimai vəziyyətinə görə çox kasıb idi, 4
qoyunu və 1 atı vardı. Rus imperiyasınm yoxsulları 1917-ci ildə
çevriliş etdilər və hökuməti zəbt etdilər, ona görə də bu şəxs
Ağdərə üsyançılar hərəkatında heç cür iştirak edə bilmədi. Buna
baxmayaraq, 1931-ci il 20 oktyabrda həbs edildi. QPU-nun
əməkdaşı N.V.Sayqakov bir neçə aydan sonra xatirladi ki, inqilabi
yaradan yoxsul bir adam həbsdədir. Onu sorğu-sual etdi. O,
verdiyi ifadədə bildirdi ki, əmisi Hacı Həbib banditdir və Camiyar
onu QPU əməkdaşlarının əlinə vermədiyi üçün həbs olunmuşdur.
Sonra əlavə etdi l<i, avqustun 2-də iki m ilis A ğ d ə r ə y ə g ə lə n d ə
Məmmədcəfərdən 150 manat pul istəyiblər, о isə verməyib.
Sayqakov cavabların həqiqətə uyğun gəlmədiyini bilirdi, Camyar
evdə olduğu üçün milisioneri öldürəni görə bilməzdi. Hər bir
müstəntiq müttəhimi öz bildiyi kimi dindirirdi. Bə’zisi rusca yaxşı
danışmadığından, savadsızlığı üzündən olmuş hadisələrin
mahiyyətini aça bilmir, digərləri isə abır-həyalarım itirmək
istəməyiblər, belə ki, bilirdilər ki, əməliyyat rəhbəri bir çox
müttəhimlərə güllələnmə verməlidir. O, bu barədə çox
təcrübəliydi, Orbelyanın familiyası olan yerdə yuxarıda oturanlar
hər cür ittihamnaməni imzalaya bilərdilər. Məhkəmə iclasında
üçlük heç nə ilə maraqlanmırdı, imza var ya yoxdur, ittihamnamə
təsdiq edilib ya yox. Bu onları az maraqlandırırdı. Təki plan
dolsun. Həmən illərdə QPU əməkdaşlarının çoxu məhv etdikləri
adamların sayı ilə (neçəsinin xalq düşməni, neçəsinin alman,
ingilis, türk şpionu adlanması ilə) fəxr edirdilər, 1989-cu ilin
oktyabrında SSRİ prokurorluğunun şö’bə rəisi Çudin mənə
danışmışdı ki, о 50-ci illərdə SSRİ prokurorluğunda siyasi
repressiya qurbanlarının bəraət komissiyasının üzvü olub. O,
işlərlə tanış olanda Novosibirsk vilayəti NKVD-nin əməkdaşının
raportunda onun neçə xalq düşməni məhv etdiyini və onlardan

neçəsinin güllələndiyini göstərmiş və hələ də ona ad və vəzifə
verilmədiyindən şikayətlənməsinin şahidi olmuşdu. Bu əməkdaşın
bütün işlərini qaldırdılar, bütün faktlar uydurulmuş, vətəndaşlar
qanunsuz tutulmuş, bə’zən də lap ağır cəzaya məhkum
edilmişdilər. Bu əməkdäş haqqında cinayət işi açıldı, qorxudan о
özünü asdı. Bu əməkdaş guya onun işinə qanunsuz baxıldığı
barədə həyasızcasına şikayət etmək istəyirdi. Əlbəttə, bu bir
faktdır,
amma
belə
faktlar çoxdur,
bir çoxu nəinki
cəzalandırılmırdılar, hətta nəticədə xidməti vəzifələri yüksələnlər
də olurdu, ya da yaxşı pensiya ilə təqaüdə çıxırdılar.
Cinayət işində mənim fikrimcə çox maraqlı bir sənəd var, bu
sənəddə Ağdərə kəndinin dinc əhalisini məhv edən bir əməkdaşın
əsl üzü meydana çıxır. Əməliyyatın rəhbəri Orbelyan həbs
olunanlardan birinin dilindən kağız aldı ki, sorğu-sual barədə bir
kəsə söz deməsin. Kağızda yazılmışdi: "Mən Ağdərə kəndinin
sakini 28 avqust 1931 -ci il tarixində Az.QPU-ya dilimdən belə bir
iltizamnamə verirəm ki, mənimlə aparılan sorğu-sual barədə heç
kəsə heç nə deməyəcəyəm və kollegiya qarşısında məs’uliyyət
daşıyıram. Savadsızam, sağ əlimin şəhadət barmağını basıram».
İkinci iltizamnamə də QPU-nun blankında həmin xətlə, həmin
tarixlə yazılmış, amma başqa bir barmaq izi ilə imzalanmışdır.
Məktubdakı xətdən və yazılma manerasından asanca bilinir ki,
həmin ittihamnaməni məhz Orbelyan tərtib edib, çünki onun bu
işdə Milax işinin
protokolunu imzalamaq kimi artıq böyük
təcrübəsi var idi. Orbelyan işini elə qururdu ki, gələcəkdə onu
istintaq materiallarım saxtalaşdırmaqda təqsirləndirməsinlər. Lakin
tarix gec də olsa bu vəhşini ifşa etmiş, bu materialları qoruyub
saxlamışdır. Elə burada həmin xətlə, həmin imza ilə yazılan ikinci
material 28 avqust 1931-ci ildə Ağdərə kənd sakini Allahverdi
Xudaverdi oğlu şahid kimi dindirilib. Dindirilmə bitəndən sonra
əlavə etdi ki, Məşədi Seyfulla bir də dedi ki, bir nəfər bizim
yaylağa gəlib bandaya 10 nəfər erməninin birləşdiyini xəbər verdi.
Tə’kidlərimizə baxmayaraq о adam adını demədi. Orbelyan özü
bilə-bilə belə yazırdı ki, guya Sovet hakimiyyətinə qarşı üsyanda
təkcə azərbaycanlılar deyil, ermənilər də iştirak edirdilər. Keçili
kəndinin işində olduğu kimi, Milax kəndinin işində ağsaqqalların
dediyinə görə QPÜ əməkdaşı Vəliyev Yaşarı məhz erməni Arşak
öldürüb. Bəs Orbelyan və onun tebeliyindəkilər niyə bir ermənini
dindirməyiblər? Sadəcə olaraq ona görə ki, bu Orbelyanın
fantaziyasıdır, belə ki, 1931-ci ilin axırında «Pravda» qəzetinin
səhifələrində «ellər atası»nın «Müvəfföqiyyətdən başgicəllənmə»

məqaləsi çıxandan sonra kütləvi repressiyalar azaldı. O, özü NKVD
əməkdaşlarmı bu işə təhrik etmiş, özü də onları bu harınlıqlarına
görə cəzalandırmışdı. Bu məqalənin çıxmasına səbəb böyük yazıçı
M. Şoloxovun «ellər atası»na OQPU əməkdaşlarının şəhəri taxıl
və kənd təsərrüfatı məhsulları ilə tə’min edən ən yaxşı təbəqəsi
olan kəndliləri məhv etdikləri barədə şikayət məktubu oldu. Bax,
elə buna görə QPU əməkdaşları günahsız ağdərəliləri məhv edə
bilmədilər.
«Qanlıgöl»dəki hadisədən sonra kənddə həbslər barədə sözsöhbət gəzirdi. QPU əməkdaşlarının yaratdığı panika kəndliləri
çöllərə qaçmağa, mağaralarda gizlənməyə vadar edirdi.
Qoşunların kəndə gələcəyi, kişilərin güllələnəcəyi və qadınlarn
türməyə göndəriləcəyi barədə söhbətlər yayılırdı. Həmin illərdə
demək olar ki, iki-üç kəndlini çıxmaq şərtilə yalnız din xadimləri
savadlı idilər, ancaq onlar da həbs olunurdu, bu günədək onlar
haqqında heç bir mə’lumat yoxdur.
Hacı Qurbanəlinin altı
oğlundan
ikisi tutulmuş və
güllələnmişdi, təkcə dindar oğlu İsgəndər həbsdə idi, onun da
taleyi bu günədək namə’lumdur. Dindar Tarverdiyevin və başqa
ruhanilərin də taleyi belə idi.
Bu cinayət işi bir neçə müstəntiq tərəfindən aparılırdi; ümumi
rəhbərlik isə bu işlərdə təcrübəli olan QPU-nun şö’bə müdiri
Orbelyana tapşırıldı. Nədənsə, bu işin araşdırılmasında Avanesov
adlı bir erməni müstəntiq iştirak edirdi.
О, müqəssir Tahir Soltan oğlunun istintaqında iştirak edir və
belə bir mə’lumat verirdi ki, cinayəti lazımi şəkildə açılmasına
baxmayaraq sübut yoxdur. Müasir oxucu Tahir Soltan oğlunun
ifadəsini oxuyaraq, onun fəaliyyətində bir dənə də olsun cinayət
ünsürünün olmadığı qənaətinə gəlir. QPU-nun Əliyev Abdulla,
Aydəmirov, Əliyev /Vləmməd və başqaları savadsız idilər,
yazılarında orfoqrafik, stilistik və s. çoxlu səhvlər buraxmış, bə’zi
sözlər azərbaycancadan pis tərcümə edilmişdir. Əvəzində QPU
əməkdaşı Avanesov Tahir Soltan oğlunun işini çox savadlı bir
şəkildə, rus dilində tərtib etmiş, savadsız müttəhimə ürəkli bir
imza da atdırmışdı. Tahirin yazılanlardan heç başı da çıxmırdı,
amma şəhadət barmağı ilə imza qoymuşdu. Avanesov Orbelyanın
göstərişilə hər şey icra edərdi, hətta 50 yaşlı çobanı belə təcrübəli
analitik edə bilərdi. Orbelyan Milax işində 80 yaşlı Musa kişinin
barəsində 6 səhifəlik ittihamnamə yazaraq, bu kəndin onlarla
adamını güllə qabağına göndərdi. O, ittihamnamədə Musa kişinin
pis eşitdiyini və pis gördüyünü heç qeyd etməmişdi.

Avanesov Tahir Soltan oğlunu hansı səbəbə görə banditlər
siyahısına sala bilmədi? İltizamnamədə yazılmışdı.- «13 avqustda
hərbi hissələr gələndə biz Siyaku dağına qaçdıq, əw əlcə Söyüdlü
bulağınm yanında yığışdıq, oradan da yemək 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 - naburlu,
Şıxbaba Hacı Cabbar oğlu, Tahir Soltan oğlu daxildir. Hamısı
atlıdırlar.
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 rəisinə yalan satmağa öyrənmişdi, belə ki,
о Tahirin Bakıya patron dalınca getdiyini də yalan söyləmişdi.
Çünki qoşunlar bütün yolları kəsmişdi, Ağdərədə isə camaat sovet
hakimiyyətinə qarşı üsyana qalxmışdı. - Qeyd S.3.)
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
yaylaqlarma gedən yolda Çəkilçay yaxınlığmda birləşmişlər.
Mənim bildiyimə görə 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 «Qız meydan Dizani»yə yollanıb bir
neçə gün dərədə qaldıq, daha heç nə bilmirəm. Bu günlər ərzində
çoban Şirəlidən bir qoyun aldıq. Yemək olmadığına görə biz,
Talışnuru kəndindən aşağıda yerləşən dağlara, Avaxil kəndi
ətrafındakı «Corut» meşəliyi adlı yerə üz tutduq. Yenidən, yemək
tapmadığımız üçün 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 sakinlərini qarşıladıq. О yerləri tanımadığımız
üçün geri qayıtdıq. Yenə də bir xıllılı bizə bir qoyun verdi, yedik,
gecə ilə «Dizən Q ız meydanı»na gəldik, üç gün burada yaşadıq.
Axşam. 31 avqustda mən bandadan getdim, qalanlar isə «Corut»
meşəsində yaşayacaqlarını dedilər.
Əlavə edirəm ki, banditlərin 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 söhbəti 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 kimi üsyançılar
hərəkatının iştirakçıları heç bir cinayət törətməmişlər. Onlar NKVD
qoşuniarının
onları
güllələyəcəyindən,
uşaqlarının
yetim
qalacağından qorxub evlərindən çıxıb getmişlər. İrana keçmək
imkanı real idi. Keçili işinə görə 19 adam İrana getmiş. sağ
qalanlar ailə qurmuş 1991-ci il oktyabnnda vətənimiz müstəqillik
alandan sonra Keçiliyə gəlib doğmaları ilə görüşmüşlər. Sovet
hökumətinə inamb qayıdanlar güllələnmiş, çoxu müxtəlif
müddətlərə cəza alıb, ailələrilə Qazaxıstan çöllərinə sürgün
edilmişlər.
Tahir Soltan oğlu qayıdıb hökumətə tabe oldu və tezliklə həbs
edildi və türməyə göndərildi. Bircə dəfə dindirildikdən sonra
türmədəki çoxlu əzab-əziyyətlərə, 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
mübaıizə apardı. Hətta ölüm yatağında belə taqətsiz ana oğlunun
Sovet türməsində öldüyünə inanmaq istəmədi. İkinci oğlu Pirverdi
Soltan oğlu da tutulmuşdu və türməyə salınmışdı. Pirverdini I
oktyabr I9 3 l-ci il tarixində QPU-nun əməkdaşı Salahov Mədain
dindirmiş, onu üsyançılar hərəkatmın iştirakçısı etmək üçün
dəridən qabıqdan çıxmışdı. Lakin Pirverdi bandit hərəkatı zamanı
kənddə olmadığını, Qozlu kəndində çoban işlədiyini dönə-dönə
təkrar edir, hətta bunu ÜİK(b)P-nın üzvləri olan İgid, Novruzəli,
Canıyar. Səfər Mürvət oğlunun da təsdiqləyə biləcəyini söyləyirdi.
İkinci dəfə onu QPU-nun əməkdaşı Kryuçkov dindirdi və
üsyançılar hərəkatının iştirakçısı olmasını heç vəchlə onun
boynuna qoya bilmədi. Bütün bunlara baxmayaraq о, türmədə 1
ildən çox qalmalı oldu. «Ellər atası»nın «MüvəfTəqiyyətdən
başgicəllənmə» məqaləsindən sortra QPU-nun gizli siyasi

şö’bəsinin müdiri Brikmanın verdiyi qərara görə dustaqlıqdan
azad edildi, lakin NKVD 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.
Atasının xalq düşməni olmasına görə oğluna gələcəkdə işindəki
yüksək göstəricilərə görə mükafat verilmədi. Bir çoban ailəsi kimi
sovet hökumətinin düşməni olaraq qaldılar. Buna görə də anası
Əsfət çobanları müdafıə edən, məhz onlar üçün qurulan,
çobanların sahibkar və varlılarm qoyunlarım otarmayıb, yalmz
sosialist cəmiyyətinin yüksəlişi naminə işləyəcəyini müəyyənləşdirən bu hökumətin belə işlərinə inana bilmirdi. Lakin QPU
əməkdaşları bu cəhətdən sadə adamlara elə tə’sir edə bilirdilər ki,
guya günah sovet hökumətində yox, kəndin ayrı-ayrı sakinlərindədir. 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 ittiham etdi. İttihamnamə rus dilində
yazılırdı. Baxmayaraq ki, о özü demək olar ki, rusca pis bilirdi,
çoxlu qrammatik səhvlərə yol verirdi. Sorğu-sual zamanı
müttəhimin ictimai mənşəyinə xüsusi diqqət verilirdi, çünki onlar
komsomolun və ya partiyanın üzvləri olmalıydılar.
İlk dindirilən avqustun 3-də, y ə ’ni milisionerlərin öldürülməsinin ikinci günü kooperator, azsavadlı Əlişıx Şirzal oğlu
oldu. O, güya belə bir iltizam verib ki, Əbdülhəsən adlı birisi gəlib
Məmməd Cəfər oğlunun, Əiimurad Cəfər oğlunun, İbad Cəfər
oğlunun milisionerləri öldürüldükləri xəbərini gətirəndə о kooperativi bağlayıb Tudar kəndinə gəlir, oradan kooperativin yandığı
yaxşı görünür, oradan da Əmbizlər kəndinə gedib.
Əlbəttə, yalan ilk dindirmədən başlayır, о kooperativin
yanmasını görə bilməzdi, çünki dağın о tərəfində idi.
Sonralar QPU əməkdaşları yazırdı ki, sovet hökumətinin
tədbirlərinə qarşı çıxan banditlər kooperativi soyub talayıblar.
19 3 0 -3 1-ci illərdə həbslərin, güllələnmələrin bir və əsas səbəbi
kooperativin oğurlanması və yandırılması idi. Həmin gün Salahov,
Məmməd Cəfər oğlunun qohumu Yarəhməd Şahkərəm oğlunu
dindirdi. O, cavabında dedi ki, heç nə
görməyib, evdə
gizlənibmiş. Ertəsi gün arvadı qapını açıb ona «qaç get, yoxsa
hökumət qoşunları səni tutacaq», deyib. Buna görə də o,
Əmbizlər kəndinə gəlib. Salahov avqustun 3-də Qasımkənd
sakini, Xızı rayon tə’limatçısı Sadıxov Camalı da bu cür dindirdi.

О, dedi ki, Əjdər Babayev, Mirzağa Quliyev, milisioner İzzət Aşağı
Tudardan olan dəstənin üzvləri tərəfindən mühasirəyə alındıq.
Lakin Məmməd və İbad Cəfər oğlaniarı onları öldürməyə
qoymadılar. Komsomolun başqa üzvü Qurban Mirzəli oğlu
göstərdi ki, avqustun 1-də taxıl yığırdım. Şəkər bacım gəlib
milislərin öldürülməsi xəbərini verdi, sonra əlavə etdi ki, partiyaçı
və komsomolçuları, həmçinin kolxozçuları da öldürəcəklər. Bir
neçə addım gedəndən sonra qolçomaq Zeynalabdinin və
Ələkbərin Novruz bəyi öldürdüklərini gördü. Yenə də yalan.
Həyətə çıxıb ata mindi və Əmbizlər kəndinə getdi. Bununla da
özündən böyük yoldaşını müsibətdə qoyan komsomolçunun
ifadəsi qurtardı. Nizamnaməyə görə isə böyüməkdə olan
kommunist
inqilabın
nailiyyətlərini
müdafiə
etməli,
öz
partiyadaşını müsibətdə qoymamalı idi. QPU-nun əməkdaşı
Salahov öz savadsızlığı ucbatından Nizamnamədəki ən elemantar
çıxarışları bilmirdi. Həmin gün Salahov bolşeviklər partiyasının
üzvü Səfər Səfərovu şahid kimi dindirdi. О da savadsız bir adam
idi. О, ifadəsində bildirdi ki, evdə idim, Məcnun Ağarza oğlu
gəlib Nəcməddin Cəfər oğlu və Əlimurad Cəfər oğlunun milisioner
Möhüb Haşımovu və Nəsiri öldürdüklərini xəbər verdi. Mən isə
tövlədə gizlənmişdim. Məmməd Cəfər oğlunu səsindən tanıdım,
o, məni söyürdü, məni öldürmək istəyirdi, ancaq məni tapmayıb
getdilər, səhərisi mən Əmbizlər kəndinə getdim. Ağdərə
kəndində baş verən о faciədən 70 il keçdi, günahsız kəndlilər
güllələndilər, bu hadisələri görənlər qalmayıb, ancaq QPU
əməkdaşları Salahov və başqalarının yalanlarla dolu və
dindirilənlərin məcburən danışdıqları yalanlardan ibarət savadsız
yazıları bugünədək qalmışdır. NKVD əməkdaşları kəndlilərin bu
ifadələrindən gələcəkdə onları ləkələmək üçün asanca istifadə
olunacaqdı. Ona görə də bu adamların övladları, qohumlarının
öldürülməsində sovet hökumətini yox, onların qohumları üçün
çalışanları günahkar sayırdılar. Gördüyünüz kimi ifadə verən
şahidlər özləri də bilmirdilər ki, onların dilindən hansı yalanlar
uydurulub, çünki savadsız idilər. Salahov özü də öz yazdığından
başı çıxmırdı, çünki, xətti cızmaqara idi.
1931-ci ilin fevralındakı
faciədə Orbelyan və QPU
əməkdaşlarının rəhbərliyi ilə Şahbuz və Culfa rayonunun Milax,
Ərəfsə, Qazançı, Keçili kəndlərinin onlarca dinc əhalisi güllələndi,
ailələri isə Qazaxıstana əbədi sürgün olundular. Burada əsas şahid
Şahbuz rayonundakı Keçili məktəbinin kuryeri idi. Orbelyan bütün
epizodlarda, kimi "bandit" adlandırmaq lazım gəlsəydi, о yerlərdə

kuryer İbrahimdən istifadə edirdi. Budur Ağdərə işində Orbelyanın
diktəsi altında Salahov Ağdərədə baş verən hadisələrin baş
şahidliyini kənd sovetinin kuryerinə həvalə etməyə çalışırdı.
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 9 0 0
manatı almaq istəmiş, lakirı onu tapmamışdır. Bundan sonra
Möhüb və Nəsiri görmüşdür. Əlimurad və Məmmədcəfər
oğlanların silahını alıb onları öldürmüşlər. Ələkbər Hacı Qurbanəli
oğlu məni öldürmək istədi, mən yalvardım ki, məni öldürməsinlər, sonra da Əmbizlərə getdim. Bu fəslin ilk səhifələrində
Məmmədcəfərin və başqalarının ifadələri təsvir edilmişdir. Onlar
türmədə bir neçə ay, hətta 1 ildən də çox cəza çəkdikdən sonra
dindirildilər. Bu ifadələrdə avqustun 2-də kuryeri və ya başqa
komsomolçu və partiyaçıları görmək barədə bir söz də yox idi.
Salahov savadsızhğmdan öz yazdığını oxuya bilməyib, çox böyük
lakin qramatik olmazın bir səhv buraxmışdı. Kuryer göstərir ki,
avqustun !-də Nizbəddingilə gəlib ifadələrdə bütün şahidlər
Möhüb və Nəsirin avqustun 2-də öldürüldüyü deyilirdi. Namə’ium
səbəblərə görə dindirilənləri Salahov Əmbizlərə göndərir.
Salahov sorğu-sual etdiyi zaman yoxsulları söyür, onların adına
istədikləri böhtam yazırdı. Povestin əvvəlində dediyim kimi,
Ağdərədə yoxsul yox idi, ən kasıb adamın bir neçə qoyunu, bir
camışı və ya atı, bə’zilərinin hətta bir dəvəsi vardı. Beləliklə,
kənddə yoxsul komitəsi ola bilməzdi, çünki onlar əsasən Rusiya
şəraitində hakimiyyəti ələ salmış, onu istədikləri kimi idarə
etmişlər. Anket dolduranda yoxsul komitəsinin üzvlüyünü iftixarla
qeyd edirdilər. Salahov avqustun 6-da 37 yaşlı Ağarza Qurbanəli
oğlunu dindirmişdi. Ağarza da savadsız idi, gələcəkdə atası və
qardaşları tutulacaqdı, iki qardaşı güllələnəcəkdi, bir qardaşm
taleyi hələ də müəyyən edilməmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki,
Salahov istintaqı rayon miqyasındakı müvəkkil səviyyəsində
aparırdı. O, işinə milisionerlərin ölümünə heç dəxli olmayan
şahidlərdən başladı. Rus dilini zəif bilməsi, qrammatikanı
bilməməsi üzündən şahidlərin ifadələrini düzgün təsvir edə
bilmirdi. İttihamnamə elə yazılmışdı ki, Ağarzamn harada olduğu,
atəş səsini necə eşitdikləri başa düşülmürdü, «Qanlıgöl»dən
kəndə qədər bir neçə km-lik yol var idi, belə ki, onlar atəş səsini
eşidə bilməzdilər. İfadədə deyilir ki, səhər kənd sovetinin sədri ilə
birlikdə atəş səsi eşitdik, «Qanlıgöl» yaxınlığındakı kənddə atışma
gedirdi. Biz qalxıb qulaq asmağa başladıq. Bundan sonra kənd

sovetinin sədri və Hacı adlı katib neytral istiqamətdə gizləndilər.
Əhali də onlara baxıb öz ailələrilə gizlənməyə başladılar, 3 avqust
axşam saat 5-də qardaşları qaçdığı üçün Ağarza tutuldu. 11 may
1932-ci ildə türmədə yenidən ittiham olundu. İndi Orbelyanın
nəzarəti altında onun adına hər cür böhtan yazılmışdı. İndi onu
gizli siyasi şö’bənin müvəkkili K.V.Sayçemov dindirirdi, axırda
Ağarza ifadəsində bildirdi ki, qardaşlarını onu 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 edildilər. Onun qardaşları
hökumətə təslim oldular.
İbad Hacı Rəsul oğlu yoxsul və savadsız idi. Salahov tərəfindən
ancaq ona görə tutulmuşdu ki, Kizdi kəndinə tərəf Çəkilçay
boyundakı bostanda baııdit adlandırılan Zeynalabdin və başqaları
bir yemiş və bir neçə xiyar yemişdilər. Axşam İbad Tudar kəndinə
çörək almağa getmişdi, səhər qayıdanda onu həbs ediblər. Ona
dedilər ki, «dunən banditlərə xiyar yedirtmisən, bu gün də çörək
verəcəksən?»
1944-cü ilədək keçmiş SSRİ-də himn olmadığına görə
«İnternasional» oxuııurdu. Nəşr olunan kitablar, aparıian
müşavirələr, hər cür siyasi tədbirlər və hətta futbol və basketbol
komandaları da «İnternasional» beynəlmiləlçi formada olmalı
idilər. Bu səbəbdən də cinayət işləri də beynəlmiləlçi olmalı idi.
Əməliyyat rəhbərləri sadiq bolşeviklər idilər və ya zəhmət çəkən,
mal-qara yemləyən, kənd təsərrüfatı bitkiləri əkib-becərən dint
kəndliləri qıran hökumətə sadiq adamlar idiiər. Bu səbəbdən də
QPU əməkdaşı 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.
Dindirilmə zamanı həmin şəxslər göstərdilər ki, eşşəyini itirmiş
bir oğlanın öz eşşəyini axtardığını və eşşəyin dalında əyləşib
gələn bir türkü görüblər, onlar bu adamı görən kimi gizləniblər və
türk onları görməyib. Erməni analar uşaqlarını doğulan gündən
türk başkəsənləri ilə qorxudur, onları uşaq oğruları kimi qələmə
verirdilər. Beləliklə, QPU əməkdaşı rusu başkəsən türklə
qorxudurdu, hansı ki, yüz illərlə birgə yaşayan, qorxmadan birbirinin evinə qonaq gedib-gələn adamlara indi düşmən kimi
baxıJırdı. Sentyabrın I l-dən başlayaraq ifadələrində əsasən 1918ci ilin martında öz sərrast gülləsi ilə ermənilərin komandirini

öldürən Qara Əhmədi deyil. onun oğlu İmamulla Əhməd oğlunu
əks etdirən şahidlər dindirilməyə başladı. Burada onun ünvanına
hər cür böhtan deyiiirdi. Demək olar ki, NKVD müstəntiqləri bütün
hallarda о adarnları dindirir ki, onlar müttəhimi tanıyır, ailəvi
yaxmdırlar. Şahid savadsız olanda, rusca bilməyəndə, fürsətdən
istifadə edən orqan işçiləri müttəhimi güllələnməyə məhkum
etnnəkdən ötrü onun ünvanına hər cür böhtan yaza bilirdilər.
Mən 1931 və 37-ci il repressiyalarına aid çoxlu misallar gətirə
biiərəm. Ağdərə işinə dair müvəkki) Salahovun və başqa
əməkdaşların yazılarında hər cür böhtan, uydurma var idi. Bu,
İmamulla və qardaşı Gülbalaya, Hacı Qurbanəlinin oğlanlarına
aiddir. İfadələrində hər cür yalanlar yazılmış şahidlər isə necə yoxa
çıxmışlarsa, həiə bugünədək nə kartoçka, nə də hadisələri gözü ilə
görənlər tərəfindən müəyyənləşdirilməmişdir. Bu adamların
qohumlarmın hər birisi NK.VD əməkdaşlarının gecə gəlib onları
apardığmı təsdiq edir. Sonrakı taleləri m ə’lum deyildir. Bunu
biiərəkdən, sonralar cinayətin izini itirmək məqsədilə etmişdiiər.
Bu barədə göstərişiər yuxarıdan bə’zən yazılı, bə'zən də şifahi
verüirdi. «Tamamilə məxfı» qrif ilə göndərilən yazılı göstərişlər
fanış edildikdən sonra dərhal məhv edilirdi.
Bugünədək bütün ittifaq respublikaları üzrə axtarış gedir.
Rusiyanm İnformasiya Mərkəzi bu m ə’lumatları ümumiləşdirir və
MDB ölkələrinə paylaşdırır. Müsbət cavab demək olar ki, yoxdur.
Bə’zən ittiham olunanların qohumlarını şahid kimi cəlb ediriər
ki, onların sovet türmələrində məhv olmuş qohumlarının övladları
oniarla barışmasınlar, qan qisası əbədi qalsın, hökumət lazımi
vaxtda bu adamlardan dövlətin xeyrinə istifadə edə bilsin.
Müttəhimin familyasını demədən İmamulla barədəki ittihamı
misal çəkə bilərəm. O, heç biimirdi ki, ittihamında nə yazılıb. O,
savadsız idi, yazmaq və oxumaq, (özü də rus dilində) bacarmırdı.
Bu kənddə indi də rus dili bilən yoxdur; Sovet ordusunda xidmət
edənlər və 8 illik məktəb müəllimləri az-maz rusca bilirlər. NKVD
əməkdaşlarınm metodlarında tətbiq etmək istəmirəm, onlar
müttəhim və şahidlərin ifadəsini bilə-bilə yazıb bu barədə qohumlarına bildirirdilər ki, gələcəkdə onların uşaqları qan düşməni
olsunlar, yeri gələndə onların bu konfliktindən istifadə etsinlər.
İfadədə belə deyilir: İmamulla Əhməd oğlu oğrudur, həmişə
oğurluqla məşğuldur. hər hansı məsəiəyə dair yığıncaqlarda о
həmişə öz gülməli hərəkətləri ilə iclası yarımçıq qoyur, onun
gedişinə mane olur. O , kənddə taxıl əkini ilə ümumiyyətlə məşğul
olmur, əli cibində gəzir, söyüş söyür və xuliqanlıq edir. Onun atası

Qara Əhməd qoçu olub, hamı ondan qorxub. O, bizi incidirdi, bir
neçə adam öldürmə hadisəsi törədib. 1928-ci ildə Qara Əhmədi
öldürdüiər, buna görə də İmamulla atasının yolu ilə getmək
istəyir. 1929-cu ildə о adamöldürmə üstündə sürgün olunub, bu
yaxınlarda sürgündən qayıdıb, bandaya qoşulmuşdur. Onun iki
qardaşı var. Biri Qızıl ordunun əsgərini öldürdüyünə görə sürgün
olunub. о biri adam öldürmək məqsədilə qəsdə görə sürgünə
göndərilib. O, kənddə hamını hədələyir, heç kəs ona bir söz belə
demir. hamı ondan qorxur. Deyilənə görə o, Qara İkuzdi
kəndindəki bandada olanda Polevoy
Soyuzanın sədrini
öldürmüşdür. Xalanı, Urqa kəndinin sakinləri Canıyarın, Məmməd
Qasım oğlunun, kənd sovetinin sədri, Şirulla Verdiyevin
ifadələrində deyilirdi ki, İmamulla və atası qoçu idilər, hamı
onlardan qorxurdu. Qara Əhməd bir sıra cinayətlər törətmişdi,
imamulla da atasının yolu ilə getmişdi, atışma zamanı
öldürülmüşdü. Kənd sovetinin sədri, ÜPK(b)P-nın üzvü göstərir ki,
İmamullanm atası çox qaniçən adam idi, bir neçə cinayət törətmiş
və atışmada öldürülmüşdü. İmamulla qardaşı Gülbala və başqa
kəndlilərlə birlikdə 1931-ci il 8 noyabrda güllələnmişdi. Salahovurı
1 1 sentyabr 1931-ci ildə apardığı istintaqın birində İmamullanın
atışma zamanı öldürüldüyü, о biri istintaqda isə onun atası kimi
atışmada öldürüldüyü yazılır. Belə çıxır ki, İmamuilanın
güllələnməsindən sonra, savadsız Salahovu şahidləri köhnə
tarixlə, həm də Ağdərədə nələr baş verdiyini bilməyən başqa
kəndin sakinlərini dindirməyə məcbur ediblər. О vaxt kənd
sakinləri yaşından asılı olmayaraq öz doğma ocaqlarım atıb
qaçırdılar. Çünki QPU əməkdaşları onların gözü qabağında
qohumlarım, 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
Q^iqoryana mə'lumat verə bilməyəcəkdir. İstintaq vaxtınm
saxtalaşdırılması bir də onunla təsdiq edilir ki, həmin savadsız
Salahov 12 sentyabrda İmamulla Əhməd oğlunu müttəhim kimi
çox dəqiq istintaq etmişdir, eyni zamanda nə şahidlərin, nə də
müttəhimlərin ifadələri yazılmamışdır. Təkcə İmamullamn ifadəsi
yazılmışdı. Salahovun sualına İmamulla cavab verir ki, çörək və
ərzağı yoldan keçənlər verirdilər, Hacı Həbib isə Kazmı Şahlatik
çayı yaxmlığında 1 kisə un gizlətmişdi. Başqa sual: «Hökumət
qoşunlarından hansı ilə atışmanız olub?» Cavab: «Qaracüzlü

kəndində biz miiisionerlərlə atışmışıq, burada bir milisioner
öldürüldü, onun atını Ələkbər götürdü. О imamulla ilə birlikdə
güllələndi». İmamulla öz ifadəsində göstərir ki, о Ağbulaqda imiş,
Əmbizlər kəndinin sakinlərinə taxıl aparırmış; qayıdanda ÜİK(b)nm iki üzvünə İbad Səfər oğlu və Tudar kəndinin sakini Zərbəliyə
rast gəlir. Həmin axşam Məmmədcəfər və Əlimuradı da gördüm.
Onlar məni bandaya qoşulmağa məcbur etdilər. Səhər biz, Aladaş
yayiağına gələndə 24 nəfər idik, çoxunun silahlı 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
°ğiu yaralandılar. Atışmadan sonra biz Qobustan tərəfə Kişdaçı
Qandona Siyaku 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 bandit olmaq istəmirəm, ancaq
onlar məndən xahiş etdilər ki, mən getməyim, mən onlarla
vidalaşıb kəndə gəldim tüfəngi təhvii verdim və hökumətə təslim
oldum. Daha heç nə deyə bilmərəm».
İmamullamn ifadəsindən onun heç bir cinayət etmədiyi
görünür, bandaya girməyə onu məcbur ediblər, о isə özü gəlib
hökumətə təslim olub. Buradan belə bir sual çıxır ki, sentyabrın
ll-d ə k i 4 kəndlinin ittihamnaməsində göstərilirdi ki, İmamulla
cinayətkardır, atası da cinayətkar olub, İmamulla oğrudur. Onun
haqqındla daha nələr demirdilər. Əsas budur ki,
Salahovun
dediyinə görə, imamulla adam öldürmək üstündə sürgündə olub,
bəs о yoldaşlarının cinayəti barədə necə damşa bilərdi? Varlı
deyildi, Sovet hökumətinə qarşı çıxmamışdı, düşməni də yox idi.
Axı, Sovet hökuməti imamulla kimi yoxsulların hökuməti idi. Atası
Qara Əhmədə gəldikdə isə о erməni döyuşçülərinin komandirini
güllə ilə öldürmüşdü. «Ellər atasıwmn dediyinə görə «ata oğlunun,
oğul isə atanın hərəkətlərinə cavabdeh deyil».
Müvəkkil Salahov о qədər savadsız idi ki, о dövrün sovet
siyasətinin əlifbası ona çatmırdı. O, Ağdərə kəndlilərini qırmaq
əməliyyatının rəhbərliyinə hər vasitə ilə bu kəndliləri bandit kimi
qələmə verməliydi. Orbelyan müstəntiq kimi özü bu işi aradan
qaldıra bilməzdi, çünki ona əməliyyata rəhbərlik tapşırılmışdı.
İmamulla
Əhməd
oğlunun
ifadəsini
oxuyanda,
bu
ittihamnamələrin kəndlilər bandit adı ilə güllələndikdən .sonra
yazıldığı mə lum olur. Banditlər о adamlar idi ki, onlar adam
öldürür, soyğunçuluq edir, kütləvi cinayətlər törədir və cinayət

məcəlləsi ilə də cəzalandırılır. Respublikamızın cinayət kodeksində
də bu anlayış var. Salahovun dindirdiyi adamlar içərisində
Ağdərədə belə adamlar və onların cinayət törətdikləri barədə heç
bir sübut yox idi. Doğrudur, kənddə, daha dəqiq desək "Qanlıgöl"
yaxınlığında Aladaş yaylağında ağsaqqalların vergi inspektoru
adiandırdıqları milisioner öldürülüb. Yaxud da kənd sovetinin
kuryerinin öldürdüyü Möhüb Haşımov və Nəsir, həmçinin əw əllər
çoban işləmiş, sovet hakimiyyəti dövründə kənddə rəhbər
vəzifədə çalışan Novruzbəy və Vəlibəyin öldürülməsi halları
olmuşdur. NKVD, QPU-nun bə’zi əməkdaşları belə bir metodla
yaşayırdılar
ki,
gunahsız
vətəndaşı
öldürəndən,
yə’ni
güllələyəndən sonra, onun həqiqətən sovet hakimiyyətinin
düşməni olmasını təsdiqləmək üçün şahidlər tapır, bir-iki səhifəlik
ittihamnamə tərtib edir, məhkəməyə təqdim edir və Üçlük
tərəfindən cəza tədbiri görülürdü. Adətən, gecə saat 12-dən
sonra başlayan məhkəmə iclasında hər dəfə I saat ərzində onlarla,
yüzlərlə işə baxılırdı. Buna görə də çox vaxt Üçlük bunları heç
oxumurdu, çünki güllələnmə plam 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; güllələnmə vaxtı guya ki, qaçmaq istəyənlər
əsasən uçota alınmır, əks təqdirdə ona hər hansı banditin
güllələnmə zamanı qaçdığı yazılmış kartoçka açılırdı.
1929-31-ci illərdə kütləvi repressiyanın ikinci mərhələsində
belə hallar çox olmayıb, əvəzində isə üçüncü mərhələdə 37-38-ci
illərdəki repressiya zamanı bu kütləvi hal idi, belə ki, qanunsuz
hərəkətlərə yol verən əməkdaşlar özləri məhv olurdular. Bu illərdə
NKVD-nin minlərlə işçisi repressiya edildi. Bə’zi mə'lumatlara görə
bu rəqəm 42 mindən artıq idi. Bu səbəbdən də vətəndaş
öldürüldükdən sonra yenidən cinayət işi açılır, saxta şahidlər
dindirilir, çox vaxt şahidin özünü məhv edirdilər. 1989-cu ilin
yanvarına qədər öldürülən vətəndaşların qohumlarına adamlarımn
nə vaxt öldürüldüyü belə xəbər verilmirdi. Sadəcə olaraq
«düşərgədə xəstəlikdən öimüşdür», deyirdilər.
Beləliklə, 1989-cu ilədək heç bir qohum atasının, qardaşının,
babasının və başqa qohumunun ölümü barədə dəqiq mə’lumat
ala bilmirdi. Hətta dahi Hüseyn Cavid barədə 1982-ci ilədək bütün
ədəbiyyatlarda, dərsliklərdə onun 1944-cü ildə koloniyada öldüyü
deyilirdi. Həqiqətən də o, İrkutsk vilayətinin Tayşet şəhəri
yäxınlığındakı Şevçenko kəndində «Qulaq»ın xəstəxanasmda
vəfat etmiş, həmin kəndin qəbiristanlığında 1941-ci il 9 dekabrda

üzü şərqə tərəf dəfn edilmişdi. Dəfn mərasimində milliyətcə tat
olan, təəssüflər olsun ki, adını və familiyasını bilmədiyim bir
dustaq da iştirak edirdi. Hüseyn Cavid 1941-ci il 5 dekabrda
rəhmətə getmişdi. O, Stalin konstitusiyası günü ölmüşdür, о öz
ölümü ilə elə bil demək istəmişdir ki, «ellər 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 dustaqxanasınm
kamerasında olarkən Cavid oranın rəhbərindən öz köynəyini
istəmişdi, lakin bir gündən sonra xalis rusca yazılmış həmən
qeyddə onun bu köynəyə heç bir ehtiyacı olmadığı yazılmışdı.
Beləliklə, о illərdə şikayət etməyə heç bir yer və adam yox idi,
ancaq həmin hökumətdə, çox uzaqda olan bir Allaha yalvarmaq
lazım idi. Ə w əl-axır qanunsuz ölkə dağılmalıdır, necə ki, SSRİ,
faşist Almaniyası dağıldı.
Sentyabrın I 1-də müvəkkil Salahov bir neçə kəndlini, о
cümlədən 20 yaşlı Babacan Əlican oğlunu da dindirmişd/. O ,
ifadəsində bildirmişdi ki, 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 açanda о qaçdı». Oxucu əlbəttə deyəcək ki, savadsız
Babacan pistoletin markasını haradan bilə bilərdi, əlbəttə, bu da
bir növbəti yalan idi. Mən də Salahovun yalan danışdığını
fikirləşdim, O, ifadəsinə davam edirdi. О, evə dönəndə yolda ona
Aladaş bandasına qoşulmağı təklif edən Məmmədcəforlə
rastlaşdı. O, bir gündən sonra hökumətə təslim oldu. Ancaq
Salahovun bütün suallarına «görməmişəm, bilmirəm, banditlərə
kömək etməmişəm» cavabı vermişdi. Buna baxmayaraq onu həbs
etdilər, bir ildən artıq qazamatda saxladılar. Nəhayət, hüquqmühafizə orqanlarının nəzarəti altında azadlığa buraxıldı.
Aydm Əhməd oğlu da Salahov tərəfindən dindirildi, bundan
sonra о, istintaq işindən uzaqlaşdırıldı, işi QPU-nun digər
əməkdaşları aparmalı oldular. Mən yuxarıda qeyd etmişdim ki,
Salahov rus dilini zəif bildiyindən fikirlərini düzgün ifadə edə
bilmirdi, çoxlu səhvJərə yol verfrdi, istintaq zamanı bir sıra fikir və
frazaları təhrif edirdi.
Sentyabrm 1 l-də Aydın Əhməd oğlu ifadəsində göstərir ki, o,
«Qanlıgöl» yaxınhğındakı öz alaçığmda idi. Birdən bir güllə səsi
eşitdim, qonşular da hadisə yerinə gəldilər yerdə iki milisioner
meyidi gördük. Onlar Möhüb Heybət oğlu və Nəsir idi. Orada
'^ m m əd , Nizbəddin, Əlimurad, Hacı Cəfər qardaşları da

durmuşdular. Bu hadisədən sonra 20 nəfərlik dəstə ilə kəndə
qayıtdıq. Burada biz gördük ki, camaat yığışıb Novruzbəy və
Vəlibəyi öldürdüklərindən, onların öz hökmranlıqlardan sui-istifadə
edərək ölmüş bir kəndlinin dul qalmış arvadına evlənmək
istədiklərindən danışırdılar.
Sonra biz kənddən çay boyunca «Qara Otuzlu» tərəfə getdik,
hamı kənddən qaçmışdı, deyilənə görə qoşunlar gəlib hamını
güllələyəcəklər. Bir neçə gün yol getdilər. Onlar Qəleybuğurt
meşəsində istirahət edəndə Babacanla qaçıb hökumətə təslim
oldular. Aydın Əhməd oğlunun о vaxt 20 yaşı vardı, 3 dəvəsi, bir
atı və 30 qoyunu var idi. Maldarlıqdan və torpaq sahəsindən
gələn gəlirlə dolanırdı. Taxıl və bostan bitldləri əkirdi. 1931-ci ilin
iyulunda 15 yaşlı Hökümə ilə evləndi və payızda özünə ev
tikdirməyə hazırlaşırdı ki, uşaqları gələcəkdə rahat yaşasmlar. O,
sovet hökumətinin onun kimi adamlardan xoşu gəldiyini bilirdi. О
zəhmətkeşdi, yoxsul idi, gələcəkdə kolxoza girər, ailəsi tə’min
olunardı. Lakin taleyi tamam başqa cür oldu. Sentyabrın 10-da
onu həbs etdilər, bir dəfə dindirib 6 il cəza kəsdilər.
Hazırda onun arvadı Hökümə sağdır. O , həmin qanlı-qadalı
illərin yeganə şahididir. 16 yaşlı bu qız demək olar ki, hər gün
Bakıya, ərinin yanına pay-piyada yolla gedib yemək aparırdı.
Bakıda öz kəndlilərinin evində gecələyir, yeməyi qazamatda ərinə
çatdırır yenidən kəndə qayıdırdı. Bu 1933-cü ilin sentyabrına kimi,
Aydını Daşkənd şəhər koloniyasına göndərənə qədər davam etdi.
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 qoyduiar. 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 о yenə də atası üçün darıxar. Mövlan
balaca qardaşı doğulanda çox sevindi. Artıq o, 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.
Hökümə də bunu bilmirdi. О , sadəlöhvlüyü və savadsızlığı üzündən sovet hökumətinə, qanunların ədalətliliyinə inanırdı. O,
gözləyirdi, 3 ildən sonra müharibə başladı. O, gecə və gündüz

işləyirdi ki, faşistlər vətənimizə soxulmasın, sovetlər qələbə çalsın
və yalnız orıda uşaqların atasını azad edərlər. Kiçik oğlu Bəhmən
atası haqqında fikirləşmədən böyüyür, böyük qardaşı Mövlanı ata
bilirdi. Hökümə gündüzlər işləyir, uşaqlar yatanda Aydının
salamat qalması üçün saatlarla dua edirdi. Bir dəfə də olsun
namazından qalmırdı, ən çətin şəraitdə oruc tuturdu, məhərrəmi
aytnda Həzrəti Əlinin şəhid övladları üçün yas saxlayır, qolsuz
Əbülfəzl Abbasa dua edirdi. Müharibə illərində çətin tapılan çörəyi
özü yeməzdi, uşaqlarını, xüsusiiə də kiçik oğlu Bəhməni
yedizdirməyə çalışardı. Təhsil almasına baxmayaraq Mövlan hələ
uşaq yaşlarından bir çox kişi işlərini özü görürdü, hətta anasına da
kömək edərdi.
Bununla əlaqədar atamın əmisi qızı Rə’na Teymur qızını
xatırladım. O, 16 yaşında ərə getmişdi, iki gündən sonra 1941-ci
il müharibəsi başlamışdı. Bir neçə gündən sonra ərini cəbhəyə
apardılar. Bir ildən sonra bir qızı dünyaya gəldi, onu böyütdü, ərə
verdi. Nəvələr, nəticələr doğuldu. О isə ərini gözləyirdi. Sərhədlər
açılan illərdə keçmiş bə’zi əsgərlər vətənə qayıdırdılar. O, kəndləri
gəzir, gələn əsgərlərdən ərini Almaniyada, Amerikada, Türkiyədə
görüb-görmədiklərini soruşurdu, çünki müharibə qurtardıqdan
sonra hərbi əsirlər bu ölkələrdə qalırdılar. Hökümə 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 öyrərıirdi, buna görə də o,
çox oxuyurdu, ancaq ali təhsil ala bilmədi, əlbəttə, ali məktəbə
girə bilərdi, ancaq atasının tarixçəsini bildiyi üçün ali məktəbə
girməyinə və təhsi! ala bilməsinə inanmırdı. Mövlanm oğlu
atasının arzusunu bildiyindən yaxşı oxudu və ən yaxşı
institutlardan biri olan Moskvadakı Bauman adına ali məktəbi
bitirdi. Buram bitirdikdən sonra indiyədək işlədiyi Tuladäkı gizli
istehsalata işə göndərildi.
Mövlan Ağdərə yeddiillik məktəbi bitirdikdən sonra Bakıya
sənət məktəbinə göndərildi, traktorçu oldu və ömrünün
sonunadək Bayıl NQÇİ-ndə traktorçu işlədi. Vicdanla işləyirdi,
sösializm yarışının qalibi olurdu, amma heç vaxt dövlət
mükafatına layiq görülmürdü. NQÇİ-nin rəhbərliyi onu yüksək
hökumət mükafatlarına təqdim etsə də yuxarı xüsusi təşkilatlar

icazə vermirdi, bunun da bir səbəbi vardı. O, xalq düşməninin
oğlu idi, o, ömründə orden gəzdirə bilməzdi. O, bunu başa
düşürdü və çox həyəcan keçirirdi, bu isə onun sağlamlığına zərər
idi. Ürəyi heç cür ədalətsizliyə dözmürdü. Atasını məhv etdilər,
indi də özündən əl çəkmirdilər. Yanvarm 19-da Sovet
qoşunlarınm, tanklarının, BTR-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 içərisində
ağladı. O, Salyan kazarmasına getmək istədi, ancaq bacarmadı.
Ayaqları dalınca gəlmirdi. Tramvaya əyləşib evə gəldi. 10 ildən
sonra həmən 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
m ə’lumatları bilirdi və keçən günlərin hadisələrindən saatlaria
damşa bilərdi. Öz xeyirxahlığını tamamilə insanlara sərf edirdi,
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 səriştəsiz əməkdaş kimi
«bandit»
adlandırılanları
güllələməyə
göndərən
istintaq
materiallarını saxtalaşdıra bilmədiyindən narazı idi. Orbelyan
yüksək vəzifə tutduğu üçün özü şəxsən istintaq aparmaq
istəmirdi, bundan əlavə onun əlində türkləri türklərin əli ilə
öldürmək imkanı vardı. О isə sovet hökumətindən narazı olan
türkləri aşkar etdiyi üçün yeni-yeni mükafatlar alacaqdı.
Sentyabnn 25-də Aydınbəyov 25 yaşlı ağdərəli yoxsul
Mirzəcan Əhməd oğlunu istintaq etdi. О, öz ifadəsində göstərirdi
ki, milisionerlərin öldürülməsi zamanı Aladaş yaylağında olub,
öldürənləri görməyib, onu isə Ağdərə bandasına zorla götürüblər.
İstintaqdan sonra müstəntiq işə Novruzbəy və Vəlibəyin Ələkbər
və Zeynalabdin Hacı Qurbanəli oğlanları tərəflndən öldürüldüyü
mə’lumatını əlavə etdi. Onlar Ağacanyan tərəfindən güllələndilər.

Ölüləri istintaq etmək mümkün deyil, onlar barədə nə istəsən
yazmaq olardı.
Həmin gün 29 yaşlı Hacıqulu Hacı Həbib oğlu dindirildi. O,
özünü günahkar saymırdı. Ağdərə hadisələri başlanandan Aladaş
yaylağında öz evində olub. Bütün istintaq boyu onun bandaya heç
bir dəxli olmadığını deyib.
Mirzəcan, Hacıqulu Hacı Həbib oğlu sentyabrın 21-də həbs
olundular, üç gündən sonra istintaq edildilər. Ertəsi gün Hacıbaba
Hüseyn oğlu, Mahmud Səməd oğlu, Tahir Soltan oğlu həbs
edildilər. Onları da bir neçə gün saxlayandan sonra Aydınbəyov
istintaq etdi. Bu Orbelyanın təcrübədən çıxartdığı üsul idi.
Dustaqlar bir neçə gün kamerada saxlanılıb şok vəziyyətə
salındıqdan sonra hər cür ifadə verm əyə məcbur olardılar.
Dustaqlar həm savadsız idilər, həm də rusca bilmirdilər. Buna
görə də müstəntiq ifadəni öz fikirləşdiyi, istədiyi kimi yaza bilirdi.
Özünü günahkar saymayan 22 yaşlı Səforov Hacıbaba Hüseyn
oğlu Ağdərə üsyanı zamanı Düdar kəndi ərazisindəki Ağbulaq
adlanan yerdə olub. Dudar kəndindən olan Nəsir Minbulla oğlu
üçün işləyirmiş. Buna baxmayaraq о, həbs edildi.
Həbs olunan 50 yaşlı Tahir Soltan oğlu ifadəsində bildirir ki,
onlar gizlənmiş və 3 qrupa ayrılmış/ar. Operativ gizli şö’bənin
əməkdaşı Avanesov Aydınbəyovun apardığı istintaqa inanmayıb,
yenidən öz ifadəsi üstündə dayanan Tahiri dindirməyə başladı.
Tahir məhbəs işgəncələrinə dözməyib 1932-ci il sentyabrın 20-də
qazamatda öldü.
Əsgərov Hacırza Hacı Rüstəm dğlu da 29 sentyabrda
Aydınbəyov tərəfindən dindirildi. О da özünü günahkar saymırdı,
Ağdərə kəndi hadisələrində iştirak etmədiyini, 17 gün Əmbizlər
kəndində olduğunu, qayıdandan sonra onun həbs edildiyini
deyirdi. O, qəti surətdə bildirirdi ki, «banditizmin iştirakçısı
olmayıb və hökumətdən gizlənməy/b»... Buna baxmayaraq
sentyabrın 28-də о həbs edilmiş və yalnız bir ildən sonra azad
edilmişdi.
Sentyabrm 29-da Aydınbəyov 47 yaşlı Mahmud Səməd
oğlunu müttəhim kimi dindirmişdi. О da özünü günahkar bilmir,
milislərin öldürüldüyü gün çöldə olduqlarını deyirdi. Hadisələri
eşidib evə gəldim, banditlər məni də öz bandalarına qoşmaq
istəyirdiiər. Mən qaçıb 6 gün Bakıda gizləndim, yenidən kəndə
qayıtdım, məni həbs etdilər. Mənim həbs olunmağım düzgün
deyildir. İstintaqdan sonra onu azad etdilər. Səhərisi gün
Hacıbəyov, istintaqdan kənar edildi. İstintaqın aparılması QPU-

nun əməkdaşı Abdulla Əliyevə tapşırıldı. O, 1931-ci il 5 oktyabrda
Mahmud Səməd oğlunu həbs edib bir ilədək qazamatda saxladı.
O , sentyabrın 21-də amnistiyaya görə azad edildi.
Sentyabrın 30-da artıq QPU-nun başqa bir əməkdaşı
Qonaqkənd rayonunun Cinli kəndinin sakini Allahverdiyev Balası
Bala oğlunu ittiham edir. O, ifadəsində bildirirdi ki, mən də bandit
olmaq istəyirdim, onlar partiyaçıları öldürdüyü kimi mən də
kommunarları öldürərdim. Balası danışırdı ki, banditlər 6 atlı
kommunarı gizlətmişlər, ancaq gizlətdikləri yeri о bilmirdi, lakin o,
bu yerlərdə yaşamadığmdan üsyançılar dəstəsinin yolunu
tanımırdı.
Ağdərə ağsaqqalları Balasım tanımırdı. O, ikinci dəfə QPU-nun
gizli siyasi şö’bəsinin əməkdaşı Fançiyev tərəfindən istintaq edildi.
İstintaqda gizli siyasi şö’bənin 3-cü bölməsinin müvəkkili,
gələcəkdə Qriqoryan və Orbelyan qarşısındakı xidmətlərinə görə
vəzifə alacaq Parseqov da iştirak edirdi. Onun ən görkəmli
xidmətləri 1937-ci ildə aşkara çıxdı. O, bir cümlədən ibarət olan
və bütöv bir azərbaycanlı ailəsini vətənindən didərgin salıb
Qazaxıstan çöllərinə sürgün etdirən bir qərara imza eləmişdi.
Görünür, Balası Allahveriyev onlar üçün ən lazımlı bir adam idi,
çünki onu bir müstəntiq yox, birdən-birə üç müstəntiq dindirirdi.
Səhifələrin birində deyilir ki, NKVD əməkdaşları bütün vətəndaşlar
üçün ağıllarına gələni yazırdı, nəticədə isə adəti üzrə onları məhv
edirdilər; çox vaxt heç bir iz qoymadan, bu günədək onlar barədə
nə bir sənəd, nə bir qeyd belə tapılmayıb.
Beləliklə, Balası 27 may 1933-cü ildə 5 il iş aldı. 1937-ci il 2
dekabrda qayıtdı, yenidən həbs edilib 10 il iş aldı. O, qayıtdı və
70-ci illərədək yaşadı.
Çox illər ötdü, indiyə qədər onun Ağdərə kəndinə necə gəlib
düşdüyü mə’lum deyil. Onun doğma Cinli kəndi Xızının Ağdərə
kəndindən 100 km aralıdır. Onun cinayətə cəlb olunması
səbəblərini araşdırmaq qeyri-mümkündür. Mənim fikrimcə bu
adam 1931-ci il 28 avqustda Ağdərə əməliyyatının rəhbəri
Orbelyanın bu işin gizli saxlanması barədə dilindən kağız aldığı
həmin şəxsdir. Balası Bala oğlunun istintaq vaxtı da mə'lum
deyildir. 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 işi, 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 dindirirdi. О cümlədən 2 7
sentyabrda həbs olunan Hacı Rza Cabbar oğlu göstərir ki, bu
barədə yerlilərindən eşitmişdir və savadsızlığı ucbatından ittiham
protokolunu orada nə yazıldığından xəbərsiz imzalayır. M üvəkkil
növbəti günahsız şəxsləri mühakimə etməkdən ötrü gələcəkdə
məhkəmə iclasında lazım olacaq m ə’lumatı protokola əlavə
edirdi. AI<P(b)-nin keçmiş üzvü Əlişan Əliseyran oğlunun istintaqı
zamanı da eyni şeylər yazılmışdı, ancaq Məmmədcəfərin v ə
başqalarının istintaqından daha çox yalanlar vardı. O , ifadəsini
belə bitirirdi ki, Novruzbəy və Vəlibəyi öldürəndə o, qorxub
Bakıya qaçmışdı, qayıdarkən onu həbs ediblər. Əlişanı 1937-ci
ildə yenidən tutub güllələdilər. Beləliklə, hər iki qardaş NKVD
qazamatının divarları arasında məhv oldu.
Əgər müvəkkil Aydınbəyov milisionerin Möhüb Heybət oğlu
olduğunu, digər əməkdaş Abdulla Əliyev isə Möhüb Qənbər oğlu
olduğunu yazırdılarsa, başlıcası о idi ki, bütün şahidlər və
müttəhimlər milisionerlər Vəlibəy və Novruzbəyin öldürülməsi
hadisəsini gözləri ilə görmüşdülər. Lakin hansı səbəbdənsə heç
kəs buna görə həbs olunmamış və cəza almamışdı. Belə bir ifadə
hələ onda 6 aylıq İmamqulu adlı oğlu olan, 17 yaşlı Mehdiqulu
İmamqulu oğlunun protokoluna əlavə edilmişdi. İfadədə deyilirdi
ki, Ələkbər 4 qardaşı ilə birlikdə həyətləri gəzib deyirdilər ki,
hökumətə qarşı silahlanmaq Sovet hökumətini iflasa uğradacaq.
Onun təklifinə görə о adamlar silahlanırdı ki, onlar Bakıda idilər,
kommunarlar onlara atəş açanda, onlar qaçır və cavab atəşi
açmırdılar. Bu həmin sözlər idi ki, Orbelyan Şahbuz rayonunun
Keçili kənd sakini Müseyib barədə yazmışdı. Müseyibin ifadəsində
yazılmışdı ki, о kənddə pul kəsməyə hazırlaşır. Yəqin ki, belə
yalana Orbelyandan başqa heç kim inanmazdı, müasir oxucu isə,
bunu Don Kixotun fantaziyalarına bənzədər.
Oktyabrin 1-də Abdulla Əliyev Eynulla Seyran oğlunu dindirir.
Bu, anketində fotoşəkli olmayan yeganə müttəhimdir. Onu 27
sentyabrda həbs edərək bir neçə gün ərzində ittiham etdi.
İfadəsini bütövlüklə, protokoldakı kimi verirəm: İşdə belə bir
göstəriş var ki, Eynulla qazamatda öldüyü üçün cinayət işi
dayandırılsın. Çünki, burada xəstəliklərdən yox, işgəncələrdən
ölürlər, belə müttəhimləri sadəcə olaraq öz əcəli ilə ölüb, yaxud
qaçmağa cəhd edib deyə məhv edirdilər. İttiham protokoluna
müstəntiq tərəfindən həqiqətə uyğun gəlməyən hər cür yalanlar
əlavə edilirdi.

«Aladaş köçəbəsində olub, qoyun kəsib satıb. Bu vaxt о
Əbdülhəsən Məmməd oğlu, Möhüb Heybət oğlu və bir
milisionerin, oğlu gizləndiyinə görə, Ələddin Əhməd oğlunu həbs
etdiyini görüb. Məmməd Cəfər oğlu, Hacırza Cabbar oğlu,
Əlimurad Cəfər oğlu və Əmirqulu Həbib oğlu da onların dalınca
getdilər. Onları evin dalmda saxladılar və silahlarını əllərindən
aldılar, Möhübü və milisioneri öldürməyə başladılar. Abbasov
M əm m əd elə hey qışqırırdı ki, öidürməyin; Əbdülhəsənin tüfengi
vardı. Öldiirdükdən sonra köçəbəyə girib, 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 yazılmışdır. İttiham
protokolu ehtimala görə 9 oktyabrdan sonra, yə'ni Ağacanyamn
Ağdərə sakinlərini, о cümlədən Ələkbər və Zeynalabdin
qardaşlarınm öldürməsindən sonra doldurulmuşdur. O, bununla
erdiyi cinayəti ört-basdır etmək, partiya və hökumət qarşısındakı
borcunu yerinə yetirmək və mükafat almaq istəyirdi.
Şıxbaba Cabbar oğlu sentyabrın 27-də həbs olunub. Suxanov
onun üçün xüsusi olaraq gəlmişdi. Onun kürəyini yerə vuran bir
adam tapılmazdı. Qeyri-adi gücə malik, təbii çevikliyi olan 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-Topiridze, Borşov kimi cəlladları ilə bir sırada duran
şəxs idi. Onlar azərbaycanlılann qantnı içməkdən doymurdular,
yüzlər və minlərcə insanı əbədi olaraq Sibirə və Qazaxıstana
sürgün edirdilər. Yuxarıda göstərilənlərdən fərqli olaraq, özləri
qara işləri görmürdülər və əhalinin qabaqcıl hissəsini qırmağı əmr
edir və bu işə rəhbərlik edirdilər.
Suxanov məhz bu xalqın genosidinin bilavasitə həyata
keçirilməsində iştirak edən adam idi. 1931-ci ilin iyununda
Naxçivan əyalət dövlət siyasi idarəsinin rəisi Orbelyan Milax işinə
dair istintaq materiallannı təsdiq üçün Az.QPU-ya göndərdi. Qərar
çıxarmaq üçün Suxanova verilmiş bu işi oxuduqdan sonra Borşova
raportla müraciət etdi ki, Orbelyan ittihamnaməni imzalamamış və
ittihamlarda müstəntiqin imzası yoxdur. Borşov Suxanovu də’vət
etdi və onun üstünə qışqırdı, ertəsi gün qərar imzalandı. Həmin
illərdə, xüsusilə də 1937-ci ildə Borşov və onun kimi yuxarıda
oturan NKVD, QPU əməkdaşlarının qanunsuz göstərişlərini yerinə
yetirməyən minlərlə əməkdaş güllələndi, məhv edildi və əsir

düşərgələrinə salındı. Bu qaniçən Suxanov Ağdərəyə gəlib
əyalətin məşhur adamları oian Şıxbaba Cabbar oğlunu, Şıxbaba
Məmmədzahid oğlunu, Nəcməddin Cəfer oğlunu həbs etdi.
Onlardan biri güclülüyü və işləmək qabiliyyəti, ikinci öz Vardövləti, üçüncüsü isə qonaqpəıvərliyi ilə seçilirdi.
Şıxbaba Cabbar oğlu və Şıxbaba Məmmədzahid oğiu öz
ifadələrində heç bir qətidə və üsyanda iştirakiarı olmadığını
söyləmişdilər.
Müvəkkil Əliyev isə kəndin ən işləmək qabiliyyəti olan, özünə
zəhmətlə böyük qoyun sürüsü düzəldən, dəvəsi və qaramalı olan
adamlardan biri Nəcməddin Cəfor oğlu üçün 7 səhifolik idtihamnamə yazmışdı. «Ellər 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. «Ellər atası»nın arzusunu sözsüz
yerinə yetirənlərin fikrincə, öz yerlisindən bir az yaxşı yaşayan, biri
о birindən çox işləyən, təsərrüfatı о biri kəndlilərdən olanlar bir az
zəngin 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 edirdi/ər, təki
hesabatlarda nə qədər qolçomağm, e ’tibarsız elementin
repressiya olunduğu göstərilsin, kolxozlar isə qurulmalı ıdi. 30-cu
Ülərdə kolxozlarda Ukraynada milyonlarla kəndli acından ölmüşdü,
belə bir vəziyyət Volqa boyunun yaşayış məntəqələrində,
Rusiyanın şimalında baş vermişdi. Azərbaycanlıların acından yalnız
bu torpaqın təbii zənginlikləri xilas etdi. Buna baxmayaraq, bizim
respublikada quraqlıq illərində kəndlilər qırılmışdı. Belə ki,
Nəcməddin üçün də hər cür yalan uyduruldu və QPU-nun
məhkəmə iclası ona ağır cəza olan güllələnmə cəzası kəsdi. Lakin
onun bəxtindən repressiya dayandırıldı, bir çoxları azad edildi,
güllələnmə cəzası ləğv edildi. «Ellər atası» həmin illərdə
«Müvəffəqiyyətdən başgicəllənmə» məqaləsində öz NKVD
əməkdaşlarınm hərəkətini mühakimə etdi. «Ellər atası» 1937-ci
ildə AK(b)P MK-na belə bir məzmunda göstəriş göndərdi:
«Mənim bildiymə görə Azərbaycanda xalq düşmənlərinə və
onların köməkçilərinə fiziki tə’sir göstərilmədiyindən NKVD
əməkdaşları antisovet hərəkatının foal iştirakçılarını vaxtında tapıb

ifşa etməyə imkan vermir. Bu məsələni müzakirə edib tədbirlər
görmək».
RK(b)P MK-nin katibi
«Ellər atası»
Nəcməddin üçün yazmışdılar ki, o,1930-cu il və avqustun l-nə
qədər olan dövr ərzində Ağdərə kənd müsavat təşkilatınm
təşəbbüskar üsyançılar özəyinin fəal üzvü olub, bu təşkilatın
başqa üzvləri ilə birgə Ağdərə kənd sovetində silahlı əksinqilabçı
üsyan hazırlayıb. Onun adına belə bir uydurma yazılmışdı ki, guya
kənddə sovet hakimiyyətinə qarşı çıxa bilən 500-dən çox adam
toplaya bilər, hətta molokanlar hələ 100 adam da verəcəklər ki,
hakimiyyəti öz əllərinə alsınlar. Çox yerdə о heç nə görmədiyini, о
vaxt Bakıda olduğunu iddia edir. İfadə çox savadsız, çoxlu
orfoqrafiq və stilistik səhvlərlə dolu, nöqtəsiz, vergülsüz
yazılmışdi; müvəkkil Əliyev Abdullanın nə demək istədiyi başa
düşülmürdü. Müttəhim 41 yaşlı çoban Pirverdi Süleyman oğlu da
bu cür iittiham olunmuşdu; əsasən onun qohumluq əlaqələri
dəqiqləşdirilmiş, həbs edilərək 1 ildən artıq saxlanmış, digər
müttəhimlərlə birgə 193Z-ci ilin oktyabrında azad edilmişdir.
Həmzəli Səfər oğlu öz ifadəsində göstərir ki, o, atışmada iştirak
etməyib, Ağdərə hadisəsi zamanı onun qardaşını öldürüblər. Yazı
cəmi yarım səhifədən ibarət savadsız, çoxlu orfoqrafik səhvlərlə
yazılmışdı. Bir neçə ay qazamatda saxlandıqdan sonra bir qərarla
başqa kəndlilər kimi onu da azad etmişdilər. 26 yaşlı Əlihümbət
Ağaverdi oğlu da 1931-ci ilin 3 oktyarında həbs edilmiş və
ifadəsində heç bir bandada, heç yerdə iştirak etmədiyini
söyləmişdi. İtihamnamə 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 Səfor oğlu və b.
Aladaşa qaçmış, dərədə gizlənmiş və bir neçə gün orada
qalmışlar, əri həmişə onun yanında olmuşdur. Kəndə qayıtdılar və
onu əri ilə birgə həbs etdilər.
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
əw əllər tutulmuş Əlimirzə, Ağamirzə, Zeynalabdin Qurbanəli
oglunun qohumu kimi həbs etmişdilər. O, ifadəsində bildirmişdi
ki, onun qohumlarını zorla bandaya cəlb etmişlər. O, hamilə
olduğu üçün azadlığa buraxılmasını xahiş etdi.
Həmin günlərdə 20-dən artıq qadın həbs edilib, indiyədək
qalmış olan iki otaqlı evdə saxlanmışdı. Məktəbin yanında

yerləşən bu ev Məşədi Bala Məşədi Əmbək oğlunun idi.
Alçaqdamlı bu evin altında düzəltdikləri yerdən QPU 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 kəndliləri qarovul
aitında, qazamat rejimində kənd evlərində saxlamlırdı. Bu darısqal
otaqda 22 qadın saxlanırdı. Bə'zilərini azad edib, digərdərini Bakı
şəhər qazamatına apardılar. Qeyd etmək lazımdır ki, məhkəməyə
qədər bütün qadınlar azad edildilər. Qadınların kütləvi
mühakiməsi onlarm ərlərinin güllələndiyi, 8-10 il iş aldığı,
uşaqların xalq düşmənlərinin uşaqları olduğu üçün onları uşaq
evləriııə göndərildiyi 1937-ci ildə başlandı.
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 olunanlarm 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 b.
məşhur adamlar oldular.
Yuxarıda dediyim kimi QPU əməkdaşları şahidləri və
müttəhimləri
tərcüməçısiz
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 barmaqlarım
basmaqla imza edirdilər.
1931-ci il 3 oktyabrda Əliyev Abdulla Ağdərə kənd sakini
Xurma Əhməd qızım dindirdi. Yazı ruscadır, tamamilə başa
düşülməz bir dildədir, olduğu kimi verirəm: «Bir dəfə mən
Ağdərə hadisələrinə qədər Ələkbərlə y ə ’ni mənim yeznəm
Novruzbəy Novruzbəy oğlunu öldürmək istəmiş, amma
öldürməmişdi; 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 qadmlan 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 idik. Milisionerlər
bizə, yəni, Məmmədin arvadına, mənə, Ağanisəyə, Xədicəyə
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 edilib. Əgər QPU
əməkdaşı istintaq apardığı dili bilmirsə və verilən ifadələrin
mahiyyətini dərk etmirsə o, şahidləri və müttəhimləri necə dindirə
bilər? Qanun ancaq kəndliləri və qabaqcıl ziyalıları məhv etmək
məqsədi ilə yuxarıdan gəlirdi.
Budur, bir klassik nümunə: 1931-ci ilin mart ayında QPU
əməkdaşı Melkumyan Karapet öz rəisi, Azərbaycan NKVD Məxfi
Siyasi Şö’bəsinin rəhbəri Xoren Qriqoryana raportunda yazırdı ki,
onlar tərəfindən Nuxa şəhər qazamatında 8 aydan artıqdır ki, 32
bandit ailəsi tutulub saxlanmışdır (ailələr südəmər körpələrdən
tutmuş 79 yaşlı qadından ibarətdir. - S.Z.), lakin banditlər
gəlmədilər 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 qoydu. Qriqoryan Nuxa üsyançılar
hərəkatım yatıran rəhbərlərdən biri oldu. Bu hərəkatın yatırılması
vaxtı bu rayondan iki mindən artıq əhali güllələnmişdi. Başdanbaşa həbslə əlaqədar, Ağdərədə kişilərdən ibarət ziyalı qalmadı,
qadınlar da dağlara getdilər. Qadınların bir hissəsini həbs etdilər
ki, ərləri hökumətə tabe olsun. Əməkdaş Kərimovun rəhbərliyi ilə
bir dəstə «banditləri» öldürmək üçün göndərildi. Lakin Kərimov
kəndlilərlə söhbət edib qayıtmışdı. Oktyabrin 8-də QPU əməkdaşı
Ağacanyanın rəhbərliyi ilə dəstəni əhatə edib 8 kəndlini yaxın

məsafədən atəş açaraq güllələdilər. Ağsaqqalların dediyinə görə
-Ağacanyanın dəstəsində bir yerdə adı Yezid, digərində isə İgid
kimi yazılan bir kommunar vardı. Gülbaladan patronların
qurtarması xəbərini eşidəndə o, Ağacanyana m ə’lumat verdi ki,
onların patronu yoxdur. Kommunarlar yaxınlaşanda Gülbala Yezidi
öidürüb. Hadisələrin gedişindən m ə’lum olur ki, Yezidi Ağacanyan
öldürmüşdür.
Yezidi
yaxından
güllələməklə,
Ağacanyan
g^iəcəkdə öz şücaətini göstərmək və hərəkətlərinə haqq
qazandırmaq istəmişdi, guya ki,
banditlərin kommunarı
öldürdüyünə görə onları güllələmişdi.
Gülbala Əhməd oğlu, Zeynalabdin Hacı Qurban o.ğl u ,
Şahmərdan Şahkərim oğlu, Əlağa Səfərəli oğlu və Tudar
kəndindən Məmməd güllələndi. Cinayət yerindən bir neçə
addımlıqda hadisəyə qədər dərədə gizlənən Nəcəfqulu Səm əd
oğlu, Ələkbər Hacı Qurbanəli oğlu güllələndi. Onlar Şixandağ
rayonunda, Ağdərədən ZO km cənub-şərqdə güllələndiiər. Həmin
gün QPÜ-nun məxfi siyasi şö’bəsinin rəisi Borşovun imzası ilə
Tiflisə Zaqafqaziya Baş siyasi idarəsinin sədri Lavrenti Beriyaya
lmamuliamn rəhbərlik etdiyi bandit qrupunun ləğv edildiyi barədə
teieqram göndərildi. Ertəsi gün əməliyyat qrupunun rəisi Suxanov
yuxarıda adları çəkilən ağdərəlilərin güllələnməsi barədə arayışla
QPU rəhbəriiyinə xəbər verdi.
«GSŞ-nin rəisi Borşov vasitəsilə Azərbaycan QPU-nun sədri
Frinkovski yoldaşa
Ələkbər Haçı Qurbanəli oğlunun rəhbərlik etdiyi bandit
qrupunun ləğv edilməsi barədə mə’ruzə qeydi
Sentyabrın 27-də banditlərin izi tapılan Boyan-Ata dağı
rayonunda Az. QPU-nun əməkdaşı Ağacanyanın başçıiığı ilə
banditlərin izinə düşüb onları tutmaq və güllələmək məqsədilə 10
nəfərlik atlı dəstəsi ayırdım. Tutulan və öldürülən banditlərin hamı
sizin və Konkin yoldaşın göstərişlərinizə müvafiq olaraq Mərəzəyə
göndərildi. Bundan sonra öz dəstəsilə Pirəkəşkülə, dəstənin
məskən saldığı yerə getdim. Belə olan halda Kərimovun başçılıq
etdiyi bə’zi 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-do öz
dəstəsi ilə Şixandağ rayonunda bu banda ilə görüşəndə bəlli
olmuşdu. Sayca banditlərin çox olmasına və yüksəklikdə

yerləşməsinə baxmayaraq onun ləğvi üçün heç bir tədbir
görməmişdi. Dəstə ilə onun arasmdakı məsafə о qədər yaxın idi
ki, hətta sonuncular kommunarlarla söhbət edir və qılındarı ilə birbirinə işarə edirdilər. Kommunarlardan bə'ziləri atışmanı
qızışdırmaq istəyirdi, amma Kərimov onlara icazə vermədi və
beləliklə də banda cəzalandırılmadan getdi. Əməliyyat qrupunun
rəisi Suxanov».
Suxanov xəbər verir ki, Kərimov və bə’zi milisionerlər
qorxaqlıq edirlər ki, banditlər atmasınlar; onlar heç atəş açmaq
fikrində deyildilər. Belə ki, onlar adamları və əsgərləri qırmasınlar
deyə evdən ona görə getmişdilər ki, QPU-nun qoşunlarmdan
qorxurdular. Onlar bilirdilər ki, qoşunlar Ağdərə kəndlilərirıi
xəbərdarlıq etmədən qırmağa göstəriş almışdır. Ağacanyan Xoren
Qriqoryanın və onun köməkçisi cəllad Orbelyanın göstərişini
damşıqsız yerinə yetirirdi.
Suxanov özünün «görkəmli xidmətlərinə» və igidliyinə görə
vəzifəcə
yüksələcək,
Azərbaycan
ərazisindəki
bütün
güllələnmələrə rəhbərlik edəcəkdi. Onun Azərbaycan xalqının ən
qabaqcıl hissəsini məhv etmək iste’dadı qanlı 1937-ci ildə üzə
çıxm ışdı. Demək olar ki, bütün güllələnənlərin protokolunda
NKVD orqanlarmın «görkəmli xadimi» Suxanovun qanlı əlinin
imzası var. Gələcəkdə o, Dövlət /Vləhkəməsindən qaçsa da, Allah
onu və onun nəslini cəzalandırdı.
Güllələnmiş ağdərəlilərin cəsədlərini Ağdərə kəndinə gətirib
Baloğlan Zülfüqar oğlu Arzumanovun anbarımn divarına
söykəyərək, qadınları pistolet atəşləri altında bu cəsədlərin üzünü
yumağa məcbur edirdilər.
Bu məqsədlə şəhərdən məxsusi olaraq fotoqraf də’vət
edilmişdi ki, bu şəkilləri çoxaldıb Tiflisə Beriya üçün, Moskvaya
Yaqoda üçün, Ağacanyanın bu hadisələrin şahidi kimi çıxış
edəcəyi QPU əməkdaşlarınm müşavirəsinə foto-sərgi düzəltmək
üçün göndərsin. Bu müşavirədə Ağacanyan əməkdaşlanna
özünün və Orbelyanın igidliklərindən damşacaq, hətta Kərimovun
və başqa azərbaycanlı milisionerlərin qorxaqlığını da qeyd etməyi
yaddan çıxarmayacaq. Ağacanyanın ortada dayanıb əlləri daldan
bağlı banditlərlə birgə gülümsəyərək birgə 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
çəkilmişdir; yaxınlıqda rus evi görünür.

Yaqoda, о cümləclən Buxarin, Özbəkistan Nazirlər Sovetinin
sədri
Kərimov
və SSRİ-nin
başqa rəhbərləri antisovet
fəaliyyətlərinə görə 1938-ci ildə hərbi tribunal məhkəməsində ən
ağır güllələnmə cəzasına məhkum edildilər. Bu məhkəmənin 500
səhifəlik hesabatı həmin ildə nəşr edildi. MK üzvləri arasmda
yayımlandı. Bir çox müttəhimlər 60-cı illərdə bəraət aldılar. SSRİ
daxili işlər xalq komissarı Yaqoda istisna edilməklə Buxarin və
başqaları 1989-cu ildə bəraət aldılar. Yaqoda bəraət almadı, çünki,
o, keçmiş SSRj-nin milyonlarla günahsız vətəndaşınm məhvində
təqsirkar idi. O, «Ellər atası»mn göstərişini sözsüz yerinə yetirir,
onun iradəsi ilə iş görür, əsasən kəndliləri qırmaq plamnı
artıqlaması ilə yerinə yetirirdi. Hökumətə tabe olan ağdərəlilərin
fotosu həmin gün çəkilmişdir. О dövrün təbliğatı təmamilə güclü
idi. hökumət nümayəndəsinə inanmamaq qeyri-rnümkün idi. Xalq
oxumaq, yazmaq bilmirdi, kiçiklər böyüklərin göstərişinə əməl
edir, hələlik ağsaqqal böyük hörmət sahibiydi, inanıb onlara təslim
olurdular. Fotoda Ağdərə kəndinin sakinləridir, onlardan hər
birinin üzərində nömrə olduğu üçün adı m ə’lumdur:

1931 -ci il 8 oktyabrda Xızı rayonunun A ğd ərə kəndində
güllələnənlər Şahm ərdan Şahkərən oğlu, M əhəm m əd
Abdullakərim oğlu, İm am ulla Əhməd oğlu, Gülbala Əhm əd
oğlu. Əliağa Səfərəli oğlu, Zeynalabdin Hacı Qurban oğlu.

I .Balası Baloğlan oğlu; 2.Şıxbaba Cəfər oğlu; 3.£ynulla Əliseyran oğlu;
4.Nəcm əddin Cəfər oğlu; 5.Əlimurad Cəfər oğlu; ö.Hacı Rza Cabbar
oğlu; 7.Şıxbaba M əm m əd oğlu; 8.Əlişan Əliseyran oğlu? 9 .M ehdiqulu
İmamqulu oğlu; lO .A ydın Ə hm əd oğlu. Cəllad Ağacanyan Əlişanla
Şıxbaba arasında dayanmışdır.

H Sm in gün həm in kənddən gülləiənən Nəcəfqulu S ə m ə d oğlu,
Ələkbər Hacı Qurban oğlu

1
2.Mustafayev; 3. Qaraqoyunludan olan Nəsib; 4.
Qaraqoyunludan olan Abbasqulu; 5. Behbud (Mustafamn
qardaşı); 6. İsfəndiyar bəy Tağıbəyov; 7. Əlihüseyn N əzərov;
8. Nəzər Mirzəli oğlu; 9. Xəlil; 10. Salah.

Adları müəyyənləşdirmək olmayıb.

Şirvan zonasında törədilmişdir. Adları müəyyənləşdirmək
mümkün olmamışdır

Şirvan zonasında törədilmişdir. Adları müəyyənləşdirmək
mümkün olmamışdır.

:,A

№

I Q am boy bəy Niftalı oğlu (Əli Dərələyəzli Q am boy A ğa haqqında
1994 ildə poem a yazmışdır); 2.İsgəndər Tutu oğlu; 3. Ağakişi Sarı
M ə m m əd oğlu; 4. Əli Kürd oğlu; 5. JXanlar Kürd oğiu

Xoren Qriqoryanın rəhbərliyi ilə güllələnən Şamaxı rayonunun sakinləri: X - Ə hm əd Həsənəli oğlu (Yekəxana к.); X X - Seyid Qulu
M əm m əd oğlu (Nərim ankənd к.); X X X - Ə li Rəcəb oğlu (Sunda k.)

QPU əməkdaşları onları «Keçili bandası» adlandırmışdı.
25 dekabr 1930 ildə Şəmkir rayonunda tutulmuşlar
Ağdərəlilərin bandit qrupu ləğv ediləndən sonra günahsız
kəndlilər həbs edildilər, əməkdaşlar məhkəmə kollegiyasına
materiallar hazırlamağa başladılar. QPU əməkdaşlarının topladığı
materiallarda nə qədər ağdərəlinin güllələndiyi və həbs edildiyi
bilinmirdi, buna görə də işi qeyri-azərbaycanlı əməkdaşlara
verirdilər. Onlar, yə'ni QPU əməkdaşları Salahov, Aydəmirov,
Əliyev Abdulla, Hacıbəyov, Aydınbəyov istintaqları keyfiyyətsiz
şəkildə apardıqlarından və bu işi yerli milli əməkdaşlara e'tibar
etmədiklərindən, bu işin gələcəkdə araşdırılması çox mürəkkəbləşir. Gələcəkdə cinayət işinin araşdırılmasmı Parseqyana,
Avanesova, Kryuçkova, A .A .Dimitrova. N.V.Sayqakova vəsəforbər edilmiş Volçenkova verirdilər.
İstintaq işindən mə'lum olduğu kimi bu əməkdaşlar hər nəyin
bahasına olursa-olsun kənddə hakimiyyəti ələ almaq üçün
qüvvələri səfərbər edən müsavat təşkilatı yaratmaq istəyirdilər.
Kryuçkov bir müttəhimi dindirərkən yazırdı ki, Ağdərədə Hacı
Həbib Hacı Əmirqulu oğlunun rəhbərlik etdiyi müsavat təşkilatı
vardır. Bu təşkilat Bakı ilə əlaqə saxlayır və Sovet hakimiyyətinə
qarşı silahlı çıxışlar etməkdən ötrü qrup düzəltmək tapşırığı
almışdır. 500 nəfər atlıdan ibarət dəstəyə Qəni Yunus oğlu

rəhbərlik edir. Qarabulaq kəndində yaşayan kənd sovetinin sədri,
AKP(b)P-nın üzvü Nəzərov Nəzərin şahid kimi verdiyi ifadədə
deyilirdi ki, familyalarını bilmədiyim molokanların da iştirak etdiyi
bandanı Ələkbər v ə imamulla saxlayır; bu bandanı xarici dövlətlər
dəstəkləyir.
Oxucu deyə bilər ki, Ələkbər və imamulla hələ oktyabrın 8-də
güllələndiyi halda Kıyuçkov ondan necə ifadə ala bilər? О vaxtlar
hər şey ola bilərdi, təki qalan ağdərəliləri güllələmək mümkün
olsun. Kıyuçkov 6 0 yaşlı Qəni Zeynal oğlunu da incidirdi ki, onu
musavat təşkilatına aid etsin. Qəni isə yazılmış ittihamnamədə
özünü müqəssir saymırdı, heç bir müsavat təşkilatının üzvü deyil
və əksinqilabi işlərlə məşğul deyil. Kıyuçkov bilirdi ki, istintaqda
üzləşdirmə kimi sübut növü var. Ona görə də müttəhim Qəni
Zeynal oğlu Şerbakov və Əlişan Seyran oğlu ilə üzləşdirdi. Bu
zaman o, özünün müsavat təşkilatı ilə əlaqəsi olduğunu inkar etdi.
Şıxlar kəndinin sakini 1931-ci ilin dekabrında həbs edilən
Səməd Məmmədqasım oğlu Qədimov ifadəsində bildirmişdir ki,
«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 vermiş,
bə’zi xilmillilərin onun şəxsi düşmənı' olduğunu və onu hər zaman
böhtanlaya bildiyini söyləmişdir.
Ağdərəlilərin güllələnməsindən sonra istintaqlar tərcüməçi və
rayondan olan bir nəfər QPU əməkdaşı vasitəsilə aparılırdı.
Görünür "ellər atası'nın məqaləsi öz tə’sirini göstərmişdi ki,
kəndlilərin içərisindən “xalq düşməni" axtarmasınlar. İstintaq
aparmaq və tə’cili tədbirlər görmək üçün bir çox əməkdaşları
e zam edirdilər. 1980-90-cı illərdə ittifaqın hər yerindən yüzlərlə
milis əməkdaşı sosialist mülkiyyətini oğurlayanları ifşa etmək üçün
səfərbər edildi.
DİN-ndəki yaltaqlarımız, oranın rəhbərləri bu əməkdaşları
dövlət hesabına saxlayırdılar, onlar isə oğruları ancaq
azərbaycanlılar arasında axtarırdı.Bütün bunların nəticəsi, yekunu
1990-cı ilin 19 yanvarındakı qanlı hadisələrə səbəb oldu. Dövlət
başçıları əyilməz xalqımızı qırmaq məqsədilə qoşunu Bakıya
yeritdi. İndi də həmin hadisə çeçenlərin başına gətirilir. Onlar öz
əcdadlarını, torpaqlannı, doğmalarınm qəbirlərini atıb getmir,
dözüm və səbat göstərirlər. Yaşından asılı olmayaraq hərə öz var
gücüylə vuruşur. Xalq 30-cu illərdə olduğu kimi savadsız deyildir.
О vaxt əməkdaşlar nə istəyirdilər onu da yazırdılar.

E'zam olunanlar çox ehtiyatla işləyirdilər» repressiyanın
səbəblərini dərindən axtarmırdılar, bə’ziləri isə öz vətənlərində
hadisələrin gedişindən xəbərdar olduqlarından istintaqı həddən
artıq ehtiyatla aparırdılar. 30-cu illərdə ən amansız adamlar, hətta
NKVD rəhbərləri yüksək vəzifə aldılar, əməkdaşların az bir hissəsi
isə NKVD orqanlarından qovuldular. Beləliklə, 80-90-cı illərdə
milisin bir çox əməkdaşları Rusiyanın ən böyük rəhbərləri oldular.
Məsələn; Lebed, Stepaşin və b. Bə'ziləri isə ədalətsizliyə
dözməyib milisdən çıxıb getdilər, digəriləri xüsusi xəfiyyə,
üçüncülər biznesmen və ya mühafizəçi oldular.
Lakin bütün dövrlərdə bütün əməliyyatların mahiyyəti bir idi.
Kiçik xalqların inkişafına mane olmaq, müstəqilliklərini əllərindən
almaq, tabelikdə saxlamaq. Böyük qardaşın tabeliyində olsun, о
nə dedi, ona da əməl etsin.
70-ci illərdə 100 mindən artıq dəyəri olan bir tikinti aparmaq
üçün Moskvadan sanksiya almalı olurduq, oraya da boş əllə
getmək olmazdı. Rüşvət verməsəydin sanksiya da almayacaqdın.
SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin Lalayan adlı bir sədri vardı. Bakılı
idi. 500 min manat dəyərində olan bir tikintinin layihəsini ona
təsdiq etdirmək üçün gətirəndə, o, Stepanakertdə 3Ö0 min
dəyərində olan bir tikinti üçün razılıq almasaydı, həmin layihəyə
imza qoymazdı. Azərbaycanın inkişafindan söhbət gedən hər
şeydə, hər yerdə belə idi.
Bütün bu istintaqlardan sonra mayın sonuna qədər
müttəhimlərdən və şahidlərdən heç kəs dindirilmədi. Həbs edilən
qadınlara və kişilərə Bakı qazafrıätlarında işgəncə verilirdi, şahidlər
isə kənddə gözləyirtWər ki, indi onları QPU əməkdaşları gəlib
dindirməyə aparacaqlar, onları ağdərəlilər kimi ya güllələyəcək, ya
da qadmları pistolet atəşi altında ölülərin üzünü yumağa, ölənlərin
qohumlarını isə ölmüş adamların üzünə tüpürməyə məcbur
edəcəklər. Analar, arvadlar, kişilərdən gizli ağlayır, hamilə
qadınlar ağlayaraq uşaqlarının salamat və sağlam doğulması üçün
dua edirdilər. Güllələnmiş kəndlilərin arvadları qonşularından və
QPU əməkdaşlarından gizli ağlayırdılar ki, birdən bu əməkdaşlar
elə bilərdilər ki, hökumət düşmənləri üçün ağlayırlar. QPU
əməkdaşları özləri də gözləyirdilər, bilmirdilər ki, hökumət oniarın
bu günahsız kəndliiəri qırmaqlarını necə qiymətləndirəcəkdi.
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. Sovetlər dövründə də belə olub. Əgər kənddə və ya

qəsəbədə qətl hadisəsi olubsa, bir nəfori tutmaq əvəzinə milis
şö’bəsinə kəndin bütün yaşlı əhalisini aparırdılar. 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.
Oktyabrin 17-də Məxfi siyasi şö’bənin müvəkkili A .A .Dimitrov 95
yaşlı müdrik qoca Hacı Qurban Əli oğlunu ittiham edir. Onun 2
oğlu oktyabrın 8-də güllələnmiş, о biri 4 oğlu həbs edilmİş,
savadlı oğlu Əlisgəndər isə həbsdən qayıtmayacaq, onun taleyi
haqqında heç bir m ə’lumat 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.
J931-Cİ ilin 21 sentyabrında həbs edildi, bir ,neçə il həbsdə
saxlandıqdan və təqsiri sübut edilmədiyindən azad edildi. Qoca
yaşında doğma kəndinə qayıtdı, oğlanlarmın yolunu gözləyəgözləyə bir qədər 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 xahiş etdi, bərkdən «Kəlmeyi-şəhadət»ini
söyiəyib gözlərini əbədi yumdu.
Bu müdrik qoca QPU əməkdaşlarma boyun əymədi. O, həmişə
müqəssir olmadığmı onlara' sübut edirdi. O, bandaya heç bir
mə’lumat vermədiyini, onları ərzaqla tə’min etmədiyini israr
edirdi. O, ölümündən qorxmurdu, QPU əməkdaşları qarşısında
əllərini yuxarı qaldırıb onlara tabe olmurdu. O, Bakıda qazamatda
olarkən əllərini Allaha tərəf qaldırıb о biri dustaqlar eşitsin deyə
bərkdən deyirdi: «Ey böyük Allah, bu allahsızları elə cəzalandır ki,
onlar bir daha qocalara, qadmlara əl qaldırmasınlar. A xı, Allah
qocalara, qadınlara qarşı həmişə rəhmli olub. Ay Allah! Mənə о
qədər güc və möhlət ver ki. mən onların taxtdan düşdüyünü,
xalqımın azad olduğunu görüm».
Deyirlər ki, bu sözləri eşidən məhbus palatasındakılar hamı diz
üstə çöküb müdrik qoca ilə birlikdə bu sözləri təkrar edirdilər.
«Qoy bu qocalar əbədi yaşasınlar, Allah onların müdrikliyini
qorusun!»
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Hacı Qurbanın nəticəsi Canmirzə babasının bütün
oğlanlarını imkan daxilində bir yerə toplamışdır.
Yalnız fotoda. Bu onun babasının vəsiyyəti idi.

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-nin əməkdaşlarına
kənddə müsavat təşkilatı yaratmaq lazım gəlirdi. Bu şö’bənin
əməkdaşları yaxşı bilirdilər ki, müsavat təşkiltının foal üzvləri
1923-26-cı illərdə həbs edilib. Müxtəlif iş almış və cəzalarını
çəkmək üçün
Arxangelsk vilayətinin Solovets adalarına
göndərilmişdilər.
Rus yazıçısı Vlas Volkov 1989-cu ildə Solovets adalarındakı
koloniyalarda cəzalarmı çəkənlər barədə kitab yazmışdı. Həmin
illərdə 8 il iş almış dahi akademik Dmitri Lixaçov da burada
cəzasını çəkib qurtarmışdı. O, 1923-26-cı illərdə mühakimə
olunan müsavat partiyasının üzvlərinin 1929-cu ilin dekabrında,
üsyan edərək siyasi dustaq statusu tələb edən azərbaycanlıların
taleyini təsvir etmişdir. Lakin koloniyanın müdiriyyəti onlarla
amansız rəftar edərək 1929-cu il dekabrın 29-da müsavat
partiyasmın 300 üzvünü oradaca güllələmişdi. Müsavat
partiyasmm sağ qalan və evə qayıdan üzvləri
1937-ci ildə
yenidən həbs edilib güllələndilər. 29 oktyabrda bütün
ağdərəlilərin başdan-başa həbs edilməsinə başlandı. Onları
günahkar saymaq və kökünü kəsmək barədə eht/yat tədbirləri
görmək qərarı verildi.
Kareliya Respublikası Daxili İşlər Nazlıiiyinin 28 iyun 2001-cı 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 Naziıiiyinin arxivində (№
49/1750) qorunub saxlanmaqdadır. Rizabəyli Nəsrulla Hənifo oğiu
1899-cu ildə Bakı şəhərində doğulmuş, həbsə alındığı günədək
Persidski küçəsi, 62 №-li evdə yaşamışdır. Ali təhsillidir, ixtisasca
torpaqölçən-topoqrafdır, müsavatçıdır, ailəlidir: arvadı Emiliya
Leopoldovna (milliyyətcə alman) - 28 yaşında; qızı Elli - 4
yaşında.
N.H.Rizabəyli Moskvanın
Butırsk həbsxanasında
saxlanılmışdır.
Moskva
viiayəti
QPU-nun
kollegiyasının
2 1 .0 9 .1926-cı il tarixli qərarı ilə RSFSR CM-nin 58-2, 58-10
maddələrinə əsasən təqsirli bilinib, 10 il müddətinə azadlıqdan
məhrum edilmişdir. Cəzasınt Solovetsk islah-əmək düşərgəsində
çəkmişdir. Vilayət QPU-nun qərarına görə ona heç bir əfvetmə
şamil oluna bilməz.

İşin içində Rizabəylinin arvadı və qızı ilə birdəfolik görüş
haqqında E.L.Rizabəylinin və qızının Solovetsk həbsxanasının
məhbusu olan Nəsruiia Hənifə oğlu ilə görüşü h a q q ın d a , eləcə də
N.Rizabəyli və E.Rizabəyli tərəfindən ər-arvadın şəxsi görüşü
haqqında 17.07.27-ci il tarixli ərizəsi və q ız ın ın xəstələnməsi ilə
əlaqədar E.Rizabəylinin görüşün üç gün müddətinə artırılması
haqqında 25-28 avqust 1927-ci il tarixli ərizəsinə aşağıdakı
məzmunda dərkənar var: «Ümumi qaydalar əsasmda 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 qayda-qanunundan narazı qaldığını bildirir, öz arzusu
ilə adıq e'lan edir». İşdə məhkum H.Rizabəylinin 12 aprel 1930cu ildə Solovetsk islah-əmək düşərgəsindən qaçdığı haqda arayış
da var. Onun sonrakı taleyi haqqında işdə heç bir mə’lumat
yoxdur.
Sizə eyniməzmunlu ərizə ilə RF DİN-in Moskva şəhəri,
Novoçeryomuşkinskaya küçəsi, 67 ünvanındakı Baş informasiya
mərkəzinə müraciət etməniz tövsiyyə olunur. Bakı şəhəri W A Q
şö’bəsinə də H.Rizabəylinin vəfatı haqqında mə’lumat almaq üçün
müraciət edə bilərsiniz.
Hörmətlə,
RF DİN-nin Kareliya Rfespublikas ı
İnformasiya mərkəzinin rəisi
A.N.Kaşin»
Ehtiyat tədbirləri Tahir Soltan oğlu, Hacıbaba Rüstəm oğlu və
13 nəfər başqasına tətblq ediləcək, onlar həbs olunacaqdılar.
Namekin Fyodor İvanoviç, Əli Hümbət və о cümlədən 6 nəfər
həbs ediləcəkdi, guya onlar bandit elementləri olan Ələkbər və
İmamullanı gizlətmiş, onunla əlbir olmuşlar (bu adamları 9 oktyabr
1931-ci ildə Ağacanyan yaxından atəş açıb öldürmüşdü - S.Z.).
Həmin gün Balası Bala oğlu, Şıxbaba Cabbar oğlu və başqa 12
nəfər 1931-ci il avqust üsyançılar hərəkatımn fəal nümayəndələri
kimi, hərbi soyğunçu kimi, kolxozçuları və məs’ul işçilərin qatili
kimi həbs ediləcəkdi. Bütün yuxarıda göstərilən qərarlar Əliyev,
Abdulla, şö’bə rəisi Suxanov tərəfindən imzalanmış, QPU sədr
müavini Qulbis tərəfindən təsdiq edilmişdir.
1932-ci il aprelin 17-dək istintaq işlərində heç bir irəliləyiş
olmadı. Bakı qazamatında çoxlu dustaq vardı. Qohumlar imkan
dairəsində kənddən həftədə bir dəfə qazamata yem ək gətirirdi.
Qazamat ağzınadək antisovet elementi ilə dolu olduğundan

hökumət oniarı yeməklə tə’min edə biimirdi. 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,
atasım, 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
bə’zisi çox, bə’zisi də az zərər çəkmişdi.
1932-ci aprelin 17-də müvəkkil A .A .Dimitrov 1931-ci il
sentyabrın 21-də istintaqsız, tutulmuş və 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 keçən karvanların
soyğunçuluğunda iştirak etmədiyini israr edirdi. Həmin gün 1932ci il yanvarın 1-də Babaşov Əlixan Babaşxan oğlu həbs edildi,
ancaq istintaq edilmədi. İfadə 4 sətirdən ibarət idi. «Heç bir
hadisədə iştirak etməyib, kəndlərə getməyib, taxılı təhvil
verməmək barədə kəndlilərə təbliğat aparmayıb».
Qamçı kəndinin sakini yoxsul Rza Məlik Xalıq oğlu, özünü
günahkar saymır, banditlərlə əlaqəsi olmadığını, heç kəslə əlbir
olmadığını deyir.
1932-ci mayın 10-da MSŞ-nin müvəkkili N.V. Sayqakov
yenidən kənd sovetinin kuryeri Canıyar Əliyar oğlunu istintaq etdi.
Canıyar əvvəlki ifadəsini təkrar edərək əmisi Hacı Həbibi
hökumətə təhvil vermədiyi üçün tutulduğunu dedi.
Ağdərəlilərin məhv edilməsi əməliyyatının ideya və siyasi
rəhbəri Orbelyan hər vasitə ilə kənddə müsavat təşkilatı yaratmaq
istəyirdi. O, Naxçivan Respublikasının Milax və Keçili kəndlərində
istintaq apararkən belə etmişdi. Beləliklə, Orbelyan 1931-ci il
dekabrın 31-də Az.QPU-nun sədr müavini Qulbisin təsdiq etdiyi
qərarı imzalayır.
«1931-ci il 31 dekabr Bakı şəhəri. Mən, MSŞ-nin 2-ci
bölməsinin müvəkkili V.Kryuçkov Xızıdakı gizli müsavat
təşkilatında foal iştirak etmiş Səməd Məmmədqasım oğlu və
Əlixan Baba İşxan oğlunun istintaq materialları ilə tanış oldum.
Diqqətinizə çatdırıram ki, hər iki müttəhim Mərəzənin Xilmilli
kəndindəki əksinqilabçı müsavat təşkilatmın rabitəçiləridir və
ümumi silahlı çıxışlar hazırlamışlar. Qərara alıram ki, vətəndaş
Səməd Məmmədqasım oğlu və Əlixan Baba İşxan oğlunu həbs
etmək və Az.QPU-nun yanındakı dustaq evində nəzarət altında

saxlamaq, Az.SSR-in cinayət məcəlləsinin 64, 66 və 73 cü
maddəsi ilə təqsirkar hesab edilsin.
MSŞ-nin müvəkkili
Kryuçkov».
«Bu qərara qoşuluram. MSŞ-nin 2-ci bölməsinin rəisi
Orbelyan, razıyam, MSŞ-nin rəis müavini Borşov».
Görürsünüz, Orbelyan günahsız vətəndaşların qırılması ilə
razılaşır.
İkinci qərar
1932-ci il yanvarın
18-də verilir. İşin
materiallarında göstəriiir ki, Keçəli kənd sakini Rza Xalıq oğlu
antisovet təbliğatı aparmış, Xızı rayon qeyri-leqal əksinqilabçı
təşkilatm üzvü olduğuna görə müqəssir sayılsın və y a ş a d ığ ı
yerdən həbs edilərək və Az.QPU-nun dustaq evində sax lan ılsm .
«Razıyam» - Orbelyan. «Razıyam» - Yaqubov (gələcəkdə
NKVD-nin naziri, MI< katibi və hətta MK-nın birinci katibi olacaq,
əlbəttə, bir neçə ay). «Təsdiq edirəm» - Az.QPU-nun sədri
Frinkovski (o da 1937-ci ildə antisovet fəaiiiyyətinə görə
güllələnəcək).
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I

Sovet hökuməti Orbelyan, Kryuçkov, Əliyev Abdulla və
repressiyanın başqa itaətkar icraçılarının əli ilə əw əlcə hamını
seçib ayırmış sonrçı isə onların üzərində istədiyi kimi ağalıq
etməyə başlamışdı ki, onlar gələcəkdə narazılıq etmədən
hökumətin qanuni və qanunsuz göstərişlərini sözsüz yerinə
yetirsinfcr. İcraçıların bə’ziləri xalq düşmənlərini haqlı-haqsız ifşa
etməklə vətən qarşısında bordarım yerinə yetirdiyini hesab edirdi,
belə ki, onlar «ellər atasıwmn göstərişlərini və arzularını yerinə
yetirirdilər, ədalət istəyənlər isə axırda özləri repressiyaya mə’ruz
qalırdılar. Azərbaycan şəraitində başqa cür idi. NKVD, QPU əsasən
erməni millətindən olanlardan bir çoxu Azərbaycan xalqından
sadəcə olaraq intiqam alırdı. Demək' olar ki, yalançı sənədlərlə və
saxtalaşdırılmış
ittihamlarla
həbs
edələnlərin
hamı
güllələnməliydilər. Onların saxtalaşdırdığı bir çox sənədlərdən
nümunə göstərmək olar. Budur, Ağdərə işi üzrə Meybulla Baxşəli
oğlunun işində təsadüfi qalan ərizə.
Az.QPÜ-da Maştağa rayonunun Pirəküşkül Qala kəndində
yaşayan Meybulla Baxşəli oğlunun ərizəsi:
«Qaçan Ağdərə banditlərini müxtəlif ərzaqlarla təchiz etməkdə
məni təqsirkar bildiyinizə göre əlavə olaraq bildirirəm:
Bu münasibətlə məni Az.QPU-nun müvəkkili Ağacanyan
istintaq etmişdir, düzdür, mən həqiqətən Riza Ağacan oğlu, Cəfer
Hacı Sadıq oğlu, Xeybi, Mövlan, Məmmədi və Əlinin Agdərə
banditlər ailəsinə ərzaq verdiyini söyləmişəm, aneaq indi mən
vicdan əzabı çəkirəm və ikind dəfə bildiriram kı, mənim barəmdə
yazılmış bu fəaliyyətdə iştirakım olmayıb, həmçinin də Ağacan
Rizayev və başqalarınm əksinqilabi fəaliyyəti barədə heç nə
bifchirəm. Onların idasında iştirak etməmişəm. О ifadələri ki, mən
vermişəm, ərz edirəm ki, о vaxt kənd işçiləri məni qorxutdular.
чМэп qorxudan hər şeyi boynuma aldım, hətta Ağacanyan
yoldaşın tərtib etdiyi protokolda öz imzamı da düzəltdim.
Buntann heç birini Ьо^Йита almıram. İndi mən Rizayev və
başqaları barədə günah işlətdiyimi başa düşürəm. Baxmayaraq ki,
məni onlarla üzləşdirdilər, mən onlann yanında olmadığım üçün
bu yoldaşlara böhtan ata bilmərəm. Beləliklə də, gələcək və’dlər
naminə kəndimizin bə’zi partiyaçıları məni, Rizayevi və başqalannı
bu uydurmaya, yalana qatdılar. Bütün bunlar barədə sizin
nəzərinizə çatdıraraq xahiş edirəm ki, mənim bu ərizəmə düzgün
və ədalətli baxıb, mənim yoldaş Ağacanyana verdiyim ifadəni yox
edəsiniz.
İmza. 26 oktyabr 1931-d il."

Lakin ərizəyə baxılmamışdı. Üstünə heç bir dərkənar
qoyulmayan ərizə təsadüfi olaraq səliqəli şəkildə agdərəlilərin
işində qalmışdır. Bəs dərkənar niyə yoxdur, işə Orbelyan rəhbərlik
edirdi, sənədlərin saxtalaşdırj|ması barədə Ağacanyana o, göstəriş
verirdi ki, gələcəkdə ağdərəlilərə müxtəlif cəza müddətlərində iş
kəsib, hətta güllələtdirsin.
Mənim Meybulla Baxşəli oğlunun taleyi barədə mə’lumatım
yoxdur. Yəqin ki, 1937-d ildə ona ədalət axtarmağın yolunu
tapmağı başa salıblar. Burada о, Ağacanyanın adını çəkməliydi.
1953-55-d illərdə SSRİ prokurorluğu Rudenkonun rəhbərliyi
ilə Azərbaycanda Mircəfər Bağırovun rəhbərliyi altında qanun
pozuntuları faktmın araşdırılması prosesi keçirilirdi. Bu araşdırmam
mən tamam obyektiv hesab etmirəm, çünki burada Bağırovun
günahı sübut olunmalıydı, qalan müttəhimlər onun köməkçisi kimi
sayılmalıydı. Əlbəttə, bu işə bilavasitə dəxli olan «tdamlar NKVD
rəhbərləri Qriqoryan, Markaryan, Sumbatov-Top>iridze, Borşov,
Yemelyanov və başqaları idi. Lakin ən cinayətkar clan Orbelyan,
Ağacanyan, Parseqov kənarda qaldılar, hətta bə’ziləri cinayət
axtarışı sahəsində öz işini davam etdirib, Orbelyan kimi yüksək
vəzifə də aldılar. Bu cəhətdən Az.QPU MSŞ-nin rəisi, səfərbər
olunmuş Volçenkovun adına yazılmış 5 iyun 1932-d il tarixli
raport çox maraqlıdır.
Mən göstərmişdim ki, bizim dövrümüzdə, 1984-91-ci illərdə
SSRİ prokurorluğu və milisindən yüzlərlə əməkdaş Azərbaycan
ərazisində baş vermiş dnayətləri araşdırmaq üçün səfərbər
edilmişdi. Onlar əsasən «pambıq məsələsi»ni və Sumqayıt
şəhərindəki kütləvi intizamsızlığı araşdırmalıydılar. Sumqay*t
məsələsini araşdırarkən əvvəllər məhkum oiunmuş Qflqoryan
Pavel (Paşa) adlı, azərbaycanca təmiz danışan bir erməni üzə çıxdı.^
Bu Qriqoryan bir erməni qızını zorladıqdan sonra öldürmüş, daha
bir neçə ermənini öldürmüş və əvəzində 8 il iş almışdı. Əhmədov
və başqalarını isə qanunsuz olaraq respublikadan kənarda
mühakimə edib, ən ağır cəzaya məhkum edildilər, bə’zilərinin
hökmü hətta həyata keçirildi.
22
oktyabr 1988-d il tarixində Azərbaycan KP MK-nın
bürosunda mənim məsələmə baxılırdı. Mən Naxçivan Muxtar
Respublikası vilayət komitəsi katibinin qanunsuz hərəkətləri
barədə MK-yə ərizə yazmışdım. Büroya MK-nin Birind katibi
Əbdürrəhman Vəzirov rəhbərlik edirdi. О, sosialist mülkiyyətini
dağıdanları ifşa etmək üçün onun xahişilə Azərbaycana 150
müstəntiqin göndərildiyini fəxrlə qeyd edirdi. Mən ona cavab

verdim ki, bu işi daha ədalətli, heç bir rüşvət almadan bizim
orqanlar da görə bilərdi. Başqa regionlardan gələn əməkdaşlar
lazım deyildi. Partiya orqanlarının günahı üzündən biz yoxlarm
apara bilmirik, çünki bütün təsərrüfat cinayətlərinin başında məhz
partiya orqanlannın rəhbərləri dururdu. Gələcəkdə respublika
məhkəmələrinə göndərilən hər cür cinayət işlərinə məhkəmədə
bəraət verilirdi. Kommunist partiyasının dağılmasından sonra
bütün müttəhimlər kimi ağdərəlilər də bəraət aldılar. Bu işdə
cinayət tərkibi yo x idi, ağdərəlilər siyasi motivlərə görə repressiya
j edilmişlər. Siyasi motivlərə görə tutulmuş və respublikadan
kənara sürgun edilmlş Äzərbaycan əhalisinin bir milyondan çöx~
hissəsi Ijəraət aldı. Təkcə 35 min alman, о cümlədan alillar
~qocalar və südərhər körpələr Oa7axı<;tam ua Sihira cnrgiin [
Го1ипиЬ, xüsusi komendantların tabeliyində saxlanırdılar. 16 yaşı I
tamam olmuş hər bir məhkum hər ay komendantın yanında
qeydiyyatdan keçməliydi. İcazəsiz başqa yerə getsəydilər 20 il
katorqa cəzası alacaqdılar.
«Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin rəisi Qoıyaçev yoldaşa
Səforbərliyə alınmış Volçenkovun
RAPORTU
Xızı rayonu Ağdərə kəndinin həbsdə olan aşağıdakı
sakinlərinin 8778 №-li istintaq işinə baxıimışdır:
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
Məmmədqatsım oğlu; 8) Əmirquliyev Qədimqulu Qədim Həbib
oğiu; 9) Mehdiqulu İmamqulu oğiu; 10) Aydın Əhməd oğlu; 11)
Hacırza Cabbar oglu; 12) Eynulla Seyran oğlu; 13) Alışan Əliseyran
oğlu; 14) Həmzəli Səfərəli oğlu; 15) Əsgərov Hacırza Hacı Riistəm
oğlu; 16) Babacan Əlican oğlu; 17) Şıxəli Cəial oğlu; 18) Səfərov
Kərim Baba oğlu; 19) Hacıbaba Hüseyn oğlu; 20) Mirzəcan
Əhməd oğiu; 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 Asian oğlu; 34) Seyfulla Nəsir oğlu; 35) Məşədi
Hüseyn Məmmədrza oğlu; 36) Sadıqov Canıyar Əlyar oğlu; 37)

Hacınisə İmamqulu qızi; 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 qızi; 48) Əsədullayev Əli oğlu; 49) Şıxmir Hüseyn oğlu
M ədət; 50) Sultan qızı Həcər; 51) Paşa Məmməd oglu; 52)
Ağarza Qurbanəli oğlu; 53) Heydər Seyxan oğlu; 54) Məhəmməd
Məhəmməd oğlu; 55) Əmənulla Əhməd oğlu; 56) Malik Əziz
oğlu.
Müttəhimlər Azərbaycan SSR CM-nin 64,
38/79-cu
maddələrinə əsasən Xızı rayonu Ağdərə kəndində 1931-ci il
qolçomaq üsyanı hərəkatında, banditizmdə, silahlı basqın və
qarətlərdə, banda ünsürlərini gizlətməkdə və onlara havadarlıq
göstərməkdə və s. cinayətlərdə fəal iştirak etmək üstündə istintaq
altında saxlanılır.
Həmin iş üzrə 56 müttəhimin dindirildiyini, onlardan yalnız 31
nəfərin istintaq altında məhbəsdə saxlanmasmı aşkar etdim.
Bundan başqa Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin müvəkkili
Abdulla Əliyev istintaq işinin aparılmasını üç qrupa bölmüş, yalnız
üsyana
rəhbərlik
edən
şəxs lərin
soyadlannı
göstərərk,
müttəhimləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır:
1. Balası Bala oğlu, Şıxbala Cabbar oğlu və b. cəmi 12 n əfər.
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 vur-tut 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) uyğun gəlmir. Bütün bunlar da bir kənara qoyulsa, 8778 ' li
cinayət işi pərakəndə, xaotik vəziyyətdədir, səliqəsiz tikilmişdir,
nömrələnməmişdir, ə w ə lcə bu iş iki cilddən ibarət olmuşdur,
sonralarsa bu iki cild kiminsə əli ilə birləşdirilmiş, dağınıq hala
salınmış, materiallarda xronoloji ardıcıllıq pozulmuşdur.
Öncə bu işi Azərbaycan QPU-nun əsas əməkdaşları Əliyev
Abdulla, Əsədov, Gülməmmədov, Abdullayev, Sayqakov və

Dimitrov aparırdılar, lakin onlann heç biri bu işi qaydasina salib
sona çatdıra biiməmiş və onu bu naqis vəziyyətdə mənə yük
etmişlər.
Göstərilən
istintaq
materiallarının
bütün detalları ilə
araşdırılması, başa çatdırılıb Kollegiyaya çıxanlması üçün həmin
işin Aərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin məxfi siyasi şö'bəsinin
əsas işçisinə verilməsinə sərəncam verməyinizi xahiş edirəm. Bu
iş mənim gücümdə deyil.
İmza: Volçenkov.
05 iyun 1932-ci il».
Səfərbərliyə alınmış Volçenkov bilə bilməzdi ki, onun
raportunu öz tə’yinatına çatdırmayacaqlar, üstəlik Dövlət Siyasi
İdarəsinin əməkdaşları bir neçə müttəNmi məcbur edəcəklər ki,
onlar Ağdərə kəndi və onun ətrafında müsavatçı təşkilatlar və
onların silahlı dəstələrinin olması haqqında izahat versinlər. Guya
həmin silahlı dəstələr Sovet hakimiyyətinin əleyhinə çıxmaq və
hətta Bakı şəhərində əhalinin hökumət əleyhinə çıxışlarmı təşkil
etmək fikrindədirlər.
Təcrübəsizliyindən və işi bilməməsindən Volçenkov bilə
bilməzdi ki, 1931-ci ilin oktyabr ayında onlarla ağdərəli
güllələnəndən sonra həbs edilmiş 21 nəfer müttəhim həmin ilin
sonunda Dövlət Siyasi İdarənin əməkdaşı Abdulla Əliyev
tərəfindən azadlığa buraxılacaqlar,
Bundan əlavə Agdərə kəndində Embəyin evındə banditlərə
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 sorğu-suala tutulmuş, yerli əhali, həmçinin həbs
olunanların və qaçanların qohumları qorxudulmuşdur.
1931-ci ilin oktyabr ayının axırında «tamamilə məxfi» qrifi
altında Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin rəhbərliyi «Şamaxı,
Mərəzə və Xızı rayonlarında siyasi vəziyyət haqqında» raport
hazırlayır ki, həmin materialda da taxıl tədarükü zamanı göstərilən
rayonların əhalisi arasında böyük narazılıq olduğu bildirilir.
Həmin raport Azərbaycan KP MK-nın katibləri Polonskiyə, Ağa
Sultanova, Azərbaycan KP MİK-nm sədri Boqdanova və Xalq
Komissarları Sovetinin sədri Bünyadzadəyə göndərilmişdir. Bu
sənəddə həmin rayonlarda belə vəziyyət yaranmasında bütün
günahlar yerli partiya və sovet orqanlarının boynuna qoyulur.
Raport onunla qurtarır ki, onlar rayonda partiya-sovet
təşkilatlarınm işinin qaydaya salınması, buraxılmış
səhvlərin

aradan qaldırılması, əhali arasında sağlam əhval-ruhiyyənirt
yaradılması üçün xüsusi komissiya göndərilməsini xahiş edirlər.
Bu sənədə imza atan Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin sədri
Frinovski, sonralar günahsız adamların güllələnməsində böyük
xidmətdlərinə görə SSRİ DİXK-na rəhbər vəzifoyə irəli çəkildi və
1937-ci ildə antisovet fəaliyyətinə görə güllələndi.
Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin rəis müavini Qulbisi və
məxfi siyasi şö’bənin rəis müavini Borşovu Azərbaycan xalqı yaxşı
tanıyır. DİXK-nırı rəhbərlərindən biri kimi 1930-31-ci iliərdə
minlərlə Azərbaycan kəndinin ən qabaqcıl adamları onların əli ilə
məhv edildi.
Borşovun əsas «xidmətləri» 1937-ci ildə üzə çıxdı. Dördillik
təhsilə malik bu adam general paqonu alaraq, minlərlə günahsız
Azərbaycan vətəndaşmın qanının axıdılmasına bais olmuşdur.
1956-cı ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin hökmü ilə о ən yüksək
cəzaya məhkum edilmiş və həmin ildə güllələnmişdir.
Həmin raportdan sonra Mir Bəşir Qasımov — sonralar
Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Hey’əti sədri — vəziyyəti
öyrənmək üçün rayona gəldi. Mir Bəşir Qasımovun gəlişindən
sonra Ağdərə kəndində vəziyyəti normallaşdırmaq üçün 20 nəferə
yaxın həbs olunanların buraxılması qərara alındı. Qərarda
göstərilirdi ki, ittiham olunanlar ictimai mənşəyinə və sosial
vəziyyətinə görə kasıb kəndlilərdir. Onlar 17 oktyabr 1931-ci ildə
həbsdən azad edilir. Bunlar: Məmmədəli ismayıl oğlu; Yusif
Mustafa oğlu; Əlişirin Mustafa oglu; 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 Ne’mət oğlu;
Sahibcan Samux oğlu; Hacı Rza Məhəmməd oğlu; Ağabəy
Ağamalı oğlu; Rza Zeynalabdin oğlu. Bu adamların azad edilməsi
Suxanovla razılaşdırılmışdı. Bu həmin Suxanovdur ki, bir neçə
gündən sonra Agdərə 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. Həmən 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 olmadığmdan — bu sözlər tez-tez QPU

əməkdaşları tərəfindən bə’zi hallarda «kifayət qədər» sözü ilə,
bə’zən də bu sözsüz yazılırdı) həbsdən azad ediləcəklər.
Babacan Əlican oğlu 20 yaşında həbsxanada vərəmdən vəfat
etmişdi. 14 oktyabr 1932-ci ildə Bakı dustaq evində İsgəndərov
İbad Cəfər oğlu vəfat etmiş, plevrit və çiynində qızıl yel
xəstəliyindən öldüyü qeyd edilmişdir.
21 sentyabr 1932-ci ildə dustaqların vaxtından əw əl
məhkumluqdan
azad
edilməsilə
məşğul olan hökumət
komissiyasının yenidən çıxardığı qərarı nəzərə alaraq, Hacı Rza
Rüstəm oğlu.Əlişan Əli Seyran oğlu; Mahmud Səferəli 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
edilmişdilər, bə’ziləri isə güllələnmişdilər, əllərini göyə Allahdan
başqa heç kimə qaldırmamış, Allahdan başqa heç kimin önündə
diz çökməmişdi) həbsdən azad edildilər.
5 may 1932-ci ildə Az. QPU-nun II məxfi-siyasi şö’bəsinin rəisi
Orbelyan öz dəsti-xətti i/ə yazdığı göstərişi Az.QPU-nun Xızı
rayon bölməsinin rəisi Əsgərova göndərərək «Ağdərə banda
hərəkatının həbsdə olan iştirakçılarının — Mirzə Baba Cabbar
oğlunun, Mahmud Səfor oğlunun, Məşədi Hüseyn Məmməd
oğlunun tezliklə xüsusi qoruqçularla, ağdərəlilərin işinə əlavə
etmək üçün barələrindəki sənədlərlə Az.QPU-ya gətirilməsini
xahiş edirdi». Orbelyan adəti üzrə bütün istintaq işlərində qara
mürəkkəb işlədirdi. Qara qəlb, qara işlər, qara zaman — bütün
bunları Orbelyan özündə əks etdirmişdi.
İşə siyasi don geyindirmək üçün Orbelyan F.İ.Troşkinin və
V.D.Raxmaninin ifadələrini istintaq işinə tikmişdir (dindirmə
protokolunun əsli yoxdur): «Xilmilli kəndində bir qrup adam
hazırki dövlət quruluşuna qarşı düşmən mövqedədirlər. Bu
antisovet əhval-ruhiyyəli adamlar
təşkilatlanmağa başlamış,
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
almış, nəticədə yerli sakinlər Səməd və Əlixan vasitəsilə Şıxlar və
Ağdərə ilə əlaqə yaratmışlar. Astraxanovka ilə də əlaqə olduğunu
bilirəm. Lakin bundan nə əldə etdikləri mənə mə’lum deyil...
Məndə olan mə lumatlara görə ona yaxın gizli yığıncaq olmuşdur.

Əsasən İ.P. Raxmaninovun həyətində, çay kənarında, bostanda və
digər bunun üçün əlverişli у erlərdə yığılmışlar». 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 almalı
idilər. 20 sentyabr 1932-ci ildə məxfi siyasi şö’bə tərəfindən
Məmməd Hacı Cəfər oğlu və digərlərinə əlaqədar ittiham irəli
sürülmüşdür. Birinci hissə özünəməxsus ifadələrlə Orbelyan
tərəfindən, ikinci hissə — Xızı rayonu qolçomaqlarının silahlı
hərəkatları və Ağdərə üsyançılarının quldur fəaliyyəti isə məxfi
siyasi şö’bənin səlahiyyətli işçisi Brikman tərəfindən hazırlanmışdı.
23
sentyabr 1932-ci ildə Az.QPU-nun Kollegiyasının məhkəmə
iclasında bu məsələyə baxılmışdır. İttiham hökmünün Orbelyan
tərəfmdən yazılmış I hissəsi olduğu kimi verilmişdir.
20 sentyabr 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin
gizli siyasi şö’bəsi tərəfindən Məmməd Cəfər oğlu və onun kimi
39 nəfərə 64, 70, 71, 72, 73 və Azərb. SSR CM-nin 79-cu
maddələrinə əsasən 8778 №-li istintaq həbs işinə görə
ittihamnamə «tərtib edildi», bir gündən sonra, y ə ’ni 23 sentyabr
1932-ci ildə Az.QPU-nun məhkəmə kollegiyasının iclasında
qərara alındi: Məmməd Cəfər oğlu, Nəcməddin Hacı Cəfər oğlu
güllələnsin. Şıxbaba Məmmədzahid oğlu, Hacıbala Hacı Rüstəm
oğlu, Məşədi Seyidhüseyn Məmmədrza oğlu Mustafayevə 10 il
konslager həbs cəzası, Əlimurad Hacı Cəfor 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 konslager həbs cəzası kəsilsin. Əlimirzə
Hacı Qurban oğlu Zeynalov, Əlimirzə Hacı Qurbanəli oğlu,
Agamirzə Hacı Qurbanəli oğlu Zeynalov, Hacı Rza HaCı Cabbar
oğlu, Mirzəxan Əhmədhacı oğluna 3 il konslager həbs cəzası
kəsilsin. Babacan Əlican oğlu öz kəndində scixlanmaqla 1 il
azadlıqdan məhrum edilsin. Həmzəli Səfərəli oğlunu azad etmək.
16 mart 1933-cü ildə Zaqafqaziya
QPU-nun məhkəmə
kollegiyası qərara aldi: 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 A llahverdiyev, 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 Qurban Əli oğluna 5
il həbs cəzası kəsilsin, İbad Hacı Cabbar oğlu öldüyünə görə iş
bağlamr.
SSRİ M İK Prezidiumu 27 may 1933-cü ildə olan işə yenidən
baxdı və qərara aldi: Məmməd Hacı Cəfor oğlu, Nəcməddin Hacı
Cəfər oğlu, Şıxbaba Məmmədzahid oğlu, Əlimurad Hacı Cəfər
oğlunu 10 il həbs cəzası çəkməklə islahedici kaloniyaya
göndərilsinlər.
Şıxbaba Hacı Cabbar oğlu, Balası Baloğlan oğlu, Hacı Rza Hacı
Cabbar oğlu, Aydın Əhməd oğlu 5 il həbs cəzasım islahedici əmək
kaloniyasında çəksinlər.
Hacıbala Hacı Rüstəm oğlu, Səməd Məmmədqasım oğlu
Qədimov, Məşədi Seyidhüseyn Məmmədrza oğlu Mustafayev
cəzalarmı islah-əmək koloniyasında keçirməklə əmək qəsəbəsinə
göndərilsinlər.
Hacıqulu Hacı Həbib oğlu Əmirquliyev, Mirzəcan Əhmədhacı
oğlu 3 il həbs cəzasını islah-əmək koloniyasmda çəksinlər.
Qoca Yunus oğlu Əliyev, Ağarza Hacı Qurbanəli oğlu, Əlimirzə
Hacı Qurbanəli oğlu, Ağamirzə Hacı Qurbanəli oğlu əw əlki həbs
müddəti də daxil olmaqla həbsdən azad edilsinlər. İş arxivə
verilsin. Bunlardan bir çoxu 1937-ci ildə yenidən repressiya
olundu, bə'ziləri isə güllələndi.
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 QPU-suna göndərildi. 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 16 dekabrda bütün
yuxarıda adları çəkilən şəxslərə bəraət verdi. Təəssüflər olsun ki,
onların övladları əcdadlarmın heç bir günahı olmadığmdan çox
geç xəbər tutdular. Onların valideynləri sadə kəndlilər idilər və
çox yaxşı qoyun otara, mal-qara və dəvə saxlaya bilərdilər. Bu
övladlar da 70 il ərzində Allah cəzasını layiqincə verdiyi hökumət
tərəfındən tə’qib olunmuşdular.
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110 обвинению Мамеда Гад/Ktf Джафара Оглы и других в числе
39-ти человек R преступлениях предусмотренных
ст. ст. 64, 70, 71, 72, 73 и 79 УК. АССР.
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1930-31-ci illər ərzində 1931-ci ilin 2 avqustu sovet
dövlətinin sinfi siyasəti ilə sıxışdırılmış Xızı rayonunun Ağdərə
kəndinin əksinqilabçı qolçomaqları kəndin ictimai cəhətdən
yenidən qurulmasına dair hökumətin təsərrüfat-siyasi tədbirlərinə
qarşı çıxır və fəal müqavimət göstərərək sovet hökumətinə qarşı
gizli silahlı üsyan hazırllayırdılar. Üsyana hazırlaşan əksinqilabçı
qolçomaqların əsas taktiki məqsədi hadisələrin inkişafında bu
silahlı çıxışlara kəndin ictimai təbəqələri olan ortababları və
yoxsulları, eləcə də onların qohum-əqrəbalarını cəlb etməklə
geniş üsyançı hərəkatı xarakteri vermək idi.
Silahlı çıxışların ilhamverici qüwələri olan Ağdərə kəndinin
qolçomaq qrupu həmin məqsədlə üsyamn təşəbbüskar özəyini
yaratmağa başlayır. Bu təşkilat fəal hərəkatm geniş vü s’ət alması
üçün daha əlverişli məqam və Xızıda üsyana təkan verən siyasi
amilləri nəzərə almaqla, konkret plan hazırlamalı idi.
Bu istintaq işinin gedişində əldə olunan m ə’lumatlar 2 avqust
1931-ci il xalq üsyanından öncə üsyançılar özəyinin bir sıra gizli
yığıncaqlar keçirilməsi faktlarmı göstərdi ki, bu da sovet
hakimiyyətinə qarşı mübarizənin ümumi prinsipial məsələləri ilə
yanaşı, hazırlanmış əksinqilabi üsyanların müəyyən siyasi çalar
kəsb etməsinə, о cümlədən hakimiyyət nümayəndələri ilə,
partiya-sovet aparatı işçiləri və kommunist partiyasının ayrı-ayrı
üzvləri ilə terror aktının başlanmasına gətirib çıxarırdı.
Bununla yanaşı göstərilən özək yığıncaqlarında və silahlı
üsyanın ilhamvericiləri - qolçomaqlarla aparılan söhbətlərdə
yaxınlıqda yerləşən molokan kənd sakinlərinin də əksinqilabçı
qolçomaqlarla
birgə mübarizə aparmasınm vacibliyi də
vurğulanırdı. Sonralar həqiqətən də Xilmilli kəndi molokanları
Ağdərə üsyamndan ayrıca müstəqil üsyana qalxdılar. Az.QPU
1931-ci ildə bu hərəkatı da yatıra bildi (50-dan çox adam
mühakimə edildi).
Əksinqilabçı qolçomaqlarm 2 avqust 1931-ci il üsyanından
öncə keçirdikləri gizli yığıncaqlarda ayrı-ayrı üsyançı qolçomaqlar
arasında terror aktlarının törədilməsinin bölgüsü oldu və bu bölgü
plamna ramən hadisələr böyük vüs’ət aldı.
Bununla birlikdə Ağdərə kəndindəki üsyanın təşəbbüskar özəyi
ilə guya silahlı çıxışları güdəndirmək barədə göstəriş verən Bakı

şəhəri arasında əlaqələrin olduğu barədə ayrı-ayrı müttəhimlərin
ifadələri xüsusilə diqqətə layiqdir.
İstintaqa cəlb olunmuş ayrı-ayrı müttəhim ifadələrindən
m ə’lum olur ki, Xızı rayonu ərazisində silahlı üsyanlardan hələ
çox-çox ə w ə l burada gizli müsavat təşkilatı formalaşmışdı, artıq
rayonun Ağdərə və Şıxlar kəndlərində əsas özəklər geniş foaliyyət
göstərərək xalq kütlələrini öz ətrafinda birləşdirmişdi.
Bu müttəhimlərin ifadələrindən aydın olur ki, bu təşəbbüskar
özəyə daxil olanlar və silahlı çıxışlara qədər buraya gələn gizli
qolçomaq qrupu və antisovet elementləri eyni zamanda Bakı
şəhəri ilə əlaqəsi olan bu müsavat təşkilatına daxil idilər. Onlar bu
müsavat təşkilatından sovet hökumətinə qarşı foal mübarizəyə
keçməyə dair müvafiq direktivlər alırdılar.
Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ağdərəlilərin
təşəbbüskar üsyançı özəyi həm də kənddə müsavat təşkilatının
özəyi idi, müttəhimlər də oranın üzvləri idi.
Qolçomaqların əw əlcədən hazırlayıb apardıqları çıxışlarda
xüsusi adamların da rolu olmuşdur. Belə ki, Hacı Həbib Hacı
Mirqulu oğlu ərzaq bazası yaratmaq məqsədilə Ağdərə ətrafinda
2 kisə un gizlətmişdi. (Oxucu qoy özü bu barədə fikrini, bu cür
axmaq, yalan ittihama öz münasibətini bildirsin. 2 kisə un
gizlətməklə Sovet hökumətinə qarşı necə üsyan etmək olardı? Bu
lap Müseyibin Keçili kəndində pul buraxmaq istəməsinə oxşadı S.Z.).
Hər adamın öz ittihamnaməsində onun günahı, cinayəti
yazılmışdı. İttihamnamədə yazılanların hamısını yazmışam. Qoy
oxucu da mənim yazdıqlarımdan nəticə çıxarsın!
1.
95 yaşlı Hacı Qurbanəli Zeynal oğlu Ağdərədə doğulmuş,
savadsız, ortabab, qolçomaqiarın əlaltısı olub bandaya Mirağa,
Əlimirzə, Ağarza, Zeynalabdin və Ələkbər adlı 5 oğlunu
göndərmişdir. İki sonuncular kommunistlərin bilavasitə və fiziki
qatilləri idilər (üç oğlu isə məs’uliyyətə cəlb edilmiş, ikisi sonuncu
əməliyyat zamam öldürülmüş, İsgəndəri isə QPU-nun əməkdaşları
aparmış və о bir daha geri dönməmişdir - S.Z.).
Hacı Qurban Ağdərə bandasının təşkilində banda köməkçisi
olmuş, bandada olan oğlanlarının Azərb.SSR CM-nin 79-cu
maddəsinə (banditizm) görə həbs olunmasında maraqlı idi. 21
sentyabr 1931-ci ildə bandanın əməliyyat keçirdiyi ərazidə
tutuimuşdur. Günahını boynuna almır. Şahidlərin ifadəsi ilə ifşa
olunur.
Onun altıncı oğlu əksinqilabçı fəaliyyətinə görə
konslagerdədir.

Ağamirzə Hacı Qurbanəli oğlu, Əlimirzə Hacı Qurbanəli oğlu,
Ağarza Hacı Qurbanəli oğlu 1930-cu il ərzində 1931-ci ilin
avqustu da daxil olmaqla Ağdərə kəndindəki üsyançı müsavat
təşkilatının üzvləri olmuşlar. Bu təşkilatın digər üzvləri ilə birlikdə
üsyamn mərkəzi olan Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ
almaq məqsədilə silahlı üsyan hazırlamışdılar. Hadisələrin
gedişində kommunistlərə qarşı terrorçuluq aktları keçirir, Sovet
hakimiyyətini yıxm aq istəyən kənd əhalisi arasında əksinqilabçı
təbliğat aparırdılar. О biri banditlərlə birlikdə Ağdərə və Aşağı
Tudar kəndlərindəki iki kooperativin darmadağın edilməsində,
yandırılmasında və soyğunçuluğunda iştirak etmişdir. Belə
yalanları, iftiraları yalnız QPU-nun əməkdaşları uydura bilərdi.
5. 20 yaşlı Aydın Əhməd oğlu Məmmədov - ailəlidir, bisavad,
ortababdır. 1930-cu iidən 1 avqust 1931-ci ilədək Ağdərə kənd
təşəbbüskar müsavat təşkiiatının üzvü olmuşdur. Bu təşkilatın
digər üzvləri ilə birlikdə Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ
almaq və üsyançılar hərəkatını daha da genişləndirmək məqsədiiə
silahlı əksinqilabçı üsyamn təşkilində iştirak etmişdir. 2 avqust
1931-ci ildə üsyanı bilavasitə başlamış və terrorçuluq aktlarının
həyata keçirilməsində şəxsən iştirak etmişdir. 1931-ci ilin avqust,
sentyabr aylarında könüllü olaraq Ağdərə bandasına birləşmiş,
bütün əməliyyatlarda, hücumlarda, soyğunçuluqda, atışmalarda
iştirak etmişdir. Ağdərə və Aşagı Tudar kəndlərində iki
kooperativin oğurlanıb yandırılmasında da bandit-qolçomaqlarla
birlikdə olmuşdur. Kəndlilərin bandaya cəlb olurimasını təşkil
etmişdir. İttihamnamədə yazılmışdır ki, özünü günahkar sayır.
Az.QPU-nun məhkəmə kollegiyasının idası onu 23 sentyabr
1932-ci il tarixnidə 5 il həbs cəzasına məhkum etdi. Üçlük 21
oktyabr 1937-ci i( tarixində Aydın Əhməd oğlunu ən ağır ölüm
cəzasına məhkum etdi: 1937-ci il oktyabrın 28-ndən 29-na keçən
gecə hökm yerinə yetirildi.
6. 28 yaşlı Mirzəcan Əhməd oğlu Ağdərədə doğulmuşdur,
ailəlidir, azsavadlıdır, ortababdır, qolçomaq əlaltısıdır. 2 avqust
1931-ci il tarixində Məmmədcəfərin rəhbərlik etdiyi qolçomaq
qrupu daxilində Ağdərə kəndinin alınmasında və terrorçuluq
aktlarının həyata keçirilməsində müqəssir sayılır. 1931-ci ilin
avqust-sentyabr aylarında könüllü olaraq Ağdərə bandasına
qoşulmuş, Ağdərə və Aşagı Tudar kəndlərindən iki kooperativin
yandırılmasında və oğurlanmasında iş tirak etmişdir. Müttəhim
bandada iştirakını təsdiqləyib, fəal iştirakını isə boynuna almayıb.
Şahidlərin ifadəsi ilə tamamilə ifşa olunur.

7. 32 yaşlı Hacı Rza Hacı Rüstəm oğlu, bisavaddır, ortababdır,
qolçomaq əlaltısı.
8. 55 yaşlı Hacıbala Hacı Rüstəm oğlu Ağdərə kəndində
doğuimuşdur, ailətidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum edilmiş
qolçomaqdır.
Hər iki qardaşın ittihamnaməsində eyni sözlər yazılıb. 1931-ci
ilin avqust-sentyabr ayları ərzində könüllü olaraq Ağdərə
bandasına qoşulrnuşdur, adam öldürməkdə, soyğunçuluqda,
bandanın bir yerdən başqa yerə getməsində və s. əməliyyatlarda
iştirak etmişdir. Bandamn kommunar dəstələrlə və hərbi
bölmələrlə atışmasında iştirak etmiş, kənddə müsavat təşkilatınm
təşəbbüskar üsyançı özəyinin üzvü olmuş, bu təşkilatın digər
üzvləri ilə üsyanın mərkəzi olan Ağdərə kənd sovetində
hakimiyyəti ələ almaq və üsyançılar hərəkatını daha da
genişləndirmək məqsədilə əksinqilabçı çıxışlar hazırlamışdır.
Hacıbala 1931-ci ildə 10 il həbs cəzasına məhkum edilmiş, 2
oktyabr 1937-ci ildə güllələnmişdir.
9. 29 yaşlı Hacıqulu Hacı Həbib oğlu. Ağdərə kəndində
doğulmuşdur. Ailəlidir, azsavadlıdır, hüquqdan məhrum edilmiş
qolçomaqdır. Əməliyyat keçirən bandanm başçısı Hacı Həbibin
oğlu və fealiyyətdə olan banda başçısı İmamqulunun qardaşıdır.
Sovet hakimiyyətinin və kommunist partiyasının barışmaz
düşməni olduğu üçün Ağdərə müsavat təşkilatı təşəbbüskar
üsyançılar özəyinin üzvü olmuş, hüquqdan məhrum edilmiş
qolçomaq Hacı Həbibin oğlu olduğu üçün mühakimə edilir. 1931ci il 2 avqustda silahlı çıxışların başlanmasını xəbər vermək
məqsədilə terror aktlarında şəxsən iştirak etmişdir. Ağdərə
kəndinin işğal olunmasında iştirak etmişdir. İki kooperativin
dağıdılması, yandırılması
və oğurlanmasmın
iştirakçısıdır,
kəndliləri bandaya cəlb etmiş, müqavimət göstərənləri zorla
bandaya aparmışdır. İttiham olunarkən bandada olmağını təsdiq
etmiş, qalan momentlərdə ona atılan böhtanları tamamilə rədd
etmişdir.
10. 27 yaşlı Hacı Rza Hacı Cabbar oğlu Ağdərədə
doğulmuşdur. Atı, 2 dəvəsi, 20 qoyunu, 1 inəyi vardır. 27
sentyabr 1931-ci ildə həbs olunub. İttihamnarhədə yazılmışdır ki,
1930-cu il ərzində 1931-ci ilin avqustu da daxil olmaqla müsavat
təşkilatının təşəbbüskar üsyançılar özəyinin üzvü olmuş üsyan
mərkəzi olan Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ keçirmək,
üsyançılar hərəkatım daha da genişləndirmək
məqsədilə
əksinqilabçı silahlı çıxışlar hazırlamışdır. 1931-ci ilin avqust-

sentyabr aylarında Ağdərə kəndindəki üsyanların ideya
ilhamçılarından biri və çıxışiarın təşkilatçısı olmuşdur.
Kommunistlərə qarşı terror aktları etmək və sovet hökumətini
yıxmaq arzusu ilə yaşayan kənd əhalisi arasmda sistematik olaraq
əksinqilabi təbliğat aparmışdır.
Miiisionerlərin qətiindən sonra Məmməd Cəfər oğlunun
rəhbərliyi ilə qolçomaqlar qrupunun tərkibində Ağdərə kəndinin
işğalında iştirak etmişdir. Az.QPU-nun 23 sentyabr 1932-ci il
tarixli məhkəmə kollegiyasının idası Hacı Rzanın 3 il müddətinə
konslagerə göndərilməsi barədə qərar qəbul etdi. 1933-cü il
iyunun 7-də o, həbs cəzasını çəkmək üçün Daşkənd şəhərindəki
Saziaqa göndərildi. Hacı Rzanın DİN-ndə işləyən nəvəsi Sədaqət
Quliyeva о günlər barədə nənəsindən eşitdiklərini mənə danışdı.
11. 24 yaşlı Şıxbaba Cabbar oğlu, Ağdərə kəndində
doğulmuşdur, ailəlidir, bisavaddır. İttihamnamədə yazılmışdır ki,
o, həddən artıq varlı, hüquqdan məhrum edilmiş qolçomaqdır,
dediyinə görə mühakimə olunmamışdır; bu işə görə məs'uliyyətə
cəlb edilmiş banditlər Baba Hacı Cabbar oğlu, İbad Cabbar oğlu,
Hacı Rza Hacı Cabbar oğlunun doğma qardaşı və banditlərdən
Nəcəfqulu Səməd oğlu və Mahmud Hacı Səməd oğlunun
əmisioğludur. Qardaşı Hacı Cabbar oğlu kimi о da Azərb.SSR CMnin 64, 70, 72, 73, 79-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş
cinayətlərə görə ittiham edilərək həbs olunmuşlar. O, 1931-ci il
25 sentyabrda Ağdərə bandasının ləğvi zamanı silahla birlikdə
həbs edilmişdi. İttiham edilən zaman özünü günahkar sayır və
qalan qolçomaq banditlər və çıxış iştirakçılarının ifadələrinə görə
tamamilə ifşa olundu.
12. 25 yaşlı Əlimurad Hacı Cəfər oğlu Ağdərə kəndində
doğulmuşdur. Qardaşları ilə birlikdə 1931-ci il avqustun 1-i də
daxil olmaqla 1930-cu il ərzində müsavat təşkilatı Ağdərə kənd
təşəbbüskar üsyançılar özəyinin üzvü olmuşdur. Bu təşkilatın digər
üzvləri ilə birlikdə üsyanın mərkəzi Ağdərə kənd sovetində taktiki
ələ keçirmək və üsyançılar hərəkatını genişləndirmək məqsədilə
silahlı əksinqilabçı çıxışlar hazırlamışdır. 2 avqust 1931-ci ildə
kənddə üsyan partlayışımn ideya verənlərindən biri və qolçomaq
çıxışlarınm təşkilatçısı idi. Qohumlar və sovet hakimiyyətini
devirmək və kommunistlər üzərində terrorçuluq aktlarmı həyata
keçirmək istəyən kənd əhalisi içərisində sistematik əksinqilabi
təbliğat aparmışdır. 2 avqust üsyanma bilavasitə başlamış və
milisioneHərə qarşı terrorçuluq aktım şəxsən həyata keçirmişdir.
Həmən gün milisionerlərin qətlindən sonra, üsyanın başçısı,

qardaşı Hacı Cəfərin rəhbərliyi altında qolçomaqlarla birlikdə
Ağdərənin işğalında iştirak etmişdir. İttiham olunan zaman əsas
momentlərdə özünü müqəssir bilmişdir və şahidlərin, bandanın
digər üzvləri və üsyan iştirakçılarının ifadələri ilə tamamilə ifşa
olunmuşdur.
13. 50 yaşlı Məmməd Cəfor oğlu Ağdərə kəndində
doğulmuşdur. Ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum edilmiş
qolçomaqdır. Onun 5 0 qoyunu, bir dəvəsi, iki atı vardır. Onun v ə
iki qardaşının ittihamnaməsi hərəsi Qçün iki səhifo həcmində
hazırlanmışdı, guya sovet hökumətinin məhvini istəyən, buna
görə də öz Ağdərə kəndini işğal edən bu qardaşları üsyançılar
hərəkatının ən böyük təşkilatçıları kimi qələmə vermişdilər. O ,
1930-cu il ərzındə 1931-ci il avqustun 1-i daxil olmaqla Ağdərə
kəndində müsavat təşkilatının təşəbbüskar üsyançılar özəyinin
üzvü olmuşdur. Başqa əksinqilabçı təşkilatlarla birlikdə üsyan
mərkəzi Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ keçirmək və
üsyançılar hərəkatını genişləndirmək məqsədilə silahlı çıxışlar
hazırlamışdır. İttihamnaməsində özündən əvvəlki müttəhim üçün
yazılanlar yazılm ışdır. 10 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi.
Daşkənd şəhərindəki Sazlağa göndərilmişdir. Sonralar, 1937-ci
ildə güllələnmişdir.
14. 45 yaşlı Nəcməddin Cəfər oğlu Ağdərədə doğulmuşdur.
Ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum edilmiş qolçomaqdır.
Qardaşları M əmməd və Əlimuradla birlikdə 1930-cu il ərzində
1930-cu il avqustun 1-i daxil olmaqla Ağdərə kəndindəki
müsavat təşkilatının təşəbbüskar üsyançılar özəyinin üzvü
olmuşdur; bu təşkilatın başqa üzvləri ilə birlikdə Ağdərə kənd
sovetində silahlı əksinqilabçı üsyan hazırlamışdır (sonrakı
ittihamnamələrdə də qardaşları üçün uydurulub yazılmış sözlər
idi, hətta bə’zi sözləri və cümlələri dəyişdirməkdən də
utanmamışdılar - S .Z.).
Azərbaycan QPU-nun Məhkəmə kollegiyasının 23 sentyabr
1932-ci il tarixli idası ona güllələnmə cəzası kəsdi, sonra işi 10 il
həbslə əvəz etdi, amma o, evə qayıtmadı, 1937-ci ildə ona divan
tutdular.
15. Namekin Fyodor İvanoviç. 1887-ci ildə Məvəzə rayonunun
Xilmilli kəndində doğulmuşdur. Ailəlidir, savadlıdır, kolxozun
üzvüdür, həbs ediləndə dəyirmanda işləyirdi. İttihamnamədə
deyilirdi: dəyirmana hücumlar zamanı Ağdərə bandasını unla
təchiz etmiş, hökumət orqanlarına banditlərin olduğu yer
haqqında m ə’lumat verməmişdir. CM-nin 79-cu maddəsinə

əsasən cinayətlərdə özünü günahkar saymışdır. SSRİ Ali Soveti
Prezidiumunun sədri Anastas Mikoyan idasların birində çıxış
edərək bütün vətəndaşları Yejovun köməkçisi olmağa çağırırdı.
Yə’ni sovetlər ölkəsinin bütün vətəndaşları Yejovun xəbərçisi
olmalı idilər.
16. 41 yaşlı Pirverdi Soltan oğlu Ağdərədə doğulmuşdur,
ailəlidir, bisavaddır, çobandır, muzdurdur, fəal bandit Tahir Soltan
oğlunun qardaşıdır. Xilmilli molokanları bandasının üzvləri
Şerbakov və Strannikovun ifadələrinə görə o, İmamullanın
bandasının rabitəçisidir. İttiham olunan isə özünü günahkar
saymır. İttihamnamədə yazılanlar bu qədərdir.
17. 50 yaşlı Tahir Soltan oğlu Ağdərə sakinidir, ailəlidir,
bisavaddır. İttihamnamədə onun adı yoxdur. Çünki o, işgəncələrə
dözməyib 20 sentyabr 1932-ci il tarixində qazamatda ölmüşdür.
18. 20 yaşlı Babacan Əlican oğlu. Ağdərədə doğulmuşdur,
subaydır, bisavaddır, 2 sentyabr 1931-ci ildə qolçomaqların
əksinqilabçı çıxışlarına cəlb olunan və qolçomaq qrupunun
tərkibində Ağdərə kəndinin işğalında iştirak edən və terrorçu
aktları törədən bandit Şıxının qardaşıdır; banditlərin keçirdiyi
bütün əməliyyatlarda qardaşı ilə birgə iştirak etmişdir. Sonrakı
ifadələrində o, bandaya məxsus olduğunu e ’tiraf etmişdir; qalan
momentlərdə ona edilən ittihamlar çıxış iştirakçıları olan başqa
banditlərin ifadələri ilə ifşa olunmuşdur.
19. 18 yaşlı Şıxı Əlican oğiu, bisavaddır, subaydır, ortababqolçomaq əlaltısıdır. Qardaşı Babacan kimi foaliyyət göstərdiyinə
görə ittiham olunur.
20. 30 yaşlı Əlican Əliseyran oğlu, Ağdərədə doğulmuşdur,
ailəlidir, AK(b)P-mn keçmiş iizvüdür, iki öküzü, bir inəyi var,
yoxsuldur, dediyinə görə mühakimə olunmayıb. Silahlı üsyandan
bir neçə ay ə w ə l kənddəki müsavat təşkilatımn təşəbbüskar
üsyançılar özəyinə daxil olmuşdur. Bandanın digər üzvləri ilə
birlikdə Ağdərə kənd sovetindəki üsyan mərkəzində hakimiyyəti
ələ keçirmək və üsyançılar hərəkatını genişləndirmək məqsədilə
silahlı üsyan hazırladığına görə ittiham olunur.
21. 24 yaşlı Eynulla Seyran oğlu, bisavad, ailəlidir.
İttihamnamədə adı yoxdur. Çünki qazamatda növbəti işgəncə
zamanı 20 sentyabr 1932-ci il tarixində guya tetanus
xəstəliyindən ölmüşdür.
22. 18 yaşlı Mirzəbaba Cabbar oğlu Ağdərədə doğulmuşdur.
İttihamnamədə adı yoxdur. Çünki 8 aydan sonra azad edilmişdir.

J

23. 35 yaşlı İbad Hacı Cabbar oğlu. Ağdərədə doğulmuşdur,
ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum edilmiş varlıdır.
Banditiərin işinə görə tutulan Şıxbaba, Mirzəbaba, Hacı Rzanın
doğma qardaşı və banditlərdən Nəcəfqulu, Mahmud Hacı Səməd
oğlunun (birinci iəğv edilib, ikinci bu işə görə məs’uliyyətə cəlb
olunub) əmisioğludur. Qardaşı Hacı Rza kimi əksinqilabçı foaliyyət
göstərdiyinə görə m əs’uliyyətə cəlb olunub.
İttihamın əsas momentlərinə görə özünü günahkar sayır digər
qolçomaq-banditlərin və üsyan iştirakçılarının ifadələri ilə ifşa
olunur.
24. 70 yaşlı Bağı Zeynal oğlu İbrahimov Ağdərədə doğulub,
ajləiidir, bisavaddır, dediyinə görə mühakimə olunmayıb. Ləğv
olunmuş banditiər İmamulla və Gülbalanın dayısı, bu işə görə
ittiham olunan bandit Mirzəcanm əmisi, Ağədərə kənd müsavat
təşkilatının təşəbbüskar üsyançılar özəyinin üzvü Qəni Zeynal
oğlunun doğm a qardaşıdır. İttiham olunarkən özünü müqəssir
bilmir, lakin bandanın digər üzvləri tərəfindən tamamilə ifşa
olunur.
25. Qəni Zeynal oğlu İbrahimov, Ağdərə kəndində
doğulmuşdur, azsavadlıdır, 6 uşağı var. İttihamnamədə adı
yoxdur. İl boyu qazamatda saxlandıqdan sonra vaxtından qabaq
azad edilib.
26. 4 8 yaşlı Mehdiqulu İmamqulu oğlu, Ağdərədə
doğulmuşdur, ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum edilmiş
qolçomaqdır. Ağdərə üsyançılarından ibarət banda qrupundan
birinin başçısı olan Ələkbərin qohumudur. 1931-ci ilin avqustsentyabrında könüllü olaraq bandaya qoşulmuş, onun bütün
əməliyyatlarında iştirak etmişdir. Özünü tamamilə günahkar sayır.
27. 28 yaşlı Əlixan Babaşxan oğlu Babaşov Mərəzə rayonu
Şıxlar kəndində
doğulmuşdur,
ailəlidir, bisavaddır, Xızı
rayonundakı qeyri-leqal müsavat təşkilatının ən fəal üzvüdür,
müsavat təşkilatı ilə Xilm illi kəndindəki əksinqilabçı müsavat
təşkilatı arasında rabitəçidir. Özünü müqəssir saymır. Bir il dustaq
qalandan sonra azad edilib.
28. 35 yaşlı Şıxbaba Məmmədzahid oğlu Mərəzə rayonunun
Nabur kəndində doğulmuşdur, ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan
məhrum edilm iş qolçom aqdır. İttihamnamədə yazılmışdır ki,
1931-ci ilin avqust-sentyabr ayları ərzində Ağdərə bandasına
könüllü
olaraq
qoşulm uş,
adamöldürmələrdə, sistematik
qarətlərdə, bandamn yerini dəyişdirməkdə iştirak etmişdir; banda
köməkçiləri ilə əlaqə yaratm ış, banda ehtiyatının yaradılmasında,

bandanı hərbi sursatla təchiz etmək üçün mənbələr axtarmaqda,
əhalidən pul yığmaqda, sovet hakimiyyətinin məhv olacağı və
intervensiya haqqında provakasiya xarakterli şayiələr yaymaqda
günahlandırılır.
Ağdərə bandasma məxsusluğu barədə özünü günahkar sayır,
ümumiyyətlə bandanın foaliyyətində iştirakını boynuna almır.
29. 55 yaşlı Məşədi Seyidhüseyn Məmmədrza oğlu Ağdərə
kəndində doğulmuşdur, ailəlidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum
edilmiş qolçomaqdır. 1930-cu il ərzində 1931-ci il avqustun 1-də
daxil olmaqla Ağdərə kəndindəki müsavat təşkilatının təşəbbüskar
üsyançılar özəyinin üzvü olmuşdur. Bu təşkilatın digər üzvləri ilə
birlikdə üsyamn mərkəzi Ağədərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ
almaq və üsyançılar hərəkatını genişləndirmək məqsədilə silahlı
çıxışiar hazırlamaqda ittiham olunur. Davamı dəyişikliksiz həmin
sözlərdir.
30. 47 yaşlı İsgəndərov Mahmud Səməd oğlu Ağdərə
kəndində doğulmuşdur. Bir inəyi, bir atı, 2 dəvəsi, 17 qoyunu
vardır. İttihamnamədə adı yoxdur. Bir il yatdıqdan sonra azad
edilib.
31. 40 yaşlı Həmzəli Səfər oğlu Ağdərə kəndində
doğulmuşdur, ailəlidir, bisavaddır, yoxsuldur, fəal banditlər olan
İmamulla və Gülbala Əhməd oğlunun əmisi və əməliyyat vaxtı
ləğv edilən (aradan götürülən) bandit Əliağa Səfərəli oğlunun və
banda köməkçisi Mahmud Səfərəli oğlunun doğma qardaşıdır.
1931-ci il avqustun əw əllərində köhnə foal banditlərin tə'siri ilə
bandaya qoşulmuş və onun bütün əməliyyatlarında iştirak
etmişdir. Özünü günahkar sayır.
32. 22 yaşlı Hacıbaba Hüseyn oğlu Səfərov Ağdərə kəndində
doğulub, savadlı, subay, yoxsuldur. Bir öküzü, bir inəyi var. 1931ci ilin avqustundan sentyabrın 13-dək Ağdərə bandasına
qoşulmuş,
onun
bütün
əməliyyatlarında,
hücumlarında,
soyğunçuluqlarında və atışmalarında iştirak etmişdir. Müttəhim
göstərir ki, bandaya qolçomaqların məcbur etməsinə görə
getmişdir. Şahidlərin və digər banditlərin ifadəsi ilə tamamilə ifşa
olunmuşdur.
33. Əlihümbət Ağaverdi oğlu, həmin Əliməmməd Ağaverdi
oğludur, 26 yaşı var, yoxsuldur, Ağdərədə doğulmuşdur, ailəlidir,
bisavaddır. Bandit Ələkbərin, Zeynalın, Ağamirzənin, Ağarzanın
əmisioğlu olduğu üçün ittiham edilir; Ələkbərin tapşırığı ilə banda
üçün ərzaq və hərbi sursat mənbəyi axtarmaqda günahlandırılır.
Bax, yazılan bu qədərdir.

34. Rza Məlikxalıq oğlu 42 yaşı var, Xızının Keçili kənd in d ə
doğulmuşdur, bisavaddır, evlidir, ortababdır. İttiham nam ədə adı
yoxdur. Bir neçə ay dustaqlıqdan sonra azad edilm işdir.
35. 55 yaşlı Mahmud Səferəli oğlu Ağdərə kəndində
doğulmuşdur. Ağdərə hadisələri başlayarkən kəndlilər arasında
antisovet təbliğatı aparmış, onları qeyri-leqal vəziyyətə keçm əyə
və bandaya girməyə təhrik etdiyinə görə ittiham olunur.
36. 45 yaşlı Səməd Məmmədqasım oğlu Q ədim ov M ərəzə
rayonunun Kiştaq kəndində doğulmuşdur, bisavaddır, ailəlidir,
hüquqdan
məhrum
edilmiş qolçomaqdır.
İttihamnamədə
yazılmışdır ki, 1930-cu il ərzində 1931-ci il avqustun 1-i də daxil
olmaqla Ağdərə kəndindəki müsavat təşkilatının təşəbbüskar
üsyançılar özəyinin üzvü olmuşdur; əksinqilabçı təşkilatın digər
üzvləri ilə birlikdə üsyamn mərkəzi sayılan Ağdərə kənd sovetində
hakimiyyəti ələ almaq və gələcəkdə üsyam genişləndirmək
məqsədilə silahlı əksinqilabçı çıxışlar hazırlamışdır. Hər iki
təşkilatın qeyri-leqal (gizli) yığıncaqlarında iştirak etməklə Xızıda
müsavat təşkilatı ilə molokanların Xilmilli kəndində yerləşən
əksinqilabçı dəstələri arasında rabitəçi olmuşdur. Müttəhim özünü
günahkar saymır. Bu, tərcüməçi ilə dindirilən yeganə müttəhim
idi.
37. Sadıxov Camyar Əliyar oğlu ailəlidir, azsavadlıdır,
yoxsuldur. İttihamnamədə yazılmışdır ki,
əməliyyat zamam
Hacıhəbib Hacı Əmirqulu oğlunun bandasında gizlənən Caniyar
Ağdərə bandasınm və üsyançılar hərəkatınm rəhbərlərindən birinin
bacısı oğludur. O, banda üzvləri ilə six əlaqədə olub onları
gizlətmiş və ərzaqla təchiz etmişdir. Özünü günahkar saymır.
38. 36 yaşlı Əliyev Qoca Yunus oğlu. Mərəzə rayonunun Şıxlar
kəndində doğulmuşdur, ailəlidir, savadlıdır, 3 dəvəsi, 1 atı, 2
öküzü, 12 baş qoyunu vardır. İttihamnamədə deyilir ki, 1930-cu il
ərzində 1931-ci il avqustun 1-i də daxil olmaqla Ağdərə
kəndindəki müsavat təşkilatmın təşəbbüskar özəyinin üzvü
olmuşdur. Bu təşkilatın digər üzvləri ilə birlikdə üsyan mərkəzi
Ağdərə kənd sovetində hakimiyyəti ələ almaq və gələcəkdə
üsyançılar hərəkatını genişləndirmək məqsədilə silahlı əksinqilabi
çıxışlar hazırlamışdır. Xızı rayonunda Ağdərə bandasının əməliyyat
prosesində dövri olaraq bandaya kömək etmiş, kəndlilər arasmda
olmuşdur.
39. Balası Baloğlan oğlu Allahverdiyev
1886-cı ildə
Qonaqkənd rayonunun Cəmilli kəndində doğulmuşdur, ailəlidir,
bisavaddır,
hüquqdan
məhrum
edilmiş
qolçomaqdır.

İttihamnamədə yazılmışdır ki, Ağdərə kəndindəki silahlı çıxışlar
hazırlayan əksinqilabçı üsyançılar özəyinin mövcudluğundan
xəbəri olan bu şəxs əksinqilabçılarla həmrəy olaraq, bu təşkilatın
sovet təşkilatları əleyhinə işlədiyini xəbər verməmiş, bununla da
kütləvi banda çıxışlarının qarşısını ala bilməmişdir. Özünü
tamamilə günahkar sayır.
O, Az.QPU-nun məhkəmə kollegiyasında 1932-ci il sentyabrın
25-də 5 il konslager həbs cəzasına məhkum olunub. NKVD
Üçlüyünün iclasında 2 dekabr 1937-ci ildə 5 il hüquqdan məhrum
edilməklə yenidən 10 il həbs cəzasına məhkum olundu.
Sovetlər ölkəsinin bu vətəndaşları ittiham olunmuşlar. Bu
ittihamların icraçılarını, ilhamvericilərini, təşkilatçılarını böyük
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun «Məşədi» İbad komediyasında
dediyi kimi "Tutasan ağzına-ağzına vurasan».

Ağdərə kəndinin sakini 93 yaşlı Tükəzban xanım.
Onun 4 qardaşı NKVD həbsxanalarında qətlə yetirilmişdir.
Şəklin sağ tərəfində Əlimcan Əhmədov 1931-ci ilin
sentyabrında həbsxanada qətlə yetirilmiş Əlimcanın
nəvəsidir, sol tərəfdə isə kitabın müəllifi iste’fada olan
polkovnik Sadıq Zeynal oğludur.

1931 -ci ilin sentyabrında Ağdərə kəndi qadınlarınm
saxlandığı məhbus evi.

Ağdərə kəndinin aşağı hissəsində XIV- XV əsrlərə aid tarixi
abidələrdən biri - «Yelpiri Əbdülkərim» türbəsi.

Ağdərə kəndlilərinin meyitlərinə işgəncə verilən yer.

QPU həbsxanasında qətlə yetirilmiş Aydının nəvəsi
Mürvət Mövlan oğlu, Əlimcan Əhmədov və kitabın müəllifi.
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учет»*

h o tü

I , t-C.lM r .B C / iO A / .v H . V . i Ha K ’ k OV I -Ci !

1. Фамилия
«:

___ .

гЛЙмМвфтчество

if!
iflll

r!

3. а) Граждан* какого госуда{

/

9

a)-- £..>£* С T^*

С*) Документы м ш ф й к д а А

у

орде"рИ
а
a . д? аристон
Of'U

____________________ . . .

Республика С * .. У . Щ

округ

h:

HYfciMaitoi.
улиц* и К* дока; t-Г т < к.», и*

К. I JM!»1 . IIİ3 ' J |;'C :.‘IHII 'l! ' •llı'-t КГ p
JHj . H . ıM J. . ■ C. >|. lı.'II .t I^M

Ним ии** ГС С!»** .к» т* ;ч :
(i {Ьмрпгг |г««л рил ;<

i'o Koftıı» и v -н a o n p c ::!: и

7 ОАранжаии* .Г/ 1|ммпгм«и
6) nülkj l«'

2:

22

p « ' ■»;

A

ılipaЩи.-

л

>. |Ги г.мпшп

.

Mr сто ж ч т м к t«j я<р1‘- jjii**: ı»ı ^

ГУ.

3. Соста»: семьи.
M^cni

Н|Ш«С-<JHHtr UäJirifllUnrn

/Ч .

<wН-»5!ЛГ

!•> ГТ’ И н;* nvni'"'-'.

ЖИН’мЬ-

ства и место ра
боты каждого
члена (отпя, ма
тери, детей, му
жа. жены, бра
тьсв и сестер)

К
2ш-

■ ;м *

Л. I'-j ннчал: «< и.1 миги' кл<. ии. ."'И miiv
24- Гм чьему ордеру арестован и № ордера

9. Партийная принадлежность?
я) в какой партии состоит?
б) с какого времен^
10. Профессия
Профессия

Н а ш я м п р тм р м ти я н м y vp a u e w n

J

?5 За кем эачислеЯ
Ц. Место работы
(службы)

■jı Пр.«г.::и ia-..:i*>4fMiıro

Примечлам

. ... .... .
Ноопмь заведытм иг?? иСстпм зякм ачш п

д) с начала войны
до МП 1917 г.
б) с 1 Ш 1917 г.
по день ареста

İL

____

12 Если состокл на государственnofı сслужба
^ ж б } то
то
в каком чине

Ü

1^ 4.

13. Е сли не служил и не работа* по лайму, то
на какие средства жнл
,
•
14. Владел дм7недвижимым имуществом, хакни
■ где

(Д_ОииL^o

-6

,15- Привлекался ли к ответственность по суду
или административном порядке

А

£ 18. Отношение к воивсяо* . повивности:
*
1
р) состоят ли на д?*ств. военной службе, в
кадрах, долгосрочном отпуску, залесе İ, S
(Или 3 спереди ияи тыловом ополчении
б) в каком комиссариате состоите на учете
в) в какой категории отвесен и М учети. кв.
г) если освобожден, то и* каком основании

K.</t<CSty
'17. Кргла арестован
I ;ф д а * £ а с т (гад рождения)

■

летлрояидся— _

r z r? -> Ş ± * !L -

мес. r a n

1£, Кем арестован, аб ньему ордеру и >i ордера
İ9VГде- арестован: ») Республика, округ, р Ион,
село, город, улица н М дома; б) при каких
обстоятельствах арестоаан (на своей квар
тире в засаде, на собрании и проч.).
\ '

V

1Лгс«>ро1кд4ıtae^npHошс*с4}

X * V !-

20 Когда и кем допрошен

' Щг : 1

у v- J \ W

5. С-111-1Й.1.НС"' OXt/.UXC^Xl. İİMÜ

'У г '/ M ''r Я г

•v : i ' K ч 'в н о е н е с !м н :и 1

j / 'ls t ?

21. Грсд'яолено ли обвинение и в чем именно

22 Место «юельства перед арестом

Д ъ у - fA .

z .i f

Врняемвве зилмчеииого: _

r» .c ;s o

сл- р - к
Г. I r * 5i* ü и. k;i о ı' : <'cvibc.;:cı^ij
(ммимстзэ)

x c c f -

л . ; . - У _ -------

* İ,д. Национальность

'< .[ У . ___ )C---- <
П одш ил з а к л к к е н н о ю \

I '

•( 2-р ча еп (виявлиивтса адиавастрацией места и е д м п у я )
' İ 23. Официальное название иеста ш и ю к ш
24. По чьему ордеру арестовав и Mr ррдера

•
•

/'■ 4•*/^(.

,

Подпал зандыллющего местом ыхмочгнил ..
Огесты м « тр о сы м аеты и и о п н е т чс|м имми (я (раЯясм с«у*ае жммичеенмм ■
**nvcT w e (ЫЯИСЫММ сло и, по аомокаости 6с I пимарок и m np tao c
.

■

'* »
İ-*

f .

26/ Приметы заключенного

окончил)

--А .

' 'Я

25. За кем эачяед^и

İ fc. Образование (если грпмотся, то
\ ум-ать нячую WK3w> кли уч. зав.

{ . 'л
'V

It V

1.QL Соиаалыке и ямуш тстэстэс воле*
ж-пир и мои:гг врссг» (перечне
«кие
стио оострэЯ-щ,
£ СТВО: количество ЛОШ’ Д., КГ-ров,
ohc>İ m ü £ и проч. с-л. cpyuefc,
*• Сложные и 'простые; колем, яемли
¥. сумма', m a r t . Если колхозник,
Ъ то социальное и «куацестже^мсе
• -лолэжеме ДО вс.упяеямч и к о и м

, г.пъ подробна ыл.иж

и*)ше-

ажилмп.“ и*>ш€-

'"V

•

СОСТОЯЛ .-.I! И Л,-'>ГИ>: Г i[Vfl!RX когЛ:. И С КАКОГО « l’i VOHil.

U.
^

,

• 'C.
«• : ■.
I
TM ir*ı.) :: •• i n ••
каЖДОГО 4JJCII8 (отця, М.1гер« я ;Ае$й/:и);жа, же- ,
на, 'братьев и сестер)
•—

V

c

(- l a c

А

,* А

О;'-.
'

Л -^ М А _

.

ш
...

х р ,

15. Место рабош .(службы):

■;Ч- H'

3-

'•
”l

' V.
1- .

\

«
*4»

Маимсиоа-.«ред или учрежд

'

1

ц

ч

-

_

.

İ
■İ

-

Профес а доджи.

а) сначала пойми до Фев
ральской революция

4■;
'*
;

1

'

• .
•
. ' -Т •. *”•' -г*
б) с Февральской рево
люции до 1021 г.
.
в) с 1921 г по день
:ı:i'i:rı

V

:■!

11. Место работ
(службы):
а) с иопяло оойны
ДО 1!Ш 1917 Г.
б) с 1|Ш 1017 г.
по « п ареста

I

-

IH

yşr»

W

V o E ГО СУДАРСТВЕН Н ОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УП РА ВЛ ЕН И Е I

f t

H K E T A

K r.lH 14И Л М .1 H i I 1,‘VT.I

w каком чине

U?

зачислением, за ГПУ./

13. £слн не служил и не раЛотдл щ» найму ти
на какиг средства тпл

■одвергнуты CTpowıawtl етмитвсинасти)

14. #ладел лм ш'диижнмыы имуществом, каким
и где
15. Припускался ли к отттегмчшшгти по суду
или замннмс1рагнвном порядке

fkJjhffi)-

*

4. !/& * -е

371

fit

1«. Ошошенке к воинской повинности:
'

* ) w ,rT 1 » " i л и ка д е й с т в , в о е н н о й с м у ж б е . а
к а др а х, д о л г о с р о ч н о м о т п у г н у , -ю пле с 1, г
и л и Я о ч е р е д и и л и ты л о в о м о п о лч е н и и
Ö) 8 ка ком

к о м и с с а р и а т?

-r= ± r-& s;.

c m c t u iit v ни учоп*

в) а каков категории отвесен и Nt учети кн.
г) если ог(Н1Ло*АН 1, 141 на коком пгноиапии
17. Коглл njffmınaıı

- İL

/ fä /

Ъ. Место приписки

1й. Кем. арестован. по чьему ордеру и Л4 ордераI
6. Возраст (год рождения)

IU. Где ярестовян- э) Республики. округ, р Пон,
i"w . JUpOJ, y.’.n Zi ;; .4» долл, О) при клких
-I-

6 A2C.IА С .

7. Образование: а) грамотный ли?

CW.I .1 К1П||1

(iliı
И.4 соорлим.)

к проч.).

б) какую школу окончил?

Ifö. Когда н кеч лопрсчк>п
, Сое гак семьи,
место житель
ства и место ра
боты каждого
члена (отца, мвiepH. детей, му
жа, жены, бра
тьев и сестер)

Прадеч«не заклмевиог»?__

Ж
Подпись ю клю чмм йм ..
,к п

(м и > А * « г м * « l a u i i T f i i , , ! m t n ш

9. Партийная принадлежность?
а) в какой партии состоит?
б) с какого и р к Л А ?

#

16. Профессия
ПрофССГИ! MN 1МЮ«1*Н

т о п )

*э Официально? чи-*ппнт> мпгтя ллключгння
34. По чьему ордеру арестокам и Л» ордера

Ъ . За кем зачислен

11. Место работы

(службы):
а) с начала войны
до ЩИ 1917 г.
б) с J Ш 1917 г.
00 деиь ареста

.

96- Примети .'шклпчениоги

•’

V

flp « « n u > «

Подпись заидилающ по м ато м ллнлкпенил
и*

«*»*♦»« нй*л iM rm « плнммк' il. k i w 3 n . г щ »

V...». иииМсмщч г .о « ., г .

< к * .ч .,) ,и * н ч-№ т*.

"I

I* "'Чрч

11 Если состоял на государственной еду;. бе, то
■ илком чине
./

—Ч - .

Ц . Если вс служил я ве работал во найму, то
на наше средства жил

у. ■

.

^ЛД_^Д-сгл

"

АЗЕРБАЙДЖАНА

—

14. Владел лн недвижимым имуществом, каким
в где
15. Привлекался лн к ответственности во суду
или административном порядке

-

14. Отношение к . воинской повинности:
а) состоит ли на действ, военной сгяужбе. вкадрах, долгосрочном отпуску, запасе 1,1
иля 3 очереди- или тыловом ополчении
б) в каком комиссариате состоите на учете
в) в какой категории оТиесеи и Sk учета, кн.
г) если освобождев, то на каком основании

IX. С

Г * г ) ....

_

.

.

.

---- ------------. . . .

17. Когда арестован

( f g

ife. Кем арестован, по чьему ордеру и

У: ордера

Ъ

19. Г м арестовав: а) Республика, округ, рйои.
село, город, улица и J * дома; б) при каких
обстоятельствах арестован (на своей «шартире в засаде, на собрании и проч.). /

ч

.

S 'i

ф

—

Но-

М. Когда и кем допрошен
21. Г.ред‘янлено

лн обвинение

•'

и в чем ииеиио

7 Образование: а) грлмптиый 1и
б; какую школу гжсичил>

22 Место жительства перед арестом

если не окоичил. сн

-YS. Опггяп 1 семы:,
место житель
ства и мести ра. боты каждого
члена (отца, ма
тери. детей, му
жа. жены, бра
тьев и сестер)

П о д п и с ь эа к л ю ч *я м м о

1- я

ч асть ( t U M U i r e * а д « а п е т р а ц * « Д m e n u u h '

23. Официальное название места заклитвня

Я a *? J

84. По чьему ордеру арестовав и М ордера

о

Л п леяь
р э * п .л
\fp ic J n *

Ф лимим. МЧ* и
(пчесгаи

М

< &

йачл

<*.J L
J (а м

1
.|

* ,
9М

11 ^ а оц. 0^м |
г
1

.

■
—К

----------±

Партийная принадлежность?
а) в какой партий состоит?
б) с какого времени?_______

h -*j

10. .Профессия

26. За кем аачнмен

Нмыйис

предприятием учрежлепиа

26. Примети заключенного
^

■
“

'

...................................... ....

-"ГГ ' '?---------------------- ----- ‘ -------------------- :-------------- -

/ f j/

'

/М ш а

O ıttp a «а т у м м

\W A

хш д ы Л ищ по к а ш

м ш я м м

■
ми(•ıpüUmсдучеiM
OM
tfcm
mмрлии***) win,

1 1 . М *сто

работы
(службы)
а) с начала войны
до 1ПИ 1#Н г.
б) с ЦШ 1И17 г.
по
ареста

б)

teldlSp

а ЛсЛ_Ух>
ЬЧ “

Профессия яли доаятоеть

>W W -

>*■
’

ж

kiBEimoF. иилитичЕСкпк улрлмешн? ty .

д

t

12 Если состоял и:: государственной службе, то
в клком чин^

" vf

дашыхе зачислением за Г11У.

13. Если ,мс служил и цл.рдботад по найму, то
на какие средства жил

TC. <T*yt ■QiBeprayjm с т у « » 1 и с ! отш етвеяносш )

14. Владел ли недвижимым имуществом, каким
н где

ОТВЕТЫ;

(X ÜLt*Jt-*bO ^мэ <лл

.Умнеть (вАмоаияатая щлку4ч%шмиа)

15* Привлекался ли к ответсгвемости по суду
или административном порядкЫ •'*
10. Отношение к воинской повинности;'
а) состоит ли на действ, военйой салужбё.
кадрах,
или 3 очереди йлм.^ылоадоадолОДий'
-б)«в«9кву комиссари-Де cogpjfltfcWŞ'yV^TÇ
в) в какой категорви омес<ж jT^^y'jerH^KH.
г) если осво6ожденЛт<Ла5тео*^>сиовакии

г МЯГм отчество

, , <ж,

СП.

----I
Т ~—
—'
Я. я) Граждан-^^кого государств А Х

. о --------------- -------_

Л \ Пл№1П1*«1|

U .O .

с)

* Республики O L Ж
17. Когда Арестован
18. Кем арестован, п £ ^ ь в м у « р ^ ^ и ,\г ордера
а^^ Ьван а) Л с И ^ й ^ Д о & £ у Й к р йон,
■Село'; город, улиця и Nt дома; б) при каких
обстоятельствах арестован (на своей квар
тире и засаде, на соорлнии и проч.;.
20. КогАа и кем допросом'

's\

jbuJ y ü ^ C CAj

.

f< jn. eJLx>^e*Z .( { Л ° f

I1- i.

8 Состав семьи,
MCCiO а*ит»*лъггня и место ра
боты каждого
•Mfelin (отцп, ыатерн. детей, му«а. ^всяы, б/м'
тьеп и сестер)

y :•>JtT7;

-------- ■■■Г.” -t / l ■
<

10 Профессия

ш

23. Официальное название места заключ< ния
24. По чьему ордеру арестован и 76 ордера
25. За кем зачислен
•

26. Примети заключенного
•
-KXJ 4 J-

* U > ,4 * >

к

а.

h?

1

•, > с |л

л л л л !

•\ Г» /ч

>

Ответы hi «опросы яикетм и»йо тсать черяилауи (■ крайнем еяу«ое хмкичкчкм мр^имтг») четкв, ра1ворчя*>,
п диестыо пмиисммя слот, по волмткчасто ве* н»щро* и поправок.
1МЗ

11 Место работы
(службы):
•) с начала войны
до 1;111 1917 г.
б) с 41(11 1V17 г.
по день проста

в) прошел _.

Фамилии им» к
91*4 1 «
_____

« ■ •$ .& < *■

iL y .ik C ,o ^ a ^
—

4..
б.

Подпись заключенного

-

\:W > C A t
а у Л

Lj
,

\

flJ K ?

-'*v

.

С ш :х
1Л * »14İ

и;‘ош.

О- Партийная принадлежность?
«) в какой партии с<
б) с какого времени?

ь ( м ^ л п (т с | \ и м а а 1 етр|дм 1

родился в .

б) окончил

и) если иг. окончил, at. ‘

22 Mt'cru жительства перед прсстом

/Y - — K -—

1 Z k '

6) какую школу окончил?

^

-'Примечание заключенного-..

t Ксли иве С сС Р- государство

6. UoapiCı (шл рОЖДеИМЯ)

____ ......
м*иг п

.

г

7 Сбраяояанн*. aj ı-рпмстии* ляг

21. Гред'яилдеи лн оовкнгние и в ч«*м имеи'.к

*

А — ___ İ - ' .

-раВои

^

—

CuJ
p ic ı

и
Л
—

шк'ну
.

Zfc. школу

£М.уАЛ -/<с * ■' (/■

12 L uju состоял ııj государственно!! службе* то1
В ИЛКОИ Ч1Ц1С

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУД

13. Если не служил и пс работал по найму, то
на какие средства хил - *, ..
у

ИЧЕСКОЕ УЛРЛГЛЕНИЕ

Дн к

И . Владел ли недвижимым Имуществом, каким
н где

для арестованных и

.16. .Привлекался ли к ответственности по суду
или административном порядке

(лица, давшие веверные показан

целением зп ГП У .
строжайшей ответственности)

О т В в т ы*

1C. Отношение к во'инечой hobkhhoçi
а) состоит ли на действ, военной
кадрах, долгосрочном бруску,
f или 3 очередц, Или >ы5гов.0м'
б) в каком .комиссрриптелсостоите н^ ^jçTe
в) в какой категории Отнесен > Ж ^ че тр . кн.
г) если освобожден, то.'н? каком основании

г

17. Котла арестован

2. И^я и отчество

*• ••

>
у.-г

18. Кем арестован,-ло^ьёму .ордеру HrS t ордера

/

•19. Где арестован: -Ь)-'P^cnytfgjMKav. oicpyH'Р ’Аон,
село; города улица и № дома; \б) при каких
обстоител ьствах арестован (на своей квар
тире р м од е, на собраини и г.роч.).

В. Место приписки
СССР— государстло
:ст. родился в

6. Возраст (год рождения)

20. Когда и кем допрошен

21. Г.ред'якленй ли обиин.* пир ii и чем именно

22 Место жительства перед арестом

Примечеыме заключенного: _

• -Л it *

Подпись заключены
2*я часть (ааавлищется Удмаистр&цаеА места ваключеввя)
------------------— r ------------------ if---------- ;------

.

23. Официальное название места заключения

*

’

■

9. Партийная принадлежность?
а) в какой партии сисУЬит?
б) с какого времени?
10. Профессия

24. По чьему ордеру арестован и /4 ордера

•ч
*
Название преаарипиа ***

25. За кем зачислен
26. Приметы заключенного <

.

i

Примечите: .

Подпись'заведцеающего местоЪ Заключения
0»aeın aı мороси JukciM нио писать чермидаыи fa краОаеы сауче аииичеепм кадмием) что,
it •аигпгью выписана* слои, по воэмомчоетн 6es помарок и Тшпрааок.

Ц . -Место работы
(службы):
а) с начала войны
до 1|Ш l f l f г.
б) с ] Ш 1017 г.
по день.ареста

ИрофеЛя* м идомякн

12

,

Ь . л и с э с г о я .'. н .' г и с у д а р с т - i ' e - o ' ı с л у ж и в , п
в чако к чипе

13 . Е с л и

мс сл уж и л

г
< '<■'с-

'

Р ^ »

.

K jy

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ Г

П О ЭТИ Ч ЕСКО Е УП РМ Л ЕК И Е , <

и н е р а б о та л о й м е§м >. го

на самяе срсДствь жил

-/ Ч / -

14. Ьлздзл ,-яи ирлпв^'вкым нкуи.есгвэм, хаы-.п

nrie-

15 Прки/.ежался ли

- к 'О Т в е г с т в с ч в о с т к

или а Д в квксгр гтвзи сж

<мв*, jawttc пгзсрэые cot

Ьиу

порядке

16. Огюшгаиг jc всш1 скся nosHiıııccm;
а) состав г ли ■& a £ B c ti военной еллуж5е. е
кадрах; Долгосрочном отсуску, запасе Г 2
или 'З.очёрсдя^кая yrdjjoso* Ь^голчекки •
б; q. к'ком roK Bcçipır.re coçrcırrç р асчете'
й в к а л я .х стстч ^ и ^ й к сги и Л л 'ве тн . 1а.

. г) ес1. к ,осво5сжд^в, т о -^a'^ai&M сснооаи ни

•“

1.

Фаюит?

г) . . . ------Ш

v >

* •

Ш

n

•

^

'i
5. Местэ гриоаскв

S Где арестован и ) Республик:, округ, р 0ои,
с:-"', ropcii, г ги :г1 » Hi дэия: Г:' п *я к:к«г
.cx ro M S J b c Uc7. a u e cu H ji (на своей <ва>
*ире з засаде, на с•»<j.ıaн^и и лрэч.).

l/uu zA a j u !

Г Р ' .Т Я .К Г П

r-tr г

7

Л ъу^ М -

£ *Л ,уО -К k fL - f f z/x

П ривегаис m u i o v b i i ; : * _________ »____

( 'f .

У

-

pj j

0) -.ак/МL-uı-r :>«онк.*-

С) I I X . 141:.1
в) и|-сж*'

8. С х та г ccmj .!«,
*»ı*cıı> житель
ства и «вето рл
.Jk-тк каждого
. 4j c « a Готцд, м гтсри, нетей, му
ха. и:еьы, Гри
тьс» в с<сгер}

Hnär.tu* M » jw * f ö « c
Ä
2-ı часть (вааолкяетсв вдмааветрацаей м«ста вакличеввя)
23. Официальное название и*:та заи.псчпяя
24. Пс чьему ордеру арестовак в Kı ордера
1J. Место pjio ru
(службы)

26 Приметы за-писчейкого.

<t«

,

iC4

»

aı

н) ггг* »ır *>ko«*:u.i ск.

Г» 1*

25. 3 з кем ai-:nciSB

*

а ) с к а ч а л а в т .в ш ;
до i |q: л н t.

'

б) с 1 m JB1 ? г.
по аскь ıpccT!

D j i ı ı e u B B t ı ..

»

Подпись памдычающего местам trrrfm iw i *

____.. . . .

О и ’ и . И4 иопрп: I « к > г х ю ч г ш к п гь «ср и н .ш м <в к^яКае» с » * ‘ ле > м » ж * ( .« » ı r « « L <■; чмкп, r-ıjf.- •:«

ccı.wЬгшжып»cajm.ııob.j9KUiuu:.H6гаюмьрэмитюрыо*.

с гь

L . . .

<U02 k *ф ,а-/< м .С л~ . &JL İ&A.

£

'Ц ч - -

“

н«г ССГ.Г- г .я : .afcııt:

. тс я член п

22 М гло жительстве г. «род аресгок

V

1

'Ъ г л - Ф ^ з / у Ч г К . Т У
r fft

Ес.:и
Ç '/
Д -//

7. OepsaosrBhC: aı п :-я и т ı.ft г я?

к

) S c r e &

M e * ljU c y U ~ U C M .

6. Зозрас1 'год |*:киясгк«>

20 Когл1* чей дг>г|К»П1*1Г

L £ .< S j U Г

б; Док^-мгвты псд тв?р «^ Ъ « тр а » л \сх « ?

; 4. ^İKO'M^İTOCTİ. .

% м .у к м Ы - ' t ' U t y

1

'Ъ & . ф и < »

8 1) Траждди - ~ к а ^ с гос^а-кггва

Ш

»а*лк>чЪ ъны ж )

y 'a j't u u

. 2. Иия а стчестеУ^

0

*."САЦ

ОТВЕТЫ;

1 -а * ч и с т ь ( а а а м и я в г с я

.

-••/ч'.'-

рщ)1ы r'pavrrlituch В Ш К ’ аСЧНССта)

ВОЛ Р^ С>Ь

17. K q ı* - 1» а р е с т о в а н

16. Ке*: ар?стсзав, ‘gO - ^ y y о д о ф и **г ордера

|с зачнслеиис}! а.» ГПУ.

лдя арер она ш шх

л > суж у

............... '

и

It!' Л

12 Если, сосгоял на государственной службе, то
ясако м чине
1Л Если вё служил « неработал оо найму; то
на какие средства жил
’
»
4
14. Владел ли недвижимым имуществом, какмм
и где

jW

_____

/^ -У

eJb еЛ ье^ я

УДАРСТБЕНИОг: П О ЛИТИЧЕСКО Е У< 1 РА М Е1 Ш Е^

(xo ^ JLo o ^ tTvM - J j

К Е Т А

/

. и .

16. Отношение к воинской повинности:
* '* *
, * ' .*«) состоит ля. на девдтв.- Роённой c u g p f c r
кадрах, долгосрочном отпуску; .запасе'1 ,1
илр 3 очереди или Чылором ^полчении
^б) в' какбм *оййс{ярнате cocTOHte на учете
в) в какой категории *ггвесеа и *Ь учётн. кв.1
.'İT) если освобожден, Ч и Иа'какбм основании

17. КоЬа’нрёстомч'

;ииия о анкете, будут п о ш р г и у ш строжайшей о ж к т а е н и о а м )

-

т

-

-

;

! • » * ч а с т ь (а ж в о л м е г с я и и л ю ч е н м ы в )

1. Ф.1МИЛИ*
->

—*-—.—1'-------------- •'*■ f
' •■-■‘İL-.-V.

А—■*•

• • v 'V

2.. М
МЦяТ!
>|я и^отчеетоо
OT4CCTDO-"2

11

3- я) |Г | . ждин

Ä.

никою государств:!

ft) [докуренгы пллшсрииикми. гражданство

7гГ/

л
.*ı'' 18. Ke^ t p e c j p w B ^ W ^ ı ^ o to e ^ M ^ ? P * eP*
д е .

fcsK е Л м А л . /t& b f-jA n r'*

Pecnyöjj^a
V и&и*<-снА‘£ : I&

%%d

О С(.‘С ( '

го е 43150*"

^

0. Воирисг 'ю л |;иж.ч';1г.|я)
30. Когм и кем докрошен

7. Ойраюппикр: я) грлмч-иый

; • ••- «•••

' '»Ц«.

. ‘

•■

' ■-•

21. Г.ред'ямено ли обвинение и в чем именно

22 Место жительства перед арестом
V

Г

LC LC ^ L
А

-*'•*•.- г - : <

п

’

’• «> > **•

p r t

/.

Ш
•A .

• ''V i
•т

.

«

-А

- / İ

•••

V*;-- М л ‘ * ч
у, |.,д w о Д / ;

2-1 часть (ааколпсте* ц а о м т р ч к ! ивети ш л ю ч е т )

23. Официальное название места ааклкжввя

■у .
• . ••
■т - = - . ^ - т г ~

л V

.- ■ '
г •
26 Приметы заключенного

. .. г •

•.

Vfj:K.:-.V.V^J
---------- ^

г-* '-'г

24. По чьему ордеру арестовав в H i ордер*
26. За кем аачислев : k

.,-■.■ ■
■ , •

Н

.

*■1

____ :_____ I t

* -Т

‘ •
« '*

— -------- -—

•

■■■&'<.■■
Ц . Место работы
(службы):
а) с начала войны
до I III 1917 г.
б ) С 1 III 1917 г.
по лень ареста

■ ■ İİ.'!»
.— —

■Ut-.-

•J V

/

О Т В Е Т Ы<

-•

? '■ *

r « a^TOB*V. a).
лика, '«üpyr; р;йои,
селй. город, улица И К» дома; б) при каких
обстоятельствах арестован (на своей квар
тире в западе, на собрании и проч.).

/

'И задер ган н ы х с зачислением за Г 'И У .

16 Привлекался ли и ответственности посуду
или административной порядке

№J f İ V

—
Подпись заёвдиваю щ по * М ю м ' Ъ акм очШ Л ..

(W tw NX MnpofM ашеты ııaıo писнь черммиш (I араНнеи гду*ве хмми'ммм «etwhaeuıe*) wtnv
i -AiKvn.» мыпнсымя саоаа. по воможяоегм 6tt помарок к попрашн.

r ft

İU ff &ttlLr jUİ4...*^Z j >ал- - G
О&иЛипАК*»* flic*}**., .4 я *
JL -

__________________

______

_ ... I

|

"

*

\/
/■
I I

УДАРСТВЕННОЕ иОЛНТИЧЕСКОЕ У Й Р А В А Ш Е

1? Если состоял ил государственно!: службе, то
13. Если не служил и не работая по найму, то
на какие средства жил

^Е Т A

—

,—аан
к
ет
е,Ijf---------------------iyTп
од
в
ер
гн
ут
аст
у
иИк!ответствен
**!*) —*
ОТВЕТЫ:

15. Привлекался ли к отпетстаенв«сти по суду
или административном порядке

1 - м ч а с т ь (а а м л а ж а т с * в ж к л ю ч а я я ы » )

16. Отношение к воинской повинности:
а) состоит ли на действ, военной с службе я
кадрах, долгосрочном отпуску запасе 1, 2
или 3 очереди или тыловой ополчении
б) в каком ко мнее1рилте состоите на учете
в) в кокой категории отнесен и Л» учета, кн.
г) если освобожден, ти на каком основании

1
.Ф
ам
и
ли
яt
1 Имя я от^ество_—

~1Г

. , . .........
л. 1) Гражд н— какаго государства

•»

0

f f f /г
I)

19- Где арестован: а) Республика, округ, рйон,
село, город, улица к К« доил; б) при каких
обсгодтелоствал г.рестовап (на своей коар
тире в засаде, на собрании и проч.).

4 Национал воет*

5. Место

d e /C *?

J

Л

приписки

. . . у

(

ı

W

_

в. Зозраст

( го л

рождения^

_ ___

7. Обрампыга?: э) грамотный ли>
б) какую шкоду окончил?

21. Пред'анягио л-ı обвинение и и чем имей но

а) если не окончил, ск.

С -*

Z J - A ^ А ___ .

Примечание и ка ю че н и о го : _

, <

77

ь

Подпись заключенно}
2-» ч а с т ь ( а а а з л а а е т с а a

23. Официальное название места заключения
24. По чьему ордеру арестован и № ордера

1) в како* ш р т м состоит?
в) с много ■рии<>

fo u ,

10 Профессм

0

25- За кем зачислен
26 Приметы заключенною
)1. Место работы
(службы):

-. »)С»«Ш«0*11И

П рияечваае!

I
10 1|Ш Ц П г.
•; в) с : KI ц п г
<
во день ареста

. Подпись заеедыеающею местом заключения
,
|

ирош.

8. Состав семьи,
место жятедьствая место ра
боты каждого
члена (отцр, ма
тери. детей. му
жа. жены, бра
тьев я сёстер)

I П арт»**» п р « и м и и о в » г

I м еста ı a » M 4 « a ı ı )

Л 'О М .

Отчета h i к т р о с м линии а*ло ıw r iH черн мая ии (« «рлПпеч случае шм<-«егки» мр.-и
пллш'ггыо яупи гш аи n o t * , по м и и о ч ю т и беч 'чмрои и помрачт.

2

Ресв
ува
Л
?ю
еа----—
а*#<**'*0_1,РУГр ,« о

Е с т м и СССРг т е > - м ?« »

к< -

30. Когда и кем допрошен

i

JVUCt
I „ ________ « Ы / *

() Досум яти подтяер.ж^цо^

18. Кем эрестоваи. по чьему ордеру и .V; ордера

■

\bJ&

\'адср даи них с зачислением за Г П У .

14. Владел ли недвижимым имуществом, каким
и где

21 Mscto жительства п'еред арестом

j

— >

а каком чине

17. Когда арестован

j l g

г») чеио, рп*6орчм*г>

IMS

% У жг_рожю'Я ",
.)

- _____

*< Y -

/

-1'

12 tic-in состоял ii-i racy даро пенно.’: служит, то
и клком чине

F. водитнясско* УйРШЕШЕ
. _
iirr

} АЗЕМАЙДЖЛЕСХОЕ

13. Если не служил и не работал по мимму, го
на какие средства жил

Ф

14 Владел ди недвижимым имуществом, каким
и где

: нише сшл'м :<:* ГИ /.

1IX ар:л лгл!:

eı.ccprti|iıJ ст^ааанмей «ıar cn-tiBWw»

(аяя*. лаишяс ; чрн-к

li. Привлекался ли к ответственности по суду
или администрлтивиом порядке

О ТВЕТЫ »

•О П РО С
16. Отношение к воинской повинности;
а) состоит ли ил действ, поенной олужбе. в
кадрах, долгосрочном отпуску, запасе ], 2
или 3 очереди или тыловом ополчении
б) в клком комиссариате состоите на учете
в) в какой категории отнесен и N* учета, кн.
г) если освобожден, то на каким огношннн
17. Когда арестован

а) _..
в )
•!

1-й* 4 t t o ^»аа*лмсгея •••слючявным)

_
..

l’

<S*Mva

.

. 1 tfa ш омесио

г)

/£-- <S

г.

I

.

tи* d fry fiA f c&'oftA&aS’--*
* f

s.ja£pa»w' * к.-»»:* ккударггг•
F

j i ;с .ч у м е и г к ц о д | > г | . Л А « г ; . г р л е д г .а .т в е

18. Кем арестован, но чьему ордеру и St ордера
19. Где api'crouaıı: ?) Республика, округ. р.Поз,
обстой гедм'гмч арестован (на своей кпартире н .мсаде, на собрании и проч.).

1
.

Н

r3 0 « f a n a c v K -1*
:V -

"f
-

7\

. / » *. II
v К--

’ / / * , ’

v Уц|: rr ( мл рс.мснм.)
? Оро.ччи. ııt: •.)
■
.’j'. ' p '' гм : '- .i.ı nOr-Mil- i!mi'

i) ıpım I

^

-

ч » 'V

д
а

•■не
г I.-А
«I*

;.’М1ч»

•fTO *1ГСЛЬ

сидя чес го pa
frrta чпжмо.п • iS t/ ъ
IMKlOrUL, мдip к. дгтей
:а. жеи1| б »а•г»» и ссс.ер)

*Utbb \и&

_____ /*/7.
Подпись заключенного

%

очеяж»)
3-я чао п. (яапаляяятся адмяяястрвца»! мястя мклюяешп)
23. Официальное название места заключения

В.

$ 4* 1_____

24. По чьему ордеру арестован и М ордера

1ар-1 мй нам 1р и н я д .|? ж и о с т * ?
' в KSvoK партии coctonr'•) с какзгг. Bfjngw r________

10. 1рофесси,|

Н и м г и е яр*др^нс 1яа я м > ^ежегмпа

2П. Приметы заключенного
M l . М ест райт j

д:Ск):

__ . .. .

€ ■Q!tA tisht****
ъСг.s
; 111»17 «J----- Упдгчь.'реет.’

с -.пял», аеймы

до 1 III 1911 ..
Подпись мледымющею местом лакАкпгниН

1

-»ИЧ к».!' -Идя*!! Ч м н .. р Ы ||| км
И'Я

с/» .

_____

25. За кем аачислек

*•

___________
.••к;

Ирмдеиаис мялючеяиоп: —

Примечаемы ______ __ -.... —

4 *-

Jfe г/>.

С * ,, /Ş-*
Ч ( ;п .

f. к

ıpırıı

округу-.--------

Если ви- ш:»* -г.тугрет г> ' ✓
и;.;*. .и в
к 1-2 “
41 :k'ı;,ı.u

•vr *•* f»Äwr.ı.
2ı’ Mvcto /r.ıre.ıı.rraa пс:нд лрссто

чуЛДИ -’t

иыпнкЙ tn-

I Kil VI.: П!к:мV i: <с. чн.:-

h

^CC

putc & ? U S * 'f r e * b

11рогс<1ИЧ MJII «.Л’.ЛЛ»

12 Если состой на государственной службе, m
■ каком чине
13. Если не служил п не работал по найму, то
на кап е средства жил
14. Владел ли недвижимым имуществом, каким
и где
1S. Привлекался лн -к ответственности по суду
или административном порядке
18. Отношение к воинской повинности:
а) состоит ли на действ, военной сялужбе. в
кадрах, долгосрочном отпуску, запасе 1, 2
или 3 очереди или тыловом ополчении
б) з каком комиссариате состоите на учете
в) в какой категории отнесен и № учеты, кн.
г) если освобожден, ти на каком основании
И . Когда арестован

İ

ж

б) Документы подтверждает гражданство .
4. Национальность

~
“&L

. округ

18. Кем арестован, по чьему ордеру и Л* ордера

[,,ио»<Хб*а*аМ

5. Место приписки
18. Где арестован: а) Республика, округ, р йон,
село, город, улица и Nı дома; б) при каких
обстоятельствах арестован (на своей квар
тире в засаде, на собрании и проч.).

Если яке СССР- п.с..

Образование

7.

80. Когда и кем допрошен

а)

Л) накую u\v..j

ı раненый ли3
•к • *и Г*

о) если не окончил. »к 4 '
21. Г.ред'янлено ли обвинение и в чем именно
ö Состаь

22 Место жительства перед арестом

се м ьи,

место ж и т е л ь 
ства и место ра
боты каждого
члена (отца, ма
тери, детей, »!ужа. жены, бра
тьев и сестер)

Пряяечаняе эакдмчеимга: _

f
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*fr

Подпись заключенного

8. Партийная принадлежность?
а) в какой партии соЛоит?
б) с какого времени?

______

2-л часть (аааалаяатея адмявастрацяей места ш « м м ш )
10. Ьрофессия
2Э>

Официальное название места заключения

Г

24/ По чьему ордеру арестовав и М ордера

V
«*

ф

25.

За кем аачМслев

2 6.

Приметы заключенного
Нрнмечаашы----------- ---- !______

’/г
+

т:

fi. Возраст (юд рождения)

-

■

Подпись закдийающего местом заключений
O ıe t u : к и л |к к м аисеы шм вист, «ряамым (• крйаси
югтьа аипигимш см чи, но аш ж икаьаи беа помарок и иопрамк.

сятяк

ıw » « n

!

"IV '

11.
а) с

I
б) по деяь ареста

родился

а)

- и* и

а

И е.

6/ iM.OiHn.1

■•«*>

П»

I.KC'.

,

>Г ‘ ' м е р м й д ж л п с к о

Л

X
12 Исли состоял вл 1 jcyaapcıMcui'of: службе, то
в каком чине

Üч и ^ ^ г

16. Привлекался ли к ответственности по суду
или административном порядке

И #

,4

1 (IViMUjnn

у

/

f ’İCLJjtfltU&b*'

:

3 sj) Грзж.ии'^ какого и к у д я г т п * 7

• •„

‘.V

i.jth^/nha.v-H'Kib
-

„

d

Л ее f-

о _____

#.j Документu u9jrni*|tKvmi7 ~*аждаи*гво

■ ■ _____ ■

j

•pj' n r^ ^ -fU

НЩ-

Республика..

ti

Н ч -

V u jm

Я --

-,i-•* |H'-: I -'•'•I

/
nj.'i Ul ljO«:'"

е ____

? y

............

/,

20 К01 .’.л и кем лингошгч

—

j

Сш<» l.UT ...I-:..

,19. Где арестован: а) Республика, округ, р йон,
село, город, улика и .4» дома; б) при каких
оЗсгоятельствяя арестован (на своей квар
тире в засаде, на собрании и проч.).

--------

Okpyi-

pjdoi

18. Кем арестован, по' чьему ордеру и N* ордера'

21.

f f <• °ф

i h) «:•.•••:•

-п.1 I10 ли гн»о;:чсиие и в чем именно

22 Mccıu AüTt/i 1тв1! перед арестом

Л е м

.::и и м ест ра
боты к ал ит it
членл (отцп ма
тери. д<*т«й. му»
жИШ,
тьрп и ссстср)

г.___

О р а яе ч ш е эавлочеУаогс _

ЖЗ.

Подпись заключенной)
2-я ч и п (иналаается адманнстрацаай места за к л ю ч а т)

f ljD L İt

*

■

...

,<) i ,

Г& Л

Л

~

/

jt ı * 's 'ü 5 _
4

V M o i4*, У j

Г»|»а
м

X/* s-tT o

10- Профессии

;з?!«тив или учрсЖГПН"

23. Официальное название места мключення

25. За кем зачислен

иЦШ (PoJıiL'

■ЛЧм. ( Ш ^ а Л М .

у. Партийная нрииаалгиимкш
n) nvnKofl портки СОСТОИТ?
б) с какого времени’

з/.

24. По чьему ордеру арестовал и М ордера

V/

О Т Р. Е Т Ы :

К 0 II о О

I f; "
2. If»я ri oi'ifcırbo

l /ч

»'

j

е £ )

16. Отношение к воинской повинности:
а) состоит ли иа действ, военной еялужбе. в
кадрах, долгосрочном отпуску, запасе 1, 3
или 3 очереди или тыловом ополчении
б) в каком комиссариате состоите «и учете
■ в) в какой категории отнесен и К» учетн. кн.
г) если освобожден, то яа каком основании
17. Когда дестован

_

‘ /л

1 /'/

I! :

iiaiw'prnvTK! гтрАжаЭисс oT-ciCiBeoirci.'.)

(.INKS ДОННИ*ПГВСртЫ'

;

и *Ш Т

ы.ч с ürıiKV'-Kimr»! -..ı Г П У .

ми а р х т о м и п
«

14. Владел ли недвижимым имуществом, каким
и где

,

Д
Н

Pi

13. Если не служил н не работал по найму, то
на какие средства жил
•'*

доЕ ш и ти ч ьст упрюдт?-:

'

(f

,

■

.«

26. Приметы заключенного

DpMtuna
Подпись заведывающао местом Заключения
Сметы п* vnpcfo а ш с ш и д о пигать чернилами (а краЛись- саучлс хикическим tap: а*ап.гч) ч т о , p*j£opıııao
к.м.м ажпт ичая vaot-ı но «••эчожчоои fic.' ",.v«po« м noi'p.ı>oıı.

I I . iM e t it ı I'aftiiT M

(службы)
4) С начала ионии
до 1 III 1917 г.
б) с ] III 11)17 1.
Ill) дсм»». ирггт*

3)JU-? ( fc-ÄubJ.
te iU k ifr ' İM 5 A iy e ^ M - '
( Ä s t A A - f t 'O ------• » ..Х у

* .

■

12 1л 1.1 СОСТОЯЛ »•!
u каком чине

ПП*МИ*Й . •lywt'n*, 11»

д

>
14 В.идсД’ ли нединжимым ичушеавом. каким'
н где

г-

Г» Привле.чл;т<-н л и к о т в е т с т в е н н о с т и по с у д у
«л;< а д м и н и с т р а т и в н о м а о р я д м 1

16. Отношение к ноиис-оЛ повинности:
.) состоит ли на деНсти вое нной с службе, в
кадрах, долгосрочном отпуску, janace I ..2
лхл .4 очереди или тыловом ополчении
•'•) а каком .комиссэрн’ тс состоите на учете
й) в какой категории отнесен н К> \четн. кн.
г) если освобожден, тс.» на каком основании

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ П

13. 1'сди нс служил и ис |»пГ.отал но кайму, то
ка какие средства жил

••
/ /
... начислением за Г ’)Я У . / /

Ч .в

л
о

0

а у т строжайшеВ
гтрожайшсВ OTiCTCTieb|'
iepıayiH
Tl

.

■евным)

р#Й,^д.*41*.

_

--

17. Ксгд | арестован

\ İ- t ) Гражыи— «кет-о ro ty ju p cıu
J8. Кем :*рсстоаан, ли чьему Ордеру и У: ордера
19. Где арестован: а) Р-.тлублик.!, округ, р йои,
■•'•л гор^л. улица и Л» домя; Си ири-чдемх
■
■
>J W V ' ’. .СТПЗ\ лр>4|14|.!а in.j СН.Ч'Й *«JJ!
гире I* »1саде. на с^рдкми и проч.). 'А

J

\ П.У. ■ i
’i : KüHi.ıxo^HTiiFV^ıröfx l;.f

$ i f f c jı/ ı ( Ы с

Л

ельстаз le'j.'.ı арест «

6. веф.-г^огЩ |Ш “> *j :>

*
а) JAX

7. Of)|uı:«ı«uııtHit а) грамтиий ли>

м и ч*ч именно

d) и т т шкоду ıwnııw*?

(P-C+* o '? 2J

с.) rr*ıı ’u; мчонинл, гг

.

б ) окончил
ч ) UJ>?lı,'.M

/ıpoıu.

.

.

**1«»*лу
...

Сюки»

Причеиивс ик.иочениото .
S. ( , u u j l i - ч ;
СТО W ttTC jl ГТН.1 1«

место рдОиты хаждоЮ члена (OiUi,
миери, детей, му
жа. ж<£ы, братьев

f
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Подпись заключенном . ...

<

:4 S

I V . Ч ..

i.'ew 'hxu.m-'fti

Щ —л
* / ——
-.y/litstŞAah-,

■
•■
*—-

ИГГГП’р)

2-я часть (запила«стен lA M iııc ıp ıg a ıİ мсста заключения)
23. Официальное назоаине мгета заключения

24. Пн чьему ордеру арестован и Л* ордера

^IQj C й&ш Зси^у
Г
"
-

9. Партийная принадлежность?
а) и какой наитии niCTlnrr?
б) с какого времени?
Я

ff*

10. Профессии
Професеяа ил» vu***™

Наамвиг npeınfHinn вам уареждеам

2d За кем зачимсн
2Л. Примети включенного
11. Место работы
(службы):

Иримечаамм

Нпдпись тмдылпющггп ыгппом мклтченпп
И.Чцг Чл•«* Kfi.ll.. «.(«ИММК (• CfMİInı>« ÇJJ41Ç

*)е начала войаы^
до 1/1Н 1917 I.
б) с 1ЛП 1917 г.
по деаъ ареста

АчР *\UU— CLfUi
xu-

А д ..Д ^ Д М ...

..j L

__________ ____________ jUvLJ*-p<J ■

А З Б К - Л д ж г ::

п.-.»:» и- оужал f и-|"«'ıi'i;ı.ı ни и’йм1
,. !Л
и.1 ц 'аи и’ ; |ч ı r i M

:4 i -л .т

л

.i t :

г

з .;: .|

г го с у д » р с ||

йН к Е

дли арестованных п задер)

па ж илы м hm vihccibi'm . ха к и *

( л и м , д»*ш и? неверные ао у л а н и я ■ т е

1.V

ı.*r.ı .ıı:

от-.<.*стн>чкс>сти по суд)

а О II Р О С Ы:

I л к : : j ' i . ı u . ı c : ; . ,u .M r !i* V ı п п р а д ч е
О пт

i -ıiii

mil

и

к KMHHtfwOft по и u ııп о с т и .

л'■•‘ Ж

а> с и с ш ч г :и h i £ с й с т п о е н н о й с м у к б е . а
К
д о л г о о .к и о м о г п у с к - у , «'ЧЯСС 1. 2
п а 3 с: 1.‘;|ч *д н ил и ш л » » ;. м о п о лчени и

17

JÜtfo'fe.jе ^ и

-

• н r .ı ı c j y к о м и с с а р и а т е с о с т о и т .- ня у ч с т с
h j о к д к о й .ч м м .с г и и ■
. /и .ч 'с и и К - \ ч е т н . кн
f ) « т л и .*ГЦ »~1ЖД1»Н, “ К Иj КЛкП Ч Гг'И^ПЛ!1И1*

а) j> - e tf
1"Т Г _ "
в) •_________ :_______ ; ___ :

jrrlfvf^c

Л:• ipt'CTi’.e .lll

lh. m s

- B K ıb -

__ ____

Р е с п уб л и к а

;.tf iPB.ii!, r -1 Ibcvy ордеру,и Л; ордера

о кр уг

Ь л Ч n il.; С О I P —I ••су.я ıpC lUO
y f

У'

..••»: İ) «Д/ЛСВ !»

М(U

,

ч .İV В

от

* *

•-

ИЧ.иЛ-.

ИГСГ. |Ч. чк.

и., it. л л у и

:Л

ч tj'* ' V

ffu <г*.
сто

- '- Г

__

!!р ячсч;«иг l i n m i e n i m :

.

4\ггмк

& Y au

ж и то льап а и

м есто р л б о т и к а ж
д о ю членя

/ if** ■

•J Q U f i

(о т а л ,

м а т е г » . ж еглй. м у
ж а. ж е н и , о р л и .с п
И сестер )

m f

•.
Подпись мклочснмо:»

Ф-Н f-U

2-а чаеп. (заполняете* адмаиастрацчгЗ места ааидючеяяв)

9. Партийяах прииаил^жисстк?
я) в какой партии состоит?
б) с клк чо времени"-'

//т

|0 . П|Н».)».Ч сии

(li'UdNc вргачрнагна или

■■

ripniffCII* 4«
_

ТЛ. (>ф .лцлды'о. uajvauiK' неси .иключ! ни»
а)

V
24. П.л чьс^у ор.'.еру зрсстсваи и N» ордера
.. MefU. J... «Огк
i едужом):

J5. Зл .«ем мч:*.с.;еи

•

26. Кометы «аклмчеииою

1) С ! :и W I7 г.
по день üjiWTi

Примечание!
//и in ilih

л) с аз1".’ \ uofiııu
до 1 Ш 1917 г.

ТЛИСдыЧПкЩ ПА ЧСИППЧ U1K <

İ. |м>. И >1.>fl[>.ıu>r,.

С

h~

<}>*+<*

< А в « 4 . . А Л ** *
Х * * * 4-

-

U-ec-r*( y< -

...

—

!«{. İ-C." 4 Cue С-л
-ше

ti 'I h J İ

гОСуд

p jjy ^ ^ U L - * -

13 Ьсли иг. служил к at [.обо n u m вайку, О
на какие срслствя жнл
J4. Э-гпдел .ж иедянжми=1м ямущсстзом, сжим
и Г ГА

*.

a

/12-

Vi

V

/

АЗЕРБЛЙ Д Ж АН С КО Е !

ПО ЛИТИЧЕСКО Е У П РА В Л ЕН И Е

для арестованных

с зачислением зи Г П У .

7

-

г

15. 11]:и«.ггклл.-я ли ч ответе iBehtf с п я пс суду
нгы админ, порядке

строжайшей атагтстисииоста)

(лица, давшие

16. 0:наи.!я.:с к всингксй говчвьэстк:
a} cocrohF ли я» leÄcre вс?в. слу«5е, >кад
рях V. лгосрсчя отпуску, аяязее 1, 2 и та
3 с -*Bj' гли или тыхевом ооолчеши
б) в ка»о* комясслригте состоите из учет*
я) к такой категория отнесен я Kt учгтв. ет
г) если освобожден тс яа хакок основ зяк и

•)-—

........................

<)
» ) .............- ............... -

••

' ! ......................

|*Л г/e t l /

Г)

\

J7. К с п а арестован
Г&. Кем арестован, пэ чьеку<ордеру я К» ордера
10. Г*с г р т о т г я : в) Рсси>5.. о«р*.г. р-н, сгло.
гор у-uu ■ и N» .'.ov ı: С.\ •:>н •."’км- обстоя
»• •!«*•'1:..и .” .с 1'в4Я ь.- СЬ-.чЙ
и s;ı
сгл*. и* •.У:;>.-1чни и 1|..и. 1

4. Национальность

A < - 4 'C € p .

X jr .u * - c f4

f -

1’ t'r ~

-

w r—

Г .Г 1 К г. но С С С Р

Г». В тр я г т I щ
2>. Когда и

л '.-у

Республика Q L ,Ç ? y .Jt- о к р у г . - - ------район Х м ^ и м . C M - Z .

R. Место приписки

‘ , •'<«f>

> ..

—

- ю с у з - п с т г .г .

j $ "С л‘- 1- via.ır-

-п- -,с: нм)

4 и‘* п

^'jn;K:jtP •
7. ОЛрячпнгпие :ı) гр .ч.г.н.-й ли'
б) H-.4KVK. IIV.1V зкокчк.»’

>'М ■•о;-ки-Н1 ^ и и ч.м мин но

i\ .

22. Me**тл

4~*,4

Jf'4 'ı

\

И)ГС"ИIC' мкоми»Г,V. “Г"'11

~

/ ит- .н.сли ;и*р.д арестом
S.

С ’.-СГГ:

СCV».tı

■о,

л М м ф .С '.^

МИИРСИ.ря

.........,

16

........

,

ства
боты каждою
члена(отца, ма
тери. летгЯ, му
жа. жени, бра
тьев и сестер)

.
iW

\ j L -

,

i

"оСли-.ь адхдечею ю р___ — _____ ______________
2 вя ч и п . | ı u i M u i T c ı u » n c t f i g i ( i ысстн

m h am vku

)

V

2<*ст
jc W

1

-уо

S^weüi^r-

Jx.'y.QcJ^- ---- /о

9. Партийная принадлежность?
а) п какой партии состоит?
б) с какою времени?

22 Оснц пальвсе и гзвание места алключей *■
v^ A X X f'-

C rttA J j a ^

.

.. .

йч

!.

СрофГ.ТИЙ МИ Д'ЛШМСТЬ

24. По чьгиу ордеру а реею язи и >• ордера
•

55. За леи змислек

11. Место работы
(службы);
а) с начала войны
до 1111 1917 г.
б) с 11ll 101? г.
по день ареста

25. Приняты зяклкчевчэгс
я
П р я а с ч а а в и .....................

Подпись уа м д ьв ясу п о месг.ол заклянем:;я

VI)/ТГСГ*. *пв"Ч::|»

/ к 1»

p xA ^ ^ ’

İ :İ

#v I
:л .

Кг.1.1 И" глумил
нс раЛщал ı » «ıı> y , т
Hit :*ilU I' r.n iLIDil ЖИЛ V
■*—

еЛлзе^ъ

*

: ПОЛИТИЧЕСКОЕ yilPAJ,Ж
Л Е$пр

АЗЕРБАЙДЖАНА

л

М £Г»ЯВД Л А П 1Я

4

İ4. .>: :..5«-Л ХЛ ЬГАКИЖЧКЫУ Й«>иХГ7В('М ка-:им*

( j t ^Л- A jl^ c A

vA -V

Ч

\^ /j

-i;

ı ffe Ш 1 .

*

для ар:стованнц!

1Г». :.р :г,1?КЛ'ГЯ .in к OTB-TCTD(MI IC ; II! ГК- cyr.V

* пли аамачисгрэсин:пх лоэялке

.

«V

с зачислением зз Г П У »

pMfaa, p ı m i fetpHMe

]Г». ü ihouk нж к зи.-.ысчия пэя-гтэстл:
iH ia c ı
гпгнии ли hi д^ас-е аса
М-КНЭЯ CMjfÄAc. I
к а д р а х , х о д г с г р о ч и э х с г пуску,
и;
м с .^Ь' ;
11.11 S ■1Ч»'|Ч*,;|| И.гИ ТU.1jBOr.' ОП-Xf
.■'n
'П
ОПОХ .•
tИ
H'
п к .:к * :ч с С м а с с а э а п т с c r ; x o ı г с г.э у е г о
и) а хачг1.’. ж .к м о 'п : омесс-ь а № v .f j ıı ки.
г]
« :no jo-.'C.ı. t ı >:п к;>:Гм ıSc :c^İB) i;

в т * г т н*

B O f l P O C l

12

1 *Э «

н

(u n a m m u

й и т н л м * ^

11

" ı Knr.l -Äf?CTC%Tin

• ' •

]$ .

...............
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АЗЕРБА Й Д Ж А Н С К О Е Г0СУ(

„

, L.,

i-w K ta. д&еииой <муж«*
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б) е какого времени?

---- я -ue в
' ' /* ‘ '

*••'

h) ııpoi'.^ı__________ ^ к :ка:>_________
cci# ра
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я ОО н

ICCЯМЧilir oner) ЛТЭКГR&-I
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“25. Да кем начислен
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боты каждого
члена (отца, ма
тери, детей, му
жа, жены, бра
тьев и сестер)
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. Е с л и и с с л у ж и л ч ı ı c р а б о т а л н о н а й м у , то
на к а к и е с р о д с т в а жил
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Владел ли недвижимым имуществом, каким
и где

‘ а н к е т а

№ lM

и» арестованных и .талеришнш с зачислением :sa ГП У.

Не «tp

Привлекался ли к ответственности по суду
или административном порядке
1C- Отношение к воинской повинности:
а) состоит ли на действ военной смужбе. в
кадрах, долгосрочном отпуску, запасе 1, 2
или 3 очереди или тыловом ополчении
б) в каком комиссариате состоите «а учете
в) в какой категории отнесен и N» учетн. кн.
г) если освобожден, то на каком основании

ГО С УД А РС ТВЕН Н О Е П О Л И ТИ ЧЕСКО Е УП Р А ВЛ ЕН И Е

(лица, давшие неверные покаипия в анкете, будут подвергнуты строжайшей отепственностм)
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17. Когда арестован

*
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б) Документы подтверждают.1гражданство

18. Кем арестован, по чьему ордеру и

ордера

19. Где арестован: а) Республика, округ, р Яов,
село, город, улица и Nı дома; б) при каких
обстоятельствах арестован (на своей кваршре •>лаегде, ка с\>\у-г''' ч проч.).
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i ...... ............

9. Партийная принадлежность!'
а) н какой партии состоит'
б) с какого времени?

23. Официальное название места эаключ»яия
24. По чьему ордеру арестован и fjh ордера

К ш

........................ ..

if * .

10 Профессия

6 •

Мыиаипс п|>слпрнятия или уч|ч.-жлс11пи

<!рофессии ı:. и диааиики.

25. За кем зачислен

'Д о **.
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uribMhm'İiuum*ггаа.. поаоможиогтп'if’ <ьммрО
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на какие средства жил

ж

14 Владел ли недвижимым имуществом, каким

16. Отмошеяие к воинской повинности:
а) состоит лн на действ, военной млужбе. в
кадрах, долгосрочном отпуску, запасе 1, 2
или 3 очереди или тыловом ополчении
б) в каком комиссариате состоите на учете
в) в какой категории отнесен и Nı учета, кн.
г) ?cjm освобожден, то па каком основании
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23. Официальное название места заключ» ни*

^

Не

18. Кем арестован, по чьему ордеру и .V? ордера
19 Где арестован: а) Республика, округ, р йон,
село, горол, улица и Nı дома; б) при каких
•лхЯМТелыщмх арестОкан (на своей кварı«pv II лсадс, "U CuÜpaııMII и проч.);
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15. Привлекался ли к ответственности по суду
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАР1

для арестованьшх и

/

2. Имя и отчество

3. а) ГражАаи-jjpкакого государства
б) Документы подтверждают.

5. Место приписки

6. Возраст (год рождения)
7 Ойраюканис; a'ı ıp*Muıııufc лн?

й) к 1кч.> школ) окончи.!/

родился и
а) /■ ■ U L.'L^ İ
б) икинчил

ПППГМЛ
С(*стан

Сi0 ЖИКМ1.СГВ? ,1
место paöoıu каж
дого члена (отца,
матери, детей, му
жа, жены, братьев
н сестер)
9. Партийная принадлежность?
а) в какой партии состомт?
б) 5, какого времени?

10 Профессия_________________

I
11. Место работы
. (службы):
а) с начала войны
до 1/1111917 с.
б) с 1ЛП 1917 г.
оо день ареста

мне в

у ,- О

ИЛЧМ
1

-Олл

ГОСУДАРСТВЕННО!; 1Н)*ЧТИЧР.СК0Е УПРАВАКНИК
J2. Если сес
стоял ка
чине

то г. кг

, ; ;

И К

13. Если не служил и не работал по найму, то
на какие средства жил

е

^

•-

т д

.IX !i задерганных с зачне ч и н ш за I ' l l . ' -.

İ4. Владел ля недвижимым имуществом, каким
>
и тА

<jıs>^u

нокашия в анкете, будут помергнуш строжайшей отвстст-чипетш)

Л \gJyt\K

15. Привлекался ли к ответственности по суду
л л и админ, порядке
16. "Отношение к воинской повинности:
8J состоит ли на действ, боен, службе, 9 кад
рах, долгосрочн. отпуску,-запасе 1, 2, или
*j 3 очереди или тыловом ополчении
б) в каком комиссариате тж^вште на учете
в) к какой категорий отнесен н Й^четн. jc*
• I*) если освобожен то на каком основании

2. Икя и отчества.. _
3. а ) Гр аж д а н " ıtaV ö rtj го су д а р с тв а

,

'

6) Документы подтверждают, гражданство

17. Когдч арестован

7 W u

4. Национальность

У /г

^tr/

18. .Кем арестован, по чьему ордеру и М ордера
^---------- :
.19. Где арестован: а). Респуб., округ, р-н, село,
гор., улица и Л» дома; б) при каких обстоя
тельствах арестован (на своей квартире в за
саде, на собрании и проч.)

Республика

округ

яке СССР

'пгударстт

J
I

S Цочрагт (год рождения)

М »

7 Образцами?: а) пммогг.чи *и20. КОГДЯ И КОМ 4UllpOILVH

21. Поел явлено ли o(>ı»iiı:eııııe и п чем именно
22. Место лг'-аггиа п-р»-л грестом

İ а«С>'ЛI *

МЧС’ГО ЖИТР/il.
сгва и место ра
боты каждого
члена (отца, ма
тери, лотей, му
жа. жены, бра
тьев и сестер)

т/г.

\И!А/

Подпись заключо
2 -1

9 Партийная принадлежность?
в) в какой партии состоит?
б) с какого времени?

часть (иаодвмтса 1 д п п с т м | и 1 места аажлючемвв)

23. Официальное название места заключения

10. Профессия

t/ * .
фме£о K ıtez..

Наамяие преаприати* иаи учрежктиа

24 По чьему ордеру арестован и М ордера

Пророста или ам к ж м ь

,

26 За кем зачислен
26. Приметы заключенного

«

11. Место работы
(службы):
а) с начала войны
до I III 1917 г.
С) с 1 III 1917 г.
по день ареста

Примеч ание!

Подпись заведылающего местом заключения
Oı«v'iH га nonfMh j nweni шю mifiri чершшми (■ гравием м»час тммичтмч караиашем) чет«о, рааборчию.
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с о с т о я л и л : 1* )с у д з р с г и е и и о й с л у ж и * ,
в к а к о м ЧИН»:

то

ЛНКРБАЙДЖ4НСК0Е ГОСУЛ

1 3 . Е с л и н е с л у ж и л и н е р а б о т а л п о н а й м у , то
на к а к и е с р е д с т в а ж и л
14. В л а д е л
и гд е

ли

—

н ед в и ж и м ы м им ущ еств ом , каким

п я арестованных и ■
(лица, зашпие неверные показа»)

Не

1 5. П р и в л е к а л с я л и к о т в е т с т в е н н о с т и п о с у д у
или ад м и н и стра ти вно м п ор ядке

ВОПРОСЫ!

16. О т н о ш е н и е к в о и н с к о й п о в и н н о с т и :
а ) с о с т о и т л и на д е й с т в , во е н н о й с т л у ж б е . в
к ад рах д о л го ср о ч н о м о т п у с к у , запасе 1. 2
или 3 о чер ед и или ты ло во м ополчении
б ) в к а к о м к о м и с с а р и а т е с о с т о и т е на у ч е т е
в ) в к а к о й к а т е г о р и и о т н е с е н и Иг у ч е т а , кн.
r i е с л и о с в о б о ж д е н , т о н а к а к о м о сн о в а н и и
1 7. К о г д а а р е с то в а н
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1. Фамилия
2. И м я и о т ч е с т в о
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Ц
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А
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3 ?) Граждан £ какого государстве

•)......"

'

й ) Д о кум е н т ы п о д т в е р ж д а ю т . гр а ж д а н ств о

/< ? U r.

4. Н а ц и о н а л ь н о е п.

18.

К е м а р е с т о в а н , п о ч ь е м у о р д е р у и .Ni о р д ер а

19

Г д е а р е с т о в а н : а ) Р е с п у б л и к а , о к р у г , р йон,
се л о , г о р о д , у л и ц а и Ht д о м а ; 61 при к а к и х
г о н г м - с п а т n a ıv r o H S H (н а св о е й к в а р 
ти л е ö .«лсаде, на с о б р а н и и и п р о ч .;.
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'H t f L
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Республика

2 0. К о гд а

л

K t d M V r ıA K s
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У е сто пркпигки

ранои

округ
V --—

№
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ля
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к о !/ д о п р о ш е н
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'1 4 А ч^ е f
*
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• н) щнм•••.

и п чей и м енно
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22 .М ч т о ж и т е л ь с т в а п е р е д а р ес то м
место

ж итель-

стп и и м есто р а 

Приягчлиие 31ВЛЮЧНВ0Г0:

боты

каж д о го
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т е р и . д е т е й , му*
ж ::, ж е н ы , б р а 
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сестер)

9. П а р т и й н а я п р и н а д л е ж н о с т ь ?
в ) н како й п артии со сто ит?
б ) с како го времени?

i
'<ИЖ—

10. П р о ф е с с и я
Пиааиис прсапрмгтма м и учреаслеми

I I . М есто ра боты
(с л у ж б ы ):
a ı с н а ч ал а в о й н ы
д о 1 I I I 1 9 1 7 г.

П рпиечавис!

6 ) с 1 Ж 1 9 1 7 г.
по лень ар еста

Подпись заведывающсго местом заключения
Огасты ил чппрпгм апветм надо п и т ь «раилами (в краЛиеи слу м
лн-4'um «м^йснмя слом, пи В'ччотпогг,, « f i ivim^pok и попрано*.
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Коли с о с т о я л h i г о с \ д а р с тв е н н о й сл у ж б е , то
в к а к о м чи не
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и где
15.
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ot<AM- f/ h у *

j :ı.ıe p ;.t a ıiH

ВОПРОСЫ!
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каки м

Привлекался

16. Отношение к
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e ) --------------
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М е сто

жительства

I

ст в а и м е с т о р а 
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ж итель
каж дою

ч л е н а (о т ц а , м а 
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заклю чти и я

24. П о ч ь е м у о р д е р у ар е с то в а н и № ордера

26. П р и м е т и за кл ю ч е н н о го

При м ечан ие!
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сестер)
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e n

б ) с к а к о го прем сии?

Подпись заключенною

З а кем м числ еи
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9. Партийная принадлежность/
а) ь какой партии состоите
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20.
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4. Н а ц и о н а л ь н о сть

13. Партийная принадлежность:
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а) К каков портки и с какого вре
мени.

Ь.
.

•»►•7** ’

б) сосюял-лн к д р у г и х п а р т и я х ког
да и с какого времени.
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..

к п ш

.

IС м ш тр яж

.

•ill.İ.4
.|»J

r»|JMlj(HıÇh.44-||ı;

,

/.

Ли/

J

Jy

?
-----

ССИ 1-И,
ж итель

ств а и и е с т о р а 
б о ты

«•

каж дого

чле на (о т ц а , м а 
те р и . д е т е й , м у 
ж а. ж ен ы , б р а
тьев ■

):

H j i i m <-H0 İ . п р : д . и д и ) 1 р * ; ; : д

10

сестер)

IH'H'i

: J J ı.

М е сто р а б о т ы
(с л у ж б ы ):

а) с начала во й н ы
д о 1|Ш 1 9 1 7 г.
б ) с 1 Ш 1 9 1 7 г.
по д е н ь а р е с т а

в) с

1021

ар еста.

г. я о д е н ь

и) ц|ч>ш ел

i f f С, Л ,

I лиЛ /Щ

ю*

ч

,:<* н

|

‘ кг* п
■t

ш колу

сс*л4. /Сл^^ЛИл.

if

з.гМ

(ши*Аш Iас

8 „._ и

IfafM * tiq Ä L

4 J/ОК
5

ду

Н«1маие прешрштиа или учреждай*

11 .
люциц iu

роднлеч и

П р о ф е сси *

r) сначала В4#им«<|Ф?и
pi.ibCHOfl'iH acMKıiuııı

0 ) С Ф*»рЯЛ!.С».ОН

/А е т .

near а

9. П а р ти й н а я п р и н а д л е ж н о с т ь ?
а ) в к а к о й п а р т и и с о сто и т ?
б) с како го времени?

15. M ctto p a fb .ı*

СССР—'о с у д а р с т в о

*) f a s i f X X

upon..

" ? - с Л Ъ <1Л£л&

Ш У*не

б) о ко н чи /

какую ш ко л у окончил?

8. С о с т а в

C4e<y

.!

О б р а зо в а н и е : а ) гр а м о тн ы й л и ’

м ссто

и у л . К .,<€•
r c n ı,- |. ı

.

б)

, fi<

^

м й о н Ж ^ /Д /6^

.<ı » >». ft

и ) е сли не о к о н ч и л , u .

«С *Л О ГО 4.1 V M fO I.4 1 , « l .
« jp u И Atf. П.
мы, б р л г ы ь ı

•* ' (

•' i

^

6- B o ı p jc r ( ю л р о ж д е н и я )

в) если ныСил in ни;гии, то ктд л

И . С ю »
С Т .Гв.Ц.СТЬО U

у\ • V .

>•

М есто пр и п и ски

Профессм м и м ш я о сть

/ U>
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОС

З О Я а # А » д 8 *ЗЧЗГ.А

13 I İ c ^ I İ W k W
13. .Если не
■ на какие (

- S S . - it e e H io T e J

вЭДЭ№иь ^awiw°r:>-qfi rw

14. Влад^Пл| *?ДВ*жявЫ».-НЫу1**Г*сИ, I

I . Н И И » » И Ц й / > М 11УЮЯ н м н

15- Привлекался
или адми!

IBKBHBC)/T3IFМ-1

16. О т н о ш е н и е к в о и н с к о й

.

,ы и»)

‘НВОСТИ по суду

надвйсг______

* *

я).гдггоит.лн.
Адрес, долгосрочном атп#$у, ^enece^Vz
-или 3. очереди -или тыловом «полчеи|ш

ыыгавф .İ

б) в мхом-KVUHCctpMifn tocfarV Ь^ет'е
~ П ) Т Г k ä K o ff 'к а т е г о р и и '< fr--------если о свобож ден, то

‘ 4' г- * -

“ .......

.P T f f irırfta яр*ч-тпиаи

4. Национальность

~‘

/; ^ .nŞvJ' ' JV , Г.

5. Место приписки
1.8. Где арестован: ЦЯ- Республика, -округ, ройОЦ,

'’

с ело , го р о д , у л и ц а и № ,д о у л ; (İ) м рд р ш я х

o6acüTv.-.uc;«ei v^einowin i* i c»ı*ı«/t»ap.

б) какую школу окоччил*

^

7

~

-

T İ
•' ............. --------------- >
--------

rd

г ^ у гр » -.

----- İaJL —
r "

:

t-ı « « ( ш и ш т и ш
23 Официальное название места заключения

ru*

“ 'У» ■V

I

ih

-aq ОТЭ9МN ватэ
.'M & ı 0ТОДЖГК MTOft—
_:M .Ы1ТО) 3H9M>
ı--Ц. ч » и . -fe -ум .Й9ТЭД ,H(J9T
•qd ,т*к»ж .1Ж—
Xqsnso и аэат

’ .
J

-M.— » * ' « İ L Lm>\*
'
внзмфояП.01

^

Стевеяг
рогства

11JWI.İ

4>;i» io.hh. ИМЯ И
mxeıTK»

место житель
ст^ан место ра ıf U W c
боты каждого 2.CÄMчлена (отца, ма
тери, детей, му
жа, жены, бра i- jA M
тьев и сестер)
5.-.. .......

Ч

и) lpO
IJlLM
p»;Ct

.Чянн гс m i : Micro рг^.ш
щлжиссть и/и 1роф<ГСП.
■
“ *“ ‘ "• *

1

^0

X

v

*•

т

10 Профессия
Нашяие предприятия ми учреждай*

Профессия ми доджюсть

25. За к«м аачислен
M Toöıq о тээ М . п

-4.

П о& иа ю чд ш а кщ т ш ш / ш А й л

.

<ыд»>(М)

IHWIIIWHİ (И"
л Tiei III 1 од

_
Ж> :гягг'тг(9
Ю Щ Д М on
'

OfKT- м «nnporw m m iu «**п писать чертихи (г «paflıcu П)ЧС химички»
■само «мвт-мм* езди. <■ «имажкости ба ».ı*apo> и иоардми.

1CHU, p4j6oy4HiKi
I

1068

и-ас в

9. Партийная принадлежность?
а) в какой партии состоит?
б) с какого времени?

24. гвчвй/адп^о^ ■»о(й?(й“л'’'
16. Приметы ааключеыного |

Ь М 'Ъ . р Ц л Л

Есл>- вне СССР -государство
-гкударстяо

5; чо 1Г1кл

к ) ОСП! !!*•• ОКОНЧИЛ, CK. ***rt

. » .... İ X I........ : -.Liı
-~X_______
. ..
... . M
4 Врннечая! e заключенного:

«

--------------У округ
-у»----- —

лег. родился а

7 Образоясиие: а) грамотный лк’

8 Состав ..се*ьи,

U

район Х М / ^ / О - Н

6. Возраст (год рождения)

(КННОДЖОЧ Д01) ТЭЬ«{»ов <1

ти р с и за с а д е , на со бр ани и ,и я р е ч . ) ., ^

.,*1 .1 **

*P^rntfAmuu»
* * % tH№
. U

11. Место работц
(службы):
♦ *л)‘ с начала войны
до 1(1111917 г.
б) с ЦП1 1917 г.
по день ареста

(j/

I

политической у-травлзие

азербайджанское

%
12

Е с л и с о с т о я л на г о с у д а р с т в е н н о » ! с л у ж б е , т о
и каком чине

13. Е с л и н е с л у ж и л и не* работая
на какие с р е д с т в а ж и л *

I & Ж

h~>1

■ İ
14. В л а д е л
и где

ли

имуществом, каким

недвиж им ы м

Ъ г

16.

‘1 <а« ш п

•İ

О Т К Е Т Ы:

'IsXJfİAAM.

1 ;Т

Я

Граж лА н" к а к л о
Я о кун гвы

r :> r v ıip c r 3 ı

:ю лп 1 ср ж д а :о щ / р д л д ан сть- »

v,1 4- HtuiQaufraücib

{ * '

1

1 7 . К о гд а ар е с то в а н

, Ж.

18.

y l . k ,-у V ^ ^ \

h

К ем Ч р е с^ ом н , п о ^ ь е м у о р д е р ^ Л? ордер^

19. Где а р е с Л р а н : а ) Р е с п у б л и к а , о к р у г , л й о н ,
3
с е л Ы ю 'р < К ,- |л и ц а и N» д б м в ; £ ) 4 ф Л < а к и х
о Л с т о в т е л ь с т м х а р е с т о в а н (н а с в о е й к в а р -

5. Место п?м.1И( .и

F - r n > iv . & ı

и

CL'.C £tf

_______

Dkpvr

- л

-

Г 'О О в
E c n - nn

В.- . \ ı с

т:;г*' :• леяле, пз собрана,: и проч.).

/ ? м ../ с т Г

г

V

б ) в к а к о м к о м и с с а р и а т с о с т о и т е - чн а у ч е т е '
в ) ş % а к о й т е а т е г о р ]|и « т ^ с е н и |М > у ч & 1 Н ^К н..
г ) есл и о с в о б й ^ е н , п г л а 'к а к о ^ ,о с н о в а н и и

д ражайш е! о т к ш к . . н о с п »

<«п*ли*г*я заНыочсиним^

I Ф.1ЧХЛИЯ

О тнош ение к во и н ско й п о в и н н о сти :
а ) со сто и т л и нз д е й с тв , во е н н о й е л л у ж б е . в
к ад р ах , д о л г о с р о ч н о м о т п у с к у , з а п а с е 1 , 2 ,
и л и 3 о ч е р е д и и л и ы ц о р о р р п д о ч е в и |г -

Гвгрги >1

. )■

<• К О Л P O Ç Ьб\|

15- Привлекался ли к ответственности по суду
или административном порядке

,

z зачнс.'сииех зя ГГ.У .

ДЛЯ £ p S fT O 0 2 H l[Iı:X
(.İHUJ
г и: в]

по найму, то

.

n

p u Ä j.M ih a '

lY T I’
W .IV C я t

:r

1 ".

4*.• ..•' u

4. Oi'|. гжаин- а, I > «г .

20. Когд а и К'.'М д о п р о с ? »
•'Кч.
21

I p c - fa r t .::..‘о

л<.

о и и п н гси е

t Y

‘1\> M vCTi' ж и те л ьс тв а п е р е д

Х

.

—

■
. Ir.U,
xırr/.t-/ й .и х и Д

ш

/ .

Подпись заключенном .

,У ,

24. По чьему ордеру арестован и

№

/г.2

.
*

İ. Пгргкйн1йв||^111лтеа^5^
Ml • кисой йиртки ссстйкт?
б) с к.-кс.о шкыеии?
^

вж Л Ж В ь) •

назаанне места зак.1юч< ния

1ДV

_

VI

3 -...

2-1 часть(ааполнветеаадшвнвстрацвейместа
23. О ф и ц и ал ь н о е

.Jti

fcua и л е е ю эд-

€этм . Mr ж4\пгс
члрп.1 (oxua: кя*
т<ри, детей, ч>Щ . 1 (1 1 11 , ' ф ’
4- . >
^
* TI.CC к ceçıpı
c e c ıp g i

h ...... — ‘
^

MC

клм. I'. = " Л -L-J^ l

а р е сто м

Припои наг и ш ю ч е и н о го .

./.у.

Г|,

.. н «нм им енно

1C Профессии
i!puct:i.

ордера

j

ши ь лм :aı

25. За кем зачислен
26.

П р и м е ты

заключенного

Л. Mono рибота
( < л у * С и );

г\

Првмсчавво

с H i4 tf.u B u > i] iı

а> 1 :о 19-7 г.

С) с 1 1.1 ш ? г.
, но д о п . * ? е с . »

Подпись заведнвающего местом Заключения..
Otıetu на мороси jBKetM вам m rm черавяами (в краЯвев нуче аяниаоам мрНимвсв) «
п <лв>'(1м> выписывав с/овл, по визыолвоегм бег г ----

K /t£ İU ı3 * -d5ttA
л-+~м-м. .«.Ч г Д

-Ч
Aju.

.

•Г

.'У ' *! г

1 У .1 Р Ш Г .Н И Е

.2 Г in riK'i'ii'. и; ıc.yj.'}M ;ı.ıeHıc': г .у л д *,"о
И O İ'İV ч иг

Я

';3 tcaK Ь? С 1УЖ1.Л Л НС pa60 “ V. 110 nsftay, ти
I". какя? cpç ıc ıa a лил
, .

fi İİ

- if

Q /s ( 1 1 1

V i- İM *
t J i .'“ J g C * /

*-

14 Кладе.! ли челвинляым яму цсствоя, капли
л гдг
I V П;>и8лекале.» :м к сгве.ттага:-:исти ı.u .уду
-u.-ı a i r инист пат*ннэм г э р и к е

1 -ая чивт*. (»аво*ия*т«й а»« л ••*•««ка им)

-

15. С т с яенпе >: е э и я м э || оовг.ннэсги: «
. 5)..>-Х70ит'л* на д«йс(ж aceıunjl сл уж б е ., а
халдах, дс-Щ1С[х;^ао|Лотп/;кул safl^rc 1, 2
'ал -'. 3 пчгч'дм к :и тьы-эвок опЬ^ченли
0) в качом. лоалссароятЬ Vcrcfcu’ rp.V-^Hire
j ) ь какэй категэрп^ çrxetCH к Mt-учетв. кн.
г) İCA/. C.iOCOMXCA, Т^ПП «K’ tX V riİc!ГМ* НИИ

1

I. Фамилия

Ъ, ^

Ч Имя и отнесши

, «) j(- 0 L

X M .y b A L C H . j t ^ и л

f ) ........ ............ f

■ \.

3 . а) Граждан” какою гпеуддисгяв
6) Документы nourm-ржапют грянпвиетво

-------------

4. Национальность
l ? t Котл: ар:сто- «

-

^

ЛJ V *%

]fi Кгк ар:стог>:н, м у ьзд *

V

ttfv

V

1

t -

-1 Щ '

иордера

•NIL • Гя ajc^cfian. a’ P&^Ctbuk-l. 4крут$.р йен,
ч'«*л->. ropüj, у л ю и Л: лэма;'*) при ч а к и
О'ЧТО'-ır.lhC !!•>. İ.*X108*'- f-!i :»С 'Й kMf~i!|Hi j iacatv, на •: x;ını* i;ı и чротЛ

Г». Место ириниекм

'

СССР—■
гп<Vл*ггт*‘

lL 4

eX jb -e ^

Ц£<*цу>гС

. C o :ia t >

.11

£.* л’ .-сл' ‘ .i:

*ти.;» ч с |:ч я т т м у

Прежние

«’tlrt -Hir* И . И1‘*л IVCII‘0

^

_J_

1

1

/M jtU iV C

i^ 'T ’—r V r p ’-Ttfptirt-—

/ ffi #

7 . (K fU O M u iv. a,ı ijiaM.ı.ı-we лиП) if lfl МР OVAM4II1 ок.

20 Кэгд ıı i:-j* ло:
2.. 1 | -1 1Ы- 1

j-ОДЙ..Ск ь

П. К:».«расг <Mit p->xV«'“ ei

П"

vC»»Mi.

МГРТП ЖИТ<’Д1.
ства и место ра
боты каждш о
чдепа (отца, ма
тери, детей, му*
жа, ж кии, бра

TVCB и ссстср)
С-7/

U. Паршйнаи ирмнаалкмтмггь?
я) я кяиой партии состоит?
б) с какого времени.1
*___

10. Профессия
Н инам

арсаагмиия

imm

уч^яжиин

ПряфкссН!. или аовапость

Л

ДАВЛЕНИЕ

S f ijji'

АЗЕР.БАЙДЖАНСКО!

1

Г-СЫ СОС Гии ! •

1* КЛк'ОМ чикс
. Е с л и ни с л у ж и л к н о р л » о г л л
на к а к и е с р е д с т в а ж и л
. 13л адел

ли

недвиж им ы м

по

л’
най

[|

1.1 я аргстованн

la, вавоис венерн^ rflK 1
В ОПР О 1 г ÜŞSf
l-ля част* (аанолвяетси aa-.-J

IS. Привлекался ли к ответственности по суду
или админйстрлгкияом парилке

ГПУ.

т к т а е яиоЬ^)

(лава,

имуществом, каким

111. Отношение к воинской повинности:
я ) п и т гои т

ли (и лскстл. поенной службе. в
клярах, долгосрочном оп-уску. запасе 1.2
и л и Я очереди rf.ni тыловом ополчении
rt) п коком Квмлсглрщгс состоите иа учете
N> уче т. кн.
в) в клкои категории отнесен

J . Ф амилия

и

1 7. К о г з ) а р е с т о в а н

'I

y p .f ^ y J 'l.
;;

3. а) Г р а ж д а н ™ к а к о го го суд ар ства

г ) с е л и п г п п - 'к ш д о н . т ч ı -з к а к о м о с н о в а н и и

ft) Д о к у м е н т ы
*

1«. К о : а р е с т о в а н , п о ч ь е м у о р д е р у и

—

2. Имл и отчество

:•.:*'><

4. Н а ц и о н а л ь н о с т ь

_______ ____________

.V Место приписки

ри

Рмлуймп y?J4'<4' •««Еу

.\Лрлера<

. ıı.ı

л

• lir a t a o ıt t
« ПУ.П.).

.

п о д тв е р ж д а ю т, граж д анство

Г.М* -Х 'Л Т Ч И Я г: Л ! Р Ч Ч Н & Ж К П . о к р у г , р Йон,
*т ............ гл ......... * 4 : . . ; ! :
• ..Ч 1 Ы Г '.:
и

. '

:

Ü -..M IMI-. C X C F • 'OC4 . w r - я

w ıı::p

л /т :

*>. В с з р а с т ( ю а р о ж д е н и и )

.л г.ся к

•| ‘ | ' •*

Л»-1МН*СЛ. ИДИ чр»т
--------------

Ь. С о с т а н
м есто

сем ьи,
ж итель

ства и м е сто р а 

Ормшаше лак.'.»ч.'ивпп»:----

бо ты

каж д о го

ч л е н а (о т ц а , м а 
тери , д етей ,

у//

му

ж а. ж ен ы , б р а 

$

тьев

и

сестер)

\.Мм- JtaLft *1-..
%йм j (фмле. VMt
L< ^ iJM gtSs
4.
.%«/»<AMÜL

5 с*'«!

Ц)йи<а сГ/fAM
‘ü

äU ^C d.

$•>*!'!> ■*-

'Ь<л >'_

Подпись заключенного
2
23

-я часть(амэдкаетсяадмвнветрапяейшеп аавлючемя)

О ф и ци альн о е н азван и е м е с т г за кл ю ч е н и я

24. П о ч ь е м у о р д е р у а р е с т о в а н и М

орд ера

9. П а р т и й н а я п р и н а д л е ж н о с т ь '
Й) в к а к о й п а р т и и с о с т о и т ? .
6 ) с к а к о г о времени?
10. П р о ф е с с и и

~

Махмии!- при при*™ * и»и учрГаиеяиа

а

д

25- З а к е м з а ч и с л е н

■
ı+f l r
С ' 3 l't
,

2G. n p ıiM i-T U з а к л ю ч е н н о г о

И . М ес го ра б о ты
(с л у ж б ы ) :
а ) с н а ч а л а войны
д о 1(111 1 9 1 7 г.

Прмшсчм«ие1

б ) с 1 Ш 1 9 1 7 г.
по д ен ь ареста

/Joönıte* ъаеедыбпющеги ит пом .юклнуцчши

. Si’
6)

/

g

°

. i . . % ..
i i . ■ fA iiA I

П р о ф .г м пли м к н о т

К Е .Г А
11

ü. c '.K iu r t i
p 41 ком 4HIIC

I-

p:

Щ

с л у жб е , t o

Ш

,

ч * п*0 *т л в

14. Илаяел

ли

I ■ ■'

-till.'. "

a m v a & V M L & ^ J S ./ '•
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"Böyük Ermənistan" nümayəndələri
Naxçivan M uxtar
Respublikası torpaqlarının Ermənistanın əzəli torpaqları olduğu
barədə Erm ənistan Elm lər Akadem iyasının prezidenti Viktor
Ambarsumyanın 1989-cu ildə SSRİ A li Soveti prezidiumunun
idasmda Qarabağ m əsələsinin müzakirəsi zamanı söylədiyi sözləri
son vaxtlarda təkrar etm əyə başlayıblar.
Bax, bu səbəbdən də biz yalnız Naxçivan M uxtar
Respublikasından repressiya olunmuş və Azərbaycandan uzaqlara
Qazaxıstan çöllərinə və daimi soyuq Sibirə sürgün olunanların bir
hissəsinin siyahısını dərc etməyi qərara aldıq.
Bu siyahıya yaln ı* 1937-ci ilin 10 mayından 1942-ci ilin
oktyabrınadək repressiya olunan ailələr daxil edilm işdir. 30-cu
illərdə
erməni
əməkdaşlarımn
yazdığı
kimi
Naxçivan
respublikasında repressiya XI Q ızıl Ordu qoşunlarının işğalının ilk
günlərindən başlam ışdır. Bu respublikamn seçmə kəndliləri 3031-ci illərdə məhv edilm işlər, bir hissəsi güllələnm iş, bir qismi
mühakimə olunmuş və Belomorkanalın tikintisinə göndərilm iş,
daha yaşlıları ailələrilə birlikdə qolçomaq kimi konvoy nəzarəti
altında
Aral
dənizi
sahillərinə
göndərilm işlər.
Hazırda
məhkumların dəqiq uçotunu müəyyən etm ək mümkün deyildir,
çünki, əmr Beriyamn həbsindən sonra hazırlanıb im zalanm ışdır. Bu
əmr əsasında Azərbaycandan 26 min iş məhv edilm işdir,
bunlardan Naxçivan M uxtar Respublikası əhalisinin işləri xüsusi
yer tutur.
Mən tarixçi deyiləm , ermənilərin Naxçivan Respublikasının
tarixi m əsələsinə dair boş, cəfong söhbətlərinə qarışmaq
istəm əzdim , lakin dahi Nizami Gəncəvi dövrünün məğrur
dayanmış abidəsi onu deyir ki, hər bir axm aq boş-boş danışa
bilər, bunu yalnız dünya şöhrətli tarixçi Ziya Bünyadov kimi
alim lər,
hətta erm ənilərin
ən
mürtəce
tarixçiləri
belə
oturaqlığım ızı əyani təsdiqləyən dilsiz şahidlərim izin - M ö’minə
Xatun kim i tarix-m ədəniyyət abidələrinin xalqım ıza m əxsus
olduğunu artıq sübuta yetirm işlər.
Repressiya olunanların siyahısı 957 ailədən ibarətdir, onlardan
yarrttz i ä ilə ermənı m ıllətıncıən, qalanıarı azərbaycanlı idi. Bu üç
~ eiTTu ııi ail^bl bürgüriün ffi ğünlərindən keçm iş ittifaqın bütün
distansiyalarına şikayət etm işlər. Ailələrdən biri 1941-ci ilədək

vətənə qayıtm ış, iki ailə isə öz sürgün müddətlərini çə k ib ,
müharibədən sonra vətənə dönə bilm işdilər. Çünki, So vetlər
ölkəsinin rəhbərliyində onları dəstəkləyənlər tapılm ışdı. Bə’z i
azərbaycanlılar da şikayət etm işdilər ancaq düzgün repressiya
olunm alarını təsdiqləyən, bəraət üçün haqq ala bilm əyəcəkləri
cavabını alm ışdılar. Hətta 1956-cı ildən sonra bütün ölkədə
kütləvi bəraətalma başiayanda da onlara bəraət verm ədilər. 1989cu ilədək cəm i 5 ailə bəraət ala bilm işdi.
1937-ci ildə avqustun 5-dən 15-dək Muxtar Respublikada
NKVD orqanları tərəfindən antisovet elem entlərinin aradan
götürülm əsi üçün xususi əm əliyyat keçirildi. Nəticədə bu
respublikanın 9559 nəfer vətəndası tutuldu. bə'ziləri güllələndi,
bir qism i m ühakimə edildi, digərləri isə respublikadan uzaqlara
sürgünə göndərildi, ço x cüz'i bir hissəsi növbəti dəfe repressiya
olunmaq üçün buraxıldı.
M uxtar Respublikanın əhalisinin tutulma əməliyyatında 95%
erməni m illətindən olan əməkdaşlar iştirak edirdi.
1930-31-ci illərdə demək olar ki, Culfa rayonunun Ərəfeə,
M ila x Boyəhm əd, Nəhacir, Şahbuz rayonunun Keçili, Kükü, Külüs
fonHlarinin ki^ilarinin m əhv edılm əsınaə rvıaxçıvan UPU-nun rəis
müavini Orhplyanm - bövük xidm əti olm uşdur. Həbs edilən
kişilərin bir qism i güllələnm iş, bə’ziləri mühakimə olunmuş,
onlarca kişi isə güllələnm əkdən qorxjjj^q qaçıb gizlənm işlər. Bu
illərdə mühacirətə göndərilən ailəfer təhqiq edilm ədən 1937-ci
ildə Qazaxıstan çöllərinə sürgün olundular.
19
əsrin ortalarından və 20-ci əsrin əw ələrindən başlayaraq
İrəvan quberniyasından azərbaycanlıları öz əzəli torpaqlarından
silah gücünə qovdular. Qafqaz torpaqlarını azad etmək üsulları
sadə və am ansız idi. 1864-cü ildə rus ordusu torpaqları yerli
əhalidən təm izləm əyə başladı. M üqavim ət göstərənlər m əhv
edilirdi. Təslim olmaqdan imtina edən müsəlmanlar artilleriya ilə
bombardman edilm əyə mə'ruz qalır və evləri yerlə yeksan
edilirdi. Bolşeviklər NKVD-nin erməni əməkdaşlarının əli ilə,
sovetlər ölkəsində etdikləri kimi, indi də Naxçıvanda sovet
vətəndaşları olan azərbaycanlıları, əlbəttə, bombardmansız m əhv
edirdilər.
Onları antisovet elem enti kimi məhv edir, sürgünə göndərir,
güllələyir, mühakimə edirdilər. NKVD, QPU, DTK-mn erməni
əməkdaşlarına Naxçıvanda hər vasitə ilə azərbaycanlıların sayını
azaltmaq lazım idi. Ancaq Qazaxıstan başqa respublikalardan
gələnləri yerləşdirm əkdən imtina edəndən sonra, Naxçivan

M uxtar Resp ubl ikas ından adamları Azərbaycanın Göyçay, Samux ,
ZərdaD rayonlarına göndərməyə başladılar. Qubadİıi Ağcabədi,
" AğdärrT Fərtər, Im işli, Cəbrayıl, Zəngilan, Biləsuvar, M asaİlı,
Т^эпкэгагГ Lerik, Yardım lı, Astraxanbazar, Gəncə və başqa
~rayonlardan, о cüm lədən, Bakı şəhərindən də əhali repressiya
olunub Ljazaxıstan çöllərinə göndərilm işdi. Bunlarm siyahısını
dərc edəcəyik. Naxçivan Respublikasından sürgün ölünänlarin
siyahısım dərc etm əklə biz dünya ictim aiyyətindən tələb edirik ki,
qoy onlar bu əhaliyə edilən əsl soyqırım ı görsünlər, bu soyqırım
erm ənilərdə oldugu kimi fiktiv, saxta sənədlərlə deyil, Azərbaycan
Dövlət A rxivlərində mühafizə olunan əsl, həqiqi sənədlərlə təsdiq
edilib.
Q azaxıstan çöllərinə göndərilən ailələr о qədər əziyyətə,
işgəncələrə dözüblər ki, bunu bir kitabda, hətta cild-cild kitablarda
təsvir etm ək qeyri-müm kündür. Başqa yerə getm ək, təhsil almaq,
azad söz dem ək hüququndan, üm um iyyətlə hər cür hüquqdan
məhrum olan bu insanların əziyyəti onların uşaqlarına, nəvələrinə,
hətta nəticələrinə belə sirayət etm işdir. 1991-ci ildə Azərbaycan
m üstəqillik əldə etdikdən sonra «antisovet elementləri»nin
nəsillərinin tə’qib olunması dayandırıldı. Nəticədə mə'lum oldu ki,
«antisovet elem entləri» DTK, partiya və hökumət rəhbərlərinin
özləri im iş.
Repressiya olunan bütün ailələr yalnız 60 ildən sonra tamamilə
bəraət aldı. «Siyasi m otivlərə görə repressiya olunanlara bəraət
verilm əsi barədə» Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər
Əliyevin 1996-cı il 15 mart tarixli qərarında deyilir: «Sürgün
olunmuş ailədə doğulan uşaqlar da birbaşa bəraət alır». Bu ona
görə belə edHib ki, gələcəkdə onların mə’nəviyyatını heç kim bir
daha təhqir edə bilm əsin...
Mən 30-40-cı illərdə repressiya olunanların işlərini nəzərdən
keçirmişəm-, orada bütün qərarlar 1 və ya 2 cümlədən ibarət olub,
NKVD,
QPU-nun
93%
erməni
əm əkdaşları
tərəfindən
im zalanm ışdır.
Orada yazılm ışdır ki, antisovet elem entidir, kolxoz quruluşuna
qarşı çıxıb , kənddə böyük hörməti var, şəhərdə yaşayanlara isə
«antisovet elem enti»dir, partiya və hökumətin xəttinə zidd
çıxanlardır. \
Repressiya olunan bütün ailələr SSRİ Nazirlər Sovetlnin
qərarına əsasən 1947-ci ildə xüsusi sürgün yerlərindən rejim li
^əhərlərə getm əm əklə, Vətənə qayıtmamaq şərtilə azad
edildiklərinə baxm ayaraq, «ellər atası»nın ölümündən sonra,

1954-cü ildə DTN əm əkdaşları tərəfindən bu işlərə yenidən
baxıldı və bə’zi işlər DTN orqanlarının operativ uçotuna götürüldü.
Bakı şəhərindən v ə başqa iri şəhərlərdgn 50 kilometr aralı
yaşam ağa icazə verilird i.
Bu işlərdə repressiya olunaniarın ali məktəbi bitirdikdən,
dissertasiya m üdafiə etdikdən sonra vəzifəyə irəli çəkilməli olan
uş^qları ilə olan sorğular qalır. Belə sorğulardan sonra «antisovet
elem entlərinin» uşaqları əlbəttə ki, irəli çəkilm irdi, hətta cürbəcür
bəhanələrlə perspektivi olmayan vəzifoyə keçirilmə halları da
olurdu. Culfa rayonunun Yaycı kəndindən olan Allahverdiyev
qardaşları
Sovet ordusunda polkovnik rütbəsinə qədər
yüksəlm işdilər; sorğudan sonra birini işdən çıxartdılar, о birisi isə
hərbi m əktəbdə elə kafedra müdiri olaraq qaldı.
Rzayev Q ürbət Q azaxıstanda doğulub, işləmiş, məktəb
direktoru olm uşdu. Sorğudan sonra onu nəinki Ordubad raykom
kom som oluna birinci katib göndərm ədilər, hətta onu tutduğu
vəzifodən də azad etdilər. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan
sonra xalq təhsili şö ’bəsinin müdiri vəzifəsinə irəli çəkilmiş və
respubiika deputatı seçilm işdir.
Professor Hüseyn M uxtarov Gümüşlü filiz yatağının direktoru
tə’yin olunm uşdu. Sorğudan sonra vəzifəsindən azad edildi.
Bizim ailədə də belə olm uşdu. Məni yüksək vəzifəyə təy’in
edəndə mən bəraət almaq barədə arayışı axtarmağa başladım.
Mən о va xt yalnız Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər
Ə liyevin köm əkliyi ilə m aneəsiz olaraq M uxtar Respublikaya nazir
tə’yin edildim . Ancaq o, M oskvaya gedəndən sonra DTK-mn
təşkil etdiyi kiçik bir ərizə əsasında SSRİ DİN-dən «xalq
düşm əninin oğlunu belə vəzifəyə necə keçirmək olar?» sözləri
yazılm ış bir topa kağızla üç polkovnik gəldl. Təşkil edilmiş
təxribatdan sonra məni tutduğum vəzifədən getməyimi xahiş
etdilər.
Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Aydın Əzimbəyovu SirDarya vila yət partiya kom itəsinin katibi vəzifosinə tə’yin edəndə
o, bizim kilərin Sovet hökumətinin sadiq adamlan olduğunu sübut
etm əli oldu; yenidənqurm anın ilk illərində onu özbəkistan
avtom obil nəqliyyatı naziri tə’yin etdilər, bir neçə vaxtdan sonra
onu izləm əyə başiadıiar və vəzifədən götürdülər. Azərbacanlının
nazir vəzifəsində işləm əsi Xoren Qdlyanın xoşunagəlmirdi.
M ikaytl Rəhim ov Tum aslı kəndində doğulmuşdu, kənd
təsərrüfatı elm ləri doktoru, Rusiya Federasiyası Nazirlər Sovetinin
mükafatını alm ışdı, Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmlər

Akademiyasmın m üxbir üzvü idi. Azərbaycana qayıtdı, indi elmi
institutlardan birinin direktorudur. 2001-ci ilin iyulunda
Azərbaycan Elm lər Akadem iyasının m üxbir üzvü seçilm işdir.
Hüseyn Əbdürrəhman oğlu Hüseynov yalnız respublikamızın
m üstəqiilik qazanmasından sonra, Vətənə qayıtdı, yüksək vəzifoyə
irəli çəkildi.
Salvar Məmmədnağı oğlu Talıbov böyük sərnişin təyyarəsi
sürən ilk azərbaycanlı idi. 60-cı illərdə Vətənə qayıtdı, bir müddət
gəmi komandiri işləd i, lakin onu daim izlədikləri üçün Daşkəndə
qayıtdı, muzdlu canilərin əli ilə öldürüldü.
Mən yalnız m ənim lə oxumuş və şəxsən tamdığım adamlar
barədəki faktları misal gətirirəm . Uşaqlar və repressiya olunaniarın
özlərinə dair aktlardan isə, əlbəttə, m inlərlə səhifə yazm aq və
cild-cild kitabiar yaratmaq olar.
Valideynləri «antisovet elem entləri» kim i repressiya olunmuş
uşaqların vəzifoyə irəli çəkilm əm əsi mənə aydındır, lakin bu
uşaqların öz layiqli yerlərini tutmaq üçün idmana yaxın
buraxılm am asını mən heç cürə başa düşm ürəm . Respublikamız
müstəqil olandan sonra Namiq Abdullayev 2000-ci il Olim piya
oyuniarının
çempionu
oldu.
Sovetlərin
vaxtında
onun
valideyniərinin kəndi «bandit» kəndi adlanırdı. Bu kiçik Ağdərə
kəndində 1931-ci ildə onlarca əhali güllələnm iş, 67 adam
repressiyaya m ə’ruz qalm ış, bunlardan çoxu 1937-ci ildə yenidən
represiya olunmuş, bə’ziləri uzun təhqir və təhdidlərdən sonra
güllələnm işdilər.
1952-ci ilin m ayında Kirov rayonunda yüngüi atletika
yarışiarında kənd kəsərrüfatı texnikumunun təiəbəsi Ə liyev Əkbər
100 m etrlik məsafoni hamıdan yaxşı qət etdiyinə baxmayaraq,
birinci yeri bizim fizruk Nikolay İvanoviçə verdilər. Taldı-Kurqan
vilayətindəki yarışlarda yüngül atletika üzrə birinciliyi Ordubaddan
olan Saday M əm m ədəliyev qazandı. Lakin Q azaxıstan birinciliyinə
düşm ədi. Dəstə kəndindən olan pəhləvan Əli Həbib oğlu
M uxtarov güləş üzrə Səmərqənd vilayətinin çempionu olmuş,
vətənə qayıtdıqdan sonra dəfolərlə Azərbaycanın çempionu
olmasına baxm ayaraq, Azərbaycanın yığm a komandasına və
ittifaq birinciliyinə yaxın buraxılmam ışdır. O , ən güdü ağırçəkili
güləşçilərdən idi. Əlbəttə, «antisovet elem enti»nin oğlu olduğu
üçün ölkə və dünya çempionu ola bilm əzdi. Bolşeviklər belə
«biabırçılığa» dözə bilm əzdilər.
Q azaxıstana sürgün edilənlərin bütün işləri Azərbaycamn
arxivlərinə göndərildi. Bu işləri oxuyarkən mən əmin oldum ki,

müharibədən sonra və «ellər atası»mn ölümünədək, bə’zi hallarda
isə hətta 50-ci illərin sonunadək tutulan ailələrin işlərinə mənfi
xarakteristikalar verilsə də, «antisovet elementlərinin» uşaqları
yaxşı oxuyurdular.
Bu uşaqlarm əksəriyyətinin məktəbi qızıi və gümüş medallarla
bitirməsi barədə çoxlu misaJ gətirmək olar, ancaq onlara heç kəs
mane ola bilmədi, onların müəllimləri də repressiya olunmuşdu,
ancaq heç vaxt, heç bir hakimiyyət qarşısında əyifmədilər,
vicdanlarım itirmədilər.
1937-ci ildə repressiya olunub sürgün edələnlər 1947-ci ildə
Qərara əsasən azad edildilər. Onlara siyasi cəhətdən e’tibarlı
adamlara verilən vəsiqə verirdilər, yüksək əmək göstəriçilərinə
görə hökumət onları orden və medallar ilə təltif edirdilər. Lakin
buna baxmayaraq bəraət almayanların uşaqlarını yaxşı işə, hüquq-'
mühafizə orqanlarına götürmürdülər.
Mənim atam suçu idi. 3 medal və ordenlə, qardaşım Yusif 3
medalla təltif edilmişdi.
Culfa rayonunun Yaycı kəndindən olan Şövkət Məmmədova,
şərurlu Məşədi Əziz «Qırmızı Əmək bayrağı» ordeni ilə təltif
edilmişdilər.
İmişli rayonundan repressiya olunmuşlardan 7 nəfori Sosialist
Əməyi Qəhrəmam adına layiq görülmüşdü. Onlar faşizmin
məğlub olması üçün var qüwələri ilə işləyirdilər. «Antisovet
eiementlərinin» uşaqları həmişə fərqlənirdilər; onlar çətin anlarda
əllərinə siiah götürüb Vətəni qoruyurduiar.
Ordubadın Əndəmic kəndindən olan Məmmədov Məmməd
Fərhad oğlu çağdaş günlərdə müasir daşnaklarla, erməni
yaraqlıiarı ilə son nəfəsədək döyüşmüş, ağır yaraianmış, kömək
gəlməyincə geri çəkiiməmişdi. 1918-ci ildə təkqulaq Andronikin
qoşunlannın Naxçivan toфaqlarından keçərək bütün canlıları
məhv etdiyi vaxt ata və babaları kimi öz azadlıqlan uğrunda
oniarın necə mübarizə apardıqlan barədə çoxlu misal gətirə
biiərəm.
Əllərində silah vətəni qoruyan azərbaycaniılar NKVD-nin
erməni əməkdaşlarının əli ilə xalq düşməni və antisovet elementi
oiduiar. Ermənistanda da repressiya olunanların siyahısını tərtib
etmək olar, iakin bu siyahıda da 30-40-cı illərdə repressiya edilən
azərbaycanlılar üstünlük təşkil edəcək. Onların bir qismi
güllələnəcək, bə’ziləri ittiham olunacaq, böyük bir qismi isə
ailələri ilə birlikdə sürgün ediləcəkdilər. 1948-49-cu və 1980-cı
iilərdə
Ermənistandan
kütləvi
deportasiya
olunmuş

azərbaycanlılarm siyahısını tərtib etm ək etm ək oiar. Bununla belə
qeyd etm ək lazım dır ki, Ermənistandan deportasiya olunan
azərbaycanlılar respublikamızın Saiyan, Ucar , Beyiəqan və bu
kimi ən qızm ar, iianmələyən düzləri olan rayonlarında
yerləşdirilirdi. Buraların iqlim şəraiti oniarın vətəniərinin iqlim inə
uygun gəlm irdi. Bunu da qəsdən belə edirdilər ki, deportasiya
olunan azərbaycanlılar beiə şəraitə dözm əyib məhv olsun və
beləliklə, Azərbaycan əhalisinin sayı bir daha azalsın:

1937-1942-ci illərdə Qazaxıstana sürgün edilm iş
repressiya qurbani olan aiiələrin
S İY A H IS I
ORDUBAD RAYONU ÜZRƏ
Husnus kəndi
1. Tağıyev Məşədi Rzaqulu Sadıq oğlu 1895-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Tağıyeva Gülsüm Hacıəli qızı 1870-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Zeynal 1904-cü ildə, Həmid 1912- ci ildə, gəlini Füruzə 1908-ci ildə, nəvələri Yusif 1925-ci ildə, M urtuz
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 Kərbəlayi Hüseynqulu Kərbəlayi Hüseyn
oğlu 1874-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Əzrə Hacı qızı 1877-ci
ildə doğulmuşdur; gəlini Fatma 1901-ci ildə, Əminə 1912-ci ildə,
nəvələri Saday 1934-cü ildə, Ətir 1936-cı ildə, Qırqovul Mammad qızı 1935-ci ildə; oğlanları Məmməd 1905-ci ildə, Rza 1902ci ildə doğulmuşlar; sürgün haqqındakı qərar Parseqov tərəfindən
imzalanmışdır; 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.

Əndəm iç kəndi
3. Məmmədov Əmrah Riza oğlu 1896-cı ildə doğulmuşdur;
arvadı Kübra 1912-ci ildə, oğlu Nəriman 1937-ci ildə doğulmuşlar; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
4. Məmmədov Fərhad Riza oğlu 1905-ci ildə doğulmuşdur;
oğlu Filman 1926-cı ildə doğulmuşdur; 20 noyabr 1938-d ildə
sürgün edilmişlər.
5. Məmmədov Aslan Muxtar oğlu 1905-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Balaxanım Rza qızı 1907-ci ildə, qızları Sona 1930-cu ildə,
Xavər 1933-cü ildə, oğlu Firudin 1936-cı ildə doğulmuşlar; qərar
Parseqov tərəfindən imzalanmtşdır; 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
Gənzə kəndi
6. Mütəliyeva Münəwər Məmməd qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur; oğanları Əyyub 1936-cı ildə doğulmuşdur; Əsgər 16
yaşında; Parseqov tərəfindən imzalanmışdır,- 15 dekabr 1937-ci
ildə sürgürt edilmişlər.

Ordubad şə həri
7. Cabarlı Ramazan Əyyub oğlu 1911-ci ildə doğulmuşdur;
atası Əyyub Cabbar oğlu 1876-cı ildə doğulmuşdur; 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 Səriyyə 17
yaşında, oğlu Şərif 7 yaşmda; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
9. Məmmədova Ruqiyyə Əlməmməd qızı (xalq yazıçısı, ədib,
dramaturq M.S.Ordubadinin bacısı qızı) 1905-ci ildə doğulmuşdur; qızları Əminə 1931-ci ildə, Xalidə 1926-cı ildə, Nəzifə 1934cü ildə doğulmuşlar; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
10. Əliyev Hacı Həsən oğlu 1889-cu ildə doğulmuşdur; arvadı
Ağca 45 yaşında; 18 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
11. Abbasov Qulu İbrahim oğlu 1893-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı Telli 25 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
12. Məmmədov Məmmə'd Ağahüseyn oğlu 1910-cu ildə
doğulmuşdur; arvadı Fatma Əsəd qızı, oğlu Cümşüd 2 yaşında;
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
13. İsmayılov Rəcəbəli Cabbar oğlu 1884-cü ildə doğulmuşdur; XMŞ-nin kuryeri; 1943-cü ildə Qazaxıstanda kimsəsiz təktənha ölmüşdür, bir qərib, bir izsiz məzarda dəfn edilmişdir.
14. Nəsirov Xudaverdi Ələkbər oğlu 1878-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Nəcihə 55 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
Dəstə kəndi
15. Abbas Kərbəlayı İbrahim oğlu 1912-ci ildə doğulmuşdur;
qardaşı İsmayıl 12 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
16. Əsli Əkbər qızı (Əsmət Hüseyn qızı) 1883-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları Həsən Teymur oğlu 17 yaşında, Hüseyn 7 yaşında; qızları Mərzan 15 yaşında, Sara 12 yaşında,- 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
17. Qasımova Zəhra 1905-ci ildə doğulmuşdur; qızları Əzizə 7
yaşında, Nisə 12 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
18. Hiiseynov Hilseynqulu İbad oğlu 1883-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Leyla Həsən qızı 38 yaşmda, oğlu Rəşid 10 yaşında;
19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.

19. Əliməmmədova Surə Mahmud qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Həsənov Həsən Abbas oğlu 1927-ci ildə, Zeynalabdin Abbas oğlu 1932-ci ildə doğulmuşlar,- 26 sentyabr
1941 -ci ildə sürgün edilmişlər.
20. Əkbərov Manaf Haa Abbasəli oğlu 1909-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Siddiqə Əşrəf qızı 1921-ci ildə doğulmuşdur; 26
sentyabr 1941 -d ildə sürgün edilmişlər.
21. Əsgərov Rəcəbəli Bayram oğlu 1896-a ildə doğulmuşdur;
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. Abdmov Məşədi Qurbanəli İsmayıl oğlu 1880-cı ildə
doğulmuşdur; arvadt Məsmə Cabbar qızı 1872-d ildə, oğlu
Hüseyn 1915-ci ildə doğulmuşlar; 11 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
23. Cavadov Kərbəlayı Ağabağır oğlu 1889-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Məsmə Rəhim qızi; oğlu Tahir 1927-ci ildə, qızı
Nəriyyə 1935-ci ildə doğulmuşlar; 11 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
24. Qasımov Məşədi Qasım Məşədi Muxtar oğlu 1899-cu ildə
doğulmuşdur-, arvadı Məsmə Nəsir qızı 1912-ci ildə, oğlu Rah
man 1933-cü ildə, qızı Mərmər 1935-ci ildə doğulmuşlar; anası
Fatma Sadıq qızj; 11 may 1937-ci ildə sürgiln edilmişlər.
25. Muxtarov Habib Kərbəlayi Məmməd oğlu 1897-ci ildə
doğulmuşdur; arvadı Gülsüm Muxtar qızı l877~ci ildə doğulmuşdur; ogtantarı 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 Haa Abbas oğlu 1875-ci ildə
doğulmuşdur; arvadı Səkinə Əsgər qızı 55 yaşında; qızları Leyla
17 yaşında, Xanım 13 yaşında, Züleyxa 7 yaşında; 1 sentyabr
1941-ci ildəsürgün edilmişlər.
,

27.
Yusifov Məmmədhəsən Rəsul oğlu 1883-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Fatma 35 yaşında; qızı Füruzə (sənəddə Frizə yazjlmışdır) 10'yaşında; oğlu Muxtar 9 yaşında; 19 nqyabr 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; 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
29. Haqverdiyev İmaməli Ağa oğlu 63 yaşında; arvadı Tovuz
Məmməd qızı 60 yaşında: oğlu Asian 12 yaşında; 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
30. Əhmədov Hüseynqulu Hüseynəli oğlu 1910-cu ildə
doğulmuşdur; qardaşı 1915-ci ildə doğulmuşdur; bacısı Fatma 55
yaşında; 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
31. Məhərrəmov İsrafil Həsən oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Cəvahir Zülfüqar qızı 25 yaşında; qızları Sitarə 7 yaşında, Səkinə 4 yaşında, Gülzar 1 yaşında, oğlu Muxtar 2 yaşında; 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
32. Əliyev Fərzəli Tağı oğlu 1902-ci ildə doğulmuşdur; arvadı
Aleksandra Vasilyevna 40 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
33. Həsənov Həsən Zeynal oğlu 1859-cu ildə doğulmuşdur-,
arvadı Meyram Kərbəlayı İsmayıl qızı 1859-cu ildə doğulmuşdur;
19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmtştər.
34 Həsənov Abbas Vəli oğlu 1913-cü ildə doğulmuşdur; anası Xeyransa, 1887-ci ildə doğulmuşdur; bacıları Leyla 11 yaşında,
Xanım rt yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
35 Yusifov Heydər RəsurqğUfi, t907-ci ildə doğulmuşdur; arvädı Səkinə Məmməd qizTzl’ yaşında, oğlu Rəsul 1 yaşında; 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
36. Yusifov Yusif Rəsul oğlu 1906-cı ilcjə doğulmuşdur; arvadı
Dilarə Eyvaz qızı 20 yaşında; qızı Fizzə 1 yaşında; 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
37. Fətəliyev Teymur Əli oğlu 1910-cxı ildə doğulmuşdur; arvadı Bibixanım Qafar qızı 1912-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Əliş I
yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
38. Haayev Əmrah Səfərəli ов(ц 1905-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Tükəzban Məmməd qızı 1915-ci ildə doğulmuşdur; qızları
Pəricahan 1928-ci ildə, Firəngiz 1932-ci ildə, Laləzar 1937-ci ildə
doğulmuşlar; 11 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
39. İsgənddrov Nağı Adıgözəl oğlu 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlu İbrahim 1929-cu ildə doğulmuşdur; 11 may 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.

4 0. Rzayev İsm ayıl bəy Gülməmməd oğlu 1890-cı ildə
doğulm uşdur; arvadı Ceyran Qulu qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur;
qızlan Səkinə 1922-ci ildə, M əıyəm 1927-ci ildə, Xırda 1935-ci
ildə doğulm uşlar; oğlanları Kamil 1932-ci ild ə, Sabir 1937-ci ildə
doğulm uşlar; 11 m ay 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
Vənənd kəndi
41. Q u liyev Cəfor Əliqulu oğlu 1892-ci iidə doğulmuşdur;
çayxana işçisi; arvadı Ləya 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları
Kamil 1925-ci ildə, A rif 1927-ci ildə, qızı Dilbər 1929-cu ildə
doğulm uşlar; 11 m ay 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
42. Hüseynov Abdulla Novruz oğlu 1916-cı ildə doğulmuşdur; 19 noyabr 1938-ci ildəsürgün edilm işdir.
43. Şərifova Ərusək 1897-ci ildə doğulmuşdur; ikinci arvadı
Bəxtişək 1885-ci ildə doğulmuşdur; qızları Gülüşər 1922-ci ildə
doğulm uşdur, Həm idə 6 yaşında, Raziyə 8 yaşında; 19 noyabr
1938-ci ild ə sürgün edilm işdir.

Düylün kəndi
44. Rzayeva Şirin Qulubəy qızı 1898-ci ildə doğulmuşdur
(məşhur qaçaq Tağmın arvadı); oğlanları Əsədulla 1928-ci ildə,
N e’m ət 1932-ci ildə, Yədulla 1935-ci ildə, qızları Ləman 1927-ci
ildə, Ruqiyyə 1930-cu ildə doğulmuşlar; 24 oktyabr 1937-ci ildə
sürgün edilm işlər.
45. Abdullayeva Şavər 1900-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları
Zeynal Fərəc oğlu 10 yaşında, Əsəd 8 yaşında; qızı Zeynəb 3 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
46. İsm ayılov Şahbaz İman oğlu 1907-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Sitarə M ikayıl q ızı 19 yaşında; 20 noyabr l938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
47. Şafiyeva Zəhra 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Hacı 3
yaşında, Adıgözəl 6 yaşıntla, qızı Fatma 5 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
48. Nəzərova Sara Süleyman qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur;
qızı Xçyransa 14 yaşında; 15 dekabr 1937-Cİ Ifcte sOfgün edilm işlər.
49. Şəfiyeva M əsm ə 1902-ci ildə doğulmuşdur; oğianları Hacı
10 yaşında, Teymur 1937-ci ildə doğulm uşdur; qızları Qəmər 7
yaşında, Züleyxa, Gövgüzər 3 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilm işlər

50.
Güləm bər (sənəddə Gumbar yazılm ışdır) Kərbəlayı Əli qızı
1902-ci ildə doğulmuşdur; oğlu İsm ayıl 15 yaşında, Q ızı İmmi 7
yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.
A za kəndi
52. Əsgərov (Səlim ov) M əşədi Abdulla Bağır oğlu 1892 ildə
doğulm uşdur; arvadı Sona 1887-ci ildə, oğlu Kamil 1926-cı ildə
doğulm uşlar; 11 may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
53. Ə liyev Zeynalabdin Niftəli oğlu 1912-ci ildə dogulmuşdur;
anası M ünəvvər Nəsir qızı 1880-cı ildə doğulm uşdur; 11 may
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
54. Arvadı Zəhra Tağı qızı 18 yaşında,- 19 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilib.
55. M əmmədov Kərbəlayı Abbas Məmməd oğlu 1892-ci ildə
doğulmuşdur; arvadı H əw a Hətəm qızı 47 yaşında, qızı Madər 3
yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
56. Ə liyev Məmməd Bağır oğlu 1893-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı Tuqa Hüseyn qızı 45 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
57. Səlim ova M ələk 1907-ci ildə doğulm uşdur; oğlanları Adil
12 yaşında, Nadir 9 yaşında, qızı Xədicə 10 yaşmda; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
58. Səlim ova Kövsər Mustafa qızı 1877-ci ildə dogulmuşdur;
oğlu Hüseyn M əşədi Rza oğlu 22 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilm işlər.
59. Novruzov Abbas Qafar oğlu 1914-cü ildə doğulmuşdur;
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
Üstüpü kəndi
60. Tutu M əmm ədxan qızı 1901-ci ildə doğulm uşdur; oğlu
Novruz Hüseynağa oğlu 25 yaşında,- qızı Ərusa 1935-ci ildə
doğulmuşdur; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.
61. Heydərova Rübabə 1904-cü ildə doğulm uşdur; qayını
Heydərov Məmməd Nəcəf oğlu 25 yaşında; oğlanları Nəcəf Əhməd oğlu 6 aylıq, Heydər 4 yaşında, Ağabala 2 yaşında, qızı Səkinə 14 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
62. Q uliyev Əliqulu Şıxəli oğlu 1874-cü ildə doğulm uşdur; arvadı Zabitə Nəcəf qızı 1887-ci ildə doğulm uşdur; qızları Şövkət
1927-ci ildə, Səfurə 1935-ci ildə, oğlanları Şıxəli 1929-cu ildə, Əli
1932-ci ildə, Şirəli 1940-cı ildə doğulm uşlar; 26 sentyabr 1941-ci
ildə sürgün ediim işlər.

63. Xanım Allahverdi qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanlan
Canan 9 yaşında, Tofiq 5 yaşında, qızı Boxça 7 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
64. Novruzova Xanım 1896-a ildə doğulmuşdur; oğlanları
Tərian 12 yaşında, Rəşid 10 yaşında, Sadıq 7 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
65. Babayeva Zöhrəb (Səltənət) 1897-ci ildə doğulmuşdur;
qızlan Fəxri 5 yaşında, Raqiyə 10 yaşında, oglu Həsən 12 yaşırıda;
15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
66. Nəsirova Tovuz Məşədi Ağa qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanlan Lətif HQseyn oğlu 1926-cı ildə doğulmuşdur, Kamil;
qızı Surə; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgön edilmişiər.
67. Maqsudova Nardanə 81 yaşında; Məmmədov Rəsul ib
rahim oğlu 1914-cü ildə doğulmuşdur;
oğlanları Ramazan
Hüseyn oğlu 1925-ci ildə, Məmməd ƏIi Hüseyn oğlu 1931-ci ildə
doğulmuşlar; Nəsirova Nazan Əsəd qızı 1862-ci ildə dogulmuşdur; 24 avqust 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.

Naxçivan şəhərindən Qazaxıstana və Sibirə
sürgün edilm iş (1937-49-cu illər) repressiya
qurbanlarınm

SİYAHISI
1. Əbdüttijəsənova Kübra (sənəddə Kudra yazılmışdır) Əlekbərovna }907-ci ildə dogulmuşdur-, oğlanları Fikrət 6 aylıq, Sərvər
3 yaşında, Məmiş 8 yaşında, Səftər Heydər oğlu 12 yaşındaT qızı
Könül 4 yaşında, Cetan lOyaşında; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün
edilmişlər.
2. Əsədov İbrahimxəlil Əsəd oğlu 1890-a ildə doğulmuşdur;
arvadı Səkinə 1908-ci ildə doğulmuşdur; oğlanlan Murad 1928-ci
ildə, İlyas 1936^1 ildə; qızı Gülər 1932-ci ildə doğulmuşlar; 20
noyabr 1938-d ildə sürgün edilmişlər,
3. Əhmədov Əti Əhməd oglu 1890-cı ildə doğulmuşdur; arvadı Töhfə 1913-cü ildə doğulmuşdur; qızı Ceyran 1926-a ildə
dogulmuşdur; 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
4. Ənıiağıyeva Zeynab Haqverdi qızı 1886-cı ildə doğulmuşdur; oğlanlan Mehdi H aa Rüstəm oğlu 1913-cö ildə, Allahverdi
1921-ci iidə dogulmuşlar; 31 avqust 1937-ci iidə sürgün edilmlşter.

5. Axundova Zəri Qastm qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur; qızları Səkinə 4 yaşında, Əxtər 8 yaşında, Qəmər 10 yaşında, oğlanları Ənvər 4 yaşında, Əkbər 6 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
6. Axundova Güliistan 1887-ci ildə doğıılmuşdur; oğlu Adil
18 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
7. Ələsgərov Teymur Haşım oğlu 1885-ci ildə doğlmuşdur;
arvadı Şərəbam 1888-ci ildə doğulmuşdur; qızları Xədicə 1924cü ildə, Kübra 12 yaşında, Ziyadə 6 yaşında; 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
8. Əliyev Abbas Əli oğlu 1886-a ildə doğulmuşdur; 19 npyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
9. Əhmədov Abbasəli Kərbəlayı Nağdali oğlu 1875-ci ildə
doğulmuşdur; arvadı Sara Nəcəf qızı 1893-cü ildə doğulmuşdur;
qızı Sure 1927-ci ildə doğulmuşdur,- 17 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
10. Əzimbəyov Əlibəy Məmməd oğlu 1897-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Əminə Hacı Ələkbər qızı 1904-cü ildə doğulmuşdur;
qızJarı Laçın 1925-ci ildə, Fəxriyyə 1927-ci ildə doğulmuşlar, Faqiyə 7 yaşında; oğlu Aydın 1932-ci ildə doğulmuşdur; 18 may
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
11. Əliyev Nağı Fərəc oğlu 1896-a ildə doğulmuşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
12. Əliyev İsmayıl Əli oğlu 1896-cı ildə doğulmuşdur; 20 noy
abr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
13. Əliyeva Həlmə 1902-ci ildə doğulmuşdur; qızı Qüdrət 10
yaşında; oğlu Süleyman 7 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
14. Bədəlov Əliməmməd Tarverdi oğlu 1916-cı ildə doğulmuşdur; anası Leyla 70 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
15. Babayev Allahverdi Şiikiir oğlu 1905 ildə doğulmuşdur;
arvadı Əliyeva Münəwər Əsəd qızı 1890-cı ildə, oğiu Şükür
1940-cı ildə doğulmuşlar; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
16. Bayramova Gülganə 1894-cü ildə doğulmuşdur; qızları
Zəhra 13 yaşında, Lətifə 10 yaşında, Səkinə 22 yaşında, oğlu Yu
nus 20 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
17. Babayeva Nargilə 1876-a ildə doğulmuşdur; oğlu Abbas
20yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilmişlər
18. Həsənov Məmməd Gülməmməd oğlu 1883-cü ildə
doğulmuşdur,- arvadı Sona Əli qızı 1893-cü ildə doğulmuşdur;

qızları Fərma 1923-cü iidə, G ülliyyə 1923-cü ild ə, oğlanları A b 
dulla 1926-cı ildə, Bayram əli Məmməd oğlu 1928-ci ildə doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilm işlər.
19. Həsənova M ələk Koroğlu qızı 1887-ci ildə doğulmuşdur;
gəlini Züleyxa Qasım qızı 30 yaşında, qızı Gülşən 5 yaşında;
oğlanları İsm ayıl 15 yaşında, Məmməd 22 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
20. H aayeva M əsm ə 1905-ci ildə doğulmuşdur; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilm işdir.
21. Haşım ova Q ızbəsti Əliabbas qızı; oğlanları Ağahüseyn 11
yaşında, Əlihüseyn 3 yaşında, Ağakərim 1 yaşında; qızı Şəkər 6
yaşında; 15 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
22. H acıyev Kərbəlayı H aa Teym ur oğlu 1874-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Üzürə Kəli qızı 1911-ci ildə doğulmuşdur; qızları
M ilail 1928-ci ildə, Püstə 1931 -ci ildə, Gülümzar 1933-cü ildə,
Salatın 1937-ci ildə, Sim sar 1942-c.i ildə doğulmuşlar; 21 iyul
1942-ci ildə sürgün edilm işlər.
23. Həsənov Əsəd Hacı oğlu 1900-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Dilbər Həsən qızı 1908-ci ildə doğulmuşdur-, oğlanları Elçin
Əsəd oğlu 1935-ci ildə, Əziz 1940-cı ildə doğulmuşlar; 21 iyul
1942-ci ildə sürgün edilm işlər.
24. Q əm bərov Qurban Hüseyn oğlu 1863-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Səkinə 1877-ci ildə doğulmuşdur; qızları Surə 13 yaşında, Nübar 9 yaşında, bir qızı da 6 yaşında; 15 dekabr 1937-ci
ildə sürgün edilm işlər.
25. Həsənov Əsəd Nadir oğlu 1896-cı ildə doğulm uşdur; 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
26. H iiseynova M ünəvvər Sadıq qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Sadıq Ələkbər oğlu 15 yaşında, Kamil 8 yaşında,
Polad 6 yaşında, Dəm ir 4 yaşında, Nurəddin 1 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
27. Həsənov İbad Nəsrulla oğlu 1908-ci ildə doğulmuşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
28. Hacı Tağıyev M əşədi Hüseynəli Haa Səfər oğlu 1878-ci ildə doğulm uşdur; arvadı Dilbər 40 yaşında, qızı Zeynəb 20 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
29. Hüseynov M əşədi İsm ayıl Həsən oğlu 1881 -ci ildə
dogulmuşdur; arvadı Zəhra Məmməd qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; qızları Zeynəb 1926-cı ildə, Dilbər 1934-cü ildə, oğlu
Həsən 1930-cu ildə doğulm uşlar; 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.

30. Hüseynov Hüseyn Əli oğlu 1909-cu ildə doğulmuşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilib.
31. Cəfərov Əbülfəz Əli oğlu 1893-cü ildə doğulm uşdur; arvadı Pəri 26 yaşında, qızı Dilbər 7 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
32. Cəfərov (Kazım ov Heydər Kazım oğlu) 1902-ci ildə
doğulmuşdur; arvadı Gülüstan 28 yaşında, qardaşı Qurban; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
33. Cabbarov Əsgər Nuru oğlu 1847-ci ildə doğulmuşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
34. Cabbarov Cəbrayıl Rəsul oğlu 1905-ci ildə doğulmuşdur;
19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
35. İsm ayılova Xanış Cəlil qızı 1902-ci ildə doğulm uşdur; oğlu
Mövsüm 7 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
36. İbrahimova Səriyə Hacı Rza qızı 1907-ci ildə doğulm uşdur;
qızı Fatma 7 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
37. İbrahimov Bayram Məmməd oğlu 1878-ci ildə doğulmuşdur; arvadı M ələk 30 yaşında, oğlu Kərəm 12 yaşında, qızı Q azıl
9 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər
38. İrzayev Mahmud Həsən oğlu 1908-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Tamaşa 25 yaşında; qızları Səkinə 10 yaşm da, Şərəbanı 7
yaşında; oğlu Cəm il 5 yaşmda; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilm işlər.
39. jsm ayılov M ir İbad M irmehdi oğlu 1903-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Seyidova Zəhra 55 yaşında; 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilm işlər.
40. Q uliyev M əşədi Abbas M əm m ədəli oğlu 1878-ci ildə
doğulm uşdur; oğlu İsm ayıl 24 yaşında, arvadı Pərzad 60 yaşında;
19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
41. Q asım ov Eyyub Qasım oğlu 1905-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Fatma 30 yaşında, qızı Nanə 2 yaşında; 21 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilm işlər.
42. Kələntərov M əşədi Zeynalabdin Şıxəli oğlu 1893-cü ildə
doğulmuşdur; arvadı Məstan Bağır qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Q üdrət 1925-ci ildə, Fikrət 1932-ci ildə qızı Səbirə
1930-cu ildə doğulm uşlar; 10 may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
43. Qurbanova Zəhra Abbas qızı 1877-ci ildə doğulmuşdur,
oğlu Cəfər 35 yaşında; gəlini Xədicə 33 yaşında; nəvələri Taran
13 yaşında, Cəm ilə 11 yaşında, Şöhrət 9 yaşında, Mehran 6 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.

44. Qazıyeva Səkinəxamm 1878-ci ildə doğulmuşdur; qızları
Rübabə 25 yaşında, Bəturə löyaşında; oğlu Tələt 10 yaşında; 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
45. Kəngəriinskaya (Sultanova, Sadıxova) Fizzə Sadıx qızı
1873-cü ildə doğulmuşdur; gəlini Xumar Paşa qızı 1896-cı ildə
doğulmuşdur; qızları Şö’lə 1922-ci ildə, Hawa 1924-cü ildə,
Maral 1929-cu ildə doğulmuşlar; 31 avqust 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
46. Qasımova Güley Həsən qızı 1902-d ildə doğulmuşdur;
oğlanları Abbas 9 yaşında, Şirəli 6 yaşında, Məşədi 1937-ci ildə
doğulmuşdur; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
47. Kəngərlinski Aydın Əlimərdan oğlu 1908-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Gülzar Əli qızı 1924-cü iidə doğulmuşdur; qızları
Solmaz yaşında, Sərfinaz 1935-ci ildə doğulmuşdur; bacısı Səkinə
12 yaşında; qardaşları Müvəddin 6 yaşında, Nəcməddin 4 yaşında.
48. Qəmbərov Qəmbərəli Xəlil oğlu 1909-cu ildə doğulmuşdur; qardaşları Abbasqulu, Həsən 38 yaşında; 15 dekabr 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
49. Kəngərli Kamil Yaqub oğlu 1905-ci ildə doğulmuşdur;
qardaşı Əlimədət 36 yaşında, arvadı Rəhilə Cəlil qızı 28 yaşında;
oğlu Bahadur 40 yaşında; qızı Zivər 8 yaşında; oğlu Nadir 7 yaşında; anası Mina 60 yaşında. 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
50. Kələntərov Kərbəlayı Yusif İsmayıl oğlu 1883-cü ildə
doğulmuşdur; arvadı Nəsimə Əsgər qızı 1883-cü ildə doğulmuşdur; qızları Lətifə 1923-cü ildə, Nəcifə 1925-ci ildə doğulmuşlar;
9 iyul 1942-ci il tarixində sürgün edilmişlər.
51. Kəngərlinski Hüseyn Qədir oglu 1882-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Əfruzə Qasım qızı 1905-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları
Murtuz 1930-cu ildə, Məhərrəm 1932-ci ildə, Adil 1935-ci ildə,
Sabir 1940-cı ildə doğulmuşlar; qızı Fəridə 1932-ci ildə doğulmuşdur; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
52. Kəngəriinskaya Xanımcan 1902-ci ildə doğulmuşdur; qızı
Ənzər 12 yaşında; oğlanları Ceyhun 9 yaşında, Seyhun 6 yaşında;
Sanuvar t yaşında; ərinin anası Xırda 74 yaşında. 15 dekabr 1937ci ildə sürgün edilmişlər.
53. Kazımov Heydər İrza oğlu 1886-cı ildə doğulmuşdur; arvadı Fatma Kərbəlayı Ağa qızı 1886-cı ildə doğulmuşdur; qızı
Dilarə 1922-ci ildə doğulmuşdur; nəvəsi Kazımov Salaman

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; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
55. Novruzov Məmməd Məmməd oğlu 1901-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Mirvari İbrahim qızı 1915-ci ildə doğulmuşdur;
oğlu Cəlal Səməd oğlu 1929-cu ildə doğulmuşdur; qızı Nahidə
1932-ci ildə doğulmuşdur; 27 sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilmişlər.
56. Nəsir İsmayıl oglu 1905-ci ildə doğulmuşdur; 1 1 noyabr
1938-d ildə sürgün edilmişdir.
57. Nəcəfov Nəcəf Qasım oglu 1912-ci ildə doğulmuşdur; 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
58. Nəsrullayev Məmməd Nəsrulla oğlu 1897-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Münəwər 30 yaşında; qızı Sara 1 yaşında, Milli 13
yaşında; oğlanlan Məhərrəm 6 yaşında, Həsən 4 yaşında; 19 noy
abr 1938-ci ildəsürgün edilmişlər.
59. Seyidov Mirələkbər Seyidrza oğlu 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Adil 1925-ci ildə, Əsgər 1929-cu ildə doğulmuşlar-, qızı
Məsi Mirələkbər qızı 1924-cü ildə doğulmuşdur; 21 iyul 1942-ci
ildə sürgün edilmişlər.
60. Səfərov Qəmbər Səfər oğlu 1859-cu ildə doğulmuşdur;
arvadı Asya Əhməd qızı 1877-ci ildə doğulmuşdur; 12 iyul 1942ci ildə sürgün edilmişlər.
61. Səfərəli Rəfi Qafar oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur; 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 yaşında, Miribıahim 1 yaşında; qızı Səfurə
10 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
63. Səfərov Ziilfii Məşədi Məhərram oğlu 1907-ci ildə doğulmuşdur; qızları Əfruz 10 yaşında, Nərgiz 8 yaşında; oğlu Suvəlli 5
yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilmişiər.
64. Səfibəyova Zəhra Məmməd qızı 1904-cü ildə doğulmuşdur; qızı Nəcibə 18 yaşında; oğlanları Seyfi 12 yaşında, Ömər 10
yctşında, Zakir 4 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
65. Şahbazov Əziz Şahbaz oğlu 1896-a ildə doğulmuşdur; arvadı Rüstəmova Əminə İmaməli qızı 1906-cı ildə doğulmuşdur;
qızı Şahbazova Məleykə Əziz qızı 1928-ci ildə, oğlu Şahbazov

İnqilab Ə ziz oglu 1938-ci ildə doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildə
sürgün edilm işlər.
66. İsm ayılov M əm m ədvəli Kərbəlayi Abbas oğlu 1887-ci ildə doğulm uşdur; arvadı İsm ayılova Ruqiyə Əsgər qızı 1900-cü
ildə doğulm uşdur; oğlanlan M əmm ədhüseyn 1924-cü ildə,
M əm m ədəli 1936-cı ildə doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildə
sürgün edilm işlər.
6 7. N ovruzov Yunis Piri oglu 1900-cü ildə doğulmuşdur; arvadı N ovruzova Sona Hüseyn qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur;
oğlu Fuad Yunis oğlu 1929-cu ild ə , qıziarı Səbirə 1927-ci ildə,
Şükufə 1939-cu ild ə , Svetlana 1938-ci ildə doğulmuşlar; 21 iyul
1942-ci ildə sürgün edilm işlər.
6 8. M usayev H əsən Kərbəlayi M usa oğlu 1885-ci ildə doğulm uşdur; arvadı Xam m Əsgər qızı 1898-ci ildə doğulmuşdur; qızları Lalə 1927-ci ild ə , Kübra 1930-cu ildə Zərifə 1931-ci ildə Ləzifə 1932-ci ildə doğulm uşlar; oğlanları M usa 1925 ci ildə, Əli
Həsən oğlu 1927-ci ildə doğulm uşlar; 20 iyul 1942-ci ildə
sürgün edilm işlər.
6 9. Sultanova Lətifə Əli qızı 1894-cü ildə doğulmuşdur-,
oğlanları Cənnət 2 4 yaşında, Naci 9 yaşında; 20 iyul 1942-ci ildə
sürgün edilm işlər.
70. Zalova Fatm a Sadıq qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; qızları
M irvari 12 yaşında, Firəngiz 1 1 yaşında, Şura 6 yaşında, Gültəkin
3 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ild ə sürgün edilm işlər.
71. M əm m ədov İsm ayıl Abbas oğlu t916-cı ildə doğulmuşdur; 19 noyabr 1938-ci ildəsürgün edilm işdir;
72. M ehdiyeva Fatma M əm m ədtağı qızı 1917-ci ildə doğulm uşdur; oğlanları Nərim an 5 yaşında, Fərman 3 yaşında; 15 de
kabr 1937-ci ild əsü rg ü n edilm işlər.
73. M əm m ədova Fatma Q aşlı qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Q ulu 3 yaşınd a, Hüseyn 3 yaşında, qızlan Zəhra 15 yaşında, Hürü 10 yaşınd a; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
74. M əm m ədov Heydər Q asım oğlu 1895-ci ildə doğulmuşd ur; arvadı İm mi Ram azan qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; qızları
Surə 1928-ci ildə, A tlas 1930-cu ild ə, Aqiyə 1932-ci ildə, Rəfiqə
1939-cu ild ə doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilmişlər.
75. Rzayev Fətulla Həsən oğlu 1892-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Sim zər Zeynalabdin qızı 1898-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları
Həsən 1925-ci ild ə , Tofiq 1940-cı ildə, qızı Füruzə 1935-ci ildə
doğulm uşlar; 21 iyul 1941 -ci ildə sürgün edilm işlər.

76. Rzayev M üseyib Əli oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur: 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir
77. Ramazanov Əli Manaf oglu 1883-cü ildə doğulmuşdur: arvadı Zeynəb 28 yaşında; qızları Şəflqə 9 yaşında, Rəllqə 7 yaşında, Rə na 4 yaşında,- 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
78. Rzayev Yədulla Abdulla oğlu 1907-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Tutu 1903-cü ildə dogulmuşdur; oglanıarı ADauııa 1931 -cı
ildə, Vəliyəddin 1933-cü ildə, qızı Zəhra 1936-cı ildə doğulmuşlar; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
79. Tallbov M əmmədnağı M əm mədəli oğlıı 1 в в Э - с й l l d e T u maslı kəndində doğulm uşdur; arvadı Qönçə Əhməd qızı 1898-ci
ildə doğulmuşdur; oğlanları Teymur 1923-cü ild ə, Sərvər 1930-cu
ildə, Eldar 1937-ci ildə doğulmuşlar; 10 m ay 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.
80. Teym urov H aa Həsən oğlu 1908-ci ildə doğulm uşdur; arvadı Gülzar 25 yaşında; qızları Telli 5 yaşında, Şövkət 1 yaşında,
qardaşı İsa 15 yaşında; anası Şərəf 70 yaşında; 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilm işlər.
81 . Tağıyev M əmmədtağı Kərbəlayı Hüseyn oğlu 1898-ci ildə
doğulm uşdur; arvadı Laləzar 30 yaşında; oğlu Həsən 10 yaşmda,
Sultanəli 6 yaşında, qızı Züleyxa 3 yaşında, M ünəw ər 4 yaşında;
19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
82. Piriyev Nəcəfqulu Yaqub oğlu 1876-cı ildə doğulm uşdur;
arvadı Zibər 40 yaşında; qızı Zəriyyə 3 yaşında; 20 noyabr 1938ci ildə sürgün edilm işlər.
83. Şahverdiyeva Vəcihə Rza qızı 1910-cu ildə doğulmuşdur;
qızları İzafə 1934-cü ildə doğulmuşdur, İradə 6 yaşında; 15 de
kabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
84. Em inova Ağa Ağalar qızı 1902-ci ildə doğulm uşdur; qızları Zəri 10 yaşında, Fəkiyyətac 1 yaşında, oğlanları Paşa 12 yaşında, Yəhya 10 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
85. Fərzəlibəyov Məmməd N əcəf oglu 1898-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Fatma Əsəd qızı 1908-ci ildə doğulm uşdur; oğlu
Eldar 1937-ci ildə, qızları Səkinə 1927-ci ildə, Əlifo 1929-cu ildə
doğulm uşlar; 27 sentyabr 1941-d ildəsürgün edilm işlər.
86.
Yaqubov Q ulam əli Abbasqulu oğlu 1892-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Səkinə 60 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilm işlər.

►
Şıxm ahm udlu kəndi
87. Hüseynov Əli İbrahim oğlu 1916-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Zəhra 22 yaşında, anası 70 yaşında, qayınatası Nəbİ 60 yaşmda; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
I
88. Hüseynov Mirhüseyn Mirtağı oğlu 1893-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Cəvahir 36 yaşmda; oğlanları Əziz 12 yaşında,
Talıb 8 yaşında, qızı Ziyafə 5 yaşında; 19 oktyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
89. Zeynalov Agaverdi Ağaverdi oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Zinət 25 yaşında; qızları Nərgiz 3 yaşında, Zəhra 5
yaşmda; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
90. Mustafayev Sultanəli Mahmud oğlu 1908-ci ildə doğulmuşdur; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
91. Bağırov Qasım Rza oğlu 1884-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Ağabəyim Tağı qızı 52 yaşında; qızları Əfruzə 12 yaşında, Şövkət 6 yaşında, oğlü 9 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
ediimişlər.
92. Novruzov Qulu Rza oğlu 1908-ci ildə doğulmuşdur; arvadı
Lalə Xudu qızı 22 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
93. Əliyev Kərim Camal oğlu 1909-cu ildə dogulmuşdur; arvadı Tovuz 1908-ci İldə doğulmuşdur; qızı Həzərçin 1936-cı ildə,
anasıXəzər 1888-ci ildə, atası Cəmil 1868-ci ildə doğulmuşlar; 19
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
94. Abdullayev Fəttah Fətulla oglu 1902-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Zəhra 1898-ci ildə, qızı Maya 1924-cü ildə doğulmuşlar;
19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər
95. Abdullayev Ələkbər Fətulla oglu 1911-ci ildə doğulmuşdur; 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 doğulmuşdur;
arvadı Sara 30 yaşında; qızı Sura 12 yaşında; oğlu Süleyman 2
yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
97. Əhmədov Ata Əhməd oglu 1908-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Zərgül 30 yaşında; oğlu Ələkbər 3 yaşında; 20 noyabr 1938ci ildə sürgün edilmişjər.
' 98. Tampyev Tamo Abdulla oğlu 1896-a ildə doğulmuşdur;
arvadı Nanə (sənəddə Nanı yazılmışdır) 35 yaşında; qardaşı Usub
22 yaşında; qızları Fatma 12 yaşında, Gülzar 5 yaşında, Bəfadar 2

yaşında, oğlu Amo 8 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
99. Talıbov Şamil Hüseyn oğlu 1888-ci iidə doğulmuşdur; arvadı Gülsara 45 yaşında; qızları Mazaq 14 yaşında, Nərgiz 10 yaşında, oğlu İsmayıl 3 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
100. Taiıbov Zəhər Ömər oğlu 1878-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Güişən 38 yaşında; qızı Sona 4 yaşında; 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
101. Abdullayev Kələntər Fətulla oğlu 1913-cü ildə doğulmuşdur; anası Həcər 1858-ci ildə doğulmuşdur; 19 noyabr 1938ci ildə sürgün ediimişlər.
102. Abdullayev Qənbər Fətulla oğlu 1907-ci ildə doğulmuşdur; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün ediimişdir.
103. Sadıqov Camil Salman oğlu 1913-cü ildə doğulmuşdur;
19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
104. Talıbov Nabo Ömər oğlu 1878-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Xanım 45 yaşında; oglu Ağabəy 12 yaşında; 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
105. Əli Əhməd oğlu 1908-ci ildə doğulmuşdur; anası Sona
70 yaşmda; oğlu Səfərəli 1930-cu ildə doğulmuşdur; 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
106. Hüseynov Qalo Cahangir oğlu 1858-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Gülzar 65 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
107. Hüseynov Həsən Məmməd oglu 1903-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Fatma Əli qızı 25 yaşında; oğlanları Vəzir 10 yaşında, Vəkil 8 yaşında, qızı Duman 2 yaşında; 21 noyabr 1938-ci
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 doğulmuşdur;
arvadı Cəvahir 40 yaşında; qızları Məli 10 yaşında, Güllü 7 yaşında, Zərqələm 4 yaşında Aminə 1 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
1 10. Hacıyev Camal Əli oğlu 1885-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Şeyxzadə 38 yaşında; qızlan Gözəl 10 yaşında, Ayşə 4 yaşında,
oğlu İsa 13 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
111.
Cahangirov Zülmət Qala oğlu 1891-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Zəhra 33 yaşında; oğlanları Məmməd 17 yaşında, Əhməd

6 yaşm da, qızları Z ə rif 12 yaşında, Gülzar 3 yaşında; anası M aral
40 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
112. Eyvazo v M ikayıl Əli oğlu 1883-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Badam 60 yaşın d a; oğlu Hüseyn 11 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
113. C əlilo v Q asım N əcəf oğlu 1885-ci ildə doğulmuşdur; arvadı M üşgünaz 4 0 yaşında; oğlanları Rəhim 14 yaşında, Əmrah
10 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
114. M əm m ədov İsm ayıl M əmməd oğlu 1871-ci ildə doğulm uşdur; arvadı Sara Rüstəm qızı 6 0 yaşında; oğlu İbrahim 14 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildəsürg ün edilm işlər.
115.
M əm m ədov Əhməd Məmməd oğlu 1893-cü ildə
doğulm uşdur; arvadı Anaxanım 30 yaşında; 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilm işlər.
116. Ə sədov Seyfulla A llahverdi oğlu 1911-ci ildə doğulmuşdur; arvadı D əstə 1 9 1 1-ci ildə doğulm uşdur; qızı Tovuz 12 yaşmda, oğlu A llahverdi 1 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilm işlər.
117.
N iftəliyev Bayram əli Məmməd oğlu 1884-cü ildə
doğulm uşdur; arvadı Pəri 50 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
118. H üseynov Əzim Hüseyn oğlu 1888-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Ruqiyyə (sənəddə U rqiyyə yazılm ışdır) 40 yaşında; oğlanlan Yəhya 7 yaşınd a, Baba 3 yaşında, qızı Canbəyim 1 yaşında; 20
aprel 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
119. İbrahim ov İm am əli Bayram oğlu 1883-cü ildə doğulm uşdur; arvadı A lm a M əm m əd qızı 1903-cü ildə doğulmuşdur;
oğlanları Q ənbər 1937-ci ildə, İsm ayıl 1937-ci ildə əkiz doğulm uşlar;
qızı Xəccə (sənəddə Xasa yazılm ışdır) 1923-cü ildə
doğulm uşdur; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
120. Ə liyev Əsəd Abdulla oğlu 1914-cü ildə doğulmuşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
121. Ə liyev Həm dulla Abdulla oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Xanım 1916-cı ildə doğulm uşdur; qızı Zəhra 1937-ci
ildə doğulm uşdur; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
122. Ə ləkbərov Həsən Abbas oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur;
anası Sura 1868-ci ild ə doğulm uşdur; qardaşı Hüseyn 1927-ci
ildə doğulm uşdur; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər

123. Ağayev Əhmədulla Maqsud oğlu 1893-cü ildə doğulm uşdur; arvadı Dostuxanım 1898-ci ildə, oglu Abdulla 1934-cü
ildə doğulm uşlar; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
124. İsm ayılova Zeynəb M ikayıl qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur; oğlu İsm ayıl Allahverdi oğlu 1927-ci ildə, qızı Şərəfgülüstan
1930-cu ildə doğulm uşlar; 6 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
125. Novruzova Səkinə Musa qızı 1907-ci ildə dogulmuşdur;
6 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilm işdir.
126. İsm ayılov (M əm iyev) İman Süleym an oğlu 1901-ci ildə
doğulm uşdur; arvadı Fatma Cəfor qızı 1902-ci ildə, qızı Fizzə
1927-ci ildə doğulm uşlar; 31 avqust 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
127. Rzayeva Sara xanım Rza qızı 1895-ci ildə doğulm uşdur;
oğlanları Rzayev Q adir Əkbər oğlu 1925-ci ildə, Sabir 1929-cu
ildə doğulm uşlar; 31 avqust 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
128. Səyyadov Cəfali Mamo oğlu 1903-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı Güllər 1913-cü ildə doğulm uşdur; qızı Leyla 1923-cü ildə,
oğlu Yolçu 1937-ci ildə doğulm uşlar; 19 noyabrl938-ci sürgün
edilm işlər.
Nehrəm kəndi
129. M əm m ədov Nuru Murad oğlu 1906-cı ildə doğulmuşdur; arvadı Həlimə 1913-cü ildə doğulm uşdur; qızı Leylan 1930cu ildə, oğlu Əhməd 1937-ci ildə doğulm uşlar; 20 noyabr 1937ci ildə sürgün edilm işlər.
130. Sadıqov Heydər Hüseyn oğlu 1913-cü ildə doğulmuşdur; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
131. N ağdəliyeva... Qənbər qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Afiyət 19 yaşında, Ələkbər 15 yaşında, Küfi 9 yaşında,
İsgəndər 1937-ci ildə doğulmuşdur; qızı Nailə 6 yaşında; 19 noy
abr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
132. Cəfərova Cakər İbrahim qızı 1887-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Əliqulu Kərbəlayi Qafar oğlu 24 yaşında, Əsgər 1920-ci
ildə, Məmməd 1924-cü ildə, qızı Fatma 1923-cü ildə doğulmuşlar; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.
133. Adıgözəlova Ümbülbəni Cəbrayıl qızı 1897-ci ildə
doğulm uşdur; oğlanları Tavat Kərbəlayi Cəlil oğlu 15 yaşında,
Şirzad 10 yaşında, Heydər 6 aylıq körpə; qızları Sura 7 yaşında,
Atikə 4 ya şın d a; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər

134. Məmmədov Vəliqulu Kərbəlayi Qaffar oğlu 1902-ci ildə
doğulmuşdur; arvadı Gülsüm 25 yaşında; qızları Zəhra 4 yaşında,
Məstam 6 yaşında; 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 Haa Mehdi qızı 1907 ildə doğulmuşdur; oğlanları Həsən 5 yaşında, Hüseyn 3 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
137. Quluyeva Gürzü Əsəd qızı 1917-ci ildə doğulmuşdur; qi
zi Gülsüm 7 yaşında, oğlu Əkrəm 1937-ci ildə doğuimuşdur; 15
dekabr 1937-ci iidə sürgün edilm'ışlər.
138. Bağırova Tüsxarə Abdulla qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur;
qaymanası (sənəddə ərinin anası yazılmışdır) Zeynəb 75 yaşli;
oğlanlan İbrahim Kərbəlayi Hilal oğlu 12 yaşında, Qasım 7 yaşında, qızları Nərgiz 9 yaşında, Sara 5 yaşında, Zeynəb 2 yaşında
körpə uşaq; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
139. Əliyeva Zəhra İbrahim qızı (sənəddə İbrahimovna yazılmışdır) 1907-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Tahir (səriəddə Taqar yazılmışdır) 1936-cı ildə doğulmuşdur-, qızlan Gilan Hilal qızt 7 yaşında, Xurşid (sənəddə Xunşut yazılmışdır) 4 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
140. Muxtarov Əli Məmməd oğiu 1903-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı Həcər 25 yaşında, oğlanları Həsən 3 yaşında, Məmməd 7
yaşında, qızı Ümbülbəni 10 yaşında; 21 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
141. Şirməmmədov Nurəli Şirməmməd oğlu 1908-ci ildə
doğulmuşdur; arvadı Dilbər 28 yaşında, qızı Qəndab 2 yaşında;
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
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 yanışda, oğlanlan Hüseyn
13 yaşında, Məcid 6 yaşında, qızı Məleykə (sənəddə Malik yazılmışdır) 2 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.

144. Abbasova Zəhra Kərbəlayi Əli qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur; qızlan Nann Həsən qızı 1923-cü ildə, Zəmişan 1926-cı
ildə, Xanımzər 1929-cu ildə doğulmuşlar; 30 'ıyul 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
145. Fərhadova (sənəddə Fəxratova yazjlmtşdır) Səriyyə Məşədi Sadıq qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; anası Nazxamm Kərim
qızı 1878-ci ildə doğulmuşdur; 30 avqust 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
146. İbrahimov Ələkbər Kərbəlayi Əziz oğhı 49 yaşında;
oğlanları Ələsgər 28 yaşında, Ağəli 8 yaşında, Mehdi 6 yaşında;
gəlini Səkinə Hacıməmməd qızı 22 yaşında; 20 noyabr 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
147. İbrahimova Giilxanım Əkbər qızı 1896-0 ildə doğulmuşdur; oğlanlan dləkbər Kərbəlayi Əziz oğlu 1917-ci ildə, Abbasəli
1925-ci ildə, Ələsgər 1922-ci ildə, Mehdi 1927-ci ildə, Ağəli
1929-cu ildə doğulmuşlar; gəlini Səkinə 1915-ci ildə doğulmuşdur; 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
148. Axundova-Hüseynova Zahra Süleyman qızi; anası Məşədi Nazxanım Kərim qızı 1877-ci ildə doğulmuşdur; oğlanlan
Məmmədbağır Qasım oğlu 1914-cü ildə, Muxtar (933-cü ildə;
qızları Əxtər 1921-ci ildə, Şükufə 1927-ci ildə, Zərifə 1931-ci ildə
doğulmuşlar; 30 iyul 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Didivar kəndi
149. Abuzərov Abuzər Şirəli oğlu 1878-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Gülabətin 1903-cü ildə doğulmuşdur; oğlu İbrahim 1903cü ildə, qızı Fatma 1935-ci ildə doğulmuşlar; 20 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
150. Abuzərov Əli Şirəli oğlu 1912-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Gülsabah 1913-cü ildə doğulmuşdur. Oglu Maqsud 1933-cö
ildə, qızı Məsmə 1930-cu ildə doğulmuşlar; 20 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilmişlər.
151. Mehdiyeva Bəyim Tahir qızı 1913 ildə doğulmuşdur;
anası Tahirova Nərgiz 1892-d ildə, oğlu Tahir Nəcəfqulu oğlu
1933-cü ildə doğulmuşlar; 30 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
Tumbul kandi
152. Məmmədov Əliaşrəf Əbil oğlu 1908-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Xanım 40 yaşında; 19 ncyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər

153. Məmmədov Qibləli Əbil oğlu 1911-ci ildə doğulmuşdur;
14 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
154. Məmmədov Baxşəli Əbdiil oğlu 1901-d ildə doğulmuşdur; arvadı Dilbər 37 yaşında; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.
Yarımca kəndi
155. Cəferbəyova Məsmə Cahan qızı 1899-cu ildə doğulmuşdur; qızları Ağabəyim 12 yaşında, Fatma 8 yaşında; 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 yaşında, Xədicə 7 yaşında; 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
157. Yusiibva Fatma Fərhad qızı 1905-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Yusif 12 yaşında, Yaqub 1 yaşında, qızları Əsli 8 yaşında,
Hüsniyyə 6 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
158. Bağırbəyova Cənnət Orucəli qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur,- oğlanları Məmmədhəsən Rəhimbəy oğlu 13 yaşında, Paşa
Rəhimbəy oğlu 7 yaşında, qızı Xədicə Rəhimbəy qızı 3 yaşmda;
15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
159. Tahirov Tatıir İldırım oğlu; 1907-ci ildə doğulmuşdur; 15
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişdir.

Bulqankjmdi
160. Əliyev Ələsgər Fərec oğlu 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişdir.
161. Əliyev Novruz Fərəc oğlu 1888-d ildə doğulmuşdur; arvadı Güləmbər 1903-cü ildə doğulmuşdur; qızı Nərgiz 1932-ci
ildə doğulmuşdur; 20 noyabr 1938-d ildə sürgün edilmişlər.
162. Məmmədov Qara Məmmədcəfər oğlu 1903-cü ildə
doğulmuşdur; qızı Nərgiz 1932-d ildə doğulmuşdur; 19 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
163. Tağıyev Teymur Qurbanəli oğlu 1903-cü ildə doğulmuşdur; 19 noyabr 1938-d iidə sürgün edilmişdir.

Qaraxanbəyli kəndi
164. Əliyev Ağa Məmməd oğlu 1903-cü ildə dogulmuşdur;
arvadı Telli 40 yaşında; oğlanları Hüseyn 7 yaşında, Məmməd 1
yaşında; qızı Cəvahir 3 yaşında; 21 noyabr 1938-d ildə sürgün
edilmişlər.
165. Quliyev Ələsgər Xşlil oğlu 1885-ci ildə doğuimuşdur; arvadı Zəmişan 48 yaşında, oğlu Məhərrəm 13 yaşında, qızları

Gülsüm 8 yaşında, Telli 5 yaşında; 19 noyabr 1938-d ildə sürgün
edilmişlər.
166. Əliyev Xəlil Əli oğlu 1898-d ildə doğulmuşdur; arvadı
Xeyransa 45 yaşında; 20 noyabr 1938-d ildə sürgün edilmişlər.
Yamxana kəndi
167. Həsənov Məhərrəm Bağır oğlu 1868-d ildə doğulmuşdur; arvadı Səkinə 50 yaşında; qızları Ağca 12 yaşında, oğlu Bağır
4 yaşında; 20 noyabr 1938-d ildə sürgün edilmişlər.
168. Hüsyenov Hüseyn Həsən oğlu 1903-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Xanım, 28 yaşında; qızları Durna 8 yaşında, Sona 7
yaşında; 20 noyabr 1938-d ildə sürgün edilmişlər.
Hacıvar kəndi
169. Məmmədov Həmdulla Rüstəm oğlu 19 noyabr 1938-d
iidə sürgün edilmişdir.
170. Əliyev Hüseyn Həsən oğlu 1898-d ildə doğulmuşdur;
arvadı Xanım 1898-d ildə doğulmuşdur; oğlanları Süleyman.
1924-cü ildə, Qardaşxan 1926-cı ildə doğulmuşlar; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
Künzüt kəndi
171. Abdullayev Kərbəlayi Məmməd Hüseynəli oğlu 1896-cı
ildə doğulmuşdur; arvadı Həbibə 47 yaşında; 20 noyabr 1938-d
ildə sürgün edilmişlər.
172. Hüseynov Teymur Əbdül oğlu 1885-d ildə doğulmuşdur;
arvadı Səkinə 30 yaşında; Qıziarı Zeynəb 8 ycişında, Bəyim 5 yaşında-, 20 noyabr t938-d ildə sürgün edilmişlər.
üzunoba kəndj
173. İmanov Cəfər Həs'ən oğlu 1888-d ’ıldə doğulmuşdur; arvadı Gülsabah 1903-cü ildə doğulmuşdur; oğlu Hüseyn 1937-d
ildə, qızı Xədicə 1934-cü ildə doğulmuşlar; 20 noyabr 1938-d
ildə sürgün edilmişlər.
M əzrə kəndi
174. Həsənov Murad Zeynal oğlu 1868-d ildə doğulmuşdur;
20 noyabr 1938-d ildəsürgün edilmişdir.
Başbaşı kəndi
175. Nəsirov Qədiməli Nəsrulla oğlu 1905-d ildə doğulmuşdur; 20 noyabr 1938-d ildə sürgün edilmişdir.
176. Səyyadov Nəzərəli Məmməd oğlu 1893-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Fizzə 1903-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları Fərzəli
1923-cü ildə, Əli 1925-d ildə, Dadaş 1928-d ildə, Oruc 1929-cu

ildə, qızı Tovuz 1937-ci ildə doğulmuşlar; 19 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
Naxçivan şəhəri
177. Vəliyev Lətif Qasım oğlu 1894-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Sadıqova Sura Abbas qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; qızı
Vəliyeva Kübra Lətifqızı 1926-cı ildə doğulmuşdur; 21 iyul 1942ci ildə sürgürı edilmişlər.
178. Əliyev Yusif Əli oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı
Lida 1905-ci ildə doğulmuşdur; 19 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilmişlər.

Culfa rayonundan Qazaxıstana sQrgQn edilmiş
repressiya qurbanlarımn
SİYAHISI

1.
Allah verdiyev Ələkbər H aa Həsən oğlu 1902-ci ildə
doğulmuşdur; oğlanları Saleh 1934-cü ildə, Maksim 1938-ci ildə,
Həsən 1940-cı ildə, Sabir 1944-cü ildə doğulmuşlar; qızı Şəkər
1936-a ildə doğulmuşdur; 28 sentyabr 1941 -ci ildə sürgün edilmişlər.
2. Piriyev Məşədi Məmmədhəsən hacı Əbdüləzim oğlu 1880ci ildə doğulmuşdur; arvadı Həcər Qasım qızı 1882-ci ildə
doğulmuşdur; oğlanları Zeynal 1922-ci ildə, Abdulla 1924-cü
ildə, Maksim 1927-d ildə doğulmuşlar; qızı Anaxanım 1929-cu
ildə doğulmuşdur; 10 may 1937-d ildə sürgün edilmişlər.
3. Cəfərova Yekaterina 1902-ci ildə doğulmuşdur,- qayınanası
Məsma Qurban qızı 60 yaşında; qardaşlan- Ələsgər 27 yaşında,
Oruc 14 yaşında; oğlanları Həsən 2 yaşında, Hüseyn 5 yaşında,qızları Orja 14 yaştnda, Nanə 7 yaşında,- 15 dekabr 1937-d ildə
sürgün edilmişlər.
4. Baxşəliyeva Leyll 1887-d ildə doğulmuşdur; qızları Səlimə
16yaşında, Güllü 10 yaşında, Həcər 3 yaşında-, oğlanlan İmgül 8
yaşında, Zeynal 9 yaşında; 15 dekabr 1937-d ildə sürgün edilmişlər.
5. Quliyeva Telli 1897-d ildə doğulmuşdur; pğianiarı Abbas
Nəsir oğlu, Əsgər 10 yaşında, Məmməd 2 yaşında, Mazan 6 yaşında; qızı Qönçə 11 yaşında; 11 sentyabr 1937<i ildə sürgün
edilmişlər.

6. Əlixanova Əzizə 1912-ci ildə doğulmuşdur; qaıdaşları Davud 17 yaşında, Tofiq 11 yaşında, Süleyman 9 yaşmda; bacısı Nəcibə I4yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilmişlər.
7. Allahverdiyev Kərbəlayi Dünyamalı Hacı Həsən oğlu 1890cı ildə doğulmuşdur; arvadı Zeynəb Hacı Cəfər qızi; oğlu Ramazan
1922-ci ildə, qızı Fatma 1935-ci ildə doğulmuşlar; 10 may 1937ci ildə sürgün edilmişlər.
8. Hüseynov Qafar Həsən oğlu 1894-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Zəhra Məşədi Ələkbər qızı 1909-cu ildə doğulmuşdur; qızı
Əzra 1929-cu ildə, oğlu Abdulla 1935-ci ildə doğulmuşlar; 10
may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
9. Quliyev Məşədi Məmmədqulu oğlu 1874-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Qızxanım Qasım qtzı 1887-ci ildə doğulmuşdur;
qızları Gözəl 1923-cü ildə, Leyla 1927-ci ildə doğulmuşlar; 10
may 1937-d ildə sürgün edilmişlər.
10. Piriyev Məşədi Həsən Hacı Əbdüləzim oğlu 1870-ci ildə
doğulmuşdur; arvadı İmmi Abdulla qızı 1869-cu ildə doğulmuşdur; qızı Gülsüm 1922-ci ildə doğulmuşdur; 10 may 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
11. Abbasov Abbas Kərim oğlu 1903-cü ildə dogulmuşdur;
arvadı Fatma 30 yaşında; qardaşı Əlabbas Kərim oğlu 1910-cu
ildə doğulmuşdur; oğlu Hüseyn 1 yaşında; qızı Nazənin 2 aylıq;
10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
12. Əliquliyeva Leyla Məşədi Məmmədəli qızı 1907-ci ildə
doğulmuşdur; 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 yaşında; baldızı Fatma 15
yaşında; qızı Anaxamm 15 yaşında; oğlanları Əli, Çoban 11 yaşlarında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
14. Əsgərova Sona 1894-cü ildə doğulmuşdur; qızları Məmi
löyaşında, Sura 9 yaşında, Xədicə 3 yaşında; oğlanları İsmayıl 12
yaşında, Əli 7 yaşında, Hüseyn 22 yaşında, 15 sentyabr 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
15. Məmmədov Bağır Canməmməd oğlu 1887-d ildə doğulmuşdur; arvadı Leyla Nəsir qızı 1887-ci ildə doğulmuşdur; oğlu
Məmmədhəsən 1923-cü ildə, qızları Zeynəb 1926-a ildə, Fatma
1928-ci ildə, Səkinə 1935-ci ildə doğulmuşlar; 10 may 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.

16. A bdullayev Ə lirza M əm m ədəli oğlu 1898-ci ildə doğulm uşdur; arvadı Gülsüm Kərbəlayi Qurbanəli qızı 1916-cı ildə,
oğlu Həsən 1937-ci ildə doğulm uşlar; 29 sentyabr 1941-ci ildə
sürgün edilm işlər.
17. N əcəfov Səm əd Kərim oğlu 1893-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı Səriyyə Həbib qızı 50 yaşında; oğlanları Əbülfəz 12 yaşında, Abbas 9 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
18. H əsənzadə Sultan Hüseynqulu oğlu 10 may 1937-ci ildə
sürgün edilm işdir.
19. M əm m ədov Əbdiirrəhm an Baxşəli oğlu 1902-ci ildə
doğulm uşdur; arvadı Sura İman qızı 30 yaşm da; qızları Xeyransa 8
yaşında, Fatma 2 yaşında; oğlu Ələkbər 5 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ild ə sürgün edilm işlər.
20. Q u liyev M uxtar Əliqulu oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur;
anası Sura N əcəf q ızı 65 yaşında; Arvadı Səkinə 24 yaşında; qardaşları Q ulu 13 yaşm da, M uxtar 10 yaşında; 20 oktyabr 1938-ci
ildə sürgün edilm işiər.
21. Fətəliyev Ramazan Həm zə oğlu 1903-cü ildə doğulmuşdur; qardaşı Rza 18 yaşında; anası Xanım 6 0 yaşında; 20 oktyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
22. M əm m ədov Q ulu Əhm ədəli oğlu 1903-cü ildə doğulm uşdur; arvadı G üllü 30 yaşında; qardaşı Qulu (sənəddə OGqardaişıö yazılm ışdır) 4 yaşında,- oğlu Əbülfəz 2 yaşında; atası Əli 80
yaşında; 20 oktyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
23. Ə liyev Şahverdi Əlim əm m əd oğlu 1893-cü ildə doğulm uşdur; arvadı Tutu 50 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilm işlər.
24. Q önçə M əm m əd qızı 1883-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları
M əhi, M ahmud 1 91 1-ci ildə doğulm uşlar, İman 10 yaşında, Tağı
25 yaşında, M uxtar 23 yaşında; gəlini Zəhra 23 yaşında; 15 de
kabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.
25. A llah verd iyeva Leyla H aa Həsən qızı 1900-cü ildə
doğulm uşdur; oğlu M əm m ədhəsən Məmmədhüseyn oğlu 1929cu ildə doğulm uşdur; qızj Ümbül 1931-ci ildə doğulmuşdur; 29
sentyabr 1941-ci ild ə sürgün edilm işlər.
26. İbrahim ov M əşədi Cəfər Rza oğlu 1880-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Xasa Salm an qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlu İsm ayıl 1926-cı ild ə, qızları Şövkət 1929-cu ildə, Zeynəb 1932-ci
ildə doğulm uşlar; 10 m ay 1932-ci ildəsürgün edilmişlər.

Culfa şəhəri
27. Sərkisyan Arsen M ixayloviç 1904-cü ildə doğulmuşdur;
oglu Stepan 6 yaşın d a; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işiər
28. M üslüm ov Cəlil Fərhad oğlu 1903-cü ildə doğulm uşdur;
arvadı Pəri 27 yaşında; qızları Laçın 4 yaşında, Həcər 3 yaşında;
oğlu Yunis 1 yaşında. 20 oktyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
29. Fərəcov Fərəc Ələkbər oğlu 1900-cü ildə doğulmuşdur; 18
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
30. Sadıqov Abdulla Sadıq oğlu 1887-ci ildə doğulm uşdur;
arvadı İstifa 40 yaşında; qızları İstifa 8 yaşında, Nəcibə 4 yaşında,
Sevil 6 yaşında; oğlu Əsəd 6 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
31. Abdullayev Hüseyn Məmməd oğlu 1913-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Şəba 18 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilm işlər.
32. Hacıyev Əli Qəşəm oğlu 1886-cı ildə doğulmuşdur’, arvadı
Tamam 35 yaşında; oğlanları Səfər 9 yaşında, Ayvənd 5 yaşm da;
qızı Pakizə 2 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
K ərimqulu Dizə. Q o şa Dizə kəndləri
33. Cəfərov Əhməd M əşədi Həsənqulu oğlu 1892-ci ildə
doğulrnuşdur; arvadı Zəhra Eyvaz qızı 1897-ci ildə doğulm uşdur;
oğlu Həbib 1922-ci ildə, qızları Ləya 1926-cı ildə Sona 1932-ci
ildə doğulm uşlar; 10 may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
34. Hüseynova (Adıgözəlova) Tovuz 1907-ci ildə doğulm uşdur; oğlu Mehdi 18 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
35. Cəforov M əmməd Həsən oğlu 1900-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı M əryəm 21 yaşında; oğlu Cəfər 2 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
36. N iftəliyev Əli Həsən oğlu 1873-cü ildə doğulm uşdur; arvadı Fatma 60 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
Cuğa kəndi
37. Mamukyan Camo Avakim oviç 1874-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı Aleksandra 60 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilm işlər.

^rəfsə kəndi
38. Kəngərlinskaya Səkinə Hüseynəli qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Kərim Səlim oğlu 1917-ci ildə, Rəhim 1918-ci
ildə, Şam il 1919-cu ildə, Emin 1925-ci ildə, Əhməd 1923-cü ildə,

qızJarı Ceyran 1928-ci ildə, Tamara 1931 -ci ildə doğuimuşlar; 8
sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
39. Mehdiyeva Şərəbanı Canməmməd qızt 1883-cü ildə
doğulmuşdur; qızlan Saliyə 13 yaşında, Qızlarxanım Murtuz qızı 7
yaşında; oğlanlan Vəli 13 yaşında, dmirəli 16 yaşında, Baba 14
yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
40. Kəngəriinski Abbasağa Hacıağa oğlu 1884-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Gülşən Əli qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlu
Haa 1925-ci ildə doğulmuşdur; 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
41. Axundzadə Molləli Molla Ələsgər oğlu 1873-cü ildə
doğulmuşdur; arvadı Zübeydə 1897-ci ildə doğulmuşdur,- qızı
İrana 1912-ci ildə, nəvəsi Güllü 1934-cü ildə dogulmuşlar; 10
may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
42. Hacıyev Hacəli Molləli oğlu 1897-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Fatma Abbas qızı 1902-ci ildə, oğlu Mustafa 1935-ci ildə,
q ızı Vəzifə 1930-cu ildə doğulmuşlar; 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
43. Atlahyarova Zübeydə Məmməd qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Adıgözəl Səlim oğlu 2 yaşında, qızı Azərə 12 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
44. AHahyarova Hüsniyə Abuş qızı 1913-cü ildə doğulmuşdur;
qızı Gülüş Bəhlul qızı 8 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
45. İsmayılpva Tovuz Həmzə qızı 1873-cü ildə doğulmuşdur;
qızt Əzizə Məmiş qızı 12 yaşında, oğlu Məhərrəm 8 yaşında, bir
oğlu da 6 yaşında; 15 oktyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
46. Kərimova Zəmişan Ələkbər qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur;
qızlan Gülpəri Qara qızı 5 yaşında, Nanə 12 yaşında, Pərvaz
1937-d ildə doğulmuşdur; oğlanları Fazil 17 yaşında, Əjdər 5 yaşında: 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
47. Hiiseynov Kərbəlayi Əli Abbas oğlu 64 yaşında; 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 doğulmuşdur; arvadı Fatmabəyim Mirqasım qızı 1907-ci ildə doğul'
muşdur; qızı Röya Əbdülrəhman qjzı, 1929<u ildə doğulmuşdur;10 may 1937-ci ildəsürgün edilmişlər.
50. Siileymanova Gtilab Haşım qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur;
qızı Gülzar Qasım qızı 1 yaşmda; oğlanlan Şahhüseyn 9 yaşında,

Mirzəhüseyn 8 yaşında, Ənvər 7 yaşında, Qardaşxan 6 yaşında;
15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.

Boyəhmədkəndi
51. Məmmədova Nərgiz Balakişi qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; qızı Tərlan Məmmədvəli qızı 1929-cu ildə, oğlu Surəddin
Məmmədvəli oğlu 1932-ci ildə doğulmuşlar; 8 sentyabr 1937-ci
ildə sürgün edilmişlər.
52. Tahirov Abbas Bağır oğlu 1877-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Qumru Hacı qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; 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 q»zı 1887-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Vəli Kərbəlayi Asian oğlu 16yaşında, İsgəndər 13 yaşında, qtzlan GüllU 15 yaşında, Anaxanım 11 yaşında, Gülşah 9 yaşında, Nisə 7 yaşında, Zəlfinaz 3 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
54. Tahirova Giiləbətin Talıb qızı 1887-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Qurban 10 yaşında, Yəhya 7 yaşında, Məmməd 18 yaşında, qızları Gülgəz 11 ya^ında, Gülnaz 5 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
55. Səfərova Bahar Cabbar qızı 1914 ildə doğulmuşdur;
oğlanları Camal Ağca oğlu 7 yaşında, Cahangir 1 yaşında,- 15 de
kabr 1937-ci ildəsurgün edilmişlər.
56. Quliyeva Qönçə İman qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Əkbər Şıxməmməd oğlu 12 yaşında, Ağayar 4 yaşında,
qızları Maral 2 yaşında, Güllü 1 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün ediimişlər.
;
*.
57. Əliyev Kərbəlayi Ələsgər Şirin oğlu (sənəddə Kərbəlayi
Ələsgər Piri oğlu da yazılmışdır) 1887-ci ildə doğulmuşdur; bacısı
Balacahan 1857-ci ildə, oğlanları Zeynalabdin 1929-cu ildə, Rəş'ıd
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 yaştnda, Sura 1 yaşında, oğlanları Müslüm
15 yaşında, Əli 13 yaşında, Vəli, Məhəmməd 10 yaşında; 15 de
kabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.

59. İbad Həzrətqulu oğlu 1887-ci ildə doğulm uşdur; arvadı
Nabat Fətulla qızı 1897-ci ildə, oğlanları İsm ayıl 1927-ci ild ə, Bəşir 1930-cu ildə, qardaşı qızı Xədicə Əhməd qızı 1932-ci ildə
doğulm uşlar; 10 m ay 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
Bənəniyar kəndi
60. Hüseynova M ədinə Hüseynəli qızı 1893-cü ildə doğulmuşdur; qızlan Balabəyim (sənəddə Babey yazılm ışdır) Əlibəy qızı
4 yaşında, Leyla 12 yaşm da; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
61. Hüseynova Duru Abbasqulu qızı 1883-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları Hətəm xan Kərbəlayi Şirzad oğlu 3 yaşında, qızları
Fatma 9 yaşında, Nanə 5 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.
62. Rzayev M əşədi Abbas Xanməmməd oğlu 1872-ci ildə
doğulm uşdur; arvadı Xavər Zeynalabdin qızı 1887-ci ildə, Qönçə
1932-ci ildə, Xanım şəkər 1934-cü ildə doğulm uşlar; 10 may
1937 -ci ildə sürgün edilm işlər.
63. Ələkbərov Cəbrayıl Hüseyn oğlu 1896-cı ildə doğulmuşdur; arvadı Pəri 10 yaşında, qızları Telli 12 yaşında, Qönçə 7 yaşında, oğlanları Hadı 5 yaşında, Cəlil 3 yaşında, Hüseyn 8 yaşında;
21 noyabr 1938-ci ildəsürgün edilm işlər.
64. İm am quliyev Mammad Əli oğlu 1884-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Bikə 45 yaşında, qızları Əfruz 10 yaşmda, Zərifə 1 yaşında, oğlu M əm m ədrza 7 yaşında-, 18 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
65. Bənəniyarski Mehbala Şirəli oğiu 1878-ci ildə doğulmuşdur; 10 may 1838-ci ildəsürgün edilm işdir.
66. Abbasov M əşədi Səyyad Abbas oğlu 1872-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Düşbərə 1887-ci ildə, qızları Sona 1919-cu ildə,
Tamaşa 1935-ci ildə doğutmuşdur-, 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.

Xanağa kəndi
67. Həsənov M irzə Əlihəsən oğlu 1848-ci ild doğulmuşdur;
arvadı Yaxşı xanım 60 yaşında, oğlanları Q oçəli 21 yaşında,
Nüsrət 24 yaşında; 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
68. M usayev Kərbəlayi Cabbar X əlil oglu 1897-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Xeyransa 50 yaşında, qızları Məhbub 15 yaşında,
İmansa 14 yaşında, Firuzə 7 yaşında, bacıları Səlim ə 10 yaşında,
Nənəqız 8 yaşında; 10 may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.

69. Hüseynov Səyyad Həsən oğlu 1899-cu ildə doğulmuşdur;
arvadı M ələksara (sənəddə M isereda yazılm ışdır) Qara qızı 1912
ildə doğulm uşdur; qızları Nabat 1924-cü ildə, Zeynəb 1929-cu
iJdə doğulm uşdur, Tamara 1 yaşında; 10 m ay 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.
70. Həsənquliyev Teymur Q afar oğlu 1892-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Səkinə Rəhim qızı 35 yaşm da, qızlığı Nərgiz Abbas
qızı 8 yaşında; 10 may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
Ləkətağ kəndi
71. İmanova Xırda Ağam alı qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Şirzad Hacı oğlu 10 yaşında, İsa 1934-cü ildə doğulmuşdur; qızı Nigar 5 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.
72. Hacıyeva Salama Dünyamalı qızı 1930-cu ildə doğulmuşdur; qayınanası Səlfi 65 yaşında, qızı Həcər qızı 7 yaşında, oğlu
Əsgər Xan Hacı oğlu 6 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.
73. İmanov Kərbəlayi Nabat Bayram əli oğlu 1879-cu ildə
doğulmuşdur-, arvadı Alm a Mahmud q ızı, oğlu Balaş 1929-cu ildə
doğulm uşdur; gəlini Telli Bəyim İmam q ızı, 1910-cu ildə doğulm uşdur; nəvəsi Qəhrəman Məmməd oğlu, 1929-cu ildə doğulm uşdurjlO may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
Nəhəc ir kəndi
74. Xanm əmm ədova Gözəl Ağam alı qızı 1897-ci ildə doğulm uşdur; qayınanası Xatın Əliməmməd q ızi; qızları Çəməngül Kərbəlayi qızı 10 yaşında, Validə 3 yaşında; oğlanları Mehman 15
yaşında, Cəmil 5 yaşında, 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
75. Xanməmmədova Nanə M uradverdi qızı 1881 -ci ildə
doğulm uşdur; oğlanları Əli M əşədi oğlu 15 yaşında, Məhəmməd
8 yaşında, qızları Gülsar 14 yaşında, Gülsüm 6 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
76. Qənbərova Qönçə Kərbəlayi Abbas q ıл 1875-ci ildə
doğulm uşdur; ikinci arvadı Ayna Hüseyn qızı 1897-ci ildə doğulm uşdur; qızı Tərlan, oğlanları Əm ir 15 yaşında, Səforəli 7 yaşında,
Q ardaşxan 14yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.

Ərazin kəndl
77. Ağayeva Tərlan Ağa qızı 1912-ci ildə. doğulmuşdur;
oğlanları Əli Hüseyn oğlu 2 yaşında, Məhəmməd 13 yaşında,
Soltan 18 yaşında, qızları Səmənnaz 4 yaşında, Səkinə 6 yaşında;
15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.

78. Həsənov Hümmətəli Əiəmqulu oğlu 1897-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Nəsibə Qara qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur,
oğlanlan Səfərəli 15 yaşında, Əli 12 yaşında, Həsən 10 yaşında və
İsa; 10 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
79. Qocayev Kərbəlayi Salah Kərbəlayi İsmayıl oğlu 1877-ci
iidə doğulmuşdur; arvadı Salatın Qeybulla qızı 1882-ci ildə
doğulmuşdur; oğlanları Qədir 17 yaşında, Haşım 14 yaşında, İsmayıl 27 yaşında, qızı Gülsüm 7 yaşında; 10 may 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
80. Bağırov İbadulla Qulu oğlu t912-ci ildə doğulmuşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
81. Əliyev Mütəllim Əli oğlu 1897-ci ildə doğulmuşdur; arvadı
Zərifə 30 yaşında, oğlanları İbrahim 11 yaşında, Əli 3 yaşında,
anası Fatma 60 yaşında; 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
82. Əhmədov Abdulla Fətəli oğlu 1863-cü ildə doğulmuşdur;
21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
83. Hüsyenov Rəfi Kərbəlayi Tağı oğlu 1909-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Bəyim 20 yaşında, qızları Mələk 2 yaşında, Asya 8
aylıq, anası Məleykə 70 yaşında; 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 1983-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Leyla 35 yaşında, oğlanları Hüseyn 13 yaşında, Həsən
6 yaşında, qıziarı Fatma 8 yaşında, Xavər 2 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.

Camaldin kəndi
86. Qasımova Zərintac Nəcəf qızı 1901-ci ildə doğulmuşdur;
oğianları Əlabbas Qulabbas oğlu 13 yaşında, Heydər 6 yaşında,
Əli 1937-ci ildə doğulmuşdur; qızı Maral 3 yaşında-, 15 dekabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
87. Əliyev Səfərəli Abbas oğlu 1908-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Bilqeyis 20 yaşında, qızı Fizzə 4 yaşında, oğlu Ələkbər 1 yaşında; 20 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
88. Əliyev Qurbanəli Abduləli oğlu 1910-cu ildə doğuknuşdur; arvadı Sura 32 yaşında, oğulluğu Xəlil 1 yaşında; 21 dekabr
1938-ci ildə sürgün edilmişlər.
89. Xudiyev Hüseyn Əhməd oğlu 1902-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Səkinə 25 yaşında; oğlu Abdulla 6 yaşında; anası Leyla 60
yaşında; 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; 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişdir.
92. Məmmədov Muxtar Əliməmməd oğlu 1879-cu ildə
doğulmuşdur; arvadı Leyla 50 yaşında, oğlanları Abas 13 yaşında,
Qeysər 2 yaşında, qızı Zəri 10 yaşında; 8 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
93. Hüsyenov Adıgözəl Zeynal oğlu 1853-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Ana 50 yaşında, qızı Hürnisə 10 yaşında, oğlu Ələkbər
10 yaşında, qardaşı oğlu 13 yaşında; 18 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilmişlər.
94. Bayramov Kərbəlayi Mahmud oğlu 1868-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Amaisa 50 yaşında; oğlu Məmməd 27 yaşında;
20 noyabr 1938-ci ildəsiirgün edilmişlər.
Saltax kəndi
95. Hüsyenov Məşədi Zeynalabdin Hüsyen oğlu 1900-cu ild;.
doğulmuşdur; arvadı Şərəf Muradəli qızı 1913-cü ildə, oğlu
Hüs^n 1927-ci ildə doğulmuşdur; 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
96. Əlikişiyev Kərbəlayi Hətəmxan Rzaqulu oğlu (sənəddə
Əliyev soyadı da yazılmışdır) 1887-ci ildə doğulmuşdur; arvadı
Şərab Əli qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Gınbağır 1929
cu ildə, Yusif 1936-cı ildə doğulmuşdur; 10 may 1937-ci ildə
sürgün edilmişlər.
97. Quliyev Kərbəlayi Qulu Kərbəlayi Zeynalabdin oğlu l8Çb
ci ildə doğulmuşdur; arvadı Rübabə 1902-ci ildə doğulmuşdur,
oğlanları Zeynalabdin 1925-ci ildə, Qəhrəman 1928-ci ildə; qızı
Mənsurə 193l-ci ildə doğulmuşlar,- 10 may !937-ci ildə sürgün
edilmişlər
98. Ələkbərov Məhərrəm Məmməd oğlu 1886-cı ildə doğulmuşdur; arvadı Xeyransa Tağı qızı 56 yaşında; qızı Fatma 17 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilmişlər

Əbrəqunis kəndi
99. Qurbanəliyeva Güllü Vəliqulu qızı 1912 ildə doğulmuşdur;
oğlanları Əliyar İslam oğiu 10 yaşında, 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 yaşında, oğlanları Müzəffər 19 yaşında,

Hafiz 6 yaşında, Q ulu 3 yaşında; qızı Leyla 8 yaşında; anası Xurşud 70 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
101. Ə liyeva Ə sli M irac qızı 1893-cü ildə doğulmuşdur;
oğlanları Əli M əşədi M irzəli oğlu 9 yaşında, Hacı 12 yaşında; 13
dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
102. Ə liyev Əli Ağabala oğlu 1878-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Güllər 35 yaşında, qızları Səkinə 11 yaşında, Sura 7 yaşında; 18
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
103. Həsənova Tiikəz Kərbəlayi Hətəmxan qızı 1903-cü ildə
doğulm uşdur; oğianları Hüseyn Bəhlul oğlu 1934-cü ildə doğulm uşdur; Yusif 8 yaşında, Yusif 5 yaşında (sənəddə belə yazılm ışdır); 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.

Kirno kəndi
104. İm am əliyev Qulam Süleym an oğlu 1853-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları Həsən 25 yaşında, Yadulla 22 yaşında; gəlini
Güllü Haşım qızı Süleym anova 22 yaşında; nəvələri Zeynəb Ha
san qızı 2 yaşında; Abbas Həsən oğlu 8 aylıq ; 21 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilm işlər.

Npraşen kərtdj
105. Ə liyev Kərim Rəhim oğlu 1882-ci ildə doğulmuşdur; arvadı M ədinə Piri qızı 1892-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Rəhim
1927-ci ildə doğulm uşdur; 10 m ay 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.

Qazançı kəndi
106. Ə liyev M əşədim anaf M əm m ədism ayıl oğlu 1906-cı ildə
doğulm uşdur; arvadı Nabat Kərbəlayi Rzaqulu qızi; oğlanları İsfəndiyar 1926-cı ild ə, İbrahim 1929-cu ild ə, anası Məşədi Nazi
xanım 1872-ci ildə doğulm uşlar; 10 may 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.

Ukaiağ kəndi
107. H acıyev Rəhim Dünyam alı oğlu 1871-ci ildə doğulmuşdur; oğlanlan Abbasqulu 1922-ci ildə, Dərgah 1929-cu ildə, Fərrux 1931-ci ild ə, Gəfərqulu 1936-cı ildə doğulmuşlar; 10 may
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.

Şahbuz rayonu
Keçili kəndi
- 1. Ə lim am m ədov Cəm il M əm m ədvəli oğlu 1904-cü ildə
doğulm uşdur; arvadı Gülpəri Əlinağı qızı 1892-ci ildə doğulmuşdur; oğlu M üzəffər 1917-ci ildə, əm ioğlusu Qəzənfər 1915 ci ildə
doğutm uşlar; oğlanlan Seydifa 1922-ci ildə, Şərafət 1928-ci ildə
doğulm uşlar; 11 m ay 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.

2. Əlim əm mədov Səyyad Xudakərim oğlu 1902-ci ildə
doğulmuşdur; 11 may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
3. Əlim əm m ədov Kərbəlayi M alış Kərim oğlu 1983-cü ildə
doğulmuşdur; 1 1 may 1937-ci ildə sürgün edilm işdir.
4. Əhmədova Yolxatun 1910-cu ildə doğulmuşdur; qızları Dilbər 10 yaşında, Şahsənəm 7 y.işında, Püstə 3 yaşında; oğlu İsmayıl 6 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
5. Allahverdiyeva Səlim ə 1893-cü ildə doğulm uşdur; oğlanları
Abdulla Novruz oğlu 14 yaşında; Gülmalı 2 yaşında; qızı Dustaq
(sənəddə Tustax yazılm ışdır) 4 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilm işlər.
6. Əliyeva Dilbər 1897-ci ildə doğulm uşdur; oğlu Beytulla 8
yaşında; qızlart Nübar 7 yaşında, Xalvar 1 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
7. Ə liyeva Salatın Qasım əli oğlu 1897-ci ildə doğulm uşdur;
oğlu Seyfəli Əsman oğlu 10 yaşında; qızı Fatma 6 yaşında, Zəhra
3 yaşında; 8 sentyabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
8 . Ə liyev Əm irəli Kərbəlayi M üseyib oğlu 1911-ci ildə doğulm uşdur; arvadı Gülşən Heydər q ızi; oğlu Əli Əmrəli oğlu 1937-ci
ildə, qızı Fatma 1941-ci ildə doğulm uşlar; 26 sentyabr 1937-ci
ildə sürgün edilm işlər.
9 . Ə liyev Abbas Ramazan oğlu 1908-cl ildə doğulm uşdur; arvadı Şərəbanı M irzəli qızı 1902-ci ildə doğulm uşdur; oğlanları
Ələsgər 1927-ci ildə, Cəbrayıl 1933-cü ild ə, Həsən 1936-cı ildə,
Əkbər 1929-cu ildə doğulm uşlar; qızı Üm m üleyla 1932-ci ildə
doğulm uşdur; 11 may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
10. Abbasov Mustafa M əmməd oğlu 1891-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Səkinəbəyim Kərim qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur;
ogiu Məmməd 1929-cu ildə, qardaşı oğlu Cəbiş 1932-ci ildə, qızı
Qaratel 1935-ci ildə doğulm uşlar; 11 may 1935-ci ildə sürgün
edilm işlər.
1 I . Ağayev Vəliqulu Ağa oğlu 18?-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Zərifə Qasım qızı 1900-cü ildə doğulmuşdur; anası Kübra
1867-ci ildə, qızı Səriyyə 1929-cu i!də doğulm uşlar; qardaşı oğlu
M uradəli 1924-cü ildə, Niyazəli 1926-ci ildə doğulm uşlar; 11
may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
12.
Baxışuv İslam Yunis oğlu 1897-ci ildə doğulm uşdur; arvadı Zeynəb Dadaş qızı 1906-cı ildə doğulmuşdur; qızları Seyrangül
1924-cü ildə, Narıngül 1927-ci ildə, Tərgül 1931-ci ildə, oğlanları
Seyfıl 1933-cü ild ə, Zal 1937-ci ildə, Hacı 1939-cu ildə doğulm uşlar; 27 sentyabr 1941 -ci ildə sürgün edilm işlər.

13. Bədəlova Xasa 1897-d ildə doğulmuşdur; oğlu Məşi 14
yaşında; qızı Mina Allahverdi qızı 4 yaşında; 15 dekabr 1937-d
ildə sürgün edilmişlər.
14. Baxşiyeva Gülnisə Ağa qızı 1912-ci ildə doğulmuşdur;
oğlu Şülan Rüstəm oğlu 1925-d ildə doğulmuşdur; qızları Zilhəccə 1928-d ildə, Mehra 1930-cu ildə doğulmuşlar; 8 sentyabr
1937-d ildə sürgün edilmişlər.
15. Baxşıyev Canbaxış Yunis oğlu 1902-d ildə doğulmuşdur;
arvadı Lalə Muxtar qızı 1910-cu ildə doğulmuşdur,- oğlanları
Cəmşid 1927-d ildə, Tofiq 1940-cı ildə doğulmuşlar-, 26 sentyabr
1941 -d ildə sürgün edilmişlər.
16. Hüseynova Səkinə İsmayıl qızı 1897-d ildə doğulmuşdur,oğlu Həsən Məşədi Heydər oğlu 1927-d ildə dogulmuşdur; 8
sentyabr 1937-d ildə sürgün edilmişlər.
17. Həsənova Töhfə 1897-d ildə doğulmuşdur; oğlanları İsmayıl Həsən oğlu 6 yaşında, Rizvan 10 yaşında, Cəbrayıl 3 yaşında; qızları Nübar 5 yaşında, Nabat 1 yaşında; 15 dekabr 1937-d
ildə sürgün edilmişlər.
18. Həsənov Süleyman Zeynalabdin oğlu 1896-a ildə doğuimuşdur; arvadı Teili 1892-d ildə, oğlanları Zelo 1927-d ildə, Ha
san 1929-cu ildə, Hyseyn 1931-d ildə, Zeyvəli 1936-cı ildə
doğulmuşlar; 11 may 1937<i ildə sürgün edilmişlər.
19. Həsənov Hüseyn Məhərrəm oğlu 1892-d ildə doğufmuşdur; arvadı Tovuz Əsgər qızı 1907-d ildə doğulmuşdur; qızları
Əfsər 1924-cü ildə, Səbinaz 1927-ci ildə, Bəsti 1928-d ildə,
Cığatel 1931-d ildə doğulmuşlar; 11 may 1937-ci ildə sürgün
edilmişlər.
20. Hüseynova Mələk Səfər qızı 1909-cu ildə doğulmuşdur,oğlu Sənədür Şəkərəli oğlu 1931-ci ildə doğulmuşdur; 11 may
1937-d ildə sürgün edilmişlər.
21. Hüseynov (Həsənov) Kərbəlayi Abbas Səfer oğlu t872-d
ildə doğulmuşdur; oğlu Abbasəli 1934-cü ildə, qızlan Ağca 1928d ildə, Sübat 1937-d ildə doğulmuşlar; 11 may 1937-d ildə
sürgün edilmişlər.
22. Zeynalova Tiikəzban İsmayıl qızı 1897-d ildə doğulmuşdur; oğlu Hənifo Kərbəlayi Əhməd oğlu; gəlini Həcər Cli qızı
1919-cu ildə doğulmuşdur; qızı Nərgiz 1928-d ildə, oğlu
Dağbəyi 1924-cü ildə doğulmuşlar; 1937-d ildə siirgün edilmişlər.
23. Zeynalova Bəyim 1912-d ildə doğulmuşdur,- qızı >Mərgiz
10 yaşında; 15 dekabr 1937-d ildə sürgün edilmişlər.

24. İmanquliyev Kərbəlayi Əlihüseyn Məşədi Kərim oğlu
1872-d ildə doğulmuşdur; arvadı Quliyeva Qumru Məmmədhüseyn qızı 1880-cı ildə doğulmuşdur; oğlanları Kərimov Nəbi
1922-d ildə, Aydın 1913-cü ildə, gəlini Kərimova Zəhra Kərim
qtzı 1917-d ildə; nəvələri Humay Aydm qtzı 1938-d ildə, Zərbalı
1940-cı ildə doğulmuşlar; 26 sentyabr 1937-d ildə sürgün edilmişlər.
25. Quliyeva Urqiyə Abdulla qızı 1903-cü ildə doğulmuşdur;
oğlanları Məmməd Şirin oğlu 1925-d ildə Həbib 1935-d ildə
doğulmuşlar; qızları Xurma 1921-d ildə, Saçlı 1929-cu ildə
doğulmuşlar; 8 sentyabr 1937-d ildə sürgün edilmişlər.
26. Kərimov İmaməliyev Məmmədhənifə Əlikərim oğlu
1914-cü ildə doğulmuşdur; anası Kərbəlayi Fatma Mehdiqulu qızı
1882-d ildə doğulmuşdur; arvadı Gülsüm Həmzə qızı 1915-ci
ildə, oğlu Zəyəm 1934-cü ildə, qızı Tərlan 1937-d ildə doğulmuşlar; 11 may 1937-d ildəsürgün edilmişlər.
27. Məmmədov Mehdican Pirəli oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Məmmədova Firuzə Yusif qızı 1920-d ildə
doğulmuşdur; qızı Sevgilya 1937-d ildə, oğlu Telman 1940-cı
ildə doğulmuşlar; 26 sentyabr 1941 -d ildə sürgün edilmişlər.
28. Məmmədova Zəhra 1912-d ildə doğulmuşdur; oğlanları
Mehralı 10 yaşında, Qardaşxan 5 yaşında, Vəli 3 yaşında, Fərəc 6
yaşında; 15 dekabr 1937-d ildəsürgün ediimişlər.
29. Məmmədova Gülxatun Usubalı qızı 1912-d ildə doğulmuşdur; oğlu Pirəli Şahbazoğlu 1930-cu ildə, qızı Nərgiz 1925-d
ildə doğulmuşlar; 8 sentyabr 1937-d ildə sürgün edilmişlər.
30. Məmmədov İldınm Haaəli oğlu 1886-cı ildə doğulmuşdur; oglanları Səttar İldırım oğlu 1927-d ildə, Qardaşxan 1921-d
ildə doğulmuşlar; 26 sentyabr 1941 -d ildə sürgün edilmişlər.
31. Məmmədov İbrahim Əjdərəli oğlu 1894-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Zərifə Əlikərim qızı 1900-cü ildə dogulmuşdur;
qızları Zərnigar 1930-cu ildə, Qətrəgül 1936-cı ildə, Kübra 1940cı ildə, oğlanları Valeh 1928-d ildə, Saleh 1937-d ildə doğulmuşlar; 26 sentyabr 1937-d ildə sürgün edilmişlər.
32. Məmmədov Kərbəlayi Qurban Məhərrəm oğlu 1885-d ildə doğulmuşdur; arvadı Məsumə Fərhad qızı 1902-d ildə
doğulmuşdur; qardaşı Məhərrəm 1902-d ildə, qardaşı arvadı Tamam Bayraməli qızı 1907-d ildə, qardaşı oğlu Madar 1902 ci
ildə, Nağdəli 1935-d ildə, oğlanları Vəli 1927-d ildə, İsa 1936-cı
ildə, qızı Argül 1931-d ildə doğulmuşlar; 1 1 may 1937-d ildə
sürgün edilmişlər.

33. M ənsum əliyeva Göyərçin Usub qızı 1902-ci ildə doğulm uşdur; 8 sentyabr t937 -ci ildə sürgün edilm işlər.
34. M əm iyeva G üləsər 90 yaşında; gəlini Nərgiz 30 yaşmda: 7
yaşında q ız n əvəsi, oğul nəvəsi İsa 5 yaşında; 15 dekabr 1937-ci
ildə sürgün edilm işlər.

Sələsür kəndi
35 . Zeynalov Fərhad İsa oğlu 1894-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Fatm a Abbas qızı 1908-ci ildə doğulmuşdur; qızları Nərgiz
1933-cü ildə, H əiim ə 1935-ci ildə doğulmuşlar; qardaşı oğlu
İsayev Şirzad Şahbaz oğlu 1927-ci ild ə, qardaşı qızları Leylan
Şahbaz qızı 1928-ci ildə, Səkinə Şahbaz qızı 1930-cu ildə doğulm uşlar; 27 sentyabr 1941-ci ildəsürgün edilm işlər.

Kukü kəndi
36. H üseynova Firuzə 1912-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Əli
Q araş oğlu 31 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildəsürgün edilmişlər.
37. İbrahim ova Göyçək 1892-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları
Kamal 6 yaşında, M eydan 4 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə
sürgün edilm işlər.
3 8. Səfərova N arəstə 1892-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Tağı 17
yaşında; qızları Sevg ili 15 yaşında, Gülsüm 13 yaşında, Xanım 13
yaşında, Kübra 5 yaşında; oğlu Məmməd 22 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ild ə sürgün edilm işlər.

Biçənək kəndi
39. M əm iyev Teym ur Paşa oğlu 1885-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Bənövşə Bədəl qızı 1895-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Xasay
1925-ci ild ə, q ızları Tavat 1930-cu ildə doğulmuşlar; 11 may
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
4 0 . H üseynov M ehdi M ə m m ə d c ə f ə r oğlu 85 yaşında; arvadı
Bacıxanım Əhm əd qızı 72 yaşında; oğlu Əşrəf 31 yaşında; gəlini
Pirzad A llahyar qızı 26 yaşında; oğlanları Gəncəli 12 yaşında,
A lxaz 7 yaşınd a; nəvəsi Əfruz 3 yaşında-, 11 may 1937-ci ildə
sürgün edilm işlər.
4 1 . İm am əliyev İm am əli Nam az oglu 1902<i ildə doğulmuşdur; arvadı Zeynəb Canbaxış qızı 1912-ci ildə, oğlu Namaz 1927ci ild ə, qızı Günəş 1937-ci ild ə doğulmuşlar; 11 may 1937-ci ildə
sürgün edilm işlər.

KQİUS kəndi
4 2 . İbrahim ova Zəhra 1899-cu ildə doğulmuşdur; qayınanası
Bağırnisə 1877-ci ild ə doğulm uşdur; qızları Fatma 12 yaşında,
Sənubər 9 yaşında, Güllü 3 yaşında; oğlanları Kamran 11 yaşında,
Ağaxan 8 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.

Kolanı kəndi
43. Kazım ov Ağaəli Həsən oğlu 1903-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı Xanım Ağa qızı 1906-cı ildə doğulmuşdur; bacısı Güləmbər 1883-cü ildə, qardaşı arvadı Lalə Saleh qızı 1887-ci ildə
doğulm uşlar; 11 m ay 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.

Tirkeş kəndi
44. Şükürov M olla Şərəf Rzaqulu oğlu 1903-cü ildə doğulmuşdur; arvadı PQstə 1914-cü ildə doğulm uşdur; 11 may 1937-ci
ildə sürgün edilm işlər.

Yuxarı Qışlaq kəndi
45. Səforova M ələk 1897-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Əvəz
12 yaşında, Əli 3 yaşında, M irzə 4 yaşında, Sadıq 6 yaşında, qızı
Üm leyla 5 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
46. Hüseynov Qasım Rzaquiu oğlu 1903-cü ildə doğulmuşdur; 21 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
47. Nəbiyev İbiş Hüseynqulu oğlu 1867-ci ildə doğulm uşdur;
arvadı Fatma Baxşəli qızı 1900-cü ildə doğulmuşdur; oğlu Tahir
1911-ci ildə, gəlini Sona Əkbər qızı 1914-cü ildə doğulm uşlar:
oğlanları Duman 1936-cı ildə, M əhərrəm 1930-cu ildə, Tusi
1927-ci ildə doğulm uşlar; qardaşı oğlu Əm ir, qızı Pakizə, nəvəsi
Firuzə; 11 may 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.

1930-01 ifin mart ayında
həmkəndlilərinin kütləvi şəkildə amansızcasına
göllələnməsinin canlı şahidi olduqdan sonra, doğma
yurdlarından İrana mühacirətəgetmək məcburiyyəti
qarşısında qalan
Şahbuz rayonunun Keçili kənd sakinlərinin
SİYAHISI
Bu siyahı da dəqiqləşdirilmiş arxiv materiallan əsasında dərc
edilir.
Naxçivan MSSR Şahbuz rayonundan İrana mühadrət edən
banditiərin siyahısi:
Hüseynov Şakir Bayraməli oğlu 1892-d ildə Şahbuz rayonu
nun Keçili kəndində kəndli ailəsində doğulmuşdur. 1930-cu ilə
qədər Keçili kəndində yaşayıb, 1930-cu ildə Şahbuz rayonunda
əksinqilabi üsyançılar hərəkatında fəal iştirak etmişdir. Hüseynov
1930-cu ildə İrana milhadrət edib.
Bandanın qalan üzvləri də guya yuxarıda sadalanan əməllər ilə
fəaliyyət göstərmişlər, soyadları dəyişdirilsə də, «anayəttər» eyni
sözlərlə, eyni cümlələrlə ifadə olunmuşdur.
Hiiseynov M əşədi Heydər Bayraməli oğlu 1883-o'j ildə
doğulmuşdur.
Abbasov Kərbəlayi Əhməd Səfərəli oğlu 1886-a ildə doğulmuşdur.
Hiiseynov Yadulla Cəfər oğlu 1916-cı ildə doğulmuşdur
Baxşəliyev Rüstəm Yunis oğlu 1896-a ildə doğulmuşdur.
Hüseynov Orucəli Mikayıl oğlu 1893-cii ildə doğulmuşdur.
Hiisyenov Müzəffər Mikayıl oğlu 1912-d ildə doğulmuşdıtr.
Məmmədov Kərbəlayi Əlikərim Hacıkərim oğlu 1872-rS ildə
doğulmuşdur.
Əliməm mədov Şahzadə Pirəli oğlu 1897-d ildə doğulmuşdur.
Məmmədov Yaman Kərbəlayi Müseyib oğlu 1903-cü ildə
doğulmuşdur.
Məmmədov Ziyafət Haa Əlimurad oğlu 45 yaşında olmuşdur.
Əsədov Ağahüseyn Cafər oğlu 1902-d ildə doğulmuşdur.
Quliyev Kərbəiayi Bəylər Abbasqulu oğlu 1988-d ilda doğulmuşdur.
Quliyev Cəlal Kərbəlayi Abbasqulu oglu 1913-cü ildə doğulmuşdur.

Quliyev Şirin Məşədi Kərim oğlu 1899-cu ildə doğulmuşdur
İmaməliyev Həbib Mövsüməli oğlu 1902-d ildədoğulmuşdur.
Həsənov Səfərəli Orucqulu oğlu 1887 ci ildə doğulmuşdur
Quliyev Kərbəlayi Murad Məhəmməd oğlu 1907-d ildə
doğulmuşdur.
Şahbaz İsa oğlu 1895-d ildə doğulmuşdur.
Siyahı 31 yanvar 1940-cı ildə Daxili İşlər Xalq Komissarlığımn
Şahbuz rayon şö’bəsində 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 qohum-əqrabalara repressiyalara mə’ruz qalmış və Qazaxıstan çöllərinə daimi sürgünə göndərilmişlər. Orada onlar təhlükəsizlik orqanlarının daimi nəzarətində saxlanmış, repressiyaya
uğramış bütün sovet vətəndaşları kimi ağır və təhqiramiz həyat
keçirmişlər.

Noraşen ($ərur, Sədərək) rayonundan və
Qazaxıstana sü rg ü n olunmuş repressiya qurbaniannın
SİYAHIS!
1. A llahverdiyev Yusif Abbas oğlu 1890-a ildə doğulmuşdur; arvadı Sara Kazım qızı 40 yaşında, qızı Güllü 13 yaşında, oğlu
Islam 9 yaşında; 20 yanvar 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
2.
Əlizadə Həsən Əli oğlu 1898-ci ildə doğulmuşdur; arvadı
M irvari Əhməd qızı 1902-ci ildə doğulm uşdur; oğlu Sərvər 1927ci ildə, qızları Kam ilə 1932-ci ildə, Şəfiqə 1936-cı ildə, Firuzə
1939-cu ildə doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildəsürgün edilm işlər.
3.
Şaxtaxtinskaya Zəhra Kərbəlayi Ələkbər qızı 1897-ci ildə
doğulm uşdur; qızı M əsm ə Nəsrulla qızı 12 yaşında, oğlu Sultan
10 yaşında; 20 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
4.
Q azıbəyova Ziynə t Əkbər qızı 1907-ci ildə dogulmuşdur;
qızları Xədicə 5 yaşında, Zəkiyə 1936-cı ildə doğulmuşdur; 15
dekabr 1937-ciild ə sürgün edilm işlər.
5.
Q asım ov İmran Abdulla oğlu 1898-d ildə doğulmuşdur;
arvadı Fatma 1912-ci ildə, oğlu Qasım 1940-cı ildə doğulm uşlarj
21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilm işlər.
6 . Q azıbəyov Həsən Əhməd oğlu 1883-cü ildə doğulmuşdur; arvadı Ziynət Əli qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları
Əhməd 1934-cü ildə, A rif 1938-ci ildə, Tahar 1931-ci ildə, Tahir
1935-ci ild ə, Vaqif 1940-cı ild ə, qızları Şəfiqə 1933-cQ ildə,
M əsturə 1937-ci ildə doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün
edilm işlər.
7. Siileym anov Teymur Abbas oğlu 1895-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Dostu Əkbər qızı 1904-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları
Həsən 1933-cü ildə, Hüseyn 1940-cı ildə, qrzı Zəhra 1935-ci ildə
doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilm işlər.
8.
Seyidov Mirabbas Seyidibrahim oğlu 1886-cı ildə
doğulmuşdur,- arvadı Zəhra Baxşəli q ızi; qızları 1927-ci ildə,
Ceyran 1934-cü ild ə, oğlanları İbrahim 1936-cı ildə, piri 1938-ci
ildə, Heydər 1940-cı ildə doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildə
sürgün edilm işlər.

Tumaslı Jtəndi
9.
Həbibov Yadulla Səməd oğlu 109-cu ildə doğulmuşdur;
arvadı Pəri Həsən qızı 35 yaşında; qızı Fatma 2 yaşında. 20 noy
abr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
10. Rəhimov İsm ayıl İsm ayıl oğlu 1890-cı ildə doğulmuşdur;
arvadı Şəfiqə M əşədi Abbas qızı 1906-a ildə doğulmuşdur;
oğlanları Rəhim 1928-ci ildə M ikayıl 1933-ci ildə doğulm uşlar; 11
may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
11. Həbibov Həbib Abdulla oğlu 19 14-cü ildə doğulm uşdur;
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
12. Səm ədov Abdulla Həbib oğlu 1897-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Leyli 40 yaşında, qızı Saabcan 4 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər
13. M əm m ədov Məmmədbağır M ustafa oğlu 1868-ci ildə
doğulm uşdur; arvadı Qızxamm 50 yaşında,- oğlu Əhməd 12 yaşında, qızları Telli 8 yaşında, Nanəxanım 6 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
14. Q uliyev Kərbəlayi Hüseynqulu oğlu 1883-cü ildə doğulm uşdur; arvadı H ə w a Yusif qızı 1896-a ildə doğulm uşdur; oğlu
Ələsgər 1926-cı ildə, qızları Dilarə 2 aylıq , Sura 1928-ci ildə, Güləsər 1930-cu ild ə, Aidə 1932-ci ildə doğulm uşlar; 19 may 1937ci ildə sürgün edilm işlər.
15. Ramazanov Murad Zöhrab oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Zeynəb 40 yaşında, oğlanları Hümbət 3 yaşında,
Məmməd 5 yaşında, qızları Püstə 6 yaşında, Zəroş 10 yaşında,
Hürnisə 2 aylıq ; 20 noyabr 1938-ildə sürgün edilm işlər.

Yengicə kəndi
16. M əhərrəm ov Vəli Cavad oğlu 1886-cı ildə doğulm uşdur;
arvadı Dügər Əli qızı 1902-ci ildə doğulm uşdur; qızı Fatma 1928ci ild ə, oğlanları Həsən 1930-cu ildə, Hüseyn 1902-ci ildə
doğulm uşlar; 11 may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
17. Əhm ədova Ruqiyə Hadı qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur;
qızları Tamam 10 yaşında, Lətifə 10 yaşında, Rəfiqə 8 yaşında; 15
sentyabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.
18. Fərzəliyeva Hürnisə Nəcəfalı qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; qızı Humay 15 ycişında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
19. Ə ləkbərov Məmməd Həsən oğlu 1908-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Tamam Məmməd qızı 20 yaşında; 20 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilm işlər.

20. M əm m ədov Bağır İsm ayıl oğlu 1898-ci ildə doğulm uşdur,
arvadı M in əw ər 28 yaşında doğulmuşdur; oğlu M əm m əd 2 yaşmda; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
21. Q asım ov Novruz Qulu oğlu 1888-d ildə doğulm uşdur;
oğlu Hidayət 5 yaşında, qızları Raziyə 8 yaşında, M ərziyə 6 ya şın da; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
2 2 . Heydərov Pənah Heydər oğlu 1902-ci ildə doğulm uşdur;
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
23. Abışov Vəli Qulu oğlu 1878-ci ildə doğulmuşdur; anası
Nazlı M ehdiqulu qızı 1863-cü ildə doğulmuşdur; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
24. M usayev Məmməd Həsən oğlu 1916-cı ildə doğulm uşdur; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
25. M əmmədov Əli Haa oğlu 1916-cı ildə doğulm uşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
26. Cəlilov Nəsrulla Kərbəlayi Tağı oglu 1885-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Ballı 1884-cü ildə, oğlu Əhməd 1927-ci ild ə
doğulmuşlar; 11 may 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.
Ərəb Yengicə kəndi
27. Hüseynəliyeva Zibeydə İsmayıl qızı 1887-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Q oçəli 4 yaşında, Hüsyen 5 yaşında, Tahar 4
aylıq, qızları Fatma 2 yaşında, Xədicə 4 yaşında; 15 yanvar 1937ic ildə sürgün edilm işlər.
28. Ə liyev Bəhlul Zəhra oğlu 1904-cü ildə doğulmuşdur,- arvadı Əfruz Qafar qızı 25 yaşında. Oğlanları Rəhim 12 yaşm da,
İbrahim 7 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
29. Hüseynov Kərbəlayi Hüsyen M əşədi İbrahım oğlu 1879-cu
ildə doğulm uşdur, arvadı Fatma İsmayıl qızı 1879-cu ildə doğulmuşdur; oğlu Abbas 1915-ci ildə, qızları Səkinə 1926-cı ild ə, Şərəf 1932-ci ildə, oğlu İbrahim 1937-ci ildə doğulmuşlar. 1 I m ay
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.

YaycıJondi
30. O rucəliyev Abbas Kərbəlayi Əli oğlu 1895-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Nigar Vəli qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları Xudakərim 1925-ci Hdə, Ağayar 1930-cu ildə, N ovruzəli
1938-ci ildə, qızları A yn al935-ci ildə, Şükufə 1941-ci ildə
doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci sürgün edilm işlər.
31. Rüstəmov Həsən M əmməd oğlu 1880-cı ildə doğulmuşdur,- arvadı Tutu Cəlil qızı 1902-ci ildə, anası Sara Əli qızı 1892-ci
ildə, oğlanları Ə ziz 1928-ci ildə, Məmməd 1928-ci ildə, Həmid

1932-ci ildə, M əcid 1935-ci ildə, Hüseyn 1939-cu ildə doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilm işlər.
32 . Kazım bəyov Əhmədbəy Hacıməmməd oğlu 1901-ci ildə
doğulm uşdur; arvadı Uğu Cəlil qızı 1909-cu ildə doğulmuşdur;
oğlu Aga 1931-ci ildə, qızları Kübra 1934-cü ildə, Sura 1937-ci
ildə, qardaşı Ə ziz 1916-cı ildə doğulm uşlar; 11 may 1937-ci ildə
sürgün edilm işlər.
3 3. A xundova Yasəmən 1897-ci ildə doğulm uşdur; oğlanları
M əm m əd M olla oğlu 10 yaşııid a, Sadiq 8 yaşında, Cəfər 6 yaşında, Vəli 1 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ilde sürgün cdilm işlər.
34 . İsm ayılov Kərim Məmməd oğlu 1891-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Lalə Hüseyn qızı 1904-cü ildə doğulm uşdur; qızları
Sara К.ЭПШ qızt 1928-ci ild ə, Firəngiz 1936-cı ildə, oğlanları
M əm m əd 1929-cu ildə, Simrud 1938-ci ildə doğulm uşlar; 26
aprel 19 4 2 -ci ildə sürgün edilm işlər.
M axta kəndi
35. Hüm bətov M əşədi İbrahim Abdulla oğlu 1896-cı ildə
doğulm uşdur; arvadı Telli Hüseynəli qızı 1910-cu ildə doğulmuşdur; q ızı Səkinə 1930-cu ildə, oğlanlart Abdulla 1933-cü ildə,
O rucəli 1941 -ci ildə doğulmuşlar; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün
edilm işlər.
36. Sadıqova Balaxanım Niftulla qızı 1887-ci ildə doğulmuşdur; qızı Fatma 13 yaşında, oğlanları Xəlil 7 yaşında, Sadıq 4 yaşında, oglu Elbəyi 6 aylıq; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
37. Ə liyev İsm ayıl Mustafa oğlu 1878-ci ildə doğulmuşdur, arvadı N azlı Hümb-ət qızı 50 yaşında, oğlanları Mustafa 25 yaşında,
Hüseyn 1 1 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
38. Kərim ova Nanə Bəhlul qızı 1912-ci ildə doğulmuşdur;
oglu Əyyub 1935-ci ildə, qızı Bəsti 1933-ci ildə doğulmuşlar; 15
dekabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər.
39. ibrahim ova Gülçöhrə Hüsyen qızı 1907-ci ildə dogulmuşdur; qızı Güllü 11 yaşında, oğlu İbo 7 yaşında; 15 dekabr 1937-ci
ildə sürgün edilm işlər.
4 0. Həbibova Nabat Cabbar qızı 1897-ci ildə doğulmuşdur,
qızı Leyla 1 1 yaşında, oğlu Usub 20 yaşında, oğlu Qurban 3 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
41. Kərim ova Gülüş Qurban qızı 1903-cü ildə doğulmuşdur;
qızları Zəhra 6 yaşında, Gülçöhrə 5 yaşında, oglu Yaqub 2 yaşında; 15dekabr 1937-ci ildəsürgün edilm işlər

42.
Nəbiyeva Gülgəz Süleyman qızı 1904-cü ildə doğulmuşdur; oğlanları M ürsəl 11 yaşında, Vəli 8 yaşında, gəlini Fizzə 25
yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.

43. Ə hm ədəliyev Səfor Eyvaz oğlu 1912-ci ildə doğulmuşdur;
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
44. Ə liyev Səfor Əsəd oğlu 1915-ci ildə doğulm uşdur; 20
noyabr 1936-ci ildə sürgün edilm işlər.
45. M əm m ədov Mövsüm Novruz oğlu 1894-cü ildə doğulmuşdur; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
46. Şirəliyev M əm m əd M əm m ədəli oğlu 1890-cı ildə doğulmuşdur; arvadı Güllü 30 yaşında, qızları Xanım 12 yaşında, Çimnaz 8 yaşında, Gülnaz 1 yaşında, oğlu Yəhya 5 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
47. Səm ədov Səm əd Həbib oğiu 1878-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Səkinə 65 yaşında, qızları Kürçar 14 yaşında, Urqiyə 7 yaşında; 29 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
48. Əm rahov Dadaş Əmrah oğlu 1918-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Xanım can Ağacan qızı 20 yaşında, qardaşı Hətəm 12 yaşında, qızı Telli 10 yaşında, oğlu Ağa 5 yaşında; 20 noyabr 1938ci ildə sürgün edilm işlər.
49. Əli Hümbət oğlu 1910-cu ildə doğulmuşdur; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
Ş ə h riya r kəndi
50. Səfərov Yusif Səfər oğlu 1878-ci doğulm uşdur; oğlanlan
Yadulla 20 yaşm da, Səfər 11 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
51. M əm m ədov Həbib Yusif oğlu 1912-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Həsən 3 yaşında, A tif 1 yaşında; 15 dekabr 1938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
52. M ahm udov Cavad Mahmud oğlu 1898-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Gülgəz 30 yaşında, qızı Səkinə 7 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
53. Ə liyev M əhərrəm Əli oğlu 1878-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Fatma 46 yaşında, qızı Sənəm 12 yaşında; 20 noyabr 1938ci ildə sürgün edilm işlər.
54. Zeynalov Səfər Kazım oğlu 1888-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Gülpəri 40 yaşında; oğlanları Qulam 12 yaşında, Cəfər 8 yaşında, Abdulla 2 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işiər

55. Əliyev Məmməd İbrahim oğlu 1898-ci ildə doğulm uşdur;
arvadı Pəri İsm ayıl qızı 30 yaşında; oğlanları Məhərrəm 8 yaşında,
Abdulla 5 yaşında, qızı Zeynəb 6 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
56. Əsədov Əli Xeyrulla oğlu 1902-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Səkinə Kərbəlayi Ələkbər qızı 1933-cü ildə doğulmuşdur;
oğlanları Hüseyn 9yaşın d a, Həsən 6 yaşında, qızı Zillət 12 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
' A rbatan kənd i
57. Q asım ov M irzəli Əhməd oğlu 1889-cu ildə doğulmuşdur;
20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
58. Ə zizov Əli İsmayıl oğlu 1903-cü ildə doğulmuşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilm işdir.
59. Rzayev M ıriAbuzər oğlu 1917-ci ildə doğulmuşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilm işdir.
60. Rzayev Əsgər Abuzər oğlu 1919-cu ildə doğulmuşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
61 . Hüseynov M əmmədhəsən Hüseyn oğlu 1875-ci ildə
dogulm uşdur; arvadı Sura Həsənəli qızı 40 yaşında; oğlanları
M əmmədhüseyn 11 yaşında, Yadulla 9 yaşında, Hüseyn 7 yaşında, Vəli 5 yaşında, Əli 7 yaşmda; qızları Kübra 14 yaşında, Sara 12
yaşm da; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
62. Hüseynov Yəhya M əmmədhəsən oğlu 1909-cu ildə
doğulm uşdur; arvadı Sura 16 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə
sürgün edilm işlər.
63. Q asım ov Məmməd Əli oğlu 1902-ci ildə doğulm uşdur; 20
noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işdir.
64. Həsənov Hüseyn Əli oğlu 1902-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Gülşən İbrahim qızı 29 yaşında, oğlu Məmməd 5 yaşında,
qızı Səkinə 8 aylıq ; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.

Qaıahəsənli kəndi
65. Ələsgərov Qurban Əhməd oğlu 1908-ci ildə dogulmuş
dur; oğlu Əhməd 5 yaşında; 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
66. Həsənova Pəri Ələsgər qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Hacı 8 yaşında, Yaqub 14 yaşında, Bəhlul I yaşmda;
qızları İmi 7 yaşında, Ağrusi 5 ycişında; anası Rzayeva Pəri 60 yaşında; 15 dekabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
67. Qurbanov Hüseynqulu Heydər oğlu 1910-cu ildə doğulm uşdur; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.

68. Tağıyev M usa Kərim oğlu 1868-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Ümbül 4 7 yaşın d a; oğlu Kərim 25 yaşında; gəiini Zeynəb 20
yaşında; 20 noyabr 1938-ci ild ə sürgün edilm işlər.
69 . Ə ləsgərov M əşədi Bayram Hüseyn oğlu 1889-cu ildə
doğulmuşdur,- arvad ı Hum ay 1904-cü ild ə doğulmuşdur; oğlanlan
M aşallah 1926-a ild ə , İnşaallah 1931-ci ild ə, qızları Əfruz 1931-ci
ildə, Sara 1940-cı ildə doğulm uşlar; 2 8 sentyabr 1941-ci iidə
sürgün ed ilm işlər.
D am itçi kəndi
70. Bağırova M aşa Bağır q ızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; qızları
Xədicə 7 yaşın d a, Tahirə 5 yaşında, Şamama 2 yaşında; oğlu
M əm m əd 1 yaşın d a; 15 dekabr 1937-ci ild ə sürgün edilmişlər.
71. G özəlova M ələk İsgəndər qızı 1907-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Səttar 10 yaşında, Cəm il 8 yaşında; qızları Sona 3 yaşında, Zəhra 1 yaşm da; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.
72. H üseynov Kərbəlayi Qurban N ovruz oğlu 1870-ci ildə
doğulm uşdur; arvadı Püstə Ə ləkbər qızı 55 yaşında; oğlanları Cəlal 14 yaşında, N ovruz 8 yaşında, N əsir 6 yaşında, Mə’sim 5 yaşında, M irzə 20 yaşınd a, q ızı Anaxanım 3 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
73. Tarverdiyev Süleym an İbrahim oğlu 1898-ci ildə doğulm uşdur; arvadı Sura 30 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün
edilm işlər.
74. Q asım ova Ə sli Abbasqulu qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Səfər Ə ləsgər oğlu 1926-a ild ə, Cavad 1930-cu ildə,
Əlihüseyn 1933-cü ild ə, q ızları Səkinə 1929-cu ildə, Zeynəb
1935-ci ildə doğulm uşlar; 15 dekabr 1937-ci ildə sörgün edilm işlər.
Püsyan kəndi
75. Q asım ov Vəli Hüseyn oğlu 1880-cı ildə doğulmuşdur; arvadı Q üdrət Əli q ızı 35 yaşında; 2 0 noyabr 1938-ci lldə sürgün
edilm işlər.
76. H əsənova Xoşqədəm Ə li qızı 1912-ci ildə doğulmuşdur;
oğlu Həsən Xıd ır oğlu H əsənzadə 1927-ci ildə, qızlan Minoş Mail
qızı 1924-cü ildə, Zəhra M ail q ızı 1929-cu ildə, anası Sultanova
Bilqeyis Abbasqulu qızı 1877-ci ildə doğulmuşlar. 23 avqusr
1937-ci ildə doğulm uşdur
77. Xudiyev Həsən M irəli oglu 1910-cu ildə doğulmuşdur; arvadı Lalə M əşədi Nağı qızı 20 yaşında, qızı Diloş 7 yaşında, qızı
Qəndab 3 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgiin edilmişlər.

Qarabağlar kəndi
78. Novruzova Qıztamam xanım Kərbəlayi Kərim qızı 1907-ci
ildə doğulm uşdur; oğlanları Səlim Kərbəlayi Müseyib oğlu 1924cü ildə, Əsmalı 1930-cu ildə, qızı Sim uzər Kərbəlayi M üseyib qızı
1930-cu ildə doğulm uşlar; 23 avqust 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
79. Eyvazov Eşqəli Rəhim oğlu 1910-cu ildə doğulm uşdur; arvadı Gülnaz 24 yaşında; oğlu Qəhrəman 2 yaşında; 20 noyabr
19 3 8 ' C İ ildə sürgün edilm işlər
Kərim b əy li kəndi
80. Süleym anov Fərzalı Qurban oğlu 1907-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Ruqiyyə Hüseyn qızı 27 yaşında; qızı M üşgünaz 6 aylıq ; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.
8 1. Əhmədov Xıdır Abbas oğlu 1876-cı ildə doğulm uşlar; arvadı Atlas Əkbər qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Əm ir 1930cu ild ə, qızları Əfruz 1932-ci ildə, Səkinə 1934-cü ildə doğlum uşlar; 21 iyul 1942-ci ildəsürgün edilm işlər.
8 2. Həsənov-Şabanov Heydər Şaban oğlu 1895-ci ildə
doğulm uşdur; arvadı Ceyran Cəfər qızı 1895-ci ildə doğulmuşdur;
oğlanları Məhəmməd 1938-ci ildə, İsrafil 1936-cı ildə, qızları Səriyyə 1928-ci ildə, Q ızqayıt 1933-cü ildə, Cəvahir 1938-ci ildə
doğulm uşlar; 26 sentyabr 1941-ci ildə sürgün edilm işlər.

Sədərəkkəndi
83. Ələkbərov İbrahim Əli oğlu 1900-cü ildə doğulm uşdur; arvadı Gülsüm Kərbəlayi Cəmil qızı 40 yaşında; qızlan Xədicə 12
yaşında, Ceyvan \ yaşında, oğlu Yunis 15 yaşında-, 20 noyabr
1938-ci ildəsürgün edilm işlər.
8 4. Cəfərov Qəm bər M uxtar oğlu 1890-cı ildə doğulm uşdur;
arvadı Xasa Fətulla qızı 1901 -ci ildə doğulmuşdur; qızları Sarabəyim 1932-ci ildə, Durna 1938-ci ildə, Zeynəb 1940-cı ildə
doğulm uşlar; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilm işlər.

Vayxır kəndi
8 5 . İsm ayılov Əli Nəcəf oğlu 1882-ci ildə doğulmuşdur; qızları Bəsti 16 yaşında, Alin 13 yaşında, Nərçin 6 yaşında; qardaşı
qızı Xam m zər 7 yaşında; oğlu Hidayət 2 yaşında; arvadı Xırda 48
yaşında; 2 1 iyul 1942-ci ildə sürgün edilm işlər.
8 6.
M əm m ədov Əli Hümbət oğlu 1907-ci ildə doğulmuşdur;
arvadı Polina Stepanovna Petrova 27 yaşında; 21 iyul 1942-ci ildə
sürgün edilm işlər.

Q ıv ra q kəndi
87. Ə liyev Əli Səfər oğlu 1900-cü ildə doğulm uşdur; arvadı
Xumar Əm irəli qızı 30 yaşında-, qızı Zeynəb 9 yaşında, oğlanları
Heydər 7 yaşında, Səttar 5 yaşında, Q ədir 2 yaşında; 21 iyul
1942-ci ildə sürgün edilm işlər.
88. Qafarova Dəstəgül Yasəmən qızı 1909-cu ildə doğulmuşdur; oğlu M üzəffər 1 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.
Diyadin kəndi
89. M əmm əd İbrahim oğiu 1898-ci ildə doğulmuşdur; oğlu
Qəhrəman 10 yaşında, qızı Səkinə 8 yaşında; 19 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilm işlər.
90. M əm m ədova Nərgiz Həsən qra t897 -ci ildə doğulmuşdur; qızları Zəroş 11 yaşında, Gülşən 3 yaşında; oğlanları Şəmil 12
yaşında, M əhərrəm 7 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün
edilm işlər.
91. Həsənov Ağababa Nəcəf oğlu 1884-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı Gülbər M ehdi qızı 1902-ci ildə doğulm uşdur; qızları Fatma
1931-ci ildə, Ruqiyyə 1935-ci ildə, Zara 1935-ci ildə doğulmuşlar; 21 iyul 1942-ci ildəsürgün edilm işlər.
92. H iiseynov M əşədi M əmməd bəy Nəsrulla oglu 1908-ci ildə doğulm uşdur; arvadt Zəhra İsm ayıl qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; anası Zeynəb Həsən qızı 1876-cı ildə. Qardaşı Əziz
Nəsrulla oğlu 1909-cu ildə, qardaşı arvadı Sura Məşədi Məmməd
qızı 1914-cü ildə doğulm uşlar; oğlu H eydərəli 1 aylıq; qardaşı
qızı H ə w a Ə ziz qızı 5 aylıq; 15 may 1937-ci ildə sürgün edilmişlər.

Xok kəndi
93. H iiseynəliyeva Səriyyə Ələsgər qızı 1892-ci ildə doğulmuşdur; qızları Fatma 1902-ci ildə, Matı 12 yaşında, oğiu Məhəmməd 14 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
94. H üseynəliyeva Tərlan Nağdəli qızı 1907-ci ildə doğuimuşdur; 24 oktyabr 1937-ci ildəsürgün edilm işdir.

Qaraburdu kəndi
95. Abdullayeva Məsma 1907-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları
Aqoş 7 yaşında, Şükür 4 yaşında; qızı Lətifə 3 aylıq; 15 dekabr
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.

Alaqlu kəndi
96. M ustafayev Əsəd İsmayıl oğlu 1902-ci ildə doğulm uşdur;
arvadı Nazlı 35 yaşında; oğlu Mustafa 12 yaşında; 20 noyabr
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.

Ağayar kəndi
97. Əhmədov Əli Avdo oğlu 1878-ci ildə doğulm uşdur; arvadı
Zeynəb Nado qızı 1891-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Sabir 1925-ci
ildə, qızı Təbğər 1932-ci ildə doğulm uşlar; 11 may 1937-ci ildə
sürgün edilm işlər.

Q obulu kəndi
98. Nəftəlim ova M irəstə M əhəmm ədəli qızı 1883-cü ildə
doğulmuşdur; qızı TeJli 4 yaşında, oğlu G ülyət 1 yaşında; 15 de
kabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər,
X o ylu kəndi
99. Hüseynrova Teylan Nağdəli q ızı. 1907-ci iidə doğulmuşdur;
20 noyabr 1937-ci ildə sürgün edilm işdir.

İbadulla kəndi
100. ibrahim ova Nazənin Hüseyn qızı 1902-ci ildə doğulmuşdur; oğlu Fərman 11 yaşında; qızı Kitoni 7 yaşında; 15 dekabr
1937-ci ildəsürgün edilm işlər.

Dənzik kəndi
101. Vəkilov Həsən Sultan oğlu 1893-cü ildə doğulm uşdur;
arvadı Sona İsm ayıl qızı 1902-ci ildə doğulm uşdur; qızı Maya
1940-cı ildə doğulm uşdur; 21 iyul 1942-ci ildə sürgün edilm işlər.

Dödəngə kəndi
102. Həsənov Cəfərəli Həsən oğlu .1901-ci ildə doğulm uşdur;
arvadı Fatma M əhərrəm qızı 1924-cü ildə doğulm uşdur; oğlu
Kərim 1929-cu ildə, qızları Fatma 1931 -ci ildə, Maral 1934-cü
ild ə, Duma \940-cı ildə doğulmuşlar; 21 iyul 1942-ci ild ə sürgün
edilm işlər.

Baş Noraşer kəndi
103. Hüseynov Əbdülhliseyn Həsən oğlu 1888-ci ildə doğulmuşdur; arvadı Fatma 40 yaşında; qızları Səfiyyə 10 yaşında, Səkinə 7 yaşında; 20 noyabr 1938-ci ildə sürgün edilm işlər.

Dərvişlər kəndi
104. M irzəyev İbrahim Əziz oğlu 1909-cu ildə doğulm uşdur;
arvadı Şərabəyim 45 yaşında; qızları Bilqeyis 6 yaşında, Leyla 13

yaşında; oğlanları Cəm il 2 yaşında, Cəlil 6 yaşında; 20 noyabr
1938-ci ildə sürgün edilm işlər.

Parça kəndi
105. Qafarov Həbib M əşədi M əmməd oğlu 1902-ci ildə
doğulm uşdur; arvadı Zəhra Həsən qızı 20 yaşında; 11 may 1937ci ildə sürgün edilm işlər.
Ulya Noraşen kəndi
106. Simonyan Purtel Xaçaturoviç 1892-ci ildə doğulm uşdur;
arvadı Astrik Sumbatovna 42 yaşında; qızları Şuqik 8 yaşında,
Kartuş 14yaşında; 11 may 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
Keştaz kəndi
107. M əm m ədov Qurban Əli oğlu 1913-cü ildə doğulmuşdur;
arvadı Nərgiz 30 yaşında; qızı Lətifo 2 yaşında; 20 noyabr 1938-ci
ildə sürgün edilm işlər.

Alışar kəndi
108. Hüseynova Nərgiz Hüseyn qızı 1889-cu ildə doğulmuşdur; qızı Ərus 12 yaşında; 15 dekabr 1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
Yurtçu kərdi
109. Rzayeva Xeyransa H aa M ütəllim qızı 1902-ci ildə
doğulm uşdur; oğlu Rzayev Məmməd M əşədi Əli oğlu; 23 avqust
1937-ci ildə sürgün edilm işlər.
1
10. Vəkilov (Sultanov) Əşrəf bəy Sultan oğlu 1891-ci ildə Ermənistanm Keştaz rayonunun Küvə kəndində doğulmuşdur. Nax.
MSSR, Noraşen rayonunun Danzik kənd kolxozunun üzvü olub.
Arvadı Həcər Hüseyn qızı 1891-ci ildə doğulmuşdur; oğlanları
Zahid 1923-cü ildə, Məmməd 1929-cu ildə doğulmuşlar; 1 1 may
1937-ci iidə sürgün edilm işlər.
İm kanım ız olm adığı üçün Noraşen-Şərur, Sədərək rayonlarında
daha 447 ailə haqqında topladığım ız fakta söykənən m aterialları
bu kitaba daxil edə bilmədik. Sağlıq olsun, inşallah, bu serialın
növbəti cildlərində həmin rayonlardan repressiyaya m ə'ruz qalm ış
unudulmaz yurddaşlarım ız haqqında tam və dolğun mə’lumat
verm əyə sə'y göstərəcəyik.
Heç kim və heç bir faciə unudulmayacaq!

Sadıqov Sadıq Zeynal oğlu 17 noyabr 1934-cü ildə
Naxçivan MR Ordubad rayonunun Nüs-Nüs kəndində
doğulmuşdur.
10
may 1937-ci ildə bütün ailə üzvləri ilə birgə
Vətəndən uzağa Qazaxıstan çöllərinə sürgün edilib.
1952-ci ildə Taldı-Kurqan vilayəti Kirov rayonunda orta
məktəbi bitirib.
1954-cü ildə Vətənə qayıdıb.
1957-ci ildə M .F.Axundov adına Azərbaycan pedaqoji
Rus dili və Ədəbiyyatı institutunu bitirib.
1963-cü ildən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
orqanlarında çalışır, leytenantdan polkovnik rütbəsinə kimi
yüksəlm iş, Naxçivan Respublikasının Daxili İşlər Naziri
olm uşdur.
1989-cu ildən Azərbaycan Respublikası DİN-nin
kom issiyasının üzvü kim i, 1920-1950-ci illərdə siyasi
repressiya m ateriallarına baxm ış və on m inlərlə vətəndaşın
bəraət alm asında fəal iştirak etm işdir.
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