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ÖN SÖZ ƏVƏZİ
Mənim Sizə general-mayor Kamil Məmmədov haqqında söyləməyə hazırlaşdığım 

həqiqətlər-bioqrafiya deyil. Hər şeydən öncə, mülki adamın, kamil bir hərbçinin mənəvi 
aləminə varmaq istəyidir, onun portretini yaratmaq, şəxsiyyətini oxucunun gözündə 
canlandırmaq üçün seçilmiş məqamlardı. Mənim Kamil Məmmədovun şəxsiyyəti barədə 
qavradıqlarım və əxz etdiklərim yalnız bu kitabı hazırlayarkən, ikilikdə apardığımız 
söhbətlərin yekunu deyil və bu məcraya da sığmaz. Mən uzun illər ərzində onun barəsində 
çox şeylər eşitmişəm, onun məqalələrini oxumuşam, televiziya kanallarında çıxışlarını 
dinləmişəm və beləcə mənim kimi başqa insanların da gözləri önündə XX əsr Azərbaycan 
milisinin qeyri-adi bir xadiminin obrazı yaranıb. Bizim hüquq-mühafizə orqanları tarixində 
onun fəaliyyəti, onun fəaliyyət dövrü yeganə zaman kəsiyidir ki,- yazıqlar olsun- “mənim 
milisim məni qoruyur” gerçəkliyi ilə qismən də olsa uzlaşır. Bıu mənim şəxsi qənaətim 
deyil, böyük ictimaiyyətin fikridir, Kamil Məmmədovu insanlıq öz yerində, şəxsiyyət kimi 
çoxdan qəbul edənlərin diqqətəlayiq rəyidir.

Maraqlıdır ki, onun haqqında kimin yanında söhbət saldımsa, istər general olsun, 
istər nazir, istər heç zaman onun tabeçiliyində olmayan polis işçisi, ya sovet artisti, ya 
musiqiçi, ya geoloq, doğmaları, dostları, qonşuları, sadəcə onu tanıyan hardasa taleləri 
kəsişən kişilər, qadınlar bir ağızdan söylədilər: “Kamil Məmmədovdan olmaz!”, “Kişi 
adamdı, sərt, tələbkar, ədalətli, hədəfi bəlli, sözünün ağası!”, “O sənətinin də ən yüksək 
peşəkarıdı!”, “Kamil Əliyeviçi soruşursunuz? O Azərbaycan ritmində Kopol Artur 
zamanının cəngavəridi”, “Əsil dostdur”… Və sonra da bu insanla necə qarşılaşmalarının 
tarixçəsini yada saldılar, yaddaqalan əhvalatlar danışdılar. Təbii ki, bu duyğulu söhbətlərə 
mən də təkan verdim, axı general Məmmədova bir insan-şəxsiyyət kimi mən də bələd idim.

Bu kitab üzərində işləməyim mənim generalla müxtəlif şəraitlərdə, müxtəlif məkanlarda 
görü3şməyimə şərait ya1ratdı. Evində, Buzovnadakı bağında, qızları Xumarın, Lalənin 
ailəsində, köhnə dostlarının arasında, teatr premyeralarında və klassik musiqi festivallarında 
onunla həmsöhbət olmaq çox maraqlı idi. Mən onun sözünü hərdən suallarımla kəsirdim. 
Keçilmiş və keçiləsi yollar haqqında nə düşünür? O, özü öz taleyini necə dəyərləndirir? 
Milis həyatını ömür yolu seçənlərə nə demək istəyər? Bütün cavablar diktofona yazılıb. 
“Keçilmiş yolda, yaşanılmış ömürdə ən çox yadınızda qalan nədir?” Bu mənim ən mühüm 
sualım idi və general ona fikirləşmədən cavab verdi: “DİN-dən getdiyim gün”.
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13 dekabr 1988-ci ildə o sonuncu dəfə DİN-də ona məxsus olan geniş, işıqlı nazir müavini 
kabinetinə daxil oldu. Ətrafa sükut hakimdi. Pəncərədən bayıra boylandı. Qar yağırdı. Diqqətini 
divar saatının əqrəbləri çəkdi: gecə saat iki idi. Bir də ətrafa göz gəzdirdi, sanki hər şeyi 
yaddaşına həkk etmək istəyirdi. Divardan Azərbaycanın xəritəsi asılmışdı. Şkafdakı kitablara, 
video-kasetlərə, tumbanın üstündəki susmuş telefonlara, sənədlərə ötəri nəzər saldı. General-
mayor Kamil Məmmədov on ilə yaxın idi ki, bu kabinetdə otururdu. Sutkanın onbeş, iyirmi 
saatını burda keçirirdi, sənədlərə qol çəkirdi, uğurlardan qürrələnirdi, uğursuzluqları özünə 
dərd eləyirdi, yüzlərlə adamla görüşürdü. SSRİ-nin müxtəlif guşələrindən vurulan yüzlərlə 
telefon zənginə cavab verirdi. O, fikirləşirdi ki, respublikanın ürəyi burda döyünür. İndicə 
imzaladığı təcili operativ məlumatdan sonra isə ona elə gəlirdi ki, bu ürək ağrı çəkir, fasilələrlə 
işləyir. Doğrudanmı bu onun bu kabinetdə aldığı son məlumatdı və o, bütün düşüncəli həyatını 
həsr etdiyi peşəsi ilə vidalaşacaq? Uzun illər ərzində o özünü hakimiyyətin nümayəndəsi kimi 
hiss etməyə alışmışdı. İndi isə bu hakimiyyət onu əzmək istəyir. Yox, o buna yol verməz.

General stolunun siyirməsindən təmiz vərəq çıxartdı və aydın, səlis xəttlə Azərbaycan 
KP Mərkəzi Komitəsinin birinci katibinin adına vəzifədən və eləcə də hüquq-mühafizə 
orqanlarından öz istəyi ilə azad olunması haqqında ərizə yazdı. Növbətçi ilə əlaqə saxlayıb 
xahiş elədi ki, maşın çağırsın. Özünə məxsus bəzi şeyləri götürəndən sonra paltosunu geyinib 
aşağı düşdü.

Bakıda komendant saatı qüvvədə idi və elə ilk döngədə, Beşmərtəbənin yaxınlığında 
onu evə aparan maşının qarşısını adına “BTR” deyilən hərbi texnika kəsdi. General qapının 
şüşəsini endirib icazə vərəqini göstərdi. Növbətçi qızarıb şişmiş gözlərilə icazə vərəqinə 
baxandan sonra ötəri onu da süzdü və saymazyana əlini yelləyərək, nazirlik “Volqa”sına 
yol verdi. Amma bu maşını demək olar ki, nəhəng və qorxulu tanklarla “BTR”lərlə nəzarət 
olunan hər postda əyləyirdilər və general da itaətlə haldan, heydən düşmüş sovet əsgərlərinə 
icazə vərəqəsi göstərməli olurdu. Ətrafda bir nəfər də bəni-adəm gözə dəymirdi, şəhər 
fantastik filmlərdə olduğu kimi qəribə bir tərzdə boş görünürdü. Bu sakitlik, sükut adamı 
təəccübləndirirdi. Yalnız tinlərin, binaların divarına dəyib qayıdan xəzrinin səsi əks-səda 
verirdi. O fikirləşirdi ki, onun doğma şəhəri alçaldılıb, əsir alınıb. Bu şəhərin təhlükəsizliyinə 
cavabdeh olan general Kamil Məmmədov heç nə ilə ona kömək edə bilmir.

“Sevil, -mənzilinin astanasında birinci addımı atandan sonra ömür yoldaşına dedi, -mən 
MVD-dən çıxdım”.
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BİRİNCİ HİSSƏ

YUXARI DAĞLIQ MƏHLƏSİNDƏ 
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Atası Əli və
anası Tahirə xanım
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Bacısı Zəhra və onun həyat yoldaşı Arif

Doğma küçə, doğma ev  
(L. Tolstoy küç., Yuxarı-Dağlıq döngəsi)

Gələcəyin generalının oxuduğu 150 saylı məktəb
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BU MƏKAN, UZAQLARDA, ÇOX UZAQLARDA 
QALMIŞ UŞAQLIĞIN ÖLKƏSİDİR

Sovet dönəminin yüksək rütbəli məmurlarının və siyasətçilərinin bioqrafiyasına nəzər salanda oxşar 
talelər, bənzər ömür yolları adamı heyrətə gətirir. Demək olar ki, onların hamısı hansısa bir rayonda, 
ya da şəhərin ucqar bir səmtində dünyaya gəlib, özü də sadə kəndli, ya fəhlə ailəsində. General-mayor 
Məmmədov da zəhmətsevər, əməkçi ailədə doğulub. Onun atası Əli Məmməd oğlu ömrü boyu 
nəqliyyatda çalışıb. Köklü İçərişəhərli-Ağşalvarlılar soyundan olan anası Tahirə Ağadadaş qızı ev 
xanımı idi, bir qədər keçmişin deyim tərzi ilə söyləsək, evdar qadın idi. Onlar el adətilə ailə qurublar, 
öncə qızları Zəhra, sonra da oğulları Kamil doğulub. Onlar Yuxarı-Dağlıq və Lev Tolstoy küçələrinin 
tinində yaşayıblar. Uşaqlığı müharibə və müharibədən sonrakı ağır illərə düşən Kamil “xuliqanlar 
məhləsində”, nəşə çəkməklə öyünən anaşaxorların və gizli anaşa ticarəti ilə məşğul olanların arasında 
böyüyüb. Bu məkanın yazılmamış qaydaları –həyat tərzi var idi və onu hamı gözləməli idi. Təbii ki, 
ətrafında nələr baş verdiyini hələ tam dərk etməyən bir yeniyetmə də yaşıdları kimi bu “həyat tərzinə”, 
bu “həyat anlamına” biganə qala bilməzdi.

“Bütün bu müəmmalı, həm də təhlükəli mühit, -general söyləyir, -son dərəcə sehirli, cazibədardı və 
biz oğlan uşaqları həmişə bu “zəhər” satanların və alanların ətrafında fırlanırdıq. Mən artıq anaşanın 
heç nə ilə müqayisə olunmaz qoxusunu hiss eləyirdim, bilirdim ki, anaşaxorlar anaşanı papirosa necə 
doldururlar: “uzun boğazlı”, “Kazbek”, ya “Belomorkanal” (Sovet papiroslarının məşhur markaları) 
alırdılar, tütünü üfürüb gilizdən çıxardırdılar, onu tiryək qurusu ilə qarışdırırdılar və barmaqların 
yüngülcə hərəkəti ilə yenidən gilzə doldururdular. Bu alayı bir ayindi. Papirosu tiryəklə dolduran 
adam onu yandıra bilməz. Onun birinci qüllabı vurmağa da haqqı yoxdur. O, papirosu növbədə 
dayananlardan birinə verməlidir, o da bir qüllab alıb yanındakına ötürməlidir. DİN-dəki fəaliyyətim 
zamanı bu “incəlikləri” bilmək çox karıma gəlib”.

Yaşıdları arasında “harda aş-orda baş”dı”, liderlik alnına yazılmışdı, bütün yumruqlaşmaları o 
başlamasa da, bütün “razborkalara” özünü çatdırırdı. Axşamdan xeyli keçəndən sonra, çantasını dizinə 
tutub sakitcə içəri keçən oğlana anası qəzəblə qışqırırdı: “Yenə şalvarın cırılıb?” Araya atası girirdi, həyat 
yoldaşını mətbəxə sarı itələyirdi, -əvvəlcə uşağın yeməyini ver, -deyirdi, -axı, sən nədən belə inciksən? 
Amma anası yenə səsini qaldırırdı: “Axı sən niyə xuliqanlarla oynayırsan?”. “Bir də oynamaram”, -Kamil 
qəlbən üzr istəyirdi, valideynlərinə vəd verirdi ki, narahat olmasınlar, amma küçədən gələn tanış bir fit 
səsi onu yenə dingildədirdi, o dərhal oturduğu yerdən dikəlirdi.

“Romantik bir soyad daşıyan sahə müvəkkilimizi –Nevestini tez-tez xatırlayıram. O, həmişə 
iri bir portfel gəzdirirdi və elə bu portfelə görə də bizim məhlədən ayama qazanmışdı: “Portfeli” 
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Onun xoşagəlməz şakəri vardı, həmişə davanın şirin yerində böyürdən çıxardı. Bu səbəbdən davaya 
başlayanda kənarda bir “gözətçi” də qoyurduq və o “Portfeli!” deyə qışqıran kimi hərəmiz bir səmtə 
dağılışırdıq. Hərdən o davakarlardan birini yaxalaya bilirdi və bu zaman əlindəki portfellə onun belinə, 
boynuna zərbələr endirirdi. Biz sahə müvəkkilindən o qədər də qorxmurduq, o bizi heç zaman milisə 
vermirdi, uzaqbaşı valideynlərimizə xəbərdarlıq eləyirdi. O illərin milisi cəza verməkdən daha çox, 
tərbiyə etməyə çalışırdı, xüsusilə də problemli uşaqları”. 

Onun ilk dostu qonşularının oğlu Rasim Əliverdibəyov idi. Hələ beş-altı yaşlarında olanda, qum-
qum oynayanda onların arasında ünsiyyət yaranmışdı. Sonra məktəbə təhsil dalınca getdilər: Kamil 
evlərinin yaxınlığındakı, 150 saylı ümumtəhsil, Rasim isə konservatoriyanın nəzdindəki musiqi 
məktəbində oxumağa başladı. Qırxıncı illərdə uşaqlarını musiqi məktəblərində oxutmaq Azərbaycan 
ailələrində dəb halını almışdı. Elə həmin ərazidə yaşayan pianoçu Rafiq Quliyev uşaq vaxtı üstündə iri 
hərflərlə “MUZIKA” sözü yazılmış not dəftərinin, boyu bərabərində olduğunu, söhbətimiz əsnasında 
təbəssümlə vurğulayırdı. Onun ardınca Sabir Əliyev violonçel, onların ardınca Seyran Qəniyev və 
Əliverdibəyov soyadı daşıyan üç qardaş skripka çalmağı öyrənməyə getdilər. Kim bilərdi ki, Nazim 
gələcəkdə bəstəkar, Rasim skripkaçalan, Kazım dirijor olacaq? Hər halda qonşular onların arxasınca 
hörmətlə: “onlar musiqi çalırlar” deyirdilər. Kamil dostu ilə qürrələnirdi, cavanlar öz aralarında konsert 
vermək üçün bir yerə cəm olanda Kamil Rasimin skripkasını çalırdı və beləcə çala-çala Kamil onlarla 
özfəaliyyət dəstələrinin konsertlərində iştirak etməyə başladı. Və o bundan çox xoşlanırdı.

– Kamil Məmmədovun ailəsini erkən uşaqlıq illərindən tanıyıram, qonşu idik. Sadə, ciddi ailə kimi 
yadımda qalıblar, - Kazım Əliverdibəyov deyir, - Atası nəqliyyat sistemində işləyirdi, biz onu hərdənbir 
görürdük. Evin dirəyi çox mehriban, qonaqpərvər qadın olan Tahirə xanım idi. Kamil mənim ortancıl 
qardaşım Rasimlə dostluq eləyirdi. O zamanlar o, necə deyərlər od parçası idi, sağlam, gümrah, dilli-
dilavər. Amma dilinə görə dilçəyi də vardı. Daşa-divara dırmaşır, bütün davalara qarışırdı. Məhlədə 
nüfuz qazanmışdı, ona hamı hörmət-izzətlə yanaşırdı. Uşaqlıq və yeniyetməlik illərində Rasimlə onu, 
demək olar ki, ayırmaq mümkün deyildi. Kamil bizə hər gün gəlirdi. Onların evi bir otaqdan ibarət idi, 
darısqaldı.

Mənim atam Peterburq Akademiyasının Dəmir yolu nəqliyyatı şöbəsini bitirmişdi, rəis işləyirdi, 
amma musiqini, əsasən də muğam sənətini çox sevirdi. Görünür elə bu səbəbdən də evimizdə tez-
tez tanınmış insanlar –mühəndislər, siyasətçilər, muğampərəstlər, ədəbiyyatçılar toplaşırdılar. Onlar 
müxtəlif mövzularda mübahisələrə girişirdilər, çalırdılar, oxuyurdular. Belə məclislərdə uşaqların iştirakı 
təqdir olunurdu və Kamil də istər-istəməz tez-tez belə görüşlərin iştirakçısına çevrilirdi və öz fəallığı, 
dilavərliyi ilə dərhal hamının diqqətini özünə çəkirdi, suçəkən kimi çəkirdi, hamını özünə bağlayırdı”.

– İş belə gətirdi ki, -general ömrünün bu dönəmini belə şərh eləyir, -dilemma ilə üz-üzə qaldım: 
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mən ya ütülü, bəyaz köynəkdə skripka ilə evdən çıxan, skripka ilə məktəbdən qayıdan Rasimlə oturub-
durmalı idim, ya da yırtıq şalvarda, dava-dalaş salmaqla öyünən məhlə cayılları ilə. Mən artıq bilirdim 
ki, Rasimin anası Məhbubə xanım Rasimə xəbərdarlıq edib ki, məhlə uşaqları ilə ehtiyatlı dolansın, 
hətta məndən də aralansın. Amma onların gözəl mənzili, bu mənzildəki ab-hava, Qarabağ xanlarının 
nəslindən olan babası, məşhur musiqiçi Ağalarbəy haqqında söhbətlər, son dərəcə nəzakətli qardaşları 
ilə ünsiyyətdə olmaq məni özünə çəkirdi. Bu evdəki mühit tamamilə fərqli, əsil ziyalı dünyası idi və 
mənə elə gəlir ki, məni küçə-bacadan, məhlədən bu ziyalı dünyası toparladı, necə deyərlər, əl-ayağımı 
yığdı. Əlbəttə, burda məktəbin də xidməti var. Baxmayaraq ki, biz ailədə Azərbaycan dilində danışırdıq, 
məni rus məktəbinə vermişdilər. O zaman rus dilini bilmək olduqca mühüm amil sayılırdı: deyirdilər 
ki, rus dilini bilsən, asanlıqla özünə karyera qura bilərsən”.

Məmmədovlar soyunda hamı zəhmətsevərdi, sadə peşələrə bağlı insanlardı, Kamili də erkən 
yaşlarından zəhmətə alışdırmaq qərarına gəldilər, əli işə yatsın, deyə onu on iki yaşında bir dişqayırana 
şagird verdilər ki, bu peşəni mənimsəsin. O, bacarıqlı şagird çıxdı, tez bir zamanda sənəti əxz elədi. Və 
hüquq -mühafizə orqanlarında çalışanda da bu peşədə mənimsədikləri karına gəldi. Yox, bu rəvayət 
deyil: stomotologiya ilə bağlı cinayətlərə açar axtaranda, o işin mahiyyətinə dərhal vara bilirdi, bilirdi 
ki, kim müştəridən hansı yolla və nə qədər qızıl oğurlayıb. Uşaqlıqda qazanılan həyat təcrübəsi həmişə 
yarayırmış. Kamil ümumiyyətlə, həyatda nə ilə qarşılaşırdısa, dərhal mahiyyətinə varırdı, dərhal 
mənimsəyirdi, xoşuna gələn şeylər isə, unudulmurdu, ömürlük yol yoldaşına çevrilirdi. 

Kamil arabada oturub
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Dostlar dənizkənarı parkda.
Rasim, İlyuşa və Kamil.
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“ÇİTTANUQA ÇU-ÇU”

Bu hadisənin təməli Dənizkənarı bulvarda qoyulub, 
yoldaşları ilə bulvarda gəzişirdilər. Kamil hətta zamanı da 
xatırlayır: “Axşam tərəfi idi”. Məktəbdən tanıdığı uşaqlardan 
biri onlara yaxınlaşdı: Bakıya yeni Amerika kinosu 
gətiriblər: “Günəşli vadilərin serenadası”, bomba filmdi. Saat 
yarımdan sonra yeni seans başlayır”. Kamil, Rasim və eləcə 
də onların digər dostları Neftçilərin tinindəki yarımzirzəmi 
klubuna doluşdular. Bu, müharibə bitəndən sonra SSRİ-
yə gətirilmiş 1941-ci ilin olduqca zəngin Hollivud filmi 
idi. Film deyirəm ey! Bayram, təntənə, atəşfəşanlıq! Qarlı 
dağlar, xizəklə möcüzə göstərənlər, musiqi və məhəbbət. 
Uzaqlardakı insanlar, uzaqlardakı günəşli vadilər, Aydoxa 
Ştatının necə də ekzotik səslənən “San-Velli” guşəsi. Qlenna 
Millerin caz orkestri,- “Şən trubadurlar” rolunda. Qlenn 
Müller özü də burdadır. Qanadlı nəğmələr xüsusən də bütün 
sovet stilyaqlarının, həmçinin Bakı stilyaqlarının himninə 
çevrilən, hər yerdə oxunan, sevilən məşhur “Çittanuqa çu-
çu” mahnısı. Bu da balaca norveç qızı, fiqurlu xizəkdə üçqat 
dünya çempionu –qonşu qızı Sonya Xeni. Amma Kamili 
daha çox məftun edən Hollivudun yeni doğan ulduzu Con 
Peynenin sviteri idi. Üstündə maral təsviri olan bu sviter 
Kamilin yuxusuna da girdi. Kim bilir hansı çətinliklərlə o 
Con Peynenin şəklini əldə elədi! Şəkli qonşuluqdakı rus 
qarısına göstərib yalvardı ki, ona o sviterdən toxusun. “Ailə 
albomunda hələ də Con Peynenin maral təsviri ilə bəzənmiş 
sviterdə çəkilmiş şəkli durur, yanaşı şəkil isə mənimdir, 
mən eyni ilə həmin sviterdə çəkdirdiyim şəkildə “Çittanqu 
çu-çu” mahnısını oxuyuram” -deyə Kamil Məmmədov 
gülümsəyir, - kino sənəti bizi dünya mədəniyyətinə, dünya 
geyim dəbinə belə yaxınlaşdırıb”. 

Kamil. 
“Günəşli vadilərin serenadası”

filmindən “götürülmüş” sviterdə.

“Günəşli vadilərin serenadası”
filmindən kadr.
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Kazım Əliverdibəyov:
– Kamilin dünya mədəniyyəti ilə ünsiyyəti mənim qardaşımın vasitəsilə başlayıb. Qardaşım 13 

yaşından opera teatrının orkestində işləməyə başlayandan sonra Kamil onun iştirak etdiyi bir tamaşanı 
da buraxmırdı. Rasim konservatoriyanı bitirəndən sonra Niyazinin dəvəti ilə filarmoniyaya keçdi və çox 
keçmədi ki, Kamil Dövlət Simfonik orkestrinin repertuarını əzbər söyləməyə başladı. Bir arada qardaşım 
“Stilyaqa” modasına tam aludə oldu. Yüksək zövqlə, amma çox açıq-saçıq geyimiylə ad çıxarmış “Bakı 
stilyaqaları” ilə dostluq eləyirdi, hətta o zamanlar səs salan satirik “Alaq otu” məqaləsinin bir başı, onu da 
tuturdu. O zaman Bakıda bütün cavanlar caz fanatı idi, təbii ki, o da -onun ən yaxın dostu Kamil də.

Kamil, ümumiyyətlə, hər yerə, hamıya özünü çatdırırdı. Şəhərin diqqət mərkəzində olan bütün 
cavanlarını tanıyırdı, komsomol birliklərinə başçılıq edirdi, eyni zamanda da universitetdə oxuyurdu. 
Zaman-zaman mənim qardaşımla onların yolları ayrıldı. Onlar az-az görüşməyə başladılar. Məlum 
məsələdir ki, hər kəsin öz işi-gücü vardı. Amma xoş münasibətlər Rasim dünyasını dəyişənə qədər yaşadı. 
Rasim vəfat edəndə Kamilin necə kövrəlməsi yadımdadır.

Kamil uşaqlıq və gənclik dostu Rasim Əliverdibəyovla. 
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ƏSİL OĞLAN UŞAQLARI 
ÜÇÜN PEŞƏ

Hərdən general fikirləşir ki, onun ömür yolu nə 
üçün başqa cür yox, məhz belə bir məcraya düşdü? Bu 
məsələnin məğzinə, mahiyyətinə varanda ola bilərdi 
ki, o “polislər və oğrular” müstəvisində xeyirxahlığın 
digər tərəfində qalsın. Sovet uşaqlarının çox sevimli 
“kazaki-razboyniki” (“Quldur kazaqlar”) oyununda 
o həmişə quldurların tərəfində olardı. Amma zəruri 
düzəlişlə: o, Zorro, Monte-Kristo, Dubrovski kimilərin 
tərəfini saxlayırdı. Müharibədən sonrakı xuliqanlı 

məhlələrdəki mühiti, ab-havanı necə dəyərləndirsən də, bir amil şəksizdi: o məhlələrdə, uşaqlar arasında 
əsil kişi olmağa can atmaq idealı var idi –burda yeniyetmələrin xarakteri meydana gəlirdi. Bu isə o demək 
idi ki, qorxaq olma, alçaq olma, satqın olma! Sözünün ağası ol! O zamanın yeniyetmələrinin daha çox 
dəyərləndirdikləri öyüd –nəsihət imkansıza, yoxsula, darda olana köməklə bağlı idi. Kamil Məmmədovun 
həyat münasibətlərindəki ədalətpərvərlik, böyük hisslərlə yaşaması, daima gücsüzün tərəfini saxlaması 
o dövrdən qaynaqlanıb. Qanla gəlməsi öz yerində, bu insani keyfiyyətləri onda mühit yaradıb, mühit 
tərbiyə eləyib. Və elə ki, peşə seçmək məqamı gəlib, o çox da fikirləşməyib. Vergi kimi ona verilmiş ədalət 
duyğusu, dindirilən adamın müəmmalarına açar tapmaq istedadı, ədalətin, haqqın bərqərar olduğu bir 
dünya qurmaq arzusu onu Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin qəbul komissiyasına 
gətirib. Ətrafında olan yaşıdlarının heç biri gözləmirdi ki, o imtahanlardan alnıaçıq çıxar və universitetə 
qəbul olunar. Şad xəbər valideynlərinə də sürpriz oldu və onları həddindən ziyadə bəxtiyar etdi.

 Maraqlı əhvalat elə ilk dərsdə –Cinayət hüququ dərsində baş verdi. Tələbələrlə ilkin tanışlığa 
başlayan –bu fənni tədris edən polkovnik Danilbəy Boris Vasilyeviç (O, həm də Hərbi tribunalda 
fəaliyyət göstərirdi) qəfildən soruşdu: “Yuxarı Dağlıq məhləsindən olan Məmmədov kimdi?” “Mənəm 
Məmmədov”. “Sən əminsənmi ki, mənim bütün mühazirələrimə gələcəksən?” Kamil təəccüblə, suala 
sualla cavab verdi: “Nə üçün soruşursunuz?”. “Hamı deyir ki, sən dil pəhlivanısan”. Tələbə yoldaşları qəh-
qəhə çəkib gülüşdülər. “Bu sözü kim deyir? Onlar hardan bilir mən necəyəm?”,-deyə Kamil bir qədər 
fikirləşdi və ucadan dedi: “Mən sizin mühazirələrə gələcəyəm”. “Bu öz işindir, əgər gəlməsən də, mən 
incimərəm” Və bu kinayəli cavab daha çox qanını qaraltdı, hətta az qaldı ki, auditoriyanı tərk etsin, amma 
özünü cəmləyib iti baxışları ilə sifətində bir təbəssüm gəzən, heç nədən onu məyus eləyən pedaqoqun 
gözlərinə baxdı, baxdı… və sakitləşdi.
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Polkovnik yanılırdı, o Kamilin qabiliyyətinə 
inanmırdı və onu alçaltmağa çalışırdı. Amma 
bu cavan oğlanın da öz məntiqi vardı: kim 
onun əleyhinə gedirsə, demək risk eləyir. O, 
inadcıl və dözümlü idi, nəyin bahasına olur 
olsun öz məqsədinə can atırdı və həmişə buna 
nail olurdu. Polkovnik də öz baxışları ilə ona 
bir şey anlatdı: “Yaşayarıq, görərik…” Rüb 
ərzində tələbə Məmmədov bir dəfə də olsun 
Danilbəy Vasilyeviçin mühazirəsini buraxmadı. 
İlk günlər o, bədxahcasına gülümsünürdü: 
“Görürsünüzmü, gəlib”. Kamil heç vaxt 

bu motivləşdirilməmiş narazılığın səbəbini dərk edə bilmirdi. Amma “Cinayət hüququnu” bütün 
xırdalıqlarına, incəliklərinə qədər elə əzbərləmişdi ki, gecəyarı yuxudan ayıldıb soruşsaydın da cavab 
verərdi. Bu fənni qrup yoldaşları arasında hamıdan yaxşı mənimsəmişdi və gələcək fəaliyyəti zamanı bu 
bilgi ona çox yarayacaqdı.

Bu söhbətin tarixçəsinin mabədi də maraqlıdır. “Bir dəfə, mən artıq respublika İqtisadi Cinayətlərə 
Qarşı Mübarizə İdarəsinin müdir müavini olanda, həmin o pedaqoq zəng vurdu və xahiş etdi ki, görüşək: 
mənə hansısa bir işi düşmüşdü. Söhbətimizin tamamında o, birdən-birə günahkarcasına dilləndi: “Eh, 
Kamil, mən polkovnikəm, indi sən də polkovniksən. Mənim ağlıma gələrdimi ki, Yuxarı Dağlıq məhləsində 
böyümüş dəcəl bir oğlandan belə ağıllı bir polkovnik çıxar?”. Bu suala cavab verməmək də olardı, amma 
mən dedim ki, Boris Vasilyeviç, bəyəm Siz bilmirsiniz ki, ən yaxşı milis işçiləri Yuxarı Dağlıq məhləsinin 
dəcəlləri arasından çıxır?

Hər bir insanın şəxsi “DNK”si kimsədə təkrar olunmadığı kimi, hər bir adamın davranışı, xüsusiyyəti 
də çeşidlidir, hər kəs öz həyat ritminə malikdir. Kamil Məmmədov verdiyi sözə, razılaşdığı anlaşmaya 
son dərəcə dəqiq idi. Həmişə sözünün üstündə dururdu, verdiyi vədə bir dəqiqə də olsun gecikmirdi. 
Baxmayaraq ki, tələbəlik illərində onun qayğıları, necə deyərlər, başından aşırdı. Mühazirələr, seminarlar, 
ictimai işlər, komsomol tapşırıqları və üstəlik də sənət həyatı, axşamlar o, mütləq dostu Rasim 
Əliverdibəyovla görüşərdi və bu görüşlər dostların əhatəsində daha maraqlı proqramlarla davam edərdi. 

Onlar, o illərdə ad çıxarmış musiqiçilərdən-pianoçu Vladimir Vladimirovdan, skripkaçalan Rasim 
Əliverdibəyovdan, saksafonçu Rafiq Seyidzadədən, kontrabas çalan İlyas Hüseynovdan ibarət caz 
qrupu yaratmışdılar və “Vətən” teatrında çıxış edirdilər. Məlahətli müğənni Yevgeniya Devis də bu 
qrupun üzvlərindən idi. O zamanlar iki seansın arasında mütləq kiçik konsertlər təşkil olunurdu və bu 
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tədbirlərə də fanatlar mütləq gəlirdilər. Gənc musiqiçilər üçün bu sənət ocağı həm də gəlir yeri idi. Necə 
oldusa, hardan ağlına gəldisə, Kamil dostuna belə bir təklif elədi: “Sizə adambaşına qonorar verirlər, 
məni də qruppaya daxil elə ki, bir qədər artıq qazanaq”. Rasim təəccüblə soruşdu: “Bəs sən bu qrupda 
neynəyəcəksən?”. “Sənin evdə artıq skripkan var?”. “Var…”. “Var lap yaxşı, böyrümdə sən çalandan sonra 
heç kim sezməyəcək ki, mən çalıram, ya çalmıram”. Və beləcə Kamil də “Vətən” kino –teatrında həm 
qonorar, həm də alqış qazanmağa başladı.

O, Bakı kinoteatrlarının foyelərində verdikləri konsertləri nostaljı duyğularla yada salır. “Çıxışlardan 
sonra biz seanslara qalırdıq və filmlərə pulsuz baxırdıq. 50-ci illərin bütün kinoprakatına bu qayda ilə 
tamaşa etmişəm. Cavan Leyla Cavanşirovanın və Rəşid Behbudovun iştirak etdiyi “Arşın mal alan”a, 
Nodar Şaşıkoğlunun oynadığı “Uzaq sahillərdə”yə, “Avara”ya, “Şən uşaqlar”a, “Gənc qvardiya”ya, Dina 
Durbinin oynadığı bütün filmlərə bu qayda ilə baxmışam. O zaman yeni filmlər ekranlara ayda bir dəfə 
çıxırdı və biz sevdiyimiz kinolara ən az on dəfə baxa bilirdik. Az qala bütün filmi əzbərləyirdik. 

1992-ci ilin “Dostluq” caz qrupu. Royalda məşhur stilyaqa Vladimir Vladimirov,
saksafonda K.Seyidzadə, kontrabasda İlyas Hüseynov
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DRUJİNAÇI SARĞISI

Taleyüklü bir görüş onun getdiyi yolda bir qədər də nizamladı. 50-ci illərin axırlarında SSRİ-də 
könüllü komsomol drujinaçıları hərəkatı yaradıldı, burda da məqsəd ictimai qayda-qanunu pozanlarla 
mübarizədə milisə kömək etməkdi. Bu hərəkat Sov. İKP MK-nin və SSRİ Nazirlər Sovetinin müvafiq 
Qərarları və Qətnamələri ilə təqdir olunandan sonra demək olar ki, bu quruma dövlət statusu verildi. 
Hər halda drujinaçılar böyük səlahiyyətlərə və hüquqlara malik idilər. Bakıda ilk drujinaçı dəstəsini 
o illərdə çox məşhur olan Seva Lyubyanitskiy yaratdı. O, Kamili də “QAİ”də qeydiyyata düşmüş 
dəstəsinə dəvət etdi. Hə, bu da axtardığın meydan. İndi bir qanunpərəst kimi gücünü göstər görüm, 
necə göstərirsən.

– Biz şəhər yollarının demək olar ki, hər perimetrini nəzarətdə saxlayırdıq, dövlət maşınları ilə 
para qazanan “xalturşikləri” yaxalayırdıq. Bu cinayət tərkibli əməlin sahibləri “QAİ” müfəttişlərindən 
daha çox komsomol drujinaçılarından ehtiyatlanırdılar. Çünki bəd ayaqda “qaişniklərlə” bir təhər 
də olsa dil tapa bilirdilər, amma bizimlə yox. Günahkarı tutan kimi ştaba aparırdıq və məsələni 
orda aydınlaşdırırdıq. Əlbəttə, bizim cəza vermək hüququmuz yox idi, amma “QAİ” bunu bizim 
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protokollarımız əsasında sənədləşdirirdi. Heç bir danışıqsız ölçü götürülürdü: heç kimin haqqı yox 
idi ki, bizim gəldiyimiz qərarı dəyişsin və elə bu səbəbdən də qolu qırmızı sarğılı drujinaçıdan oddan 
qorxan kimi çəkinirdilər. Məndən heç kim qaça bilmirdi! Bir dəfə belə bir hadisə baş verdi… 28 aprel 
küçəsində sürücü dövlət maşınına müştəri mindirdi. Mənim qolumdakı qırmızı sarğını görəndə dərhal 
aradan çıxmaq istədi, amma mən ona macal vermədim, tullanıb maşının “padnoşka”sına qalxdım və 
nə qədər dil töksə də “podnojka”dan düşmədim və axırda o zavallı çarəsiz qalıb özü maşını əylədi. 
Mən qürrələnirdim, axı günahkarı yaxalamaq öz yerində, ona öz cəsarətimi də göstərmişdim. Və belə 
“şücaətlər” mənim komsomol həyatımda kifayət qədər çoxdur.

Cavan, enerjili insan şəhər komsomol komitəsində də diqqət çəkdi və ona daha mürəkkəb 
tapşırıqlar verməyə başladılar. Bir dəfə isə ona pullu iş təklif etdilər, 7 saylı texniki peşə məktəbində 
komsomol katibi vəzifəsinə. Bu artıq ciddi təklif idi. Bir tərəfdən sevinirdi, nəhayət ki, özü maaş 
alacaqdı, digər tərəfdən isə həyəcanlanırdı, fikirləşirdi ki, bu vəzifənin öhdəsindən gələ biləcəkmi, 
etimadı doğruldacaqmı?

Adətən peşə məktəblərinə bu və digər səbəbdən valideyn himayəsindən kənarda qalmış uşaqlar, 
ya da ipə-sapa yatmayanlar, ya da sadəcə yaxşı təhsil almağa imkanı olmayanlar toplaşırdılar. Bu 

Şəhər komsomol komitəsinin şöbə müdiri - Kamil Məmmədov (mərkəzdə). 
Qabaqcıl neftçilərə komsomol biletilərinin təqdim olunması.
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yeniyetmələrin arasında xeyli müharibə uşaqları, yetimlər də olurdu. Onlar evsiz-eşiksizlərin dəstəsinə 
qoşulurdular və illərlə yük vaqonlarında SSRİ-nin bu başından o başına, o başından bu başına 
dolanırdılar və ondörd yaşlarının tamamını gözləyirdilər ki, heç olmasa, uşaq islah düşərgələrində 
sığınacaq tapmaq şansı qazansınlar. 7 saylı peşə məktəbində də Kamili gözləyən kontingent belə idi və 
o belə uşaqlarla işləməliydi. Bu uşaqlara yardımçı olmaq döngəli yolla getmək deyildi –şirnikləndirici 
tapşırıq idi. Və o qərar qəbul elədi. 

O nədən başladı? Pozitiv mühitin yaradılmasından. Əgər neqativ mühitdə yaşayan bir insana etibar 
edirlərsə, onun qayğısına qalırlarsa, o özü pisi də görür, yaxşını da. Və özü də inanmağa başlayır ki, 
həqiqət pis əməllərin yox, yaxşı məramların arxasında dayanır. Uşaqların əlini-ayağını küçələrdən 
yığmaq və peşə öyrətməyə cəlb etmək üçün gənc komsorq əməlli-başlı proqram işləyib hazırladı. 
İdman yarışları, şəhərin görməli yerlərinə, muzeylərə, təbiət qoynuna ekskursiyalar, bədii filmlərə 
kollektiv baxış, həyatı əhəmiyyətli müsabiqələr və s. bu sırada yer aldı. O bilirdi ki, yeniyetmələrin 
bir-birilə ünsiyyətə ehtiyacı var və ünsiyyətlə də onları daha faydalı münasibətlərə həvəsləndirdi-
rəhbərlik etməyə, deyilənə qulaq asmağa-tabe olmağa, sadəcə ünsiyyət qurmağa. Birinci ilin axırında 
Məmmədovun yetirmələri rayon olimpiadalarında qazandıqları bir neçə qələbə ilə peşə məktəbinə 

Kamil Məmmədov (yuxarıda ortada) Bakıda komsomol şənliyində.
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şöhrət gətirdilər. Onların haqqında gənclər mətbuatında yazdılar, şad xəbərlərin yayılmasında “sarafanlı 
radiolar” da öz işini gördü. Sonra peşə məktəbindən yayınmış uşaqlar da onların dəstəsinə qarışdı. 
Şöhrət bu işlərin qurucusundan da yan keçmədi. Bu zaman Kamil Məmmədov artıq hüquqşünas 
diplomu da almışdı və onun qarşısında geniş perspektivlər açılmışdı.

General komsomol sıralarında keçən cavanlığını minnətdarlıq duyğuları ilə xatırlayır. “Komsomol 
həyatda və bir ömür verdiyim peşədə mənə çox yardımçı olub,-o deyir, -komsomol bizi çətinliklərlə 
mübarizə aparmağa alışdırdı. Bu hərakat yüz minlərlə, milyonlarla başsız qalmış yeniyetmənin intizamlı 
vətəndaş kimi yetişməsinə şərait yaratdı, təkan verdi. Vətən, patriotizm, əmək, şərəf, vicdan, sədaqət 
kimi sadə sözlərin mənasına varın. Bu ifadələrdə əzəmət var. Biz bu sözlərin anlamından tərbiyə almışıq. 
Çox təəssüflər olsun ki, bu tərkiblər istifadədən uzaqlaşır. Hətta bu sözlərin mənasını məsxərəyə 
qoyanlar da tapılır. Nahaq yerə söyləmirlər ki, komsomolun kölgədə qalması ilə gənclərin tərbiyəsində 
vaakum-boşluq yaranıb. Əlbəttə, mən başa düşürəm ki, çağdaş Azərbaycana komsomol uyğun gəlmir, 
amma nə isə bir qurum olmalıdır. Yeri gəlmişkən, komsomol kommunist kəşfi deyil: onun kökündə, 
skuatların əxlaq kodeksində olan, demək olar ki, bütün müddəalar dayanır: Vətənə sədaqət, ruh və 
can saflığı, düşüncədə, sözdə və əməldə dürüstlük. Biz bu obrazın tələblərinə uyğunlaşmağa çalışırdıq.

Kamil Məmmədov Azərbaycan komsomolunun XX qurultayında.
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SEVİL VƏ KAMİL

Universitet Yuxarı Dağlıq məhləsi kimi deyildi, burda 
hər şey təzə və qeyri adi idi. Cavanlar da başqa cürdü: çevik, 
həvəsli, iddialı. Universitet uşaqları,- cəmiyyətdə öncüllük 
qazanmaq məqsədilə liriklərin, fiziklərin apardığı mübahisələr- 
Kamilin xoşuna gəlirdi. O, tələbə mühitinə tez bir zamanda və 
çox asanlıqla qaynayıb qarışdı, hamının istəklisinə çevrildi. O, 
özünü təqdim etməyi, dərhal xoş təəssürat yaratmağı bacarırdı. 
Arıq və zirəkdi, boyu-buxunu da yerində. Mövzuya uyğun olaraq 
lətifələrin birindən o birinə keçirdi. Qızlar ondan ötrü dəli-
divanə olmuşdular və elə o özü də bir çoxlarına göz qoyurdu. 

Bir dəfə isə filologiya fakültəsinin dəhlizində qarşısına O çıxdı. Məsələ onun insanı məftun edən 
gözəlliyində, məlahətində deyildi. Sadəcə o bilmirdi ki, dünyada belə qızlar da var. Sanki bu məkana 
başqa bir planetdən gəlib düşmüşdü. O əvvəllər belə qızlara yaxınlaşmazdı. Amma bu dəfə risk elədi. 
Risk elədi deyəndə ki, əvvəlcə onun diqqətini kənardan cəlb etməyə başladı və ona münasibətini 
baxışları ilə anlatdı. Filologiya fakültəsinin dəhlizlərində, universitetin kafesində guya təsadüfən 
qarşılaşırdılar. Qıza verdiyi ilk “salam” alınandan sonra anladı ki, tale ayrı planetdən gəlmiş qızı onun 
qarşısına təsadüfən çıxartmayıb: qismət. Onun adı Sevildi və xasiyyətlərində demək olar ki, heç bir 
uyarlıq yox idi. Qız ciddi, sakit və utancaqdı, hay-küydən uzaq axşamları, Şopenin etüdlərini, Yesininin, 
Fetin şerlərini sevirdi. O isə futbolun, səsli-küylü məclislərin, amerikan cazının və ələkeçməz qisasçılarla 
bağlı macəraların pərəstişkarıydı. Amma olduqca sakit dolanan, Turgenevin qəhrəmanlarını yada salan 
bu qız onun təklifini qəbul etdi. Toyu Yuxarı Dağlıq məhləsində Əliverdibəyovların meydan kimi 
geniş qonaq otağında elədilər. Deyirlər ki, bu düyün şən və səsli-küylü keçib. Toyun sabahı da cavanlar 
Moskvaya-gənclərin Ümumdünya festivalına yola düşdülər. Komsomol ona bu tədbirə putyovka və 
qırx manat pul vermişdi. Bu para üç gündən sonra qurtardı, onların nigahı isə 50 il sürdü.
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– Atam çılğın tələbə olub, elə bir köksündə fitili 
varmış, hər yerdə liderlik eləyirmiş. Həmişə nəyi 
isə təşkil edib yaradırmış. Hazırcavab və özünə 
qarşı inamlı imiş. Bir dəfə hansısa konsertdən əvvəl 
məlum olub ki, barabançı gəlməyəcək. Atam bir 
dənə də olsun not bilməsə də, keçib oturub zərb 
alətlərinin arxasında və beləcə orkestri aldadıb, 
amma heç kim heç nə anlamayıb. Danışırdı ki, o, 
onun könlünü bircə baxışıyla alıb, bircə baxışıyla 
onu ovsunlayıb. Anam ziyalı ailəsində böyümüşdü: 
atası neftçi-mühəndis, anası həkimdi. Onlar 
şəhərin mərkəzində –neftçilər üçün tikilmiş hər bir 
şəraiti olan mənzildə yaşayırmışlar. Atamı anamın 
ailəsi mehribancasına qarşılayıb. Amma onlar təzə 
evlənəndə atamın darısqal mənzilində yaşamağa 
başlayıblar. Əlbəttə, atamın təkidi ilə. Darısqallığa 
baxmayaraq onlar xoşbəxt imişlər. Bir il sonra mən 
doğulmuşam və el arasında deyildiyi kimi ayağım 
düşərli olub, atama ümidverən, gənc mütəxəssis 
kimi İnşaatçılar prospektində birotaqlı mənzil 
veriblər. 

Xumar Əliyeva
Həkim-nevropatoloq,
tibb elmləri namizədi,

Kamil Məmmədovun böyük qizi
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SONRA NƏ?

“Nə istəyirsən, elə, amma oxu”. Bu anasının ona hər gün eşitdirdiyi sözdür. Və o da bu sözə cavab olaraq 
hüquqşünaslıq diplomunu anasına həsr etmişdi. Sonra nə? O vəkil də ola bilərdi, hüquq məsləhətçisi də, 
amma hüquq məsləhətxanasında oturmaq, ya məhkəmədə çıxış etmək hara, o hara? Bəyəm bu cür işlər 
onun üçündürmü? Fədakar milis həyatı-başqa məsələ. Gizli qalmış cinayətlərin tədqiqatı, canilərin izini 
tapmaq, onlarla əlbəyaxa döyüşə atılmaq, atışmaq- bax budur milis həyatı. Amma orda hamı baş çıxara 
bilməz. O isə milis işinə artıq bələddi, drujinaçılıq fəaliyyəti milislərin arasında keçib: onlara tapşırıq 
verirdilər ki, şübhəli şəxsləri yoxlasınlar, “obyekt” kimi hər hansı bir şübhəlini izləsinlər, ya cinayətkarı 
təqib edəndə yardımçı olsunlar, əməliyyatçıları arxadan gözləsinlər və s. Bir sözlə, o görünməz cəbhənin 
xüsusi ab-havasını almışdı, o atmosferin havasını udmuşdu. Və birdən məlum oldu ki, onu Azərbaycan 
komsomolunun mərkəzi komitəsinə çağırırlar. Sanki taleyi onu qarşılamağa gəlmişdi. Və aydınlaşdı ki, o 
ilin universitet məzunlarından Komsomolun mərkəzi komitəsinin zəmanət verib, “MVD”də işə göndərmək 
istədiyi bir neçə məzundan biri də odur. Onun göstəriciləri “MVD”nin işə qəbul zamanı apardığı olduqca 
ciddi seçimə tamamilə uyğun gəlirdi. “MVD” hüquq ixtisaslı, ali təhsilli elə adamlar axtarırdı ki, onların 
həm də iş təcrübəsi olsun. Zəmanətlərində “etibarlıdır, təmizdir, ölkəyə sadiqdir” kimi sözlər yazılsın. Onun 
bioqrafiyası bu tələblərə tamamilə uyğun gəlirdi. Qalırdı yalnız testdən keçmək; fiziki hazırlığını, intelektini, 
bir sözlə polis sisteminə yaradığını sübut etməli idi. Onu şəxsən Daxili İşlər naziri Əli Kərimov özü sorğu-
sual etdi. O, gənc hüquqşünasın bir müsbət, ümdə keyfiyyətini dərhal tutdu” işə münasibət, işgüzarlıq. Kamil 
“MVD”nin tələblərini bütün varlığıyla, ruhən qəbul etdi. Şübhə ola bilməzdi ki, “MVD” dəyərli əməkdaş 
qazanıb. 

Bəs Kamil Məmmədovun taleyindəki bu dönümü ailədə necə qarşıladılar? “Mən təyinatım barədə Sevil 
xanıma danışdım, -general xatırlayır, -ona anlatdım ki, milis rəisi işləmək böyük enerji tələb edir. Dedim, elə 
hesab et ki, mən cəbhəyə gedirəm. Evin bütün qayğıları sənin öhdənə qalır. Uşaqlara görə də məsuliyyəti 
sən daşıyırsan”.

– Atamın verdiyi qərarı, -generalın qızı Xumar xanım şərh eləyir, -anam heç zaman müzakirəyə 
çıxartmırdı. Bilirdi ki, əgər o qərara gəlibsə, geri çəkilməyəcək. Onu dilə tutmaq, məsləhət vermək, nəyə 
isə inandırmaq olmaz. O, milisə keçəndə anam dərindən sarsıldı, bir neçə gün ağlayıb sızladı. Axı, nədən 
belə olsun? Belə çıxırdı ki, o gələcəyin hüquqşünasına ərə gedib. Amma birdən bəlli oldu ki, yox, onun 
ömür yoldaşı milis işçisidir. Görünür, o atamı çox sevirmiş. Təsəvvür edirəm ki, gənc qadın üçün belə bir 
rejimə, yaşam tərzinə alışmaq nə qədər çətindir. Anam isə saysız-hesabsız gecələri həyəcan içində, yalqız 
keçirirdi. Axı, anam bilirdi ki, milisdə işləmək nə deməkdi. O, bilirdi ki, hər gecə atamı təhlükəli reydlər, 
təcili əməliyyatlar gözləyir. Bilmirəm, bu hadisədən sonra o yenə də sadəcə yaxşı dinləyici olaraq qalıbmı? 
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Yoxsa, o daha hamıya, inamını itirib. Yoxsa o, nələrisə nəzərə alaraq, soyuq başla atamı ruhlandırıb. Hər 
halda, anam onun həyatında böyük rol oynayıb. Anam həmişə onun axtarışlarının düyün nöqtəsi olub. 
O, istədiyi vaxt anama zəng vururmuş və hərdən adidən adi sualların da cavabını ondan almaq istəyirmiş. 
Hətta sadə bir frazanın necə yazılmasını da ondan xəbər alırmış və sanki atam bununla anladırmış ki, 
mən hər an sənin yanındayam. Üstəlik də anam filoloq idi, pedoqoji institutda rus ədəbiyyatından dərs 
deyirdi. Atam bütün çıxışlarını, raportlarını özü yazırdı, heç zaman özgənin yazdığı mətni oxumurdu, 
yalnız çıxış yazanda müəyyən məqamlarda anamdan bir-iki kəlmə söz soruşurdu. Bəlkə də, anamın 
eynini açmaq üçün, nə bilim… Bir sözlə, anam bütün məişət qayğılarını öz çiyinlərinə götürərək, atama 
etibarlı bir yuva qurmuşdu, ona arxa cəbhə yaratmışdı. Bizim bütün həyatımız atamın nəzarəti altında 
qurulub. O, ailədə əzəldən nüfuz sahibi idi və məncə bu da anamın xidmətidir.

– Bu etibarlı, dözümlü bir cütlük idi, -generalın kiçik qızı Lalə də söhbətə qoşulur, -amma tamamilə 
fərqli insanlar idilər. Buz və alov kimi. Anam romantikdi, qəlbən zərifdi, həssasdı. Atam müdrikdi, 
qayda-qanun sevəndi və böyük enerjiyə malikdi. Sanki həmişə, hamıya meydan oxuyurdu ki, bizi ötüb 
keçə bilməzsiniz…”

Kamil Məmmədov (yuxarıda ortada) yay tətilində pioner düşərgəsində idman müəllimi işləyirdi.
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Bizim parça-parça araşdırdığımız bir insan ömrünün necə təşəkkül tapmasına, hansı tellərlə, hansı 
hadisələrlə bir-birinə bağlanmasına varmaq zamanıdır. Adətən Kamil yay aylarında pioner düşərcələrində 
dəstə rəhbəri kimi fəaliyyət göstərərdi ki, para qazansın, ehtiyac içində olan ailəni vəziyyətdən çıxartsın. 
Bir dəfə –yenə də yay ayında –komsomoldan ona tapşırıq verdilər ki, 25 nəfərdən ibarət könüllü dəstəni 
Xam torpaqlara kimi müşayiət etsin. O illərdə Sibirin və Qazaxıstanın Xam torpaqlarında yeni həyat 
yaratmaq üçün zərbəçi komsomol briqadaları yaradılmış və təşəbbüsə bütün SSRİ qatılmışdı. Mənzilbaşı 
yaxın deyildi. Qatarla gedirdilər. Gecə yarı Kamili bələdçi qadın yuxudan ayıltdı: cavanlardan biri özünü 
tualetdə asmışdı. Bu hadisə 19 yaşlı Kamili silkələdi və qəlbən sarsıtdı. Axı nəyə görə? Suallar qəlbini 
didib-dağıdırdı. Bu sui-qəsddi, yoxsa onu öldürüblər? Dəmiryolu milisi tədqiqata başladı. Kamil də 
addımbaaddım onların arxasınca gedirdi. Təbii ki, ən maraqlı tərəf o idi. Axı bu dəstəyə görə o, birbaşa 
cavabdehdi. Bu cavan oğlana görə də o məsuliyyət daşıyırdı. Axırda məlum oldu ki, psixi xəstə imiş və 
həyatına özü könüllü son qoyub. Hər halda keçirdiyi həyəcan ona bəsdi, ona elə gəldi ki, bir sutkanın 
içində yüz il qocaldı. Dəstənin qalan üzvlərini Kamil sağ-salamat Pavlodara çatdırdı və bir həftədə də 
onlarla bir çadırda gecələyəndən, bütün formal sənədləşmələri yerinə yetirəndən sonra evə qayıtdı. İlk 
meyid idi ki, o gözlərilə görmüşdü, ilk tədqiqat işi idi ki, orda qismən də olsa iştirak etmişdi. Kim bilir 
bəlkə də bu gələcək peşəsi ilə bağlı ona verilən ilk siqnal, ilk işarə idi?.

“Gəncliyimizin komandası” (soldan üçüncü Kamil Məmmədov, dördüncü Tofiq Qarayev, beşinci Rafiq Məmmədov, - bu o Rafiq 
Məmmədovdur ki, 1991-ci ildə dövlət nümayəndə heyətinin tərkibində Qarabağa göndərilib və 

vertolyot qəzasında faciəli surətdə həlak olub.
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İKİNCİ HİSSƏ  

MAŞTAĞANIN KRİMİNAL ALƏMİ
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Maştağa milisinin həyatından reportaj



31



32

“MƏNƏM BURDA ƏMR VERƏN!” 

Beləliklə, milis rəisi vəzifəsinə Kamil Məmmədovun ilk təyinatı Maştağa rayonuna oldu. Onun 
cəmi 27 yaşı var idi. Maştağa ciddi rayondu: Buzovna, Maştağa, Bilgəh, Nardaran, Pirşağı, Məmmədli, 
Kürdəxanı kimi kriminal aləmdə ad çıxaran qəsəbələr, demək olar ki, bütün Abşeron bu əraziyə daxil 
idi. Bu şəhər ətrafı məkana bələddi, orda—komsomolun birinci katibi vəzifəsində işləmişdir. Amma 
cibində komsomol bileti gəzdirən cavanlar başqa, kriminal aləmin “avtoritetləri” tamam başqa: 
onlarla təkbaşına mübarizə aparmalısan. Üstəgəl bütün əhali ilə - ağsaqqalları da içində olmaqla - 
gərək dil tapasan.

Oskar Uayldın “yalnız ən bəsirətsiz insanlar zahiri əlamətlərə görə mühakimə yürütmürlər” 
kəlamını yada salaraq, Kamil fəaliyyətə öz imicindən başladı. Ümumiyyətlə o zahiri görkəmin 
mənasına erkən cavanlıq yaşlarından – yuyulmaqdan üzülmüş cırıq şalvarını, deşilmiş köynəyini 
dama-dama teniskaya, gödəkcəyə, şarfa, darbalaq şalvara dəyişəndə sonra varmağa başlamışdı. 
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Universitet isə ziyalı ocağıdı, təbii ki, oraya kostyumla getmək lazımdı və elə bu səbəbdən atası şəstlə 
özünün yeganə -yalnız toyda-düyündə geyindiyi kostyumunu oğluna bağışladı. Əlbəttdə, kostyum hələ 
əta-cana dolmamış Kamilin əyninə böyükdü, amma yenə də anası, daha doğrusu, anasının qızıl əlləri 
bu müşgülü də yoluna qoydu. O pencəyin qollarını kəsib qısaltdı, ətəyini yığdı, çiyinlərini tarımladı, 
bir sözlə, elə hala saldı ki, sanki oğlunun əyninə biçilmişdi, əsil tələbə kostyumuna oxşayırdı. Və o, bu 
libasda mühazirələrə də gedə bilərdi, drujinaçıların reydlərinə də, fəal komsomol həyatı yaşadığı peşə 
məktəbinə də. Əlvan stilyaq libasını, o, yalnız axşamlar geyinirdi və dostları ilə “caz-rok banda”sında 
skiripka “çaldığı” konsertlərə, konsert meydançalarına gedirdi.

Milis rəisi vəzifəsi - özü də Maştağada-tələb edirdi ki, o əyin-başına əl gəzdirsin. Vəzifə onu vadar 
etdi ki, çılğın cavanlara məxsus yaşam qaydalarından uzaqlaşsın. Yeni—əsil kişilərə məxsus həyat 
tərzinə başlasın. Özünə saya köynək, çesunca kostyum tikdirdi, başına kepka qoydu, çünki Maştağada, 
ümumiyyətlə, başı papaqsız kişi təsəvvür etmək mümkün deyildi. Ən başlıcası isə insanlarla ünsiyyət 
stilini dəyişdi. Qarşıdurmalarda, ya adicə söhbətlərdə hövsələsini basırdı, çalışırdı ki, az danışıb, çox 
qulaq assın. O bu mühitə alışmalı, yerli mentaliteti mənimsəməli, qaynayıb-qarışmalı, onların inamını 
qazanmalı idi.

“Əmrləri burada mən verirəm”
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Amma ən çətini də elə inam qazanmaqdı: əvvəlcə heç öz kollektivi də onu qəbul etmək istəmirdi. 
Baxmayaraq ki, ona kapitan rütbəsi vermişdilər, tabeçiliyində olanlar yaşca ondan xeyli böyük 
idilər. Amma iş—işdir, vəzifə- vəzifədir. Əgər sən öz işinə ciddi yanaşırsansa, orda böyük, balaca 
məsələsi aradan qalxır, mahiyyət kəsb etmir. Amma çox görmüş işçilər alayı cür düşünürdülər: “Bu 
nədir e, ağzından süd iyi gələni göndəriblər ki, bizi idarə etsin?” Daldada deyinmək öz yerində, cəhd 
edirdilər ki, onu hər tərəfdən sıxışdırsınlar, onlar öz narazılıqlarını rəhbərliyə də çatdırmışdılar, 
təbii ki, mübaliğəli formada və yoxlamalar başladı, nə başladı..... nazirlikdən biri getdi, ikisi gəldi. 
Hətta şöbəyə bir podpolkovnik də göndərdilər: guya kömək məqsədilə. Bir sözlə, söhbət o yerə gəlib 
çıxdı ki, onu Maştağa milisindən kənarlaşdırsınlar və bu zaman gənc rəis nazirin qəbuluna düşdü: 
“Əli Həbiboviç, əgər Siz mənə inanırsınızsa, qoyun işləyək—birnəfəsə dedi—əgər inanmırsınızsa, 
nə üçün məni təyin etmisiniz?” “Axı nə olub?”,- Əli Kərimov soruşdu. Və Kamil Məmmədov saysız-
hesabsız donoslar, yoxlamalar, təftişlər, saxta köməkçilər və s. haqqında danışmağa başladı. Hiddətlə 
əlavə elədi ki, o, bu vəzifə üçün heç kimə ağız açmayıb, əgər onun iş metodları kimlərisə təmin etmirsə, 
o gedə bilər. Nazir onu sakitcə dinlədikdən sonra daxili telefonla katibə bildirdi ki, onu kiminləsə 
calaşdırsın. Nazir bir neçə kəlmə ilə sözünü olduqca sərt, əsəbi tərzdə dedi və sonra dəstəyi yerinə 
qoyub, dərindən köks ötürdü. Və üzünü ona tutdu: “Gedin və sakitcə işləyin”.

“Bəs, Siz nazirin yanından qayıdandan sonra tabeçiliyinizdə olanlara nə söylədiniz? Mən 
qəlbimdən keçən bu sualı saxlaya bilmədim. “Milis idarəsi mənə inanır və burda əmr verən mənəm, 
Sizin də borcunuz mənim əmrlərimi icra etməkdir. Xahiş edirəm ki, bu qaydaların çərçivəsindən 
çıxmayasınız”... Və bir daha onu vəzifədən kənalaşdırmağa cəhd göstərmədilər.

O ərəfədə Kamil Məmmədovu tanıyan adamlar söyləyirlər ki, o arıq, sağlam, orta boylu, olduqca 
enerjili, inam duyğusundan qüvvət aldığına görə yorulmaq nə olduğunu bilməyən cavandı. Bu 
kollektivi öz rəhbərliyi ilə yaxşılaşdırırdı.

Cəmiyyətin sivilliyini həm də onun hüquq-mühafizə orqanlarının peşəkarlığı ilə qiymətləndirirlər. 
Əgər milis idarəsi ölkədə qayda və qanunları təmin etmək qabiliyyətinə malik deyilsə, o ölkənin 
vətəndaşları özlərini sərbəst və təhlükəsiz hiss edə bilməzlər. Məlumdur ki, dünyada hüquq-mühafizə 
orqanlarına qarşı inamsızlığın ümumu səviyyəsi sonuncu yüzillikdə tez-tez həddini aşır. Maştağalılar 
da bu səviyyədən kənarda qalmırdılar: onlar bütün problemlərini, hətta kriminal “qaydalarla” olsa 
da, özləri, öz güclərinə həll etməyə çalışırdılar. Cavan rəis bu bədnam təcrübəni sındırmağı qarşısına 
məqsəd qoydu. “Gəncliyimdə mən risqli idim, —general xatırlayır—gecələr tez-tez öz ərazimə baş 
çəkməyə çıxırdım. Mən istəyirdim sakinlər bilsinlər ki, gündüz də, gecə də postdayam, iş başındayam. 
Hərdənbir Buzovna ilə Maştağa arasında Visnevka qəsəbəsində—daha doğrusu, oradakı neftçilərə 
məxsus yeməkxanaya gedirdim. Əlbəttə nə isə içməyə yox, heç bu barədə söhbət belə ola bilməzdi; 
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nədən ki, yerli camaat ümumiyyətlə içən deyildilər və təbii ki, bu ənənə ilə uyğunlaşmaq lazımdı. 
Operativ işlərin ilkin stadiyasını mənimsəməyə Maştağa səbəb oldu. Axı bu məkan Milis idarəsinin 
gücü idi! Mən norkamanları özümə sarı çəkirdim, xuliqanları cəzalandırırdım, məişət pozğunları ilə 
üzücü “razborkalar” aparırdım, qumarbazları təqib eləyirdim. Mənə yerli əhali ilə dil tapmaq, kökündə 
inam dayanmış əlaqə yaratmaq nəsib oldu və bu, ən çətini və başlıcası idi” O, bütün əməliyyatlarını 
xatırlayır: faciəli, dramatik, komuk və bir də ən mühümünü –ibrətamiz əməliyyatları.

Xatirə şəkli. Maştağa milisləri (1-ci sırada, ortada Kamil Məmmədov)



Kamil Məmmədovun Əmiri apardığı yol. 
(“Maştağasayağı rüsvayçılıq” novellasından)



Maştağa polisinin köhnə binası
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MAŞTAĞASAYAĞI RÜSVAYÇILIQ

Onun Maştağada çalışdığı beş il ərzində çox yaddaqalan hadisələr baş verib. Əlbəttə, o hiss edirdi ki, 
yalnız universitet təhsili təcrübə üçün azdır. Və çox şeyləri yenidən mənimsəməlidir, amma təsəvvür 
etmirdi ki, hansı miqyasda, hansı ölçüdə. Burda o elə hadisələrlə qarşılaşdı ki, onun oxuduğu heç bir 
dərslikdə, heç bir tədris materialında yazılmamışdı. O, hiyləgər və amansız rəqilblə necə davranmağı, 
onun kələkləri qarşısında hansı yollara əl atmağı öyrəndi. Bu sadəcə iş deyildi. Mürəkkəb bir oyun 
idi və bu oyunda kimin kimi üstələməsindən çox asılıdır. Amma hər şeydən öncə ixtiyar, səlahiyyət 
onun, gənc milis rəisinin əlində idi.

“Yaxşı yadımdadır, bir dəfə xəbər gətirdilər ki, Maştağanın yuxarı hissəsində, Seyidlər məhləsində 
“qızmış” bir dəstə toplanıb ki, “aşıq-aşıq” oynasınlar. Sovet dönəmində mahiyyətində pul dayanan 
hər bir oyun qeyri-qanuni sayılırdı və buna görə adamlar cəzalandırılırdı. Dərhal hadisə yerinə 
getdim, içəri girəndə gördüm ki, oyunun şıdırğı vaxtıdır və ortalıqda xeyli miqdarda para var: dəstə-
dəstə pullar döşəmədə idi. Özüm də həyacanlandım ki, yaxşı, indi neyləyim? Qumbarbazlar da 
donub qalmışdılar və yəqin onlar da fikirləşirdilər ki, görəsən milis rəisi neyləyəcək? Sürücünü kisə 
gətirməyə göndərdim və sonra da biz ortalıqdakı pulları həmin kisəyə doldurduq. Özü də çox sakitcə. 
Baş qumarbaz yerli “avtoritet” acı-acı bizə baxırdı.

– Deməli belə, Əmir,- dedim,-kisəni alacaqsan çiyninə və özün öz ayağınla aparacaqsan milis 
idarəsinə. Yolu mən göstərəcəyəm.

– Bu nədən ötrüdü? Buna haqqınız yoxdur, rəis. Bu bizim pulumuz deyil ki, biz də onu harasa 
aparaq.

Mən “dostcasına”:
– Kisəni al çiyninə, qəsəbənin içindən keçək,sonrasına baxarıq-dedim,- yox əgər, bunu 

istəmirsənsə milis dəstəsi çağırım sizi qandallasınlar!. Özünüz də bilirsiniz ki, hansı maddə ilə 
mühakimə olunacaqsınız. Əlbəttə, “oyunçular”ın qaçıb dağılmaq imkanı da vardı, amma bilirdilər 
ki, mən onların əksəriyyətini üzdən də tanıyıram və bu zarafat yaxşı nəticə verməz. Və görünür, bu 
səbəbdən onlar heç səslərini də çıxarmadılar. Beləliklə mən onları, Əmirin çiynində də bir kisə pul 
“qəsəbənin üç kilometrə qədər uzanan mərkəzi küçəsilə Milis idarəsinə səmt aparmağa başladım. Bu 
mərkəzi küçə məsçidin, univermağın, bazarın yanından keçirdi və ərazi həmişə adamla dolu olurdu. 
Üstəlik də mənim tətbiq etdiyim cəza daha çox gözə çarpsın deyə, avtomobil müfəttişinə əmr verdim 
ki, yola maşın buraxmasınlar. 

Biz tələsmədən, asta addımlarla mərkəzi küçə ilə gedirdik. Ətrafdan baxanlar məşhur “avtoritet” 
və qumbarbaz Əmiri də tanıyırdılar və təbii ki, məni də. Bu hadisə təbii ki, maştağalılar üçün fors 
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majorlu-qeyri-adi haldı. Bu hadisəni çoxlu sayda maştağalı meydan tamaşası kimi izləyirdi, kimisi 
gülürdü, kimisi əl çalırdı, kimisi də fit verirdi, onları fitə basırdı. Və beləcə, bütün Maştağa camaatının 
gözü baxa-baxa gəlib çıxdıq milis idarəsinə. Sonra bank işçilərinin iştirakı ilə həmin pulları saydıq 
və dövlət xəzinəsinə keçirtdik. Sonra da.... Hə, sonra mən üzümü qumarbazlara tutub dedim ki, gedə 
bilərsiniz. Əmir birdən-birə titrək səslə, amma heyrətlə:

– Doğurdanmı, Siz bizi belə buraxırsınız, rəis?-dedi,-nəyə görə?
Mən saymazyana, kinayə ilə cavab verdim:
– Sən özün dedin ki, o pullar bizim deyil, buraya qədər gətirdin, çox sağ ol.
Xalqın gözü qarşısında onları beləcə pərt etməyim, onların hansı əməlin sahibi oluduqlarını 

camaata göstərməyim mənim üçün bəs idi. Bu hadisə hər hansı maştağalının nəzərində yuyulmayan 
bir rüsvayçılıqdı! Bu “avtoritet” in sonu idi. Və bu başqalarına da ibrət dərsi oldu: hamı başa düşdü 
ki, bu rayonda milislə zarafat etmək olmaz! Hələ də Maştağa ağsaqalları həmin “meydan tamaşasını” 

xatırlayırlar. Insanı, əlbəttə, cəzalandırmaq olar, amma elə də 
cəzalandırmaq olar ki, başqaları da bundan öz payını götürsün....

Polkovnik Natiq Talibov xatırlayır:
Bu Maştağa əhvalatını mənə hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan 

böyük qardaşım danışıb. Mən ilk dəfə Kamil Məmmədovu dostları ilə 
birgə Buzovnadakı bağımızda görəndə, artıq bu hadisədən xəbərdar 
idim.

Mənim 18 yaşım var idi, məclisdə oturmasam da, xırım-xırda 
məsələlərə baş qoşurdum: Nəyisə aparırdım, nəyisə gətirirdim, amma 
daha çox dinləyirdim. Və azulayırdım ki, gələcəkdə Maştağanın bu 
cavan milis rəisi kimi ad-san, nüfuz qazanım: könlümdən onun kimi 
səliqəli geyinmək, maşın sürmək, həm də cinayətkarlara qarşı qətiyyətlə 
mübarizə aparmaq keçirdi. Milis mühitində o özünü belə qələmə vermiş, 
belə tanıtmışdı. Deyirdilər ki, o istedadlı, qarşısına məqsəd qoydusa, 

bütün imkanları səfərbərliyə alıb niyyətinə çatacaq. Bir sözlə, insanları öz arxasınca aparmaq, 
qüdrətinə malik liderdi.Və mən də elə bu yolla - bu izlə hüquq-mühafizə orqanlarına getdim. Nazirliyin 
aparatında işləyəndə Kamil Əliyeviçlə daha yaxından tanış olduq. Onu başqalarından fərqləndirən nə 
idi? O zəngin biliklə silahlanmışdı, xeyirxahlıq dərsi almışdı, əsil əxlaq məktəbi keçmişdi. Son dərəcə 
kristal-təmiz adamdı. Hər halda, o zamanlar kadr seçimi çox incə aparılırdı. Cavanları komsomol 
orqanlarında sınayırdılar və yalnız bundan sonra vəzifəyə göndərirdilər.
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“BƏYAZ KARVAN”  
Eldar Şengelayadan

Mən artıq öncədən söyləmişəm ki, bu kitabı hazırlayanda həyatın çeşidli dönəmlərində 
generalla yolları kəsişən maraqlı insanlarla görüşmüşəm: və bu sırada yalnız ön 
silahdaşları və həmkarları yox, tamamilə başqa sahələrin nümayəndələri də var. Kamil 
Məmmədovun dostlarından irili-xırdalı bir arxivlik müsahibə alınıb ki, bu söhbətlərdə də 
lətifələr, dostların yada saldığı maraqlı tarixçələr, onun obrazına bənzərsiz rənglər vurur. 
Mən bu söhbətləri ayrıca faylda toplamışam, adını da qoymuşam “Xüsusi baxışlar” və bu 
“xüsusi baxışlar”ı bütün kitaba səpmişəm. Böyük gürcü kino-rejissoru Eldar Şengelaya ilə 
internet vasitəsilə söhbət etdik: o, Tiflisidə, mən Bakıda.

Yeri gəlmişkən, həmsöhbətim haqqında bir neçə kəlmə: SSRİ xalq artistidir, rejissordur, 
pedaqoqdur. Gürcüstan kinomatoqraflar ittifaqının Birinci katibidir. Gürcüstanda 
kinomatoqrafçılar ailəsində doğulub. Anası Nata Vaçnedze səssiz kino ulduzu kimi 
tarixə düşüb, atası Nikolay Şengelaya otuzuncu illərdə məşhur “26 Bakı komissarları” 
filmini çəkib. Bəli, Eldar Şengelaya özü də dünyada tanınan rejissordir. Onun “Qeyri-adi 
sərgi”, “Qəribə adamlar”, “Ögey ana”, “Informasiya ekspresi” kimi filimləri beynəlxalq 
kinoprokatın məhsuluna çevrilib, “Ağ karvan” filmi isə Beynəlxalq Kann festivalında 
“Qızıl palma budağı” mükafatına layiq görülüb.

Çoxlu sayda təltiflər qazanıb, o cemlədən də SSRİ Dövlət mükafatını.
Qarşılıqlı və olduqca təntənəli salam-kəlamdan sonra soruşdum:
– Eldar Nikoloyeviç, Siz Kamil Məmmədovla necə tanış olmusunuz?
– Bu çoxdan olub, 1963-cü ildə. O zaman mən “Bəyaz Karvan” filmi üzərində 

işləyirdim və çəkilişlərin də bir hissəsi Bakıda-Bilgəhdə lentə alınırdı. Xəzərsahili mənzərələr 
bizim ssenarimizə çox uyğundu. Süjetdə gürcü çobanları hər payız öz bəyaz karvanlarını 
(qoyun sürülərini) qışlamaq üçün Xəzərətrafı steplərə aparırmışlar. Qela adlı çoban orda 
azərbaycanlı balıqçı qıza aşiq olur. Hə, yenə də payız idi və biz Bilgəhə gəlmişdik ki, bu 
məcaranı lentə alaq. Bizi bir pioner düşərgəsinin qərargahında yerləşdirdilər və çəkilişlər 
başladı. Təsadüf elə gətirdi ki, çəkiliş öncəsi bizim “lixtvagen”-təkərli elektrik stansiyamız 
qumluqda batdı. Bir neçə saat əlləşsələr də maşını yerindən tərpədə bilmədilər, əksinə 
təkərlər bir qədər də dərinə getdi, görünməz oldu. Və birdən yaxınlığımızda “Villis” peyda 
oldu. Maşından düşən cavan, yaraşıqlı milis kapitanı bizə ötəri nəzər salandan sonra 
dalbadal bir neçə sual verdi: “Siz kimsiniz? Nə hadisə baş verib? Kömək lazımdırmı?” 
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Bu Kamil Məmmədov idi. Çox keçmədi ki, o hardansa 
tırtıllı traktor, bir neçə təmirçi fəhlə tapıb gətirdi və 
bizim texnikanı xilas elədi. Kamilin xarakterinə uyğun 
olaraq, məsələ bununla bitmədi. O, bizi yaxınlıqdakı 
restorana dəvət etdi və süfrə arxasında oturduq. Onsuz 
da hava qaralırdı, çəkiliş vaxtını əldən vermişdik və 
elə bu səbəbdən də əməlli başlı oturduq, bir-birimizi 
yaxından tanıdıq, dostlaşdıq. Və bu dostluq 50 ilə 
yaxındır ki davam edir....

– Sonra da “Bəyaz karvan” Abşeron peyzajları ilə 
Kann festivalına yola düşdü?

– Bəli, film böyük uğur qazandı. Bu müvvəfəqiyyətin 
bir hissəsi də Bilgəhə məxsusdur. Bilirsiniz, sonralar 
haçan yolum Bakıya düşdüsə, mütləq Kamilə baş 
çəkdim, elə o özü də haçan Tiflisə gəldisə, məni tapdı. 
Bir dəfə o yenə öz milis peşəsi ilə bağlı Tiflisdə idi. Bir neçə dəfə onu dostlarımla gürcü 
süfrəsi arxasında görüşdürəndən sonra, yenə zəng vurub onu ziyafətə dəvət edəndə dedi 
“Bura bax, artıq mən bacarmıram, nə qədər yeyib-içmək olar?” və bu zaman onu “Qəribə 
adamların” montajına dəvət etdim.

O vaxt mən filmi tamamlamaq üzrə idim. Gəldi, epizodlara sakitcə tamaşa elədi və 
bu filmlə bağlı suallar verməyə başladı. Və sonra da təklif verdi: İnanırsınızmı, mən onun 
təklifini qəbul etdim və bu filmə daxil oldu. Belə ki, biz yalnız restoran stolları arxasında 
yox, montaj masası ətrafında da oturmuşuq.

– Necə oldu ki, Sizin dostlarınız Kamil Əliyeviçin dostlarına çevrildi?
– Əlbəttə onu Qiya Kançeli, Qiya Daneliya, Buba Kikabidze, Quram Lordkiponidze, 

Zurab Sereteli ilə mən tanış etdim. Amma bizdə sezdim ki, hamısı ona bir şəxsiyyət kimi 
vurulublar. Bir dəfə Kamili anamın ana-yurduna-Qurcuaniyə dəvət etdim. Anam Nata 
Vaçnadzenin ev muzeyi də ordadır. Yeri gəlmişkən bu unikal muzey dünyada yeganə 
muzeydir ki, kino aktrisasına həsr olunub. Biz orda süfrə açdıq, anamın ad gününü 
qeyd elədik, ciddi, həm də məzəli tostlar səsləndi, mənim dostum Kamilin sağlığına isə 
təbii, ayaq üstdə badə qaldırdıq. Bu böyük hörmət əlamətidir və o, bu sayğını əməlləri ilə 
qazanıb.

– Və son sual: necə olub ki, knyaz kökənli gürcü oğlana azərbaycanlı adı qoyublar?
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– Bu mənim üçün çox ümdə sualdır. Mən doğulanda atam Bakıda imiş, “26-lar”ı çəkirmiş. Anamdan 
teleqram alıb: “Sənin oğlun olub. Adını nə qoyaq?” Bakılı dostları bu hadisədən xəbər tutanda onu 
Içərişəhərdəki ən məşhur restorana aparıblar. O şadlıq məkanı “Məmmədəli kababçısı” adlanırmış, mən də 
bir neçə dəfə orda olmuşam, təəssüf ki, indi kababçı mövcud deyil. Bütün gecəni əyləşib, deyib-gülüblər. Səhərə 
yaxın yekdilliklə qərara alıblar ki, mənə Eldar adı versinlər (gülür). Indi Eldarlar çoxdur, indi bu ad bizdə də 
populyardır. Amma mən bununla qürur duyuram. Çünki Gürcüstanda ən böyük Eldar mənəm. 

Belə ki, həyatda heç nə təsadüfi deyil; mənim doğum günüm şərəfinə Içərişəhərdə təşkil olunan ziyafət də, 
mənim Bakı ilə bağlılıqlarım da, əziz dostum Kamillə görüşlərim də həmçinin...

Gurciani. Nata Vaçnadzenin yubileyində (soldan sağa) Şota Qorqodze həyat yoldaşı və oğlu ilə, 
Giya Kançeli, Rəsul Rəsulov, Kamil Məmmədov, Lordki, Zurab Sereteli, Dodo Abaşidze. 
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MUSTAFA ÜÇÜN PUSQU
 
Gənc rəisin Maştağa milisində işləməyə başladığı 

zaman ciddi şəkildə qarşılaşdığı ikinci problem 
narkotiklərlə bağlı idi. Demək olar ki, ərazinin 
bütün cavanları anaşa çəkirdi, xumarlana-xumarlana 
gəzib dolanırdılar. Və elə bil bunun nə qədər zərərli 
olduğunu anlamırdılar. Köhnə rəis də anaşa-çəkənlərə 
göz yumurmuş. O, Kamilin bu məsələ ilə bağlı 
sualına müəmmalı cavab vermişdi: “Burada hər şey 
başqa cürdü, yaşayarsan, görərsən. İlan yuvasına çöp 
uzatma, qaş qayırdığın yerdə, vurub göz çıxararsan”. 
Bu səbəbdən də narkotiklə bağlı qaldırılan bütün işlər 
əngəllənirdi. Aydın məsələdir, iş yoxdursa, problem 
də olmayacaq. Amma problem vardır. Rəis anaşa 
çəkməyin zərəri haqqında cavanlarla danışmağa cəhd 
etdi. Ona diqqətlə qulaq asdılar, başlarını tərpətməklə 
onun fikrinə şərik olduğunu bildirdilər, amma bu 
nəzakətin heç bir faydası olmadı və Kamil qərara 
aldı ki, məsələnin kökünə varsın-narkotiki satanları, 
onun təşkilatçılarını axtarıb tapsın. Bu zamana qədər 
o artıq “anaşa təsərrüfatına malik olan” Mustafa adlı 
bir nəfər haqqında xeyli məlumat almışdı. Amma 
deyirlər ki, tutulmayan oğru deyil. Bəs indi onunla 
necə davranasan. Üstəlik də o qəsəbənin nüfuzlu 
sakinlərindən biridi, Maştağanın yarısı da ya onun 
qohumudu, ya da yaxın dostu-tanışı. Onun haqqında 
sadəcə bir söz soruşsan belə, bir saatdan sonra hamı 
biləcək ki, Milis idarəsi Mustafa ilə maraqlanır, 
deyəcəklər ki, Mustafanın izinə düşüblər. Yox, burda 
sirr saxlamaq, gizli iş görmək mümkün deyil. Dəlilsiz 
ittihamlarla Mustafanı dindirmək isə “ölü” nömrədi, 
o işini bir qədər də bərk tutacaq, ya da başqa bir 

Polis rəisi Kamil xəyal aləmində

Mustafanın qapısı
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ərazidə alverinə başlayacaq. Kamil Məmmədov qərara aldı ki, 
bu məsələ barəsində öz planını kimsə ilə müzakirə etməsin, 
sıravi əməliyyatçı kimi hərəkət eləsin-təkbaşına “Özümün 
bütün karyeram ərzində-general söhbətə başlayır, - mən 
“dəmir qaydalara” istinad etmişəm; ehtiyatlı, diqqətli, gözüaçıq 
olmaq, heç bir informasiya sızımına yol verməməkdir!” Bu 
səbəbdən də, o, Mustafanın evi ilə üzbəüz, nəzərə çarpmayan 
bir məkanda fotokamera quraşdırdı və kənardan idarə olunan 
bu “stasionar post” vasitəsilə Mustafanın bütün kontaklarını, 
əlaqələrini, onun həyətinə girib- çıxan nəqliyyat vasitələrini, 
özü öz əli ilə bir neçə sutka ərzində qeydə aldı, şəkillər çəkdi. 
Gecələr mal gətirəndə və “mal” aparanda alver xüsusilə qızışırdı. 
Və o narkotika alanların və satanların demək olar ki, hamısının 
surətini fotokameraya salırdı. Sən demə, Abşeronun bütün 
“blatnoy” aləmi bu işlə məşğul olurmuş. Obyektivə düşənlərin 
şəxsiyyətini müəyyənləşdirməkdə çox da çətinlik çəkmədi: 
sakinlər qəsəbədə bir-birini üzdən də tanıyırdılar, adlarını da 
bilirdilər. Beləcə, kifayət qədər dəlil-sübut toplayandan sonra 
Kamil Məmmədov əməliyyatın həlledici fazasına başladı. 
Mustafanın evinin yaxınlığında bir-birindən bir qədər aralı 
maşınlar yerləşdirdi, hamısının da içində “zaxvat” dəstəsi- 
zəbt etməyə qadir milislər. Amma əməliyyatçılardan heç 
biri bilmirdi ki, hansı evi “güdürlər”. Rəis öz pusqusunda 
idi, Mustafanın evindən çıxanların hamısını fotokameranın 
obyektivinə salırdı və dərhal da ratsiya ilə “zaxvat” dəstəsinə 
həmin adamların əlamətlərini çatdırırdı. Beləliklə də onlar 
o gecə narkotika alveri ilə məşğul olanların hamısını sakitcə 
“səliqə” ilə həbs etdilər. Əlbəttə, bu əməliyyatın mərkəzində 
Mustafanı həbs etmək dururdu, axı onun cinayətkar olduğuna 
rəisin əsla şübhəsi yoxdu. Kamil Məmmədov onun evinə daxil 
olanda və bir qalaq sübut - dəlili qarşısına qoyanda, Mustafanın 
düşdüyü vəziyyətə tamaşa etmək lazımdı! “Hə danışın görək bu nə 
məsələdi. Bunlar nədən ötürüdü? Hardandı?” Çəm-xəm etməyin 



mənası yoxdu. Mustafa olduqca fotogenikdi və şəkilləri də gözəl 
alınmışdı.“Bu əməliyyat böyük səs saldı, -general xatırlayır, -bu 
barədə Bakı şəhəri milis idarəsinin müşavirəsində söhbət açdılar, 
əməliyyatın düzgün təşkili tabeçiliyimdə olanlara da zərbə oldu, 
onları da heyrətə saldı, axı, onlar bu əməliyyatın finalından başqa, 
yerdə qalan etaplarını “ötürmüşdülər”. Və o gündən başlayaraq 
bu əməliyyatın mahiyyəti Kamil Məmmədovun dəsti-xəttinə 
çevrildi. O, bu dəsti-xətti təcrübədə qazanmışdı: cinayətləri 
açarkən. Final momentinə qədər istintaq sirrini açıqlamayın.

Maştağa polisi və prokurorluğu
birlikdə işləyirdilər.
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AVTOMOBIL OĞRULARI

60-cı illərin əvvəllərində Bakıda minik maşınlarının qaçırılması 
həddini aşdı. Oğruları axtaranda əldən-ayaqdan düşürdülər. Nəticə 
isə yoxdu. Maşınlar sanki buxarlanıb havaya qarışırdılar.

Milis işçilərinin gəldiyi qənaətə görə qaçırılan maşınları söküb, 
ehtiyat hissələrini satırdılar, axı o ərəfədə Bakıda avtomobil 
şinlərinin ciddi difisiti də meydana gəlmişdi. Bu mühakimə 
həqiqətə uyğundu, həqiqətən də bir qədər keçəndən sonra o 
maşınların “skleti” gözdən uzaq ərazilərdə, yol kənarlarında 
tapılırdı; Yaxud da görürdün ki, avtomaşının çarxlarını söküb, 
özünü də buraxıblar yerə. Və belə qaçırılmış maşınlara ən çox 
Abşeron ərazilərində rast gəlinirdi. Və elə bu səbəbdən şəhərdə 
hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi yoxa çıxanda şəhər milis idarəsinin 
növbətçisi dərhal Maştağa milisinə zəng vururdu. Kamil başa 
düşürdü ki, onun nəzarətində olan ərazilərdə cinayətkar dəstələr 
var və onlar artıq ağını çıxarıblar və özü də bunu məharətlə, xüsusu 
bacarıqla “işləyirlər”. Amma konkret olaraq hələ ki, əldə heç bir 
fakt yoxdu. Qəribə işdi.

Heç o da məlum deyildi ki, maşınları qaçırdıb hansı qəsəbəyə 
aparırdılar. Bəli, cinayətkarları da hələ ki, yalnız xəyala gətirmək, 
təsəvvür etmək olardı.

Kamil Məmmədov toru geniş açmağı qərara aldı: bütün 
qəsəbələrin Maştağanın, Buzovnanın, Nardaranın, Kürdəxanının 
girişində, çıxışında güclü nəzarət məntəqələri yerləşdirdi. 
Onun izləyiciləri bütün ərazidə axtarış əməliyyatına girişdilər. 
Sezilmədən tor qurdular, cinayət əməllərində şübhəli bilinən bütün 
maşınlı sakinləri əhatəyə alıb, güdməyə başladılar. Mərkəzdən 
hər hansı bir nömrə ilə, hər hansı bir maşının qaçırılması barədə 
zəng gələn kimi rəis dərhal zəng vurub öz əməliyyat dəstəsini 
məlumatlandırır, səfərbərliyə alırdı. İlk qaçırılmış maşını 
Maştağada müəyyənləşdirdilər. Nəhayət ki, xəyal gerçəkləşdi və 
konkret olaraq bir maşın oğrusu ələ keçirildi. Sonrası isə əməliyyat-
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axtarış tədbirlərinin incəliklərindən asılı idi. Tapmaq, müəyyən 
etmək, sübutu rəsmiləşdirmək. Burada da baş sındırmaq lazımdı. 
Heç bir tədris materialında yazılmayıb ki, Maştağa “cayılını” necə 
təhrik etmək olar ki, gözlərilə gördüyünü sənə söyləsin. Burda 
yalnız ilk baxışda sənə elə gələ bilər ki, hər kəs öz ağasıdır. Əslində 
isə bu məkanda məcburi əxlaq qaydaları mövcuddur. Bu səbəbdən 
də heç kim heç nə “görmür”, “eşitmir”, heç nə də “danışmır”. Amma 
gənc milis rəisinin ətrafında cəmləşən dəstə, zaman-zaman inam 
qazanırdı. “Mənə yerli camaatla köklü şəkildə əlaqəyə girmək 
nəsib oldu və bu ən çətini, və ən başlıcası idi. “General dedi- və 
bunun sayəsində də biz nəhayət ki, cinayətkar avtomobil oğruları 
bandasını ifşa etdik”

Tabeçiliyində olanlarla rəis arasındakı münasibətlər haqqında 
daha bir əsaslı xatirat! “Bir dəfə səhər saat 4-də növbətçi otağına 
girəndə və növbətçini əlində bir dilim isti çörək, oturduğu yerdə 
yatmış halda, -onun soyadı hələ də yadımdadır - Xanbabayev- 
görəndə həm də mütəəssir oldum. Və onu oyadıb zarafatla dedim: 
“Ay yatağan!” O da söz altında qalmadı: “Rəis, Siz mənim yaşıma 
gələndə biləcəksiniz ki, bütün gecəni yatmamaq nə deməkdir. 
Amma Siz idarədən çıxmamış heç biz uzanmırıq da” Artıq yaşa 
dolmuş əməliyyatçının bu sözləri mənim üçün bir xəbərdarlıq oldu 
və mən özlüyümdə qərara aldım ki, tabeçiliyimdə olanlara qarşı 
bir qədər də diqqətli olum, gecələr təcili, vacib ehtiyac olmayanda 
onları dümsükləməyim”.

General milis fəaliyyətinin o kəsimini yalnız ona görə isti 
xatirələrlə yada salmır ki, artıq təhlükəli cinayətkar dəstələr 
yaxalandığına görə təşəkkürlər almışdı, təltiflər görmüşdür. 
Maştağa onun milis bioqrafiyasının başlanğıcı idi. Bundan sonra o 
böyük masştablı işlərdə, nəyə qadir olduğunu göstərəcəkdi, amma 
Maştağa ondan ötrü bir əyar daşı olmuşdu, cinayətləri açmaq 
elminin ilk addımlarını burada atmışdı.
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DƏVƏTLI ŞAM QONAQLIĞI 

Bir dəfə Kamil Əliyeviç zəng vurdu: “Bu gün mənim Moskvadan qonaqlarım olacaq. Siz də gəlin”. 
Dostluq süfrəsi arxasındayam. Əslində bu onun milis cavanlığı ilə görüşdü. O dostlara görə səmimi-
qəlbdən şaddı, eyni açılıb, ovqatı yaxşıdır. Onlardan biri də köhnə bakılı, Azərbaycan DİN-in keçmiş nazir 
müavini Vladislav İvanoviç Şvetsovdur. Ordinar şəxsiyyət olan Şveştov. O Cəlilabadın Prişib kəndində 
doğulub. 1946-cı ildə Şvetsovlar ailəsi Bakıya köçüb. Həyata ilk addımlarını hələ də adına el arasında 
“Çadrovı” deyilən məhlənin bütün anlamlarla “krutoy” (tündməcaz) sayılan oğlanları sırasında atıb, üç ali 
məktəb bitirib. Vəzifə pillələrilə çox yüksək mərtəbələrə qalxıb. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsində güc strukturlarına rəhbərlik edib. 

1988-ci ildə Vəzirov onu vəzifədən çıxardıb və o Moskvaya gedib. DİN departamentində yenə ona 
səlahiyyətli vəzifə etibar ediblər. O, Uralın, Sibirin və Uzaq Şərqin DİN-lə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına 
rəhbərlik etməyə başlayıb.

Sən demə, Svetsov çox maraqlı həmsöhbət imiş. Rəsmi , formal yox, yumorla, məzə ilə danışır, arabir də 
klassiklərdən misallar çəkir, tərtəmiz azərbaycan dilində şeirlər oxuyurdu.

Onun Azərbaycan dilində belə şeir söyləməsi hətta bir nəfərin 
gözlərini də yaşartdı. Kamil Əliyeviç haqqındakı söhbətinə isə uzaqlardan 
başladı.

– Necə olursa, nakam Lunaçarskidən xahiş edirlər ki, Qorkinin 
xatirəsinə həsr olunmuş gecəni açsın. Sonra tədbirin təşkilatçılarından 
biri deyir ki, bağışlayın ki, biz öncədən Sizi xəbərdar etmədik, fikirləşdik 
ki, buna Sizin vaxtınız olmaz, ona görə də Siz sadəcə tədbirin açılışı 
haqqında elan verin. “Mən bu tədbirə bütün ömrüm boyu hazırlaşmışam” 
deyə Lunaçariski cavab verib, kürsüyə qalxıb, saat yarım ərzində Qorkinin 
yaradıcılığını incələyib. Amma mənə Kamil Məmmədov haqqında 
bildiklərimin hamısını söyləmək üçün saat yarım bəs etməz. Heç onun 
özünün də ağlına gəlməz ki, mən onu necə tanıyıram (gülür). Mən 1953-
cü ildə özümü toplayaraq texniki-peşə məktəbinə oxumağa gələndə, 
Kamil orada komsomol katibi idi. Qonaqların gözlərində heyrət ifadələri 
sezilirdi... Onu bir qədər tanıyandan sonra ürəyimdə dedim ki, bax belə 
oğlan olmaq lazımdır! Şəraitə necə də dözür! Necə də nüfuz qazanıb! 
Sonra qismət elə gətirdi ki, məni Əzizbəyov rayonunun 9-cu şöbəsinə 
inspektor göndərdilər (yenə də heyrət nidaları), və mən burda gördüm 
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ki, hamının dilindən düşməyən bir soyad varsa, o da Kamilin soyadıdır: Məmmədov! Əvvələr onunla tanış 
olmasam da, mən bütün həyatım boyu onun izilə getmişəm. Sonra məni başqa rayona keçirtdilər. Su milisi 
mənim ərazimdə yerləşirdi. Bəs ona kim rəhbərlik eləyirdi? Kamil Məmmədov. Bütün sutkanı işləyirdi. 
Artıq o iri, beynəlxalq miqyasda cinayətlər açırdı. Heyrətə gəlirdim: bu necə şəxsiyyətdir? Sən demə, o 
iqtisadiyyatdan da yaxşı baş çıxarırmış. Onun bu qabiliyyəti də üzə çıxdı və onu göndərdilər İqtisadi 
Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinə. İş burda mürəkkəbdi, amma o da vergili insan idi. Müəssisənin 
hesabatına bir baxışla nəzər yetirər və dərhal da deyər: kim söyləyir ki, burda oğurluq yoxdur? Sanki o 
məsələnin mahiyyətinə qeyri-adi bir duyğu ilə baş vurur. Məni raykom katibi təyin edirlər və mən yenə 
də onu arxadan izləyirəm. Qəhrəmanlar yoxlamaya gedirlər (hamı gülür). Sonra Məmmədov rəhbər 
heyət üçün SSRİ DİN ali məktəbini də bitirir. Yox, ona çatmaq mümkün deyil. Üç il sonra məni MK-

80-ci ilin Azərbaycan generalları (soldan sağa) M.Nəsirov, İ.Sokolov, V.Bərşadlı, 
F.Kudaşkin, B.Hüseynov, Z.Yusifzadə, K.Məmmədov, A.Qasımov.
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ya inspektor göndərdilər, mühüm, fövqəladə tapşırıqlar üzrə köməkçi vəzifəsinə və baxıb gördüm ki, o 
generaldı, Respublika DİN-in nazir müavinidir. O zaman general rütbəsi almaq-o qədər də sadə iş deyildi. 
Indi başqa cürdü, kabinetə girəndə görürsən ki, hamısı generaldı, katibədən başqa ( gülüşmə).

Və Kamil Məmmədov bu söhbətə (yəqin ki, yerinə düşdüyünə görə) bir qədər də aydınlıq gətirir:
– Mən o rütbəni alanda, respublikada cəmi 12 general vardı.
Və Şvetsov Kamil Məmmədova üz tutub bir kəlmə ilə böyük maraqla qarşılanan söhbətinə yekun vurur:
– Yeri gəlmişkən, Sizin əmrinizi Federçuk (məclisdə canlanma) müharibədən sonrakı illərin ən sərt 

DİN naziri imzalamışdı.

Bir qədər geri qayıdaq
Vitali Federçuku milis aləmində korrupsiyaya qarşı barışmaz məmur və “dəmir süpürgə” adlandırırlar. 

Andropov ona belə xeyir-dua vermişdi: “DİN də iylənən çoxdur-təmizləmək lazımdır”. Qısa bir zaman 
kəsiyində o orqanlardan 90 min adam qovuldu. Vəzifədən uzaqlaşdırmaq üçün seçilən taktika sadə idi: öz 
vəsaitinlə yaşamırsansa, işdən çıxmaq haqqında raport yaz. Artıq-əskik danışsan, özünü təmizə çıxarmağa 
çalışsan, araşdıracayıq və o məlum olacaq ki, sənin yerin türmədir. Amma demək olar ki, heç kim özünü 
təmizə çıxarmağa cəhd etmirdi. Nazirin o zaman ən çox işlətdiyi söz bu idi: “işdə gərginlik yaratmaq 
lazımdır”. Yaltaqcasına ona qapı açan generala hamının gözü baxa-baxa deyib: “Birinci dəfədir şveytsarı 
general mundirində görürəm”. Federçukun iş metodları haqqında mübahisələr hələ davam edir. Onun 
tələbləri səviyyəsində olmaq çox mürəkkəb işdi. Namizədin peşəkarlığından başqa, sosial durumu da (ölçülər 
isə çox böyükdü) yoxlanılırdı. O zaman Nazirlik tərəfindən bütün regionlara məxfi tapşırıq göndərilmişdi: 
“Əməkdaşların öz maşınlarını, bağlarını qohumlarının adına sənədləşdirilməsini aşkara çıxarmaq üçün 
iş aparılsın”. Kamil Məmmədov general rütbəsinə təqdim olunan zaman bütün federçuk süzgəclərindən 
maneəsiz keçmişdi. O, hələ də adına xalq arasında “xruşovka” deyilən liftsiz binada yaşayır. Heç zaman 
dəbdəbəli bağı, dəbə uyğun mebeli, xrustal kolleksiyası olmayıb, arvadına, qızlarına maşın, brilyant dəsti 
almayıb. Bu mövzuda bir neçə ailə “rəvayəti” də var. Amma mən buna ailə həqiqəti də deyərdim. Çünki bu 
rəvayətlər Sevil xanımı bahalı çilçıraq almağa qoymaması, yeni göydələnlərdən birində ona təklif olunan beş 
otaqlı mənzildən imtina etməsi, qızı Xumarı bahalı, bəyaz royal almaqdan çəkindirməsi, Əli kişi öz köhnə 
“Jiqulu”sini satıb “Volqa” almaq istəyərkən atasına qarşı çıxması ilə bağlıdır. “Mən “Volqa”nı öz halal pulumla 
almişam - Əli kişi etirazının bildirmişdi, uzun illər yığmışam”. “Kim inanacaq?-Kamil Əliyeviç söyləmişdi.-
deyəcəklər ki, oğlu atasına maşın alıb”.
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70-ci illərdi. Korrupsiya ilə mübarizənin qızğın çağı idi. Qardaşımla 
gəldik Kamil Məmmədovun yanına, biz çoxdanın dostlarıyıq. “Eşidirsən,-
mən dedim,-bizim gözəl bir ideyamız var. Valideyinlərimiz yaşayan binanın 
birinci mərtəbəsində mənzil boşalacaq. Biz istəyirik oranı alaq və orda 
restoran açaq. Səhərlər-xaş, axşamlar-aş. Müştəri də yaxın dostlarımız: bir 
nəfər də mundarsifət içəri buraxılmayacaq. Qazancın da üçdənbiri-sənin 
payın”. Kamil ağardı və katibəsinə sarı çönüb qışqırdı: “Biz sənin çayını çox 
gözləyəcəyik?!” “Hə, necə ideyadır?”-bir ağızdan soruşduq.

Katibə çayları stolun üstünə qoyub otaqdan çıxandan sonra cavab verdi. 
Özü də sakit, amma sərt tərzdə:

– Mənə əlbəttə heç nə lazım deyil,-dedi,- heç Sizə də bu lazım deyil.
– Deməli, kömək eləmirsən?
– Yox kömək etmirəm.
– Valideyinlərimiz yaşayan binanın tinindəki avtobus dayanacağını 

necə, bir qədər kənara çəkdirə bilərsənmi? Yata bilmirlər, səhər saat 6-dan 
oynamağa məcbur olurlar. 

Gülüşdük. 
Mən, - biz elə buna görə də gəlmişik,- dedim, -özünü ələ al. O da 

zarafatdan qalmadı. Gur və şən səslə:
– Mən ümumiyyətlə o küçə ilə gediş-gəlişi qadağan edirəm!-dedi. 
Bax, belə. Xahişi düzgün tərtib etmək gör nəyə gətirib çıxartdı.

BİR ANIN STRATEGİYASI
Maqsud İbrahimbəyovdan,

Maqsud İbrahimbəyov
Azərbaycan Xalq Yazıçısı,

dramaturq, rejissor.
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ŞƏXSİ NƏZARƏT ALTINDA

– Bir qədər geri qayıdaq, Kamil Əliyeviç, danışın, necə oldu ki, cinayət axtarışından ayrıldınız? 
-generaldan soruşuram.

– Əmr əsasında. Axı mən intizamlı adamam. Günlərin birində nazir Kərimov məni yanına çağırdı 
və dedi ki, mənim yeni təyinatımla bağlı iki təklif var: Respublika İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə 
İdarəsinə rəis müavini və bir də əmək kaloniyaları idarəsinə komsomol işinə, yenə də rəis müavini. Əlbəttə, 
komsomol xətti mənə daha doğma idi. Bu söhbətdə kadrlar şöbəsinin rəisi Şükürov da iştirak edirdi və 
xahiş etdi ki, onu qəbul otağında gözləyim. Nazirin kabinetindən çıxan kimi ona yaxınlaşdım: “Hə, nə 
oldu?” “Sizi İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinə göndərdilər”. “Nə üçün?” İqtisadi Cinayətlərə 
Qarşı Mübarizə İdarəsi niyə sənin xoşuna gəlmir ki?” “Adı pis çıxıb”. Və rəis müavini vəzifəsində mən düz 
on il çalışdım. Mənə elə gəlir ki, pis işləmədim, çünki bizim uğurlarımız ümumittifaq göstəricilərindən bir 
qədər yuxarı idi. Biz elə şeylər eləyirdik ki, ölkədə heç kim belə addımlar atmamışdı. Hətta bizi Moskvaya 
təcrübə mübadiləsinə də çağırdılar. Və mən Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olundum.

Karyerasının yüksəlişində olduğu zamanda, gözəl günlərin birində Kamil Məmmədov hiss eləyir ki, 
kimsə arxasınca adam salıb, bir “əl buyruqçusu” onu izləyir.

Amma ovqatı əla imiş. Həyat yoldaşı ilə “Vətən” kinoteatrına- “Mimino” filminə baxmağa gedir. Keçib 
öz yerlərində oturandan sonra, zaldakı səs-küyə baxmayaraq, hiss eləyir ki, onu izləyən arxada “fəaliyyətə” 
başlayıb. Çəpəki baxışlarla nəzər salanda görüb ki, həmin “əl buyruqçusu”dur, özü də ratsiya ilə kiminsə 
suallarına astadan cavab verir. Onda hələ mobil telefonlar meydana çıxmamışdı. Kimdi bu? Ona nə 
lazımdı? Kimə maraqlıdı, o hara gedir, neynəyir, kiminlə görüşür? Hiddətlənib yerindən qalxır. Arxasında-
əlində ratsiya oturmuş adamının üzünə baxır: “Belə-belə olasanız,-mən dedim,- siz əhəmiyyətli peşəkar 
deyilsiniz, mən Sizi çıxartdım”. “Əl buyruqçusu” incik halda əlini yelləyir. “Nə olub?” Ərinin səsindəki 
sərt notlardan təsirlənın Sevil xanım soruşur? “Hər şey qaydasındadır?”. İşıqlar sönür və Qiya Kançelinin 
dahiyanə musiqisi altında dahiyanə filmin titirləri yazılmağa başlayır.

Səhər isə DİN-in yeni naziri Arif Heydərovun yanına gəlir.
O ləyaqətli, ziyalı insandır, təcrübəli, peşəkar kəşfiyyatçı, diplomatdı. Onu Türkiyədən çağırmışdılar ki, 

DİN-ə nazir təyin etsinlər.
“Arif Nəzəroviç, bəs deyilmi?” Kamil sərt halda soruşur. “Nə bəsdi?”-o təəccüblənir. “Məni yoxlamaq. 

Axı, mən özüm də xəfiyyəçiyəm, “əl buyruqçusunu”, hər şeylə maraqlanan adamdan ayıra bilirəm”.
Nazir gülümsünür. Və çox keçmədən tapşırıq verir ki, Kamil Məmmədovun Respublika İqtisadi 

Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinə idarə rəisi vəzifəsinə təyin olunması haqqında fərman hazırlasınlar.
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SABIR HÜSEYNOVLA DIALOQLAR

...Amma əvvəlcə o Heydər Əliyeviç Əliyevlə söhbətdən 
keçməli idi, çünki, bu vəzifə Azərbaycan Kommunist 
Partiyası MK-nın birinci katibinin səlahiyyətinə daxil 
idi. Əlbəttə, mən Kamil Əliyeviçdən onun üçün tarixi 
məna kəsb edən bu söhbət haqqında soruşdum. Bu 
söhbət onun həyatında ən unudulmaz hadisələrdən 
biridir. Amma mən ona müqabil rakursdan nəzər salmaq 
istəyirdim. Elə buna görə də tanınmış hüquqşünas, o 
dönəmdə Azərbaycan Kommunist Partiyası MK-nın 
inzibati söbəsinin müdiri Sabir Hüseynovla görüşə 
yollandım. Hansı ki, həmin görüşdə o da iştirak etmişdi.

Sabir Hüseynov-vətən tarixinin ləyaqətli fiquru, 
Heydər Əliyevin dostu və silahdaşı, böyük peşəkar. O 
MK-da Respublikanın bütün güc strukturlarını özündə 

birləşdirən ən samballı şöbəyə rəhbərlik edirdi: orduya, Prokurorluğa, ədliyyə orqanlarına, DİN-ə 
Sabir Məmmədoviç haqqında gözəl əfsanələr dolaşır. Ən təsirlisi, bu günki məmurlar, proqmatiklər 
üçündür: bütün general təyinatları, ondan keçib, amma özü polkovnik olaraq qalıb”

– Nə üçün?-Mən soruşdum, general rütbəsi Sizin xoşunuza gəlmir?
– Çox xoşuma gəlir, ancaq başqalarını general eləyəndə daha çox xoşlanıram. Indi biz müstəqil 

Respublikayıq, bizə nə qədər general lazım olduğunu da özümüz təyin edirik. Sovet dönəmində 
biz ildə bir general vakansiyası alırdıq-o da Milis günündə. Amma Respublikada bu rütbəyə layiq 
ləyaqətli insanlar çox idi.

Onun ünsiyyət tərsi, danışıq manerası adamı məftun eləyir; ziddiyyətləri Fateh kimi aqilliklə, 
yumuşaqcasına aradan qaldırmaq bacarığına heyran olursan. Ancaq, daha bir örnək-yenə də 
əfsanələrdən.

Moskvada olan Heydər Əliyevə respublikada baş vermiş hadisə barəsində məlumat vermək lazım 
imiş, heç kim ürək etmirmiş. Amma xəbər Heydər Əliyevə mütləq çatdırılmalı imiş.

Səhər tezdən Sabir Məmmədoviç dəstəyi qaldırır: “Heydər Əliyeviç,-deyir, -Sizi nədən ötrü 
narahat etdiyimi söyləməmişdən qabaq bir pritça danışım. Polk komandiri məzuniyyətdən qayıdır. 
Növbətçi ona məruzə eləyir ki, onun hərbi hissədə olmadığı müddətdə heç bir hadisə baş verməyib, 
amma bel sınıb. “Bel niyə sınıb?” “Xəndək qazırdılar, ona görə də sınıb” “Nə üçün xəndək qazırdılar?” 
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“İti quylamağa” “İti niyə quyulayırdılar ki?” “Sursat anbarı partlayan zaman ölmüşdü” “Anbar niyə 
partlayıb?!” “Polkovnik orada siqaret çəkib” “Necə yəni siqaret çəkib?! Polkovnik ki, çəkən deyil!” 
“Çəkib, yoldaş general” “Nə üçün?” “Ona görə ki, polkun bayrağını çırpışdırıblar” Heydər Əliyev 
gülür. O yaxşı lətifələri sevirdi. Sonra da ciddi tərzdə soruşur: “İndi de görək bizim polkda nə baş 
verib?”

– Sabir Məmmədoviç Siz bir qayda olaraq öz “qəyyumlarınızı” Heydər Əliyevlə söhbətdə 
aparırdınız. Kamil Məmmədovla görüş necə keçdi?

– Mən yalnız aparmırdım, kimi aparırdımsa, həm də onun təqdimatını hazırlayırdım. Və burda 
yanılmaq olmazdı. Bu birinci katibin yanında inamın itməsi ilə nəticələnə bilərdi. Kamil Əliyeviçə 
təqdimat hazırlamaq asandı, axı mən onu çoxdan tanıyırdım. Keçmiş faəliyyətlərimiz əlaqəli olmuşdu. 
Axı, o orqanlarda faəliyyətə “sıfır”dan başlamışdı, hər şeyə öz zəhmətsevərliyi, patriotluğu, enerjisi ilə 
nail olmuşdu.

O, sözün yaxşı mənasında idarə olunmayan insandır. 
Özbaşına-ilk baxışda çoxlarına təəccüblü görünən- qərarlar da çıxardıb, amma sonra məlum olub 

ki, “fors-major” situasiyada bu - yeganə düzgün addımdır.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rəsizadə, Kamil Məmmədov, 
Sabir Hüseynov və Milli Məclisin deputatı Ziya Səmədzadə
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– Siz Heydər Əliyev üçün hansısa bir məruzə mətni hazırlamısınızmı?
– Əsla, heç zaman. O yalnız rəqəmləri tələb edirdi. Rəqəmləri çox sevirdi və öz çıxarışlarında 

onları böyük məharətlə işlədirdi.
– Bəs Kamil Əliyevlə bağlı hansı rəqəmləri vermişdiniz?
– Tutarlı rəqəmləri... Onun səs salmış, uğurlu işləri çoxdu: bütün bunlar haqqında Heydər 

Əliyev məlumatlandırılmışdı. Bununla yanaşı Kamil Məmmədovu respublika İqtisadi Cinayətlərə 
Qarşı Mübarizə İdarəsinə rəis müavini təyin edəndə Heydər Əliyev onunla iki dəfə qarşılaşmışdı. 
O söhbətinə xəbərdarlıqla başladı: “Bu sürüşkən vəzifədir və hər şey sənin özündən asılıdır, işi necə 
dəstəklədinsə, elə də gedəcək. Əsas tələb təmir və vicdanla işləməkdi. Əlbəttə Kamil də söz verdi ki, 
var qüvvəsilə çalışacaq. Başqa cür, o, işləyə bilməzdi.

Total sovet difisiti epoxası, kəskin iqtisadi cinayətlər dalğası başlamışdı. İqtisadi Cinayətlərə 
Qarşı Mübarizə İdarəsinin vəzifəsi bu dalğanı saxlamaqdı. Heydər Əliyev İqtisadi Cinayətlərə Qarşı 
Mübarizə İdarəsinin rəisinin qarşısında çox çətin məsələ qoymuşdu.

– 1981-ci ildə Kamil Əliyeviçi nazir müavini vəzifəsinə təqdim etmişdiniz və onu yenidən Heydər 
Əliyevlə söhbətə apardınız?

– Elədir ki, var. Biz içəri keçdik. Kamil çox həyəcanlanmışdı. Onu da deyim ki, belə görüşlərdə 

Sabir Hüseynov və Kamil Məmmədov
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hamı həyəcanlanırdı. Çünki heç kim bilmirdi ki, söhbət necə keçəcək. Bu dəfə Heydər Əliyeviç sərt 
dilləndi: “Sizin haqqınızda da rəy ikilidir. Bəziləri deyir ki, Siz təmiz, vicdanlı işçisiniz. Bir başqaları 
da söyləyirlər ki, sadəcə nazirin sevimlisisiniz”

“Heydər Əliyeviç, -Kamil odlandı, icazə verirsinizmi bu küləklərin hardan əsdiyini söyləyim?”
“Heç nə lazım deyil,- Heydər Əliyeviç onun sözünü kəsdi—biz sənin DİN-də əməliyyat işləri üzrə 

nazir müavini təyin olunmağın haqqında qərar çıxardırıq”.
Heydər Əliyev heç zaman şayiələrin təsiri ilə rəyini dəyişən insan deyildi. O insanlara qarşı çox 

həssasdı, onları tanımaqda nadir hallarda yanıla bilərdi. Və elə bu dəfə də hər şey uğurlu alındı.
Mən Kamilin ailəsinə yaxşı bələdəm, Sevil xanımla da tanış idik. Onun həyat yoldaşı ilə 

münasibətləri idealdı. O işdən evə gecə yarısından tez qayıtmırdı. Həmişə də onu üç çeşiddə xörək 
gözləyirdi. Mən fikiləşirəm ki, o öz qıvraqlığını necə qoruyub saxlayıb? Əgər məndən soruşsaydılar 
ki, kimi xoşbəxt adam hesab edirsən? Cavab verərdim: Kamil Məmmədovu. O, ömrü boyu hər səhər 
böyük həvəslə işə tələsib və hər gecə məmnuniyyət hissilə evinə qayıdıb.

Gözəl həyat tərzi!
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Kamil Məmmədovun təltifləri: “SSRİ DİN-in əməkdar işçisi”, “SSRİ DİN-in milis əlaçısı”, “SSRİ DİN-in birinci 
dərəcəli mütəxəssisi”, DİN-də 30 illik xidməti ərzində 30 dəfədən artıq mükafatlandırılıb. Onların sırasında 
“Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni”, medallar, respublika Ali sovetinin, SSRİ və Azərbaycan DİN-in fəxri fərmanları 
çoxlu sayda təşəkkürlər var; və bir dənə də olsun töhmət yoxdur.
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Kamil Məmmədovun bu günkü dünyası

Kamil Məmmədovun 
yaratdığı kompozisiya

Qurama - 
Xalidə Nəsirovanın hədiyyəsi.

Xalçaçı rəssam K.Əliyevin 
sona çatdırmadığı iş. 
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Cazmen Cavan Zeynallının hədiyyəsi.Kabinetin interyeri
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“BƏSDI, ATA”

...Amma, o həmişə gözəl həyat tərzi ilə yaşaya bilmirdi. Gündəlik qayğılarla tamamlanan sakit, 
dinc həyat uzun sürmürdü, yenə hansısa dramatik hadisələrlə üz-üzə qalırdı, elə olurdu ki, nəfəs 
dərməyə vaxt tapmırdı. Amma hərdənbir o da çoxları kimi qayğısız günlər yaşamağa başlayanda, 
“kino çəkmək” həvəsinə düşürdü. Hələ Maştağada işlədiyi zamanlar kinokamera əldə etmişdi və 
körpə qızlarının ilk addımlarını lentə almışdı. Odu-budu kamera əlindən düşmür.

50 il ərzində əlindən çıxan ailəvi çəkilişləri disklərə köçürüb və evindəki iş otağının rəflərinə 
düzüb. Hansı diskdə və hansı kassetdə nələr var, əzbər bilir, onlar ötən günlərin xəyalları kimidir. 
Xəyal var şirin, xəyal var acı; amma bu xəyalların acısı da əzizdi. Məni bu xəyallar onun şərəflə 
yaşanmış günlərinə qaytarır. Şəkillər ölkə boyu etdikləri səyahətləri, ağ günlərini, qonaqları, dostları 
yada salır. Bağ mövsümündə bağa köçmək hamını sevindiridi. “ Bağ evi deyəndə çox təntənəli 

səslənir,- Lalə xatırlayır,- heç o zamankı ölçülərə görə də general 
bağına oxşatmaq olmazdı. İki otaqdan ibarət, sınıq-sökük bir 
damdı, xüsusi şəraiti də yox. Amma biz orada toplaşmağı çox 
xoşlayırdıq. Qohumlar da bizim bağa can atırdılar.

Atam fotoaparatla şəkil çəkməyə çox həvəsli idi, amma 
sonra da başladı operator kimi fəaliyyət göstərməyə. O bizi hər 
yerdə lentə alırdı. Onun çəkilişləri ilə bizim bütün ömrümüzü 
canlandırmaq olar, o şəkillər, lentlər əsil ailə səlnaməsidir. 

“Səhərlər hələ biz yataqda ikən, bağa atamın erkən ayılıb, 
hardansa alıb gətirdiyi təndir çörəyinin və bir də nənəmin bişirdiyi 
xörəklərin ətri yayılardı, nənəm bir qayda olaraq yay aylarını 
bağda, bizimlə qalırdı, -Xumar deyir,-atamı mən bağda daha çox 
görürdüm, nəinki şəhərdəki evimizdə. O bağda daha evcanlı, bizə 
qarşı daha mehriban olurdu, kameranı da əlindən qoymurdu, 
hətta dənizə çimməyə gedəndə də. Hərdən bir deyirdik: “Bəsdi 
ata, bezdik sənin kameranın obyektivinə baxmaqdan. Nə yaxşı ki, 
o bizə qulaq asmırdı, çəkirdi. İndi görürük ki, əvəzsiz kadrlardır”

– On yaşın içində idim, o zaman biz Ankarada yaşayırdıq və 
mən Amerikan məktəbində oxuyurdum. İki mədəniyyətlə üz-üzə 
idim, amerikan təlim sistemi və türk dairəsi. Və bu dairədə mən 
türk pop musiqisinə vurulmuşdum. Babamla nənəm hərdən bizə 
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qonaq gəlirdilər. Bilmirəm, babam mənim marağımı 
hardan duymuşdu. Bir dəfə evdəkiləri şəhərə yola 
salandan sonra, dedi ki, gəl musiqili video-klip çəkək. 
Layihənin müəllifi də, operator da, rejissor da o idi. 
Baş rolun ifaçısı isə mən. Kim bilir, türk pop ulduzları 
tərzində nə qədər oxudum, nə qədər oynadım, nə 
qədər paltar dəyişdim… Və son nəhayətdə musiqili 
mini-albom meydana gəldi. Valideynlərim evə 
qayıdandan sonra mən dedim: “Mənim babam 
superdi!”

16 yaşım tamam olanda da babam mənə sürpriz 
elədi. Ad günümə yalnız yaşıdlarımı dəvət etmişdim. 
16 yaşında da hansı qız oxumaqdan, oynamaqdan 
usanar? Süfrəmiz də layiqli idi. Hamı mənə hədiyyə 
verirdi. Məclisin axırında içəri Kamil babam daxil 
oldu. Özü də unikal bir hədiyyə ilə. O mənim 
doğulan gündən 16 yaşına qədər çəkilmiş foto 
şəkillərim əsasında film hazırlamışdı və altı il qabaq 
mənim iştirakımla çəkdiyi filmin bəzi kadrlarını da 
bu filmə calamışdım. Bu ciddi və eyni zamanda da 
təsirli idi. Dostlarım onu ayaqüstə alqışladılar. Babam 
informasiya quyusudur. Böyük həyat təcrübəsi 
var. Əgər yasaq olunmuş bir suala cavab axtarsanız, 
babama müraciət edin. Sualınız cavabsız qalmaz. 
Onun tez-tez işlətdiyi “hər günün bir hökmü var” 
kəlamı mənim həyat devizimə çevrilib.

Kamil Məmmədov kino çəkməyi sevirdi, ancaq 
ailə çərçivəsində, (eksklyuziv) yaxşı kinoları da 
sevirdi, yaxşı kino çəkənləri də; hətta onlara kömək 
etməyə də hazırdı.
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Yevgeniy Leontyevlə

Yuri Nikulinlə
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“ŞÜŞƏ ARXASINDA ŞEYTAN BALASI”
Oqtay Mirqasımovdan,

– 1987-ci ildə mən “Şüşə arxasında şeytan balası” filmi üzərində işləməyə 
başladım. Bu dövlət və hüquq strukturlarının cinayətkarlıqla “qovuşmasının” 
çağdaş tarixi haqqında idi. Kifayət qədər məsuliyyətli, incə mövzudur, özü də 
senrurdan keçirmək üçün o qədər də müqabil deyil. Belə bir məsələdə DİN 
nazirindən dəstək tələb etmək son dərəcə sadəlövhlük olardı. Mən ssenarini 
apardım və xahiş etdim ki, filmin məsləhətçisi olsun. Təsəvvür edirsinizmi, 
nazir etiraz etmədi. Beləcə biz Kamil Əliyeviçlə tanış olduq. O məndə böyük 
təəssürat oyatdı. Ziyalı, təhsilli, eleqant, xeyirxah insanlara nəzər salaraq 
(bu sənətimin gücü ilə məndə yaranmış bir şakərdi) bu qənaətə gəlmişəm 
ki, yaxşı adam o insandır ki, başqalarının maraqlarına biganə qalmır. O bir 
dəfə də olsun mənə söyləməyib: “Dəyməz”, “Baxarıq”, “Bunsuz da ötüşmək 
olar”, həmişə aydın şəkildə deyib: “Başa düşdüm. Sabah saat 3-də zəng 
vurun. Müzakirə edək”. General bizim ssenarini sadəcə oxumadı, ətraflı 
təhlil elədi və elə peşəkar təkliflər verdi ki, bunlardan imtina etmək olmazdı. 
Onun versiyaları özünü doğrultdu və məlum oldu ki, o peşəkar məsləhətçidir.

Etriaf edirəm ki, filmin uğur qazanmasında Kamil Məmmədovun böyük 
rolu var. Uğur isə göz qabağında idi, çünkü “Şeytan balası” ümumittifaq kino 

prokatında tamaşaçıların sayına görə ilin rekordçusu olmuşdu. Amma bu filimdən sonra da bizim əlaqələrimiz 
kəsilmədi. Biz dostlaşdıq və yəqin ki, bu da təsadüfi deyil. Onun, ümumiyyətlə çoxlu sayda dostları var. 
Onunla yalnız bircə dəfə ünsiyyətdə olanların hamısı onun pərəstişkarına çevrilir. Hərdən hansısa məclisdə 
dostları İsraildən, ABŞ-dan, Almaniyadan, Moskvadan zəng vurub onu arayanda hamının gözü parıldayır. 
Gürcüstan onun həyatında ayrıca bir mövzudur. O Gürcüstanı sevir, gürcüstanlılar da onu. Bu yaxınlarda mən 
işlə əlaqədar Tiflisdə olanda Buba Kikabidze ilə görüşdüm. Xudmani bir məclisdə təsadüfən generalın adını 
çəkəndə hamı təklif etdi ki, onun sağlığına badə qaldıraq. Söhbətin məcrası da dəyişdi. Hamı onun haqqında 
öz xatiratını danışdı və bu mənə son dərəcə ləzzət verdi. Onda dərhal nəzərə çarpan nədir? Mən deyərdim 
ki, zabit məsuliyyəti. Bəli. O zabitdir. Və zabit şərəfini həmişə qoruyub. O, paqonunda gəzdirdiyi ulduzların 
sayına görə general deyil, daxilən generaldı. Bu sözün böyük anlamında generaldı. Vicdanı saf, pakdır. Çətin 
günlərdə vətən üçün çox şeylər edib. Hərdən bu dünya ilə barışmayanda, tənhalıq məni üstələyəndə- bu acı 
payı hərdən hamımız dadırdıq-mən Kamilə zəng vururam. Onun gur, aydın, qayğıkeş səsini eşidəndə dərhal 
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ovqatım yaxşılaşır. O mənim talismanımdı. Ancaq o özü gileylənməyi sevmir. Hansısa bir problemi olanda da 
öz qayğılarının önünə özü sipər çəkir. Hər şeyi özü həll eləyir, sakitcə

Onun mənsub olduğu peşəkar mühitdə teatr premyeralarına, filormaniyadakı konsertlərə, ya kitab 
təqdimatına vaxt tapıb gedənləri barmaqla saymaq olar. Amma Kamil sanki bizim mədəniyyət mühitinə 
qeydiyyata düşüb. Belə görüşlərdə foyeyə çıxanda gözün Kamili gəzir. Onsuz nə tədbir! Çox güman ki, bizi 
bağlayan da belə görüşlər, belə məqamlardı! Dostluğumuzun arxasında illər dayanır.

Bir yerdə bir put duz dadmışıq. O, mənim dostumdur. Və bunu etiraf etməklə hər şeyi söylədimmi? Yox. Belə 
deyil. Hər şeyi söyləmədim “Ştuçnıy” (ədədi) adamın yerinə yetirdiyi bir iş də bəllidi- o cəmiyyəti “sementləyir”. 
Əlaqələri dağıdan insanlar da var. Amma Kamil Əliyeviç müqəddəs dairə yaradır və adamları çevrədə əl-ələ 
tutub yallı gedən insanlar kimi birləşdirir. Yallı meydanı, mərasim rəqsidi: bizim əcdadlarımız onu yaradıblar 
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ki, ovda, döyüşdə, xeyirdə-şərdə xalq birləşsin, güclü olsun. Atalar sözündə deyildiyi kimi-“güc birlikdədir”. 
Mənim əzizim Kamil Əliyeviç də gücü - birlikdə görən insandır. Indi mən bəzi səhnələri 1941-ci ilin milisi ilə 
bağlı olan film üzərində işləyirəm. Yenə də Kamilə ağız açdım ki, mənim məsləhətçim olsun.

Filmin qəhrəmanı Fəxrəddin Manafovla çəkilişdə.
25 ildən sonra.
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“SƏN QƏDIMSƏN, QUBINKA,
ƏZIZIMSƏN, QUBINKA” 
 

70-ci illərin lətifələrindən: dükanda uzun növbə düzülüb. Bir qadın yaxınlaşır.
– Nə satırlar?
– Konan Doylu
– Bu nə olan şeydi, krimplindən yaxşıdır?
– Bilmirəm. Dadına baxmaq üçün iki butulka alacam.
Ölkənin daima difisit içində yaşadığının şahidi və iştirakçısı olan bizim nəsil bu lətifəni dərhal 

başa düşəcək. Xalq boş yerə növbəyə dayanmır. Dayanıbsa, demək nə isə var. Biz nələrin növbəsində 
dayanmamışıq? çörəyin, yağın, ətin, qəndin, çəkmənin, stolüstü örtüyün, kitabın. Və virtual siyahılarla-
mənzil, maşın, yuqoslav mebeli, soyuducu növbəsində on illərlə gözləmişik. Adına SSRİ- deyilən 
məkanı növbəsiz təsəvvür etmək çətindir.

Növbələr kvartalın axırlarında-difisit malları univermaqların rəflərinə doldurulanda başlanırdı.
Hərdən növbələr spiral kimi univermağın daxilində burulurdu. Pillələrlə qalxırdı, dalana-küçəyə 

çıxırdı. İnsanlar siyahı tuturdular, sıra nömrəsini əllərinin içinə yazırdılar, amma yenə də bir də 
görürdün başladılar söyüşməyə, dürtmələşməyə. Belə bir versiya da var: hakimiyyətin çökməsinə bir 
səbəb də növbələr—kütlənin içində illərlə yığılıb qalan neqativ enerji oldu.

Kütlələr növbələrdən xilas olmaq üçün çıxış yolu axtarırdılar, möcüzə ümidilə dərrakələrini işə 
salırdılar, baş işlədirdilər. Ticarət qovşağında tanış tapırdılar, bəzilər “növbə alveri” ilə məşğul olurdu. 
Bir başqaları da valyuta ilə mal satan dükanların ətrafında “dolanırdılar” Bir başqaları, demək olar 
ki, SSRİ-nin hər yerində adına “tolkuçka” deyilən ticarət obyektləri yaranmışdırlar. Bəs Qubinka nə 
deməkdir? Mənə elə gəlir ki, bu Bakıdan Qubaya gedən yolun mənbəyi ilə bağlıdır. Bakıda belə bir 
ticarət məkanı demək olar ki, şəhərin mərkəzində - öz qaydaları, qanunları, cayılları ilə ad çıxarmış 
və şəhərin ticarət payının böyük bir hissəsini əlinə almışdı. Burada nə istəsən tapıb ala bilərdin, ancaq 
üçqat baha qiymətə. Məsələn, Qubinkadan çin çəkməsini, ya amerikan “cinsini” 250 manatdan ucuz 
ala bilməzdin.

Bu o zaman idi ki, əhalinin orta aylıq əmək haqqı 70 manatdı. Ölkədə bazar iqtisadiyyatına necə 
keçmək barədə baş sındıranda, burda artıq bazar mövcud idi və Qubinka bazar qanunları ilə yaşayırdı.

80-cı illərdə bu məhlədə yaşayan, Azərbaycan dilinin Abşeron ləhcəsində tərtəmiz danışan, 
yaxşı gitara çalan şair-müğənni İqor Timakov “Qubinka”nı “romanslaşdırmışdı” və biz uşaqlar onun 
beytlərini həvəslə oxuyurduq.
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Bu dünya alt üst olsa.
Siqaret tapılmasa,
Yoxa çıxsa hər bir şey
Şalvar, köynək, ya da mey
Qubinkada tapılar
Bu məhlədə uşaqlar
Həm alıb, həm satırlar
Onların da bəxti var.
Nə desən olar burda.
Bədəbəddə yarayar,
Hətta sovet pulu da.
Sən qədimsən Qubinka
Əzizimsən Qubinka.
Sən böyütmüsən məni
Necə sevməyim səni?
Ay oğrular məkanı
Səndən inciyən hanı?
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Qubinkanı “silkələmək” ideyası DİN naziri Arif Heydərova məxsusdur. Qubinkanın illik əmtəə 
dövriyəsini - gəlirini çıxarını hesablayıb ortaya qoyanda o, başını tutub.

“Demək o cındırxana milyonçular məhləsidir?”
– Bir dəfə məni nazir yanına çağırdı-Kamil Məmmədov xatırlayır-“belə bir ərazi var Qubinka, Siz 

onun haqqında nə bilirsiniz?” o zaman o, Türkiyədən gəlmişdi. Şəhərin vəziyyəti ilə tanış olmuşdu və 
operativ işlərə başlamışdı. Mən bütün bakılıların da bildiyi şeyləri söylədim. “Oranı yığışdırmaq olar?” 
“Asan məsələ deyil, amma sınamaq mümkündür” Nazir mənim sözümə düzəliş verdi: “mümkündür, 
yox, lazımdır”

– Siz nədən başladınız,-soruşuram, -axı o zaman Qubinka qala kimi alınmaz bir məkandı.
– Biz satıcıları aşkara çıxarmaq üçün oraya “yalançı alıcılar” göndərdik.
Bu “alıcılardan” biri də Kamil Məmmədov idi. O Qubinkaya qamətli, ilk baxışdan varlı təsəvvürü 

yaradan, ovcunda da bir dəstə pul tutan qadınla gəlmişdi. Və qadın Kamilin tapşırığı ilə özünü elə 
aparırdı ki, guya bu pulların hamısını xərcləyəcək. Dublyonka, şuba soraqlamağa başladılar.

Alıcıların əllərində pulu görən satıcılar, dərhal onlara yaxınlaşdılar, çeşidli modellər təklif etdilər. 
Amma heç bir model onları qane etmirdi, gah rəng xoşlarına gəlmirdi, gah da göstərilən paltarın 
dəbdən düşməsini bəhanə gətirirdilər. Nəhayət, hansısa bir Rəhim təklif etdi ki, onun arxasınca 
gəlsinlər. Və beləliklə dar döngələrdən, dalanlardan keçə-keçə anbara oxşayan bir evə daxil oldular. Və 
bu anbarda nə istəsən vardi: dublyonkalar, şubalar, təbii dərilər, trikotaj məhsulları. Şübhə oyatmamaq 
üçün, hətta, nə isə də aldılar. Amma ertəsi gün həmin “anbarda” qəfil “oblava” başlandı. Spekulyasiya 
adı ilə malları da “həbs” etdilər.

– Onlar boyunlarına aldılar?
– Əlbəttə, yox, hamısı bir ağızdan dedilər ki, bu malları birinci dəfədir görürlər, rus masalında 

olduğu kimi: “Mən-mən deyiləm, at da mənim deyil” “Mən işi belə görəndə onlara sürpriz hazırladım”.
... Milis mundirini geyinmiş Kamil Məmmədov tabeçiliyində olanlardan xahiş edir ki, Rəhimi 

kabinetə gətirsinlər. O, özünü son dərəcə təcavüzkar aparırdı, qışqırıb bağırırdı, deyirdi ki, bu məsələni 
belə qoymayacaq, rəhbərliyə şikayət edəcək, o günahsız qurbandı. Kamil başını ovuclarının arasına alıb 
o vaxtacan ona qulaq asdı ki, o özü də elə bil qışqırıb-bağırmaqdan yoruldu. O altdan-altdan Rəhimə 
göz qoyaraq hələ də susurdu. Bu, Qoqolun “Müfəttiş” komediyasındakı lal səhnəyə bənzəyirdi.

– Onun gözlərindəki çaşqınlığı və heyrəti doğrudanmı mən heç zaman unutmayacam?! – general 
xatırlayır, – “Hələ sənin bu sərsəmlərinə çox qulaq asacağıq?”, – Kamil soruşur, “Yox, rəis...” – və Rəhim 
başlayır “Sandığı açmağa”. “Heç bilirsiniz, nə qədər şey müsadirə etdik? Yük maşını tutmalı olduq. 
Mərkəzi univermaqdan borc kimi turniketlər götürdük və DİN-in klubunda bu əşyaları asdıq. Kluba 



daxil olan nazir malları görəndə həyəcandanmı, 
heyrətdənmi içini çəkdi: “Siz neynəmisiniz?!” 
Bunlar hələ yalnız iki “anbardan” götürülmüşdü. 
Biz bütün bu mallara mədaxil sənədləri hazırladıq 
və dövlətin hesabına keçirtdik. Spekulyantlar da 
cəzalarını aldılar”.

– Qubinka qorxdumu?
– Ay qorxar ha!, – Kamil acı-acı gülümsədi, – 

onlar bir qədər də ehtiyatla işləməyə başladırlar 
və orda daha kimisə yaxalamaq müşkülə çevrildi. 
Ərazidə yad, şübhəli adam görən kimi oğlan 
uşaqları damlara dırmaşırdılar və təhlükə barədə 
“Ələkeçməz” alverçiləri məlumatlandırırdılar. O 
zaman bizdən soruşurdular, bəs bu işin davamı? 
Məlum oldu ki, biz yalnız öz qüvvəmizlə bu 
spekulyantların öhdəsindən gələ bilmərik. 
Məsələyə digər tərəfdən yanaşanda həm də başa 
düşürdük ki, Qubinka divisitin yaradıcısı deyil – 
nəticəsidir və dövlətin iqtisadi əsaslarını dağıtmır, 
əksinə vətəndaşlara bu mürəkkəb zamanda 
yardımçı olur. Və xalqı mənasız təzyiqlərlə 
qıcıqlandırmağın da heç bir anlamı yixdur. 

– O zaman bizim əcnəbi dostlarımız, – dedim, 
– Bakıya gələndə təəccüblənirdilər: deyirdilər ki, 
sizin dükanlarınızda yaxşı bir şey almaq mümkün 
deyil, süfrələriniz isə adamı heyrətə gətirir, belə 
nemətlər heç Avropada da yoxdur.

– Bu bizim qonaqpərvərliyimizdən irəli gəlir, 
– general gülür, – özümüz şor-çörək yeyirik, 
amma qonağı yağ-balla qarşılayırıq, hətta borca da 
gedirik.

– Bəs “Qubinka” əməliyyatı necə sonuclandı?
– Bir daha bir neçə uğurlu reyd apardıq və 
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sübut olundu ki, belə əməliyyatlar bizim imkanımız xaricindədir. Sonra isə bu vəziyyət öz-özünə 
tormozlandı. Sivil komisyon dükanlar meydana gəldi və Qubinkanın illərdən bəri davam edən “ticarəti” 
sıradan çıxdı. Arif Heydərov İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin başladığı işlərə diqqətlə 
yanaşırdı, hesab edirdi ki, bizim şöbə cəmiyyətdə ciddi bir missiyanı yerinə yetirir. Yeri gəlmişkən, 
onun təşəbbüsü ilə məni DİN-in kollegiya heyətinə daxil etdilər. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan milisi 
tarixində İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisinə belə ciddi etimad göstərirdilər.

... Çox keçmədi ki, Arif Heydərov faciəli surətdə həlak oldu: Onu öz kabinetində güllələmişdilər. 
Bu itki Kamil Məmmədova ağır təsir elədi. Heydərov onun həyatında böyük rol oynamışdı. O, onu 
öz müəllimi hesab edirdi. Geniş miqyaslı problemlərə necə yanaşmağı ona – o, öyrətmişdi. Ayrı-ayrı 
cinayətkarların izinə düşməkdənsə, o zamanlar meydana gəlmiş çoxlu sayda cinayətkar dəstələrin 
izinə düşmək lazımdı. Hətta müəssisələrə də ayrı-ayrı “yan almağa” dəyməz. Sui-istifadə, xəyanət 
mexanizmini, korrupsiya zəncirini ələ keçirmək üçün fəaliyyət sahəsini küll halında təftiş etmək 
gərəkdi. Belə bir “iş maşını” yeni nazir Cəfər Vəliyevin zamanında da hərəkətindən qalmadı.
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HƏKİMLİK SİRRLƏRİNİN SİRRLƏRİ 

Kamil Məmmədov tibb sahəsindən başladı. İlk növbədə Bakı 
xəstəxanalarından: əlində bu sferadakı qanun pozğunluqları haqqında operativ 
məlumat vardı. Rəhbərlik bu məsələdən ciddi narahatdı. Araşdırmanı o 
öz nəzarətinə götürdü. O, istəyirdi ki, hər şey son dərəcə gizli qalsın. Əsas 
informasiya ilə iki nəfər işləməli idi: o özü və bir də etibar etdiyi əməkdaşlardan 
Tofiq Məlikov. Özgə kimsəyə bu barədə bir kəlmə söz belə deyilməmişdi. Yeri 
gəlmişkən, Məlikov məlumat sızdırsaydı, bir günün içində milyonçu olardı. 
Əməliyyat planını tam məxfi şəraitdə hazırladılar. Bütün incəliklər yalnız iki 
nəfərə məlum idi: xəstəxanalarda yeyinti, apteklərdə qanunsuz idxal, həkimlərin 
təyinatı və başqa məsələləri təftiş edəcəkdilər. Əməliyyata öz əməkdaşlarından, 
təftiş komissiyasının üzvlərindən, komsomol işçilərindən başqa “Bakinski 
raboçiy” qəzetinin tanınmış felyetonçusu Aleksandr Eberlini də cəlb etdi.

Kamil Məmmədov bütün şəhər xəstəxanalarını bir günün, bir saatın içində 
nəzarətə aldı və əməliyyat başladı. Əməliyyatın instruksiyası ağzı surquclu 
konvertlərdə idi və öncədən heç kim bilmirdi ki, harda və nəyi yoxlayacaq. 
Konverti DİN-dən çıxandan sonra, maşına oturanda açdılar. Və yalnız bundan 
sonra əməliyyat iştirakçılarına məlum oldu ki, onlar hansı işlə məşğul olacaqlar. 
Əldəki yazı hərəkət planının tam struktajı idi. Əməliyyatın vaxtı da orda 
göstərilmişdi və elə o səbəbdən də bu işə cəlb olunmuş əməkdaşlar təftişə eyni 
vaxtda başladılar.

Paytaxtın humanist müəssisələrində o qədər tamahkarlıq, natəmizlik (bütün 
mənalarda) nadürüstlük halları aşkarlanmışdı ki, nəticə, hətta, belə yoxlamalar 
zamanı çox şeylər görən milis işçilərini də son dərəcə heyrətləndirmişdi.

“Axşamdan xeyli keçəndən sonra mən nazir Vəliyevə oz “ovumuz” barədə 
məlumat verəndə, – Kamil Məmmədov deyir, – o əmr verdi ki, Heydər Əliyeviç 
Əliyevə məruzə etmək üçün arayış səhər saat 9-a qalmış onun masasının üstündə 
olsun. Baxmayaraq ki, bütün günü gərginlik içində işləmişdik, gecəni də yatmadıq 
ki, tələb olunan arayışı səhər saat 9-a qədər hazırlaya bilək. Bir sözlə, göstərişə 
vaxtında əməl etdik və nazir də Heydər Əliyev yanından məmnun qayıtdı. Nəticə 
rezonanslı oldu. Səhiyyə nazirini işdən çıxartdılar, xəstəxanaların çoxlu sayda baş 
həkimlərini məsuliyyətə cəlb etdilər”.
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KAMİL MƏMMƏDOVUN “BENZİN KALONKALARI”
 

– Sonra İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsi yanacaqdoldurma stansiyalarında əməliyyat 
keçirtdi və bu əməliyyatın nəticəsi onun nüfuzunu ümumittifaq səviyyəsində qaldırdı. Təftişlərin 
yekununda bəlli oldu ki, İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin işçilərinin nəzarət etdiyi–
bir həftədə iki ay, bəzi yerlərdə hətta yarım il ərzində satılan yanacaq qədər, benzin satılıb! Onlar 
“zapravka” müdirlərini o dərəcədə sıxışdırdılar ki, bu məntəqələrin “arxasında” dayanan adamlar 
Kamil Məmmədova hədiyyə olaraq bir “yanacaqdoldurma” stansiyası təklif etdilər ki, o göz yumsun. 
Amma bu təklifə cavab olaraq o nəzarəti bir qədər də gücləndirdi. Ona daha bir yanacaqdoldurma 
məntəqəsi təklif etdilər. O sadəcə qəhqəhə çəkdi. Yenə felyeton yazıldı, yenə rezonans diqqət çəkdi, 
yenə əməliyyatın nəticəsi haqqında Heydər Əliyevə arayış yazıldı. Və bir qədər sonra SSRİ-i DİN-ə 
Azərbaycan İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin fəaliyyəti haqqında məruzə etdilər. 
Orda onun iqtisadi cinayətlərə qarşı apardığı mübarizə təcrübəsi ilə çox maraqlandılar və Kamil 
Məmmədovu Moskvaya, SSRİ DİN kollegiyasının geniş iclasına dəvət etdilər.

Kamil Məmmədov:
– Doğrusu, təsirləndim, mən hara SSRİ DİN-i hara? Amma əmr əmrdi. Moskvada ittifaq İqtisadi 
Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Perevoznik məni öz təklifləri və məsləhətləri ilə o qədər 
bezdirdi ki, az qaldı özümdən çıxam və onu bir kəlmə ilə yerinə oturdam. Amma fikirləşdim ki, məsuliyyət 
çox böyükdür, mən burda respublikanı təmsil edirəm, özümdən çox, Respublikaya görə cavabdehlik 
daşıyıram. Üstəlik də SSRİ DİN-in o zamankı naziri Şelekov iqtisad elmləri doktoru idi, iqtisadi 
cinayətlərdən yaxşı baş çıxarırdı, həm də Brejnevin yaxın dostu idi. Bir sözlə, sarsılmaz nüfuz sahibi idi. 
Kollegiya başlandı. Mən tribunaya qalxdım. Biz Məlikovla öncədən benzin kalonkalarının şəkillərini, 
planşetlərini, diaqramlarını hazırlayıb divardan asmışdıq. Mən benzin oğurluqlarının metodlarına 
aydınlıq gətirdim, bu sferada cinayətkarlığın necə baş verməsindən, apardığımız əməliyyatın bütün 
incəliklərindən danışdım. Bəs nəticə? Dövlətə milyonlarını sovet rublu qaytardıq. Məruzəmi bitirəndə 
Şelekov sual verdi:
– Siz dövlətin iqtisadiyyatına qənaət etmisiniz, bu yaxşıdır, bəs sonra?
– Yoxlama nəticəsində biz sübut etdik ki, onlar aldıqları benzindən qat-qat artıq benzin satırlar. Deməli 
“kənar yolla” benzin əldə eləyirlər. Amma bu bacanı dərhal bağlamaq mümkün deyil, mən göstəriş 
verdim ki, onların planını qaldırsınlar, – mən cavab verdim.
– Bəs indi siz onların planını nə vaxta qədər qaldıracaqsınız? – Selekov ucadan dedi, – Siz ki, neft sənayesi 
naziri deyilsiniz.
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Bəli, Moskvaya ezamiyyətin daha bir gözlənilməz uğuru: ixtiraçılıq məsələləri üzrə SSRİ Nazirlər Soveti Dövlət 
Komitəsi Kamil Məmmədovun layihəsini ixtira kimi qiymətləndirərək ona ixtiraçi patenti verdi.
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– Mən respublika İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisiyəm! Və 
mən bunu, onlar qaçana qədər edəcəyəm, yox, əgər mənim göstərişlərimi yerinə 
yetirməsələr, mən onları öz yerlərində oturdacağam, – dedim və o dərhal öz 
münasibətini zarafatla bildirdi:
– Sən çox hiyləgər azərbaycanlısan, ha...
Şelokov elə ordaca SSRİ Dövlət Plan komitəsinin sədri Demiçevə zəng vuraraq xahiş 
etdi ki, məni qəbul etsin və mənim dövlət əmlakını oğurlayanlara qarşı mübarizə 
metodlarımla tanış olsun. Və Şelokovun təqdirini hiss edən zal məni alqışlamağa 
başladı. Və yalnız bundan sonra mən nəhayət ki, rahat nəfəs aldım. Ertəsi gün 
“Qosplan”a getdim. Amma məni sonra başqa respublikalara da göndərdilər ki, 
onları öz təcrübəmizlə tanış edim.. Perevoznik, çox məmnundu – idarənin uğuru 
göz qabağında idi. Və biz başladıq Azərbaycanın təcrübəsini bütün ölkəyə yaymağa. 

Natiq Talibov: 
– Mənə Kamil Məmmədovun 

İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə 
İdarəsinin əməliyyatlarında üç dəfə 
iştirak etmək səadəti nəsib olub. Mən o 
zaman DİN-in arxa cəbhəsinə rəhbərlik 
edirdim və əməliyyatı nəqliyyatla, 
nömrə işarələri ilə təmin etməli idim. 
Mənim maşınlarım lazımı yerdə, lazımı 
zamanda olmalıydılar. Vəssalam, sonrası 
məxfi idi. Kimi yoxlayacaqlar? Kim 
yoxlamayacaq? Bir daş sirrin üstündə 
idi, bir daş altında. Məxfilik – Kamil 
Məmmədovun özünəməxsus, firma 
üslubudur.
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Mərdəkan quşçuluq fabrikində İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin apardığı yoxlamalardan görüntülər.
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ÜÇÜNCÜ HİSSƏ

GENERAL ULDUZLARI
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Polkovnik
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Kapitan
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YENİ PİLLƏ

– Sevil, indi biz sadə, həm də qənaətlə yaşamalıyıq, - 
Kamil Məmmədov 1981-ci ilin martında nazir müavini təyin 
edildikdən sonra həyat yoldaşına dedi.

– Guya indiyə qədər necə yaşayırdıq ki? – Sevil xanım 
təəccübləndi.

– Demək, daha da sadə, daha da qənaətlə yaşayacağıq. Biz 
indi diqqət mərkəzindəyik.

– Mənim də təklifim var, - Sevil xanım dedi, - Sən hər gün 
işə saat 9-a qalmış gedirsən. Yaxşı. Amma heç olmasa bazar 
günləri bir az gec, məsələn, saat 10-da gedə bilərsən?

– Yox, - qəti cavab verdi, - bazar günü sənədləri nəzərdən 
keçirirəm, öz üzərimdə işləyirəm. Ümumiyyətlə, elə hesab elə 
ki, mən cəbhəyə gedirəm.

Bazar günü işə çıxmağı bir çox həmkarlarını qıcıqlandırırdı. 
“Bura bax, - özü də nazir müavini olan dostu Tofiq Aslanov, 
hirslənirdi, - heç olmasa bir istirahət günü də olsa, evində 
otura bilmirsən, balıq tutmağa, ova gedə bilmirsən. Nazirlikdə 
təkcə oturursan, rəhbərlik də səni bizə nümunə göstərir!”

Kamil Məmmədovun qızlarından soruşuram:
– Atanız ailədə diktator idi?
– Yox, o, bizim üçün uşaqlıqdan ən böyük örnək idi, - böyük 

qızı Xumar deyir,- əlbəttə, anamın sayəsində, onun hesabına. 
Ailəmizdə hər şey onun üzərində qurulmuşdu. O, sonuncu 
instansiya idi. Ata nə deyəcək? Necə reaksiya verəcək? Nə 
qərara gələcək? Bizə qarşı o, həmişə yumşaq, mülayim, diqqətli 
idi, səfərlərdən olduqca maraqlı hədiyyələr gətirirdi, onun 
çox gözəl zövqü var. O, bizim nazımızla oynayırdı. Amma 
üzərimizdə güclü nəzarət də vardı- hara gedirik, kimlə gedirik, 
kimlə danışırıq. Evə kimi gəldi gətirə bilməzdik.

– Görəsən, atam nə deyəcək... – Lalə gülümsünür, - bizim 
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üçün indi də vacibdir. Hə, biz hər şeyi atamın fikrini nəzərə 
alaraq eləyirdik. Anam bizim nazımızı çəkirdi, atam isə 
tələb edirdi. Amma hiss edirdik ki, həyatının mənası bizik. 
O, mehriban və şəfqətli ata idi. İşinin olduqca çox olmağına 
baxmayaraq, həmişə bizim işlərimiz və problemlərimizlə 
maraqlanmağa vaxt tapırdı. Üstəlik, onunla dincəlmək də 
rahat idi. O, bizə İttifaqın bütün şəhərlərinə maraqlı gəzintilər 
təşkil edirdi, hər yerdə də onun dostları vardı. Qəribədir.

Sevimli qohumları Zaur, Taleh.



Məmməd Əliyev, həyat yoldaşı Xumar, qızı Fərəh və nəvəsi Aişə.

Məmməd ƏLIYEV,  
Onkoloq-cərrah, Rusiya Milli Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü, Moskva uşaq 
onkologiya institutunun direktoru, Rusiya 
Dövlət mükafatı laureatı, Ümumrusiya 
Azərbaycan konqresinin prezidenti, “SİCOT”, 
“EMSOS”, “FORTS” beynəlxalq səhiyyə 
cəmiyyətlərinin üzvü, kamil Məmmədovun 
kürəkəni.



Məmməd Əliyev həyat yoldaşı Xumarla

Мəmməd Əliyev nəvəsi Aişə iləМ.Əliyev: “Kamil Əliyeviç ailəmizin 
ab-havasını yaradır”..

Gəlinlik buketi. Fərəh həyat yoldaşı Cavadla
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– Bayramları, məsələn, Yeni ili necə keçirirdiniz?
– Düzünü desək, yadımda deyil, - Lalə danışır, - adətən, 

valideynlərimiz Yeni ili dostları ilə restoranda qarşılayırdılar. 
Bizi isə Tahirə nənənin yanında qoyurdular. Onların evi çox 
rahat idi və biz orda olmağı xoşlayırdıq.

– Amma bir bayramı – Novruz bayramını həmişə qeyd 
edirdik, - Xumar xatırladı, - Bu, müqəddəs ailə ənənəsi 
idi. Anamın qəti tələbi idi. Heç nə - nə Novruzun qadağan 
olunması, nə atamın işinin başından aşması, nə qaçan 
soyğunçular, nə də gələn narkotik alverçiləri haqqında dəlillər 
nəzərə alınmırdı. Həmin axşam bütün ailə stol arxasında 
olmalı idi. Birlikdə, atam da gəlirdi, çünki bilirdi ki, onsuz 
stol arxasına keçməyəcəyik. Fikir vermişdim ki, anam nədəsə 
təkid edəndə, atam müqavimət göstərmirdi. Bəlkə ona görə ki, 
anam nadir hallarda nəsə istəyirdi və heç vaxt onun xoşuna 
gəlməyən şeyi etmirdi.

– Hələ anam necə gözəl süfrələr açırdı, - Lalə köks ötürdü, - 
elə gözəl və dadlı olurdu ki. Yeri gəlmişkən, atam da buna böyük 
diqqət yetirirdi. İnanmayacaqsınız, amma bizə yeməklərə 
bəzək vurmağı öyrətmək üçün, o, köhnə “İnturistin” baş aşpazı 
məşhur İvan İvanoviçi dəvət etmişdi (gülür). İstəyirdi ki, biz 
yaxsı evdar xanım olaq. 

– Xumar, bəs atanıza necə çatdırdınız ki, Sizi istəyən var?
– Mən anama dedim, bizdə bufer anam idi. O, məni 

qarşısında otuzdurub: “Sənin seçimin ciddi olmalıdır, - dedi, 
- başa düşürsənmi ki, səhv etməyə haqqın yoxdur? Bizim 
ailədə heç kimin səhv etməyə haqqı yoxdur”. Bax elə bu “səhv 
etməyə haqqın yoxdur” Damokl qılıncı kimi bəzən həyatda 
mane olurdu, amma bir tərəfdən də, yəqin ki, intizama 
öyrədirdi. Uzun sözün qısası, anam hər şeyi atama danışdı. 
O, mənim seçimimdən razı qaldı. Onun üçün ən əsası o idi 
ki, bizim seçdiyimiz şəxs alverçi olmasın (gülür). Ona elə 
gəlirdi ki, alverçilərin çoxu yalançı və əliəyridir. O, mənim 
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Məmmədimin də, onun valideynlərinin də 
həkim olmalarına sevinirdi. Amma atamla 
biz bu barədə danışmırdıq. Atam anamın 
vasitəsilə razılığını bildirdi və yalnız bundan 
sonra Məmməd bizim evimizdə görünməyə 
başladı. Bu, 1979-cu ildə olmuşdu. 

– Məndə də hər şey o cür baş vermişdi, 
biz Faiqlə Şərqşünaslıqda oxuyurduq. Başa 
düşəndə ki, bir yerdə olmaq istəyirik, mən 
bu barədə anama danışdım, anam da atama 
və biz evləndik. 

– Giya Kançeli mənə demişdi ki, sizin 
həyat yoldaşlarınız əla insanlardır. Amma 

Suad, Lalə, Faiq Bağırov Ankarada
diplomatik qəbulda
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mən bunu elə özüm də görürəm. Deyin görək, ananız 
ailə həyatının bu kimi nizamlanmasına necə baxırdı? 

– Normal, o, atamı sevirdi, - Lalə dedi, - onu başa 
düşürdü.

– Atam da anamın nazı ilə oynayırdı, - Xumar əlavə 
elədi, - düzdür, özünəməxsus şəkildə. Yadımdadır ki, 
anam müayinə üçün Moskvaya gəlmişdi və elə alındı 
ki, doğum günündə burda oldu. Axşam oturmuşduq. 
Qapının zəngi çalındı. Qapının arxasında əlində 
bir dəstə tər qərənfil və iri qarpız tutmuş kuryer 
dayanmışdı. Təsəvvür edin. Moskva. Noyabr. 
Qar. Bu tərəfdən də qarpız və anamın sevinc dolu 
gözləri. “Amma atama halal olsun” – mən həmin an 
düşündüm.

Nüsrət Bağırov, generalın nəvəsi:
“Babam həmişə yanımdadır, o mənim qoruyucu mələyimdir”

Varım dövlətim qızlarımdır
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K.Məmmədov polkovmik Nüsrət Bağırovla. 
Faiq Bağırovun atası ilə



SABİQ DOSTLARIN SÖHBƏTİNİN ARDI.

– Kamil Məmmədov təşəbbüskar rəhbər adı qazanmışdı, - polkovnik Natiq Talıbov sabiq həmkarların 
qonaqlığında söhbəti davam edir, - ona görə də onun nazir müavini təyin edilməsi təbii qəbul edildi. Bu 
daha bir pillə idi.

– Təxminən elə o aralarda məni də respublikanın kadrlar üzrə DİN nazir müavini təyin etdilər, - 
Vladislav Şevtsov xatırlayır, - və burda biz Kamil Əliyeviçlə daha yaxından tanış olduq. İlk dəfə 
Məmmədovun məruzə etdiyi hansısa bir kollegiyada görüşdük. O, zala daxil olur. Yüngül addımlarla. 
Başı yuxarı. Duruş! Oho! Hansısa bir problemi izah edir. İşi asanlıqla və məntiqlə şərh edir, onun 

K.Məmmədov: “Mən yenə də polis 
rəislərini parta arxasında oturtdum.”.



təhlilindən sonra daha heç kimdə heç bir şübhə qalmadı. İki dəfə iki- 4. Buna qədər isə iki dəfə iki altı 
idi (gülür).

– Bəzən elə olurdu ki, - Kamil Məmmədov gülür, - iclas başlamamışdan əvvəl mənim opponentlərim 
xahiş edirdilər ki, onları yerindən qaldırmayım. 

– Bu, ona görə belə idi ki, Kamil Məmmədov qanunları, əmrləri, təlimatları, bütün maddələri 
və bəndləri əla bilirdi, - Natiq Talıbov əlavə etdi, - onu çaşdırmaq mümkün deyildi. Onun iclas 
aparmaq bacarığı məni heyrətləndirirdi. Onun öz fikirlərini qısa və aydın izah etmək bacarığını 
qiymətləndirməmək, onun uzaqgörənliyini və çətin vəziyyətlərdən çıxa bilmək bacarığını görməmək 
mümkün deyildi. Heç kimlə açıq-saçıq münasibət saxlamırdı. O, sözün yaxşı mənasında, tələbkar idi.

Şəki polisi ilə sərt söhbət: “Sizin burnunuzun altında marixuana becərirlər”
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– Bəs necə?! Peşəkar belə də olmalıdır! – yenə də Şvetsov, - özün öyrənmisən, başqalarını da öyrət. 
Onun rəhbərliyi altında 8-9 min adam çalışırdı. Bu, halva deyil.

– Müavin olandan sonra kabinetə birinci kimi çağırdınız? Ona ilk tapşırığınız nə oldu? – söhbətə 
qarışıram.

Hamı bir ağızdan gülüşdü. 
– Kitabxanaçını.

Ekstremal hallarda milis özünü necə aparmalıdır mövzusu
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– Hə, – Kamil Əliyeviç təsdiqlədi, – mən bizim məxfi materiallar kitabxanasının müdirini dəvət 
elədim: “Kitabxanaya gələn əməkdaşların siyahısını tutun”. “Siyahıya ehtiyac yoxdur. Hardasa 10 
nəfərdir”, - və o, mənə adları sadaladı. Mən Mərkəzi aparatın operativ işçilərinin iclasını keçirtdim və 
onlara bütün yeni təlimat və nizamnamələrlə tanış olmağı əmr etdim. “Bu, sizin işinizdir. Bu, sizin əldə 
etməli olduğunuz beynəlxalq təcrübədir”. Kitabxanaya getmək əməkdaşlar üçün normaya çevrilməyənə 
qədər mən kitabxana kartoçkalarını yoxlayırdım. 

Binə aeroportu. Təyyarənin tutulması. 
Təlimi MTN-in generalı F.Kudaşkin və K.Məmmədov (mərkəzdə) keçirir.
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BIR DƏFƏ CAZ-KLUBDA 

Əczaçı Arif Cəbrayılovdan

– Günlərin birində Berlinə yolu düşən Kamil 
Əliyeviç gö-zlənilmədən bakılı ilə qarşılaşır. Bu 
cavanlıq illərində Rasim Əliverdibəyovun “caz-
banda”sında kontrabas çalan İlyas Hüseynov idi. 
Demək olar ki, 50 ildən sonra görüşmüşdülər. 
Məlum oldu ki, 20 il qabaq Almaniyaya gedən 
İlyas Bakı üçün darıxır. “Gəl Bakıya. “Drujba” 
caz dəstəsinin bütün üzvlərini toplayaraq, xatirə 
gecəsi təşkil edərik, haçansa çaldığımız kimi yenə də 
çalarsınız. Xərci-xəsarəti də öz öhdəmə götürürəm”.

Bu minvalla Kamil Əliyeviç bu görüşü təşkil 
etməli olan (onun versiyasına görə) dostları bir 
yerə toplayır. Caz –klubun ilk “məşvərətinə” 
gedək. Gündüz saat 4-dür, hava istidir, amma 
hamı vəcdə gəlib. Barın qapısını açırıq və çılğın 
musiqilər bizi ağuşuna alır. General yuxarı başda 
öz yerini tutur. Bizlərsə yanaşı otururuq. Ofitsiant 
heç kimdən, heç nə soruşmadan hərənin qarşısına 
bir fincan qəhvə qoyur. General şux geyinib, yalnız 
köynəyi yox, əynində nə varsa, ütülüdür. Qoltuq 
cibindən bloknot çıxardır. Əllərini masanın üstünə  
qoyur- bu, universal rəis pozasıdır. Kamil Əliyeviç 
təşkilatı işlərin taktikasını əla bacarır. Söhbəti 
birbaş hədəfə yönəldir. Sual-cavab. Sual-cavab. 
Onun sualları konkretdi, bütün cavablar isə 
dumanlı, qeyri-müəyyən. Proqram necə olacaq? 
Yerində həll edək. İfaçılar kimdi? Bəs kim gələcək? 
Bu orda bəlli olar. Neçə nəfər qonaq olacaq? Hansı 
zalı götürəcəyik? İlyası kim qarşılayacaq? Banketə 
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Gənclik dostları
Rasim Əliverdibəyov və İlyas Hüseynov.

kim cavabdehdir. Gülləri kim alacaq? Menyuya kim 
nəzarət edəcək və s. və i. Zəng eləyin, dəqiqləşdirin, 
hesablayın. “Mən hərbi adamam, mən improvizasiya 
ilə məşğul olmuram. Hər şey dəqiq qeyd olunmalıdır.  
Kim nəyə cavab verməlidir?”.

Ümumiyyətlə isə, musiqi elə gurlayırdı ki, mən 
ətrafımda nələr danışıldığını güclə eşidirdim. 
Hava hələ sərinləməmişdi, neon lampaların işığı 
isə göz qamaşdırırdı. Artıq hamı arxayınlaşmışdı, 
bir çoxu pencəyini soyunandan sonra köynəyinin 
düymələrini də açmışdı. Stullarda oturmamışdılar 
yox, stullara sərələnmişdilər. Yalnız kamil Əliyeviç, 
bu zala daxil olduğu kimi şux və qıvraqdı. Səs-küy 
də ona təsir etməmişdi.

Məşvərətin gedişində xahişlər meydana gəldi. 
Kimi 4 dəvətnamə istəyirdi, kimi 5. Biri də deyirdi 
ki, Davidin Bakıda çoxlu qohumları var- ona 
10 dəvətnamə lazımdı. Kimi də tələb edirdi ki, 
qonaqları 5 ulduzlu oteldə yerləşdirmək lazımdı. 
Mən artıq əsəbiləşməyə başlamışdım. Amma Kamil 
Əliyeviç yenə də təmkinli idi. Sifətinin bir cizgisi də 
tərpənmirdi.

Üç saat sürən ünsiyyət vəziyyəti yaxşılığa 
doğru dəyişmədi. Mən artıq bilmirdim neynəyim? 
Davud-“ölmüşdü”, onun qızı tamam bürüşmüşdü, 
30 yaşından tutmuş, 60 yaşına kimi –başqaları 
da eləcə. Yalnız ora-bura zəng vuran, nəyisə 
aydınlaşdıran, nə isə soruşan Kamil Əliyev idi. 
Dörd saatdan sonra bir elə həmin ovqatda-həmin 
çılğın musiqinin altında da dağılışdıq, hər kəsin 
əlində də bir siyahı. Hamı generalın nəzarəti altına 
düşmüşdü. 

Və nastalji gecə çox möhtəşəm keçdi. 
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Caz-bend 55 ildən sonra: kontrabasda İlyas Hüseynov,
saksofonda K.Seyidzadə, royalda Cavan Zeynallı

İlyas Hüseynov. 

Nostalji gecələrin təşkilatçıları
Fərhad Bədəlbəyli və Nuri Əhmədov

Konservatoriyanın zalı ağzınacan dolmuşdu. 
Fərhad Bədəlbəyli bütün uşaqları toplamışdı. İlyas 
Hüseynovla həyat yoldaşını nəzakətlə qarşılayırdılar, 
onu qonaq çağırırdılar.

...Sonralar, yalnız sonralar Kamil Əliyeviç 
etiraf etdi ki, o gecəni unudulmaz dostu Nazim 
Əliverdibəyovun xatirəsinə həsr edibmiş...

Məndən ötrü isə o gecədə ən görkəmli sima 
Kamil Əliyeviç idi. Mən bu hadisəni öz dostlarıma 
danışanda bir xeyli fikrə getdik: onu hər hansı bir 
vəziyyətdən alnıaçıq çıxardan nədir? Xarakteri? 
Peşəsi? Qan yaddaşı? Yoxsa, o sadəcə dostlarına 
sürpriz etməyi sevir?
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İSTİ İZLƏRLƏ

Kamil Məmmədov vahid operativ-hesabalama sistemini yaratmaqla bir 
yenilik etmiş oldu. O vaxt üçün bu olduqca yeni bir şey idi. O, öz əməliyyatçıları 
ilə birlikdə əvvəllər cinayət törətmiş vətəndaşların kataloqunu tərtib etdi. Hər 
bir sahə müvəkkilində xəritə - onun xidmət sahəsinə daxil olan evlərin albomu 
vardı. Xəritədə narkoman, əyyaş, çətin yeniyetmələr, həbsdən qayıtmış insanların 
ailələri yaşayan mənzillər kvadrata alınmışdı. Müfəttiş bu alboma yeni məlumatları 
mütləq daxil etməli idi və həmçinin bu da onun işinin qiymətləndirilməsinin 
meyarı idi. Bu, olduqca dəyərli bir məlumatlar bazası idi. Bu yolla, cinayət aləminə 
nəzarət etməyə və cinayətlərin profilaktikası ilə məşğul olmağa imkan yarandı. 
Özü də ki, bütün məlumatlar EHM vasitəsilə vahid mərkəzdə cəmlənirdi. O, 
nazirliyin Növbətçi hissəsini avtomatlaşdıraraq, bütün rayon növbətçi hissələri ilə 
əlaqələndirdi. Bu da inqilabi bir qərar idi. Elektron cihazlarla təchiz olunmuş bu 
növbətçi hissəsi onun gedişindən hələ 15 il sonra da qalırdı. 

Onun axtarış əməkdaşları üçün yaratdığı poliqonu isə əməliyatçılar indi də 
xatırlayırlar. Kamil Məmmədov Binəqədi yaxınlığında geniş bir yer tapıb bir neçə 
obyekt tikdirmişdi.

Təzəcə “qarət edilmiş” mağaza. Kinostudiya dekoratorları, araq-çaxır məhsulları 
düzülmüş piştaxtalar, rəflər, içində pendir, kolbasa, meyvə, tərəvəz olan soyuducu 
düzəltdilər. 

Kiçik bağçalı ev. Guya ki, bu evə oğrular baş çəkmişdilər. Cığırda ayaq izləri. 
Pəncərənin altında ayaq izləri. Şüşədə barmaq izləri.

İçində kişi öldürülmüş – sinəsindən qırmızı boya axan manekenli mənzil. 
Əməliyyatçılar cinayətin izi ilə getməyi öyrənməli, hadisə yerini düzgün 

gözdən keçirməyi, dəlilləri ustalıqla toplamağı və s. bacarmalı idilər. Bu poliqon 
əksər Azərbaycan xəfiyyəsi üçün məktəb oldu. Sonralar onu milis məktəbində 
praktik məşğələlər üçün istifadə etməyə başladılar.

“Bütün bu yeniliklər operativ işçilərin işini dəyişdirdi, –DİN– nin sabiq rəisi, 
general Rəsul Rəsulov xatırlayır, - əməkdaşların daim təlim keçməsinin, onları 
yeni sınaqlara hazırlamağın nə qədər vacib olduğunu göstərdi. Sınaqlar isə ən 
gözlənilməz formada olurdu. Ona görə Kamil Məmmədov öz əməkdaşlarından 
güclü intizam tələb edirdi”.
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SSRİ DİN işçiləri idarəetmə sistemini öyrənirlər

Kamil Məmmədovun yeniliyi – vahid əməliyyat qeydiyyatı məlumat sistemi. 
Azərbaycan DİN-in Avtomatlaşdırılmış növbətçi hissəsi

SSRİ Daxili İşlər Nazirinin müavini B.Elisov (soldan ikinci) və xarici qonaqlar növbətçi hissədə
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Bolqarıstanın kriminalistləri növbətçi hissədə SSRİ DİN baş idarəsinin rəisi Smirnov
tədris meydanında

Azərbaycan DİN-də ilk kompüter
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ANA XƏTT
Sürücü Abdulla Əliyevdən.

Kamil Məmmədov DAM–a nəzarət edən vaxtlar şəhər 
sürücüləri rahatlığın nə olduğunu bilmirdilər. O, istənilən 
vaxt, istənilən yerdə peyda ola bilərdi. Adama elə gəlirdi 
ki, o elə həmişə yoldadır. O vaxtlar mobil telefon yoxdu idi, 
amma ratsiyadan “Mən onüçüncüyəm!” (hamı bilirdi ki, 
bu generalın özüdür) sözü eşidilən kimi yol milisi əl-ayağa 
düşürdü. Müfəttişlər dərhal rabitə kanallarına keçib, zəhmli 
generalın yolda olduğunu bir-birilərinə xəbər verirdilər. 

Bir vaxtlar sürücülər arasında “stop” xəttini keçib keçidin 
üstündə dayanmaq dəbə minmişdi. Ona görə də adamlar 
da yolu keçməkdə çətinlik çəkirdilər. Kamil Məmmədov 
şəhərin “stop” xətlərinə nəzarət edən dörd manevr ekipajı 
təşkil etmişdi. Özü isə nəzarətçilərə nəzarət eləyirdi. Üç-
dörd gündən sonra şəhərdə daha heç kim piyadaların 
yolunu tutmurdu. Heç kim sürücülük talonunun deşilməsini 
istəmirdi. Bu deşiklər-ballar üst-üstə yığılanda, qaydanı 
pozanı yenidən imtahan verməyə yollayırdılar. Bu isə böyük 
bir həngamə idi.

Bir dəfə elə hadisə baş vermişdir ki, onu bütün yaşlı 
sürücülər indi də xatırlayırlar. Kamil Məmmədov DAM 
müfəttişinin ana xətti necə keçdiyini gördü. Generalı görən 
kimi o, maşını geri vermək istədi, orda isə artıq başqa 
maşınlar dayanmışdı. Müfəttiş tələyə düşdüyünü başa düşüb 
güldü. General da güldü: “Müfəttiş, nəsə düzgün olmayan 
bir şey eləmisən?” “Bəli, general!”. “Qaydanı pozduğunu 
boynuna alırsan?” “Bəli, general”. “Sürücülük vəsiqən var?” 
“Bəli, general”, - və o, talonu generala uzatdı. Kamil Əliyeviç 
dəlikaçanı işə saldı. “Qanun qarşısında hamı bərabərdir”, - o, 
başa saldı. Bu, sensasiya idi. Bu, bizim DAM –ın tarixində 
talonunda dəlik olan yeganə avtomobil müfəttişi idi.
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“DAŞ QAYAYA RAST GƏLDI” 
Faiq Bağırovdan. 

– Bir dəfə Kamil Əliyeviç atasından onun köhnə “Jiquli”sində 
onunla birlikdə şəhərdə gəzməyi xahiş elədi. Əli kişi sevindi ki, 
ildə-ayda bir dəfə oğlu ilə gəzməyə çıxır! Trassa çıxırlar. İrəlidə 
DAM postu. “Qırmızıdan keç!” – oğlu xahiş etdi. “Olmaz, 
Kamil”. “Keç, keç!” “Biz axı heç yana tələsmirik”, - atası çaşıb 
qalmışdı. “Avtomobil müfəttişlərin qayda pozuntularına necə 
reaksiya verdiyini yoxlamaq istəyirəm. Sür görək!” Atası qazı 
basdı. Fit səsi. Onlara müfəttiş yaxınlaşır: “Siz qırmızı işıqda 
keçmisiniz. Hə, indi biz nə edək?” – yanında oturan sərnişinə fikir 
vermədən növbətçi yaxşı bir rüşvət gözlədiyindən sevinə-sevinə 
soruşdu. Əli kişi arxası oğluna tərəf oturub, müfəttişə pıçıldadı: 
“Heç nə istəmə”,-və gözləri ilə yanındakına işarə etdi. Müfəttiş 
pəncərədən boylandı və qorxudan gözləri bərəldi. General mülki 
geyimdə olsa da, onu tanımamaq mümkün deyildi. “Biz protokol 
tərtib edəcəyik – o, nəhayət, bir təhər deyə bildi, - vəsiqəniz!” 
Beləcə, Əli kişi cərimələndi və oğlunun əməliyyatını pozdu.

Bəzi professiyalar var ki, onlarda kastaçılıq daha güclü hiss 
olunur. Əli kişi olduqca ürəyiyumşaq insan və mahir sürücü idi. 
O imkan verə bilməzdi ki, onun ucbatından başqa sürücü zərər 
çəksin. Elə imkan vermədi də. Necə deyərlər, daş qayaya rast 
gəldi.

Faiq BAĞIROV,
şərqşünas, diplomat,

Azərbaycanın Türkiyədə Fövqəladə
və Səlahiyyətli Səfiri,

Kamil Məmmədovun kürəkəni
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“GÖZƏGÖRÜNMƏZLƏRİN” ARXASINCA

... Onlar bir həftə əvvəl peyda olub, “bütün gündəlik hadisələr” siyahısını demək olar ki, doldurmuşdular. 
İlk məlumat Nərimanov rayon şöbəsinə daxil oldu: “İki naməlum şəxs filan taksi sürücüsünə hücum edib, onu 
qarət edərək 150 manatını götürüblər və hadisə yerindən qaçıblar”. Sonradan bu cür məlumatlar hər gün şəhərin 
istənilən rayonundan, istənilən vaxtda daxil olurdu. İki nəfər maşına otururdu: biri qabaqda, o biri də arxada. 
Müəyyən yerə qədər gedirdilər. Yanında oturan sürücünün boğazına bıçaq dirəyirdi. İkincisi isə pulları götürürdü. 
Bütün əməliyyat 3-5 dəqiqə çəkirdi və sonra qarətçilər elə yoxa çıxırdılar ki, onların izi-tozu da qalmırdı. Taksopark 
iflic olmuşdu. Taksi sürücüləri reysə çıxmırdılar. Zərər çəkmişlərin dindirilməsi də demək olar ki, elə də böyük bir 
şey vermədi. Əlamətlər də heç kimin yadında qalmamışdı. Nəsə qara, boz bir şey geyinmişdilər. Yox, maska yox 
idi, amma sifətləri aydın deyildi, özü də hər dəfə də fərqli-fərqli. Hücumun intensivliyi təhlükəli dəstənin fəaliyyət 
göstərdiyinə dəlalət edirdi. Hücum edənlərin qəddarlığı da diqqəti çəkirdi. Quldurlar nəinki qarət edirdilər, həm 
də maşını sıradan çıxarır, hətta müqavimət göstərənlərə xəsarət yetirirdilər. 

Demək olar ki, dərhal xüsusi operativ dəstə yaradıldı: kod adı “Gözəgörünməzlər” olan əməliyyata nazir müavini 
Kamil Məmmədov rəhbərlik edirdi, - DİN-nin sabiq rəisi general Rəsul Rəsulov xatırlayır, - milis gücləndirilmiş 
təhlükəsizlik rejiminə keçmişdi. DAM ilə yanaşı digər milis bölmələrinin əməkdaşları da işə cəlb olunmuşdular. 
Lakin nəticə yox idi, “gözəgörünməzlər”in həyasız hücumları davam edirdi. Haqqına demək lazımdır ki, general 
Məmmədov belə çətin və üzücü bir vəziyyətdə gecə-gündüz yanımızda idi, gah bu, gah da digər rayonda olur, işi 
məqsədyönlü surətdə təşkil edirdi. Yalnız və yalnız onun hazırladığı plana əsasən biz cinayətkarları tuta bildik”.

Bütün dahiyanə şeylər kimi bu plan da sadə idi. Kamil Məmmədov tələb etdi ki, bütün taksilərin üstündə “taksi 
sözünün” yanında göz çarpmayan siqnal qurğusu quraşdırılsın. İşəsalma düyməsini sürücünün ayağının altında 
yerləşdirdilər. Hücum zamanı o, düyməni basmalı idi və bu vaxt maşının başındakı plafon yanıb-sönən “SOS” 
siqnalı verirdi. Bu zonadakı patrul isə dərhal köməyə getməli idi. 

“Mən əvvəlcə məşq keçdim, - Kamil Məmmədov danışır, - sürücü düyməni basdı. “İşıq” səyriməyə başladı. 5-10-
15 dəqiqə keçdi, amma heç kim gəlib çıxmadı. Mən dəstə ilə bir kənarda dayanıb hansı maşınların dayanmayıb, 
taksinin yanından ötüb keçdiyini qeyd edirdim. Bilmirəm, qorxurdular, yoxsa ki, tələsirdilər. Fərqi yoxdu. Onlar 
kömək etmədilər... Bu işçilər cəzalandırıldılar”.

Bir neçə gün qəfil sakitlik çökmüşdü. Mən düşündüm: “informasiya sızıb? Yəni satqın var? Harda? Milisdə? 
Taksoparkda?” Amma yenə də gecə-gündüz trassdan çəkilmirik. Nəhayət! İşıq sıqnalı göründü. Patrul lazımi anda, 
lazımi yerdə oldu. Saxlama. İstintaq. Etiraflar. Məlum oldu ki, “gözəgörünməzlər” dəstəsi böyük imiş, lakin biz onu 
zərərsizləşdirə bildik.”
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BREJNEV ÜÇÜN ŞOU

1982-ci ildə Leonid İliç Brejnev Bakıya gəldi və respublikaya SSRİ-nin ən yüksək ordenlərindən birini 
təqdim etdi. Bu, olduqca mühüm bir hadisə idi. Şəhər bu bayrama necə hazırlaşırdı. Heydər Əliyev yüksək 
vəzifəli qonaqları qarşılamağı bacarırdı. Paradlar. Təntənəli yürüşlər. Açıq səma altında təqdimatlar. 
Kino, televiziya, radionun öz proqramı, öz çəkiliş və translyasiya məntəqələri vardı. Şəhərdə təhlükəsizlik 
tədbirləri olduqca güclü idi. Kamil Əliyeviçdən soruşuram:

– Siz görüşün təşkilində iştirak etmişdiniz?
– Lap cüzi. Brejnevin təhlükəsizliyi və mühafizəsi respublika DTK-nə həvalə edilmişdi. Mənə DİN 

nazir müavini və milis xidmətinin kuratoru kimi baş katibi aeroportdan iqamətgaha aparmaq və şəhərdə 
gəzinti zamanı, eləcə də zəhmətkeşlərlə üsniyyət zamanı onu mühafizə etmək tapşırılmışdı. 

– Leonid İliçdən istənilən anda hər şey gözləmək olardı. O hətta Niksonun mühafizəsini də çaş-baş 
salmışdı. Bəs siz qorxmurdunuz ki, sizin də başınıza nəsə buna oxşar bir oyun açar? 

– Biz görüşə yaxşı-yaxşı hazırlaşmışdıq. Mən bilirdim ki, martda Brejnev Özbəkistanda olmuşdu və orda 
xoşagəlməz bir hal baş vermişdi. Mən özbəkistanlı həmkarıma zəng vurub hər şeyi təfsilatı ilə öyrəndim. 
Proqrama əsasən günlərin birində baş katib kosmik gəmilər istehsal edən “Buran” zavoduna getməliymiş. 
Səhər Brejnev getmək fikrindən daşınıb. Ona görə də zavoddan mühafizəni götürüblər. Günorta isə 
təzədən fikrini dəyişib, deyib: “Gedirik. Zəhmətkeşlərlə görüşmək lazımdı”. O, iri quraşdırma sexinə 
gələndə orada çoxlu adam vardı. İşçilər Brejnevi görmək üçün təyyarələrin yanındakı nərdivanlarla yuxarı 

Baş katibin Bakıda gəzintisi. Leonid Brejnev, Heydər Əliyev, İlham Əliyev  
və SSRİ-nin digər rəsmi şəxsləri.
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dırmaşırdılar. Azsaylı mühafizə kütlənin qarşısını ala bilmirdi. Konstruksiyalar 
uçdu. “Baş katibi müşayiət edən zaman yol-patrul xidməti də bəzi səhvlərə 
yol vermişdi”, - həmkarım könülsüz boynuna aldı. Mən ondan xahiş etdim ki, 
Brejnevin Daşkəndə səfəri zamanı Özbəkistan TV-nin apardığı bütün video 
çəkilişləri mənim üçün toplasın, dalınca isə öz köməkçimi göndərdim. Biz Cəfər 
Vəliyevlə birlikdə bütün plyonkaya bir neçə dəfə baxdıq (bu, bizim üçün çox 
faydalı bir vəsait oldu) və dostlarımızın səhvlərini nəzərə alaraq öz planımızı 
tərtib elədik. 

– Sovetlər ölkəsinin kommunist liderinin təhlükəsizliyini təmin etməkdən 
başqa, sizin özünüz şəxsən nə ilə məşğul idiniz?

– Bizə, qarşılamağa çıxan insanları aeroportdan Azadlıq meydanına kimi yol 
boyu düzməyi tapşırmışdılar. Bu, heç də asan iş deyildi. Bütün trass boyu sevinc 
dolu vətəndaşların intervalını və sıxlığını düzgün hesablamaq üçün mənim 
şəxsən özüm bu məsafəni piyada getmişəm. 

Təyyarə artıq Binədədir. Brejnev çıxır. Heydər Əliyevlə birlikdə maşına 
oturur. Onların dalınca isə motosikletçilərdən ibarət mühafizə dəstəsi. Növbəti 
maşında DİN naziri və DTK sədri, sonrakında DTK sədrinin müavini Bahadır 
Hüseynov və mən, bizim dalımızca isə başqaları gedir. Maşınlar yaxşı təşkil 
olunmuş marşrut üzrə rahat və sakitcə hərəkət edir. Şəhərin mərkəzinə çatırıq. 
Birdən ratsiyadan məlumat gəlir: “Brejnev meydanda maşından çıxmayacaq. 
Düz birbaşa iqamətgaha gedirik”.

– O...həmin dəhşəti indi də xatırlayıram. Biz o vaxtı meydanda çəkiliş 
aparırdıq. Yüzlərlə insan onun görmək üçün gəlmişdi. Onun üçün süvari dəstə, 
zirehli qatar, 11 ordu, təbii ölçülü neft buruqlu möhtəşəm bir şou hazırlanmışdı. 
Təşkilatçılar şokda idilər. Fikirləşib tapa bildiyim yeganə şey ratsiya ilə 
motosikletçilərə insanların canlı Brejnevi heç olmasa maşında görüb salamlaya 
bilməsi üçün meydan boyu olduqca yavaş-yavaş sürməyi tapşırmaq oldu. İnanın 
ki, darvazalar baş katibin arxasınca bağlanan kimi mən dərindən nəfəs aldım. 
Bax belə bir gərginlik vardı. 

Brejnev üçün təşkil olunmuş şou isə baş tutdu. O vaxtlar üçün bu, açıq səma 
altında keçirilən, meydan sənəti janrında əsl yenilik yaradan möhtəşəm bir 
tamaşa idi. Onun fraqmentlərini şərhlərlə dünya KİV-i translyasiya edirdi, lakin 
orda Brejnevin özünün olmaması necə oldusa da, diqqətdən kənarda qaldı.
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3 NOYABR 1983-CÜ IL

– Bilirsiniz, Sovet vaxtında general rütbəsi iddiasında olan 
şəxs hansı yolu keçirdi? – Sabir Məmmədoviç Hüseynov soruşdu. 
– Əlbəttə, bir şərtlə ki, o, bu mətanət ulduzlarına layiq olmalıdır. 
Əvvəlcə onu DİN naziri təqdim eləməli idi, Sonra Azərbaycanın 
KP MK inzibati departamentində, daha sonra isə respublikanın 
MK-nin birinci katibinin yanında söhbət gözləyirdi. Növbəti 
mərhələ Moskva idi. SSRİ DİN naziri. Sonra SovİKP MK –nın 
inzibati şöbəsi. Yalnız bütün bu çoxsaylı “razılıq”lardan sonra ona 
yüksək rütbə verilirdi. 

– Bəs elə hallar olurdumu ki, iddiaçı dözə bilməsin?
– Bəli, olurdu.On da da bir ilin general yeri hədər gedirdi. Biz hər 

dəfə öz iddiaçılarımızı Moskvaya göndərəndə çox həyəcanlanırdıq. 
Lakin Kamil Məmmədov “imtahanı” əla verdi, hətta SSRİ DİN-in 
zəhmli naziri Şelokov belə razı qalmışdı. 

... Bu, 1983-cü il noyarın 3-də baş vermişdi. Unudulmaz bir 
gün idi. Moskvadan Məmmədov Kamil Əli oğluna general adı 
verilməsi haqqında əmr gəldi. DİN naziri Cəfər Vəliyev təcili 
müşavirə keçirdi. Səbəbkar isə həmin günlə bağlı təəssüratlarını bu 
cür danışır: 

– Məni akt zalına dəvət elədilər. Orda 300-ə yaxın adam 
toplanmışdı. Vəliyevin məhz özü əmri oxuyanda mən çox 
təəccübləndim. Zal gurultulu alqışladı. Ayaq üstə əl çalırdılar. 
Mənə qarşı həmişə təmkinli olan sərt nazir birdən məni qucaqladı 
və öpdü. Mərasimdən sonra ona yaxınlaşdım: “Cəfər Cebrailoviç, 
çox sağ olun. Hər şeyi başa düşdüm, bircə o öpüşdən başqa”. “Heç 
özüm də özümdən belə bir şey gözləmirdim,” – nazir dedi. Bax 
beləcə mən general oldum. 

– General olmaq yaxşıdır?
– General olmaq çətindir. Çox ağır dövrlər yaxınlaşırdı...
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Respublikanın başçısı Kamran Bağırov Kamil Məmmədovu general-mayor rütbəsi 
alması münasibətilə təbrik edir. 
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MANYAK OVU

Şəhərdə azyaşlı qızları zorlayan manyak haqqında qorxulu şayiələr artıq gəzməyə başlamışdı. 
Uşaqlar üzərində ilk seksual cinayət Nizami rayonunda törədilmiş, sonra isə Xətai rayonuna keçmişdi. 
Manyak bir, iki nəfər idi, yoxsa ki, bütöv bir dəstə fəaliyyət göstərirdi – heç bir məlumatımız yox idi. 
Milisə yalnız bir şey məlum idi ki, manyak az adam girib-çıxan, domofonsuz, kodlu qıfılı olmayan evləri 
seçirdi. Odlu silahdan istifadə etmirdi, uşaqların boğazına bıçaq dirəyirdi. Qonşular və yaxınlıqda 
oynayan uşaqlar demək olar ki, heç vaxt nə bir şey eşidir, nə də görürdülər. Ekspertlər hesab edirdilər 
ki, ən azı 3 nəfərdən ibarət dəstə fəaliyyət göstərir. Təkcə 1982-ci ilin oktyabrı ərzində 9-13 yaş arası 
6 qız zorlanmışdı, lakin zərərçəkmişlərin sayı artıq da ola bilərdi. Hesab edirdik ki, heç də bütün 
valideynlər milisə müraciət etmirlər, xəbərin yayılmağından, rüsvayçılıqdan qorxurlar, uşaqlarının 
əsəblərini sarsıtmaq istəmirlər. Şəhər çaxnaşma içində idi. 
Hadisə iştirakçılarının danışdıqlarından:
Rəsul Rəsulov:

– Bu cinayət işinin araşdırılması üzrə ştab yaratmaq general Kamil Məmmədova həvalə edilmişdi. 
Ştaba Bakı DİN-nin, baş prokuror Əliş Əliyev də daxil olmaqla prokurorluq və bütün əməliyyat-
istintaq qrupunun işçiləri daxil idi. Canilərin tutulmasına nəinki yalnız cinayət törədilən ərazilərin 
rayon bölmələrinin bir neçə min əməkdaşı, eləcə də digər bölmələrin də işçiləri cəlb edilmişdilər. 
Gecə-gündüz işləyirdik.
Kamil Məmmədov:

– İlk növbədə cinayət yerlərini öyrənməyə başladıq. Mənim sxemimdə caninin bir küçədən digərinə 
keçdiyi yolu göstərən “yağlı xətt” yarandı. Qurbanın hansı məntiqə uyğun seçildiyini axtarmağa 
başladıq. Altı cinayətin hər birini ayrı-ayrılıqda araşdırdıq, zərər çəkmiş qızların hər birini ehtiyatla 
dindirdik. Bu olduqca çətin idi, uşaqlar ağlayırdılar, qorxurdular, qorxunu, fantaziyanı və reallığı 
bir-birinə qarışdıra-qarışdıra ifadələrində dolaşırdılar. Valideynlər əsəb içində idilər. Axır ki, təxmini 
fotorobot yarada bildik.
Oktyabr RDİŞ –nin sabiq sahə müvəkkili
Nazim İsmayılov:

– 1982-ci il noyabrın 3-də bizi dənizkənarı bulvarda topladılar. Azərbaycanın DİN naziri bizi 
təlimatlandırırdı. Elə onda da bizə Xətai rayonunda qızları zorlayan adamın əlamətlərini verdilər. Mən 
əlamətləri yaxşı-yaxşı yadımda saxladım: bir az dolu, boyu 168, saçları kənara daranıb. Bığlar, qara 
eynək, qara pencək, boz şalvar, üstündə qırmızı xallar olan qara sviter. Nazir dedi ki, xüsusi operativ 
dəstə yaradılıb və bu dəstəyə nazir müavini Kamil Məmmədovun özü rəhbərlik edəcək. Biz isə onun 
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rəhbərliyi altına keçirik. Yadımdadır ki, mən hələ sevindim ki, biz o əclafı tutacağıq. General cinayətin 
izinə düşməmiş əl çəkən deyil – milislər arasında bax bu cür ad qazanmışdı.
Kamil Məmmədov:

– Mən bütün rayonu kvadratlara ayırmaqla axtarış xəritəsi yaratdım, hər kvadrata müəyyən 
dəstə nəzarət edirdi. Axtarışa başladıq. Minlərlə insan mülki geyimdə kimsəsiz küçələrdə, yollarda, 
meydanlarda fırlanırdı. Noyabr küləyində donur, yağışda islanırdılar. Bəzən mənə elə gəlirdi ki, biz 
canini əldən buraxmışıq. Bəlkə o, şəhərin başqa hissəsinə keçib? Bütün bu hiyləgər pusqularla da boşuna 
vaxt itirmişik? Lakin mən çalışırdım ki, bu barədə çox da fikirləşməyim. Noyabrın 3-ə keçən gecə 
mənim ağlıma gəldi ki, axtarış ərazisini daha 10 kilometr də genişləndirək. Yenə də xəritələr, dəstələr, 
pusqular, növbələr, əlavələr. Operativ işçilər ərazinin bütün perimetri boyu pusquda durmuşdular.
Rəsul Rəsulov:

– Noyabrın 4-də yeni cinayət törədildi. İnşaat batalyonu polkovnikinin 10 yaşlı qızı zorlanmışdı. 
Demək, əclaf çıxıb getməyib, demək, o, təkbaşına fəaliyyət göstərir və rayonu mühasirəyə alındığından 
xəbəri yoxdur. 
Kamil Məmmədov:

– Biz Rəsul Rəsulovla birlikdə axtarış ərazisini başdan-ayağa addımbaaddım gəzib ərazini diqqətlə 
öyrəndik, postları yoxlayıb hər bir dəstəni təlimatlandırdıq. Gecə növbə çəkib səhəri günə hazırlaşdıq.
Nazim İsmayılov:

– Poliklinikada olduğum üçün noyabrın 6-da mən qruplaşdırılmağa gecikdim və məni Kamil 
Məmmədovun ehtiyat dəstəsinə göndərdilər. Biz təcili çağırış zamanı həbs etmə dəstəsinə kömək 
etməli idik. Mən başqa rayondan olduğum üçün ərazini yaxşı tanımırdım, ona görə də Əhmədlidə 
“gəzişmək” üçün icazə aldım. Neapol 40/16 küçəsinin tinində cinayət axtarışından tanış müfəttişi - 
Tofiq Qasımovu gördüm. O, maşında oturmuşdu, bura onun müşahidə məntəqəsi idi. Bir-iki kəlmə 
danışdıq. Sonra Tofiq yorğun halda gözlərini yumdu.
Rəsul Rəsulov:

– 12.00. Artıq iki sutka idi ki, biz evə getmirdik. Kamil Məmmədov deyir: “Mən yarım saatlıq 
aralanıb, duş qəbul edib, köynəyimi dəyişib gəlirəm”. “Əlbəttə gedin, general, biz burdayıq”.
Nazim İsmayılov:

– 12.15-də piyada yolunda bir oğlan göründü. Qara saç, qara pencək, boz şalvar, qırmızı xallı 
qara sviter. Ürəyim az qala yerindən çıxmağa başladı. Yəni manyak bu qədər görkəmsizdir? Tofiqi 
dümsükləyirəm: “Bax! Hələ sviteri də xal-xaldır. Hər şey uyğun gəlir!” “Bəs qara eynək hanı?” 
“Deyirəm, bəlkə yaddan çıxardıb, sən yavaş-yavaş onunla dalınca get, mən isə sağa tərəfdən gələrəm. 
Əgər o, sənə reaksiya versə, tutarıq. Milisdə ayırd edərlər”.
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Oğlan yolu keçdi, ağacın altında dayanıb ətrafa göz gəzdirdi. Qabaqda məktəb və uşaq bağçası 
vardı. Oğlan qara eynək taxdı. Əclafın biri əclaf, canavar kimi sürüyə gəlib ki, zəif quzu tapsın. Onu 
cinayət başında yaxalamaq üçün bir az gözlədim ki, özünə qurban seçsin. Tofiq demək olar ki, artıq ona 
çatmışdı. Manyak əsəbləşməyə başladı, onun gözləri oynayırdı. Tofiq bloka girdi və manyak sakitləşdi.
Kamil Məmmədov:

– Mən evə qalxdım. “Xruşovka”dakı mənzilim mənə heç vaxt bu qədər rahat, isti və əziz 
görünməmişdi, sanki bir aləmdən başqa birisinə düşmüşdüm. Soyuqdan gəlmişdim... Həyat yoldaşım 
telefonun dəstəyi əlində qabağıma çıxdı: “Səni istəyirlər, Kamil, nazirdir”, - o pıçıltı ilə dedi. “Mənə 
MK-dən zəng vurmuşdular, onlar çox bərk narahatdılar. Xüsusi əhəmiyyətli işdir, Birincinin şəxsən 
özünün nəzarəti altındadır. Başa düşürsən bu nə deməkdir?” “Biz əlimizdən gələni edirik”. “Nəticə 
lazımdır”. “Biz onu tutacağıq”.
Nazim İsmayılov:

– Manyak birdən yoxa çıxdı, sən demə, blokdan onu izləyən Tofiqi görübmüş. Manyak karxanaya 
tərəf qaçdı. Biz də onun dalınca götürüldük. O, yaxşı qaçırdı. Onun uzaqlaşdığını görəndə düz onun 
ayağının altına yerə güllə atdım. Bir toz qalxdı, gəl görəsən. Oğlanın ayağı ilişib yıxıldı və biz onu 
tuta bildik. Bu ərazidə patrul çəkən dəstə yetişəndə dedim: “Uşaqlar, o, karxanaya nəsə atdı, yoxlayın”. 
Bir müddət sonra karxananın dibindən bıçaq çıxartdılar, bu bıçağı o, uşaqların boğazına dirəyirmiş. 
Beləcə, biz onu cinayət törətdiyi alətlə birlikdə şöbəyə apardıq.
Rəsul Rəsulov:

– Mən generala zəng vurdum: “Kamil Əliyeviç, tutduq! Manyakı tutduq”. “Necə yəni tutmusunuz?!” 
“O artıq hər şeyi boynuna alır! Dayana bilmir. Prokuror quruyub qalıb”. Deyəsən, generalın evə 
girməyi ilə çıxmağı bir olub, çünki əynini dəyişmədən ştaba qayıtmışdı. Hamımız həyəcan içində 
idik, sevindiyimizdən bilmirdik nə edək. Hamı qucaqlaşır, bir-birini təbrik edirdi. Yəqin ki, Kamil 
Məmmədov hamıdan çox sevinirdi, çünki pusqu ərazisinin genişləndirilməsi işə yaramışdı. Manyakı 
məhz onun axtarış sxemi əsasında tutmuşdular.
Kamil Məmmədov:

– Cani Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun 4-cü kurs tələbəsi 24 yaşlı Mişiyev Gennadi İsakoviç 
idi. Sakit, dinməz, demək olar ki, əlaçı bir tələbə, fakültənin komsomol təşkilatçısı. Axtarış zamanı 
onun evindən üzvlük haqqını ödəmə siyahılı 15 komsomol bileti tapdılar. O, komsomol iclaslarından 
çıxıb iş başına gedirmiş. Bax belə bir buqələmun. Mişiyev törətdiyi bütün cinayətləri boynuna aldı, 
istintaq eksperimenti zamanı bütün hadisələri məmnuniyyətlə təsdiqlədi. Nə vaxtsa hərbi xidmət 
çəkdiyi Podolskdakı hadisə də daxil olmaqla 20-dən artıq hadisə törətmişdi. Murdarın birisi idi. Biz işi 
prokurorluğa ötürdük və bir daha mən onu görmədim, heç görmək də istəmirdim. 
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Nazim İsmayılov
– Mən isə məhkəmədə də iştirak etmişdim, məni şahid kimi, Mişiyevi tutan adam kimi çağırmışdılar. 

Təsəvvür edin, onun Moskvadan müdafiəçiləri tapıldı, guya ki, milli ayrı-seçkiliyə yol verilir, işə 
baxılmasını başqa bir yerə keçirməyi tələb edirdilər. Lakin bizim hakim dedi: “Mişiyev başqa yerdə 
yox, məhz Bakıda zorakılıq edib, onun qurbanları arasında müxtəlif millətlərdən olan qızlar var, ona 
görə də onu elə burda da mühakimə edəcəyik ”.
Kamil Məmmədov:

– Bu iş SSRİ DİN nəzarəti altında idi. Nazir Şelokov Nazim İsmayılova şəxsən özü Fəxri Fərman 
təqdim etmişdi, Bakıda isə ona xatirə hədiyyələri – “Sokol” radioqəbuledicisi və spidola vermişdilər. 

Yadigar şəkil. “Manyak ovu” əməliyyatından sonra.  
Respublikanın keçmiş prokuroru Əliş Abbasov, Kamil Məmmədov və Rəsul Rəsulov. 
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İsmayıllı rayonu, dağ kəndı Sulut. 1981-ci il. Yerli sakin Asər Dadaşov kəndi iflic vəziyyətə salıb, 
qarşısına çixana atəş açır, artıq iki nəfəri öldürüb, iki nəfəri də yaralayıb. Cinayətkarın tərki silah 

olunması əməliyyatına Kamil Məmmədov başçılıq edir.
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YANLIŞ EHTİMAL və ya
ADAMYANIN İŞİ 

– Qarabağ hadisələrinə qədər Respublikada millətlərarası zəmində cinayət hadisələri 
çoxmu olmuşdu?

– Keçən əsrin ortalarında, demək olar ki, olmamışdı. Ona görə də DQMV –dəki 
hadisələr hamı üçün gözlənilməz oldu. Bəzi murdar insanların “milli iz” axtarması 
tamam başqa məsələ idi. Mənim təcrübəmdə belə bir hal olmuşdu, amma biz onda 
yaman əsəb keçirmişdik. Lakin “qeyri-millətlərarası” cinayətin üstünü millətlərarası 
yolla açdıq. 

– Danışın.
– 1983-cü ildə Martunidə kolxoz sədri Adamyan güllələnmişdi. Möhtərəm bir şəxs 

idi. Sosialist Əməyi qəhramanı. SSRİ Ali Sovetinin deputatı. Martunidən Moskvaya 
kimi necə böyük bir səs-küy qopduğunu təsəvvür edin. Dərhal bir neçə ehtimal irəli 
sürüldü. İntiqam. Qısqanclıq. İstehsal münasibətləri və ən çox səslənən, kiminsə ortaya 
atdığı, Adamyana qarşı milli zəmində ədavət. Dərhal Azərbaycan DTK sədri general-
leytenant Ziya Yusifzadənin rəhbərliyi altında əməliyyat–istintaq qərargahı yaradıldı. 
Hər bir ehtimalı ayrı-ayrı əməkdaşlar araşdırırdı. “Milli zəmin” ehtimalını DTK generalı 
Bahadır Hüseynovun rəhbərliyi altında olan dəstə araşdırmalı idi. İş SSRİ rəhbərlərinin 
xüsusi nəzarəti altında olduğu üçün bizə saatbaşı zəng vururdular. Hamı gərgin və əsəbi 
idi. Nəhayət, biz izə düşdük. Martuni sovxozunun çaxır zavodunun direktorunun guya 
ki, Adamyanın arvadı ilə intim əlaqəsi vardı. Dərhal Qriqoryanı “öyrənməyə” başladıq. 
Həyat tərzi, dostları, iş mühiti, qohumları və s. araşdırılmağa başladı. Onun tələm-tələsik 
çıxıb getməsi də şübhə doğurdu. Deyəsən, Gürcüstana getmişdi. Təbii ki, Gürcüstana 
məni yollayırlar – mənim Gürcüstan əlaqələrim rəhbərliyə məlum idi. 

Kiçik bir haşiyə
Gürcüstan DİN-nin sabiq naziri general-leytenant Qorqodze ilə söhbət edirəm.
– Şota Varlamoviç, Kamil Məmmədovla birlikdə araşdırdığınız Adamyanın 

öldürülməsi ilə bağlı işi xatırlayırsınız?
– Əla xatırlayıram.
General Qorqodze hazırda istefadadır, noyabrda onun 80 yaşı tamam oldu. Lakin 

o, hələ də qıvraqdı, əla hərbi qamətini də saxlayıb. Ona indi də Gürcüstanda böyük 



113

hörmət göstərilir. Bizi tanış edən insanlar danışırdılar ki, 1989-cu ilin faciəvi aprel 
günlərində general nümayişçilərin tərəfində idi və əgər o olmasaydı, Tiflis meydanında 
qurbanların sayı daha da çox ola bilərdi. 
Güstüstan DİN-nin sabiq naziri
Şota Qorqodze:

- Kamil Məmmədov vəziyyəti izah etdi. Ehtimal 
olunan qatil Gürcüstanın ərazisindədir, lakin harda 
olduğu dəqiq bilinmir. Onun burda çoxlu qohumu və 
tanışı var. Sovet İttifaqı böyük olduğundan onun hürküb 
daha da uzaq yerlərə qaçmaması üçün lap ehtiyatla 
hərəkət etmək lazım idi.

- Bir neçə saat ərzində biz 12 operativ dəstə yaratdıq 
və onları eyni zamanda Qriqoryanın gizlənə biləcəyi 
ünvanlara yolladıq. Axşama tərəf dəstələrdən biri xəbər 
çatdırır: “Tapdıq! Cinayətkarın olduğu yer müəyyən 
edilib. Müşahidə aparırıq”. Kamil Məmmədovdan 
soruşdum ki, sonra nə edək? “Həbs etmək üçün order 
lazımdır və onun hazırda olduğu mənzildə axtarış 
aparılmalıdır”, - Kamil Məmmədov dedi. Çox çətin bir 
məsələ idi. Belə bir razılığı yalnız Gürcüstanın prokuroru verə bilərdi. Artıq demək olar 
ki, gecə idi. Prokuroru hardan tapa bilərdik? Lakin bir operativ işçi kimi azərbaycanlı 
həmkarlarımı başa düşürdüm – hər dəqiqə qiymətli idi. Kamil Məmmədovla bir az 
ünsiyyətdə olduqdan sonra bildim ki, o əl çəkən deyil. Qriqoryanı həbs etmək üçün 
qanunu da poza bilər. Bir sözlə, prokuroru tapıb evinə adam yolladım. O, müvafiq 
kağızları imzaladı və təbii ki, gürcü əməliyyat işçiləri ilə birlikdə Kamil Məmmədovun 
şəxsən özü təhlükəli canini həbs etməyə yollandı. 
Kamil Məmmədov:

- Prokurorun icazəsini alan kimi biz dərhal Qriqoryanı həbs etdik. Maddi dəlilləri, o 
cümlədən odlu silahı tapmaq üçün bu mənzildə axtarış apardıq. Heç bir şey tapmasaq 
da, mən özümü itirmədim. Ziya Məmmədoviçə zəng vurdum. O, DİN naziri ilə 
birgə Ağdam rayonunda idi. Vəziyyəti ona izah etdim və təklif etdim ki, Qriqoryanın 
Martunidəki mənzilində axtarış aparaq. Bu vaxta qədər informasiyanın yayılmaması 
üçün Martuni rayonunda çaxır zavodunun direktoruna qarşı heç bir hərəkət etməmişdik.
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Şota Qorqodze:
- Kamil Məmmədov bu işi çox maraqlı aparırdı. O, həbs zamanı özünü Azərbaycan 

hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşı kimi aparmırdı. Qriqoryan əvvəlcə elə bildi ki, 
onu Gürcü milisi tutub, ona görə də bir az sakit idi, çünki bizim qarşımızda tər-təmiz idi. 
Yalnız axtarışın axır-axırında Kamil öz vəsiqəsini göstərib, dedi ki, Azərbaycandan onun 
dalınca gəliblər. O, bir növ, eşitdirirdi ki, Martunidəki cinayətin üstü açılıb və direktor heç 
yana qaça bilməz. O, tələdədir. Həqiqətən də, istintaqın əlində hələ heç bir dəlil-sübut yox 
idi. Kamil Əliyeviç mənim yanımda öz rəhbərliyinə zəng vurub, Qriqoryanın mənzilində 
axtarış aparmağı xahiş etdi. Lakin cani artıq depressiyaya düşmüşdü. 
 
Kamil Məmmədov:

- Hə, mənim planım baş tutmuşdu. Elə bizim düşündüyümüz kimi, bu, ona güclü təsir 
göstərdi. Qriqoryan qaşlarını çatıb, daha ətrafdakılara reaksiya vermirdi, özünü ələ ala 
bilmirdi. Tiflis istintaq təcridxanasında isə mən onun “sıxıb suyunu çıxartdım”. Əyilib 
yavaşca qulağına dedim: “Bunu niyə eləmisən?” və əlavə etdim: “Hər şeyi yaxşı-yaxşı 
götür-qoy elə. Yadında saxla ki, yalnız səmimi etiraf sənin vəziyyətini yüngülləşdirə bilər. 
Biz Adamyanın qətlinin bütün təfsilatını bilirik. Yoxsa ki, səni həbs etməyə gəlməzdik”. O, 
başını tutub kameraya girdi. Gecənin bir aləmi idi, amma mənim telefon danışıqlarımdan 
sonra biz gürcü dostlarımızla birgə sevinirdik. Şota Varlamoviç də həmin gecə evə getmədi. 
Səhər biz Tiflisdən çıxdıq. Qriqoryan elə yoldaca ifadə verməyə başladı. Ağdama günorta 
çatdıq. Qriqoryanı Ağdam milisinin istintaq təcridxanasında qoyub, Adamyanın dəfninə 
tələsdik. 

Qəbiristanlıqda Adamyanın çoxlu sayda kəndçiləri və qohumları yığılmışdı. Camaatın 
arasından birtəhər keçib, nazirlərimizə yaxınlaşdım, onlar da burda idilər. Ziya Yusifzadə 
bir tərəfdən, Aydın Məmmədov o biri tərəfdən dinməzcə mənim əlimi sıxdılar. Bu o 
demək idi ki, bizim əməyimiz dəyərləndirilmişdi. Daha sonra Ziya Məmmədoviç danışdı 
ki, Qriqoryanın mənzilinin axtarışı zamanı onun Adamyanı öldürdüyü odlu silah aşkar 
olunmuşdu. Ona görə də bizim opponentlərin provokasiyası baş tutmadı.

Yeri gəlmişkən, o zaman Bakıya bu cinayətin üstünün açılmasına kömək etmək üçün 
SSRİ DTK-nin bir neçə generalı və əməliyyat işçiləri gəlmişdi. Lakin əməliyyat tədbirlərin 
gedişatı ilə tanış olduqdan sonra, onlar heç bir şey etmədilər. Əksinə, Azərbaycan DTK və 
DİN-nin gördüyü işləri bəyəndilər.
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ŞOTA QORQODZE İLƏ DİALOQLAR:
- Şota Varlamoviç, daha bir neçə sual. General Məmmədovla tanışlığınızın tarixçəsi barədə 

danışardınız.
- Biz Moskvada bizim idarələrin ümumittifaq müşavirəsində tanış olmuşduq. Kamilin çıxışları 

həmişə parlaq və maraqlı olurdu, ona fikir verməmək mümkün deyildi. Sonra bir neçə dəfə işlə 
bağlı görüşdük, yenə də dərin təəssürat oyatmışdı. Necə deyərlər, dəqiq işləyir, sərrast atır, sərt, 
lakin mədəni hərəkət edirdi. Biz dostlaşdıq. Bir dəfə mən onu təcili bir işlə bağlı bir axşamlıq 
Tiflisə çağırdım. Onun əlində işi vardı, lakin mən bilirdim ki, əgər mən kömək istəmişəmsə, o 
gələcək və o da gəldi. Biz onu “Tiflis dənizinə” apardıq. Zalın birinə girdik.... “Təbrik edirik!” 
– orda olanların hamısı bir ağızdan qışqırdı. Kamil əvvəlcə duruxdu, lakin sonra hər şeyi başa 
düşdü. O, təzəlikcə general adı almışdı və bizlər, onun dostları, bu hadisəni qeyd etmək istəyirdik. 

(“Hə, bu, həqiqətən də, sürpriz oldu!” – general təsdiqlədi, - Gürcü həmkarlarım mənə çaxır 

“Gürcüstan izi” əməliyyatından sonra. Kamil Məmmədov, 
Azərbaycan Daxili İşlər naziri Cəfər Vəliyev, Milli Təhlükəsizlik naziri Bahadur Hüseynov.
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üçün əla bir taxta qədəh bağışlamışdılar, indiyə qədər də saxlayıram.)
Mənim dörd qardaşım var: üçü doğmadır, dördüncü də Kamildir. 1988-ci ildə o, Qarabağda 

idi və orda işlər pis getdikcə mən bilirdim ki, o, bu faciəli günlərin fikrini çəkir. Elə bu aralar 
da mənim anam rəhmətə getdi. Mən isə ona xəbər vermədim, bilirdim ki, bu dəqiqə onun 
mənlik halı yoxdur. Onu dəfndə görəndə təsəvvür edin ki, necə təəccübləndim. Bunu heç vaxt 
unutmayacağam...

Kamildə nəsə güvən və istilik doğuran bir şey var. Təsəvvür eləyə bilməzsiniz ki, gürcü 
incəsənət xadimləri arasında onun nə qədər dostu var, məndən də çoxdur. Hamısı da onu elə 
çox istəyir ki. Bu yaxınlarda Tiflis bizim böyük aktyorumuz Ramaz Çxikvadzeni son mənzilə 
yola saldı. Tabutu bütün şəhər boyu apardılar və bütün şəhər əl çalırdı. Qəbiristanlığa gedən 
yola başdan-ayağa çiçək səpələnmişdi. O, həmişə Ramazın premyeralarına gəlirdi. Bunu da, 
sonuncunu da buraxmadı...

Tiflis. K.Məmmədov və Ş.Qorqodze.



117

Kubok. Gürcü generallarının 
Azərbaycan generalına hədiyyəsi. 
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“UCADAN, ŞOTA, UCADAN”

– ( fasilədən sonra) Kamilin mənim iki əməkdaşımı necə xilas etdiyini sizə danışmağımı istəyirsiniz? – 
Şota Varlamoviç gülə-gülə dedi.

– Əlbəttə, istəyirəm.
– DİN Kollegiyasının iclasını keçirdirəm. Nəsə qarışıq bir iş idi. Şöbə rəisini və onun müavinini işdən 

çıxartmalıyam. Təhqiqat əsəb oynadan,.. özü də düz gecəyarısına kimi çəkdi. Köməkçim mənə yaxınlaşıb 
yavaşca deyir ki, Bakıdan Kamil Məmmədov zəng vurub. “De ki, bu dəqiqə kollegiyam var, bir azdan 
özüm zəng vuraram”. Köməkçim qayıdıb gəlir: “O deyir ki, təcili məsələdir, gözləyə bilməz”. “Kamil, nə 
baş verib?” – dəstəyi götürürəm. “Şota, dostumuzun toyunda oxuduğun gürcü mahnısı yadındadır?” “Mən 
Kollegiyadayam!” “Biz isə uğurlu əməliyyatdan sonra yaxşı bir qonaqlıqdayıq və həmin mahnını oxumaq 
istəyirik, amma sözləri yadımdan çıxıb. Xahiş edirəm, oxu, yadıma sal”. “Kamil, burda 300 nəfər oturub!” 
“Sən də bir dəqiqəlik kənara çəkil və oxu”. Mənim stolun altına əyildim və başladım a-a-a-a-a! – və Şota 
Varlamoviç mahnını necə oxuduğunu mənə göstərdi. Gülməkdən gözlərim yaşardı. 

– Bax- bax, amma mənim o vaxt gülməyə halım yox idi. Kollegiya zalında tam sükut çökdü. Generallar, 
polkovniklər, podpolkovniklər mənə elə təəccüb və təəssüflə baxırdılar ki, yəni nazirin başı xarab olub. Kamil 
isə dəstəkdə qışqırır: “Bərkdən, Şota, azacıq da bərkdən, pis eşidilir”. Mənim birdən-birə kefim elə qalxdı ki. 
Zala deyirəm: “Bakıdan zəng vurublar. Yoldaşlar uğurlu əməliyyat aparıblar. İndi də qeyd edirlər. Bizim 
mahnımızı oxumaq istəyirlər. Gəlin, onların bayramını pozmayaq. İclas sabaha keçirilir. Sabah davam 
edərik. Hamı gedə bilər”. 

– Bəs mühakimə olunan polkovniklərə nə 
oldu?

– Öz vəzifələrində qaldılar. Eyni bir şey 
üstündə iki dəfə mühakimə etmək olmaz.

K.Məmmədov Ş.Qorqodze ilə.



119

AĞDAŞ CİVARLARINDA MÜƏMMALI HADİSƏ
(İstintaq iştirakçılarının dialoqları əsasında)

Kamil Məmmədov:
– Nazir müavini işləyən zaman mənim heç vaxt bütöv bir məzuniyyətim olmamışdı. 

Həmişə ortaya nəsə gözlənimləz bir şey çıxırdı və istirahətim pozulurdu. Lakin 1984-cü ilin 
sentyabrında məni 10 günlük Borjomiyə “buraxdılar”: gürcü dostlarım əsəblərimi müalicə 
etmək, dincəlmək və mineral sudan içmək üçün ən yaxşı sanatoriyaya dəvət etdilər. 
General Şota Qorqodze:

– Kamilin gəlməsinin ikinci günü mənə Azərbaycan DİN-dən zəng gəldi, xahiş edirdilər ki, 
onunla əlaqə yaradım. Yox, onu hələ çağırmırlar, sadəcə məlumatlandırmaq istəyirlər. Hansısa 
bir fövqəladə vəziyyət barədə xəbər verirdilər. Başa düşdüm ki, yəqin dolaşıq və mürəkkəb bir 
məsələdir, çünki gözəl bilirdim ki, onu həmişə belə işlərə göndərirlər.
Kamil Məmmədov:

– Respublikanın cinayət axtarışı idarəsinin rəisi Piriyevə zəng vururam. O təsdiqləyir: 
Ağdaş rayonunda beş nəfərdən ibarət ailə öldürülüb. Heç bir iz də yoxdur. Ətraf kəndlərdə 
aləm bir-birinə dəyib, kişilər gecələr növbə çəkir, uşaqları və qadınları evdən çölə buraxmırlar. 
“Dəhşətli hadisədir. General, mümkünsə, gəlin. Əngəl işdir, çox güman ki, açılmamış qalacaq. 
İzlər yaxşı-yaxşı silinib”.
Şota Qorqodze:

– Mən bilirdim ki, Kamil heç vaxt işdən imtina etməz. Ona maşın təşkil etdim və gürcü 
milisləri onu dörd saata Qazağın sərhəddində olan Qırmızı Körpüyə çatdırdılar. Lakin mən 
onu işlərini qurtaran kimi təzədən Barjomiyə qayıdacağına söz verməyə məcbur etdim. Biz 
hətta nömrəni də onun adında saxlayıb əşyalarını da qəsdən vermədik ki, müalicəsini başa 
vursun.

...Qazaxda Kamil Məmmədovu artıq polis rəisi gözləyirdi. Hadisə yerinə gedənə qədər 
o, generala hadisənin məğzini danışdı. Hadisə balaca, sakit Şəkili kəndinin qırağında səhərə 
yaxın baş vermişdi. Alovun dilləri göyün üzünə qalxanda hələ işıqlaşmamışdı. Kolxozun şoferi 
Əlihəsən Həsənovun evi yanırdı. Qonşular yatırdılar. Yanğını birinci naxırı yığan naxırçılar 
gördülər. Onlar dedilər ki, ev içəridən yanırdı, sanki otaqlarda böyük tonqal qalamışdılar və 
nə heç bir partlayış səsi, nə də imdad səsi gəlmirdi. İçəridə coşan alov, sıx qara tüstü, zəhərli 
iy və yanan əşyaların çırtıltısı. Sonuncu dəfə alovun dilləri fişəng kimi guruldadı və bir göz 
qırpımında hər şey külə döndü. 
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İlk ehtimala görə yanğın ehtiyatsızlıq ucbatından baş vermişdi. Bəs ev sahibləri hardadırlar? 
Yanğınsöndürənlər külün içindən beş yanmış meyit tapdılar: Əlihəsənin özünün, yoldaşı 
Şəhlanın, oğlu Vüsalın və iki qızı Günellə Ayselin.

Polkovnik Xalıq Abdullayevin müsahibəsindən:
– Biz dəhşətli bir səhnənin üstünə gəlib çıxmışdıq. Sanki burda heç vaxt mülk olmamışdı. 

Nə eyvan, nə hasar, nə tikililər qalmışdır. Meyitlər yanmış evin müxtəlif hissələrində idilər, 
hamısı da yanıb kömürə dönmüşdü. Qızların birinin yanında yanmış oyuncaq ayı vardı. 
Kriminalistlər hadisələri bərpa etmək üçün işə girişdilər. Meyitləri yarmaq üçün meyitxanaya 
apardılar və elə bundan sonra bizi şok xəbər gözləyirdi. Onların hamısının üzərində bıçaq yarası 
vardı. Deməli, Həsənovlar əvvəlcə öldürülmüş, sonra isə bütün dəlillər kimi yandırılmışdılar. 
Bunu kim edib? Niyə? Yaxşı, tutaq ki, ev sahibi ilə haqq-hesab çürüdürdülər, bəs onda 
uşaqların bura nə aidiyyatı var? Elə ev sahibinin özü də dinc adam idi. Heç bir səlahiyyəti 
olmayan adi bir zəhmətkeş idi. Nə bir düşməni, nə də xüsusi bir dostu yox idi. Sakit, adi, sıravi, 
qanuna riayət edən vətəndaşı idi.

Kəndliləri də sarsıdan elə bu idi. Qərara gəlindi ki, manyak-qatil, ya da bir yerdən başqasına 
gedən təsadüfi dəli fəaliyyət göstərmişdi. Biz mərkəzə zəng vurduq, dərhal Bakıdan istintaq 
dəstəsi və rəsmi şəxslər gəldilər. Lakin cinayətin üstündən üç gün keçməsinə baxmayaraq, nə 
bir şübhəli şəxs, nə bir iz, nə də kimi və harda axtarmaq lazım olduğunu göstərən bir işarət 
tapılmadı. Mən onda prokuror Ələddin Sultanova dedim ki, burda general Məmmədov 
lazımdır.
Kamil Məmmədov:

– Mən kriminal şəraitlə tanış olmaq üçün dərhal hadisə yerinə yollandım. Görülən işlər 
haqqında hesabı dinlədim. İstintaq dəstəsinə göstəriş verdim ki, Həsənovun qohumluq və 
ailə əlaqələri müəyyənləşdirilsin, onlar haqqında məlumaq toplansın, evin və qonşu sahələrin 
planı tərtib olunsun, caninin evə girib-çıxdığı bütün yollar müəyyənləşdirilsin. Məhkəmə-
tibbi ekspertizasının nəticələrini öyrəndim. Fikir verdim ki, yaralar müxtəlif, təxminən üç 
bıçaqla vurulub. Həsənovun evinin ətrafındakı yolu bir də yoxlamağı, dəlil tapmaq üçün 
yaxınlıqdan axan arxda axtarış aparmağı və s. əmr etdim. 
Xalıq Abdullayev:

– Hələ general gəlməmişdən əvvəl mən ictimai köməkçilərdən bu məsələ ilə bağlı harda, 
nə deyildiyinə diqqətlə qulaq asmağı xahiş etmişdim. Həmişə başqalarından çox bilən kimsə 
olur. Beləcə, gecə yarısı onlardan biri qapımı döydü, milisdə görünmək istəmirmiş, ona görə 
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də xəbərlə evimə gəlmişdi. “Əlihəsənin qardaşı ilə danışın, - o dedi, - onun bu işdə əli var”. 
“İsmayıl?! Heç inanmağım gəlmir, elə fağır görünüşü var ki”. Mən İsmayılın nə vaxtsa onun 
böyük qardaşı, sevimli, yeganə qardaşı olan yanıb kömürə dönmüş qalıqlara donuq nəzərlərlə 
baxdığını görmüşdüm. Onun göz yaşı sel kimi axırdı, diz üstə çökmüşdü, dərddən dəli 
kimi olmuşdu. Yox, o bunu yalandan edə bilməzdi, bunun üçün o, çox sadə oğlan idi, hətta 
“kütbeyin” də demək olardı. “Dediyim məlumatların hamısı dəqiqdir” – informator incidi. 
“Bəs faktlar?” “Fakt yoxdur”. Yenə də deyirəm, mən ona inanmadım, amma yenə də Kamil 
Əliyeviçlə informasiya ilə paylaşdım. “Siz onu dindirmisiniz?” – general soruşdu. “Bəli, o deyir 
ki, heç nə bilmir, həmin gün qardaşını heç görməyib də. Bütün axşamı evdə yoldaşı ilə olub”.

…Kabinetdə üç nəfər idilər: general, Xalıq Abdullayev və polkovnik Piriyev.
Yuxusuz gecələrdən sonra İsmayıl dəhşət yorğun idi, Ağdaş milisi onu uzun-uzadı 

dindirmişdi. Kamil Məmmədov protokolları oxumadı, çünki şübhəli şəxs haqqında öz 
fikrini formalaşdırmaq istəyirdi. O ən sadə suallardan - şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsindən 
başladı. İsmayıl İsmayıl oğlu İsmayılov. Şəkili kəndində doğulub, oxuyub, evlənib. Kolxozda 
işləyir. Qara fəhlədir.

– Qardaşının ölməsindən necə xəbər tutdun?
– Bütün kənd kimi… tezdən…küçədə qışqırıqlar eşitdim.
– Yanğını birinci Siz gördünüz?
– Yox. Orada adam çox idi.
– Sizin eviniz qardaşınızın evi ilə qabaqqabağadır. Siz və arvadınız yanğının şöləsini 

görmürdünüz?
– Biz yatmışdıq. İstintaq gedən vaxt həyəcanlanmış müvəkkil kabinetə boylandı – general 

ona yanmış evin ətrafını yoxlamağı tapşırmışdı. “Yenilik var”,- o dedi. Müstəntiqlər dəhlizə 
çıxdılar. Müvəkkil Həsənovların evinin arxasından keçən arxdan tapdığı aftafanı göstərdi. 
Aftafadan benzin iyi gəlirdi. Məlumdur ki, aftafa yanacaq daşımaq üçün nəzərdə tutulmayıb. 
Tanımaq üçün şahidlər çağırıldı. Qonşulardan biri xatırladı ki, İsmayılın arvadının belə 
bir aftafası olub. İşıq ucu görünməyə başlayırdı… İstintaq gecə saat üçə çəkdi. Piriyev və 
Abdullayev sıxışdırırdılar. İsmayıl əsəbiləşir, cavab qaytarırdı.

– Yaxşı,- Ağdaşın polis rəisi dedi,- sabah davam etdirərik. Saxlanılanı aparın.
İsmayıl təlaş içində qışqırdı:
– Məni niyə tutmusunuz? Mən qardaşımı öldürməmişəm.
Qapının yanında general İsmayıla tərəf əyilib yavaşca dedi:
– Sənin qatil olduğuna mən də inanmıram. Amma bunu kimin etdiyini sən deyə bilərsən. 
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Axı sən bunu bilirsən. Yaxşı-yaxşı fikirləş.
Dünya statistikası göstərir ki, öldürülənlərin yetmiş faizindən çoxunu qohumları və 

yaxınları öldürürlər. Ola bilər: general dünya statistikasına qarşı çıxmır. Onun üçün əsas 
məsələ bu faizlərdən nə qədərinin Azərbaycanın payına düşməsidir. Ənənəvi, ailə dəyərləri 
Kamil Məmmədov üçün hər şeydən üstündür. O indi də bu dəhşətli faktlarla barışa bilmir. 
Bu, azərbaycanlılara aid deyil, onların mentaliteti başqadır. İsmayıl Həsənov qatilə oxşamırdı. 
Cılız, əldəölənin biri idi, arvadının onunla camaat arasında necə davranmasından görünür 
ki, arvaddan qorxandır. Əl-ayaqda işləyən yükdaşıyan: balta atdım gətir, kərki atdım gətir. 
Bundan artığına heç can da atmır, öz yerini tanıyır. Elə bir səbəbi də yoxdur. Bəlkə vərəsəlik, 
qardaşının evi, təsərrüfatı? Bəs onda hər şeyi yandırmaq nəyə gərək idi? Amma yenə də…
xəfiyyə düyğusu generala deyirdi ki, İsmayıl qatil ola bilər.

Ayağımızda rezin çəkmələrlə, qatilin bıçağı (əyani sübutu) atdığı quyunun yanında.
Mərkəzdə K.Məmmədov, onunla yanaşı Respublika Cinayət Axtarışı İdarəsinin rəisi A. Piriyev, 

sağdan sonuncu X.Abdullayev.
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Kamil Məmmədov:
– Mən istintaqa həmişə böyük əhəmiyyət vermişəm. Tabeliyimdə olanlardan da həmişə 

tələb etmişəm: istintaqı təzyiqsiz, hədə-qorxusuz, fiziki təsirsiz aparsınlar, yalnız başları, 
düşüncələri hesabına, məntiqlə həqiqəti üzə çıxartsınlar. İstənilən adam cinayət törətdikdən 
sonra bunu düz edib-etmədiyi barədə, sonra nə etmək lazım olduğu barədə düşünür. Onunla 
elə məharətlə münasibət yaratmalısan ki, sənin ona canın yandığına, onu başa düşdüyünə 
inansın. Onu hərəkətə gətirmək, onun qəlbinə girmək lazımdır. Hansı sualın əvvəl verilməsini, 
hansıların sonraya saxlanılmasını müəyyənləşdirmək vacibdir.

İkinci görüşümüzdə mən İsmayılla demək olar ki, heç danışmadım. Onun özü danışırdı. 
Mən xahiş etdim ki, öz tarixçəsini, necə böyüdüyü, oxuduğu barədə, valideynləri haqqında, 
qardaşı, onun ailəsi ilə münasibətlərindən danışsın. O, qardaşının necə ağıllı, zəhmətkeş 
olmasından, necə yaxşı sürücü olmasından danışdı. “Sən maşın xoşlayırsan?”- bu mövzuda 
onun necə canlandığını görüb, soruşdum. “Hə, çox”. “Sürə bilirsən?” “Yox”. “Bəs qardaşın 
sənə niyə öyrətməyib?” “O hesab edirdi ki, mən kütbeyinəm,- o, səsində acı qəhər dilləndi,- 
əlindən bir iş gəlməyən kütbeyin”. “Amma sən bilirdin ki, kütbeyin deyilsən”. “Mən maşın sürə 
bilərdim, amma mənə icazə vermirdilər. O həmişə məni lağa qoyurdu”.

Söz sözü çəkər… Aydın oldu ki, qardaşı ilə münasibətləri heç də qardaş münasibətləri 
deyildi. Arvadı hey qızışdırırdı, kəlləsini yağır eləmişdi: “Niyə bizim evimiz qardaşının 
evindən pisdir? Niyə onun arvadı məndən yaxşı geyinir. Niyə onun qızılları var, mənim 
yoxdur…” Beləliklə söz-söhbət, dava-dalaş başlandı, hətta bir dəfə gəlinlər dalaşdılar da. 
Günahkar isə həmişə İsmayıl olurdu. Görürdüm ki, o danışmaq, ürəyini boşaltmaq istəyir, 
odur ki, sözünü kəsmirdim. Bəlkə də birinci dəfə idi ki, onu dinləyirdilər, özü də adi 
adam yox, general dinləyirdi. O elə hey danışır, danışır, danışırdı. O məni özünün sanballı 
olduğuna, haqlı olduğuna inandırmağa çalışırdı. Nədə haqlı: öldürmədiyində, yoxsa yerində 
öldürdüyündə? Başa düşürdüm ki, o qızışıb və bu çox çəkməyəcək. Hətta əsəbləri poladdan 
olan adam belə əhatəyə salınmış canavar vəziyyətində çox dözə bilməz. “Bəlkə də qardaşın 
cəzalanmağa layiq idi. İsmayılın gözlərinin necə parıldadığını görüb, yavaş-yavaş dedim. Bunu 
eşitmək onun üçün xoş idi.- Amma sən, mən əminəm, bunu bacarmazdın. Sən zəif adamsan”. 
Bu yerdə o özünü saxlaya bilmədi. “Mən öldürmüşəm, mən”. “İnanmıram. Sübut elə”. “Sizin 
tapdığınız aftafa bizimdir. Mən ona benzin doldurub apardım, evin hər tərəfinə səpdim”. “Elə 
aftafadan hamıda var,- Kamil Məmmədov dedi.- Yaxşısı budur necə öldürə bildiyini danış. 
Təkbaşına beş adamı? Nə nağıl danışırsan?” “Nə nağıl!- İsmayıl özündən razı halda güldü.- 
Əvvəlcə qardaşımı yatdığı yerdə bıçaqla yortdum. O xırıldadı. Arvadı oyandı, onu da vurdum. 
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Sonra uşaqlarını… ayrı-ayrı otaqlarda yatırdılar”. “Bir bıçaqla?”- mən tənəylə dedim. “Niyə 
bir? Üç bıçağım var idi”. “Bəs onlar indi haradadır?”- ona özünə gəlməyə imkan vermədən 
tez soruşdum. Mənə elə gəldi ki, qatil özündə deyil. “Ayaqyolunda, bıçaqları ora atmışam”. 
“Hansı ayaqyolunda? O haradadır?” “Həyətimizdə, bizim evin həyətində. Hamısını özüm 
fikirləşmişəm, özüm də eləmişəm. Özüm öldürüb, özüm də yandırmışam. Tək. Arvadım 
getmədi. Evdə gözləyirdi”. 

Ələddin Sultanov,
respublika prokurorunun sabiq müavini

– Səhər saat beş idi, Kamil Məmmədov məni yuxudan qaldırdı. Həyəcanlı idi, dedi ki, 
İsmayıl İsmayılov etirafedici ifadə verir. Və şübhəli şəxsin evində axtarış aparmağa icazə, order 
istədi. Əlbəttə, mən dərhal lazım olan sənədləri imzaladım. Mən buna qədər də Kamillə çox 
ağır işlərdə birgə işləmişdim və ona şəksiz inanırdım. Kamilin rəhbərlik etdiyi qrup axtarış 
aparmağa getdi.
Xalıq Abdullayev:

– Prokurorun yanından qayıdan kimi Kamil Məmmədov dedi ki, təcili olaraq İsmayılın 
evindəki ayaqyolunu yoxlamaq lazımdır. Şəkəliyə getdik. Quyu böyük, dərin və ağzınacan 
nəcislə dolu idi. Biz isə tuflidə idik. General xahiş etdi ki, rezin çəkmə gətirsinlər. Çəkmələri 
geydik, burnumuzu tutub dizə qədər nəcisin içinə girdik. 
Kamil Məmmədov:

– O şəkili indiyədək saxlayıram: biz rezin çəkmədə Həsənovların ayaqyolunun yanında 
dayanmışıq. Kimsə xatirə olaraq çəkmişdi. Çox üfunətli iş idi: həm hərfi, həm də məcazi 
mənada. Bıçaqları tapdıq. İsmayıl onları tanıdı. Daha bir həyəcanlı məqam. Prokuror 
müavininin istintaqı. Ələddin Sultanov çox prinsipial adam idi. Özündən başqa kimsəyə 
inanmırdı. (“Mənə isə dedi ki, Sizə şəksiz inanırdı”,- dedim. “Hə?”- general təəccübləndi – 
N.İ.). O, qapını örtüb, bizi çöldə qoydu. İstintaqı tək apardı ki, heç bir təzyiq olmasın. Mən 
həyəcanlı idim, İsmayılın özünü necə aparacağını düşünürdüm. Bəlkə dediklərini inkar 
edəcək? Amma hər şey qaydasında oldu. O mənə dediklərini prokurora da təkrar etdi.
Xalıq Abdullayev:

– İsmayılı güllələdilər, arvadına isə ərini qatil vəziyyətinə çatdırdığına və qətldə iştirakına 
görə altı il iş kəsdilər. İnsanın paxıllığı nələrə gətirib çıxardır! – ağılasığmazdır. Təcrübəmdə 
bundan çətin iş olmayıb (bir qədər susduqdan sonra). Kamil Əliyeviçi biz onda Borjoma yola 
saldıq ki, istirahətini başa vura bilsin (gülümsəyir). Yaxşı kişidir.



125

“BƏS BALIQ VAR?”
Vaxtanq Kikabidzedən, 

 
– Yadımdadır, Azərbaycanda çəkilişdə idim. 

Telefon zəng çaldı. Kamil Məmmədov idi. Dedi: 
“Vaxtanq, niyə mənə zəng vurmursan?” Mən bildirdim 
ki, işim çoxdur, məşğulam. “Sabah saat 11-də lülə 
kabab yeməyə gedirik. Harda olacaqsan?” Həmin 
vaxtda isə mənim çəkilişim vardı, rejissor yunan idi, 
Yunanıstandan qovulmuş kommunist. Deyirəm: 
“Səkkizinci kilometrdə”. Səhər, Səkkizinci kilometr, 
avqust, isti. Vuruşmanı çəkirik – 400 tank və 7 min 
əsgər gəlib… Rejissor səsucaldanda elan edir: “Hazır 
olun, diqqət…” - və yenicə “Motor!” demək istəyirdi 
ki, çəkiliş meydançasına qara “Volqa” girir. Yunan 

qışqırır: “Stop!” General Məmmədov maşından düşür və sakitcə soruşur: “Kikabidze hardadır?” 
Göstərirlər. O yaxınlaşır və saymazyana deyir: “Get tez paltarını dəyiş, gedirik”. Xahiş edirəm: 
“Kamil, heç olmasa yunanı başa sal”. O, rejissora yaxınlaşıb, qulağına nəsə pıçıldadı və o, 
səsucaldanla dedi: “Bu günlük kifayətdir. Sabah saat beşdə çıxırıq”. Məni maraq götürdü: 
görəsən Kamil ona nə deyib? Maşında soruşuram: “Sən ona nə dedin?” “Heç nə. Necə bilirsən, 
bu tankları o haradan alıb? Bunu mən təşkil etmişəm. Dedim: “Əgər Kikabidzeni buraxmasan, 
sabah nə tanklar olacaq, nə də əsgərlər”.

Azərbaycanlılar çox qonaqpərvərdilər, hər gün məni harasa qonaq aparırdılar. Daha heyim 
qalmamışdı, ayaqlarım əsirdi. Bir dəfə Kamil dedi: “Sabah onuncu gündür. Nə ilə paxmel 
eləmək istəyirsən?” “Bircə qoyun əti olmasın. Balıq olar?” “Yaxşı, səhər hazır ol, Maştağaya balıq 
yeməyə gedirik”. Səhər saat 7-də qapı döyüldü. Üzləri tərtəmiz qırxılmış qalstuklu adamlar 
dayanıb, aşağıda maşında isə Kamil dostlarıyla. Balıq yeməyə gedirik. Stolun arxasına keçirik. 
Kamil direktora deyir: “Bura gəl və hansı balıq xörəklərinizin olduğunu Vaxtanqa de”. O, 
menyunu əlində tutub ucadan oxuyur: “Qara kürü, qırmızı kürü, keta kürüsü, sıxılmış kürü, 
dənəvar… şərab sousunda siyənək, qızardılmış suf, uzunburun kababı və daha on səkkiz adda. 
Qurtardı. Kamil bir qədər susduqdan sonra sual verir: “Balıq necə, var?” Mən donub qalmışdım, 
direktor isə günahkarmış kimi başını aşağı salıb dedi: “Balıq yoxdur”. “Bəsdir. Getdik. Lülə 
kabab yeyəcəyik!” Sonra Kamilə dedim: “Bura bax, o qədər balıq sadaladı, axı biz niyə getdik?” 
“Çünki, Vaxtanq, biləsən ki, balıq yalnız nərədir!”
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DÖRDÜNCÜ HİSSƏ

1988-Cİ İLİN QAYNAR QIŞI
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TƏCİLİ EZAMİYYƏT 

1988-In yeni ilini general dostları ilə qeyd edirdi. Bu – bayramı ailəliklə, ən yaxın adamlarla birgə qeyd 
etmək - artıq ənənəyə çevrilmişdi. O, həyəcanlı, şən, məzəli idi, çoxlu zarafat edirdi, bir sözlə - məclisin 
canı idi. “Abşeron” mehmanxanasının Şərq zalının pəncərəsindən görünürdü ki, dan yeri sökülür. 1987-
ci il tarixə dönürdü, Yeni ilin ilk günü başlayırdı. Kamil Əliyeviç qədəhini qaldırdı. Hamı susdu (Daha 
sonra dostları bu sağlığı uzaqgörənlik adlandıracaqlılar). “Biz bu 1988-ci ilin necə olacağını bilmirik,- 
general birdən ciddiləşib dedi, - həyatın bizim üçün hazırladığı bütün suallara cavab tapa bilmərik. 
Amma bir şeyi dəqiq bilirəm – təhlükəli ezamiyyətlərsiz, kriminalsız cinayətkar “ovu” olmayan sakit, 
həyəcansız həyat mənlik deyil. Mənim həyatım - mənim işim, mənim əsas mahiyyətimdir. Və mənim ən 
böyük sevgimdir. Həyatın mənə verə biləcəklərinin içərisində ən maraqlısı, ən əyləncəlisidir. Mən işim 
olmadan yaşaya bilməzdim. Ona görə də, “dostlar, İşin şərəfinə!” Qədəhlər cingildədi. 

Sevil xanım başa düşdü ki, ərinin söz verdiyi istirahəti gözləməyə dəyməz. Tezliklə Respublika 
Kompartiyasının MK-dən onun Qarabağa ezamiyyəti ilə bağlı zəng gəldi. O, sağlamlığı ilə əlaqədar 
getməyə bilərdi, amma bu heç onun ağlına belə gəlmədi, halbuki çox gözəl başa düşürdü ki, onun 
qarşısında duran tapşırıq olduqca məsuliyyətli və təhlükəlidir. “Bəli, baş verənlərin nə dərəcədə təhlükəli 
olduğunu başa düşürdüm, - həyatının bu mərhələsinə çatanda Kamil Əliyeviç etiraf etdi, - amma mən 
heç vaxt təhlükədən qaçmamışam”. 

Beləliklə, 1988-ci il fevralın əvvəllərində Muxtar vilayətin paytaxtı Stepanakertin əsas meydanında 
200-300 gənc yığılıb “Masium!” deyə bağırırdılar. Onlar hansı “Yenidən birləşməni” tələb edirdilər? 
Dəli olmuşdular, nədir? – Bakıda baş çıxara bilmirdilər. Vəziyyətdən baş çıxartmaq və hadisəyə aydınlıq 
gətirmək üçün münaqişə zonasına DİN nazirinin müavini Məmmədovu göndərdilər. O, vəziyyəti olduqca 
təhlükəli, qəti addımlar atılmasını tələb edən kimi qiymətləndirdi. Onun fikrincə, bu, marqinalların 
xuliqan oyunbazlığı deyil, kənardan ustalıqla idarə olunan, düşünülmüş siyasi addım idi. Moskvaya 
ardı-arası kəsilmədən axan kasıbçılıqdan və hüquqlarının pozulmasından şikayətlər Azərbaycana qarşı 
yönəlmiş tamam başqa məqsədləri ört-basdır edən tüstü dumanı idi. Öz rəhbərliyinə ətraflı raport yazdı 
və xahiş etdi ki, ixtişaşın qarşısını almaq üçün xüsusi təyinatlı milis batalyonu göndərsinlər. Cavab olaraq 
əmr aldı: “İntizam yaratmalı. Güc tətbiq etməməli. İzahat işi aparmalı”. O, həmin şəraitdə, gələcəkdə 
aydın olacağı kimi, ölümə bərabər fəaliyyətsizliyə görə məsuliyyəti öz üstünə götürmək istəmirdi. 

– SSRİ Ali Sovetinin sədr müavini Demiçevin və MK-nın katibi Razumovskinin rəhbərliyi altında 
Stepanakertə gələn Sov.İKP MK-nın nümayəndə heyəti ilə görüşü xatırlayıram, - Kamil Məmmədov 
deyir. – Erməni separatçıları DQMV–də aşağı sosial-iqtisadi həyat şəraiti və bərabərsizlik haqqında 
yalanlar uydururdular, halbuki yaşayış səviyyəsinə görə Muxtar vilayət Azərbaycanı üstələyirdi. Lakin 
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tribunada yanımda dayanan vəzifə sahibləri kəlmə də olsa kəsmədilər, hətta bu yalanı təkzib etməyə heç 
cəhd də etmədilər. Mən sarsılmışdım. 

Lakin raportlar yazmaqda davam edirdilər, təcili tədbir görülməsini, israrla tövsiyə edirdilər. Hətta 
konkret təkliflər də irəli sürülmüşdü. Kamil Məmmədov Dağlıq Qarabağa və yaxın ərazilərə necə 
qoşun yeridildiyini, gecə vaxtı yollarda tankların və BTR-lərin necə guruldadığını, Stepanakertin necə 
silahlandırıldığını görürdü. Aydın idi ki, nəsə ciddi bir şey gözlənilir. Lakin yenə də öz raportlarına 
respublikanın yüksək vəzifəli şəxsləri tərəfindən müəmmalı cavablar alırdı: “Əhali arasında izahat işi 
aparmalı”.

O da işləyirdi. Yorulmadan işləyirdi. Şəhərbəşəhər, kəndbəkənd gəzərək, insanları separatistlərin 
fitnəsinə uymamağa çağırırdı. Millətçilərin gecələr asdığı erməni bayraqlarını sübh çağı dövlət 
idarələrindən çıxardırdı. Səhərlər isə öz dəstəsi ilə meydanda dayanıb, Azərbaycan hökumət obyektlərinə 
gedən yolları kəsirdi.
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Xalıq Abdullayev,
polkovnik, 1988-ci ildə Şəkidə milis rəisi

– Mən Stepanakertə Kamil Məmmədovun sərəncamına verilmiş DİN şəxsi 
heyətinin qrafikinə əsasən gəlmişdim. Biz ictimai asayiş yaratmaqda generala 
kömək etməli idik. Bu, çox qəribə bir vəziyyət idi. Baş meydanda yüzlərlə 
etirazçılar anti-Azərbaycan şüarları qışqırır, bizim bayraqları cırır, özlərini 
aqressiv aparırdılar.Yerli milis isə (guya onlar bizim həmkarlarımız idilər) demək 
olar heç bir reaksiya vermirdilər. Onların arasında çoxlu erməni vardı, özlərini 
bitərəf kimi aparsalar da, əslində etirazçıların tərəfində idilər. Biz isə kordonda 
dayanıb rayon partiya komitəsinə – yeganə Azərbaycan obyektinə tərəf cuman 
izdihamın qabağını alırdıq. Biz az idik, 10-15 nəfər ezam olunmuş, üstə gəl 
xüsusi təyinatlılar. Üstəlik də bizə güc tətbiq etməyə icazə verməmişdilər. Hələ 
də yadımdadır, general Məmmədov ora-bura necə vurnuxurdu. Bizə yaxınlaşıb 
təlimat verir, 10 dəqiqə sonra isə o artıq meydanın o biri başında olurdu. Daha 
10 dəqiqədən sonra isə şəhərin o biri başına gedirdi. Biz söyüş yağışı altında 
dinmədən, 5-6 saat tərpənmədən dayanmalı idik. “Necəsən, Xalıq?” – o soruşdu. 
“Babatam, general, amma ayaqlarım şişib”. 

Bir dəfə biz dörd sutka yerimizdən tərpənmədik. Belə iradəmiz vardı. Vətənə 
belə sədaqətimiz vardı. Hətta ermənilər də bizə qəribə baxırdılar. Yadımdadır ki, 
general səhər tezdən müşavirə keçirdirdi. Rəislərdən biri gəlməmişdi, tapşırmışdı 
ki, xəstələndiyini çatdırsınlar. Kamil Məmmədov isə dedi: “Qoy dərhal meydana 
gəlsin. Biz ölə bilərik, amma xəstələnmək olmaz”. Biz demək olar ki, yatmırdıq. 
Növbədən sonra bizi Ağdama aparırdılar, mehmanxanada yer olmadığı üçün 
avtobusda gecələyirdik. Düz bir ay belə sürdü. Hər gün elə bil cəhənnəmdən 
çıxırdıq. General Məmmədov isə öz postunda qalırdı. Əgər o olmasaydı, orada 
çoxdan böyük qırğınlar başlayardı. Mən bunu sizə tam məsuliyyətlə deyirəm. Elə 
onu oradan götürən kimi başladı da”.

Kamil Məmmədov Azərbaycanı Stepenakertdə təmsil edən, demək olar 
ki, yeganə real orqan olan qərərgah yaratmışdı. Lakin ona mane olurdular: 
azərbaycanlı əhalinin Dağlıq Qarabağdan sıxışdırılıb çıxarılması ilə məşğul olan 
xüsusi Komitəyə rəhbərlik edən, Moskvanın əlaltısı Arkadiy Volskinin simasında 
yadlar, eləcə də hakimiyyət səlahiyyətini əslində bizim rəqiblərimizə verən 
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Azərbaycan Kommunist partiyası MK-nin yüksək vəzifəli şəxslərinin simasında 
özümüzünkülər. 

Qüvvələr qeyri-bərabər idi. Respublikanın rəhbərləri ilə amiranə şəkildə 
danışan, qəzəblə baxan, özünü ağa kimi aparan Volski, nəhayət, general 
Məmmədovun qərərgahını sıxışdırıb Stepanakertdən Ağdama çıxarda bildi. 
Təhlükəli miqyas almış Qarabağ fitnəsi heç bir şahid olmadan “inkişaf ”  
etməli idi. 

Xankəndi (o zamankı Stepanakert) 1988-in fevralı . Qarabağ konfliktinin başlanğıcı. K. Məmmədov 
(soldan ikinci) DİN-in xüsusi təyinatlı qüvvələrini Azərbaycan KP MK-nin keçmiş katibi V. Konovalova və
Azərbaycan KP MK-nin inzibati şöbəsinin müdiri M. Əsədova təqdim edir.
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BAHARIN ON YEDDI ANI

“Səhnə arxasında” gərgin iş getdiyinə isə general heç şübhə də etmirdi. DİN nazirinin müavinləri 
həmişə informasiya axınının kəsişmə mərkəzində olurdular. Məlumatlar, raportlar, məktublar, müraciətlər, 
xəbərdarlıqlar, bəzən hətta ən inanılmaz şayiələr – bütün bu ciddi və həm də həyəcan doğuran əlamətlər 
siyasi nikbinlik oyatmırdı.

– Bir dəfə mənə məlumat gəldi ki, - general xatırlayır, - mayın 1-də Stepanakertin baş meydanında anti-
Azərbaycan və anti-hökumət şüarları ilə nümayiş keçiriləcək. Mən partiyanın vilayət komitəsinin birinci 
katibi Poqosyanın yanına yollandım. Bir başa sual verdim. O, and içməyə başladı ki, heç kəs belə bir şeyi 
ağlına gətirmir. Səhər isə meydana “Qorbaçov, xilas elə bizi”, “Biz Ermənistana köçürük!” transparantları 
ilə yekəpər oğlanlar axışdılar. Bizim torpaqlarımıza köçürlər (acı təbəssümlə). Biz bu toplanışı zorla 
dağıtdıq. Lakin onlar bizə meydan oxumuşdular. Bizi DQMV-nin müstəqil, sərbəst dövlət olduğunu 
düşünməyə məcbur edirdilər, alışdırırdılar. MK-yə zəng vurdum: “Poqosyan Azərbaycan kommunist 
partiyası MK bürosunun üzvüdür. Onu məsuliyyətə cəlb edin. Nəhayət, onu qanunu pozduğuna görə 
partiyadan çıxarın! Onlar özlərini aqressiv və həyasız aparırlar!” Cavabında: “Heç bir kəskin hərəkət 
etməyin. Bu, siyasətdir. Siz ancaq asayişə nəzarət edin”. İsti kabinetlərdə oturub, səni heç bir təhlükə 
gözləməyəndə bu cür məsləhətlər vermək, əlbəttə, asandır. General ürəyində söyüb dəstəyi yerə qoydu. 
Dövlət adamı və hərbçi kimi o başa düşürdü ki, yuxarıdan gələn əmrlərə tabe olmaq lazımdır. 

Onun səbir kasası dolmuşdu. Yuxusuz gecələr, çöl şəraiti, həyəcanlı xəbərlər, baş verənlərə rəhbərliyin 
qeyri-adekvat reaksiyası onu boğaza yığmış, olduqca yormuşdu. Üstəlik, o, ailəsini də demək olar ki, üç 
ay idi görmürdü. General ev nömrəsini yığdı. Həyat yoldaşının mehriban səsi onu həmişə sakitləşdirirdi. 
“Sevil, - onun səsi titrədi, - sabah 6-00-da evin qabağında “uazik” dayanacaq, uşaqları götür və yanıma 
gəlin. Axşam sizi geri göndərəcəm”. “Nəsə baş verib?” “Yox. Sadəcə, mayın 2-i istirahət günümdür – üç ay 
ərzində ilk istirahət günümdür. Onu sizinlə keçirmək istəyirəm”.

Lalə Bağırova,
– Səhər saat 6-da bütün ailəmiz – anam, bacım Xumar yoldaşı Məmmədlə, mən, Faiq və uşaqlarla 

Bakıdan çıxdıq. Yazın düz ortaları idi, amma hələ qış havası vardı, Ağdamda qar yağırdı. Atam bizi 
hansısa körpünün yanında qarşıladı, adı yadımda deyil. Necə bir görüş idi?! “Baharın on yeddi anı”. 
Ştirlisin yoldaşı ilə görüşü. Atam arıqlamış, sifəti uzanmışdı. Yorğun gözlərinin altında qara kölgələr 
vardı. Olduqca mülayim baxışları, daha da mülayim idi, səsi də dəyişmişdi. “Sürpriz! – o dedi. – Biz 
Şuşaya gedirik”. Sonra bizə danışacaqlar ki, yol təhlükəli olduğu üçün SSRİ DİN qərargahının polkovniki 
atama müşayiət təklif etmişdi. Vilayətdə qeyri-qanuni silahlı dəstələr yığılmışdı. Döyüşçülər hərdən 
xəlvəti yerlərdən güllə atırdılar. Amma atam cavab verib ki, öz torpağında ailəsini özü müşayiət edəcək.
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Məmməd Əliyev,
– Kamil Əliyeviç fenomeni ondadır ki, o, əslində cəmiyyət adamıdır, bu hətta ailədə də hiss 

olunurdu. Hərbi şəraitdə o, bizim üçün heç bir zaman unutmayacagımız daha bir bayram təşkil edə 
bilmişdi. Onda mən ilk dəfə idi ki, Dağlıq Qarabağa gəlmişdim. Qar yağırdı, təbiət gözəl idi, amma 
mənim lirikalıq halım yox idi, məni siyasi məqamlar maraqlandırırdı. Maşının pəncərələri arxasında 
mitinqçilər... Mən birinci dəfə idi ki, erməni bayraqlarını Azərbaycan torpağı üzərində görürdüm və 
bu, məndə güclü hiddət doğurdu. Üstündən xeyli muddət keçdikdən sonra, 90-cı illərdə mən Moskva 
generalları Safonov və Boyko ilə birlikdə prezident Heydər Əliyevin qəbulunda oldum (görüş bütün 
dünya azərbaycanlılarının Konqresi çərçivəsində keçirdi – N.İ). Qarabağ müharibəsi, Dağlıq Qarabağ 
məsələsində prinsipial mövqeyinə görə erməni ekstremistlərinin Safonova qurduqları sui-qəsdlər 
haqqında söhbət gedirdi. Birdən Safonov ermənilərin qara siyahısında general Məmmədovun da 
olduğunu dedi. Mən bunu bilmirdim, Kamil Əliyeviç bu haqda heç vaxt danışmamışdı. Heydər Əliyeviç 
də bilmirdi. Lakin mən fəxr edirdim: hətta dövlət simalarının heç də həmişə zirvədə olmadıqları Vətən 
üçün çətin olan həmin vaxtlarda general Məmmədov həyatı üçün təhlükəli olan belə bir vəziyyətdə, belə 
sədaqətlə Azərbaycanın maraqlarına xidmət edirdi. Heç bir zaman vətənpərvərliyinə şəkk etməyə əsas 
vermədiyi üçün mən ona minnətdaram. 

Lalə Bağırova:
– Ümumiyyətlə, atam işi haqqında, qiyam zonasındakı vəziyyət haqqında danışmırdı. Lakin biz onun 

dəyişildiyini, dartılmış, yay kimi gərgin olduğunu hiss edirdik. Aydın məsələ idi. O, işdəki uğursuzluğa 
görə nəinki yalnız professional, həm də bir vətəndaş kimi fikir çəkirdi. Heç vaxt dilinə almasa da, atam 
əsl vətənpərvər idi. 

Biz dağın ən hündür yerinə qalxdıq, bizdən aşağıda isə qar örtüyü altında mənzərəli meşələri və 
bulaqları ilə olduqca gözəl görünən Şuşa göz oxşayırdı. Məsələ ondadır ki, yoldaşımın atası əslən Şuşalı 
idi və Faiq ata-baba yurdunu görmək istəyirdi. Onun axtarışına başladıq. Tapdıq. Bağın içində olan 
gözəl, möhkəm bir ev idi. Biz onun fonunda şəkil çəkdirdik. 

Qala divarları boyunca bütün şəhəri gəzdik, 17 məsciddən birinə girdik, xan qızı Natəvanın sarayına 
baş çəkdik, Şuşa bazarına da dəydik. Hansısa bulağın yanında düşərgə saldıq, atam əla kabab bişirdi. 
Görünür, bizim yanımızda olmaq atama xoş idi, o gülürdü. 

Onunla bir yerdə olmaqla, qohumlarının necə sevindiyini duymaq Kamil Məmmədov üçün xoş 
idi. Qeyri-adi qış havasının, sönməkdə olan günəş şüaları ilə işıqlanan Bağırovların ailə bağının, təmiz 
dağ havasının, Şuşa boyu unudulmaz gəzintinin təsirindən doğulan yüksək əhval-ruhiyyə hətta balaca 
nəvələrinə də sirayət etmişdi. Belə bir sevinc dolu şəraitdə o sevinirdi ki, yaxınları onun yaşadığı 
bədxah, amansız, qorxunc mühitdən uzaqda yaşayırlar. Onların yanında ona xoş idi. Həyat həmişə 
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belədir. Hər şeydə ürəkaçan nəsə tapmaq olar. Amma bir tərəfdən də onun ürəyi sıxılırdı, o bilirdi 
ki, yaxın vaxtlarda artıq Şuşa olmayacaq və ola bilsin ki, onların ayaqları bu torpağa dəyən son 
azərbaycanlılardır. Lakin o, heç ağlına belə gətirə bilməzdi ki, onun ürəyinə damanlar belə tezliklə 
baş verəcək və şəhər düşmənin əlinə keçəcək...

Şuşaya gedən yolda
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GENERAL İVAN ŞİLOV 

“İttifaqın “qaynar nöqtələri”ndə sülh onun rəhbərliyi ilə bərpa 
olunurdu. Görünür, bu səbəbdən də onu “SSRİ DİN-in əfsanəsi” 
adlandırırdılar. Sovetlər ölkəsinin sonuncu nazir müavini idi, 
birinci nazir müavini. Rusiyanın tarixi onun həyatında güzgü kimi 
əksini tapıb, onun taleyində “QKÇP”dən, Ali Sovetin hücuma 
məruz qaldığı ağır günlərdən izlər qalıb. Uşaqlığı hərbçilər arasında 
keçib, sonra xalqın keşiyində dayanıb- SSRİ-nin cinayət axtarışı 
idarələrinə rəhbərlik eləyib. Adı da xəlqidi-İvan Şilov”. Rus mətbuatı 
Rusiya DİN-in general polkovniki İvan Şilov haqqında belə yazır. O, 
dəfələrlə Azərbaycana gəlib, xüsusən də Qarabağ hadisələri zamanı. 
1988-ci ildə. Və mən biləndə ki, o Kamil Məmmədovla da görüşüb, 
istədim ki, Kamil Məmmədov haqqında onun da rəyini öyrənim. 

– İvan Fyodroviç, 1988-ci ilin qaynar qışı yadınızda necə qalıb?
– O zaman, həqiqətən, qış da “isti” idi, ölkədəki vəziyyət də, 

xüsusən də Qarabağda. Və mən gördüm ki, Azərbaycan milisi, 
Azərbaycan DİN-in o zamankı nazir müavini- mənim həmkarım 
Kamil Məmmədov necə mürəkkət bir vəziyyətdə qalıb. Amma 
izn versəniz mən söhbətimə bir qədər uzaqdan başlayardım. 
Kamil Əliyeviçi mən 40 ildir tanıyıram. Ötən əsrin 70-ci illərində 

General-polkovnik İvan Fyodoroviç Şilov,
Rusiya Federasiyasının DİN-in kollegiya üzvü, 

Rusiya Daxili İşlər nazirinin köməkçisi 
Nurqaliyev R.Q. Vladimir Putinlə 
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qarşılaşmışıq, Moskvada DİN-in adi akademik kurslarında birgə təhsil almışıq, bu kurslarda Sovet 
misilinin idarə olunması üçün kadrlar hazırlayırdılar. Bu ciddi məktəb idi, buraya artıq özünü istedadlı 
təşkilatçı kimi tanıtmış zabitləri (əsasən polkovnikləri) göndərirdilər. Qafqaz respublikaları arasında 
Kamil yanılmıramsa, namizədliyi irəli sürülən yeganə namizəd idi. 

– Kamil Məmmədov necə kursant idi?
– Mən qrup nümayəndəsi idim və elə bu səbəbdən bütün kursantlarla sıx əlaqə saxlayırdım, o 

cümlədən də Kamillə. Cəsarətlə etiraf edirəm ki, Kamil ən parlaq kursantlardan idi. Həmişə diqqət 
mərkəzində olurdu. Fotoaparatını da əlindən qoymurdu. Onun çəkdiyi şəkillər bu gün də ailə 
albomlarında qorunub-əzizlənir, “bizim universitetlərin” səlnaməsini əks etdirir. Seminarlarda onun 
dərin zəkası, elmi üzə çıxırdı və o heç zaman mühazirələrin çərçivəsində qalmırdı. Məlum olurdu 
ki,o başqa mənbələri də yaxşıca mənimsəyib və oxuduqlarını öz təcrübəsi ilə birləşdirib. Ona həmişə 
diqqətlə qulaq asırdılar. O qaynar diskussiyalara qarışanda dərhal kursantların diqqətini cəlb edə bilirdi. 
Və bu da elə əsil zabit xarakteri idi. Yüksək intizam, idarəetmə təfəkkürü, iradə Kamilin yadımda qalan 
məziyyətləri sırasındadır. Və mən inanırdım ki, onun qarşısına hər hansı bir tapşırıq qoyulsa, o şərəflə 
yerinə yetirəcək. Zaman göstərdi ki, o bunu öz fəaliyyəti ilə sübut edib. 

– O, Qarabağda necə təsir bağışlayırdı?
– Cəsarətli, qətiyyətli, vətənə sadiq bir insan kimi. Ekstremal vəziyyətlərdə ağılla hərəkət eləyirdi, 

çalışırdı ki, uşaqlar yetim, gəlinlər dul qalmasın, qurban az olsun. Bu nazir müavinin, generalın, zabitin 
ən ümdə keyfiyyətləridir. Və onun bu xüsusiyyətləri ölkənin on minlərlə dinc sakini od-alov arasında 
qalanda bir daha üzə çıxdı. Kamil Əliyeviç haqqında ən xoş xatirələr həmişə mənimlədir.
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GENERAL SAFONOV 
Dağlıq Qarabağın keçmiş komendantı (1988-1989). 

1988-ci ilin mayında SSRİ daxili işlər naziri 
Bakatinin sərəncamı ilə motoatıcı batalyonun 
müşayiəti ilə Stepanakertə Dağlıq Qarabağın 
hərbi komendantı general Safonov gəldi. O, 
Qarabağ qarşıdurmasının ən parlaq, nüfuzlu və 
məlumatlı simalarından biri idi. Safonov gözüaçıq, 
yorulmaq bilməyən, fəal bir insan idi. Əfqanıstan 
müharibəsindən keçmiş, yaltaqlığa, hiyləyə və 
erməni siyasi mətbəxinin digər inqrediyentlərinə 
qarşı immuniteti olan sərt hərbi rəis adını 
qazanmışdı. Safonovu mərdliyinə və obyektivliyinə 
görə dəyərləndirirdilər. O dövrdə isə obyektiv olmaq 
elə də asan deyildi. Moskvadan göndərilənlərin, hətta 
hərbçilərin belə arasında siyasi ab-havanı və əhval-
ruhiyyəni tutanlar çox idi, onlar başqalarının milli 
maraqlarına görə karyeralarını təhlükə altına qoymaq 
istəməyib, Kreml rəhbərlərinin, separatçıların 
tərəfdarı olduğunu bildikləri üçün onların dedikləri 
ilə oturub-dururdular. Safonov, demək olar, yeganə 

insan idi ki, vəziyyəti başa düşürdü, lakin buna baxmayaraq cəsarətlə Azərbaycanın marağını müdafiə 
edirdi. Əbəs yerə demirdilər ki, o, Dağlıq Qarabağ komendantı vəzifəsindəki fəaliyyətinə görə ermənilər 
tərəfindən ölümə məhkum edilmişdi.

Hazırda general istefadadır, iyirmi illik tarixi olan hadisələrlə bağlı bir neçə sual vermək üçün mən 
onunla əlaqə saxladım. Vladislav Nikolayeviç müsahibə verməyə lütfkarlıqla razılaşdı: “Diqqətlə sizi 
dinləyirəm”. Məni onun Stepanakertə gələrkən qarşılaşdığı ab-hava, ixtilaf tərəflərinə münasibəti, 
Azərbaycanın rəhbər işçiləri, o cümlədən, Azərbaycan DİN nazirinin müavini Kamil Məmmədovla 
görüşləri maraqlandırırdı. 

– Həmin hadisələri əla xatırlayıram, - general dedi. - Stepanakertdəki mitinqlər, nümayişlər, Bakının 
hakimiyyətində azad olmağı tələb edən mütəşəkkil kütlələr. Moskva dərhal nizam yaratmağı tələb edirdi. 
Amma heç kim: nə Bakı, nə də Moskva kömək etmirdi. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi məsələyə qeyri-
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ciddi yanaşdı, bu, mənim şəxsi fikrimdir, onlar hesab edirdilər ki, guya bu bir hoqqabazlıqdır, hər şey 
öz-özünə ötüşəcək. Ermənilər isə var-qüvvələri ilə müqavimət göstərir, gündən-günə mitinqçilərin sayı 
artırdı. Əvvəlcə, nümayişçilər 300 nəfər idilər, sonra isə minlərlə insan şəhərə doluşdu. Azərbaycanlıları 
zorla işlərindən qovmağa, evlərindən çıxartmağa başladılar. Stepanakertdə əmin idilər ki, DQMV-nin 
Ermənistana birləşməsi həll olunmuş bir məsələdir. Guya məsələ sabahda, birigündə həll olunacaq. 
Belə bir hadisə baş vermişdi. DQMV-nin partiya vilayət komitəsinin birinci katibi Henrix Poqosyanın 
kabinetində Büronun iclası gedir. Vilayət prokuroru, DTK-nin sədri Boyko və partiyanın Şuşa vilayət 
komitəsinin birinci katibi Vaqif müəllim də mənimlə birlikdə idilər. Telefon zəngi. Kremldən idi. 
Poqosyan deyir: “Bəli, bəli, bəli...” və birdən sərt şəkildə: “Yox, biz gözləyə bilmərik. Bizə lazımdır 
ki, bu həftə olsun”. Danışıb qurtardı, dəstəyi yerinə qoydu və mənə meydan oxuyurmuş kimi: “Bax 
belə, general, bax belə. Bu həftə birləşmə olacaq. Yakovlev zəng vurmuşdu!” (Yakovlev SovİKP MK 
– nin ideologiya üzrə katibi idi) Onun səsində elə bir lovğalıq, elə bir həyasızlıq vardı ki... Biz, burada 
oturanların hər biri, öz xətti ilə yuxarıya məlumat verdi. Nə baş verir? Bir müddət sonra mənə Liqaçov 
(SovİKP MK – nin katibi) zəng vurdu: “Deməli belə, general, heç bir birləşmə ola da bilməz. Ona görə 
də mandata əsasən öz vəzifənizi yerinə yetirin. Konstitusiyanı dəyişməyə heç kim imkan verməyəcək”. 
Bu, bizim üçün bir kömək idi, eyni zamanda çox təəccüblü idi. Necə yəni? Prezidentin sağ əli sol əlin nə 
iş gördüyünü bilmir. Bizim üçün isə bu əsl bəla idi. 

Bax elə bütün bunların hamısını biz Kamil Məmmədovla bir yaşadıq və dost olduq: 20 ildən artıqdır 
ki, dostuq, halbuki bizim həyatımızda birgə qonaqlıq, yeyib-içmək, keyf məclisləri olmamışdı. Kritik 
vəziyyətlə möhkəmlənən sırf kişi dostluğu. Kamil Məmmədov o dövrdə Dağlıq Qarabağda ən parlaq və 
vətənə sadiq insanlardan biri idi. Bunu Sizə tam məsuliyyəti ilə deyirəm.

- Azərbaycanlı generalla ilk görüsünüz barədə danışın.
- Onunla olan görüş böyük təəssürat bağışladı. Bu, Stepanakertdə, mitinq keçən meydanda olmuşdu. 

Ermənilər sipər kimi arvadlarını qabağa vermişdilər. Amma bizim heç tükümüz də tərpənmədi. 
Möhkəm dayanmışdıq. Onlar başa düşdülər ki, biz getməyəcəyik, ona görə də qadınlar geri çəkildilər. 
Kamilin davranışı mənim xoşuma gəldi. O, əzmli idi: az danışır, lakin çox iş görürdü. Mən onu həm 
peşəkar, həm də geniş ürəkli bir insan kimi görürdüm. Onun milisləri də dinməzcə dayanıb qudurmuş 
kütlənin qarşısını alır, bir addım da olsa geri çəkilmirdilər. Sonra mən Kamili daha yaxından tanıdım 
və ona isti münasibət göstərməyə başladım. Mən ona etibar edirdim. Etibar çox vacib şeydir. O vaxtlar 
ətrafda məsləhətçilər çox idi, amma vicdanlıları az idi. O isə səmimi, dürüst insandı. 

-Onunla qarşılandığınız məqamlar, ümumi işləriniz barədə danışardınız.
- Bizə tapşırıq vermişdilər ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında avtobus marşrutu açaq. DİN –

nin İttifaq rəhbərliyi, DAM-nin idarə rəisi Lukyanov və b. gəlmişdilər. Biz danışıqlar aparmaq üçün 
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Ermənistana yollandıq. Təsəvvür eləyirsiniz, Kamil Məmmədov bizimlə getdi. O vaxt bu, həyat üçün 
çox təhlükəli bir səfər idi. O, səfərdən imtina edə bilərdi. Bununla belə, o getdi. Bütün məsələlər üzrə 
razılığa gəlinmişdi, Azərbaycanda avtobus parkı da artıq hazırlanmışdı, buna Kamil cavabdeh idi. Lakin 
Ermənistan verdiyi sözə əməl etməməklə işləri korladı. Yolu açmadılar. Amma bu başqa məsələdi. Əsas 
odur ki, Kamil danışıqlarda Azərbaycan tərəfinin də iştirakını təmin etdi. Bu addımı heç də hər kəs 
atmazdı. Kamil isə atdı.

Xankəndi. Qış. 1988-ci il.
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“SƏRT ADDIMLAR ATMAQ OLMAZ” 

Mayda şayiə gəzdi ki, Azərbaycan və Ermənistanın rəhbərliklərini istafaya 
göndərirlər və respublikalara rəhbərliyi iki komsomolçuya tapşıracaqlar, onlar 
vəziyyəti düzəldəcəklər. Vəzirovla ilk görüş məni sarsıtdı.

“Əbdülrəhman Vəzirovun İcevana gəlib, ermənilərə Mixail Qorbaçovun 
onların ehtiyacları haqqında danışacağına söz verməsini unuda bilmirəm. Bu, 
nədir? Baş verənləri dərk etməməkdir? Qafillikdir? Yoxsa növbəti fitnədir? 
Axı ola bilməz ki, o, Zori Balayanın və Silva Kaputikyanın Qorbaçova hər 
şey haqqında “məlumat çatdırdıqlarını” və bütün mitinqlərdə separatçıların 
“Qorbaçov bizim xilaskarımız”, “Qorbaçov bizim nicatımızdır” deyə 
qışqırdıqlarını bilməsin.” Görəsən, yeni Azərbaycan “lideri” kimin dəyirmanına 
su tökürdü? 

Nəticədə, erməni millətçilərinin istəyini yerinə yetirərək, onların əvvəldən 
hazırladıqları ssenariyə əsasən SovİKP MK –nin və SSRİ Nazirlər Sovetinin 
“1988-1995-ci illər üçün DQMV-nin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi 
üzrə tədbirlər haqqında” bədnam qərarı qəbul olundu və SSRİ-nin parçalanması 
prosesi işə düşdü! Düşünürəm ki, Şahnəzərovun, Balayanın, Kaputikyanın 
layihələrinə mütəkəbbir gülüşlə yanaşan, “əşi, nə istəyirlər verin” deyən Kreml 
xadimləri heç ağıllarına da gətirməzdilər ki, bu layihələr nəyin bahasına başa 
gələcək, nəticədə necə bir dağıdıcı fəlakətə dönəcək.

Hüquqşünaslıqda məşhur bir məfhum var – “vicdanla yanılma”. Həqiqətən 
də, hadisələrin erməni variantına inananların çoxu vicdanla yanılırdı. Onlar 
mətuatda eşitdiklərinə və oxuduqlarına inanırdılar. Lakin yalnız Azərbaycanın 
səlahiyyətli strukturlarının səhlənkarlığı və fəaliyyətsizliyi ucbatından onları 
aldatmaq mümkün olmuşdu. Bizim rəhbərlərimiz bu cür həmləyə hazır 
deyildilər. Onların heç biri gerçəkdən inanmırdı ki, “Azad respublikaların 
sarsılmaz ittifaqı” laxlayıb, inanmırdı ki, bir respublika o birinə hücum edə bilər.

Mən hələ də əminəm ki, bizim rəhbərliyin qərarsızlığı, fəaliyyətsizliyi, 
satqınlığa bərabər olan laqeydliyi Azərbaycanın müsibətinin başlıca 
səbəbləridir. Biz lap əvvəldən təcavüzün qarşısını ala bilərdik. Lakin biz yalnız 
vaxt itirirdik. Yenə də mənim bütün raportlarıma, təkliflərimə şablon cavab 
gəlirdi: “Nizam yaradın. Heç bir “sərt addım atmayın”.
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GÜRZLƏ ZİNDAN ARASINDA

Payızda Kamil Məmmədov “paytaxtda operativ şəraitin mürəkkəbləşməsi 
ilə bağlı olaraq” Bakıya geri çağrıldı. Generalın Bakıda olmadığı müddətdə 
burda çox şey dəyişmişdi. Erməni separatçılarına münasibətdə rəhbərliyin 
fəaliyyətsizliyinə cavab olaraq kütləvi xalq çıxışları başlamışdı. Vəziyyət sürətlə 
nəzarətdən çıxırdı. İttifaq və yerli rəhbərliyin anti-Azərbaycan siyasətinə etiraz 
əlaməti olaraq 1988-ci il dekabrın 5-də hökumət evinin qarşısında ölkənin baş 
meydanına minlərlə nümayişçi çıxdı. Onlar qəti addımlar atmağı və fəaliyyətdə 
olan əsas şəxslərin istefa etməsini tələb edirdilər. Vəzirov daxili qoşunlar 
vasitəsilə nümayişçilərin kobudcasına dağıldılmasını tələb edirdi. Əgər hesab 
etsək ki, respublikanın və SSRİ-nin rəhbəri od, xalqın qəzəb və hiddəti isə 
sudur, milis odla su arasında qalmışdı.

“Təbii ki, mən və həmkarlarım nümayişçilərin tərəfində idik”,- Kamil 
Məmmədov öz mövqeyini izah edirdi. Bir dövlət adamı kimi o bilirdi ki, 
ordu vasitəsilə nümayişçilərin dağıdılması əməliyyatına hazırlıq gedir. 
Provokasiyalar ola bilər, bu halda da qan töküləcək. O, sutkalarla meydanda 
qalaraq camaatı dinc yolla danışıqlar aparmağa səsləyirdi. Dindarlar vasitəsilə 
kütləyə təsir göstərmək üçün Şeyx-ül-İslam Paşazadəyə müraciət elədi. KİV-
də çıxış etdi. Tanınmış türk telemüxbiri Məmmədəli Berantın “Nümayişçiləri 
dağıtmaq üçün milis niyə güc tətbiq eləmir?” sualına general cavab verdi: “Bu, 
xalq hərəkatıdır. Xalqa qarşı isə zorakılıq tətbiq etmək olmaz”. 

Təbii ki, Kommunist partiyasının MK-də müsahibəni eşidib, onu yekəxana 
və müsahibəni yersiz hesab etmişdilər. Ona bütün Qarabağ raportlarını, 
ölkə rəhbərinə ünvanlanmış tənqidi çıxışlarını və son damla kimi qərəzli 
xuliqanlıqda təqsirləndirilən meydandakı bir qrup nümayişçini həbs etmək 
haqqında olan sənədi imzalamaqdan imtina etməsini xatırlatdılar.
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“BU, SİYASİ OYUN İDİ” 

1988-ci il dekabrın 13-də axşamdan xeyli keçmiş Kamil Əliyeviçə onun tanışı general 
Vladislav Safonov zəng vurdu. O, işlə bağlı Bakıda idi, səhər Stepanakertə qayıtmaq və onunla bəzi 
məsələləri müzakirə etmək istəyirdi. Onlar gecə yarısı köhnə “İnturist”də görüşdülər. Safonovu 
general mərdliyinə və obyektivliyinə görə dəyərləndirirdi. O dövrdə isə obyektiv olmaq elə də 
asan deyildi. Moskvadan göndərilənlərin, hətta hərbçilərin belə arasında siyasi ab-havanı və əhval-
ruhiyyəni tutanlar çox idi, onlar başqalarının milli maraqlarına görə karyeralarını zərbə altına 
qoymaq istəməyib, Kreml rəhbərlərinin separatçıların tərəfdarı olduğunu bildikləri üçün onların 
dedikləri ilə oturub-dururdular. Safonov, demək olar, yeganə insan idi ki, vəziyyəti başa düşürdü, 
lakin buna baxmayaraq cəsarətlə Azərbaycanın marağını müdafiə edirdi. Əbəs yerə demirdilər 
ki, o, Dağlıq Qarabağ komendantı vəzifəsindəki fəaliyyətinə görə ermənilər tərəfindən ölümə 
məhkum edilmişdi. Lakin Azərbaycanda ona böyük hörmət edilirdi. Onu Kamil Məmmədov da 
dəyərləndirirdi.

Safonov Vəzirovla olan görüşü haqqında ona danışdı və xəbərdarlıq etdi ki, Kamilin 
başının üstünü təhlükə alıb. Vəzirov nazir müavininə qarşı kompromat axtarır, onu xidməti 
“uyğunsuzluğa” görə işdən çıxartmaq üçün isə, xüsusi yoxlamanın nəticələri bəlli olana qədər 
hələlik vəzifəsindən uzaqlaşdırır. Safonov isə, təəssüf ki, qəzəbə tuş gəlmiş generalı müdafiə 
edə bilməyib. Kamil Məmmədovun beynində fikirlər bir-birinə dolaşdı. Onun elə özü də son 
zamanlar gözdən düşdüyünü hiss etmişdi. O xatırladı ki, nüfuzlu dostlarından hansısa biri özünü 
elə apardı ki, guya onu görmür. Onu vacib qərarlar qəbul edilən müşavirəyə çağırmamışdılar. 
Onun təkliflərinə məhəl qoymurdular və s. Əlbəttə, o başa düşürdü ki, Vəzirovun etibar etdiyi 
şəxslərin siyahısında onun adı yoxdu. Lakin kompromat artıq ciddi bir şeydir. Repressiya iyi gəlir. 

“Qoy axtarsınlar, – o dedi, – onsuz da heç nə tapmayacaqlar. Çünki mənim həyatımda 
kriminal heç nə yoxdu”. O, faydalı informasiyaya görə həmkarına minnətdarlığını bildirdi, telefon 
danışıqları dinlənilə bilən, özü isə addımbaaddım izlənilən yoxlama obyekti ilə görüşməyə qərar 
verməklə Safonovun necə böyük bir riskə getdiyini də başa düşürdü. Adətən, hətta özümüzünkülər 
də belələrindən, vərəmlilərdən gen gəzən kimi, gen gəzirlər.

O, DİN binasına yaxınlaşanda gecə saat iki idi. Liftlə hələ ki, öz kabinetinə qalxdı. Bir çox illər 
ərzində özünü hökumət nümayəndəsi hiss etməyə alışmışdı. İndi bu hökümət onu məhv etməyə 
hazırlaşır. Amma o imkan verməyəcək. General stolun gözündən təmiz vərəq götürdü və aydın 
xətlə özünün axırıncı raportunu yazaraq, öz istəyi ilə işdən azad edilməsini xahiş etdi. 

Bəli, başa çatan 1988-ci il onun üçün xüsusi sınaqlar, əbədi itkilər ili oldu, amma dərk edirdi 
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ki, ən dəhşətlisi hələ irəlidədir. Vəzirovun ona qarşı kompromat tapmadığını artıq bilsə belə, yenə 
də ən “yamanına hazırlaşmaq” lazım idi. 

Nazir müavini vəzifəsindən çıxarıldığını Kamil Məmmədov qəzetlərdən bildi. Olduqca 
sovet sayağı idi. 1989-cu il yanvarın 19-da səhər SSRİ-nin əsas kommunist qəzeti “Pravda”nı 
açıb “Məsuliyyətin həddi” başlıqlı məqaləni gördü. Orda deyilirdi ki, Azərbaycan Kommunist 
partiyası MK-nin büro iclası keçirilmişdir. İclasda 100-dən artıq bölmə rəhbərlərinin və 
əməkdaşların tutduqları vəzifədən azad edilməsi, o cümlədən, daxili işlər nazirinin müavini Kamil 
Məmmədovun da hüquq-mühafizə orqanlarından çıxarılması məsələsi müzakirə olunmuşdur. 
Qısaca – “vətəndaşların konstitusiya hüquqlarının kobudcasına pozulmasına, vəziyyətin 
gərginləşməsinə gətirib çıxarmış araqarışdırmaya görə”. Nə az, nə çox! 37-ci ildə bu damğa ilə 
adamları güllələməyə göndərirdilər.

Öz-özlüyündə bu qərar general üçün istefa demək deyildi – heç kim onu DİN-dən 
çıxartmamışdı. Xəstəliyə görə işdən azad olma haqqında əmri o, yarım il sonra 1989-cu ili aprelin 
29-da aldı, sənəd də var.

Amma ən əsası bu deyil. Əsas olan budur ki, zaman və tarix hər şeyi öz yerinə qoydu. 
Məmmədovun xəbərdarlıq etdiyi faciə baş verdikdə və Əbdülrəhman Vəzirovun özü rüsvayçılıqla 
respublikadan qovulduqda, o boynuna aldı: “Bakıda mən bəzi insanlara qarşı ədalətsiz idim” və 
onların arasında general Kamil Məmmədovun da adını çəkdi və əlbəttə ki, ən əsası odur ki, onun 
karyerasının yetkin, müdriklik çağında, Vətənin ona ehtiyacı olduğu bir vaxtda son qoyuldu.

“Bu siyasi oyun idi, - Kamil Məmmədov vəziyyəti şərh edir, - Ermənistanda “millətlərarası 
ədavətin qarşısını almamağa” görə bir çox vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmuşdular. Bizim 
rəhbərlərimiz də müvafiq addımı atmalı idi. Vəzirov üçün isə bu, ona sərf eləməyən insanlardan 
yaxa qurtarmaq üçün bir bəhanə idi. O da bundan istifadə etdi”.

– Mən Vəzirovun qəribə qərarını çox götür-qoy elədim, - dedi Natiq Talıbov, - Nazir müavini 
Məmmədovun işdən çıxarılması DİN-də çoxlarını sarsıtmışdı. Gümrah və fəal bir insan olan 
general böyük nüfuza malik idi. O, yüksək dərəcəli peşəkar, adında ləkə olmayan bir insan idi və 
karyerasına da bu cür son qoyuldu. Aydındır ki, bu qərəzli bir qərar idi.

Düşünürəm ki, məsələ zamanda idi. Bütün bunlar siyasi elitanın bir-birini əvəz elədiyi bir 
dövrdə baş verirdi. Vəzirov Mixail Qorbaçovun əlaltısı kimi müəyyən tapşırığı yerinə yetirirdi: 
onun münaqişədə olduğu Heydər Əliyevin kadrlarından yaxa qurtarmaq. Kamil Məmmədov 
da bu siyasi zərbəyə tuş gəldi. Əlbəttə, Vəzirov generalın otuz illik qüsursuz xidmətinin başa 
çatdığına işarə etmək üçün daha yumşaq yol tapa bilərdi. Amma təəssüf ki...həmin vəziyyətdə 
siyasi mədəniyyətdən söhbət gedə bilməzdi.
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ZƏRBƏ QARŞISINDA

Milis mühitində belə bir zarafat var: “Uğurlu xidməti karyera 
da, cinayət kimi, azadlıqdan məhrum edilmə ilə cəzalandırılır”. Çox 
vaxt insanları həyatının mənasından məhrum etdikdə, onlar sınır, 
depressiyaya düşür, içməyə başlayır, bəzən hətta həyatdan da gedirlər. 
Kamil Məmmədovu müxtəlif illərdə tanıyan bütün insanlar onun 
xarakterinin xarici vəziyyətdən asılı olmadığını, qeyd edirlər. Vəziyyət 
dəyişir, o isə öz “mən”liyində qalır. Bu müstəqillik nəinki onun mənəvi 
gücünü göstərirdi, həm də onun mənbəyi idi. O, həmişə bilirdi ki, nəyi 
etmək olar, nəyi isə nə olur-olsun qətiyyən etmək olmaz. Ona görə 
də ləyaqətlə zərbəyə tab gətirə bilir. Bunu necə bacara bilir? Biz bu 
barədə danışanda mən soruşdum ki, işdən uzaqlaşdırıldığını biləndə 
o, nə hiss etmişdi? Özünə hansı sualları vermişdi?

– (xeyli susduqdan sonra) Hər bir kişinin özünə verdiyi suallara, - 
general cavab verdi, - sınmamaq, iradəni itirməmək üçün nə etməli? 
Mənim üçün işim və həyatım tam vəhdətdə idi, mənim həyatım illər 
ötdükcə get-gedə mənim xidməti maraqlarıma daha çox tabe olurdu. 
Mən ailəmi çox sevirdim, amma işimdən ötrü də çox darıxırdım, 
özümə yer tapa bilmirdim. İşdən çıxmaq haqqında raportu da böyük 
ürək ağrısı ilə yazmışdım...

Bilirsiniz, səhəri gün DİN naziri Aydın Məmmədov məni yola 
gətirməyə başladı ki, raportumu geri götürüm, söz verdi ki, Vəzirovla 
bir daha danışıb hər şeyi yoluna qoyacaq. Daş qayaya rast gəldi.

– Sonra nə oldu?
Xumar Əliyeva

– Dekabrın 14-ü səhər anam zəng vurdu. “Uşaqları məktəbə 
yola salmısan?” “Hə”, - cavab verdim. “Onda otur və qulaq as”. Mən 
başa düşdüm ki, nəsə ciddi bir şey baş verib. “Atan raport yazıb və 
DİN-dən gedib”. O, bunu çox sakit, ah-ufsuz dedi. “Axı niyə?!” “Bu, 
onun qərarıdır”. Atan, dalınca isə əlində atanın kitabları, qovluqları, 
kassetləri, diskləri olan qutu tutmuş sürücü gəldi. Əgər o qərar qəbul 
elədisə, onu heç vaxt uzatmır ki, bəs birdən nəsə dəyişə bilər. Sürücü ilə 
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sağollaşıb dedi ki, sabah onun dalınca gəlməsin. Bax beləcə. Təlaşsız. 
“Nə edəcəyik?” – atam gülümsündü. “Yaşayacağıq, Kamil, axır ki, 
yaşayacağıq”, - anam gülümsündü. “Bəs maşınsız nə edəcəyik?” – 
Atamın heç vaxt öz maşını olmayıb, yalnız xidməti maşın olub (Yeri 
gəlmişkən, bizi ömür boyu Əli babam öz sınıq-salxaq “jiquli”sində 
aparıb-gətirib). Heç vaxt qıraqda pulu da olmayıb, qazandığının 
hamısını anama gətirib. Yadımdadır, rəfiqələri anamı qızışdırırdılar 
ki, ola bilməz ki, ərinin qıraqda pulu olmasın, yəqin öz var-dövlətini 
qaynananın yanında gizlədir. Amma anam atama tam etibar edirdi. 
“Sevil, səndə heç pul var?” – bu, verdiyi ikinci sual idi. “Hə”, - anam 
deyib, əmanət kitabçasının dalınca getdi. Orda “Moskviç”ə ancaq-
ancaq çatırdı. Yəqin, içində hər şey aşıb-coşurdu, amma o, heç bir 
emosiya bildirmirdi. Təkcə kiməsə zəng vurmaq istəyəndə siferblatın 
diski ilişdiyi üçün nömrəni yığa bilməyəndə əsəbləşdi və aparata elə 
vurdu ki, sanki onu sındırmaq istəyirdi. Səhəri gün o, “Moskviç” alıb 
sükan arxasına keçdi və yeni həyata başladı. Anamla birlikdə bağa 
köçdülər. 

– Mən telefonun necə susduğunu eşitməmək üçün bağa getdim. 
Bütün yaşananlardan sonra mən hər şeyi götür-qoy etməli idim. 
Qərar qəbul etməli idim. Ətrafa göz gəzdirib özümü yeni qəzəbə tuş 
gəlmiş istefada olan general simasında hiss etməli idim. Maraqlı bir 
məqam vardı. 1989-cu il mayın 16-da mənim işdən çıxarılmağım 
haqqında verilmiş Əmr № 195-də hamını heyrətləndirən belə bir 
misilsiz əlavə var: “təsbit edilmiş paltar formasını geyinmək hüququ 
ilə işdən çıxarılsın” - yəni general amunisiyalarını saxlasın. Bu yolla 
Respublika və SSRİ-nin DİN-i mənə öz münasibətini bildirdi. 
Sonralar mən bu jesti, nazir Ramil Usubov mənim üçün müstəqil 
Azərbaycanın yeni milli general forması tikilməsinə göstəriş verəndə 
dəyərləndirdim. 

– Sizin formadan xoşunuz gəlir?
– (fikrə getdi) Mən özümü onda rahat hiss edirəm, mən axı 

xidmətə təmiz paqonla başlamışdım və bütün həyatım boyu aldığım 
ulduzların hamısını da alın təri ilə qazanmışam. 



148

O GETMƏK İSTƏMİRDİ... 

Faiq Bağırov:
– Yüksək vəzifəli məmurun həyatında istefaya getmə anı çatır. Bu, normaldır. Ağıllı, ciddi insan dövlət 

xidmətini nə zaman başa vurmağın lazım olduğu anı həmişə hiss edir. Amma Kamil Əliyeviçdə isə hər şey 
başqa cür idi. Bu, bir etiraz idi. O, istefaya getmək istəmirdi. O, Vətən üçün vacib olan bir anda getmək 
istəmirdi. O hiss edirdi ki, hələ də əlindən gələnlərin hamısını etməyib, hələ də faydalı ola bilər. Bundan 
başqa, adama həm də ağır gəlir ki, bu cür çox gözəl xidmət yolu keçdiyin halda, kiminsə səriştəsizliyinin 
və başqalarının siyasi oyununun qurbanı olasan. Ədalətli və qanuna tabe olan bir insan kimi o da özünə 
qarşı bu cür münasibət tələb etmək hüququna malik idi. Lakin onu adicə ən elementar ədalətdən uzaq bir 
şəraitdə işdən çıxartmışdılar. 

Biz, ona yaxın olan insanlar, başa düşürdük ki, o fikir çəkir, bəlkə də depressiyadadır. Amma o, heç kimə 
ürəyini boşaltmırdı. Elə biz də onu dəng eləmirdik. O, Sevil xanımla bağa çəkilmişdi. Yalnız Sevil xanım 
özünün həssas və incə düşüncəsi ilə onu bu neqativ haldan çıxara bilirdi. Hardasa iki həftə biz onlara mane 
olmadıq. Vəziyyət qəribə, ağır idi, biz bilmirdik ki, onu nə gözləyir. Sonra isə...

– Sonra isə on beşinci gün Yeni il idi, - generalın qızı Lalə söhbətə qoşuldu, - və bizim hamımız 
Buzovnaya yollandıq. Yadımdadır ki, səma boz, dəniz isə gümüşü rəngdə idi. Bağ evi soyuq idi, o, qışda 
orda yaşamağa şərait yaratmamışdı. Amma atam gümrah idi, iradəsini itirməmiş, sınmamışdı və həmişəki 
kimi qıvraq idi. O saat görünürdü ki, bizim, əsasən də balaca nəvələrinin gəlməyinə çox sevinir, dərhal 
nəvələrini Yeni il süfrəsinə balıq tutan balıqçılarla tanış eləmək üçün sahilə apardı. 

...15 gün, depressiya, balıq tutma – məşhur sovet marşalı Jukovun istefa tarixindəki başlıca sözlər. Bütün 
parlaq qələbələrdən sonra qəfildən Berlindən geri çağrılıb, bütün işlərdən azad ediləndən və MK-nin 
rəyasət heyətindən çıxarılandan sonra, o, nə qədər çətin olsa belə, özünü itirməyəcəyinə qəti qərar verdi. 
Evə qayıdan kimi yuxu dərmanı içdi. Bir neçə saat yatdı. Oyandı. Yemək yedi. Yuxu dərmanı içdi. Yenə 
yatdı. Yenə oyandı, yenə yuxu dərmanı içdi, yenə yatdı. Bu minvalla o, qısa aralarla 15 sutka yatdı və bu 
yolla da ona əzab verənlərə, xatirələrindəkilərə tab gətirə bildi. Ayıq halda düşünəcəyi, xəyalən mübahisə 
edəcəyi, həyəcan keçirəcəyi bütün şeylərin hamısını, görünür, yuxuda yaşamışdı. Yuxuda mübahisə etmiş, 
sübut etmiş və kədərlənmişdi. Bu on beş sutka başa çatandan sonra isə balıq tutmağa yollanmışdı. 

Mən general Jukovu general Məmmədovla müqayisə etmirəm. Lakin oxşar bir vəziyyətdə buna bənzər 
şeyləri Kamil Əliyeviç də yaşamışdı. Bir səhər Sevil xanım soruşdu ki, dünən etmək istıdiklrim edəcəkmi. 
“Sən hardan bilirsən? – əri heyrətləndi. – Mən bu barədə heç kimlə danışmamışam”. “Danışmısan, 
danışmısan, – Sevil xanım güldü, – yuxunda danışmısan və filankəsi satqınlıqda və qorxaqlıqda ittiham 
etmisən”.



149

Akademik Məmməd Əliyev: 
– İnsan işini itirəndə, adətən, ailəsində nifaq və 

söz-söhbət başlayır, bizdə bu baş vermədi. Kəskin 
anlarda – bunlar isə bizim həyatımızda da az 
olmayıb – Kamil Əliyeviç strateq kimi düşünürdü 
və şəxsi problemlərini ailənin gələcəyinin işığında 
gözdən keçirirdi. O, mənim də karyeramda böyük 
rol oynamışdı. 90-cı illərdə mən Bakıda özümə 
heç bir perspektiv görmürdüm. Mən elmlə məşğul 
olmaq istəyirdim. Hamletə müvəqqəti olaraq 
Danimarka krallığından getməli olduğu kimi, 
hazırda təmsil elədiyim elm sahəsi ilə ciddi məşğul 
olmaq üçün mən də çıxıb getməyə qərar verdim. 
O, mənim bu istəyimə qarşı çıxmadı. Oxumaq 
istəyirsən? Çıx get. Mən kömək edəcəyəm.

– Partbiletlə bağlı əhvalatı danışın.
- (gülümsünür) 90-cı ildə kommunist partiyasının əməllərindən doyub, onun sıralarından 

çıxmaq qərarına gəldim və klinikanın direktoru Cavadzadənin adına ərizə yazdım. Hamı bir-birinə 
dəydi. Biabırçı bir istək idi. Dilətutmalar başladı. Ərizə nəyə lazımdır ki? Əşi, partiya iclaslarına 
getmə, partiya üzvlülük haqqını ödəmə, lap elə partbileti at getsin. Sənin atan vəzifədədir, o vaxt, 
o, ortopediya klinikasına rəhbərlik edirdi. Qaynatan da balaca adam deyil. Yox, mən belə bir 
partiyada qala bilməzdim, gizlicə də gedə bilmirdim – mən şərəflə və açıq-aşkar istəyirdim.

– Kamil Əliyeviç sizin qərarınıza necə yanaşdı?
– Elə də asan olmadı. Amma onu qəbul etdi.
– O, nə dedi?
– O, mənimlə bu barədə danışmırdı, mənimlə Sevil xanım danışırdı. O, bizim münasi-

bətlərimizin avatarı idi. Kamil Əliyeviç nadir hallarda işə qarışardı, amma qarışanda da yerində 
qarışardı.

– Gərgin məsələləri anam nizama salırdı, o, ailədə olan narazılıqları aradan götürməyi  
bacarırdı, - Xumar bu hadisəni təbəssümlə xatırlayır, - o, atama Məmmədin hərəkəti haqqında 
danışdı: “Sən bunu bilməlisən”. “Mən bunu eşitməmişəm, mən bunu bilmirəm və müzakirə 
etməyəcəyəm,” – o cavab verdi. Atam sistem adamı idi və onun dağılmasına görə çox həyəcan 



150

keçirdirdi. Bu, onun əqidəsinə, onun bütün həyatına vurulan bir zərbə idi. 
– O, bir daha bu mövzuya qayıtmamışdı? – Məmməd Cavadoviçdən soruşuram.
– Yox, o, mənim fikirlərimdə heç vaxt səhv axtarmaz, təzyiq göstərməzdi. Ona görə də aramızda 

isti münasibət, böyüklə kiçiyin qarşılıqlı hörməti, üstəlik, dostluq və yoldaşlıq hissini saxlamışdıq. Biz 
yolumuzu heç bir hiss olunan çətinliklər olmadan keçdik, xüsusən də, Azərbaycanda və Sovet İttifaqında 
dövlət sisteminin dağıldığı ağır bir vəziyyətdə. Biz Xumarla Moskvaya yollandıq, Kamil Əliyeviç bizə 
kömək edirdi, amma bunu mənə hiss elətdirmədən, mənim mənliyimi təhqir etmədən edirdi. Mən 
bütün məsələlərdə onunla məsləhətləşirdim və biz birlikdə qərar qəbul edirdik. Öz dövrünün adamı 
olan Kamil Əliyeviç əslində mənə rəhmətə getmiş valideynlərimi əvəz edib və onun bizim ailəmizdə 
olması rahat bir ab-hava yaradırdı və bu hətta kənardan da hiss olunur.
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AĞDAM. 
1992-CI ILIN YANVAR-FEVRAL AYLARI. 

1991-ci ilin dekarında “Literaturnaya qazeta”ya müsahibəsində Qorbaçov dedi ki, hazırki dönüş 
mərhələsində hələ böyük qan tökülməyib. Necə yəni tökülməyib? Hər gün Dağlıq Qarabağda onlarla 
insan həlak olurdu. Nəinki münaqişə iştirakçılarının, eləcə də dinc əhali, qocalar, qadınlar və uşaqların 
da qanı tökülürdü. Bəs onda Qorbaçov hansı qanın tökülməyini gözləyirdi, Təbii ki, Kamil Məmmədov 
ölkədəki vəziyyəti izləyirdi. 1990-cı ilin Qara Yanvarını, Şuşanın alınmasını, Malıbəylidəki hadisələri, 
Mİ-8 vertolyotunun vurulmasını, siyasi rejimlərin bir-birini əvəz etməsini çox pis keçirtmişdi. Generalın 
ürəyindəki narahatlıq günü-gündən artırdı: “Sanki mən nəyisə sona çatdırmamışdım, öz vəzifəmi axıra 
kimi yerinə yetirməmişdim”. Qarabağda işlər lap pisləşdikdə isə, general sistemə qayıtmaq qərarına gəldi. 
O, birbaşa faciəvi hadisələrin inkişaf etdiyi Ağdama yollandı. Heç bir vəzifə və ödənişsiz. Könüllü olaraq. 
“Mən ərazini yaxşı tanıyıram, kömək edə bilərəm”.

Vladislav Şvetsov,
80-cı illərdə Respublika DİN nazirinin müavini:

– Yadımdadır ki, Qarabağ ətrafında hadisələr başlayanda Kamil Əliyeviç dəyişdi, arıqladı, qaşqabaqlı 
oldu. Hər şeyin tərsinə getdiyi üçün fikir çəkirdi. Gör Vətəni necə sevməlisən ki, 57 yaşında ön cəbhəyə 
gedəsən. O sanki hadisələrin gedişatını öncədən görmüşdü. Axı o, yarım il qabaqdan daxili qoşunlarda 
təlimlər aparmağa başlamışdı.O xəbərdarlıq etmişdi, amma o vaxt onu başa düşməmişdilər. Lakin 
Vəzirovun, Barannikovun, Primakovun, Yazovun Azərbaycanın siyasi meydanından getməsi ilə o 
dövrdə qəbul olunan bir çox qərarlar açıq-aşkar zəiflədi. Generala qarşı irəli sürülən ittihamların ən 
ciddisi belə inandırıcı olmadığı üçün (“millətlərarası ədavəti qızışdırmaq haqqında” olan varianta 
heç kim inanmırdı, əks-təqdirdə istefa haqqında əmrdə Məmmədova general formasını geyinmək 
hüququnun verilməsi barədə maddə olmazdı), ona Qarabağ cəbhəsinə qayıtmağa icazə verdilər. Bu, 
təzədən etibar qazandığını göstərən zahiri əlamət kimi bir şey idi. 

Üç il ərzində Dağlıq Qarabağda pisliyə doğru dəyişikliklər baş vermişdi. 1992-ci ilin fevralında 
gəldiyi Ağdam hərbi formalı insanlarla dolu idi. Burda Müdafiə Nazirliyinin, milisin hərbi bölmələri, 
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dəstələri, Xalq cəbhəsinin yığma qoşunu və digər könüllü qruplaşmalar 
da vardı. Bu qüvvələrlə normal idarəetmənin mümkün olmadığı dərhal gözə çarpırdı. Təcrübəli bir 
general kimi Kamil Məmmədov başa düşürdü ki, onları yumruq kimi birləşdirib, möhkəm, etibarlı 
vahid idarəetmə yaratmaq lazımdır. General Nəsirovla və prezidentin Qarabağ nümayəndəsi Musa 
Məmmədovla birlikdə 16 maddədən ibarət olan sənəd hazırlayıb, vcud hökumətə təqdim etdilər. Bu, 
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Qarabağ böhranından çıxmağın konkret planı idi. 
– Buna necə yanaşdılar? – mən soruşdum.
Müzakirədə Milli Məclisin o vaxtkı spikeri Ziyad Səmədzadə, deputatlar Fərrux Zeynalov, rəhmətlik 

Şadman Hüseynov, Allahşükür Paşazadə bə başqaları iştirak edirdilər. General M.Nəsirov Qarabağdakı 
vəziyyət haqqında məlumat verdi. Sonra sözü mənə verdi. Mən iştirakçıların diqqətini planın birinci 
maddəsinə - Milli ordunun vahid komandanlığının yaradılmasına cəmlədim. 

Ağdamda o zaman nələr baş verirdi? Şirin Mirzəyevin komandanlığı altında batalyon, Xudu 
Xuduyevin komandanlığı altında başqa bir batalyon, F.Baxşəliyevin komandanlığı altında milis 
batalyonu, Allahverdi Bağırovun komandanlığı altında Xalq Cəbhəsinin könüllülər dəstəsi, Yaqub 
Rzayevin komandanlığı altında “Qatır Məmməd” könüllülər dəstəsi, Asif Məhərrəmovun (Fred Asif) 

komandanlığı altında könüllülər dəstəsi. Bütün bu dəstələrin hamısı 
əllərində silah müstəqil surətdə, heç kimə tabe olmadan fəaliyyət 
göstərirdilər. Mənim məlumatlarıma əsaslanaraq ciddi bir sərəncam 
da verdilər, amma nəticədə onun heç bir bəndi yerinə yetirilmədi. 

– Bir tərəfdən də Xocalı hadisələri baş verdi? Hər şey də başqa bir 
ssenari üzrə getdi?

– Əlbəttə, zaman gözləmirdi. Hadisələr ildırım sürəti ilə inkişaf 
edirdi. Biz Xocalının artıq blokadada olduğunu görürdük. İcra 
hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov belə bir fövqəladə şəraitdə 
Gəncə hərbi hissəsinin vertolyotları ilə Xocalıya ərzaq məhsulları 
və döyüş sursatı daşıyırdı. Lakin 1992-ci il yanvarın 28-də Şuşa 
üzərində mülki helikopter vuruldu və bütün uçuşlar təxirə salındı. 
Mən gözlənilmədən məlumat aldım ki, Zabrat aeroportunda hərbi 
helikopterlər var. 1992-ci il fevralın 21-də Ağdamdan Bakıya uçdum. 
Həqiqətən də, Zabrat aeroportunda (mən bunu havadan gördüm) 
“Timsah” tipli 7 hərbi helikopter dayanmışdı. Mən Azərbaycanın 
müdafiə naziri vəzifəsinin icraçısı general Şahin Musayevin 
yanına yollandım. Xocalıdakı vəziyyəti ona danışdım. O, kömək 
edəcəyinə söz verdi. Lakin kömək gəlmədi. Sonralar deputat istintaq 
komissiyasında üzləşən zaman bu faktları Şahin Musayevin yadına 
saldım. O yalnız çiynini çəkdi.

O etiraz eləyə bilərdi ki?
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XOCALI FACİƏSİ

– Biz Kamil Məmmədovla 1992-ci ilin fevralında sırf televiziya mühitində tanış olduq. Xocalı 
hadisələri baş verdikdə, biz rejissor Namiq Şirəlibəyov və operator İzzət Əzizovla birlikdə Ağdama 
uçduq. Aeroportdan isə yolüstü sınıq-salxaq bir maşında şəhərə götürüldük. Artıq şəhərə çataçatda 
ulaşmaya oxşayan qəribə bir səs eşitdik. O, dözülməz dərəcədə uzanırdı, həyətində izdiham olan şəhər 
məscidinə yaxınlaşdıqca isə get-gedə güclənirdi. Bu, qəribə hərəkətlərlə saçlarını yolan qadınlar idi. 
Sonra efirdə bu kadrları şərhləndirərkən mən deyəcəm: “Ağlayın, əzizlərim, bağırın. Bu dözülməz 
ağrını yalnız bağırmaqla boşaltmaq, qoparmaq, itələyib daxildən çıxartmaq olar”.

Bir saat öncə iki “kamaz” öldürülmüş xocalıların birinci partiyasını gətirmişdi: ikiyə bölünmüş 
kişi başı, uşaq başı, qulaqsız qız başı, qoparılmış burunlar, cırılmış ağızlar... Çaşqın, keyləşmiş insanlar 
şokdadırlar. Ölənlərin arasında gəzib yaxınlarını axtarırlar. Kiminsə ürəyi gedir. Biz bir növ reportaj 
çəkirik. Kişilər göz qabağında dəli olurlar. Bu da bir neçə video-müsahibə:

“Gecə tanklar girdi, ərim bizi götürdü, biz meşəyə qaçmaq istəyirdik, amma tələyə düşdük. Ərimi 
güllələdilər, mənim ayaqqabılarımı çaxartdılar, yalın ayaqla qarın üstünə buraxdılar,” – iki uşaqlı gənc 
qadın danışır.

“Ordan heç kim sağ çıxmayıb. Qardaşlarım – Sultan, Kərim, Füzuli itkin düşüblər, - bir kişi deyir, 
- deyəsən, onlar burda yoxdular. 11 nəfərlik ailəmizdən burda heç kim yoxdu. Məgər kimisə tanımaq 
olar? Gözlər çıxardılıb, barmaqlar kəsilib, vəhşilikdir, hətta faşistlər də belə şey etmirdilər,” – hıçqırıb, 
meyitlərin yanında oturdu.

“Bizə dedilər ki, dözün, - Şıxov batareyasının əsgəri demək olar ki, ağlayırdı, - artıq vertolyotlar 
ayrılıb, artıq uçurlar, artıq havadadırlar. Yalan. Bütün uşaqlar itkin düşüblər”.

Bax elə insanların öz dərdləri ilə baş-başa buraxıldıqları bu cür olduqca yalqız bir vəziyyətdə mən 
Kamil Məmmədovu gördüm. O, ağdamlıların arasında idi, Ağdamın müdafiəsinə hazırlaşırdı. Mən 
soruşdum ki, təqsirkar kimdir? Nə üçün faciənin qarşısı alınmayıb? Xocalı-Ağdam yolunun düşmən 
tərəfindən bağlandığı məlum olduqdan sonra nə üçün qadınları və uşaqları çıxartmayıblar? Həyat 
dəhlizinin açılması əməliyyatını kim pozub? Yanlışlıq, yoxsa satqınlıq? Onun rəngi qaçmışdı. O, bunu 
əvvəldən görmüşdü.O xəbərdarlıq etmişdi. Heç kim onu dinləməmişdi.

Xocalı haqqındakı reportajımın şərhində bir fraqmenti gətirim:
“Xocalı hadisələri Qarabağ münaqişəsinin miqyasını və xarakterini dəyişdi. Elə bir strateji və 

iqtisadi əhəmiyyətə malik olmayan kiçik bir şəhərin məhv edilməsi iyirminci əsrin sonlarının tarixinə 
qurbanların sayına görə deyil, səciyyəviliyinə görə düşdü. Siyasi düşməni, irqi düşməni deyil, heç bir 
şeydə günahkar olmayan insanları – qadınları, uşaqları, qacaları öldürmüşdülər. Bununla vahiməyə 
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salmaq istəyirdilər. Belə bir şey tarixdə artıq olmuşdu. Hernika, 
Lidise, Sonqmi. Bizim Xocalı da bu faciəli cərgədə dayanır. 
Məhz Xocalıdan sonra insanlar öz yurdlarını təhlükədən xeyli 
qabaq tərk eləməyə başladılar”.

– Tarix göstərdi ki, - səhər biz bu mövzuya toxunanda general 
dedi, - əgər o zaman tədbir görülsəydi, hələ 1992-ci ildə erməni 
dəstələrinin hücumunun qarşısını almaq olardı. Dostum ordu 
generalı Kulikovun kitabından oxumuşam ki, ağıllı siyasətçi 
müharibəni necə dayandırmağı, müdrik siyasətçi isə ona necə 
yol verməməyi bilir. Dəqiq fikirdi. Respublikanın o vaxtkı 
rəhbərlərinin dəlilləri hər necə idisə də, mən həmin vaxtlarda 
olduğu kimi indi də əminəm ki, faciəvi hadisələr ərəfəsində 
onlara məhz müdriklik və cəsarət çatmadı. Kamil Məmmədov 
o zaman Bakıya dərin depressiyada qayıdıb, xəstəxanada yatdı 
və uzun müddət özünə gəlmədi. Ondan soruşdum:

– Xocalıdan alınan ibrət dərsi nə oldu?
– O hələ indi-indi alınmağa başlayıb. Respublikanın başda 

İlham Əliyev olmaqla indiki rəhbərliyi soyqırım faktının 
dəqiq və aydın işıqlandırılmasına və bunun beynəlxalq 
səviyyədə tanınmasına nail olmağa çalışır. Çünki Xocalının 
məhvi soyqırımdır və müqəssirlər məhkəmə qarşısında cavab 
verməlidirlər. Düzdür, özümüzü sakitləşdirə bilərik ki, bu 
artıq olub və keçib. Lakin müqəssirlər cəzalandırılmasalar, 
torpaqlarımızı qaytarmasalar, girovlarımızı və əsirlərimizi 
qaytarmasalar, həlak olanların hamısının qəbirlərini 
göstərməsələr, bu təkrarlana bilər. Faciəvi yaddaşımızdan azad 
olmaq labüddür, millətə bu cür yaddaşla yaşamaq çox çətindir. 
Arada etibar olmasa, sülh mümkün deyil. Rəhbərliyimizin 
səylərinə dəstək olsunlar deyə, belə bir müraciətlə internet 
vasitəsilə üzümü vətəndaşlara tuturam. 
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GENERAL RAMİL USUBOV,

General Kamil Məmmədov özünün Azərbaycan 
Dövlət Teleqraf Agentliyinin portalında və 
Respublika qəzetlərinin səhifələrində yayımlanmış 
“Bağışlamaq ola bilməz!” məqaləsində təsdiq 
edirdi: “Qarabağda şahidi olduğum bütün 
hadisələr haqqında danışmaq və yazmaq mənim 
üçün asan deyildi. Amma susmaq daha çətin idi. 
İndi, uzun illər sürən əsəbi sarsıntılardan sonra 
özümə gəlmişəm, dinclik tapmışam. Buna görə 
yalnız acıların-ağrıların əzəli qənimi zamandan 
çox, həkimlərə-xüsusən də bu dövrdə mənə qayğı və 
diqqət göstərən Ramil Usubova borcluyam. Onun 
əmri ilə mənə təqdim olunan müstəqil Azərbaycanın 
general libasını fəxarətlə, qürur hissilə geyinirəm”.

Ramil Usubov
General-polkovnik,
Azərbaycanın dövlət və siyasi xadimi,
Azərbaycan Respublikası
Daxili İşlər naziri.
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Ramil Usubov Qarabağın və Qarabağ müharibəsinin nə olduğunu köklü şəkildə, 
dərindən bilir. O, əslən əzabkeş Xocalıdandır. Doğma şəhərində törədilmiş faciənin 
xəbərini o, iş vaxtı aldı, qəbul günü idi. Vətəndaşları qəbul eləyirdi. Kabinetə 
əməkdaşlardan biri daxil oldu, ona yaxınlaşdı və astadan, qulağına nə isə pıçıldadı. 
O ağappaq ağardı və bir kəlmə danışmadan, ox kimi kabinetdən çıxdı. Həmkarlarına 
sonradan məlum oldu ki, o gecə Xocalıda onun doğmaları, əzizləri həlak olub. 

Ramil İdris oğlu Usubov DİN-də xidmətə “təmiz paqon”dan başlayıb: sıravi milis 
kimi. Xüsusi milis məktəbini bitirəndən sonra Xankəndində, Şuşada cinayət axtarışı 
orqanlarında çalışıb. 1980-ci ildə isə DQMV Dİİ Rəis müavini kimi fəaliyyətə başlayıb. 

Uzaqgörən və qətiyyətli bir zabit kimi o, gərginlik momentini hiss etmək öz yerində, 
öncədən görürdü və dərhal da sözdən əmələ keçirdi. Onun bu məziyyətləri rəhbərliyin 
diqqətindən kənarda qala bilməzdi.

– 1984-cü ildə,- Ramil İdris oğlu deyir,- mən Əlibayramlı milis idarəsinə başçılıq 
etmək üçün təyinat aldım. İdarə çətin günlərini yaşayırdı. Köhnə rəislə birlikdə, 17 
əməkdaşı da cinayətləri ört-basdır etdiklərinə görə işdən kənarlaşdırmışdılar. Təsəvvür 
edirsinizmi bu nə deməkdir? Bəs bu hadisənin fonunda işə necə başlayasan? Təbii ki, 
çətinliklər oldu, amma ilyarım sonra, uğurlarımızın yüksək dəyərləndirilməsindən xəbər 
verən keçici Qırmızı Bayraqla mükafatlandırıldıq. 

– Və elə bu zaman da Siz fəaliyyət meydanında general Məmmədovla qarşılaşdınız?
– Yox, biz generalla xeyli öncədən tanış idik. Tərtər rayonunda baş vermiş cinayəti 

araşdırarkən mənim rəhbərim o idi. O zaman hərbi hissədən əli silahlı cinayətkar 
qaçmışdı, bütün yaxın rayonların milis idarələri ayağa qaldırılmışdı. General Məmmədov 
mənimlə gecə, telefonla danışdı və məni əməliyyata başçı təyin etdi. Onda mən sadəcə 
mayor rütbəsində idim, Ağdamın, Yevlaxın milis rəisləri isə polkovnik idilər. Təbii ki, 
Kamil Məmmədov tərəfindən mənə belə bir ehtimad göstərilməsi hamının ürəyincə 
deyildi. Amma o təkid etdi, mən də işi uğurlu sonluğa qədər apardım.

– Kamil Məmmədovla işləmək Sizin üçün necə sonuclandı?
– Etiraf edirəm, mən ondan çox şeylər öyrənmişəm. O mənim üçün örnək olub: 

geyinməkdən tutmuş işə münasibətə qədər. Kamil Əliyeviç nadir rəhbərlərdən idi – 
onun simasında yüksək ziyalılıq, elmi bilik və təcrübə, aramla, yaradıcılıq fantaziyası 
ilə birləşirdi. O işə əmrlə yox, yaradıcı yanaşmağı öyrədirdi. Özü də arqumentlərlə. 
Onu dinləmək maraqlı idi. Tapşırığı, bütün incəliklərinə qədər, dəqiq aydınlaşdırırdı. 
Tabeçiliyində olanlar onu bir kəlməsindən anlayırdılar. Tələbkardı, amma buna haqqı 
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da vardı, çünki özünə qarşı daha tələbkar davranır. Növbəti birgə işimiz Əlibayramlıda 
keçirtdiyimiz təlim oldu. O zaman bu masştablı aksiya idi

Əlavə edirəm: ən təəccüblüsü isə hadisələrin qabaqlanmasıdır. 80-ci illərin əvvəllərində 
kimin ağlına gələrdi ki, ölkədə 11 “qaynar nöqtə” qeydə alınacaq və bu “nöqtə”lər 
SSRİ məkanında bir-bir bomba kimi partlayacaq və 88-ci ildə Qarabağ hadisələri bu 
partlayışların ən dəhşətlisi olacaq, bütün ölkə vətəndaşlarını sarsıdacaq. 80-ci illərin 
əvvəllərində isə yalnız cəmiyyətdəki neqativ hallardan və xırda narazılıqlardan söhbət 
gedə bilərdi. Amma Məmmədov və Usubov məhz o zaman milisi gələcək təhlükələrə 
qarşı hazırlamağa başladılar. 

-Mən Moskvadan kasset gətirdim, - general Məmmədov deyir, - bu kasset tədris 
vəsaiti idi, provakatorlara, ekstremistlərə, azğınlaşmış kütlələrə qarşı milisin özünü necə 
aparması, onlarla necə davranması barədə tədris vəsaiti. Materialı nazirlikdə diqqətlə 
araşdırmışdılar. O zamanlar heç kim bilmirdi ki, milis işçisi üçün bronjilet, dubinka, 
ya şit ( qalxan) nə olan şeydir! Bizim milisin gündəlik fəaliyyətində zirehli önlüyə, 
dəyənəyə, qalxana ehtiyac duyulmamışdı. Və bizim milis ekstremal vəziyyətlərlə demək 
olar ki, qarşılaşmamışdı. Dəyənək hara, Sovet milisi hara? Amma biz Avropa ölkələrində 
artıq çoxdan sınaqdan çıxarılmış ləvazimatları aldıq. Indi də ortaya belə bir sual çıxdı: 
-ilk təlimi harda keçirməli? Qərara aldıq ki, Əlibayramlı bazasında. Nə üçün? Əvvəla ona 
görə ki, bu şəhərin ətrafında bir neçə rayon mövcuddur. Ən başlıcası isə, Əli Bayramlı 
Daxili İşlər Rayon şöbəsinə təşəbbüskar enerjili Ramil Usubov rəhbərlik edirdi. Onun 
mürəkkəb məsələlərə yanaşmaları hörmət doğururdu. Və ən başlıcası: hadisələri 
qabaqlamağı bacarırdı.

-Mən təklif etdim ki, təlimi şəhər stadionunda keçirək, -Ramil İdris oğlu xatırlayır-
getdik, baxdıq. Bəli, yarayırdı. İctimai təşkilatların köməyi ilə milislə “çarpışacaq” 
həvəskarları da axtarıb tapdıq. Bu asan məsələ deyildi, kimsə risq etmək istəmirdi. 
Əməliyyat iştirakçılarına – Respublikanın müxtəlif rayonlarından olan milislərə 
amunatsiyalar göndərdik. Əlibayramlıya gəlib çatana kimi əməliyyatın mahiyyəti 
haqqında nazir Vəliyevdən, Kamil Əliyeviç və məndən başqa kimsə məlumatlı deyildi. 
Nəhayət ki, hamı stadiona toplaşdı. “Azğınlaşmış dəstə”yə daş-kəsək, butulka–milislərə 
isə qalxan, kaska, “dubinka” payladılar.

Ssenariyə görə, “azğınlaşmışlar” həmlə edir, milis isə bunun qarşısını alırdı. Sonra 
isə, hücuma keçməklə “azğınlaşmışları” sıxışdıraraq parçalayırdı: əvvəl iki, sonra dörd 
dəstəyə. Sonra onları bir-bir yaxalayıb, qolbəndi bağlayıb yük maşınlarına təpişdirirdilər. 
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Əlbəttə, guya milis məntəqəsinə aparmaq niyyətilə.
-Təlim uğurlu keçdi, - Kamil Məmmədov xatırlayır, -nəzərə alın ki, bu təlim 

ekstremistlərin Stepanakert meydanındakı mərəkəsindən əvvəl olub. Odur ki, 88-ci ildə 
bizim artıq, xüsusi təyinatlı dəstəmiz vardı və mən bu dəstəylə Qarabağa yola düşdüm. 

-Bəli, bu təlim böyük ictimai rezonans doğurdu, -Ramil Usubov deyir, -biz mühafizə 
orqanları sistemində yeni, çox mühüm bir istiqamət açdıq. Sonrakı hadisələr göstərdi ki, 
bu addım vaxtında atılıb.

-Bu gün ölkə başçısının həyata keçirdiyi başlıca məsələ?
-O dəyişməzdi. Qısaca söyləsən: daima vətəndaşlarımızı qorumaq qabiliyyətini 

saxlamaq. Və elə qorumaq ki, vətəndaşlar bunu hiss etsinlər.
-Mənim polisim məni qoruyur?
-Yerində söylədiniz, çətinliyə düşəndə, təzyiqə məruz qalanda bizə çoxları müraciət 

edir və elə bu da bizim böyük göstəricimizdir, demək bizə inanırlar, etibar edirlər.
-Bakıya gələn qonaqlar təəccüblə deyirlər ki, sizdə gündüz də, gecə də sərbəst, heç 

nədən çəkinmədən, qorxmadan gəzib-dolaşmaq xoşdur, əmin olursan ki, nə xuliqan 
hücumuna məruz qalacaqsan, nə hansısa bir kriminal “razborka”ya düşəcəksən.

-Amma buna nail olmaq üçün biz böyük enerji sərf edirik. Görünməz cəbhə də- 
elə budur. Bununla bahəm, Azərbaycanda adam başına düşən polislərin sayı Rusiya 
ilə müqayisədə iki dəfə azdır. Bu göstəricidə biz hər hansı bir Avropa ölkəsini də 
qabaqlamamışıq. Onlarda da adam başına – milislərin sayı bizdə olduğundan artıqdır.

-Ramil İdrisoviç, DİN veteranlarına necə yanaşırsınız?
-Böyük hörmətlə. Bilirsiniz, əvvəllər necə olub? Rəhbər gedirdisə, başlayırdılar 

onun kölgəsini qılınclamağa, ona ləkə yaxmağa. Mən bu “ənənəni” sındırmaq qərarına 
gəldim. Bizdən öncə bu divarlar arasında kimlər xidmət edibsə, hamısını yada salırıq, 
bayramlarda təbrik edirik, öz tədbirlərimizə çağırırıq. Hər kəsin öz yeri var. Problemə ya 
da ayrı-ayrı tədqiqatlara veteranları məsləhətçi qismində cəlb edirik. 

-XX əsr Azərbaycan milisi tarixində general Kamil Məmmədov Sizə necə görünür?
-O, narahat rəhbərdi, yüksək peşəkardı, elmli generaldı. Nə qədər ki, işləri uğurlu 

getmir, mütləq onu yaxşılaşdırmağa can atır. 2006-cı ildə RF hərbi rəislər klubunun 
keçirtdiyi Beynəlxalq Konfransında iştirak etmək üçün Azərbaycan da dəvətnamə aldı. 
Mən təklif etdim ki, Kamil Əliyev getsin. O dedi: “Keçmiş nazirləri dəvət edirlər, amma 
mən nazir müavini olmuşam. Mən cavab verdim: “Siz bilirsiniz, yalnız milis rəhbərləri 
yox, həm də hərbi rəisləri dəvət edirlər. Azərbaycanı ləyaqətlə Siz təmsil edə bilərsiniz”
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SÜLHÜN LAÇINLARI

Planetdə inam və qarşılıqlı yardımsız mümkün olmayan sülh 
mövzusuna toxunanda, general Məmmədov gözlənilmədən, 
2006-cı ilə qayıtdı, məhz o zaman Respublika DİN naziri Ramil 
Usubov ona təklif etmişdi ki, Moskvaya Beynəlxalq konfransa-
hərbi rəislərin “Dəyirmi masa”sına getsin. Bu klub Rz-nin bütün 
zabit korpusunu birləşdirir. Onun iclaslarına MDB ölkələrinin 
keçmiş nazirləri, NATO-nun və xarici ölkələrin hərbi rəisləri 
dəvət olunur. Müstəqil Azərbaycanı belə mötəbər forumda 
təmsil etmək yalnız şərəf yox, həm də böyük məsuliyyət idi. 
Təbii ki, Kamil Məmmədov təklifi qəbul elədi.

Moskvada, “Prezident-otel”də yerləşəndə Kamil 
Məmmədovun forumda edəcəyi məruzənin adı da mürəkkəb 
idi: “MDB ölkələrinin cinayətkarlığa qarşı əlbir fəaliyyəti müasir 
çağırışları və təhdidlərə uğurlu qarşıdurmanın rəhnidir”.

O, yığıncaq barədə xatiratlarını mənimlə bölüşür. “Salona 
daxil oldum, mənim yerim ön cərgədə, məruzə ilə çıxış edənlərin 
sırasında idi. Arxamda iki marşal, Sovet İttifaqı qəhrəmanları, 
yaxın xaricdən –general polkovniklər, ordu generalları, İtalyadan 
, Latın Amerikasından və eləcə də NATO-dan hərbi rəhbərlər 
əyləşmişdilər. Köhnə əlaqələrdən tanıdığım bir çoxlarını 
gördüm. Əlbəttə, məni kürsüyə dəvət edəndə həyəcanlandım. 
Amma söyləyirlər ki, pis çıxış etmədim. Mənim hərbi rəislərin 
klubuna Beynəlxalq Statusu verilməsi haqqında təklifim isə 
diskussiya doğurdu. Məni gurultulu alqışlarla dəstəklədilər. 
General Varennikov təklifimi konfransın əsas sənədi- “Dəyirmi 
masa” iştirakçılarının birgə bəyanatına daxil edilməsini təklif etdi. 
İclası aparan Kulikov dəqiqləşdirdi: “Kamil Əliyevin məruzəsi 
məcrasındadımı? “Bəli, bəli”,- deyə Varennikov təsdiqlədi.

General Kamil Məmmədovun daha bir təklifi də təqdir olundu. 
O, qeyd etdi ki, “Bu gün hüquq-mühafizə orqanları BMT-nin 1988-
ci il tarixli konvensiyasını narkomaniya ilə mübarizədə rəhbər 
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tuturlar,- üstündən 20 il keçib. Narkobiznes daha geniş yayılıb-
onun fəndlər mexanizmi də, dəyişmiş narkotik marşurutları da 
həmçinin. Yeni konvensiya hazırlamaq və BMT-yə baxılmağa 
təqdim etmək vaxtı gəlib çatmışdır”. Kamil Məmmədovun bu 
təklifi də gurultulu alqışlara səhnə oldu.

Mən Hərbi Rəsilər Klubu sədri Kulikovdan müsahibə 
aldım. Kiçik haşiyə: Anatoli Sergeyeviç Kulikov müasir hərbi 
aləmdə qeyri-adi şəxsiyyətdir. Müxtəlif illərdə Rusiya DİN-in 
naziri, RF hökümət Sədrinin müavini, RF Müdafiə Şurasının 
üzvü vəzifələrində çalışmış, Dövlət Dumasının deputatı olmuş, 
Çeçenistanda federal qoşunların birləşmiş qruplaşmasına 
komandanlıq etmişdir və Zaqafqaziyada daxili işlər qoşunlarına 
( 90-cı illərdə) başçılıq etmişdir.

Məni maraqlandıran onun general Məmmədovla “yol 
kəsişmələri” idi.

– Sovet dönəmində general Məmmədovla münasibətlərimiz 
çox sıx deyildi, mən onu böyük beynəlmilləlçi, saleh insan, 
yüksək səriştəli professional kimi tanıyırdım. Amma “Prezident-
otel”də köhnə, səmimi dostlar kimi görüşdük. Onun çıxışı 
maraqlı, işgüzar problemlərin savadlı qoyuluşu və konkret 
təklifləri ilə fərqlənirdi. Çıxış nəinki bizim hərbiçələr, həmçinin 
konfransa qatılmış 18 xarici ölkə təmsilçiləri tərəfindən 
yaxşı qarşılanmışdı. Məruzəyə görə NATO-nun başçısı Corc 
Pobertson da təqdiredici rəy söylədi. Məmmədovun məruzəli 
internetdə, klubun portalında yerləşdirdiyimiz yeganə örnəkdir. 

– Hərbi rəislər Klubuna hansı ümidlər bəsləyirsiniz? 
– Əlbəttə, nəhəng bir ölkə dağılmış, qardaşlıq ilgiləri tamam 

qırılmış, dünyadakı sülh də nə isə qeyri-sabit, dəymədüşərdi və 
bu savatsızlıq hər hansı məqamda lərzəyə sala bilər. Fəaliyyətdə 
hansı vasitələr çıxarılmalıdır ki, yeni təhdidlərin, hədələrin qarşısı 
alınsın. Balalarımız, nəvələrimiz dinc dünyada yaşamalıdır.

Onlar bizim Böyük Vətən müharibəsində öz ərazimizdəki 
lokal savaşlarda çəkdiklərimizi görməməlidirlər. Odur ki, biz 
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təcrübəli adamalara ,professionallara hansı işi və necə görməli 
olduğunu bilənlərə üz tuturuq. Onlar məsləhətlər, tövsiyyələr 
verə, sülhün təminatı naminə öz ölkələrinin hökümətlərinə təsir 
göstərə bilərlər.

– Nəcib məqsədlərdir.
– Bəli, biz sülh göyərçinləri deyil, sülh laçınları olmaq 

istəyirik.
– Anatoli Sergeyeviç, siz Qarabağ probleminin çözümünü 

necə görürsünüz? Hesab edirəm ki, hər hansı ziddiyyətlərə 
əsaslanan problemlər (o cümlədən bölgələrarası problemlər) 
sülh yoluyla həll olunmalıdır. Mən hərbi çözümlə razılaşmıram. 
Bu, çıxılmaz, yoldur,yeni qurbanlardan başqa heç nə gətirməz.

İnanın mənə, bununla artıq 1988-ci ildən məşğulam. Yalnız 
sülh yoluyla, yalnız iqtisadi dəlillərlə əsaslandırılmış danışıqlar 
yoluyla. Başqa təmaslar yoxdur. Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda 
Bakıda olmuşdum. Azərbaycanın DİN naziri Ramil İdrisoviç 
Usubovla görüşmüşdüm. O çox yaxşı təsir bağışladı.

-Bakı sizə necə göründü?
-Respublikada baş verənlər, 20 il keçəndən sonra, məni 

heyrətləndirdi. Bakıdakı dəyişikliklər, inşa olunanların miqyas 
və gözəlliyi adamı valeh edir. Həm də tək şəhər yox, sizin milis 
də, daxili qoşunlar da. Hər şey çox-çox yaxşılaşıb. Biz Usubovla 
faydalı informasiyalar bölüşdük. Bu səfər çox məhsuldar oldu.

-Bakıda olarkən Heydər Əliyevlə görüşmüşdünüzmü?
-Bəli, 1997-ci ildə. Unudulmaz xatirələrdi. O görüşü “Ağır 

ulduzların izi ilə” kitabımda təsvir etmişəm. Kitabı hörmət 
əlaməti olaraq Ramil İdrisoviçə bağışlamışam, oxuya bilərsiniz, 
orada maraqlı məqamlar var.
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İSTEFADAN SONRA

Əlbəttə, Kamil Məmmədovun həyatında, istefadan sonrakı ilk günlərlə müqayisədə daha ağır 
məqamlar olub. Amma hər halda, o, istefadan sonrakı ilk günlərini, ilk aylarını da acılarla üz-üzə 
qaldı. O, sanki vaakuma düşmüşdü, fikirləri pərən-pərən olmuşdu, baş aça bilmirdi ki, bundan sonra 
neyləsin? Orqanlarda gərgin fəaliyyətdən sonra nəinki dincəlməyə, hərdən hətta yemək yeməyə 
də macal tapmadığı halda, birdən - birə müdhiş bir sükut onu ağuşuna almışdı - bekar qalmışdı. 
Bu da – boş vaxtın sonsuz ərazisi. Di , al görüm! – Yox, istəmirəm. Peşəsinin gücünə, o anlayırdı 
ki, qeyri-müəyyənlik və gələcəyi görə bilməmək nədi, xüsusən də saatlarla pusquda dayananda və 
ya həftələrlə qatili izləyəndə. Amma indi bu bir başqa qeyri-müəyyənlikdi, gələcəyi bir başqacür 
görməməkdi. O, baş aça bilmirdi ki, hara tərpənsin, sanki azmışdı.

İş üçün ilk təklif bir neçə özəl bankdan gəldi. “Orda mənim işim nədən ibarət 
olacaq?”-maraqlandı və şablon cavablar aldı:”Sizin ayrıca kabinetiniz, fərdi 
maşınınız, kompüteriniz olacaq, ildə bir dəfə də bankın hesabına ailəlikcə 
xaricə çıxışınız təmin ediləcək. Aylıq maaşınız da iki min-üç min dollar 
civarında”.

Bəli, nağılvari bir təklif “Hər halda, konkret olaraq mən nə işlə məşğul olacağam?” 
sualının cavabında yenə də tanış vədlər eşitdi: “Sizin kabinetiniz, maşınınız” və s. 
və ilaxir. “Mən başa düşdüm,- Kamil Məmmədov xatırlayır,-başa düşdüm ki, onlara 
“krışa”lazımdı və hardasa kölgəli iqtisadiyyatla, ya da bizneslə bağlıdı və belə şeylərlə 
də mən heç zaman məşğul olmamışam. Təbii ki, etiraz etdim”

Amma bu boş vaxtı yelə 
də vermək olmazdı. Ötən çağların 
nazir müavini kimi otağında, 
operativ informasiyalar almaq üçün 
kompüter quraşdırılmasını xahiş 
edəndə ona texnik kömək etmişdi 
və o, bunu unutmamışdı. Gələcəyə 
yalnız yeni texnalogiyalarla 
getməyin mümkün olduğunu 
dərk eləyən Kamil 
Məmmədov qərara aldı ki, 
kompüter kurslarına getsin.
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 Qruppada, əsasən, sütül cavanlardı və bu uşaqlar 
saçı-saqqalı ağarmış kurs yoldaşlarını aşkara məsxərə ilə 
qarşılayıblar. “Mən deyə bilərdim ki, cücəni payızda sayarlar, 
tədrisin sonunda sizin aranızda birinci mən olacağam, amma 
bunu söyləmək mənim qaydalarımla uzlaşmaz”-deyə general 
zarafat edib. Cavanlar gülüşüblər. Amma,o, həqiqətən də 
buraxılış imtahanını hamıdan yaxşı verib, üstəlik də o ərəfədə 
ev kompüterinin faylları “onluqlar”la hesablanıb, iş masası 
“yüklənib”, Rusiyada, Türkiyədə, Sinqapurda, Tiflisdə, 
Antverpendə və başqa yerlərdə yaşayan qohumlarının, 
dostlarının ünvanları ilə zənginləşib.

 Kompüterin sirrlərini öyrənəndə elə bir təklif gəldi ki, 
etiraz edə bilmədi. O zaman narkomaniya və narkobiznesə 

qarşı mübarizə idarəsinin rəisi polkovnik Ədalət İbrahimov idi. Haçansa onlar birlikdə Respublika 
“BXCC” də işləmişdilər, “Kubinka” əməliyyatını birlikdə işləyib hazırlamışdlar. General onu yaxşı 
əməliyyatçı və alicənab insan kimi dəyərləndirirdi. Kamil Əliyeviçə narkomaniya və narkobiznesə 
qarşı Assosiasiyada rəhbərlik təklif edən Ədalət İbrahimov idi. General dəqiq müşahidəsilə problemi 
dərhal aşkarladı. Assosiasiya –ictimai təşkilatdı, amma yalnız DİN və Respublika Səhiyyə Nazirliyi 
onun fəaliyyətinə qarışırdı. Bu “antinorkomaniya” sahəsini necə genişləndirmək olardı? Narkotika 
ilə bu mürəkkəb “müharibədə” real köməkçilər dəvət etməkləmi? Kamil Məmmədov nadir dost 
qazanmaq vergisi ilə, qısa bir zamanda Dövlət Gömrük Komitəsi, Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət 
Nazirliyi, İdman Komitəsi, Zaqafqaziya Müsəlmanlarının Ruhani İdarəsi kimi mötəbər təşkilatları, 
nüfuzlu institutları Assosiasiyaya cəlb etdi.

“Bizim çağırışa,-genral xatırlayır,-həvəslə səs verirdilər. Biz Zaqafqaziya müsəlmanlarının şeyxi 
Allahşükür Paşazadə ilə razılığa gəldik ki, ruhani məclislərində “narkotika alverçiləri və narkotiklər” 
mövzusu gündəmə gətirilsin. Biz məktəblərdə, institutlarda, narkoloji dispanserlərdə seminarlar 
təşkil etdik. Bu barədə qonşu respublikalar və qonşu dövlətlərlə faydalı əlaqələr yaratdıq. Fikirləşirəm 
ki, bütün bunlar narkomaniyaya qarşı mübarizədə, narkomaniyanın profilaktikasında böyük rol 
oynayıb. Bir sözlə, Assosiasiyanı Bakıda narkoloji situasiyaya təsir edən orqan kimi tanıdılar. 

Yaxşı xəbər tez yayılar - çox keçmədi ki, Kamil Məmmədovu DİN-in Nümayəndə heyətlərinə 
daxil etməyə başladılar: Nümayəndə heyətləri narkologiya problemləri ilə bağlı beynəlxlaq 
konfranslarda və simpoziumlarda Azərbaycanı təmsil edirdi. Bu marşurutla o, İranda, Türkiyədə, 
Suriyada, Pakistanda oldu. Azərbaycan Assosiasiyasının ictimai və dövlət təşkilatları ilə qurduğu 
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iş təcrübəsi Beynəlxalq miqyasda rezonans doğurdu, üfuzlu iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı zəmanət 
verdi ki,bu təcrübə “EKO”ya daxil bütün ölkələrdə istifadə olunsun. “Bəli, -Kamil Məmmədov 
təsdiqləyir,-bu İstanbulda keçirilən yığıncaqda baş verdi. Bizim məlumatlarımız böyük diqqətlə 
qarşılanmışdı. “EKO”-nun prezidenti pakistanlı Şəmşad Əhməd Azərbaycan Nümayəndə 
heyətini qeyri-rəsmi söhbətə dəvət etdi. Bu anlaşma iki saat sürdü və sonra o, təklif etdi ki, mən 
Tehranda keçiriləcək konfransda geniş məruzə ilə çıxış etdim. Yeri gəlmişkən, Şəmşad Əhmədin 
məktubunu saxlayıram. O yazır: “Əziz general Məmmədov! Sizin “EKO”-nun üzvü olan ölkələrdə 
narkomaniyaya və narkobiznesə qarşı birgə səfərbərlik haqqındakı təklifiniz məndə böyük təəsürat 
oyatdı. Ümüdvaram ki, “EKO” ölkələri bu sferada təşkilatçılığı gücləndirmək üçün gələcəkdə də 
Sizin təklifinizi qiymətləndirəcək. Mən həm də Sizin xeyirxahlığınıza önəm verirəm və Pakistan 
sənətkarlarının yaradıcılıq nümunəsi olan bir əl işini böyük hörmət rəmzi olaraq, Sizə göndərirəm. 
Sizə səmimi qəlbdən rəğbət bəsləyən Şəmşad Əhməd, “EKO”-nun Baş katibi. Tehran, 1994”.

Yeri gəlmişkən, Kamil Əliyeviçin belə süvenirləri çoxdur. Tanınmış gürcü bəstəkarı Qiya 
Kancelinin hədiyyəsi isə yazı masasını bəzəyir. Bu məzəli sənətkarlıq nümunəsində timsah başına 
çətir tutub. 

Kamil Məmmədov Dəməşqdə “EKO”-nun beynəlxalq konfransında
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“RƏİS DƏ ANAŞA ÇƏKİR” 
Kamil Məmmədovdan 

– Qismət elə gətirib ki, mən həyat yollarında narkomaniya və narkobizneslə kifayət qədər 
tez-tez qarşılaşmışam: onlar həmişə kriminal aləmlə yanaşı addımlayır. 70-ci illərdə məni 
Respublika “Su Milisi”nə rəis təyin etdilər. Su nəqliyyatı demək olar ki, tamamilə bizim 
nəzarətimiz altında idi. Su nəqliyyat yəqin ki, narkokuryerlərin ən çox sevdikləri və istifadə 
etdikləri nəqliyyatdır. O zaman biz narkotik maddələri qramlarla yox, kiloqramlarla sıradan 
çıxardırdıq. İranlı, Orta Asiyalı, Türkiyəli narkotika kuryerləri ilə dəfələrlə qarşılaşmışdım. Bir 
dəfə Daşkəndli kuryeri saxladıq. O nə az, nə çox, düz 30 kiloqram anaşa aparırdı. Kimdi o? 
Sadəcə özbək. Bu malı ona kim verib – bilmir, Kimə aparır–bilmir və ümumiyyətlə, kim deyir 
ki, bu anaşa onundur? Müstəntiqləri yorub əldən salmışdı. Mən onu təkadamlıq kameraya 
saldırdım və orda o qədər saxladım ki, özü xahiş etdi ki, onu qəbuluma gətirsinlər. İçəri daxil 
olanda özünü çox aqressiv aparırdı: görünür, “lomka”sı başlamışdı. Sözünə tələblə başladı: 
“Mənə bir az “nas” verin”. (“Nas-narkomanlar arasında narkoman saqqızı kimi qəbul 
olunur). Mən sakitcə onun tələbini yerinə yetirdim, və o, “nas”ı acgözlülə çeynəməyə başladı. 
Sonra mən masanın altından anaşa çıxartdım. Özünəməxsus, spesifik qoxusu olan anaşa. O, 
anaşanın qoxusunu alanda sanki ovsunlandı. Mən anaşanı onun burnuna da yaxınlaşdırdım 
ki, iyləsin və əlimdəkinin anaşa olmasına şübhəsi qalmasın. Sonra papiros götürdüm, tütünü 
gilizdən çıxartdım, tiryək qurusu ilə qarışdırdım və yenidən gilizə doldurdum. Narkomanların 
özəl qaydaları var: papirosu dolduranın papirosu yandırmağa hüququ yoxdur. İlk güllabı 
da birinci o ala bilməz. Onu bir-bir növbədə dayananlara ötürməlidir. Mən köks ötürdüm 
və “doldurulmuş” papirosu bir kənara qoydum; bu isə ona “işarə” idi ki, birinci özüm çəkə 
bilmərəm, amma heç ona da verə bilmərəm. Qaydalara ziddir. “Hə, neyləyək, Özbək, – nəhayət 
mən dilləndim, – biz kişi kimi danışacağıq?”

Sonra özbək təcridxananın dəhlizində nəzarətçiyə deyirmiş ki, rəis canlara dəyən oğlandı, 
özü də anaşa çəkir, özü də necə lazımdı, stajlı narkomanlar kimi, indi elə narkomanları çıraqla 
da axtarsan, tapa bilməzsən!:

“Görürsünüzmü, uşaqlıq müşahidələrim də karıma gəlib”. Onun bu və buna bənzər 
təəssüratlarımı dinləyəndə istər-istəməz gülümsəyirdim. “Öz aramızda onu da söyləyim ki, 
özbək elə ilk dindirmə zamanı “açılıb-söküldü”, adları da söylədi, məxfi görüş mənzillərini də. 
“Doldurulmuş” papirosu isə mən ona vermədim. Qaydaları hər an gözləmək lazımdı. 
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ÖZÜNƏ IŞ TAPDI!

…Əgər bir başqa bucaq altından baxanda, hərdən pis xəbərlər də yaxşı səslənə bilər. Kamil Məmmədov 
istefadan sonra ardıcıl olaraq özünü ictimai işlərlə nə qədər yükləsə də, konsertlərə, premyeralara, 
tamaşalara, təqdimatlara getsə də, yenə də boş vaxtı qalırdı. O zaman keçirdi sükan arxasına və başlayırdı 
şəhəri dolanmağa. Əsəbləri cilovlayan şeylərdən biri də şəhərə tamaşa etmək və maşın sürməkdi. Amma 
astadan yox ha, sürətlə. Ancaq ildən-ilə bu şəhərdə sürətlə maşın sürmək çətinləşir. Tıxaclar başlayanda, 
o da başlayır darıxmağa. Əgər dağ Məhəmmədə səmt gəlmirsə, onda Məhəmməd dağa tərəf getməlidir. 
Tıxacları necə aradan qaldıraq? Bakılılara belə bir hədiyyəni necə gerçəkləşdirək?

“Mən dünyada avtomobil hərəkətinin problemlərini öyrənməyə başladım,–Kamil Məmmədov 
deyir,–internet çox kömək etdi. Bizim mütəxəssislərlə məsləhətləşdim. Aydınlaşdırdım ki, ən xoşagələn 
vəziyyət Almaniya yollarındadır. Berlinə, Frankfurta, Visbadenə getdim. Onların qazandığı təcrübənin 
aspektlərini bütün incəliklərinə qədər öyrəndim. Yüzlərlə foto çəkdim. Bakıya qayıdandan sonra bütün 
mərkəzi küçələri dönə-dönə gəzib dolaşdım. Nəticədə mənim tıxaclı küçələr və yolayrıcıları ilə bağlı 
bukletlərim meydana gəldi. Bakı şəhərində avtomobil tıxaclarının yeri haqqında xüsusi xəritə tərtib 
etdim. Və hərəkət proqramı hazırladım. Bütün bunlara iki il vaxt sərf etdim və öz layihəmi Müəllif 
hüquqları agentliyinə təqdim etdim. “Dünya təcrübəsinə əsasən, Bakı şəhərində avtomobil tıxaclarını 
aradan qaldırmaq üçün verilmiş layihənin müəlliflik şəhadətnaməsi” vəsiqəsini alanda, təsəvvür edə 
bilməzsiniz ki, mən necə sevindim!”.

Layihə çox çətin zəhmətlə başa gəlmişdi. Qalırdı əsas məsələ – onu həyata keçirmək! Mən, nəqliyyat 
sahəsində məndən ötrü böyük nüfuz sahibi, Bakıda tıxac probleminə açar axtararkən” dünyanın qapılarını 
üzümə açmış, Azərbaycan “Hava yollarının” prezidenti Cahangir Əsgərovla məsləhətləşdim. Sonra bu 
məsələ ilə bağlı DİN naziri Ramil Usubovla, nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovla, Bakının meri Hacıbala 
Abutalıbovla üz-üzə gəldim. Hamısına da sylədim, mənə heç nə lazım deyil; nə vəzifə, nə maaş, nə şöhrət, 
mən bu fəaliyyətə ümumi işin xətrinə bşlamışam. Budur “Avrovidenie 2012”-yə hazırlıq çərçivəsində nazir 
Ziya Məmmədov komissiya yaradılması haqqında sərəncam verib və təkliflər Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevə təqdim edilib. Təkliflərin ayrıca bir bəndi, Bakı şəhərinin avtomobil yollarınıda tıxacların 
aradan qaldırılması tədbirləri barədədir. Komissiyaya məni də daxil ediblər.

Hər şeyi təfsilatı ilə danışmaq istəmirəm, amma etiraf edirəm ki, mənim ideyama-mənim layihəmə çox 
diqqətlə yanaşırlar. Mən öz kuratorum Musa Pənahova və komissiyanın bütün üzvlərinə minnətdaram: 
onların məsələyə cani-dildən yanaşması və dəstəyi mənim layihəmə konkret forma verir. İş bu günlər 
genişləndirilən Azadlıq prospektindən başlayıb. Fikirləşirəm ki, bu mənim son “nəğməmdi”– Qu 
nəğməsi kimi”.
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“QOY PARTLATSINLAR” 
Vaxtanq Kikabidzedən 

– Kamildən xahiş etdim ki, mənimlə general formasında şəkil çəkdirsin. Yadigar olaraq. Fotonu indi də 
gödəkçəmin döş cibində gəzdirirəm. Bir dəfə rəssam dostlarımla balıq ovuna gedəsi oldum. Özü də hara? 
Tiflisdən 300 kilometr aralı bir məkana. Elə bir yerə ki, orda nə bir ağac, nə bir kol var – hər yan qumdu. 
Elə bilərsən ki, heç buraya insan ayağı dəyməyib. Elə təzəcə balıq tutmağa başlamışdıq ki, aldılar başımızın 
üstünü: yaşıl furajkalı –əli tapançalı yəqin ki, rəisdi. O birilərin də yaşıl furajkası vardı, amma onlar 
avtomatla silahlanmışdılar. Təbii ki, sevinirdilər. Axı brokonyer yaxalamışdılar. Sorğusuz-sualsız balıqçı 
dostlarımın ikisini qandallayanda, üçüncüsü məni səslədi: “Buba, yaxın gəl də, görümrüsən, başımıza 
nə oyun açırlar?”. Gəldim və ən gözəl gülüşümlə onların üzünə gülümsədim. Heç veclərinə də almadılar. 
“Brokonyersən?!” “Partladırsan?! Zəhərləyirsən?! Məhv eləyirsən?”

Başa düşdüm ki, işlər şuluqdu. Yaşıl furajkalıların başçısına dedim: “Bəyəm, sənə zəng etməyiblər?” 
Orda –yenə də təkrar edirəm, nəinki bir ağac, ya bir kol, heç telefon dirəyi də yoxdur. Mobil telefonlar 
da hələ çıxmamışdı. Yaşıl furajkalı həyəcanlandı: “Kim zəng etməli idi ki?” Mən döş cibimdən Kamillə 
çəkdirdiyim şəkli çıxarıb göstərdim: “Bax,o”. O, fotoya bir anlıq nəzər saldı və qaşqabağı tamam açıldı: 
“Necə yəni zəng etməyib? Əlbəttə eləyib. Özü də deyib: qoy partlatsınlar, zəhərləsinlər, məhv etsinlər”.

Vaxtanq Kikabidze və Kamil Məmmədov. 1985-ci il Vaxtanq Kikabidze və Kamil Məmmədov. 2011-ci il
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“QOY POZSUN”
müəllifdən 

Bir payız günü biz generalla, onun keçmiş həmkarlarından 
birinin yaşadığı Pirallahı adasından qayıdırdıq. Hardasa “8-
ci kilometr” ərazisində bizim maşını yol müfəttişi əylədi, biz 
yolayrıcını svetoforun qırmızı işığında keçmişdik. Maşına 
asta addımlarla yaxınlaşan polisin şişman qarnı maşının 
aynasına dirəndi. O əlindəki jezli maşının yan tərəfdən 
aynasına toxundurdu və sonra zəhimli səslə sənədlərinizi 
təqdim edin, dedi. Dərhal da generalın amiranə metal kimi 
sərt səsi cingildədi. “Başını aşağı sal!” Müfəttişin çaşqın 
sifətini mən də gördüm. O qəfildən həyacanla dilləndi. 
General Kamil Məmədov?!

Kamil Əliyeviç ötəri cavab verdi. 
– Sürücü hansı qaydanı pozub? 
– Heç bir qaydanı pozmayıb, qoy pozsun! Pozanda nə 

olar? Qurban olum sənə general yaxşı yol, Sizə uğurlar. Lazım 
olsa, Sizi bu çiyinlərimə alıb hara desəniz apararam. Biz Sizi 
unutmamışıq, General. Azərbaycan patrul xidmətində Sizi 
kim unuda bilər?

Və sonra da gördüm ki, o, maşının qapısını açıb generalın 
alnından öpdü. Kamil Əliyeviç donuxub qaldı. 

– Bax indi qaydanı pozanlarla belə davranırlar, - general 
pərt halda dedi, –. Bizim dövrdə isə… 

General o dövrdə qaydaları pozanlarla necə davranıldığını 
müfəttişə anlatmağa macal tapmadı. Çünki, sürücümüz 
Əbdül artıq jiqulini yerindən tərpətmişdi.  
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QİYA KANÇELİ İLƏ DİALOQLAR 

“Bu da dostlar üçün ayrılmış “guşə” deyə Kamil Məmmədov qonaq otağının küncündəki jurnal 
stolunu nişan verdi. Yanaşı rəflərdə flimlərin diskləridir. Riçard Qirin iştirak etdiyi flimlər ayrıca 
blokdadır. Daha bir blok –“retro” dərəcəsindən – Sovet dönəminin sevilən filmləri. Masanın üstündə 
kitablar, konsert proqramları, bukletlər, dəvətnamələr, albomlar, kalendarlar, jurnallar diqqət çəkir. 
Hamısı da avtoqraflıdı. “Çito Qrito” Georgi Danelyadan, “Ağır ulduzlar” ordu generalı Kulikovdan 
yadigardır. Jurnallardan birində Vatanq Kikabidze generalla görüşlərini qələmə alıb. 

Holland komposteri Giya Kançelli haqqında üz qabığındakı, fotoda – məşhur bəstəkarı Antverpenin 
bir küçəsində addımlayan görürük. Şəkillərdə dərkənar var. “Əzizim 
Kamil və Sevil!” Solda mənim maşınımdır. Sonuncu səhifədə evimin, 
mənzilimin təsviri var. (Fotosesiya bəstəkarın həyatı haqqındadır.-
N.İ).

 BUYURUN GƏLİN
(İki bilet oraya, iki bilet də Moskvadan geriyə cəmi 500 dollar 

eləyir. Üstəgəl Moskvaya qədər yol. Moskvada qızımla, nəvəmlə və 
kürəkənimlə görüşəcəksiniz) 

“Görün indi mən not yerinə nə yazıram” 
Səhifəni çevirirəm. Not vərəqində bəstəkarın əlləri diqqətimi çəkir. 

O yazır. “Kamil Əliyeviç, xahiş edirəm, bu əllərə etinasız yanaşma. 
Onlar xahiş edir ki, sən gələsən. Giya Kançeli, 11.04.2000” 

Generaldan soruşaram ki, Giya Kançelli ilə necə tanış olub? 
Eldar Sengelaya o zamanlar Bakıda çəkilişdə olanda onu bizə qonaq 

gətirmişdir. Özü də xaş yeməyə. Amma süfrəyə xaş gələndə məlum oldu 
ki, Giya xaş xoşlamır. Soyuducumuzda yumurta da vardı, pomidor 
da. Və Sevil ona çığırtma bişirdi. Biz xaş yedik təbii ki, araqla Giya isə 
çığırtmanın axırına çayla çıxdı. Amma üçümüz də şənlənmişdik. Sonra 
o məni Tiflisə “Qafqaz Tabaşir dairəsi” tamaşasının premyerasına dəvət 
etdi.

1975-ci il yanvarın 12-i idi. Çox təsirli tamaşa alınmışdır. Musiqi 
də könül oxşayırdı. Strua və Kançelinin benefesi. Kançeli istedadlı 
kompazitor və çox mehriban dostdur. Mən də Giya Kançeliyə “Qəm 
yemə”, “Mimino” daha 45 filmə yazdığım əsrarəngiz musiqilərə görə 
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səcdə edirəm. Amma mən daha çox onun kamera əsərlərinin vurğunuyam: “Onu küləklər ağlayırdı”, 
“Sürətin zamanı” unudulan əsərlər deyil. Onun simfonik “Sakit dua” əsəri uşaq səsiylə başlayır. İnsan 
doğuldu- sükutu doldurdu” Qiya Kançelinin özünün sükütla dolan yaradıcılığı sadəcə ruha hakim kəsilir. 
İndi isə mən əlimə düşən şansı qaçıra bilməzdim. Ona Kamil Əliyeviçlə bağlı suallar da hazırlamışdım. 
Kançeli əvvəlcə münasibətini elektron poçtu ilə bildirdi:

“Bizim general Ömər Şəriflə dostluğumuzun tarixi yarım əsrə yaxındır. Həmişə şuxdur, zövqlə 
geyinir, çevik və qıvraqdır. Eyni zamanda son dərəcədə səmimidir, istiqanlıdır, yüksək ziyalıdır, ətrafına 
həmişə yaxşılıq toxumları səpib. Kamil asan olmayan ömür yolu keçib. Amma maraqlı hadisələrlə 
zəngin ömür yolu. DİN-nin məsul vəzifələrində kiçik leytinantdan generala qədər, şərəfli ömür yolu 
keçən, üstəlik də zahirən Ömər Şərifə bənzəyən Kamilin baxtı gətirib. Bir zamanlar əsil meloman 
olan Kamil dəfələrlə mənim musiqimlə müşayət olunan konsertlərin və tamaşaların iştirakçısı olub. 
Dostlarının dairəsi olduqca genişdir və geniş olaraqda qalır. Kinorejissorlar Eldar Şengelaya və Georgi 
Kolatozaşvili, rejissorlar Robert Strua və Quram Melava, dirijor Cansuq Kaxidze, rəssamlar Georgi 
Aleksi-Mesxişvili və Miran Şvelidize, məşhur aktyor və müğənni Vaxtanq Kikabizde, görkəmli xalq 
artisti Quram Lordkipanidze dəfələrlə Bakıda Kamilin qonağı olublar, onun Tiflisə hər gəlişi isə bizim 
üçün bayrama çevrilir. Hər birimizin, xüsusən də mənim qəlbimdə nə qədər xatirat yatdığını təsəvvür 

Kamil Məmmədov, Mehdi Məmmədov, Giya Kançeli
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etmək olar. Amma indi onlardan yalnız birini- bir epizodu söyləyəcəm, o birilər qalsın gələn yubileylərə”
Bu epizoda qayıdarıq, amma indi mən istəyirəm ki, Qiya Kançeli ilə ətraflı söhbət edəm, qarşıdakı 

yubileyləri gözləməyəm. Ad günü münasibəti ilə poçtla göndərilmiş təbrik başqa, şəxsi söhbət, dioloq 
tamam başqa. 

və beləliklə… 
– Bizi Eldar Şengelaya tanış edib və elə o zamandan da Kamil mənim həyatma daxil olub,– Qiya 

Aleksandroviç deyir, – O, Tiflisə mənim tamaşalarımın üçünün premyeralarına özünü çatdırıb. “Qafqaz 
Tabaşir dairəsinə”, “III Riçard” a da keçən ilə isə ”Təcavüzkar”a baxıb. O, zövqlü tamaşaçıdı. 

Miminonun da fanatıdır. O, sizin flimlərə dönə-dönə baxıb. Bütün melodiyaları da mənimsəyib. 
“Çito Qrito”nu isə əlbəttə əzbərdən bilir. 

– Mən Georgi Daneliyanın yeddi filminə musiqi yazmışam. Bu sırada məncə ən uğurlu musiqim 
“Qəm yemə” filminə bəstələdiyim parçalardır. Filmin özü də mənim nəzərimdə ön sırada yer tutur. 
“Payız marafonu”nu da sevirəm, amma ordakı musiqi mənim deyil, dostum Andrey Petrovundur. 
Ümumiyyətlə, əgər mən öncədən bilsəydim ki, “Mimino”dakı mahnı bu qədər populyar olacaq, mən 
başqa bir nəğmə yazardım. “Çito-qrito”nun dünyada yayılma sürətini mən zöhrəvi adlandırardım. 

– Qiya Aleksandroviç, Siz Azərbaycan kinosunun “Milli bombası”na toxundunuz.
Danışın, bu necə baş verib? 
– Bir dəfə Antverpenə–mənim evimə zəng gəldi. Bakıdandı. Rejissor Vaqif Mustafayev idi. O, biləndə 

Kompozisiya G.Kançeli.  
 “Mən ailəmlə və qəlbimdəki Kamillə”
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ki, mənimlə danışır gözlənilməz bir ifadə işlətdi və bu söz birləşməsində aşkarca eşitdiyim belə bir söz 
də vardı – “Merzavets”. Mən təəccübləndim: “Sözünüzün canı nədir? O, soruşdu: Siz “Merzavets” 
filminə baxmısınız?” “Yox, mən belə film tanımıram”. “Siz necə hesab edirsiniz”, – Vaqif sözünə davam 
etdi. Bizim planetin ən böyük bəstəkarı Nino Rotadır?”. “Bəli, mən hesab edirəm ki, Nino Rota bizim 
planetdə birinci bəstəkardır”. “Bəs Morrokini–o bizim planetdə ikinci bəstəkardır?”. “Təəssüf ki, bəli”-
dedim. O cavabında –Amma mən Sizinlə razı deyiləm, -dedi,– bizim planetdə ikinci bəstəkar Qiya 
Kançelidir”. 

Və o təklif etdi ki, onun yeni filminin musiqisini yazım. Mən xahiş etdim ki, o mənə “Hamı yaxşılığa 
doğru” filmini və yeni layihəsinin ssenarisini yollasın. Göndərdi. Əlbəttə Vaqifin təklifini qəbul etməyimə 
səbəb telefon mükaliməmizdəki duzlu məqamlar, onun komplimenti olmadı, məsələ burasındadır ki, 
“Hamı yaxşılığa doğru” əsəri də xoş təsir bağışladı, üstəlik də. Bir daha Bakıya getmək, Kamil Əliyeviçlə 
görüşmək imkanı qazanırdım. Həm də o, bu tanışlığın səbəbkarı idi. 

– Vaqifin işləri haqqında təəssüratınız?
– Çox yaxşı, O, talantlı və bacarıqlı insandır. “Milli bombanın“ 20-25 dəqiqəsi çox gözəl keçir. Amma 

sonra dramaturji hesablamalar nəzərə çarpır.“Hamı yaxşılığa doğru” filmi dramaturji baxımdan daha 
dəqiq çəkilib. 

– Sizi zamanın sayıq şərhçisi hesab edirlər. Siz Kamil Əliyeviçin zamanla bağlı obrazına necə 
yanaşırsınız? Yarım əsr– münasibət üçün böyük məsafə deyilmi? Nə qədər sular axıb, nə qədər sular 
durulub? 

– Bilirsiniz, əgər o belə bir zamanda dəyişməyibsə, bu onun ən ləyaqətli keyfiyyətidir. Mən zamanın 
doğurduğu şəraitə uyğun olaraq dəyişən insanlara çox da hörmət bəsləmirəm. Adamın bir siması 
olmalıdır və bir olaraq da qalmalıdır. Anadangəlmə “qabında” nə varsa, tərbiyədən nə mənimsəmisənsə 
ona sadiq qalmalısan, Əgər o, DİN əməkdaşlarının mühitinə düşəndən sonra da insani keyfiyyəətlərinə 
sadiq qalıbsa məncə bu onun ən müsbət cəhətidir. Mənim nəzərimdə. Kamil yarım əsr bundan qabaq 
tanıdığım kimidir, bu zaman dairəsində isə biz dəfələrlə ünsiyyət saxlamışıq.

– Epizoda qayıdaq –danışmaq istədiyiniz xatiratı nəzərdə tuturam…
– 7 simfoniyamdan altısını mən bəstəkarların Dilican şəhərindəki yaradıcılıq evində yazmışam. 15 il 

ərzində Tiflisdən Dilicana, ordan da geriyə neçə dəfə gedib qayıtmağım yadımda deyil, amma onu bilirəm 
ki, bu uzaq məsafə məni əsla yormurdu. Gözəl günlərdi, Tiflisdən çıxırdım, bir saatdan sonra daxil olurdum 
Azərbaycanın ərazisinə və daha bir saat yol gedəndən sonra Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddini 
keçirdim və yetişirdim Dilicana. Əlbəttə, o zaman heç bir sərhəd-sınır mövcud deyildi, çox inanamaq 
istərdim ki, haçansa əvvəllər olduğu kimi biz qonşulara vizasız gedə biləcəyik – Avropada olduğu kimi…

Belə ki, hər dəfə Dilicana getmək üçün yola çıxanda mənim maşınımı Qazağ şəhərinin girəcəyində 
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“QAİ”-nin yedəkli, sarı motosikletli – iki müfəttişi gözləyirdi. Nəzakətlə, təbəssümlə, hətta 
məhəbbətlə– onlar mənə sübut etmək istəyirdilər ki, sürət həddini aşmışam. Təbii ki, mən 
inadkarlıq eləyirdim, sübut –dəlil gətirirdim, deyirdim ki, sürətim 70-80 arasında olub, 
gülümsəyirdilər, həmişə olduğu kimi bir ağızdan deyirdilər: “Əziz dost, bu ki, “Mersedesdi”. 
Bəyəm biz bilmirik ki, bu maşın asta gedə bilmir?!” Nə isə, ovqatdan asılı olaraq “üçlük”, ya 
“beşlik” alıb nəzakətlə mənimlə vidalaşırdılar və təzim edərək mənə yaxşı yol arzulayırdılar”. 
Kamillə görüşlərimizin birində mən ehtiyatsızlıq edib o “qaişniklər” haqqında söhbət etdim. 
O zaman Kamil artıq Azərbaycan DİN-də nazir müavini idi. İş elə gətirdi ki, o ərəfədə yenə 
Dilicana yola düşməli oldum. Qırmızı korpünü keçib Azərbaycan ərazisinə daxil olanda sürəti 
azaltdım, yolda sarı motosikleti görəndə isə, ayağımı da qazdan götürdüm ki, görüm “qaişnik 
dostlarım” indi nə deyəcəklər? Amma onlar mənim “mersedes”imə əl qaldırmadılar, mən özüm 
maşını əylədim!”. Hə neyləyək, sizə bü gün “üçlük” verim, ya “beşlik?”. Onlardan birinin ağzı 

Sevil Məmmədova, Giya və Lülya Kançeli
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getdi qulağının dibinə. “Heç nə lazım deyil, əziz yoldaş Mersedes”. Bu zaman onun “ortağı” da 
qarşımda peyda oldu. Əlində də iri bir yasəmən buketi. O da öz sözünə təbəssümünü caladı. 
“Əziz dost, bu sizin üçündür”. Geri qayıdanda da Sizin yolunuzu gözləyəcəyik!”.

– Balans üçün sizin gürcü yol patrul xidmətçiləri ilə belə macəralarınız olmayıb?
–Söhbət sovetin “üçlüyündən”, “beşliyindən” geldirsə, olub. Bir dəfə Tiflisdə kinostudiyaya 

yaxınlaşanda məni bir sarı motosiklet əylədi. Mən hesab edirdim ki, heç bir qanun pozğunluğuna 
yol verməmişəm. Amma sübh tezdəndir, ola bilsin ki, “qaişnikə” poxmelini açmaq lazımdır. 
Soruşdum ki, nə günah işlətmişəm? O dedi: “Siz yol hərəkəti qaydalarını oxumamısınız? Sizin sol 
təkəriniz “osevoyun” üstündən keçdi. Əgər siz qaydaları oxumuş olsaydınız, orda aydın şəkildə 
yazılıb ki, “osevoyu” tapdalamaq olmaz. O kərpic divardı. Deməli siz “osevoyu” tapdalamaqla 
bir kərpic divarı ucurmusunuz. Mən maraqlandım, “Mən neçə kərpic sındırmışam?” O dərhal 
cavab verdi: “Otuz”. Mən ona bir “üçlük” uzatdım. O, dedi: Əgər kərpiclər deşikli olsaydı, mən bu 
üçlüyü götürərdim. Amma sizin uçurtduğunuz divarın kərpicləri deşiksizdir. “Deşiksiz kərpicin 
də biri on qəpiyə yox, otuz qəpiyədir”. Bax, belə bir hadisə yadımdadır. 

Gülüşdük...
– O zamandan çox sular axıb, – Qiya Kançeli köks ötürərək dedi,-çox şeylər dəyişib. Yalnız 

şəxsiyyətlər arasındakı qarşılıqlı münasibtlərdən başqa Şəxsiyyətlər arasındakı münasibətlərin 
mənbəyi isə yaradıcılıqdır. Mənim nəzərimdə Kamil Məmmədov da yaradıcı şəxsiyyətdir. 

–  Siz onun həyat yoldaşı, Sevil xanımla söhbət etmişdirnizmi?
– Bəli. Mən həmişə o söhbətlərdən məmnun qalırdım. Mən ümumiyyətlə, ziyalı insanlarla 

söhbəti xoşlayıram, həmişə də xoşlamışam. Təəssüflər olsun ki, sözün həqiqi anlamında ziyalı 
insanlar gündən-günə azalır. Sevil xanım savadlı və ziyalı insan idi, mükəmməl tərbiyə görmüşdü. 
O filoloq idi və mən təsəvvür edirəm onun dərs dediyi tələbələr nə qədər xoşbəxt imişlər. 

Onun təmkini və həmrəylik duyğusu ölçüyə gəlməzdi. Öz evində, uzun illər vəzifəli bir milisə 
dözmək özü o qədər də sadə məsələ deyil. Bakıda əziz dostumun təntənəli yubileyini təsəvvürümə 
gətirəndə, mən səmimi qəlbdən bircə şeyə təəssüflənirəm - şaxələnmiş, qol-budaq atmış çox saylı 
Məmmədovların arasında bizim hamımızın əzizi Sevil xanım olmayacaq.

Heyif, tam sükut olmadığı kimi, tam xoşbəxtlik də olmur.
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Kamil və Sevil Məmmədovlar, Vaxtanq Kikabidze və müğənni Manana

Kamil və Sevil Məmmədovlar və Giya Kançeli
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Sevil xanım anasıyla
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SEVİLDƏN SONRA

“Azərbaycanda Rus dili və ədəbiyyatı” jurnalın 2008-ci il aprel sayında belə 
bir nekroloq yerləşdirilib: “Rus ədəbiyyatı kafedrasının dosenti Sevil Bəhlul 
qızı Məmmədova haqqında “Vida sözü”. Zəngin əmək bioqrafiyasından kiçik 
frazalar.

“Bütün ömür rus ədəbiyyatına xidmətə həsr olunub. Yüksək peşəkarlıq, 
pedaqoji fakt, yaradıcılıq fəallığı - Sevil xanıma mənsub dəyərlərdir... Təhsil 
sahəsindəki xidmətlərinə görə “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olunub”. Son 
dərəcə xeyirxah insan və istedadlı alim olan Sevil xanım Məmmədovanın işıqlı 
xatirəsi, həmkarlarının , tələbələrinin, doğmalarının və yaxınlarının qəlbində 
yaşayacaq”

Xumardan soruşuram:
– Ananız dünyadan necə köçdü?
– Əzabla...( uzun bir fasilə). O hadisə bizim evimizdə - Moskvada baş verdi. 

Halı xarablaşanda, mən bir həkim kimi dərhal anladım ki, iflicdir. Və dedim: 
“Darıxma, əzizim, indi biz səni xəstəxanaya aparacağıq”. O, deyəsən qəlbindən 
keçəni çətinliklə dilə gətirdi: “Kamilə zəng vur”. “Yaxşı, vuraram”. Axşam atama 
zəng etdim. “Mən sabah gələcəyəm”- o, dedi. “Gəlmə, ata, qorxulu bir şey 
yoxdur, biz özümüz bacararıq”

Amma, atama deyə bilmədim ki, o iflic olub, fikirləşdim ki, həyəcanlanacaq, 
hamını panikaya salacaq. Mənə elə gəldi ki, biz onu təlaşsız ayağa qaldırsaq, 
hamı rahat olacaq. Mənim ağlıma da gəlmirdi ki, o, artıq bu dünyanı tərk edir. 
Və elə buna görə bir daha atama ərklə bildirdim ki, gəlməsin. Ertəsi gün, mən 
xəstəxanada anama bütün yeniliklər barədə danışırdım: kim zəng edib, nə 
söyləyib, amma hiss edirdim ki, o, hər şeyə biganə və etinasızdır. Amma mən 
söyləyəndə ki, atam da səndən nigarandır, o, hansı mənadasa əlini yellədi, 
deyəsən, hansısa bir təəssüflə. Görünür, anam onu gözləyirdi. Hələ ki, huşu 
özündə idi, amma sonra vəziyyəti birdən-birə kəskinləşdi. O, mənim qollarım 
arasında canını tapşırdı. Yenə də atama mən zəng vurmalı oldum.

Və onun qəribə reaksiyası məni çaşdırdı: “Xumar, qayıt xəstəxanaya, yaxşı-
yaxşı yoxla”. “Nəyi yoxlayım, ata?”. “Anan sağdı. Sən get yoxla”. “Mən indicə 
ordan gəlmişəm, ata”. “Mənim xətrimə, get bir də yoxla”. Bu hadisə ona dəhşətli 
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zərbə idi. O, anamın yoxluğu ilə heç cür barışa bilmirdi. Amma hər halda mən 
özümü də suçlu sayıram. Onları vidalaşmağa mən qoymadım. Anamın o jestinə 
səbəb nə idi?. Əfsusluq hissi? İnciklik? Yoxsa başqa bir duyğunun ifadəsi? Hələ 
də o jest gözlərimin önündən çəkilmir və yadımdan çıxmır.

Dəfndən sonra hamı dağılışanda və hər kəs öz evinə gedəndə general da 
harasa getmək istədi. Amma hara? Mənzilinin bu otağından o otağına, o 
otağından bu otağına adladı. Bu otaqlarda nə varsa, hər şey onu xatırladırdı. Və 
elə bu xatirələr də otaqları doldurdu: səs – küylə, insanlarla doldurdu. Həyat 
yoldaşının yüksək zövqü ilə qurulmuş bu mənzil necə rahat idi. Bu otaqlarda 
nə vardısa, hamısını o, bəyənib almışdı, hamısını o, düzmüşdü. Rəflərdəki, 
nəşrləri isə zaman-zaman, sevə-sevə abunə yazılmaqla birgə toplamışdılar. 
Dostoyevskinin əsərlərinə çətinliklə də olsa abunə yazılanda necə də sevinirdi. 
Bu mənzil ondan ötrü müqəddəs bir məkandı, elə məkandı ki, o, milis həyatının 
gerçəkliklərindən burda uzaqlaşa bilirdi, burda onun sevimli qızları böyümüşdü, 
gecənin, gündüzün hansı vədəsi evə qayıtmışdısa, görmüşdü ki, ömür yoldaşı 
onu gözləyir. Doğrudanmı, onun gözləməkdən başqa yolu yox idi? Sevilin o 
anlardakı həyəcanlı səsi yadına düşdü: “Ata işdən qayıdıb, qızlar!”. Unudulmaz 
məqamlar saysız-hesabsız idi. Bir dəfə isə evə gecə saat 3-də zəng vurdum: “İndi 
mən gəlirəm, Sevil, Gürcüstandan 15 nəfər də qonağımız var”. Yarım saat sonra 
Sevil qonaqları təbəssümlə və ətri otağı doldurmuş çay dəsgahı ilə qarşıladı. Öz 
əli ilə bişirdiyi milli şirniyyat nümunələrini də süfrəyə düzmüşdü. 

O, çalışdı ki, Sevilin xoşbəxt anlarını yadına salsın. “Bəs, görəsən o, mənimlə 
xoşbəxt idimi?”. Bu sonuc da onun üstünə qurşun kimi çökdü. “Dayan!-özünü 
üzmə, – özünə məsləhət verdi,-nə etmək olar, qismət belə imiş...Amma hələ 
qızları, nəvələri, tamamlanmamış işləri vardı. Bir şərq mütəfəkkiri demişkən, 
bu dünya onsuz da duracaq deyil; Hər bir can səfər etməlidir. “ Dünya duracaq 
yer deyil, ey can səfər eylə”. Amma nə qədər ki, sağsan, nəfəsin gedib gəlir, başqa 
səfərlər barədə düşünməlisən.

– Bu çox ağır situasiyadır, – akademik Məmməd Əliyev təsdiqləyir,-kişinin 
ixtiyar çağında tək qalması dözülməzdir. Mənim atam da tək qalanda, mən 
onun anamsız nələr çəkdiyini gözlərimlə gördüm. Kamil Əliyeviç də ilk günlər, 
ilk aylar bərk sarsıntı keçirirdi. Amma o, hansı bir məqamdasa özünü ələ aldı. 
Mənzilini təmir elədi, otaqlardakı bir sıra şeyləri təzələdi...O sanki birdən-birə 
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tənha həyatını planlaşdırmışdı. Axı, hələ ictimai fəaliyyət öz yerində -hərəsi 
bir ailənin xanımı olan qızları, hələ elm arxasınca gedən nəvələri vardı. O, 
cəfakeş atadır, istiqanlı babadır və mən deyərdim ki, qaynata etalonudur, özü 
də ailədə nüfuzunu və hörmətini qoruyub saxlaya bilən bir ata. Adətən peşə 
insanı deformasiyaya uğradır, öz nişanəsini qoyur. Çətin dünya Kamil Əliyeviçi 
də dəyşə bilərdi. Amma dəyişə bilmədi. Onun xeyirxahlığı, ziyalılığı peşəsinə 
bağlı deyil. Mənim xoşuma gələn onun vəzifədən, rütbədən qat-qat yuxarıda 
dayanan qəlbidi. Işıqla, xeyirxahlıqla dolu qəlbi ( gülümsəyir).

– Kamil Əliyeviç, daha bir gözəl keyfiyyətə malikdir,-generalın digər kürəkəni 
də söhbətə qarışır,-bu məsuliyyətdir. Bu dərəcədə məsuliyyət hissi daşıyan 
insanlarla nadir hallarda qarşılaşa bilərsən. O, bu duyğunu yalnız özünün yox, 
həm də nəvələrinin, bizim qarşımızda biruzə verir. Mən də onun məsuliyyət 
zonasındayam (gülür). Məni Misirə səfir təyin edəndə, o bizə diplomatiyaya 
aid bir çemodan kitabla gəldi. O, kitabları dönə-dönə oxudu və mənimsədi.

80-ci illərin axırlarında yeni texnalogiyalar meydana gələndə, onun 
nəslindən olan insanlar bilmirdilər ki, bu aparatlarla necə davransınlar, yeri 
gəlmişkən çoxları heç indi də bu yeniliklərdən baş çıxarmırlarlar. Amma o, 
dərk elədi ki, gələcək internetindi və çox keçmədi ki, internetə qoşuldu. İndi 
o, özünü internet şəbəkəsində sərbəst aparır. Necə deyərlər, balıq suda olduğu 
kimi. Elektron poçtu, vikipediya, müzakirə portalları, axtarış proqramları onun 
gündəlik həyatıdır. İndi bir xeyli uzaqda –Türkiyədə fəaliyyətdə olsam da, mənə 
də kömək eləyir. Mənim peşəkar maraq dairəmlə bağlı informasiya dayjestləri 
göndərir.Mən də həvəslə onlardan yararlanıram.

– Atam,-Lalə deyir,-bizi öz ahəngində-öz tonusunda saxlayır, ruhdan 
düşməyə qoymur, o həyat yollarında tank kimi irəliləyir və bizi də arxasınca 
getməyə həvəsləndirir. Bir sözlə, unikal insandı!

– Biz atamla ayrı-ayrı şəhərlərdə yaşasaq da,- Xumar söyləyir,-amma 
günaşırı danışırıq. O, bizim haqqımızda hər şey bilir, biz də onun. Məncə, o 
bizimlə qürur duyur, biz heç zaman onun etimadına xələl gətirməmişik.

Bu yaxınlarda bütün ailə: atam, Faiqlə Lalə və eləcə də Məmmədlə mən 
İstanbulda, yaxın dostlarımızdan birinin toy məclisində idik. Lalə zalın bu 
başından o başına keçərək atamı rəqsə dəvət elədi. O, elə gözəl oynadı ki!.. 
Özünü o toyda elə məğrur apardı ki, sanki bütün dünyanı ona bağışlamışdılar.
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K. Məmmədov : “DİN-də 30 illik xidmətim zamanı mənə də atəş 
açıblar, mən də atəş açmışam. Mənə güllə dəyməyib.
1992-ci ildə könüllü olaraq Qarabağa getdim. Ağdamın 
bombardumanı zamanı mərmi mənim lap yaxınlığıma düşdü. İndi 
də o mərmi mənim gözlərim önündən çəkilmir”.
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EPILOQ ƏVƏZINƏ

“XATİRƏLƏR MƏNİMLƏDİR” 
(şəxsi məsələlərə dair yolüstü müsahibə)

Kamil Məmmədovun maşın idarə etməsi xoş təsir bağışlayır. O daima qabağa baxır. Əgər trassa 
yüksək sürətə imkan verirsə, o sürəti artırır, əks halda avtomobil axınına qoşulur, hər iki halda da maşın 
yırğalanmır, ləngər vurmur, rahat şütüyür. Budur sahilyanı yolla gedirik, solda çimərlik qurğuları, sağda 
yeni göydələnlər görünür. Maşının aynaları salınıb, salonda dənizin ətrini gətirən yüngül külək oynayır.

– Mənim bir dostum var müğənni Cavan Zeynallı, - Kamil Əliyeviç nə üçünsə gülümsəyir, –  
qarşılaşanda mənə “salam” vermir, başlayır oxumağa “V naşem qorode (Bizim şəhərdə) mən də ona  
həmin tonda cavab verirəm: “Kak je mne Baku ne lu-yubit” (Bakını necə sevməyim)..Mən doğmalarımın 
məskunlaşdığı Moskvada da, Ankarada da, Sinqapurda da yaşaya bilərdim, amma yox! On gündən artıq 
mən başqa heç bir yerdə qərar tuta bilmirəm. Bakıya dönürəm. Bakı mənim doğma evimdi, mən burda-
suda balıq kimiyəm. Mən onun haqqında hər şeyi bilirəm, burda hər şey mənim xoşuma gəlir.

Şənbə axşamı olsa da , nəqliyyat axını Babək prospekti ilə kəsişən küçələrin birində tıxaca səbəb olur. 
General da şəhadət barmağını həmin dar, sakit küçəyə sarı uzadır.

– Taksi sürücülərini soyan banditləri biz burda yaxaladıq. Qəsdən imkan verdik ki, bu küçəyə girsinlər, 
çünki burda gediş-gəliş az olurdu. Kim istəyər ki, belə qov-qaçdıda təsadüfən yol keçən bir insana xətər 
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dəysin? Bu yerlər, ümumiyyətlə, narahat rayondu. 
– Siz Bakıda 70-ci,80-ci illərin cinayət aləminə yaxşı bələd idiniz?
– Əlbəttə! Mən bilirdim ki, qumarbazlar nə zaman, harda toplaşırlar gecə yarı alkoqollu içgiləri xarici 

siqaretləri hardan əldə etmək olar, narkomanların, ev yaranların yeri də mənə bəlli idi. Hər cinayətkar 
dəstənin özünə məxsus “mentaliteti” vərdişi, sığınacaq məkanı vardır. Əməliyyatçı bunları bilməli idi. 

– Siz çoxlu sayda yalanların, bir-birindən iyrənc alçaqlıqların şahidi olmusunuz ...insanlığa görə məyus 
deyilsiniz ki?

– Hər halda mən əminəm ki,cinayətkarlar insanlığın böyük bir hissəsi deyil Axı mən yalnız 
cinayətkarlarla yox, başqa insanlarla da qarşılaşırdım, belə deyək də, dostlarımın dostları ilə. Bax, sağlam 
dünya – dostlarımın dostları cəm olan məkandır–(gülümsünür). 

– Ölüm hadisələri ilə qarşılaşanda, hansısa qeyri-adi hisslər keçirmisinizmi? Qəddarlıq, hiddət ya 
mərhəmət? Yoxsa, buna normal, milisin gündəlik işi kimi yanaşmısınız?

– Ölüm hadisəsinə sakit yanaşmaq olmaz, alışmaq da həmçinin.Əgər daxilimdə belə bir hadisə baş 
versəydi,mən peşəmi dəyişərdim. Qətlə yetirilmiş insanlar, xüsusən də qadınlar və uşaqlar həmişə məni 
sarsıdıb.

– Cinayətkarın necə?Heç olubmu ki, halına acıyasınız?
Bu arada biz artıq Leninqrad prospektində idik. Ordan da burulduq Ağa Neymətulla küçəsinə və çox 

keçmədi ki, çatdıq Qaqarin körpüsünə. Buradan isə Hökümət Evinin cizgilərini aydın görmək mümkün 
idi. 

– Təsəvvür edirsinizmi, bir dəfə mən bu körpüdən Azadlıq prospektinə kimi piyada getdim ki, görüm 
Brejnevi layiqincə qarşılamaq üçün bu trasa neçə adam düzdürməliyəm? – və general şən halda gülür.

– Axtardığınız suala cavab tapdınız?
– Bu asan hesablama deyildi, bu ali qonaqların keçid sürətindən asılı idi. Gensekin maşını hava 

limanından yavaş-yavaş çıxmalı idi. Burada kütlə iki cərgə düzülməli idi. Cərgələrin nisbətən seyrək 
düzüldüyü Suraxanı-Böyük-Şor arasını kortej sürətlə keçməli idi. – Bu zaman isə o, keçməkdə olduğumuz 
meydanı nişan verdi, - Adamları üç-dörd cərgə düzməli idik. Bir sözlə, belə çıxırdı ki, bir neçə min adam 
lazımdır.

Günəşli günün axırında hava dəyişməyə başladı, göy üzü qaraldı. Qabaq aynada bir neçə yağış damlası 
iz qoyan kimi general bütün yan şüşələri qaldırdı və bir qədər öncə yarımçıq qalmış söhbətə qayıtdı:

– Siz soruşdunuz ki, yazığınız gələn cani olubmu? - və general bir qədər susandan sonra sözünə davam 
etdi. – Maştağa milisində işləyəndə bir qətl hadisəsi baş vermişdi. Səhər-səhər Buzovnada sahil boyunda 
kor quyuda atılmış cavan bir qadın cəsədi aşkarlanmışdı. Axtarış başlandı və çox keçmədi ki, qatil tapıldı. 
O, qətlə yetirilmiş qadının qaynı idi. Adı Mehdi idi, hələ də xatırlayıram. O, hər şeyi boynuna aldı. İstintaq 
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zamanı izah elədi ki, qardaşı arvadı özünü yaxşı aparmırmış, pis yola gedirmiş və o, əvvəlcə öz qardaşına 
xəbərdarlıq eləyib, sonra da gəlinə deyib ki, ağlını başına yığsın, nəslin namusunu tapdalamasın, qadın isə 
başlayıb gülməyə və bu zaman o gəlini maşına oturdub, aparıb həmin quyunun yanına, öldürüb. İstintaq 
zamanı Mehdi də ağlayırdı. Mən görürdüm ki, o, baş vermiş hadisəyə görə əzab çəkir. Gör bir neçə ömrü 
məhv etmişdi: gəlini, qardaşını və nəhayət özünü.

Kamil Əliyeviç susdu. Yağış isə güclənmişdi. İri damlalar Mersedesin damını döyəcləyirdi və sanki bu 
xatıratın ardı üçün xüsusi ovqat yaradırdı.

– Mən onun peşmançılığından bərk təsirlənmişdim. Soruşdum: “Mehdi mən sənin üçün nə edə 
bilərəm?” O, cavab verdi: “Qoyun anamla görüşüm”. Mənim buna heç bir hüququm yox idi.Bu misli 
görünməmiş dərəcədə qanun pozğunluğu sayılardı. O yolda qaça bilərdi, gəlinin qohumları onu 
öldürərdi, elə mənə də divan tuta bilərdilər və kim bilir daha nələr baş verərdi?! Amma onda mənim 27 
yaşım vardı və özünü itirmiş bu oğlana yazığım gəlirdi”. Gedək, görüş üçün sənə yarım saat vaxt verirəm” 
Evlərinə yaxınlaşdıq. Onlar Buzovnada yaşayırdılar. Heç bilirsiz nələr baş verdi? Təbii ki, doğmaları 
onu gözləmirdilər. Kimisi şüvən qoparır, kimi də için- için ağlayırdı. Mən həyətdə dayanmışdım və 
göz qırpmadan qapını və pəncərəni nəzər nöqtəmdə saxlayırdım. Birdən-birə ürəyimdə dedim: Bu nə 
oyundur mən çıxardıram? Işdir birdən qohumları onu verməsə, qaçırdıb hardasa gizləsə neynəyərəm? Siz 
təsəvvür edə bilməzsiniz ki, o dəqiqələrdə nələr çəkdim. Yarım saatın tamamında Mehdi otaqdan çıxdı. 
Onu yenidən bölməyə gətirəndə, sanki çiynimdən dağ götürüldü. Sən demə Mehdi intizamlı insan imiş və 
buna görə sevinirdim. Kabab, qutab sifariş etdim və ona doyunca yedirtdim.

– Onu güllələdilər?
– Bizim vəzifəmiz tapmaq və tutmaqdı, yerdə qalan işləri məhkəmə həll eliyər. 
– Nə üçünsə sualın kəsə cavabından yayındı, - hə belə bir əhvalat olmuşdu. Canilər də insandırlar və 

hamısının taleyində ziqzaqlar var.
– Əgər cavan bir oğlan sizə desə ki, milis işçisi olmaq, milisin keçdiyi yola düşmək istəyir və sizdən 

soruşsa ki, bu yola qədəm qoysun, ya yox? Siz ona nə cavab verərdiniz? 
– Şübhəsiz ki,deyərdim: bu yola qədəm qoysun: Amma əgər milisi borc, xidmət kimi kimi qəbul edirsə, 

kişiyə daha yaxşı peşə təklif etmək çətindir. Amma əgər cavan oğlan milis sistemində rahat,sakit həyat 
xülyaları ilə yaşayacaqsa, o orada çox duruş çox duruş gətirə bilməz. Milis son dərəcə gərgin və həyat üçün 
təhlükəli bir arenadır. 

– Kamil Əliyeviç, siz ölümlə üz-üzə gəlmişsinizmi?
– Dəfələrlə! Otuz illik xidmətimdə mən də güllə atmışam, mənə də güllə atıblar, qurşun məndən yan 

keçir, – gülür,-1992-ci ilin fevralında “boeviklər” Ağdamı, “Qraq” qurğusundan raket atəşinə tutmağa 
başlayanda mən yerli dram teatrın divarı yanında toplaşmış 300 nəfərə qədər adamı ordan uzaqlaşdırmağa 
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çalışdım. Əgər raket oraya tuşlanmış olsaydı, hamı bu iri binanın dağıntıları altında qala bilərdi. Elə biz ordan 
təzəcə aralanmışdıq ki, mərmi yerə düşüb partladı, özü də mənim bir neçə addımlığımda. Doğrudanmı 
bu mənim həyatımın son günüdür? Mən düşündüm...O partlayışdan sonra üstümə düşən “oskol”lardan 
birini hələ də saxlayıram. O, mənə həm möcüzə olaraq ölümdən xilas olmağımı yada salır, həm də mənə 
dünyanın faniliyini xatırladır,-gülümsünür,- yeri gəlmişkən, orda mənim xilas etdiyim adamlardan biri də 
tanınmış amerikan jurnalisti Tomas Qoltsdur. O zaman Ağdamdan çıxmaq üçün mən ona kömək etdim. 
Sonralar o, bu hadisələr haqqında yazdı.

Generalın mobil telefonuna zəng gəldi. Yeri gəlmişkən, bu telefonun susduğunu görmədim. Hər 10-
15 dəqiqədən bir yeni zəng gəlirdi. Nəqliyyat Nazirliyindən gələn zəng müşavirə ilə bağlı idi, dostu Arif 
Cəbrayılov sabahki şam yeməyinin vaxtını aydınlaşdırmaq istəyirdi. Kompüter dahisi Rəşid yeni proqram 
quraşdırmışdı. Samir şəhərin nəqliyyat arteriyasının xəritəsini hazırlamışdı, daha bir zəng də Muzey 
mərkəzindən idi. Şəhər meriyasından da kimsə onu axtarırdı, nəvəsi Sinqapurdan zəng vurub onu bayram 
münasibətilə təbrik eləyirdi, son dərəcədə xoş zəng isə Moskvadan idi. Və bu zəngdən sonra o bir xeyli 
gülümsədi. Zənglər arasında biz arxayınca söhbətimizi davam etdirirdik. 

– Fərziyyəvi bir sual: əgər həyatınızda nəyisə dəyişmək üçün səlahiyyət sahibi olsaydınız siz nəyi 
dəyişərdiniz?

– Təəsüf ki, bu mümkün deyil...
– Bəs mümkün olsaydı necə?
– (Rəngi tutulub qaralır) Mən öz dostlarımı qaytarardım. Onların bu dünyadan erkən getməsi mən 

deyərdim ki, ədalətsizlikdi. Rasim Əliverdibəyov, rəssam Ağarəhim Əliyev, istedadlı geoloq Sənan Əlizadə, 
unudulmaz Xamis Hüseynov, ən istəkli dostum, tibb institunun keçmiş rektoru Tofiq Aslanov. O, məşhur 
general Həzi Aslanovun oğludur. İntizamlı, ağıllı, sadiq insandı. 2003-cü ildə dünyasını dəyisdi. Hər il ad 
günündə də, ölüm günündə də qəbrini ziyarət edirəm. Ürəyimi canıma neçə tel bağlayır bilmirəm, amma 
onu bilirəm ki, hər dost itgisi ilə bir tel qırılır...

– (pauzadan sonra) Sizi təəsüflənməyə vadar edən şeylər varmı?
– Nəyi nəzərdə tutursunuz?
– Kiminsə xətrinə dəymisiniz, kiminsə istəyinə qarşı çıxmısınız, ola bilər də belə şeylər, ya da tutalım ki, 

ailəni məcbur etmisiniz ki, son dərəcə məhrumiyyət ruhunda yaşasın?
– ( fikrə gedir) Əgər kiminsə xətrinə dəymişəmsə də, bunu qəsdən etməmişəm.Nə isə eləməmişəm? Bəli, 

ola bilər, olub belə şeylər, - gülür – Mən eşidəndə ki, bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev diplomatik 
rautlarda təmiz ingilis dilində çıxış edir, qəlbim qürur hissilə dolur.Mən uşaqlıqdan arzulayırdım ki, ingilis 
dilində danışa bilim və fortepiano çalmağı öyrənim. Alınmadı.(gülümsəyir) Amma buna hələ vaxt var. O 
ki, qaldı ailədəki məhrumiyyət ruhuna? Yox, buna təəssüflənmirəm.
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Biz qırmızı işıqda dayanırıq yenə tıxaca düşmüşük.
– Bizim evimiz sağlam mənada şənlik ocağı idi, – Kamil Məmmədov sözünə davam edir, – deyib-

gülmək, çalıb-oynamaq evimizdən əskik olmazdı. Bu şənliklərə çoxlu dostlar da qatılardı. Mənim zabitəm 
isə ailəni cızıqdan çıxmağa qoymurdu, artıq söz-söhbətin qarşısını öncədən kəsirdi.Bir dəfə dostlarla 
ailəlikcə Moskvaya getmişdik. Birdən qadınlar məşhur “Beryozka” - ya - sovetlərin valyuta cənnətinə 
getmək üçün hazırlaşmağa başladılar. Yəqin ki, impot mallara baxmağa, imkan olsa, “nə isə” “əldə etməyə” 
Sevilə dedim: “Sən getməyəcəksən” O, qəzəbləndi: “ Nə üçün?”, “Mən nə dediyimi bilirəm”. O incidi....

– Və getmədi?
– Əlbəttə, yox. Biz Bakıya qayıdandan sonra isə partiya bürosunda o dostlarımdan birini ayağa 

qaldırdılar və xahiş elədilər ki, arvadının “Beryozka”da nə etməsini açıqlasın, desin görək arvadı o Valyuta 
dükanında nə ilə məşğul imiş? Hardandı onda valyuta? Ciddi dövr idi və imkan verə bilməzdim ki, mənim 
reputasiyama xələl gəlsin. 

General sözünə bir qədər ara verəndən sonra sanki nəyisə xatırlayıb dillənir:
– Bəlkə siz də bəziləri kimi elə fikirləşirsiniz ki, mən Sevilə göz verib işıq verməmişəm? Əsla belə 

deyil. O,işlədiyi təhsil ocağında da, ailədə də ən fəal insan idi. Hamı onun ətrafında fırlanırdı. O ki qaldı 
aramızdakı mübahisələrə? Əlbəttə olub. Mən tündməcaz-qaynar adamam, amma o, odun üstünə su 
tökməyi bacarırdı. Sevil son dərəcə müdrik insan idi. Hələ bizim izdivacımızın dan yerində o, necə oldusa, 
nə üçünsə mənə dedi: “ Mən bilirəm, kişilərin həyatında təsadüfi əlaqələr mümkündü, ola bilsin ki, səni də 
belə bir məqam gözləyir. Yalnız, rica edirəm, elə et ki, mən bu barədə heç zaman bilməyim”.

– Siz öz qadınınıza xəyanət etmisinizmi? 
– Nadejda xanım! Kişilər belə suallara cavab vermirlər. Mənim dostum Vaxtanq Kikabidzenin söylədiyi 

kimi, kişi nə qədər ki, ayaq üstədir, tam sərbəst yaşamalıdır: uşaq böyütməlidir, ağac əkməlidir, ev tikməlidir, 
qadınlara pərəstişkarlıq etməlidir, çoxlu şərab içməlidir. Amma, hər şeyin də öz həddi var, öz qaydası var: 
sevməyin də, işləməyin də, günah işlətməyin də, ədalətli olmağın da. Bir sözlə, cəngavər olmalıdır! 

Birdən hərəkət canlandı, maşın axımında bir qədər gözləyəndən sonra general qoşa xətti kəsib, maşını 
Lev Tolstoy küçəsinə döndərdi.

– Bu da mənim “Verx-Naqornum” (“Yuxarı Dağlıq” küçəsi nəzərdə tutulur – M.O. ) Bu da mənim 
doğma ocağım – 40 nömrəli ev! – Mehriban səslə dedi və sürəti tamam azaldıb, maşını ikimərtəbəli köhnə 
binanın yanında əylədi. – Görürsünüzmü, burada necə də fəhmli camaat yaşayır: evlərinin tininə dirəklər 
basdırıblar ki, maşınlar səkiyə çıxmasın. 

–Siz burada tez-tez olursunuz? 
–Yox, cənub istiqamətə gedəndə tıxacdan ehtiyatlanıram və bu səmtə buruluram, hərgah doğma 

divarlar kömək eləyir, – gülür.
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– ???
Düz deyirəm! Düz deyirəm! Mənim köklərim burdadır. Çox sayda çeşidli güclər burada kəsişir. Burada 

məni formalaşdıran insanlar yaşayıblar. O insanların həyat tərzi də, həyata baxışı da tamam başqa cürdür. 
Hələ də anamın ayin kimi xahişlərini xatırlayıram: “Özünə başqalarının gözü ilə bax, daha doğrusu, gör, 
sən kənardan necə görünürsən”. Atamın nəsihəti də məndə maraq oyadardı: “Hər günün öz hökmü, öz 
fürsəti var. Gün keçdisə, demək, fürsət də keçdi.” Lenində buna bənzər bir fikri var: “Bu gün görə biləcəyin 
işi sabaha saxlama”. Lenindən bundan savayı özüm üçün yaxşı heç nə götürməmişəm. 

Gülüşürük.
– Bu küçədə keçən uşaqlıq çağlarınızı xatırlayırsınızmı? O zaman arzularınız nə ilə bağlı idi? Nə 

arzulayırdınız? 
– Yəqin ki, cavanlığımda mən çox iddialı olmuşam, - gözlərini qıyaraq yeldöyən aynanı aralayıb ətrafa 

nəzər salır. – Mən nə isə arzulamırdım, mən inanırdım ki, əbədi yaşayacağam, bütün zirvələrə qalxacağam, 
bütün təltiflərə layiq görüləcəyəm, bütün gözəl qadınlara özümü sevdirəcəyəm..

Əgər yalnız nostalji duyğulardan toxunmuş xatiratlar varsa və bu xatirələr öz gücü ilə daima yaşamağa 
çağırırsa, elə isə, bu xatirələr Kamil Əliyeviçə məxsusdur. Biz axşamdan xeyli keçənə qədər hər şey haqqında 
birnəfəsə söhbətləşdik; anası, atası, bacısı haqqında danışdıq. Gəncliyində görüşdüyü qızlar barədə söbhət 
etdik. Məhləyə məxsus qəribə, amma şən ənənələri, zarafatları, ələsalmaları xatırladı. Dostları - rəssam - 
Fərhad Xəlilovdan, pianoçu Fərhad Bədəlbəylidən, dramaturq Rüstəm İbrahimbəyovdan və Qazıbəyov 
qardaşlarından söz açdıq. Bütün zamanlarda onun əsil cəvahiratı olan qızları Xumar və Lalə barəsində də 
danışdıq.

– Siz yaxşı maşın sürürsünüz, -mən dedim. General gülümsədi:
– Mənim maşın sürməyim nəvəm Nüsrətin də xoşuna gəlir. O mənə qonaq gələndə dərhal xahiş edir: 

“Baba, maşını işə sal, şəhərə çıxaq da”. Mən məmnuniyyətlə onun istəyinə əməl edirəm və onun hər şeyə 
maraq göstərməsindən ləzzət alıram. Mən şəhər üzrə yaxşı gidəm. (gülümsəyir). Nüsrət isə hər şeyə səmim-
qəlbdən sevinir. Mənim bir dostum da var –müğənni Javan Zeynallı, -Kamil Əliyeviç yenə gülümsəyir,-
qarşılaşanda “Salam” demir. Şən bir halda söyləyir: “Tı moy ro-o-o-dnoy” (Sən mənim doğmamsan) və 
başlayır oxumağa: “V etom qorode yarkix oqney, v etom qorode milıx druzey, ya uçilsya jit i drujit” (Göz 
açmışam mən bu şəhərdə, Boy atmışam mən bu şəhərdə, Qanım-janımdı o mənim) və mən ona javab 
verirəm: “Kak je mne Baku ne lyu-y-bit” (Bakını necə sevməyim?”)

Maşının aynası arxasında isə Bakı nəfəs alırdı, yaşayırdı; sanki, sizlərə danışdığım bu hekayətdə bir 
personaj da o idi, özü də baş personaj-onun həyatının baş qəhrəmanı - elə buna görə də, nəhayət ki, yağış 
kəsəndə, trasda maşınlar seyrələndə fərəhlə sürəti artırdı. Bakı axşamına ən çox sevdiyi mahnının misraları 
qarışdı:” Kak je mne Baku ne lyu-yu-bit!” ( Necə sevməyim Bakını)
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General Tofiq Aslanovla

Kamil Məmmədov və professor Xamiz Həsənov
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Mərkəzdə, mülki formada - Elxan Kərimov

Kamil Məmmədov və Tofiq Aslanov
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Fərhad Bədəlbəyli ilə

Azər Tofiqi ilə

Rafiq Hüseynov və Rüstəm İbrahimbəyovla

Toğrul Bağırovla

İlqar İsmayılov
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Maştağalı Əli 
Hüseynovla

Elmira və Etibar Qazıbəyovlar, 
Xumar Əliyeva

Arif və Lamiyə Cəbrayılovlar

Ortada Nani Breqvadze, solda və sağda 
Aybəniz və Fəxrəddin Qazıbəyovlar

Cavan Zeynallı və onun həyat yoldaşı 
Röya xanım ilə

Nərgiz və Akif 
Abdullayevlər

Əli Əsgərovla
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Orxan, Kamil, Vaxtanq və Fəxrəddin

Arif Cəbrayılov, Kamil Məmmədov, Faiq Sücəddinov, 
Murad Adıgözəlzadə, Rüfət Quliyev, 
Mehdi Məmmədov və Natiq Talıbov

Kamil Məmmədov, 
Vaxtanq Kikabidze və Kamil Əliyev
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Faiq Qarayevlə

Zülfüqar Bağırovla

Taras SilyaevləFərhad Xəlilovla
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Camal Vebxvadze ilə

Camal Qorqodze ilə

Şota Qorqodze və 
Robert Sturua ilə

Solda Lülya Kançeli, 
sağda Nani Breqvadze, 
ortada Kamil Məmmədov

Qayoz və Marina Nonadzelər ilə
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Mirian Şvelidze ilə
Qurom Melivi ilə

Mehdi və Suğra Məmmədovlar, Zurab Qumberidze, 
Kamil Məmmədov, Quram Meliva və həyat yoldaşı

- rəssam Qudiaşvilinin qızı onun ev muzeyində.
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Qudiaşvilinin qızının kitabında hədiyyə sözü 
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Vaxtanq Kikabidze ilə

Zurab Qumbaridze, Vaxtanq Kikabidze və Georgi Çanturiya ilə

Ntaliya və Ramaz Çxekvadze ilə

Georgi Çanturiya ilə
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Nani Breqvadze ilə

Gürcü dostlarının arasında

Eldar Şengelaya ilə
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“Hər halda, mənim taleyimin tarixi çarxı hələ də fırlanır... Demək ömür davam edir. Müxtəlif 
vəziyyətlərdən, şəraitdən, çətinlikdən asılı olmayaraq... DÖZMƏK, DURUŞ GƏTİRMƏK LAZIMDI. 
Budur mənim devizim.
Hamiya böyük ehtiram duyğusu ilə!”

Kamil Məmmədov
Bakı, dekabr, 2011-ci il.
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Əziz ata
 
Mən bu gecə sənin haqqında yazılmış kitabın elektron variantını oxudum. Bilirəm 

sabah sən çox güman ki, nəqliyyat nazirliyinə qaçacaqsan, mən də qarşıdakı günün 
qayğıları ilə yuxudan qalxacağam. Fikirləşdim ki, telefon söhbətində arakəsmələr 
yaranacaq, biz özümüz də bir-birimizin sözünü kəsəcəyik və mən sənə sözümün canını 
çatdira bilməyəcəyəm. Və elə bu səbəbdən də qərara aldım ki, sənə məktub yazım.

Mən səninlə qürur duyuram və bu qürurun hüdudu yoxdur. Mən xoşbəxtəm ki, 
arxamızda sən varsan və mən təəssüflənirəm ki, sənin haqqında az məlumatım olub.

Mən sənə hər şeyə görə “sağ ol” demək istəyirəm. Bu kitaba görə də min yaşa! Çünki 
bu yazı bizdən daha çox Suada, Fərəhə, Aişəyə, Mədinəyə və əlbəttə Nüsrətə lazımdır.

Nadejda xanım da çox sağ olsun. Məndə belə bir təəssürat oyandı ki, o kitab üzərində 
işləyərkən, bizim bütün duyğularımızı yaşayıb. İncə qəlbinə və peşəkarlığına görə də ona 
təşəkkür edirəm.

Lalə, 
3 dekabr, gecə saat 3, 2011



208

MÜNDƏRİCAT
Ön söz əvəzi           3
Proloq           5

Birinci hissə
Yuxarı dağlıq məhləsində
Bu məkan, uzaqlarda, çox uzaqlarda qalmış uşaqlığın ölkəsidir    10
Çittanuqa çu-çu         14
Oğlan uşaqları üçün əsil peşə        16
Drujinaçı sarğısı          19
Sevil və Kamil          23
Sonra nə?          25

İkinci hissə
Maştağanın kriminal aləmi
“Mənəm burda əmr verən!”        32
Maştağasayağı rüsvayçılıq        38
“Bəyaz karvan”          40
Mustafa üçün pusqu         43
Avtomobil oğruları         46
Dəvətli şam qonaqlığı          48
“Bir anın strategiyası”, Maqsud İbrahimbəyovdan       51
Şəxsi nəzarət altında         52
Sabir Hüseynovla dialoqlar        53
“Bəsdi, ata!”           60
“Şüşə arxasında şeytan balası”, Oqtay Mirqasımovdan      63



209

“Sən qədimsən, Qubinka, Əzizimsən, Qubinka”      66
Həkimlik sirrlərinin sirri        71
Kamil Məmmədovun “benzin kalonkaları”      72

Üçüncü hissə
General ulduzları
Yeni pillə          80
Sabiq dostların söhbətinin ardı        88
Bir dəfə caz klubda, Arif Cəbrayılovdan       92
İsti izlərlə           95
Ana xətt. Sürücü Abdulla Əliyevdən        98
“Daş qayaya rast gəldi”, Faiq Bağırovdan       99
“Gözə görünməzlərin arxasınca”       100
Brejnev üçün şou         101
3 noyabr, 1983-cü il         103
Manyak ovu           106
Yanlış ehtimal və ya Adamyanın işi        112
Şota Qorqadze ilə dialoqlar        115
“Ucadan, Şota, ucadan”,  Şota Qorqodzedən      118
Ağdaş civarlarında müəmmalı hadisə       119
“Bəs balıq var?”, Vaxtanq Kikabidzedən        125

Dördüncü hissə
1988-ci ilin qaynar qışı
Təcili ezamiyyət         130
Baharın on yeddi anı         134
General İvan Şilov         137
General Safonov          139



210

“Sərt addımlar atmaq olmaz!”        142
Gürzlə zindan arasında         143
“Bu siyasi oyun idi”         144
Zərbə qarşısında         146
O getmək istəmirdi         148
Ağdam, 1992-ci ilin yanvar-fevral ayları       151
Xocalı faciəsi          153

Beşinci hissə
Zamanın çağrışı
General Ramil Usubov         160
Sülhün laçınları          164
İstefadan sonra          167
“Rəis də anaşa çəkir”, Kamil Məmmədovdan      170
Özünə iş tapdı!          171
“Qoy partlatsınlar”, Vaxtanq Kikabidzedən      172
“Qoy pozsun”, Müəllifdən        173
Qiya Kançeli ilə dialoqlar        174
Sevildən sonra          182

Epiloq əvəzinə: “Xatirələr mənimlədir”       188





Nadejda Vasilyevna İsmayılova Beynəlxalq televiziya 
filmlərinin festivalında Qran-priyə layiq görülüb (1982), 
Lenin komsomolu mükafatı laureatıdır. “Yalnız adamı 
özünlə apara bilməzsən”, “Asif, Vasif, Ağasif” (SSRİ 
Mərkəzi televiziyasının sifarişi), “Hər şey sevgidən 
başlanır”, “Tələ” tam metrajlı filmlərinin müəllifidir. 
“Dalğa”, “Kuryer” (Az.Tv-də), həmçinin “Yolayrıcı”, 
“Cəbhə xətti” (“İnternyus”) proqramlarının müəllifi 
və aparıcısı olub. “Milyonçu” kinoromanı da onun 
qələmindən çıxıb.
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General Kamil Məmmədovun fəaliyyətini əks etdirən kitab çapa 
hazırlanarkən, onun həyatında əlamətdar hadisələr baş verdi. Hüquq- 
mühafizə orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə, Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Kamil Əli oğlu 
Məmmədov “1-ci dərəcəli Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edildi. Bu 
qızıl orden üç dərəcədə verilir: vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə 
yetirməyə, dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətə, yüksək peşəkarlığa və 
xüsusi nailiyyətlərə, milli dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərə 
görə. Dövlət başçısının göstərişi əsasında Azərbaycan Respublikasının 
daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov tərəfindən həmin 
orden təntənəli şəkildə K.Məmmədova təqdim edilərkən həyəcanlı ge-
neral dedi: “Mənim fəaliyyətimə göstərilən yüksək diqqətə görə hörmətli 
cənab Prezidentə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə yüksək mükafata 
layiq olmağım mənim üçün yüksək məna və əhəmiyyət kəsb etdiyindən 
həyatımda ən unudulmaz bir məqamdır”.

Təntənəli yubiley mərasimində DİN-in kollegiya üzvləri, generallar, 
bəzi nazirlər, ziyalılar, generalın qohumları və yaxın dostları iştirak edirdi.

Mərasimin həyəcanlı məqamı – Rusiya DİN-ini kollegiya üzvü və na-
zirin köməkçisi general-polkovnik İvan Fyodoroviç Şilovun çıxışı idi. O, 
Rusiya daxili işlər naziri, ordu generalı Rəşid Nurqaliyevin əmrini oxuy-
ub, Kamil Məmmədova “За боевое содружество” medalını təqdim etdi. 
Yubilyar bu münasibətlə dedi: “Mən bu mükafatı Azərbaycan və Rusiya 
arasında dostluq simvolu kimi qəbul edir, ən səmimi hisslərlə hörmətli 
daxili işlər naziri Rəşid Qumaroviç Nurqaliyevə dərin təşəkkürümü 
bildirirəm”.

SON SÖZ






